
Geçifl belgelerinde
ve TIR Karnesinde
düflüfl yaflan›yor
∂ TOBB’dan al›nan veriler do€rultusunda,
2012 y›l›n›n fiubat ay›nda, 2011 y›l›n›n ayn›
dönemine göre verilen geçifl belgesi TIR
Karnesi say›s›nda düflüfl yafland›€› göründü.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli€i, Ticaret ve
TIR Dairesi Baflkanl›€›’n›n verilerine göre,
Uluslararas› Karayolu Tafl›mac›l›€›nda 2012
y›l› fiubat ay›nda, bir önceki y›l›n fiubat ay›na
göre verilen geçifl belgesi say›s›nda yüzde
6.72’lik, TIR Karnesi say›s›nda ise yüzde
1.06’l›k bir azalma yafland›.

ŞUBAT AYINDA % 1.6 AZALMA
2011 y›l› fiubat ay›nda verilen geçifl belgesi

71 bin 692 iken, 2012 y›l›n›n fiubat ay›nda
yüzde 6.72’lik bir gerileme ile 67 bin 126’ya
düfltü. fiubat 2011 y›l›nda ise verilen TIR kar-
nesi say›s› 54 bin 262 iken, 2012’nin flubat
ay›nda yüzde 1.06 oran›nda yaflanan düflüflle
TIR Karnesi say›s› 53 bin 686’ya geriledi.

2012 y›l›n›n Ocak, fiubat ay›nda verilen
geçifl belgesi say›s›nda geçen y›la göre yüzde
7.46’l›k bir azalma ile 144 bin 478 olurken,
yine ayn› dönemde verilen TIR Karnesi say›-
s›nda da ayn› flekilde yüzde 1,95’lik bir düflüfl
ile 106 bin 038’e geriledi€i görüldü.

Can ve mal güvenli€i aç›s›ndan kullan›lmas›
zorunlu olan Say›sal takograf kartlar›nda ise;
2012 y›l› fiubat ay›nda toplam 3 bin 279 adet
sürücü kart›, 13 adet flirket kart› ile 12 adet
servis kart› üretilerek, sahiplerine ulaflt›r›ld›.
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MOTOR‹N F‹YATLARI 
‹STANBUL 3.96
ANKARA 3.96
‹ZM‹R 3.96
ADANA 3.96

D.BAKIR 4.05
S‹VAS 4.01
I⁄DIR 4.06
HATAY 3.96

∂ Takograf servisçileri ve
satıcıları bir çatı altında bir-
leşerek "Uluslar-
arası Takografçılar
Derneği"’ni kurdu.
Takograf servis ve
satıcıları resmi ola-
rak, Şubat ayı itibariyle Tür-
kiye’de ve Dünya’da faaliyet

gösteren takograf servisçi-
lerinin ve satıcılarının men-

faatini gözetmek ve
sektördeki sorunla-
rına çözüm bulabil-
mek adına Kayse-
ri’de Uluslararası

Takografçılar Derneği (UTD)
çatısı altında bir araya geldi. 

TAKOGRAFÇILAR BİR ÇATI ALTINDA TOPLANDI

Ambar nakliyecileri N2 belgesinin
KR‹TERLER‹NDEN RAHATSIZ

Türkiye Nakliyeciler Derneği (TND) Başkanı Erol Özçelik, N2 belgesinde yer alan; 10 adet 
özmal, 300 m alan ve 2 bölge 4 ili içeren taşıma ağı kriterlerinden dolayı ambar nakliyecileri-

nin zor durumda olduğunu belirterek N2 belgesinin kıstaslarının yumuşatılmasını istedi.
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“N2 BELGESİ AMBARLARIN GELENEğİNİ BOZAR”
∂ Türkiye Nakliyeciler Derne€i (TND) Baflkan
Erol Özçelik,“N2 (Yurtiçi Ambar Nakliyat ‹fllet-
mecili€i) belgesi ile tafl›mac›l›k yapan firmalar›n›n
baz›lar› zor durumda. fiu an itibariyle ambar nak-
liyecilerinden 115’i N2 belgesi alm›fl durumda.
Belge fiyat› ise 31 bin 413 TL. N2 Belgesine göre
10 adet özmal, 300 m2 alan ve 2 bölge 4 ili içeren
tafl›ma a€›n›n oluflturulmas› gerekiyor, fakat baz›
firmalar iki il aras›nda tafl›ma yap›yor. E€er 4 ile
tafl›ma yaparsa baflka bir arkadafl›n›n bölgesine
girecek ve bu ambarlar›n gelene€ini bozacakt›r.
Bizim iste€imiz N2 belgesinde yer alan kriterlerin
biraz daha yumuflat›lmas›.”  

“R1 BELGESİ DAHA AVANTAJLI”
∂ N2 belgesinin flartlar›n›n çok a€›r oldu€unu, N2
yerine R1 (Yurtiçi Tafl›ma ‹flleri Organizatörlü€ü) bel-
gesinin daha avantajl› oldu€unu bildiren Baflkan Erol
Özçelik, “N2 belgesi almak için 10 adet kamyonete
ihtiyaç var. Bir kamyonet ortalama 20 bin TL civar›nda
10 tane al›n›rsa 200 bin TL eder, flubeler kiralar,
personel maafllar› derken zaten ifle bafllamadan R1
belgesi fiyat› vermifl oluyoruz, birde bu araçlar›n park
sorunu, bak›m maliyetleri, MTV gibi amortismanlar›n›
koyarsak R1 belge fiyat›n› zaten fazlas›yla afl›yor. R1
belgesinde filo kiralama olana€› da var. Özmal olmas›
flart de€il. Bu sayd›€›m›z flartlar göz önüne al›nd›€›nda
R1 belgesi daha avantajl›” dedi.  14’TE

Türkgözü sınır kapısına 300 litre engeli
∂ Ardahan’›n Türkgözü S›n›r Ka-
p›s›’nda yaflanan sorunlar ve mev-
zuat de€iflikli€i nedeniyle s›n›r
ticaretinin durma noktas›nda ol-
du€u bildirildi. Türkgözü S›n›r
Kap›s›’nda s›n›r ticareti anlam›nda
bir iyileflme kaydedilemeyen Ar-
dahan’da, gümrük mevzuat›nda
yap›lan son de€ifliklikle s›n›r ti-
careti büyük oranda sekteye u€-
rayaca€› öngürülüyor.

SINIR TİCARETİ 
DURMA NOKTASINDA

Türkgözü S›n›r Kap›s›’ndan hu-
susi araçlar›n ayda 4 defadan fazla
geçifline s›n›rlama getirilirken,
yük tafl›yan kamyon ve TIR gitti€i
ülkeden 300 litreden fazla yak›t
alamama zorunlulu€u getirildi.

Gümrüklerde yap›lan bu ani

uygulama ile özellikle Türki-
ye’den Gürcistan’›n baflkenti Tif-
lis’e yük tafl›mac›l›€› yapan lojistik 
firmalar›n› olumsuz yönde etki-
lerken, 300 litre yak›t uygulama-
s›yla birlikte Ardahan’da nere-
deyse yok denecek kadar az olan
s›n›r ticaretini de durma noktas›na
getirece€i öngörülüyor. 

OCAK-ŞUBAT ARASINDA 
2 BİN GİRİŞ-ÇIKIŞ

Posof ilçesindeki Türkgözü S›n›r
Kap›s›'ndan Ocak-fiubat aylar›nda
2000 lojistik tafl›ma yapan arac›n
geçti€i belirtilirken yap›lan mev-
zuat de€iflikli€iyle bu say›n›n daha
da afla€›ya düflece€i belirtildi.

Tırsan’dan "Kataforez"
teknolojisi
TIRSAN’DAN BİR İLK DAHA
∂ Treyler sektörünün önem-

li firmas› T›rsan, bir ilke
daha imza att›. Firma,
2012 y›l› Mart ay› itibariy-
le, kataforez teknolojisini
hayata geçiriyor. 5’TE
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∂ Volkswagen Ticari Araç, pick-up modeli Amarok’un daha geniş,
daha yüksek ve daha sportif konsept modeli “Amarok Canyon”u
Cenevre Fuarı’nda beğeniye sundu. ATR lastiklerinin daha rahat
sığması için 85 milimetre daha yüksek ve geniş olarak tasarlanan
Amarok Canyon’un, 2.0 TDI motoru 180 PS güç ve 400 Nm tork üre-
tirken, 4MOTION dört çeker sistemi de en zorlu arazi koşullarını ko-
laylaştırıyor. Amarok Canyon'un kapılarının altında bulunan bir

basamak, sürücüyle yolcuların araca daha rahat binmesi için kapıyla
birlikte otomatik olarak açılıyor. Bu basamak arazi koşullarında yol
alınırken, sürüşü etkilememek için yine kendiliğinden kapanıyor.
Turuncu egzotik rengiyle ilk bakışta dikkatleri üzerinde toplayan
Amarok Canyon’un iç tasarımı da dinamizmin ve extreme sporların
ruhuyla yapıldı. Direksiyon simidinden, vites koluna ve emniyet
kemerine kadar sportiflik vurgusu unutulmadı.

VOLKSWAGEN,
AMAROK CANYON

CENEVRE’DE 
TANITILDI

Lojistik sektöründe faa-
liyet gösteren KPT Lo-
jistik firmas›, 5 adet
BMC PRO 1144 çekici

ile filosunu güçlendirirken, Kü-
resel Transport Liman ‹flletmeleri
ise 5 adet BMC PRO 1144 ve 3
adet BMC PRO 940 ile filosun-
daki BMC say›s›n› 33’ye yük-
seltmifl oldu.

KPT LOJİSTİK ’İN 
TERCİHİ YİNE BMC

Lojistik sektöründe faaliyet
gösteren KPT Lojistik firmas›, 5
adet PRO 1144 çekici arac› ya-
p›lan bir törenle teslim ald›. Ya-
p›lan teslimatla KPT Lojistik’in
filosundaki BMC marka araç sa-
y›s› 20 adede ulaflt›. 

Törene, KPT Lojistik Firma-
s›’ndan Genel Müdür Yrd. Tah-
sin Dinçel, BMC’den Bölge Mü-
dürü Erdal Ero€lu, Öztatl› Oto-
motiv‘den Sat›fl Müdürü Feridun
Bilgio€lu kat›ld›. 

Tahsin Dinçel, araçlar› teslim
al›rken filolar›nda bulunan PRO
1142 çekicilerden memnun kal-
d›klar› için PRO 1144 çekici al-
d›klar›n› ve araç parklar›n›n yeni
PRO 1144’lerle daha da güçlen-
di€ini ifade etti.

KÜRESEL TRANSPORT’A 
8 ADET BMC ÇEKİCİ

Küresel Transport Liman ‹fl-
letmeleri araç park›na katt›€› 5
adet PRO 1144 ve 3 adet PRO
940 (8x2) araç ile filosunu güç-
lendirdi. Küresel Transport Li-
man ‹flletmeleri Kocaeli tesisle-
rinde düzenlenen teslimat töre-
nine; BMC ‹stanbul Bölge Mü-
dürü Erdal Ero€lu, Öztatl› Oto-
motiv Sat›fl Müdürü Feridun Bil-
gio€lu, Küresel Transport Liman
‹flletmeleri ortaklar› Hakan Ç›-
nar, Alpaslan Y›lmaz ve Müfla-
hidin Vural kat›ld›.

Uzun y›llard›r BMC araçlarla
çal›flt›klar›n› söyleyen Küresel

Transport Liman ‹flletmeleri fir-
ma orta€› Hakan Ç›nar BMC’ye
olan tutkusunun artarak devam
etti€ini belirtti. Ç›nar, BMC’nin
y›llard›r iflletme maliyetlerini
düflürdü€ünü, BMC yetkilileri-
nin kendilerine gösterdi€i des-
te€inde bu ortakl›kta büyük pay›
oldu€unu da sözlerine ekledi.

BMC yetkili Bayii Öztatl› Otomotiv taraf›ndan gerçekleştirilen teslimatlarda,
Lojistik sektöründe faaliyet gösteren KPT Lojistik’e ve Küresel Transport Li-

man ‹şletmeleri’ne toplam 13 adet çekici teslim edildi.

KPT Lojistik ve Küresel
Transport’un tercihi BMC

Ford Otosan İnönü Fabrikası’nda üretilen
ve düşük yakıt tüketimiyle dikkati çeken
Ford Cargo 1826D araçlar, Lüleburgaz

Belediyesi’nde kullanılacak.

Ford Cargo 1826D
araçlar, 3K İnşaat’a 
törenle teslim edildi

∂ Lüleburgaz Belediyesi’nde kullan›lmak üzere
3K ‹nflaat’›n ald›€› 3 adet Ford Cargo 1826D (4X2)
damper, ‹stanbul Mahmutbey’deki Çetafl Ford
Plaza’da düzenlenen törenle firma yetkililerine
teslim edildi. Teslim töreninde, Çetafl Ticari
Vas›ta A.fi. Kamyon Genel Müdürü Serhan Ifl›l-
dar’dan plaketini alan 3K ‹nflaat fiantiyeler Koor-
dinatörü Hasan Alkaya, flunlar› söyledi: “1993
y›l›nda ‹stanbul’da kurulan ve inflaat sektöründe
faaliyet gösteren flirketimiz, zaman içerisinde
flehir temizli€i, park ve bahçe düzenlemesi ifllerini
de portföyüne ekledi. 55 araçl›k filoya ve 450
kiflilik istihdama sahip olan firmam›z›n filosunu
hedeflerimiz do€rultusunda Ford ile güçlendirmeyi
tercih ettik. Karar vermemizde en önemli etken
düflük yak›t tüketimiyle verimlilik sa€layan Ford
Cargo’nun sundu€u cazip ödeme koflullar›, uygun
bak›m maliyetleri ve servis hizmetleri oldu.
Bundan sonraki projelerimizde de yolumuza Ford
Cargo ile devam etmek istiyoruz.”

Allison şanzımanları tüm Brezilya’da itfaiye
departmanlarıyla iş birliğini sürdürüyor.

Allison tam otomatik
şanzıman ile itfaiye
araçları hızlı ve güvenli

∂ LIGABOM etkinli€i esnas›nda yap›lan su-
numlarda 26 Brezilya eyaletindeki itfaiye amirleri
taraf›ndan Allison otomatik flanz›man›n acil
durumlar için sundu€u faydalar›n üzerinde du-
ruldu. Sunumlar sonras›nda flu anda Santa Ca-
tarina ‹tfaiyesi’nde faaliyet gösteren Allison do-
nan›ml› VW 17.250 E kamyonun bir gösterisi
de izlendi.

São Paulo ‹tfaiye Departman›’n›n Komutan›
Albay Luiz Humberto Navarro yapt›€› aç›kla-
mada; "Araçlar›m›z›n bak›m›ndan sorumlu ol-
du€um 9 y›l boyunca yetkililerimize tam oto-
matik flanz›manlar›n bak›m ve dayan›kl›l›k
avantajlar›ndan bahsettim. Bu süre zarf›nda,
Amerika’dan Pierce kamyonlar› sat›n ald›k.
Araçlar 20 y›l sonra bile flanz›man ar›zas› olmadan
çal›flmaya devam ediyor" diye konufltu.

Bursa menşeli Gökşin gıda filosunu, yeni
aldığı 8 adet Iveco Daily ile güçlendirdi. 

