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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

Başardığı projeler ile Koç Topluluğu’na ve Oto-
motiv Camiası’na unutulmayacak eserler

bırakan Ford Otosan Genel Müdürü
Nuri Otay ani bir kalp krizi geçirerek-

vefat etti. ;
Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühen-
disliği mezunu olan Otay, Ford Şubat
2010'dan bu yana Ford Otosan genel

müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Y›llard›r  Nakliye Borsas› olarak bilinen Sir-
keci Gar› ve çevresinde, nakliyecilerin vaz-
geçilmez yeriydi. Kentsel Dönüflüm Plan› çer-
çevesinde, nakliye üzerine kendilerine tahsis
edilen bölgesel alanlara da€›t›lan nakliyecilerin
yerinde, art›k mart›lar var. Gazetemizin y›llar
öncesinde dertlerini dinlemek için gitti€i Sir-
keci’ye bir kez daha gittik ancak nakliyecileri
ve Sirkeci’nin o eski havas›n› kaybetti€ini
gördük. 

BİREYSEL NAKLİYECİLİK NEREYE GİDİYOR
Eski zamanlarda yurtiçi nakliyecili€in yükünü

omuzlayan bireysel nakliyeciler, art›k eski
günlerini özlüyor. Genel kan› ise; bireysel nak-
liyecilerin kurumsallaflmaya çal›flmas›n›n ge-
rekti€i yönünde. Eskinin Sirkeci esnaf›ndan
baz›lar› kurumsal firmalara dahil olurken ba-
z›lar› da kendilerine tahsis edilen yerlerde bi-
reysel nakliyecilik yapmaya direniyor. 

Ocak ay› sonunda ihracat,
geçti€imiz y›l›n ayn› ay›na
nazaran yüzde 10 art›flla, 10
milyar 554 milyon dolar se-
viyesine ulaflt›.

Rakamlar, Türkiye ‹hracat-
ç›lar Meclisi Baflkan› Mehmet Büyükekfli ta-
raf›ndan,  düzenlenen bas›n toplant›s›yla aç›k-
land›. 

“2012’YE HIZLI BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK”
Büyükekfli, 2011 y›l›ndan al›nan moralle 2012’ye

h›zl› bir bafllang›ç yapt›klar›n› ve yüzde 4’lük
büyüme hedefinin yakalanaca€›n› ifade etti.

15 Mart 2012 itibariyle yürürlü€e girecek
olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›-
€›’n›n ç›kard›€›,takograf kalibrasyon üc-
retlerinin 40 TL olarak aç›kland›€› yönet-
melik tart›flma yaratt›. AB ülkelerinde ta-
kograf kalibrasyon ücretlerinin sabit oldu€u
ülke olarak sadece ‹ngiltere bulunuyordu.

‹ngiltere Araç ve ‹flletme Servisleri ‹da-
resi (VOSA) yay›nlad›€› bir duyuru ile,
1.1.2012 tarihinden itibaren takograf ka-
librasyon ücretlerini serbest b›rakt›€›n›
aç›klad›. Böylece takograf kalibrasyon
ücretlerinin devlet taraf›ndan belirlendi€i
tek ülke Türkiye oldu.

İNGİLTERE,YETKİLİ SERVİS OLMAK
İSTEYENLERİ TEŞVİK ETTİ

VOSA , yapm›fl oldu€u duyuruda takograf
kalibrasyon ücretlerini serbest b›rakman›n
yararlar›na da de€indi. Aç›klamada ücret-
lerin serbest b›rak›lmas›n›n sektöre faydal›
olaca€› ve yetkili takograf servislerine,
maliyetlerini telafi etme ve müflterilerine
daha esnek hizmet verme f›rsat› verece€i
vurguland›. Ayr›ca yap›lan duyuru ile
uygun olmayan saatlerde takograflar›n ka-
librasyonunun yap›lmas›n› isteyen araç
iflletmecilerine daha iyi destek sa€lanmas›
da amaçlan›yor.

VOSA’n›n yapt›€› duyuru, yetkili servis
olmak isteyen flirketleri teflvik edici yönde.
Yap›lan duyuru ile takograflar›n kalibrasyon
ve muayenesinde yap›lacak ifllerin kapsa-
m›n› etkileyecek teknolojik geliflmelere
karfl›, kalibrasyon ve muayene ifllemlerinin
gelece€i korunmak isteniyor. Türkiye’de
ise 15 Mart 2012 tarihinde yürürlü€e
girecek yönetmelikle takograf muayenesi
bedeli 40 TL olarak fiyatlanm›flt›.

TÜRKİYE’DE YÜRÜLÜğE GİRECEK
TAKOGRAF SİSTEMİNİN ZARARLARI

Türkiye’de takograf muayene ifllemlerinin
belirlenmesi usulü, belli zararlar› da bera-
berinde getiriyor. Bunlardan bafll›cas› ta-
kograf muayene flekilleriyle ilgili. Türki-
ye’de yap›lan takograf muayenesi iki flekilde
olufluyor:

Bu muayene flekillerinden birincisi fren
test sistemi ile çal›flan, bilgisayar kontrollü
ve kapal› ortamda gerçekleflen takograf
muayenesi sistemi. Bu sistemin özellikleri
aras›nda takograf servisi için daha yüksek
maliyetli olmas›, yaklafl›k yar›m saat sürmesi
ancak sürücüler aç›s›ndan daha güvenli bir
sistem olmas› olarak gösterilebilir.

‹kinci sistem ise k›saca ; el terminali ile
araca ç›k›lmas›, irtibatlar›n yap›lmas› ve
önce 20 metrelik bir pistte ard›ndan 1 ki-
lometlerik bir pistte parkurlar ve ölçümlerin
yap›lmas› evrelerinden oluflur. Bu sistem
daha uzun sürer ve daha fazla yak›t harca-

d›€› için çevreye zarar› daha fazlad›r. Birinci
sisteme göre güvenlik aç›s›nda daha tehli-
keli olan bu sistemin servisler için maliyeti
daha düflüktür. Her iki sisteme ayn› ücretin
öngörülmesi sonucunda, müflteriler için
daha zaral› olan ikinci sistemin takograf
servisleri taraf›ndan tercih edilece€i öngö-
rülüyor. 

“YÖNETMELİKLE İLGİLİ SIKINTILAR VAR”
Yönetmelik ile ilgili olarak endifle yaratan

bir di€er konu ise, yerli üretim elektronik
takograflar›n kalibrasyonlar›n›n, analog ve
dijital takograf yetkili servislerinde yap›-
lacak olmas›. Alt› adet yerli marka takograf
bulunuyor ve her markan›n kalibrasyon
cihazlar› ve soket ba€lant›lar› farkl›l›k gös-
teriyor. Bu cihazlar›n da al›nmas› gerekti€i
için taraflar›n bu konuda ne kadar istekli
olacaklar› ise soru iflaretleri do€uruyor. 

Türkiye’de bir zamanlar bireysel nakliyeciliğin
kalbinin attığı Sirkeci, eski havasından yoksun.

Sirkeci esnafının yeri olan Sirkeci Parkı ve
Sirkeci Garı’nın önünde ise koca bir boşluk var.

SEKTÖRÜN ACI KAYBI

BİREYSEL NAKLİYECİLER

Sirkeci’deki nakliye
borsası martılara emanet 

TAKOGRAF YÖNETMELİğİ 15 MART 2012’DE YÜRÜRLÜğE GİRİYOR
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İHSAN
TEMEL

Kooperatif ve
Kooperatifçiliğe Genel Bakış

6’DA

İstanbul Kamyoncular Esnaf Odası Başkan Vekili İHSAN TEMEL bireysel
taşımacılığı ve taşıma ücretlerinin alt limitlerinin gerekliliğini değerlendirdi.

TAŞIMA ÜCRETLERİNE ALT LİMİT GEREKLİ 

‹hsan Temel,  kooperatif olarak Ulaflt›rma Bakanl›€›’yla baz› sorunla yaflad›kla-
r›n› belirtti. Tafl›ma fiyatlar›n›n alt limitlerinin henüz ilan edilmedi€ini söyleyen

Temel, bu durumun haks›z rekabet yaratt›€›n› belirtti. Türkiye’deki tafl›ma-
c›l›€›n ihtiyac› olan say›n›n 400 bin oldu€unu ancak 800 bin arac›n
karayolu tafl›mac›l›€› yapt›€›n› belirten Temel, bu ifadenin Ulaflt›r-

ma Bakan›’na ait oldu€unu belirtti. Bu rakam›n sektör içerisinde
enflasyon yaratt›€›n› da ekledi.

ALT LİMİTLE İLGİLİ YÖNETMELİK HAZIR

“Örne€in ‹stanbul-Ankara aras› limit 200 lira, adam 100 liraya
götürüyorsa cezay› yazacaks›n. Bunun istisnas› da olabilir. Ama

devlet KDV’sini alacak, kaç›rmayacak.”diyen Temel, konuyla il-
gili protokol metninin haz›r oldu€unu fakat yürürlü€e girmedi€ini

belirtti.  ‹hsan Temel ayr›ca bireysel tafl›mac›l›€›n gelece€i olmad›€›n›
ve bu tür tafl›ma yapanlar›n kurumsallaflmas› gerekti€ini de belirtti. Te-

mel, Türkiye’de kooperatif kurulmas›n›n çok hafife al›nd›€› ve 7 kiflinin bir araya
gelip kooperatif kurmas›n›n terk edilmesi gereken bir davran›fl oldu€unu da belirtti. 

SiRKECi’DEKi
BiREYSEL
KAMYONCUNUN
BU DURUMA
GELECEğiNi
BiLiYORDUK

İhracatta yüzde 10 artış

Tafl›mac›lar Gazetesi olarak gümrükteki s›-
k›nt›lar› dinlemek için Erenköy Gümrü€ü’ne
gittik, gümrük müflavirlerinin ve TIR floförle-
rinin dertlerini dinledik. TIR floförleri Bulga-
ristan s›n›r›ndan ve Avrupa'da Türk floförlerine
yap›lan çifte standarttan yak›nd›. Gümrük ko-
misyoncular›, e-imza uygulamas›n›n bafllama-
s›ndan sonra kendi mesleklerinin daralaca€›n›
ifade etti. 

“BULGAR SINIRINDAN İÇERİ GİRİNCE
ADETA MENGENEYE SIKIŞIYORUZ”

Gümrük müflavirlerinin ard›ndan gazetemizi
TIR’lar›nda misafir eden floförler yaflad›klar› s›-
k›nt›lar› paylaflt›lar. TIR floförleri, Avrupa’da
çifte standarda tabi tutulduklar›n› söylediler.
TIR floförü Mustafa Yüce ise Bulgar s›n›r›ndan
geçince “mengeneye s›k›flm›fl gibi” hissettiklerini
belirtti.

Bulgaristan D›fliflleri Bakanl›€›’n›n resmi web
sayfas›nda duyurulan bilgiye göre Schengen vizesi
bulunan pasaportlar fiubat ay› itibariyle, Bulgaristan
vizesine gerek kalmaks›z›n girifl yapabilecek.

Bulgaristan s›n›r›ndan geçifl yapan firmalar›n
ve floförlerin art›k Bulgaristan vizesine ihtiyac›na
kalmad›. Düzenleme aç›klanmadan önce geçifller
Bulgaristan Vizesi al›nmas›yla sa€lan›yordu. Dü-
zenlemeyle sadece Shengen vizesi yeterli olacak.

ERENKÖY GÜMRÜĞÜ

TIR şoförleri için Bulgar
sınırı “mengene gibi”

Bulgaristan sınırında
“Schengen vizesi” yeterli

15 Mart 2012 itibariyle yürürlüğe girecek olan Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’nın yayınladığı ve takograf ücretlerinin sabit olarak

belirlendiği yönetmeliğin AB ülkelerinde benzeri bulunmuyor

Türkiye’deki takograf ücretlendir-
mesinin AB ülkelerinde benzeri yok

TIRSAN’DAN EYÜP
LOJİSTİK’E 150 ADETLİK
DEV TESLİMAT

UND, LOJİSTİK
SEKTÖRÜNÜ
MASAYA YATIRDI

4’TE 6’DA

NURİ OTAY
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∂ Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), imzaladığı anlaşma ile üyelerine ucuz elektrik sağlıyor.
Dernek binasında gerçekleştirilen imza töreni UND Yönetim Kurulu Başkanı Engin Özmen ve Coren
Enerji Genel Müdürü Umut Pekel tarafından imzalandı. Törene ayrıca UND Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Zahit Sağlık, UND İcra Kurulu Başkanı Mine Kaya, Coren Enerji Genel Müdür Yardımcısı
Hüseyin Mandacı iştirak etti. İmzaladığı anlaşma kapsamında elektriğini bu firma kanalıyla sağlayacak
dernek üyeleri, çok uygun fiyatlara elektrik temin edebilecek. Aylık 800 TL’nin üzerinde elektrik tüketen
tüm üyeler, bu maliyet avantajından faydalanabilecek.

UND’DEN ÜYELERİNE UCUZA ELEKTRİK

Özmen: Lojistik sektörü
rahat bir nefes alacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), uluslar-
aras› karayolu tafl›mac›l›ğ›na iliflkin verileri aç›klad›.

UND’nin çal›flmalar› neticesinde Turing Belgesi’nin
kalkacağ› ve yerine ‹çiflleri Bakanl›ğ›’nca verilen

Uluslararas› Tafl›mac›l›k Belgeleriyle s›n›rlardan geçifl
yap›lacağ›n› öngören yasa görüflülmek üzere Meclis’te.. 
UND Baflkan› Ruhi Özmen’in yapt›€›

aç›klamaya göre, Meclis Komisyonunda
yap›lan uzun müzakereler sonucunda
Turing Belgesi’nin kald›r›lmas› ve yerine
‹çiflleri Bakanl›€›’nca verilecek bir geçifl
belgesinin koyulmas›n› öneren yasa tas-
la€› Meclis’te görüflülmek üzere Meclis
Komisyonu’ndan geçti.

MECLİS’TE GÖRÜŞÜLECEK
Bu yasan›n geçmesi sonucunda Lojistik

sektörünün yaklafl›k 50 milyon Euro’luk
bir ödemeden kurtulaca€›n› aç›klayan
UND Baflkan› Engin Ruhi Özmen, sü-
rekli olarak Bakanl›klarla müzakere ha-
linde olduklar›n› belirtti. Viyana Kon-
vansiyonu’na henüz üye olmad›klar›n›
belirten Özmen, bunu da komisyondan
geçirdiklerini ve üyeli€i sa€lamak ad›na,
yasa yap›lmak üzere Meclis’te görüflü-
lece€ini de bildirdi.

SEKTÖRÜN 50 MİLYON EURO’SU
CEPTE KALACAK

Meclis komisyonunda daha önceden

sektörün içinde bulunan milletvekille-
riyle istiflare halinde olduklar›n belirten
Özmen, bu çal›flmalar›n, derne€in faali-
yetlerini daha da teflvik edici olmas› ge-
rekti€ini de belirtti. Yap›lan çal›flman›n
“sektörün yasa yap›c›yla olan iliflkilerinin
düzelmesi” sonucunda ortaya ç›kt›€›n›
söyleyen Özmen, lojistik sektörünün
‹çiflleri Bakanl›€› taraf›ndan verilecek
Uluslararas› Tafl›mac›l›k Belgesi netice-
sinde elde edece€i kazanç üzerine bir
hesaplama yapt›klar›n› ve bu rakam›n
yaklafl›k 50 milyon Euro oldu€unu da
belirtti. 

BULGAR PLAKALIYA
SIKI DENETİM

Özmen ayr›ca Bulgaristan s›n›r› son-
ras›nda Türk TIR floförlerinin karfl›-
laflt›€› kötü muameleye karfl›l›k, Bulgar
plakal› araçlara gerekli denetimin ya-
p›lmad›€›n› ancak bu noktada s›n›rdaki
görevlilere, yapmalar› gereken denetim
hakk›nda e€itimler verdiklerini de
söyledi.

TIRSAN Treyler, ürünleri için
garanti süresini 2 y›la ç›kard›

TIRSAN Treyler A.fi. 2012’den
itibaren üretti€i T›rsan, Kässbohrer
ve Talson marka treylerlerin tüm
modellerinde garanti süresini 2
y›la yükseltti. Bu hizmet, kilo-
metre s›n›r› gözetmeksizin uygu-
lanacak. 2 y›l garanti, arac›n sat›fl
tarihinden itibaren bafllayacak. 

