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∂ Goodyear, Fortune Dergisi ta-
rafından ABD’nin en çok ciro yapan
500 şirketi listesi “Fortune 500”de
tek lastik üreticisi olarak yerini aldı.
Goodyear Yönetim Kurulu Başkanı
ve CEO’su Rich Kramer,
Fortune 500’de yer alan tek
lastik üretici şirket olmala-
rının gururunu yaşadıklarını
kaydetti. Kramer, global kri-

zin etkilerinin tüm sektörlere yan-
sıdığı bir dönemde satışlarını artı-
rarak Fortune 500’de bir önceki
seneye göre 14 sıra yükselmenin
önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Kramer ayrıca Goodyear’ın
bu artışın yenilikçilik konu-
sunda öncü bir şirket olma
stratejisinden kaynaklandığını
da sözlerine ekledi. 

GOODYEAR ‘FORTUNE 500’ LİSTESİNDE

Türkiye-Makedonya
boş girip-yük alma
belge say›s› artt›
∂ Türkiye-Makedonya Kara Ulaflt›rmas› Karma
Komisyon Toplant›s›’nda iki ülke aras›nda im-
zalanan protokol ile bofl girip-yük alma belge
say›s› artt›r›ld›.
Makedonya’n›n Baflkenti Üsküp’te gerçeklefl-
tirilen toplant›da ikili ve transit tafl›malar›n
geçifl belgesinden muaf oldu€u iki ülke aras›nda
bofl girip-yük alma belge kotas› 50, 3.ülke belge
kotas› ise 150 adet yükseltildi.
Üsküp’te gerçeklefltirilen toplant›ya Karayolu
Düzenleme Genel Müdürü Ali R›za Yüceulu
Türk heyetine baflkanl›k yapt›. Ayr›ca toplant›ya;
Karayolu Düzenleme Daire Baflkan› ‹zzet Ifl›k,
KDGM Uluslararas› ‹liflkiler fiefi Özlem Eldek,
Bolu Karayolu Bölge Müdür Yard›mc›s› Yusuf
Taflkan, Gümrük ve Ticaret Bakanl›€› Transit
Dairesi Uzman› Hasan Ödek, UND Yüksek
Haysiyet Divan› Üyesi Mutlu Varol ve UND
Uzman Yard›mc›s› Cansu Baki kat›ld›. Ayr›ca
toplant›da imzalana protokol ile Makedon araç-
lar›n›n ülkemize bofl girifline imkan veren geçifl
belgesi say›s›n›n, Makedon heyetinin talebine
karfl›l›k sembolik olarak artt›r›ld›.

MOTOR‹N F‹YATLARI 
‹STANBUL 3.86
ANKARA 3.87
‹ZM‹R 3.86
ADANA 3.86

D.BAKIR 3.87
S‹VAS 3.91
I⁄DIR 3.96
HATAY 3.85

Türk Nakliyecisi iki koldan s›k›flt›
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Mart ayı Motorlu kara taşıtları rakamları açıklandı

RUSYA VE IRAK’IN NAKLİYECİLERE UYGULADIğI TUTUM TAşIMACILIK FAALİYETLERİNİ ZORA SOKTU

Rusya’ya ve Irak’a  taşıma yapan Türk nakliyecisi Rusya’nın “Transit Geçiş
Belgesi” ve Irak Bölgesel Yönetimi’nin “İthalatta Sevk Öncesi Denetim” uy-

gulamaları yüzünden nakliye faaliyetlerinde ciddi sorunlar yaşıyor.

∂ Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye
İstatistik Kurumu Başkanlığı’ndan alınan
verilere göre; 2012 Mart ayında 82 bin 186
adet motorlu taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

2012 Mart ayında trafiğe kaydı yapılan
toplam 82 bin 186 taşıt içinde 6 bin 249
adedini kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluş-
turuyor.

ŞUBAT AYINA GÖRE % 56,7 ARTIŞ
Trafiğe kaydı yapılan motorlu taşıt sayısı

Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 56,7
arttı. Bu artış kamyonette yüzde 45, kam-
yonda yüzde 37,9 olarak gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan motorlu taşıt sayısı

geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azaldığı
gözleniyor. Bu azalış kamyonette yüzde 29,3,
kamyonda yüzde 12,6, gerçekleşti. 

2012 Ocak-Mart döneminde 260 bin 600
adet taşıtın trafiğe kaydı yapılmış 34 877
adet taşıtın ise trafikten kaydı silin ise trafikten
kaydı silinmiştir. Böylece trafikteki toplam
artan taşıt sayısı 225 bin 723 adet olmuştur.
Mart ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam
16 milyon 315 bin 251 adet taşıtın yüzde
50,6’sını otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet,
yüzde 15,6’sını motosiklet, yüzde 9’unu trak-
tör, yüzde 4,5’ini kamyon, yüzde 2,4’ünü mi-
nibüs, yüzde 1,4’ünü otobüs, yüzde 0,2’sini
ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

RİCH KRAMER

∂ Rusya üzerinden geçen araçlarda
bulunmas› zorunlu olan Transit
geçifl belgelerinin bitmesi ile Rusya
üzerinden Kazakistan’a tafl›ma yapan
nakliyeciler ciddi s›k›nt›lar ile karfl›
karfl›ya kald›. Uluslararas› Nakliye-
ciler Derne€i(UND) ve Ulaflt›rma,
Denizcilik ve Haberleflme Bakanl›-
€›’nin duruma müdahalesiyle yap›lan
görüflmeler sonucunda 300 adet tran-
sit belgesi Rusya’dan al›nd›. Tafl›-
mac›l›k yapan nakliyecilerin k›sa
bir süre için sorunlar› çözdü ama flu
anda al›nan 300 adetlik transit bel-
gelerininri de bitmifl durumda. Rus-
ya’dan temin edilen 300 transit geçifl
belgelerinin k›sa sürede bitmesiyle
Ulaflt›rma, Denizcilik ve Haberleflme
Bakanl›€›’n›n bir yaz› ile baflvurdu-
€unu ve 3 bin transit geçifl belgesi
daha istendi€ini, bu belgelerinde 15
gün gibi k›sa bir sürede temin edi-
lece€i belirtildi. Rusya ile yaflanan
transit geçifl belgesi s›k›nt›s›n›n ken-
di nakliyecilerinin ç›karlar›n› gö-
zetmek için uygulanan bir yapt›r›m
oldu€u da vurguland›.

∂ Türk nakliyecisinin yaflad›€›
bir di€er sorun olan Irak Bölgesel
Yönetimi’nin SGS ve Bureau Veritas
adl› iki uluslararas› gözetim flirketi
ile imzalam›fl oldu€u anlaflma ge-
re€ince g›da ürünleri hariç di€er
ürünlerin s›n›r girifllerinde kalite
kontrol ve gözetim belgesi al›nmas›,
almayan araçlara ise Irak’a girifl ya-
sa€› koyulmas› yönünde karar al›nd›.
Son günlerde s›n›r geçifllerinde ya-
flanan bu iki olumsuzluk ile ulus-
lararas› tafl›ma yapan Türk nakli-
yecisi ciddi maddi zarara u€ruyor.
Gözetim  firmas›n›n herhangi bir
laboratuar› olmad›€› ve kalite kont-
rolü yapamad›€›n›, ancak sadece
belgede yap›lm›fl olarak gösterip üc-
ret ald›klar›n› belirten Silopi Araç
Sahipleri ve Dayan›flma Derne€i
Yönetimi Kurulu Üyesi Selim Tafl-
k›n, uygulaman›n sadece para al›n-
mak için yap›ld›€›n› baflka ülkelerde
kalite kontrol ücretlerinin 1 Ame-
rikan dolar›n›n alt›nda oldu€unu,
en az›ndan ücretin bu seviyeye in-
dirilmesi gerekti€ini söyledi. 6’DA

“ IRAK’IN DERDİ PARARUSYA AĞIRDAN ALIYOR
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Ulaflt›rma, Denizcilik ve Haberleflme
Bakan› Binali Y›ld›r›m, ‹zmir’i lo-
jistik üs haline getirecek çal›flma-

lara h›zla bafllad›klar›n› belirterek, “Kuzey
Ege Liman› ile Kemalpafla Organize Sanayi
Bölgesi’ni birbirine ba€layacak demiryolunu,
‹zmir’in kurtulufl günü olan 9 Eylül’de aç›-
yoruz. Böylece Kemalpafla Lojistik Köyü'nü
Ege Bölgesi yüklerinin toplama merkezi
yapacak en önemli ad›m› atm›fl oluyoruz.”
dedi.

“İZMİR, AVRUPA’NIN EN ÖNEMLİ 
LOJİSTİK ÜSLERİNDE BİRİ OLACAK”

Bakan Y›ld›r›m, ‹zmir’in tarihin ilk y›lla-
r›ndan beri liman flehri olarak faaliyet gös-
termesi sebebiyle lojistik operasyonlar›n mer-
kezi oldu€unu ifade ederek, flu anda ihracat›n›n
yüzde 90’›n› denizyoluyla yapt›€›n› söyledi.
‹zmir’in artan ihtiyaçlar›n› karfl›lama amac›yla
Kuzey Ege Liman›’n›n yan› s›ra Alsancak Li-
man› rehabilitasyon projesini de bafllatt›klar›n›
hat›rlatan Y›ld›r›m, bu kapsamda ‹zmir’de
lojistik köy kurulmas›n›n flart oldu€unu söy-
ledi. ‹zmir’de bugün uluslararas› tafl›mac›l›k
yapan firma say›s›n›n 300’e yak›n oldu€unu,
iç tafl›mac›l›k yapan flirket say›s›n›n ise 2
bine yaklaflt›€›n› vurgulayan Y›ld›r›m, “‹z-
mir’de geliflen ticaret nedeniyle bu say› kat-
lanarak artacakt›r. Bizim amac›m›z, ‹zmir’in
sadece Türkiye’nin de€il, Avrupa’n›n önemli
lojistik üslerinden biri olmas›d›r. Bu kapsamda
da Kemalpafla’ya bir lojistik köy kurma ça-
l›flmalar›na bafllad›k. “

“YÜK TOPLAMA MERKEZİ OLACAK”
Bakan Binali Y›ld›r›m, Kemalpafla Lojistik

Merkezi'nin Türkiye'nin en büyük lojistik
üssü olaca€›n›n alt›n› çizerek, 3 milyon met-
rekare alana kurulacak merkezde 14 bin 211
konteyner depolanabilece€ini söyledi. Depo-
lama ve lojistik hizmetleri buraya tafl›narak
flehiriçi ulafl›mda önemli ölçüde rahatlama
sa€lanaca€›n› ifade eden Y›ld›r›m, merkezin
Kemalpafla demiryolu ba€lant› hatt›yla Kuzey
Ege Liman›'na ba€lanarak Ege Bölgesi’nin
yüklerinin toplama merkezi olaca€›n›n alt›n›
çizdi. Lojistik köyün tamamlanmas›ndan
sonra Denizli ve Ayd›n istikametinden gelen
demiryolu yüklerinin Torbal›-Kemalpafla-
Menemen-Alia€a-Çandarl› güzergâh›n› takip
ederek limana ulaflaca€›n› belirten Y›ld›r›m,
‹zmir ve Kemalpafla yerleflim merkezlerinde
bulunan depolar›n da buraya tafl›naca€›n› be-
lirtti.

“İZMİR’İN KURTULUŞ GÜNÜNDE 
AÇILACAK”

Y›ld›r›m, Kemalpafla’y› lojistik üs haline
getirecek ilk ad›m›n, Kemalpafla Organize
Sanayi Bölgesi (KOSB‹) demiryolu ba€lant›
hatt›n›n tamamlanmas› olaca€›n› vurgula-
yarak, “fiu anda bölgedeki nakliyenin tamam›
karayoluyla yap›lmakta ancak karayolundaki

çevre kirlili€i, trafik kazalar› ve yüksek
maliyet nedeniyle bölgedeki fabrikalar, de-
miryolu tafl›mas›n›n yap›labilmesi için ciddi
talepte bulunmaktalar. Bu nedenle Kemalpafla
demiryolu ba€lant›s› projesini bafllatt›k. Bu
hat, yo€un yük tafl›mac›l›€›na hizmet vererek
KOSB‹’nin mevcut demiryoluna ba€lanmas›n›
sa€layacak.” dedi. 27 km. uzunlu€undaki
hatt›n tamamlanmas›na yönelik çal›flmalar›
A€ustos 2011’de bafllatt›k-
lar›n› hat›rlatan Y›ld›-
r›m, “Ege Liman› ile
Kemalpafla Organize
Sanayi Bölgesi’ni bir-
birine ba€layacak.
Böylece Kemalpafla
Lojistik Köyü'nü, Ege
Bölgesi yüklerinin
toplama merkezi
yapacak en
önemli ad›-
m› atm›fl
oluyo-
r u z . ”
dedi. 
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TASIMACILAR Türkiye’de akaryakıt sektörünün ilk ve en büyük sadakat programı
Shell Club Smart , 10’uncu yılını, yine çok kazandıran bir kampanya
ile kutluyor. Akaryakıt sektörünün ilk sadakat programı olan ve
aktif üyesine her zaman kazandıran Shell Club Smart, 10’uncu
yılında da çok özel, kazandıran bir kampanya hazırladı. 18 Mayıs –

18 Haziran arasında Shell Club Smart Card veya Money Club Kart
ile 300 TL ve üzeri yakıt alışverişi yapanlar, 10 kata kadar Smart
Puan hediye kazanıyor. -Shell FuelSave 95, Shell FuelSave Diesel,
Shell V-Power Diesel ve Shell AutoGas alımlarına 5 kat Smart
Puan hediye ediliyor. 

SHELL CLUB
SMART CARD İLE

KAZANDIRAN
KAMPANYALAR

Lassa, uzun yol şoförlerinin sağlıkla ve
güvenle trafiğe çıkmalarını sağlamak

için Türkiye'yi karış karış geziyor.

Lassa Gözümüz
Yolda TIR’ı Hopa’da

Hayati Akbaş-Hopa
Gözümüz Yolda TIR’› Hopa’da, TIR floförleriyle

bir araya geldi. Türkiye'nin köklü lastik markas›
Lassa, 'Gözümüz Yolda' projesiyle geldi€i Hopa’da
uzun yol floförlerine göz sa€l›€›n›n önemi ko-
nusunda uygulamal› e€itim verdiler.

Lassa, a€›r vas›ta sürücülerinin sa€l›klar›n›
ve güvenliklerini sa€layacak yeni bir projeye
imza att›. 'Gözümüz Yolda' projesiyle Lassa,
Türkiye genelinde 37 flehirde 50 noktaya giderek
uzun yol floförlerine göz sa€l›€›n›n önemi ko-
nusunda uygulamal› e€itim vermeye bafllad›.
Petrol Ofisi taraf›ndan desteklenen ve 16 Ni-
san- 15 Haziran tarihleri aras›nda gerçekleflecek
proje süresince kat›l›mc›lara sa€l›kl› beslenme
ve fiziksel egzersiz hakk›nda da bilgi veriliyor.
2012 y›l›nda Lassa, 37 flehir ve 50 noktadan
tam 5.000 kifliye ulaflmay› hedefliyor. 

Rize SS. 3 No’lu Motorlu Taşıyıcılar
Kooperatif Başkanı Abdul Aziz Dinç C2

karnesinin uygulanmasını istedi.

Rize’li kamyoncular
“C-2 uygulansın”

∂ SS. 3 No’lu Motorlu Ta-
şıyıcılar Kooperatifi Başkanı
Abdül Aziz Dinç yurt dışında
çalışma karneleri olan kam-
yoncuların yurt içinden yük
almalarının engellenmesi
gerektiğini söyledi. 

C2 Karnesi bulunan ve
yurt dışında taşımacılık için
geçerli olan karne ile yurt
dışı dönüşlerinde yük alındığını söyleyen SS.
3 no’lu Kamyoncular kooperatifi Başkanı Abdul
Aziz Dinç. “Bu sürücüler bizim yarı fiyatımıza
yurt dışından mazot alarak Türkiye’ye giriş
yapıp Sarp Kapısı’ndan Trabzon’a kadar olan
bölgede bizim yarı fiyatımıza yük almaktalar,
bu haksiz bir rekabet ve dönüş yolunda kar
gütmeden yakıt parasına yük alıyorlar.  Bin
150 kamyoncu esnafım bulunmakta ve bu in-
sanlar ekmeklerini kamyonculuktan kazan-
maktalar, C2 Belgesi olan sürücülerin yurt
içinden yük almaları yasaktır, biz yasanın uy-
gulanmasını istiyoruz” dedi.

Do€u Karadeniz Kalk›nma Ajans› (DO-
KA), Hopa’da “Hopa’n›n lojistik potan-
siyelini de€erlendirme toplant›s›” yapt›.

Hopa’da lojistik sorunu
masaya yatırıldı

∂ Do€u Karadeniz
Kalk›nma Ajans›
(DOKA) ve Artvin
Yat›r›m Destek Ofi-
si (YDO) uzmanlar›,
TSO Baflkan› Engin
Koyuncu, Artvin
‹fladamlar› Derne€i
Baflkan› Seçim Al-
tunkaya, Koordina-
tör Berna Kirifl Tur-
na, Birim Baflkan›
Vahit Ketbo€a, Uzman Burhan Yaz›c› ve
Trabzon DOKA’dan Uzman Fikri Akkaya,
ve Nakliyeci özel sektör temsilcileri ile Park
Denizcilik’den oluflan heyet Hopa Paluri
Otel toplant› salonunda “Hopa’n›n Lojistik
Potansiyelini De€erlendirme” konulu top-
lant›ya kat›ld›. Aç›l›fl konuflmas›n› yapan
Hopa TSO Baflkan› Engin Koyuncu, DOKA
temsilcilerini Hopa’da görmekten duydu€u
memnuniyeti dile getirdi. Koyuncu, “Hopa’da
Nakliye ve Lojistik sektörünü daha da ge-
lifltirmek ve Hopa yerelinde kendimizi ve
sektörümüzü nas›l gelifltirebilirizin burada
tart›fl›lmas›na çok önem veriyoruz. Buna pa-
ralel Hopa TSO olarak en k›sa zamanda Yük-
sekokul mezunu ve tecrübeli bir eleman›
odam›z bünyesinde istihdam edece€iz ve bu
personelimizi DOKA ile iliflkilerde önemli
görevler verece€iz. Bu Toplant›n›n Hopa’m›z›
hay›rl› olmas›n› diliyorum” dedi.

∂ fi›rnak'›n Silopi ilçesinde bulunan Habur S›n›r
Kap›s› üzerinden Kuzey Irak'a yük tafl›yan kamyon
floförleri, kalite kontrol ücretlerini protesto etmek
için kontak kapatma eylemi yapt›. Eylem nedeni
ile uzun araç kuyruklar› olufltu. 

Irak'a yap›lacak ihracatlarda, yafl meyve ve sebze
d›fl›ndaki tüm ürünlerde ‹sviçreli SGS isimli gözetim
firmas›ndan gözetim raporu koflulunu getirmesi
araç floförleri isyan ettirdi. Yap›lan uygulama ile flo-
förler ton bafl›na 8 Amerikan dolar› ödemek zorunda
kal›yor. Uygulamaya tepki gösteren floförler, fi›rnak
‹l Özel ‹daresi'ne ait TIR park›nda kontak kapatma
eylemi yapt›. Eylem yapan kamyon floförlerinden
Serdar Ça€l›, yeteri derecede Irak taraf›na para öde-
diklerini söyledi. Ça€l›, "Irak Hükümeti'nin yeni
getirdi€i uygulama nedeni ile çok zor durumda
kald›k. Bizden kalite kontrol ücretleri ad› alt›nda
ton bafl›na 8 Amerikan Dolar› almaya bafllad›. Her
araç ortalama 25 ton yük al›yor, bu da bize 350
TL'ye denk geliyor. Bir araç zaten en fazla 300 TL
kazan›yor. Biz bu flekilde Irak'a geçemeyiz, sorunla-
r›m›z çözülünceye kadar kontak kapatma eylemimiz
devam edecektir" diye konufltu.

Habur S›n›r Kap›s›’ndan Kuzey Irak’a yük ta-
fl›yan kamyonlara uygulanan kalite kontrol
ücretleri kamyon floförleri taraf›ndan kontak

kapatma eylemi ile protesto edildi.

ütekabiliyet Yasas›'yla Türkiye'den gayri-
menkul alma hakk› kazanan ‹ranl› yat›-
r›mc›lar bir y›lda ‹stanbul'da bin flirket
açarken, bunun karfl›l›kl› ticarete yans›-
mas›na yönelik Tahran hükümetine bask›lar
art›yor. 

“BİZİM DERDİMİZ POLİTİKA 
DEĞİL TİCARET”

Türk-‹ran ‹fl Konseyi Baflkan› Ali Osman
Ulusoy, son aylarda özellikle yol ve mazot
vergisi gibi konular›n hallolmas› için s›k›
görüflmeler yürüttüklerini ve bu konuda
hükümetten destek ald›klar›n› belirtti. "‹ran

sadece Türk TIR'lar›ndan yol vergisi al›yor.
Mazotu da ‹ran fiyat›n›n yüzde 400 üstünde
bize sat›yor. Bu konular halledilirse ticaret
iki kat›na ç›kacak" diyen Ulusoy, ‹ran'›n
befl flehri kapsayacak bir ticaret heyetiyle
ç›karma yapmaya haz›rland›klar›n› ifade
etti. Ulusoy, "Bizim derdimiz politika de€il
ticaret. Geçen y›l 14 milyar dolarl›k ihra-
cat›m›z vard›, 2020 hedefi 20 milyar dolar"
diyerek, 50 y›l› aflk›n süredir ‹ranl›larla
toplant›lar yapt›€›n›, her seferinde el s›k›-
flarak masadan kalkt›€›n›, bu kez de yüzde
99 ihtimalle anlaflma sa€lanaca€›n› belirtti. 