Iveco’dan Gökşin
Gıda’ya 8 adet Daily

∂ Iveco’nun Bursa yetkili sat›c›s› Özgözde Oto-
motiv, Bursa Ülker bayisi Gökflin G›da’ya 8
adet Daily arac›n› teslim etti. Iveco yetkili bayisi
Özgözde Otomotiv taraf›ndan gerçeklefltirilen
teslimat törenine Özgözde Otomotiv yetkilileri
ve Gökflin G›da yetkilileri kat›ld›.

2008 y›l›ndan beri g›da tafl›mac›l›€› yapan, fi-
losunda 54 adet farkl› boyutlarda da€›t›m arac›
bulunan Gökflin yetkilileri Iveco Daily’i tercih
etmelerindeki en önemli nedenin, hesapl› yak›t
tüketimi ve arac›n dayan›kl›l›€› oldu€unu belirtti. 

Özgözde Otomotiv Genel Müdürü Ercan Aslan
ise konuflmas›nda Gökflin’i sat›fl sonras› hiz-
metlerde de yaln›z b›rakmayacaklar›n› ifade
etti. Teslim edilen Daily araçlar 3.5 ton azami
yüklü a€›rl›€a, 130 HP güce ve 3750mm dingil
mesafesine sahip. 

A€›r nakliye ve proje tafl›mac›l›€›nda hizmet
veren Network Global Logistics,  dünyan›n
en güçlü çekicileri aras›nda yer alan Volvo
FH16 700 6x4 ve FH13 540, 6x4 ile geliflen
teknolojiye uygun ve kaliteli hizmet sunarak
ifl ortaklar›n›n gereksinimlerini en iyi flekilde
karfl›lamaya devam ediyor.

VOLVO YÜKÜMÜZÜ HAFİFLETECEK
Volvo FH16 700 6x4 ve FH13 540, 6x4

modellerini tercih etme nedenlerini tören
s›ras›nda aç›klayan Network Global Lo-

gistics firma ortaklar›ndan Mustafa Manaz
“Volvo Kamyon tüm donan›m›yla lojistik
hizmeti verdi€imiz enerji, makina, oto-
motiv gibi a€›r sanayi sektörlerindeki yü-
kümüzü en iyi flekilde tafl›yor” ifadelerini
kulland›. Volvo Kamyon Sat›fl Temsilcisi
Erkan Ergene ise; “Teslimat›n› gerçek-
lefltirdi€imiz Volvo FH16 700 6x4 ve FH13
540, 6x4 çekiciler Network Global Logis-
tics gibi alan›nda baflar›l› firmalar tara-
f›ndan tercih ediliyor olmas› bizim için
gurur kayna€›” dedi.

Volvo’nun çekicileri Volvo’nun çekicileri Network
Global Logistics A€›nda
Volvo’nun çekicileri Volvo’nun çekicileriVolvo’nun çekicileri Volvo’nun çekicileri 

Türkiye ve dünya genelinde hizmet veren Network Global Logistics, Volvo Kam-
yon ile müşterilerine uluslararas› ticaret pazar›ndaki lojistik ihtiyaçlar›n› karş›l›yor.

∂ Filosunu 17 y›ld›r Serin Treyler’den
oluflturan Ataklar Uluslararas› Nakliyat,
yine Serin’i tercih etti ve filosuna 180 Op-
tima Light treyleri katt›. Araçlar›n tamam›
2012 y›l›n›n ilk yar›s›nda Ataklar’a teslim
edilmifl olacak. Teslimat töreni Ataklar
Uluslararas› Nakliyat’›n merkez tesislerinde
düzenlendi. Törene Ataklar Nakliyat Yö-
netim Kurulu Baflkan› fiükrü Atak, Yönetim
Kurulu Üyesi Murat Atak, Pazarlama Mü-
dürü Selin Atak, Serin Treyler Yönetim
Kurulu Üyesi Mehmet Serin, Sat›fl Müdürü
Yaflar Erkan, Kalite Sorumlusu Ercan Y›l-
d›r›m, ‹stanbul Sat›fl Müdürü Ferhat Mutlu
kat›ld›.

"SERİN FANATİĞİ OLDUK”
Serin Treyler ile 1995 y›l›nda çal›flmaya

bafllad›klar›n› söyleyen fiükrü Atak; “1995
y›l›nda 50 adetlik bir araç al›m› yapacakt›k.
Fevzi Serin ile yapt›€›m›z görüflmenin ar-
d›ndan Serin’den yana tercihimizi kullan-
d›k. 50 araçla bafllad›€›m›z bu al›m› hep
Serin ile sürdürdük. Tabiri caizse Serin fa-
nati€i olduk” fleklinde konufltu.

“SERİN’İN LÜGATINDA ‘HAYIR’ YOK”
Serin’i ailelerinin bir üyesi olarak gör-

düklerini söyleyen Atak, “Fevzi Serin’den
bugüne kadar ‘hay›r” kelimesini duymad›k.
Bundan sonra da duyaca€›m›z› sanm›yorum.
Umar›m bizim bafllatt›€›m›z bu iflbirli€ini
çocuklar›m›z da devam ettirir” dedi.

“ATAKLAR, BİZE YENİ PENCERELER AÇTI”
Ataklar’›n sektörde çok ayr› bir yeri

oldu€unu söyleyen Mehmet Serin;
“Üretimde, sat›fl sonras›nda Ataklar,
bizlere yeni pencereler açt›. Ayl›k 10
adetlik üretimden, 200 adetlik üretim
kapasitesini ulaflt›k. Konya’da tüm Av-
rupa ülkesiyle rekabet eder hale geldik.
Bunda Ataklar’›n hep yan›m›zda ol-
mas›n›n etkisi büyük” dedi.

Turna Nakliyat 50 adet
Mercedes-Benz ile 
filosunu GÜÇLENDiRDi

Serin Treyler, Ataklar Nakliyat’a 180 adet Optima 
Light Treyler sat›ş› yapt›. Böylece Ataklar Nakliyat, 
filosunun tamam›n› Serin Treyler’den seçmiş oldu.

Serin Treyler’den, Ataklar’a büyük teslimat

Turna Nakliyat, yeni araç al›m›nda
Mercedes-Benz’ i tercih ederek filo-

sunu 50 adet Mercedes-Benz Actros
1844 LS ile güçlendirdi. 

∂ Turna Nakliyat’ ›n araç park alan›nda dü-
zenlenen tören ile al›nan yeni araçlar›n ilk 25
adedi firmaya teslim edildi. Törene, Turna
Nakliyat firma sahibi Hüseyin Durna ve Cengiz
Gündüz, Mercedes-Benz Türk Filo Sat›fl Da-
n›flman› Efe Tunal›o€lu, Mercedes-Benz Bayii
Mengerler Bursa Genel Sat›fl Müdürü Güven
Onan ve Kamyon Sat›fl Müdürü Abdurrahman
Zengin kat›ld›lar.

Teslim töreninde konuflma yapan Turna Nak-
liyat sahibi Hüseyin Durna, “Mercedes-Benz
araçlar›n›n sa€lad›€› yak›t tasarrufu, kolay ve
yayg›n servis hizmetleri, ayn› zamanda zorlu
yol koflullar›na olan dayan›kl›l›€›, Turna Lojistik’
in tercihini Mercedes-Benz’ den yana kullan-
mas›n› sa€lam›flt›r. Mercedes-Benz Türk ile ifl-
birli€imizin gelecek y›llarda da devam etmesini
arzu ediyoruz.” dedi.

Mercedes-Benz’den kamyon
grubunda özel kampanya
∂ Mercedes Benz'in uygulad›€› kampanyalarda
tüm araçlar› faydalan›rken A€›r ticari de ise Axor
ve Aktros kamyonlar müflterilerini bekliyor. Mer-
cedes-Benz, kamyonet almak isteyen müflterilerine
yüzde 0,89 faiz oran› ve 48 aya varan vade seçene€i
ile haz›rlad›€› kampanya ile destek olmaya devam
ediyor. Mercedes-Benz kamyon müflterileri, 48
aya varan vade seçene€i ile sunulan kampanya
çerçevesinde yüzde 0,05’ten bafllayan faiz oranlar›
ile yepyeni bir Mercedes-Benz kamyon sahibi
olabilecekler. Ayr›ca 150 bin TL kredi tutar› için
yüzde 0,05 faiz oran› ve 12 ay vade ile ayda 12 bin
547 TL ödeyerek de yepyeni bir kamyona sahip
olma f›rsat› da sunuluyor.

KPT LOJİSTİK
KÜRESEL TRANSPORT
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ENERJİ
OSCAR’LARI İÇİN

BAŞVURULAR 
BAŞLADI

∂  Sektörel Fuarcılık tarafından düzenlenen, her yıl ICCI - Enerji ve Çevre Fuarı
ve Konferansı kapsamında verilen enerji Oscar’ları Enerji Ödülleri 2012 için
şirketlerin başvuru süreci başladı.  Enerji alanında özverili çalışmaları teşvik
etmek amacıyla, geçtiğimiz yıl ICCI 2011 kapsamında Türkiye'de ilk defa
sahiplerini bulan Enerji'nin Oscar'ları, 2012 Mayıs ayında yapılacak muhteşem
bir törenle ikinci kez sahiplerine ulaşacak. Sektörel Fuarcılık, ikinci kez
Türkiye’nin en başarılı enerji projelerini Enerji Ödülleri 2012 ile enerji sektörüne
duyuracak. Enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketler tarafından büyük ilgi

gören enerjinin Oscar’ları olarak bilinen yarışmada 2 farklı kategoride toplam
8 ödül verilecek. Ülkemizde faaliyet gösteren şirketleri, sivil toplum örgütlerini,
akademisyenler ve kamu kurumlarının enerji alanında yaptığı özverili çalışmaları
teşvik etmeyi amaçlayan Enerji Ödülleri, her yıl ICCI - Enerji ve Çevre Fuarı ve
Konferansı kapsamında sahiplerini buluyor. Ödüllere başvuracak şirketler
‘Yenilenebilir Santraller’ ve ‘Termik Santraller’ olmak üzere iki kategoride
yarışacak. Yenilenebilir Santraller kategorisinde 5, Termik Santraller kategorisinde
ise 3 ödül verilecek.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›-
€›'nca 08-11 Mart 2012 tarihleri ara-
s›nda yetkilendirilmifl takograf serv-
isleri ile henüz servis kurma aflama-

s›nda olan 293 aday servisle birlikte yaklafl›k
olarak 800 kifliye takograf bilgilendirme ve
belgelendirme e€itimi düzenlendi.

TAKOGRAF DA EĞİTİM ZORUNLU
Karayolu güvenli€inin artt›r›lmas›n›n ve

tafl›t personelinin çal›flma flartlar›n›n belir-
lenmesinin amaçland›€› AETR Avrupa An-
laflmas› gere€ince, anlaflmaya taraf AB ül-
kelerinde 01.05.2006 tarihinden itibaren,
AB üyesi olmayan ülkelerde ise 01.01.2011
tarihinden itibaren uluslararas› karayolu ta-
fl›mac›l›€› yapacak olan yeni tescil araçlarda
dijital takograf kullan›m› zorunlu hale geti-
rildi. Bu amaçla, Takograf cihazlar›, 2006
y›l›nda Bakanlar Kurulu Karar› ile Ölçüler
ve Ayar Kanunu kapsam›na al›nd›. 

Takograf cihazlar›n›n kanun kapsam›na
al›nmas›yla birlikte, Metroloji ve Standar-
dizasyon Genel Müdürlü€ü taraf›ndan ta-
kograf cihazlar›n›n; Teknik düzenlemeleri,
Servisleri ve Muayene ve damgalanmas› ile
ilgili mevzuat çal›flmalar›n›n yap›lmas› için
2008 y›l›nda takograf flubesi kurularak ça-
l›flmalara bafllad›.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›€›nca
Antalya Belek Alva Donna Exclusive Ho-
tel’de düzenlenen organizasyonda Metroloji
ve Standardizasyon Genel Müdürü Bayram
Tek, Daire Baflkan› Bekir Özgüven, Takograf
fiube Müdürü Hasan Mutlu ve Metroloji ve
Standardizasyon personeli takograf konu-
sunda idari e€itim verdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›€›n›n des-
te€inde Takograf üreticisi firmalar›n ve distri-
bütörlerinin de teknik e€itim verdi€i bilgilen-
dirme toplant›s›na Uluslararas› Takograf Der-
ne€i üyelerinin yan› s›ra Yetkilendirilmifl 77
onayl› takograf servisi 216 servis kurma afla-
mas›nda olanlar kifliler kat›ld›.

BAKANLIKTAN ÜRETİCİSİNE 
HERKES EĞİTİMDEYDİ

E€itimde, Yük tafl›mac›l›€›nda azami a€›r-
l›€› 3.5 tonu geçen araçlarda ve yolcu tafl›-
mac›l›€›nda 9 kifliden fazla kapasiteli araç-
larda takograf kullan›m›n›n zorunlu hale
geldi€ini belirtilirken Metroloji ve Standar-
dizasyon Genel Müdürü Bayram Tek, Daire
Baflkan› Bekir Özgüven, Takograf fiube Mü-
dürü Hasan Mutlu’nun yan› s›ra takograf
üreticisi firma ve distribütörlerde kat›l›m-
c›lara takograf cihazlar›n›n tan›t›m›, tamiri,
teknik e€itimi ve idari e€itimiyle ilgili bil-
gilendirme ve belgelendirme konusunda e€i-
tim verdi.

Teknik ve idari e€itimin verildi€i bilgi-
lendirme toplant›s›na kat›lan UTD (Ulus-
lararas› Takografç›lar Derne€i) Baflkan› Mus-
tafa Çobanl› 4 günlük e€itimin sonunda
Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürü
Bayram Tek, Daire Baflkan› Bekir Özgüven
ve Takograf fiube Müdürü Hasan Mutlu’ya
plaketlerini takdim etti.

Lojistikçilerin “KDV”
kabusu sona erdi

Takografta bilgilendirme ve
belgelendirme eğitimi verildi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›ğ›'nca 293 aday servis-
le birlikte yaklaş›k olarak 800 kişiye takograf bilgilendir-

me ve belgelendirme eğitimi düzenlendi.

Araç üstü ekipman
üreticileri, Arüsder
2012’de buluşuyor

Türkiye’nin tek Araçüstü Ekipman
Fuar› Arüsder, ‹stif Makinalar› Distri-

bütörleri ve ‹malatç›lar› Derneği 
(‹SDER) desteğiyle 30 May›s’ta 

kap›lar›n› ikinci defa aç›yor.
∂ Türkiye’de araç, araç üstü ekipman ve ifl ma-
kinelerini buluflturan tek fuar olma özelli€ini ta-
fl›yan Arüsder, ‹stif Makinalar› Distribütörleri ve
‹malatç›lar› Derne€i’nin deste€iyle kap›lar›n›
ikinci kez aç›yor. Fuar, Arüsder’in ve Marmara
Belediyeler Federasyonun da deste€i ile 30 May›s
- 02 Haziran 2012 tarihleri aras›nda CNR EXPO
‹stanbul’da gerçeklefltirilecek. Sektörün buluflma
noktas› olacak fuarda kamyon, itfaiye, vidanjör,
can kurtaran, personel yükselticiler, yan sanayi
ürünleri, yol süpürme araçlar› ve daha bir çok
ekipman sergilenecek. 200 firman›n 35 bin met-
rekarede ürünlerinin sergilenece€i fuar 400’den
fazla ürün grubunu, üreticiyle ve al›c›y› ile bir
araya getirecek.