Garanti için, bak›mlar›n TIR-
SAN yetkili servislerinde yap›lm›fl
olmas› gerekiyor

5 bin kilometre, y›ll›k periyodik
bak›mlar ile onar›mlar›n TIRSAN
yetkili servislerinde yap›lmas› ve ori-
jinal yedek parça tercihi, treyler kul-
lan›m hususlar›na uymak garantiden
yararlanabilmek için yeterli. Di€er
yandan; T›rsan, Kässbohrer ve Talson
treylerinde kullan›lan aks ve süs-
pansiyon markalar›n garanti süreleri,
baz› parçalar için 2 y›l›n üzerine ç›-
kabilecek.

Garanti, malzeme ve iflçilik ha-
talar›ndan kaynaklanan ar›zalar›n

onar›lmas› s›ras›nda de€ifltirilen
tüm parça bedelleri ve yap›lan ifl-
çilik masraflar›n› kaps›yor.

TIRSAN FİNANS TIRSAN
ÜRÜNLERİNE SAHİP OLMA-
YI KOLAYLAŞTIRIYOR 

TIRSAN Finans; T›rsan, Käss-
bohrer, Talson ve DAF marka
araçlar› sat›n almay› kolaylaflt›rma
hedefiyle müflterilerinin karfl›s›na
ç›kt›. Bunun için, bankalar ve
di€er kredi sa€layan finansman
kurulufllar› ile iflbirli€i yapmak
suretiyle müflterilerini yönlendi-
riyor olacak.

PROFESYONEL BİR EKİP
Uygun finansman yöntemi ve

finans kuruluflunu belirlemek
suretiyle müflterinin kredi tale-
bini söz konusu kurulufllara ile-
tecek. Gelen kredi sonuç bilgisi
ise yetkili sat›c›ya bildiriliyor
olacak.

ø T›rsan Finans’›n yürütece€i
fonksiyonlar ise flöyle aç›kland›:

ø Standart sat›fllar için önceden
belirlenmifl finansman ve geri
ödeme tablolar›  

ø Esnek ödeme tablolar› gerek-
ti€inde teklif sürecini h›zland›-
racak düzenlemeler 

ø Esnek finansman tipleri için
kurgular 

ø Anlaflma yap›lan finans ku-
rulufllar›n›n arad›€› asgari flart-
lar›n belirlenmesi

TIRSAN Treyler 35. y›l› kapsam›nda müşteri eksenli yenilik-
leri hayata geçiriyor. Firma, ürettiği treylerlerin garanti süre-

sini 2 y›la ç›kararak, ürünlerine güvenini gösterdi.

Edirne Ticaret Borsas› Başkan›
Mustafa Yard›mc› gümrüklerde ge-
çerli olan “4 kez gümrükten ç›kan-
lar için yak›t vergisi” karar›n› de-

ğerlendirdi.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Edirne Ticaret

Borsas› Baflkan› Mustafa Yard›mc› gümrüklerde
uygulanmas› için Bakanlar Kurulu’ndan ç›kan
ayda 4 kez s›n›rdan ç›kanlardan yak›t vergisi
uygulamas› ile ilgili olarak, Edirne ve K›rklareli
için özel bir çal›flma yap›lmas›n›n gündemde
oldu€unu bildirdi. Yard›mc›, Gümrük ve Ticaret
Bakanl›€›   Müsteflar› Say›n Ziya Altunyald›z
ile yurt d›fl›ndan döndü€ü akflam görüfltü€ünü
ve durumu kendisine anlatt›ktan sonra, Say›n
Müsteflar Ziya Altunyald›z‘›n Edirne ve K›rklareli
için özel bir çal›flma yap›lmas› için ekibine ta-
limat verdi€ini aktard›. 

EDİRNE VE KIRKLARELİ İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA
Baflkan Mustafa Yard›mc› 01.02.2012 tarihinde

yürürlü€e girecek olan, 2011/2595 say›l› Bakanlar
Kurulu Karar› ile ilgili olarak Edirne ve K›rkla-
reli’de yaflayan vatandafllar›n s›k›nt›lar›n› Güm-

rük Müsteflar› Ziya Altunyald›z
ile görüflerek s›k›nt›lar› an-

latt›. Yard›mc›, “11
Ocak 2012 Çarflamba

günü 28170 say›l›
resmi gazetede ya-
y›nlanan ilimiz
ekonomisini ol-
dukça etkileye-
cek olan Bakan-
lar Kurulu karar›
ile ilgili endifle
ve tepkilerimi-

zi,   Ziya bey ile
paylaflt›m. Bu ba-

kanlar kurulu kara-
r›n›n, yaln›z Trakya

için ç›kmad›€›n›, Türki-
ye’nin di€er s›n›r bölgelerinde

de uyguland›€›n› belirtti. O bölge-
lerde küçük araçlardan do€an s›k›nt›lar üzerine
bu tür bir karar al›nd›€›n› söyledi. Edirne ve K›rk-
lareli için ayr› bir çal›flma yap›lmas› için flu an
talimat veriyorum“  dedi€ini söyledi.

HİSARCIKLIOĞLU KONUYLA İLGİLENİYOR
Mustafa Yard›mc› “ TOBB Baflkan›m›z Say›n

M.Rifat Hisarc›kl›o€lu da konu ile bilhassa
ilgileniyor. ‹nflallah elbirli€i ile
halledece€iz.” dedi. Mustafa Yard›mc› bu konu
ile ilgili yap›lan siyasi veya tipik aç›klamalar
yerine gerekli yerlerle irtibat sa€lanmas›n›n
ve ona göre konuflman›n daha sonuç verici ol-
du€unun alt›n› çizerek, ”Bu konu ile ilgili ba-
kanl›€› aramak yerine serzeniflte bulunmak
do€ru de€il.’’ dedi. Geçmifl y›llarda yap›lan
hatalar›n tekrarlanmamas› gerekti€ini ifade
eden Yard›mc›, Gümrük ve Ticarek Bölge Mü-
dürü Kaptan K›l›ç’›n istatistik ç›karmak için
çal›flma bafllatt›€›n›, bu çal›flman›n olay›n bo-
yutunu ortaya ç›karaca€›na de€indi.

TAKOGRAF KAĞIDINI KULLANMAK 
ZORUNLU DEĞİL  

TAKOGRAF ÜRETİCİSİNİN 

Takograf kullanan firma-
lar›n kafas›n› kurcalayan
bir konu da takograf ka-
€›d› nedeniyle üretici fi-

malar›n kendilerine kendi takograf
ka€›tlar›n› kullanmad›€› takdirde
bozulmalar yaflanaca€›n› telkin et-
meleriydi. Yap›lan araflt›maya göre
üreticilerin, tüketicilere bu yönde
telkinde bulunmalar› ve bask› yap-
malar›, yürülükteki rekabet kural-
lar›na ayk›r›..

Takograflarla ilgili tip onay› olmas›
gereken ürünler takograf›n kendisi,
analog ve dijital takograf ka€›d›,
uzaktan veri indirme cihazlar›, dijital
takograf kartlar› ve sensörleri olarak
biliniyor. Veri indirme cihazlar› ve

veri analiz yaz›l›mlar›n›n tip onay›
almas›na ise gerek görülmüyor. Tip
onay› almas› gerekenler takograf
ekipmanlar› aras›nda bulunan analog
ve dijital takograf ka€›tlar›, markas›
ne olursa olsun, kullan›lmak üzere
onay ald›€› her marka ve model
analog takografta kullan›labilir. 

KAĞIDIN ONAYLI OLUP 
OLMADIĞINI NASIL ANLAŞILIR?

Analog takograf ka€›tlar› için; ka-
€›d›n arka k›sm›nda, ka€›d›n tip onay
numaras› ile kullan›m›n›n uygun ol-
du€u analog takograflar›n  tip onay
numaralar› bulunur. Ayr›ca, yönet-
meliklere göre, sürücünün ad›, arac›n
plaka numaras›, seyahat ç›k›fl yeri

ve seyahat sonu nerededir ve kilo-
metre durumu, yap›lan kilometre,
tarih ve imza gibi bilgilerinde bu-
lunmas› gerekir.

Dijital takograf ka€›tlar› için ise
dijital takograf ka€›tlar›n›n da arka
k›sm›nda, sürücünün ad›,sürücünün
kart numaras›, arac›n plaka numaras›,
seyahat ç›k›fl yeri ve kilometre du-
rumu, seyahat sonu nerededir ve ki-
lometre durumu  yap›lan kilometre,
tarih ve imza gibi bilgilerinde bu-
lunmas› gerekir. Ayr›ca 24 saati kap-
sayan ve etkinlikleri gösteren bir
grafikte bulunmal›d›r.

Bu bilgilerin d›fl›nda, ka€›d›n tip
onay numaras› ve kullan›labilece€i
takograflar›n onay numaralar› bilgi-

side burada yer almaktad›r. Bu bilgiler
ürün ambalaj› üzerinde de yer al-
maktad›r.

TAKOGRAF ONAY NUMARASI-
NI NASIL BULACAKSINIZ?

Analog takograflar›n arkas›nda ve
iç k›sm›nda, dijital takograflar›n ise
yaz›c› çekmecesinin iç k›sm›nda bir
etiket bulunur.Bu etiketin alt k›s-
m›nda ‘’e’’ ile bafllayan bir numara
vard›r.Bu ‘’e’’ harfi ve onu takip eden
rakamlar, cihaz›n tip onay numaras›n›
gösterir. Taklit olarak sat›lan takograf
ka€›tlar›ndan almamak içinse, mut-
laka fatural› ve onay belgeli ürün al-
man›z gerekiyor.

Sektördeki firmalar›n çokça merak
ettiği “takograf üreticisinin takograf
kağ›d›n› kullanmam›z zorunlu mu”

sorusu gazetemizin yapt›ğ› araşt›ma
ile yan›t›n› buldu.

Mazot vergisinde
sürpriz geliflme

TOBB, Ticaret ve TIR Dairesi Bafl-
kanl›€›’n›n aç›klamas›nda, verilen ge-
çifl belgesi ve TIR Karnesi say›lar›nda
azalma söz konusu.

GEÇİŞ BELGELERİ VE TIR
KARNELERİNDE AZALMA VAR
Verilere göre 2012 y›l› Ocak ay›nda,
bir önceki y›l›n Ocak ay›na göre ve-
rilen geçifl belgesi say›s›nda yüzde
11,13’lük, TIR Karnesi say›s›nda da
yüzde 2,84’lük bir azalma yafland›€›
görülüyor.
Buna göre geçti€imiz y›l 87 bin 42
adet geçifl belgesi verilirken, bu say›
2012 Ocak ay› sonunda 77 bin 352’ye
geriledi. TIR Karnesi miktar› ise geçen
senenin Ocak ay›nda 53 bin 881 adet
iken bu y›l 52 bin 352 adete düfltü. 

TAKOGRAF KARTLARI SÜRÜCÜ 
BAZINDA YÜKSELDİ
Belirli bir sürücüye verilen ve sürü-

cünün kendini tan›tmas›n› sa€layan
kart olarak da bilinen takograf kart›
say›s›, 2011 Ocak ay›na göre sürücü
baz›nda ciddi bir yükselifl yaflad›.
Yüzde 196,1 artan sürücü takograf
kart› say›s›, 1571’den 4652 adete
ulaflt›.

ŞİRKET KARTLARINDA YARI
YARIYA DÜŞÜŞ
fiirketleri tan›tan ve flirket taraf›ndan
kilitlenme niteli€ine sahip olan flirket
kartlar› ise bu y›l›n Ocak ay› sonunda
20 adette kalarak, geçti€imiz seneki
45 adet rakam›na göre yüzde 55,5’lik
bir azalma yaflad›.
Bir araç imalatç›s›na, servis veya
montajc›ya verilen servis kart› ise s›-
n›rl› bir yükseliflle, 2012 Ocak ay›n›
19 adet ile tamamlad›. Geçti€imiz
y›l bu rakam 16’yd›, yani yüzde 18’lik
bir art›fl söz konusu. 

TIR karneleri ve geçifl 
belgelerinde azalma var

MUSTAFA YARDIMCI

UN RO-RO, Ro-Pax seferlerine bafllad›
∂ U.N Ro-Ro, yakın zamanda İstanbul Pendik Limanı’ndan Ro-
manya’daki Köstence Limanı’na açılan ro-ro hattında ulaşımı
Ro-Pax roemisi ile gerçekleştirmeye başladı. Seferlerine başlayan
ve yolcu gemisi statüsünde olan Ro-Pax gemisi M/V AUDACIA
sefer süresi 12 saate iniyor. 

YILDA 30 BİN ARAÇ TAşIMA KAPASİTESİ BULUNUYOR
Pendik-Köstence hattı haftada gidiş-dönüş üç sefer ile yılda 30
bin araç taşıma kapasitesine sahip. Köstence hattı ile Türkiye’den

Romanya’ya ve Romanya üzerinden transit olarak Doğu ile
Kuzey Avrupa’ya taşıma yapan firmalar ve ithalatçılarla ihracatçılara
alternatif bir güzergah sağlanması düşünülüyor. U.N Ro-Ro
CEO’su Sedat Gümüşoğlu, “Pendik-Köstence hattımızla Avrupa’ya
kara güzergahlarından ulaşmakta olan uluslararası nakliye fir-
malarımıza gerek taşıma süresi, gerekse taşıma maliyeti konu-
larında stratejik bir alternatif güzergah sunuyoruz. hizmetimizle
Köstence ulaşımını sürücülerimiz için de konforlu hale getirmenin
mutluluğu içindeyiz” dedi.

Bakanlar Kurulu’nun ald›€› ayda 4
ç›k›fltan fazlas›nda depo kadar yak›t
vergisi düzenleyen karara tepki ya€d›.

Bakanlar Kurulu’nun alm›fl oldu€u
karara tepki olarak firma yetkilileri
ve sürücüler Cilvegözü S›n›r Kap›s›’nda
çad›r kurup, ç›k›fl yapmadan beklemeye
bafllad›. 

“HAKSIZ BİR UYGULAMA”
Uluslararas› yolcu tafl›mac›l›€› yapan

ve Ulaflt›rma Bakanl›€›’ndan A2 yetki
belgesi oldu€unu söyleyen firma yet-
kilileri al›nan karar›n haks›z oldu€unu
söyledi. Deniz Dolgun Turizm Sahibi
Mustafa Haraç; “4 defadan fazla ç›k›fl
yapan araçlar›m›za depo kadar yak›t
vergisi, cezas› yaz›l›yor. Bu haks›z bir
uygulamad›r. Cilvegözü S›n›r Kap›-
s›’nda kurdu€umuz çad›rda karar›n
de€iflmesini bekleyece€iz” dedi.”

“B1 VE B2 BELGELİ OTOBÜS-
LER RAHATLIKLA GİDİYOR”

Haraç, eylemlerinin devam edece€ini
belirterek, B1-B2 belgeli olan otobüs-
lerin gidifl ve gelifllerinde rahatl›kla
geçtiklerini belirterek, “Otobüsler de
bizim gibi yolcu tafl›mac›l›€› yap›yor.
Ama bize 4 defadan fazla ç›k›flta ceza
yaz›l›yor. Biz nas›l çal›flaca€›z. Araç-
lar›m›z›n vergileri, sigortalar› var. Bun-
lar nas›l öderiz” diye konufltu.

YAĞMUR ALTINDA ÇADIR KUR-
DULAR

Yaklafl›k 100 kiflilik firma sahibi ve
sürücüleri Reyhanl› Cilvegözü S›n›r
Kap›s› giriflinde sa€anak ya€›fl alt›nda
eylemlerini sürdürüyor. Daha fazla ›s-
lanmamak için  çad›r kuran firma il-
gilileri, eylemlerinin olumlu bir cevap
al›n›ncaya kadar devam  edece€ini
söyledi.

Bu arada Hatay’dan gelen yolcu oto-
büs sürücülerine de yar›ndan itibaren
gelmemeleri için ricada bulunuldu.

Uluslararas› yolcu tafl›mac›la-
r›ndan s›n›r kap›s›nda eylem
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Ford Otosan, “Ford Otosan-Üstyap›c›lar
Elele” toplant›s›n›n ikincisini, 13 Ocak 2012
tarihinde ‹stanbul’da gerçeklefltirdi. Ford Oto-
san kriterlerini yerine getirerek “Onayl› Üst-
yap›c›” olmaya ilk etapta hak kazanan Güneri
Makina, Hidromak, IMER, Karba, Katmerciler,
Otokar, Özünlü ve T›rsan firmalar›n›n tem-
silcilerine, Ford Otosan Kamyon ‹fl Birimi
Genel Müdür Yard›mc›s› Ahmet K›nay tara-
f›ndan sertifikalar› verildi.