2011'DE 400 MİLYON $'I BULDU 
Ali Osman Ulusoy, ‹ran'›n sadece Türki-

ye'den giden TIR ve kamyonlardan yol ver-
gisi ad›nda vergi ald›€›n› belirtti. ‹ran'a
Türkiye'den 2011 sonunda 85 bin araç gir-
di€ini ve bu araçlar›n Tahran hükümetine

toplam 400 milyon dolarl›k vergi ödedi€ini
ifade eden Ulusoy, "Bu y›l ‹ran'a 100 bin
civar›nda Türk arac›n›n girmesi bekleniyor.
Ciddi rakamlarda vergi ödüyoruz. Bunun
yan› s›ra mazotu da bize yüzde 400 pahal›
sat›yorlar. Hükümetimiz ‹ranla ticaretin
duraksamas›n› istemiyor, bizler de istemi-
yoruz. Bu sorunlar çözülürse rakamlar iki
kat›na ulafl›r" fleklinde konufltu. 

İSTANBUL'DA BİN 350 İRANLI 
ŞİRKET VAR

2011'de 2 milyon 100 bin ‹ranl›'n›n Tür-
kiye'de tatil yapt›€›n› anlatan Ali Osman
Ulusoy, Mütekabiliyet Yasas›'n›n ç›kma-
s›n›n ard›ndan ‹ranl› yat›r›mc›lar›n sadece
‹stanbul'da bir y›lda 1.000 flirket kurdu€unu
ve bin 350 ‹ran ortakl› firman›n faaliyet
gösterdi€ini belirtti. Ulusoy, "Trabzon'da

otomotiv endüstrisine yönelik fabrika kur-
mak ve otel yat›r›m› yapmak istiyorlar.
Görüflmeler sürüyor" dedi. 

ABD'NİN AMBARGOSU BAVUL 
TİCARETİNİ ARTIRDI

2011'in a€ustos ay›ndan itibaren ABD'nin
ambargo karar› nedeniyle ‹ran'la ifl yapan
Türk flirketlerinin para transferi sorunu
yaflad›€›na de€inen Ulusoy, "Bankalar bu
konuda devre d›fl› kalm›fl durumda. Bu
durum bavul ticaretini art›rd› ve Kapal›
Çarfl›'ya yarad›" diye konufltu. Ulusoy,
"‹ranl›lar sözlerinde dururlar ancak mi-
silleme yapmay› da severler. Ancak Tür-
kiye'de ‹ran önyarg›s› var. Transfer engeli
nedeniyle ifladamlar›m›z büyük s›k›nt›
çekiyor" diye konufltu. 

M ‹fladamlar›, ‹ran'›n Türk TIR'lar›ndan ald›€› y›ll›k 400 milyon
dolarl›k yol vergisinin kald›r›lmas› için harekete geçti.

Türk-İran İş Konseyi’nden
İRAN’A YOL VERGİSİ SEFERİ

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İzmir’i lo-
jistik üs haline getirecek çalışmalara hızla başladıklarını belirtti.

Suriye’deki Türk TIR’ına 

Ulaflt›rma, Denizcilik ve Haberleflme
Bakanl›€›’ndan ‹ZM‹R'E LOJ‹ST‹K ÜS

ABDÜL AZİZ DİNÇ

Habur’da kontak 
kapatma eylemi

Abit Kızılca-Hatay
Suriye’de s›k›nt› bitmek bilmiyor. Yaflanan

iç çat›flmalardan Suriye s›n›r›n› kullanarak
tafl›mac›l›k yapan Türk TIR’lar› da nasibini
al›yor. Bunlardan biri de Hatay’l› TIR sürü-
cüsü Hanifi Dikmen.

Bitmek bilmeyen Suriye’deki iç savafltan
bölgeye tafl›mac›l›k yapan TIR floförleri de
etkileniyor. Ürdün’den gelirken çat›flman›n
ortas›nda kalan Hatayl› TIR sürücüsü Hanifi
Dikmen olaydan yara almadan kurtuldu.

Ürdün’den ald›€› biber yükü ile transit
olarak Saray Bosna’ya gitmek üzere yola ç›-
kan Hanifi Dikmen, Türkiye s›n›r›na yak›n
olan ‹dlib ili yak›nlar›nda muhaliflerle as-
kerlerin çat›flmas›n›n ortas›nda kald›€›
olayda can›n› zor kurtard›€›n› söyledi.

“CANIMI ZOR KURTARDIM”
Hatay’l› TIR Sürücüsü Hanifi Dik-

men’in (47) yönetimindeki plakal› 31 E
4824 TIR’a Suriye’de 36 kurflun s›k›ld›.
Suriye’ye girifl yapt›ktan sonra, konvoyla
Türkiye s›n›r›na do€ru hareket ederken
ön cam›na kurflun isabet etti€ini belirten
Dikmen, “Ürdün’den ald›€›m biber yükü
ile Deraa kap›s›ndan Suriye’ye girifl yap-
t›m. Konvoyla Türkiye’ye do€ru gelirken
saat 04:20 sular›nda ‹dlib ili yak›nlar›ndan
geçerken çat›flman›n ortas›nda kald›m
bir anda ne oldu€unu anlayamad›m. Olay
s›ras›nda arac›mdan inerek yere yatt›m.
K›sa süre sonra askerler gelip beni yerden
kald›r›p üzerimi temizlediler. Daha sonra

kurflun isabet eden TIR’›m› arkadafllar›-
m›n yard›m› ile çekerek Cilvegözü s›n›r
kap›s›na kadar geldim” diyerek yaflad›€›
korkuyu da dile getirdi. Olay s›ras›nda
havada helikopterleri de gördü€ünü söy-
leyen sürücü Hanifi Dikmen TIR ve Dor-
se’sinde 36 kurflun isabet etti€in bu olay-
dan sa€ ve yara almadan kurtuldu€u için
flükür etti€ini de söyledi.

Arac›n beyin k›sm›na kurflun isabet
etti€inden dolay› yürümeyecek durumda
olan TIR’›n ise Cilvegözü s›n›r kap›s›na
getirilen bir çekici yard›m› ile Antakya’ya
götürüldü. Bu s›rada S›n›r kap›s›nda Tür-
kiye’ye girifl peronunda trafik yaklafl›k
1,5 saat kilitlendi. Daha sonra çekici
TIR’› alarak hareket etti.

36 kurşun

ALİ OSMAN ULUSOY
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Bolu Belediye Meydan›’nda gerçek-
lefltirilen teslimat törenine Bolu
Valisi ‹brahim Özçimen, Bolu Bele-
diye Baflkan› Alaaddin Y›lmaz, Alli-

son Transm›ssion Pazar Gelifltirme Yetkilisi
Özgür Arasan, Iveco’dan Yönetim Kurulu
Üyesi Maurizio Manera, Direktör Tansu Giz,
Bölge Sat›fl Müdürü Gürbüz Güler, Genel
Müdür Yard›mc›s›(Sat›fl) K.Koray Kurfluno€lu,
‹fl Gelifltirme Genel Müdür Yard›mc›s› Yusuf
Teoman, Efe Endüstri Yurtiçi Bölge Sat›fl
Müdürü Erkan Ye€encik ve birçok davetli
kat›ld›. ‹stiklal Marfl›yla bafllayan programda,
Bolu Belediyesi Halk Danslar› Toplulu€u ta-
raf›ndan yöresel oyunlar oynand›.

“BU EKİPMANLARI TALEP ETMEK 
HER YİĞİDİN HARCI DEĞİL”

“Araç üstü ekipman üretim sektörünün
Türkiye’deki en büyük kurumsal yap›l› flir-
ketiyiz” diyen Efe Endüstri ve Ticaret A.fi
Erkan Ye€encik, Bolu Belediyesi’nin de tale-
biyle Efe Iveco iflbirli€ine imza att›klar›n›
söyledi. Ye€encik sözlerini flu flekilde sürdürdü:
“Bu her yi€idin harc› de€ildir böyle bir yi€it
görmek istiyorsan›z flu an karfl›m›zda oturan
belediye baflkan›m›z ve de€erli ekipleri buna
en iyi örnektir. Bu ekipmanlar› talep etmek
ve ilk defa ülkemize ve belediyemizin de-
mirbafl›na sokmak tabiri caizse mangal gibi
yürek ister. ‹flte o cesaret belediye baflkan›m›z
ve de€erli ekibindedir.”

Do€algazl› çöp kamyonlar›n›n Bolu’nun do-
€as›na zarar vermeyece€ini söyleyen Ye€encik,
bu araçlar›n benzine veya dizele oranla yüzde
40’a yak›n bir tasarruf sa€layaca€›n› da belirtti. 

Araçlar›n tam güvenlikli olarak üretildi€ini
söyleyen, Ye€encik “Düflük bak›m maliyet-

leriyle en yüksek verim için All›son Trans-
mission tam otomatik flanz›mana, tam oto-
matik güvenli€e ve arka sistemdeki iflçilerin
özellikle can güvenli€i düflünülerek üretilen
bu ekipmanlar›m›z› hizmete sunmaktan Efe
olarak gurur duymaktay›z. Do€algazl› çöp
kamyonu olarak bir ilk Bolu Belediyesi’ne
k›smet olmufltur” diyerek duydu€u memnu-
niyeti dile getirdi.

ALLİSON ŞANZIMANLI IVECO ARAÇ-
LAR BOLU BELEDİYESİ’NE VERİLDİ

Türkiye’de bir ilki gerçeklefltirerek, Bolu’ya
Do€algaz› çöp toplama arac›n› teslim ettiklerini
söyleyen Iveco Yönetim Kurulu Üyesi Maurizio
Manera, bunun devam etmesi temennisinde
bulundu. Manera, “Bugün Iveco’nun üretti€i
11 binden fazla araç dünyan›n 70’den fazla
flehrinde kullan›lmaktad›r. Bu flekliyle Bolu
ili Türkiye’de ilk defa do€algazl› çöp arac›
kullanarak dünyadaki di€er 70 flehre kat›lm›fl
oluyor. Bu araçlar› Bolu Belediyesi’ne teslim
ediyor olmaktan büyük gurur duyuyorum.
Iveco do€algazl› ve di€er alternatif yak›tlara
yönelik teknolojisini gelifltirmeye devam ediyor.
‹nan›yorum ki di€er belediyelerde Bolu Bele-
diyesi’ni örnek alarak çevreye duyarl› araçlar›
filolar›na katacaklard›r. Ama her zaman biri-
sinin cesaret göstererek ilk ad›m› atmas› ge-
rekiyor” diyerek Bolu Belediyesi’nin di€er be-
lediyelere örnek olmas› gerekti€ini belirtti. 

“ÇEVREYE DUYARLILIĞIMIZ DEVAM EDİYOR”    
Bolu’nun gelece€i için çal›flmalar›n› son sürat

devam etti€ini belirten Bolu Belediye Baflkan›
Alaaddin Y›lmaz Bolu ilinin çanak fleklinde ol-
du€unu belirterek hava kirlili€i konusunda s›k›nt›
yaflad›klar›n› söyledi. Do€algaza geçerek hava
kirlili€inin önüne geçeceklerini söyleyen Y›lmaz
sözlerini flu flekilde sürdürdü:“Uzun araflt›rma-
lar›m›z neticesinde bir karar vermemiz gerekti
ve biz bu tercihimizi do€algazdan yana kulland›k.
Yine elektrik enerjisi ile çal›flan araçlar konusunda
da çal›flmalar›m›z devam ediyor. Bununla ilgili

de yeni terminalin yan›nda hem do€algazl›, hem
de elektrikli araçlarla ilgili dolum tesisini kurmak
üzereyiz. Do€algaz bitti, flu anda orada birde
benzin istasyonu kurulacak. Çevre duyarl›l›€›
aç›s›nda dünya bir noktaya geldi, ülkemizde dün-
yay› takip ediyor, bundan sonra do€algazla çal›flan
flehirleraras› otobüsler yollarda ki yerini alaca-
€›ndan ileriye dönük terminalde kurdu€umuz
bu tesis sayesinde Ankara- ‹stanbul aras› çal›flan
otobüslere de hizmet verece€iz” fleklinde sözlerini
sonland›rd›. Konuflmalar sonunda Bolu müftüsü
taraf›ndan okunan duan›n ard›ndan kurdele aç›l›fl›
gereklefltirildi.

OMSAN’LA
ARABAM 
TATİLDE 

“Aracınızı Tatil Yolunda Biz, Tatilde Siz Kullanıyorsunuz” diyen
Lojistik sektörü firmalarından Omsan Lojistik, 2010 yılında başlatmış
olduğu Arabam Tatilde hizmetini genişleterek sürdürüyor. Aracını
tatil yolunda kullanmak istemeyenlerin yardımına koşan “Arabam
Tatilde”, Bodrum, Antalya, İzmir’in yanı sıra bu yıl Dalaman çevresine
tatile gideceklerin de hizmetine sunuluyor. Böylece tatil severler, bu
yıl da, tatil yolunda uzun ve yorucu yolculuklar yapmak zorunda
kalmayıp, kendileri uçak konforuyla tatile giderken, araçları Omsan

güvencesiyle taşınacak. İstanbul’un her iki yakasında bulunan
Omsan teslimat noktalarına ek olarak İstanbul Sabiha Gökçen Ha-
valimanı’nda ve Atatürk Havalimanı’nda bagajlarında bulunan yüklerle
birlikte aracını OMSAN yetkilisine teslim ettikten sonra Bodrum,
Antalya, İzmir ve Dalaman Havalimanları’nda araçlarını yine Omsan
yetkililerinden teslim alacaklar. Omsan’la Arabam Tatilde aynı hizmeti
dönüş yolunda da tatil severlerin hizmetine sunacak. |    MAYIS 2012    |      

|      www.tasimacilar.com    |      
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Bolu Belediyesi Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi ve Allison şanzımanlı
10 adet Doğalgazlı Iveco Stralis çöp kamyonunu filosuna ekledi.

BOLU BELEDİYESİNE, ALLISON
ŞANZIMANLI IVECO STRALİS

Volvo FH16 750 ilk
sahibine teslim edildi
Uluslararas› nakliye sektöründe ve proje
kargo lojistiği konusunda ilerleyen Ahmet
Yiğit Ağ›r Nakliyat, Volvo en güçlü çekicisi

FH16 750 ile filosuna güç kat›yor. 

Ahmet Yi€it Nakliyat, toplam üç adetlik tes-
limat ile Volvo FH16 750 çekicilerin Türkiye’deki
ilk sahibi oldu. ‹fl ortaklar›n›n ihtiyaçlar›n› en
güçlü araçlarla karfl›lamak ve lojistik operas-
yonlar›na de€er katmak için çal›flan Ahmet
Yi€it, Türkiye’de bir ilki gerçeklefltirerek Volvo
Kamyon’un dünya çap›ndaki en güçlü çekicile-
rinden biri olan FH16 750’nin ilk sahibi oluyor.

”BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK”
Üç adet Volvo FH16 750’yi filosuna katan

Ahmet Yi€it A€›r Nakliyat’›n Genel Müdürü
Mustafa Yi€it, düzenlenen teslimat töreninde
yapt›€› aç›klamada; “Ahmet Yi€it A€›r Nakliyat
olarak uzun süredir bu sektöre hizmet vermek-
teyiz ve hep en güçlü firmalardan biri olmak
için emek verdik. Müflterilerimizin lojiktik ope-
rasyonlar›na de€er katmak için güçlü ifl ortak-
lar›m›z ile çal›flmalar›m›za devam ettik. Bugün
Türkiye’de bir ilki gerçeklefltirmekten ve dün-
yan›n en güçlü çekicilerinden biri olan Volvo
FH16 750’yi filomuza katmaktan dolay› çok
mutluyuz. Bu çekicinin bizim için filomuzun
gücünü temsil eden ayr› bir manevi anlam› var.
Volvo Kamyon’un en son teknolojideki araçlar›n›
yakinen takip etmeye ve tercih etmeye devam
edece€iz” dedi.

Ceyhan Beton’un 
tercihi de Ford Cargo
Ford  Otosan’›n Bayisi Gizerler A.Ş
taraf›ndan Ceyhan Beton’a 10 adet
Ford Cargo 4136M Mikser ve 2 adet
Ford Cargo 1838T Çekici Mikser tes-

limat› gerçekleştirildi.

∂ Ford Otosan bayisi Gizerler taraf›ndan; Adana’n›n
Ceyhan ‹lçesinde faaliyet gösteren Ceyhan Beton’a
10 adet Ford Cargo 4136M Mikser ve 2 adet Ford
Cargo 1838T Çekici Mikser’i törenle teslim etti.
Ford Otosan Do€u Akdeniz Kamyon Sat›fl Bölge
Müdürü Ümit Öner ve sat›fl› gerçeklefltiren bayii
Gizerler A.fi. Kamyon Sat›fl Müdürü Hulusi Buyruk
taraf›ndan teslim edilen araçlar›, Ceyhan Beton
fiirket Orta€› Beflir Söylemez ile Genel Müdür
Nevzat Uluöz teslim ald›. 

Ceyhan Beton fiirket Orta€› Beflir Söylemez, tö-
rende yapt›€› konuflmada tercihlerini Ford Cargo’dan
yana kulland›klar› için duyduklar› memnuniyeti
dile getirerek “Düflük yat›r›m ve iflletme maliyet-
lerinin yan› s›ra uygun kredi kampanyalar› ve
yayg›n servis a€› ile Ford Cargo her zaman cazibesini
koruyor” dedi.

FORD CARGO’LAR İŞ SAHİPLERİNİN 
KÂRINI ARTIRIYOR

360 PS/1400 NM gücündeki güçlü ve ekonomik
Ecotorq motoru, yeni mandall› tip konforlu flanz›-
man›, 10 mm 500 Mpa gücündeki sa€lam flasisi,
750 saat bak›m aral›€›, standart olarak sunulan
klima ve 2 y›l s›n›rs›z km garantisi gibi rekabetçi
özellikleriyle öne ç›kan Ford Cargo Yeni ‹nflaat
Serisi; inflaat, hafriyat, maden ve beton firmalar›n›n
beklentilerini en yüksek flekilde karfl›l›yor. Rahat
vites geçiflleri, kolçakl› koltuk, art›r›lm›fl kabin içi
konfor ve üstyap›y› görme imkân› veren yeni arka
cam›yla sürücülerin ifllerine odaklanmas›nda ko-
layl›k sa€larken, ifl sahiplerinin kârlar›n› art›rmas›na
olanak tan›yor. 

Ford Cargo’lar, 1,1 milyon m2’lik alana sahip
olan Ford Otosan ‹nönü Fabrikas›’nda üretiliyor.
Yurtiçinde 35 yetkili sat›c›, yurtd›fl›nda 20 distribütör
ile müflterilere ulafl›rken; Rusya, Türki Cumhuri-
yetleri, Do€u Avrupa, Afrika ve Ortado€u’da 50’ye
yak›n ülkeye ihraç ediliyor.

Bolu Belediyesi Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, CNG’li çöp kamyonu aldı.

∂ Lojistik sektörünün bilinen isimle-
rinden Mart› Trans Uluslararas› Nakliyat
araç tercihini DAF VE TIRSAN’dan yana
kulland› ve filosuna 5 adet DAF CF85.460
ve TIRSAN Mega Perdeli araç ekledi. Mart›
Trans Yönetim Kurulu Üyesi Yaflar Çapar,
“Birinci tercihimiz DAF ve TIRSAN ürün-
leridir” dedi. DAF-T›rsan Otomotiv Sa-
mand›ra merkezinde gerçeklefltirilen tes-
limat töreni ile Mart› Trans filosuna 5
DAF CF85.460 ve 5 TIRSAN Mega Perdeli
araç ekledi. Teslimat töreni TIRSAN Trey-
ler A.fi. Pazarlama Yöneticisi Ayflenur Nu-
ho€lu, DAF Çekici ve Kamyon Sat›fl ve
Pazarlama Koordinatörü Hasan Özbayrak
ve Mart› Trans Uluslararas› Nakliyat Tic.
Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi Yaflar Çapar’›n
kat›l›m› ile gerçeklefltirildi.

Mart› Trans Uluslararas› Nakliyat Tic.
Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi Yaflar Çapar
teslimat töreninde yapt›€› aç›klamada 1998

y›l›nda kurulan Mart› Trans’›n sektörde
emin ad›mlarla büyümeye devam etti€ini
belirtti. 

BÜYÜYEN MARTI TRANS FİLOSUNA
DAF VE TIRSAN 

Mart› Trans filosunun yüzde 90’›n›n DAF
ve TIRSAN araçlar›ndan olufltu€unu vurgula-
yan Yaflar Çapar yeni yat›r›mlar›n› da perfor-
mans›ndan vazgeçemedikleri DAF ve TIRSAN
araçlar›ndan yana yapmaktan duyduklar› mem-
nuniyeti dile getirdi. Çapar sözlerini flu flekilde
sürdürdü: “Mart› Trans her zaman daha büyük
hedefleri gerçeklefltirmeyi amaçlamaktad›r.
Bu do€rultuda DAF ve TIRSAN ürünleri bize
verdikleri memnuniyet ve güvenle çok fazla
katk› sa€lamaktad›r. DAF ve TIRSAN ürün-
lerinin genifl servis a€lar› sayesinde hareket
kabiliyetimiz oldukça genifllemektedir. DAF
ve TIRSAN araçlar›m›zdan ald›€›m›z perfor-
mans son derece tatmin edicidir.”