KAMYONDAN, ARAÇ ÜSTÜ VİNÇE 
KADAR ÜRÜN GRUBU BULUNUYOR

Kamyon, otobüs, midibüs ithalatç› ve ihracat-
ç›lar›, polis ve askeri amaçl› araçlar, belediye
araçlar›, römorklar, yan sanayi, damperler, tan-
kerler, flase üstü, yard›mc› ekipman ve aksesuarlar,
ifl makineleri, istif makineleri, araç üstü vinçler,
transmikserler fuar›n ürün gruplar›n› oluflturacak.
Fuar anlaflmas›, ‹SDER Genel Sekreteri Faruk
Aksoy ve Sine Fuarc›l›k Genel Müdürü Gürkan
Sekmen’in kat›l›m› ile imzaland›. Çin’in lider
konumda oldu€u araç üstü ekipman sektöründe
Türkiye, ABD, Almanya, Fransa, ‹talya, ‹ngiltere,
‹spanya’dan sonra 8’inci konumda bulunuyor. 
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∂ Lojistik sektörünün çat› ör-
gütü UT‹KAD’›n uzun zamand›r
gündeminde yer alan ve derne€in
Gelir ‹daresi Baflkanl›€› ile yü-
rüttü€ü iflbirli€i çabalar› sonuç
verdi.

KDV İSTİSNASI 
MESELESİNE SON VERİLDİ

2010’da ‹zmir’de uluslararas›
karayolu ve denizyolu tafl›ma-
c›l›€› yapan 142 flirkete, eksik
evrak nedeniyle kesilen a€›r
para cezalar›n›n ard›ndan sek-
törün en sanc›l› sorunu haline
gelen KDV istisnas›na son nok-
ta koyuldu. Maliye Bakanl›€›
Gelir ‹daresi Baflkanl›€›, ya-
y›mlad›€› 61 nolu Uluslararas›
Tafl›mac›l›k ‹stisnas›n›n Kap-
sam› ile ‹stisnan›n Tevsiki ve

‹ade ‹çin ‹braz› Gereken Bel-
geler Hakk›nda 61 Seri No'lu
KDV Sirküleri ile yüzlerce sek-
tör flirketini zora sokan uygu-
lamay› kökten çözdü.

“SEKTÖR ŞİRKETLERİ
KDV KABUSUNDAN 
KURTULDU”

Kesilen a€›r para cezalar› ne-
deniyle yüzlerce lojistik flirke-
tinin kapanma riski ile karfl›
karfl›ya kald›€› süreçte sorunun
çözümünde etkin rol oynayan
ve Maliye Bakanl›€› Gelir ‹da-
resi Baflkanl›€›, Gümrük ve Ti-
caret Bakanl›€› ve Ulaflt›rma,
Haberleflme ve Denizcilik Ba-
kanl›€› ile sürekli temas› sür-
düren UT‹KAD Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Turgut Erkeskin,
konu ile ilgili yapt›€› yaz›l›
aç›klamada, “ Sonunda sektör
flirketleri KDV kabusundan
kurtulmufl oldu. Lojistik sek-
törü ad›na son derece önemli
ve sevindirici bir geliflme” dedi.

“İSTİSNA HAKKIMIZ OL-
MASINA RAĞMEN, BUNU
BELGELEYEMİYORDUK”
KDV istisnas› sorununun çö-
züme kavuflturulmas›ndan do-
lay› büyük mutluluk duyduk-
lar›n› kaydeden Baflkan Erkes-
kin, flunlar› söyledi; “Organi-
zatörlerin yapt›€› ifller KDV is-
tisnas› kapsam›nda ve organi-
zatörlerin mevzuat çerçevesin-
de bu istisnadan yararlanma
haklar› var. Ancak, istisna kap-
sam›ndaki ifllerin gerçekleflti-
rilmesinde geçmifle dönük bel-
geleri ibraz etmeleri mümkün

de€ildi. ‹stisna hakk›m›z ol-
mas›na ra€men bunu belgele-
yemedi€imiz için ciddi zararlar
söz konusuydu.”

“GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ
TEMASLAR VE 
GİB’İN ÇALIŞMALARI
MEYVESİNİ VERDİ”

Maliye Bakanl›€› Gelir ‹daresi
Baflkanl›€› ile gerçeklefltirilen
yo€un temaslar, Gelir Yönetimi
Daire Baflkanl›€› ve Grup Bafl-
kan› ile yap›lan görüflmelerin
meyvesini verdi€ini belirten
Erkeskin, “Lojistik sektörü flir-
ketleri sonunda rahat bir nefes
alm›fl oldu. Sorunun sektör le-
hine çözümüne en büyük kat-
k›y› veren Gelir ‹dare Baflkan-
l›€›’na teflekkür etmek isterim.
Bu sirkülerle tafl›ma iflleri or-
ganizatörleri büyük bir yükten
kurtulmufl oldu” diye konufl-
tu.

SİRKÜLER NELERİ 
İÇERİYOR?

Buna göre 01.01.2008 tari-
hinde uygulamaya geçen e-be-
yanname sistemine uygun ola-
rak KDV beyannamelerinde ta-
fl›mac›l›k istisnas› beyan edil-
mesi halinde istisnaya iliflkin
bafll›ca bir liste ve belge talep
edilmeyecek. ‹stisnan›n tevsiki
gerekmesi veya istisnadan kay-
naklanan KDV’nin iadesi ifl-
lemlerinde de tafl›ma iflleri or-
ganizatörleri veya istisnaya tabi
tafl›ma ifllerini yapanlar›n hangi
belgeleri ibraz etmeleri gerek-
ti€i de aç›kl›€a kavuflturuldu.

Gelir ‹daresi Başkanl›ğ› ve UT‹KAD’›n çabalar› ile taş›ma
işleri organizatörlerinin kabusu haline gelen ve şirketleri
ağ›r para cezalar› ile karş› karş›ya b›rakan KDV istisnas›

sorununa köklü bir çözüm getirildi.

TURGUT ERKESKİN
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∂ AK Parti Edirne Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu bir süre önce uygulamaya
konulan ve AB’ye sınır olan il ve ülkeler için sıkıntı haline gelen araç çıkışı
sınırlamasının Bakanlar Kurulu kararı sonrasında resmen kalktığını belirtti. Bakanlar
Kurulu kararı ile uygulamaya konulan ve yurt dışına çıkan ve sonrasında giriş yapan
araçlara getirilen sınırlamanın etkileri kısa süre içinde Edirne’de hissedilirken Bakanlar
Kurulu kararı ile bu kararın resmen kalktığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan
Edirne AK Parti Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, “Alınan bu kararın başta Edirne ve
diğer komşu iller için sıkıntı yarattığının farkındaydık. Gelen talepler üzerine konuyu

ilgili bakanımızla defalarca görüştük ve yaşanan mağduriyetlerin sadece Edirne ile
sınırlı kalmadığını diğer illerimize de yansıdığını ilettik. Hatta Yunanistan ve Bulgaristan
gibi AB üyesi ülkelerden Edirne’ye gelerek günlük alış veriş yapan kişilerinde bundan
etkilendiğini ve gelişlerde azalma yaşandığını, bununda il ekonomisine zararı
olduğunu ifade ettik. İlgili Bakanlıklarımız konuyu gündeme alarak görüştüler ve
bundan böyle sadece AB’ye komşu olan illerin bu uygulamadan muaf tutulacağı
kararı Bakanlar Kurulu kararında alındı ve Cumhurbaşkanımızın onayına sunuldu.
Hayırlı uğurlu olsun” diyerek müjdeyi verdi. Mehmet Şenol EDİRNE

YEREL
TASIMACILAR YURTDIŞINA 

ÇIKIŞ 
SINIRLAMASI

KALKTI

Türkiye Elektrikli Vinç İmalatçıları Derneği
(TEVİD) Başkanı Ahmet Tekin Çelikbilek,
dış ticaret açığına rağmen vinç ithalatı 
yapıldığını söyleyerek, bu açığın yerli

ürünle kapatılabileceğini belirtti.

Abit Kızılca HATAY

S uriye’de giderek fliddetini
artt›ran ve bir y›l› geride
b›rakan olaylar›n Hama,
Humus ve ‹dlib bölgele-

rinde yo€unlaflmas› nedeniyle Cil-
vegözü S›n›r Kap›s›’ndan Suriye
içine ve Körfez ülkelerine giden
Türk TIR say›s›nda önemli ölçüde
azalma oldu€u belirtildi. Normal
zamanda günde ortalama 200
TIR’›n ç›k›fl yapt›€› Cilvegözü
S›n›r Kap›s›’ndan bu say› son gün-
lerdeki olaylar nedeniyle günde
6-15 aras›nda de€iflmeye bafllad›. 

“NAKLİYECİLİK 
BİTME NOKTASINDA”

UND Temsilcisi Hamit fian-
verdi, sürücülerin gitmek iste-
memesi, buna ek olarak iste-
yenlerinde aileleri taraf›ndan
gönderilmemesi nedeniyle Ha-
tay’l› Nakliyeciler olarak büyük
s›k›nt› çektiklerini söyleyerek
“Sürücüler, can güvenli€i ol-
mad›€› için gitmek istemiyor,
isteyen olursa da bu defa aileleri
karfl› ç›k›yor. Son günlerdeki
olaylar yüzünden giden Türk

TIR’› say›s› en çok 15’e düfltü”
dedi.  Çok hareketli olan Rey-
hanl› Cilvegözü S›n›r Kap›s›nda
yaflanan durgunlu€un, Hama ve
Humus’tan sonra son günlerde
‹dlib’te yaflanan olaylara ba€la-
yan fianverdi, Suriye üzerinden
Körfez ülkelerine giden az sa-
y›da TIR’›n Halep ve Irak üze-
rinden gittiklerini belirterek,
her türlü tehlikeyi göze ald›k-
lar›n› ifade etti. fianverdi, “Nak-
liyecilik bitme noktas›na geldi.
Firmalarda araçlar›n› göndermek
istemiyor. Özellikle ‹dlib,
Hama, Humus ve fiam üzerin-
den Ürdün’e giden arac›m›z kal-
mad›. Gidenlerinde ço€u kur-
flunlanm›fl olarak geri geliyor.
Durum vahim” diye konufltu.

‘ALTERNATİF YOL GÜZERGAHLARI
OLUŞTURULMALI”

Türk Plakal› TIR’lar›n yerini
ise Suriye araçlar›n› doldurdu-
€unu sözlerine ekleyen fianver-
di, devletin alternatif yol gü-
zergâh› olarak RO-RO sistemini
uygulamas›n› ve Nakliyecileri
desteklemesini istedi. Suriye’ye
g›da maddesi, yafl sebze ve mey-
venin yan› s›ra süt ürünleri gi-
diyor. Bu arada Cilvegözü S›n›r
Kap›s›’nda yerli TIR bulman›n
mümkün olmad›€›, daha çok
yabanc› plakal› araçlar›n gitti€i
belirtildi. Öte yandan Körfez
ülkelerinden gelen bir TIR sü-
rücüsü de Halep ve Irak üze-
rinden gidip geldi€ini söyledi.

∂ Türkiye Elektrikli Vinç ‹malatç›lar› Derne€i
(TEV‹D) Baflkan› Ahmet Tekin Çelikbilek, d›fl ti-
caret aç›€›na ra€men vinç ithalat› yap›ld›€›n› söy-
leyerek, bu aç›€›n yerli ürünle kapat›labilece€ini
belirtti.Türkiye’nin d›fl ticaret aç›€› sorunuyla u€-
rafl›rken, yerli ürünlerden uzaklafl›ld›€›na dikkat
çeken TEV‹D Baflkan› Ahmet Tekin Çelikbilek,
“D›fl ticaret aç›€› Ocak ay›nda 7 milyar dolar
aç›kland›. Pek çok üründe oldu€u gibi uluslararas›
arenada kalitesiyle ad›ndan söz ettiren yerli üretim
vinçlere ra€men son iki ayda yak-
lafl›k 8 milyon dolarl›k vinç it-
halat› yap›ld›” dedi. 

DIŞ TİCARET AÇIĞI YERLİ 
VİNÇLE KAPATILABİLİR

Sektörün 100 milyon dolarl›k
büyüklü€e sahip oldu€unu belir-
ten Çelikbilek, “Sektörümüze
öncelikle üretimde düzenleme ve standart getirmeyi
amaçl›yoruz. Yerli imalat vinçler yabanc› marka
vinçlerden kalite aç›s›ndan hiçbir fark› yokken,
üstelik daha uygun fiyattan sat›l›rken maalesef
talep edilmiyor, yurt d›fl›ndan ithal ediliyor. Son
2 ayda yaklafl›k 8 milyon dolarl›k vinç ithalat› ya-
p›ld›. Türkiye d›fl ticaret aç›€›n› yerli vinç kulla-
n›m›yla kapatabilir” dedi.

Çelikbilek: Vinç 
ithal etmek yerine 
yerlisini kullanalım

Sarp Sınır Kapısı’nda
büyük operasyon
∂ Sarp S›n›r Kap›s›’nda son y›llar›n en büyük hayali
ihracat giriflimi Sarp S›n›r Kap›s›’nda ortaya ç›kart›ld›.
‹stanbul’dan yükledi€i malzemeyi yurtd›fl›na ç›-
karmaya çal›flan iki TIR Sarp s›n›r Kap›s›’nda gö-
revliler taraf›ndan durduruldu. Kaçak ‹stihbarat ve
Narkotik büro ekipleri evraklardan flüphelenerek
yapt›klar› kontrollerde araç da beyan edilen mal›n
çok alt›nda bir mal oldu€u flüphesi üzerine kontrol
yapt›lar. Yap›lan kontrollerde 1 milyon 710 bin
dolar tutar›nda hayali ihracat engellenmifl oldu.
Evraklarda yap›lan kontroller, mal›n ç›k›fl nokta-
s›ndan Sarp S›n›r Kap›s›’na kadar gelifli ve buradaki
ifllemlerden yola ç›kan ekipler toplam de€eri yaklafl›k
1 milyon 710 bin dolar tutan bir hayali ihracat
olay›n› ortaya ç›kard›lar. Ekipler araçlar ve evraklar
üzerinde yap›lan kontrollerle ilgili olarak da tahkikata
devam edildi€i bildirildi. Hayati Akbaş ARTViN

Gümrükçüoğlu’ndan
Ulusoy ve Bulut'a plaket
∂ Trabzon Vergi Dairesinin bu y›l bafllatt›€› uygulama
ile Trabzon'da 2011 y›l›nda vergi rekortmeni olan
kurum ve flah›slar ziyaret edilerek plaketler verildi.
Kurumlar vergisi 5.'si ve ayn› zamanda ihracat 3.'sü
olan Lider G›da'n›n CEO'su Mustafa Bulut ile Gelir
Vergisinde 3.'cü olan Ali Osman Ulusay'a plaketlerini
Trabzon Belediye Baflkan› Dr. Orhan Fevzi Güm-
rükçüo€lu ve Trabzon Vergi Dairesi Baflkan› Zeki
Yumbul verdiler. Baflkan Gümrükçüo€lu ifladamlar›n›n
ve esnaf›n ve çal›flanlar›n verdi€i vergilerin yine
halk›n yarar›na yat›r›m olarak geri döndü€ünü kay-
dederek, vergi rekortmenleri s›ralamas›nda dereceye
giren ve ayn› zamanda TTSO Meclis Baflkan› olan
Ali Osman Ulusoy ile Lider G›da sahibi Mustafa Bu-
lut'a teflekkür etti. Hayati Akbaş ARTViN

Suriye’de yaşanan olaylar en çok nakliyecileri
olumsuz yönde etkilediğini söyleyen UND temsil-

cisi Hamit Şanverdi, Türk TIR’larının Suriye’ye
gidemediklerini, körfez ülkelerine gidenlerinde

Halep ve Irak üzerinden gittiklerini söyledi.

