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Yahya Baş Ulaşt›rma
Bakan Yard›mc›s› oldu
∂ Resmi Gazete’de yay›nlanan yeni atama
kararlar›na göre Ulaflt›rma, Denizcilik ve
Haberleflme Bakanl›€›, Bakan Yard›mc›l›-
€›’na 2007 y›l›na kadar AKP’nin 22. dönem
‹stanbul Milletvekilli€i görevini yürüten
Yahya Bafl  atand›. Bununla birlikte, yine
ayn› atama kararlar› kapsam›nda Ulaflt›rma
Müsteflarl›€›na ise M. Habib Soluk atand›. 

YAHYA BAŞ KİMDİR?
1952 Trabzon do€umlu olan Yahya Bafl,

ilkö€retimi Trabzon'da, lise e€itimini ‹s-
tanbul ‹mam Hatip Lisesi'nde tamamlad›.
‹DMMA Mimarl›k Fakültesi (Y›ld›z Teknik
Üniversitesi) ve Yüksek ‹slam Enstitü-
sü'nde e€itim gören Yahya Bafl, 1994-2002
y›llar› aras›nda ‹stanbul Güngören ‹lçesi
Belediye Baflkanl›€›, 2002-2007 y›llar› ara-
s›nda ise 22. Dönem ‹stanbul Milletvekilli€i
görevlerinde bulundu. Frans›zca ve Arapça
bilen Yahya Bafl, evli ve dört çocuk baba-
s›.

MOTOR‹N F‹YATLARI 
‹STANBUL 3.77
ANKARA 3.77
‹ZM‹R 3.77
ADANA 3.77

D.BAKIR 3.87
S‹VAS 3.82
I⁄DIR 3.87
HATAY 3.77
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NAZMİ
ÖZCAN

Dünya Bankasının Lojistik
Performans Araştırmasında

Türkiye’nin yeri 8’DE

RO-RO SEFERLERİ
DE NAKLİYECİLERE
MERHEM OLMADI

2’DE

TUVTÜRK, TAKOGRAF
YÖNETMELİğİNİ 
UYGULAMIYOR

7’DE

İstanbul Nakliyeciler Sitesi Orhanlı yerleşkesinde yük alabilmek için gözlerini panolardan
ayıramayan kamyoncu esnafı en büyük sorunlarının sahipsizlik olduğunu vurguladı.

ARTIK SABRIMIZ KALMADI
Birçok derneğe ve odaya üye olan

bireysel kamyoncuların en büyük sı-
kıntısı olan sahipsizlik tüm sorunların
ana nedeni olarak görülüyor. K1 bel-
gelerinin fiyatlarının yüksekliği, bireysel
nakliyecilere ucuz akaryakıt alımında
kolaylık sağlanması, kaçak mazot
ve 10 numara yağ denetimlerinin
arttırılması, nakliye fiyatlarının bir
standarta bağlanması, lojistik
firmaları ile haksız rekabetin
engellenmesi, belgesiz çalı-
şan kamyoncular ve aşırı
tonaj konularında şo-
förler cemiyetinden
ağabeylik yapmasını
isteyen kamyoncu-
lar artık sabırlarının
kalmadığını ifade
ettiler. 

SEKTÖR KÖTÜYE GİDİYOR
Bireysel kamyoncuların birçoğu-

nun borç batağında ve icralık du-
rumda olduğunu belirten 25 yıllık
bireysel kamyoncu Yaşar Bayra-
moğlu,14 gündür Orhanlı Nakliye-
ciler Sitesi’nde iş beklediğini belirtti.
Ayrıca Bayramoğlu, 25 yıldır bu
mesleğe gönül verdiğini ve hiç tatil

yapmadan hayatının yollarda
geçtiğini vurgulayarak 1997
yılından bu yana bireysel
kamyonculuğun gün geç-

tikçe daha kötüye gitti-
ğini ifade etti. Devletin
denetim mekanizması-
nın dürüst çalışan kam-
yoncu esnafını koru-
madığını da sözlerine
ekledi.
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YAŞAR BAYRAMOğLU

OSD Mayıs ayı ağır ticari verilerini açıkladı
∂ Otomotiv Sanayii Derne€i
(OSD); 2012 y›l› ocak-may›s
dönemi pazar, üretim ve ih-
racat rakamlar›n› aç›klad›.
2012 y›l› Ocak-May›s döne-
minde toplam pazar, 2011 y›l›
ayn› dönemine göre yüzde 21
oran›nda azalarak 285 bin adet
düzeyinde gerçekleflti. 