MARTI TRANS VE MTS TRANS
BÜYÜK HEDEFLERE KOŞUYOR 

Mart› Trans, teslimat töreninde kardefl
firma olarak tan›mlad›klar› MTS Trans
Uluslararas› Nakliyat Tic. Ltd. flirketi yet-
kilileri de törende haz›r bulundu. ‹ki kardefl
firman›n pazarda daha da büyüyece€ini
belirten Çapar “MTS Trans ve Mart› Trans
birlikte pazarda daha büyük hedeflerin pe-
flinde olacakt›r ve bunun için de birinci
tercihimiz DAF ve TIRSAN ürünleridir”
fleklinde konufltu.

Mart› Trans Uluslar aras› Nakliyat Tic.
Ltd. flirketinin filosu 40 adet çekici ve 40
adet treylerden oluflmaktad›r. Parsiyel ve
grupaj olarak yurtiçi ve yurtd›fl› lojistik
hizmetleri sunan Mart› Trans özellikle
Avrupa Birli€i ülkelerine yap›lan tafl›ma-
c›l›klarda öncelikli tercih edilen firmalardan
aras›ndad›r.

MARTI TRANS, DAF VE TIRSAN 
iLE PERFORMANSI GARANTiLEDi
MARTI TRANS, DAF VE TIRSAN 
iLE PERFORMANSI GARANTiLEDi
MARTI TRANS, DAF VE TIRSAN 
iLE PERFORMANSI GARANTiLEDi
MARTI TRANS, DAF VE TIRSAN 
iLE PERFORMANSI GARANTiLEDi
MARTI TRANS, DAF VE TIRSAN 
iLE PERFORMANSI GARANTiLEDi
MARTI TRANS, DAF VE TIRSAN 
iLE PERFORMANSI GARANTiLEDi

MTS Trans Uluslararas› Nakliyat Tic. Ltd.
firmas›na 7 adet DAF CF85.460 çekici ve 7
adet T›rsan Mega Perdeli teslimat› gerçeklefl-
tirildi. DAF-TIRSAN Otomotiv Samand›ra
tesislerinde gerçeklefltirilen teslimat törenine
TIRSAN Treyler A.fi. Pazarlama Yöneticisi
Ayflenur Nuho€lu, DAF Çekici ve Kamyon
Sat›fl ve Pazarlama Koordinatörü Hasan Öz-
bayrak ve MTS Trans Uluslararas› Nakliyat
Tic. Ltd. Yönetim Kurulu Baflkan› Zafer Öz-
çelik’in kat›ld›.

Filosunun tamam› DAF ve TIRSAN ürün-
lerinden oluflan MTS Trans Uluslararas› Nak-
liyat Tic. Ltd. Yönetim Kurulu Baflkan› Zafer

Özçelik teslimat töreninde yapt›€› aç›klamada
2012 y›l›nda kurulan firmalar›n›n uzun y›llara
dayanan sektör tecrübesi ile iyi bir bafllang›ç
yapmak istediklerini ve bu nedenle tereddütsüz
DAF ve TIRSAN dediklerini aç›klad›. Özçelik
“DAF ve TIRSAN ile MTS Trans  kurulmadan
önce de uzun süreli çal›flma imkan› bulduk
ve edindi€imiz tecrübeye dayanarak DAF ve
TIRSAN ürünlerine güvenimiz tamd›r. DAF
ve TIRSAN araçlar›m›z›n performans›ndan
memnuniyetimiz en yüksek seviyededir. DAF
ve TIRSAN her zaman kullan›c›n›n yan›nda,
ürünlerinin arkas›nda duruyor, bu da bizi
mutlu ediyor” dedi.

MTS Trans’da araç alımında DAF-TIRSAN dedi
MTS Trans Filo

Kurmaya DAF ve TIR-
SAN Araçlar› ile bafl-
lad›. MTS Trans bu

anlamda 7 adet DAF
CF85.460 çekici ve 7

adet T›rsan Mega
Perdeli arac› filosuna

ekledi.

‹stanbul Ümraniye Belediyesi, sat›n ald›€›
Mercedes Axor 2529 7m3 kapasiteli tamir ve
bak›m ekipmanl› Asfalt Robotu ve Mercedes
Axor 1518 15 ton kapasiteli Kapal› kasa kam-
yonu araç filosuna katt›.

Ümraniye Belediyesi, alt yap› ve üst yap› ça-
l›flmalar›n›n daha etkin biçimde yürütülmesi
amac›yla araç filosunu güçlendirmeye devam
ediyor. Ümraniye Belediyesi, sat›n ald›€› Mer-
cedes Axor 2529 7m3 kapasiteli tamir ve bak›m
ekipmanl› Asfalt Robotu ve Mercedes Axor
1518 15 ton kapasiteli Kapal› kasa kamyonu
araç filosuna katt›.Asfalt Robotu, Fen ‹flleri
Müdürlü€ü’nün yürüttü€ü yol bak›m/onar›m
çal›flmalar› hizmetlerinde kullan›lacak. Kapal›
kasa kamyon ise Ümraniye Belediyesi’nin
çeflitli sosyal ve kültürel faaliyetlerinde kulla-
n›lmak üzere de€erlendirilecek.

Mercedes’ten Ümraniye
Belediyesi’ne 2 adet Axor
‹stanbul Ümraniye Belediyesi, sat›n
ald›ğ› iki adet Mercedes Axor kam-

yon ile filosunu genişletti.
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∂ Türkiye’nin önde gelen 90 araç kiralama kuruluşunu 1996 yılından bugüne
aynı çatı altında birleştiren TOKKDER’in (Tüm Oto Kiralama Kuruluşları
Derneği) 15’inci Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi.
Ülkemizde hızla büyüyen günlük ve operasyonel kiralama sektörlerinin
temsilcisi TOKKDER’in yeni başkanı DRD Derindere Genel Müdürü İlkay
Ersoy oldu. TOKKDER’in yeni yönetim kurulu ise Avis Türkiye Genel Müdür
Yardımcısı İnan Ekici, Beyaz Filo Kiralama Genel Müdürü Gürkan Gençler,
Central Car Rental Genel Müdürü Nora Karakaş Paşalı, Fleet Corp Genel

Müdürü Dominique Cardineau, Hedef Filo Kiralama Genel Müdürü Önder
Erdem, Sixt Rent A Car Genel Müdürü Murad Geyimci, TEB Arval Genel
Müdürü Luc Soriau, Trio Car Rental Genel Müdürü İlhan Yılmaz’dan oluştu.
Avrupa’da leasing, kısa dönem araç kiralama ve operasyonel kiralama
konularında faaliyet gösteren kuruluşları bir araya toplayan Leaseurope’a
üye olan TOKKDER’in Olağan Genel Kurul sonrası yeni yol haritası sektöre
bilgi ve tecrübe aktarımı ile ülkemizdeki araç kiralama pazarının gelişimine
katkı sağlamak olarak belirlendi. 

GÜNCEL
TASIMACILAR TOKKDER’İN

YENİ 
YÖNETİMİ

BELİRLENDİ

‹fl ortaklar›n›n rekabetçili€ine katma de-
€er sa€layan TLS Lojistik; güçlü bir marka

olan Kimberly-Clark’› portföyüne katt›. 
Kimberly-Clark, bundan

böyle TLS Lojistik güven-
cesiyle da€›t›ma sunula-
cak. TLS Lojistik’in yeni
açt›€› Capella tesislerinde
Kimberley-Clark’›n güm-
rüklü depo operasyonlar›na
ek olarak; bitmifl ürün,
hammadde ve katma de-
€erli hizmet operasyonla-
r›n›n tamam› yürütülecek. Bu sayede tüm tedarik
zinciri ihtiyaçlar› bir profesyonel servis sa€lay›c›
taraf›ndan, tek noktada ve en üst seviyede karfl›-
lanm›fl olacak. 

“KİMBERLY-CLARK İŞBİRLİĞİ 
BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

TLS Lojistik Yönetim Kurulu Baflkan› Altu€ Ha-
c›alio€lu; “Kimberly-Clark bünyesinde yer alan
her biri kendi alan›nda lider markalar›n bizimle
yola devam edecek olmas› TLS Lojistik ailesi için
çok önemli. Kimberley Clark, kurumsal kültürü
ile sektöründe çok önemli bir yere sahip. Biz de
TLS olarak kalite standartlar› çok yüksek entegre
lojistik çözümleri sunuyoruz. Yaz›l›m gelifltirme
ekibimiz, standart depo yönetim sistemimizin
uyarlanmas›na ek olarak, operasyonel verimlili€i
ve fleffafl›€› en üst seviyeye tafl›mak ve sürekli ge-
liflimi desteklemek için çal›fl›yor. Bu sayede ope-
rasyonu sistem üzerinden en verimli flekilde yü-
rütebiliyoruz ve ‘gerçek zamanl›’ ölçülebilen
‘anahtar performans göstergeleri’ ile sonuçlar› anl›k
izleyip, gerekti€inde müdahale edebiliyoruz” diye
konufltu. Kimberly-Clark markal› ürünler aras›nda
ürünleri aras›nda Huggies Çocuk Bezi, Huggies
Little Swimmers, Kotex Secret, Huggies Islak
Havlu, Huggies DryNites ve Depend gibi ürünler
yer al›yor.

Kimberly-Clark’›n
ürünlerini TLS
Lojistik taş›yacak

Avrupa’n›n lider lojistik flirketi Jan de Rijk ve bir
TIRSAN markas› olan ve Avrupa’da hava kargo tafl›-
mac›l›€›nda lider Talson, 50 adet Talson Hava Kargo
Semi-Treyler arac›n sat›fl› konusunda anlaflma imzalad›.
Hollanda Amsterdam da gerçekleflen RAI 2012 Fuar›nda
30’uncu y›l›n› kutlayan Talson, kutu tipi araçlar› pek
çok müflterisi ve tedarikçisi ile bir araya geldi.

JAN DE RİJK’İN FİLOSUNDA 
100’DEN FAZLA TALSON VAR

50 adet özel güvenlik paketli Talson Hava Kargo
Semi-Treylerlerin sat›fl anlaflmas› BedrijfsautoRAI
2012 Fuar›nda Talson stand›nda TIRSAN Treyler
A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan› Çetin Nuho€lu ve
Jan de Rijk firmas›n›n CEO’su Jan de Rijk aras›nda
imzaland›.

Jan de Rijk yapt›€› aç›klamada uzun y›llard›r Talson
araçlar›n› kulland›klar›n› ve filolar›nda 100’den fazla
Talson arac›na sahip olduklar›n› vurgulad›. Jan de
Rijk, ‘Talson kutu tipi araçlar›n›n kalitesi ve teknolo-
jisinden duydu€umuz memnuniyet nedeniyle tekrar
tekrar Talson araç al›m›na devam ediyoruz’ dedi.

Tüm lojistik çözümlerini bünyesinde bar›nd›ran Jan
de Rijk, özellikle yüksek de€erde mallar›n tafl›nmas›nda
ve hava kargo tafl›mac›l›€›nda Avrupa’n›n önde gelen
uzman flirketlerinden biri. Avrupa çap›nda toplam 25
noktada ofislere ve depolara sahip olan firman›n filo-
sunda yaklafl›k bin adet araç bulunuyor.

Özel patentli Talfix® sistemi ile fuarda sergilenen
Talson semi-treyler her ebatta çift katl› tafl›mac›l›€a
olanak sa€l›yor. Talson semi-treylerlerinin özel sis-
temleri hava kargo tafl›mac›l›€›, da€›t›m, tekstil tafl›-
mac›l›€› ve çift katl› tafl›mac›l›k için üretilen multi-
fonksiyonel araçlar olarak tasarland›. Düflük bofl a€›rl›€›
sayesinde, daha fazla yükleme imkan› ve yüksüz seyir
durumunda yak›t tasarrufu sa€larken, Özel kap› kilit
sistemleri ile de€erli eflyalar›n tafl›nmas› daha güvenli
hale getirilebildi€i gibi, telematics ve immobiliser
gibi sistemlerle araçlar›n hareketi uzaktan kontrol
edilerek yönetilebiliyor. Talson treylerler uzun kullan›m
ömrü ile tercih edilen kutu tipi bir araç.

Oya KAYA / Abdullah KARLIDAĞ

Opet Fuchs, daha fazla
performans, daha az ya-
k›t tüketimi slogan›yla
sat›fla sundu€u XTL

teknolojili Titan ya€›n›n lansman›n›
Befliktafl’taki Four Seasons Otelinde;
Fuchs ‹cra Kurulu Üyesi ve Baflkan
Yard›mc›s› Alf Untersteller, Opet
Fuchs Genel Müdürü Murat Seyhan
ve Fuchs Küresel Otomotiv Ürün
ve Ar-Ge Müdürü Matthias Speth-
mann’›n da kat›l›m›yla gerçeklefl-
tirdi. 

“OPET MADENİ YAĞ 
PAZARINDA YÜKSELİYOR”

Opet’in dünü ve bugününe yöne-
lik k›sa bir aç›klama yapan Opet
Genel Müdürü Murat Seyhan 1992
y›l›nda faaliyete geçen Opet’in ma-
deni ya€ üretimine 1994 y›l›nda
bafllad›€›n› hat›rlatarak “Opet Fuchs
A.fi. çat›s› alt›nda birlefltikten sonra
sadece madeni ya€ ifliyle ifltigal et-
mekteyiz. Bu süreden sonra 220
çal›flana ve 80 milyon Euro’luk ciro
hacmine sahip olduk. Bu seneki
hedefimizde afla€› yukar› 100 mil-
yon Euro’luk ciro civar›nda” diyerek

Opet’in madeni ya€ pazar pay›n›
düzenli olarak artt›rd›€›n› belirtti. 

Fuchs ile birleflmelerinin ard›ndan
ilk ürünlerini pazara sunmaktan
dolay› mutlu oldu€unu dile getiren
Seyhan “‹ki flirket aras›ndaki yeni
iflbirli€inin sektöre olumlu katk›-
lar›n› görmeye bafll›yoruz. Alman-
ya’da gelifltirip Türkiye pazar›na
sundu€umuz XTL teknolojisine sa-
hip motor ya€lar›m›z›, sahip oldu-
€umuz genifl da€›t›m a€› ve sat›fl
gücünü kullanarak piyasaya sun-
duk” dedi.

“AR-GE İLE CİDDİ 
YATIRIMLARIMIZ VAR”

Fuchs’un tamamen tek bir alana
odaklanarak sadece madeni ya€
üretimi yapt›€›n› söyleyen Fuchs
‹cra Kurulu Üyesi ve Baflkan Yar-
d›mc›s› Alf Untersteller, “Ar-Ge
konusunda ciddi yat›r›mlar›m›z
var. 350 kimyager, bilim adam› ve
mühendis Ar-Ge konusunda çal›-
fl›yor. Üniversitelerle orijinal parça
üreticileriyle bir arada çal›fl›yoruz.
Biz teknolojiye yat›r›m yapmaya
önem veriyoruz. Normal bir petrol
flirketinde yaklafl›k 200 farkl› kim-
yasal formül yeterli oluyor. Bizde
10 bin farkl› kimyasal formül kul-
lan›l›yor ve biz sabah akflam madeni
ya€ düflünüyoruz. Madeni ya€ ile
kalk›p madeni ya€ ile yat›yoruz”
diyerek madeni ya€ konusunda uz-
manlaflt›klar›n› dile getirdi.

Türkiye’nin h›zl› büyüyen bir
ülke oldu€unu belirten Untersteller
“Dünyada 35 milyon tonluk ma-
deni ya€ pazar› var. Türkiye’de yak-
lafl›k 435 bin tonluk bir Pazar tahvili

var yani Türkiye dünya pazar›n›
yüzde 1.5’ini oluflturuyor. Türki-
ye’nin oldu€u bölge Asya Pasifik
en h›zl› büyüyen ve en büyük pazar›
oluflturuyor. Almanya ve Kuzey
Amerika gibi bat› pazarlar› de€er
olarak art›yor ama hacim olarak
küçülüyor” fleklinde konufltu.

“PERFORMANSI YÜKSELTEN
BİR YAĞ”

Fuchs Global Otomotiv Ürün ve
Ar-Ge Müdürü Matthias Speth-
mann,“Son dönemdeki yenilikle-
rimizden biri de XTL teknolojisidir.

XTL teknolojisi, Start-Stop modern
motorlu araçlar için gereken ola-
€anüstü so€uk çal›flma özellikleriyle
birleflerek yüksek yak›t tasarrufu
sa€l›yor. Odak noktam›z yetkili
servisler, ticari filolar, inflaat ve
madencilik sektörü ile akaryak›t
istasyonlar› olacak. Hedefimiz, uz-
manl›k ve bilgiye de€er veren bu
müflterilere ulaflmak. Fuchs oto-
motiv ya€lar›; tüm dünya orijinal
ekipman imalatç›lar› taraf›ndan
tercih ediliyor. Gelecekte, üretim-
den ç›kt›€›nda Fuchs ya€› kullan-
madan sat›fla sunulan araç say›s›

çok aza inecek” dedi. 
Fuchs, k›sa süre önce Daimler

taraf›ndan da ödüllendirildi€ini söy-
leyen Spethmann, “Fuchs’un oto-
mobil veya a€›r ticari araç üretici-
leriyle birlikte özel olarak gelifltir-
di€i ya€lar›; motor, diflli kutusu,
aks, otomatik flanz›man ve ya€lan-
mas› gereken di€er otomobil par-
çalar›n›n yüksek performans sa€-
lamas›n› garanti ediyor. Birçok kez
tedarikçi ödülüne sahip olan Fuchs,
binlerce tedarikçi aras›ndan en iyi
15 aras›nda yer ald›€› için ödül ka-
zand›” fleklinde konufltu.

FUCHS XTL TEKNOLOJİLİ YAĞLARLA
TÜRKİYE PAZARINDA

TALSON ve JAN DE R‹JK
Hollanda’da birarada
Avrupa’n›n önde gelen iki lojistik firmas› Jan de Rijk
ve TIRSAN markas› Talson, Hollanda’da RAI 2012

Fuar›’nda düzenlenen iflbirliklerine bir yenisini ekledi.

Opet Madeni Ya€ ve Alman Menfleli Fuchs
A.fi iflbirli€i ile üretilen XTL teknolojili Titan

ya€lar›n›n lansman› gerçeklefltirildi.

MURAT SEYHAN

Avea ile sektörde 
tasarruf sa€lan›yor

Avea, nakliye ve insan tafl›mac›l›€›na
yönelik Data, Ses, Makineler aras› ileti-
flim, Lokasyon Bazl› Servisler ve 3G ta-

banl› araç takip sistemleriyle sektörün ge-
lirini artt›rmay› hedefliyor.

∂ Avea, Türkiye’de tafl›mac›l›k sektörünün
dünya standartlar›na ulaflmas› ad›na mobil tekno-
lojisini, büyükten küçü€e tüm firmalar için eriflebilir
olmas› yolundaki çal›flmalar›n› sürdürüyor. Bu
amaçla sektöre özel, data, ses, mesajlaflma, makineler
aras› iletiflim, Lokasyon bazl› servisler ve 3G tabanl›
araç takip çözümlerine pek çok uygulama ile tek-
nolojiyi tüm sektörün ulaflabilece€i ve önemli
ölçüde tasarruf yaratacaklar›n› düflündü€ü bilgi
avantaj›n› da sunuyor.

Avea, Sektörün nabz›n› tutmak amac›yla mobil
teknolojisine yönelik yapt›€› çal›flmalar›, Maçka’daki
Avea ‹letiflim Hizmetleri Genel Müdürlü€ü’nde
düzenledi€i bir toplant›da bas›n mensuplar›yla
paylaflt›. Toplant› Avea Kurumsal ‹fl Birimi K›demli
Direktörü Tunç Taflman’›n ev sahipli€inde, Ku-
rumsal Pazarlama Direktörü (Sat›fl) Bo€aç Göncü,
Kurumsal ‹letiflim Medya ‹liflkileri Birim Müdürü
Süheyla Akbulut ve Kurumsal VAS Ürünleri
Çözüm Orta€›(Sat›fl) Onur Ilgaz’›n da kat›l›m›yla
gerçeklefltirildi.

“MOBİLİTE HAYATIN VAZGEÇİLMEZİ”
Mobil teknoloji f›rsat›n› kullananlar›n sektörde

avantaj sa€layacaklar›n› vurgulayan Avea Ku-
rumsal ‹fl Birimi K›demli Direktörü Tunç Tafl-
man, “Bilgi al›flveriflini h›zland›ran ve kolaylafl-
t›ran mobil çözümler, ifl süreçlerinin verimlili€ini
artt›rd›€› gibi hem insan kaynaklar›n›n hem de
müflteri iliflkilerinin etkin bir biçimde yönetil-
mesini sa€l›yor” fleklinde yorumlad›.