SURİYE’YE GİDEN TIR 
SAYISINDA CİDDİ AZALMA

UND temsilcisi Hamit Şanverdi,
Sınır Kapısından Suriye içine ve
Körfez ülkelerine giden Türk TIR
sayısında önemli ölçüde azalma
olduğu söyledi.

5 DİNGİLLİ KAMYONLAR CAN 
GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATAR

TREYLER 
SANAY‹C‹LER‹ 
DERNE⁄‹:

T REDER 5 dingilli motorlu tafl›tlar›n üre-
timini ve karayoluna ç›kmas›n› sa€layacak
yönetmeli€e istinaden yapt›€› aç›klamada;
“5 dingilli kamyonlar AB mevzuat›ndan

uzaklaflt›r›r, yol ve can güvenli€ini tehlikeye atar”
fleklinde tepkilerini ortaya koydular.

AB MEVZUATINDAN UZAKLAŞTIRIR
TREDER, “5 dingilli motorlu tafl›tlar›n›n üretimini

ve karayoluna ç›kmas›n› sa€layacak yönetmelik de-
€iflikli€i yap›laca€›n› üzülerek ö€renmifl bulunuyoruz.
Yönetmelik konusunda de€ifliklik talebinin Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanl›€›’n›n teknik alt komi-
telerinde görüflülmeden, ilgili sektörlerin ve bu sek-
törleri temsil eden sivil toplum kurulufllar›n›n
görüflü al›nmamas›ndan büyük bir üzüntü duyuyoruz.
Özellikle, treyler sektörünü hedef ald›€›n› düflün-
dü€ümüz tasla€›n, sektöründe üyesi oldu€u Rö-
morklar Alt Komitesi’nden de görüfl istenmedi€ini
ö€rendik. Bu durum “Motorlu Araçlar Teknik Alt
Komiteleri’nin çal›flma usul ve esaslar› ile ba€dafl-
mamaktad›r” fleklinde tepkilerini ortaya koydular.

TALEP GERİ ÇEKİLMELİ
TREDER Yetkilileri; “2008 y›l›nda yürürlü€e

giren, 27068 say›l› Araçlar›n ‹mal, Tadil ve Montaj›
Hakk›nda Yönetmelik’te 5 dingilli kamyon imal
edilmesine iliflkin hâlihaz›rda bir engel bulunma-
makta Karayollar› Trafik Yönetmeli€inin ilgili
maddeleri de "bölünemez yükler" için izin ver-
mektedir. Ancak yönetmelik de€ifliklik tasla€›n›n
kabul edilmesi halinde özellikle ulusal mevzuat›n
AB Uyum Yasalar›ndan uzaklaflmas›, dolay›s›yla
karayolu tafl›mac›l›€›nda emniyetsiz ve karayollar›na
zarar veren olumsuz flartlar›n meydana gelmesine
davetiye ç›karaca€›n› düflünüyoruz. Yönetmelikte
yap›lmas› planlanan de€ifliklik talebinin geri çe-
kilmesi gerekti€ine inan›yoruz.”

TREDER, 5 dingilli kam-
yonların üretilebileceğine
ve kullanılabileceğine yö-

nelik yönetmeliğe olan
tepkilerini bir basın açıkla-
ması ile sektöre duyurdu.

4 oms koyuldu_Layout 1  17.03.2012  20:26  Page 1



|    MART 2012     |      
|    www.tasimacilar.com    |      

GÜNCEL

TASIMACILAR 5

Y›l: 3  SAYI: 65 F‹YATI: 50 kuruş - MART 2012
GAZETEN‹N YAYIN PER‹YODU: HAFTALIK

YAYIN TÜRÜ: YEREL/SÜREL‹
www.tasimacilar.com

KURUCU
M.Naci KALENDER

İmtiyaz Sahibi
Mete Turizm Basın ve Yayıncılık Hizmetleri

San. ve Tic. Ltd. Şti. Adına 
M. Mete KALENDER

Adres: Ihlamurdere Cad, No:5 K:4 Beşiktaş - İstanbul
Tel: (0212) 258 77 86 - 87 Fax: (0212) 259 78 85
GSM: 0532 304 60 77 E-MAIL: info@tasimacilar.com   

info@tasimacilargazetesi.com
BASILDIĞI YER: İhlas Gazetecilik A.Ş.                       
29 Ekim Cad. No:23 / Yenibosna - İSTANBUL

Köşe yazılarının sorumluluğu yazarlarına aittir.

Taşımacılar Gazetesi basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

TASIMACILAR

ANADOLU TEMS‹LC‹L‹KLER‹
Ankara: Efecan BARUT 

İzmir: Orkut IŞIKALP  

Edirne: KAPIKULE-
HAMZABEYLİ Mehmet ŞENOL

(Edirne Gazetesi)

Hatay - Reyhanlı - CİLVEGÖZÜ:
Abit KIZILCA (Rehber Gazetesi) 

Hatay: Hasan YETMEZ 

Mersin: Meltem AHATOĞLU

Ardahan - Posof - TÜRKGÖZÜ:

Bülent KILIÇ (Kılıç Ofset) 

Iğdır-DİLUCU: Serdar ÜNSAL  

Ağrı Doğubayazıt GÜRBULAK:
Selehattin KAÇURU 

Artvin-Hopa-SARP: 
Hayati AKBAŞ 

Şırnak-Silopi-HABUR: 
Halil ÇOŞKUN 

Cizre: Emin Dilovan KINAY
(Haber 73 Gazetesi) 

Haber Koordinatörü: 
Abdullah KARLIDAĞ

Reklam ve Halkla ilişkiler: 
Deniz BAYDAR

Hukuk Danışmanı
Av. Uğur AMASYA

Muhabir: 
Oya KAYA 

Z. Şule GÜNDOĞAN
Elif ÖZDURAN

F.Serdar ÖZGÜLTEKİN

Grafik Tasarım: 
Ö.Faruk DİRLİK -

Faruk KILIÇ

DSV, ADR TAŞIMACILIĞIYLA ‘GENÇ FORWARDER YARIŞMASI'NDA
∂   UTIKAD, ABD'de yapılacak olan FIATA Uluslararası Genç Forwarder Yarışması'nda
Türkiye'yi temsil etmek üzere DSV Hava ithalat Operasyon Müdürü Serkan Vardar'ın sunduğu
projeyi seçti. Uluslararası bir kuruluş olan ve dünya çapında pek çok ülkeden nakliye ve lojistik
şirketlerinin üye olduğu FIATA, her yıl farklı bir ülkede kongre düzenleyip, değişik ülkelerden
gelen nakliye ve lojistik projelerini ödüllendiriyor. FIATA'nın Türkiye temsilcisi olan UTIKAD,
yapılan başvurular arasından bu yıl Türkiye'yi FIATA'da temsil etmek üzere DSV Hava ve Deniz
Taşımacılığı A.Ş. Hava ithalat Operasyon Müdürü olarak görev yapan Serkan Vardar'ın

sunduğu ''Tehlikeli Madde Taşımacılığı'  projesini seçti. UTIKAD'ın yaptığı değerlendirmeler
sonucu ise DSV Hava ithalat Operasyon Müdürü Serkan Vardar'ın projeleri Türkiye'yi ABD'de
yapılacak olan FIATA Kongresi ve Yarışması'nda temsil etmeye layık görüldü. Türkiye'den
firmaların FIATA'ya katılabilmeleri için öncelikle uluslararası hizmet vermeleri ve UTIKAD'a üye
olmaları şartı aranıyor. UTIKAD'a üye firmalardan yarışmaya katılacak olan çalışanların ise 30
yaşını aşmamış olması, yabancı dil bilmesi ve 3 yıldır aynı firmada çalışıyor olması gerekiyor.
FIATA Ödülleri Eylül ayından yapılacak kongrenin hemen ardından açıklanacak.

Abdullah Karlıdağ

TIRSAN Samand›ra
fabrikas›nda gerçek-
lefltirilen tan›t›m top-
lant›s›nda Kässboh-

rer SSL35 Silobas ve Lowbed
adl› iki yeni treyleri TIRSAN
Yönetim Kurulu Baflkan› Çetin
Nuho€lu anlatt›. Ayr›ca toplan-
t›da TIRSAN AR-GE’den Aykut
Semiz ve Lowbed Ürün Sorum-
lusu Eray Gül de yer ald›.

“TIRSAN ULUSLARARASI 
NAKLİYECİLİKLE 
AYNI YAŞTA”

Toplant›n›n aç›l›fl konufl-
mas›nda 2011 y›l›n› de€erlen-
diren TIRSAN Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Çetin Nuho€lu,
1977 y›l›nda kurulan TIR-
SAN’›n 35. y›l›n› doldurdu-
€unu ifade eden Nuho€lu,
daha yolun yar›s›nda olduk-
lar›n› belirtti. Nuho€lu, “TIR-
SAN’›n tarihi uluslararas› nak-
liyecilik ile efl de€erdir. 35
y›lda uluslararas› nakliyeci-
lerin say›s› 80’den 1623’e yük-
seldi” dedi.

“TÜRKİYE’NİN İHRACINDA
ÖNEMLİ PAYA SAHİBİZ”

Tafl›mac›l›k sektörünün ilk
AR-GE merkezini TIRSAN’›n
kurdu€unu ifade eden Nuho€-

lu, Kässbohrer SSL35 Silo-
bas’›n tamam›n›n Türk mü-
hendisleri ve Türk iflçileri ta-
raf›ndan üretildi€ini söyledi.
Nuho€lu, “Treder’in verilerine
göre Türkiye treyler sektörü
ihracat›n›n yüzde 50’den faz-
las›n› TIRSAN yapt›. 2012 y›-
l›nda ise 90 milyar dolarl›k
ihracat hedefimiz var” dedi.

“2011 YILINDA 
REKOR SATIŞ”

Geçti€imiz y›l yap›lan 16 mil-
yon dolarl›k yat›r›mla daha
modern bir tesise kavufltukla-
r›n› söyleyen Nuho€lu, “2011
y›l›nda 7 bin treyler ile TIRSAN
rekor k›rd›. 2012 y›l›nda ise 8
bin 736 treyler üretme hedefi-
miz var. Bu üretimimizin 6
bin 600 yurtiçi, 2136 ile ihracat
olacakt›r” fleklinde konufltu.

“ADR İLE ÜRÜNLERİMİZİN
KIYMETİ ANLAŞILACAK”

2011 y›l›nda AR-GE’nin des-
te€i ile dört araç yapt›klar›n›
söyleyen Nuho€lu; Frigorifik,
Silindirik Akaryak›t Tankeri
ve Kamyon-Römork ve üreti-
minde çok iyi gittiklerini be-
lirtti. ADR ile ilgili mevzuat
yürürlü€e girdikten sonra bu
ürünlerin pazardaki rolünün
anlafl›laca€›n› dile getirdi.

“KÄSSBOHRER SSL35
SİLOBAS İLE YÜKSEK 
VERİM”

Ayr›ca Kässbohrer SSL35 Si-
lobas’›n tan›t›m›n› da yap›ld›.
Tan›t›m için kürsüye gelen
TIRSAN AR-GE’den Makine
Mühendisi Aykut Semiz, Käss-
bohrer SSL35 Silobas’›n 35 y›l-
l›k TIRSAN deneyimiyle ortaya
ç›kt›€›n› belirtti. Semiz, “Av-
rupa’da Kässbohrer SSL35 Si-
lobas’›n tercih edilmesinin en
önemli sebebi kullan›lan tek-
noloji sayesinde yüksek verim-
lilik sa€lamas›” dedi. 

Kässbohrer Yatay Silobas’›n
yeni tasar›m›yla 450 kg a€›rl›k
avantaj› sa€lad›€›n› belirten Se-
miz, Kässbohrer Silobas’›n kul-
lan›c›s›na iflletme maliyetleri-
nin düflürülmesi ve tafl›ma kap-
asitesinin artmas›yla rekabet
avantaj› sa€lad›€›n› ifade etti.

2011 y›l›nda 7 bin treyler üretimiyle alan›nda Avru-
pa'n›n 4. büyük üreticisi konumuna gelen TIRSAN,
önümüzdeki 3 y›lda üretimini yaklaş›k ikiye katla-

y›p üçüncülük koltuğuna oturmay› hedefliyor.

REFLEKTiF ŞERiT 
UYGULAMASINDA 
ECE 104 Standartı

3M Türkiye, uygulamaya al›nan ve tüm TÜV
istasyonlar›nda geçerli olan reflektif flerit uy-
gulamas› ile ECE 104 standartlar›n› hat›rlatarak,
yol güvenli€i için uyar›yor.

Reflektif iflaretlemeler arac›n arka ve yan bö-
lümlerinin profilini net bir flekilde belirleyip
arac›n gece 1000 metreye kadar görünür k›l›yor.
10 y›l› aflk›n bir süredir yap›lan bilimsel çal›fl-
malar ve saha araflt›rmalar›, do€ru flekilde ifla-
retlenmifl kamyonlar›n iflaretlenmemifl kam-
yonlara göre kaza oran›n›n otuz kat azald›€›n›
ortaya koyuyor.

3M Türkiye, araç iflaretlemeleri konusunda ref-
lektif fleritler, kal›c› trafik iflaretleri ve tabelalarda
kullan›lan, trafik güvenli€i ile ilgili regülasyonlarda
belirtilen reflektivite, aç› ve dayan›kl›l›k flartlar›n›
yerine getiren ürünler gelifltiriyor.

3M Türkiye Reklam ve Bask› Ürünleri Bölü-
mü Ülke Müdürü Ebru Erden: “3M reflektif
araç fleritleri sayesinde ambulans gibi acil
durum araçlar›, a€›r vas›talar, tehlikeli madde
tafl›yan araçlar gibi araçlar›n gece görünürlü€ü
art›yor. Uluslararas› bir yönetmelik olan ECE
104, a€›r vas›ta araçlar üzerindeki reflektif ifla-
retlemelerin kullan›m›n› düzenliyor. 15 Ocak
2012 tarihi itibariyle TÜV istasyonlar›nda 2011
model üstü araçlar›n muayenelerden geçebil-
mesi için ECE 104 ve ilgili standartlara uygun
reflektif flerit uygulanmas› istenmektedir. Aksi
takdirde a€›r kusur say›l›p araçlar muayeneden
geçememektedir” diye konufltu.

ECE 104 NEDİR?
ECE 104, a€›r vas›ta araçlar üzerindeki retro-

reflektif iflaretlemelerin kullan›m›n› düzenleyen
uluslararas› bir yönetmeliktir. Pek çok Avrupa
ülkesi taraf›ndan uygulamaya geçirilen ECE
104, A€›rl›€› 7,5 tonun üzerindeki a€›r vas›taya
veya 3,5 ton üzerindeki römorka sahip kiflilerin
uymas› gereken bir yönetmelik niteli€inde.