“2012 İLK ÇEYREĞİ İTİBARİYLE TOPLAM
72 ÜSTYAPICI DEĞERLENDİRİLECEK’’
Yap›lan konuflman›n ard›ndan, Kamyon Sat›fl
ve Sat›fl Sonras› Operasyonlar› Müdürü Emrah
Duman bir sunum yaparak, Ford Otosan’›n
tarihçesi ve hizmetleri, a€›r ticari araç pazar›,

Ford Cargo ürünleri ve üstyap› uygulamalar›
hakk›nda bilgi verdi. Özel Araçlar Müdürü
Atilla Argat’›n farkl›laflman›n önemine vurgu
yapt›€› konuflmas›n›n ard›ndan, Kamyon Özel
Araçlar ve QVM Müdürü Ömer Kolbudak da
bir konuflma gerçeklefltirirken, konuflmas›nda,
dinleyicileri flu anda yürütülen “Onayl› Üst-
yap›c› Süreci” hakk›nda detayl› olarak bilgi-
lendirdi. Kolbudak “Onayl› Üstyap›c› Süreci
ile üstyap›c›lar›n kalitesinin üst seviyeye ta-
fl›nmas›n› ve dolay›s›yla müflterilere daha ka-
liteli araçlar›n ulaflmas›n›n garanti alt›na al›n-
mas›n› amaçl›yoruz. Onayl› üstyap›l› araçlar

için, yaflanan bir sorunun Ford Otosan serv-
islerinde garanti kapsam›nda ve h›zl› bir fle-
kilde çözümlenmesini hedefliyoruz. 2012’nin
ilk çeyre€i itibariyle toplam 72 üstyap›c›n›n
de€erlendirmesini tamamlam›fl olaca€›z.” di-
yerek üstyap›c›lar›n kalitesinin yükseltilmesi
ad›na önemli aç›klamalarda bulundu.

“FORD OTOSAN TARAFINDAN
TAVSİYE EDİLEN ÜSTYAPICILAR”
PROGRAMI NEDİR?
Tüm üstyap›c› firmalara aç›k olan bu programa
kat›l›m için ilk aflamada baflvuru yap›lmas›

gerekiyor. Ford Otosan öncelikle kalite, ta-
sar›m ve imalata yönelik kriterler çerçevesinde
üstyap›c›lar›n sat›fl ve sat›fl sonras› hizmetlerini
de€erlendiriyor. De€erlendirme sonucunda,
iflbirli€i içerisinde çal›fl›lacak üstyap›c›lar be-
lirleniyor ve Ford Otosan bayi/ sat›fl kanallar›
taraf›ndan ‘tavsiye edilen üstyap›c›lar’ lanse
ediliyor. Belirlenen üstyap›c›lar, üstyap› por-
tal›nda ‘tavsiye listesi’ içinde yer al›yor. 
Üstyap›c›lar, ihtiyaç duyduklar› bilgilere 2008
y›l›nda devreye al›nan ve üyelik sistemiyle
kullan›labilen https://cargobb.ford.com.tr web
sitesinden ulaflabiliyor.

VOLVO
KAMYON SERVİSİ 

ARTIK ÇOK 
DAHA YAKIN

∂ Volvo Kamyon, akıllı telefonlar için yeni bir uygulama daha sunuyor. Bayi
Lokasyon uygulaması, müşteriler için Volvo’nun geniş yetkili bayi ve servis
ağına en kolay ve en hızlı şekilde erişim olanağı  sağlıyor. Bir akıllı telefon
kullanarak, bulundukları yere en yakın bayiye hızlıca ulaşmak sürücüler için
büyük kolaylık oluyor. Bayi Lokasyon uygulaması, yetkili bayi ve servisleri
gösteren bir haritaya ek olarak yön bilgisi, açılış saatleri ve iletişim bilgilerini
de görüntülüyor. Türkiye’nin de yer aldığı uygulamada 2 bin 300'den fazla
noktayı kapsayan Volvo Kamyon global servis ağı sürekli güncelleniyor.

Volvo Kamyon Kalite ve Teknik Destek Kıdemli Başkan Yardımcısı  Bengt
Persson; “Kullanıcı dostu olan bu uygulama, bilgiye hızlı erişim sağlıyor. Bayi
Lokasyon uygulaması, bizi müşterilerimize her zamankinden daha da yaklaştırdı.
Yeni arayüz, hem biz hem de müşterilerimiz için yarar sağlayacak ve iletişimi
artıracaktır” derken; uygulamayı geliştiren Volvo IT uzmanı Torbjörn Holmström;
“Bayi Lokasyon uygulamasının kullanımı oldukça kolay. Sürücü, bayi veya
servisi bularak uzaklığı da gösteren sonuçları aldıktan sonra, yol tarifi almak
için tek bir tuşa basarak arayama yapabilir veya email gönderebilir” dedi. 

|    ŞUBAT 2012    |      
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SEKTÖRDEN

TASIMACILAR 3
AVRUPA’DA EN HIZLI BÜYÜYEN 

ÜLKEYİZ AMA VİZE VAR
T‹M Başkan› Mehmet Büyükekşi, T‹M olarak Türkiye'deki yerleşik başkonsolos,

konsoloslar ve fahri konsoloslara Türkiye'nin ihracatç› sektörlerini tan›tmak
istediklerini ve ortak işbirliği f›rsat› yakalamak istediklerini belirtti. 

T‹M Baflkan› Mehmet Büyükekfli, “2. Kon-
süler Misyonlar ile Türk ‹hracatç›lar›n›n
Buluflmas›”nda yapt›€› konuflmada, T‹M
olarak Türkiye'deki yerleflik baflkonsolos,

konsoloslar ve fahri konsoloslara Türkiye'nin ih-
racatç› sektörlerini tan›tmak istediklerini ve ortak
iflbirli€i f›rsat› yakalamak istediklerini belirtti.
Dünyaya yat›r›mc› olarak da katk› verdiklerini an-
latan Büyükekfli dünyan›n dört bir yan›nda yap›lan
yat›r›mlara da de€indi.

D›fl ticaret ve yat›r›m iliflkilerini gelifltirirken,
bar›fl ve huzur dolu bir gelecek için karfl›l›kl› vize-
lerin kald›r›lmas›n› istediklerini de dile getiren
Büyükekfli, flunlar› kaydetti: “Türkiye'ye vize uy-
gulamayan ülke say›s› 64'e ç›kt›. En son Ukrayna
ile vizeler kalkt›. Vizeler kalkt›kça karfl›l›kl› olarak
d›fl ticaretin, yat›r›m iliflkilerinin ve turizmin ge-
liflti€ini görüyoruz. Bu ba€lamda AB ile müzakere
yürüten bir ülke olarak bizlere vize uygulanmas›n›
anlamakta zorlan›yoruz. Avrupa'n›n en h›zl› bü-
yüyen ülkesinin iflverenlerine uygulanan vize rejimi
bizi üzmektedir. Türkiye'den Avrupa'ya net göç
tersine döndü. Daha fazla insan›m›z geri geliyor.
Bu noktan›n da göz önüne al›narak di€er aday ül-
kelere uyguland›€› gibi Türkiye'ye olan vizelerin
kald›r›lmas› gerekiyor.”

‘’EKSENİMİZ GENİŞLEDİ’’
Türkiye'nin, geliflen ve yükselen ekonomisi ile

hem büyük bir pazar hem de büyük bir üretici ve
ihracatç› ülke oldu€unu vurgulayan Büyükekfli, “Ti-
caret ortaklar›m›z ile daha derinlemesine bir ifl
iliflkisi kurmak istiyoruz” dedi. Dünya ekonomile-
rinde yaflanan tüm sorunlara ra€men Türkiye'nin
labirentte yolunu flafl›rmayarak ›fl›€› gördü€ünü söy-
leyen Büyükekfli, “Labirentin içinde yol ararken
eksenimizi de€ifltirmedik. Aksine genifllettik. Avrupa
ülkeleri ve ABD yan›nda Çin'e, Hindistan'a, Avus-
tralya, Endonezya, Brezilya, Arjantin, fiili, Rusya'ya
aç›l›mlar yapt›k. ‹hracatç›lar olarak bizler, ihracat›-
m›z›n yaklafl›k yar›s›n› AB ülkelerine yaparken,
di€er yar›s›n› çeflitlendirdik. Hiç aç›lmad›€›m›z pa-
zarlara ayak bast›k, farkl› ülkelerle ticari iliflkiler
gelifltirdik. Ortado€u ülkelerinde ticaret yaparak ba-
r›fll› savunduklar›n› ifade eden Büyükekfli, labirentin
sonunda görünen ›fl›€›n kendilerine 134,6 milyar
dolarl›k ihracat ve yaklafl›k 375 milyar dolarl›k d›fl
ticaret hacmini gösteridi€i için mutlu oldu€unu
söyledi. Dünyada da ticaret yaparak refah ve bar›fl›n
›fl›€›n›n vucut bulmas›n› istediklerini söyleyen Bü-
yükekfli, bu yolda kendilerine destek olan misyon
temsilcilerine teflekkür etti.

Türkiye distribütörü ASC Bo€aziçi Hol-
ding olan Volvo ‹fl Makinalar›, ekim ve
kas›m aylar›nda Volvo Yolda isimli proje
kapsam›nda yol çal›flanlar› ile bulufltu.
Proje boyunca çok say›da flantiye ziyaret
edilerek yol projelerinde çal›flan mühen-
dis, formen, operatör ve yol iflçileriyle
görüflüldü. 

Volvo Yolda projesi hakk›nda görüflle-
rini aç›klayan ASC Türk Yol Makinalar›
Müdürü Nurettin Çevik, proje kapsa-
m›nda ziyaret edilen flantiyelerde oldukça
keyifli vakit geçirdiklerini belirterek yol
çal›flanlar›n›n büyük bir misafirperverlikle
kendilerini a€›rlad›klar›n› söyledi. Çevik,

"Hangi markay› kullan›yor olurlarsa ol-
sunlar bizimle makinalarla ilgili sorun-
lar›n› paylaflt›lar. Biz de projenin her afla-
mas›nda yer alan servis mühendisleri-
mizle kendilerine teknik konularda bil-
giler vermeye çal›flt›k. Proje için özel
olarak haz›rlam›fl oldu€umuz Yolun Ki-
tab›'n› mühendis-iflçi ay›rt etmeden her-
kese hediye ettik" dedi.

"TÜRKİYE’DE YAPILMASI GEREK
ÇOK YOL VAR ‘’

Türkiye’de yol konusundaki yat›r›m-
lar›n önemine de€inen Nurettin Çevik,
"2023 y›l›na yönelik proje ve hedefler

var. Türkiye’nin daha yap›lmas› gereken
çok fazla yolu bulunmakta. Volvo ‹fl Ma-
kinalar›'n›n yol ürün gam›nda hem asfalt
serici hem silindir hem de greyder bulu-
nuyor. Ayn› zamanda yükleyici, ekska-
vatör ve belden k›rma kamyonu ile de
Volvo, bir iflletmenin tüm yükünü tek
markayla gö€üslüyor" diye konufltu.

Volvo’nun genifl ürün gam›nda flunlar
yer al›yor: Motor greyder, ABG paletli
asfalt serici, ABG lastikli asfalt serici.
Silindir olarak ise dört ayr› çeflit mevcut.
Bunlar da; küçük asfalt silindiri, büyük
asfalt silindiri, küçük toprak silindiri ile
büyük toprak silindirinden olufluyor.

Volvo yeni projesi 
için YOLA ÇIKTI

Volvo ‹ş Makinalar›'n›
ve Volvo Yolda Projesi

ve yol ekipmanlar› üze-
rine aç›klama yapan

ASC Türk Yol Makinala-
r› Müdürü Nurettin Çe-
vik, "Firmam›z, bir işlet-

menin tüm ihtiyac›n›
tek markayla karş›l›-

yor" dedi.

BP Türkiye’nin yeni
Akaryakıt Pazarlama
Müdürü Deniz Güloğlu

BP Türkiye yeni Akaryak›t Pazarlama Müdür-
lü€ü görevine Deniz Gülo€lu atand›. Deniz Gü-
lo€lu, Pazarlama Müdürlü€ü görevinden dolay›
BP Türkiye Liderlik Ekibi’nin de üyesi olacak.

BP Türkiye Akaryak›t Pazarlama Müdürlü-
€ü’ne atanan Gülo€lu, bu görevi dolay›s›yla BP
Türkiye Liderlik Ekibi’nin de üyesi olacak.

Bo€aziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ulus-
lararas› ‹liflkiler ile ‹flletme bölümlerinden
mezun olan Deniz Gülo€lu ifl hayat›na P&G
Türkiye pazarlama departman›nda bafllad›. Son-
ras›nda h›zl› tüketim sektöründe pazarlama
alan›nda çeflitli kademelerde görevler üstlenen
Gülo€lu son olarak, Kraft
Foods Türkiye’de Pazarla-
ma Müdürü olarak görev
yap›yordu.

Deniz Gülo€lu kariyeri
süresince marka ve ürün
gelifltirme, fiyatland›rma,
marka konumland›rmas›
ve iletiflim stratejilerinin
oluflturulmas› projelerine
liderlik etti.

“Ford Otosan-Üstyap›c›lar Elele” toplant›lar›n›n ikincisi ‹stanbul’da yap›ld›. ‹lk etapta “Ford Otosan
taraf›ndan Tavsiye Edilen Üstyap›c›” olma başar›s› gösteren firmalara sertifikalar› verildi. 

Ford Otosan-Üstyapıcılar 
8 F‹RMAYA SERT‹F‹KA VER‹LD‹

FORD İLE 65 ÜSTYAPICI 
FİRMADAN 82 YETKİLİ KATILDI

Toplant›ya; Ford Otosan’dan
Kamyon ‹fl Birimi Genel Müdür
Yard›mc›s› Ahmet K›nay, Top-
lam Kalite Genel Müdür Yar-
d›mc›s› Ahmet fiat›ro€lu, sat›fl-
pazarlama, üretim, ürün gelifl-
tirme ve özel araç ekiplerinin
yan› s›ra treyler, damper, mikser,
beton pompas›, kapal› kasa, aç›k
kasa, akaryak›t tankeri, silobas,
itfaiye, çöp kamyonu ve di€er
özel üstyap› imalat› gerçeklefl-
tiren 65 üstyap›c› firmadan 82
yetkili kat›ld›.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas› Meclis Baflkan›
(TTSO) Ali Osman Ulusoy ile Yönetim Kurulu
Baflkan› Suat Hac›saliho€lu 2011 y›l› faaliyetleri
ve 2012 y›l› hedeflerini kapsayan bas›n toplant›s›
düzenlediler. TTSO Meclis Baflkan› Ali Osman
Ulusoy konuflmas›nda, baflkanl›€›n› yapt›€› Türk-
‹ran ‹fl Konseyi’nin çal›flmalar›n› anlatt›, Türki-
ye-‹ran ticaretinde yaflanan sorunlar›n çözümü
için yap›lacak görüflmelerle ilgili bilgi verdi.

Bu problemlerin çözümü için Ankara ve ‹ran’da
baz› görüflmelerde bulunaca€›n› ifade eden Ulu-
soy, “Bu toplant›dan sonra ‹ran Baflkonsolosuyla
görüflmemiz var.  Bizi düflündüren yegâne konu
‹ranl›n›n kendi vas›talar›na akaryak›t sorunu,
‹ran’›n da bizden ald›€› yol vergisi var. Bunlarla
ilgili Ankara’da görüflmelerimiz olacak. Bunlar›
halletti€imiz zaman iflimiz kolaylaflacak. Bu
bölgenin 15 ilinin vas›tas› çal›flacak, oteli, lo-
kantas›, çal›flacak. Eski günler gibi olmayacak
ama oldukça iyi bir döneme girece€imizi düflü-
nüyoruz.” dedi.

Ali Osman Ulusoy “İranla 
olan sorunları çözeceğiz”

Uluslararas› Karayolu ile Yük Tafl›mac›lar›
ve Acente Sahipleri Derne€i (UKAT) Ola€anüstü
Genel Kurul toplant›s›n›   ‹zmir’de gerçeklefl-
tirdi.

Merkezi ‹zmir'de bulunan UKAT, Ola€anüstü
Genel Kurul Toplant›s›n›  ‹zmir'de Best Western
Otel'de düzenledi.