ALTUğ HACIALİOğLU

İLKAY ERSOY
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Telefon aracılığı ile TimoCom-Ürünleri TC Truck & Cargo® hakkında daha fazla bilgi 

için +49 211 88 26 21 00.
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Pahallı boş kapasitelerden tasarruf edin ve araç filonuzun kapasit
Cargo&TruckTC ® – Avrupa'nın Yük ve boş Araç Borsalarının Piyasa Lideri, size ek iş   

 
 

  

 

   

Pahallı boş kapasitelerden tasarruf edin ve araç filonuzun kapasit
 – Avrupa'nın Yük ve boş Araç Borsalarının Piyasa Lideri, size ek iş   

 
 

  

 

   

esini yükseltin! Pahallı boş kapasitelerden tasarruf edin ve araç filonuzun kapasit
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Cargo&TruckTC  – Avrupa'nın Yük ve boş Araç Borsalarının Piyasa Lideri, size ek iş 

bulabilirsiniz – bu oran her gün yükselmektedir! Bizi deneyin ve en yakın zamanda 
sizde bu sözleri söyleceksiniz: „Benim TimoCom'm. Benim Avantajım.“

Telefon aracılığı ile TimoCom-Ürünleri TC Truck

+49 211 88 26 21 00.niçi

  

 
 

  

 

   

 – Avrupa'nın Yük ve boş Araç Borsalarının Piyasa Lideri, size ek iş 
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 – Avrupa'nın Yük ve boş Araç Borsalarının Piyasa Lideri, size ek iş 
k ve boş Araç teklifleri 

bulabilirsiniz – bu oran her gün yükselmektedir! Bizi deneyin ve en yakın zamanda 
sizde bu sözleri söyleceksiniz: „Benim TimoCom'm. Benim Avantajım.“
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k ve boş Araç teklifleri 

 hakkında daha fazla bilgi 

  

 
 

  

 

   

TCDD GENEL MÜDÜRÜ SÜLEYMAN KARAMAN DTD’Yİ ZİYARET ETTİ
TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD)’ni ziyaret
etti. TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman’ın ziyaretine ,TCDD Genel Müdür Yardımcısı
ve Yönetim Kurulu  Üyesi İsa Apaydın,TCDD 1.Bölge Müdürü Hasan Gedikli ve Yardımcıları
Metin Akbaş ve Birol Sağlam refakat ettiler. DTD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öz ile
DTD Yönetim Kurulu Üyeleri ile DTD Üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette demiryolu
sektörünün geleceği ile DTD Üyelerinin sorunları ve önerileri görüşüldü. Süleyman Karaman
yaptığı konuşmada,  Demiryolu Özel Sektörünün Yol Kapanmaları ve Tarife değişikliğinden

kaynaklanan sıkıntılarını bildiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Demiryolu
Altyapısının uzun yıllara dayanan bakımsızlığı nedeniyle neredeyse kullanılamaz durumda,
2023 yılına kadar şebekedeki tüm demiryolu hatlarının bakımını yapılacağını ve DTD’nin bu
konudaki önerisini de dikkate alacağız. Konteyner taşımaları ile ilgili yapılması düşünülenler
dahil olmak üzere bundan böyle TCDD Eşya Tarifesinde bir değişiklik yapmayacak.
Demiryolu Sektörünün yeniden yapılandırılması ve serbestleştirilmesi ile ilgili Kanunların
Haziran 2012 ayında meclise gönderilecek  ve çok kısa süre içinde de yürürlüğe girecek”

THBB - MBT’den
Transmikser 
Operatörlerine eğitim
∂ Türkiye Haz›r Beton Birli€i(THBB), Mercedes

Benz Türk(MBT) A.fi. sponsorlu€unda gerçeklefl-
tirilen e€itimlerine bir yenisini daha ekledi. 

2006 y›l›ndan bu yana devam eden ifl birli€i
çerçevesinde gerçekleflen “Pompa  ve Transmikser
Operatörleri Gelifltirme ve Uyum Kurslar›”na,
Demirbükey Akademi  e€itmenlerinin de göze-
timinde “Defansif Sürücülük E€itimleri” ilave
edildi. Bu e€itim kapsam›nda, virajlarda a€›rl›k
transferi, özel transmikser ile devrilme simülas-
yonu, devrilmeyi önlemek için kullan›lan teknikler
ve sert  direksiyon hareketleri yerine, yumuflak
direksiyon hareketlerinin önemi uygulamal›
olarak anlat›ld›. 

E€itimlerin ilk gününde gerçeklefltirilen tan›t›m
organizasyonuna, Mercedes-Benz Türk A.fi. Kam-
yon Pazarlama ve Sat›fl Müdürü Bahad›r Özbay›r,
Kamyon Filo Sat›fl K›s›m Müdürü Alper Kurt,
Türkiye Haz›r Beton Birli€i yöneticilerinden
Ferruh Karakule, Türkiye Haz›r Beton Birli€i
Teknik Müdürü Cenk K›l›nç, Demirbükey Aka-
demi'yi temsilen Genel Müdür Mete Bayrakç›
ve Burak Kals›n kat›ld›lar.

“EĞİTİM HAZIR BETON SEKTÖRÜNDE İLK”
Organizasyon s›ras›nda konuflma yapan Bahad›r

Özbay›r, Mercedes-Benz markas›n›n kalite ve
güvenlikle özdeflleflti€ini, firma olarak araç ya
da markadan ba€›ms›z trafikte can ve mal em-
niyetinin sa€lanmas›na yönelik e€itimlere büyük
önem verdiklerini söyledi. Özbay›r, bu çerçevede
haz›r beton sektörünün ihtiyaçlar›na en iyi fle-
kilde cevap veren ve haz›r beton sektöründe bir
ilk olarak bu e€itimi gerçeklefltirdiklerini, THBB
ile y›llard›r sürdürdükleri iflbirli€ini daha da
ileriye tafl›yacaklar›n› belirtti.

TREDER Baflkan› Recep Serin
ATP Konvansiyonu ile ilgili yap-
t›€› aç›klamada bozulabilen g›-

dalar›n hem sa€l›ks›z tafl›nmas›-
n›n önüne geçilece€ini hem de
bunun yaratt›€› ekonomik kay›-
b›n ortadan kalkaca€›n› belirtti.

TAMER DİNÇŞAHİN CEO OLDUTAMER DİNÇŞAHİN CEO OLDUTAMER DİNÇŞAHİN CEO OLDUTAMER DİNÇŞAHİN CEO OLDUTAMER DİNÇŞAHİN CEO OLDUTAMER DİNÇŞAHİN CEO OLDU
SARAS LOJİSTİK’E SARAS LOJİSTİK’E SARAS LOJİSTİK’E SARAS LOJİSTİK’E SARAS LOJİSTİK’E SARAS LOJİSTİK’E 

Saras Yönetim Kurulu Baflkan› Turgay
Aras ve yeni CEO Tamer Dinçflahin
düzenledikleri bas›n toplant›s›nda yeni
yat›r›mlarla uluslararas› bir marka ol-

may› hedeflediklerini ve kadrolar›n› da bu
hedefe göre oluflturacaklar›n› belirttiler.

Yeniden yap›lanma sürecine bafllayan Saras’ta,
tafl›mac›l›k sektörünün yak›ndan tan›d›€› Tamer
Dinçflahin CEO olarak direksiyona geçti. Dinç-
flahin, bir aile flirketi olan Saras’›n kurumsal-
laflmas›n›n yan› s›ra, yeni yat›r›mlar›n yap›l-
mas›na da katk› sa€layacak. 

“KOMBİNE TAŞIMACILIĞA YÖNELECEĞİZ”
Yurt içinde ve yurtd›fl›nda yat›r›mlar› olan

SARAS’›n bundan sonra da yat›r›mlara devam
edece€ini söyleyen Tamer Dinçflahin, “Saras

çok h›zl› büyüdü. Halen 3 ülkede 18 noktada,
800 adet özmal arac›m›zla tafl›ma yap›yoruz.
10 adet toplama-da€›t›m deposu, 3 adet de
merkez depomuz bulunuyor. Toplam 485 uz-
man çal›flan›m›zla kesintisiz lojistik hizmeti
sunuyoruz. Bundan sonra da günümüzün ihti-
yaçlar›na cevap verebilmek için kombine tafl›-
mac›l›€a a€›rl›k verece€iz” dedi. 

“HAT FIRSATLARINI DEĞERLENDİRECEĞİZ”
Günümüzde yeni hatlarla yeni f›rsatlar›n

olufltu€unu vurgulayan Tamer Dinçflahin, flöyle
devam etti: 

“‹stanbul’da Marmaray’›n devreye girmesi
ve Kars-Tiflis-Bakü demiryolunun tamamlan-
mas›yla Londra-Bakü aras›nda kesintisiz de-
miryolu a€› kurulmufl olacak. Bu durum bütün
Avrupa ile kesintisiz tafl›ma imkan› sunmak-
tad›r. Türkiye bunun tam merkezinde yer
al›yor. Ayr›ca yeniden canland›rmaya çal›fl›lan
tarihi ‹pekyolu güzergâh›n›n da üzerindeyiz
biz Saras olarak bütün bu f›rsatlar› de€erlen-
dirmek üzere haz›rl›k yap›yoruz.” 

SARAS ilk etapta 800 olan araç say›s›n›, 2
bin âdete ç›karmay› hedefliyor. Yurt içinde ve

yurtd›fl›ndaki depolar›n da yeni yat›r›mlarla
üç y›l içinde 150 bin metrekareye ç›kar›lmas›
planlan›yor. Ayr›ca hava, deniz ve demiryolu
tafl›malar›nda entegre bir sistem oluflturulmas›
için de yat›r›mlar yap›lacak. 

“KURUMSAL BİR YAPIYA KAVUŞTURACAĞIZ”
Bütün bu haz›rl›klar›n gelece€e yönelik plan-

land›€›n› vurgulayan Saras Lojistik CEO’su
Tamer Dinçflahin, “Kadrolar›m›z› da ça€dafl
çal›flma sistemine uygun olarak, maksimum
verimlilik sa€lamak üzere yeniden yap›land›-
r›yoruz. Kurumsal bir yap› oluflturarak, baflta
lokomotif iflimiz tafl›mac›l›k olmak üzere, ran-
tabl buldu€umuz baflka alanlara da yat›r›mlar
yaparak büyüyece€iz” dedi. 

“SARAS 2023 HEDEFLERiNDE
ÜZERiNE DÜşENi YAPACAK”

Türkiye’nin 2023 ihracat he-
definin 500 milyar dolar oldu€una
dikkat çeken Dinçflahin, bu he-
defe ulaflman›n sadece üretim ve
sat›flla de€il, bunu destekleyen
lojistik sektörü ile baflar›labile-
ce€ini kaydederek, “Bunu baflar-
mak için de güçlü lojistik yap›-
lanmas›na ihtiyaç duyulmaktad›r.
‹flte Saras, ülkemizin 2023 he-
deflerine ulaflmas› yolunda, kendi
üzerine düflen görev için bugün-
den çal›flmaya bafllad›. Hedef;
Türkiye’nin global markas› olmak
ve ülkemizin hedeflerine katk›
sa€lamakt›r” diye konufltu. 

35 ülkeye tafl›ma yapan ve 800 araçl›k bir filosu bulunan
Saras Lojistik'in CEO koltu€una Tamer Dinçflahin oturdu.

Ovit Tüneli’nin temeli nihayet atıldı

Ovit Dağı’nda 132 yıldır yapılması planlanan Tünelin temeli Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla atıldı. Temel atma töreninde
konuşan Erdoğan, “Ovit Tüneli, Rize'yi ve bütün Karadeniz'i, Kuzey
Kafkasya'yı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu oradan Orta Asya ve
İran'a bağlayacak önemli bir ulaşım güzergahının en kritik geçişini
oluşturuyor” dedi. Projenin yeni bir proje olmadığını hatırlatan
Erdoğan, “1880'lerden gelen bir proje. Bu proje bir türlü hayata geçi-
rilmemiş. Osmanlı’nın 132 yıllık projesi bize nasip oldu. Tünel ta-
mamladığımızda Karadeniz limanlarına giden hızlı bir geçiş yolarını
sağlamış olacağız” şeklinde konuştu.

Rize'nin 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçidinde yapılacak olan 14 bin
700 metre uzunluğundaki tünel, Türkiye'nin en uzun 1’inci, dünyanın
da 3'üncü en uzun çift tüplü tüneli. Türkiye'de karayolu tünellerinde ilk
kez tünel delme makinesi (TDM), Ovit Dağı tünelinde kullanılacak.
TDM kullanılarak inşaat bitirme süresinde klasik tünel açma yöntemlerine
göre yarı yarıya azalma sağlanacak. Makyol İnşaat AŞ tarafından
yapılacak olan ve 799 milyon 939 bin 183 TL'ye mal olacak proje,
Tünel inşaatı sırasında 3 milyon 723 bin metreküp tünel kazısı
yapılacak. Tünelin tamamlanmasıyla Rize-Erzurum arasındaki 4-5
saatlik seyahat süresi 2-2,5 saate düşecek.

Ovit Dağında 132 yıldır yapılması planlanan Tünelin temeli Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla
atıldı. 800 milyon liraya mal olması planlanan projenin 3,5 yılda tamamlanması hedefleniyor. 

ATP Konvansiyonu’nun kanun-
laflmas›yla birlikte et, süt, bal›k ve
sebze-meyve gibi kolay bozulabilen
g›dalar›n hem sa€l›ks›z tafl›nmas›n›n
önüne geçilecek hem de bunun
yaratt›€› ekonomik kay›p ortadan
kalkacak. ATP Konvansiyonu ile
birlikte tüketiciye ulaflmadan bo-
zulan y›ll›k 1 milyon ton sebze ve
meyvenin kayb› önlenecek. 

Treyler Sanayicileri Derne€i
(TREDER) Baflkan› Recep Serin,
ATP Konvasiyonu’na 46 ülkenin
taraf oldu€unu ve 1 Eylül 1970 ta-
rihinde konvansiyonun yürür-
lü€e girdi€ini söyledi. Serin,
Türkiye’nin y›llard›r taraf
olmad›€› bozulabilir g›dala-
r›n uluslararas› tafl›mac›l›-
€› ve bu tafl›mac›l›k faali-
yetlerinde kullan›lacak
özel ekipmanlar›n stan-
dartlar›n›n belirlenmesinin
ülke ekonomisine büyük
katk› sa€›laca€›n› vurgulad›.
Çöpe giden g›dalar›n y›lda 1
milyon tona ulaflt›€›n› söyleyen
Serin, bunun da milli ekonomiye
zarar› milyar dolar seviyesinde ol-
du€unu vurgulayarak ATP uygu-
lamas›n›n yürürlü€e girmesiyle
birlikte bu kayb›n sona erece€ini
dile getirdi. 

BOZUK VE SAĞLIKSIZ GIDA 
TÜKETİMİ ÖNLENECEK

TREDER Baflkan› Serin, son za-
manlarda, muhtelif flekillerde ba-
s›nda yer alan, kamusal ve özel
alanlarda vuku bulan bozuk süt tü-
ketimi gibi sa€l›ks›z ve bozuk g›da

tüketiminin de önü kesilerek, g›da
tüketicilerinin sa€l›klar›ndan olmas›
engellenece€inin, sadece süt de€il
pek çok g›da ürününün sa€l›ks›z
kullan›m›n›n önüne geçilmifl ola-
ca€›n›n, mesela Türkiye’de tüketimi
fazla olan zeytinya€lar›n›n bile siyah
sactan yap›lm›fl tankerlerde tafl›-
nabildi€ini ifade ederek, g›da ürün-
lerinin sa€l›ks›z naklinin de engel-
lenece€ini tekrar vurgulad›.

KATMA DEĞER SAĞLAYACAK
Türkiye’nin  7 milyar dolara

yak›n olan g›da ihracat›-
n›n,  2023 y›l›nda 55 milyar do-
lara ç›kar›lmas› hedefi oldu€u-
nu ifade eden Serin, “Bunun
gerçekleflmesi,  ATP Konvansi-
yonu'na uygun araç filosuna sa-
hip olmak ile baflar›lacakt›r.
Dolay›s›yla hem treyler sektö-
ründe ATP’li araç sat›fl› artacak

hem de hedeflenen g›da madde-
si ihracat rakamlar›na ulaflmak
mümkün olacakt›r. Konvansi-
yona taraf olmayan bir ülkede
üretilen ve ihraç edilen bozula-
bilir g›da maddelerinin pazara
eriflme maliyetleri daha yüksek-
tir. Gittikleri ülkenin s›n›rlar›-
na gelene kadar pek çok kontro-
le tabi tutulmakta, bu durum da
pazara eriflme maliyetlerini
yükseltmekte ve g›da ihracatç›-
lar›n›n rekabet gücünü olumsuz
etkilemektedir. Konvansiyona
taraf olunmas›, g›da ihracatç›la-

r›n›n rekabet gücünü ve dolay-
s›yla ihracatlar›n›n artmas›n›
sa€layacakt›r” dedi. 

“İŞ KAPISI YARATACAK”
“ATP Konvansiyonu, Tür-

kiye’de uluslararas› alanda
geçerli olacak test ve sertifika
sürecinin de geliflmesini sa€-

layacakt›r” diyen Serin sözle-
rine flöyle devam etti: “Test, ser-

tifika, belgelendirme hizmetlerinin
geliflmesi, konuyla ilgili firmalar›n
da denetleyici kurulufllar›n da yeni
kadrolara gereksinimini artt›racak,
bu da iflsizlik sorunumuzun çö-
zülmesine önemli katk› sa€laya-
cakt›r. ATP’ye uygun olmas› gere-
ken araçlar›n frigorifik mekaniz-
malar›n›n test maliyetleri  araç ve
test bafl›na 500 Euro’ya yaklaflmak-
tad›r. Dolay›s›yla ciddi olacak test
maliyetleri nedeniyle yurt d›fl›na
gidecek döviz, ülkemizde kalacak.
Bu da cari aç›€›m›z›n azalt›lmas›na
katk› sa€layacakt›r” dedi.

TREDER: ATP Konvansiyonu ile gıdaların
SAĞLIKSIZ TAŞINMASI ENGELLENECEK

ATP
Konvansiyonu’nun

Türkiye’de de uygulanmas›y-
la pek çok sektörün kazançl› ç›ka-

ca€›n› belirten Serin, “Bozulabilir g›da
ürünlerinin uluslararas› tafl›nmas›nda

treylerlerin ATP-FRC sertifikas›na sahip
olmas› zorunludur. Dolay›s›yla bu konvan-

siyonun yaslaflmas›yla, bozulabilir g›da
ürünleri tafl›yacak, ATP’ye uygun treyler-

lerin üretimi ve sat›fl›nda çok ciddi ar-
t›fl beklenmektedir. Bu durum, trey-

ler sektörüne önemli bir dina-
mizm getirecektir”
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Rusya üzerinden tafl›mac›l›k yapan-
lar›n geçifline izin sa€layan “Transit
Geçifl Belgeleri”nin bitmesiyle ve
Irak Bölgesel Yönetimi’nin “‹tha-

latta Sevk Öncesi Denetim” uygulamalar›
Türk nakliyecilerini zor durumda b›rakt›.
Uluslararas› Nakliyeciler Derne€i (UND)’nin
duruma müdahalesiyle yap›lan görüflmeler
sonucunda 300 adet transit belgesi Rusya’dan
al›nd›. Rusya’ya tafl›mac›l›k yapan nakliye-
cilerin k›sa bir süre için sorunlar› çözdü ama
flu anda al›nan 300 adetlik transit belgeleri
de bitmifl durumda.

Türk nakliyecisinin yaflad›€› bir di€er sorun
olan “‹thalatta Sevk Öncesi Denetim” uygu-
lamas›nda ise Bölgeye tafl›mac›l›k yapan fir-
malardan kalite kontrol ve gözetim belgesi
almayan araçlar›n tamam›n›n Habur S›n›r
Kap›s› ve Irak Halil ‹brahim S›n›r Kap›s›
baflta olmak üzere Silopi - Habur yol güzer-
gâh›nda bekletiliyor olmas›. Irak Bölgesel
Yönetimi’nin SGS ve Bureau Veritas adl› iki
uluslararas› gözetim flirketi ile imzalam›fl ol-
du€u anlaflma gere€ince g›da ürünleri hariç
di€er ürünlerin s›n›r girifllerinde kalite kontrol
ve gözetim belgesi al›nmas›, almayan araçlara
ise Irak’a girifl yasa€› koyulmas› yönünde
karar al›nd›. Son günlerde s›n›n geçifllerinde
yaflanan bu iki olumsuzluk ile uluslararas›
tafl›ma yapan Türk nakliyecisi ciddi maddi
zarara u€ruyor.

RUSYA’DAN ALINAN 300 ADET 
BELGE YETMEDİ

Rusya üzerinden geçifline izin sa€layan
“Transit Geçifl Belgeleri”nin bitmesiyle bir-
likte Uluslararas› Nakliyeciler Derne€i (UND)
ve Ulaflt›rma, Denizcilik ve Haberleflme Ba-
kanl›€›’n›n giriflimi ile 300 adet transit geçifl
belgesi tedarik edildi fakat o belgelerde bitmifl
durumda.  UND ve Ulaflt›rma, Denizcilik ve
Haberleflme Bakanl›€› yetkilileri taraf›ndan
geçti€imiz günlerde Rusya’n›n nakliyecilik
anal›nda faaliyet gösteren derne€i ASMAP’a
yap›lan ziyaret sonunda al›nan 300 adetlik
transit geçifl belgesi görüflmesiyle ilgili ko-
nufltu€umuz UND ‹cra Kurulu Üyesi Alper
Özel, yap›lan görüflmenin Rusya ve ASMAP
aç›s›ndan çok ›l›ml› geçti€ini ifade etti. Özel,

“Geçti€imiz dönemlerde de Rusya ile bu tarz
görüflmeler yapt›k ama bu seferki görüflme
çok ›l›ml› ve olumlu geçti. Çünkü Rus nak-
liyecisi Avrupa s›n›r kap›lar›nda ciddi prob-
lemler yafl›yor ve Türkiye, Rusya aç›s›ndan
alternatif bir güzergâh durumunda. Bir de
Türkiye’nin RoRo seferleri ile M›s›r ve Kuzey
Afrika’ya aç›lmas›ndan dolay› Rusya’da bu-
ralarda yer almak isteyecektir. Birde Rusya
ile ciddi bir ticaret partnerli€imiz var. Bu ne-
denlerden dolay› görüflmelerin bu denli ›l›ml›
geçti€ini düflünüyorum.”