ÖTV ETKİSİ SÜRÜYOR
2012 y›l› Ocak-May›s döne-

minde bir önceki y›la göre a€›r
ticari araç pazar› yüzde 25 ora-
n›nda darald› ve 15 bin adet dü-

zeyinde gerçekleflti. 2012 y›l›nda
2011 y›l› ilk 5 ayl›k döneme
göre kamyon pazar› yüzde 26
oran›nda azald› ve 13 bin adet
düzeyinde kald›. 

İHRACAT YÜZDE 5 DÜŞTÜ
2012 y›l› Ocak-May›s döne-

minde bir önceki y›la göre, top-
lam otomotiv sanayi ihracat›
yüzde 5 azald›. ‹ç ve d›fl pazar-
lardaki talep azalmas› üretime
de yans›d› ve bir önceki y›l›n
ayn› dönemine göre toplam üre-
tim yüzde 8 oran›nda azald›. Bu

dönemde, toplam üretim 469
bin adede geriledi. 2012 y›l›
Ocak-May›s döneminde  küçük
kamyonda yüzde 19, büyük
kamyonda yüzde 15 kamyonette
ise yüzde 2 oran›nda azald›. Ti-
cari araçlar ve özellikle ÖTV
art›fl›na maruz kalan hafif ticari
araçlarda, 2011 y›l› son aylar›nda
bafllayan talep azalmas›n›n gi-
derek büyüyen boyutu, 2012
y›l› ilk 5 ayl›k dönemde de ih-
racattaki daralma ile birlikte
üretimi olumsuz etkilemeye de-
vam ediyor.

FORD OTOSAN ONAYLI ÜSTYAPI 
ÜRÜNLERİ ARÜSDER 
FUARI’NDAYDI 5. SAYFA

OKT TRAILER, ÇEKİCİ VE KAMYON
ÜRETİCİLERDEN 
TAM NOT ALDI 9. SAYFA
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∂ Artvin Çoruh Üniversitesi
Meslek Yüksek Okulu Elektrik
program› ö€rencileri taraf›ndan
Artvin’in ilk elektrik ve günefl
enerjisiyle çal›flan arac› yap›ld›.

Artvin Çoruh Üniversitesi Mes-
lek Yüksekokulu Elektrik Prog-
ram› ö€rencilerinin, "Sistem Ana-
lizi ve Tasar›m›" dersinin proje
ödevi olarak hayata geçirdi€i
"Elektrikli Otomobil" Projesi’nin
tan›t›m› Artvin Çoruh Üniversi-
tesi Konukevi’nde gerçeklefltirildi.
Tan›t›m program›na Artvin Çoruh
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Duman, Genel Sekreter

Yrd. Doç. Dr. Adnan Uzun, Artvin
Meslek Yüksekokulu ö€retim ele-
manlar› ve projede yer alan ö€-
renciler, projeye gerek malzeme
gerek ustal›k olarak katk›lar› bu-
lunan Artvin sanayisindeki ustalar
ile yerel ve ulusal bas›n kurulufl-
lar›ndan temsilciler kat›ld›. Dersin
Ö€retim Eleman› ve Projenin Ko-
ordinatörü Ö€retim Görevlisi Bil-
gehan Tozlu’nun, elektrikli oto-
mobil hakk›nda bilgiler verdi€i
programda gençlerin inand›klar›,
çal›flt›klar› ve birlik olduklar› tak-
tirde her türlü baflar›y› elde ede-
bilecekleri belirtilerek, projenin,

19-20 yafllar›ndaki genç üniver-
siteli arkadafllara tecrübe ve öz-
güven kazand›rmas› amaçland›€›
vurguland›.