REFLEKTİF İŞARETLEME NEDEN
UYGULANMALI?

Kazalar› önleyip hayat kurtarmak, güvenli€i
art›rmak ve araçlar›n görünürlü€ünü sa€lamak,
trafik kazalar›n› azalt›p ticari verimlili€i art›r-
mak ve tamir-bak›m masraflar›n› azaltmak,
flirketlerin; araç, sürücü, yolcu ve yaya güvenli€i
ile ilgili daha proaktif olmas›n› sa€lay›p ku-
rumsal imajlar›n› flirket içinde ve d›fl›nda güç-
lendirmeleri, herhangi bir kaza sonras› yönet-
melik ihlalinden do€abilecek olas› hukuki yap-
t›r›mlar ile karfl›lafl›lmas›n› engellemek için
reflektif iflaretlemeleri uygulanmal›d›r.

Türkiye çap›nda TNT Ekspres taraf›ndan
kitap ba€›fl› yap›lan ilkö€retim okullar›ndaki
7-14 yafl grubu ö€rencileri aras›nda yap›lan ve
gelenekselleflen “‹flte Benim Öyküm” yar›flmas›
bafll›yor.

Yar›flmaya kat›lmak isteyen ö€renciler, kitap
toplama kampanyas› ile okullar›na ulaflan kitap-
lardan birini okuyarak ilham ald›klar› bir unsurdan
yola ç›k›p kendi öykülerini yaratacaklar. Yar›flmaya
kat›lan tüm öyküler, jüri taraf›ndan de€erlendi-
recek ve yar›flmada ilk üçe giren ve mansiyon
ödülü alan ö€renciler, TNT Ekspres Türkiye ta-
raf›ndan lise sonuncu s›n›fa kadar burs ile ödül-
lendirilecekler. Ayr›ca birinci olan ö€rencinin
okuluna bilgisayar hediye edilecek.

TNT Ekspres Türkiye’nin kitap ba€›fl› yapt›€›
okullarda okuyan ilkö€retim ö€rencileri “‹flte
Benim Öyküm” dedikleri hikâyeleriyle 19 Mart
2012’ye kadar yar›flmaya baflvurabilecekler. Jüri
üyeleri Mart ay›nda bir araya gelerek dereceye
giren adaylar› belirleyecekler. Ard›ndan TNT
Ekspres Türkiye’nin ‹stanbul’da düzenleyece€i
törende dereceye giren ö€renciler ödüllerine ve
çeflitli hediyelere kavuflacaklar.

Proje, Ça€dafl Yaflam› Destekleme Derne€i
Zeytinburnu fiubesi iflbirli€i ile gerçeklefltiriliyor.
TNT Ekspres Kitap Toplama Kampanyas›’na
12 y›lda 5 milyona yak›n kitap ba€›flland›.

‹lk kez 2000 y›l›nda, TNT Ekspres Türkiye’nin
kendi çal›flanlar› ile müflterileri aras›nda bafl-
latt›€› kitap toplama kampanyas›, halk›n da
büyük ilgi göster-
mesiyle Türki-
ye’nin dört bir ya-
n›na ulaflan dev
bir kampanyaya
dönüfltü. TNT
Ekspres’in kitap
toplama kampan-
yas› ile 12 y›l
içinde 2212 okula
4 milyon 735 bin
kitap ba€›flland›
ve yüz binlerce
ö€renci için umut
kap›s› araland›. 

TNT Ekspresten
“‹şte Benim
Öyküm’’yar›şmas›
TNT Ekspres Türkiye’nin sosyal sorumlu-
luk projesi “TNT Ekspres Bilgi ve Kültür
Taş›yor” isimli kitap toplama kampanya-
s›n›n devam› olan “‹şte Benim Öyküm”

yar›şmas› bu y›l 6. kez başl›yor.

TIRSAN’ın 2014 hedefi
Avrupa’da ilk üçe girmek
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T ürkiye Nakliyeciler Derne€i (TND)
Baflkan› Erol Özçelik, Genel Sekreter
Hakk› Baflman ile bölgesel nakliyecilik
yapan firmalar›n kanayan yaras› olan

birçok konuda aç›klamalarda bulundular. 
Nakliyecilerin sorunlar›na çözüm bulabilmek

amac›yla göreve geldiklerini söyleyen TND Yö-
netim Kurulu Baflkan› Erol Özçelik, yönetimin
Hüseyin fianal, Nahil Akman, Hakk› Baflman,
Mert Gürsoy, Tolga Arman, Cüneyt Keklik isim-
lerinden olufltu€unu söyledi.

AMBARLAR HADIMKÖY’E TAŞINIYOR
Zeytinburnu Ambarlar bölgesinin 2012 sonu

itibar›yla Had›mköy’e tafl›naca€›n› belirten Öz-
çelik, TOK‹ taraf›ndan Had›mköy Deliklikaya’ya
yap›laca€›n› belirtti. Özçelik, “Had›mköy’de 267
dönüm bir alan ambarlar bölgesi için kamusal-
laflt›r›lm›fl durumda. Havalar›n kötü olmas› se-
bebiyle henüz bafllanmad›. Aç›l›fl Say›n Baflbakan
Recep Tayyip Erdo€an taraf›ndan yap›lacak. UKO-
ME ve Zeytinburnu Belediyesi’nin alm›fl oldu€u
karara göre 2012 y›l› sonunda Ambarlar Had›m-
köy’e tafl›nacak” dedi.

“YENİ AMBAR İNŞAATI BİTMEZSE 
BİZ NEREYE TAŞINACAĞIZ”

Had›mköy’de henüz kazma
vurulmam›fl olan yeni ambarlar
bölgesinin bitim tarihi ile ilgili
flüphelerinin oldu€unu belirten
Özçelik, “Had›mköy’de bugün
yar›n inflaat bafllayacak. Fakat
UKOME ve Zeytinburnu Bele-
diyesi bize 2012 sonuna kadar

boflalt›n yaz›s› gönderdi. Tamam, biz buradan ç›-
kaca€›z daha büyük ambarlarda ve daha teknolojik
ortamda çal›flmaya haz›r›z. Fakat inflaat›n y›l
sonuna kadar bitece€i meçhul, e€er bitmezse, dük-
kanlara mühür vurulacak ve belgelerimiz iptal
edilecek bizi tedirgin eden konu bu. E€er 2012 so-
nuna kadar yeni ambar bölgesi bitmez ise bizim
burada ç›kma süremiz de uzat›lacak m›? Bu konuda
ciddi anlamda ambarlar bölgesi esnaf› tedirgin.”

“R1 ALALIM AMA ADİL 
REKABET POLİTİKASI OLSUN”

Uluslararas› lojistik firmalar›n›n yüklerini ta-
fl›d›klar›n› belirten Özçelik, “Bizim rakiplerimiz
Ceva, DHL, TNT gibi çokuluslu lojistik firmalar›,
iflin temelinde bu firmalar›n yüklerini biz tafl›-
yoruz. Müflteri bakt›€›nda CEVA’ya tafl›t›yorum
diyor ama mal›n› biz bir yerden bir yere götürü-
yoruz. Bu tür çokuluslu firmalar sektöre girerse
hem tafl›ma maliyetleri çok artacak hem de
bizim kazanc›m›z düflecek. Kazanc›m›z düflünce
ifl kalitesi de otomatikman düflüyor. Biz TND
olarak bu firmalar ile rekabet içinde olmak isti-
yoruz ama o firmadan biz R1 belgemizi 5 y›lda
bir yerine y›ll›k olarak yenileyelim. Ama ciromuz

kadar yenileme fiyat› olsun. Örnek olarak söylü-
yorum; DHL y›ll›k 5 milyon TL ciro yap›yor, biz
ise 100 bin TL ciro yap›yoruz o da ayn› fiyat›
ödüyor bizde ödüyoruz. Yenileme ücreti y›ll›k
ciro üzerinden ödensin biz her sene seve seve
öderiz” fleklinde konufltu.

“KAPI KAPI DOLAŞIP CEZA KESİYORLAR”
Ulaflt›rma Bölge Müdürlü€ü Ekipleri’nin ambarlar›

tek tek gezerek yetki belgesi olmayan firmalara
ceza kesti€ini belirten Baflkan Özçelik, bunun ka-
nunsuz bir durum oldu€unu belirtti. Özçelik, “An-
cak yetki belgesi olmayan araçlar› yolda durdurup
ceza kesebilirler. Ambar›n içinde gezip yetki belgesi
olmayan flirketlere 2 bin 426 TL ceza kesiyorlar.
Bu konuda ambar esnaf› çok zor durumda. Bu ka-
nunsuz bir durum. Yetki belgesi karayolunda seyir
halinde iken sorulabilecek bir belge, dükkan dükkan
gezerek sorulmaz. Tabi ki bu belgeler al›nmal›
fakat firmalar kiralar›n›, iflçi maafllar›n› ödeyemi-
yorlar, bu belgeyi nas›l als›nlar” diyerek ambar es-
naf›n›n flikayetlerini dile getirdi.

“TRAFİK YASAĞI İLE AMBARLARIN 
HAREKET ALANI DARALIYOR”

‹stanbul’da uygulanan trafik yasa€› ile ilgili
dert yanan TND Genel Sekreteri Hakk› Baflman,
“Sabah 06.00-10.00 ile akflam 16.00-22.00 saatleri
aras›nda kamyonlar D-100 Karayolu, TEM Oto-
yolu ve bunlar›n ba€lant› yollar›na trafik yasa-
€›ndan dolay› giremiyor. Durum bu flekilde olursa

bizim gibi nakliyeciler kiminle rekabet edebilir.
Önceden bu ambardan 700-800 araç ç›karken
flimdi bu rakam yar›ya düflmüfl durumda. ‹l
Trafik Komisyonu’nun kamyonlar için alm›fl ol-
du€u saat uygulamas› ile ambar nakliyecileri zor
durumdad›r” fleklinde konufltu. 

TONAJ AŞIMINA TOLERANS TANINMALI
250 kg için tonaj afl›m› cezas›

yediklerini belirten Baflman, bu
uygulamalar ile ambar nakliye-
cili€inin zor durumda b›rak›l-
d›€›n› belirtti. Baflman, “Bugün
‹stanbul ile Ankara kantarlar›
aras›nda bile belirli bir tonaj
fark› vard›r. Tafl›yan kamyoncu

‹stanbul’dan en ufak bir eflya bile alsa ve bu
yüzden tonaj afl›m› oldu diye ciddi cezalar yaz›l-
makta. Biz kuyumcu de€iliz ki, O Kadar hassas
tartal›m. Bu konuda biraz tolerans tan›nmal› diye
düflünüyorum” dedi.

“KORSAN TAŞIMACILIĞI DENETLEYEN YOK”
Korsan tafl›mac›l›k ile rekabetin öldü€ünü ifade

eden Baflman,”Biz bu kadar yat›r›m yap›yoruz.
‹flçi maliyeti, saat uygulamas› ile oluflan iflçi
mesai farklar› gibi birçok maliyeti var. Ama
korsan tafl›mac›l›kta böyle bir fley yok. Birde K1
belgesi ile bir kamyoncu her fleyi tafl›yabiliyor.
Ama biz 15 bin lira verip N2 belgesi al›p tafl›yoruz.
Nerde kald› N2 ile K1 aras›ndaki fark. Ne diye

biz bu kadar para verip bu belgeyi al›yoruz. Bu
tarz yap›lan tafl›mac›l›k da korsan tafl›mac›l›€a
girer. Bunlar› engellemek için s›k› denetim flart.
Yoksa ald›€›m›z tafl›ma belgelerin bir anlam›
kalmaz” diye konufltu.

AMBARDAN ÇIKIŞ YAPAN 
ARAÇ SAYISI YÜZDE 50 DÜŞTÜ

Görünmeyen kriz nedeniyle ambardan ç›k›fl
yapan araç say›s›nda yüzde 50’ye varan bir düflüfl
yafland›€›n› ifade eden Baflman, uluslararas› nakliye
firmalar›n›n da bu düflüflte pay› oldu€unu belirtti.
Baflman, “Nakliye sektörü ölmeyen bir sektör.
Uluslararas› nakliye firmalar› dünya çap›nda he-
defleri oldu€u için Türkiye’de zarar etmesi onlar›
etkilemiyor ama bizim gibi firmalar› ciddi anlamda
etkilemifl durumda. Önceki y›llarda bütün tafl›-
malar ambarlar vas›tas› ile yap›l›rd›. Ama art›k
öyle de€il kurumsal olan bütün flirketler uluslar-
aras› nakliye flirketleri ile çal›fl›yor. Ama baz›
uluslararas› nakliye firmalar› ambarlardaki firmalar
ile tafleron usulü çal›fl›yor” fleklinde konufltu.

“DEVLET TEŞVİK VERSİN”
Zeytinburnu Ambarlar bölgesinden tafl›nmalar›

ile ilgili devletten teflvik isteyen Baflman, “Tamam
biz bu bölgeden gidece€iz ama bize bir kredi bir
teflvik verilsin. Had›mköy’deki belgeye gidece€iz
ama bizimde orda yer alabilmemiz için paraya
ihtiyac›m›z var. Dernek aidat›n›, kooperatif ai-
dat›n›, iflçisinin maafl›n› ödeyemeyen firmalar
var. Ama baflka yapacak bir ifli yok” diyerek s›-
k›nt›s›n› dile getirdi.

“NAKLİYECİLİK ÇOK STRATEJİK BİR İŞTİR”
Nakliyecili€in güven ve itimat oldu€unu be-

lirten Baflman, insanlar›n mallar›n›, paralar›n›
nakliyecilere emanet ettiklerini söyledi. Baflman,
“Nakliyecili€in bir gelene€i, bir tarihi var. ‹n-
sanlar›n mallar›n› biz kontrol edip teslim al›r›z.
Biz müflterilerimizle karfl›l›kl› güven içinde ça-
l›fl›r›z. Ecza depolar›n›n ürünlerini biz tafl›r›z.
So€uk zincir hariç tüm ilaç depolar›n›n ürünle-
rinin ambar tafl›mac›lar› tafl›r. Kargo ilaç tafl›ya-
maz çünkü çok aktarma var. Ama ambarlar
öyle de€il bir noktadan bir noktaya tafl›r” diyerek
ambar tafl›mac›l›€›n›n önemine vurgu yapt›.

