
TIR karnesi ve 
geçifl belgesi 
say›s›nda azalma!
∂ TOBB, Uluslararas› Karayolu Tafl›mac›l›€›na
iliflkin mart ay› verilerini aç›klad›. TOBB,
Uluslarars› Karayolu Tafl›mac›l›€›na iliflkin
2012 Mart ay› geçifl belgesi ve TIR Karne sa-
y›lar›n› aç›klad›. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli€i, Ticaret ve TIR Dairesi Baflkanl›€›’n›n
verilerine göre, 2012 y›l› Mart ay›nda bir
önceki y›l›n ayn› dönemine göre verilen belge
say›s›nda bir azalma oldu€u gözlendi. 2012
y›l› Mart ay›nda, bir önceki y›l›n Mart ay›na
göre verilen geçifl belgesi say›s›nda yüzde
3,47’lik, TIR Karnesi say›s›nda da yüzde
2,34’lük bir azalma yafland›.

TAKOGRAFTA DA AZALMA VAR
Ayn› verilerden, bu y›l›n ilk üç ay›nda verilen

geçifl belgesi say›s›nda geçen y›la göre yüzde
6,12’lik, ayn› dönemde verilen TIR Karnesi sa-
y›s›nda da yüzde 2,09’luk azalma görülüyor.

2012 y›l› Mart ay›nda 2.564 adet sürücü
kart›, 14 adet flirket kart› ile 17 adet servis
kart› üretilerek, sahiplerine ulaflt›r›ld›.
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MOTOR‹N F‹YATLARI 
‹STANBUL 4.05
ANKARA 4.06
‹ZM‹R 4.05
ADANA 4.06

D.BAKIR 4.16
S‹VAS 4.11
I⁄DIR 4.15
HATAY 4.05

∂ BB Servis Ekipmanları, ta-
kograf servislerine ve nakliye
firmalarına etkin çözümler
sunmak amacıyla ba-
yilikler verileceği be-
lirtildi.  Takografta veri
indirme ve arşiv çözüm-
leri sunan BB Servis Ekip-
manları, takograf ölçümleme ci-

hazlarını da içeren bir servis ağı
oluşturmuş durumda. internet

üzerinden da online satış
yapan BB Servis Ekip-
manları, analog takograf
kağıdından, dijital takograf

kağıdına kadar takograflar
ilgili aklınıza gelebilecek her

türlü hizmeti veriyor. 

BB SERVİSTEN ETKİN ÇÖZÜMLER

Zamma k›z›p kamyon satt›lar!

7

ERTUĞRUL 
TARHAN

Futbol , Ticaret ve 
Başarının sırrı

4’TE

TÜV-SÜD’DEN
OKT’YE ADR  
SERTİFİKASI

4’TE

TIRSAN, FİLOTIR İLE
SATIŞ VE KİRALAMA

SEKTÖRÜNDE
5’TE

Gökbora ve Michelin’den filo çözümleri için ortak çalışma

AKARYAKITA SON GELEN ZAMLARLA 75 ÜYESi BULUNAN KOOPERATiFTE 45 ÜYE KAMYONUNU SATTI 

Akaryakıt zamları ile başa çıkamayan kamyoncu esnafı, çareyi
kamyonunu satmakta buldu. Bu gün 4 TL’yi aşan mazot fiyatı, yıl-
lardır para kazanamayan kamyoncu esnafını son noktaya getirdi.

Akaryak›t fiyatlar›nda yap›lan
son art›flla motorinin litresi
4 TL'yi geçti. Maliyetleri
katlayan bu fiyat art›fl›, tü-

keticiler kadar otomotiv ve nakliye
sektörünü de kayg›land›r›yor.

“ZAMLARDAN SONRA 
KOOPERATİFTE ÜYE KALMADI”

Zamlar›n ard›ndan kendi giderlerinin
artt›€›n› aktaran S.S Motorlu Tafl›y›c›lar
Kamyoncular Kooperatifi Baflkan› Rafet
Sakall›, daha önceleri S.S Motorlu Ta-
fl›y›c›lar Kamyoncular Kooperatifinde
75 üyesi oldu€unu ancak bu say›n›n
30’a düfltü€ünü vurgulayarak mazot
zamlar› sonucu ortaya ç›karan tabloyu
gözler önüne serdi.

“NAKLİYECİLER 
ZOR DURUMDA KALDI”

Zamlar›n her zaman nakliye sektö-
ründe kayg›ya sebep olaca€›n› aktaran
Baflkan Sakall›, "Buradan yetkililere
sesleniyoruz. Üst üste yap›lan ve 4
TL'yi geçen motorin zamlar› nakliyeci
esnaf›n›n belini bükmüfltür. Bu zamlar

sadece motorinle s›n›rl› de€il. Lastik
fiyat›, yedek parça fiyat› ve di€er mas-
raflarla beraber nakliyecilik yapan, oto-
büsü olan, minibüsü olan, taksicilik
yapan bütün esnaf›m›z›n belini bük-
mektedir. Bari bu zamlardan sonra in-
san›m›z›n yükünü biraz hafifletmek
ad›na vergileri düflürün”

“DEPOYU DOLDURMAK 
İÇİN 2 BİN TL LAZIM”

Sakall›, “Çok zor hayat flartlar›na ra€-
men vatan›na, milletine ba€l› bireyler
olarak hayatlar›m›z› sürdürmeye çal›-
fl›yoruz. Yetkililerden iste€imiz fludur.
Bu zamlar› yaparken iyi düflünün. Bizim
hak ve hürriyetlerimizi koruyun. fioför
ve nakliyeci esnaf›n› fazla ma€dur et-
meyin. fiu an birçok kamyoncu mazot
pahal› oldu€u için 10 numara ya€ kul-
lanmak zorunda kal›yor. Mazot yerine
ya€ kullanarak kamyonlar›n›n moto-
runu yakmak pahas›na risk al›yorlar.
Bir kamyonun 500 litre deposu var. Bu
depolar› doldurmak için tam 2 bin TL
gerek. Bu zamlara art›k bir son verin"
fleklinde konuflarak çektikleri s›k›nt›lar›
dile getirdiler. Mehmet Şenol ED‹RNE

∂ Kara, hava ve deniz nakliyesi,
proje tafl›mac›l›€›, sigorta ve
lojistik hizmetleri sunan Gök-
bora Uluslararas› Nakliyat A.fi.
Türkiye’de Michelin ile Filo
Çözümleri iflbirli€i anlaflmas›
imzalad›. Müflteriye yönelik
olarak tüm hizmet kademele-
rinde tek bir muhatap sa€layan
Michelin Filo Çözümleri, filo-
lar›n operasyonel maliyetlerini
düflürerek iflletmelerin lastik
yönetimini kolaylaflt›r›yor.

‹mzalanan anlaflma ile bir-
likte Michelin Filo Çözümle-

ri’nden hizmet alacak olan
Gökbora, Michelin’in Avrupa
genelindeki genifl hizmet a€›n-
dan faydalanacak. 

LASTİKLE İLGİLİ HERŞEY VAR
Anlaflma kapsam›nda Gök-

bora için, özel olarak haz›rlan-
m›fl olan lastik yönetimiyle
Gökbora filosundaki araçlar›n
lastiklerinin bak›m›, kaplan-
mas› ve difl açma ifllemleri ye-
rine getirilecek.  

Michelin, kilometre bafl›na
faturaland›rma, yol yard›m›,

raporlama, stok yönetimi, las-
tik bak›m yönetimi, filo yö-
netimi ve çözüme ba€l› hiz-
metler sunan Filo Çözümleri
ile iflletmelerin ana ifl konula-
r›n›n d›fl›nda kalan lastik yö-
netimi ifl yükünü üzerlerinden
alacak. Düzenli raporlama,
merkezi sat›n alma ve Avrupa
genelindeki tüm üslere yönelik
standart ifllem sayesinde ifllet-
melerin ana faaliyet alanlar›na
ve konular›na yo€unlaflabilme-
leri için yard›mc› olaca€› be-
lirtildi.
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D AF ve T›rsan’dan, Gökbora Ulus-
lararas› Nakliyat ve Dünyalar Haf-
riyat’a düzenlene törenlerle çekici
ve treyler teslim etti. T›rsan ve

DAF, Dünyalar Hafriyat’a 10 adet DAF CF85.460
çekici ve 10 adet T›rsan Damper teslim ederken
Gökbora Uluslararas› Nakliyat’a ise 2 bin
500’üncü Mega Hafif Treylerini teslim etti.

2 BİN 500’ÜNCÜ TREYLER GÖKBORA’YA
T›rsan Treyler Samand›ra merkezinde dü-

zenlenen törende Gökbora Uluslararas› Nak-
liyat’a 25 adet Mega Hafif Treyler teslimat›
TIRSAN Treyler A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan›
Çetin Nuho€lu ve Gökbora Uluslararas› Nak-
liyat A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan› fienol
Çak’›n kat›l›m› ile gerçeklefltirildi.

T›rsan’›n üretti€i 2 bin 500’üncü Hafif Trey-
lerimizin Gökbora Uluslararas› Nakliyat’a tes-
limat törenini yapmaktan gurur duyuyoruz
diyen Çetin Nuho€lu, “Türkiyenin öncü ulus-
lararas› nakliye firmalar›ndan biri olan Gökbora
Uluslararas› Nakliyat 2009 y›l›ndan bu yana
T›rsan Hafif Treyleri kullan›yor ve ilk kulla-
n›mdan itibaren sonraki tüm yat›r›mlar›n› da
bu araca yönlendirdiler. Bu vesile ile kendilerine
teflekkür ederiz” dedi. Gökbora Uluslararas›
Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan› fienol Çak,
kurulduklar› 1983 y›l›ndan bu yana T›rsan ile
yürüttükleri olumlu iflbirli€ini gelecek y›llarda
da devam ettirmek iste€inde olduklar›n› aç›klad›.

Filolar›nda toplam 750 araç oldu€unu ve 150
tanesinin T›rsan Hafif Treyler oldu€unu söyleyen
Çak, T›rsan ile ihtiyaçlar›n› göre gelifltirilen
treyler ile hep ilklere imza att›klar›n› aç›klad›.

DÜNYALAR HAFRİYAT’A 
10 ADET ÇEKİCİ VE TREYLER

T›rsan’dan, Dünyalar Hafriyat’a 10 adet DAF
CF85.460 çekici ve 10 adet T›rsan Damper
düzenlenen tören ile teslim edildi. T›rsan Sa-
mand›ra Tesisleri’nde düzenlenen törene, T›rsan
Treyler A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan› Çetin
Nuho€lu ve Dünyalar Hafriyat Yönetim Kurulu
Üyeleri Y›lmaz Dünya, Sabahattin Dünya, ‹n-
flaat Mühendisleri Serdar Dünya ve Serkan
Dünya, DAF-T›rsan Otomotiv Had›mköy Sat›fl
Yöneticisi Özgür Ayçiçek’in kat›l›m›yla ger-
çeklefltirildi.

TIRSAN Treyler A.fi. Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Çetin Nuho€lu törende yapt›€› konuflmada
“DAF çekicilerimizi ve TIRSAN treylerlerimizi
birlikte satmaya çok önem veriyor. Çünkü bi-
liyoruz ki DAF ve T›rsan araçlar› birlikte mü-
kemmel bir kombinasyon oluflturuyor” dedi.

Dünyalar Hafriyat Yönetim Kurulu Üyesi
Y›lmaz Dünya teslimat töreninde yapt›€› aç›k-
lamada son bir y›ld›r T›rsan Damper’i flanti-
yelerinde deneme amaçl› kulland›klar›n›, arac›n
sa€laml›€›ndan ve performans›ndan çok mem-
nun kald›klar›n› vurgulad›. Bu nedenle de yeni
yat›r›m karar› ald›klar›nda tereddütsüz T›rsan

Damper’i seçtiklerini belirtti. “Araç park›
olarak 100’ün üzerinde arac›m›z var ve y›l
içinde yeni al›mlar›m›z da olabilir. Yeni yat›-
r›mlar için de yine T›rsan ile görüflmekten
memnun olaca€›z” dedi.
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∂ Ford Nisan kampanyasıyla Ford Fiesta, Yeni Focus, Yeni C-MAX ve
Mondeo modellerini,  aylık 400 TL taksit, 4 yıl vade ve 4. yıl ek güvence
fırsatı ile müşterilerine sunarken, hafif ticari araçlarda ise 0 faizle 20 ay
24.000 TL kredi geleneğini sürdürüyor. Ford, Nisan ayında binek araçlarda
4 işlem fırsatı ile Ford alımını kolaylaştırırken, hafif ticarilerde 24.000
TL’lik 0 faiz ve 20 ay taksitli kredi teklifini sürdürüyor. Binek araç
fırsatlarını 4 modelde toplayan Ford; vadeyi 4 yıla bölerken, taksitleri 400

TL’ye düşürüyor ve bu çarpıcı teklife üç yıllık standart garantinin yanı sıra
4’üncü yıl ek güvence veriyor. Ford Fiesta, Yeni Focus, Yeni C-MAX ve
Mondeo’ya Ford’un 4 işlem kampanyasıyla sahip olanlar, 17.000 TL’lik
krediyi, 48 ay vade ve aylık 400 TL’lik taksitlerle ödüyor. Ford Transit ve
Transit Connect de Nisan ayına özel fırsatlarla Ford tutkunlarına sunuluyor.
24.000 TL’lik krediyi 0 faiz ve 20 ay taksitle kullanan müşteriler, ticarette
kazanmaya hemen başlıyor.

4 İŞLEMLE 
FORD SAHİBİ 

OLMAK 
KOLAYLAŞIYOR

S inan Çavdar Lojistik’in yeni aç›lan
merkezinde düzenlenen törene; Sey-
han ‹lçe Emniyet Müdürü Ahmet
Sapmaz, Ford Otosan Bölge Sat›fl

Müdürü Baran Süslü, Diyarbak›r Oto Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Mahmut Odabafl›, Sinan
Çavdar Lojistik Yönetim Kurulu Baflkan›
Sinan Çavdar’›n kat›l›m›yla gerçekleflti.

Çavdar Lojistik Ford Otosan’dan ald›€› 27
Ford Cargo çekici ile sektöre h›zl› bir girifl
yaparken, teslim edilen araçlar ile filosunun
tamam›n› da Ford çekicilerden oluflturmufl
oldu. Adana Seyhan’da aç›lan Sinan Çavdar
Lojistik, kurdu€u modern ve genifl araç park
alan› ve elveriflli çal›flma ortam› ile sektörde
söz sahibi olmay› hedefliyor.

“FORD İLE İYİ BİR 
BAŞLANGIÇ OLACAK”

Aç›l›fl konuflmas›n› yapan Sinan Çavdar
Lojistik Yönetim Kurulu Baflkan› Sinan Çav-
dar, bu araçlar ile güzel bir bafllang›ç yap-
t›klar›n› belirterek Ford Otosan’a katk›la-
r›ndan dolay› teflekkür etti.

“UZUN YILLAR SİNAN ÇAVDAR 
İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ”

Ford Otosan Bölge Sat›fl Müdürü Baran Süslü
teslimat töreninde yapt›€› konuflmada Sinan Lo-
jistik ile uzun y›llar çal›flmak istediklerini ifade
ederek sözlerine flöyle devam etti; “Sinan Bey ile
ticari bir evlilik yapt›k.Ve uzun süre devam
edecek. Biz Ford Otosan olarak uzun y›llar Sinan
Çavdar Lojistik ile çal›flmay› hedefliyoruz. Ken-
dileriyle bu yolda yürümeye devam edece€iz.
Hem flirketin aç›l›fl› hem de teslim etti€imiz araç-
lar›n hay›rl› ve u€urlu olmas›n› diliyorum” dedi.

“DİYARBAKIR’A TÜRKİYE’NİN 
EN BÜYÜK KAMYON SHOWROOMU”

Ford Otosan Bayii Diyarbak›r Oto Yönetim
Kurulu Baflkan› Mahmut Odabafl› 2012 Ocak-
fiubat aylar› aras›nda 160 adet kamyon teslimat›
yapt›klar›n› belirterek Nisan ay› içerisinde 60
adetlik bir kamyon teslimat› daha yapacaklar›n›
ifade etti. Ayr›ca Diyarbak›r’a önümüzdeki ay-
larda Türkiye’nin en büyük kamyon showroo-
munu da açacaklar›n› belirtti. Abdullah Karlıdağ

Ford Otosan Bayii Diyarbak›r Oto, Adana menşeili ola-
rak yeni kurulan Sinan Çavdar Lojistik’e 27 adet Ford
Cargo 1838 T çekiciyi düzenlenen tören ile teslim etti.

Sinan Çavdar Lojistik’e, Ford
Otosan’dan 27 ADET ÇEKİCİ

BMC tarafından geçtiğimiz aylarda
Orman Genel Müdürlüğü(OGM)’ne tes-
lim edilen 19 adet 4x4 Pro 625 yangına
müdahale araçları görev yerlerine ulaştı.

OGM için özel 
üretilen BMC Pro
625’ler göreve hazır

∂ BMC taraf›ndan Orman Genel Müdürlü€ü’nün
yang›nla mücadele ve önleme ekiplerinin ihti-
yaçlar› do€rultusunda özel olarak üretilen BMC
Pro 625 araçlar, OGM’nin farkl› illerde yer alan
iflletme müdürlüklerinde görev almaya bafllad›.

“OGM’YE İLK OTOMATİK ŞANZIMANLI BMC”
Zorlu flartlarda etkin çal›flma imkan› veren

Pro 625’ler, hem yang›na müdahale hem de or-
manlar›n korunup gelifltirilmesine olanak verecek
flekilde gelifltirildi€i ifade edildi. 4x4 tekerlek
tahrik konfigürasyonu sayesinde en zorlu ko-
flullarda bile yoluna devam edebilen 625’ler, bu-
güne kadar OGM’ye teslim edilen ilk otomatik
flanz›manl› BMC araç olma özelli€ine de sahip.
4 bin litre su tafl›ma kapasitesi ile uzun süre
takviye yap›lmadan yang›na müdahale etme
flans› veren bu araçlar, çift kabinli yap›s› sayesinde
güvenli flekilde personelin tafl›nmas›na da f›rsat
verdi€i belirtildi. Ayr›ca sürücünün tek bafl›na
araçtan inmeden joyistik ve ekran arac›l›€›yla
yang›na müdahale edip zorlu koflullarda güvenli
flekilde ilerleyebilmesini sa€layan bu araçlar,
orman yang›nlar›na karfl› OGM’nin en büyük
yard›mc›s› olaca€› dile getirildi.