Elektrikli Otomobil Projesi, mü-
tevaz› imkânlarla haz›rlanan bir
proje olarak dikkat çekiyor. Top-

lam bütçesi 4 bin 500 TL olan
projeye, ‹nci AKÜ taraf›ndan pi-
yasa de€eri 2 bin TL olan arac›n
jel aküleri hediye edildi ve proje
yaklafl›k 2 bin TL gibi çok cüz i
bir miktarla hayata geçirildi. 
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∂ Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yapılması planlanan Lojistik Köy
Merkezi proje ihalesi sonuçlandı. 14 firmanın katıldığı ihaleyi
Assignia-Elit Proje ortak girişimi kazandı. 
T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) işletmesi Genel Müdürlüğü’nce
gerçekleştirilen, “Bilecik - Bozüyük Lojistik Merkezi Projesi
Altyapı ve Üstyapı inşaat işleri” ihalesinin teklifleri ile ilgili de-
ğerlendirme çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık maliyeti 45.000.000

lira olarak belirlenen ihalenin altyapı ve üstyapı işleri 23.298.000
lira teklif veren Assignia - Elit Proje ortak girişimi kazandı.
Yetkililer, yasal sürecin dolmasından sonra ihaleyi kazanan
firmayı sözleşme imzalamak için davet edeceklerini açıklarken,
ihale aşamasının sonuçlanmasıyla birlikte Lojistik Merkez’in
derhal inşaatına başlanacağı ve yaklaşık bir buçuk yıllık bir süre
içerisinde de tamamlanacağı ifade edildi.

BOZÜYÜK 
LOJİSTİK KÖY

İHALESİ 
SONUÇLANDI

Fazla Mazotun cezası
ağır “Belge iptali”

I€d›r Gümrük Müdürlü€ü’nce Dilucu S›n›r Ka-
p›s›’nda yap›lan kontrollerde,  120 TIR’›n C2 belgesi
yurtd›fl›ndan girifllerde depolar›nda getirdikleri fazla
akaryak›t yüzünden iptal edildi.

Gümrük müdürlü€ünce yap›lan aç›klamada;
kontroller s›ras›nda yurt içine girifllerde depolar›nda
fazladan 100-150 litre akaryak›t bulunmas› dola-
y›s›yla TIR’lar›n C2 belgeleri iptal edildi. C2 bel-
gelerinin iptalinin ekonomik aç›dan I€d›r’a 2-3
trilyonluk zarar getirdi€ini ifade eden MHP I€d›r ‹l
Baflkan› Cahit Erol uygulaman›n durdurulmas› ge-
rekti€ini belirtti. Firmalara ve araç sahiplerine
hiçbir flekilde uyar› ve ihtar bulunmadan 120
TIR’›n C2 belgesinin iptal edilmesinin I€d›r eko-
nomisine de zarar verdi€ini özellikle vurgulayan
Erol “Gümrük Müdürü’nün bu tutumu ve davran›fl›,
çok net söylüyorum I€d›r’a ekonomik yönden 2-3
trilyon lira zarar vermifltir. C2’leri iptal edilen
araçlar›n hepsi senet karfl›l›€› al›nm›flt›r. Belgelerin
iptalinden sonra araç sahipleri senetleri ödemede
s›k›nt› yaflamaktad›r. Türkiye’de birçok s›n›r kap›s›
bulunmaktad›r. Sadece I€d›r’da bu keyfi uygulama
yap›l›yor” diyerek s›k›nt›lar›n› dile getirdi.

Kuzey Irak-Türkiye
arasında 2 yeni sınır
kapısı gündemde
∂ Kuzey Irak'taki

Bölgesel Kürt Yö-
netimi Başbakanı,
Türkiye ile iki yeni
sınır kapısı için an-
laşmaya varıldığını
açıkladı. İstanbul’da
düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu’na katılmak
için geldiği Türkiye’de Başbakan Erdoğan ile gö-
rüşen Kuzey Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi Baş-
bakanı, Türkiye ile Kürt bölgesi arasında iki yeni
sınır kapısının açılması konusunda görüş birliğine
vardıklarını söyledi. Başbakan, " Türkiye bizimle
olan ilişkileri geliştirmek istiyor. Türkiye Başbakanı
Sayın Erdoğan ile yapmış olduğum görüşmede, 2
ülke arasında iki yeni gümrük kapısı açılması, Tür-
kiye’ye ayrıştırılması için ham petrol gönderilmesi
konularını ele aldık. Kürdistan ile Türkiye arasında
iki yeni sınır kapısının açılması için görüş birliğine
vardık" dedi. Barzani, Erbil ve Ankara arasındaki
ilişkilerin daha da genişletilip güçlendirilmesinin
de ele alındığı görüşmede, tarafların özellikle eko-
nomik ve enerji alanında daha fazla işbirliği yapılması
yönünde görüş birliğine vardıklarını da söyledi. 