“RUSYA İKİ ÜLKE TAŞIMACILIĞINDA
3.’YÜ İSTEMİYOR”

Rusya ile yaflanan transit geçifl belgesi s›k›n-
t›s›n›n kendi nakliyecilerinin ç›karlar›n› gö-
zetmek için uygulanan bir s›k›nt› oldu€unu
belirten Özel sözlerini flöyle sürdürdü: “Asl›nda
Rusya’n›n en önemli problemi Türkiye ile
Rusya aras›nda yap›lan tafl›malara 3. bir ülkenin
de dahil olmas›. ASMAP ile yapt›€›m›z görüfl-
melerde 2 ülke aras›nda yap›lan tafl›malarda
3. ülkelerin pay› yüzde 40. Rusya’n›n amac› 3.
ülkelerin Rusya’ya tafl›ma yapmas›n› en aza
indirgemek. Çünkü onlarda kendi nakliyeci-
lerini koruyorlar. Ama burada da flunu demi-
yorlar “Hepsini Rus nakliyecisi tafl›s›n”. Hatta
flöyle bir söylem oldu ‘2 ülke aras›ndaki tafl›-
malar›n yüzde 65’ini yine Türk nakliyecisi
yaps›n gerisini biz yapal›m’ dediler.”

BAŞVURULAR YAPILDI 15 GÜN 
SONRA BELGELER GELİYOR

Rusya’dan temin edilen 300 transit geçifl bel-
gelerinin k›sa sürede bitti€ini belirten Özel;
Ulaflt›rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl›-
€›’n›n bir yaz› ile baflvurdu€unu ve 3 bin transit
geçifl belgesi daha istendi€ini, bu belgelerinde
15 gün gibi k›sa bir sürede temin edilece€ini
vurgulad›.

IRAK BÖLGESEL YÖNETİMİ’NİN UYGULA-
MASI NAKLİYECİYİ ZORA SOKUYOR 

Irak Bölgesel Yönetimi’nin uygulamaya
koydu€u “‹thalatta Sevk Öncesi Denetim”
konusunda bölgeye tafl›mac›l›k yapan nak-
liyeciler ciddi s›k›nt›lar ile karfl› karfl›ya.
Irak Bölgesel Yönetiminin 12.05.2012 tarihi
itibariyle uygulamaya bafllatt›€› Habur S›n›r
Kap›s› ve Irak Halil ‹brahim S›n›r kap›s›nda
bafllatt›€› “‹thalatta Sevk Öncesi Denetim”
konusunda bölgeye tafl›mac›l›k yapan nak-
liyeciler ton bafl›na 8 Amerikan dolar› öde-
mek zorunda kal›yor. 25 ton alan bir araca
yaklafl›k 350 TL karfl›l›€›nda bu kalite kontrol
belgesi düzenleniyor. Irak’a yap›lan tafl›ma-

larda bir araç ortalama 300 TL kazand›€›n›
belirten floförler, bu ücretler ile tafl›mac›lar›n
zarar›na tafl›ma yapt›klar›n› ifade ettiler.

Silopi Araç Sahipleri ve Dayan›flma Derne€i
Yönetimi Kurulu Üyesi Selim Taflk›n, uy-
gulaman›n yanl›fl oldu€unu belirterek, gö-
zetim firmas›n›n herhangi bir laboratuar›
olmad›€› için kalite kontrolü yapamad›€›n›,
ancak sadece belgede yap›lm›fl olarak gösterip
ücret ald›klar›na dikkat çekti. Uygulaman›n
sadece para al›nmak için yap›ld›€›n› belirten
Taflk›n, baflka ülkelerde kalite kontrol üc-
retlerinin 1 Amerikan dolar›n›n alt›nda ol-
du€unu, en az›ndan ücretin bu seviyeye in-
dirilmesini istedi.

∂ Hedef Grup, Elsys Grup Şirketi Intelart danışmanlığında,
SAP BusinessWarehouse (BW) sisteminin kurulumunu
gerçekleştiriyor.  1.000’e yakın araç filosu, 2.500 çalışanı ve
1,5 milyar TL’ye ulaşan cirosuyla 7 farklı bölgede Türkiye’nin
yükselen değeri olarak faaliyet gösteren Hedef Grup, Elsys
Grup Şirketi Intelart ile kurmuş olduğu iş ortaklığı sonucunda
ihtiyaçlarına yönelik çözümlere kavuşuyor. Grup, SAP Bu-

sinessObjects İş Zekâsı ile SAP BusinessObjects Planlama
ve Konsolidasyon (BPC) projelerini hayata geçiriyor. İş ana-
litikleri ve teknoloji çözümleri ile
uçtan uca, açık ve bütünleşik ku-
rumsal uygulamaları hayata geçiren
Intelart ile işbirliği sonucu, Hedef
Grup, daha çevik ve rekabet gücü

yüksek bir yapıya sahip olacak. Kurum genelinde gerçek-
leştirilmesi planlanan SAP BusinessObjects İş Zekâsı ve

Kurumsal Performans Yönetimi çö-
zümleri sayesinde Hedef Grup, gü-
venli, esnek, ölçeklenebilir ve entegre
bir yapıya kavuşacak. Böylece, tüm
düzeylerdeki süreç sahiplerinin stra-

tejilerinin hızlı ve senkronize bir şekilde planlanması sağlanarak,
şirket bünyesinde maliyet ve verimlilik avantajı yaratılacak.
SAP BusinessObjects raporları, Hedef Grup içerisinde yer
alan tüm şirketlerin verileri de dahil olmak üzere son iki
sene baz alınarak geliştirilen BW uygulaması üzerinden ya-
pılacak. Bu sayede, grubun raporlama ve analiz ihtiyaçlarının
karşılanması öngörülüyor. 
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Uluslararası taşımacılık yapan Türk nakliyecisi Rusya’nın “Transit Geçiş
Belgesi” ve Irak Bölgesel Yönetimi’nin “İthalatta Sevk Öncesi Denetim”

uygulamaları yüzünden taşımacılık faaliyetleri zora girmiş durumda.

Hedef Grup, SAP BusinessObjects çözümleri ile güçleniyor 

Kendi markas› ile treyler ve araç üzeri
ekipman üreticileri aras›nda yer al-
mas›n›n önemini vurgulayan Alpim

Trailer Firma Sahibi ve Makine Mühendisi
Mustafa Özçelik, “2002 y›l›nda mezun olmam›
takiben girdi€im bu sektöre bu kadar ba€la-
naca€›m ve sevece€im akl›ma gelmezdi. Bunda
Ege Bölgesi’nin önde gelen araç üzeri ekipman
ve treyler imalatç›s› olan firmada bafllamam›n
etkisi büyük. ‹fle bafllad›€›m andan itibaren
her geçen kasa ve treylerin etiketine bakar
olmufltum. Kim yapm›fl, hangi firmalar var?

Çal›flt›€›m ifl yerini kendi iflyerim gibi be-
nimsedim ve kedi iflimi yaparm›fl gibi çal›flt›m.
Kazand›€›m her bilgiye ve edindi€im her tec-
rübeye yenisini eklemeye çal›flt›m. Yeni bir
ürün tasarlanacaksa kopyalamak en kolay›d›r.
Ama bu bana göre yanl›flt›r. Bir ürünün
üzerine yap›flt›raca€›n etikette yazan markaya
ait olmas› gereklidir. Onu uzaktan gören, flu
firman›n ürünü demelidir. Ben bu ideal ile
yapt›m ve yapt›rd›m tüm tasar›mlar›m›. Ve
fluan kendi çizgimi çizmeye bafllad›m.”

“TREYLERLERİMİZ İMZAMIZI 
TAŞIYOR”

Alpim Tralier olarak ürettikleri ürünlerden
de bahseden Özçelik sözlerini flöyle sürdürdü:
“‹lk olarak konteyner tafl›y›c› yar› römork
ürettik. 40 Feet ve 20 Feet kapasiteli ve 12
kilitli olarak üretti€imiz bu ürünle birlikte
Alpim Trailer’in en belirgin tasar›m detay›
olan arka görüntüsü ortaya ç›km›fl oldu. Bu
görüntüyü biz ve müflterilerimiz çok be€endik.
‹lerleyen üretimlerde bu detay› sürekli kullan-
d›k. Daha sonra 12.60 ve 13.60 Aç›k Kasa
Kuru yük Yar› Römork imal ettik. Bu ürünlerde

fiasi tasar›m›ndan tutunda kapak tasar›m›na
kadar tüm detaylar›n Alpim Trailer’e özel
olmas› için u€raflt›k ve baflard›k”

“AVRUPA STANDARDI İLE 
ÜRETİM YAPIYORUZ”

Ürettikleri ürünlerin di€erlerinden farkl› olmas›n›
sa€lad›klar›n› belirten Özçelik, “Mesela 12.60
yar› römorkumuz 5.900 kg bofl a€›l›€a sahipken,
13.60 yar› römorkumuz 6.280kg bofl a€›rl›€a sa-
hiptir. 700 serisi esnemeye mukavemetli malze-
meden imal flasi ile Docol 1000DP malzemeden
imal kapaklardan yap›lm›flt›r. Bu a€›rl›klara yerli
imalat kampanal› dingiller ile ulafl›lm›flt›r” diyerek
sözü en son imal ettikleri BPW disk frenli 13.60
aç›k kasa yar› römork getiren Özçelik, “Bu ürün
ile yerli imalat›n ne kadar kaliteli olabilece€ini
piyasaya göstermifl olduk. Bizim gibi butik ima-
latç›lar›n ço€u maliyeti düflürmek için sürekli
kalitesiz malzeme kullanmaktad›rlar. Ama biz
kalite flehri Bursa’ya yak›flan ürünleri nakliyecilerin
hizmetine sunmak istiyoruz. Her yönü ile Avrupa
standartlar›nda üretti€imiz eserlerimizi yollarda
görmek hoflumuza gidiyor.  Üretti€imiz bu yar›
römork sadece 6 ton bofl a€›rl›€a sahip” dedi.

Bursa’da imalata bafllayan Alpim Trailer Firma Sahibi ve Makine Mühendisi
Mustafa Özçelik, on y›l önce bafllad›€› meslek hayat›nda art›k kendi marka-

s› ile treyler ve araç üzeri ekipman üreticileri aras›nda yer al›yor.

Nakliyecilerden 
TAM NOT ALDI

∂ 2011 Haziran ay›nda piyasaya sunulan TIRSAN
flasili ve Fesan üstyap›l› Kapakl› Damper k›sa
sürede yurtiçi tafl›mac›l›k yapan müflterilerin gü-
venilir ifl orta€› olarak pazarda yerini sa€lamlaflt›rd›.
DAF-TIRSAN Otomotiv anlaflmal› üst yap›c›s›
Fesan ile ortaklafla yürüttü€ü organizasyonda
Konya, Kütahya, Uflak, Denizli, Mu€la, ‹zmir, Ma-
nisa, Bal›kesir, Çanakkale, Bursa, Tavflanl›, Eskiflehir,
Bilecik, Akyaz›, Düzce, Zonguldak, Çank›r› olmak
üzere 17 ilde araç tan›t›m› gerçeklefltirdi.

KOOPERATİFÇİLER VE LOJİSTİK 
FİRMALARINDAN YOĞUN İLGİ

Bölge kooperatifleri ve lojistik firmalar› tara-
f›ndan büyük ilgi ile karfl›lanan araçlar sa€laml›k
ve kaliteleri ile göz doldurdu. T›rsan fiasi sa€-
laml›€› ile, Fesan üst yap› tüm kapak ve ilavele-
rinin standart ölçüde olmas› sayesinde birbirinin
yerine tak›labilir olmas› ile ve DAF CF 85.410
ise kabin içi konforu, sa€laml›€› ve performans›
ile müflterilerin be€enisini toplad›. 

ÖDÜLÜ HAK EDEN MÜKEMMEL
KOMBİNASYON

T›rsan fiasi’ler Fesan üst yap›s› ile farkl› sek-
törler için her koflulda gösterdi€i sa€laml›k ve
performans ile ödülü hak edecek kalitede bir
araç oldu€u belirtildi. 2 bin 550 mm. geniflli€e
sahip Fesan üstyap›l› kapakl› damperin teknik
yüklü a€›rl›€› 39 ton ve toplam araç a€›rl›€› 7
bin 200 kg. Teknik king pin kapasitesi 12 ton
olan arac›n teknik dingil yükü 27 ton. Araç
flasisi üzerine üstyap› olarak 8 bin 300 mm.’den
8 bin 600 mm.’ye kadar araç kasas› yap›labilece€i
de vurguland›.

IRU ve UND en iyileri 
‘Onur Niflan›’ ile ödüllendirdi

IRU ve UND, TUVTÜRK sponsorlu€unda düzenledi€i ödül töreni ile
Karayolu tafl›mac›l›k sektörünün en iyilerini ödüllendirdi.

∂ ‹stanbul Üniversitesi Ulaflt›rma ve Lojistik
Yüksekokulu Lojistik Kulübü “Lojistik Zirvesi”
Program› kapsam›nda; IRU-UND Profesyonel
Sürücü Onur Niflan›, Y›l›n Sürücüsü ve Kara-
yolu Nakliye fiirketi Tepe Yöneticileri düzen-
lenen tören ile ödüllendirildi.

EN İYİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Uluslararas› Karayolu Tafl›mac›l›€› Birli€i’nin

(IRU), dünya genelinde Haziran–A€ustos 2011 dö-
nemindeki de€erlendirmesinde UND ve IRU tara-
f›ndan belirlenen 96 sürücü Onur Niflan› ile ödül-
lendirildi. Ayr›ca, 9 karayolu nakliye flirketi firma
yetkilileri de 2012 IRU Onur Niflan› Tepe Yöneticileri
ile ödüllendirildi. 

YILIN SÜRÜCÜSÜ SAMİ BAYRAK OLDU
IRU, her y›l, UND(Uluslararas› Nakliyeciler Der-

ne€i) taraf›ndan aday gösterilen ve uluslararas› tafl›-
mac›l›k alan›nda faaliyet gösteren profesyonel sü-
rücüler aras›ndan uygun bulduklar›na, IRU Onur
Niflan› (IRU Diploma of Honour) ile ödüllendirirken
2011 y›l›nda bu kategoride 93 Türk sürücüsü bu
ödüle lay›k görüldü. 2011 y›l›n›n en iyi sürücüsü
ise Uluslararas› Kaynafll› Motorlu Tafl›y›c›lar Koo-
peratifi’nden Sami Bayrak oldu. 45 y›ld›r sektörde
floförlük yapan Sami Bayrak, 2 bin 500 TL’lik “Y›l›n
Sürücüsü” ödülünün de sahibi oldu.

“BU ÖDÜL BAŞARIMIZI KANITLIYOR”
“Y›l›n Sürücüsü” ödülüne lay›k görülen Sami

Bayrak yapt›€› aç›klamada bu ödülü almaktan dolay›
çok mutlu oldu€unu belirtti. Bayrak, “Bu ödülü al-

mak demek baflar›l› bir ifl yapt›€›m›z› kan›tlar. 45
y›ld›r bu iflin içindeyim. Y›llard›r kazas›z belas›z
iflimi yap›yorum. Dünyan›n birçok ülkesine gittim.
S›n›r kap›lar›nda s›k›nt›lar ile karfl›laflt›m y›lmadan,
pes etmeden iflimi yapt›m. Bu sektörde sürücüler
her zaman çok s›k›nt› çekiyor. Bu tarz ödüller ile
bir nebze olsun s›k›nt›lar›m›z› unutuyoruz” fleklinde
konufltu.  

YILIN TEPE YÖNETİCİSİ MEMDUH
ÖZDEMİRTAŞ

“IRU Karayolu Nakliye fiirketi Tepe Yöneticisi
Ödülü” ise; Ali Çiçekli (ALC Lojistik), Bedirhan
Orak (Köknar Tafl›mac›l›k), Çetin Aky›lmaz (Ak-
y›lmaz Uluslararas› Tafl›mac›l›k), Eyüp Bart›k
(Eyüp Lojistik), Mahiye Kilercik fiamdanc› (Adria
Uluslararas› Nakliyat), Memduh Özdemirtafl (Kar-
defller Uluslararas› Nakliyat), Metin Akdurak
(Metin Akdurak Beynelmilel Nakliyat), Vedat
Tutu (VIP Uluslararas› Tafl›mac›l›k) ve Zahit
Sa€l›k (Sa€l›k Group) olmak üzere 9 yöneticiye
verildi. Söz konusu ödülü almaya hak kazanan
yöneticiler aras›ndan, tüm kriterlere uyum ko-
nusunda öne ç›kt›€› tespit edilen ve 2012 Y›l›n
En ‹yi Karayolu Nakliye fiirketi Tepe Yöneticisi
Ödülü’ne lay›k bulunan Kardefller Uluslararas›
Nakliyat ve Ticaret Ltd. fiti. Müdürü Memduh
Özdemirtafl’a UND’nin özel ödülü IRU ad›na
Ortado€u ve Bölgesi Daimi Temsilcisi Haydar
Özkan, tören sponsoru TÜVTURK ‹fl Gelifltirme
ve Müflteri ‹liflkileri Yönetimi Direktörü Özcan
Saka ile UND Yönetim Kurulu Baflkan› Ruhi
Engin Özmen taraf›ndan verildi. 

ALPİM’DE TREYLER ÜRETİCİLERİ ARASINDAKİ YERİNİ ALDI

∂ Treyler imalatı sektörüne
emin adımlarla, bilinçli ve tec-
rübeli olarak başladıklarını söy-
leyen Özçelik, ilerleyen yıllarda
daha iyi seviyeye geleceklerini
belirtti. Sektörün sorunlarına
da değinen Özçelik, “Sektö-
rümüzün en belirgin sorunu
bilinçli veya bilinçsizce yapılan
fiyat politikasıdır bence. Eli
kaynak tutan bu işe başlamış
gibi bir hava var sektörümüzde.
Gerçi ömürleri pek uzun ol-
muyor ama sektöre oldukça
büyük zarar veriyorlar. Umarım
bu konuda kısa zamanda
olumlu gelişmeler olur” diyerek
sözlerini tamamladı.

‘Eli kaynak tutan 
bu sektörde’

MUSTAFA ÖZÇELİK

ULUSLARARASI ÇALIşAN 
6

TÜRK NAKLiYECiSİNiN SORUNU BiTMiYOR
TIRSAN ve Fesan

TIRSAN flasi üzerine Fesan üstyap›s› ile
DAF-T›rsan Otomotiv taraf›ndan pazara

sunulan Kapakl› Damper ve DAF CF
85.410 çekici ile nakliyecilerle bulufltu.

ALPER ÖZEL
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2012 ilk üç aylık mali sonuçlarını açıklayan Katmerciler Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Katmerci, 2011 yılının aynı dönemine göre yüzde 146 büyüme gerçek-
leştirdiklerini, net kârının ise yüzde 47 arttığını ifade etti. 
Katmerciler Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Katmerci, Araç
üstü ekipmanlar konusunda ilk üç ayda son derece başarılı bir performans ortaya
koyduklarını belirterek, “Tüm bilanço kalemlerinde önemli gelişmeler elde ettik.
Büyüme, karlılık, ihracat gibi temel rakamlarımızdaki gelişmeler son derece
sevindirici” dedi. Geçen yılın ilk üç aylık döneminde 13 milyon lira gelir elde eden
Katmerciler, 2012 yılının aynı döneminde gelirini yüzde 146 artırarak 32 milyona

liraya yükseltti. Aynı dönemde net kârını yüzde 47 artıran şirketin net dönem kârı 2
milyon liradan 2 milyon 946 bin liraya yükseldi. Büyüme hedefinin odağına ihracatı
koyan ve yurtdışı faaliyetlerini artıran Katmerciler’in ihracattaki hızlı performansı ilk
üç aylık sonuçlara da yansıdı. Sektörünün açık ara ihracat lideri durumundaki
Katmerciler, yılın ilk üç aylık döneminde ihracat gelirlerini yüzde 280 artırırken,
geçen yılın Ocak-Mart döneminde 4 milyon dolar olan ihracat gelirlerini bu yılın
aynı döneminde 15 milyon 300 bin dolara çıkardı. İhracat gelirlerinin toplam
gelirler içerisindeki payı ise yüzde 87 oldu. 41 ülkeye ihracatı olan Katmerciler’in
2011 yılı toplam ihracat geliri 32 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

KATMERCİLER,
2012 YILI İLK ÜÇ

AYLIK MALİ 
SONUÇLARINI

AÇIKLADI 

Metsan Group, “ISO 9001 ve ISO
22000” belgeleriyle kalitesini tescilledi

∂ Müflterilerine, Gümrük Mü-
flavirli€i, Sigorta Acentelik Hiz-
metleri, Uluslararas› Lojistik ve
Serbest Depolama hizmetleriyle
sektörün öncü firmalar›ndan Met-
san Group, ISO 9001 ve ISO 22000
belgeleriyle kalitesini tescilledi.