TÜRKİYE GENELİNE GÖREV BEKLİYORLAR
BMC 4x4 Pro 625 özel üretim yang›na müdahale

araçlar›, Türkiye’nin dört bir yan›ndaki yaklafl›k
on ilde ve Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nde
yaklaflmakta olan yaz mevsiminde ortaya ç›ka-
bilecek orman yang›nlar›na karfl› Orman Genel
Müdürlü€ü’ne ba€l› iflletme müdürlüklerinde
görev almay› bekledikleri belirtildi.

Aydın taşımacılık ve nakliyat araç parkını
yeni PRO 1144 çekiciler ile güçlendirdi.

Firma satın aldığı 4 adet BMC PRO 1144
çekiciyi nakliye işinde kullanacak.

Aydın taşımacılığa 
4 adet BMC PRO
1144 çekici teslimatı

∂ BMC ‹stanbul Yetkili Sat›c›s› Öztatl› Oto-
motiv’in Maltepe’deki tesislerinde düzenle-
nen törene BMC ‹stanbul Bölge Müdürü
Erdal Ero€lu, Öztatl› Otomotiv Sat›fl Müdürü
Feridun Bilgio€lu ve Ayd›n Nakliyat sahibi
Murat Ayd›n kat›ld›.

“DAHA REKABETÇİ KONUMA GELECEĞİZ”
4 adet BMC PRO 1144 çekiciyi Öztatl› Oto-

motiv'den sat›n alan Ayd›n Nakliyat sahibi
Murat Ayd›n, daha önceki y›llarda filolar›na
dahil ettikleri PRO 1142 çekiciden çok mem-
nun kald›klar›n›, ekmek teknesi olarak gör-
dükleri bu araçlar›n yak›t tasarrufu ve iflletme
maliyetleri yönünden kendilerini karl› duruma
getirdi€ini söyledi. Filolar›na katt›klar› 4 adet
yeni Pro 1144’ünde kendilerini piyasada daha
da rekabetçi konuma getirece€ini ve güçlen-
direce€ini söyleyen Ayd›n, BMC ‹stanbul
Bölge Müdürü Erdal Ero€lu ve Öztatl› Sat›fl
Müdürü Feridun Bilgio€lu’na uzun y›llard›r
göstermifl olduklar› tüm destek ve yard›mlar›
için teflekkür etti. BMC ‹stanbul Bölge Müdürü
Erdal Ero€lu’da, BMC olarak ilkelerinin sadece
sat›fl yapmak olmad›€›n›, sat›fl sonras›nda da
müflterilerinin her zaman yan›nda olmaya
devam ettiklerini söyledi ve yeni araçlar›n
anahtarlar›n› hay›rl› kazançlar temennisiyle
Murat Ayd›n’a teslim etti.

Horoz Taşıt Servis’ten DVS’ye 12 adet çekici
H oroz Tafl›t Servis

A.fi sektörde bir ilki
gerçeklefltirerek 3
y›l bak›m, servis ve

ayn› zamanda geri almak kayd›
ile DSV Global Nakliye ve Lo-
jistik 12 Adet Renault Premium
440 18T çekiciyi düzenlenen
tören ile teslim etti. Teslimat
töreninde Renault Trucks 2. El
sat›fl Müdürü Fatih Erdem, Ho-
roz Tafl›t Servis Tic. Ve San. A.
fi. Genel Müdürü Gürkan Gür-
büz, Horoz Tafl›t Servis Tic. Ve
San. A. fi. Araç Sat›fl Direktörü
Soner Alperöz, Renault trucks
Sat›fl sonras› Hizmetler Müdürü
Atanur Özdemir, Renault
Trucks Bak›m onar›m Anlafl-
malar› Yönetmeni Salih Kurt
yer al›rken DSV'den Norten Jo-
esgensen, Ozan Önder ve Aykut
Karatafl kat›ld›.

AYKUT KARATAŞ KATILDI.
Sektöre bir model olarak ortaya

ç›kan proje ile lojistik flirketleri-
nin finansal olarak rahatlamas›
sa€lanm›fl olacak. Horoz Tafl›t
ve Servis’in bugüne kadar 450
araçl›k bir anlaflma yapt›€› ve

2013 y›l› sonunda bu rakam› 4
haneli say›lara ulaflt›rmak iste-
dikleri ifade edildi.

“BU MODEL İLE LOJİSTİK
FİRMALARI RAHATLAYACAK”

Teslimat s›ras›nda bir konuflma
yapan Horoz Tafl›t Servis Tic.
Ve San. A. fi. Genel Müdürü
Gürkan Gürbüz, “Geçen y›l sat-
t›€›m›z 520 araç ile bayiler ara-
s›nda lider olduk. Kaliteyi hiç
bozmad›k ve Fransa’dan Ekselans
Ödülü’nü ald›k. 20112 rekorlar
y›l›yd›. Bu yapt›€›m›z teslimatta
gösteriyor ki bu ödülün hakk›n›
lay›k›yla yerine getiriyoruz.
DSV’ye yapt›€›m›z bu teslimat
sektörde bir ilk. Bu model ile
lojistik firmalar›n› finansal olarak
rahatlatmay› amaçl›yoruz. fiuana
kadar 450 araca servis, bak›m
ve geri alma flartl› modeli uygu-
lad›k. Amac›m›z bu rakam› 2013
sonunda kadar 4 haneli say›lara

ulaflt›rmak” dedi.

“SÜRPRİZ MALİYETLER 
ÇIKMAYACAK”

DSV Global Nakliye ve Lojis-
tik Hava Deniz Türkiye Genel
Müdürü Ozan Önder, böyle bir
program sunduklar› için Horoz
Tafl›t Servis’e teflekkür ederek
sözlerine bafllad›. Horoz Tafl›t
Servis ile çal›flmalar›m›z süre-
cek. 60 araçl›k bir al›m daha
yapmay› planl›yoruz”

Bu program ile DSV olarak
beklenmedik maliyetlerin önüne
geçeceklerini belirten Önder,
y›ll›k planl› ödemeler d›fl›nda
araçlar›m›za planlanmam›fl bir
para ödemeyeceklerini belirterek
sözlerine flöyle devam etti: “Bu
anlaflma ile tüm servis ve bak›m
maliyetlerini Horoz Araç servis
üstlendi. Biz sadece y›ll›k planl›
ödemeler yapaca€›z” dedi.

Horoz Taşıt sektörde bir ilk gerçekleştirerek servis,
bakım ve geri alma garantisiyle DSV Global Nakliye

ve Lojistik ’e 2. El 12 adet Renault çekiciyi teslim etti.

fii€va Lojistik TIRSAN
Frigo’yu tercih etti

∂ TIRSAN Frigo sat›fllar› h›z kesmeden devam
ediyor. fii€va Lojistik yeni araç al›m›nda T›rsan’›
tercih ederek filosunu 20 adet Frigo ile geniflletti.
fii€va Lojistik firmas›na sat›fl› yap›lan 20 adet T›rsan
Frigo’nun teslimat töreni TIRSAN Treyler Adapazar›
Fabrikas›nda gerçeklefltirildi. Teslimat töreni, TIR-
SAN Treyler A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan› Çetin
Nuho€lu ve fii€va Lojistik Yönetim Kurulu Baflkan›
Burhan fii€va ve Gelecek Otomotiv Genel Müdürü
Hamdi Yüncü’nün kat›l›m›yla yap›ld›.

fii€va Lojistik Yönetim Kurulu Baflkan› Burhan
fii€va teslimat töreninde yapt›€› aç›klamada TIRSAN
Frigo’yu T›rsan kalitesine ve üretim gücüne duyduklar›
güven nedeniyle tercih ettiklerini belirtti. Müflteri
memnuniyetini temel çal›flma felsefesi olarak kabul
ettiklerini vurgulayan Burhan fii€va ‘Bu hedefimizi
gerçeklefltirmek için de T›rsan markas›n› tercih
ettik. Ayr›ca T›rsan treylerler yüksek 2.el de€eri ile
de en iyi yat›r›m araçlar›d›r’ dedi. Mersin merkezli
fii€va Lojistik Petrol ‹nfl. G›da ‹th.‹hr.San ve Tic. Ltd
fiti. so€uk g›da tafl›mac›l›€› alan›nda çal›flmalar›n›
yürütüyor. A€›rl›kl› yurtiçi tafl›mac›l›k yapan fii€va
Lojistik yeni yat›r›mlarla büyümeyi hedefliyor.

T›rsan teslimatlar› h›z kesmiyor

Tırsan’dan, Dünyalar Hafriyat’a 10 adet DAF CF85.460
çekici ve 10 adet Tırsan Damper teslim edildi.

25 adet Mega Hafif Treyler Gökbora’ya teslim edildi.
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A€›rl›kl› olarak Almanya, Hollanda ve
Belçika hatt›nda parsiyel ve komple tafl›-
mac›l›k yapan Ar-Mer Uluslararas› Nak-
liyat’a, Horoz Tafl›t ve Servis A.fi. 20
adet Renault Premium 460 otomatik vites
çekiciyi düzenledi€i tören ile teslim etti.
Araç filosunu Renault Track ile güçlen-
diren Ar-Mer Uluslararas› Nakliyat, filo-
sundaki araç say›s›n› bu teslimat ile bir-
likte 40’a ç›karm›fl oldu. 

Yap›lan teslimat töreninde konuflan

Horoz Tafl›t ve Servis A.fi Müdürü Ahmet
Sezer, araçlar›n tamam›n›n Euro 6 norm-
lar›na uygun araçlar oldu€unu ifade ede-
rek, “Teslimat› yap›lan araçlar otomotik
vites olup, Ar-Mer Uluslararas› Nakliyat
ile yapt›€›m›z anlaflma gere€ince 4 y›l,
450 bin kilometre servis, bak›m ve onar›m
anlaflmas› imzalanm›flt›r. Herkese hay›rl›,
u€urlu olsun. Renault Track ailesine kat-
k›lar›ndan dolay› teflekkür ederim” diye-
rek sözlerini tamamlad›.

TÜRKİYE’NİN 
İLK ELEKTRİKLİ

OTOMOBİLİ 
İTÜ’DE

∂ Elektrikli araçlar konusunda farkındalık yaratmak isteyen Ağaoğlu
Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu 2010 yılının
Temmuz ayında Türkiye’ye getirttiği ilk elektrikli otomobil Tesla
Roadster’ı İTÜ’ye bağışladı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)’nde
düzenlenen törene Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Ağaoğlu, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve çok sayıda
öğretim görevlisi katıldı. Tesla Roadster’ı çok önemsediği elektrikli
araçlar konusunda farkındalık yaratmak amacıyla satın aldığını

hatırlatan Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Ağaoğlu, “Tesla’yı almaya karar verdiğimde amacım dikkatleri
elektrikli araçlara çekmekti. Yakın gelecekte herkes bu tip araçlar
kullanacak. Temiz enerjiyle çalışan her türlü teknolojinin desteklen-
mesini ve teşvik edilmesini istiyoruz. Makina Fakültesi Dekanı
arayarak Tesla Roadster’ı okulda incelemek amacıyla 3 günlüğüne
istedi. Ben de bunun mümkün olmadığını ancak okula hediye ede-
bileceğimi söyledim” diye konuştu.
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Çimen Beton’a 4 adet
Ford Cargo mikser

‹zmir’de yeni kurulan Çimen Beton,
araç park›n› Ford Cargo ile oluşturuyor.

∂ Çimen Beton, Ford Cargo’dan 4 adet 3936M
mikser sat›n ald›. ‹zmir’de yeni kurulan Çimen
Beton’un sahip oldu€u beton santrali çal›flmalar›nda
kullanmak üzere sat›n ald›€› 4 adet 3936M Ford
Cargo mikser, flirket merkezinde yap›lan bir törenle
teslim edildi. Törene; Çimen Beton’un ortaklar›
Gündüz Yeflilda€, Yusuf Çoban ve flirket çal›flanlar›,
Ford Ege Bölge Kamyon Sat›fl Müdürü Mete ‹nceer,
Otokoç Sat›fl Temsilcisi Koray Kapç› kat›ld›.

Çimen Beton’un ortaklar›ndan Gündüz Yeflilda€,
törende yapt›€› konuflmada; Ford Cargo’lar›n dü-
flük yat›r›m ve iflletme maliyetlerinin yan› s›ra,
faaliyet gösterdikleri tüm bölgelerde bulunan
servis noktalar›yla da kendileri için vazgeçilmez
oldu€unu belirtirken “Ford Cargo’lar› önümüzdeki
dönemde de araç park›m›za eklemeye devam
edece€iz” dedi.

CARGO 50 ÜKEYE İHRAÇ EDİLİYOR
Ford Cargo’lar, 1 milyon m2’lik alana sahip

olan Ford Otosan ‹nönü Fabrikas›’nda üretiliyor.
Yurtiçinde 35 yetkili sat›c›, yurtd›fl›nda 20 dis-
tribütör ile müflterilere ulafl›rken; Rusya, Türki
Cumhuriyetleri, Do€u Avrupa, Afrika ve Orta-
do€u’da 50’ye yak›n ülkeye ihraç ediliyor.

1500 kifliye istihdam sa€layan Ford Otosan
‹nönü Fabrikas›’nda ayn› zamanda Euro 5 norm-
lar›na uygun, çevre dostu Ecotorq motor üretimi
yap›l›yor. 7,3 lt ve 9 lt. Silindir hacminde
260PS/320PS/360PS/380 PS güce sahip motorlar
yüzde yüz Türk iflgücüyle yüzde yüz yerli üreti-
liyor. Türkiye’nin kendi markas›yla kendi mo-
torunu üreten tek kamyon markas› olan Ford
Cargo, yüzde 70 yerlilik oran› ile Türkiye eko-
nomisine yüksek katma de€er sa€l›yor.

Araç park›ndaki 20 adet arac›n
15’i Mercedes-Benz olan ve akar-
yak›t tafl›mac›l›€› yapan Ceysan
Akaryak›t Ltd. fiti., araç al›m›nda
bir kez daha Mercedes-Benz’i
tercih ederek 10 adet Axor 1840
LS çekiciyi filosuna ekledi. Tür-
kiye’nin ilk alç›pan üreten fir-
malar›nda Knauf A.fi. ise filo-
sunu 5 adet Mercedes-Benz Axor
2640 ile güçlendirmeyi tercih
etti.

CEYSAN AKARYAKIT’A 10
ADET AXOR 1840LS 
TESLİM EDİLDİ

Mercedes-Benz Türk A.fi. Ak-
saray Kamyon Fabrikas›'nda dü-
zenlenen törene, Ceysan Akar-
yak›t Lojistik Sorumlusu Ab-
dulkadir Ural, Mercedes-Benz
Türk A.fi Kamyon Müflteri Mer-
kezi Grup fiefi Burçak Yetkin
ve Kamyon Müflteri Merkezi
Teknik E€itmeni Halil Ery›lmaz
kat›ld›lar.

Ceysan Akaryak›t Lojistik So-
rumlusu Abdülkadir Ural, Axor
araçlar› tercih etmelerinde Mer-
cedes-Benz çekicilerin düflük
yak›t tüketimi ve yüksek ikinci
el de€erinin oldukça önemli rol
oynad›€›n› belirtti. Ayr›ca Mer-
cedes-Benz’in yayg›n servis a€›
ve markaya duyulan güvenin
de tercihlerinde etkili oldu€unu
belirten Ural, 2012 y›l› içerisinde
de Mercedes-Benz araç al›mla-
r›na devam edeceklerini sözle-
rine ekledi.

KNAUF A.Ş. ARAÇ 
ALIMINDA AXOR 2640’I 
TERCİH ETTİ

Türkiye’de alç›pan› ilk kez üre-
ten, sektörünün lider firmas› KNA-
UF A.fi., filosunu Mercedes-Benz
araçlar ile güçlendiriyor. fiirket,
araç park›na 5 adet Mercedes-Benz
Axor 2640 daha ekledi.

50’yi aflk›n ülkede, 150’den
fazla fabrika ile faaliyet gösteren

Almanya merkezli Knauf, Tür-
kiye’de üç farkl› üretim nokta-
s›nda faaliyet gösteriyor. fiirket,
Marmara da€›t›mlar›n› filosun-
daki tamam› özmal olan 26 adet
araç ile gerçeklefltiriyor.

Knauf A.fi. Lojistik ve D›fl Ti-
caret Yöneticisi Cavit Mocan,
‹zmit Lojistik Yöneticisi Ali
Ceylan, 5 adet Mercedes-Benz
Axor 2640’›n teslimat törenine
kat›ld›lar. Törende konuflma ya-
pan Cavit Mocan, “Lojistik ope-

rasyonlar bizim için çok büyük
önem arz etmektedir. Filomuzu
yenileme karar›m›zda tercihi-
mizi tereddütsüz olarak Mer-
cedes-Benz’den yana yapt›k.
Kendi sektörlerinde lider olan
flirketlerimizin iflbirli€inin ge-
liflerek devam edece€inden flüp-
hemiz yok. Sipariflten, teslimata
ve sonras›nda servise kadar her
aflamada Mercedes-Benz ayr›ca-
l›€›n› yaflamaktan ötürü mut-
luyuz” dedi.

Mercedes Benz Axor Lojistik sektöründe tercih
edilmeye devam ediyor. En son Akaryak›t taş›ma-
c›l›ğ› yapan Ceysan Akaryak›t ile Türkiye‘de alç›-
pan› ilkkez üreten Knauf A.Ş. filolar›n› toplamda

15 adet Axor araçla güçlendirdi.

1956 yılından beri faaliyetlerini devam ettiren Cemre Lojistik, 62 adet aracın 22 adedinin 
Mercedes-Benz marka olduğu filosuna 100 adet de Mercedes-Benz Axor 1840 LS daha ekledi.

Mercedes-Benz’den Cemre Lojistik’e 
100 adet Axor 1840 LS

Teslimat› 2012 y›l›n›n
ikinci yar›s›nda ta-
mamlanmas› planla-
nan araçlar›n ilk 50

adedi Cemre Lojistik’ in tesisle-
rinde düzenlenen tören ile teslim
edildi. Törene, Cemre Lojsitik
ortaklar› Emine Demire€er, Me-

like Çelik ve Orhan Çelik, Mer-
cedes-Benz Türk Kamyon Filo
Sat›fl Dan›flman› Serdar Elibollar,
Koluman ‹stanbul Çekici Sat›fl
Müdürü Mustafa Kürflat ‹nce ve
Koluman ‹stanbul Çekici Sat›fl
Dan›flman› Hasan Y›ld›r›m ka-
t›ld›lar.