Irak’a tafl›mac›l›k yapan firmalar taraf›n-
dan iki dost ülkenin tafl›mac›l›k konusun-
da birlik ve beraberli€in sa€lamak ama-
c›yla TIS‹AD ad›yla bir dernek kuruldu.

Irak taşımacılarının 
derneği kuruldu

∂ ‹ki ülke halk›n›n
ekonomisine destek
sa€lamak amac›yla
böyle bir oluflum ger-
çeklefltirdiklerini söy-
leyen Türkiye Irak Sa-
nayicileri ve ‹fl Adam-
lar› Derne€i(TIS‹AD)
Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Nevaf K›l›ç
amaçlar›n›n ifl yap›-
lacak çevrelerle ç›kabilecek sorunlar›n çözümüne
yard›mc› olmak oldu€unu söyledi. Türkiye ve
Irak sanayicilerinin ve ifl adamlar›n›n aras›nda
ekonomi, kültür, ticari, sanayi ve sosyal faali-
yetlerin gelifltirilmesi gerekti€ini belirten K›l›ç
derne€i kurmalar›ndaki di€er amac› ise flu flekilde
özetledi: “Derne€imiz, meslek kurulufllarla güç
birli€i çerçevesinde görüfl al›flverifli, Koordinas-
yonunu sa€lamak, Projeler haz›rlamak ve hayata
geçirmek, Bölgesel ve sektörel potansiyelleri en
iyi bir flekilde de€erlendirilmesini sa€lamak, Gi-
riflimcili€i gelifltirmek, Yat›r›mc›lar›n, ‹hracat-
ç›lar›n önünü açacak politikalar oluflturmak.
Bilgi al›flverifli yol gösterici ticari fluuru gelifltir-
mek ve ifl birli€ini sa€lamak ifl çevreleri aras›ndaki
dostlu€un anlay›fl ve ortak menfaatlere dayal›
geliflmesini sa€lamak ve bu konuda çal›flmalar
yapan kifli ve kurulufllara destek vermek amac›
ile kurulmufltur” fleklinde ifade etti.

Dünyan›n önde gelen sentetik ya€ üreticisi Ex-
xonMobil, sektör geliflimine destek olmay› hedefle-
di€i, a€›r vas›ta ve ifl makinesi filolar›na yönelik
e€itim projesi kapsam›nda Güral Sapanca Otel’de
bir seminer daha düzenledi. Son üç y›lda düzenledi€i
80’den fazla seminerle 9 binin üzerinde ustay› do€ru
ya€ kullan›m› konusunda e€iten Mobil Oil Türk
A.fi, e€itim organizasyonlar›na 2012 y›l›nda da
devam edecek.

Mobil Oil Türk A.fi.’nin, Güral Sapanca Otel’de
Körfez bölgesinin önde gelen inflaat flirketleri ve
nakliye filolar› yetkililerinin kat›l›m›yla gerçeklefl-
tirdi€i seminerde, Mobil Delvac 1 serisi motor ya€-
lar›n›n ve Mobilube 1 SHC 75w90 flanz›man ya€la-
r›n›n yak›t tasarrufuna yönelik olumlu sonuçlar›
örneklerle anlat›ld›.  

REKABETÇİ ÇÖZÜMLER PAYLAŞILDI
Mobil Oil Türk A.fi. Otomotiv Saha Mühendisi

Ayd›n Güney’in sunumunu yapt›€›;  Mobil Oil
Türk A. fi. Distribütör Otomotiv Sat›fllar Müdürü
Devrim ‹ldiri ve Mobil Oil Türk A. fi. Özel Servisler
ve Perakende Sat›fllar Saha Yönetmeni Fatih Bafler’in
konuflmac› olarak kat›ld›€› seminerde, sektördeki
sa€l›kl› geliflim ve baflar›l› çal›flmalara paralel olarak
özellikle filo sahiplerinin maliyetleri düflürerek re-
kabetçi konum elde edebilece€i çözümler paylafl›ld›.
Özellikle yo€un çal›flma ortam›nda araç bak›m ve
onar›m›ndan kaynaklanan durufllar›n azalt›lmas›n›n
ve yak›t tüketimini art›ran etkenlerin kontrol alt›na
al›nabilmesinin iflletmelere sa€layaca€› faydalar üze-
rinde durulup, Mobil Delvac 1 motor ya€lar›n›n bu
konulardaki baflar› hikayeleri de kat›l›mc›lar tara-
f›ndan takdir toplad›.  

