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MOTOR‹N F‹YATLARI 
‹STANBUL 3.98
ANKARA 3.98
‹ZM‹R 3.95
ADANA 3.97

D.BAKIR 4.07
S‹VAS 4.03
I⁄DIR 4.06
HATAY 3.97

Omsan’da Bakım Şefi görevini uzun yıllar başarıyla yürüten
Fuat Andıç, terfi ederek Omsan Lojistik A.Ş. Bakım Müdürlü-
ğü görevine getirildi. 2004 yılından bu yana Omsan Lojistik
A.Ş.’de Bakım Şefi olarak görevini sürdüren Fuat Andıç, Aralık
ayı itibariyle Bakım Müdürlüğü görevine getirildi. İş hayatına
1993 yılında Bursa Motorlu Araçlar A.Ş’de Atölye Şefi olarak
başlayan Andıç, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli-
ği bölümü mezunu olup, iyi derecede Almanca biliyor. 

ASTRA MARKA MÜDÜRÜ 
KIVANÇ KIZILKAYA: “BEDENE 
GÖRE ELBİSE DİKİYORUZ” 8’DE

Güneydo€u Anadolu bölgesinde Mardin, K›-
z›ltepe, I€d›r, Mersin, fianl›urfa gibi yörelerde
2’inci el araç sat›fllar›n›n oldukça ra€bet gör-

dü€ünü belirten Ulusoy Uluslararas› Yat›r›m Hol-
ding Sat›nalma Direktörü R›dvan Kanbak en çok
Mercedes ve Volvo araçlar›n bu bölgelerde sat›fl›n›n
yüksek oldu€unu vurgulad›. Karadeniz bölgesinde
ise ço€unlukla s›f›r araçlar›n tercih edildi€ini söy-
leyen Kanbak “Karadeniz bölgesinde 2’inci el
araç sat›fllar› yüzde 5’i geçmez” diyerek araçlar›n
da€›l›mlar› konusunda da bilgi verdi. 

SCANİA’NIN 2’İNCİ ELİNİ DAHİ ALMAM
Araç al›m›nda özellikle Mercedes ve Volvo’yu

tercih eti€ini belirten Kanbak “Motor olarak kötü
araba yok. Mercedes iyi, Renault güzel ama bir
Volvo’nun veya bir Mercedes’in do€u bölgesinde
ikinci eldeki sat›fl oran› daha h›zl›. 5 yafl›ndaki
Volvo ya da Mercedes’i daha rahat satars›n›z.
Scania’n›n ise 2’inci elini almam. Benim Scania’da
2’inci el müflterim yok ki. Ama 5 yafl›ndaki Volvo
ya da Mercedes’i daha rahat satars›n›z.” dedi. 

ÇEKİCİ DE VOLVO, TREYLER DE FRUEHAUF
Kanbak, Ocak ay›nda 25 tane Volvo çekicinin

yurtd›fl›ndan gelece€ini, daha sonra 50-60 adetlik
bir bölümünün de filoya eklenece€ini belirtti.
Kanbak, treyleri ise Otokar-Fruehauf alacaklar›n›
söyledi. Konuflmas›n› flu flekilde sürdürdü: “Benim
R›dvan Kanbak olarak, bir çevrem var. Türkiye’de
hitap etti€im bir kitlem var. Bu kitlenin tercihi
Volvo, Mercedes, Daf, Renault fleklinde s›ralan›r.
Benim Scania da müflterim yok” dedi.

TIR İSTATİSTİKLERİ 

2011 y›l› içinde toplam 16.264 adet sürücü
kart›, 473 adet flirket kart› ile 86 adet servis
kart› üretilerek, sahiplerine ulaflt›r›ld›.
TOBB’un Uluslararas› Karayolu Tafl›mac›-

l›€›na ‹liflkin ‹statistiklerine Göre; 2011 y›l›
Kas›m ay›nda, bir önceki y›l›n Kas›m ay›na göre
verilen geçifl belgesi say›s›nda yüzde 7,63’lük,
TIR Karnesi say›s›nda da yüzde 5,44’lük bir art›fl
yafland›€› görülmektedir. Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birli€i, Ticaret ve TIR Dairesi Baflkanl›€›’n›n
verilerine göre, 2011 y›l› Kas›m ay›nda, bir önceki
y›l›n Kas›m ay›na göre verilen geçifl belgesi say›-
s›nda yüzde 7,63’lük, TIR Karnesi say›s›nda da
yüzde 5,44’lük bir art›fl yafland›.

TIR KARNESİNDE %3.51 ARTIŞ
Ayn› verilerden, bu y›l›n ilk 11 ay›nda ve-

rilen geçifl belgesi say›s›nda geçen y›la göre
yüzde  2,96’l›k bir azalma, yine ayn› dönemde
verilen TIR Karnesi say›s›nda ise yüzde
3,51’lik bir art›fl görülmektedir. 2011 y›l›
içinde toplam 16.264 adet sürücü kart›, 473
adet flirket kart› ile 86 adet servis kart› üre-
tilerek, sahiplerine ulaflt›r›lm›flt›r.

TIR Karneleri ve geçifl
belgelerinde art›fl var

Serdar Ceşen 

‹lk olarak 1998 senesinde Bursa’da
hizmet vermeye bafllayan Renault
Trucks Koçaslanlar Bayii, Bursa’da

7 bin metrekarelik sat›fl servis hizmeti
vermeye devam ediyor. Bir adet show-
room’u da bulunan Koçaslanlar Bayii,
ayn› zamanda ‹zmit’te yaklafl›k 6-7 dö-
nümlük bir alana da sahip ve hizmet
vermeye devam ediyor. Koçaslanlar Bayii
Genel  Müdürü Ertan Batal, önümüzdeki
senenin ortalar›na do€ru Manisa Bal›kesir
yolunda yaklafl›k 4-5 bin metrekarelik
kapal› alan ve 10 bin metrekarelik aç›k
alana sahip bir tesis ile hizmet vermeye
devam edeceklerini belirtti. 

2003’TE PAZAR PAYI YOKTU, 
ŞU AN PAZARIN %28’İNE SAHİP

Geliflen a€›r vas›ta sektörünün biraz
da binek otomobil grubuna benzedi€ini
dile getiren Ertan Batal, müflterilerin
artan akaryak›t giderleri yüzünden art›k
kendisine daha yak›n olan firma ve in-
sanlarla çal›flmay› düflündü€ünü söyle-
yerek, bunun en güzel örne€ini ‹zmit’te
yaflad›klar›n› belirtti. “‹zmit’e 2003 se-
nesinde geldi€imizde Renault Trucks’›n
Pazar pay› var diyemezdim” diyen Ba-
tal, flu anda çekici de pazar›n yüz-
de 28’ine sahip olduklar›n› vur-
gulad›. Geçti€imiz y›llara bak-
t›€›m›zda art›k bankalar›n tü-
keticiyi daha çok yat›r›ma teflvik
etti€ini ifade eden Batal, bireys-
elcilerin kooperatif çat›s› alt›nda
birleflmeden para kazanmas›n›n
zor oldu€unu söyledi. 

Dönüflümün art›k k›s-
mi ve kademeli olarak
yeni araçlara kayd›-

€›n› ifade eden Batal, takas olay›n›n son
3 senede çok artt›€›n› ve sistemin otur-
du€unu söyleyerek, 30 milyar TL’lik
arac› olan›n 80 milyar TL, 50 milyar TL
borçlanarak araç ald›€›n› bu meblay› ka-

patt›ktan sonra daha üst modele yö-
neldi€ini ifade ederek tüketicinin
bunu kademe kademe gerçeklefl-
tirdirdi€ini söyledi.  Kendilerinin
de bu ticareti yapt›klar›n› dolay›s›
ile o insanlara da ihtiyaçlar›n›
olduklar›n› söylerek, “E€er port-

föyünüzü büyük filo müflte-
rilerinize kapat›rsan›z

bir gün onlar›n bit-
ti€i zaman sizde
bitersiniz” fleklin-
de konufltu.

“İLK DEFA RENAULT ALACAK 
BİRİNE FARKI TANITMAK GEREK”

Piyasadaki müflterinin yöneliminin
de€iflti€ini belirten Batal, müflterinin
art›k maliyet ve yak›t giderlerine göre
seçim yapt›€›n› belirtti. Bunun yan› s›ra
baflka bir marka araca sahip olan müfl-
terilere Renault’nun di€er marka araçlara
oranla sa€lad›€› maliyet ve yak›t gider-
lerinin tasarrufunu ispat etmek gerekti-
€ini vurgulad›. Ama ürüne daha önceden
sahip olarak, memnun kalm›fl bir al›c›ya
anlatmaya zaten gerek kalmad›€›n› müfl-
terinin “yok zaten özelliklerini biliyo-
rum” diyerek fiyat yanl›s› olmaya bafl-
lad›klar›n› kaydetti.

30 yıldır Ulusoy’da çalıştığını söyleyen Ulusoy
Uluslararası Yatırım Holding Satınalma Direktörü
Rıdvan Kanbak Volvo Bayisi olmalarına rağmen

Mercedes’in kendilerini zorladığını belirtti. 

OMSAN’DA YENİ ATAMA

RIDVAN KANBAK: 

G.Doğu Anadolu’nun tercihi
Mercedes ve Volvo 

2010 (Kasım) 2011 (Kasım) Değişim
Verilen Geçiş Belgesi 68.240 72.449 % 7,63
Verilen TIR Karnesi 54.803 57.782 % 5,44

2010 2011 Değişim
Verilen Geçiş Belgesi 846.015 820.937 %-2,96
Verilen TIR Karnesi 598.382 619.392 % 3,51

TÜV SÜD ADR İÇİN 
KOLLARI SIVADI 9’DA

2003’TE İZMİT’E GİRDİĞİMİZDE 
pazar payımız var dahi diyemezdim

KOÇASLANLAR BAYİİ GENEL MÜDÜRÜ ERTAN BATAL: 

Bursa’da 7000 metrekarelik bir plazada İzmit’te 6 dönüm-
lük kapalı alanda hizmet vermeye devam eden Renault

Trucks Koçaslanlar Bayii Balıkesir Manisa yolunda da satış
ve servis vermeye hazırlanıyor. 

ERTAN BATTAL

RIDVAN KANBAK

7

ERTUĞRUL 
TARHAN

Yeni yıl ve nar 

MOTORLU TAŞITLAR VERG‹S‹
2012’DE %10.26 ZAMLANDI 

Maliye Bakanlığı’nın Motorlu Taşıtlar ile ilgili
genel tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni

yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi %10,26 oranında
arttı. 1 Ocak 2012’den itibaren geçerli olacak

düzenleme ile yeni vergi tutarları şöyle oldu

KAMYONET, KAMYON, ÇEKiCi V.B (TL)

1.500 kg'a kadar                518
1.501-3.500 kg'a kadar       1.043
3.501-5.000 kg'a kadar       1.565
5.001-10.000 kg'a kadar     1.739
10.001-20.000 kg'a kadar    2.088
20.001 kg ve üstü        2.612

FUAT ANDIÇ

2012 MODEL ARAÇLARDA 2012 MODEL ARAÇLARDA 2012 MODEL ARAÇLARDA 2012 MODEL ARAÇLARDA 2012 MODEL ARAÇLARDA 2012 MODEL ARAÇLARDA 
SERVİSTE KALİBRASYONA SON SERVİSTE KALİBRASYONA SON SERVİSTE KALİBRASYONA SON SERVİSTE KALİBRASYONA SON SERVİSTE KALİBRASYONA SON SERVİSTE KALİBRASYONA SON 

Yeni uygulama ile 1 Ekim 2011’den sonra üretilen araçlar-
da takograf kalibrasyonu için servise gitmeye gerek yok.

KALİBRASYON BELGENİZİ İSTEYİN 

SERVİS ZORUNLULUĞU KALKTI 
∂ Takograf servisleri, önceden servis kart› ile araç bilgi-

lerinizi (plaka no vs.) cihaza tan›t›yordu, ama yeni uy-
gulama ile firma kart›yla da iflleminizi kendiniz yapa-
bileceksiniz. Fakat bu ifllemi yapabilmeniz için tako-
graf›n bu ifllemi destekler model olmas› gerekiyor.

TÜRKİYE’DE ÜRETİLENLER İÇİN DE GEÇERLİ
∂ AETR sözleflmesine üye olan tüm ülkeler 2011’in

Ekim ay›ndan sonra ürettikleri tüm araçlara yeni sis-
tem takograflar› takmak zorundalar. E€er takograf›-
n›z onayl› statüde de€ilse, servise gidip kalibrasyon
yapt›rman›z kaç›n›lmaz. 

ARTIK FİRMA KARTI YETERLİ 
∂ Mevzuata göre üreticiler, üretilen araç üretim

tesisinini terk etmeden önce, takograf› takmak
ve montaj ayarlar›n› (Kalibrasyon) yapmak ve
bütün bilgileri (Plaka numaras› hariç) girmek zo-
rundad›rlar. Daha önceden de, yeni sat›n al›nan
araçlar›n ilk kalibrasyonunda, takograf servisle-
rinin yapmas› gereken ifl, arac›n plaka numaras›-
n› takografa girmekten ibaret idi. Bunun yap›la-
bilmesi için servis kart› gerekiyordu. Yeni uygu-
lamada ise, firma kart› kullan›lmas› yeterli ola-
cak.

YENİ DÜZENLEMEYE GÖRE UYGUN MODELLER

Continental  VDO 1.4  ve yukarısı (Onaylı)

Stonridge SE5000 Exact  Rev.7.3 ve yukarısı (Onaylı)

ACTICA Smartach
(Onaylı değil)

EFKON  EFAS 4  ve yukarısı (Onaylı değil)

∂ 2011’in Ekim ay›ndan önce üretilen araçlarda takograf
kalibrasyonlar› için servise gidilip servis kart› ile ka-
librasyon yap›lmas› gerekliydi. Yeni uygulama ile bir-
likte Ekim 2011’den sonra üretilen araçlarda servise
gidip kalibrasyon yapt›rmaya gerek kalmad›. Art›k
tek yapman›z gereken, arac› ald›€›n›z üreticiden ka-
librasyon belgesini istemek olacak. Bu belgenin al›n-
mamas› durumunda ise kanuni bir belgeniz eksik kal-
m›fl olacak. Belgenizi üretici firmadan almazsan›z,
servise gidip kalibrasyon yapt›rman›z gerekecek.

8’DE
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∂ Iveco’nun Samsun yetkili satıcısı İlk-el Otomotiv Samsun
Büyükşehir Belediyesi’ne 10 adet 6x4 Iveco Trakker araç teslim
etti.  İlk- El Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Tansu Alan Samsun
Belediyesi’ne daha önce de farklı özelliklere sahip Iveco araçlar
teslim ettiklerini, Samsun Belediyesi’ne gerçekleştirilen 10 adet
Trakker teslimatı ile toplam Iveco Trakker araç sayısın 26 adete
yükseldiğini belirtti. Törende Iveco Araç Bölge Satış Müdürü Gürbüz
Gürer, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a
bir plaket takdim etti. Törene Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı
Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun valisi Sn.Hüseyin Aksoy, Akparti
milletvekili, İlçe belediye başkanları, Ticaret Odası Başkanı Zeki
Murzioğlu, Belediye Genel Sekreteri Kenan Şara, Makina İkmal

Daire Başkanı Mehmet Ekmekçi, Iveco Araç Bölge Müdürü Gürbüz
Gürer, İlk-el Şirketi Kurucusu Yaşar Alan, Yönetim Kurulu Başkanı
Tansu Alan ile Samsunlu iş adamları katıldırlar.

Teslim edilen Trakker’lar 410 HP ve Euro 5 motora sahip olup
damper üst yapısı ile kullanılacak.
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TESLİMAT

TASIMACILAR
∂ Ekol Lojistik, Ege Bölge’de büyüyen hedeflerini ve iş hacmini karşılamak için gelişen
kadrosuyla birlikte yeni gümrük departmanı ile de hizmet vermeye başladı. İstanbul, Ankara,
Bursa, Adana, Denizli ve Mersin’deki lokasyonlarıyla hizmet vermeye devam eden Ekol;
İzmir’de bulunan lokasyonuyla Ege Bölge hedeflerini de genişletti. Ekol Ege bundan böyle kara
taşımacılığı, hava taşımacılığı, deniz taşımacılığı, depo, soğuk hava depo hizmetlerinin yanı
sıra gümrükleme hizmeti de verecek. Manisa’dan Uşak’a, Antalya’ya kadar tüm Ege’yi ve çevre
illeri kapsayan yapısıyla; 10 yıldır verdikleri hizmet çeşitliliğini de her geçen gün artırmaktan
mutluluk duyduklarını ifade etti.

EKOL EGE’DEN 
YENİ GÜMRÜK 

DEPARMANI

TÖREN GIDA 202 İLE YETİNMEDİ, 101 ADET DAHA SİPARİŞ VERDİ

Serdar Ceşen ‹STANBUL 

‹
stanbul Y›ld›z Park›’nda gerçekleflti-
rilen teslimat töreninde Otokar ‹ç
Pazar Sat›fl Müdürü Murat Tokatl›,
Treyler Sat›fl Birim Yöneticisi Murat

Özsoy, Bölge Sat›fl Müdürü Ümit fiangüder,
Otokar Yetkili Sat›c›s› ‹mamkayal›o€lu
Otomotiv  Yönetim Kurulu Baflkan› Hasan
Maz›c›o€lu, Tören G›da Yönetim Kurulu
Baflkan› Mahmut Tören, Tören G›da Fahri
Baflkan› Abdullah Tören kat›ld›lar.

“TÜRKİYE’DE PAZAR 
250 ADETİ GEÇMEZDİ “

25 ülkeye ihracat gerçeklefltiren yaklafl›k
12-13 Milyon Dolar’l›k bir ciroya sahip
olan Tören G›da, filosuna tam 202 adet
Otokar-Freuhaf treyler katarak, bir de ek
siparifle imza att›. Ek olarak 101 adet fri-
gorifik treyler için anlaflan Tören G›da ve
Otokar’›n ortakl›€› toplamda 373 adedi
bulacak. Gerçeklefltirilen teslimat töreninde
‹mamkayal›o€lu Otomotiv  Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Hasan Maz›c›o€lu ve Tören
G›da Yönetim Kurulu Baflkan› Mahmut
Tören’e birer plaket takdim edildi.

Türkiye’deki ilk ATP sertifikasyonunu
alan firma olduklar›n› ifade eden ‹ç Pazar
Sat›fl Müdürü Murat Tokatl›, 4-5 y›l evvel
treyler pazar›n›n hacminin 250’yi geçme-
di€ini, bu y›l 1300’leri buldu€unu ifade
etti. 1996’da ç›kt›klar› ortakl›€›n flimdi bu
seviyeye geldi€ini kaydeden Tokatl›, 303
adet sipariflin yar›s›n› bu y›l, di€er yar›s›n›
ise gelecek sene tamamlayacaklar›n› söyledi. 

Türkiye’nin Avrupa’ya k›yasla en iyi
pazar oldu€unu vurgulayan Tokatl›, Avrupa
ülkelerinde en iyi pazar›n Türkiye oldu€unu
söyledi. Tokatl›, bu sebeple Türkiye pazar›na
odakland›klar›n› belirterek, 2012 y›l›nda
pazar›n Avrupa’n›n etkisiyle birlikte %15
civar›nda küçülece€ini söyledi. Ancak bu
küçülmenin di€er y›llara oranla normal
oldu€unu belirterek, 2011’deki istikrarl›
büyümenin devam edece€ini ekledi.

“SERTİFİKASYON PROBLEMİ BİR
AN EVVEL ÇÖZÜLMELİ”

Türkiye’nin sertifikasyonlar konusunda
bir an evvel yol katetmesi gerekti€ini söy-
leyen Tokatl›, bu konuda Avrupa’ya verilen
paralar ve al›nan sertifikalar›n Türkiye’de
halledilmesi gerekti€ini belirterek,  “Ko-
nunun yak›n zamanda meclise tafl›naca€›n›
düflünüyorum” dedi. 

“HEDEF 500 MİLYAR DOLAR”
Tören G›da Yönetim Kurulu Baflkan›

Mahmut Tören de, toplam 303 adet dorse
tek tip, 2.66 Otokar-Freuhaf çekici al›m›
gerçeklefltirdiklerini belirterek, bunlar›n 4’te
birini kendi ürün gam›nda kullanacaklar›n›
ifade etti. 2005-2011 y›llar› aras›nda 124
adet treyler ald›klar›n› ve Otokar’›n kalitesi
ve hizmetine güvenerek tekrar bu karar›

ald›klar›n› ifade eden Tören, “hedef 500
Milyar Dolar, hedef 2023” dedi.

İHRACATTA HEDEF İLK 100
2003 y›l›nda bafllad›klar› bu serüvenin

bugün 13 Milyon Dolar’l›k bir ciroya ulafl-
t›€›n› kaydeden Mahmut Tören,  ticarette
en büyük hilenin dürüstlük oldu€unu, bu-
gün 400 kifliye istihdam yaratarak ülke
kalk›nmas›na da katk›da bulunduklar›n›
ihracat hedeflerinin ilk 100 firma aras›na
girmek oldu€unu ifade etti. Türkiye’de
hala kamyon kasalar›nda sebze ve meyve
tafl›nd›€›n›, bu mallar›n tafl›nmas› s›ras›nda
birço€unun bozuldu€unu ve bu sebeple
her y›l %33’lük bir oran›n çöpe gitti€ini
hat›rlatarak bir an evvel frigorifik, Avrupa
standartlar›nda bir tafl›maya geçilmesi ge-
rekti€ini ekledi.

Filosunu genişletmeye devam eden Tören G›da, 202 adet
frigorifik treyler ald›. Törende 101 adet de ek siparişe 

imza at›larak, toplam sipariş adedi 303’ü buldu.

OTOKAR’DAN 303 ADET 
FRİGORİFİK TREYLER 

OTOKAR/TÖREN GIDA

Sektörde 15 y›ldan bu yana hizmet
veren Deniz Er Ulus firmas›, Avru-
pa'dan Türkiye ve Ortodo€u'ya tafl›ma
ve lojistik hizmetleri sunuyor. Rekabet
ortam›n›n h›zla de€iflti€i ve güçlünün
ayakta durdu€u bu sektörde müflteri-
lerine en iyi hizmeti vermek isteyen
firma, filosunu yenilemeye bafllad›.
Araç al›m›nda Horoz Tafl›t Servis Ba-
yini seçen firma, 5 adetlik araç sipari-
flinin 2 âdetini teslim ald›.

YAKIT TASARRUFU TERCİH SEBEBİ 
Firma Sahipleri Dinçer Çelik, Erdinç

Çelik, Filo Sorumlusu Ömer fientürk

kat›ld›€› teslimat töreninde, Horoz
Tafl›t Servis Renault Trucks Sat›fl Tem-
silcisi Tayfun F›ç›c› anahtar teslimat›n›
gerçeklefltirdi. Filosunda toplamda 15
araca sahip olan firma 2012 y›l›nda
araçlar›n› yenilemeyi hedefliyor. Tes-
limatlarla ilgili aç›klama yapan Tayfun
F›ç›c›; “araçlar›m›z› öncelikle yak›t
ekonomisi sebebi ile tercih etmifllerdir.
Ayr›ca, markam›za olan güvenleri de
bu sat›flta etken olmufltur.”dedi. 