“YAKITTA TASARRUF, YAYGIN
SERVİS HİZMETLERİ İLE
MERCEDES’İ TERCİH ETTİK”

Cemre Lojistik yetkilileri tes-
lim töreninde Mercedes-Benz
araçlar›n›n sa€lad›€› yak›t ta-
sarrufu, kolay ulafl›labilen ve

yayg›n servis hizmetleri ile zorlu
yol koflullar›na karfl› dayan›k-
l›l›€› sebebiyle araç al›mlar›nda
Mercedes-Benz Axor 1840 LS’i
tercih ettiklerini belirttiler.

Cemre Lojistik, gelecekte 100
adet Mercedes-Benz arac› daha
filosuna eklemeyi planl›yor.

MERCEDES BENZ AXOR 
teslimatlarında hız kesmiyor

Ar-Mer’e 20 adet Renault Premium 460 çekici
Horoz Taş›t ve

Servis taraf›ndan
Ar-Mer Uluslararas›
Nakliyat’a 20 adet
Renault Premium

460 çekici 
teslim edildi.
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∂ Gümrük Muhafaza Müdürü Baydemir Trab-
zon TSO’ ya veda ziyaretinde bulundu. Ankara’ya
tayin olan Trabzon Gümrük ve Muhafaza Müdü-
rü Semih Baydemir, Trabzon Ticaret ve Sanayi
Odası’na veda ziyaretinde bulundu. Yönetim Ku-
rulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ile görüşen
Baydemir, yaklaşık 1 yıldır görevde bulunduğu
Trabzon’dan Ankara’ya müşavir olarak atandığını

söyledi. Başkan Hacısalihoğlu, Trabzon’da gö-
revde bulunduğu süre içindeki çalışmaları dola-
yısıyla teşekkür ederek yeni görevinde başarılar
dilediği Baydemir’e plaket takdim etti. Ziyarette
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Coşkun Kah-
raman, Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Öztürk,
Erkut Çelebi ve Tolga Avcı ile Genel Sekreter Ha-
kan Gürhan da yer aldı. Hayati Akbaş - Trabzon

YEREL
TASIMACILAR

GÜMRÜK
MUHAFAZA

MÜDÜRÜ,
TRABZON’A 

VEDA ETTİ

Mehmet Şenol-Edirne
∂ Kap›kule S›n›r Kap›s›'ndan Türkiye’ye girifl yapan
birçok yerli ve yabanc› yolcu, x-Ray’den geçerken
büyük s›k›nt›larla karfl›lafl›yor. X-Ray’a girmenin
eziyete dönüfltü€ünü belirten yolcular, yaflanan s›-
k›nt›n›n en aza indirilmesini istiyor. Araçlar›n X-
Ray’a girifllerinde araç içinde bulunan tüm eflyalar›
araç sahiplerine indirttiklerini belirten vatandafllar,
TIR araçlar›n›n dolu bir flekilde X-Ray’a girdi€ini
küçük araçlarda ise memurlar›n tutumu nedeniyle
tüm eflyalar›n indirtildi€ini dile getiriyor.

Kötü hava koflullar›nda ise bu durumun daha
büyük s›k›nt›lar ortaya ç›kard›€›n› belirten araç sa-
hipleri, bekleme salonunun bulunmad›€› X-Ray
önünde tam bir “rezalet” yafland›€›n› belirtiyorlar.
Kap›kule S›n›r Kap›s›’nda yaflanan bu tür olumsuz
görüntülerin ülke imaj›na zarar verdi€ini düflünen
yerli ve yabanc› yolcular, yetkililerin konuya el at-
mas›n› istiyor. Gümrük kap›lar›n›n bir ülkenin
aynas› oldu€unu belirten yolcular, X-Ray cihaz›n›n
bulundu€u alana “ bir bekleme salonu yapman›n
bu kadar zor mu” diye sordular.

Kap›kule’de 
X-RAY EZ‹YET‹

OKT Treyler, TÜV-SÜD’le yürüttüğü ürünlerinin de-
netlenip, belgelendirilmesini kapsayan proje çerçe-
vesinde ADR sertifikasını düzenlenen tören ile aldı.

∂ Çobanl›, yapt›€› aç›klamada, t›r, kamyon ve otobüs
gibi karayolu tafl›mac›l›€› yapan araçlarda kullan›lan
takograf cihazlar›nda yap›lan çeflitli hilelerle, can ve
mal kayb›na davetiye ç›kar›ld›€›n› belirtti.

Takograf cihazlar›nda yap›lan hileler ile h›z limit-
lerinin üstünde giden araçlar›n yasal h›z s›n›r›nda gi-
diyormufl gibi gösterildi€ini ifade eden Çobanl›, bu
durumun araç muayenesinde tespit edilmesi halinde
“hafif kusur” olarak de€erlendirildi€ini kaydetti.

“YÖNETMELİK BİRAN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLMELİ”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›€›'n›n, takograf ku-

surlar›n›n araç muayenelerinde a€›r kusur olarak de€er-
lendirilmesi için yönetmelik yay›mlad›€›n› hat›rlatan
Çobanl›, flunlar› kaydetti:

“Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›€›'n›n yay›mlad›€›
12 Ocak tarihli 'Takograf Cihazlar› Muayene ve Dam-
galama Yönetmeli€i'nde, takograf cihaz›n›n kalibrasyo-
nunun yap›lmamas›n›n araç muayenelerinde 'a€›r kusur'
say›lmas› istendi. Yönetmelikte, bu konuda gerekli dü-
zenlemenin yap›lmas› için 15 Mart'a kadar süre tan›nd›.
Ancak, halen araç muayene istasyonlar›nda bu yönetmelik
hayata geçirilmedi. Bakanl›€›n çal›flmas› çok önemli bir
geliflme ve takografç›lar olarak bakanl›€›n bu giriflimine
destek veriyoruz. Ancak, takograf cihazlar›ndaki hilelerin
önlenmesine yönelik bu yönetmeli€in bir an önce hayata
geçirilmesini bekliyoruz. Bu yönetmelik halen uygulan-
m›yor ve muayene istasyonlar› takograflardaki hileleri
halen hafif kusur olarak de€erlendiriyor. Ulaflt›rma Ba-
kanl›€›'n›n bir an önce harekete geçmesi ve muayene is-
tasyonlar›ndaki kriterlerin de€ifltirilmesi gerekiyor.”

"40 BİN ARAÇ TEHLİKE SAÇIYOR"
“Takograf Cihazlar› Muayene ve Damgalama Yönet-

meli€i”nde uygulama tarihi olarak belirtilen 15 Marttan
sonra yaklafl›k 40 bin arac›n muayene istasyonlar›ndan
geçti€ini, ancak bunlarda takograf cihazlar›na yönelik
hilelerin a€›r kusur olarak de€erlendirilmedi€ini belirten
Çobanl›, “Yollarda tehlike saçan bu araçlar›n yeniden
muayeneye ça€r›lmalar› ve muayene istasyonlar›ndaki
kriterlerin yönetmeli€e göre düzenlenmesi için suç du-
yurusunda bulunmaya haz›rlan›yoruz” dedi.

Abdullah Karlıdağ

OKT Trailer, Alman menfleli ba-
€›ms›z denetleme kuruluflu TÜV-
SÜD ile yürüttü€ü ve ürünlerinin
denetlenerek, belgelendirilmesini

kapsayan proje çerçevesinde ADR sertifikas›n›
Gas Turkey 2012 Fuar›’nda ald›. TÜV SÜD
/ Otomotiv ve Endüstri bölümü uzmanlar›
Treyler pazar›n›n bu önemli firmas›nda üre-
tim süreçleri ve ürünün mevzuata uygunlu-
€unu denetledi. OKT Treyler, üretim süreci,
üretilen ürünlerin kalitesi ve mevzuata uy-
gunluk aç›s›ndan yap›lan inceleme sonucunda
ADR sertifikas›n› ald›.

ADR sertifikas› teslim törenine; TÜV-
SÜD Genel Müdürü R›fat Pergel, Endüstri
Departman› Müdürü Hakim Özlük, OKT
Genel Müdürü Hakan Marafl, Sat›fl ve Pa-
zarlama Müdürü Bar›fl Çenesiz, Pazarlama
Müdürü Bülent Tezel ve Halkla ‹liflkiler
Müdürü Özge Kocakula kat›l›rken ADR’li
tafl›ma yapman›n önemi hakk›nda önemli
bilgiler verildi.

OKT KALİTESİ BELGELENDİRİLDİ
OKT Treyler’de denetim, TÜV SÜD’den

gelen otomotiv ve endüstri bölüm uzman-
lar› taraf›ndan gerçeklefltirildi. Geçirilen
denetim süreci sonucunda OKT Treyler
yetkililerden sertifikas›n› alarak, ürünle-
rinin kalite ve süreç baz›nda yetkinli€inin
yan› s›ra regülasyonlara uygunlu€unun
tam oldu€unu ve bunun sürekli olarak
kontrol alt›nda tutuldu€unu ispatlad›.

“ADR İLE RİSK MİNİMUM SEVİYEDE”
ADR’li tankerler ile çok daha sa€lam ve

güvenli tafl›ma yap›ld›€›n› vurgulayan TÜV-
SÜD Genel Müdürü R›fat Pergel, “ADR ile
her türlü risk en aza indirgenerek tafl›ma
yap›lmaktad›r. Burada hem bize hem sektöre

ciddi görevler düflmektedir. ADR mevzuat›
asl›nda tüm dünyada dolaflmakta olan tan-
kerlere uygulanmas› gereken bir kural. Gü-
venlik ve sa€lam tafl›ma anlam›nda yükler
ADR’li araçlar ile minimum risk ile tafl›n-
maktad›r. Tankerlerin ADR mevzuat›na
uygun olarak üretilmesi hem maddi hem
de manevi anlamda ülkelere ciddi bir katma
de€er sa€lamaktad›r.”

“TANKERİN HEM ÜST HEM DE 
ALT YAPISINI İNCELİYORUZ”

TÜV-SÜD Türkiye olarak tankerleri 2
kategoride de€erlendirdiklerini belirten Per-
gel, üst yap› endüstri uzmanlar› taraf›ndan,
alt yap›n›n ise otomotiv uzmanlar› taraf›n-
dan incelenerek ADR belgesinin verildi€ini
belirtti. Pergel, “Türkiye’de treyler üretimi
yapan firmalar›n birço€u bu mevzuat› yerine
getirme aflamas›nda. Üretici baz›nda Türkiye
bu adaptasyon sürecini çok h›zl› bir flekilde
atlatmaktad›r” fleklinde konufltu.

“TÜV-SÜD İLE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK”
OKT ve TÜV-SÜD’ün çal›flmalar› hak-

k›nda bilgiler vermek üzere bir konuflma
yapan OKT Trailer Genel Müdürü Hakan
Marafl, “ TÜV-SÜD’ün slogan› olan “De€er
Katar” ibaresini her zaman bünyemizde
hissettik. Gerek bilgi paylafl›m› gerek ise
bizim onlardan edindi€imiz bilgiler ile ortak
bir çal›flma yapt›k. TÜV-SÜD ile yapt›€›m›z
çal›flma endüstri alan›ndan bafllay›p, oto-
motiv alan› kadar uzun bir süreç ile devam
etti. 2 aflama tip onay› ile ilgili kendileriyle
ciddi bir çal›flma içine daha girece€iz. 2
aflama tip onay› zorunlu hale geldi€inde
üst yap› üreticisi olmak için bu belgelere
ihtiyaç duyaca€›z. TÜV-SÜD ile ortak ça-
l›flmalar›m› sürecek” dedi.

ADR’YE UYGUN ÜRETİM NASIL YAPILIR?
Bas›nçl› kaplar ve ADR’li tafl›ma konu-

sunda uzman olan TÜV-SÜD Endüstri
Departman› Müdürü Hakim Özlük, bas›n
mensuplar›n›n sorular›n› yan›tlad›. Özlük,
“ADR’ye uygun tanker üretimi yapmak
kullan›lacak malzemeden bafllar. Uygun
imalat kriterleri ve sertifikal› elemanlar
ve uygulanan testler ile süreç devam eder.
E€er ürün tüm bu koflullar› yerine getirir
ise tankerin üzerine ADR sertifikas› yer-
lefltirilerek süreç tamamlan›r. ‹malat› ya-
p›lan her tanker bizim denetimimiz ve
kontrolümüz alt›ndad›r. Her bir tanker
için bir sertifika düzenlenir ve bu sertifika
o arac›n üzerine monte edilir. Bu sertifikay›
alan bir ürün dünya çap›nda dolafl›m ko-
flullar›n› yerine getirmifl olur” diyerek söz-
lerini tamamlad›.

OKT TRAILER, TÜV-SÜD’DEN
ONAYINI ALDI

TAKOGRAF H‹LELER‹
“a€›r kusur” say›ls›n

Uluslararası Takografçılar Derneği Başkanı Mustafa
Çobanlı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, tako-
graf cihazlarındaki hilelerin önlenmesine yönelik çıkar-
dığı yönetmeliğin halen hayata geçirilmediğini belirtti.

Ertuğrul 
TARHAN

Futbol , Ticaret ve
Baflar›n›n s›rr›

F utbol ve ticaret bilhassa 3.Temmuz.2011tari-
hinden sonra Futbol Ekonomisi vurgusu da ya-
p›larak yaz›l› ve görsel medya ve ilgili herkesin

gündeminde.Olumsuz haberlerin çok daha fazla yer
almas› üzerine  geçen hafta içinde Futbol Federasyonu
Başkan› ve ayn› zaman da medya patronu Say›n
Y›ld›r›m Demirören’nin aşağ›daki beyanat› ile medya
ya özeleştiride bulunarak gerçekleri görmeye davet
etmiş. 

Demirören, futbolun içinde bulunduğu s›k›nt›l› du-
rumdan kurtar›labilmesi için bütün kesimlere görev
düştüğünü belirterek özellikle medyaya seslenerek
şunlar› dile getirdi:

"Ayn› zamanda bir gazete patronu olarak bende bi-
liyorum ki, medyada sadece kötü haberler para ediyor.
Ama futbolla ilgili olarak sürekli bunu yapmaktan vaz-
geçmeliyiz. Tam tersine futbolun güzelliklerini ön plana
ç›karmak ve onlar› gündemde tutmak hepimizin ç›ka-
r›nad›r. Öteki türlüsü sürekli yap›l›yor ve insanlar fut-
boldan soğutuluyor. Bugün yaşad›ğ›m›z durum budur.
Biz el ele vererek futbola olar› ilgiyi ve sevgiyi yeniden
yukar›lara ç›karmak zorunday›z. Bu hepimizin ç›kar›nad›r.
En çok da medyan›n yarar›nad›r. Her gün kötülenen
bir şeyi kim seyretmek, okumak ya da dinlemek ister.
Bu konuda art›k gerçeği görmeliyiz."

Tabii en önemlisi Ülke Ekonomiz in medyada yer al-
mas› konusu;Sabah akşam işe gidiş gelişlerde dinle-
diğim haber içerikli radyo kanallar›nda ,Televizyon ka-
nallar›nda ve yaz›l› bas›ndaki yorum,görüş ve yaz›lar›n
çoğunluğu olumsuzluk üzerine ve malumun ilan› ol-
duğuna hepimiz gibi şahit oluyorum.

Say›n Y›ld›r›m Demirören’nin yukar›daki paragraf›ndaki
baz› kelimelerin yerlerine ticaret terimlerini yerleştirerek
aşağ›da tekrar sunuyorum.

"Ayn› zamanda bir gazete patronu olarak bende bi-
liyorum ki, medyada sadece kötü haberler para ediyor.
Ama Ekonomi ile ilgili olarak sürekli bunu yapmaktan
vazgeçmeliyiz. Tam tersine Ekonominin güzelliklerini
ön plana ç›karmak ve onlar› gündemde tutmak hepi-
mizin ç›kar›nad›r. Öteki türlüsü sürekli yap›l›yor ve
insanlar Ticaretten-al›şverişten soğutuluyor. Bugün
yaşad›ğ›m›z durum budur. Biz el ele vererek Ticaret’e
olan ilgiyi ve güveni yeniden yukar›lara ç›karmak zo-
runday›z. Bu hepimizin ç›kar›nad›r. En çok da medyan›n
yarar›nad›r. Her gün kötülenen Ekonomik ortamda
kim al›şveriş yapmak-yat›r›m yapmak-reklam vermek
ister. Bu konuda art›k gerçeği görmeliyiz."

Yeğenim Başak blogunda oğlu Ç›nar için oluşturduğu
‘’M‹N‹K ADAMIN MACERALARI’’ad› alt›ndaki  an›lar›nda
yer alan yukar›daki yaz›lanlara olumlu katk› sağlaya-
cağ›na inand›ğ›m anekdotu paylaşarak yorumu ve
takdiri sizlere b›rak›yorum.

Başar›n›n s›rr›;
Bir gün kurbağalar›n yar›ş› varm›ş. Hedef, çok yüksek

bir kulenin tepesine ç›kmakm›ş. Bir sürü kurbağa da
arkadaşlar›n› seyretmek için toplanm›şlar. Ve yar›ş
başlam›ş. Gerçekte seyirciler aras›nda hiçbiri yar›ş-
mac›lar›n kulenin tepesine ç›kabileceğine inanm›yormuş.
Sadece su sesler duyulabiliyormuş:

"Zavall›lar! Hiçbir zaman başaramayacaklar!" Yar›ş-
maya başlayan kurbağalar kulenin tepesine ulaşa-
may›nca teker teker yar›ş› b›rakmaya başlam›şlar. ‹ç-
lerinden sadece birkaç tanesi inatla ve y›lmadan
kuleye t›rmanmaya çal›ş›yormuş.