∂ BP ve Yapı Kredi Bankası’nın 16 Mart – 30 Nisan
tarihleri arasında gerçekleştirdiği kampanyada World-
card sahipleri 4 kez 100 TL ve üzeri akaryakıt
alışverişi yaptıklarında  “50 TL” indirim  kazanıyor.
Türkiye’deki faaliyetlerinin 100’üncü yılını kutlayan
BP, Yapı Kredi Bankası ile gerçekleştirdiği işbirliği
çerçevesinde, 16 Mart – 30 Nisan 2012 tarihleri
arasında devam edecek kampanya World üyesi an-
laşmalı BP istasyonlarından yapılan alışverişler için

geçerli. 16 Mart – 30 Nisan 2012 tarihleri arasında
devam edecek kampanya süresince World üyesi
anlaşmalı BP istasyonlarından Worldcard ile farklı
günlerde 4 kez 100 TL ve üzeri akaryakıt alışverişi
yapanlar, 01- 10  Mayıs 2012 tarihleri arasında,
yine World üyesi BP istasyonlarından yapacakları
en az 50 TL’lik ilk akaryakıt alımında 50 TL’lik
indirim kazanacaklar. Kazanılan indirimler 19 Mayıs
2012 tarihine kadar kredi kartlarına yansıtılacaktır.
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‘’Yola Elverifllilik ‹çin’’ Do€ru
Yedek Parça ve Bak›m

T amircilikle servisçilik arasındaki fark nedir?
Tamircilik, servisçilik başlamadan önce
“nerde trak orada bırak” döneminde bo-
zulan aracı ne pahasına olursa tekrar yü-

rüten ve günümüze dek devam eden bir zanaat.
Servisçilik ise özellikle 1971’den sonra yerli

üretim otomobillerle ülkemize gelen çağdaş bir
kavramdır. Servisçilikle birlikte ülkemize peryodik
bakım, garantili Yedek Parça/Bakım ve “kayıt içi”
çalışma kavramları da gelmiştir.

Türkiye’nin AB ile 1996’da imzaladığı Gümrük
Birliği ardından motorlu araçlarla ilgili devreye
giren teknik mevzuatlar ile araçların teknik özellikleri
ve 2007’de devreye giren “Blok Muafiyeti” sonra-
sında da araç servisçiliği çok değişmiştir. Motorlu
araçlar ve römorkların sahip olmaları gereken
teknik özellikler 72 adet AB mevzuatıyla belirlenmiş
ve araç üreticilerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’ndan veya yurtdışındaki Onay kuruluş-
larından Tip Onayı almaları zorunlu olmuştur.

Tip Onayları tam olan araçlar Uygunluk Belgesi
alır ve ardından da Trafik Tescili ile Ruhsatname
yani “İşletme İzin Belgesi” alır. Tip Onayı ve
Uygunluk Belgesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından, Trafik Tescili ve Ruhsat da
İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

Araçlar önceden belirlenmiş teknik ve çevre
şartlarını sağlıyorlarsa trafiğe çıkabilir, bu şartları
sürdürdükleri sürece trafikte kalabilirler, yani “Yola
Elverişli”dirler.

“Yola Elverişlilik”; araç üzerinde varsa tadilatların
teknik onaylı olması, Peryodik Araç Muayenesi
yapılması, Egzos Muayenesi yapılması, zorunlu
sorumluluk sigortasının olması ve vergilerinin öden-
miş olması şartlarında devam eder. Bu şartları
sürdüremeyen araçlar trafikten men edilirler, yani
“Yola Elverişli” değildirler.

Bakım eksikliği, yıpranma, yanlış yedek parça
kullanımı, yanlış ayar ve onaysız teknik değişiklik
(tadilat) nedeniyle teknik ve çevre şartlarına uyum
bozulabilir. Örneğin fren sisteminde yedek parça
olarak kullanılabilecek fren balatalarının; Tip Onay
belgelerinde belirtilen özgün fren balataları veya
test edip Tip Onayı almış (E) belgeli “kayıtiçi” al-
ternatifleri olmaları gerekmektedir. Bunun tersi du-
rumda, muayenede fark edilmemiş olsa bile, araç
frenle ilgili Tip Onay şartlarını yitirmiş sayılır. Bir
kaza sonrasında bu durum Bilirkişi tarafından sap-
tanacak olursa, araç “Ruhsatsız” gibi değerlendirilir
ve varsa Kasko Sigortası, tazminat ödenmez.

Araçların “Yola Elverişli” olduklarının denetlenmesi
için belli aralıklarla istasyonlarda ve trafikte rastgele
(Yol kenarı) teknik denetimden (Araç Muayenesi)
geçirilmesi gerekmektedir. Araçların “Yola Elverişlilik”
şartlarını yitirmelerine karşın trafikte olmalarının,
para cezası, kaza sonrası sigortanın kaza tazminatını
red etmesi, gibi çok ciddi yaptırımları vardır.

Özellikle Tip Onay mevzuatlarının devreye gir-
mesiyle birlikte “mevzuatlara uygun yedek parça
ve bakım” ve “Yola Elverişlilik” son derece önem
kazanmıştır. Ülkemizdeki mevzuatlar, tüketiciyi ko-
rumak amaçlı önleyici tedbirlerin azlığı ve uygulama
noksanlarına karşın, hukuksal anlamda AB düze-
yindedir.

Araca “kayıt içi” çalışan servislerde garantili “doğru
yedek parça” ile “ doğru bakım” yaptırılmalıdır.

Treyler servis ve yedek parça sa€-
lay›c›s› Polat Otomotiv nakliye
sektörüne h›z kazand›rarak, servis
noktas›nda yerinde hizmet vere-

rek sektörün derin nefes almas›n› sa€l›yor.
Polat Otomotiv Firma Sahibi Cemal Polat

Saraç, 32 yafl›nda, 13 y›ld›r dorse yedek
parça, servis ve sat›fl ifliyle u€rafl›yor. 19 ya-
fl›nda dorse y›kamac›l›€›yla ifle bafllayan
Saraç, 7 seneden beri de kendi servisinde
elemanlar›yla birlikte canla baflla çal›fl›yor.
S›f›r sermaye ile ifle bafllad›€›n› söyleyen Polat
Otomotiv Dorse Ekipmanlar Sanayi ve Pa-
zarlama Firma Sahibi Cemal Polat Saraç, 2
sene önce ‹kitelli’de bafllad›€› Dorse ifline Ça-
talca’da açt›€› servis noktas›yla devam ediyor. 

“MÜŞTERİNİN KAFASINDA 
SORU İŞARETİ BIRAKMIYORUZ”

“Sevmedi€iniz iflte istedi€iniz baflar›y› elde
edemezsiniz” diyen Saraç baflar›s›n›n s›rr›n› flu
flekilde ifade ediyor: “‹flimiz gerçekten çok zor.
Yapt›€›m ifli seviyorum. Çünkü u€rafl›yorum.
Ve bir ifl bana geldi€inde o ifle el atmadan dura-
mam kendim çal›flanlar›mla beraber mücadele
ederim. Polat Otomotiv’ hizmetinde s›n›r tan›-
m›yor. ‹flimizde iyiyiz. Müflteri memnun olana
kadar hizmetimiz devam ediyor. Bizden kay-
naklanan hatalarda bedelsiz olarak tekrardan
yenileriz. Müflterimizin kafas›nda “acaba”ya
yer vermiyoruz. Gelen arac› sorununu çözmeden
göndermiyoruz. K›sacas› bizim için müflteri

memnuniyeti her fleyden önemli.”
Müflteriye hizmet etmeyi sevdi-
€ini söyleyen Saraç, Polat Oto-
motiv’in kendi üretimi olan ürün-
leri yetifltirmek için çaba sarf edi-

yor. Saraç, “Müflterilerin
treylerinde kullanaca€›
özel aparatlar› biz haz›r-

l›yoruz. Araç bir yerdey-
ken onun aparatlar›n›

yetifltirmek için pe-
flinden koflturuyo-
ruz. Tak›m elbisey-
le arac›n alt›na girip

çal›fl›r›m. Ben burada patron de€ilim, çal›flanla-
r›mdan bir üst seviyede eleman›m” diyerek ça-
l›flanlar›na verdi€i önemi de vurgulad›.

“HER TÜRLÜ İHTİYACA 
CEVAP VERİYORUZ”

Çatalca’da 4 dönüm arazi üzerine kurulu dorse
servis noktas›nda floförler için her türlü ihtiyaca
cevap verdiklerini söyleyen Saraç “Burada tuva-
letlerimiz, dufl yerlerimiz, yatakhanemiz ve
mutfa€›m›z var.  fioförler dorselerini(treyler)
tamir ettirirken araçta yatmak istemezlerse biz
ona yatacak yer temin ediyoruz, temizlik ihti-
yaçlar›n› burada görebiliyorlar. Misafirhanemizde
onlar› konuk ediyoruz. Müflteri memnuniyeti
için elimizden geldi€ince çal›fl›yoruz” fleklinde
konufltu. Çatalca’y› ileriye dönük bir yat›r›m
olarak düflündü€ünü söyleyen Saraç “Çatalca’ya
gelmemizdeki sebeplerden biri nakliye camias›n›n
serbest bölgeye yak›n olmas›ndan dolay› güm-
rü€ün buraya gelece€ini düflünerek bizde buraya
yat›r›m yapt›k. Had›mköy’de olabilirdi ama
buras› daha elveriflli oldu” dedi.

POLAT OTOMOTİV 
YENİLİKÇİLİĞİYLE ÖN PLANDA

Bak›m, Onar›m, boyama ve kumlama dahil
olmak üzere serviste her türlü hizmeti verdik-
lerini belirten Saraç, Polat otomotiv olarak yap-
t›klar› yenilikleri de flu flekilde özetliyor: “Dor-
sede özel olarak yapt›€›m›z baz› yenilikler de
var. Mesela bir k›sma kadar gelen kayar çat›y›
amortisman sistemiyle ön duvara kadar yap›fl-
t›rd›k. Genelde tekstil tafl›mac›l›€›nda kullan›lan
fitange(çubuk) ve tenteli tekstil aparat› imal
ediyoruz. Üretti€imiz aparatlar kendi imalat›-
m›zd›r.  Kendi imalat›m›z olan yemek dolab›n›
ve tak›m dolab›n› da 2 milim sacdan yap›yoruz.
Normalde dolaplar 1,5 mm ve onlara kaynak
yapam›yorsunuz. 3 mm yapt›€›m›z dolaplarda
var. Bu dolaplara rayl› raf koyabiliyoruz. Biz
burada bu bana yeter demedik. Müflterinin kar-
fl›s›na hep yeniliklerle ç›kt›k.”   

T›rsan, Fruehauf, Schmitz, Krone, Kögel ve
Serin gibi markalarla çal›flan Polat Otomotiv,
müflterinin iste€i üzerine gerekirse dorseyi s›f›rdan
yapt›klar›n› söyledi.

AMBARLAR ZEYTiNBURNU’NDAN
HADIMKÖY’E TAşINIYOR
Zeytinburnu Ambarlar Bölgesi’nin 2012 sonu itibariyle UKOME ve Zeytinburnu Belediyesi’nin aldığı karar ile-

Hadımköy’e taşınabiliceğini belirten 120 üyesi olan Türkiye Nakliyeciler Derneği Başkanı Erol Özçelik, inşaatın
yıl sonuna kadar yetişmesinin zor olduğunu ifade etti.

T ›rsan, gelifltirdi€i teknolojileri ile müfl-
terilerine rekabet avantaj› sunmay› sür-
dürüyor. Firma, Türkiye’de ilk ve tek

kataforez teknolojisi ile treyler üretimi yapan
firma olarak, ifl ortaklar›n›n yat›r›m›n› 10 y›l bo-
yunca garanti alt›na al›yor. 

PASLANMAYA KARŞI 
ETKİN ÇÖZÜM

T›rsan; en yeni, en güvenilir
ve çevre dostu olan Çinko Tri-
Elektron Metodunu, kataforez
teknolojisi olarak belirledi.
Treyler sektöründe kullan›lan
demir-fostat kataforez uygula-
malar› yerine, otobüs üreticilerinin de yayg›n
olarak kulland›€› bu yöntem, uzun süreli pas-
lanmazl›k korumas› için en etkin çözüm.

OKSİJEN VE NEMİN, SAC YÜZEYİNE
ULAŞMASINI ENGELLENİYOR

Kataforez,  paslanmaya karfl› metal yüzeylerin
korozyon direncini artt›rmak amac› ile elektro
kimya prensiplerine dayanan ve metal yüzeylerde

film oluflturan astar yöntemidir. Oksijen ve
nemin sac yüzeyine ulaflmas›n› engelliyor ve
uzun süreli paslanmazl›k için mükemmellik
flartlar›n› sa€l›yor. 

10 YIL PASLANMAZLIK İMKANI
11 farkl› ad›mda gerçekleflen kataforez uygula-

mas› ile 10 y›l paslanmazl›k imkan› sunulurken,
pas nedeniyle oluflan çürüme ve erimenin önüne
geçiliyor. Treyler’in omurgas› olan flasi, kataforez
kaplama ile üstün yüzey pürüzsüzlü€ü ve boya
yap›flma performans› ile korunabiliyor.

KATAFOREZ İLE 
TREYLERİN ÖMRÜ UZUYOR

T›rsan taraf›ndan devreye al›-
nan kataforez teknolojisi, araç
bak›m maliyetlerini düflürüyor.
T›rsan yetkili servislerinin ba-
k›m ve kontrolleri alt›nda olan,
tüm parçalar› orijinalli€ini ko-
ruyan ve düzenli bak›ma giren

araçlar›n ekonomik ömrü de uzuyor.

2. ELDE DE 10 YIL PASLANMAZLIK GARANTİSİ 
10 y›l paslanmazl›k garantisi 2. elde de devam

ediyor. Kataforez teknolojisi, kullan›c›n›n yat›-
r›m›n››n geri dönüflünde de katma de€er sa€l›yor.
Seramik pürüzsüzlü€ündeki yüzey nedeniyle üs-
tün boya yap›flma performans› ile araç ilk günkü
yenili€ini koruyor. Böylece ticari itibar da garanti
alt›nda oluyor.

Tırsan’dan "Kataforez" teknolojisi
Treyler sektörünün önemli firması

Tırsan, bir ilke daha imza attı. Firma,
2012 yılı Mart ayı itibariyle, katafo-

rez teknolojisini hayata geçiriyor.

SARAÇ: POLAT OTOMOTİV MÜŞTERİYİ 
MEMNUN EDENE KADAR ÇALIŞIYOR

BP–YKB
Worldcard

‹şbirliği!

CEMAL POLAT SARAÇ
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∂ PETDER’in (Petrol Sanayi Derneği) açıkladığı 2011 verilerine göre madeni yağlar sektöründe Shell
& Turcas başarısını yineleyerek, üst üste 5’inci kez pazar lideri oldu. Shell & Turcas, PETDER’in
açıkladığı 2011 yılı verilerine göre yüzde 25,2 oranında pazar payına ulaştı. Toplam madeni yağlar
pazarının yaklaşık %65’ini temsil eden Petder üyeleri içerisinde Shell & Turcas 71,1 ton yıllık madeni
yağlar satış rakamı ile pazardaki en yüksek madeni yağ satışını gerçekleştirmiş oldu.  Shell’in
başarısını değerlendiren Shell & Turcas CEO’su Jacek Dziembaj, “Geçtiğimiz 5 yılda ulaştığımız
müşteri sayısı ve hacim gerçek bir başarı öyküsüdür. Bunda dağıtım ağımızın eşsiz gücünün büyük

emeği var. Teknolojik üstünlük ve yüksek kalite beklentisinin belirleyici olduğu madeni yağlar
pazarında elde edilen bu etkileyici başarıda, Shell’in üstün Ar-Ge gücünün payı büyüktür” dedi. Shell &
Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü Burçin Toktamış madeni yağlar pazarında elde edilen istikrarlı
başarının, Shell’in müşterilere katma değer sunan stratejik işbirlikleri ile güçlendiğini belirterek şöyle
konuştu: “Türkiye’deki müşterilerimize, dünyanın en gelişmiş teknolojilerini ulaştırıyoruz. Otomotiv,
demir-çelik, inşaat, enerji gibi Türkiye’nin birçok sektörüne hizmet verirken, sektörlerinin lider
kuruluşlarıyla da işbirliği yaparak, onlara çözüm ortaklığı sağlıyoruz” dedi.