Metsan Group, ISO 9001 Kalite
Belgesi ile birlikte “Serbest Depo-
lama” hizmeti verdi€i Had›m-
köy’deki 3500 m2’si kapal› toplam
12500 m2’lik deposunda (Metsan
Depo) “G›da Depolama” hizmeti
vermek üzere ISO 22000 belgesi

ald›. “Sorunsuz Lojistik” prensibi
do€rultusunda,  ISO 9001 Kalite
Belgesi ile belgelendiren Metsan
Group, 2008 y›l›ndan beri “Metsan
Depo” ile verdi€i serbest depolama
hizmetlerine “G›da Depolama”
hizmetini de eklemek üzere “ISO
22000” belgesini de ald›. Birçok
farkl› sektöre lojistik ve depolama
hizmetleri sunan Metsan Group,
müflterilerine sundu€u hizmetlerin
kalitesini art›rarak, daha h›zl› ve
daha güvenilir hizmetler sunmay›
hedefliyor.

DAF-TIRSAN Trabzon’da
Nakliyecilerle bir araya geldi  

∂ TIRSAN bayisi DAF-T›rsan
Otomotiv Trabzon Novotel’de
düzenledi€i gecede Trabzon ve
çevre illerden nakliyecilerle ile
bir araya geldi. 

Akflam yeme€i öncesinde DAF
XF105.460 çekici ve TIRSAN
Tenteli Semi-Treyler araçlar mi-
safirlere tan›t›ld›. Ürünleri ra-
kiplerinden ay›ran üstün özel-
likleri anlat›ld›€› organizasyona
TIRSAN Treyler Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Çetin Nuho€lu ve
DAF-T›rsan Otomotiv Genel
Müdürü Ferda Özmen kat›ld›. 

DAF-TIRSAN OTOMOTİV
MÜŞTERİSİNİN ÇÖZÜM ORTAĞI

Organizasyonda yap›lan ko-
nuflmalar öncesinde TIRSAN
Treyler’in 35.Y›l› an›s›na haz›r-
lanan k›sa filmi misafirler be€eni
ile izledi. DAF-T›rsan Otomotiv
Genel Müdürü Ferda Özmen ko-
nuflmas›nda “Geçmiflten bugüne
Karadeniz bölgesi nakliyecileri
ile yak›n iliflki ve iflbirli€i içinde
bulunduk. Gelecekte de tüm
ürün ve hizmetlerimizle bölge

nakliyecisinin çözüm orta€› ol-
maya devam edece€iz. Size bir
telefon kadar yak›n›z” sözleriyle
bölge nakliyecisine verilen önemi
vurgulad›. 

TIRSAN ARAÇLARI YÜKSEK
GETİRİLİ YATIRIM ARAÇLARIDIR

TIRSAN Treyler Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Çetin Nuho€lu mar-
kalar›na olan güvenini flu sözleriyle
ifade etti; ‘Biz yat›r›m arac› sat›-
yoruz, tüketim mal› satm›yoruz.
Bizim ürünlerimiz sizlere en çok
kazand›r›n ürünlerdir. Sunduklar›
en düflük iflletme maliyet ve en
yüksek ikinci el de€eri ile getirisi

yüksek bir yat›r›m arac›d›r ve hep
öyle kalacakt›r. TIRSAN 35 y›ll›k
mazisine birçok baflar› s›€d›rm›flt›r.
Liderlik misyonunun gere€i olarak
her zaman öncü olmufltur. TIR-
SAN, Türkiye’de aç›k ara pazar
lideridir. Avrupa’n›n en büyük 4.
treyler markas›d›r. DAF Avru-
pa’n›n en çok satan çekicisidir.
Tüm bu de€erler TIRSAN’›n gü-
cümü oluflturmaktad›r’ dedi. 

Kat›l›m›n yo€un oldu€u ge-
cede Trabzon ve çevre illerden
200 nakliyeci bir araya gelirken
sektörün gelece€i ile ilgili de
fikir paylafl›m›nda bulunma
f›rsat› da yakaland›.

Sürücelerin buluşma noktası 

Baflta sürücüler olmak üzere tüm kamyonsever
ve yol tutkunlar›n› online platformda bir araya
getiren ve dünyan›n en aktif topluluklar›ndan
olan Worldtrucker, art›k Türkçe olarak da yay›n
yap›yor.

Türkçe Worldtrucker sayesinde Türkiye’deki
tüm kamyon markalar›n›n sürücüleri, tüm dün-
yadan sürücüler ve kamyonsever yol tutkunlar›
ile ayn› platformu kolayca paylaflabilecek. Tüm
dünyada farkl› dillerde internet tabanl› olarak
çal›flan Worldtrucker, kamyonlara ve yollarda
geçen hayata yüzde 100 tutkuyla ba€l› herkesi
bir araya getirirken hem bu meslek dal›na olan
ilgiyi artt›rmay› hem de sektöre yeni sürücüler
kazand›rmay› hedefliyor.

SEKTÖRDEN HERKES WORLDTRUCKER’DA
fiimdiden yaklafl›k 20 bin üyeye sahip Worldt-

rucker sosyal platformu, Türkiye’deki kamyon
sürücülerini de unutmuyor. Sadece kamyon sü-
rücüleri de€il, araç ve filo sahipleri ile sektörle
ilgilenen herkes Worldtrucker’da kendi profilini
oluflturarak tüm konular› yak›ndan takip ede-
biliyor. 

YOLDA GEÇEN HAYATLAR PAYLAŞILACAK
Tüm kamyon sürücülerini bir araya getirmek,

onlar› online platformda birlefltirerek sosyallefl-
melerini ve sektörde gerçekleflen yenilikleri pay-
laflmalar›n› sa€lamak için oluflturulan Worldtrucker,
dünyada bir ilke imza at›yor. Ülke ve marka s›n›r›
olmaks›z›n tüm kamyon sürücülerini, yol tut-
kunlar›n› ve kamyonseverleri birçok dilde bir araya
getiren ve dünyada ilk defa bu kadar genifl bir plat-
forma yay›lan bu sektörel sosyal paylafl›m sitesini,
ilgi duyan herkes art›k Türkçe de kullanabilecek. 

Abdullah KARLIDAĞ/ Oya KAYA

Uluslararas› Nakliyeciler Derne€i
(UND) Yönetim Kurulu Baflkan›
Ruhi Engin Özmen 10 Nisan 2012
tarihinde Resmi Gazete’de yay›n-

lanan Türkiye’nin “Karayolu Trafi€i Konvan-
siyonu” ve “Bozulabilir G›da Maddelerinin
Uluslararas› Tafl›mac›l›k Faaliyetinde Kulla-
n›lacak Özel Ekipmana ‹liflkin Anlaflma”n›n
(ATP) TBMM taraf›ndan onaylanmas› ile nak-
liye giderlerinin azalaca€›n› ve hizmet kalite-
sinin artaca€›n› ifade etti.

UND’nin y›llard›r Türkiye’nin Birleflmifl
Milletler’in tafl›mac›l›kla ilgili tüm konvan-
siyonlar›na taraf olmas› için görüfl bildirdi€ini
ve bu konuyla ilgili çok yo€un çal›flt›€›n› be-
lirten Özmen, bu konvansiyonlar ile nakliye-
cilerin ifllerinin kolaylaflt›€›n›, ülkeleraras›
tafl›mac›l›k prosedürlerinin azald›€›n› vurgu-
lad›. Özmen, Karayolu Trafi€i Konvansiyonu
ve ATP Konvansiyonu’na taraf olunmas›yla
birlikte tafl›mac›l›k faaliyetlerinin daha h›zl›,
daha güvenilir ve kolay yap›laca€›n› ifade etti.

“SON NOKTAYI BİRLEŞMİŞ
MİLLETLER KOYACAK”

Bu iki konvansiyonun TBMM’de kabulü ile
sürecin tamamlanmad›€›n› belirten Özmen,
bu iki konvansiyonu tam olarak uygulayabil-
mek için Birleflmifl Milletler sürecinin ve
Türkiye’nin kanunlar›na uygulanma sürecinin
1 y›l gibi bir zamana tekabül edece€ini belirtti.
Özmen, “Karayolu Trafi€i Konvansiyonu ve
ATP Konvansiyonu’nun TBMM’de kabul edil-
mesi ile süreç tamamlanm›fl olmuyor. Bakanlar
Kurulu karar› ile bu konvansiyonlara kat›l›m
onay belgeleri haz›rlanacak ve Cumhurbafl-
kanl›€›’n›n onay›na sunulacak. Daha sonra
bu onay belgeleri Birleflmifl Milletler Genel
Sekreterli€i’ne sunulacak. Birleflmifl Milletler’in
onay›ndan sonra konvansiyonlar›n yürürlük
maddesi içeri€inde olan 1 y›l süre tamamlan-
d›ktan sonra bu iki konvansiyon tam anlam›yla
uygulanacak. Bu bir y›l ayn› zamanda taraf
olan ülkelerin bu konvansiyonlara kendini
haz›rlamas› için tan›nm›fl bir süre olarak al-
g›lanabilir” dedi.

“FRC BELGESİ TÜRKİYE’DEN ALINABİLECEK”
ATP Konvansiyonu’nun bozulabilir g›da

maddelerinin tafl›nmas› s›ras›nda, bu madde-
lerin kalitelerinin korunabilmesi için tafl›n-
d›klar› ortamda tesis edilmesi gereken uyum-
laflt›r›lm›fl ve gelifltirilmifl teknik flartlar› tayin
eden bir konvansiyon oldu€unu vurgulayan
Özmen, Türkiye’nin ATP Konvansiyonuna
geçmesiyle birlikte frigorifik araçlar›n muayene
ve belgelendirilmesini de di€er taraf ülkeler
arac›l›€›yla de€il do€rudan kendisinin yapa-
ca€›n› belirtti. Özmen, “Türkiye’de uluslararas›
nakliye yapan firmalar FRC Sertifikalar›n›
taraf olan di€er ülkelerden al›yorlar. Bu kon-
vansiyon yürürlü€e girip uygulanmaya bafllan›r
ise bu sertifikalar Türkiye’de verebilecek ve
46 taraf ülkede geçerli olacak” fleklinde ko-
nufltu. 

“ATP İLE YURTİÇİNDE DE SAĞLIKLI 
TAŞIMA SAĞLANACAK“

ATP Konvansiyonu ile yurt içi çabuk bozulan
g›da maddelerinin (örne€in et, bal›k, süt, sebze
meyve) uluslararas› tafl›mac›l›€a uygun özel
üst yap› ve ekipmanlar› ile tafl›nmas›n›n sa€-
lanaca€›n› belirten Özmen, daha sa€l›kl› bir
tafl›ma yap›laca€›n› ifade etti. Özmen, “
ATP’nin yurtiçinde de uygulanmas› için bu
sektörde yer alan herkese bir görev düflüyor.
G›da maddelerinin uygun donan›ma sahip ol-
mayan araçlarla tafl›nmas› ve da€›t›lmas› milli
ekonomimize yük getiriyor. Çabuk bozulan
g›da maddelerini tafl›yan ulusal nakliyecilerin
bu konvansiyona uymas› hem kendi aç›s›ndan
hem de tüketici aç›s›nda çok önemli bir
durum. Sebze, Meyve vb. ne tafl›yorsa bozul-
madan sa€l›kl› bir biçimde tafl›nd›€›n› Türkiye
belgeleyebilecek” dedi.

“BEYNELMİLEL EHLİYET VE RUHSAT
TARİH OLUYOR”

TBMM’nin onay›ndan geçen bir di€er kon-
vansiyon olan Karayolu Trafi€i Konvansiyonu
ile de beynelmilel ehliyet ve ruhsat alman›n
ortadan kalkaca€›n›n müjdesini veren Özmen,
art›k Türkiye’den al›nan ehliyet ve ruhsat›n
taraf ülkelerde geçerlili€inin olaca€›n› ifade
ederek sözlerine flöyle devam etti: “Karayolu
Trafi€i Konvansiyonu ile uluslararas› nakliye
yapan firmalar›n her y›l yapt›€› beynelmilel
ehliyet ve ruhsatlar ortadan kalkacak. Bu bel-
geleri almak için yap›lan masraflarda ortadan
kalkm›fl olacak. UND olarak bu konvansiyonun
çok peflinden kofltuk. Nakliyeciler için büyük
külfet getiren bir durumdu. Sektör her y›l bey-

nelmilel ehliyet ve ruhsat yenilemesi yap›yor
ve bu çok büyük bir maliyet. ‹çiflleri Bakanl›-
€›m›z da bu konvansiyona taraf olmam›z için
çok büyük çabalar gösterdi. Nakliyeciler aç›-
s›nda çok sevindirici bir olay.” Özmen, Karayolu
Trafi€i Konvansiyonu ve ATP Konvansiyonu
ile Avrupa Birli€i’ne girifl sürecinde istenilen
uyumun yakalanmas› aç›s›ndan da büyük
önem tafl›d›€›n› ifade etti.

Ruhi Engin Özmen, Türkiye’nin son taraf
olaca€› konvansiyonlarla Birleflmifl Milletler’in
tafl›mac›l›kla ve ticaretin kolaylaflt›r›lmas› ilgili
22 konvansiyonun say›s›n› 23’e ç›kartaca€›n› da
sözlerine ekledi. Özmen, son olarak bu konvan-
siyonlar›n gündeme gelmesinde ve mecliste de
onaylanmas›nda eme€i geçen herkese teflekkür
ederek sektöre hay›rl› olmas›n› temenni etti.

‘Konvansiyonlarla Türk nakliyecisinin
operasyonları kolaylaşacak’
UND Yönetim Kurulu Baflkan› Ruhi Engin Özmen, 10 Nisan 2012 tarihi itibariyle resmi

gazetede yay›nlanan Karayolu Trafi€i Konvansiyonu ve ATP Konvansiyonun nakliyecinin
maliyetini azalaca€›n› ve hizmet kalitesinin artaca€›n› ifade etti. 

Worldtrucker 
artık Türkçe

MEHMET KATMERCİ
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SEKTÖRDEN 

TASIMACILAR
OMSAN’A, TURKİSH TİME DERGİSİ’NDEN ÖDÜL
∂ Omsan Lojistik, Turkish Time Dergisi tarafından Türkiye’nin en inovatif lojistik şirketi
seçildi. OMSAN Lojistik, 2011 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Türkiye’nin saygın
ekonomi ve işkültürü dergisi Turkish Time’ın ortaklaşa düzenlediği İnovasyon Konferansı
kapsamında, Türkiye’nin En İnovatif Şirketleri listesine giren tek lojistik şirketi oldu.Arabam
Tatilde hizmeti ve diğer yaratıcı lojistik çözümleriyle listeye girmeye hak kazanan OMSAN,
“En İnovatif Lojistik Şirketi” olduğunu gösterdi. OMSAN 2010 yılında vermeye başladığı
Arabam Tatilde hizmetiyle, bu alanda hizmet sunan ilk ve tek şirket olduğu ifade edildi.8

Bakan Yaz›c› ile Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli€i Baflkan› Rifat
Hisarc›kl›o€lu, ”Gümrük Ka-
p›lar›n›n Modernizasyonuna

‹liflkin Protokolü” imzalad›. TOBB Birlik
Merkezi’nde düzenlenen imza töreninde
konuflan Yaz›c›, yap›lan plan çerçeve-
sinde 4 gümrük kap›s› ile 1 iç gümrük
müdürlü€ü olmak üzere toplam 5 güm-
rük hizmet noktas›n›n yap-ifllet-devret
modeliyle yap›lmas›n› hedefleyen bir
çerçeve protokolü imzalayacaklar›n›
söyledi. Bu kapsamda Esendere, Kap›köy,
Dilucu ve Ç›ld›r-Aktafl gümrük kap›lar›
yenilenirken Halkal› gümrü€ü ise Ça-
talca’ya tafl›nacak.

“MODERNİZASYON EN KISA 
SÜREDE TAMAMLANACAK”

Bugüne kadar 7 gümrük kap›s›n›n ye-
nilendi€ini aktaran Yaz›c›, flunlar› kay-
detti: ”Bugün ise biraz daha farkl› içeri€i
olan bir anlaflmay› imzal›yoruz. Bugüne
kadar yapt›€›m›z 8 kap›m›z, bildi€iniz
gibi Gürbulak, Sarp, Cilvegözü, Ham-
zabeyli, ‹psala, Kap›kule ve Nusaybin
gümrük kap›lar›d›r. Bugünkü anlaflma,
bir paket anlaflmas›d›r. Bu anlaflmayla
Esendere, Kap›köy, Dilucu ve Ç›ld›r-

Aktafl gümrük kap›lar› ile Halkal› Güm-
rü€ü’nün yenilenmesi ve modernizas-
yonu, bütçeden hiç bir kaynak aktar›l-
madan, yap-ifllet-devret modeliyle ya-
p›lacak.”

HALKALI GÜMRÜĞÜ ÇATALCA’YA
TAŞINACAK

Türkiye’yi ticaret üssü yapma yolunda
yeni bir ad›m daha at›klar›n› dile getiren
TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o€lu, 4
yeni kara gümrük kap›s›n›n ve 1 iç
gümrü€ün modernizasyonu için imza-
lanan protokolle Hakkari-Yükseko-
va’dan ‹ran’a aç›lan Esendere Gümrük
Kap›s›, Van’dan ‹ran’a aç›lan Kap›köy
Gümrük Kap›s›, I€d›r’dan Nahç›van’a
aç›lan Dilucu Gümrük Kap›s›, Arda-
han’dan Gürcistan’a aç›lan Ç›ld›r-Aktafl
Gümrük kap›s› ile Halkal› Gümrü-
€ü’nün, yap-ifllet-devret modeli ile
TOBB taraf›ndan en son teknoloji ile
modernize edilece€ini bildirdi. Bu pro-
jenin bir taraftan tarihi ‹pek Yolu’nun

canland›r›lmas› için çok önemli bir
ad›m olurken, di€er yandan Türkiye’nin
do€u illerine müthifl bir zenginlik f›rsat›
da sunaca€›na dikkati çeken Hisarc›k-
l›o€lu, sözlerini flöyle tamamlad›: ”Bu
4 Gümrük Kap›s›n›n modernizasyonu
için, 120 milyon lira yat›r›m yaparak,
hem bölgenin istihdam›na hem de ti-
caretine büyük katk› sa€layaca€›z” flek-
linde konufltu.

“ZENGİNLEŞME AÇISINDAN ÇOK 
BÜYÜK FIRSAT”

“Esendere Gümrük Kap›s› ile Hak-
kari’nin ‹ran  pazar›na h›zla ulaflmas›,
bölgenin zenginleflmesi aç›s›ndan çok
büyük f›rsat olacakt›r.

Kap›köy Gümrük Kap›s›, s›n›r tica-
retinin yap›ld›€› bu kap›n›n modernize
edilmesi ile; Van, Ercifl ve Tatvan, 2
milyon nüfuslu bir pazara h›zla ulaflma
imkan›na sahip olacakt›r.

Nahc›van’a aç›lan Dilucu Gümrük
Kap›s›n›n modernizasyonu ise, I€d›r

ve Do€ubayaz›t’›, do€rudan Nahc›-
van’daki kardefllerimizle buluflturacak-
t›r.

Ç›ld›r-Aktafl Gümrük Kap›s› ise, Ar-
dahan ve Kars’› Gürcistan’›n geliflmekte
olan güney kesimine ba€layacakt›r.

Bu 4 kap› ile do€u s›n›r›ndaki illeri-
mizin tamam›, 3 do€u komflumuz olan
‹ran, Gürcistan ve Nahc›van’la büyük
ticaret imkan› kazanacakt›r. Bu, hem
do€u illerimizdeki ticaretin geliflmesi,
hem de önemli yat›r›m teflviki alan bu
illere yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar›n
çekilmesi aç›s›ndan çok önemli bir
ad›md›r.”

DOĞUNUN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK
Do€u bölgelerindeki bu 4 Gümrük

Kap›s›n›n modernizasyonu için, 120
milyon TL yat›r›m yaparak, hem böl-
genin istihdam›na hem de ticaretine
büyük katk› sa€layacaklar›n› anlatan
Hisarc›kl›o€lu bu projelerin bölgenin
çehresini de€ifltirece€ini ifade etti.

TOBB Birlik Merkezi’nde düzenlenen 4 Kara Gümrük Kap›s›’n›n modernizas-
yonu ve Halkal› Gümrük Müdürlü€ü’nün Çatalca’da 220 dönüm arazi üzeri-

ne yeniden inflas›na iliflkin protokol imzaland›.

HALKALI GÜMRÜĞÜ ÇATALCA'YA TAŞINIYORHALKALI GÜMRÜĞÜ ÇATALCA'YA TAŞINIYORHALKALI GÜMRÜĞÜ ÇATALCA'YA TAŞINIYORHALKALI GÜMRÜĞÜ ÇATALCA'YA TAŞINIYORHALKALI GÜMRÜĞÜ ÇATALCA'YA TAŞINIYORHALKALI GÜMRÜĞÜ ÇATALCA'YA TAŞINIYOR

DÜLOJ tarafından düzenlenen “Lojistik ve Dış Ticaret”
temalı konferans Kaynaşlı Kumbasar Otel’de Kaynaşlı
MYO öğrenci ve akademisyenlerinin yanı sıra sektör
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Düzce Üni-
versitesi Lojistik ve Dış Ticaret Topluluğu (DÜLOJ) Aka-
demik Danışmanı Öğretim Görevlisi İlyas Temel Şafak
ve Kaynaşlı MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Celalettin İçme-
li’nin yaptığı açılış konuşmalarının ardından, Lojistik yö-
netim danışmanı Atilla Yıldıztekin’in “Lojistik Stratejileri,
2023 Yılında Lojistik, Lojistik Köyler” konulu konferansı
ile başlayan etkinlik, Lojistik ve Dış Ticaret programı
öğrencilerinin yaptığı sunumlarla devam etti. Tedarik
zincirinin ve lojistiğin önemine dikkat çeken Yıldıztekin,

rakamlarla bugünün ve geleceğin kıyaslamasını yaparak,
lojistik stratejilerinin belirlenirken uzun vadeli düşünül-
mesini ve kurulacak lojistik köylerde verilecek hizmetlerin
eksiksiz olarak planlanması ve uygulanmasının çok
önemli olduğunu belirtti.