Firma sahibi ise, 2012 y›l›nda al›m-
lar›n›n devam edece€ini , Renault
Trucks ile bütün filolar›n› yenilemeyi
düflündüklerini bildirdi.

Deniz Er’in tercihi de
RENAULT TRUCKS 

Uluslararas› tafl›mac›l›k flirketi Deniz Er Ulus filosunu 
Renault Trucks’larla yeniliyor. Filosuna 5 araç ekleyecek

olan Deniz Er Ulus Firmas›, ilk etapta 2 arac›n› teslim ald›.

Ford’dan Eymet Lojistik’e 

20 ÇEK‹C‹ DAHA

Renault Trucks Bayii ÇETAfi ve
Erdo€anlar Nakliyat ifl birli€i

∂ Ford Otosan ‹nönü Tesisleri’nde
yap›lan teslim törenine flirket sahibi
Mehti Taycun, Ford Otosan Kamyon
‹fl Birimi’nden Sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s› Ahmet K›nay, Ford Oto-
san Sat›fl Bölge Müdürü Baran Süslü
ve sat›fl› gerçeklefltiren Diyarbak›r
Ford yetkili sat›c›s› Diyarbak›r Oto
Kamyon Sat›fl Müdürü Murat Ekinci
kat›ld›.

Törende bir konuflma yapan Eymet
Lojistik’in sahibi Mehti Taycun, “Ford
Cargo çekicilerin düflük yat›r›m ve
iflletme maliyetleri ile rekabette avan-
taj sa€l›yoruz. Ford Cargo 1838T çe-

kicilerle araç park›m›z› zenginlefltir-
meye devam edece€iz” dedi. Kendi
markas›yla kendi motorunu üreten
tek kamyon markas› olan FordCargo
yüzde 70 yerlilik oran› ile Türkiye
ekonomisine yüksek katma de€er
sa€lamaya devam ediyor. 2011’in en
çok satan 2. çekicisi olan Ford Cargo
1838T ekonomikli€i ve düflük iflletim
giderleriyle ifl sahiplerine 2 y›l s›n›rs›z
km garantisi de sunuyor. Klima, re-
tarder ve elektromekanik takograf
gibi standart sunulan özellikleri, re-
kabetçi yak›t tüketimi ve konforlu
mandall› tip flanz›man› özellikleri
bar›nd›r›yor.

Tokat Cihan Nakliyat DAF ve 
TIRSAN’I TERC‹H ED‹YOR 

DAF-T›rsan Samand›ra tesisle-
rinde gerçeklefltirilen teslimat tö-
reni ile 10 adet DAF XF105.460
çekici ve 10 adet T›rsan semi-trey-
ler teslim alan firma yetkilisi Kud-
ret Karabekiro€lu tercih nedenlerini
flöyle aç›klad›: “G›da tafl›malar›
a€›r sorumluluk yükler, bir yandan
zaman ile yar›fl›rken di€er yandan
maliyetlerinizi kontrol alt›nda tut-
man›z gerekir. DAF ve T›rsan ürün-
leri bizim için en ideal kombinas-
yonu oluflturuyor. Ayr›ca ürünlerin
arkas›ndaki T›rsan güvencesi de
Sat›fl Sonras›nda hiçbir problem
yaflamadan uzun y›llar araçlar›m›z›
kullanmam›za imkan sa€l›yor. DAF
çekiciler sorunsuz araçlard›r, bek-

lenmedik ar›zalar ç›kartmaz ve size
vakit kaybettirmez. T›rsan ise 35
y›ld›r sektörün tercihi olmufl sa€-
laml›€› ile kendini kan›tlam›fl bir
markad›r. Bizim tercihimiz geç-
miflten bugüne hep bu markalardan
yana olmufltur ve gelecekte de bu
flekilde olacakt›r” dedi.

DAF 60 y›l› aflk›n süredir kamyon
üretimini sürdürüyor. Kendi ka-
binini, kendi dingillerini üretiyor
olman›n yan› s›ra en çok kendi
motorunu üretiyor. Bu konuda

kendini bünyesinde bulundu€u
Amerikan sanayi devi Paccar gru-
buna da ispatlayan DAF, motoru
EPA 2010 sertifikasyonu sa€l›yor
ve Paccar’›n bünyesinde olan Ame-
rika’n›n en büyük kamyon mar-
kalar› Kenworth ve Peterbilt’de de
kullan›l›yor. DAF’›n motor konu-
sundaki tart›fl›lmaz üstünlü€ü tüm
dünya’da takdir görüyor. 2007’den
bu yana her y›l DAF en iyi otobüs
motoru imalatç›s› ödülüne laik
görüldü.

1997’den beri Tokat merkezli faaliyetlerini sürdüren Tokat
Cihan Nakliyat, Dimes için meyve, meyve suyu ve süt ta-
ş›malar›n› yapmak için DAF ve T›rsan ürünlerini tercih etti.

Erdo€anlar Nakliyat’›n Ferhatpafla’da-
ki TIR garaj›nda gerçekleflen teslimat
töreninde Erdo€anlar Nakliyat ilk kez
Renault Trucks ile uzun soluklu ifl
birli€ine gitti ve ortakl›€›n ilk teslimat
töreni gerçeklefltirildi.

Teslimat törenine ÇETAfi Sat›fl Mü-
dürü Suat Çeliktu€, Renault Trucks
Sat›fl ve Pazarlama Müdürü Ömer Bur-
sal›o€lu, Renault Trucks Bölge Müdürü
Haluk Korucan Erdo€anlar Nakliyat’tan
ise Erdo€anlar Nakliyat Genel Müdürü
Tamer Erdo€an, Erdo€an Nakliyat Yö-
netim Kurulu Üyesi Mutahher Erdo€an
kat›ld›lar. 

A€›r nakliyat sektöründe faaliyet gös-
teren a€›r ifl makinalar›, yat, fabrika
ekipmanlar› tafl›mac›l›€› yapan Erdo-
€anlar Nakliyat, Renault Trucks ÇETAfi
Bayii’sinden ilk parças› 6 adet olmak
Premium Lander 460 6x4 yeni nesil
Euro 5 motorlu Renault çekicileri teslim
ald›.Yeni nesil Euro5 Premium Lan-

derlar, 80 ton teknik kapasiteye sahip,
ZF flanz›man ile ZF Intarder hidrolik
yavafllat›c› sistem ve motor sübaplar›
üzerinden kompresyon sa€layan bir sis-
teme sahip. Yeni nesil Premium Lan-
derlar ayr›ca ekonomik sürüfl deste€i
sa€layan Driving Monitoring System
(DMS) ve filo yönetim sistemi entegresi
için FMS bulunduruyor. 

“FARKLI ARAÇLAR İÇERİSİNDE
KENDİNİ KANITLAYACAK”

A€›r nakliyat sektöründe bu tip araç-
lar›n önemli bir ifl kolu oldu€unu kay-
deden Renault Trucks Sat›fl ve Pazar-
lama Müdürü Ömer Bursal›o€lu, “Er-
do€anlar Nakliyat’›n filosunda de€iflik
markalar bulundu€undan araçlar›m›z
kendini kan›tlama imkan› bulacak”
dedi. Premium Lander’da bulunan ‹n-
fomax sistemi sayesinde floförün arac›
kullan›fl biçimi, arac› ekonomik devirle
kullan›p, kullanmad›€› dahi kontrol
edilebiliyor. 

Renault Trucks ÇETAfi Bayii Sat›fl
Müdürü Suat Çeliktu€ ise, ÇETAfi
olarak a€›r nakliyat sektörünün 30
y›ll›k tecrübe ve birikimiyle öncü fir-
malar›ndan biri olan Erdo€anlar Nak-
liyat ile ifl birli€i gerçeklefltirmekten
gurur duyduklar›n›, a€›r nakliyat sek-
törünün gerek ekipman ve araç, gerekse
mevzuat›yla di€er segmentlere göre
özel bir alan oldu€unu söyledi.

MAN’DAN YENİ TESLİMATLAR

Man’dan, Temirler ve
Oto Sürat Nakliyat’a
çekiciler teslim edildi
Temirler Uluslararas› Nakliyat, 6 adetlik TGX
18.440 Euro-5 siparişinin ikisini ve Oto Sü-
rat Nakliyat firmas› da 2 adet TGX 18.440

Euro-4’ü filosuna dahil ettiler.
∂ Düzenlenen törenle araçlar› teslim alan Temirler
Uluslararas› Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan› Ali Te-
mir, “20 y›ld›r bu sektöre hizmet veren bir firmay›z.
Filomuzda toplam 8 adet MAN bulunuyor. MAN mar-
kas› bizler için konfor ve sa€laml›k anlam›na geliyor.
Düflük yak›t performans› ve en önemlisi servis hiz-
metlerinin kalitesi MAN markas›n› tercih etmemizdeki
en büyük etken. Bu tercih ayn› zamanda firmam›z
ad›na bir prestij anlam›na geliyor” dedi. Törenin ard›ndan
araçlar MAN Otomotiv Ticaret Ltd, fiti. Kayseri Bölge
Sat›fl Sorumlusu Mehmet Kökez taraf›ndan Yönetim
Kurulu Baflkan› Ali Temir’e teslim edildi.

OTO SÜRAT’E 2 ADET TGX 18.440 EURO4 
Filosunda 12 adet MAN bulunan ve 35 y›l› aflk›n bir

süredir nakliye sektöründe faaliyet gösteren Oto Sürat
Otomotiv Nakliyat firmas› ad›na ise TGX 18.440 Euro-
4 araçlar› firma yetkilisi U€ur Er teslim ald›. Filolar›nda
bulunan MAN araçlardan memnun olduklar›n› belirten
U€ur Er, “Araçlar›n yak›t sarfiyat› ve iflletim maliyetleri
oldukça ekonomik. Bu memnuniyetimiz dolay›s›yla
yeni yat›r›mlar›m›za da MAN ile devam ediyoruz”
dedi. Törenin ard›ndan araçlar MAN Otomotiv Ticaret
Ltd, fiti. Kayseri Bölge Sat›fl Sorumlusu Mehmet Kökez
taraf›ndan firma yetkilisi U€ur Er’e teslim edildi.

10 adet Iveco Trakker 
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Ford Otosan, Ekim ay›nda gerçekleştirilen 25 adet Ford Cargo
çekici teslimat›n›n sonra 20 adet Ford Cargo 1838T çekiciyi
daha, Ş›rnak Silopi’de bölgenin en önemli lojistik firmalar›n-

dan biri olan Eymet Lojistik’e törenle teslim etti.
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Lastikleri

ALIŞAN
LOJİSTİK’E

UNİLEVER’DEN
ANLAMLI ÖDÜL

∂ Alışan, hızlı tüketim ürünleri sektörünün lideri Unilever Türkiye’nin en
başarılı yedi tedarikçisinden biri oldu. Alışan Lojistik geliştirdiği ileri teknolojiler
ve iş performansları nedeniyle Unilever Türkiye’nin 2011–2020 yıllarını
kapsayan “Unilever Procurement Partner to Win” toplantısında “Yaratıcı ve
Hızlı Çözüm Bulma”  ödülüne layık görüldü. Türkiye’de 1952’den yılından
itibaren, insanların günlük hijyen, beslenme ve kişisel bakım ihtiyaçlarını
karşılamak için faaliyetlerini sürdüren Unilever, düzenlediği toplantıya uzun
zamandır tedarikçi hizmeti aldığı firmaları davet etti. Adile Sultan Sarayı’nda

gerçekleştirilen ödül törenine, Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul
Alışan, Yönetim Kurulu üyeleri Damla Alışan ve Yonca Alışan Mengi, Unilever
Dünya Satın Alma Başkanı Marc Engel ile Unilever Türkiye Ceo’su İzzet
Karaca katıldı. Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alışan, törende
yaptığı konuşmada, “Uzun zamandır işbirliği içerisinde olduğumuz Unilever’in
en başarılı tedarikçileri arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. Alışan Lojistik
olarak global pazar ihtiyaçları doğrultusunda yaptığımız yatırımlar ve büyük
bir titizlikle devam ettiğimiz çalışma azmimiz bizi bu başarıya taşıdı” dedi. 

|    OCAK 2012    |      
|      www.tasimacilar.com    |      

SEKTÖRDEN

TASIMACILAR 3AHMET MUSUL

U.N RO-RO PENDİK-KÖSTENCE 
Ulaşt›rma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan› Binali

Y›ld›r›m’›n kat›l›m›yla gerçekleşen Pendik-Köstence Ro-Ro
hatt›n›n aç›l›ş› ile Türkiye’nin bat› s›n›r ç›k›ş kap›lar›nda

yaşanan sorunlar çözüme kavuşacak.

Balnak’tan Karadenizli lojistikçilere davet
Karadeniz Ekonomik ‹şbirliği’ne üye ülkelerin lojistik firmalar›n›n yö-
neticileri, Balnak Lojistik’in Gebze Tavşanl› Tesisleri’nde ağ›rland›. 

A€ustos’tan beri daralan pazar,
KASIM AYINDA DA DARALDI

Türkiye Otomotiv pazar›nda 2011 y›l›
Ocak-Kas›m döneminde otomobil ve hafif
ticari araç toplam pazar› 735.033 adet
olarak gerçekleflti. 612.544 adet olan 2010
y›l› Ocak-Kas›m dönemi otomobil ve hafif
ticari araç pazar toplam›na göre sat›fllar
%20 oran›nda artt›. 3.çeyrekte ise toplam
pazar %3,07 oran›nda geriledi. 2011 y›l›
Temmuz ay›nda (%2,55) büyüme oran›nda
görülen yavafllama, A€ustos, Eylül ve
Ekim aylar›ndan sonra Kas›m ay›nda da
(-%14,10) daralmayla devam etti.

2011 y›l› on bir ayl›k hafif ticari araç
pazar› ise geçen y›l›n ayn› dönemine göre
%14,14 artarak 230.825 adet seviyesinde
gerçekleflti. 2011 y›l›n›n ilk çeyre€inde

%63,92 oran›nda büyüme gösteren hafif
ticari araç toplam pazar›, y›l›n 2.çeyre€inde
de %29,30 büyürken, y›l›n 3. çeyre€inde
%3,28 oran›nda azald›. 2011 y›l› 3.çeyre-
€inde ay baz›nda Temmuz ay›nda (-%2,79)
bafllayan daralma, A€ustos, Eylül ve Ekim
aylar›ndan sonra Kas›m ay›nda da -%20,78
oran›nda devam etti.

2011 y›l› Kas›m ay›nda hafif ticari araç
pazar› 18.935 adet olarak gerçeklesti.
23.901 adet olan 2010 y›l› Kas›m ay› hafif
ticari araç pazar›na göre sat›slar %20,78
oran›nda darald›. 2011 y›l› hafif ticari araç
pazar› sat›fllar› 3. çeyrekten itibaren oransal
olarak ay baz›nda azalmaya devam etti.

HATTI SEFERE BAŞLADI
Serdar CEŞEN

9 ayl›k bir görüflme sürecinden sonra
sefere ç›kan U.N Ro-Ro Pendik-Köstence
hatt› Türk nakliyecisi ve ihracatç›s›n›n
dünya ile rekabet etmesini sa€layacak.
Pendik-Köstence hatt› ile birlikte y›lda
toplam 350 bin TIR tafl›ma kapasitesine
ulaflan U.N Ro-Ro’nun CEO’su Sedat
Gümüflo€lu; Pendik-Köstence ro-ro hatt›
ile Türkiye’nin bat› s›n›r ç›k›fl kap›lar›nda
yaflanan sorunlar›n s›f›ra inece€ini, hiçbir
belge, kota s›n›rlamas›na ulaflmayacak
bir seviyeye gelindi€ini belirtti. Bu duru-
mun asla 2023 hedefleri için yeterli ol-
mad›€›n› istikrarl› bir flekilde kapasite-
lerini ve filo kapasitelerini artt›rmaya
devam edeceklerini söyledi. 

YILDA TOPLAM 30 BİN TIR 
TAŞIMA KAPASİTELİ EN BÜYÜK
RO-RO GEMİSİ GELİYOR

Konuflmas›nda bir de müjde veren Sedat
Gümüflo€lu, Türkiye’nin en büyük ro-ro
gemisini 2 y›l içinde filolar›na katacak-
lar›n› ve bu ro-ro gemisi ile y›lda toplam
30 bin TIR tafl›yacaklar›n› kaydetti. Ak-
deniz ve Karadeniz’de Türkiye ç›k›fllar›nda
bütün hatlarda üzerlerine düflen görevleri
yerine getirerek, 2023 hedeflerine ulafl-
maya devam edeceklerini ifade eden Gü-
müflo€lu, belge ve transit geçifl ifllemle-
rinin art›k sorun olmaktan ç›kt›€›n› bu
hatt› kullanan TIR’lar›n gerekli belge ve
geçifl ifllemlerinin Ulaflt›rma, Denizcilik
ve Haberleflme Bakanl›€› taraf›ndan sa€-
land›€›n› vurgulad›. ‹stanbul ile Köstence
aras›na haftan›n 6 günü de karfl›l›kl› uçak
seferleri koyduklar›n› belirten Gümü-
flo€lu, floförleri de tafl›yacaklar›n› ekledi.

BİR DENİZOTOYOLU AÇILDI
9 ay evel Sedat Gümüflo€lu’nun kendi-

sine Pendik-Köstence hatt›n› açmay› dü-
flündüklerini söyledi€inde bunun “laf ol-
sun” diye söylendi€ini düflündü€ünü
ifade eden Bakan Binali Y›ld›r›m, “Bugün
bunun gerçekli€ini görmüfl oluyoruz”
dedi. 200 TIR kapasitesinin alt›n› çizen
Y›ld›r›m, tafl›mac›l›kta kombine tafl›ma-

c›l›€›n›n önemine çekerek ro-ro tafl›ma-
c›€›n›n bir kombine tafl›mac›l›k sistemi
oldu€unu söyledi. Sistemlerin tümünü
kullanarak daha ekonomik daha güvenli
ve emniyetli bir tafl›ma yaparak rekabet
gücünü artt›rd›klar›n› belirtti.

BAKAN YILDIRIM: “YAPMAZSAK
BİZİ TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN
DIŞINA ATARLAR”

Kombine ve tehlikeli yüklerin tafl›n-
mas›n›n çok s›k› kurallar› oldu€unu ifade
eden Y›ld›r›m, bu konuyla ilgili bir Mü-
dürlük tahsis ettiklerini art›k fazla za-
man›n kalmad›€›n› belirtti. Y›ld›r›m:
”Sektörümüzü zorlamadan kademe ka-
deme bu kurallar› yerine getirece€iz. Yap-
mazsak bizi tafl›mac›l›k sektörünün d›fl›na
atarlar” dedi. Bu konuda sektörün tüm
sivil toplum kurulufllar› ile birlikte ha-
reket ederek bu kurallar› en geç 2014’e
kadar tamamlayacaklar›n› vurgulad›. 

“KOMBİNE TAŞIMACILIK 
ÜLKEMİZDE MAALESEF 
İHMAL EDİLEN BİR ALAN” 

Göreve bafllad›klar›nda yurt içi tafl›-
mac›l›€›n yolcu baz›nda %95 yükte %92

tamamen karayolu a€›rl›kl› olarak ya-
p›ld›€›n› ifade etti.“Böyle bir fley yok.
Dünyan›n birçok ülkesinde bu oran daha
düflük geliflmemifl ülkelerde bile” diyen
Y›ld›r›m, “Yollara yükledikçe yüklemifliz,
yollar yetmez hale gelmifl” diye konufltu. 

“LOJİSTİK MERKEZLER YAPIYORUZ”
Tren istasyonlar›nda, fabrikalar›n ya-

n›nda, limanlar›n arka taraflar›nda lojistik
merkezler yapt›klar›n› söyleyen Y›ld›r›m,
buralara yük tafl›ma yapmak, buradan
da demiryollar› ile limanlara götürmek,
limanlardan da gemilere yükleyerek den-
geli bir tafl›ma sistemini yerlefltirmek
için bu lojistik merkezlerini kurduklar›n›
ifade etti.

“AB’NİN HEDEFİ %50, BİZİM %70”
Türkiye’de karayolu kullanma mikta-

r›n›n %89’a geriledi€ini ifade eden Y›l-
d›r›m, bu rakam›n hala yüksek oldu€unu
Avrupa Birli€i’nin 2030 y›l›na kadar he-
definin karayolu kullanma oran›n› %50’ye
çekmek oldu€unu belirterek bu rakam›n
bizim için bu hedefin %70 oldu€unu
söyledi. Bundan sonraki bütün kombine
ve emniyetli, ekonomik tafl›ma projelerine
önem vereceklerini belirtti.

Karadeniz Ekonomik ‹flbirli€i’ne üye
ülkelerin lojistik temsilcileri, Balnak’›n
Gebze tesislerini gezdi. Balnak Lojistik’in
Gebze’deki Tavflanl› Deposu’nu ziyaret
eden temsilcileri, Balnak Lojistik Yönetim
Kurulu Baflkan Vekili Kosta Sandalc› ve
Balnak Lojistik Operasyonlar› Genel Mü-
dürü Cem Alper a€›rlad›. 

Misafirlere bir sunum gerçeklefltiren
Alper, Balnak’la ilgili flunlar› söyledi;
Balnak, dünyan›n ve Türkiye’nin bir çok
önemli markas›na lojistik hizmeti veriyor.
225 bin metrekare depolama alan›, 2 bin
çal›flan› ve 140 milyon Euro’luk cirosu
ile Balnak Lojistik, uluslararas› hava, de-
niz, tren ve karayolu tafl›mac›l›€›, antrepo
hizmetleri, gümrükleme, depolama ve
katma de€erli hizmetler ile yurt içi da€›-
t›m hizmetlerinin tamam›n› tek çat› al-
t›nda müflterilerine sunuyor. fiu an içinde
bulundu€umuz tesis 120.000 m2 alan
üzerinde 3 ayr› binadan oluflan ve Tür-
kiye’de bu manada tek tesis olma özelli€i
tafl›yor.” 