TIR PARKI TALEBİ KABUL EDİLDİ
Genel Kurulda tek gündem maddesi mevcuttu.

Yönetim, Genel Kurul Üyelerinden t›r park›n›n
tafl›nmas› ve yeni park yerine yat›r›m yap›lmas›
ile sözleflme haz›rlanmas› onay talep ederken,
bu talep oy çoklu€u ile kabul edildi. Yönetim,
2 ay içerisinde yeni t›r park›n›n hizmete gire-
bilmesi için çal›flmalar›na bafllad›.
Yeni yönetim kadrosu flu flekilde:

Hakan Erdem (Başkan)
İdris Şendil (Başkan Yardımcısı)
Kadri Savaşan
Ali Kapçı
Atakan Kayaoğlu
Haşmet Karasu 
Sinan Demirözer  (Muhasip Üye) 

UKAT toplantısı 
İzmir’de gerçekleşti

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas› Meclis Baş-
kan› Ali Osman Ulusoy son zamanlarda ‹ran
ticaretinde yaşanan s›k›nt›lar› yorumlad›. Ulu-

soy, s›k›nt›lar›n aş›lacağ›n› ifade etti. 

DENİZ GÜLOĞLU
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∂ Kahramanmaraş’ ta dökme çimento nakliyesinde faaliyet gösteren Denizdurduranlar
Firması 25 adet PRO 1144 çekici aracı yapılan bir törenle teslim aldı. Yapılan teslimatla,
faaliyet gösterdiği alanda en kalabalık filoya sahip olan Denizdurduranlar’daki BMC
marka araç sayısı 38 adede ulaştı. PRO 1144 araçların satışını BMC’ nin Gaziantep
Yetkili Satıcısı Üstün-İş Otomotiv gerçekleştirdi. Üstün-İş Otomotiv’ in Gaziantep
tesislerinde düzenlenen törene, Denizdurduranlar Firması’ndan Yönetim Kurulu Başkanı

Adem Denizdurduran, Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Denizdurduran, BMC’ den Bölge
Müdürü Sedat Çınar, Servis Sorumlusu Mustafa Bayram,  Üstün-İş’ ten Yönetim
Kurulu Başkanı Eyüp Zengin katıldı.  BMC tarafından üretilen PRO 1144 araçlar 440
Ps’ lik güçlü bir motora sahip. Araçta jacobs motor freni, hız sabitleyici, uzaktan
kumandalı merkezi gibi unsurlar standart. Sahip olduğu dört nokta kabin süspansiyonu
ve klima ile sürücüler için yolculukların daha konforlu olması sağlanıyor.   

YEREL
TASIMACILAR

DENİZDURDURANLAR’IN TERCİHİ YİNE BMC OLDU

T›rsan Treyler Samand›ra Genel Mü-
dürlük Merkezi’nde gerçekleflen tesli-
mata T›rsan ad›na Yönetim Kurulu
Baflkan› Çetin Nuho€lu ve Eyüp Lo-

jistik Ulus. Nak. A.fi Yönetim Kurulu Baflkan›
Eyüp Bart›k kat›ld›. Toplam 150 araçla gerçekleflen
teslimatla 2012 y›l›n›n en büyük treyler teslimat›
gerçekleflti. Bart›k, ‘’ Yap›lan teslimatla 315 çekici
ve 415 adet treylerimiz oldu. T›rsan Treyler ter-
cihimizin nedeni ise bu araçlar›n do€ru fiyatla
al›n›p, do€ru fiyatla iflletilip ve uygun fiyatla sa-
t›labiliyor olmas›’’ diyerek filosundaki araç raka-
m›n› ve tercih nedenini aç›klad›.  Yerli ürüne ya-
t›r›m yapmay› tercih ettiklerini aç›klayan Nu-
ho€lu, ‘’ülkemize güveniyoruz ve 2012 senesinin
ülkemiz için büyümeyle geçece€ini düflünüyoruz
‘’ dedi.

ANADOLU’DAKİ LOJİSTİĞİN GELİŞMESİ
İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM 

T›rsan Yönetim Kurulu Baflkan› Çetin Nuho€lu
ise T›rsan’›n kuruluflunun 35. y›l› olan 2011 se-
nesinde çok baflar›l› bir süreç yaflad›€›n› ve 2012
y›l›nda ise bunun sürmesini beklediklerini ifade
etti.  Nuho€lu, 2008’de Avrupa’da kriz beklenmesi
ve 2010 y›l›nda bu alg›n›n iyice netleflmesi üzerine
bat›ya aç›lmalar› gerekti€ini ve oraya olan yat›-

r›mlar›n› artt›rd›klar›n› ifade eden Nuho€lu,Ana-
dolu’ya olan yat›r›mlar› da ihmal etmeyerek
Eyüp Lojistik’e yap›lan teslimat›n Anadolu lojis-
ti€inin geliflimi için olumlu bir geliflme oldu€unu
söyledi.

T›rsan Finans ikinci el içinde geçerli 
Çetin Nuho€lu ayr›ca,  T›rsan çat›s› alt›nda

kurulan T›rsan Finans’›n yurtiçindeki yat›r›mc›-
lar›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere Ocak ay›ndan
itibaren bafllatt›klar›n› aç›klad›. Nuho€lu, T›rsan
Finans’›n k›sa bir süre önce tescil edildi€ini ve
2.el al›mlar içinde geçerli oldu€unu vurgulad›.
T›rsan’›n yeni benimsedi€i tüm T›rsan ürünlerinde
‘’ 2 y›l garanti ‘’ seçene€i ise Nuho€lu taraf›ndan
bas›n mensuplar›na tan›t›ld›.

‘’YERLİ ÜRÜN ALMAK ÜLKEMİZE 
FAYDALI’’

Eyüp Lojistik’e teslim edilen 150 adet treylerin,
özel olarak tasarlanm›fl ve perdeli tip, kayar çat›
gibi özellikleri bulunuyor. Toplant›da Eyüp Lojistik
Yönetim Kurulu Eyüp Bart›k, Türkiye’deki lojistik
sektörünün 2012 y›l›nda yüzde 5 büyüyece€ini
iddia etti. T›rsan Treyler al›m›nda yerli ürün al-
man›n ülke ekonomisine sa€lad›€› fayday› vur-
gulayan Bart›k, ‘’ Bu yat›r›mlar› hem kendimiz

için hem de çocuklar›m›z için yap›yoruz’’ dedi.

> Gebze Bölgesi tafl›mac›lar›ndan olan K›l›ç
Nakliyat, Hama Oto Kiralama ve Çevre Hiz-
metleri A.fi. ile yapt›€› iflbirli€i sonucu kira-
lad›€› 30 adet Mercedes Benz 1840 LS çekici
ile filosunu büyütmeye devam ediyor.

Körfez bölgesinin lider tafl›mac›l›k flirketi
olan K›l›ç Nakliyat, 1994 y›l›nda kurulmufl
olup bu bölgenin önde gelen demir çelik
fabrikalar›n›n aç›k ya da konteyner olarak
yüklerini profesyonel bir kadro ve modern
bir filo ile tafl›maktad›r. 120 adetlik öz mal
filosunu Hama ile yapm›fl oldu€u giriflim
sonucu 150 adede ç›karan flirketin Yönetim
Kurulu Baflkan› Ayhan K›l›ç,  konteyner
operasyonunda kullanmak üzere kiralama
yoluyla filosuna katt›€› 30 adetlik yat›r›m›n
kendilerinin öz kaynak kullanmadan büyü-
melerine olanak sa€lamas›ndan duydu€u
memnuniyeti dile getirmifltir. K›l›ç yapt›€›
aç›klamada “ Hama’n›n sa€lad›€› operasyonel
kiralama sisteminden çok ümitli oldu€unu;
bak›m, onar›m, sigorta, vergi, amortisman
gibi birçok külfetin sabit bir ödeme alt›nda
toplanarak gerek operasyon gerek ise finansal
aç›dan birçok kolayl›€› ve avantaj› kendilerine
sa€layaca€›n›" ifade etti.

2008 y›l›nda kurulan Hama Oto Kiralama
ve Çevre Hizmetleri A.fi.  Genel Müdürü
Kenan Çetin, Ayhan K›l›ç ile uzun y›llara
dayanan bir tan›fl›kl›klar›n›n bulundu€unu
ve kendisiyle gerçekleflen projenin Hama
için büyük önem tafl›d›€›na vurgu yapt›. Çe-
tin, “36 ayl›k tüm hizmetler dahil olarak

kiralanan 30 adet çekici Hama’n›n uzman
kadrosu ve servis ba€lant›lar› üzerinden sü-
rekli olarak takip edilerek ihtiyaçlar› ve ge-
reksinimleri derhal çözüme kavuflturulup;
istenildi€i taktirde sürücü performanslar›
dahi rapor edilebilmektedir. Toplamda birden
fazla markaya ait 430 adet arac› bulunan
Hama mevcut yasal düzenlemeler dahilinde
2012 y›l›nda yüzde 40’l›k adetsel büyüme
hedefi öngörmektedir” dedi.

Hama’dan dev teslimat
Türkiye’de Ağ›r Vas›ta kiralama işini tek yapan Hama, K›l›ç
Nakliyat’a 30 adet kiral›k Mercedes Benz 1840 LS çekici-

yi düzenlenen tören ile teslim etti.

> 1973 y›l›nda Ankara’da tafl›mac›l›k faa-
liyetine bafllayan  Y›lnak A.fi., mesleki tec-
rübesiyle yapt›€› araç seçimini Volvo’dan
yana kulland›. Y›lnak, yeni teslim ald›€› yedi
adet Volvo FH16 700 6x4, dünyan›n en
yüksek çekifl gücüne sahip araçlar aras›nda
biliniyor. Y›lnak,  yeni teslim ald›€› yedi
adet Volvo FH16 700 6x4 ile filosundaki
Volvo adedini 22’ye  yükseltti. Bu özel çeki-
cilerin teslimat› için düzenlenen törende Y›l-
nak A.fi. ad›na konuflan Dursun Gece; “Volvo
Kamyon, Y›lnak A.fi. olarak bizlerin yine
öncelikli tercihi oldu. Araçlar›m›z›n ifl anla-
y›fl›m›za uygun, yükümüzü sorunsuz tafl›-
yabilecek güçte, ayn› zamanda da ekonomik,
çevre dostu ve son teknolojik donan›mlara
sahip olmas› bizim için çok önemli. Bu ne-
denle bizimle ayn› fikirde olan Volvo Kamyon
ile iflbirli€imize devam ediyoruz” dedi.

Volvo Kamyon ‹ç Anadolu ve Karadeniz

Bölge Müdürü Emre Kirazc› ise konuflmas›nda
“Y›lnak A.fi ile verimli iflbirli€imizin ileriki
dönemlerde de güçlenerek devam edece€ini
umuyoruz. Volvo FH16 700 oldukça güçlü
ve özel bir çekici. Bu çekicilerimizin Y›lnak
gibi alan›nda ön plana ç›kan ve de€erlerinden
ödün vermeyen firmalar taraf›ndan tercih
ediliyor olmas›ndan büyük mutluluk duyu-
yoruz’’ dedi.

Yılnak A.Ş,7 kere Volvo dedi
39 y›ld›r uluslararas› ta-
ş›mac›l›k sektöründe,

faaliyet gösteren Y›lnak
A.Ş., filosunu yedi adet
Volvo FH16 700, 6x4 ile

güçlendirdi. 

Akar, DAF ve
T›rsan’a abone

> Filosundaki araçlar›n tamam› Daf-T›rsan araçlardan
oluflan Akar, 14 araçl›k yat›r›m›n 6 adetlik son k›sm›n›
da teslim ald›   

DAF-T›rsan Otomotiv Samand›ra tesislerinde dü-
zenlenen tören ile 14 tak›m araç yat›r›m›n›n 6 adet
DAF CF85.460’tan oluflan son k›sm›n› teslim alan
Akar Ltd. fiti. filosundaki araç say›s›n› 40’a yükselti.
Filosu DAF ve T›rsan ürünlerinden oluflan Akar,
1994’ten bu yana I€d›r merkezli olarak yurtiçi ve
uluslararas› tafl›ma faaliyetlerini büyüyerek sürdür-
mektedir. 

Araçlar›n› DAF-T›rsan Otomotiv Samand›ra fiubesi
Sat›fl fiefi Recep Öndal Remirci’den teslim alan Akar
Yönetim Kurulu Baflkan Ercan Sar›su DAF ve T›rsan’›
tercih etme nedenlerini flöyle aç›klad›: “Bizim için
sa€laml›k ön plandad›r. Gerek DAF gerekse T›rsan
kalitesi ve sa€laml›€› ile Avrupa’da kabul görmüfl
markalard›r. Biz de kuruluflumuzdan bu yana tercihi-
mizi hep bu iki markadan yana kulland›k. Çünkü bi-
liyoruz ki T›rsan sundu€u ürün ve hizmetlerle bizi
hiçbir zaman yar› yolda b›rakmaz. Özellikle Sat›fl
Sonras› hizmetlerde sergiledikleri müflteri memnuniyeti
odakl› yaklafl›m tercihimizde etkili olmufltur ” dedi.

Aylar Uluslararas› Taş›ma-
c›l›k’›n tercihi DAF oldu 

> Teslimat, DAF-TIRSAN Had›mköy Tesislerinde
gerçekleflti.Aylar Uluslararas› Tafl›mac›l›k toplamda
5 araçl›k teslimat›n, 3’ünü teslim ald›.

DAF-TIRSAN Otomotiv Had›mköy Tesislerinde
düzenlenen tören ile 5 araçl›k yat›r›m›n›n, 3 adet
DAF XF105.460’tan oluflan son k›sm›n› teslim alan
Aylar Uluslar aras› Tafl›mac›l›k Tic. Ltd. fiti. filosundaki
DAF say›s›n› artt›rmay› sürdürüyor. Merkezi ‹stanbul
olan Aylar Uluslararas› Tafl›mac›l›k, tafl›malar›n› a€›r-
l›kl› olarak Azerbaycan, ‹ran, Özbekistan, Kazakistan
ve Türkmenistan’a yap›yor.

Araçlar›n› DAF-TIRSAN Otomotiv Had›mköy fiubesi
Sat›fl Yöneticisi Onur Güldik’ten alan Aylar Yönetim
Kurulu Baflkan› Beysat Ay, DAF’› tercih etme neden-
lerini flöyle aç›klad›: “Bizim çal›flt›€›m›z güzergâhlarda
arac›n sa€lam olmas› büyük önem tafl›r. DAF, a€›r
çal›flma flartlar›nda dahi bize yüksek performans ve
düflük iflletme maliyeti sunuyor. Gelecekte de bu ifl-
birli€imizi sürdürmeyi istiyoruz.”

> Samsun’da faaliyet gösteren ‹leri Alemdar Yat›r›m
‹nflaat Madencilik fiirketi ald›€› 3 adet BMC Profesyonel
serisi araçla park›ndaki BMC araç say›s›n› 10’a yükseltti.   

‹leri Alemdar ‹nflaat’a sat›fl› gerçeklefltirilen araçlarla
ilgili olarak bir tören düzenlendi. Törene ‹leri Alemdar
‹nflaat Firmas› Sahibi Onur Alemdar, BMC Samsun
Bölge Müdürü Tayfun Sar›kaya kat›ld›. Törende BMC
Sanayi ve Ticaret A.fi. ad›na Tayfun Sar›kaya taraf›ndan
Onur Alemdar’ a bir plaket takdim edildi. 

Onur Alemdar, BMC Profesyonel serisi araçlar›n
yüksek performans› ve sa€laml›€› nedeni ile tercih
edildi€ini ve araç al›m›na 2012 y›l› içinde devam ede-
ceklerini belirtti.  Teslimat› yap›lan araçlar›n BMC
PRO 940 DHF (8x2) k›rkayak, PRO 940 EDB (6x4)
damper ve PRO 1144 (4x2) çekici oldu€u aç›kland›.

‹leri BMC’ler

TRS Beton, 8 adet Ford
Cargo ile güçlendi

Otokoç Tarsus fiubesi Ford Otosan’›n TRS Beton’a
8 adet Ford Cargo teslimat›na ev sahipli€i yapt›. 