Seyirciler bağ›r›yorlarm›ş: "...Zavall›lar! Hiçbir zaman
başaramayacaklar!.." Sonunda, kurbağalar›n bir tanesi
hariç, hepsinin ümitleri k›r›lm›ş ve b›rakm›şlar. Ama
kalan son kurbağa büyük bir gayret ile mücadele
ederek kulenin tepesine ç›kmay› başarm›ş. Diğerleri
hayret içinde bu işi nas›l başard›ğ›n› öğrenmek
istemişler. Bir kurbağa ona yaklaşm›ş ve sormuş bu
işi nas›l başard›n diye. O anda fark›na varm›şlar ki
kuleye ç›kan kurbağa sağ›rm›ş! 
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GEFCO, 2011 CİROSUNU YÜZDE 12,9 ARTIRDI
∂   GEFCO Grup, 2011 cirosunu bir önceki seneye kıyasla yüzde 12,9 oranında bir
artışla 3 milyon 782 bin Euro’ya ulaştığını açıkladı.  Grubun işletme gelirleri de toplam
cironun yüzde 5.9’unu oluşturarak rekor düzeye ulaştı ve 223 milyon Euro oldu. Yeni
iştiraklerin açılması ve şirket dışı büyümenin büyük boyutlara ulaşması grubun her
sektörden yeni müşteriler kazanmasında etkili oldu. Ekonomik kriz ve jeopolitik
kargaşanın yaşandığı bir yılda, GEFCO Grup kârlılığını korudu ve uluslararası platformda
ve üç stratejik alanda; havayolu taşımacılığında otomotiv lojistiği, karayolu taşımacılığı

lojistiği, deniz ve havayolu taşımacılığı lojistiği alanlarında büyüme stratejisini başarıyla
sürdürdü. Bu başarılar bir dizi etkili çalışmanın sonucu olarak ortaya çıktı. Bu çalışmalar
arasında, işletme giderlerinin ve genel giderlerin katı bir şekilde kontrol altına alınması
ve öncelikli pazarlarda satış ekiplerinin yoğun çalışmaları yer alıyor. Otomotiv lojistiği
alanında edindiği uzmanlık, GEFCO, PSA Grup haricinde 2011 senesinde sanayi
sektöründe faaliyet gösteren büyük müşterilerinden elde ettiği gelirini de bir önceki
seneye oranla yüzde 19,2 artırarak 1 milyon 450 bin Euro’ya ulaştırdı.

RENAULT VE DACiA,
BP iLE BiR iLKi 
GERÇEKLEşTiRiYOR

∂ Renault ve Dacia BP ile avantajl› otogaz
için el s›k›flt›. Bu çerçevede Renault veya
Dacia, müflterilerine karbondioksit sal›n›m›
düflük, çevreci otomobilleri sunarken kam-
panyalar›yla da kazand›r›yor.

BP ile Renault ve Dacia grubunun Otogaz
ürünlerini kapsayan tavsiye ve iflbirli€i anlafl-
mas›na BP Gaz A.fi. Genel Müdürü Kamuran
Yazgano€lu ve Renault Mais A.fi. Genel Müdürü
‹brahim Aybar ev sahipli€inde gerçekleflen top-
lant›ya çok say›da bas›n mensubu da kat›ld›.

“Avantajlarla dolu bir yolculu€a haz›r m›s›n›z”
slogan›yla 1 Nisan itibariyle bafllayan teslimat
paketi kapsam›nda Renault ve Dacia’n›n fabrika
ç›k›fll› LPG’li modellerini sat›n almak iste-
yenlere BP Otogaz istasyonlar›nda çeflitli avan-
tajlar da sunuyor. ‹flbirli€i kapsam›nda LPG'li
Renault marka araç sat›n alan müflterilere
"Hoflgeldiniz Paketi" sunuluyor. Renault veya
Dacia müflterisi bayiden arac›n› teslim ald›ktan
sonra en yak›n›ndaki BP istasyonuna gidecek
ve burada arac›n›n deposunu ücretsiz olarak
doldurup ç›kacak. ayr›ca 1 y›l boyunca araç
sahipleri BP ‹stasyonlar›nda alm›fl olduklar›
Otogaz ürünlerinde yüzde 10’luk bir indirime
de sahip olacak.

RENAULT VE DACİA OTOMOBİLLERİNDE
FABRİKA ÇIKIŞLI LPG MOTOR

2011 y›l› itibariyle Dacia marka araçlar›nda
fabrika ç›k›fll› LPG motoru uygulad›klar›n›
söyleyen Renault Mais A.fi. Genel Müdürü ‹b-
rahim Aybar “Türk otomotiv tüketicilerinin
beklentilerini ve al›flkanl›klar›n› çok yak›ndan
takip eden ve müflteri memnuniyetine odak-
lanan Dacia; Duster, Logan Sedan, Sandero ve
Logan MCV’yi fabrika ç›k›fll› orijinal LPG’li
olarak tüketiciye sunmaya bafllad›k. Mart ay›n-
dan itibaren de Sembol’de bu motoru fabrika
ç›k›fll› olarak monte etmeye bafllad›k ve seri
üretime ald›k. Bunlar 3 y›l ya da 100 bin km’ye
kadar tamamen markam›z›n garantisi alt›nda-
d›r” fleklinde konufltu.

KAMURAN YAZGANOĞLU : “LPG BÜYÜ-
MEKTE OLAN BİR PAZAR”

Son 4 y›lda otogaz pazar›n›n yüzde 7 oran›nda
büyüdü€ünü söyleyen BP Gaz A.fi. Genel Mü-
dürü Kamuran Yazgano€lu BP, Renault iflbir-
li€inin sektöre örnek teflkil edece€ini belirtti.

BP'nin global standartlarda ürün ve hizmet
sunan otogaz istasyonlar› ile, LPG’li 0 km Re-
nault ve Dacia marka otomobil sat›n alan
müflterilere avantajlar sa€layaca€›n› da söyle-

Abdullah Karlidağ-Oya Kaya

∂ Sea lines Mart 2011’de Haydarpafla-Illychevsk
Limanlar› aras›nda yapt›€› RO RO seferlerinde 1.
Y›l›n› doldurman›n mutlulu€unu Dedeman Otel’de
yapt›€› bir etkinlik ile nakliyecilerle paylaflt›.
Ayr›ca gecenin sonunda kat›l›mc›lar aras›nda ya-
p›lan bir çekilifl ile Sea Lines, tek yön 3 adet
bonus bileti kazanan nakliyecilere teslim edildi.

“KARADENİZ’İN RO RO 
ÇITASINI YÜKSELTECEĞİZ”

Gecenin aç›l›fl konuflmas›nda Mart 2011’den
itibaren 106 sefer gerçeklefltirdiklerini belirten
Dabkovic Deniz Acenteli€i A.fi Genel Müdürü
Kadir Kaya, söz verdikleri gibi karfl›l›kl› ve
sabit günlerde kalitelerinden ödün vermeden 1
y›l› tamamlad›klar›n› söyledi. Kaya, “Bu baflar›da
destekleri bulunan nakliyecilere çok teflekkür
ederiz. Karadeniz k›y›lar›ndaki nakliyat ç›tas›n›
yükselttik. Jeopolitik konumundan dolay› Sea
Lines Türkiye’ye çok önem vermektedir. Yap-
t›€›m›z ve yapaca€›m› ifl birli€i ile Karadeniz’in
RORO ç›tas›na daha da yükseltece€iz” dedi.

“NAKLİYECİLERİN DESTEĞİ
İLE BÜYÜYECEĞİZ”

Karadeniz k›y›lar›nda 1 y›ld›r tafl›ma yapt›k-
lar›n› dile getiren Sea Lines Yönetim Kurulu
Baflkan› Johan Eklund, birçok zorluk ile karfl›-
laflt›klar›n ve çok fley ö€rendiklerini ifade etti.
Eklund, “Nakliyecilerin deste€i ile sefer say›-
lar›m›z› artt›rmay› düflünüyoruz. Daha h›zl›
ve ekonomik tafl›ma yapmak için çal›flmalar›m›z
son sürat devam ediyor. Verece€iniz destek ile
Haydarpafla-Illychevsk Limanlar› aras›nda tafl›ma
yapan gemi say›m›z› 2’ye ç›karmay› hedefliyo-
ruz” fleklinde konufltu. Gecenin sonunda kat›-
l›mc›lar aras›nda düzenlenen bir çekilifl ile 3
firmaya tek yön bonus bilet hediye edildi. Bi-
letleri kazanan firmalar; Savran Lojistik, Ses
Lojistik ve Merve Nakliyat oldu.

Karadeniz RO RO taş›mac›l›ğ›nda birinci
y›l›n› dolduran Sea lines, başar›s›n› dü-
zenlediği bir program ile uluslararas›

nakliye firmalar›yla paylaşt›.

T›rsan Treyler Samand›ra merke-
zinde yap›lan bas›n toplant›s› ile
FiloTIR Araç Sat›fl ve Kiralama
A.fi.’n›n lansman› gerçeklefltirildi.

FiloTIR Araç Sat›fl ve Kiralama A.fi. ile
T›rsan a€›r ticari araç sektöründe operasyonel
filo kiralama ve 2.el çekici ile treyler al›m
sat›m› yapaca€›n› duyurdu.

FİLOTIR NEDİR?
FiloTIR Araç Sat›fl ve Kiralama A.fi. flir-

keti a€›r ticari araç sektöründe operasyonel
filo kiralama ve 2.el çekici ve treyler al›m
sat›m› yapaca€› ayn› zamanda, T›rsan Trey-
ler taraf›ndan üretimi yap›lan tüm treyler
markalar›n›n ve DAF çekicilerin operas-
yonel kiralamalar› ile tüm çekici ve tüm
treyler markalar›n›n 2.el al›m ve sat›m›
FiloTIR’›n faaliyetleri içinde olaca€› ifade
edildi.

FİLOTIR’IN AVANTAJLARI
FiloTIR operasyonel kiralama hizmeti; öz-

sermayesini yada finans kaynaklar›n› çekici
ve treyler yat›r›m› için kullanmak istemeyen
firmalar için avantajl› kiralama seçenekleri
sunmaktad›r. Ayr›ca FiloTIR operasyonel ki-
ralama hizmeti sayesinde banka kredisi ile
yap›lan araç al›mlar›nda yaflanan firman›n
kredi limitlerinin etkilenmesi ve flirketin borç-
lulu€unun artmas›n›n önüne geçilmifl olacak.

FiloTIR ile firmalar araçlar›n tescil, sigorta,
vergi, bak›m gibi ön görülmesinde zorluk
olan ekstra giderler ile u€raflmak zorunda
kalmayacaklard›r. Ayn› zamanda firmalar

operasyonel kiralad›klar› araçlar›n KDV tu-
tarlar›n› vergisel olarak mahsup edebilmekte
ve kiralama hizmetini ay baz›nda gider olarak
gösterilebilece€i belirtildi.

Ayl›k ödeme plan›yla sunulan kiralama
bedellerini takip etmek muhasebesel olarak
da kolay olaca€› ve ifl yükünü hafifletece€i
ifade edildi.

FİLOTIR OPERASYONEL
KİRALAMA’NIN İÇERİĞİ

FiloTIR operasyonel kiralama hizmetlerinin
içeri€i olarak afla€›da sunulan hizmetlerin
tamam› firmalar taraf›ndan sat›n al›nabilece€i

gibi, firman›n ihtiyac› olmayan hizmetler
kapsamdan ç›kart›labilmekte yada s›n›rla-
malar ve de€ifllikler yap›larak sat›n al›nabi-
lecek.

∂ Kiralama dönemi içerisinde oluflacak
arac›n periyodik bak›m maliyetleri

∂ Kiralama dönemi içerisinde oluflacak
arac›n onar›m maliyetleri

∂ Muayene ücretleri
∂ Trafik sigortas›
∂ Kasko sigortas›
∂ Motorlu Tafl›tlar Vergisi
∂ Plaka masraflar›
∂ Finansman giderleri

T›rsan Treyler 35. y›l›nda sektöre değer katan projeler
ile müşterilerine yenilikler sunmaya devam ediyor.

SEA L‹NES, RO RO 
seferleri bir yaş›nda

KADİR KAYA JOHON EKLUND
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Bridgestone ile Sabanc› Holding’in ortak
kuruluflu olan Brisa, y›ll›k paylafl›m
toplant›s›n› Hyatt Regency Otel’de
gerçeklefltirdi. Bas›n toplant›s›nda

Brisa Genel Müdürü Hakan Bayman, Finanstan
Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Bora Çer-
mikli, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s› Levent Akpulat yer ald›. Brisa
Genel Müdürü Hakan Bayman, baflar›l› bir
2011 y›l› performans› yakalad›klar›n› belirt-
tikten sonra 2012 y›l›nda 117,5 milyon Dolar
bütçe ile flirket tarihinin en büyük yat›r›m›n›
gerçeklefltireceklerinin belirtti.

“YATIRIM İLE ÜRETİM 
KAPASİTEMİZ ARTACAK”

Genel Müdür Bayman; “Söz konusu dev yat›r›m
ile üretim kapasitemizde art›fl sa€layacak, inovatif
ürün ve hizmetler gelifltirmeye devam edece€iz.
Bayi a€›m›za ve uzmanlaflmaya yat›r›m yapmaya
devam ederken, eriflim noktalar›m›z›n verimlili€ini
de artt›raca€›z. Ülke ekonomimizin tüm dünyay›
kendine hayran b›rakan performans›ndan feyzalarak
flirketimizi ve ülkemizi global arenada çok daha
güçlü temsil edece€iz” dedi.

“MÜŞTERİ ODAKLI BÜYÜMEMİZ SÜRECEK”
Brisa’n›n 25. kurulufl y›ldönümünün kutlanaca€›

2013 y›l›nda 800 milyon Dolar de€erinde bir
yat›r›m miktar›na ulaflm›fl olacaklar›n› belirten
Bayman, “Müflteri odakl›l›k, büyümemizi sürdü-
rece€imiz bu dönemde de Brisa’n›n omurgas›n›
oluflturan en önemli de€erlerden biri olarak öne
ç›kacak. Operasyonlar›m›z›n her aflamas›nda tü-
keticilerin ihtiyaçlar›n› dinlemeye, geri bildirim-
lerini göz önünde bulundurmaya ve buna göre ak-
siyon almaya devam edece€iz” diyerek tüketici
memnuniyetinin Brisa’n›n kurum vizyonundaki
önemine dikkat çekti.

“GLOBAL VE TÜRKİYE LASTİK PAZARIN-
DA OLUMLU GELİŞMELER YAŞANIYOR”

Dünyada ve Türkiye’de lastik sektörünün olumlu
bir y›l geçirdi€ini belirten Bayman, “Global lastik
pazar›, 2011 y›l›nda adet baz›nda 2010’a oranla
yüzde 7 art›flla 1.8 milyara ulaflt›. 2005-2011
y›llar› aras›nda y›ll›k bileflik büyüme ortalamas›
ise yüzde 2,6 olarak gerçekleflti. 2009 y›l›ndaki
global finansal kriz yaflanmasayd› bu oran›n iki
kat› yani yüzde 4,7 bir büyüme gerçekleflmesi
bekleniyordu. Sektörel bazda yenileme pazar›
yüzde 2,5, orijinal ekipman pazar› ise yüzde 2,6

oran›nda büyüdü” dedi.

“TÜRKİYE’DE Kİ GLOBAL PAZARIN 
ÜZERİNDE BİR BÜYÜME”

Türkiye’de ise lastik pazar› adet baz›nda 18
milyon adet seviyelerinde gerçeklefltirildi€ini
vurgulayan Bayman, “Bunun 12 milyon adedi
“yenileme” pazar›ndan geliyor. 6 milyon adet
lastik ise otomotiv üreticilerine sat›l›yor. Adet-
sel olarak lastik pazar›n›n büyük bir ço€unlu-
€unu binek araç lastikleri oluflturuyor.

"ÖZELLİKLE TİCARİ SEGMENTTE 
YAŞANAN BÜYÜME DİKKAT ÇEKİYOR”

2011 y›l›nda Türkiye lastik pazar› adet baz›nda
2010’a oranla yüzde 13,8 art›flla 18 milyon 627
bin adet ile kapad›€›n› belirten Bayman, “2005-
2011 y›llar› aras›nda y›ll›k bileflik büyüme orta-
lamas› yüzde 5,5 olarak gerçekleflti. Pazar seg-
mentleri incelendi€inde ayn› dönemde yenileme
pazar› yüzde 5,3, orijinal ekipman pazar› ise
yüzde 5,7 oran›nda büyüme kaydetti. 2009 y›l›n-
daki finansal kriz yaflanmam›fl olsayd› global pa-
zar›n üzerinde bir büyüme sergileyen Türkiye
pazar›n›n toplam büyüme oran›n›n yüzde 8 ci-
var›nda gerçekleflmesi bekleniyordu. Brisa, 2012
y›l›nda ise Türkiye lastik pazar› için yüzde 5,8’lik
bir büyüme öngörüyor” ifadelerini kulland›.

“LASTİK SEKTÖRÜNE ÖNCÜLÜK 
ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Gerçeklefltirilen bas›n toplant›s›nda Brisa’n›n
net kar›n›n son 4 y›lda yüzde 126 oran›nda art-
t›€›n› hat›rlatan Bayman, bu baflar›l› tablonun
yaratt›€› motivasyon ile her alanda lastik sek-
törüne öncülük etmeyi sürdüreceklerini vurgu-
lad›. Bayman, Brisa Ailesi olarak yeni yat›r›m-
lar›yla aç›klad›klar› hedeflere do€ru yol al›rken,
Türkiye’nin kalk›nmas›na katk› sa€l›yor ol-
maktan mutluluk duyduklar›n› da dile getirdi.

“BRİSA KOCAELİ ÜRETİM TESİSİ
BRİDGESTONE’UN GÖZDESİ”

Bridgestone’un dünya üzerindeki en önemli
üretim üslerinden biri olan Brisa Kocaeli Üretim
tesisleri, 361.000 m2’ye ulaflan kapal› alan›yla,
dünyan›n tek çat› alt›ndaki en büyük lastik
fabrikalar›ndan biri olma özelli€ini tafl›d›€›n›
ifade eden Bayman, “Avrupa’n›n yedinci büyük
lastik üreticisi olan Brisa, bünyesinde yer alan
Ar-Ge Merkezi ile dünyada lastik teknolojisine
yönelik geliflmeleri yak›ndan izlerken; Bridges-
tone’un Roma ve Tokyo’daki teknik merkezleri
ile de koordinasyon içinde çal›fl›yor. Türkiye
lastik sektörünün lider markas› Brisa’n›n üretim

tesislerinde, Bridgestone ve Lassa markalar›yla;
otomobil, hafif ticari araç, otobüs/kamyon,
traktör ve ifl makineleri için, 600’ü aflk›n çeflitte
lastik üretimi gerçeklefltiriliyor” dedi.