‹stanbul Ticaret Odas› ile beraber Ka-
radeniz Ekonomik ‹flbirli€i’ne üye Kara-
deniz k›y›s›ndaki ülkelerin lojistik fir-
malar›n›n yöneticilerinden oluflan tem-
silcilere 2 günlük bir programla ‹stan-
bul’da temaslarda bulundu€unu belirten
Alper, sözlerini flöyle sürdürdü: “Türki-
ye’nin co€rafi konumu ve geliflen eko-
nomisine ba€l› olarak lojistik sektörünün
önde gelen temsilcileri buray› ziyaret
etti. Ziyaretin amac› Karadeniz ile Tür-
kiye’nin artan ticari hareketlili€ini göz-
lemlemek ve bunu daha ileriye nas›l ta-
fl›naca€›n› belirlemek. Bu anlamda komflu
ülkelerle gerçeklefltirilen bu temaslar her
iki taraf için oldukça faydal› oluyor”
dedi. 
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∂ Gümrük Kapısı’nda Gürcistan’a kimlikle geçişlerin başlaması ile rekor kırıldı.5 günde
8325 kişinin geçiş yaptığı kaydedilen Sarp Sınır Kapısı’nda, 1 TL karşılığında vatandaşlar
işlemlerini yaptırıp Gürcistan’a geçebiliyor, geçiş yaptıktan sonra da 90 gün Gürcistan’da
kalma hakkına sahip oluyorlar. 31 Mayıs 2011’de imzalanan Türkiye- Gürcistan arası
Vize Kolaylığı Anlaşması Protokol’ünün iki ülke vatandaşının kimlik kartıyla seyahatine
imkan tanıdığı söyleyen Artvin Valisi Necmettin Kalkan “Her iki ülke vatandaşlarının her
girişte 90 günü aşmayan süre için Gürcistan'a vizesiz olarak girme ve ülkesinde kalma
imkanı sağlamaktadır” dedi. Uygulama ile özellikle yaz aylarında günlük geçişlerde
ortalama 6-7 bin rakamına varılacağı tahmin ediliyor.

ARAÇLA GEÇİŞ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Geçişlere ilişkin herhangi bir bedelin alınmayacağını ifade eden Kalkan “Araçla geçiş
ile ilgili olarak ilgili bakanlıklar çalışmaktadır. Araçla geçenler için henüz bir düzenleme
bulunmamaktadır. Bizim önceliğimiz turistlik gezi maksatlı yaya geçişi idi. Bu ger-
çekleşmiştir. Tabi ki araçla geçişte önemli bir konudur. Bu konuya ilişkin çalışmaların
yapılabileceği ilgili bakanlıklar tarafından resmi ağızdan ifade edilmemiştir. Konuya
ilişkin bir düzenleme yapılır ise bu konuya ilişkinde açıklama yapacağız” ifadelerini
kullandı” dedi.

YEREL
TASIMACILAR SARP SINIR

KAPISI’NDAN 
5 GÜNDE 8325

KİŞİ GEÇTİ

Türk TIR’lar› taranmaya bafllam›flt›.
Suriye’yle bakanl›k nezdinde yap›lan
görüflmelerden sonra s›n›rda ticaret
tekrar aç›ld›. Fakat s›k›nt›lar hala

bitmedi. Suriye’nin koydu€u yeni zam ve ver-
giler nakliyeciyi vurdu.

TÜRK TIR’I KURŞUNLANDI
26 yafl›ndaki TIR sürücüsü Salih Y›ld›r›m,

Bab-Al Hawa S›n›r kap›s›na 15 km mesafede
kurflun ya€muruna tutulmufltu. Y›ld›r›m,
"Suriye'nin Türkiye'ye aç›lan S›n›r Kap›s›
Bab-Al Hawa'ya 15 km mesafede yaklafl›k
100 kifli gördüklerini, yavafllad›ktan sonra
tabanca bulunan kifliler kenara çekilince yo-
lumuza devam ettik” demifl, bu s›rada kurflun
ya€muruna tutulduklar›n› ifade ederek, kurflun
izlerini gazeteciler ile paylaflm›flt›. Çekici ve
dorsede tam 12 kurflun tespit edilmiflti. Cil-
vegözü S›n›r Kap›s› yak›nlar›ndaki çad›r kent-
lerde kalan Suriyeliler de Türkiye'nin Suriye'ye
girifl yolunu kesmifl, Suriye plakal› araçlar›
tafllayarak girifl-ç›k›fllar›na engel olmufllard›.
Saatlerce süren eylemde Suriye hükümetine
tepki olarak Suriye plakal› araçlar› tafllanm›fl,
Suriye plakal› araçlar›n Türkiye'ye girifl ve
ç›k›fllar›n› engellenmiflti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI UYARDI
‹ki ülke aras›nda yaflanan gerilim ve Türk

TIR’lar›n›n taranmas›n›n ard›ndan D›fl ‹flleri
Bakanl›€› devreye girmifl, Türk vatadafllar›n›n
zorunlu olmad›kça Suriye üzerinden karayo-
lunu kullanmamalar›n› vurgulayarak, flöyle
bir aç›klamada bulunmufltu: “Suriye'de ya-
flanan çat›flmalar›n son günlerde Türkiye s›-
n›r›na yak›n bölgelerde de yol güvenli€i aç›-
s›ndan tehlike arz etti€i ve vatandafllar›m›z›n
zarar görmeye bafllad›€› gözlemlenmektedir.
Bu çerçevede, Cilvegözü/Bab-el Hava s›n›r
kap›s› Humus güzergah›n›n kullan›lmamas›
kuvvetle tavsiye edilmektedir."

SURİYE HÜKÜMETİNDEN 
YENİ ZAM VE VERGİLER

Geçifllerinin durdu€u Cilvegözü S›n›r Ka-
p›s›’ndan Türk TIR’lar› yeniden geçmeye bafl-
lad›. Ekonomi Bakan› Zafer Ça€layan: “Suriye,
Türk TIR'lar›n›n geçiflini tekrar serbest b›rakt›'
dedi. Suriye'nin Türkiye ile serbest ticaret
anlaflmas›n› ask›ya almas›ndan bir süre sonra
yaflanan gerilim dindi. Ancak, daha önce
s›f›ra yak›n olan gümrük vergisi yüzde 30'a
yükseltildi. Yeni uygulamayla birlikte he-
saplamalar›n ard›ndan daha önce yüzde 0'a
yak›n olan gümrük vergisi %30’a ç›kar›ld›.
Suriye taraf› bununla da kalmayarak transit
geçifl ücretlerini iki kat›na ç›kard› ve daha
önce 300 Dolar olan akaryak›t fiyat fark›n›
da 800 Dolara yükseltti.

GEÇİŞLERİN DURDUĞU SURİYE’DE 
GİRİŞ-ÇIKIŞLAR ZAMLARLA BAŞLADI

Suriye’nin Türkiye ile serbest ticaret anlaşmalar›n› ask›ya al-
mas›ndan sonra Türkiye ile Suriye aras›nda yaşanan gergin-
lik iki ülke aras›ndaki ticareti durma noktas›na getirmişti. 

∂ Bulgaristan’dan kesimlik ve besilik koyun,
Macaristan'dan da kasapl›k ve besilik s›€›r
ve koyun ithal etmekte olan G›da Tar›m
ve Hayvanc›l›k Bakanl›€›’nca, Macaristan
ve Bulgaristan'dan büyükbafl ve küçükbafl
hayvan ithalat›nda sa€l›k sertifikalar›nda
baz› aksakl›klar›n tespit edilmesi nedeniyle
ithalat›n geçici bir süreyle durdurulmas›na
karar verildi. 30 Eylül 2011 tarihine kadar
600 bin s›€›r, 1 milyon 400 bin koyun ithal
edilen Bulgaristan ve Macaristan'dan kü-
çükbafl ve büyükbafl hayvan ithalat›nda,
ayn› kulak küpeli hayvanlara rastlanmas›
üzerine,  5 Aral›k tarihinden itibaren söz
konusu ülkelerden hayvan ithalat› geçici
bir süre durdurulurken,  karardan, bu ta-
rihten önce Bakanl›ktan kontrol belgesi
alm›fl ancak Bakanl›kça görevlendirilen
veteriner hekimler taraf›ndan halen seçil-
mekte olanlar, seçimi tamamlan›p karan-
tinaya al›nanlar, seçim heyeti görevlendi-

rilmifl olanlar ve bafllam›fl ifllem niteli€inde
olanlar hariç tutuldu. Bu nedenle söz ko-
nusu ülkelerden büyükbafl ve küçükbafl
hayvan ithalat, geçici bir süre ile durduru-
lurken, bu ülkelerle sorunun giderilmesine
dönük görüflmeler yap›lmas›, ancak sa€l›k

sertifikalar›ndaki sorun giderildikten sonra
ithalata devam edilmesi bekleniyor.

İTHALAT GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ 
DİĞER ÜLKELER

30 Eylül 2011 tarihi itibar› ile Avusturya,
Avustralya, Brezilya, Estonya, Letonya, Lit-
vanya, Fransa, Macaristan, Uruguay, Yuna-
nistan'dan 262 bin 589 bafl kasapl›k ve 334
bin 426 bafl besilik s›€›r, Avustralya, Bulga-
ristan, Macaristan, Uruguay ve Yunanis-
tan'dan 1 milyon 156 bin 879 bafl kasapl›k
ve 242 bin 277 bafl besilik koyun, AB ülke-
lerinden 155 bin 890 ton s›€›r eti (karkas) it-
halat› gerçeklefltirildi.

Bulgaristan ve Macaristan’dan 
hayvan ithalat› DURDURULDU

Bulgaristan ve Macaristan’dan Türkiye’ye getirilen büyükbaş ve
küçükbaş hayvanlarda usulsüzlük yap›ld›ğ›n› tespit eden Bakanl›k,

Bulgaristan ve Macaristan’dan ithalat› geçici bir süre durdurdu. 

∂ Türkiye-Suriye ‹fl adamlar› Derne€i Baflkan›
Oktay Tarhan, Türkiye'nin Suriye'nin tepkisel
hareketinden dolay› Türkiye'nin iki flekilde
zarar gördü€ünü ve görece€ini belirterek, ''Tür-
kiye ile Suriye aras›nda yap›lan ticaretin ve bu
ülke üzerinden yap›lan transit ticaretin azalmas›,
Türkiye için 7-8 milyar dolar gibi çok büyük
kayba iflaret etmektedir'' dedi.

Tarhan, Türkiye ile en uzun s›n›ra sahip
olan Suriye'de, çok say›da Türk vatandafl›n›n
akrabas›n›n bulundu€unu an›msatarak, ''Suriye,
ticari anlamda da kay›t içi ve kay›t d›fl› çok
s›cak ticari iliflkilerin kuruldu€u kurulabildi€i
bir pazard›r, bizim için. Bölgeden günübirlik
git gellerle dahi özellikle son 2 y›lda çok ciddi
bir canlanma yaflanm›fl. Baflta Gaziantep, Hatay,
Mardin ve Kilis olmak üzere bölge ekonomi-
sinde ve turizminde çok ciddi geliflmeler kat
edilmifltir'' dedi.

Türkiye-Suriye ticari iliflkilerinin son 5 y›lda
ciddi düzeyde artt›€›na dikkati çeken Tarhan,
''2007 sonu itibar›yla 995 milyon dolar olan
ticaret hacmi, 2010 sonunda 3 y›l gibi bir
sürede 2.5 milyar dolar seviyesine yükseldi.
Yap›lan karfl›l›kl› aç›klamalara göre, 2011 y›l›
için iki ülke aras›ndaki ticaret hacminin 3
milyar dolara ç›kar›lmas› hedefleniyordu'' diye
konufltu.

'TİCARET VERİLER, 
SİYASİ GELİŞMELERE ENDEKSLİ''

Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) verileri
incelendi€inde, Suriye'de meydana gelen olay-
lar›n, al›nan yapt›r›m kararlar›n›n iki ülke ara-
s›ndaki ticareti olumsuz etkiledi€ini bildiren
Tarhan, bu y›l›n 7 ay›nda 1,42 milyar dolarl›k
bir ticaret hacminin olufltu€unu söyledi.

Suriye'deki kar›fl›kl›klar ile bu ülkeye uygu-
lanan yapt›r›m kararlar› dikkate al›nd›€›nda,

iki ülke aras›ndaki ticaret verilerinin önümüz-
deki dönemde yaflanacak siyasi geliflmelere
endeksli oldu€unu anlatan Tarhan, flöyle ko-
nufltu:

''Arap Birli€i Suriye'ye yönelik, Suriyeli yet-
kililer ve büyük flahsiyetlerin Arap ülkelerine
seyahatlerinin yasaklanmas›, Arap ülkelerindeki
mal varl›klar›n›n dondurulmas›, Suriye merkez
bankas›yla iliflkilerin durdurulmas›, Suriye hal-
k›n› etkileyen stratejik mallar›n d›fl›nda hü-
kümetle devlet düzeyinde ticaretin durdurul-
mas›, Suriye hükümeti mal varl›klar›n›n don-
durulmas›, Suriye ile parasal iliflkilerin durdu-
rulmas›, Suriye Ticaret Bankas› ile ifllemlerin
durdurulmas›, teknik icra komitesinin bir hafta
içinde Suriye'ye çift yönlü havayolu seyahat-
lerinin durdurulmas› için tarih belirlemesi gibi
kararlar alm›flt›. Türkiye'de birkaç de€ifliklikle

Arap Birli€i'ne karara yak›n kararlar› Türkiye
de ald›. Ancak henüz yasal mevzuat olarak ya-
y›mlanmad›.''

''SURİYE, SERT TEPKİ GÖSTERDİ''
Suriye'nin Türkiye'nin kararlar›na sert tepki

göstererek, Suriye hükümetinin iki ülke ara-
s›ndaki serbest ticaret anlaflmas› kapsam›ndaki
tüm çal›flmalar› ask›ya ald›€›n› ilan etti€ini
an›msatan Tarhan, ''Türkiye'den ithal edilen
mallara uygulanmakta olan gümrük harçlar›
art›r›ld›, özellikle s›n›r illerinde yayg›n olarak
uygulanan mazotun Suriye'den daha ucuz al›n-
mas› dönemi sona erdi. Ayr›ca, Suriye'den
transit olarak geçit yapacak t›rlara da zorluk ç›-
kar›ld›€› bas›nda yer ald›. Suriye bu uygulamalarla
yetinmeyip Gaziantep Konsoloslu€u'nun faali-
yetlerini de durdurdu'' diye konufltu.

Transit azald›, zarar art›yor!
Türkiye-Suriye ‹şadamlar› Derneği Başkan› Oktay

Tarhan, Suriye ile transit ticaretin azalmas›n›n Türkiye
için 7-8 milyar dolar ticari kayba neden olabileceğini

belirtti

Irak’a iki yeni s›n›r
kap›s› GEL‹YOR
∂ Kuzey Irak’›n Erbil flehrinde bir araya gelen he-
yetler, Irak ile Türkiye aras›na 2 yeni gümrük
kap›s› aç›lmas› için anlaflmaya vard›.
Kuzey Irak Kürt Bölgesi Ticaret ve Endüstri Bakan›
Sinan Çelebi, yeni aç›lacak s›n›r kap›s›n›n Habur
S›n›r Kap›s›’na  5 km ve di€er kap›n›n ise 15 km
mesafede olaca€›n› dile getirdi. 

BÖLGEDE GÜNLÜK 3 BİN TIR GEÇİŞİ VAR 
Bakan Çelebi, mevcut durumda, s›n›rdan günlük
olarak 3 bin yük arac›n›n geçifl yapt›€›n›, bunlar›n
bin 500’nün Türkiye ve bin 500’nün de bölge
araçlar› oldu€unu ve ayr›ca Suriye’de güvenlik so-
runu oldu€u için Suriye üzerinden Arap devletlerine
giden yük araçlar›n›n da Irak üzerinden gitti€ini
ve bu nedenle aç›lacak olan yeni kap›lar›n Kürt
Bölgesi, Irak ve Türkiye’ye daha fazla fayda sa€la-
yaca€›n› dile getirdi. 

MALİYETLERİN YARISI TÜRKİYE’DEN 
YARISI IRAK’TAN
Çelebi, iki s›n›r kap›s›n›n masraf›n›n 25 milyon
ABD dolar› oldu€unu ve bunun yar›s›n›n Türkiye
ve yar›s›n›n da Irak hükümeti taraf›ndan karfl›la-
naca€›n› kaydetti. Irak D›fliflleri Bakanl›€› Türkiye
Masas› Sorumlusu Velid Salih "Bizim amac›m›z
yeni s›n›r kap›lar› için özel anlaflma yapmakt›r. Bu
yeni kap›lar 3 tane olacak. Biri tren geçifli için ve
Irak hükümeti buna izin vermifl. Di€eri sadece
otomobil için buna da hükümetimiz izin vermifl.
Bir di€eri de yine ayn› flekilde Zaho’da açmak isti-
yoruz. Bu kap›yla da geçifllerin h›zlanmas›n› he-
defliyoruz ki flu an Irak hükümeti bu yeni kap›
için gerekli araflt›rmalar› yapmaktad›r. Bizim he-
defimiz Türkiye ile ticari iliflkileri gelifltirmektir.
S›n›r kap›lar›n›n bu iliflkilerin oluflmas› aç›s›ndan
engel teflkil etmesini istemiyoruz" dedi. Salih,
ayr›ca iki taraf aras›ndaki 500 km alan›n temiz-
lenmesi karar› ald›klar›n› çünkü buralar›n›n çok
kirli oldu€unu belirtti. 

8 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ 
Türk heyetinden Ticaret Bakanl›€› Gümrük Kap›lar›
Genel Müdürü Hasan Köseo€lu, Irak’tan Arap ül-
kelerine transit geçifl yap›lmas›n›n çok önemli ol-
du€unu ve bunun için Irak’›n gerekli haz›rl›klar›
yapmas› gerekti€i, ayn› zamanda Arap ülkeleri ile
s›n›r sorunlar›n› çözmesinin flart oldu€unu söyledi.
2011 y›l›nda Türkiye ile Irak aras›ndaki ticaret
hacmi 8 milyar dolara ulaflt›. Bunun 6 milyar dolar›
Kürt Bölgesi ile Türkiye aras›nda gerçekleflti.

Iveco’dan ‹zmir 
Bornova’da yeni
showroom aç›l›ş›
Iveco Araç’›n ‹zmir Torbal› bayisi Musal Oto-
motiv  düzenlenen bir tören ile Bornova’daki

yeni showroomunu resmen hizmete açt›. 

Yeni tesisin aç›l›fl›nda bir konuflma yapan Iveco
Araç Yönetim Kurulu Üyesi Maurizio Manera flun-
lar› söyledi; ‹zmir potansiyelimizi daha iyi kullan-
mam›z gereken en önemli illerimizden bir tanesi.
Musal Otomotiv ise Iveco’nun ‹zmir’deki en eski
bayilerinden biri, Torbal›’da çok modern bir tesise
sahipler ancak Iveco olarak ‹zmir flehir içinde de
varl›k göstermemiz gerekiyordu, dolay›s› ile Musal
taraf›ndan ‹zmir’in önemli bir ticaret noktas›nda
konumlanan bu showroomu aç›yor olmaktan mut-
luluk duyuyorum. Maurizio Manera Iveco olarak
3.5 ton ve üstü segmentde baz› illerde pazar payla-
r›n›n % 15 mertebesine ç›kt›€›n› ‹zmir’e de bu ba-
flar›y› tafl›mak istediklerini söyledi.2011 y›l›nda
Erzurum, Kayseri, Ankara, Eskiflehir ve Bal›kesir’den
sonra aç›lan alt›nc› sat›fl noktas› olan Iveco Bornova
showroom toplam 450m2 kapal› alana sahip. Ive-
co’nun hizmet ve kalite anlay›fl› ile ayn› anlay›fla
sahip Musal Otomotiv yeni showroomunda Iveco
müflterilerine daha yak›n olmay› hedefliyor. 

Do€u Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Rize,
Artvin ve Gümüflhane illerinden, bu y›l›n ilk
11 ay›nda 1 milyar 440 milyon 482 bin 543 do-
larl›k ihracat gerçekleflti

Do€u Karadeniz ‹hracatç›lar› Birli€i (DK‹B)'nden
yap›lan aç›klamaya göre; Trabzon, Rize, Artvin
ve Gümüflhane illerinden bu y›l›n ilk 11 ay›nda
(Ocak-Kas›m) 1 milyar 440 milyon 482 bin 543
dolarl›k ihracat yap›ld›. Bir önceki y›l›n ayn›
dönemine k›yasla 4 ilin ihracat›nda yüzde 14,2'lik
art›fl oldu€u bildirildi. 

Bölgeden yap›lan ihracat›n ürün s›ralamas›nda,
624 milyon 85 bin 65 dolarla f›nd›k ve mamulleri
birinci, 317 milyon 431 bin 624 dolarla yafl
meyve sebze ürünleri ikinci ve 265 milyon 81
bin 584 dolarla madencilik ürünleri üçüncü
s›rada yer ald›. Bölgeden, y›l›n ilk 11 ay›nda 95
de€iflik ülkeye ihracat yap›l›rken, en fazla ihra-
cat›n oldu€u ilk befl ülke ise s›ras›yla Rusya Fe-
derasyonu, Gürcistan, Almanya, Fransa ve ‹talya
oldu. 

ADLER LİMANI’NIN AÇILMASI GEREKLİ
Do€u Karadeniz ‹hracatç›lar Birli€i (DK‹B) Bafl-

kan› Ahmet Hamdi Gürdo€an, 11 ayl›k ihracatta
görülen art›flta en önemli etkenin tar›msal ürün-
lerde ihraç fiyatlar›n›n bir önceki sezona göre
yükselmesi oldu€unu belirtti. Gürdo€an, flunlar›
ifade etti: "‹hracatta yaflanan bu art›fl›n sürdü-
rülebilir k›l›nmas›, Avrupa piyasalar›nda yaflanan
kriz etkilerinden bölge ihracatç›lar›m›z›n olumsuz
etkilenmemeleri için alternatif pazarlar›n cazip
hale getirilmesi ve hepsinden önemlisi de yak›nl›k
avantaj›na sahip oldu€umuz ülke pazarlar›nda
kal›c› olabilmemiz aç›s›ndan, aylarca sürekli
talep etti€imiz Sochi Liman›'na alternatif Adler
(Imeretinsky) Liman›'n›n aç›lmas›, Rusya piya-
sas›na 4–5 saatte karayolu ile ulaflmam›z› sa€-
layacak. Abhazya kap›s›n›n ülkemiz garantör-
lü€ünde aç›lmas› ve özellikle KOB‹ statüsünde
bulunan ihracatç›lar›m›z›n, geliflen ülke piya-
salar›nda kal›c› olabilmeleri açs›ndan Adler Li-
man› önem teflkil ediyor” dedi. Gürdo€an, ayr›ca
yetkililerden yard›m beklediklerini de ifade etti. 

Do€u Karadeniz’den
11 ayda 1.5 milyar
dolarl›k ihracat 

Suriye ile ihracat bir ayda
94 milyon dolara düştü

Antakya Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkan Yar-
d›mc›s› Remzi Güzel, Suriye ile ihracat›n son bir
ayda 144 milyon dolardan 94 milyon dolara gerile-
di€ini belirtti.

ATSO Baflkan Yard›mc›s› Güzel, yapt›€› yaz›l›
aç›klamada, Suriye'nin, Kas›m ay› sonu itibar›yla
1,5 milyar dolarl›k ihracat ile Türkiye ihracat›nda
21. s›rada yer ald›€›n› bildirerek, Suriye hükümetinin,
Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaflmas› kapsam›ndaki
tüm çal›flmalar›n› ask›ya ald›€›n› an›msatt›.