Teslimat törenine, Ford Otosan Kamyon Bölge
Sat›fl Müdürü Ümit Öner ve TRS Beton’un flirket
ortaklar›ndan Mehmet Eren kat›ld›. Toros Mar-
ketler’in grup flirketi TRS Beton’un flirket ortakla-
r›ndan Mehmet Eren, araçlar› bizzat deneyerek
onay verdiklerini ve memnun kald›klar› için bu
al›m› yapt›klar›n› belirtti. Eren, “Daha ilk kulla-
n›mda arac›n kalite ve performans üstünlü€ü fark
ediliyor, Ford güvencesi ile birlikte, düflük kullan›m
maliyetleri de tercihimizde önemli oldu. Yeni Ford
Cargo ‹nflaat Serisi ile beton santrali yat›r›m›m›z›
güçlendirdik” dedi. 

Ford Otosan Kamyon Bölge Sat›fl Müdürü Ümit
Öner ise konuflmas›nda arac›n özelliklerinden flun-
lar› söyledi: “Yeni Ford Cargo inflaat serisi 3936M
Transmikser; 10mm kal›nl›€›ndaki yüksek muka-
vemetli flasi tasar›m›, yüksek çekifl gücü ve düflük
yak›t tüketimi sa€layan yüzde 100 yerli Ford
Ecotorq motoru ve daha fazla yükleme kapasitesi
imkan› veren kauçuk süspansiyon sistemi, 750
saat bak›m aral›€›, yüzde 20 düflürülmüfl bak›m gi-
derleri ile beton santrallerinin tercihi olmaya devam
edecek.” 

T›rsan Treyler, Eyüp Lojistik’e 150 adet  treyler teslim ede-
rek 2012 y›l›n›n en büyük teslimat›n› gerçekleştirdi.  

TIRSAN’DAN EYÜP LOJİSTİK’E 
150 ADETLİK DEV TESLİMAT

> Medeto€ullar›, DAF-T›rsan Samand›ra tesis-
lerinde düzenlenen teslimat töreniyle, 20 araçl›k
teslimat›n ilk partisini teslim ald›. 

DAF-T›rsan Samand›ra Tesislerindee düzenlenen
teslimatta T›rsan Treyler Yönetim Kurulu Baflkan›
Çetin Nuho€lu, Medeto€ullar› Ltd. fiti. Yönetim
Kurulu Baflkan› As›m Medeto€lu haz›r bulundu.
Medeto€ullar›, sat›n ald›klar› 7 adet DAF XF105.460
Optimizer ve 1 adet DAF XF105.460 Elite Edition
ile birlikte filosundaki araç adedini 75 çekiciye
ç›kartt›.

DAF’› seçtiklerinden dolay› memnun oldu€unu
belirten As›m Medeto€lu, “T›rsan ile iflbirli€imiz
çok eskilere dayanmaktad›r. DAF y›llard›r kul-
land›€›n›z ve çok memnun oldu€umuz bir araç,
bu kadar mükemmel bir ürünün arkas›nda T›rsan
güvencesi olunca, hiç tereddütsüz DAF’› tercih
ediyoruz ve gelecekte de bu iflbirli€imiz devam
edecektir” dedi. Teslimat töreninde konuflan, T›r-
san Treyler Yönetim Kurulu Baflkan› Çetin Nu-
ho€lu, “Medeto€ullar› gibi köklü nakliyecilerimizin
tercihinin DAF olmas› çok ola€and›r. Çünkü DAF
gerek sa€laml›€› gerekse rakipsiz performans› ile
tercih sebebidir’’ dedi.

“ Araç yat›r›m› yaparken sat›n alma fiyat›na
de€il, kullan›m süresi boyunca katlan›lan Toplam
Sahip Olma Maliyeti’ne bak›lmal›d›r” diyen Nu-
ho€lu, “DAF, 1.600.000km’lik motor dizayn ömrü,
uzun bak›m aral›klar›, düflük yak›t sarfiyat› ve
yüksek ikinci el de€eri ile tüm rakiplerinden daha
ekonomik bir toplam sahip olma maliyeti sunar”
fleklinde konufltu.

Medetoğullar›’n›n
tercihi DAF’tan yana
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∂ Goodyear, Türkiye’de trafik kazalarını önleme ve güvenli sürüş için, ülke
genelinde seçilen şehirlerde bulunan belirli alışveriş merkezlerinde (AVM) çeşitli
aktiviteler sürdürüyor. Bu aktivitelerde tüketicilere, zorlu hava şartlarında kullanacakları
kış lastikleri hakkında eğitim verilirken, yaklaşık 20 bin aracın lastik diş derinliği
ölçümleri de  gerçekleştirildi. “Lastik diş ölçümleri”nin de yapıldığı aktivitelerde,
yaklaşık 20 bin aracın lastik diş derinlik seviyeleri tespit edildi. Goodyear’ın her yıl
düzenli olarak gerçekleştiridiği bu çalışmalar çerçevesinde, sonuçların yaz döneminde
elde edilen sonuçlara göre daha olumlu olduğu bildirildi. 2011 yaz döneminde

yapılan ölçümlerde her 100 araçtan 4’ünün lastikleri tehlike seviyesinde iken, bu yıl
bu rakamın her 100 araçtan sadece 3’ü olduğu açıklandı. Goodyear Türkiye
Pazarlama Direktörü Sibel RAIF, Goodyear’ın tüketicilerini bilinçlendiren, eğitici bir
rol üstlendiğini belirterek; “Tüketiciler; araçları için en doğru lastiği seçerken,
güvenlik ve performans özelliklerinin yanı sıra; araçlarının teknik özelliklerini ve
sürüş alışkanlıklarını da değerlendirmelidir. Biz Goodyear olarak, bu aktivitelerimizle,
tüketicilerimizi hem araçları için doğru lastik seçimi, hem de UltraGrip lastiklerimiz
hakkında bilgilendiriyoruz” dedi. 

GOODYEAR, 
TÜKETİCİLERİ 

KIŞ LASTİĞİ HAKKINDA
BİLİNÇLENDİRİYOR

E
kol Lojistik’in  ‹stanbul’da bulunan
araç park alan›nda düzenlenen tesli-
mat töreniyle filosundaki araç say›-
s›n›n 2 bine ç›karan Ekol Lojistik

Genel Müdür Yard›mc›s› Mehmet Özal tes-
limattan memnuniyet duydu€unu ifade etti.
Teslimat törenine, Ekol Lojistik Genel Müdür
Yard›mc›s› Mehmet Özal, Mercedes-Benz
Türk A.fi. Kamyon Pazarlama ve Sat›fl Müdürü
Bahad›r Özbay›r, Kamyon Filo Sat›fl K›s›m
Müdürü Alper Kurt, Büyük Müflteri Dan›flman›
Efe Tunal›o€lu, Mercedes-Benz Bayii Koluman
‹stanbul Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Salt›k,

Genel Müdürü Ali Türkay Salt›k, Kamyon
Sat›fl Müdürü Kürflat ‹nce ve Kamyon Sat›fl
Dan›flman› Hasan Y›ld›r›m kat›ld›lar.

TERCİH SEBEBİMİZ YAYGIN SERVİS
HİZMETLERİ VE DAYANIKLILIK   
Teslim töreninde bir konuflma yapan Ekol
Lojistik Genel Müdür Yard›mc›s› Mehmet
Özal, “Türkiye’nin ve Avrupa’n›n öncü entegre
lojistik hizmet sa€lay›c›lar›ndan biri olarak

filomuzda dünya devi Mercedes-Benz’in yer
almas›ndan dolay› son derece mutluyuz. Hiz-
met kalitemiz ve gücümüzle do€ru orant›l›
olarak Mercedes-Benz markas›n›n güvencesini
de arkam›za alarak yükseliflimizi sürdürüyoruz.
Tamam› Euro 5 araçlardan oluflan filomuz
yeni araçlar›n da kat›l›m›yla 2bin adede ulaflt›.
Mercedes-Benz araçlar›n›n sa€lad›€› yak›t ta-
sarrufu, kolay ve yayg›n servis hizmetleri,
ayn› zamanda zorlu yol koflullar›na olan da-

yan›kl›l›€› Ekol Lojistik’in tercihini Merce-
des-Benz’den yana kullanmas›n› sa€lam›flt›r.
‹flbirli€imizin gelecek y›llarda da devam et-
mesini arzu ediyoruz.” dedi.
Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve
Sat›fl Müdürü Bahad›r Özbay›r ise yapt›€›
Mercedes-Benz’in bu sat›flla daha da güçlen-
di€ini, Actros çekicilerin lojistik sektöründeki
büyük filolar›n tercihi olmaya devam etti€ini
vurgulad›. 

Ekol Lojistik,  filosunu 100 adet Mercedes-Benz Actros 1846 LSNRL Euro 5 çekici ile güçlendirerek
yeni teslim ald›ğ› çekiciler ile Mercedes-Benz marka araç say›s›n› 220 adede yükseltti

Fevzi Gandur Denizcilik A.fi. filosunu Renault
Trucks ile yenilemeye kararl›. Yap›lan tesimatta 3
adet Renault Trucks teslim alan flirket, araç filosunu
kademeli olarak Renault Trucks ürünleriyle de€ifl-
tirmek istiyor.

Horoz Tafl›t Servis A.fi. taraf›ndan teslim edilen 3
adet Renault Trucks Fevzi Gandur Denizcilik’e güç
katt›. Teslimatta Fevzi Gandur Denizcilik ad›na
Oktay Asl›bay haz›r bulunurken, Horoz Tafl›t Servis
ad›na Tayfun F›ç›c› bulundu. 

Fevzi Gandur Denizcili€in araç filosunda bu tes-
limatla birlikte toplam 40 adet çekici bulunuyor.
40 adet arac›n 11 adedi ise Renault Trucks’tan olu-
fluyor. Firma y›l sonuna kadar bu say›y› 15 adede
ulaflt›may› planl›yor. Ayr›ca firma yetkilileri filola-
r›ndaki araçlar›n› kademeli olarak Renault Trucks
ürünleriyle de€ifltirmeyi düflündüklerini aç›klad›.
Firma yetkilileri Renault Trucks’› seçme nedenlerini
yak›t ekonomisi ve güvenilirlik olarak aç›klad›.  

Fevzi Gandur
‘Renault Trucks’ dedi

ERK-SER Nakliyat, Horoz Tafl›t Servis A.fi. ile 20
adetlik Renault Trucks  anlaflmas› imzalad›. fiirket
20 araçl›k teslimat›n 5 arac›n› düzenlenen tören ile
teslim ald›.

20 araçl›k teslimat›n 5’ini alarak filosunu güçlen-
dirme yolunda baflar›l› bir ad›m atan ERK-SER Nak-
liyat ad›na teslimata firma sahibi Erkan Ayd›n
kat›ld›. Firman›n Renault Trucks seçimini de€er-
lendiren Ayd›n ‘’ Renault Trucks tercih sebebimiz
yak›t ekonomisi ve markam›z›n yükselen de€eridir
‘’ dedi. 

Teslimatta Horoz Tafl›t Servis Müdürü Ahmet
Sezer de haz›r bulundu. ERK-SER geri kalan 15 adet
Renault Trucks 460 18 TGV 950 OPT araçlar› ise
sözleflmeye koflullar›na sad›k kal›narak, di€er tesli-
matlarla edinecek.

Ford Otosan, Ankaral› Sö€üt ‹nflaat’a, 10 adet
Ford Cargo 3232 SD damperli kamyonu, firma flan-
tiyesinde düzenlenen törenle teslim etti. Böylece,Sö-
€üt ‹nflaat’›n araç filosundaki kamyon say›s› 27
adet Ford Cargo kamyona ç›kt›

Sö€üt ‹nflaat’›n Genel Müdürü Durali Akp›nar
törende yapt›€› konuflmada, “Ford Cargo’lar›n düflük
yat›r›m ve iflletme maliyetleri ile rekabette avantaj
sa€l›yoruz. Araç park›m›za Ford Cargo’lar› eklemeye
devam edece€iz” dedi.Törende ayr›ca Ford Otosan
Kamu Sat›fllar Müdürü Deniz Durmaz da söz
ald›.Yapt›€› konuflmada “Cargo’lar›m›z; yol inflaat›,
toprak kaz› dolgu ifli, asfalt ve nakliye iflleri yapan
Sö€üt ‹nflaat’›n çal›flmalar›nda önemli bir yer kapl›yor.
Müflterilerimize katma de€er yarat›yor olmaktan
gurur duyuyoruz” dedi.

FORD CARGO: YÜZDE 100 TÜRK İŞGÜCÜ
Yurtiçinde 36 yetkili sat›c›, yurtd›fl›nda 20 distri-

bütör ile müflterilere ulaflt›r›l›rken; Rusya, Türki
Cumhuriyetleri, Do€u Avrupa, Afrika ve Ortado€u’da
70’e yak›n ülkeye ihraç ediliyor.1500 kifliye istihdam
sa€layan Ford Otosan ‹nönü Kamyon Fabrikas›nda
Euro5 normlar›na uygun, çevre dostu 7,3 lt ve 9 lt
EcoTorq motor tiplerinin üretimi yap›l›yor. Silindir
hacminde 260PS/320PS/360PS/380 PS güce sahip
motorlar yüzde 100 Türk iflgücüyle yüzde 100 yerli
üretiliyor. Türkiye’nin kendi markas›yla kendi mo-
torunu üreten tek kamyon markas› olan Ford Cargo,
yüzde 70 yerlilik oran› ile Türkiye ekonomisine
yüksek katma de€er sa€l›yor.

ERK-SER Nakliyat’a
20 Renault Trucks 

EKOL LOJİSTİK FİLOSUNA 100 ADET
MERCEDES-BENZ ACTROS KATILDI 

Sat›n al›nan 30 adet PRO 522 Hafif Kamyonun
teslim törenine;  firman›n Yönetim Kurulu
Baflkan› Muhibbi Kartal,  Sat›n Alma Müdürü
Cahit Demirba€, BMC Yetkili Sat›c›s› Mustafa
Demirbafl, BMC Sanayi ve Ticaret A.fi. ‹stanbul
Bölge Müdürü Erdal Ero€lu kat›ld›. 

“BMC ARTIK BİR MÜŞTERİDEN 
ÇOK, ÇÖZÜM ORTAĞIMIZ”

Erdal Ero€lu, Muhibbi Kartal’ a BMC markas›
ile filolar›n› güçlendirdikleri için teflekkür
ederek, art›k kendilerini bir müflteri olarak
de€il, çözüm orta€› olarak gördüklerini,  inflaat
ve hizmet sektöründe bundan sonra sunulacak
araçlarla birlikte ilerlemek istediklerini aç›k-
lad›.

“YERLİ MARKALARA DESTEK ŞART”
Muhibbi Kartal, BMC ‘ nin yerli marka ol-

mas›na dikkat çekerek yurt içinde ve yurtd›-
fl›nda daha fazla görülmesi için yerli markalara
daha fazla destek verilmesi gerekti€ini vur-
gulad›.

“İŞ BİRLİĞİ SÜRECEK”
BMC Yetkili Sat›c›s› FSM Demirbafl Oto-

motiv‘in ‹stanbul Sancaktepe tesislerinde ya-
p›lan törende Mustafa Demirbafl, Özkartallar
‹nflaat’a gerçeklefltirdikleri sat›fltan memnu-
niyetini dile getirerek, bundan sonra da ifl bir-
li€inin devam edece€ine inand›€›n› ifade etti.