Mobil Delvac 1 serisi motor ya€lar›n›n güncel
teknolojilere göre üretilen yeni ürünlerinin faydalar›
ve özelliklerinin de anlat›ld›€› toplant›da so€uk ve
s›cak iklim koflullar›nda sentetik ya€lar›n ne kadar
kritik rol oynad›€› hakk›nda bir de teknik film gös-
terimi yap›ld›. Kat›l›mc›lar›n ExxonMobil ve Yaflar
Petrol yetkilileriyle birebir iletiflim kurarak ifllet-
melerine uygun teknik çözümler konusunda karfl›l›kl›
fikir al›flveriflinde bulundular. ExxonMobil, y›l bo-
yunca Türkiye genelinde farkl› bölge ve flehirlerde
düzenleyece€i 20’ye yak›n etkinlikle bilinçlendirme
ve bilgilendirme seminerlerine devam edecek.

Mobil Oil Türk A.fi. yetkili distribü-
törü Yaflar Petrol ile birlikte,

Sapanca’da seminer düzenledi.

Hasan Yetmez/ HATAY

luslararas› Nakliyeciler Derne€i (UND) Genel
Baflkan› Ruhi Engin Özmen, Suriye'de yaflanan
olaylardan olumsuz etkilenen nakliye sektörü
için bafllat›lan Ro-Ro seferlerinin, iflletici firmalar
ile acenteler aras›nda yaflanan sorunlar yüzünden
verimli olmad›€›n› söyledi.

Derne€inin Hatay'daki üye say›s›n› art›rmak
ve yeni kat›lan üyelerin formlar›n› imzalamak
için Antakya'da nakliyecilerle buluflan Özmen,
Suriye'de yaflanan iç kar›fl›kl›€›n nakliyecilerin
belini iyice büktü€ünü dile getirdi. Bu konuda
yapt›klar› çal›flmalar hakk›nda üyelerine bilgi
veren Özmen, "Yang›n o kadar çok ki neresinden
söndürece€imizi kestiremiyoruz ve her fleyi de
bir anda yapmak mümkün olmuyor. Dernek
olarak kendi üyelerimize sahip ç›karken sektörün
tamam› için ayr›m yapmadan her anlamda sek-
törün tamam›n›n sorununu çözecek organizas-
yonlar yap›yoruz." dedi.

“SURİYE’NİN DURUMU TİCARETİN
ÖNÜNDE ENGEL”

Suriye'de can güvenli€inin olmad›€› sürecin
devam etti€ine de€inen Özmen, flöyle konufltu:

"Araçlar›m›z mallar› ve
içindeki floförleri ile bir-
likte kaç›r›lmaya devam
ediyor. Bunlar ciddi s›-
k›nt›lar. Ticaretin önün-
deki en büyük engel em-
niyet, mal güvenli€i ve
can güvenli€idir. Güven-
lik, emniyet ve istikrar
olmadan ticaretten de
söz etmek mümkün de-
€ildir. Dolay›s› ile Suri-

ye'nin bugün içinde bulundu€u durum, Antakya
ve Türkiye için istikrars›z emniyetsiz, güvensiz
ve istikrars›z bir bölge olmufltur." 

Sorunun çözüme kavuflmas› için kendilerinden
çok hükümetin ve devletin çaba sarf etmesi ge-
rekti€inin alt›n› çizen Özmen, bir y›ld›r hükü-
metteki tüm bakanlarla görüfltüklerini anlatt›.
Ma€dur durumda olan meslektafllar›n›n sigorta
primlerinin ötelenmesi, vergilerin ileri bir tarihe
ertelenmesi, KOB‹ gibi kredilerin aç›lmas› nok-
tas›nda yap›lan görüflmelerden olumlu cevap
alamad›klar›n› kaydeden Özmen, flunlar› ekledi:
"Suriye'nin d›fl›nda yeni güzergâhlar aray›fl›na
girdik. Irak üzerinden Suudi Arabistan'a olan
güzergâh›n aç›lmas› için çal›flt›k. Fakat oradaki
güvenlik problemleri o güzergâh›n da harekete
geçmesini engelledi."