“LASTİK KAPLAMA İLE YÜZDE 40’A 
VARAN TASARRUF”

Brisa, toplam hizmet kalitesini art›rmak ve
operasyon yelpazesini zenginlefltirmek amac›
ile bünyesine katt›€› lastik kaplama flirketi
Bandag ile özellikle kamyon ve otobüsler baflta
olmak üzere, filo araçlar› için toplam lastik
maliyetlerinde 40’a varan tasarruf sa€layabilen
kaplama hizmetleri sunuyor.

∂ Mercedes Benz Türkiye, Almanya’daki merkezinden ithal ettiği otomobillerin
bedelini artık Türk Lirasıyla ödemeye başladı. Böylece otomobillerin Türkiye’deki
fiyatı artık TL üzerinden belirlenecek. Alman Menşeeli Mercedes Benz 1 Nisan 2012
itibariyle Türkiye ile yapılan ticarette Euro yerine Türk Lirası kullanmaya başladı. Al-
manya’daki merkezin Türk Lirası’nın kabul etmeye başlamasıyla birlikte Mercedes-
Benz Türkiye, ithal ettiği tüm otomobilleri TL. ödeyerek alacak ve Türkiye’de Euro
yerine sabit TL. fiyatı üzerinden satacak. Almanya’dan 2011 yılında 250 milyon

Euro’luk otomobil ithal ettiklerini söyleyen Mercedes-Benz Türk Pazarlama ve Satış
Direktörü Süer Sülün 2012 yılında da aynı seviyede ithalin gerçekleşebileceğini
sözlerine ekledi. Türkiye’de ilk kez ithal ettikleri ürün karşılığında Türk Lirası ihraç
eden uluslararası bir şirket olacaklarını söyleyen Sülün “Almanya merkezle Aralık
ayından beri bu konuda görüşmeler yapıyoruz. Bu alanda önemli bir adım attık. Artık
TL ile işlem yapan bir Daimler dünyası var. Daimler’in para birimi olarak TL’yi içine
alması çok önemli bir karar” diyerek sözlerini tamamladı.

SEKTÖRDEN
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BRiSA’DAN ÜRETiM KAPASiTESiNi
ARTTIRACAK YATIRIM
Türkiye lastik sektörünün lider markası Brisa gerçekleştirdiği basın toplantısında
2012 yılın içinde 117,5 milyon dolarlık dev bir yatırıma imza atacağını açıkladı.

Mercedes Benz’in otomobilleri Almanya’dan TL ile gelecek

BORA ÇERMİKLİ HAKAN BAYMAN LEVENT AKPULAT

Abdullah Karlıdağ

Omsan Lojistik, tedarikçilerini hizmetle-
rinde dolay› ödüllendirmek ve teflekkür
etmek amac›yla Titanic Business Otel’de

gerçeklefltirdi€i törende 10 ifl orta€› firmaya baflar›
ödülü verdi. Ayr›ca törende Omsan Lojistik Genel
Müdürü Osman Küçükertan ve Tesisler, Altyap›
ve Araçlar Genel Müdür Yard›mc›s› Ergun Ar›-
burnu, tedarikçiler ile çal›flman›n önemini vur-
gulayan birer konuflma yapt›. 2011 y›l›nda 804
tedarikçisi aras›nda baflar›s› ile ilk 10’a girmeyi
baflaran ifl ortaklar›n› ödüllendiren Omsan Lojistik,
tedarikçileri ile birlikte uzmanlafl›p daha kaliteli
hizmet vermeyi hedefliyor.

“TEDARİKÇİLERİMİZ İLE 
BAŞARIYI YAKALADIK”

Törenin aç›l›fl konuflmas›n› yapan Omsan
Lojistik Genel Müdürü Osman Küçükertan,
tedarikçilerinin çözüm ortakl›€› ile baflar›y›
yakalad›klar›n› belirtti. Küçükertan, “2011 y›-
l›nda ciddi baflar›lara imza atan tedarikçilerimizi
bir kez daha tebrik ediyorum. Bu baflar› Om-
san’›n ve tedarikçilerinin ortak çal›flmas› sonucu
gerçekleflmifltir. 2011 y›l› Capital Dergisi “En
De€erli 100 marka” araflt›rmas›nda Omsan 58.
oldu. Capital Dergisi’nin bir di€er araflt›rmas›na
olan “500 büyük özel fiirket” araflt›rmas›nda
ise 229. S›rada yer alm›flt›r. Lojistik sektörünün
de en büyük flirketlerinden bir oldu€u bir kez
daha tescillenmifltir”

“2012 OMSAN’IN YATIRIM YILI OLACAK”
2012 y›l›nda birçok yat›r›m yapmay› hedefledik-

lerini belirten Küçükertan, dünyadaki geliflmeleri
takip ederek Omsan’› daha ileriye tafl›mak istedik-
lerini belirtti. Ayr›ca; otomotiv, e-ticaret ve proje
tafl›c›l›€› alanlar›na da Omsan’›n kalitesini götürmeyi
hedeflediklerini ifade eden Küçükertan, Kuzey
Afrika ve Do€u Afrika’da sat›n alma ve flirket
kurma gibi yöntemlerle Afrika pazar›na girmeyi
hedeflediklerini dile getirdi. Demiryolu ve denizyolu
tafl›mac›l›€a da yat›r›m yapacaklar›n› belirten Kü-
çükertan, yurtiçi bölge müdürlükleri say›s›n› da
2012’de 8’e ç›karmay› ve Anadolu’daki tüm müfl-
terilerine ulaflmay› amaçlad›klar›n› söyledi.

“PARA İLE İŞBİRLİĞİ OLMAZ”
Tedarikçileriyle oluflturduklar› sinerji sayesinde

bu baflar›y› yakalad›klar›n› dile getiren Tesisler,
Altyap› ve Araçlar Genel Müdür Yard›mc›s›
Ergun Ar›burnu, “Sadece maliyetler göz önüne
al›narak kurulan ifl birlikleri k›sa vadede karl›
gibi gözükse de uzun vadede bir yarar sa€lamad›€›
görülecektir. fiirketler için sat›nalma maliyetleri
ne kadar önemli ise, bunu yaparken hizmet zin-

cirinin devaml›l›€›na zarar vermemek ve bunun
için güvenilir, devaml›l›€› olan ifl ortaklar› ile ça-
l›flmak en az o kadar önemlidir” diyerek sözlerini
tamamlad›.

ÖDÜL ALAN TEDARİKÇİLER
Tören sonunda ödüle lay›k görülen tedarikçi-

lerin ödülleri Omsan yetkilileri taraf›ndan
verildi. Rolfo Treyler’den Alberto Picco ödülünü
Omsan Lojistik Genel Müdürü Osman Küçü-
kertan al›rken Cenk Group ad›na Serkan Zem-
billi ödülünü Ergun Ar›burnu’ndan ald›. Cemi-
lo€lu Nakliyat ad›na Mehmet Burç ödülünü Fi-
gen Özant’dan, Service1 Ticari Araçlar ad›na
Olgun Hac›alio€lu ödülünü Ufuk Keçecio€-
lu’ndan, ‹flmont ad›na Mehmet Bildirici An›
Dursun’dan, Asist Denizcilik ad›na Tuncay Ka-
y›kç› ödülünü Ali Tando€an’dan, Doruk Lojistik
ad›na Levent Olcaydu ödülünü Ercüment Se-
zer’den, Öntur Nakliyat ad›na Bahri Güler ödü-
lünü Begün Y›ld›r›m’dan, Sistem G›da ad›na
Vedat Kurdo€lu ödülünü Ali R›za Toktafl’dan,
TGS Yer Hizmetleri ad›na Hakan Karahameto€lu
ise ödülünü Baybora Tetik’ten ald›.

‹ş ortaklar› ile kurduğu işbirliğini iyileştirmeyi ve
geliştirmeyi hedefleyen Omsan, düzenlediği bir

tören ile tedarikçilerini ödüllendirdi.

OMSAN LOJiSTiK 

RENAULT’DAN 
otomotiv gelece€ine
ÖNEML‹ YATIRIM
∂ Türkiye’de Otomotiv Endüstrisi alan›nda ilk
ve tek olan O‹B Teknik ve Endüstri Meslek Li-
sesi’ne Oyak Renault’un katk›lar›yla 5 laboratuar
ve atölyeden oluflan “motorlu araçlar teknolojisi
alan›” aç›ld›. Okulun bu yeni alan›nda, araçlar›n
motorlar› ile ilgili her türlü teorik e€itimin yan›
s›ra uygulamal› e€itimlerin de verilece€i motorlu
araçlar teknolojisi alan›nda, otomotivin her ala-
n›nda oldu€u gibi motor konusunda da nitelikli
elemanlar yetifltirilmesi planlan›yor.

“OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ DAHA 
YÜKSEĞE TAŞINACAK”

Türkiye’nin lokomotif sektörü otomotiv en-
düstrisi için nitelikli insan gücü yetifltirmeyi
amaçlayan O‹B Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi ö€rencilerine mesleki bilgi ve beceriler
kazand›rmay› hedeflediklerini aktaran Uluda€
Otomotiv Endüstrisi ‹hracatç›lar› Birli€i (O‹B)
Baflkan› Orhan Sabuncu, 2023 y›l›ndaki 500
milyar dolar ihracat hedefinde okullar›n›n önemli
bir basamak olaca€›n› vurgulad›. 

“OYAK RENAULT, ÖĞRENCİLERE 
STAJ KAPISINI AÇTI”

Oyak Renault Genel Müdürü Tar›k Tunal›o€lu
da otomotiv endüstrisinin sürdürülebilirli€i ve
rekabetçili€i aç›s›ndan ihtiyaç duyulan kalifiye
elemanlar›n yetiflmesi anlam›nda önemli bir
sosyal sorumluluk projesine imza att›klar›n›
belirtti. Türkiye’de üretilen binek otomobillerin
yar›s›n›n Oyak Renault fabrikalar›nda yap›ld›€›n›
ve ihraç ettikleri araçlarda ‘Made in Turkey’
yazd›€›n› hat›rlatan Tunal›o€lu, “‹stihdam gücü
için nitelikli gençlere ihtiyaç duyuyoruz. Genç-
lerimiz bu laboratuarlarda teorik olarak ö€ren-
dikleri bilgileri uygulamal› olarak da görecek ve
yetkinliklerini art›racak, kendilerini gelifltire-
ceklerdir. Nitelikli insan gücü için bu okulun
önemi bizim için çok büyük. Bu nedenle genç-
lerimize staj imkan› da sunaca€›z” diye seslenerek
tesislerinde staj yapabilecekleri müjdesini verdi. 

Orta Do€u’nun yo€un talebi 
birçok imalatç›ya kap› açt›

PetroLPG/Petrol ve Gaz Ekipmanlar› Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Genel
Müdürü Cemil Doğan Çağlarcan "Orta Doğu’dan gelen talepler karş›s›nda

çok fazla imalatç› ç›kt›. Çok fazla imalatç›da sektör içinde birçok delik
aç›lmas›na sebep oldu"dedi.

Oya KAYA
Cemil Do€an Ça€lacan taraf›ndan flah›s firmas›

olarak 2008 y›l›nda kurulan PetroLPG, 2011 y›l›
itibariyle kurumsal yap›s›n› tamamlad›; kurumsal-
laflma ile birlikte petrol ve LPG sektörüne hizmet
verirken ayn› zamanda sektörün kalite ç›tas›n›
yukar› tafl›may› amaçlad›€› ifade edildi.

Türkiye için LPG geliflmekte olan bir sektör iken,
ayn› zamanda “Ekonomik aç›dan flu anda LPG
sektörü flansl› sektörlerden bir tanesi” diyen Pet-
roLPG/Petrol ve Gaz Ekipmanlar› Sanayi ve Ticaret
Ltd.fiti. Genel Müdürü Cemil Do€an Ça€larcan
“LPG Ekonomiden her ne kadar etkilense de çok
ciddi de€il. Bizde onun bir taraf›ndan firmam›z› ge-
lifltirmeye çal›fl›yoruz” dedi.

“HER AÇIDAN DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN BİR SEKTÖR”

Tedarikçi bir firma olmalar›n›n yan› s›ra ekipman
ithalat› yapt›klar›n› da söyleyen Ça€larcan ithal
edilen ekipmanlar› tafl›ma flirketlerinin araçlar›na
uyarlad›klar›n› belirterek ar›za ve servis iflleminde
de yer ald›klar›n› sözlerine ekledi.

LPG tafl›mac›l›€›n›n çok tehlikeli bir sektör ol-
du€unu söyleyen Ça€larcan “2014 denetlemelerin
bafllayaca€› dönem diyorlar ama pek ihtimal ver-
miyoruz inflallah olur. LPG’de en ufak teknesinden
floförüne, servisine herkesin sertifikas› olmak zorunda
çünkü çok tehlikeli bir sektör” diyerek tehlikeli
madde tafl›mac›l›€›nda herkesin bilinçli olmas› ge-
rekti€i konusunda da uyar› da bulundu.

Orta Do€udan gelen talep merdiven alt› imalatç›lar›
artt›r›yor.

Orta Do€u’dan gelen yo€un taleplerin, sektör içe-
risinde ranta dönüflerek kimli€i belirsiz imalatç›lar
yaratt›€›n› ifade eden Ça€larcan sözlerini flu flekilde
sürdürdü: “fiu anda zaten tafl›mac›lara yönelik
imalat yapan firmalar ADR’ye uygun ürünler kul-
lanmaya bafllad›lar. Bütün imalatç›lar diyemeyece€im
ama bizim gözlemledi€imiz son zamanlarda Orta
Do€u’dan gelen talepler karfl›s›nda çok fazla imalatç›
ç›kt›. Çok fazla imalatç›da birçok delik aç›lmas›na
sebep oldu. Orta Do€u’nun da böyle bir talebi var.
Hiçbir sertifika veya ADR’ye uygunluk istemiyor.
Buna ra€men ismi belli olan herkesinde bildi€i 2-3

tane firma bu konuda zaten çok evvelden haz›rl›kl›,
daha ciddi olarak ADR’ye uygun tanklar, tankerler,
semi treylerler üretiyor. ‹leride bunlar ADR’ye
geçiflte sorun olmayacakt›r. Ama Türkiye’nin
ADR’ye geçip geçmeyece€i konusunda daha Avrupa
bile tam olarak hakk›n› veremediyse pek ihtimal
vermiyorum. En az›ndan isminin bile geçilecek de-
mesi birçok fleyin daha emniyetli, daha kaliteli
üretilmesine sebep oldu. O aç›dan biz mutluyuz.”

“BİZ HİZMET FİRMASIYIZ”
Firma olarak yurtiçi tafl›mac›lara hizmet ve da-

n›flmanl›k yapt›klar›n› söyleyen Ça€larcan; bütün
ürünlerinin ADR’ye uygun olarak ç›kt›€›n› da özel-
likle vurguluyor. Ça€larcan “Biz zaten kurumsal
firmalara Türkiye’nin sayg›n firmalar›na çal›fl›yoruz
onlar zaten mecburen sertifikal› eleman isterler,
sertifikal› ekipman isterler bizde onlara hizmet ver-
meye çal›fl›yoruz. Benim firmam fluan hizmet fir-
mas›” fleklinde konufltu.

BAŞARILI TEDARİKÇİLERİNİ ÖDÜLLENDİRDİ
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∂ EVAS oto tankları Yeşilköy’deki CNR Expo Fuar Merkezi’nde düzenlenen GAS
Turkey 2012 fuarında yer aldı. 1963 yılında kurulan EVAS; teknolojisi, ödünsüz kalite
yaklaşımı, 32 litreden 120 litreye kadar silindirik ve simit oto tanklarını içeren zengin
ürün çeşitliliği ile tüm ihtiyaçlara yüksek standartlarda çözümler sunuyor. EVAS, labo-
ratuarında gerekli tüm testleri, analizleri, uzman personeli ve bilgisayar kontrollü
cihazlarıyla gerçekleştiriyor. Güvenliği etkileyen en önemli etkenlerden biri olan çelik

sac malzemeler, EN 10120 Avrupa standartlarına uygunluğu, sertifika ve laboratuar
testleri sonucu kanıtladıktan sonra üretime alınıyor. EVAS üretiminin her aşamasında;
operasyonlar ve malzemeler, kontrol planları dahilinde, tecrübeli personel ile birlikte
kalite kontrol teknisyenleri tarafından da kontrol edilerek, ürün kalitesi aralıksız denetim
altında tutuluyor. Üretilen tanklar arasından rastgele seçilen numuneler, yüksek
standart yaklaşımı doğrultusunda EVAS laboratuarında tahribatlı testlere tabi tutuluyor.

EVAS, GAS
TURKEY FUA-
RI’NDAYDI

2015 y›l›na kadar 500 tank kontey-
nerlik filo oluflturmay› hedefledikle-
rini belirten TLS Lojistik Yönetim

Kurulu Baflkan› Altu€ Hac›alio€lu,
Tuzla-Orhanl›’da Mart 2012 y›l›

itibariyle 30 bin metrekarelik
bir antrepo kurduklar›n› be-

lirtti.

“2012’DE 12 MİL-
YONLUK YATIRIM”
TLS Lojistik olarak
2011 y›l›nda çok ciddi
yat›r›m yapt›klar›n› be-

lirten Hac›alio€lu, 12

milyonluk yat›r›m ile filolar›n› genifllettiklerini be-
lirtti. Hac›alio€lu, 2011 y›l›nda filoya yaklafl›k 100
araç ekledik. Birçok ürün tafl›yoruz. Tafl›d›€›m›z
ürünlere göre çekiciler de€ifliyor”

“30 BİN METREKARELİK ANTREPO”
TLS olarak Mart ay›n›n bafl›nda Tuzla –Orhanl›’da 30
bin metre karelik bir antrepo kurduklar›n› dile getiren
Hac›alio€lu,”48 bin palet kapasiteli, 7 bin metre–
karesi gümrüklü alan olan bir antrepo kurduk. Lojistik
konusunda çok ciddi yat›r›mlar›m›z var” dedi.

“TANK KONTEYNER TAŞIMACILIĞINDAKİ
AÇIĞI İYİ DEĞERLENDİRECEĞİZ”
TLS Lojistik olarak fluan kullan›lmakta olan 100 adet
tank konteynerlar›n›n oldu€unu belirten Hac›alio€lu,
“Türkiye’yi bir Hub’a çevirmeyi planl›yoruz. Çünkü
ülkemizin çok ciddi kimyasal ihracat› var, bu aç›€›
çok iyi de€erlendirip Ortado€u, Rusya ve Türki Cum-
huriyetlerden oluflan yak›n co€rafyada bölgesel bir güç
olabilmek için yat›r›mlar›m›z› h›zland›raca€›z. 2015
y›l›na kadar çok ciddi yat›r›mlar ile tanker tafl›mac›l›-

€›nda söz sahibi olmak istiyoruz” dedi.