SHELL&TURCAS, MADENİ YAĞLARDA BEŞİNCİ KEZ LİDER

TwicePower teknoloji-
si ile üretilen dünya-
n›n ilk renkli körüğü

Aktaş Newtone’un ta-
n›t›m toplant›s›

Swissotel Otel’de ger-
çekleştirilen toplant›
ile sektöre tan›t›ld›.

AKTAŞ NEWTONE İLE SÜSPANSİYON
KÖRÜĞÜNE RENK GELİYOR
Aktafl Newtone’un dünya lansman›n›n ya-

p›ld›€› toplant›; Aktafl Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› fiahap Aktafl, Aktafl E€itim
Vakf› Koordinatörü Prof. Dr. Abdurrahim

Korukçu, Aktafl Holding ‹cra Kurulu Baflkan› Burhan
Kurt, Pazarlama Yöneticisi Özlem Öztürk Bilal, ‹fl Ge-
lifltirme Yöneticisi Arma€an Tiflli ve bas›n mensuplar›n›n
kat›l›m› ile gerçekleflti.

Dünyada 3’üncü, Türkiye’de ise lider körük üreticisi
olan Aktafl Holding, “TwicePower” teknolojisiyle

üretti€i Aktafl Newtone körükle sektöre yeni bir ürün
kazand›rm›fl oldu. Tamam›n›n Türk Mühendisleri ta-
raf›ndan üretilen dünyan›n ilk renkli körü€ü Aktafl
Newtone, Türk bayra€›ndan esinlenilerek k›rm›z› renkli
üretildi.

Cumhuriyet’in 100’üncü y›l› olan 2023’e kadar ba-
€›ms›z yedek parça pazar›nda dünya liderli€ine haz›r-
land›klar›n› belirten Aktafl Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› fiahap Aktafl, Aktafl Newtone ile holdingin
dünya liderli€i hedefi do€rultusunda gelifltirilen, stratejik
öneme sahip bir ürün oldu€unu ifade etti.

“DÜNYA KÖRÜK SEKTÖRÜNDE YÜZDE 
17 PAZAR PAYI”

Tan›t›m›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan Aktafl Holding
Yönetim Kurulu Baflkan› fiahap Aktafl, 1938 y›l›nda te-
melleri at›lan Aktafl Holding’in bugün 6 k›tada 80’den
fazla ülkede ürünleri sat›lan, 6 ülkedeki üretim ve
da€›t›m tesisleri ile dünyan›n en büyük üçüncü körük
üreticisi konumuna geldi€ini söyleyerek, “Aktafl Holding
olarak bugün Türkiye’de Bursa ile Ad›yaman’da, Bul-
garistan’da ve Çin’de fabrikalar›; Kuzey Amerika, Al-
manya ve Brezilya’da ise montaj, lojistik ve pazarlama
tesislerimiz ile körük sektöründe dünyada yüzde 17
pazar pay›na sahibiz. Yüzde 100 Türk sermayesiyle
yurtd›fl›nda en genifl da€›t›m a€›na ve ürün gam›na
sahip flirketi olman›n büyük gururunu yafl›yoruz” dedi.

Aktafl Holding olarak 2011 y›l›n› 13 flirket ve 43 bin
metrekare üretim alan›nda, y›lda 2,5 milyon adet üretim
kapasitesi ile 116 milyon Euro ciro, 65 milyon Euro’luk
aktif büyüklük ve 600 istihdamla kapatt›klar›n› aç›klayan
fiahap Aktafl, 2014 y›l›na kadar kurumsallaflma süreçlerini
halka arzla tamamlamay› öngördüklerini bildirdi. Ayr›ca
dünyada ilkleri baflaran bir holding olduklar› için çok
gururlu oldu€unu belirtti.

“TwicePower” teknolojisiyle ile taklit üretimin önüne
geçtiklerini belirten Aktafl, patenti al›nm›fl Aktafl New-
tone Körük ile sektöre farkl› bir ürün sunduklar›n› ve
bundan dolay› çok gururlu olduklar›n› belirtti.

“DAHA UZUN ÖMÜRLÜ, DAHA HAFİF VE İLK
RENKLİ KÖRÜK”

Bas›n toplant›s›nda, Aktafl Holding AR-GE Departman›
taraf›ndan gelifltirilerek dünya lansman› yap›lan Aktafl
Newtone körü€ü, Aktafl Holding Pazarlama Yöneticisi
Özlem Öztürk Bilal tan›tt›. 

Aktafl Newtone’un dünya liderli€i hedefi do€rultusunda
gelifltirilen stratejik bir ürün oldu€unu vurgulayan Bilal,
tamamen Türk mühendisleri taraf›ndan gelifltirilen,
patenti Aktafl Holding’e ait ve sektörde bir teknolojik
devrim olma özelli€i tafl›yan TwicePower teknolojisi
ile tasarlanan Aktafl Newtone körü€ün dünyan›n ilk
renkli körü€ü olma özelli€ini tafl›d›€›n› aç›klad›. 

Bilal’in verdi€i bilgilere göre; dünyada ki mevcut kö-
rüklerden daha dayan›kl› ve daha hafif olan Aktafl
Newtone, yüzde 60 daha uzun ömürlü. Optimum mal-
zeme kullan›ld›€› için daha hafif ve esnek olan körü€ü
tafl›mas› ve montaj› da kolay. Optimum malzeme kul-
lan›lm›fl olmas› ayn› zamanda ürüne daha çevre dostu
bir ürün olma özelli€i kazand›r›yor. Aktafl Newtone
ayr›ca, sektörde yine bir ilk olarak 3 y›l garantiyle
pazara sunuyor.

Dünyan›n ilk renkli körü€ü olmas› ve farkl› renklerde
üretilebilmesi sayesinde filo-flirketleri, kendi kurumsal
renkleriyle özel üretim olana€›na sahip olacaklar›n›
belirten Bilal,  “Kullan›c› ve sürücüler, taraftar› olduklar›
tak›mlar›n, ülke bayraklar›n›n renklerini araçlar›nda
tafl›yabilecekler. Örne€in, 2014 Brezilya dünya kupas›
için bir çal›flmam›z var. Brezilya bayra€›n› körüklerin
üzerine uygulamay› hedefliyoruz. Bu konuda çok farkl›
istekler var, bu istekleri de€erlendirece€iz” fleklinde
konufltu.

“10 YIL İÇERİSİNDE DÜNYANIN 
LİDER ÜRETİCİSİ OLMAK”

Aktafl Holding ‹cra Kurulu Baflkan› Burhan Kurt da
Aktafl Holding’in yeni yat›r›m hedefleri ve büyüme
stratejisini aç›klad›. Kurt, “2012 y›l› için hedefimiz bir
önceki y›la göre yüzde 15’lik bir büyüme hacmini ya-
kalayarak ciromuzu 130 milyon Euro’nun üzerine tafl›-
mak. Yeni yat›r›mlar›m›zla çal›flan say›m›z› da 690’a
yükseltece€iz. Türkiye’de aç›k ara pazar lideri duru-
munday›z. Hedefimiz ise, kendi sektörümüzde 10 y›l
içerisinde dünyan›n lider üreticisi olmak” dedi. 

Dünya liderli€i için birçok alanda önemli çal›flmalar
yürüttüklerini ifade eden Kurt, “Agresif bir pazarlama
sürecine girdik. 2023 y›l›na kadar sat›fl ve büyüme he-
deflerimizi net olarak belirledik. Katma de€eri yüksek
ürünlerle uluslararas› ölçekte rekabet gücümüzü daha
da art›rmak üzere AR-GE’ye odaklan›yoruz. Ürün yel-
pazemizi daha da geniflletece€iz. 2012 y›l›nda AR-GE’ye
ciromuzun yüzde 2’si oran›nda pay ay›raca€›z. TAYSAD
verilerine göre 2011 y›l›nda 15 ulusal patent baflvurusuyla
en çok patent tescili yapt›ran 3’üncü flirket durumun-
day›z. Aktafl Holding, bir dünya flirketi olma yolunda,
kurumsal ve sürdürülebilir bir yap› kurmak ad›na her
türlü giriflimi yap›yor” dedi. Burhan Kurt, Aktafl Hol-
ding’in farkl› ülkelerde üretimi olan, alt› k›tada faaliyet
gösteren büyük bir yap›ya dönüfltü€ünü belirtti.

Kurt, Aktafl Holding’in 2012 y›l› hedeflerini ise flöyle
aç›klad›: “Dünya pazar pay›m›z› 2012’de yüzde 18’e ç›-
karacak, bu oran› ilerleyen y›llarda ad›m ad›m yüzde
30 seviyesine tafl›yaca€›z. 2012 y›l›nda y›ll›k üretim
kapasitemizi ise 3 milyon adede yükseltece€iz.”

Toplant›n›n sonunda üretilen ilk renkli körüklerden
birinin üzerine toplant›ya kat›lanlar›n isimleri ve
imzalar› yaz›larak Aktafl Holding’in önemli bir köflesine
kald›r›ld›.

BURÇİN TOKTAMIŞ JACEK DZİEMBAJ 
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TASIMACILAR KITA LOGİSTİCS’TEN 
İLK ÜÇ AYDA 6 BİN

TONLUK TAŞIMA

∂ Türkiye’nin proje taşımacılığında önemli lojistik firmalarından Kıta Lo-
gistics, yılın ilk üç ayında toplam ağırlığı yaklaşık 6 bin ton olan malzemeyi
deniz yolu ile Finlandiya ve Fransa’dan yükledi. İstanbul Tuzla Tersanelere
taşınan 9 adet jeneratör ve 9 adet dizel motor, enerji gemilerinde
kullanılmak üzere özel üretildi. Her biri 325 ton olan bu motorların
nakliyesi sırasında kaldırma kapasitesi 700 ton olan vinçli özel proje
gemileri kullanıldı. MAN şirketinin ürettiği en büyük tip olan motorlar
enerji gemilerine monte edilecek. İnşası tamamlanan enerji gemileri, Or-

tadoğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya ülkelerinde elektrik üretiminde kul-
lanılacak. Konuya dair açıklama yapan Kıta Logistics Genel Müdürü
Emre Eldener; “Taşınması fiziksel olarak mümkün olan her şeyi taşıyabi-
liyoruz. Proje taşımacılığında dünya firmaları ile rekabet eden yüzde 100
Türk sermayeli bir lojistik şirketiyiz. Global partnerlerimiz ülkelerinin bu
konuda en iyi firmaları. Ayrıca proje ekibimizdeki arkadaşların tamamı
lojistik eğitimi almış kişiler ve mühendislerden oluşuyor. Amacımız Türk
yatırımcılara hak ettikleri en üst düzeyde hizmeti vermek” dedi.8

T ur kapsam›nda yap›lan etkinliklerle
ziyaret edilen flantiyelerde Astra
markas› ve kamyonlar› hakk›nda
uygulamal› bilgilendirme yap›l›yor.

Konuya iliflkin bir aç›klama yapan Astra
Marka Müdürü K›vanç K›z›lkaya, bu etkinli€in
geride b›rakt›€›m›z 2011 y›l› içerisinde Astra’y›
tan›tman›n d›fl›nda flantiyelerde do€ru çözümleri
sunma anlam›nda da faydal› oldu€unu belirte-
rek, geçen sene boyunca yaklafl›k otuz farkl›
müflterinin de€iflik flartlardaki k›rka yak›n flan-
tiyesinde demo yapt›klar›n› kaydetti. 

Demolar›n müflterileri için iflletmelerindeki
maliyet düflüflünü görmeleri aç›s›ndan çok
faydal› oldu€unun alt›n› çizen K›z›lkaya, bunun
sat›fllar›na da olumlu etkilerinin oldu€unu
ifade etti.

DEMO BİZİM İÇİN YARARLI OLDU
2012 y›l›nda da demolara devam edeceklerini

kaydeden K›vanç K›z›lkaya, “Müflterilerimizin
böylesine büyük yat›r›mlarla ifl yapt›€› ve re-
kabet flartlar›n›n a€›r oldu€u bu ortamda Astra
kamyonlar›n›n, iflletme maliyetlerini minimize
etmesi, ticari h›z› art›rmas› ve verimlili€i en
yüksek seviyeye ç›karmas› demoda en göz
doldurucu sonuç oldu. Astra demolar› ile do€a
koflullar›, hava koflullar› ne olursa olsun araç-
lar›m›z›n flantiyenin devaml›l›€›n› sa€layacak
performansta çal›flt›€›n› ve üretimi maksimum
seviyeye ç›kard›€›n› gösterdik” dedi. 

ŞANTİYELERE ÖZEL ÇÖZÜMLER ASTRA'DA
K›z›lkaya, 2012'nin ilk aylar›nda Türkiye'nin

de€iflik illerinde bulunan maden sahalar›nda
demolar yapt›klar›n› ve t›pk› geçen y›l oldu€u
gibi çok baflar›l› sonuçlar ve geri dönüfller al-
d›klar›n› belirterek demo etkinliklerinin devam
edece€inin alt›n› çizdi. Astra'n›n 4 ana kate-

goride modellere sahip oldu€unu ifade eden
K›vanç K›z›lkaya, bu kategorilerin alt›nda da
müflteri istek ve beklentilerine göre de€iflik
modellerde üretim yap›labildi€ini kaydetti.
Belden K›rma, Rijit, HD8 A€›r Hizmet ve
HHD8 Ekstra A€›r Hizmet tipi kaya kamyonlar›
olarak 4 ana kategoriye ayr›lan Astra kamyonlar›
ile ilgili bilgiler veren K›z›lkaya, “Özellikle
off road uygulamalarda verimli ve kazançl›
çözüm üretecek ve gerek yükleme kapasitesi
gerekse yak›t tasarrufu aç›s›ndan HD8 mode-
linin pazarda yo€un talep görmeye bafllad›”

dedi. K›z›lkaya, aç›klamas›n› flöyle sürdürdü:
“fiantiyelerin yo€un talebi olan 6x4 ve 8x4
baflta olmak üzere 4x2, 4x4, 6x6, 8x6 ve 8x8
olarak çeflitlendirebildi€imiz modellerimiz bu-
lunmaktad›r. Motor seçeneklerinde ise 400 ila
600 hp aral›€›nda yeni nesil Euro 5 motorlar
kullan›lmaktad›r.”

YÜKSEK FREN GÜCÜ
Astra kamyonlar›n›n özellikle fren sistemine

dikkat çeken K›z›lkaya, motor fren sistemi
hakk›nda da bilgiler verdi. 350 HP’ye varan

bir frenleme gücünün söz konusu oldu€unu
kaydeden K›z›lkaya, bu frenleme sayesinde
arac›n zor ve e€imli flartlarda yüklüyken bile
rahat ve güvenli inebildi€inin alt›n› çizdi. 

Türkiye’de bu tip araçlar›n pek bilinmedi-
€ini de dile getiren K›z›lkaya Astra ile bu
segmentteki bilinirli€i artt›rmay› hedefle-
diklerini belirterek “Özellikle a€›r hizmette,
arac›n ekonomik ömrünün uzamas› ve ton
bafl›na düflen yak›t sarfiyat›n›n düflmesi on-
road araçlara göre ciddi bir maliyet kazanc›
sa€latmaktad›r” dedi. 