Gümrük kap›lar›nda yaflanan sorunun ihracatç›lar
ile nakliyecileri de karfl› karfl›ya getirdi€ine dikkati
çeken Güzel, ''Suriye ile ihracat bir ayda 144
milyon dolardan 94 milyon dolara geriledi. 2010
y›l›nda Cilvegözü Gümrük Kap›s›'ndan gelen kam-

yon-TIR say›s› 79 bin 9 iken,
2011 y›l› Ocak-Kas›m aylar›
aras›nda bu say› 68 bin 474
olmufltur. Giden kamyon-t›r
say›s› da 77 bin 197'den 70
bin 392'ye düflmüfltür'' dedi.

Güzel, Suriye'nin, mazot fi-
yat›n› art›rmas›n›n ve gümrük
vergisine zam yapmas›n›n ar-
d›ndan ihracatç›lar›n zor du-
rumda kald›€›n› belirtti.REMZİ GÜZEL
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‹
stanbul Büyükflehir Belediyesi

Afet Koordinasyon Merkezi

AKOM temsilcisi Nilay Er-

genç, Türk K›z›lay› Alt›ntepe

T›p Merkezi Müdürü Bayram Emir,

‹stanbul Teknik Üniversitesi Afet

Yönetimi Merkezi Baflkan› Prof.

Dr. Miktad Kad›o€lu ve O2LC Da-

n›flmanl›k Genel Müdürü Oruç

Kaya konuflmac› olarak kat›ld›€›

panelde; hem ülkemizde afet lo-

jisti€i ile ilgili yap›lan çal›flmalar

masaya yat›r›ld›, hem de bu konu-

daki eksiklikler ve yap›lmas› ge-

rekenler tart›fl›ld›.

“AFET LOJ‹ST‹K DA‹RE BAfi-
KANLI⁄I KURULMALI”  

Konuflmas›nda lojistik sektörünün

temsilcisi bir dernek olarak afet lo-

jisti€inin öneminin alt›n› çizerek bu

konuda at›lmas› gereken ad›mlar

oldu€unu belirten Uluslararas› Nak-

liyeciler Derne€i ‹cra Kurulu Baflkan›

Mine Kaya, “Dernek olarak elimizi

tafl›n alt›na koyarak afet lojisti€i ko-

nusunda e€itimler verece€imiz bir

proje haz›rl›yoruz” dedi.

Türkiye’de uygulanan kriz yö-

netimiyle afetlerle bafla ç›k›lama-

yaca€›n› belirten ‹TÜ Afet Yönetimi

Merkezi Müdürü Miktad Kad›o€lu

ise konuflmas›nda önemli olan fle-

yin krizi yönetmek olmad›€›n› söy-

leyerek as›l yap›lmas› gereken

fleyin riski azalt›p afetlere haz›rl›kl›

olmas› gerekti€ini savundu. Kad›-

o€lu, “Afet yönetimi, yaln›zca bir

kurumun görevi de€il. Tüm ülke

kaynaklar› beraber çal›flarak her

kurum kendi üzerine düfleni ya-

parsa afet yönetimi yap›l›r. Afet

öncelikle zarar azaltma ve haz›rl›k

aflamalar› uygulan›rken afet son-

ras›nda müdahale ve iyilefltirme

aflamalar› bulunuyor. Biz dünyadan

farkl› olarak iflin müdahale ve iyi-

lefltirme k›sm› ile ilgilenirken,

zarar azaltma ve haz›rl›k aflama-

lar›na gerekti€i kadar önem ver-

miyoruz. Afetle mücadelede as›l

önemli olan kabul edilemez riski

azalt›p tolere edilebilir risk haline

getirmek olmal›d›r” dedi.

Kad›o€lu’nun ard›nda kürsüye

gelen O2LC Dan›flmanl›k Genel

Müdürü Oruç Kaya, afet lojisti€i

ile ilgili yap›lmas› gerekenler ile

ilgili önerilerde bulundu. Kaya;

“AFAD Bünyesinde Afet Lojistik

Daire Baflkanl›€› kurulmal›. Bu

kurumun çat›s› alt›nda öncelikle

ayr› bir afet lojisti€i harekat plan›

haz›rlanmal›. Ayr›ca; senede en

az iki kere afet lojisti€i tatbikatlar›

yap›lmal›, bütün lojistik faaliyetleri

tek elden yönetilmeli, afet sonras›

için gerekli lojistik alt yap› olufl-

turulmal›. Bunlar›n yan› s›ra; bi-

rinci ve ikinci afet bölgelerinde

so€uk hava depolar›n›n da dahil

oldu€u A Klas Afet depolar› ku-

rulmal›, bu depolar yaz›l›m dahil

gerekli ekipmanlar› içermeli.”

dedi. Önerilerine Lojistik Afet

Timi kurulmas›n› ekleyen Kaya,

Amerika’da bulunan American

Logistics Aid Network sistemini

örnek olarak verdi.

AKOM’UN AFET VE AC‹L 
DURUM PLANI HAZIR

Oruç Kaya’n›n ard›ndan söz alan

AKOM temsilcisi Nilay Ergenç

ise, ‹stanbul Büyükflehir Beledi-

yesi’nin bütünleflik afet yönetim

sistemindeki lojistik çal›flmalar›n›

anlatt›. AKOM olarak afet ve acil

durum planlar›n›n haz›r oldu€unun

alt›n› çizen Ergenç; olas› bir dep-

remde AKOM bünyesinde herke-

sin kendi görevinin bilincinde ol-

du€unu belirtti. 

Kapan›fl konuflmas› için kürsü-

deki yerini alan K›z›lay Baflkan

Vekili Bayram Emir, lojistik yöne-

timinin afete müdahalede en

önemli konu oldu€una de€inen

Emir, Van Depremi sonras›nda

ortaya ç›kan koordinasyon eksik-

liklerini örneklerle anlatt›. Türkiye

nüfusunun yüzde 42’sinin deprem

kufla€›nda yaflad›€›n› hat›rlatan

Emir, “Bu gerçekten hareketle ül-

kemizi afetle mücadeleye haz›r

hale getirmemiz gerekmektedir.”

dedi.

|    OCAK 2012     |      
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SEKTÖRDEN

TASIMACILAR 5
∂ UND Vize Ofisi, İstanbul’da bulunan Konsolosluklar ile bir araya gelerek “UND’nin sektördeki önemi
ve Vize süreçlerindeki yetkinliği” ile gündemini belirledi. UND’nin ev sahipliğinde Hilton Otelinde
gerçekleştirilen yemeğe, iş birliği yapılan ülkelerin konsolosluk yetkilileri davet edildi. Gece de bir araya
gelen konsolosluk yetkilileri ve UND Yönetim Kurulu, uluslararası karayolu taşımacılığında yaşanan
vize sorunları ve Schengen ülkeleri temsilciliklerine yapılan müracaatlarda talep edilen ve yenilenen
başvuru evraklarına değindi. Uluslararası karayolu taşımacılığı sektöründe çalışan sürücüler ve firma

temsilcileri için 1980’li yıllardan itibaren vize hizmeti veren UND Vize Ofisi, 2002 yılında ayrı bir büro ile
sektöre yönelik verdiği geniş kapsamlı vize hizmetlerini devam ettirmektedir. İstanbul, Ankara ve
İzmir’de bulunan ofisleri ile sürücüler ve firma temsilcilerine vize alınmasına aracılık eden UND Vize
Ofisleri; Bulgaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Hollanda, İngiltere, İsviçre, İtalya,  Slovenya,
Polonya, Yunanistan, Belarus, Litvanya, Moldova, Mısır, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan,
Özbekistan ve Yemen olmak üzere toplam 20 ülkeye vize hizmeti sunmaya devam ediyor. 

UND KONSOLOSLUKLARLA BİR ARAYA GELDİ

UND taraf›ndan düzenlenen “Afet Lojistiğinin 
Önemi” konulu panel Logitrans Transport 

Lojistik Fuar›’nda gerçekleştirildi

U.N RO-RO’DA YENİ HEDEFLER

Türkiye’yi Avrupa’ya ba€layan de-

niz otoyollar›n› sunan U.N Ro-Ro

‹flletmeleri A.fi, uzun vadeli ge-

niflleme stratejisinin bir sonucu olarak

geçti€imiz günlerde Pendik Lima-

n›’ndan Romanya’daki Köstence Lima-

n›’na açt›€› Ro-Ro hatt›n›n ard›ndan Ak-

deniz ve Karadeniz’de Türkiye ç›k›fll›

bütün hatlarla ilgileniyor. ‹flletmeler,

Mersin-Trieste (‹talya) aras›nda iflleyen

hatt› Afrika’ya ba€layarak Afrika-Tür-

kiye-Avrupa üçgenine yeni bir ticaret

köprüsü kurmay› hedefliyor. Yeni hat

için M›s›r’la ilgilenen flirket, Karadeniz

k›y›s›nda iyi bir liman olmas› halinde

de Rusya ve Ukrayna’ya hat iflletmecili€i

planl›yor. U.N Ro-Ro Üst Yöneticisi

(CEO) Sedat Gümüflo€lu, Avrupa’daki

krizden dolay› bu y›l Ro-Ro tafl›mac›l›-

€›nda düflüfl beklediklerini ifade ede-

rek, "Ancak öyle olmad›. Hem yeni aç-

t›€›m›z hatlarla daha büyük bir pazar

pay›na hitap etmeye bafllad›k hem de

direkt yeni pazarlara ulaflma imkan›

bulduk. Bu da bize kara yolundan çok

fazla yük al›p deniz yoluna yönlendirme

f›rsat› sundu. Dolay›s›yla yük kayb›na

u€ramad›k. Bu y›l pazar yaklafl›k yüzde

10 büyürken biz yüzde 25 civar›nda

büyüme elde ettik’’ fleklinde konufltu.

Gümüflo€lu, önümüzdeki y›l›n ilk çey-

re€inde siparifllerin s›k›flmas›ndan kay-

nakl› bir daralma olaca€›n›n söylendi-

€ini ifade ederek, flunlar› kaydetti: "Biz

de o dönemde bir düflüfl bekliyoruz.

2011 y›l›n›n hedeflerini tutturmak üzere

birçok firma, sipariflleri yetifltirip bu

y›l herhangi bir düflüfle sebebiyet ver-

miyor. Bu stok birikimine sebep olursa

önümüzdeki y›l›n ilk çeyre€inde sipa-

rifller azal›r. 2012 y›l›n›n ilk çeyre€i

bizim için çok önemli bir sinyal. E€er

orada siparifller ani flekilde düflerse,

bu ‘stoktan yiyorlar’ demektir."

Tam 9 y›ld›r lojistik sektörüne nite-
likli insan kayna€› kazand›rmak ve
üniversiteli gençlere sektörü yak›n-

dan tan›ma imkân› sunmak amac›yla dü-
zenlenen Üniversiteleraras› Lojistik Vaka
Yar›flmas› bu y›l tekrar düzenleniyor. Tür-
kiye’nin jeopolitik konum aç›s›ndan dün-
yan›n en önemli lojistik merkezlerinden
biri olmas› itibari ile tafl›mac›l›k, depolama,
da€›t›m, gümrükleme, paketleme, sigorta
ve ilgili di€er faaliyetlerin bütünleflik bir
flekilde gerçeklefltirildi€i lojistik sektörünün
nitelikli insan kayna€›na ihtiyaç duymas›
ve bununla birlikte her y›l pek çok gencin
üniversitelerden mezun olduktan sonra
bu sektörde ifl hayat›na at›lmak istiyor.
Lojistik Vaka Yar›flmas› da sektörle bu
gençleri bir araya getiriyor, hem gençler

hem sektör kazan›yor. Lojistik Derne€i
taraf›ndan düzenlenen ve Mars Logistics
ana sponsorlu€unda gerçeklefltirilen Lo-
jistik Vaka Yar›flmas› üniversitelilerin
yenilikçi ve yarat›c› çözümler ortaya ko-
yarken, kariyerlerine yön vermelerini sa€-
layacak bir bak›fl aç›s› kazanmalar›n› da
sa€l›yor. En az 3 en fazla 5 kifliden oluflan
ekiplerin kat›labildi€i yar›flma, lojistik
zekan›n gelifltirilmesi, ekip çal›flmas›,
proje yönetimi ve kariyer planlamas› aç›-
s›ndan gençlere önemli ipuçlar› verdi€i
ve ufuk açt›€› için sektöre nitelikli gençler
kazand›r›lmas› aç›s›ndan da büyük önem
tafl›yor.  Son baflvuru tarihi 31 Ocak 2012
olan bu yar›flmaya www.marslogistics.com
ve www.loder.org.tr adreslerinden ulafl›-
labilir.

SEKTÖRLE GENÇLERİ 
BULUŞTURUYOR

TÜRKİYE’DE “AFET LOJİSTİĞİNİN ÖNEMİ”

U.N Ro-Ro Karadeniz ve Akdeniz’de 
YEN‹ HATLAR AÇAB‹L‹R
U.N Ro-Ro ‹şletmeleri A.Ş, genişleme stratejileri olarak
yeni hatlar açmay› planl›yor. Özellikle M›s›r, Rusya ve

Ukrayna ile yak›ndan ilgileniyor.

LOJİSTİK VAKA YARIŞMASI 

UND iCRA
KURULU
BAşKANI

MiNE KAYA:
“Elimizi taşın altına koya-
rak afet lojistiği hakkında
eğitimler vereceğimiz bir

proje hazırlıyoruz” 
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∂ 2007 yılında çıkarılan Hurda Yasası ile yaşlı kamyon, tanker, çekici ve
otobüslerle başlatılan uygulama 70 bin aracı hurdaya çıkardı. Ardından kamyonet
ve minibüslerin de dahil edildiği hurdaya ayırma girişimi 1985 yılı öncesi araçlar
için hala sürmeye devam ediyor. Hurda araçların demir çelik fabrikalarında
eritilerek ekonomiye geri kazandırıldığı yasa ile bugüne kadar 1985 ve öncesi
model yılına ait yaklaşık 70 bin ticari aracın trafikten çekildiğini açıklayan
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, bu şekilde sektöre
300 milyon lira destek sağlandığını kaydetti. Yol denetim istasyonları için 48

yeni hizmet aracının dağıtım törenine katılan Bakan Yıldırım, karayolunda yük
taşıyan her türlü aracın, Türkiye'nin her yerinde önemli kavşak noktalarına
yerleştirilen yol kenarı denetim istasyonlarına çekilerek burada denetimlerinin
yapıldığını ifade etti. Yıldırım, yıl sonuna kadar ölçüm yapılan istasyon sayısının
68'e çıkacağını kaydetti. Yol kenarı denetim istasyonlarında 24 saat esasıyla ça-
lışıldığını belirten Yıldırım, "2006'ya kadar yılda ortalama 20 bin araç denetleniyordu.
2006'dan bugüne kadar ise 9,7 milyonun üzerinde araç denetlendi. Yılda 6
milyonun üzerinde araç bu istasyonlarda denetleniyor." dedi.

HURDA YASASI, 
70 BİN ARACI

HURDAYA ÇIKARDI

Serdar Ceşen 

1998 y›l›ndan beri Renault, 1999 y›l›ndan
beri de Otokar’›n yetkili bayisi olan
‹mam Kayal›o€ullar› Otomotiv,  Ga-
ziantep, Hatay, Diyarbak›r, Yenice,

Afflin/Elbistan olmak üzere 5 adet sat›fl ve
servis a€›na sahip. Otokar olarak da Gaziantep,
fianl›urfa, Diyarbak›r, Mardin ve fi›rnak olmak
üzere bayilikleri bulunan ‹mam Kayal›o€ullar›
Otomotiv toplam 300 kifliye istihdam yaratmaya
devam ediyor. 

ANAMUR’DAN HABUR’A KADAR
‹mam Kayal›o€ullar› Otomotiv Yönetim Ku-

rulu Baflkan› Hasan Maz›c›o€lu, Anamur’dan
bafllayarak Habur’a kadar uzanan bir bölgeye
sat›fl gerçeklefltirdiklerini kaydederek, son y›l-
larda bu bölgede yaflaman›n avantajlar›n› yafla-
d›klar›n› belirtti. Anamur’dan Habur’a toplam
sat›fllar›n yüzde 23’ünün bu bölgeden yap›ld›€›n›
ve bu oran›n yüzde 23-24 civar›nda olarak ‹s-
tanbul’da sat›lan araç kadar oldu€unu belirtti.
Bölgelerinin ‹stanbul’daki sat›fllara ulaflt›€›n›
söyledi ve ekledi: ” ‹lk defa böyle bir fley yafl›-
yoruz. Önceden çok daha az araç satard›k.
Bunun en büyük sebebi komflular›m›zla olan
iliflkilerden kaynaklan›yor” Maz›c›o€lu, Irak’›n
en fazla 3.‹hracat yapt›klar› ülke oldu€unu be-
lirterek, Almanya ve ‹talya’dan hemen sonra
Irak’›n geldi€ini bu durumun önemli bir geliflme

oldu€unu ifade etti.  Otokar ile
ilgili sat›fl sonras› bir

olumsuzluk yaflama-
d›klar›n› ifade eden
Maz›c›o€lu, ‹kinci
elde de geçti€imiz
y›l sonunda bir
firmadan 87 adet
dorse ald›klar›n›,
bunun 77 tane-
sinin Otokar ol-
du€unu ve 2-3
ay içinde hepsini
satt›klar›n› söy-

ledi.  fiu

an ellerinde Otokar treylerlerin ikinci elinden
bir tane dahi kalmad›€›n›, dolay›s› ile kaliteli
ve ikinci eli çok satan bir dorse oldu€unu
söyledi. 

RENAULT TRUCKS İKİNCİ EL PAZARI GELİŞTİ
1988-89 y›llar›nda Renault Trucks’›n bayisi

olduklar›nda insanlar›n Renault’u sadece binek
araç olarak bildiklerinden “Renault Trucks”
olarak tan›tman›n, ikna etmenin zor oldu€unu
belirterek özellikle arac›n ikinci elinde sorun
yaflayacaklar›n›, arac›n ikinci el pazar›n›n olma-
d›€›n› düflündüklerini belirten Maz›c›o€lu, “Ama
flimdi öyle bir fley yok. ‹kinci eli al›p sat›yoruz.
fiu anda ikinci el pazar› çok bereketli” dedi.

“YETERLİ TEŞVİK YOK” 
Bölgenin kalk›nmas›nda ve ekonomik olarak

yeterli düzeye gelmesi için hükümetten daha
fazla teflvik beklediklerini, özellikle Gaziantep
bölgesine daha fazla teflvik verilmesini isteyen
Maz›c›o€lu, bu y›l 350 çekici, 450 de treyler
satt›klar›n› bu rakam›n daha fazla olabilece€ini
ekledi. Ekonominin geliflti€ini Gaziantep de 6
Milyar Dolar ihracat oldu€unu söyleyen Maz›-
c›o€lu, buna ayak uydurmaya çal›flt›klar›n›,
kar marjlar›n›n düfltü€ünü ancak sat›fllar›n
genifl bir alana yay›ld›€›n› kaydetti.

SATIŞ SONRASI HİZMET
‹mam Kayal›o€ullar› Otomotiv Sat›fl Sorum-

lusu Ali Kabako€lu da “Treylerde vente denilen
hava kanallar› oldu€unu, 30 km’yi geçince
3.dingili kald›rma ve indirme özelli€inin bu-
lundu€unu ekledi. Treylerlerin sigorta flirketlerini
ay›rtmaks›z›n bütün anlaflmalar›n›n yap›ld›€›n›
kaydeden Kabako€lu, kaskodan bütün kazal›
araçlar› destekleme amaçl› olarak, bütün kazal›
araçlar›n bak›m onar›m›n›n yap›ld›€›n› belirtti.
Sigorta anlaflmalar›n› bazen kar etmeden yap-
t›klar›n› ifade eden Kabako€lu, “Müflterilerimiz
sat›fl sonras›nda zorluk yaflamas›n. Sat›fl sonras›na
çok önem veriyoruz. Bundan dolay› da hiçbir
eksi€imiz yok. Tek bir eksi€imiz teflvik”  dedi.

Otokar ve Renault Yetkili Bayisi İmam Kayalıoğulları Otomotiv’in
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Mazıcıoğlu, Tören Gıda ile gerçekleş-
tirdikleri 303 adet treyler anlaşmasından sonra Gaziantep bölgesinin oto-

motiv sektöründe İstanbul’un satışlarını yakaladığını söyledi.

GÜNCEL
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“İSTANBUL’UN SATIŞLARINA ULAŞTIK”

Rize Liman›’na 500 
konteynerlik gemi geldi
∂ Rize Liman›na yanaflan 500 konteyn›rl›k gemi
ile limandan “yükün kadar konteyn›r kirala” devri
bafllad›.
Riport Yönetim Kurulu Baflkan› Asim Çillio€lu
Rize Liman›na ilk kez 12 bin tonluk bir konteyn›r
gemisi geldi€ini söyleyerek “Art›k kimsenin yükü
için özel gemi tutmas› gerekmiyor, kiralayaca€›
konteyn›rlar ile daha ekonomik olarak yüklerini
tafl›tabilir” dedi. Rize liman›na önceki gün yanaflan
12 bin tonluk dev konteyn›r gemisi limana 250
konteyn›r indirdi. Geminin 500 konteyn›rl›k ol-
du€unu söyleyen Riport Yönetim Kurulu Baflkan›
Asim Çillio€lu “Liman›m›za ilk kez bu kadar
büyük bir gemi yanafl›yor. Art›k tafl›mac›l›kta
konteyn›r güvenli€i söz konusu, Rize Liman›’na
indirilen 250 konteyn›r burada yüklerle doldurul-
duktan sonra Çin’e gönderilecek. Konteyn›r yük
tafl›mac›l›€› son y›llarda giderek artmakta. ‹fl adam-
lar› ve firmalar, gemi kiralamak yerine yükü kadar
konteyn›r kiral›yor” dedi. 
Tafl›mac›l›kta konteyn›r sisteminin daha güvenli
ve sa€lam oldu€unu söyleyen Çillio€lu, “Son y›l-
larda ifl adamlar›n›n konteyn›r kiralad›€›n› gör-
mekteyiz, yükü kadar konteyn›r kiralayan ifl adam-
lar› daha sa€l›kl› ve sa€lam olarak yüklerini iste-
dikleri ülkeye ulaflt›rmaktalar. ‹limizden genelde
çay ve çeflitli maddeler gönderiliyor. ‹limize gelen
konteyn›r gemisi yüklenecek olan yüklerin ard›ndan
Çin’e do€ru yola ç›kacak” dedi.

HASAN MAZICIOğLU

Türk-Romen ‹fl Forumu’nda konuflan
TOBB ve DE‹K Baflkan› M. Rifat Hisar-
c›kl›o€lu, “Türk mal› kullan›n” diyen
Romanya Cumhurbaflkan› Trian Bases-
cu’ya teflekkür etti. Hisarc›kl›o€lu, Ro-
manya ile baflta lojistik, enerji ve finans
alanlar›nda olmak üzere önemli ticari
ad›mlar atabileceklerini vurgulad›.