Özkartallar,
filosunu BMC
ile güçlendirdi

‹nşaat ve temizlik sektörünün say›l›
kuruluşlar›ndan Özkartallar ‹nşaat,

araç filosunu 30 adet BMC profesyonel
kamyon ile büyüttü. Sö€üt ‹nflaat Ford 

kamyonla büyüyor

TESLiMAT TÖRENiNE;
Ekol Lojistik Genel
Müdür Yardımcısı
Mehmet Özal, Merce-
des-Benz Türk A.Ş.
Kamyon Pazarlama ve
Satış Müdürü Bahadır
Özbayır, Kamyon Filo
Satış Kısım Müdürü Al-
per Kurt, Büyük Müş-
teri Danışmanı Efe Tu-
nalıoğlu, Mercedes-
Benz Bayii Koluman
İstanbul Yönetim Ku-
rulu Üyesi Kaan Saltık,
Genel Müdürü Ali Tür-
kay Saltık, Kamyon
Satış Müdürü Kürşat
İnce ve Kamyon Satış
Danışmanı Hasan Yıl-
dırım katıldılar.
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∂ Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı E. Sabri Ertekin, Habur
Sınır Kapısı’nda yaşanan sıkıntıların çözülmesi için önerilerde bulundu. Ertekin;
Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı üzerinden Kuzey Irak'a yük
taşıyan kamyonların 7-8 gün beklemek zorunda kalmalarının ardından Gümrük
ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin’e bir öneri yazısı göndererek konuya
ilişkin tavsiyeler sundu. Ertekin, sunduğu yazıda araçların uzun süre beklemesine
ve bu bekleyişin zararlarına değindi. Ertekin ayrıca, sınır kapısındaki personelin
azlığından yakındı. Başkan Ertekin yazısında özetle; “Hep birlikte ihracatımızı

arttırmaya çalışıyoruz.  Ancak 2012 başından beri ihracat ürünlerini taşıyan
kamyonlarımız geçmişteki gibi 7-8 gün beklemek zorunda kalmakta ve
sıkışıklıklar olmaktadır. İhracatımızın oranımızın yükselmesiyle ile bu sorunun
daha da artacağı beklenmektedir. Gözlemlerimize göre Habur Sınır Kapısında
Gümrük Memuru sıkıntısı da yaşanmaktadır. Yeterli peron olmasına rağmen
peronlardaki eleman yetersizliği nedeniyle işlem yapılamamaktadır.” diyerek,
geçişlerdeki kamyon ve sarı taksilere gidiş için ayrı istikamet sağlanarak
yaşanan sıkıntının hafifleyebileceğine vurgu yaptı.

‘’HABUR SINIR
KAPISI’NDAKİ

SORUNLAR
ÇÖZÜLMELİ ‘’

SEKTÖR
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Ak Parti Rize Milletvekili
Hasan Karal, Rize Liman›’n›n
büyütülüp geniflletilmesi ama-
c›yla Ulaflt›ma, Denizcilik ve
Haberleflme Bakanl›€›na ba€l›
DLH Genel Müdürlü€ü tara-
f›ndan 20 Trilyon Liral›k öde-
nek ç›kart›ld›€›n› belirtti.

AK Parti Rize Milletvekili
Hasan Karal, DLH Genel Mü-
dürüyle yap›lan görüflmeler
neticesinde Rize Liman›’n›n
uluslararas› bir li-
man haline dön-
üfltürülmesi
için ad›m-
lar att›kla-
r›n› ve li-
m a n › n
büyütül-
mesi için
20 milyon
TL’lik ödenek
ayr›ld›€›n› söyledi. 

Rize Liman›’n› tali bir li-
man olmaktan ç›kararak böl-
genin en önemli liman› yap-
may› hedeflediklerini belir-
ten Karal, Rize Liman›’n›n
uluslararas› ulafl›m araçlar›na
aç›lmas›n› planlad›klar›n› ve
bunun için gerekli çal›flma-
lar›n sürdü€ünü ifade etti.
Karal konuflmas›n› flöyle sür-
dürdü : ‘’ Çal›flmalar›m›z de-
vam ediyor. Liman›n hem
ticari kapasitesini artt›rmak
istiyoruz hem de uluslararas›
ulafl›m araçlar›na açmak için
çal›fl›yoruz. Bu nedenle li-
man›m›z›n daha da büyü-

mesi gerekiyor.  DLH Genel
Müdürümüzle bu konular›
görüfltü€ümüz bir toplant›
yapt›k. Ve Rize Liman›’n›n
büyütülmesi için gerekli
ad›mlar› at›yoruz. Haziran
ay›nda liman›n büyütülmesi
için ihale yap›lacak ve iki
y›l içerinde inflallah tamam-
lanacak” dedi. 

Amaçlar›n›n Rize’nin ticari
kanallara ifllerlik kazand›r-

mak oldu€unu be-
lirten Karal,

“Organize Sa-
nayi Bölgesi
sorunu çö-
z ü l d ü .
OSB’de üre-
t i l e c e k

ürünlerin pa-
zara transferi,

yine OSB’deki
fabrikalar›n ihtiyaç

duyaca€› ham maddelerin
ilimize ulaflmas›nda deniz
tafl›mac›l›€›n›n kullan›lma-
s›n› hedefliyoruz. Bu nedenle
liman›m›z bu kapasiteye ce-
vap verebilecek konumda ol-
mal›. Hele Ovit Tüneli ta-
mamland›€›nda Rize Lima-
n›’n›n kapasitesi çok üst
noktalara ç›kacak. Biz Rize
Liman›’n› tedricen büyüterek
o günlere haz›rlayaca€›z in-
flallah Ovit Tüneli tamam-
land›€›nda Rize Liman› böl-
genin en önemli liman› ko-
numuna gelecek, bunun için
çal›fl›yoruz” diye konufltu.

Rize Liman›’na
büyük yat›r›m

Son bir haftada Trakya Gümrük ve
Ticaret Bölge Müdürlü€ü personelince
gerçeklefltirilen aramalar, kaçakç›l›k
faaliyetlerinin dur durak bilmeden sür-
dürüldü€ünü ortaya koydu.

Yap›lan aramalar sonucunda, toplam-
da 636 bin 42 TL de€erinde kaçak mal
ele geçirildi. Bunlar aras›nda; tabanca,
otomobil parças› ve filtreli sigara ka€›d›
gibi mallar ile alkollü içki ve motorin
mevcut. Di€er yandan, yine kaçak yol-
larla s›n›r› geçmeye çal›flan 5 kifli ya-
kaland›. Bütün bu yakalamalar›n so-
nunda 19 kifli adliyeye sevkedildi.

YAKLAŞIK 150 BİN LİRA DEĞERİN-
DE TABANCA VE MALZEMELER

Gerçeklefltirilen aramalardan en dik-
kat çekicisinin sonunda, tam olarak
153 bin 79 TL de€erinde tabanca ve ta-
banca malzemeleri tespit edildi. Patla-
y›c› Dedektör köpe€inin, aramas› es-
nas›nda t›rdaki buzdolaplar›na yo€un-
laflmas›yla, alüminyum folyoya sar›l›
vaziyette 53 adet tabanca, 52 adet tetik
ve çeflitli tabanca malzemeleri ele ge-
çirildi. Bu arama kapsam›nda C.S. isimli
araç sürücüsü, ‹stanbul’da yakalanan

silahlar›n al›c›lar› ile birlikte savc›l›€a
sevk edildi.

OZON TABAKASINI İNCELTEN
KİMYASALLAR DE ELE  GEÇİRİLDİ

2 bin 680 TL de€erinde, 40 adet tüpe
yerlefltirilen 544 kilo klorodiflorometan
da ele geçirilen maddeler aras›ndayd›. Ya-
saya göre ise bu kimyasal›n baz› ülkelere
ihtiyac› yasak. Kimyasal› yurt d›fl›na ç›-
karmaya çal›flan flah›s da, bu tebli€e mu-
halefetten dolay› savc›l›€a gönderildi.

KAÇAK ÇIKARILMAYA ÇALIŞILAN-
LAR ARASINDA CANLI HAYVAN-
LAR DA BULUNUYOR

Bir baflka aramada ise, de€eri yaklafl›k
700 TL olan 2 adet Kangal cinsi köpek,
yurt d›fl›na ç›kar›lmak üzereyken ele ge-
çirildi. Bu olay sonucunda da 1 kifli Cum-
huriyet Savc›l›€›’na sevk edildi.

Alkollü içkiler, motorin ve otomobil
parçalar› 

Yine aramalar neticesinde, yaklafl›k 14
bin lira de€erinde alkollü içki ve filtreli
sigara ka€›tlar› ele geçirildi. Bunun d›fl›nda
de€eri 9 bin 755 TL olan 53 adet Amerikan
Dolar›, Türkiye’ye sokulmak üzereyken
tespit edildi. 

Türkiye’den ç›k›fl yapmaya çal›flan 1
‹ran ve 4 Filistin uyruklu kifli ise yakala-
narak savc›l›€a gönderildi.

KAÇAKÇILIK FAALİYETLERİ HIZ KESMİYOR

Rize Ticaret ve Sanayi Odas› baflkan›
Ömer Ofluo€lu, Rize`nin çehresini de€ifl-
tirecek projelere destek istedi.

Rize Ticaret ve Sanayi Odas› baflkan›
Ömer Ofluo€lu 2011’in Riza için verimli
geçti€ini  belirtti ve ekledi : 2011 önemli
projelerin bafllang›ç y›l› oldu. Rizedeki
iflyeri say›s›n›n flehrin potansiyelinin çok
üzerinde oldu€unu anlatan Ofluo€lu, “Hem-
flerilerimize burada ça€r› yapmak istiyorum

bir ifle karar verdikleri zaman çok iyi isti-
flareler yaps›nlar benzer iflleri yapmak
kifliye zarar veriyor sonra aç›lan iflyerleri
önce kapanan iflyerleri oluyor” dedi.

Rize nin 2011 y›l› içinde icraatta ve vergi
ödemede do€u karadeniz illeri aras›nda bi-
rinci s›rada yer ald›€›n› belirten Ofluo€lu,
konuflmas›n›n sonunda ulaflt›rma bakan-
l›€›n›n liman olan her ile demiryolu yapa-
ca€›n› kaydetti. 

Demiryolu Rizeli’nin de hakk›

ÖMER OFLUOğLU

İhsan
TEMEL

Kooperatif ve
Kooperatifçili€e 

Genel Bak›fl

De€erli dostlar›m kooperatiflerin öneminin
dünyam›zda yaflanan ekonomik krizle-
rinde tetiklemesi sonucu daha iyi anla-
fl›lmas›na neden olmufltur bu nedenle

2012 y›l› BM taraf›ndan dünya kooperatifçilik y›l›
ilan edilmifltir.

Kooperatif; bir amaca ulaflmak için ekonomik ve
sosyal imkânlar›n karfl›l›kl› yard›mlaflma ve dayan›flma
suretiyle bir araya getirilmesinden oluflan bir ortakl›k
türüdür.

Kooperatifler; demokratik olarak yönetilen, so-
rumluluk, eflitlik, adalet, yard›mlaflma ve dayan›flma
de€erlerinin k›lavuzluk etti€i giriflimler olarak, Türk
Hukuk Sistemi içinde özel önem verilen ve düzenleme
yap›lan bir aland›r. Kooperatifçili€in temelinde da-
yan›flma ve topluma hizmet anlay›fl› vard›r. Bu
nedenle, kooperatifçilik bireylerin ve toplumun eko-
nomik ve sosyal kalk›nmas› aç›s›ndan büyük önem
tafl›maktad›r.

Birleflmifl Milletlerin tahminine göre dünya genelinde
750 binden fazla kooperatif bulunmaktad›r. Ülkemizde
kooperatif say›s› 84 bin civar›ndad›r. Bu durum gös-
termektedir ki,  dünyadaki kooperatiflerin %10’undan
fazlas› ülkemizde bulunmaktad›r. Fakat ortak say›s›
aç›s›ndan de€erlendirme yap›ld›€›nda, dünya genelinde
800 milyon kooperatif orta€›n›n %1’lik k›sm› yani 8
milyonu ülkemize aittir. Dolay›s›yla, ülkemizde az
ortakl› bir kooperatif yap›s› hâkimdir.

Öte yandan, Avrupa’da kooperatiflerin pazar paylar›
oldukça yüksektir; örne€in Hollanda’da kooperatiflerin
tar›m pazar›ndaki pay› %90’lara ulaflm›fl iken, Tür-
kiye’de bu oran, kooperatiflerin uzun süreli geçmifline
ra€men %2’ler düzeyindedir.  Uzun kooperatifçilik
geçmiflimize ra€men ülkemizde kooperatif ortaklar›n›n
toplam nüfusa oran› %10 civar›ndad›r. Uluslararas›
Kooperatifler Birli€i’nin (ICA) yay›mlad›€› verilere
göre; Almanya’da, kooperatif üyesi olan yaklafl›k 21
milyon insan vard›r ve bu say› toplam nüfusun
1/4’ünü oluflturmaktad›r. ABD’de her 4 kifliden 1’i;
Kanada ve Norveç’te  her 3 kifliden 1’i; Japonya’da
her 3 aileden 1’i kooperatiflere ortakt›r. Yeni Zelanda’da
yetiflkin nüfusun %40’›, Malezya’da toplam nüfusun
%24’ü (5,9 milyon kifli) kooperatif orta€›d›r.

Bugün tar›mdan sanayiye, üretimden tüketime,
pazarlamadan tafl›mac›l›€a, e€itimden krediye
kadar çok genifl bir alanda Türkiye ekonomisinin
her sektöründe faaliyet gösteren kooperatiflerin,
baz› alan ve sektörlerde ciddi bir pay› ve a€›rl›€›
bulunmaktad›r.

Kooperatiflerin önemi tüm dünyada kabul edil-
mifl ve bu nedenle Birleflmifl Milletler taraf›ndan,
2012 y›l› “Uluslararas› Kooperatifler Y›l›” ilan
edilmifltir.  Böylece, bir kez daha dünyan›n dikkati
kooperatif iflletmelerin önemine çekilmektedir.
Birleflmifl Milletlerin Dünya Kooperatifler Y›l›
ilan etti€i 2012 y›l› vesilesiyle ülkemiz Koopera-
tifçili€inin yeniden gözden geçirilerek daha güçlü
ve rekabet gücü yüksek kooperatifçili€in hayata
geçirilmesi hedeflenmelidir.

Ülkemizde kooperatifçili€in ekonomik kalk›n-
mada daha etkin bir araç olarak kullan›l›r hale ge-
tirilmesi ve kooperatifçilik politikalar›n›n yeniden
düzenlenmesi ihtiyaçt›r.

Biz S.S. Tüm Motorlu Tafl›y›c›lar Kooperatifleri
Merkez Birli€i olarak bu etkinliklerde aktif flekilde
kat›larak kooperatif ve kooperatifçili€in ülkemizde
hak etti€i yerde olmas› için her türlü çabay› sun-
maya haz›r oldu€umuzu belirtiyoruz.
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Toplantıya UND Başkanı Engin
Özmen ve tüm yönetim kurulu
üyeleri katıldı. 2011 yılının nasıl
geçtiği tartışılırken, 2012 yılı

değerlendirmeleri ile 2023 vizyonu açık-
landı.

Gerçekleşen projeler
2011 yılında derneğin gerçekleştirdiği

en önemli proje UNDnet oldu. Beyan-
ların, Internet’te önceden belirlenerek
uygulandığı sistem başarılı oldu. Yine
UND’nin 3 milyon TL’lik ek yatırımla
mdoernleştirdiği Gürbulak Sınır Kapısı
ise bir başka proje.
Karayolu eşya taşımacılığında yüzde
8’lik artış

23 sınır kapısından alınan rakamlara
göre, ihracatta 1.5 milyon, ithalatta ise
500 bin sefer taşıma yapan sektör
yüzde 8’lik bir artış gösterdi.

C2 belgelerinde yükseliş
C2 yetki belgesi alan firma sayısında

1673 ile yüzde 6’lık bir artış gözlenirken,
C1 ve C3 belgesi ile bu firmaların sayısı
2000’e ulaşıyor.

Ortadoğu’da istikrar var, AB’ye ya-
bancı taşımacılar hakim

Irak’ın yanı sıra İran ve Suudi Arabis-
tan’a ihraç artarken, AB ülkelerine ta-
şımanın yüzde 33’ü halen yabancı taşı-
macılara ait.

Türkiye üzerinden taşımada Türk
plakalılar azalıyor

Ülkemiz üzerinden yapılan transit ta-
şıma pazarı yüzde 5 artmasına rağmen
Türk taşıtlarının payı yüzde 42’den yüzde
40’a indi. Ro-Ro ile yapılan ihracat ta-
şımalarında Türk araçlarının payı yüzde
92’lerden yüzde 93’e çıktı.  

Türkiye, lojistikte yıldızlı ülkelerden
Yeni Gelişen Pazarlar Lojistik Endek-

si’ne göre 2012’de Türkiye, 9 ülkeyle
birlikte yıldızı parlayan ülkeler arasında. 

2012’de de projeler sürüyor
2011 yılı rakamsal verilerine bakıldı-

ğında sektörde yatırımların hız kazandığı
ve olumlu beklentilerin varlığı görülüyor.
Aynı yükseliş trendinin sürmesi halinde
uluslararası eşya taşımacılığı filosunda
yüzde 3, firma sayısında da yaklaşık

yüzde 8 artış ile uluslararası taşıma performansında
yüzde 10 civarında artış olması bekleniyor. Ciro
artışının ise pazar oyuncularının ve rekabetin yo-
ğunlaşması nedeniyle son derece sınırlı olacağı
tahmin ediliyor. 2012 yılının verilerini göz önüne
alarak bir vizyon belirlemek amacıyla; 410 üyenin
katılımıyla Antalya’da gerçekleştirilen arama kon-
feransında üyeler 6 paralel gruba bölündü. Derneğin

çalışma faaliyetleri ve gelecek hedefleri ile ilgili ya-
pılan çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmaların
sonucunda derneğin 2023 yılı vizyonu ve hedefleri
belirlendi.