TÜRKİYE PAZARINDAKİ HEDEFLER 
2011 y›l›nda bir çok sahada demo çal›flmas›

yapt›klar›n›, 2012'de de demolar›n›n h›z
kesmedi€ini belirten K›z›lkaya, “26 metreküp
kasa kapasiteli 520 hp’lik 8x4 damperli, 25
metreküp kasa kapasiteli 440 hp’l›k 8x4
damperli ve 1 adet 30 tonluk belden k›rma
kaya kamyonu ile ekip olarak yeniden Tür-
kiye genelindeki bir çok madencilik, dekopaj,
baraj, inflaat flantiyelerini ziyaret ederek As-
tra’n›n avantajlar›n› müflterilerimize göste-
rece€iz" dedi. 

REKABETTEKİ AVANTAJLAR
Astra'n›n rekabet avantajlar› hakk›nda da

bilgi veren K›z›lkaya, “fiantiye ziyaretlerinde
müflterilerimizin istekleri do€rultusunda araç
seçimi yapabilme imkan›m›z bulunmaktad›r.
Her flantiyenin gerek duydu€u araç özellikleri
farkl›l›k gösterebilmektedir. Kimisinde yüklü
inifl için ekstra güçlendirilmifl fren gerekirken
kimi flantiyede ise yüklü ç›k›fl için güçlendi-
rilmifl çekifl sistemi gerekebiliyor. ‹flte bu nok-
tada Astra’n›n temel kural› olan "uygun ifle
uygun özellikte kamyon" kural› öne ç›kmak-
tad›r" fleklinde konufltu. 

Astra demo çalışmaları hız kesmiyor
Çukurova Ziraat, sat›ş ve sat›ş sonras› hiz-

metlerini verdiği Astra kamyonlar ile Türkiye
turuna 2012 y›l› içinde de devam ediyor.

Dünyanın global tedarik zinciri yönetimi şirketi
Ceva Group, 2010 yılındaki büyümesinin ardın-

dan 2011 yılını da güçlenerek tamamladı. 

∂ 2011 y›l›nda cirosunu 6.895 milyon Euro’ya yük-
selten Ceva, kar›n› da yüzde 9,9 oran›nda art›rm›fl
oldu. Ceva Lojistik Ceo’su John Pattullo 2011 y›lsonu
finansal sonuçlar›n› aç›klad›. Pattullo, “2011 y›l›
Ceva için güçlü geliflmelerin yafland›€› bir y›l oldu.
Senenin ilk yar›s›nda finansal performans›m›z› art-
t›rd›k. Bu performans›m›z› y›l›n ikinci yar›s›nda
daha zorlu bir ekonomik ortam olmas›na karfl›n ko-
ruduk. Bu sonuçlara gerçeklefltirdi€imiz yap›sal de-
€iflikliklerin sayesinde ulaflt›k. ‹leriye yönelik devam
eden büyüme ve geliflimimiz için konumumuzu
güçlendiriyoruz. 2011 y›l›n› ciromuzu yüzde 1
oran›nda artt›rarak 6 milyar 895 milyon Euro ile ka-
patt›k. Böylelikle ciro hedefimizi 1,8 milyon Euro
aflt›k. Sonuç olarak, daha dengeli bir sektör portföyü
elde ettik. Asya Pasifik, Latin Amerika, Orta Do€u
ve Afrika gibi yüksek büyüme alanlarda ifl hacmimizin
yüzde 40'›n üzerinde oldu€u tespit edilmifltir’’ dedi.

2012 YILINDA PAZARDAKİ GÜCÜMÜZ ARTACAK
Pattullo’nun yapt›€› aç›klamaya göre, Ceva Global,

2011 y›l›nda okyanus tafl›mac›l›€›nda önemli bir bü-
yüme elde etti. Ceva Global, okyanus tafl›mac›l›€›nda
yeni kiralamalar ve ‘’less-than container load’’ ifl-
lemleriyle yüzde 17 oran›nda art›fl sa€lad›. Pattullo,
2012 y›l›na girerken ekonomik belirsizli€in birkaç
ay içerisinde son bulaca€› tahminini yaparken, ön-
celikli ve do€ru yap›lanmayla ifl modelini ve pazardaki
konumlar›n› daha da güçlendireceklerini söyledi.

2011 yılını 
büyümeyle 
kapattı

Batı Ro-Ro, yeni 
servis bilgilerini açıkladı
∂ Bat› Ro-Ro; Ukrayna, Belarus, Moldovya, Slovenya,
Rusya ve CIS ülkeleri; Kazakistan, K›rg›zistan, Öz-
bekistan, Tacikistan için yeni servis bilgilerini du-
yurdu.  Tüm paletli yükler Derince Liman›’nda, ter-
minalde yahut geminin rampas›nda teslim al›narak
herhangi bir  noktaya tafl›nmak üzere Odessa Lima-
n›’nda yolcunun ad›na temin edilen Bat› Ro-Ro va-
gonlar›na veya kamyonlar›na yüklenip, son teslim
noktas›na kadar gönderilebilecek. Ferry-Tren sefer-
leriyle Derince Liman› terminalinde ya da gemi ram-
pas›nda teslim al›nan yükler, Odesa liman›ndan ak-
tarmayla demiryolu ve karayolu ile CSI ülkelerine
ulaflt›r›lacak.

5 BİN METREKARELİK ANTREPO, 
130 ARAÇLIK TIR PARKI

Odessa Liman›’nda 5 bin metrekarelik transit kapal›
antrepo, 130 araçl›k TIR park›, 500 binek araçl›k
otopark ile tüm yükleri elleçlemek imkan›, müflterilerin
hizmetine sunulacak. 1 hafta önceden siparifl verilmesi
durumunda ise mafiler, Ramp/Ramp olarak müflteri-
lerin hizmetine sunulabilecek. Tafl›malar Ramp Derince
/ Ramp Odessa - Fot Derince / Fot Odessa yap›labilece€i
gibi dileyene, yükleyici adresinden müflteri adresine
vagon üstü veya TIR üstü olarak teslim edebilecek.
Ayr›ca Derince Liman›’nda müflterilerin hizmetine
verilecek Ukrayna plakal› dorseler, ister müflterilerin
kap›s›nda isterse limanda yüklenerek, istenilen adrese
çekiciler ile teslim edilebilecek.

GEFCO’nun yeni 
ortağı Alpargatas 
∂ Alpargatas firmas›n›n imzalad›€› sözleflme ge-
re€ince firman›n Avrupa ve Orta Do€u'ya yönelik
tüm denizafl›r› nakliyat   ve nakliye s›ras›ndaki
tüm gümrük ifllemleri GEFCO taraf›ndan gerçek-
leflecek. Nisan 2011’den bu yana ifl orta€› olan Al-
pargatas ve GEFCO,   Alpargatas’›n deposunun
Fransa’n›n Marsilya bölgesine tafl›nmas›n›n ar-
d›ndan en uygun gümrük çözümünü bulmak için
bir araya geldiler. Alpargatas ile yak›n bir çal›flma
yürüten GEFCO; öncelikle firma için özel olarak
düzenlenmifl bir gümrük ve vergi müflavirli€i çö-
zümü gelifltirdi. GEFCO Sektör Yöneticisi Ekaterini
Kranioti; GEFCO’nun önceli€inin müflterileri için
de€er yaratmak oldu€unu belirtti. Müflterilerinin
deniz afl›r› nakliye hizmetlerinin yan› s›ra, onlara
Gümrük ve Vergi Müflavirli€i dan›flmanl›€› da
sunduklar›n› belirten Kranioti; Alpargatas’a sun-
duklar› bu hizmet sayesinde flirketin temel ticari
faaliyetlerine odaklanmas›n› sa€lad›klar›n› belirtti.  

Al›flan Lojistik, ECTA yönetimine girdi
∂ Alışan Lojistik’in Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Damla Alışan, Avrupa kimyasal
madde lojistiğinde nakliyenin verimlilik, sağ-
lık ve güvenlik standartlarını geliştirmeyi he-
defleyen ECTA ( European Chemical Trans-
port Association)’nın Yönetim Kurulu Üyesi
oldu. Alışan Lojistik, 30–31 Mayıs tarihlerin-
de düzenlenecek olan Yönetim Kurulu top-
lantısına Türkiye’de ev sahipliği yapacak.
Kimya taşımacılık operasyonu bulunan fir-
maların sektörü iyileştirmeleri ve geliştirme-
leri için Belçika yasalarına uygun şekilde 11
Şubat 1999 tarihinde kurulan ECTA, Lojistik
alanında Avrupa çapında Sorumlu Bakım

Programı’nı başlatan ilk kurum olarak Avru-
pa Kimya Sanayi Konseyi (Cefic) ile ortaklık
anlaşmasını imzaladı. Üyelerinde SQAS bel-
gesi bulundurma zorunluluğu bulunan EC-
TA’nın yönetim kurulunda konuşma yapan
Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Damla Alışan: “Alışan Lojistik olarak
27 yıldır lojistik sektörüne farklı çözümler
üretmekteyiz. Kimya sektörünün en önemli
başlıklarından biri olan tehlikeli kimyasalların
taşınması ve depolanması konusunda çok
ciddi bir uzmanlığımız, altyapımız ve başarılı
bir çalışma modelimiz bulunmaktadır. Ope-
rasyonun tasarımı olabilecek büyük kazaları

dikkate almalı, önleyici unsurları barındırmalı
ancak yine de bir kaza halinde ne yapılaca-
ğını ekip üyelerinin iyi derecede biliyor olma-
sı gerekir. Biz, bu konuda Avrupa standart-
larında araç, çekici, ekipman ve depolar ile
hizmet vermenin yanı sıra, çalışanlarımızın
da gerek kendi güvenlikleri, gerek çevre ve
ürün güvenliği açısından yeterli bilgi ile do-
nanımlarını sağlamak için en üst seviyede
eğitim veriyor ve önlemler alıyoruz. Alışan
Lojistik olarak yaptığımız yatırımlar ve büyük
bir titizlikle devam ettiğimiz çalışma azmimi-
ze bugün ECTA’nın başarılı ekibi ile de de-
vam ediyor olacağız” dedi.

Bombardier Transportation, ak›ll› ulaş›m
çözümlerini  2. Eurasia Rail Fuar›’nda ta-
n›tt›. Ayr›ca, Almanya’da IF Tasar›m Ödü-
lü kazanan Bombardier Zefiro çok h›zl›

tren ve Bombardier Flexity 2 tramvaylar›
hakk›nda kat›l›mc›lar bilgilendirildi.

∂ Demiryolu teknolojisinde 60’tan fazla
ülkede ak›ll› ulafl›m çözümleri sunan
Bombardier Transportation, 8-10 Mart
tarihleri aras›nda ‹stanbul Fuar Merke-
zi’nde düzenlenen 2. Eurasia Rail Fuar›’nda
ekolojik ve ileri teknolojiye sahip rayl›
ulafl›m sistemleri için yeni çözümlerini
paylaflt›.
2. Eurasia Rail Fuar›’na kat›lmalar›n›n
Bombardier Transportation’›n Türkiye
pazar›na verdi€i önemin bir göstergesi
oldu€unu söyleyen Bombardier Trans-
portation Teknik Müflaviri Nezih Ertürk,
Türk demiryolu sanayisini gündeme ge-
tiren bu fuara kat›lmaktan gurur duy-
duklar›n› belirtti. Nezih Ertürk, “Bom-
bardier Transportation olarak, Türkiye’nin
ilk metro sistemini 1995 y›l›nda Ankara’da
kurduk. Bu projeyi takiben ‹stanbul, Es-
kiflehir, ‹zmir, Adana ve Bursa’da hafif
rayl› ve tramvay sistemlerini baflar›yla
hayata geçirdik. Bombardier Transporta-
tion bu projelerde araçlar› temin etmenin
yan› s›ra metro ve hafif rayl› sistemler
için yüksek emniyet ve sistem kullan›-
m›n› garanti eden sinyalizasyon tekno-
lojilerini de kurmufltur. 2008 y›l›nda ‹s-
tanbul’da Bombardier Transportation Glo-
bal Yan Sanayi Gelifltirme Ofisi’ni açt›k.
Bu ofis Bombardier’›n dünya pazar›ndaki
projeleri için uzun vadeli iflbirli€i yapa-
bilece€i potansiyel Türk imalatç›lar›n›
belirleme ve gelifltirmeyi amaçlamaktad›r”
fleklinde konufltu. 

“TÜRKİYE’DEKİ FIRSATLARI
DEĞERLENDİRECEĞİZ”
Türkiye’nin 2023 y›l›na kadar demiryolu
projelerine 20 Milyar Dolar yat›r›m ya-
paca€›na de€inen Ertürk, “Bombardier
olarak sürdürülebilir, iflletmeci lehine
eski kurallar› günümüz ihtiyaçlar›na göre
de€ifltiren, yenilikçi demiryolu çözümleri
sunarak Türk ulafl›m sektöründeki ope-
ratörler ve ilgili kurulufllarla stratejik ifl-
birli€i kurmaya s›cak bak›yoruz. Türkiye,
h›zl› tren, rayl› tafl›mac›l›k ve toplu rayl›
ulafl›m sistemlerindeki yat›r›mlar› ile po-
tansiyel olarak büyük pazar. Biz dünya
çap›ndaki deneyimimiz ile bütün bu pro-
jelere kat›lmay› hedefliyoruz” dedi.  

Shell ve Garanti’den bir
ilk: “Shell Partner Card”
∂ Shell & Turcas ve Garanti
Bankas›, gerçeklefltirdikleri iflbir-
li€iyle ortak müflterilerine ilk ni-
teli€inde bir hizmet sunuyor.
Shell Partner Card ile Shell’in ti-
cari müflterilerine sundu€u hiz-
metleri, Paracard’›n sahip oldu€u
tüm ayr›cal›klarla tek bir kartta
birlefltiriyor. Hem banka, hem
de yak›t kart› özelliklerine sahip
olan Shell Partner Card kullanan
kurumsal müflteriler ifl ortakla-
r›yla olan ticaretlerinde, Shell’in
“Maksimum Yak›t Yönetimi”
hizmeti ile ‘daha kolay yak›t yö-
netimi’, ‘yak›t harcamalar›n› li-
mitlendirme’ ve ‘tüm al›mlar için
tek ödeme noktas›’ gibi ayr›ca-
l›klardan yararlanabilecek. 

Shell & Turcas Petrol CEO’su

Jacek Dziembaj, temel öncelik-
lerinin daima müflteri memnu-
niyeti oldu€unu belirterek: “Shell
Partner Card, müflteri memnu-
niyeti odakl› çal›flmalar›m›z›n en
güzel örneklerinden birini olufl-
turuyor. Shell Partner Card, Türk
ekonomisine ve sektörümüze za-
rar veren kaçak akaryak›t ve kay›t
d›fl› ekonomi sorunlar›n›n önlen-
mesine de destek olacak” dedi.
Garanti Ödeme Sistemleri Genel
Müdürü Mehmet Sezgin ise
“Shell Partner Card, mesle€i gere€i
bankac›l›k hizmetiyle tan›flmam›fl
veya s›k kullanmayan nakliye,
turizm ve personel tafl›ma firma-
lar›n›n floförlerine, ödeme sis-
temlerinin ayr›cal›klar›n› sunu-
yor” diye konufltu.

Bombardier
Transportation
2. Eurasia Rail
Fuar›’nda
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