LOJİSTİK ALANDA İŞBİRLİĞİ 
YAPILACAK

Arzulanan ekonomik iflbirli€i seviyesine
ulaflmak için bir dizi alanda ad›m atmak
gerekti€i üzerinde duran Hisarc›kl›o€lu
flöyle konufltu: “Özellikle ülkelerimiz
aras›ndaki lojistik altyap›s›n›n güçlendi-
rilmesi büyük önem tafl›maktad›r. Bu
ba€lamda, Pendik-Köstence Ro-Ro Hat-
t›’n›n geçen hafta çal›flmaya bafllamas›n›
zamanl› bir bafllang›ç olarak de€erlendi-
riyorum. Y›lda 30 bin araç tafl›ma kap-
asitesine sahip bu hat, bizlere ciddi bir
maliyet avantaj› sa€layacak; ülkelerimiz
aras›nda daha fazla ticaretin önünü aça-
cakt›r. Ayr›ca, Romanya’n›n çok büyük
bir su tafl›mac›l›€› potansiyeli oldu€unu
biliyoruz. Bu konuda, oluflturulacak or-
takl›klar ve Tuna Nehri havzas›nda ha-
rekete geçirilecek iflbirli€i alanlar›, ülke-
lerimize önemli faydalar sa€layacakt›r.
Bu kapsamda, Tuna Nehri’nin kirlenme-

sinin Karadeniz’de yaratt›€› olumsuz et-
kilerin giderilmesi için ortak projeleri ka-
rarl›l›kla hayata geçirmemiz gerekti€inin
bir kez daha alt›n› çizmek istiyorum.
Türkiye bugün bölgesinde söz sahibi
önemli bir ekonomik güç haline gelmifltir.
Lojistik altyap›s›nda sa€lanacak iyilefltir-
melerle, Romanya’n›n Kafkasya, Orta
Asya ve Orta Do€u bölgelerine aç›lan ka-
p›s› da Türkiye olacakt›r. Güçlü ekonomik
ve siyasi ba€lar›m›z olan bu bölgelerde
Romanya ile yeni iflbirliklerini hayata
geçirebilece€imizi huzurlar›n›zda ifade
etmek istiyorum.”

ROMANYA TÜRKİYE’NİN
BALKANLARDAKİ TİCARET 
ORTAĞI

Romanya’n›n dönüflümü, ekonomik ve
siyasi at›l›mlar›n›n kendilerine heyecan
verdi€inden söz eden Hisarc›kl›o€lu,
“NATO ve AB üyesi olarak, küresel top-
lumun onurlu bir üyesi olan Romanya,
ekonomik baflar›lar›yla dikkat çekiyor.
Son 10 y›lda 62 milyar dolar küresel ser-
maye çeken Romanya, ihracat art›fl›nda
da çok önemli at›l›mlar gerçekleflti” ifa-
desini kulland›. 

Hisarc›kl›o€lu, Gümrük Birli€i ile ivme
kazanan ekonomik iliflkilerde iki ülkenin
önemli baflar›lara imza att›€›n› bildirerek

flöyle konufltu: “Ne mutlu ki, Romanya
ülkemizin Balkanlardaki en büyük ticaret
orta€› oldu. Türkiye ise Romanya’n›n
dördüncü büyük ihracat pazar› haline
geldi. Türk müteahhitleri Romanya’da
bu güne kadar 6,1 milyar dolar de€erin-
deki, 166 projeyi baflar›yla tamamlad›.
As›l baflar›y› ise yat›r›m iliflkilerinde ya-
kalad›k. Bugün Romanya’da 6 bin civa-
r›nda Türk flirketi, 15 bin civar›nda Türk
ifladam› faaliyet gösterirken, Roman-
ya’daki Türk yat›r›mlar› 5,5 milyar dolar
seviyesine ulaflm›flt›r. Buna mukabil 121
Romen flirketi de Türkiye’de faaliyet
göstermekte”

ROMANYA’DA TAŞIMACILIKTA
KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Konuflmas›nda Türk ifl adamlar›n›n
Romanya’da karfl›laflt›€› sorunlara da de-
€inen Hisarc›kl›o€lu, gümrük ifllemleri-
nin, zaman israf›n› ve mali kay›plar› or-
tadan kald›rmak için basitlefltirilip sü-
ratlendirilmesini istedi. Tafl›mac›l›k ko-
nusundaki s›k›nt›lara da dikkat çeken
Hisarc›kl›o€lu, “Türk araçlar›n›n Ro-
manya’dan alm›fl olduklar› bir yükü
üçüncü bir ülkeye tafl›malar›n›n önündeki
bürokratik engellerin kald›r›lmas› ve
transit geçifl kotas› sorununa kal›c› bir
çözüm bulunmas› gerekmekte” dedi.  

Türkiye Romanya lojistik ‹fl birli€i
TOBB Başkan› R›fat Hisarc›kl›oğlu ‹stanbul’da gerçekleşen Türk-Romen iş foru-

munda Romanya Ekonomi ve Ticaret Bakan› Ion Ariton ve Romanya  Cumhurbaş-
kan› Traian Băsescu, Gümrük ve Ticaret Bakan› Hayati Yaz›c› ile bir araya geldiler.

(soldan sa€a): Romanya
Ekonomi Ticaret ve ‹fl Or-
tamlar› Bakan› Ion Ariton,
Gümrük ve Ticaret Bakan›
Hayati Yaz›c›, Romanya
Cumhurbaflkan› Traian
Băsescu, TOBB / DE‹K Bafl-
kan› M. Rifat Hisarc›kl›-
o€lu, Türk-Romen ‹fl Kon-
seyi Baflkan› Fatih Kara-
manc›.

Hatay’a Beflar Esad Faturas›

‹ki gün boyunca Hatay'da
yapt›€›m›z görüflmelerde gör-
dük ki ilin adeta can damarlar›
kesilmifl durumda. Antakya
Ticaret ve Sanayi Odas› Bafl-
kan› Hikmet Çinçin, ticari
iliflkilerin kesilmesi ile ilgili
durumunu, “Arap Bahar›’n›n
ard›ndan bu gerginlik bizi zaa-
türe etti” diye özetliyor. As-
l›nda zatürree ifadesi tam ola-
rak durumu yans›t›yor. Çünkü
Hatay'da daha önce dolu olan
restoranlar sinek avl›yor. Do-
luluk oranlar› yüzde 90'lar›
aflan otellerde bu oran çoktan
yüzde 40'lara düflmüfl durum-
da. Kredi çekerek otel yapan,
nakliye arac› alan ya da Suriye
ile ticaret yapanlar›n en büyük
korkusu ise bu Suriye ile so-
runun uzun dönemde çözüle-
memesi.

“ARTIK BANKALAR 
NAZLANIYOR" 

fiimdiden bankalar›n kredi
vermeye nazland›€›n› dile ge-
tiren Antakya Ticaret ve Sa-
nayi Odas› Baflkan Yard›mc›s›
Remzi Güzel, “Bir süre sonra

buradaki sanayici, esnaf veya
nakliyeci ifl yapamad›€› için
kredilerini geri ödeyemez du-
ruma gelebilir. Böyle bir du-
ruma düflmemek için bankalar
flimdiden ince eleyip s›k do-
kuyorlar. Genel Merkez'den
herhangi bir uyar› olsa da ol-
masa da buradaki flube mü-
dürünün bu yönde bir tavr›
olmas› da sürpriz olmayacak”
diyor. Benzer bir kayg›y› ya-
flayan Oda Baflkan› Hikmet
Çinçin de flu anda nakliyeci-
lerin 7 bin 700 arac› oldu€una
iflaret ederek, “Yüzde 75'i s›f›r
ile dört yafl aras›nda. Büyük
ço€unlu€u da kredi ile ald›.
Bu durumun sürmesi halinde
ben ciddi sorunlar yaflanmas›n›
bekliyorum” de€erlendirme-
sinde bulunuyor.

Son iki y›ld›r ticaret hacmini
1.8 milyar dolara ç›karan Tür-
kiye ve Suriye aras›ndaki ilifl-

kiler durma noktas›nda. Bu
durumdan en fazla etkilenen
de daha çok bavul ticaretinin
yap›ld›€› s›n›r illeri oldu. Gü-
nübirlik geziler ile büyük ka-
zanç sa€layan Antakyal› bölge
esnaf›, yaflanan duruma isyan
ediyor. Özellikle alternatif lo-
jistik güzergâhlardan yak›nan
Antakyal› firmalar, yüzde 40'a
varan oranlarda artacak fiyat-
lar›n Türkiye'nin yak›n böl-
gelerdeki ihracat avantaj›n›
kaybedece€ine iflaret ediyor. 

Arap Birliği ve Türkiye'nin Suriye'ye yönelik
yapt›r›m kararlar›n›n peşinden, Suriye'nin
Türkiye'ye ayn› yan›t› vermesi ile s›n›r illerin-
deki Arap Bahar›'n›n etkisi tersine döndü.

HATAY’IN SURiYE iLE YAPTIğI 
TiCARET BIÇAK GiBi KESiLDi

HİKMET ÇİNÇİN
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∂ Otomotiv, otomotiv yan sanayi ve gayrimenkul geliştirme sektörlerinde Türkiye’nin
önde gelen kuruluşları arasında yer alan Bayraktar Holding’in Kurumsal iletişim
Müdürlüğü görevine 15 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Selin Şahiniz atandı. iletişim ve
otomotiv sektörlerinin farklı kademelerinde uzman ve yönetici olarak görev yapan
Selin Şahiniz, Bayraktar Holding Kurumsal iletişim Müdürlüğü görevine atandı.
Şahiniz, 15 Aralık 2011 tarihi itibarıyla yeni görevine başlayacak. Orta ve lise
öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlayan Şahiniz, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset
Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1993 ve 1994 yıllarında

Kanal 6 Televizyonu Dış Haberler Servisi ve Show TV Halkla ilişkiler Departmanı’nda
görev alan Şahiniz, 1994  - 2002 yılları arasında Renault Mais bünyesinde Reklam
ve Halkla ilişkiler Uzmanlığı ile Reklam ve Medya Sorumluluğu’nu üstlendi. Şahiniz,
2003 yılında Mercedes Benz Has Otomotiv Pazarlama Müdürü, 2003 – 2007 yılları
arasında Renault Trucks iletişim ve Satış Artırıcı Faaliyetler Yöneticisi, 2007 – 2008
yıllarında ise Tırsan Treyler Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı. 2009 yılından bu
yana Zarakol iletişim Hizmetleri’nde Müşteri Direktörlüğü görevini üstlenen Şahiniz
çok iyi derecede Fransızca ve ingilizce biliyor.

BAYRAKTAR HOLDİNG
KURUMSAL İLETİŞİM

MÜDÜRLÜĞÜ 
GÖREVİNE SELİN 
ŞAHİNİZ ATANDI

Renault Trucks’›n sat›fl
sonras› hizmette avantaj-
lar sa€layan yeni ürünü
Servismatic kart›n Kad›-

köy Double Tree Hilton Otel’inde
tan›t›ld›€› lansman›na Renault
Trucks Türkiye Genel Müdürü Do-
minique Pollien, Müflteri  Hizmet-
leri Direktörü Serkan Karataban ve
Pazarlama Müdürü fiebnem Uygur
Türk, Horoz Bayii Genel Müdürü
Gürkan Gürbüz, Çetafl Bayii Genel
Müdürü Serhan Ifl›ldar ve Koçars-
lanlar Otomotiv Genel Müdürü Er-
tan Batal ile çok say›da davetli ile
bas›n mensuplar› kat›ld›lar. 

SERVİSMATİC İLE YÜZDE 7’YE
VARAN İNDİRİM AVANTAJI 

Servismatic ile art›k 15 binin
üzerindeki Renault Trucks müfl-
terisi yedek parça ve ekipman al›fl-
veriflinde %7’ye varan indirim
avantaj› ve daha sonra kullanmak
üzere puan kazanacak. Yak›t tü-
ketimindeki avantaj›n› sat›fl sonras›
hizmette de kan›tlamak isteyen

Renault Trucks, müflterilerinin
yetkili servislerinden yapaca€› ye-
dek parça siparifllerinde belirli oran-
da bir puan kazand›racak. Renault
Trucks Müflteri Hizmetleri Direk-
törü Serkan Karataban, Silver ve

Gold olarak iki tip kart olufltur-
duklar›n›, Silver kart sahiplerinin
belli bir puan toplamas› durumun-
da Gold karta geçebildiklerini be-
lirtti. Dominique Pollien, “Bugün
Renault Trucks Türkiye olarak,

Servismatic ile bir bir ilke imza
at›yoruz. Servismatic’in oluflma-
s›nda iki önemli faktör bizlere ze-
min haz›rlam›flt›r: ‹lki araçlar›m›-
z›n düflük yak›t tüketimi ile ifllet-
me maliyetlerine sa€lad›€› tasarruf,
ikincisi ise hizmet kalitemiz ile
sa€lad›€›m›z müflteri memnuni-
yetimiz” dedi. Renault Trucks
müflterilerinin a€›r vas›ta sektö-
ründe bir ilk olan Servismatic sa-
yesinde her bak›mdan kazançl› ç›-
kacaklar›na inan›yorum” dedi. 

AMAÇ MÜŞTERİYİ 
YETKİLİ SERVİSLERDEN 
KAZANÇLI ÇIKARMAK

Renault Trucks Müflteri Hizmet-
leri Direktörü Serkan Karataban
Servismatic kart uygulamas›yla,
yetkili servislerde ifllem yapt›ran
müflterilerinin kart tipine göre farkl›
oranda puan kazanacaklar›n› bir
sistem kurduklar›n›, amaçlar›n›n
müflterilerinin yetkili servislerden
yapt›klar› harcamalarda kazançl›
ç›kmalar› oldu€unu söyledi.

SATKO TEKNOLOJi GENEL MÜDÜRÜ NEDiM ÇELEBiLER:

Firmalara floförün 
raporunu veriyoruz

17 y›ld›r uluslararas› nakliye firmalar›
ile çal›flan Satko Teknoloji, özellikle büyük
filolu lojistik flirketlerinin büyük sorun-
lar›ndan biri olan araç ve filo takip ifllemleri
alan›nda yeni teknolojiler üretmeye devam
ediyor. Satko Teknoloji, nakliye flirketlerine
verimlilik ve kar marj› artt›ran çözümler
sunmaya devam ediyor. Satko Teknoloji
Genel Müdürü Nedim Çelebiler, firmalar›n
cihaza de€il, hizmete para vermek iste-
diklerini belirterek, filo ve araç takip sis-
teminde yaklafl›k 25-30 firma oldu€unu,
firmalar›n ise bu teknolojileri verimlerini
artt›rmak ve tafl›nan yükün durumu ile
bilgi almak amaçl› hizmetler için kullan-
d›€›n› kaydetti.

NAKLİYENİN HER TÜRÜNE 
YÖNELİK ÇÖZÜMLER

Tamam›yla kendi sistemleri olan “S‹M-
TRACS” adl› yaz›l›mlar›n›n Türkiye içi
nakliye firmalar›na yönelik oldu€unu
bunun d›fl›nda uluslar aras› nakliyeciler
için de yabanc› firmalar›n üretti€i ekip-
manlar› kulland›klar›n› belirten Çelebiler,
QUALCOMM gibi nakliye konusunda
uzmanlaflm›fl bir Amerikan firmas› ve
M‹XTELEMAT‹CS gibi ADR (tehlikeli
madde tafl›mac›l›€›) konusunda uzman-
laflm›fl bir ‹ngiliz firmas› ile çal›flt›klar›n›
söyledi. Her segmente yönelik çözümler
sunduklar›n› kaydeden Çelebiler, araç
takip sisteminin öneminin d›fl›nda fir-
malar için yükün durumunun güncel
bilgisinin önemli oldu€unu söyledi. Çe-
lebiler, firmalar›n araçlar›n›n mesai saatleri
d›fl›ndaki durumlar›n› da merak ettiklerini
belirterek, bu ihtiyaca yönelik çözümler
de sunduklar›n› Euteltracs adl› yaz›l›m
çözümlerinin bilgileri haf›zada tutarak,
sonras›nda ise GSM  bazl› çözümlerle
haf›zada tutulan verilerin kapsama alan›na
girildi€i an bilgileri firmaya gönderdi€ini
ifade etti. Gece yar›s› veya mesai d›fl›
kullan›mlar›n da otomatik rapor yoluyla
e-mail veya SMS olarak gönderilebildi€ini

böylece firmalar›n kontrol etme flans›
bulduklar›n› belirtti. Takograf entegrasyon
özelli€i olan ürünleri ile, dijital takograf
ve SMS özelli€i olmayan araçtan farkl›
bir teknoloji ile analog bilgisi ve gerçek
devir, gerçek h›z, odometre bilgileri alan
yaz›l›mlar›n›n belirli sektörlere odaklan-
m›fl (tehlikeli madde tafl›mac›l›€› ve
otobüs yolcu tafl›mac›l›€› gibi) sektörlerin
ihtiyaçlar›na yönelik çözümler sundu€unu
ekledi.

“TIR’IN KAZASININ MALİYETİ
NEREDEYSE 1 MİLYON TL”

Araçlar›n takograf ile belli bir limite
göre s›n›rland›€›n› belirten Çelebiler, oysa
her yolda h›z limitlerinin de€iflti€ini be-
lirtti. Bu durumu, otoyolda 90 km’yi geç-
memesi gerekirken, baflka yolda 70 km’yi
geçmemesi gerekti€ini ifade ederek anlatt›.
Cihazlar›n›n bu konuda da floförlere bilgi
vererek, hangi yolda hangi h›z limitini
aflmamalar› gerekti€ini bildirdi€ini belirtti.
Markalar›n kaza yapmak istemediklerini
bir TIR’›n kazas›n›n maliyetinin neredeyse
1 Milyon Türk Liras› oldu€unu kaydeden
Çelebiler, floförlerin takip mesafesi, afl›r›
h›z, sert viraj ve afl›r› sert fren yapma gibi
durumlar›n zaten kötü kullan›m›n gös-
tergesi oldu€unu söyledi. Gerekli e€itim-
lerin verilmesi durumunda, verimlili€in
artt›€›na dikkat çeken Çelebiler, “Bu araç
takip sistemiyle bunlar› görüyoruz. fioförü,
firma görüyor ve hatalar minimuma in-
diriliyor” fleklinde konufltu.

Satko Teknoloji’nin Scanner özelli€i
bulunan ürünlerinde ise yükün teslim
edilmesinin ard›ndan teslim evra€› an›nda
firmaya gönderilerek onay sonucunda
an›nda fatura kesiliyor. Teslimat›n imzal›
bir flekilde yap›lmas›ndan sonra ise fatu-
ralama süreci h›zlan›yor. Bu ürünün
Amerika da yayg›n olarak kullan›ld›€›na
dikkat çeken Çelebiler, arac›n teslimat
yapt›€› noktada faturalama iflinin orada
halledilebildi€ini belirtti.

Satko Teknoloji Genel Müdürü Nedim Çelebiler, sadece navigas-
yon cihaz›yla s›n›rl› kalmad›klar›n› geliştirdikleri ve nakliye sektörü-
ne kazand›rd›klar› teknolojiler ile firmalara şoför ve araç takibinin
yan›nda taş›nan yükün durumu ile de bilgilendirdiklerini ifade etti.

RENAULT TRUCKS’TAN MÜŞTERİLERİNE
SERVİSMATİC AVANTAJI

%7,32 ECOSTRALIS ile
yakıt tasarrufu

TÜV SÜD yakıt karşılaştırması için 
Iveco tarafından yetkilendirilmiştir 
ve sonuçların güvenilirliğini garanti 
eder.
  
Ayrıntılı bilgi için 
www.iveco.com Auto Service

Renault Trucks’›n 15 binden fazla müşterisi için sat›ş
sonras› hizmette yepyeni bir avantaj getiren Servismatic
kart› ile müşterileri art›k yedek parça ve ekipman al›şver-

işlerinde daha az ödeyerek puan kazanacaklar.
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İNÖNÜ FABRİKASI 175.000’İNCİ
KAMYONUNU ÜRETTİ

1986 y›l›nda kurularak, Türkiye’nin ilk
kamyon üretim merkezi olan ve bu-
güne kadar 800 bin adet motorun üre-
tildi€i Ford Otosan ‹nönü fabrikas›

1.1 milyon m² aç›k, 76.500 m² kapal› alan›yla
1500 kifliye istihdam yaratmaya devam ediyor.
‹nönü Fabrikas›nda gerçeklefltirilen 175 bininci
kamyonun üretildi€i törene Ford Otosan
‹nönü Fabrikas› Müdürü Mustafa Menkü,
Ford Cargo ‹fl Birimi Genel Müdür Yard›mc›s›
Ahmet K›nay ve 175 bininci kamyonun sahibi
olan DBM ‹nflaat’›n sahibi Eyüp Ensario€lu
ile Diyarbak›r Otomotiv Yönetim Kurulu
Üyesi Rahmi Odabafl› kat›ld›lar.

46 ÜLKEYE İHRACAT
29 y›ldan beri motor üretilen ‹nönü fabrikas›

tek vardiyada 10.000 kamyon üretim araç
üretim kapasitesine sahip. ‹nönü Fabrikas›nda
gerçekleflen törende konuflma yapan Ford
Otosan ‹nönü Fabrikas› Müdürü Mustafa
Menkü ‹nönü fabrikas›nda bin 1500 çal›flanlar›
ile beraber ürettikleri Kargolar› flu an toplam
46 ülkeye ihraç ettiklerini belirterek, “‹nönü
fabrikam›z kuruldu€u günden bu yana 175
bin adet kamyon, 800 bin adet motor, 875
bin adet arkas ve 380 bin adet flanz›man üret-
mifltir. Bugün kamyonlarda kullanmakta ol-
du€umuz EcoTorq motorumuz euro 5 norm-
lar›na uygun ve çevre dostu bir motordur.
7,3 ve 9 lt versiyonu olan bu motorlar›m›z›n
260 PS, 370 PS ve 380 PS devir gücüne sahip
versiyonlar› vard›r” dedi.

“29 YILDIR MOTOR ÜRETME 
TECRÜBE VE BİLGİSİNE SAHİBİZ”

‹nönü Fabrikas› Genel Müdürü Mustafa Men-
kü, fabrikan›n en önemli özelliklerinden birinin

29 y›ldan beri Türk mühendisleri ile birlikte
800 bin motor üretmesi olduklar›n›n alt›n› çi-
zerek, ‹nönü’de sadece kamyon motoru üret-
mediklerini, ayn› zamanda Ford Transitlerde
kullan›lan “uno” motorlar› da ürettiklerini
belirtti. Menkü, Ekim ay›nda Transit modellerde
kullan›lmaya bafllayan yeni nesil “proto” motor
üretimine de ‹nönü’de bafllad›klar›n› söyledi
Proto motorun Ford’un ürün gam›ndaki en
yeni motor oldu€unu belirten Menkü, Proto’nun
sessiz çal›flan, Euro 5 normlar›na uygun ve dü-
flük karbondioksit sal›n›m›yla çevre dostu bir
yap›ya sahip oldu€unu ifade ederek, yüzde
17’ye varan yak›t tasarrufunda bulundu€unu
kaydetti.