“3 YIL İÇİNDE 500 TANK 
KONTEYNERLİK FİLO”
ADR’li tank tafl›mac›l›€›nda söz sahibi olmak amac›yla
“Uluslararas› Tank Konteyner Organizasyonu
(ITCO)’na ev sahipli€i yapt›klar›n› belirten TLS Lo-
jistik Yönetim Kurulu Baflkan› Altu€ Hac›alio€lu,
2015 y›l›na kadar 500 tank konteynerlik bir filo
oluflturmak istediklerini belirtti.

TLS Lojistik, Türkiye’nin kimyasal madde ve lojistik taş›ma alan›nda ciddi bir aç›ğ›n›n oldu-
ğunu saptayarak, 2015 y›l›na kadar büyük yat›r›mlar yapmay› hedeflediklerini belirtti.

“ADR İLE BÜYÜK BİR DEĞİŞİM OLACAK”
2012 y›l›nda Türkiye’de yürürlü€e girecek olan ADR
mevzuat›yla de€iflimin olaca€›n› dile getiren Hac›ali-
o€lu, TLS Lojistik olarak y›llard›r ADR’ye uygun
tafl›ma yapt›klar›n› belirtti. Hac›alio€lu, “ADR’li tank
tafl›ma yapabilen sürücü bulmak zor. Tehlikeli madde
tafl›mak riskli bir ifl, biz bu konuda sürücülere birçok
e€itim veriyoruz. Art›k sürücü olmaktan ç›k›p operatör
oluyorlar. Bu tarz tafl›malar› yapan sürücü bulmak
çok zor ve problemli. Ciddi riskler tafl›yan bir sürü-
cü”
“TAŞIDIĞI ÜRÜNE GÖRE SÜRÜCÜYE ÖZEL
EĞİTİM VERİLMELİ”
TUGEM ve UND’nin tehlikeli madde tafl›yan sürü-
cülere yönelik verdi€i e€itimlerin temel manada
yeterli oldu€unu belirten Hac›alio€lu, “Tafl›d›€› ürüne
göre daha detayl› bir e€itimin verilmesi gerekir. Bu
e€itimler ise yeni yeni verilmeye baflland›. LPG ko-
nusunda özel bir e€itim al›yor sürücülerimiz” diyerek
sözlerini tamamlad›.

Abdullah Karlıdağ

TLS LOJİSTİK YATIRIMLARINI HIZ KESMEDEN SÜRDÜRÜYOR

Goodyear’›n, artan yak›t fiyatlar›n›n lojistik
flirketleri üzerindeki etkilerinin tart›fl›lmas› ama-
c›yla düzenledi€i sempozyumun ard›ndan ya-
y›mlanan raporda; yak›t verimlili€ini artt›rmaya
yönelik yap›lan çal›flmalara ra€men, her 7 Av-
rupal› karayolu nakliyecisinden birinin, gerekli
destek sa€lanmad›€› takdirde 8 y›l içinde iflsiz
kalaca€›n› gösterdi.

KARA TAŞIMACILIĞINDA YAKIT 
VERİMLİLİĞİ İÇİN ÖNERİLER

Panellerin son bölümünde yer alan “Avrupa’da
Kara Tafl›mac›l›€›nda Yak›t Verimlili€inin Teflvik
Edilmesi” temal› sempozyumda, bir grup uzman
bu konuyla ilgili olarak AB K›lavuzu’nu ele
ald›. Aralar›nda, Avrupa Komisyonu Tafl›mac›l›k
Genel Direktörlü€ü’ndeki Kara Tafl›mac›l›€›
Baflkan Yard›mc›s› Remi Mayet, AB Mal Tafl›-
mac›l›€› ve Çevre ‹flleri Baflkan›, Uluslararas›
Karayolu Tafl›mac›l›€› Birli€i (IRU) Üyesi Marc
Billiet ve AB Avrupa Araç Lojisti€i Birli€i’nden
(ECG) Tom Antonissen’in yan› s›ra sektöründen
70’e yak›n temsilci de kat›ld›.

“YEŞİL” TEKNOLOJİYE YATIRIM TÜM AB
POLİTİKALARININ TEMELİNDE OLMALI

Panelistler, iyilefltirilmifl yak›t verimlili€i ve
karayolu tafl›mac›l›€›ndan kaynaklanan karbon-
dioksit sal›n›m›n›n azalt›lmas› konusunda, ilgili
tüm kurulufllar›n çaba göstermesi gerekti€inde
hemfikir. ‹klim de€iflikli€ine karfl› sürdürülen
mücadele ve yak›t kullan›m›n› azaltan “yeflil”
teknolojilere ve yeniliklere yat›r›m yapman›n
tüm AB politikalar›n›n temelinde yatmas› ge-
rekti€ine dikkat çekiliyor.

2050 YILINA KADAR İKİ AŞAMALI ÖNLEM
Avrupa Komisyonu, 2050 y›l›na kadar iki afla-

mal› olarak al›nacak önlemleri aç›klad›. ‹lk afla-
mada, ortak bir tafl›ma alan›na yap›lan nakliye-
lerde, kabotaj gibi baz› bariyerlerin kald›r›lmas›
ve küçük elektrikli kamyonlar›n sahip oldu€u
baz› teknik standartlar›n uyumlu hale getiril-
mesine karar verildi€ini aç›klad›. ‹kinci aflama
ise, çok modlu çekirde€e sahip a€lar›n tamam-
lanmas› ve Avrupa üzerinden geçen a€lar›n
(TEN-T) daha genifl çapta kullan›lmas›.

GOODYEAR 
LOJ‹ST‹KÇ‹LERLE 
B‹R ARAYA GELD‹
Goodyear’›n Brüksel’de gerçekleştir-
diği Lojistik Sempozyumu’nda, yak›t
verimliliğinin art›r›lmas› ve karayolu
taş›mac›l›ğ›ndan kaynaklanan kar-
bondioksit sal›n›m›n›n azalt›lmas›

konular› masaya yat›r›ld›.
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İŞİNE GİRİYOR

∂ Kara filosunu geliştirmeye devam eden Borusan Lojistik, 2012 yılına
yeni bir yatırım hamlesi ile başladı ve ağır taşımacılık işine adım attı.
Ağırlıklı olarak nakliye firmalarının faaliyet gösterdiği bu alanda, sektöründe
ağır taşıma işine giren ilk lojistik firması olan Borusan Lojistik, ilk olarak 20
özel çekici ve 20 "low bed” dorse satın aldı. Konuyla ilgili olarak Borusan
Lojistik Genel Müdürü Kaan Gürgenç şunları söyledi: "Ağır taşımacılık
başta inşaat, enerji, maden ve marine olmak üzere pek çok sektörde
kullanılan makine ve ekipmanın lojistik hareketini içeriyor. Bu denli hassas

bir alan olan ağır taşımacılığın gereklerini, Borusan Lojistik kalitesi ve
uzmanlığı ile karşılayacağız. Bu sayede lojistik sektöründeki önemli bir
ihtiyacı daha karşılayacak ve ağır taşımacılık alanında hizmet verdiğimiz
tüm firmalar için güvenilir bir çözüm ortağı olacağız." Borusan Lojistik, ağır
taşımacılık iş için özel seçtiği sürücülerini ağır iş makinesini veya teçhizatı
araca yükleme ve indirme, köprü ve üst geçit gibi noktalardan geçişler, gü-
zergahın durumuna göre seyir planı yapma gibi bir çok farklı konuda
eğitime tabi tutuyor.8

‹ stanbul Yeni Yüzy›l Üni-
versitesi Kampusu’nda ya-
p›lan ve 3 panelden oluflan
Otomotiv Lojisti€i Zirve-

si’nin aç›l›fl konuflmalar› Yeni
Yüzy›l Üniversitesi Meslek
Yüksekokulu Müdürü Cumhur
Andsoy ve Lojistik Kulübü Yö-
netim Kurulu Baflkan› Muham-
met Enes Toprak taraf›ndan
gerçeklefltirildi.

Sempozyumun ilk panelinin
baflkanl›€› ÜDYDER Yönetim
Kurulu Baflkan› Mehmet Tan-
bafl taraf›ndan yap›ld›. 1. panelde
Otomotiv Sektörünün Dünü,
Bugünü ve Lojistik sektöründen
beklentileri sempozyuma ka-
t›lan Borusan Araç Sevkiyat ve
‹thalat Birimi Yöneticisi Duygu
Asildo€an, Borusan Yal›n 6 Sig-
ma Yay›l›m Sorumlusu Gülten
Tekeli, Tofafl Türk Otomobil
Tedarik Zinciri Gelifltirme Uz-
man› Ahmet Özgür Do€an ta-
raf›ndan kat›l›mc›lara anlat›ld›.
Borusan lojistik ve Tofafl ayr›ca
ö€rencilere ba€l› bulunduklar›
firmalar ve çal›flma flekilleri
hakk›nda bilgi verdi.

Otomotiv Endüstrisi Lojistik
‹htiyaç Planlamas› Sempozyu-
mun ikinci panelini oluflturur-
ken, 2. panelin baflkanl›€› ELS
Lojistik Genel Müdürü Özgür

Yarmal› taraf›ndan yap›ld›. 2.
panelin konuflmalar› da Gefco
Lojistik Sat›fl ve Pazarlama Di-
rektörü Zafer Özkök, Willi Betz
Lojistik Genel Koordinatörü
Süha Karagöl, Ekol Lojistik Oto-
motiv Sektörü Yöneticisi Meh-
met fiahintürk, Reysafl Lojistik
Stratejik Planlama Direktörü
Cem Bar›fl Cimflit’in kat›l›m›yla
gerçekleflti. Ayr›ca konuflma-
c›lar firmalar›n›n lojistik ko-
nusundaki çal›flmalar›n› ö€ren-
cilerle paylaflt›.

Sempozyumun 3’üncü ve son
panelinin baflkanl›€› Conmar
Lojistik Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Dr.
Hakan Ç›-
nar tara-
f › n d a n
yap›ld›.
Türki-
y e
O t o -
motiv
ve Lojis-
tik Sektö-
rünün öne-
mi UND ‹cra
Kurulu Baflkan Yar-
d›mc›s› Alper Özel, Utikad Yö-
netim Kurulu Baflkan› Turgut
Erkeskin, DTD Yönetim Ku-
rulu Üyesi Erdil Erengül, Loder

Yönetim Kurulu Baflkan› Prof.
Dr. Mehmet Tanyafl taraf›ndan
gerçeklefltirildi.

“KAPALI ALANLARDA
ARAÇLAR İNCELENİYOR”

Borusan’›n otomotiv lojisti-
€indeki çal›flma flekline de€inen
Borusan Araç Sevkiyat ve ‹thalat
Birimi Yöneticisi Duygu Asil-
do€an Lojisti€i, araç lojisti€i ve
parça lojisti€i olarak ikiye ay›r-

d›klar›n› söyledi.
A s i l d o € a n

“Araç lojis-
t i € i n d e

araçlar›
üretici
firma-
lardan
teslim

a l a r a k
antrepo-

muza nak-
lini sa€l›yo-

ruz. Stokluyoruz.
Stoklama sonras› itha-

lat›n› gerçeklefltiriyoruz. Araç
girifl-ç›k›fl ifllemlerimizi 450
metrekarelik kapal› alanda ya-
p›yoruz. Çünkü hava koflulla-

r›na göre yolda araçlar› tafl›rken
hafif hasarlar meydana gelebi-
liyor. Hasar kontrolleri yap›l-
d›ktan sonra araçlar barkotla-
n›yor ve ilgili yerlere teslimat›
gerçeklefltiriliyor” fleklinde ko-
nufltu.

“OTOMOTİV SEKTÖRÜ
İÇİN BURSA’YA 
DEMİRYOLU ŞART”

Tofafl’›n otomotiv lojisti€in-
deki dünü ve bugününe de€inen
Tofafl Türk Otomobil Tedarik
Zinciri Gelifltirme Uzman› Ah-
met Özgür Do€an ise Tofafl’›n
otomotiv sektöründen beklen-
tilerini anlatt›. Karayolundaki
yükü azaltabilmek için Bursa’ya
da bir demiryolu yap›lmas› ge-
rekti€ine vurgu yapan Do€an,
bu konuyla ilgili hükümetle
görüflmelerin devam edildi€ini
söyledi. Üç taraf› denizlerle
kapl› Türkiye’de limanlar›n
kapasitesinin yeterli olmad›€›n›
ifade eden Do€an, kapasitenin
artt›r›lmas› gerekti€i belirterek
denizyolundan yararlan›lmas›-
n›n maliyet aç›s›ndan da faydal›
olaca€›n› söyledi.

ÖĞRENCİLERİN KARİYER
PROBLEMLERİ DE 
KONUŞULDU

Sempozyuma Türkiye’nin çeflitli
illerinde okuyan lojistik bölümü
ö€rencileri de kat›ld›. Konuflma-
lar›n ard›ndan soru cevap k›sm›nda
ö€renciler, en büyük kayg›lar›n›n
staj süresince mesleki e€itim d›-
fl›nda her türlü ifle kofluflturmalar›
oldu€undan yak›nd›. Di€er yandan
e€itimlerin tam anlam›yla yeterli
olmad›€›n› ifade ederek “E€er bi-
zim e€itimimiz yeterli de€ilse
bunu sahiplenecek olanda yine
sektörün kendi içindedir. Bizim
ald›€›m›z e€itimlerden daha önem-
li hangi de€erler var” diyen ö€-
renciler verilen e€itimlerden sek-
törün yararlanmamas›n›n s›k›n-
t›s›n› da dile getirdi.

Kat›l›mc› firmalar, stajyer ö€-
renci al›m›nda lojistik e€itimi
almalar›n›n yan› s›ra en büyük
vasf›n yabanc› bir dil bilmele-
rinin gerekli oldu€unu söyledi.
Panel sonras› semineri düzen-
leyen ö€renciler taraf›ndan ko-
nuflmac›lara plaketleri takdim
edildi.

‹stanbul Yeni Yüzy›l Üniversitesi Lojistik
ve D›ş Ticaret Kulübü taraf›ndan gerçek-
leştirilen Otomotiv Lojistiği Zirvesi ile lojis-
tik sektörünün önde gelen firma yetkilileri

öğrencilerle bir araya geldi.
Oya KAYA

“DAF ATe Programı ile
KÂRLILIğINIZ ARTACAK”

∂ ‹ntermobil Otomotiv Mümessillik
ve Ticaret A.fi.’nin Türkiye temsilcili€ini
ve distribütörlü€ünü yapmakta oldu€u
ticari araçlar için emniyet ve kontrol
sistemlerinin önde gelen tedarikçilerinden
WABCO ve MCB Grubuna ait VALX
dingillerinin yetkili servisleri ile Abant’ta
bir araya geldi. 3 gün boyunca Türkiye’nin
dört bir yan›ndan gelen farkl› gruplar›n
kat›l›m›yla oldukça kapsaml› bir e€itim
gerçeklefltirildi. ‹ntermobil, WABCO ve
VALX’›n uzman mühendisleri liderli€inde
gerçekleflen e€itime 40 yetkili servisten
yaklafl›k 90 kifli kat›ld›.

‹ntermobil Otomotiv Mümessillik ve
Ticaret A.fi. Genel Müdürü R›fat Perahya
konuflmas›nda, ‹ntermobil’in 58 y›ld›r
sektörde devam ettirdi€i baflar›s›nda, müfl-
terilerine sundu€u ticari ve kusursuz
teknik deste€in oldukça önemli bir yere
sahi p oldu€unu dile getirdi. Özellikle
yetkili servislerin teknolojik geliflmelerden
haberdar olmas›, bilinçlenmesi ve yeterli
bilgi donan›ma sahip olmas›n›n gereklili-
€inin alt›n› çizdi. ‹lerleyen günlerde farkl›
bir e€itimle tekrar servisleri bir araya ge-
tireceklerini sözlerine ekledi.

ÜRÜNLERİN BAŞARISI 
DEĞERLENDİRİLDİ

WABCO kaliper ve VDL WEWELER
süspansiyonlar› ile üretilen VALX din-

gillerinin tasar›m ve müflteri odakl›
vizyonu, en zorlu testlerden geçerek
baflar›s›n› nas›l kan›tlad›€›, sektöre
getirmifl oldu€u yepyeni yaklafl›m›,
sat›fl sonras› gücü ve tüm teknik de-
taylar› VALX için ayr›lan e€itim günü
boyunca kat›l›mc›larla aktar›ld›. E€i-
timin di€er 2 günü ise WABCO’nun
yeni ürünü TEBS-E 2.5’in tan›t›m› ve
teknik detaylar›na ayr›ld›. Genel EBS,
TEBS-E 2.5, ELEX, TECAS ile ilgili
tüm bilgiler kat›l›mc›larla
paylafl›ld›.Kat›l›mc›lardan gelen soru-
lar›n cevaplanmas›n›n ard›ndan, ‹n-
termobil’in temsilcilik ve distribütör-
lüklerine ekledi€i bir di€er marka
WABCOWÜRTH’ün de k›sa bir su-
numuna yer verildi. A€›r vas›ta ve
hafif ticari araçlar için üretilen ar›za
tespit sistemleri üreticisi WABCO-
WÜRTH’ün kullan›c›lara sundu€u
avantajlar kat›l›mc›lar›n oldukça il-
gisini çekti.

Otomotiv Lojistiği Zirvesi’nde sektörün 
çalışma şekli öğrencilerle paylaşıldı

Günümüz karayolu tafl›mac›-
l›€›nda artan rekabet nede-
niyle kullan›c›lara en verimli

arac› en az çevresel etki ile sunmay›
hedefleyen DAF, ATe konseptini ge-
lifltirdi. ATe; operasyonel giderleri
azaltan ve sadece yak›t tasarrufu sa€-
lamaktan çok daha öte bir kavram
oldu€u belirtildi.