Gülbahar Parlak “Türkiye’nin Stratejik Önemi ve Lojistik
Üsler”, Demet Keni “Kadının İş Hayatı ve Lojistik Sek-
töründeki Yeri”, Sena Eylül Kayhan “İhracatta E-ticaret
Desteği”, Esra Yılman “Tersine Lojistik” ve Hakan Adı-
güzel “Yeşil Lojistik” konularında katılımcıları bilgilendirdi.
Etkinlik sonrası Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu’nu da zi-
yaret eden Atilla Yıldıztekin’e Yrd.Doç.Dr.Celalettin
İçmeli tarafından ebru tablosu hediye edildi.

Düzce Üniversitesi’nde ''Lojistik ve Dış Ticaret'' konuşuldu

‘Belediyeler, araçlar›n›
Türkiye’den al›yor’

Üretiminde yüzde yüz yerli ürün kullan-
ma flans›n› elinde bulunduran araç üstü
ekipmanlar› sektörü, Türkiye ekonomisi

için önemini ispatlamak için çal›flmalar›n›
h›zla sürdürüyor.

∂ Almanya, ‹ngiltere, Rusya
baflta olmak üzere 50’nin üze-
rinde ülkeye a€›rl›kl› olarak
çöp kamyonu, tank tafl›y›c›s›;
itfaiye araçlar› ve askeri sa-
vunmada kullan›lan araçlar
ihraç eden sektör, Avrupa ve
Asya pazarlar›nda yerini sa€-
lamlaflt›rmay› hedefliyor.
ARÜSDER Fuar› ve sektör
hakk›nda önemli de€erlendir-

melerde bulunan ARÜSDER Baflkan› Burhan F›rat,
“Çöp kasas› itfaiye, vinç, sepetli platformlar, tavuk
tafl›ma kamyonu ekipman› gibi flasesi olan her
türlü yap›y› araç üstü olarak tan›ml›yoruz. Ticari
araçlar›n tamam›n›n plaka alarak, trafi€e ç›kmas›n›n
ilk koflulu araçlar›na üst yap› yapt›rmalar›ndan
geçiyor. Bu da bize sektörün önemini gösteriyor”
dedi. F›rat, 300 milyon dolar cirosu olan araç üstü
ekipmanlar› sektörünün, her y›l 50 bin adedi yerli
üretim olmak üzere, 10 bin adet araç üstü ekip-
manlar› ihraçlar› olduklar›n› söyledi.

“Avrupa’n›n ve Asya’n›n flu anda Türk üst yap›
sektörüne büyük ilgisi var” diyen F›rat, bu durumun
nedenini flöyle aç›klad›: “‹flçilik, malzeme ve üretim
kalitesinin flu anda Avrupa düzeyinde olmas› ve
düflük üretim maliyetleriyle Avrupa’n›n ve Asya’n›n
tercihiyiz. Üretim maliyetlerindeki uygunluk ne-
deniyle özellikle Asya kesiminden, M›s›r’dan, Lib-
ya’dan Türkiye’ye çok daha fazla talep geliyor. ‹t-
halat› durduran bir sektörüz” dedi.

BURHAN FIRAT

Tofafl’›n Bursa’daki fabrikas›nda gelifltirilerek üre-
tilen ve 70’den fazla ülkeye ihraç edilen Fiat Fiorino,
‹ngiltere’de “Van Fleet World” ödülleri jürisi tara-
f›ndan “ Y›l›n En ‹yi Hafif Ticari Arac›” seçildi.
“2009 Y›l›n Ticari Arac›” seçilen Fiat Fiorino’nun
yenilikçi ve cazip özelliklerini bir kez daha kan›tlayan
bu ödül ile ilgili Van Fleet World Editörü John
Kendall, “Fiat, Türk yap›m› Fiat Fiorino’nun
lansman›n› yaparak yepyeni bir pazar›n
önünü açt›. Ekonominin eriyip gitti€i
bir dönemde Fiat Fiorino gibi bir yeni
modelin lansman›n›n yap›lmas›, filolar›n
resesyon küçülmesi ruhuna sahip olan
modellere yönlenmesini sa€lad›” derken,
araçla ilgili olarak da “Fiat Fiorino, 2500
litrelik yükleme hacmine sahip gövdesi,

620 kg’lik a€›rl›k tafl›ma kapasitesi ve 1.3 litrelik
tutumlu dizel motoruyla bir çok cebe ve amaca
uygun oldu€unu kan›tlam›flt›r” dedi.

Fikri mülkiyet haklar›n›n tamam› Tofafl’a ait olan
ve 390 milyon Euro’luk yat›r›mla Türk mühendis
ve iflçilerinin imzas›yla hayata geçirilen Minicargo
projesinin Fiat markal› yüzünü temsil eden Fiorino’ya

‹ngiltere’den yeni bir ödül geldi.
Fleet Van World isimli ‹ngiltere’nin

önde gelen ticari araç odakl› derginin
uzman editörleriyle filo kiralama fir-
malar›n›n ve müflterilerinin yapt›€› or-
tak de€erlendirmeler sonucunda Fiat
Fiorino, “Van Fleet World Ödülleri
2012” kapsam›nda “Y›l›n En ‹yi Hafif
Ticari Arac›” seçildi.

Fiat Fiorino yılın en hafif 
ticari aracı ödülünü aldı

Paris’te Frans›z ‹tfaiyeciler Ulusal
Kongresi’nde yeni LYNX itfaiye ara-
c›n›n konseptini tan›tan Allison
Transmission, Bremach ve Iturri,
Fransa itfaiye ekiplerinin yeni arac›
gerçekçi ortamlarda test etmeleri için
özel bir çal›flma haz›rlad›.

“HER TÜRLÜ YOL 
KOŞULUNA UYGUN”

Bremach, Iturri Grup ve ticari araç-
lar›n lider tam otomatik flanz›man
üreticisi Allison Transmission tara-
f›ndan organize edilen Fransa turu
boyunca LYNX itfaiye arac›, her türlü
arazide manevra kabiliyeti, yang›n
söndürme kapasitesi ve araç-gereçler
için maksimum alan› ile mükemmel
bir uyum sergiledi. SDIS (Services
Départmental d'Incendie et de Seco-
urs) temsilcileri sekiz ayr› olay yerine
davet edildi. Yollarda, itfaiyecilerin
çal›flma alanlar›nda ve zor flartlardaki
arazilerde test sürüflleri gerçekleflti.

KAMYONUN ÜST YAPI 
ÖZELLİKLERİ;

Bu yeni dizayn edilmifl olan hafif
kamyon serisi, her hava koflulunda
hem k›rsal kesimde, hem de orman-
larda acil durumlara cevap vermek
için gelifltirildi. LYNX itfaiye arac›
k›rsal alanlarda ihtiyaç durumumda
kullan›lmaya elveriflli olmayan flehir
araçlar›na yenilikçi bir alternatif ola-
rak sunuldu. Iturri Grup, hafif araç-
lar›n performans›n› artt›rarak 6.5 ton-
luk, dört koltuklu, 1,940 litrelik su
ve 60 litrelik ›slatma kapasitesiyle
toplamda 2,000 litrelik tanka sahip
bir araç gelifltirerek itfaiyecilerin iflini
kolaylaflt›rmay› amaçlad›.

Araç; Iturri taraf›ndan gelifltirilen
ve yenilikçi, geri dönüfltürülebilir,

çevreyle dost EcoPolyFire teknoloji-
sine sahip. Bremach T-Rex flasi,
LYNX itfaiye arac›n›n inan›lmaz bir
flekilde h›zl› hareket etmesini sa€l›yor.
3.0-litrelik, çift turbo, Fiat Powertrain
motoru Euro 5 ile uyumlu ve 176 Hp
and 400Nm kapasiteye sahip.

LYNX, toplam 10 diflli oran›yla elde
edilmesini sa€layan 2 vitesli yavru
flanz›mana ba€l› 5 ileri vitesli Allison
1000SP Serisi tam otomatik flanz›-
manla donat›ld›. Allison tork kon-
vektörü teknolojisi, torku artt›rarak
her tür arazide daha üstün kalk›fl ve
hassas manevra sa€larken aktarma or-
ganlar›n›n uzun ömürlü olmas›na kat-
k›da bulunuyor. Allison flanz›manlar,
en zorlu kullan›m koflullar›nda bile
üstün güvenilirlik, dayan›kl›l›k ve per-
formans sunuyor.

Iturri Ürün Müdürü Hervé Tocan
yapt›€› aç›klamada; “Allison tam oto-
matik flanz›manlar›n›n en büyük avan-
taj› ellerini her zaman direksiyonda
tutan itfaiye sürücüleri için güvenlik,
sars›nt›s›z sürüfl ve h›zlanma sa€la-
mas›d›r. Kendini araç performans›na
adam›fl ve önemli kazançlar sa€lam›fl
ifl ortaklar›m›zla beraber bu projeyi
bitirdi€imiz için çok gururluyuz’’ dedi. 

Allison Şanzimanlı LYNX kamyonu
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3’üncü Karayolu Trafik Güvenli€i
Sempozyumu ve Sergisi’nin aç›l›fl›nda
konuflan Ulaflt›rma Denizcilik ve
Haberleflme Bakan› Binali Y›ld›r›m,
trafik güvenli€ini sa€lamak için yol,
araç ve sürücü olmak üzere üç un-
surun çok iyi koordine olmas› ge-
rekti€ini söyledi. Trafik güvenli€ine
yönelik iflaretlemelerin en iyi flekilde
yap›lmas›, ak›ll› trafik sistemlerinin
kullan›lmas›n›n sürücünün konfo-
runu art›rd›€› gibi kazalar› azaltt›€›n›
da belirten Y›ld›r›m, kazalar›n maddi
hasarlar›n maliyetinin 550 milyar
dolar oldu€unu ifade etti. Kazalar›n
en fazla oldu€u ülkelerin milli geliri
en düflük ülkeler oldu€una dikkat
çeken Y›ld›r›m, kazalarda insan un-
surunun yüzde 87 oldu€unu belirte-
rek, sebebin ihmal ve ihlalden kay-
nakland›€›n› söyledi. 

48 TANE DAHA YOL DENETİM
İSTASYONU KURULACAK

Ekonomik ve teknik ömrünü
dolduran araçlar›n trafikten çekil-
mesi gerekti€ini vurgulayan Y›ld›-
r›m, 76 bin 390 arac›n geçen y›l
trafikten çekildi€ini söyledi. Y›ld›-
r›m ayr›ca miad› dolmufl araçlar›n
trafikten çekilmesinin, sahibinin
çilesine de son verdi€ini ifade etti.
Bu projenin önemli oldu€unu ve
olumlu sonuçlar›n› gördüklerini
dile getiren Y›ld›r›m, yol denetim
istasyonlar›nda araçlar›n bak›m›-
n›n yap›ld›€›n› belirtti. 30 tonluk

kamyona 60 tonluk yük at›ld›€›n›
gördüklerini anlatan Y›ld›r›m, et-
kin denetim sorunlar› bulundu€u-
nu belirterek fazla yük atanlara
ceza verildi€ini ifade etti. fiuan 23
tane olan yol denetim istasyonuna
bu y›l 48 istasyonun daha ilave
edilece€ini dile getiren Y›ld›r›m,
bunlar›n kavflak noktalara  yerlefl-
tirildi€ini kaydetti. 

ARAÇLARIN YÜZDE 60'I İLK 
MUAYENEYİ GEÇEMİYOR

10 milyonun üzerindeki arac›n fiilen
muayene edildi€ini anlatan Y›ld›r›m,
ilk muayenede araçlar›n yüzde 60'›n›n
geçemedi€ini daha sonra eksiklikleri
giderdikten sonra muayeneyi geçtik-
lerini ifade etti. Bölünmüfl yollar›n
hayat kurtard›€›n› dile getiren Y›ld›r›m,
art›k kafa kafaya çarp›flman›n neredeyse
yok oldu€unu belirtti.

“2023’E KADAR KAZA ORANI
DÜŞECEK”

Hayat›n ciddiye al›nmad›€› gibi bafl-
kalar›n›n da hayat›n›n ciddiye al›n-
mad›€›n› anlatan Y›ld›r›m, as›l unsu-
run insan oldu€unu ve e€itim veril-
mesi gerekti€ini söyleyerek emniyet
kemerinin kullan›lmas›n›n önem tefl-
kil etti€ini de vurgulad›. Hedeflerinin
2023'e kadar ölümlü kazalar›n›n AB
ortalamas›n›n yar›s›na, indirmek ol-
du€unu dile getiren Y›ld›r›m, burada
herkese görev düfltü€ünü kaydetti.

‘76 bin 390 araç trafikten çekildi’
Ulaflt›rma Denizcilik ve Haberleflme Bakan› Binali Y›ld›r›m, 76
bin 390 arac›n geçen y›l trafikten çekildi€ini ve bu araçlar›n

maddi karfl›l›klar›n›n araç sahiplerine ödendi€ini söyledi.

Allison Transmission, Iturri Grup ile Bremach, hafif ve çok
amaçl› yeni LYNX itfaiye arac›n› itfaiye ve acil durum sektö-
rüne tan›tmak için Fransa’da özel bir test etkinli€i düzenledi.
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DKV KART İLE FRANSA'DAKİ YOL VERGİLERİ AZALIYOR
Uluslararası taşımacılık şirketleri için maliyet azaltıcı
çözümler üretmeyi sürdüren DKV, Fransız hükümetiyle
anayol ve otobanların kullanımına ilişkin vergileri ha-
fifletecek anlaşmayı imzaladı.  Lojistik ve taşımacılık
sektöründe Avrupa’nın lider servis sağlayıcısı DKV,
Fransız hükümetiyle yeni bir anlaşmaya imza attı. Bu
anlaşmaya göre, 1,5 milyon DKV Kart kullanıcısı Fran-

sa’daki anayol ve otobanlardan yüzde 13’e varan vergi
indirimiyle geçiş yapabilecek. DKV’nin Fransa'da uy-
gulamaya koyduğu "araç üstü birimi" hizmeti, yol geçiş
ücretlerinin toplanmasında ve faturalanmasında kolaylık
sağlıyor. Fransız Geçiş Hakkı Düzeni TIS PL ile uyumlu
olan sistem, vergi ödemelerini hem kolaylaştırıyor,
hem de azaltıyor.  Sonradan ödemeli plan çerçevesinde

Eko Vergi Sistemi'nde yüzde 10, Geçiş Hakkı Vergi-
lendirmesi’nde yüzde 13 indirim imkanı sunuluyor.
Öte yandan DKV'nin bütün bir hizmet paketi olarak
sunduğu "DKV Box"ın kullanıcıları, e-raporlama uygu-
lamasından da yararlanabiliyor. E-raporlama, etkin filo
yönetimi ve işlemlerin analiz edilmesi gibi imkanlar
sağlıyor.

Horoz Tafl›t Servis’in yeni tesisinin
aç›l›fl› Esenyurt’taki Haramidere
Horoz Tafl›t Servisi’nde düzenle-
nen bir törenle gerçekleflti. Aç›l›fl

törenine Horoz Tafl›t Servis Yönetim Kurulu
Baflkan› Taner Horoz, Renault Trucks Emea
Sales ve Global Brand Baflkan› Heinz-Jürgen
Loew, Renault Trucks Türkiye Ortado€u
Baflkan› Mete Büyükak›nc›, Horoz Tafl›t
Servis Bayi A€› Gelifltirme Müdür Murat
Turhan ve Renault ve SDV Üstdüzey yöne-
ticilerininyan› s›ra Horoz Tafl›t Servis çal›-
flanlar› da kat›ld›.

SERVİS 500 BİN DOLARA MAL OLDU
Yaklafl›k 500 bin dolara mal olan yeni ser-

visin aç›l›fl töreninde konuflan Horoz Tafl›t
Servis Yönetim Kurulu baflkan› Taner Horoz,
nakliyecilikte Renault’un araçlar›n› kulla-
narak bafllad›klar› iflbirli€iyle flimdide Horoz
Tafl›t Servis olarak araçlar›n hem sat›fl hem
de servis noktas›nda nakliyecinin ihtiyac›n›
giderdiklerini söyledi.

Renault’un Türkiye’deki ilk bayisi olduk-
lar›n› söyleyen Taner Horoz “Nakliye sek-
törüne ad›m att›€›m›zda sanayicimizin bizlere
verdi€i rol ve bizlere gösterdikleri güvenle
birlikte 70 y›l›m›z geçirdik. Renault ile 15
y›l ve SDV ile de 12 y›l süreyle s›k›nt›s›z ve
karfl›l›kl› güvenle birlikte iflbirli€ine dayal›
ifl hayat› sürdürmekten büyük k›vanç duyu-
yoruz. Lojistik sektöründe oldu€u gibi a€›r
vas›ta ticaretinde de baz› önemli ilklere imza
att›€›m›z düflünüyoruz. Öncecikle Renault
Trucks’un Türkiye’deki ilk bayisiyiz. Birazda
meslektafllar›m›z›n ihtiyaçlar›n› anlamaktaki
özel durumumuz dolay›s›yla ülkemiz tafl›y›c›
kurulufllar›n›n ihtiyac› olan baz› konulara
da ilk olarak imza att›k” fleklinde konufltu.

HOROZ, RENAULT TRUCKS İLE 
KONSEPTİNİ YENİLİYOR

Servisin tamam›n› yenilediklerini söyleyen
Horoz, yeni tesisle ilgili de bilgi verdi. Horoz,
“Burada müflterilerimizin ‹kinci el ifllemlerini,
garantili 2. el ifllemlerini, uzun süreli sabit
bak›ml› servis bak›m anlaflmalar›n›,  geri
al›m anlaflmalar›n› ilk defa biz yapmaya bafl-
lad›k ve bu konuda sektörde bir öncü oldu-
€umuz düflünüyoruz. Burada bir araya gelerek
bir ilki daha gerçeklefltirmifl oluyoruz. O da
Renault Trucks’un yeni konsepti. Bu yeni
konseptinin servis bayisi olaca€›z. Yeni kon-
septinin içinde müflteriye, sürücüye çok daha
yak›n olmak, kap›dan itibaren karfl›layarak
bütün süreçte onlar›n yan›nda olmak ve her
ihtiyac›na tam zaman›nda cevap vermek var.
Dolay›s›yla bunu sadece tesis aç›l›fl› gibi gör-
memek laz›m. Asl›nda tesisle birlikte bütün
çal›flma konseptimizi yeniliyoruz. Umar›m
bu sayede siz müflterilerimize de bundan
sonra bugünkünde de daha kaliteli, daha za-
man›nda hizmet verebilece€iz” diyerek Re-
nault yetkililerine kendilerine gösterdi maddi
ve manevi destekten ötürü de teflekkür etti.

TÜRKİYE’DE YENİ BAYİLER 
AÇMAYA KARARLIYIZ

Horoz Tafl›t Servis’›n, Renault Truck için
büyük önem tafl›d›€›n› söyleyen Renault
Trucks baflkan› Renault Trucks Emea Sales
ve Global Brand Baflkan› Heinz-Jürgen Lo-

ew’da sözlerini flu flekilde sürdürdü: “Bugün
bu yeni tesisin aç›l›fl›nda bulunmaktan gurur
duyuyorum. Müflterilere daha iyi servis hiz-
meti sunabilmek için böyle yat›r›mlar yap-
mam›z gerekiyor. Türkiye Renault Trucks
için çok büyük önem tafl›yor. ‹stanbul ise
tek bafl›na Türkiye’deki kamyon pazar›n›n
3/1’ini temsil ediyor. Bu yüzden böyle bir
bayiye sahip oldu€umuz için kendimizi flansl›
addediyoruz. Türkiye’deki bayimizi bir kere
daha artt›rma konusunda kararl› ve istekliyiz
ve bu yüzden Türkiye’deki bayili€imizi güç-

lendirmek konusunda daha fazla yat›r›m
yapmak konusunda da kararl›y›z.” 

Toplamda 1100 metrekare’yi oluflturan te-
sise eklene k›s›m 650 metrekarelik bir alan›
kaps›yor. Yeni tesisin flu an için 30 teknisyen
çal›fl›yor ve ileriye dönük teknisyen say›s›
40’› bulacak. Tamamen yenilenen Horoz Ta-
fl›t’›n yeni tesisinde hem servis, hem de sat›fl
ifllemi yap›lacak. Bir noktadan servise arac›yla
girifl yapan müflterinin sorunu h›zl› bir flekilde
çözülerek di€er noktadan sorunsuz olarak
ç›k›fl› sa€lanacak.