TEKNİSYENLER İNÖNÜ MESLEK
LİSESİ’NDE YETİŞİYOR

Sosyal sorumluluk pro-
jelerine verdikleri destekten
de bahseden Genel Müdür
Menkü, “Meslek Lisesi,
memleket meselesi” projesi
kapsam›nda ‹nönü Meslek
Lisesi’nde devreye ald›klar›
e€itim merkezinde meslek
lisesi ö€rencilerinin araç
baz›nda e€itimini verdik-
lerini ve ayn› zamanda Ford

servislerinde çal›flan nitelikli teknisyenlerin
de e€itimini burada devam ettirdiklerini ifade
etti. Ö€rencilere uygulamal› derslerle e€itim
vererek, baflar›l› ö€rencilerin fabrikada istihdam
edildi€ini ekledi.

HER İKİ YOL KAMYONUNDAN BİRİ FORD
2011 Kas›m ay› itibari ile pazarda en çok

satan ikinci çekici markas› olduklar›n› belirten

Ford Cargo ‹fl Birimi Genel Müdür Yard›mc›s›
Ahmet K›nay, “Çekici segmentinde en son
ç›kard›€›m›z ürünle pazar pay›m›z› yüzde

12’den, 15,4’e ç›kard›k ve
bu ç›k›fl trendi devam edi-
yor. Yol kamyonunda her
sat›lan 2 kamyondan bir
tanesi bize ait. fiu anda
pazar pay›m›z yüzde 48,5
civar›nda. ‹nflaat kamyon-
lar›na ise yap›lanmam›z›
daha yeni tamamlad›k ve
en son ürünümüzü Aral›k
ay›nda pazara sunuyoruz”

diye görüfllerini belirtti. ‹hracatta bu y›l
%67’lik bir art›fl yakalad›klar›n› kaydeden
K›nay, Ford Brezilya ile global bir anlaflma
imzalad›klar›n›, global pazarlar için ürün üre-
teceklerini ve bu sayede ihracat pazar›na
daha fazla hakim olacaklar›n› belirtti. Bu an-
laflma kapsam›nda komponentleri ortak kul-
lan›m›n›n baflland›€›n›n amaçlar›n›n ortak
üretilmifl global bir ürünü pazara sunmak ol-
du€unu ifade etti. Fabrikada 1200’ün üzerinde
mühendisin çal›flt›€›n› belirten K›nay,  motor
dahil olmak üzere tüm arac› yerli güç ile ta-
sarlayarak ürettiklerini, kamyonda %70 ma-
liyetin yerli oldu€una dikkat çekti.

Türk mühendisleri ve işçileri taraf›ndan üretim yap›lan
Ford Otosan Eskişehir ‹nönü fabrikas›nda düzenlenen tö-
ren ile fabrikan›n ürettiği 175.000’inci kamyon hattan in-
dirilerek DBM ‹nşaat’›n sahibi Eyüp Ensarioğlu’na verildi. 

ASTRA MARKA MÜDÜRÜ KIVANÇ KIZILKAYA: 

BEDENE GÖRE ELBİSE DİKİYORUZ

‹ stanbul COMVEX 2011 Ticari Araçlar, Oto-
büs ve Yan Sanayi Fuar›’na ilk kez kat›l›m
gösteren Çukurova Ziraat Astra Marka Mü-
dürü K›vanç K›z›lkaya, fuara damperli kam-

yonlar, flantiye gam›, 8x4 araçlarla kat›ld›klar›n›
araçlar›n›n yüksek tonajlarda yüksek h›za ulafla-
bilen araçlar oldu€unu söyledi. Astra araçlar›n
maden da€lar›nda, maden kaz›lar›nda ve büyük
baraj inflaatlar›nda tercih edilmesinin nedeninin
yüksek hacimli fazla yük alarak bunu fazlaca
ticari h›zla yerine götürebilmesi oldu€unu belirten
K›z›lkaya, araçlar›n›n en düflük modelinin 6x4’ler
oldu€unu bunlar›n 50 ton yere basarla çal›flabil-
di€ini ekledi. 8x4’lerde ise en yüksek teknik kap-
asiteye sahip olduklar›n› vurgulayan Astra Marka
Müdürü K›z›lkaya, 60-65 ton teknik kapasiteye
sahip 8x4’ler üreterek pazardaki rakiplerin en
fazla 48 ton teknik kapasite ile çal›flt›€›n› belirtti.

“TÜRKİYE PAZARINDA HİÇ SATILMAYAN
BİR ARACI PAZARA SOKACAĞIZ”

Astra’n›n hedeflerinden de bahseden K›z›lkaya,
Astra’n›n flu anda Türkiye’de sat›lmayan bir arac›
pazara sokmaya haz›rland›€›n› söyledi. 13.000
cc’lik yüksek torklu Türkiye’de hiç üretilmemifl
bir araç getirece€ini aç›klayan K›z›lkaya, Astra’n›n
tamimiyle el üretimi, terzi usulü, proje bazl›
çal›flan bir firma oldu€unu sahan›n fizibiletisini
ç›kartarak sahaya göre araç ürettiklerini belirtti.
O bölgeye uygun araçlar› konfigüre ederek, arac›n

flasesinin boyutunu, hangi lasti€in uyumlu oldu-
€unu belirleyerek, “K›saca Bedene göre elbise di-
kiyoruz” dedi.

“PAZAR HENÜZ AĞIR ARACIN NE
OLDUĞUNUN FARKINDA DEĞİL”

Sat›fl sonras› hizmetler için 7 Bölge Müdürlü-
€ümü ve toplamda 28 tane bayisi bulunan Astra,
‹stanbul (Avrupa ve Anadolu) Ankara, ‹zmir,
Trabzon, fianl›urfa,  Adana baflta olmak üzere bu
bayilere ba€l› bulunan 20 adet de sat›fl bayisine
sahip. Krom madencili€inde faaliyet gösteren AK
Metal’e 4 adet belden k›rmal› kamyon, ‹nci
‹nflaat’a ise 15 adet 8x4 teslim ettiklerini belirten
K›z›lkaya,  Gökay Gruba da 5 adet 8x4 kamyon
teslim ettiklerini söyledi. Pazar›n henüz a€›r
arac›n ne oldu€unun ve yararlar›n›n fark›nda ol-
mad›€›n› söyleyen K›z›lkaya, “Genelde bizim
sektörde a€›r hizmette kullan›lan kamyonlar 70-
75 tonla çal›fl›rlar ve çok sorun yaflarlar.  Çünkü
o araçlar›n as›l üretilme amac› on-road’dur. Off-
road de€ildir” dedi. Off-road araçlarda di€er araçlara
göre minimum %20 yükseklik fark› oldu€unu
Astra’n›n off-road araçlar›n›n çölde de Sibirya’da
da çal›flaca€›n› söyleyen K›z›lkaya,”fiu an Alplerde
çal›flan arac›m›z bile var” dedi. Daha önce piyasada
off-road araç bofllu€unun normal yol tipi araçlarla
dolduruldu€unu söyleyen K›z›lkaya, O zamanda
araçlar›n ömürlerini h›zl›ca tüketip, yenisiniyle
de€ifltirilmek zorunda kal›nd›€›n› belirtti.

Pazardaki Off-road kamyon eksikliğini dolduracak olan
Çukurova Ziraat Astra markas› Genel Müdürü K›z›lkaya:

“Bizim araçlar›m›z Sibirya’da, çöllerde, Alp dağlar›nda çal›ş›r”

AHMET KINAY

MUSTAFA MENGÜ

Volvo Hibrid, 
Ferrari’ye karfl›

DAKAR 2012’YE 
Iveco ve Miki Biasion

Volvo VN model Mean Green, ‹sveç Mantorp
Kamyon Festivali’nde Ferrari’ye karfl› yar›flt›.
fiimdiye kadar pek çok rekora imza atm›fl olan
Boije Overbrink, Mean Green’in dünyan›n en h›zl›
hibrid kamyonu oldu€unu iddia ediyordu. Mantorp
Park›’nda yap›lan yar›flta Overbrink, Mean Green’in
bir Ferrari’yi geçebilecek kadar güçlü oldu€unu
kan›tlad›. Bafllang›çta Ferrari yar›fl› önde götürmesine
ra€men Volvo Hibrid Mean Green, Ferrari’yi yaka-
layarak küçük bir farkla yar›fl› kazand›. Mean Gre-
en’in Ferrari ile karfl› karfl›ya geldi€i yar›fl›n videosu,
YouTube’da büyük yank› uyand›rd›. fiu ana kadar
video yaklafl›k 480,000 kez izlendi.

Konuyla ilgili aç›klama yapan Boije Overbrink,
“K›yas›ya bir mücadele oldu ve arada neredeyse
hiç fark yoktu. Volvo VN Hibrid’in Ferrari kadar
h›zl› bir araç oldu€unu kan›tlam›fl olmaktan dolay›
çok mutluyum. Ayr›ca yar›fl›n videosunun dünyan›n
farkl› yerlerinden pek çok insan taraf›ndan izlenerek
rekor k›rmas› da bizi gururland›rd›” dedi.

‹sveç’li yar›şc› Boije Ovebrink, Volvo VN mo-
del hibrid kamyonu Volvo VN model Mean

Green, ‹sveç’te Ferrari ile yar›şt›. Yar›ş,
YouTube’da izlenme rekorlar› k›rd›. 

DHL’DEN
TEKNOLOJİ

ÜRÜNLERİ İÇİN
YENİ PAKETLEME

ÇÖZÜMÜ

∂ Iveco, 36. Bologna Fuar›na 1-15 Ocak 2012’de ya-
p›lacak dünyan›n en ünlü rallilerinden Dakar’da
kullan›lacak Trakker arac› ile kat›ld›. Iveco’nun dü-
zenledi€i Fiat Industrial Village’daki ‘Porte Aperte’
etkinli€ine befl bin civar›nda kifli kat›ld›. Bologna
Fuar›’n›n en çok beklenen etkinliklerinden biri de
Bettega An›t›’n›n yan› bafl›nda bulunan Mobil 1
Arena’da gerçekleflen Dakar Trakker’›n yer ald›€›
ve dünyan›n en iyi ralli sürücülerinin mücadele
etti€i gösteriydi. Gösteri s›ras›nda
Trakker’a iki yeni Daily, bir mini-
büs ve iki profosyonel taraf›ndan
kullan›lan kamyonet efllik etti. Bo-
logna, bu gösteriyle yeni Daily’nin
Ocak-fiubat aras›nda gerçekleflecek
“New Daily - Fit for a Superhero”
Avrupa turnesinde ‹talya’daki ilk
dura€› oldu.

ERTUĞRUL
TARHAN

YEN‹ YIL VE NAR 

E
ski bir bilmece der ki: "‹zmir'den bir gemi

gelir. Gemiciler bilmez onu. Gemi içi sand›k

dolu. Sand›kç›lar bilmez onu. Sand›k içi kutu

dolu. Kutucular bilmez onu. Kutu içi ka€›t dolu.

Ka€›tç›lar bilmez onu. Ka€›t içi mercan dolu. Mercanc›lar

bilmez onu. Mercan içi inci dolu.  

‹nciciler bilmez onu. Bilin bakal›m, bu nedir?"

Güzelli€i, zerafeti, birlik ve beraberli€i simgeleyen;

flaire " Nartanem, nurtanem, birtanem" dedirten; da€›ld›-

€›nda –Naz›m'›n dedi€i gibi- " bir a€aç gibi tek ve hür"

aç›lmadan " bir orman gibi kardeflçesine" olan; bir

zamanlar Endülüs'te üç büyük dinin kardeflçe ve bir

arada yaflamas›n›n simgesi olan, "birin içindeki çoklu€u"

anlatan bu nesnenin ad› NAR. Ayr›ca, nar, hemen hemen

tüm kültürlerde bereketin simgesi. M.Ö. 1405 y›l›nda ku-

rulan Side kentinin ad› da "bereketin simgesi nar"

anlam›na geliyor. Nar›n, Side için anlam› büyük. Roma

dönemine kadar, kentte bas›lan paralar›n, mermer ka-

bartmalar›n üzerinde hep nar var. ‹ran'da kutsal say›lan

nar, Zerdüflt rahipleri için ölüm ve do€umu simgelerdi.

Nar a€ac›n›n dallar›ndan yap›lan kutsal süpürge yeni

do€an bebenin yan›na getirilir ve bir dal b›rak›l›rd›.

Üstüne de nar serperlerdi. Ölürken de ölünün a€z›na bir

damla nar suyu ak›t›rlard›. Nar, ‹ranl› su ve bereket tanr›-

ças›n›n simgesidir.

Törelere göre nar flöyle diyor: "Saatler gece yar›s›na

eriflince ve yeni y›l kap›n›za ulafl›nca beni hemen kap›n›z›n

efli€inde k›r›n. Öyle bir k›r›n ki içimdeki inciler ve mer-

canlar etrafa saç›ls›n; mutluluk, bereket, sevgi, huzur ve

sa€l›k da€›ts›n." NAR'› dinleyin ve tüm sevdikleriniz ad›na

bu anlaml› töreyi inanarak uygulay›n. Yeni y›la girerken,

" NAR"›n›z› öyle bir k›r›n ki; sevgi, sa€l›k, mutluluk ve be-

reket tüm evrene yay›ls›n.

Her fley bir yana töreleri yaflatal›m. Töreler gelece€e

köprülerdir. Newton'un dedi€i gibi; " çok fazla duvar;

çok az köprü yap›yoruz. " Olanlar› da y›kmayal›m.

Yabanc› bir dost; Belçika'da Türk dostu olarak tan›nan

Daniel Dumoulin Türkiye'deki dostlar›na yeni y›l kutla-

mas›nda gönderdi€i kartda yazd›€› cümleyi sizinle pay-

laflmak istedim.  ''Türkiye, Atatürk'ü Allah'a borçlusun,

di€er her fleyi Atatürk'e...''

Muhtelif kaynaklardan al›nt› yap›p derledi€im gele-

nekleflen yaz›mda belirtildi€i gibi 2012 nin

bereket,sevgi,huzur ve  sa€l›k  getirmesi dile€imle; Yeni

y›l›n›z kutlu,Yeni y›l›n›z›n hergünü sevdikleriniz ile birlikte

mutlu olsun.

∂ Lojistik firmalarından DHL,  değerli ve hassas ürün taşımacılığı için
DHL Secure Box ismiyle yüksek güvenlikli ve sağlam bir paketleme
sistemi geliştirdi. Özellikle teknoloji ürünlerinde kullanılması planlanan
“DHL Secure Box”, sert ve sağlam bir malzemeden üretilen ve içine
konulan ürünün yalnızca alıcısı tarafından açılabilmesine imkan sağlayan
bilgisayar bazlı bir kilit mekanizmasına sahip olan yeni nesil bir muhafaza
kutusu. Telekomünikasyon, tüketici elektroniği ve bilgi teknolojileri gibi
endüstrilerin dinamik yapısı ve karmaşık tedarik zincirine özel lojistik

hizmetler geliştiren DHL, Secure Box ile müşterilerine hem verimliliği
hem de güvenliği arttıran taşımacılık çözümleri sunmaya devam ediyor.
DHL Innovation & Solution olarak da adlandırılan DHL’nin Almanya’da
bulunan araştırma ve geliştirme merkezinin iştiraki olan Agheera firması
tarafından geliştirilen sistem hem güvenli kilit mekanizması hem de -
klasik karton kutulardan farklı olarak- dayanıklı bir paketleme malzemesinden
üretildi. Böylece  taşıma süresince ortaya çıkabilecek zararları minimuma
indiren Secure Box, aynı zamanda sigorta maliyetlerini de azaltacak.
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2010 y›l› Mart ay›nda 46.ülke olarak taraf oldu€umuz
ADR (Tehlikeli Madde Tafl›mac›l›€›) Yönetmeli€i’ne
2013’ün Ocak ay›nda kademeli olarak geçilecek. 140
y›l› aflk›n süredir kalite kontrol ve denetleme hizmetleri
veren TÜV SÜD, ADR’ye geçifl ile ilgili tüm haz›r-
l›klar›n› tamamlad›. ADR’ye geçiflte sertifikasyon,
e€itim, kontrol dahil tüm süreçlere talip olan TÜV
SÜD’ün ‹stanbul  Tuzla’daki partner  tesisinde gör-
üfltü€ümüz TÜV-SÜD PED/TPED Bölüm Müdürü
Murat Sünbül, ADR kapsam›nda gerekli tüm alt
yap› çal›flmalar›n›n tamamland›€›n› belirtti. 

“BİZİM VERDİĞİMİZ ADR SERTİFİKASINI 
ULUSLARARASI GECERLİ VE KABUL GÖRÜYOR”

ADR yönetmeli€inin imalatç›lar›n ürettikleri bir
tankeri kendi bafl›na muayene edip bunu sertifika-
land›rabilme müsaadesi vermedi€ini ifade ederek,
ADR yönetmeli€inin testlerin ve imalat›n gözetim
alt›nda yap›lmas› gerekti€ini, bu testlerin sonucunda
da tankere ait ADR sertifikas› verildi€ini belirtti. fiu
an Türkiye’de bir geçifl süresi yafland›€›n› bu sebepten
baz› konular›n tam olarak uygulanmad›€›n›, gecifl
süreci yafland›€›n›, kafalardaki soru iflaretlerinin
2012’de çözülmesini, sürekli ertelenen sürecin art›k
daha fazla ertelenmemesi gerekti€ini söyledi.

“ALMANYA, SERTİFİKALARIN YETKİLİ BİR 
KURUMDAN ALINMASINI ŞART KOŞUYOR”

ADR yönetmeli€inde 9 farkl› s›n›fland›rma oldu-
€unu, henüz yönetmeli€in uygulamas›na geçilmedi€i

için 3 ve 6 y›ll›k periyodik ve ara mua-
yenesi gelen araçlar›n denetimlerini
gerçeklefltirdiklerini ifade eden Sün-
bül, “TÜV-SÜD olarak, Türkiye’de

T›rsan-Kassbohrer, Serin Ma-
kina, Koluman gibi firmala-

r›n sertifikasyon ifllemlerini
yürüttüklerini, ADR yö-

netmeli€ini ilk olarak
hayata geçiren ülke-
lerden Almanya’n›n
bu konuda daha kat›
lokal kurallar› oldu-

€unu sertifikan›n TÜV veya lokal benzeri yetkili
kurum taraf›ndan onayl› olmamas› halinde çal›fl-
mas›na izin vermedi€ini, sadece taraf ülke olmas›ndan
kaynakl› olarak transit geçifllere izin verdi€ini be-
lirtti.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Türkiye’de 1.1.2013 tarihiyle kademeli olarak yü-

rürlü€e girecek ADR yönetmeli€i ile birlikte gelen
zorunluluklar ise;

-E€itim zorunlulu€u (tehlikeli mallar›n tafl›nmas›nda
yer alan sürücü, güvenlik dan›flmanlar›n›n e€itimi,
vb.), ambalaj uygunlu€u, araç ve tanklar›n ADR’ye
uygunlu€u, periyodik muayeneler ve s›n›r kap›la-

r›ndan geçen araçlar›n ADR’ye uygunlu€unun kont-
rolü olacak. 

TÜV SÜD’ün ADR’ li Tankerlerdeki periyodik ve
ara muayene kapsam›ndaki iflleyifl ise; Muayeneye
giren her tanker önce “gas free” (gazdan ar›nd›r›lma)
ifllemine tabii tutulacak. Yap›lan inceleme ve mua-
yeneden sonra tankerin fonksiyonu ve s›zd›rmazl›€›
ADR’ye göre test edilerek raporlanacak. Testi ta-
mamlayan ve raporu alan tankerlerin plakas›na test
tarihi ile TÜV SÜD mühürü vurulduktan sonra
“ADR muayene sertifikas›” kullan›c›ya teslim edi-
lerek, 3 y›ll›k bir süreçte ADR’ye uygun olarak
hizmet edebilecek. ADR ‘ye göre zorunlu 3 ve 6
y›ll›k ara muayenelerini tamamlamam›fl araçlar
ADR’li kabul edilmeyecek.

“GEÇİŞ SÜRECİ, HAYATİ TEHLİKELER 
YAŞANMADAN HIZLANMALI”

Türkiye’de yaklafl›k 100 bin civar›nda akaryak›t
tankeri bulundu€unu ve bunlar›n 80 bininin ADR
konvansiyonuna ve di€er yönetmeliklere uygun ol-
madan imalat› yap›ld›€›na dikkat çeken Sünbül,
t›pk› Almanya’da oldu€u gibi Türkiye’de de bu tan-
kerlerin gerekli testleri yap›ld›ktan sonra ancak yur-
tiçinde kullan›labilece€ini dair, yetkili makamlar
taraf›ndan izin verilebilece€ini ifade etti.. Bu tip
tankerlerde bir geçifl sürecine müsade edilebilece€ini
belirten Sünbül, bu tankerlerin say›ca ço€unluk ol-
malar›ndan dolay› “ADR’ye geçifl sürecinde hayati
tehlikeler  yaflanmadan, umar›m bakanl›k bu konuya
bir an önce el atar ve kaza riski azal›r” fleklinde ko-
nufltu. 

“ŞU ANDA, RAFİNERİ ALTDAN DOLUMA ALMIYOR”
ADR sertifikas› gereklili€inin kanunlara göre flim-

dilik herhangi bir zorunlulu€u olmad›€›n› belirten
Sünbül, son sözü rafineri ve dolum tesislerindeki
görevlilerin söyledi€ini, tutumunun ise bölgesel
olarak de€iflti€ini belirtti. Kimi rafineriler ve dolum
tesisleri ifli daha s›k› tutarak, ADR belgesi olmayan
araçlar› doluma almad›€›n› kimilerinin ise araç ay›rt
etmeden dolum yapt›€›n› söyledi. ADR’ye geçifl
süreci tamamland›ktan sonra, TÜV SÜD’ün flu anki
tanker muayene tesisinin yetmeyece€ini ekledi ve
yurt genelinde bu kapsamda tesis a€› kurmay› he-
deflediklerini fakat flimdilik kendilerine gelen talepleri
karfl›l›k verebildiklerini kay›t etti. “BP ve Kar›nca
Lojistik’in böyle bir talebi oldu€unu, yaklafl›k 30
arac›n› burada muayene ediyoruz. Y›lbafl›na kadar
da tamamlam›fl olaca€›z” dedi.
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∂ Dünyanın önde gelen ilaç firmalarından biri olan Sandoz İlaç, Türkiye
lojistik operasyonlarında çözüm ortağı olarak Ekol Lojistik ile çalışacak.
Eczacılık ürünleri üreticisi Sandoz, Türkiye lojistik operasyonlarında iş
ortağı olarak tercihini; sağlık sektörünü stratejik olarak ele alan ve Tuzla
Logipark Kampüsü’nde mümessillik ecza deposunu açan Ekol Lojistik’ten
yana kullandı. Proje kapsamında farklı ürün gruplarına ait ürünlerle
birlikte; soğuk zincir, promosyon malzemeleri, karantina ürünleri, ambalaj
malzemeleri, kontrole tabi ürünlerin yönetimi de Ekol tarafından gerçek-

leştirilecek. Üretici ve ithalatçı medikal firmalar, ecza depoları ve hastane
grupları gibi sağlık sektöründeki farklı halkalara çözümler geliştirdiklerini
belirten Ekol Lojistik Süreç Geliştirme ve Tasarım Genel Müdür Yardımcısı
Murat Boğ; “2010 yılında açtığımız Türkiye’nin en büyük mümessil ecza
deposu olan Yasemin Tesisimiz ve entegre lojistik yönetimi anlayışımız
ile ilaç sektöründe hızlı bir ivme yakaladık. Bu alanda portföyümüze
dâhil ettiğimiz önemli firmalarla uzmanlığımızı artırarak bu konudaki
artan başarımızı devam ettirmeyi hedefliyoruz” dedi. 