“BU PROGRAM İLE EKONOMİK 
SEFERLER GERÇEKLEŞECEK”

“Bizim Amac›m›z Sizin Kârl›l›€›-
n›zd›r” slogan›yla sistemi gelifltir-
diklerini dile getiren TIRSAN Treyler
A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan› Çetin
Nuho€lu “DAF CF85 ve XF105 araç-
lar›nda kullan›lan PACCAR MX mo-
torlar›nda ATe program› çerçevesinde
gelifltirmeler yap›ld›. Yeni Pistonlar,
Yanma Performans›n›n Yükseltilme-
si, ‹zolasyonlu Egzoz Manifoldu ve
Yeni Fan’da yap›lan geliflmelerle amaç
firman›n karl›l›€›n› artt›rmak” dedi.

Günümüz karayolu tafl›mac›l›€›nda
artan rekabet nedeniyle kullan›c›lara
en verimli arac› en az çevresel etki
ile sunmay› hedeflediklerini belirten
Nuho€lu “ATe Konsepti ile yak›t
tüketiminin düflürülmesi, çevresel
etkinin azalt›lmas›, servis maliyet-
lerinin düflürülmesi ve araç sürücü-
lerinin en ekonomik seferi gerçek-
lefltirebilmesi için araçtaki birçok
özellik gelifltirilip optimize edilerek
toplam sahip olma maliyetinin dü-
flürülmesi sa€land›” fleklinde konufl-
tu.

DAF Trucks N.V. taraf›ndan pazara
sunulun yeni ATe konsepti k›saca
“Bizim Amac›m›z Sizin Kârl›l›€›n›z-
d›r” cümlesi ile ifade ediliyor.

DAF ATE PROGRAMI İLE DAHA 
EKONOMİK SÜRÜŞ
¥ ATe Otomatik fianz›man; Sürü-

cülerin yanl›fl ve gereksiz vites
de€ifltirmesini önlemek amac›yla,
sadece düflük h›zlarda sürücünün
kontrolüne izin veren otomatik
12 ve 16 vitesli flanz›manlar›n özel

versiyonlar› üretilmifltir.
¥ Aerodinamik Yard›mc›lar; CF ve

XF araçlar için özel olarak geliflti-
rilmifl aerodinamik yard›mc›lar
düflük yak›t tüketimi elde edil-
mesinde görev alan di€er araçlard›r. 

¥ Merkezi Gösterge ile Sürekli Yak›t
Takibi; Sürekli olarak yak›t tüke-
timine dikkat çekmek amac›yla
gösterge panelindeki merkezi gös-
terge motor çal›flt›r›l›r çal›flt›r›lmaz
bilgi vermeye bafllamaktad›r. 

¥ Maksimum H›z› S›n›rlayarak Yak›t
Tasarrufu; CF ve XF modellerinde
maksimum h›z standart 85 km/h
ile s›n›rl›d›r. Maksimum h›z 89
km/h oldu€unda yak›t tüketimin-
de %2-3 art›fla sebep olabilmek-
tedir. H›z› azaltarak yak›t tasarrufu
sa€lamak do€ru ve kolay bir yön-
tem olarak uygulanmaktad›r. Bu
nedenle otomatik flanz›manl› mo-
dellerdeki Kickdown fonksiyonu
kald›r›lm›flt›r. 

¥ Yeni Araç Teslimat Sürecinin Öne-

mi; Sürücülerin araçlar›n› en ve-
rimli flekilde kullanmalar›n› sa€-
lamak için yeni araç teslimat süreci
çok detayl› uygulamalarla zengin-
lefltirilmifltir. 

¥ Ön Görüfl Kameras›; Hasar› azalt-
mak ve zarar›n yüksek maliyetlere
neden olmas›n›n önüne geçebil-
menin yan›nda zaman kayb›na da
sebep olmaktad›r. Daha genifl görüfl
aç›s› için araçlara ön görüfl aynas›
yerine aerodinamik ön görüfl ka-
meras› tak›lmaktad›r.

¥ Treyler Dingil Hizalamas› ile Yak›t
Tasarrufu; Treyler dingillerinin
do€ru hizalanmad›€› durumlarda
yak›t tüketimi normal seviyeden
%20 daha fazla olabilmektedir.

¥ E€itimli Sürücünün Performans›;
Stressiz bir ortamda çal›flan iyi
e€itimli bir sürücü arac›n› daha
verimli bir flekilde kullanacakt›r
ve bunun da lastikler, debriyaj ve
frenlerin y›pranmas›nda pozitif bir
etkisi olmaktad›r.

‹ntermobil Otomotiv Mü-
messillik ve Ticaret A.Ş., te-
darikçilerinden WABCO ve
MCB Grubuna ait VALX din-
gillerinin yetkili servisleriyle

Bolu Abant’ta bir araya geldi.

INTERMOBiL, WABCO VE VALX 
Servislerini Abant’ta bir araya getirdi

DAF Trucks N.V. Sat›ş Operasyonlar› Direktörü Mic-
hiel Kuijs ve TIRSAN Treyler A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkan› Çetin Nuhoğlu’nun kat›l›m› ile DAF ATe

Program›’n›n tan›t›m toplant›s› Samand›ra T›rsan
tesislerinde gerçekleştirildi.
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İSDER BAŞKANLIĞI’NA 4. KEZ RIZANUR MERAL SEÇİLDİ
∂ İstif Makineleri, depo, kaldırma,
yükleme, ekipmanları sektörünün yüz-
de 70’ini temsil eden İstif Makinaları
Distribütörleri ve İmalatçıları Derne-
ği’nin (İSDER) 4. Olağan Genel Kurulu
toplantısı gerçekleştirildi. Derneğin ku-
ruluşundan bu yana İSDER Yönetim

Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren
Rızanur Meral, genel kurulda oy birliği
ile önümüzdeki 2 yıl için tekrar başkan
seçildi. “İSDER olarak kurulduğumuz
günden bugüne bakanlar dâhil 200
bürokratla görüşüp sektörün sorunla-
rına çözüm üretmeye çalıştık” diyen

Rızanur Meral, “Almanya, Brezilya, Çin
ve İtalya gibi ülkelerde düzenlenen
sektörümüzün en büyük fuarlarında,
Türk günleri düzenleyerek, ilgili resmi
kurumları bu programa davet edip, ül-
kemizin tanıtım ve lobi çalışmalarını
üstlendik’’ dedi. İSDER’in yeni yöneti-

mi ise şu isimlerden oluştu: Rızanur
Meral, Alparslan Kurtmen, Ender Ak-
baytogan, Faruk Köse, Halil İbrahim
Gül, Halil Tamer Öztoygar, Memhet
Şükrü Eltutar, Mehmet Ünsal Kuyucu,
Murat Kır Çukurova, Sönmez Yazıcı,
Taner Sönmezer.

∂ Lojistik sektörünün önde gelen
kurulufllar›ndan Al›flan, sorumlu-
luklar›n› yerine getirmeye devam
ediyor. Al›flan Lojistik Yönetim Ku-
rulu Baflkan Yard›mc›s› Damla Al›-
flan, 1998 y›l›nda tank konteynerler
ile ilgili yap›lan tafl›malar›n daha
güvenli, çevreye duyarl› ve uluslar-
aras› regülâsyonlara uygun olarak
sa€lanmas› için kurulmufl ITCO’nun
genel toplant›s›na kat›ld›.

“MODERN KİMYASAL 
TEMİZLEME TESİSİ ÖNEMLİ
BİR YERE SAHİP”

Dünyan›n dört bir yan›ndan gelen
uluslararas› lojistik firmalar›n›n
ve müflterilerinin yer ald›€› IT-
CO’nun toplant›s›, Ç›ra€an Sara-
y›’nda gerçeklefltirildi. Zirvede yer
alan Al›flan & Den Hartogh ‹flletme
Müdürü Atilla Odabafl› tanker te-
mizleme tesislerinin tarihi, geliflimi
ve Çevre Bakanl›€› taraf›ndan 2009
y›l›nda ç›kart›lan “Tanker Temiz-
leme Tebli€i”nin etkileri hakk›nda
de€erli bilgiler aktard›. Bu alanda
Avrupa’daki geliflmeleri ilk fark
eden ve Türkiye‘de konunun ön-
cülü€ünü yapan kurum olan Al›flan
Group’un Hollandal› orta€› Den
Hartogh ile birlikte 2005 y›l›nda
Gebze’de hizmete soktu€u Modern
Kimyasal temizleme tesisi hak-

k›nda bilgiler veren Odabafl›, son
SQAS denetiminde 99 puan alan
tesisin Avrupa’daki emsalleri ara-
s›nda da çok önemli bir yere sahip
oldu€unu belirtti.

ADR ZİRVENİN EN ÖNEMLİ
KONUSU OLDU

ITCO ‹stanbul zirvesinin en
önemli konular›ndan biri de
“ADR” oldu. Tehlikeli maddele-
rin, insan sa€l›€›na ve çevreye
zarar vermeden, güvenli bir flekilde
karayolu ile tafl›nmas›n› sa€layan
uygulaman›n içeri€i ve uygulanma
koflullar› hakk›nda görüflmeler ger-
çeklefltirildi.

OKT TRAILER: Kalitemiz 
ile aranan marka olduk!
Abdullah KARLIDAĞ

L PG, CNG ve LNG’ye dair tüm
yeniliklerin sergilendi€i Gas
Turkey 2012 Fuar›’nda düzen-
lenen OKT Trailer bas›n top-

lant›s› Genel Müdür Hakan Marafl, Sat›fl
ve Pazarlama Müdürü Bar›fl Çenesiz,
Pazarlama Müdürü Bülent Tezel ve
Halkla ‹liflkiler Müdürü Özge Kocaku-
la’n›n kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.

“NİTELİKLİ VE BELGELENDİRME-
YE UYGUN ÜRETİM YAPIYORUZ”

Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan
OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Ma-
rafl daha nitelikli ve belgelendirmeye
uygun üretim yapt›klar›n› belirtti. Genç
bir ekipten olufltuklar› ifade eden Marafl,
“Nitelikleri üst düzeyde olan bir üretim
yap›yoruz. Akaryak›t tafl›yan, patlay›c›
madde ve kimyasal tafl›yan araçlar ya-
p›yoruz, bu da dolay›s›yla daha nitelikli
ve zor bir ifl. Yani ADR mevzuat›n›n
içinde olan bütün araçlar› üretiyoruz.
Tüm bu sayd›€›m›z ürünler ciddi dikkat
ve ustal›k gerektiren ürünler. Biz bu bi-
linçle üretim yap›yoruz. ADR Mevzua-
t›yla ilgili ne kadar at›lacak ad›m var
ise yerine getiriyoruz. Ayn› zamanda
müflterilerimizi de bilinçlendirerek ADR
mevzuat›na uygun tafl›man›n önemini
vurguluyoruz. Tafl›mac›l›k anlam›nda
nitelikli ve bilinç düzeyini artt›ran ürün-
ler üzerinde uzmanlaflarak yolumuza
devam etmek istiyoruz.”

“SATTIĞIMIZ TÜM ÜRÜNLER 
AVRUPA STANDARDINDA”

Avrupa’ya ihraç ettikleri ürünler ile
iç pazara sunulan araçlar›n tümünün
Avrupa standartlar›nda oldu€unu ifade
eden Marafl, “Avrupa gönderdi€imiz
teknolojinin ayn›s›n› Türkiye’ye de su-
nuyoruz. Afrika ve Rusya gibi dokü-
mantasyon anlam›nda bir standard› ol-
mayan bölgelere de ayn› ürünleri ihraç
ediyoruz. Herkes gibi Afrika’da paraya
dayal› bir üretim sunmuyoruz, biz oraya
teknolojimizi de tafl›yoruz. Asl›nda biz
bilindi€in d›fl›na ç›k›yoruz t›pk› sloga-
n›m›z olan ‘Bir Gün Gelir Her fley De-
€iflir’de oldu€u gibi. Sektörü kalite an-
lam›nda bir noktaya çekti€imizi düflü-
nüyorum. Yani k›sacas› sektöre yön ve-
riyoruz” dedi.

“KALİTE İSTEYEN TÜM 
PAZARLARDA VARIZ”

OKT Trailer için araç satmadan çok
bilinçlendirmenin önemli oldu€unu vur-
gulayan Marafl, “Biz bu sektörde bil-
ginsine ve niteliklerine güven duyan
bir flirket yaratma amac›nday›z. Türkiye,
Avrupa ve Rusya pazar›nda sat›fllar›m›z
çok iyi gidiyor. Afrika ve Arap ülkele-

rinde yaflanan Arap Bahar› süreci ile sa-
t›fllar›m›z›n artaca€›n› düflünüyorum.
Bizim için pazar fark etmiyor, geliflimi
ve de€iflimi arzu eden tüm pazarlarda
var›z.”

Kaliteyi düflürüp daha fazla ürün sat-
may› hiç bir zaman düflünmediklerini
söyleyen Marafl, “Rusya’da tanker ve
silobas konusunda OKT aranan bir üre-
tici konumunda” ifadelerini kulland›.

“BİZİM ASIL İŞİMİZ 
DANIŞMANLIK”

Müflterilerini bilinçlendirme anlam›n-
da çok ciddi çal›flmalar yapt›klar›n› dile
getiren OKT Trailer Genel Müdürü Ha-
kan Marafl, “Yurt d›fl› ve yurtiçinde 300
ziyaret gerçeklefltirdik sadece bilinçlen-
dirme ve dan›flmanl›k anlam›nda. Fu-
arlarda sürekli üst yönetim olarak yer
al›yoruz. Bu ifle tüm çal›flanlar›m›z ola-
rak ciddi mesailer harc›yoruz. Bizim
ürünlerimiz büyük yat›r›m, biz müflte-
rilerimize bu yat›r›mlar› yaparken hem
kalite hem de vizyon kazand›r›yoruz”

“KENDİ ŞASİMİZ İLE ÜRETİM 
YAPIYORUZ, TÜM TİP 
ONAYLARIMIZ VAR”

ADR’li tankerlerde öne ç›kan özel-
liklerden birinin de di€er pek çok fir-

man›n d›flar›dan ald›€› flasinin OKT
Trailer taraf›ndan üretildi€ini belirten
Marafl, “OKT markal› bu flasi ayn› za-
manda 2007/46 tip onay›n› alm›fl olan
tek tanker flasisi. Dünya standartlar›nda
üretimleriyle bilinen firma, arac›n fla-
sisini 98/91 ADR onay›yla kullan›c›ya
sunuyor. Bunun yan› s›ra hafiflik avan-
taj› sa€layan ve korozyona karfl› daya-
n›kl›l›k gösteren malzemeden üretilen
LPG tankerlerin gövdesinde dahi ADR’li
üretim bulunuyor. OKT markal› bu
tankerlerin devrilme dengesi ile ilgili
ECE R 111 regülasyonu kapsam›nda R
111 tip onay›yla sunuldu€u biliniyor.
Arac›n piyasada bulunan di€er araçlar-
dan farkl› olan tasar›m özellikleri ilk
bak›flta göze çarp›yor. Türkiye’de say›l›
treyler üreticisinin sahip oldu€u “ADR
Mevzuat›” ile Avrupa ve dünya stan-
dartlar›nda tanker üretimi gerçekleflti-
riyoruz” dedi.

Teknolojik anlamada Avrupa ile ya-

r›fl›r durumda olduklar›n› belirten Ma-
rafl, 8 m kaynak dikifli ile sektörde
bir ilki gerçeklefltirdiklerini belirtti.

“TİP ONAYI İLE SEKTÖRE 
NİTELİK KAZANDIRILACAK”

Bu y›l sonda gelecek Tip Onay› yani
Araç Üstü Ekipman Tadilat› ile merdi-
ven alt› imalathaneleri zor durumda b›-
rakaca€›n› ve kalite yüceltece€ini dile
getiren Marafl, Tip onay›n›n sektöre bir
kalite getirece€inden dolay› duydu€u
mutlulu€u dile getirdi.

“TÜCCAR ZİHNİYETİ 
İLE ÇALIŞMIYORUZ”

Bas›n toplant›s›nda pazar paylar› ve
sat›fl ürerine sorulan sorularla ilgili
konuflan Sat›fl ve Pazarlama Müdürü
Bar›fl Çenesiz, öncelikli amaçlar›n›n
belgelendirme ve bilinçlendirme ol-
du€unu belirtti. Çenesiz, “Ürünü sat-
mak için tüccar zihniyeti ile çal›fl›yor
olsan flu ana kadar satt›€›m›z ürünün
2-3 kat›n› satabiliriz ama bizim ön-
celi€imiz bilinçlendirme ve belgelen-
dirme. Amac›m›z bilinçli müflteriye
standartlara uygun ürünü sunmak ve
do€ru ürünü seçmeli için onlar› yön-
lendirmek bir nevi dan›flmanl›k” di-
yerek sözlerini tamamlad›. 

OKT Tralier, yeni kurumsal kimliği, sektöre katk›lar›, Tehli-
keli Madde Taş›mac›l›ğ› sektörüne kazand›rd›ğ› yenilikler
ve ADR’li Tankeri ile Gas Turkey Fuar›’nda sahneye ç›kt›.

ITCO toplantısında,
Alışan Lojistik sektör 

liderleri ile buluştu
Çevreye olan duyarlılığı ile göze çarpan Alışan Lojistik, ITCO’nun
(Uluslararası Tank Konteyner Örgütü) genel toplantısına katıldı.

KKTC Gümrüğü nakliyecilere 
EZİYET ÇEKTİRİYOR

1998 y›l›ndan bu yana Parlay›c› ve pat-
lay›c› akaryak›t ve Yap› kimyasallar› tafl›ma
alan›nda faaliyet gösteren Türko€lu Nak-
liyat müflterilerine en iyi hizmeti vermeyi
amaçl›yor. Tehlikeli madde tafl›mac›l›€›n›n
yan› s›ra kargolama ve depolama hizmet-
lerini de bünyesinde müflterilerine sunuyor. 

“KKTC GÜMRÜĞÜ BÜROKRASİ
İLE NAKLİYECİYİ YIPRATIYOR”

fiirketle ilgili söylefli yapt›€›m›z firma
ortaklar›ndan Hac› Türko€lu filolar›nda
flu anda özmal olarak 22 arac›n Türkiye’nin
81 ilinde hizmete haz›r olu€unu vurgule-
yarak Sa€l›k, Emniyet, Çevre ve Kalite
sorumluluklar›n›n ifllerinin bir parças› ol-
du€unu belirtti. KKTC’ye da tafl›mac›l›k
yapt›klar›n› belirten Türko€lu KKTC güm-
rü€ünde çok s›k›nt› yaflad›klar›n› da söz-
lerine ekledi. En s›k›nt›l› s›n›r kap›lar›ndan
birinin K›br›s s›n›r kap›s› oldu€unu belirten
Türko€lu, “Özellikle KKTC gümrü€ü çok
eziyet ediyor. Türkiye bunun çok fark›nda.