Renault Bayisi, Horoz Tafl›t’›n yeni tesisinin aç›l›fl› görkemli bir törenle ger-
çeklefltirildi. 70’inci y›l›n› kutlayan Horoz Tafl›t’›n yeni servisinde A’dan Z’ye

müflterinin her türlü ihtiyac› h›zl› bir flekilde görülecek.
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Büyük bir çekişmeye
sahne olan Avrupa

Kamyon Yarışları
Şampiyonası’nın İs-

tanbul’daki ilk yarışın-
da, Castrol Hahn Ta-
kımı dört yarışı da bi-

rinci tamamlayarak
muhteşem bir zafere

imza attı.    

Bu y›l Türkiye’de ilk kez düzenlenen FIA Avrupa
Kamyon Yar›fllar› fiampiyonas› (ETRC), Castrol
Hahn Tak›m› pilotu Jochen Hahn’›n zaferiyle so-
nuçland›. Castrol’ün sponsorlu€unda, MAN TGS
ile kat›ld›€› ‹stanbul’daki ilk yar›fl›nda Jochen
Hahn, Cumartesi ve Pazar günleri koflulan dört
yar›fl› da birinci bitirerek sezona büyük bir zaferle
bafllad›.

“İSTANBUL’UN UĞRUNA İNANIYORUM”
fiampiyonan›n ilk gününde düzenlenen bas›n

toplant›s›nda konuflan ve Castrol Hahn Tak›m›na
2012 sezonunda baflar›lar dileyen Castrol Türkiye
ve Hazar Bölgesi Direktörü Kerim Kermen, flans
getirmesi için Jochen Hahn’a nazar boncu€u hediye
etti ve flampiyonan›n bu y›l Türkiye’de düzenlen-
mesinden mutluluk duyduklar›n› belirtti. Bas›n
mensuplar›na, yakas›nda nazar boncu€u ile poz
veren Jochen Hahn da ‹stanbul’un u€uruna inand›-
€›n› söyledi.

“CASTROL VE MAN İLE İŞİMİ KOLAYLAŞTIRDI”
Son befl y›ld›r kat›ld›€› tüm yar›fllarda yükselen

bir baflar› grafi€i sergileyen ve 2011 y›l›n›n da
flampiyonu olan Jochen Hahn, yüksek bir moti-
vasyonla start ald›€› flampiyonay› iki gün boyunca
ezici bir üstünlükle götürdü. Tüm yar›fllar› birinci
tamamlamay› baflaran Hahn, ‹stanbul’da yar›fl-
maktan mutluluk duydu€unu belirterek, “Castrol
ve MAN gibi iki önemli destekçimin olmas›, her
yar›flta iflimi çok kolaylaflt›rd›. Sezon boyunca,
performans›m için bu iki markan›n gücüne çok
inan›yorum. ‹lk kez ‹stanbul’da yar›flmama ra€-
men, bu flehrin bana u€urlu gelece€ine inan›yor-
dum, gerçekten de öyle oldu. Nazar boncu€umun
da bana u€ur getirdi€ini düflünüyorum. Sezona
‹stanbul zaferiyle bafllamaktan çok mutluyum”
dedi. 

Tüm kupalar› toplayarak yar›fl severlere unu-
tulmaz bir sezon aç›l›fl› yaflatan Castrol Hahn
Tak›m›, ‹stanbul zaferi ile flampiyonaya bu y›l da
puan üstünlü€ü ile bafllam›fl oldu. 

Castrol Hahn Tak›m› 
KUPALARI TOPLADI

Allison Transmission, Türkiye’de araçüstü ekip-
man alan›ndaki tek ihtisas fuar› olan ARÜSDER
2012'nin ana sponsorlu€unu yap›yor. 

Araç ve Araçüstü Ekipman ve ‹fl Makinalar›
Üreticileri Birli€i Derne€i (ARÜSDER) ile orta ve
a€›r ticari araçlar için dünyan›n en büyük otomatik
flanz›man üreticisi olan Allison Transmission,
CNR Expo'da her y›l yap›lan 2. Araçüstü Ekipman
Üreticileri Fuar›’n› sunacak.

ARÜSDER 2012 SEKTÖRÜ BULUŞTURACAK
ARÜSDER, bu özel fuar ile ekipman üreticileri

ve iflletmecilerin tan›flmas› için f›rsatlar oluflturarak
Türkiye'de hem belediye, hem de inflaat sektörlerinin
geliflmesine katk›da bulunuyor. Bu y›l, fuarda Tür-
kiye’deki belediyelerden 200 belediye baflkan›n›n
kat›laca€› bir toplant› da organize ediliyor. fiu ana
kadar olan kay›tlar, fuar›n 2011'den bu yana nere-
deyse yüzde 100 büyüme kaydetti€ini gösteriyor.
150 ürün grubunda, yaklafl›k 12 bin kat›l›mc› bek-
leniyor. 

Geçen y›lla karfl›laflt›r›ld›€›nda, üç kat daha fazla
yabanc› ziyaretçinin kat›lmas›n›n beklendi€i fuar,
yabanc› ithalatç›larla ulusal ve yerel yönetimlerin
yararl› ifl ba€lant›lar› gerçeklefltirmelerini hedefliyor. 

“ÜSTYAPI SEKTÖRÜNE İVME KAZANIRIYOR”
ARÜSDER Yönetim Kurulu Baflkan› Burhan

F›rat, Allison Transmission ile yapt›klar› ifl
birli€i ile ilgili aç›klamas›nda; “ARÜSDER olarak
sektörümüz gere€i yelpazesi en genifl sivil toplum
örgütleri aras›nda yer al›yoruz. Gerçeklefltirdi-
€imiz çal›flma ve etkinliklerle üstyap› sektörüne
bir ivme kazand›rmay› amaçl›yoruz. Bu nedenle,
Allison Transmission'›n ARÜSDER’12'nin ana
sponsoru olmas›ndan gurur duyuyoruz” dedi.

Allison, ARÜSDER 2012 
Fuar›'n›n sponsoru

BURHAN FIRAT

HOROZ TAfiIT SERV‹S 
lokasyonunu geniflletti
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SUNUYOR 10
Nakliye yükünüzü TimoCom üzerinden bulun

Tafl›mac›l›k borsalar› aras›nda Avrupa’n›n piyasa lideri
olan TimoCom, online yük ve bofl araç borsalar› ile

nakliye sektörüne optimum çözümler sunuyor.

lmanya Düsseldorf kentinde hiz-
met veren TimoCom, Almanya’n›n
d›fl›nda, 44 bölgede iletiflim ofisiyle
hizmet veriyor. Ayr›ca TimoCom
24 dil deste€i Dünya çap›nda 300
bin tedarikçi ve günlük 300 bin
bofl araç teklifiyle de, lojistik sek-
törüne 1997 y›l›ndan beri hizmet
veriyor. Online olarak bofl araç ve
yük ilan› verilebilen TimoCom,
nakliyecilere ve yük sa€lay›c›lara
ekonomik tafl›ma imkan› sa€l›yor.
Web tabanl› olarak hizmet veren
TimoCom, sürekli kontrol edilen
yük ve araç ile yükler sorunsuz
tafl›nabiliyor.

TimoCom; yük sahipleriyle, bofl
araç sahiplerini sanal ortamda bu-
luflturup kendi aralar›nda spot yük
ve bofl araç al›fl veriflin yap›ld›€›
bir pazar yeri. Günlük girilen de-
vaml› yük trafi€ine ayn› flekilde
sisteme girilen bofl araç teklifleri
ile cevap veriliyor. H›zl› bir or-
tamda birçok ülkeden yeni yük
ve bofl araç tekliflerine ulafl›labi-
liyor.

HER TÜRLÜ YÜK 
BULUNABİLİYOR

Komple yük, parsiyel, toplama
yük, özel yük, ekspres tafl›ma, kur-
ye yükleme, paket servis gibi çeflitli

yüklerim mevcut oldu€u sistemde;
ebat, tür ve a€›rl›k bilgileri ayr›nt›l›
flekilde girilebildi€i gibi, ç›k›fl ve
var›fl noktalar› ve de tafl›ma flartlar›
da belirlenebiliyor.

YÜKE GÖRE TAŞIYICI 
PLATFORM

Platform üzerinde; Tenteli, Kon-
teyner, iç depo, ISO Konteyner,
damperli, kapal› kasa, sac dorse,
lowbed, silobas’tan tankere kadar
her tür araç için yük bulunabiliyor.
Üye firmalar sisteme girerek, yük
cinslerini ekliyor, nakliyeciler ise
borsaya ç›kan yüklere talip olu-
yorlar.

4 HAFTA GERÇEK ÇALIŞMA
MODUNDA DENEME

TimoCom müflterisi olmak is-
teyen program› ve sözleflmeyi im-
zalamadan önce dört hafta boyunca
ücretsiz ve herhangi bir sorumlu-
lu€a girmeden, gerçek çal›flma mo-
dunda denenebiliyor. Ayr›ca Ti-
moCom üzerinden ulaflabilen sis-
tem ile deneme süresinin baflla-
t›lmas›nda online destek al›nabi-
liyor.

YOLA ÇIKMADAN DÖNÜŞ
YÜKÜNÜZ HAZIR

‹ster komple ister parsiyel yük
olsun, dönüfl yükünüzü, platform
sayesinde bulabiliyor, daha yola
ç›kmadan fiyat›n› belirleyebilirsi-
niz. Bu sayede dönüfl yükü bulmak
için telefon ve mail trafi€inden
kurtuluyor, talep edilen de€il, talep
etti€iniz yükü tafl›yabiliyorsunuz.

Türkçe dil deste€i bulunan Ti-
mocom Online Yük Borsas›n›
www.timocom.com.tr adresinden
indirebilir, hemen yük bulmaya
bafllayabilirsiniz.

A

Brisa ve Temsa, ‹stanbul Avrupa
Yakas› Hafriyatç›lar Derneği’yle el ele

∂ ‹stanbul Avrupa Yakas› Hafriyatç›lar Derne€i,
2. ‹stiflare Toplant›s›’n›, Brisa ve Temsa Global
sponsorlu€unda gerçeklefltirdi. Yaklafl›k 230 dernek
üyesinin kat›ld›€› toplant›da, sektörün durumu
ve mevcut sorunlar masaya yat›r›ld›. Toplant›da,
D›fliflleri Bakan› Ahmet Davuto€lu, ‹stanbul Ak
Parti ‹stanbul Milletvekili Metin Külünk ve
Ba€c›lar Belediye Baflkan› Lokman Ça€›r›c› da
konuflma yapt›. Toplant› bafllamadan önce, Brisa
ve Temsa Global markalar› ürün ve hizmetlerini
kat›l›mc›lara bir sunumla anlatt›. Dernek Baflkan›
Halim Paksoy, toplant›n›n çok verimli ve faydal›
geçti€ini belirtti. Brisa ve Temsa Global firmalar›yla
çal›flmaktan duyduklar› memnuniyeti aktaran

Paksoy, sponsorlara teflekkürlerini dile getirdi.
Bridgestone ve Lassa markalar›yla Brisa ve Ko-

matsu markas›yla Temsa Global’in sponsorlu€unda
gerçekleflen toplant›da hafriyat sektörünün mevcut
durumu, sorunlar› ve gelece€inin masaya yat›r›ld›€›
toplant›da, konunun yetkilileriyle birlikte sorunlara
çözüm aray›fl›nda bulunuldu. Sektörün önemli
isimlerinin yer ald›€› toplant›ya, Avrupa yakas›nda
çal›flan yaklafl›k 230 dernek üyesi kat›ld›.

‹stanbul Avrupa Yakas› Hafriyatç›lar
Derne€i 2. ‹stiflare Toplant›s›’na Brisa

ve Temsa Global sponsor oldu.

Türkiye’de 2000-2011
y›l› ihracat›

Türkiye’de 2000 senesinde oldukça iyi giden ihracat›m›z
2009 y›l›ndaki global krizin başlamas›yla düşme nok-
tas›na geldi. 2011 y›l›na bakt›ğ›m›zda ise 2008

y›l›ndaki rakamlar› yakalad›ğ›m›z görülüyor.
2000 senesi ile 2011 seneleri aras›nda Türkiye’nin
‹hracat›n›n gelişimi ve ‹hracat›n
Karayolu ile taş›nan k›sm› aşağ›da s›ralanm›şt›r.
1-) ihracat›n  sene sene gelişimi 
Sene/Toplam ‹hracat Tutar›/Karayolu ‹le Taş›nan K›s›m/Yüzde
Olarak Oran›
2000……….27774906 ABD $....…12013620....% 43.2
2001............31334216......................13219437.... % 36.7
2002............36059089......................16416566.... % 45.5
2003............47252836......................20306073.... % 43.0
2004............63167153......................27104284.... % 43.0
2005............73476408......................31602012.... % 43.0
2006............85534676......................35156474.... % 41.1
2007...........107271750.....................44482360.... % 41.5
2008...........132027196.....................50902371.... % 38.6
2009...........102142613.....................42392616.... % 41.5
∂ (Global Krizin başlang›ç senesi)
2010...........113883219.....................45948708... %  40.3
∂ (Global Krizin devam›)
2011...........134969273.....................50284826... %  37.3
(Son 12 sene içerisinde Karayolunun ‹hracattan alm›ş
olduğu en düşük Orandaki Pay) 2008 senesindeki ‹hracat
rakam›na ancak 2011 senesinde ulaşm›ş›z.
2-) 2011 Senesi ‹çerisinde 3 Milyar ABD Dolar› Üzerinde
‹hracat Gerçekleştiren Gümrük ‹dareleri Listesi Ald›klar›
Oranlar
Gümrük ‹daresi ‹hracat Rakam›/Yüzde Olarak Oran›
Halkal› Gümrük Md. ..............20887663.......%15.5
Gemlik Gümrük Md. ..............9862845..........%7.3
Erenköy Gümrük Md. ...........  9717875........%7.2
Ambarl› Gümrük Md.............. 9644505..........%7.1
Aliağa Gümrük Md.................9582261.........%7.1
‹zmir Gümrük Md...................9330897..........%6.9
Derince Gümrük.Md.............. 7101031........% 5.3
Mersin Gümrük.Md............... 6143198.........%4.6
A.H.L. Kargo Gümrük Md.… 5583152.........%4.1
Gaziantep Gümrük Md.......... 3919074.........%2.9
‹zmit Gümrük Md..................3270323.........%2.4
∂ Ege Bölgesi Gümrük Müdürlüklerinden gerçekleştirilen
‹hracat rakamlar›
Adnan Menderes Gümrük Md. ....  244002 (Çok düşük)
Manisa Gümrük Md.......................753803 
Denizli Gümrük Md. .....................662351
Ege Serbest Bölge Gümrük Md......862208
‹zmir Bölge Müdürlüğüne bağl› Gümrük ‹darelerinde gerçek-
leştirilen toplam ‹hracat rakam›= ABD Dolar› 22235721
Toplam ‹hracattaki Pay›=% 16.5.
3.-) Türkiye’nin  Araç Filosu
15.Nisan.2012 Tarihi itibar› ile;
C2 Yetki Belgeli firma say›s›= 1726
Bölgelere dağ›l›m›= Ankara-142,Adana- 489,Diyarbak›r-
388,‹zmir- 52,Bursa- 14,Erzurum-65,Trabzon-83.
Çekici say›s›= 52930.
Treyler say›s›= 60445
Bölgelere göre dağ›l›m›.
ADANA………….15000 Çekici + 16700 Treyler
D‹YARBAKIR…..12929 Çekici + 13511 Treyler
‹STANBUL...........11293 Çekici + 14195 Treyler 
ANKARA.............. 4181 Çekici + 4943 Treyler 
TRABZON..............2528 Çekici + 2734 Treyler
ERZURUM.............2202 Çekici + 2682 Treyler
‹ZM‹R.....................1940 Çekici + 2660 Treyler
Türkiye’nin ‹hracat› son 5 sene içerisinde % 26 art›ş
gösterdi. Buna mukabil Türkiye’nin araç filosundaki art›ş %
32’dir.
Yetkililerin Yeni Yetki belgelerini verirken art›k iyi düşünmeleri,
SINIRLAMA, KISITLAMA getirmelerinin zorunlu olduğunu
düşünüyorum.

IVECO YENi SHOWROOM’UNU 
Sakarya’da Bayraktar Otomotiv ile açtı
Yeni tesisin aç›l›fl›nda bir

konuflma yapan Iveco Araç
Yönetim Kurulu Üyesi

Maurizio Manera, Sakarya bölge-
sinde Iveco’nun potansiyelini daha
iyi kullanmas› gerekti€ini söyledi.
Bölgenin co€rafi lokasyonu dola-
y›s›yla h›zla geliflti€ini belirten
Manera sakarya’n›n Iveco aç›s›ndan
ideal bir Pazar olaca€›n› sözlerine
ekledi. Manera sözlerini flu flekilde
sürdürdü: “Bayraktar Otomotiv’in
ticari araç segmentinde y›llardan
beri gelen tecrübesi ile bu hedefe
daha kolay ulaflaca€›m›z› düflünü-
yorum. Dolay›s› ile Bayraktar ta-
raf›ndan Sakarya’n›n önemli bir
ticaret noktas›nda konumlanan bu
showroom’u aç›yor olmaktan mut-
luluk duyuyorum.”

Maurizio Manera Iveco olarak
3.5 ton ve üstü segmentte baz› il-
lerde pazar paylar›n›n yüzde 15
mertebesine ç›kt›€›n› Sakarya’ya
da bu baflar›y› tafl›mak istediklerini

söyledi. Bayraktar otomotiv’in Sa-
karya’daki yeni bayisi toplam
450m2 kapal› ve aç›k alana sahip.
Iveco’nun hizmet ve kalite anlay›fl›
ile ayn› anlay›fla sahip Bayraktar
Otomotiv yeni showroom’unda
Iveco müflterilerine daha yak›n ol-
may› hedefliyor. Törende daha
sonra söz alan Bayraktar Otomotiv

Yönetim Kurulu Baflkan› Levent
Bayraktar ise yaklafl›k 30 senedir
ticari araç sektörün içinde olduk-
lar›n›, müflterilerine her konuda
çözümler sunmay› amaçlayan bir
anlay›flla çal›flt›klar›n› ve genifl
ürün portföyüyle Iveco’nun bu ko-
nuda do€ru bir tercih oldu€unu
düflündüklerini söyledi.

Ege Endüstri’nin Ar-Ge
merkezi’ne 2 ödül birden
∂ Türk otomotiv yan sanayi sektörü üreticilerinden
Ege Endüstri, 5 y›ld›r sürdürdü€ü Ar-Ge çal›flma-
lar›n›n karfl›l›€›n›, Ar-Ge Proje Pazar› Yar›flmas›’nda
kazand›€› 2 ödülle ald›.

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçeklefltirilen törende
Ege Endüstri’nin Ar-Ge Merkezi, 248 proje aras›ndan
finale kalarak; iki proje ile kat›ld›€› Ar-Ge Proje
Pazar› Yar›flmas›’nda birincilik ve ikincilik ödülünü
kazand›. Ege Endüstri ve Ar-Ge Merkezi ad›na
ödülleri birincilikte Teknisyen Özcan Do€an, ikin-
cilikte ise Araflt›rmac› Ahmet Güler almaya hak
kazand›. Yar›flmada "Banjo Destek ‹lavesi ile Güç-
lendirilmifl Diferansiyel Kovan›" projesi birinci
olurken, "16 Ton Tafl›ma Kapasiteli Döküm Dife-
ransiyel Kovan›n›n Saç ve Kaynakl› Olarak Tasar›m›
ve ‹mali" projesi ise ikinci oldu. Global ve Türk
otomotiv üreticilerine dingil, dingil komponentleri
ve süspansiyon sistemlerinde tedarikçi olan, Ege
Endüstri’nin 2008 y›l›nda Kurulan Ar-Ge merkezi
Otomotiv ‹hracatç›lar› Birli€i (O‹B) ve Türkiye ‹h-
racatç›lar› Merkezi (T‹M)’in ortaklafla düzenledi€i
Ar-Ge Proje Pazar› Yar›flmas›’nda kat›ld›€› yenilikçi
projeleri ile ödüllendirildi.

Iveco Araç ailesine yeni kat›lan Bayraktar
Otomotiv, düzenlenen bir tören ile Erenler’deki

yeni showroom’unu resmen hizmete açt›. 

NAZMİ 
ÖZCAN

∂ Continental’in geliştirdiği yeni HSL2+ ve HDL2+ uzun yol lastikleri, yüksek
kilometre performansı ve konforlu sürüş özellikleriyle filo taşımacılığında yeni bir
dönem başlatıyor. Yeni Continental HSL2+ ve HDL2+ uzun yol lastikleri kuru
zeminde olduğu gibi ıslak zeminde de mükemmel tutuş ve sürüş performansı
sağlıyor. Lastiklerin yeni oluk tasarımı ve geniş drenaj kanalları sayesinde ıslak
zeminler bir sorun olmaktan çıkıyor. Örneğin HSL2+’daki yuvarlanma yönüne
çapraz yerleştirilen çentikler, direksiyon hâkimiyetini daha da artırıyor. Continental

Türkiye Ticari Lastikler Satış Müdürü Murat Bilginalp yeni L2+ (plus) serisi ile
ilgili “Continental Türkiye olarak, Avrupa ile aynı anda lastiklerimizde yapılan
teknolojik gelişmeleri Türkiye pazarında sunuyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz.
Uluslararası çalışan nakliye şirketlerimizin hizmetine sunduğumuz yeni L2+
(plus) serisi lastiklerimizle, daha iyi yol yutuş, düşük dönme direnci, güçlü
karkas yapısı ve kaplanabilirlik ile birlikte, toplamda en düşük sürüş maliyeti su-
nulmaktadır” dedi.  
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