SANDOZ 
İLAÇ, EKOL 

İLE ÇALIŞACAK 

47 YILDIR BU 
MARKAYA GÜVENEN 

TÜM MÜŞTERİ VE DOSTLARIMIZIN
YENİ YILINI KUTLARIZ  

Ford Cargo Midilli Serisi 
y›l›n en iyi lojistik kamyonu

Sektörel yay›nlar›n ve sektörün
sivil toplum örgütlerinin temsilci-
lerinden oluflan jüri, Ford Otosan
taraf›ndan 2011 y›l› içinde lansman›
yap›lan Midilli Serisi’ni Y›l›n En
‹yi Lojistik Kamyonu seçti. Midilli
Serisi, çekici ve 8x2/6x2 yol kam-
yonlar›ndan sonra Türkiye’de yeni
bir da€›t›m kamyonu segmenti
oluflturdu. Jüri taraf›ndan yap›lan
de€erlendirmede, Ford Cargo Yeni
Midilli Serisi’nin özellikle ülke-
mizde lojistik depolar›na yap›lan
200 km ve üstü tafl›malarda sektö-
rün ihtiyaçlar› olan yasal s›n›rlar
içinde yüksek ortalama h›z, tafl›ma
kapasitesi, rekabetçi ton bafl›na ya-
k›t maliyeti ve kabin konforu ile
gerçek yol kamyonunun lojistik
sektörüne ideal adaptasyonu nede-
niyle ödüle lay›k bulundu.

Düzenlenen ödül töreninde Y›l›n
En ‹yi Lojistik Kamyonu Jüri Özel
Ödülü’nü; Ford Otosan Kamu ve
Özel Sat›fllar Müdürü Deniz Dur-
maz, TOBB Türkiye Ulaflt›rma ve
Lojistik Sektör Meclisi Baflkan› Çe-
tin Nuho€lu’ndan ald›.

MİDİLLİ SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ
Midilli Serisi, FordOtosan ‹nö-

nü-Eskiflehir fabrikas›nda üretilen
320 PS/1100 Nm’lik yüzde 100
yerli Ecotorq motoru, gücü ve eko-
nomikli€inin yan› s›ra özellikle ba-
l›k, taze g›da tafl›mac›l›€› gibi yükün
h›zl› teslim edilmesi gerekti€i ta-
fl›malarda ve “just in time – tam

zaman›nda” teslimat gereken en-
düstriyel ürünlerin da€›t›m›nda sa€-
lad›€› yüksek ortalama h›z› ile za-
man›nda teslimat› garanti alt›na
al›yor. Bunun yan›nda 9 h›zl› man-
dall› flanz›man hem kullan›m kon-
forunu art›r›yor hem de yak›t eko-
nomisi  sa€l›yor. Ayr›ca sahip ol-
du€u alçak flasi ve 19 palet tafl›ma
olana€› sunan uzun faydal› flase
boyu, her tür yüke uygun kasa uy-
gulamas›na olanak veriyor.  Di€er
taraftan Midilli Serisi, 25 ton azami
yüklü tafl›ma kapasitesi ile pazar-

daki rakiplerinden 4 ton fazla tafl›ma
kapasitesi sunarak her seferde daha
fazla mal tafl›may› da mümkün k›-
l›yor.

Araçta bulunan yatakl› kabin, sü-
rücünün gerekti€inde araçta bar›-
nabilmesi için gerekli tüm özel-
likleri içeriyor. Kabin içerisindeki
konforlu yatak, kabin ›s›t›c›s›, yatak
alan›nda ›s›t›c› kontrolü ve okuma
lambas›, saklama gözleri ve ceplere
ilave olarak uzaktan kumandal›
merkezi kilit gibi özellikler de sü-
rücülere yüksek konfor sa€l›yor.

‹stanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen logitrans Transport Lo-
jistik Fuar› Lojistik Ödülleri kapsam›nda Y›l›n En ‹yi Lojistik

Kamyonu Jüri Özel Ödülü’nü Ford Cargo Midilli Serisi kazand›.

Emek Group bünyesinde bulunan, EMK Treyler
yeni ürünlerini tan›tmak için düzenledi€i kokteyl ile
ziyaretçilerle stand›nda bulufltu. 

Farkl› sektörlerde de hizmet veren Emek Group
bünyesinde bulundurdu€u EMK Treyler flirketiyle
Comvex 2011’de yerini ald›. Fuar alan›nda 1 adet
sa€a sola devirmeli kapaks›z damper, 1 adet sa€a sola
devirmeli kapakl› damper, 3 adet dorse damper  ve 1
adet konteyn›r tafl›y›c› ürünlerini sergiledi. 

EMK’NIN SEKTÖRE ARMAĞANI “TORO”
EMK Treyler markas› alt›nda, “Toro” ad› alt›nda

üretilen ve Ar- Ge çal›flmalar›yla ortaya ç›kan modellere
imza att›klar›n› belirten fiirket Genel Müdürü Osman
Uslu; “ EMK Treyler tafl›mac›l›k ve hafriyat sektörünün
gurur ve güven duyaca€› yeni ürünlerini tafl›mac›l›k
sektörünün hizmetine sunmufltur. fiirket olarak yapt›€›m›z
mühendislik ve Ar-Ge çal›flmalar›yla Türk sanayisine
ve ülke ekonomisine katma de€er sa€lamaya devam

edece€iz. Ülkemize yeni ürünler ve markalar kazand›rmak
EMK Treyler’in birinci önceli€i olacakt›r” dedi.

ZİYARETÇİLER STRES ATTI
Sektöre yeni soluk kazand›racak en yeni modelleri

tan›ma f›rsat› bulan ziyaretçiler ayn› zamanda etkinlikler
ile e€lenceli vakit geçirdiler. Stand›nda kokteyl dü-
zenleyen EMK Group ziyaretçileriyle bir araya geldi. 

EMK TREYLER’den Comvex’e özel sürpriz kokteyl

∂ Türkiye’nin önde gelen lojistik fuar›
organizatörü EKO Fuarc›l›k ve Alman
fuarc›l›k devi Messe München iflbirli€i
ile düzenlenen 5. Logitrans Transport ve
Lojistik Fuar›, 8-10 Aral›k 2011 tarihleri
aras›nda ‹stanbul Fuar Merkezi'nde ger-
çeklefltirildi. Bu y›l 24 ülkeden toplam
207 firman›n kat›l›m› ile gerçeklefltirilen
Logitrans Fuar›’na OMSAN da kat›ld›.
OMSAN, açt›€› stant ile ziyaretçilerine
hizmetleri ve sektörde öne ç›kan farkl›
uygulamalar› ile ilgili detayl› bilgiler sun-
du. Fuar kapsam›nda gerçeklefltirilen ödül
töreninde OMSAN Lojistik, “Uluslararas›
Lojistik ‹flletmecileri” dal›nda birincilik
ödülünü kazand›. Ödülü alan OMSAN
Lojistik Genel Müdürü Osman Küçü-
kertan,  OMSAN’›n birçok ödül ile tes-
cillenen baflar›s›n›n bugün ald›klar› ödül
ile bir kez daha takdir edilmesinin ken-
dilerine gurur verdi€ini belirtti. 

Omsan Lojistik,
Logitrans’ta
ÖDÜL ALDI

Omsan Lojistik, katıldığı 5. Logitrans
Transport ve Lojistik Fuarı’nda “Uluslar-

arası Lojistik İşletmecileri” dalında birinci-
lik ödülüne layık görüldü.” 

ADR’YE GEÇİŞ İÇİN HAZIRLIKLAR 
TAMAM, TÜV SÜD HAZIR

MURAT SÜNBÜL
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Türkiye’ye gelen transit bir ürü-
nün Türkiye d›fl›nda baflka bir
ülkenin TIR’› ile tafl›nmas›n›n
mümkün olmad›€›n› ifade eden

Yakup Öz, baz› firmalar›n rüflvet vererek,
gümrüklerden mal› ç›kartt›€›n› söyledi ve
ekledi: “Ama biz gitsek kesinlikle ç›kar-
tamay›z. Biz de ‹ran TIR’› kullan›yoruz
ama ‹ran TIR’›n› ihracat mallarda ve sadece
‹ran’a yap›lacak tafl›malarda kullan›yoruz.
Ama onlar buradan tafl›nmamas› gereken
her türlü mal› tafl›yorlar. Faturalar›n yüzde
80’i sahte. Ama Türkiye’deki ihracat›n
afla€› yukar› yüzde 90’›n› onlar tafl›yorlar.
Ama biz ‹ran’a giderken ayakbast› paras›
ödüyoruz ayr›ca akaryak›t fark› var” Öz
konuflmas›n› flöyle sürdürdü: “Bizim 10
liraya tafl›d›€›m›z mal› yabanc› menfleli
araçlar 8 liraya tafl›yor bu Türk nakliyecisi,
Türkiye’de yabanc› nakliyeci ile rekabet
edemez duruma geldi. Ben hala bin litre
mazotla Türkiye’ye girebildiklerini akl›m
alm›yor, bize 550 yabanc› nakliyeciye
1000 litre, bu da iflin ayr› bir boyutu”
dedi.

R BELGESİ ALDIK 
FAYDASINI GÖREMEDİK

Ulaflt›rma Denizcilik ve Haberleflme Ba-
kanl›€›’n›n belge zorunlulu€u ç›kard›€›n›
belirten Öz, “Gittik ald›k bu sihirli belgeyi,
ama alan da almayan da ayn› ifli yap›yor.
Denetim yok. Belgeli nakliyeci ile belgesiz
nakliyeci ayn› flartlarda para kazanmaya
çal›fl›yor. Biz bu kadar yat›r›m yapt›k, bel-
gemizi ald›k. Belgemiz ne yükümlülük
getirdiyse yerine getirdik. Ama di€er fir-
malar hala belgesiz ifl yap›yor” dedi.

SEBZE VE MEYVE KONUSUNDA
RUS TARAFI HAKLI

Üretici konusunda Ruslar›n hakl› oldu-
€unu savunan Yakup Öz, Rusya’n›n üre-
ticilere baz› flartlar getirdi€ini fakat üreti-

cilerin bunlar› dikkate almadan mallar›
tafl›d›€›n› daha sonra bu mallar›n geri dön-
dü€ünü söyledi. Daha önceden Rusya’ya
hem karadan hem de Samsun Liman› üze-
rinden gidildi€ini belirten Öz, “Mesela
Samsun’dan Rusya’ya her gün gemi kal-
k›yordu. Nakliyeci flimdi Samsun Lima-
n›’na geldi€inde gemi yok. 10 gün bekliyor.
O zamanda Samsun Liman›’na bir daha
gelmiyor” fleklinde konufltu.

“BİZ TAKOGRAFTAN HİÇ CEZA YEME-
DİK, YİYENE HAYRET EDİYORUM”

Takograf da kurallara uyduklar›n› be-

lirten Okura Nakliyat Genel Müdürü
Yakup Öz, “Ama sen floföre uyuma, h›z
s›n›r›n› afl ve bu mal› yetifltir dersen ce-
zay› yersin. Yatma saatlerine, kalkma
saatlerine uymazsan cezay› yersin. Keflke
herkes kurallara uysa da takograf diye
bir cihaz olmasa” dedi ve bu durumun
uygulamadan memnun olmad›€›n› an-
lam›na gelmedi€ini aksine sonuna kadar
arkas›nda oldu€unu ve takograf ile ka-
zalar›n minimize edildi€ini belirterek,
flu ana kadar ne kaza ne de cezalar›n›n
olmad›€›n› bundan sonra da sorun yafla-
mayacaklar›n› umdu€unu ifade etti. 

Bazı yabancı nakliye firmalarının, Türkiye’ye gelip şirket kurduklarından bahseden Okura
Nakliyat Genel Müdürü Yakup Öz, yabancı nakliyecinin Türkiye’de şirket kurup, her türlü malın

taşımacılığını fatura kesmeden, vergi ödemeden gerçekleştirdiğini söyledi.

Volvo sat›fllar›n› 
%39 ARTTIRDI
Volvo Kamyon, bir önceki yılın aynı

dönemi ile karşılaştırıldığında
%54’lük bir büyüme başarısı elde

etti

∂ Ekim ay›nda Avrupa’daki Volvo Kamyon teslimatlar›
önceki y›la göre %34 art›fl kaydederek ayl›k toplam 4628
kamyon ve çekiciye ulaflt›. Do€u Avrupa’da Volvo kamyon
ve çekici teslimatlar› % 130 oran›nda yükseldi. Rusya’da
da sat›fl yükselifli pozitif ilerledi ve bu y›l Ekim ay›ndaki
teslimatlar›n say›s›, Ekim 2010 ile karfl›laflt›r›ld›€›nda
561 araç ile % 150 artt›.

Kuzey Amerika’da uzun yol kamyonlar›n›n yenilenmesi
yönündeki talepler ve Volvo Kamyon’a ait motor ve I-
Shift flanz›man›n sa€lad›€› yak›t tasarrufundaki liderli€i
sat›fllar›n artmas›n› sa€lad›. Böylece Volvo Kamyon, Kuzey
Amerika’da 2501 araç teslim ederek %51 art›fl gösterdi. 

TÜRKİYE’DE %54’LÜK ARTIŞ
Türkiye’de ise Volvo Kamyon, bir önceki y›l›n ayn› dö-

nemi ile karfl›laflt›r›ld›€›nda %54’lük bir büyüme baflar›s›
elde etti. Türkiye teslimatlar›nda rekor bir y›la imza atan
Volvo Kamyon, 2004 y›l›nda gerçeklefltirdi€i en yüksek
sat›fl adedini, 2011 y›l› sona ermeden geçerek hedefine
ulaflt›. Volvo Kamyon ortalama olarak 2011 y›l› Kas›m
ay› sonu  itibariyle 1159 kamyon ve çekici teslimat› ger-
çeklefltirerek ba€l› oldu€u Volvo Kamyon Do€u Bölgesi’nin
lider pazar› oldu. 

Volvo Group Türkiye Genel Müdürü Martin Ericsson
konuyla ilgili aç›klamas›nda; “Volvo Kamyon olarak Tür-
kiye’de oldukça baflar›l› bir y›l geçiriyoruz. Henüz y›l bit-
meden Volvo Group olarak Türkiye’de flu ana kadar ger-
çeklefltirdi€imiz en yüksek sat›fl adedini yakalamay› ba-
flard›k. Bir yandan var olan müflterilerimize yeni teslimatlar
gerçeklefltirirken bir yandan da yeni müflterilere hizmet
vermeye bafllad›k. Bu sene sonuna kadar ortalama 1250
araç teslimat›n› tamamlayaca€›m›z› ön görüyoruz. Bu
baflar› ile hem Türkiye pazar›nda hem de Volvo Kamyon’un
operasyonlar›n› yürüttü€ü di€er Avrupa ülkeleri aras›nda
yükselmeyi baflard›k” dedi. 

YABANCI NAKLİYECİLERDEN YAKINDI

∂ Continental, 23 milyon dolar’lık yatırımla Brezilya Salto’da yeni bir
teknoloji merkezi kurmayı hedefliyor. Yeni teknoloji merkezi, araç
üreticilerine, yeni motor ve araç projelerinin geliştirilmesi ve
onaylanması için modern bir teknoloji merkezinin sunduğu altyapıya
ulaşma imkanı sağlayacak. Avrupa’nın en büyük, dünyanın üçüncü
büyük otomotiv yan sanayi tedarikçisi ve en büyük orijinal lastik
ekipman tedarikçisi Continental, dizel ve benzinli araçlarda salınım,
homologasyon ve kalibrasyon testi yeteneklerini geliştirmek üzere

yeni bir teknoloji merkezi kuruyor. Continental Güç Aktarım tesisinin
bulunduğu Brezilya’da Salto Sanayi Parkı’nda kurulacak olan yeni
merkez, araç üreticilerine, yeni motor ve araç projelerinin geliştirilmesi
ve onaylanması için modern bir teknoloji merkezinin sunduğu
altyapıya ulaşma imkanı sağlayacak. 23 milyon Dolarlık bir yatırımla
hayata geçirilecek olan teknoloji merkezi, araç ithalatçılarının yanı
sıra yerel araç üreticilerine de yeni projelerini destekleyecek ileri
teknoloji kaynakları sunacak. 

CONTINENTAL’DEN
AR-GE’YE 

23 MİLYON
DOLARLIK 
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‹stanbul Lines 2012’de
yeni Ro-Ro gemisini
H‹ZMETE SOKACAK
İstanbul Lines, tedarik edeceği yeni Ro-Ro gemisi

için İngiliz denizcilik şirketi Cobelfret ile
anlaşmaya vardı. Gemi 2012’nin Ocak ayında

İstanbul’da teslim alınacak. 

∂ 2006 y›l›nda faliyete geçen ‹stanbul Lines, ‹s-
tanbul-N ve Bostan-N isimli iki yüksek kapasiteli
gemisiyle 2009 y›l›ndan bu yana hizmet vermeye
devam ediyor. ‹hityaçlar do€rultusunda sat›n
al›nan Ro-Ro gemisi ile ‹stanbul Lines, Marmara
Denizi’nde  Kamyon/TIR tafl›mac›l›€›nda mevcut
Ambarl›-Band›rma hatt›n› desteklemeyi planlarken
ayr›ca Band›rma-Tekirda€ hatt›nda da seferler
düzenlemeyi planl›yor. Marmara Denizi’nde yeni
yat›r›mlarla sefer s›kl›klar›n› ve sefer noktalar›n›
daha da artt›rmak arzusunda olan bunu da ancak
ölçek ekonomisi ile gerçeklefltirebilece€ini belirten
flirket yetkilileri, 125 metre boy, 22 metre genifllik
95 Kamyon/TIR kapasitesine sahip yeni geminin
haz›rl›k ifllemlerinin ard›ndan Mart 2012 de se-
ferlere bafllamas›n› planl›yor. 
Yeni Ro-Ro Gemisi, yüksek garaj girifl aç›kl›€› (6
metre) ve 22 metreyi bulan geniflli€iyle her türlü
uzun ve genifl araç
manevralar›na
olanak tan›yor bu-
nun yan›nda yük-
sek emniyet stan-
dartlar›n› da kar-
fl›l›yor. Geminin
4500 ton yük ta-
fl›ma kapasitesi ve
h›zl› yükleme/bo-
flaltma özellikleri
mevcut. 

OKURA NAKLİYAT GENEL MÜDÜRÜ YAKUP ÖZ:

Sayın Yetkili 
Tasimacilar.com adresli internet sitesinde 12 Ekim 2011 tari-
hinde “Muayene istasyonunda acayip olay” başlığıyla yayın-
lanan haber, gerçekleri yansıtmadığı için kamuoyunun doğru
bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması
zorunlu olmuştur. 
1- Yazıda bahsi geçen şikâyet sahibi olduğunu söyleyen müş-
terimizle TÜVTURK müşteri hizmetleri ve yetkililerimiz ivedi-
likle bağlantıya geçmiştir. Kendisinden konu olan araca ait
plaka bilgileri istenmiştir.
2-    Yapılan incelemelerde söz konusu aracın 17.2.2010’da,
İçel-Merkez Araç Muayene İstasyonu’nda muayeneye girdiği
tespit edilmiştir. Bu araç ile ilgili olarak tarafımıza bugüne
kadar iletilmiş hiç bir şikâyet bulunmamaktadır.  
3-   Aracın boyutlarının kusurlu olduğuna dair hiç bir tespit
bulunmamaktadır. Aracın yazıda anlatıldığı gibi dorse boyut-
ları nedeniyle değil arka servis freni ve el freni sapması ne-
deniyle muayeneden kaldığı belirlenmiştir. Araç,
22.2.2010’da muayene tekrarına gelmiş ve kusurları gideril-
diği için muayenesi onaylanmıştır. Bundan 1 yıl sonra,
10.3.2011’de yine muayeneye gelmiş, ağır kusurları tespit
edilmiş, son olarak kusurları giderilince, 12.03.2011’de araç
muayeneden geçmiştir.   
4- Müşterimiz, şikâyetlerinin söz konusu araç özelinden çok,
genele yönelik olduğunu dile getirmiştir
5- Tasimacilar.com’un da hedef olarak belirlediği lojistik

sektörünü yakından ilgilendiren araç boyutlarından kaynaklı
sorunlar, muayene işlemlerinde de sık sık gündeme gelmek-
te, sektörün bazı üyelerinin çeşitli nedenlerden dolayı yönet-
melikte belirlenen sınırların aşılması nedeniyle zaman zaman
sıkıntı yaşadığı görülmektedir. Bununla birlikte TÜVTURK ola-
rak bizim sorumluluğumuz ilgili yönetmeliklere uygun olarak
muayene operasyonlarını yönetirken, müşterilerimizi de en
doğru şekilde bilgilendirmektedir. Bu bağlamda, ilgili haber-
deki gibi bir olayın  istasyonlarımızda gerçekleşmediğini pay-
laşmak isteriz. 
Tasimacilar.com aracılığıyla kamuoyuna saygıyla duyurulur
TÜVTURK A.Ş

10 ilde 16 ayrı lokasyonumuzda ve 1050’yi askın çalısanımızla 
2012 yılında da siz degerli müsterilerimizin hizmetindeyiz

Nice mutlu yeni yıllara

Mengerler Ticaret Türk A.Ş. Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Esenler Sanayi Sitesi, 4.Blok, No: 1-2-5-6-7 34306 İkitelli - İstanbul, Telefon 0212 484 33 00 Faks 0212 671 11 78
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∂ BP Madeni Yağlar’da Ağır Vasıtalara Yönelik Pazarlama Müdürlüğü
görevini uzun yıllar başarıyla yürüten Ayhan Köksal, artık BP Gaz
ve Petgaz’dan Sorumlu Otogaz Satış Müdürü olarak görevini yü-
rütecek. 2005 yılından bu yana BP Madeni Yağlar’da çeşitli yönetici
pozisyonlarında çalışan Köksal, en son olarak Ağır Vasıta Pazarlama
Müdürlüğü görevini yürüttü.  2005’te BP Madeni Yağlar bünyesine
katılan Köksal, sırasıyla Ticari ve Endüstriyel Satış Kanalında Bölge

Satış Müdürlüğü, Distribütör Satış Kanalında Bölge Satış Müdürlüğü
ve Pazarlama Departmanında Ağır Vasıta Pazarlama Müdürlüğü
gibi önemli görevlerde bulundu. Çok iyi derecede İngilizce bilen
Köksal, performans artırma, satışların geliştirilmesi, pazarlama ve
marka stratejilerinin oluşturulması, operasyonel etkinlik ve yüksek
motivasyonlu ekiplerin yaratılması gibi konularda bugüne kadar
şirkete önemli katkılarda bulundu. 