Özellikle numune al›nan g›da maddele-
rinde gecikme yaflan›yor. Gün içerisinde
dönüfl olmas›na ra€men numuneler 2 gün
bekletiliyor. KKTC s›n›r kap›s› Türki-
ye’deki s›n›r kap›lar›n› aratt›r›yor. Ayak
bast› paras› da al›n›yor. Mersin Taflucu’da
dahil olmak üzere toplam masraf›m›z 80
TL civar›nda oluyor ama masraftan öte
eziyetler bizi y›prat›yor” dedi.

“EPDK 10 NUMARA YAĞI 
TAMAMEN KALDIRMALI”

10 numara ya€ kullan›m› konusunda
Enerji Piyasas› Denetleme Kurulu
(EPDK)’na yapt›klar› flikâyetlerin dikkate
al›nmad›€›n› belirten Türko€lu,”Bu flekilde
10 numara ya€ kullan›m›na ciddi bir de-
netleme gelmedi€i sürece kullan›lmaya

devam edilecek. Nakliye fiyatlar›n›n düflük
olmas›ndan dolay› nakliye firmalar› 10
numara ya€ kullanmaya mecbur b›rak›l›-
yor. Türko€lu Nakliyat hiçbir flekilde bu
ürünü kullanm›yor ama ucuz nakliyat
ile zarar görüyor. Bakanl›ktan ve EPDK’dan
bir an önce bu s›k›nt›ya çözüm bulmalar›n›
istiyoruz” fleklinde konufltu.

Sa€l›k, Emniyet, Çevre ve Kalite so-
rumluluklar› hedeflerine tafl›yacak poli-
tikalar›n uygulanmas›n› izleyerek ve teflvik
ederek, çevrenin, çal›flanlar›n, müflterilerin
ve genel olarak toplumun korunmas›na
yard›mc› olduklar›n› belirten Türko€lu,
“Tafl›ma iflinde sa€lam ve güvenli ad›mlarla
karayolu tafl›mac›l›€›ndaki tüm yenilik
ve müflteri memnuniyetini ön plana ç›-
karmay› hedefliyoruz” dedi.

Petrokimya, yapı kimyasalları, yem, kömür ve kimya sektörlerinde
proje kargo, depo ve dağıtım yönetimi hizmetlerini veren Türkoğlu

Nakliyat ortağı Hacı Türkoğlu nakliyede yaşadıkları sorunları paylaştı.

∂ 2011 y›l›nda en çok Iveco sa-
tan 72 Iveco Hollanda sat›fl tem-
silcisinden 6's› ödül olarak ‹stan-
bul seyahati kazand›lar. ‹stan-
bul’da 3 gün geçiren Hollanda’l›
sat›fl temsilcileri Iveco Türkiye
flirket merkezine  ziyaret yapa-
rak Türkiye ticari araç pazar› ve
Iveco’nun Türkiye faaliyetleri
hakk›nda bilgi ald›lar. Beraberle-
rinde bölge sat›fl müdürü Wim
Meerens ile ziyarete gelen Hol-
landa’l› grup kendilerine ödül
olarak ‹stanbul ile birlikte Dubai
ve Roma alternatiflerinin sunul-
du€unu ancak kendilerinin ‹s-

tanbul’u tercih ettiklerini ve flu
ana kadar gördüklerinden de çok
etkilendiklerini söylediler. Bölge
müdürü Wim Meerens de yapt›€›
konuflmada hem Türkiye’nin
yükselen bir pazar olmas›n›n
hem de Iveco Araç’›n h›zl› yap›-
lanmas›n›n ‹stanbul’u seçmele-
rinde etkili oldu€unu belirtti.
Hollandal› gruba flirket yetkilile-
ri taraf›ndan sunum yap›l›rken
Pazarlama ve Bayi Gelifltir-
me’den Sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s› Tansu Giz ve Sat›fl
Genel Müdür Yard›mc›s› Koray
Kurfluno€lu efllik ettiler.

Iveco Hollanda 
bayileri İstanbul’da

TÜRKOĞLU: 
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TASIMACILAR CEVA, 2012 
HEDEFLERİ İLE 

ÇITAYI YÜKSELTTİ

∂ 2012 ve 2013 hedeflerinin belli olduğunu söylen CEVA Lojistik
Türkiye ve Balkanlar Genel Müdürü Aslan Uzun, “Biz iki sene sonra 1
milyar lira olmayı hedefliyoruz” dedi. CEVA Lojistik Türkiye ve Balkanlar
Genel Müdürü Aslan Uzun, basın mensuplarıyla CEVA Lojistiğin Ümra-
niye’de bulunan merkezinde düzenlenen öğle yemeğinde bir araya
geldi. Sohbet havasında geçen yemekte şirketin 2011 yılı sonuçları ve
2012 yeni yatırım hedeflerine de değinildi. Toplantıya basın mensuplarının
yanı sıra CEVA Lojistik Türkiye ve Balkanlar Genel Müdürü Aslan Uzun,
Genel Müdür Baş Yardımcısı Turhan Özen, Global İnsan Kaynakları

Stratejileri Genel Müdürü Nihat Çukurkaya, Pazarlama ve Kurumsal
İletişim Müdürü Suna Koç da katıldı. Dünyanın en büyük kontrat
lojistiği olduklarını ifade eden CEVA Lojistik Türkiye ve Balkanlar Genel
Müdürü Aslan Uzun “5 bin kişilik bir ekibimiz var. Bunların birçoğu da
mavi yakalı. Biz artık kargoyuz demiyoruz sündürülmüş lojistik yapıyoruz.
Bizde uluslararası nakliye depolama, antrepo var. Şahsi olarak bir
kişiye evrak yolladığınızda biz bunu taşımıyoruz. Yani kişiden kişiye ta-
şımacılık yapmıyoruz, Türkiye içinde lojistiği bu kadar sündürerek
yapan bir tek biziz” şeklinde konuştu. Oya Kaya10

ABD’ye 100 bininci Connect ihraç edilecek
F ord Otosan’›n Gölcük fabrikas›, bu-

güne kadar 899 bin adet üretti€i ve
dünyan›n 5 k›tas›na ihraç etti€i
Transit Connect’in ABD’ye ihraca-

t›nda yeni bir kilometre tafl›na daha imza
at›yor. 100 bin adetlik ihracat rakam›na
sadece 2,5 y›l gibi k›sa bir sürede ulaflan
Ford Otosan’›n Kocaeli Fabrikas› bantlar›ndan
2 Nisan’da inen 100 bininci Transit Connect
bir New York Taksisi oldu.

TRANSİT CONNECT ABD'DE
2011’de Amerika’ya 400’ü New York flehri

için olmak üzere 800 adet üretilip ihraç
edilen Transit Connect Taksiler; Boston,
Chicago, Las Vegas, Los Angeles, Orlando
ve San Francisco yollar›nda.

Türkiye’de üretilen Transit Connect’lerin
dünyada göstermifl oldu€u baflar› kadar özel-
likle ABD gibi zorlu bir pazarda da sürmesi
Türkiye’nin gururu. Güvenli€i, tasar›m›, ifl-
çili€i ve kalitesiyle pek çok pazarda y›l›n
otomobili ödülünü alm›fl olan Transit Con-
nect, 2014 y›l›na kadar New York taksisi
olarak tercih edildi. Transit Connect Taksi,
geleneksel taksi araçlar›na göre yak›t tüketi-
minde yaklafl›k yüzde 30’luk avantaj›n›n
yan› s›ra Las Vegas’›n çöle benzer flartlar›ndan
New England’›n afl›r› so€uk k›fllar›na kadar
en zorlu koflullarda ihtiyaç duyulan daya-
n›kl›l›k özelliklerini karfl›lamas›yla ABD’de
hem taksi flirketlerinin hem de ticari ifllet-
melerin öncelikli tercihi olmay› sürdürüyor.
Kuzey Amerika’ya 2011 y›l›nda, bir önceki
y›la göre yüzde 60’l›k art›flla 37 bin adet
Transit Connect ihraç edildi.

"TÜRK'ÜN EL EMEĞİYLE 
YARATILDI"

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar
Yenigün, “Türk iflçi ve mühendisinin
eme€iyle yarat›lan Transit Connect mo-
delinin özellikle ABD gibi zorlu bir pa-
zarda elde etti€i baflar›dan Ford Otosan
olarak gurur duyuyoruz. ABD’ye ihraç
edece€imiz 100 bininci arac›n bir New
York Taksi olmas› hepimiz için daha da
bir anlaml›. ABD pazar›nda kendi seg-
mentini yaratan Transit Connect’in 2012
y›l›nda baflar›n› perçinleyece€ine inan›-
yoruz,” dedi.

Ford Otosan, Türkiye’nin ard›ndan dünyadaki
en büyük pazar› olan Kuzey Amerika’ya 100

bininci Transit Connect’i ihraç edecek.

TLS’den yeşil 
lojistik atağı
∂ Sürdürülebilir kalk›nman›n önemine inanan
TLS Lojistik, “sürdürebilir çevre koruma” uy-
gulamalar› ile sektörde öne ç›k›yor. TLS Lojistik’in
“sürdürebilir çevre koruma” uygulamalar› ara-
s›nda; elektrik kullan›m›n› en aza indirmek için
gün ›fl›€›ndan daha fazla yararlanmak amac›yla
çat›s› cam depolar, ayd›nlatma maliyetlerini dü-
flürmek için LED ›fl›klar, sensörlü ayd›nlatmalar
yer al›yor. Araçlarda ise; EUR0 5 tipi araçlar,
ürünlerin büyük gruplar halinde tafl›nmas›,
üretim ve sevkiyat için alternatif çevre dostu
yak›tl› araçlar›n kullan›lmas›, gürültü ve ses ön-
leyicilerinin araçlara tak›lmas›, genel paketleme
ifllemlerinin ve kullan›lan malzemelerin azal-
t›lmas›, insan kaynaklar›n›n biliflsel ve duyuflsal
alanda e€itilmesini içerdi€i bildirildi.

“YEŞİL LOJİSTİK BİRİM İÇİN ÖNEMLİ”
2010 y›l›n›n sonunda, T›rsan Lojistik markas›n›

TLS olarak de€ifltirerek küresel oyunculu€a so-
yunan TLS Lojistik Yönetim Kurulu Baflkan›
Altu€ Hac›alio€lu; “Yeflil lojistik bizim için çok
önemli. Dünyay› çocuklar›m›zdan emanet ald›-
€›m›z düsturu ile hareket ediyor, flirketimizde
hem kurumsal hem de bireysel olarak yeflile
sayg› gösteriyoruz” dedi. Hac›alio€lu, “Araçlar›-
m›zda ‘carbon footprint’ dedi€imiz karbondioksit
ç›k›fl› oldukça az. Bunun için kaliteli yak›t kul-
lan›l›yor, araç bak›mlar›n›n düzgün yap›lmas›na,
eski model motorlar›n devreden ç›kart›lmas›na,

Lastik koruma jeliyle
patlama oranı düşüyor

Tyre Protector Lastik Koruma Sistemi ile
hem lastiğin ömrü uzuyor hem de lastik pat-
lama ve gümleme oran› yüzde 95 azal›yor.

∂ Tyre Protector Lastik içi dolgu Jeli Lastik hava ba-
s›nc›n›n azalmas›n› engelleyerek, Lastik kullan›m öm-
rünü yüzde 40’a kadar artt›r›rken lastik patlama ve
gümleme oran›n› da yüzde 95’e kadar azalt›yor.

TYRE PROTECTOR NEDİR?
Tyre Ptorector, tehlikeli olmayan, toksik olmayan

ve biyolojik olarak parçalanabilen bir ürün oldu€u
ayn› zamanda Tiksotropik solüsyon (jel) lastik sibobu
içerisinden lasti€e profesyonelce enjekte edilerek lasti€in
legal ömrü boyunca kal›c› koruma sa€lad›€› belirtildi.

LASTİK İÇİ DOLGU JELİ NASIL ÇALIŞIR?
Lastik içindeki hava bas›nc›n›n zorlamas›yla, Tyre

Protector ortaya ç›kan delinme ve s›z›nt›lar› doldurarak
onar›m sa€lad›€› vurguland›. Tyre Protector Lastik
koruma solüsyonu, a€›r araç lastiklerinde 12mm ka-
l›nl›€›na kadar, otomobil ve daha küçük lastiklerde
ise 6mm kal›nl›€›na kadar olan delici cisimlerin
lasti€in s›rt bölümünden patlatmas›n› engelliyor.

LASTİK VE JANT GARANTİLERİNİ
ETKİLEMEZ

Tyre Protector kimyasal tepkime vermeyen, suda
çözünen, içeri€inde korozyon ve pas önleyiciler
içeren bir kar›fl›m oldu€u için; lastik bileflenlerini
etkilemez, jant veya lastik içindeki çelik kay›fllara
zarar vermiyor. Bu nedenle, lastik ve jant üreticisinin
standart garantisini veya uzat›lan garanti sürelerini
etkilemiyor.

ISO 9001 KALİTE ÖDÜLÜ
2005 y›l›nda Tyre Protector ISO 9001 akreditasyonu

ile ödüllendirildi. Bu uluslararas› geçerlili€i olan
prestijli kalite ödülü, kalite için dünya çap›nda kriter
olarak kullan›lan uluslararas› bir standartt›r.

YETKİ BELGESİ için 
asgari kapasite esnetildi!

Ulaflt›rma, Denizcilik
ve Haberleflme Bakan›
Binali Y›ld›r›m imzal›
genelgeye göre; Kara-

yolu Tafl›ma Yönetmeli€i’nin 13
üncü maddesinde belirtilen asgari
kapasitenin hesaplanmas›nda insan
unsuru kald›r›larak, yerine U-Net
Sistemi taraf›ndan hesaplama ge-
tiriliyor. Düzenlemenin bir baflka
sebebi, U-Net Sistemi’nin bu he-
saplamay› yapmas› ile birlikte yetki
belgesi yenileme ifllemlerinin daha
güvenli ve h›zl› yap›lacak olmas›.

ASGARİ ÖZMAL TAŞIT 
SAYILARINDA ARACIN 
YAŞI DA DİKKATE ALINACAK

Karayolu Tafl›ma Yönetmeli-
€i’nin 13’üncü maddesinde yer
alan özmal birim tafl›t say›lar› be-
lirlenirken, ayn› Yönetmeli€in 24
üncü maddesinde belirtilen esaslara
dikkat edilecek. Buna göre C2, C3,
L2 ve M3 yetki belgeleri için asgari
kapasiteyi sa€layacak say›da özmal,
ayn› zamanda 14 yafl›nda olmak
zorunda. C1, K1, K3 ve L1 yetki
belgeleri için gösterilecek özmal
tafl›tlarda ise bu s›n›r 20 yafl.

YETKİ BELGESİ İÇİN 
ASGARİ KAPASİTE ESNETİLDİ

C2, C3, K1, K3, L1 ve L2 yetki
belgeleri alabilmek için asgari
kapasite flart›nda kolaylaflt›rmaya
gidildi. Bu çerçevede araçlar›n
asgari a€›rl›ktan az olmamas› ya
da asgari olan a€›rl›€› geçse de
asgari a€›rl›€a sahip say›lmas›
mümkün oldu.

Buna göre çekici cinsi tafl›tlar›n
katar a€›rl›klar› 40 tondan fazla
olanlar 40 ton olarak, kamyon
cinsi tafl›tlar›n azami yüklü a€›r-
l›klar› 32 tondan fazla olanlar 32
ton olarak belirlendi.

C2, C3, K1, K3, L1 ve L2 yetki
belgesi için aranan asgari kapasite
flart› da yeniden hesapland›. Buna
göre yeni düzenleme;

C2 ve C3 yetki belgeleri için
asgari kapasite hesab›na giren,
çekici cinsi tafl›tlar›n katar a€›r-
l›klar› ile kamyon cinsi tafl›tlar›n
azami yüklü a€›rl›klar› toplam›n›n
C2 için 440 tondan, C3 için 75
tondan az olmamas›,

K1 belgeleri için asgari kapasite
hesab›na giren, çekici cinsi tafl›tlar›n
katar a€›rl›klar› ile kamyon ve kam-
yonet cinsi tafl›tlar›n azami yüklü
a€›rl›klar› toplam›n›n tüzel kiflilikler
için 110 tondan, gerçek kifliler için
35 tondan az olmamas›,

K3 yetki belgeleri için asgari
kapasite hesab›na giren, çekici
cinsi tafl›tlar›n katar a€›rl›klar›
ile kamyon ve kamyonet cinsi
tafl›tlar›n azami yüklü a€›rl›klar›

toplam›n›n 45 tondan az olma-
mas›,

L1 yetki belgeleri için asgari kap-
asite hesab›na giren, çekici cinsi
tafl›tlar›n katar a€›rl›klar› ile kam-
yon ve kamyonet cinsi tafl›tlar›n
azami yüklü a€›rl›klar› toplam›n›n
145 tondan az olmamas›,

L2 belgeleri için de asgari kapasite
hesab›na giren, çekici cinsi tafl›t-
lar›n katar a€›rl›klar› ile kamyon
cinsi tafl›tlar›n azami yüklü a€›r-
l›klar› toplam›n›n 220 tondan az
olmamas› fleklinde kabul edildi.

NASIL UYGULANACAK?
Genelge’nin yay›m› tarihinden

itibaren 90 gün süre verildi. Buna
göre asgari tafl›ma kapasitesinin
alt›nda kalan C2, C3, K1, K3, L1
ve L2 belgeleri için 18 Haziran
2012 tarih bitimine kadar asgari
kapasite flart› aranmayacak.

Ulaşt›rma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanl›ğ›'n›n yay›nlad›ğ› 
genelgeye göre asgari kapasite, U-Net Sistemi taraf›ndan hesap-

lanacak. Genelge y›l sonuna kadar yürürlükte kalacak.

10  FORD KOY_Layout 1  07.04.2012  18:52  Page 1


	1 okt ilan.._Layout 1.pdf
	2 teslimat_Layout 1
	3 teslimatson.30_Layout 1
	4 yerel oms_Layout 1
	5 sektorden bilal yesil_Layout 1
	6 sektorden_Layout 1
	7 sektorden serin_Layout 1
	8SONNN.e 1
	9_Layout 1
	10  FORD KOY_Layout 1