2012’de de pek çok proje var
Uluslararası Nakliyeciler Derneği bu yıl;  sektörün

tüm firmalarının detaylı bilgilerinin yer aldığı “Türkiye

Uluslararası Eşya Taşımacılığı ve Lojistik Sektörünün
Analizi”, Küresel Lojistik Performans Endeksi’nde
39. sırada yer alan ülkemizin ilk 10 arasına çıkmasını
sağlayacak Eylem Planı’nı belirleyecek raporun
hazırlanması, Avrasya Ekonomik Topluluğu’na ül-
kemizin dahil olması için gerekli girişimlerde bulu-
nulması ve Afet Lojistiği Eylem Planı’nın oluşturul-
ması gibi projeleri hayata geçirecek. 

UND tarafından düzenlenen basın toplantısı ile uluslararası karayolu eşya taşımacılığı sektö-
ründe Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler sektörel ve ekonomik açıdan değerlendirildi.

UND, LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜ 

MASAYA YATIRDI

SURİYE SINIRINDAKİ TAKSİCİLER TEPKİLİ

Suriye s›n›r›ndaki
taksiciler ticari

otomobillere getirilen
ç›k›ş s›n›rlamas›yla

“mağdur edildiklerini
söyledi” 

Hatay’dan Suriye’ye yolcu tafl›mac›l›€› yapan
ticari otomobiller ile özel otomobiller ve Suri-
ye’den gelen yabanc› plakal› otomobilleri de
kapsayan uygulama 01 fiubat 2012  günü
bafllad›. Cilvegözü S›n›r Kap›s›’ndan ç›k›fl ya-
parak yolcu tafl›mc›l›€› üstlenen ticari otomo-
billerin bu uygulamadan dolay› en fazla ma€dur
edilen esnaflar olduklar› bildirildi. Bakanlar
Kurulu’nun ald›€› yeni uygulamaya göre bundan
böyle ayda dört defa gidebilecek ve muafiyetten
yararlanacak olan otomobiller 4 defadan fazla
yapt›klar› her ç›k›fl  ve girifl  için araçlar›n› de-
polar› kadar yak›t vergisi ödeyecekler. 

Uzun zamand›r ticari taksicilik yapan ve
halen otomobilinin taksitlerini ödeyen Mehmet

Polat,  uygulamadan dolay› zarar ettiklerini
söyleyerek, “Taksici  esnaf› olarak zaten her
gün gidemiyoruz. Ayda en çok 12-15 defa ç›k›fl
yap›yoruz. Yolcu buldu€umuzda gitti€imiz Su-
riye’den getirdi€imiz yolcular›n ülkemize döviz
girdisini sa€lamaya çal›fl›yoruz” dedi. 

“MAĞDUR OLUYORUZ”
Hatay’da 24 firman›n bulundu€unu ve toplam

240 ticari taksinin yurt d›fl›na ç›k›fl yapt›€›n›
sözlerine ekleyen Polat “Ticari taksi sahipleri
olarak gelir vergisi, gümrük vergileri  ödüyoruz.
Her gidifl geliflte masraf›m›z oluyor. Fazla ç›-
k›fllarda akaryak›t vergisi ödememiz halinde
kazanc›m›z s›f›ra inecek. Nas›l yaflar, nas›l ge-
çiniriz. Hepimizde A2 belgesi var. Ayr›ca Su-

riye’de de yak›t s›k›nt›s› var. Zaten getirmiyo-
ruz” diye konufltu. 

Ayn› uygulama kapsam›nda olan Suriyeli
taksiciler de Türkiye’de yap›lan uygulamadan
dolay› ma€dur edildiklerini ileri sürdü. Suriye’li
taksici Cihat fiakir, Suriye’den Türkiye’ye
gelen ticari taksi say›s›n›n  bir hayli fazla ol-
du€unu belirterek “2011 model otomobille
yolcu tafl›mac›l›€› yap›yoruz. Cilvegözü’nde
bafllat›lan fazla ç›k›fllara vergi uygulamas› Türk
taksicileri oldu€u kadar bizi de ma€dur edecektir
dedi. Her gün gelemedi€imiz gibi yolcular›m›z›
Hatay havaalan›na götürüyoruz ve Türkiye’ye
döviz girdisi sa€lanmas›na katk›da bulunuyo-
ruz” diye konufltu. 
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∂ Dünyanın en önemli rallisi kabul edilen Dakar’da kamyon dalında birincilik, ikincilik ve
altıncılığın sahibi Iveco oldu.  Iveco’nun Petronas De Rooy takımı ve Hollandalı pilotu Gerard De
Rooy Iveco Powerstar ile zafere ulaştılar. Araç Avusturalya’da Iveco tarafından üretiliyor ve FPT
Endüstriyel’in 900 beygirden daha güçlü olan C13 motoruna sahip. De Rooy haricinde takımda
Stacey ve Biasion aynı motorla donatılmış iki Iveco Trakker Evolution 2 kullandı. Iveco CEO’su
Alfredo Altavilla’nın açıklamaları ise şöyle: “Iveco’nun Dakar 2012’ye katılımındaki hedef Iveco
araçlarının ve FPT Endüstriyel motorlarının mükemmelliğini bir kez daha kanıtlamaktı. 3 araçla ilk

6 pozisyona yerleşerek kazandığımız ralli, Iveco Trakker ve Powerstar’ın zaten kullanıcılar
tarafından kabul edilen günlük kullanım ve zorlu koşullarla başa çıkabilme yeteneğini; verimlilik,
dayanıklılık ve güvenliğini de kanıtlamış oldu. Pilotlara ve takım arkadaşlarına, bağlılıkları ve
kendilerini bu işe adamaları dolayısıyla teşekkür ediyorum”. Altavilla sözlerini şöyle sürdürdü:
“Her araç oldukça zor koşullarda üç Güney Amerika ülkesini geçerek test edilmiş oldu. 1 Ocak’ta
Mar del Plata, Arjantin’de başlayan yarış Şili ve Peru’yla devam etti. Bu sürede 8,500 kilometreden
oluşan 14 etap vardı ve bunun yaklaşık 4,200 kilometresi sınırlı zamanda aşılmalıydı.”

DAKAR’IN GALİBİ IVECO

‹skenderun
Liman›, 36
y›ll›€›na resmen
Limak Yat›r›m’da

∂ Sözleflme; Adalet Bakan› Sadullah Ergin,
Maliye Bakan› Mehmet fiimflek, Ulaflt›rma,
Denizcilik ve Haberleflme Bakan› Binali
Y›ld›r›m, Özellefltirme ‹daresi Baflkan Vekili
Ahmet Aksu, TCDD Genel Müdürü Sü-
leyman Karaman, Limak Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Nihat Özdemir taraf›ndan
imzaland›.

“BU BİR ÖZELLEŞTİRME 
PROJESİ DEĞİL, SADECE DEVİR”
Amac›n liman›n daha verimli çal›flmas›, ya-
t›r›mlar›n daha h›zl› yap›lmas› oldu€unu ifade
eden Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, ''Burada
çal›flan 300 iflçimiz vard›. Bular TCDD bün-
yesinde çal›flmaya devam ediyor. ‹flçilerimiz
hiç bir hak kayb›na u€ramadan çal›flmalar›na
devam edecek' dedi. Y›ld›r›m, Limak'›n, 250
kifli daha istihdam edece€ini belirtti.
5 YILDA 250 MİLYAR 
DOLARLIK YATIRIM
Limak Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Nihat Özdemir, 5 y›l içinde ‹skenderun Li-
man›’na 250 milyon dolar yat›r›m yapacak-
lar›n› bildirdi. Özdemir, projenin finansman›
için 6 büyük bankan›n yer ald›€› konsorsi-
yumdan toplam 425 milyon dolar tutar›nda
kredi sa€lad›klar›n› belirtti. ‹skenderun Li-
man›’nda kapasite art›r›m› ve iyilefltirme ça-
l›flmalar›na derhal bafllayacaklar›n› ifade etti. 

‹skenderun Liman›’n›n işletme
hakk›n›n 36 y›ll›ğ›na Limak Yat›-
r›m’a devrine ilişkin sözleşme Ri-

xos Otel’de düzenlenen bir törenle
imzaland›.ULUSLARARASI KARAYOLU 

TAŞIMACILIĞI YÜKSELİŞTE!
Uluslararas› tafl›mac›l›kta, dünya genelinde

yaflanan çalkant›lara ra€men yüzde 6’l›k bir
büyüme sa€land›. 2011 y›l›nda 100’ün üzerinde
firma yetki belgesi alarak sektöre yeni girifl
yapan bu firmalar›n sahip oldu€u 2 bine yak›n
yeni çekici yüzde 3’lük bir art›fl ortaya ko-
yarken, Ulaflt›rma Bakanl›€›’ndan al›nan bu
veriler sektörde yat›r›mlar›n h›z kazand›€›na
ve olumlu beklentilerin varl›€›na iflaret ediyor.
Ayn› yükselifl trendinin sürmesi halinde ulus-
lararas› eflya tafl›mac›l›€› sektörünün 2012
y›l›n› filoda yüzde 3, firma say›s›nda yüzde 8
ve uluslararas› tafl›ma performans›nda da
yüzde 10’luk bir art›fl ile bitirece€i öngörülü-
yor.

Uluslararas› tafl›ma rakamlar›na bakt›€›-
m›zda 23 s›n›r kap›s›ndan gerçeklefltirilen ta-
fl›malar; ihracatta 1.5  milyon rakam›na ula-
fl›rken ithalatta 505.000 tafl›ma ile toplamda
yüzde 10’luk bir art›fl sergiliyor. Ülkemiz

üzerinden gerçeklefltirilen transit tafl›malarda
yap›lan 85 bin sefer ile geçti€imiz y›la oranla
yüzde 4’lük bir art›fl kaydedilirken, yap›lan
bu tafl›malar›n yüzde 60’›n›n yabanc› ülke
araçlar› taraf›ndan gerçeklefltirildi€ini göz
önünde bulundurarak Türkiye’nin uluslararas›
bir transit güzergâh› olarak tercih edilirli€inin
giderek artmakta oldu€u gözleniyor.

AŞILMASI GEREKEN BAZI SORUNLAR VAR 
UND Baflkan› R. Engin Özmen konuyla

ilgili yapt›€› aç›klamada ulaflt›rma ve lojistik
sektörünün 2011 y›l›n› büyüme ile kapat›r-
ken, 2012 y›l›nda sektörün seyrini etkileye-
bilecek baz› riskler oldu€unun da alt›n›
çizdi. Özmen aç›klamas›nda; “Ekonomik

s›k›nt›lar ve krizlerle bo€uflan Avrupa böl-
gesine alternatif olarak ön plana ç›kan Or-
tado€u’da yaflanan siyasi kar›fl›kl›klar›n yan›
s›ra sektörün artan maliyetleri, Rusya baflta
olmak üzere tafl›malar›m›z›n yo€un oldu€u
baz› ülkelerin rekabet kayg›lar›yla nakliye-
cilerimize uygulad›klar› k›s›tlamalar› art-
t›rmalar› ve güzergâh alternatifleri sunma-
mas› gibi sorunlar 2012 y›l› için sektörün
seyrini etkileyebilecek riskler olarak ön
plana ç›kmaktad›r. Bu risklerin etkilerinin
azalt›lmas› için ülke ekonomisi aç›s›ndan
stratejik önem arz eden lojistik sektörüne
sa€lanacak ek destek, kolayl›k ve teflvikler
sektörün önünü açacak ve sektörün güçlen-
dirilmesine katk› sa€layacakt›r.” dedi.

Uluslararas› karayolu taş›mac›l›ğ›n›n baş aktörlerinden olan UND, ulaş-
t›rma ve lojistik sektörünün 2011 y›l›n› değerlendirirken, sektörü 2012

y›l›nda yüzde 10’luk bir büyümenin beklediğini aç›klad› 

TIRSAN A.Ş., bünyesinde
kurduğu TIRSAN Finans
ile, satışı yapılan marka-
lara özel çözümler ürete-
cek. Bu sayede müşteri-

lerin, cazip finansman se-
çeneklerinden faydalan-

ması sağlanacak.

Bireysel tafl›mac›l›ktan kurumsal tafl›-
mac›l›€a bir geçifl yafland›€›n› belirten
Temel, “Sirkecideki esnaf›n bu duruma
gelece€ini biliyorduk” dedi. ‹hsan Te-

mel, “bireysel kamyoncular›n ya kooparatifler
halinde örgütlenmesi gerekiyor ya da bu tür
örgütlenmelere dahil olmas› gerekiyor” diyerek
çözüm önerisini sundu. ‹stanbul Kamyoncular
Odas› Baflkanl›€›’n›n yan› s›ra Tüm Motorlu
Tafl›y›c›lar› Kooperatifleri Merkez Birli€i Baflkan
Vekilli€i’ni de sürdüren Temel, kooperatif
olarak amaçlar›n›n, sektörde çal›flan di€er ku-
rumlara karfl› tafl›mac›l›k yapabilme becerisinde
rekabet flans›n› artt›rmak olarak aç›klad›.

LOJİSTİK KÖY PROJESİNE 
BAŞLANMALI

Tafl›mac›l›k sektöründeki en büyük eksi€i
sordu€umuzda bir de€il, birden fazla eksik ol-
du€unu söyleyen Temel, arac›n› yenileme so-
runu, mazot fiyatlar› sorunu ve örgütlenme so-
runu gibi s›k›nt›lara de€indi. ‹hsan Temel, Tür-
kiye’de yap›lan tafl›mac›l›€›n geliflmesine yönelik
projeleri oldu€unu söyledi ve ekledi: “‹stanbul’da,
Gebze’de ve Had›mköy’de 100 dönümlük bir
arazide park ve ifl alanlar›, depolamalar, oraya
konufllanan esnaf›n her ihtiyac›n› karfl›layabi-
lecek sosyal alanlar oluflturulacak. Bu projede
mallar, araçlar bir araya getirilip, da€›t›m› ya-
p›lacak ve flehir içine yap›lan da€›t›m küçük
araçlarla sa€lanacak. fiehir içine büyük araban›n
girmesini kesinlikle istemiyoruz. Bunun tabii
ki bir geçifl süreci olacak, yaklafl›k 10 y›l kadar.
Bakanl›k’a da ilettik, onlar da bir lojistik köy
projesine bafllad›lar.” 

2012 DÜNYA 
KOOPERATİFÇİLİK YILI

‹hsan Temel, 2012 y›l› BM taraf›ndan
“Dünya Kooperatifçilik Y›l›” olarak ilan
edildi€ini söyledi. Temel 2012 y›l›n›n Dünya
Kooperatif Y›l› olarak ilan edilmesi nedeniyle
memnun olduklar›n› belirtti ve kooperatif-
lerin demokrasiler için vazgeçilmez oldu€unu
vurgulad›. 

‹hsan Temel kooperatif olarak Ulaflt›rma
Bakanl›€›’yla baz› sorunlar yaflad›klar›n› be-
lirtti. Tafl›ma fiyatlar›n›n alt limitlerinin he-
nüz ilan edilmedi€ini söyleyen Temel, bu
durumun haks›z rekabet yaratt›€›n› belirtti.
Türkiye’deki tafl›mac›l›€›n ihtiyac› olan sa-
y›n›n 400 bin oldu€unu ancak 800 bin arac›n
karayolu tafl›mac›l›€› yapt›€›n› belirten Temel,
bu rakam›n sektör içerisinde enflasyon yarat-
t›€›n› söyledi. ‹hsan Temel flunlar› ifade etti:
“Fakat Türkiye tafl›mac›s›nda 800 bin araçtan.
Türkiye tafl›mac›l›€›n›n ihtiyac› olan araç say›s›
ise 400 bin. Bunun yüzde 10’una amortisman
desek, demek ki 300 bin araç piyasadan çekil-
meli. Bu benim de€il, Ulaflt›rma Bakan›’n›n
kendi ifadesi. Sizin yüzde 40-50 enflasyonu
olan bir tafl›mada fiyatlar› tutturma flans›n›z
yok. Çünkü bir ifle 3 araba yerine, 50 araba
talipse orada fiyat olmaz.”

KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ÜCRETLERİ-
NE "ALT LİMİT" BELİRLENMELİ

Tafl›ma fiyatlar›n›n alt limitlerinin belir-
lenmesi sonucunda sektörün rahat bir nefes
alaca€›n› söyleyen Temel, bu konuyla ilgili
denetlemeler yap›lmas› düflünüldü€ünü söy-

ledi. Bu konuyla ilgili ‹stanbul ve Ankara
aras›nda yap›labilecek tafl›may› örnek veren
Temel,” Örne€in ‹stanbul-Ankara aras› limit
200 lira, adam 100 liraya götürüyorsa cezay›
yazacaks›n. Bunun istisnas› da olabilir. Ama
devlet KDV’sini alacak, kaç›rmayacak. Bunu
yapacaks›n›z ki biz de buna sahip ç›kal›m.
Bizim bu taleplerimiz üzerine Ulaflt›rma,
Maliye ve ‹çiflleri bakanl›€›, kontrol nokta-
lar›nda ortak ekipler oluflturuyorlar. Ulaflt›rma
Bakanl›€› bu noktalar› artt›racak, denetlemeler
burada yap›lacak. Araba bir günde böylece
denetlenecek, belgesini cam›na yap›flt›racak.
Bir daha da denetlenmeye gerek olmadan ge-
çecek. Bu sistem olursa Maliye Bakan› mali
yönüyle, Ulaflt›rma Bakan› belge yönüyle,
‹çiflleri bakan› trafik yönüyle denetlemesini
yapacak.” dedi.

İSTANBUL KAMYONCULAR ESNAF
ODASI BAşKAN VEKİLİ İHSAN TEMEL:

‹stanbul Kamyoncular Esnaf Odas› Başkan Vekili ‹hsan Temel  taş›mac›l›k
sektörünün sorunlar›n› değerlendirdi. Temel bireysel kamyonculuğun geleceği-

nin olmad›ğ›n› ve bu kulvarda bar›nman›n gün geçtikçe zorlaşt›ğ›n› söyledi. 

“BİREYSEL KAMYONCULAR 
YA KURUMSALLAŞMALI, YA DA BU İŞİ BIRAKMALI”

Balnak Lojistik’e
YEfi‹L OF‹S
Türkiye’nin lider lojistik firmalar›ndan
Balnak, WWF  Türkiye taraf›ndan yürü-
tülen Yeşil Ofis Program›’na kat›ld›.

Balnak çal›şanlar›na  doğa konusunda
fark›ndal›k sağlama istiyor.

Türkiye’nin
lider lojistik
firmalar›ndan
Balnak, WWF
Türkiye taraf›n-
dan yürütülen Yeflil Ofis Program›’na kat›ld›.
Balnak çal›flanlar›na  do€a konusunda fark›ndal›k
sa€lama istiyor.

1986 y›l›ndan çeflitli lojistik hizmetlerini tek
çat› alt›nda bulunduran Balnak, WWF (World
Wide Fund For Nature - Do€al Hayat› Koruma
Vakf›) Türkiye taraf›ndan yürütülen Yeflil Ofis
program›na kat›lan ilk firmalardan biri oldu . 

80 ülkede 200'den fazla ofiste uygulanan Yeflil
Ofis Program› iflbirli€i neticesinde Balnak çal›-
flanlar› ka€›t, elektrik ve su tüketiminin azal-
t›lmas› konusunda projeler haz›rlayacak ve pro-
jenin kapsam›nda uygulamaya geçilecek. Böylece
çal›flanlar›n çevre bilincinin art›r›lmas› sa€la-
nacak. Balnak’›n tüm dünyada sera gaz› emis-
yonlar›n›n azalt›lmas› için belirledi€i "yeflil yol
haritas›"ndaki hedeflerine WWF-Türkiye’nin
teknik deste€iyle ulaflacak.

Balnak Lojistik,  At›k Yönetimi, Elektrik ve
Ka€›t Tüketimi alanlar›nda tasarruf yapmay›
hedefliyor. 2012 y›l› sonunda belirlenen hedeflere
ulaflmay› ve Yeflil Ofis Diplomas› almaya hak
kazanmay› istiyor.

2007’de Birleflmifl Millet-
ler’in Küresel ‹lkeler Söz-
leflmesi’ni imzalayarak
bu sözleflmeyi kabul
eden lojistik firmalar›n-
dan olan olan Balnak’›n
Yönetim Kurulu Baflka-
n› Lütfi Aygüler, “Yeflil
Ofis Program› ile sür-
dürülebilir bir büyüme
ve daha yeflil bir
dünya için üzeri-
mize düflen gör-
evi yerine ge-
t i r m e n i n
mutlulu-
€unu yafl›-
y o r u z ”
dedi. 

Konuyla ilgili protokol metninin haz›r oldu€unu fakat yürürlü€e girmedi€ini belirten

‹hsan Temel, yönetmeli€in ellerinde oldu€unu ve Maliye Bakanl›€›’n›n, kooperatifleri

Kurumlar Vergisi istisnas›n›n içine almas› gerekti€ini belirtti. ‹hsan Temel “Bakanl›k

mutlaka fiyat tarifelerine sahip ç›kmak zorunda e€er bu sektörü kalk›nd›racaksa. Ç›karsa,

kamyoncu gerçekten alaca€› paray› kazan›r, kazand›€› için de arabas›n› yenileyebilir.

Türkiye’de hala Ulaflt›rma ve ‹çiflleri Bakanl›€›, ticari araç konusunda anlaflamad›.

2003’te biz bu ifle bafllarken ne kadar araç oldu€u bilinmiyordu, ulaflt›rma bakanl›€› bize

soruyordu ne kadar araç oldu€unu. Göz karar›yla yapmaya bafllad›lar, böylece dördüncü,

beflinci yönetmelik ortaya ç›kt›. Sürekli de€ifliyor. Kooperatiflerin, tafl›mac›l›k sektöründe

önemli bir enstrüman olarak kullan›lmas› gerekiyor ve siyasi irade, kooperatifi bu

anlamda kullan›p kullanmayaca€›na karar vermeli. E€er bu yap›l›rsa, üzerine ne infla

edilece€ine karar verilir, ona göre yürür. “ dedi.

akında yürürlüğe girecekYYYYY

LÜTFİ AYGÜLER
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TASIMACILAR

VOLVO KAMYON
Volvo Group

Sektörümüzün çok k›ymetli yöneticilerinden
Ford Otosan Genel Müdürü Say›n Nuri Otay'›

kaybetmenin derin üzüntüsünü yafl›yoruz.

Volvo Kamyon Türkiye olarak merhuma
Allah'tan rahmet; ailesi, yak›nlar›,
Ford Otosan ve Koç Holding ile

tüm sektöre sab›r ve baflsa¤l›¤› dileriz.
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TASIMACILAR

BAŞSAĞLIĞI
Geçirdiği ani kalp krizi sonucu Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

NUR‹ OTAY’›
Kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesine, 

sevenleri ve  sektörümüze başsağlığı dileriz.

TAŞIMACILAR GAZETESİ EKİBİ ADINA

M. Mete KALENDER
TASIMACILAR

BAŞSAĞLIĞI
Geçirdiği ani kalp krizi sonucu Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

NUR‹ OTAY’›
Kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesine, 

sevenleri ve  sektörümüze başsağlığı dileriz.
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SEKTÖRDEN 

TASIMACILAR
TNT BİLGİ VE

HABERLEŞME
SİSTEMLERİ

EYLEM ZAĞLI’YA
EMANET

∂ TNT’de Eylem Zağlı Bilgi Haberleşme Sistemleri Direktörlüğü’ne getirildi.
Zağlı 1998 yılından beri TNT bünyesinde çalışıyor.
Ekspres dağıtım sektörününün temsilcilerinde TNT Ekspres Türkiye Bilgi ve Ha-
berleşme Sistemleri Direktörü’ğünde bir değişiklik yaşandı. Önceki görevi, TNT
Ekspres Türkiye Bilgi İşlem Koordinatörü ve Proje Ofisi Müdürü olan Eylem
Zağlı, TNT Ekspres Türkiye bünyesinde “Bilgi ve Haberleşme Sistemleri Direktörü”
olarak görevine devam edecek. 

ZAĞLI, 1998 YILINDAN BERİ TNT BÜNYESİNDE
Eylem Zağlı, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği’ni
bitirdikten sonra, Bilgi Üniversitesi’ndeki TNT Akedemi’den birincilikle mezun
oldu. Eylem Zağlı, 1998 yılından bu yana TNT Ekspres Türkiye bünyesinde
sırasıyla Yazılım Uzmanı ve Bilgi İşlem Koordinatörlüğü ve Proje Ofisi Müdürlüğü
görevlerini başarıyla yerine getirmişti. Zağlı, artık Bilgi Haberleşme Sistemleri
Direktörlüğü’ne getirildi

Oya KAYA-İlker SEZER

T
afl›mac›lar Gazetesi olarak gümrük müfla-
virlerinin ve TIR floförlerinin dertlerini
dinledik. ‹lk olarak gümrük komisyoncu-
lar›n›n çal›flt›€› büroya u€rad›k ard›ndan

tek tek TIR floförlerinin dertlerini dinledik. Gümrük
komisyoncular›, e-imza uygulamas›n›n bafllamas›ndan
sonra kendi mesleklerinin daralaca€›n› hatta bu mes-
le€in kalkaca€›n› söylediler. Müflavirler, gümrükçü-
lü€ün yavafl yavafl bitece€ini ve bu mesle€in kald›r›lma
riskinin oldu€unu savundular.

Gümrük müflavirlerinin ard›ndan gazetemizi TIR’la-
r›nda misafir eden floförler yaflad›klar› s›k›nt›lar› pay-
laflt›lar. Genel olarak Bulgaristan s›n›r›ndan flikâyet
eden TIR floförleri, Avrupa’da Türk TIR’c›s›n›n çifte
standarda tabi tutuldu€unu söylediler. TIR floförleri,
dijital takograf konusunda ise çeliflkili konufltu.
Dijital takograf uygulamas›n›n olumlu sonuçlar do-
€uraca€›n› ve ifl saatlerini belli bir düzene tabii tuta-
ca€›n› söyleyenler olmas›na karfl›n, Türkiye’nin dijital
takograf için gerekli alt yap›ya sahip olmad›€›n› söy-
leyenler de mevcut. TIR floförü Mustafa Yüce ise
Bulgar s›n›r›ndan içeri girince adeta “mengeneye s›-
k›flm›fl gibi” hissettiklerini belirtti.

METE ŞEN: “ŞOFÖRLERE YÜKSEK STAN-
DARTLARDA UYGUNLUK BELGESİ VERİLMELİ”

Mete fien, Albatros flirketine ba€l› çal›flan ve sürekli
olarak Avrupa’ya yük tafl›yan bir TIR floförü. Genel
s›k›nt› olarak Bulgaristan ve Macaristan’da yaflan›lan
kötü muameleyi gösteren fien, Bulgar taraf›n›n a€›r
çal›flmas› ve rüflvet istenmesinden s›k›ld›klar›n›, bu
duruma bir çözüm bulunmas› gerekti€ini söyledi.

Bulgar polisinin sü-
rekli “avanta” peflin-
de oldu€unu söyle-
yen fien, yeni aç›la-
cak Köstence Ro-Ro
hatt›n› dört gözle
beklediklerini söy-
ledi. Türk polisiyle
Avrupa’daki polis-
leri karfl›laflt›ran

fien, Alman polisinin çok
adil oldu€unu, Bulgar ve Macar polisinin “3” liral›k
cezay› “103” lira yapt›€›n›, Türk polisinin ise di€er
polislere nazaran daha iyi oldu€unu söyledi. Ayr›ca
fien, Macaristan’da TIR floförlerinin soyguna u€rad›€›n›
da belirtti.

Dijital takografa daha geçmediklerini söyleyen
fien, dijital takograf›n daha adil bir sistem getirece€ini
söyledi. fien, ekspres tafl›mac›l›k yapan TIR floförle-
rinin belli bir süre içinde mal› teslim etme zorunlu-
lu€u nedeniyle, h›zl› ve uykusuz bir flekilde arac›
süren floförlerin kendilerini hayati tehlikeye att›€›n›
söyledi. Kulland›€› arac›n Volvo olmas›ndan dolay›
çok memnun oldu€unu ve sürücüyü yormamas›ndan
dolay› çok rahat bir sürüfl sa€lad›€›na de€indi. TIR
floförlerine ‹ngilizce bilme flart› getirilmesini savunan
fien, “Türkiye d›flar›da güzel bir flekilde temsil et-
meliyiz ve bunun için mesle€i gençlere b›rakmak
gerekiyor ve bana göre floförlere yüksek standartlarda
uygunluk belgesi verilmeli” dedi.

ALİ YILDIRIM: “HALKALI GÜMRÜĞÜ 
ÇOK YAVAŞ”

Ali Y›ld›r›m, flehir
içinde yük tafl›ma-
c›l›€› yapan Seyyah
lojisti€e ba€l› bir
TIR floförü. Türki-
ye’deki yollardan
memnun oldu€u-
nu söyleyen Y›l-
d›r›m, Türkiye’de-
ki gümrüklerin yavafl çal›flmas›ndan do-
lay› s›k›nt›lar yafland›€›n› belirtti. Özellikle Hal-
kal›’daki gümrü€ün çok yavafl ifllendi€ini söyledi. 

MUSTAFA YÜCE: “ TÜRKİYE’DE DİJİTAL
TAKOGRAF İÇİN ALTYAPI YOK”

Mustafa Yüce, Murat Nakliyat’ta çal›fl›yor ve
Türkiye’deki Suriye hariç bütün s›n›r kap›lar›n›
kullan›yor. Yüce, Kap›kule s›n›r kap›s›n›n TIR flo-
förlere çok s›k›nt›lara yol açt›€›n› söyledi ve Bul-
garistan s›n›r›ndan geçmeyi “bir mengenenin içine”
girmeye benzetti. Dijital takograf kulland›€›n› ve
bu durumdan memnun olmad›€›n› söyleyen, normal
çal›flma saatleri içinde iyi oldu€unu ancak Türki-
ye’de dijital takograf için gerekli altyap›n›n olma-
d›€›n› söyledi. Yüce, Avrupa’daki Türk floförlerinin
hor görüldü€ü ve Türk plakal› araçlara bilerek
zorluk ç›kar›ld›€›n› söyledi ve Köstence’ye aç›lan
Ro-Ro hatt›n›n aç›lmas›n›n ticareti rahatlataca€›
görüflünde. Yüce, kulland›€› arac›n MAN oldu€unu
ve arac›ndan memnun oldu€unu söyledi. 

MEHMET BİLİCİ: “KÖSTENCE HATTI BULGAR
SINIRININ YERİNİ ALMAZ”

Mehmet Bilici, Alp-Özler firmas›nda çal›fl›yor
ve uzun y›llard›r uzun yol floförlü€ü yap›yor. Di€er
floförlerin Bulgaristan hakk›ndaki görüfllerine ka-
t›lan Mehmet Bilici çözülmesi gereken ilk sorun
olarak bunu görüyor. Yak›n zamandan Almanya’ya
gidece€ini ve kulland›€› Mercedes Axor model
araçtan çok memnun oldu€u söyledi. Türkiye’deki
gümrüklerin iflleyiflini de€erlendirirken Türkiye’de
gümrükçülü€ün biraz yavafl iflledi€ini söyledi.
Bilici, Bulgaristan s›n›r›na alternatif olarak yap›lacak
Köstence hatt›n› ise flöyle yorumlad›: “Köstence
hatt›ndaki gemiye bin euro para civar› alacaklar›n›
ve firmalar›n yine daha ucuz olan yeri yan‹ Bulga-
ristan s›n›r›n› seçece€ini tahmin ediyorum”

BULGAR SINIRI BÜYÜK DERTBULGAR SINIRI BÜYÜK DERTBULGAR SINIRI BÜYÜK DERTBULGAR SINIRI BÜYÜK DERTBULGAR SINIRI BÜYÜK DERTBULGAR SINIRI BÜYÜK DERT
TAşIMACILAR GAZETESi olarak gümrükteki

s›k›nt›lar› dinlemek için Erenköy
Gümrüğü’ne gittik. TIR şoförleri

Bulgaristan s›n›r›ndan ve
Avrupa'da Türk şoförlerine

yap›lan çifte standarttan yak›nd›.

ALİ YILDIRIM

METE ŞEN
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