BP GAZ’DA 
YENİ ATAMA

ALIŞAN LOJİSTİK, 2012’DE 40 ADET YENİ 

2011 y›l›nda hedeflerinin üzerine
ç›karak yüzde 30 bir büyüme katet-
tiklerini belirten Al›flan Lojistik Ope-
rasyon Koordinatörü Jan B. Devrim,
2012 y›l›nda da büyümenin devam
edece€ini, 2011 y›l›nda planlad›klar›
hedeflerin bafl›nda enerji sektöründeki
pay›n›n artmas› oldu€unu söyledi.
Devrim sözlerini flu flekilde sürdürdü:
“Sadece tafl›mac›l›kta de€il, depola-
mada da, uluslararas› nakliyede de
büyümeyi öngörüyoruz. 2011 için he-
deflerimizden bir tanesi enerji sektö-
ründeki pay›m›z› artt›rmakt›. Madeni
ya€ ve akaryak›t da€›t›m›nda önemli
projeleri kazand›k. fiu anda yürümekte
olan ve bitecek olan baz› ihalelerimiz
var. Al›flan, bugün itibariyle yaklafl›k
bin kifliye yaklaflan çal›flan›yla lojistik
sektörünün önemli oyuncular›ndan
biri oldu€unu gösterdi”

2012’DE 40 ADET ARAÇ ALI-
MI YAPILACAK

2012 y›l›nda 40 adet araç almay›
planlad›klar›n belirten Devrim “ Çok
ciddi miktarda treyler almay› planl›-
yoruz. Gerek karayolu, gerek çok
modlu operasyonlar için ISO kontey-
nerli park›m›z› da ciddi anlamda bü-
yütece€iz. ADR’li tankerlerde alaca-
€›z” dedi.

“SURİYE’DEKİ PROBLEM 
6 AYDAN FAZLA SÜRMEZ”

Suriye’de yaflanan s›k›nt›lar›n lojistik
sektörünü olumsuz etkiledi€ini de
vurgulayan Devrim “Biz kendi öz
mal araçlar›m›zla o bölgeye çal›flma-
d›k. Tedarikçilerimizle birlikte çal›fl-
t›k.  fiu anda bölgedeki tafl›malar›m›z›
trenle yapmaya çal›fl›yoruz. Özellikle
Gaziantep, Mersin ç›k›fll› ifllerde çok
ciddi yavafllama var. 2010 y›l›nda
özellikle do€u hatt›nda kapasitemizi

artt›rmaya bafllad›k” diyerek Suri-
ye’deki s›k›nt›lar›n 6 aydan fazla sür-
meyece€ini de ekledi.

“2009 KRİZİNDE ORTADOĞU,
TÜRKİYE’NİN CAN SİMİDİYDİ”

“Lojistik sektörü, ticaretin enteg-
ratörüdür” diyen Devrim, lojistik
sektörünün ticaretin can damar› ol-
du€unu belirtti. Devrim, “Biz ol-
mazsak ticaret yürümez. Aynen ban-
kalar para için ne yap›yorsa bizde
mallar için ayn›s›n› yap›yoruz. De-
poluyoruz onlar› gönderiyoruz, takip
ediyoruz. Ayn› zamanda lojistik flir-
ketlerin beklentisi navlunlar›n belli
bir çerçevede maliyetlerimize orant›l›
olarak sabit kalmas›d›r.  O yüzden
sorun de€il, sorunsuzluk bizi mutlu
eder. Suriye ve Türkiye’nin do€u-
suyla olan diyaloglar son 4-5 senede

bu kadar pozitif geliflmeseydi biz
2009 krizinden bu kadar az etkile-
nerek ç›kmazd›k” diyerek Ortado-
€u’nun kriz döneminde Türkiye’nin
can simidi oldu€unu belirtti.

“MEVZUATIN ARKASINA 
SAKLANMAMAK GEREK”

ADR konvansiyonuyla ilgili olarak
da düflüncelerini paylaflan Devrim
ADR mevzuat›yla alakal› hatalar yap-
t›€›n› söyledi. Devrim  “Almanya bu-
günkü konvansiyonu 40 sene önce
uygulamaya bafllayarak bugünkü mev-
cut seviyesine gelmifltir. Biz buradan
çok daha uzak bir yerdeyiz kimse
bizden çok yukar›ya z›plamam›z› bir
kerede beklememesi gerekiyor. Bu
olay›n tabiat›na ayk›r›. Bizim mevcut
araç filomuz bu standarda uygun de-
€il” dedi.

Yabanc› flirketlerin Avrupa Birli€i
üzerindeki tafl›malar›n› ADR kon-
vansiyonuna göre yapt›€›n› söyleyen
Jan Devrim “Türkiye’de mevzuat yok
diye mi bu tafl›malar› buna göre yap-
m›yorlar.  Bizim çevremiz, do€am›z
ve insanlar›m›z oralardan daha m› az
önemli. Mevzuat yok, mevzuat olsa
çok güzel olacak diye a€lamak çok
gereksiz. Mevzuat varm›fl gibi iflimizi
yap›yor olmam›z laz›m” diyerek mev-
zuat›n arkas›na saklanmamak gerek-
ti€ini vurgulad›.

“DİJİTAL TAKOGRAFTA 
SIKINTI YOK”

Dijital takograf konusuna da de€inen
Devrim, Al›flan lojistik olarak bu ko-
nuya çok önem verdiklerini floförle-
rinin can güvenli€inin oldukça önemli
oldu€unu söyledi. Devrim “dijital ta-
kograflardan öncede biz ADR mev-
zuat›na göre sürüfl yap›yorduk. Dijital
takograf benim floförüme 9 saatten
fazla araç kullanamazs›n diyor. Zaten
yol güvenli€i aç›s›ndan, sistemsel
operasyon güvenli€i aç›s›ndan, mal
güvenli€i aç›s›ndan bir floförün günde
9 saatten fazla araç kullanm›yor ol-
mas› gerekiyor. E€er ben 9 saatten
fazla araç kullanma ihtiyac› duyu-
yorsam, operasyonu ve sipariflimi
yanl›fl tasarlam›fl›m demektir. Ben
kendi ad›ma müflterilerimden yol sü-
rüfl güvenli€ine uygun olmayan si-
pariflleri alm›yorum. Benim Müflte-
rilerimin tamam› çok uluslu büyük
flirketler onlarda bana böyle bir talepte
bulunmuyorlar” diyerek dijital tako-
grafla ilgili s›k›nt› yaflamad›klar›n›
sözlerine ekledi.

Alışan Lojistik Operasyon Koordinatörü Jan B. Devrim, 2012’de araç 
filolarını daha da büyüterek, ADR’li tankerler alacaklarını söyledi. 

Comvex 2011 Fuar›’nda lansman› ger-
çeklefltirilen Stralis ailesinin en yeni
üyesi Ecostralis modeli donan›m› ve
özel programlar›yla bir çok yenili€i ilk
kez sektörle tan›flt›r›yor. Ecostralis, yak-
lafl›k 5 ayd›r Avrupa yollar›nda boy gös-
teriyordu. Iveco Türkiye taraf›ndan ül-
kemiz pazar›na da kazand›r›lan bu yeni
modelin yak›t avantaj›yla s›n›f›n›n en
iyisi olmas› hedefleniyor. 

YÜZDE 7.32 YAKIT TASARRUFU 
Yeni ürünleriyle birlikte a€›r vas›ta

ürün gam›n› tamamlam›fl olduklar›n›
belirten Iveco Türkiye Pazarlama ve
Bayi Gelifltirme Genel Müdür Yard›mc›s›
Tansu Giz; ayn› yol mesafesinde, ayn›
yük tafl›yan araçlarda yak›t tasarrufuyla
s›n›f›n›n en iyisi oldu€unu sözlerine ek-
ledi: “ Lansman›n› yapt›€›m›z Ekostra-
lis’›n en büyük özelli€i standartta göre
yüzde 7,32 yak›t tasarruf avantaj› sun-
mas›d›r.  Bu avantaj Almanya taraf›ndan
da onaylanm›flt›r.”

TAŞIMACILIĞIN YENİ TERCİHİ 
Hem ekonomik hem de ekolojik aç›dan

misyonla üretilen araç Euro 5 normunda
ötesinde EEV denilen motorlara sahip.
Stralis modelinin çekici grubuna dahil
olan Ecostralis 420 HP ve 460 HP (cursor
10) yan›nda 500 HP (cursor 13 ) motor
versiyonlar› ile, hem AT hem de AS
kabin seçenekleriyle pazara sunuluyor.
Konuyla ilgili daha detayl› bilgi veren
Iveco Türkiye Orta ve A€›r Vas›talar
Ürün Müdürü Tarkan Özyönüm; “Av-
rupa yaklafl›k 6 ay önce lansman› yap›lan
Ecostralis modeli art›k Türkiye pazar›nda
da yerini ald›. Euro‘5 inde üzerinde, Av-
rupa geçerli en yüksek teknolojik standart
olan EEV motorla arac›m›z› sunuyoruz”
dedi. 

ECOSTRALİS’İN İLK SAHİBİ
MEDETOĞULLARI ŞİRKETİ OLDU

Fuarda sergiledikleri bütün araçlar›n

sat›fl›n› gerçeklefltiren Iveco yetkilileri,
lansman› gerçeklefltirilen ilk Ecostralis
arac›n›n sat›fl›n› Medeto€ullar› Uluslar
aras› Nakliye fiirketi’ne yapt›. Türkiye
pazar›nda ilk arac›n sahibi olan Mede-
to€ullar› Uluslararas› Nakliye fiirketi
arac›n› uluslararas› yollarda kullanacak.  

“TÜRKİYE PAZARINDA Kİ 
PAYIMIZ YÜZDE 6 ‘YA ULAŞTI”

fiimdiye kadar Türkiye pazar pay›ndaki
en iyi oran› 2011 y›l›nda elde ettiklerini
belirten Tansu Giz, Iveco Türkiye olarak
Iveco taraf›ndan takdir edildiklerini ve
yeni görevlerini aç›klad›: “Türkiye pa-
zar›nda bu y›l en büyük oran›na ulaflt›k.
Bu baflar›n›n bir mükafat› olarak da Iveco
Türkiye’ye baz› Asya ve Avrupa ülkele-
rinin sorumlulu€u verildi. Yunanistan,
Malta, K›br›s, Kafkas ülkeleri, Orta Asya
ülkelerinin; bayi altyap›s›n›n gelifltiril-
mesi, sat›fl stratejileri oluflturulmas›,
sat›fl ve sonras› hizmetlerin sorumlulu€u
art›k Türkiye taraf›ndan yap›lacak“ 

Iveco ECOSTRALIS 
Art›k TÜRK‹YE’DE

Uluslararas› taş›mac›l›k için üretilen, hem ekonomik
hem ekolojik misyon üstlenen ECOSTRALIS, Avru-

pa’dan sonra Türkiye pazar›na giriş yapt›. ÇEKİCİ İLE ADR’Lİ TANKERLER ALACAK

∂ Serin Treyler, Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi’nde 24-27 Kas›m
2011 tarihleri aras›nda düzenlenen
Comvex - ‹stanbul Ticari Araçlar,
Otobüs ve Yan Sanayi Fuar›’nda
yeni ürünleriyle boy gösterdi. Serin
Treyler stand›nda Damper Light
Treyler, Havuz Damper Treyler,
ADR’li Tanker Treyler, Frigorifik
Treyler ve ilk kez bu fuarda tan›-
t›m› yap›lan Averaj Treyler sergi-
lendi.

2.90 MT’LİK İÇ YÜKSEKLİK
Averaj Treyler, sahip oldu€u

Asansör Çat› Kald›rma Sistemi
ile 40 cm’ye kadar yükselebiliyor.
Bu sayede kullan›c›lar daha fazla
yükleme alan›na sahip oluyorlar.
Averaj kullan›c›s›na da +5 cm, +5
cm, +5 cm, +5 cm kademeli olarak
toplamda 20 cm seyir yüksekli€i
sunuyor. 2 metre 90’cm’lik iç net
yüksekli€e sahip olan Averaj Trey-
ler, gabari d›fl› yüklerin tafl›nmas›n›
da mümkün k›l›yor. Nakliyecilerin

mega treyler ile tafl›d›€› yükleri
Averaj Treyler’de de tafl›yabilmesi
bu arac›n en önemli özelliklerin-
den. Averaj Treyler’in beflinci teker
yüksekli€i 970 mm iken treylerde
kullan›lan lastikler 385 55 R 22,5
ebatlar›na sahip. Gabari yüksekli€i
4 metre olan Averaj Treyler TÜV-
TURK muayenelerinden de so-
runsuz flekilde geçebiliyor.

Averaj Treyler ile ilgili olarak
aç›klama yapan Serin Treyler Yö-
netim Kurulu Üyesi Recep Serin,
Averaj’›n Türk nakliyecisinin bu-
güne kadar bekledi€i bir ürün ol-
du€unu belirterek “Arac›m›z
standart treylerin ölçüsünde ama
Mega diye tabir edilen treylerin
tafl›d›€› yükü tafl›yor. Bunu da
yüzde 100 patenti Serin Treyler’e
ait olan Asansör Çat› Kald›rma
Sistemi sayesinde sa€l›yor. Arac›n
üst kat› yükseliyor, yük rahatça
treylere konuluyor ve araç yük-
selmifl bir flekilde seyir edebiliyor.
Nakliyeci Averaj Treyler saye-

sinde asl›nda iki treyler alm›fl
gibi olacak. Hem Optima hem
de Mega treyler alacak. Tabi nak-
liyecilerin çok fazla yak›nd›€›,
her zaman bulunamayan ve iflle-
tim maliyetleri yüksek olan mi-
dilli lastikler bu araçta kullan›l-
mad›. Onun yerine her zaman
her yerde bulunan uzun ömürlü,
düflük maliyetli 385 55 R 22,5
lastikler tercih edildi.” 

TALEP PATLAMASI OLACAK
Ürünün testlerden baflar›yla geç-

ti€inin alt›n› çizen Recep Serin,
nakliyecilerin ürüne yo€un ilgi
gösterdi€ini ve talep patlamas› ya-
flanaca€›n› savundu. Serin, sözle-
rine flöyle devam etti: “Serin Trey-
ler krizde bile büyümesini sürdür-
dü. Bunun alt›nda Serin’in müflte-
risine daima rekabet avantaj› ya-
ratacak çözümler sunmas› önemli
bir faktör. Averaj’› Türk nakliye-
cisine sunmaktan dolay› gurur du-
yuyoruz.”

Serin Treyler’in Averaj› 
büyük ilgi gördü
Serin Treyler’in ilk kez Comvex Fuar›’nda görücüye ç›kard›ğ› Averaj Trey-
ler, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Asansör Çat› Kald›rma sistemine sa-

hip Averaj Treyler, 2 metre 90 cm’lik iç net yüksekliğe sahip.

T: (0212) 456 10 00 pbx
F: (0212) 690 26 61

Haramidere Horoz Tesisleri 
34850 Avcılar / İSTANBUL-TÜRKIYE

MÜŞTERİLERİMİZİN VE TÜM
SEKTÖR MENSUPLARININ

YENİ YILINI KUTLAR, HUZUR,
MUTLULUK VE BOL KAZANÇLI

GÜNLER DİLERİZ 
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∂ Kıta Lojistik, bir ilke imza atıyor. “Bin’de Bir Ağaç” isimli proje ile Kıta
Lojistik, kat ettiği her bin kilometre için Ege Orman Vakfı ile birlikte bir
ağaç dikiyor. Hızla azalmakta olan ormanlarımızın artması açısından
önemli olan kampanyanın ilk etabı doğrultusunda Kıta Lojistik, Ege
Orman Vakfı’na yedi bin fidan bağışında bulunarak İzmir’in Seferihisar
ilçesi Kavakdere ağaçlandırma sahasında koru oluşturdu. Fidan dikim
törenine katılan Kıta Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ataman,

dünyada bu tarz bir projenin ilk kez yapıldığına dikkat çekerek, “Binde
Bir Ağaç” projesinin sadece Ege bölgesi ile sınırlı kalmayacağını, tüm
Türkiye’ye de yayılacağını söyledi. Fidan dikim töreninde konuşan Ege
Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol ise, taşımacılıkta kullanılan
TIR’ların atmosfere saldığı karbondioksiti nötrleştirecek ağaçlara
ihtiyacımız var.  Kıta Logistics karbon ayak izini sıfıra indirmek amacı ile
ilk adımı atarak 7 bin fidana can verdi. ” dedi.

KITA LOJİSTİK,
HER BİN

KM’DE BİR
AĞAÇ 

DİKİYOR

MERCEDES-BENZ’DEN 
ARALIK SÜRPRİZİ: ÇEKOK
GIDA’YA 150 ACTROS
2012’ye girerken Mercedes-Benz teslimatlar›nda h›z kesmedi. 1953 y›l›ndan
beri g›da sektöründe hizmet vermeye devam eden Çekok G›da da tercihini
Mercedes-Benz’den yana kullanarak filosunu tam 150 Actros ile büyüttü

Serdar CEŞEN
‹stanbul Modern Sanat Müzesi’nde gerçeklefltirilen

teslim törenine Çekok G›da Yönetim Kurulu Baflkan›
‹lhan Çekok, ‹flletmeler Direktörü Halit Kocaman,
Mercedes-Benz Türk Afi Direktörler Kurulu Baflkan›
Wolf-Dieter Kurz, Pazarlama ve Sat›fl Direktörü Süer
Sülün, Kamyon Pazarlama ve Sat›fl Müdürü Bahad›r
Özbay›r, Mercedes-Benz Bayii Koluman Motorlu
Araçlar ‹stanbul Genel Müdürü Ali Türkay Salt›k,
Sat›fl ve Pazarlama Kaan Salt›k, Kamyon Sat›fl Müdürü
Kürflat ‹nce, Hama Oto Kiralama ve Çevre Hizmetleri
Afi Genel Müdürü Kenan Çetin kat›ld›lar. 

1953 y›l›ndan beri g›da sektöründe hizmet veren
ve y›ll›k 200 bin ton üretim kapasitesine sahip
Çekok G›da, 91 adetlik araç park›n› 150 adet  Mer-
cedes-Benz Actros 1844LS çekici ile yeniledi ve filo-
sundaki Mercedes-Benz araç say›s›n› artt›rd›. Çekok
G›da Yönetim Kurulu Baflkan› ‹lhan Çekok, 1998
y›l›nda ilk yat›r›mlar›n› yapt›klar› frigorifik tafl›ma
filosunun bugün büyüyerek devam etti€ini söyledi.
Mercedes-Benz’i yüksek marka ve ikinci el de€eri,
iflletme giderleri ve özellikle tafl›mac›l›kta %50
olan akaryak›t maliyetinin rakip firmalara oranla
%2 fark atmas› nedeniyle tercih ettiklerini söyledi.
Bunun yan› s›ra genifl yedek parça, bak›m onar›m
ve sat›fl sonras› hizmet a€›yla Mercedes’in kalitesine
güvendiklerini ifade etti. Çekok G›da’n›n 2012’de
de frigorifik araç filosunu büyütmeye devam ede-
ce€ini sözlerine ekledi.  1998 y›l›nda frigorifik
tafl›ma yapan 1 yada 2 flirket oldu€unu, ürünün
haz›r ancak tafl›ma yapacak araç olmamas› yüzünden
kendi araç filolar›n› kurmak zorunda kald›klar›n›
belirten Çekok, ilk yat›r›mlar›n› bu sebeple yapt›k-
lar›n› belirtti. Son 9 y›ldan beri kamyon pazar›n›n
lideri olduklar›n› vurgulayan Wolf-Dieter Kurz, bu
y›l yaklafl›k 13 bin kamyon satt›klar›n› söyledi.
Kurz, müflteri talep ve ihtiyaçlar›n›n Mercedes-
Benz’in çal›flmalar›n›n odak noktas›n› oluflturdu€unu
belirtti ve ekledi: “Çekok grubun tercihi etti€i
marka olmaktan gurur duyuyoruz”

“ÖNÜMÜZDEKİ YIL %2’LİK BİR 
BÜYÜME ÖNGÖRÜYORUZ”

Mercedes-Benz Türk Afi Kamyon Pazarlama ve
Sat›fl Müdürü Bahad›r Özbay›r, Mercedes-Benz olarak
g›da tafl›ma konusunda ne gerekti€inin üstünde dur-
duklar›n› belirterek, güvenilir, h›zl› ve en önemlisi
yak›t sarfiyat› az olan bir araç gerekti€i sonucuna
vard›klar›n› belirtti. Actros’un özellikle az yak›t sar-
fiyat›na da de€inen Özbay›r, Mercedes-Benz’in seri
olarak sundu€u “powershift” flanz›man ve yüksek
ikinci el de€eri ile arac›n kendini ispatlad›€›n›
kaydetti. Özbay›r, önümüzdeki y›l pazarda %2’lik
bir büyüme beklediklerini beklediklerini ifade etti.
‹hracatlar›n›n özellikle bat› ülkelerine oldu€unu kay-
deden Özbay›r, Aral›k ay›nda geçen y›la göre bir
miktar küçülme oldu€unu fakat ayn› durumun Mer-
cedes-Benz için geçerli olmad›€›n› vurgulad›. 

“KRİZ DİYE BİR ŞEY YOK”
Mercedes-Benz Türk Afi Pazarlama ve Sat›fl Di-

rektörü Süer Sülün, a€›r vas›ta olarak Türkiye’nin
potansiyelinin çok yüksek oldu€unu kaydederek, “
Türkiye, Avrupa’da en çok otobüs üreten ülke.
%50’sini Mercedes-Benz olarak biz üretiyoruz”
dedi. Türkiye’de flu an kriz diye bir fleyin olmad›€›n›
vurgulad›. 

TREYLERLER SCHMİTZ OLACAK 
Araçlar› al›rken Mercedes Finans’tan yararland›k-

lar›n› belirten Çekok G›da Yönetim Kurulu Baflkan›
‹lhan Çekok, toplam 10 Milyon Euro’nun üzerinde
bir yat›r›mda bulunduklar›n› söyledi. Bu yat›r›m›n,
dorseler hariç oldu€unu ekledi. Filolar›ndaki trey-
lerlerin Freuhauf ve Schmitz marka oldu€unu belirten
Çekok filolar›na katt›klar› 150 yeni çekici için treyler
seçimlerinin Schmitz’den yana oldu€unu ekledi.

“DALGALANMALAR DEVAM ETTİKÇE 
İHRACAT DAHA ÖNEMLİ OLACAK” 

Hem iç hem de d›fl pazarda hizmet vermeye devam
eden Çekok G›da, her sezon 2000 kifliye istihdam
yaratmaya devam ediyor. 1998 y›l›nda yat›r›m yap-
maya bafllad›klar› uluslararas› lojistik sektöründe
sürekli büyümeyi hedeflediklerini kaydeden ‹lhan
Çekok, 2011 y›l›n›n ortalar›na kadar iç piyasan›n
daha a€›rl›kta oldu€unu fakat daha sonra piyasalarda
bafllayan dalgalanma devam ettikçe a€›rl›k merkez-
lerinin ihracata do€ru kayd›€›n› kaydetti. 
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