“RO-RO SEFERLERİ VERİMSİZ”
Mersin-M›s›r Ro-Ro seferlerini 4 ayl›k bir ça-

l›flman›n ard›ndan bafllatt›klar›n› ifade eden Öz-
men, "Fakat operasyonel olarak bu giriflimimiz
de baflar›l› olamad›. Hat aç›ld› çal›fl›yor. Ancak
istedi€imiz gibi rand›manl› olmad›. Pazartesi
günü gemiye binen arac›n Cuma günü Suudi
Arabistan'a geçmesini daha baflaramad›k. Oradaki
sorun da iflletici firmalar ve acenteden kaynak-
lan›yor. Bu problemleri de çözmeye çal›fl›yoruz."
diye belirtti.

‹stanbul'da bu problemi çözmek için bir
toplant› düzenleyeceklerini aç›klayan Özmen,
"M›s›r'daki acente gelecek. Ticaret bakanl›€›ndan
gelecek müsteflarlarla toplan›p bu operasyonu
bir flekilde düzeltmeye çal›flaca€›z. Bugün buraya
bu problemi çözebilmek ad›na, yeni bir alternatif
yaratabilmek ad›na görüfl al›flveriflinde buluna-
ca€›z" ifadesini kulland›.

İRAN’DAKİ AKARYAKIT FARKI KALDIRILDI
‹ran'da araç bafl›na al›nan akaryak›t fark›n›n

imzalad›klar› protokolle art›k al›nmayaca€›n›
belirten Özmen, "‹ran'daki akaryak›t fark›n›n
bir protokolle art›k al›nmayaca€› resmiyet ka-
zand›. Bu protokol ‹ran hükümeti ile 5 Haziran'da
imzaland›. Bu protokolle nakliyeci arkadafllar›m›z
Suriye üzerinden kaybettiklerini belki o yoldan
kazan›rlar diye düflünüyorum." diye konufltu.

Antakya'n›n ‹stanbul ve Mersin'den sonra
nakliye sektörünün en yo€un oldu€u kent ol-
du€unu belirten Özmen, sözlerine flöyle devam
etti: "Antakya'da 200'ün üzerinde nakliyeci ar-
kadafl›m›z var. Ama 90'a yak›n da üyemiz var.
Yeni kat›lacak olan arkadafllar›m›zla bu say›m›z›

130'a ç›kartaca€›z ki, bu rakam Antakya'da bu-
güne kadar gelmifl en yüksek üye say›s› olacak.
Hedefimiz burada 200 üyeye ulaflmak. Üyemiz
ne kadar çok olursa burada sesimiz o kadar çok
ç›kar. Birlik oldu€umuzda daha iyi fleyler yapa-
bilece€imize emin olun. Derne€imizin bugün
itibari ile bin 200 tane üyesi var. Bunun yan›nda
2 bin tane yetki belgesi olan ve Türkiye'de
uluslar aras› tafl›mac›l›k yapan nakliyeci arka-
dafl›m›z var."

Uluslararas› Nakliyeciler Derne€i (UND) Genel
Baflkan› Ruhi Engin Özmen, ayr›ca Antakya'da
UND Hatay Temsilcili€i için bir binay› nakli-
yeciler ad›na sat›n alacaklar›n› ve faaliyetlerin
burada sürdürülece€ini sözlerine ekledi.

U

UND Genel Baflkan› Ruhi Engin Özmen, M›s›r Ro-Ro
seferlerinin iflletici firmalar ile acenteler aras›nda yafla-

nan sorunlar yüzünden verimli olmad›€›n› söyledi.

ExxonMobil’in ‘Yağlama
Teknolojileri’ seminerleri
DEVAM EDiYOR

TRABZON’DA ADIM ADIM LOJiSTiK MERKEZE 
Çevre ve fiehircilik Bakan› Erdo€an

Bayraktar, Trabzon Valisi Dr. Recep K›-
z›lc›k ve Trabzon Milletvekilleri Faruk
Özak, Safiye Seymeno€lu, Ayd›n B›y›k-
l›o€lu ve beraberindeki heyet Sürmene
Çamburnu’nda bulunan tersane alan›nda
inceleme yapt›lar.

Sürmene Çamburnu’nda bulunan alan›n
lojistik merkez olabilmesi için uzman-
lardan bilgi alan heyet, alanda inceleme-
lerde bulundu.

Ülkemizdeki lojistik merkez örneklerini
incelediklerini belirten Bakan Bayraktar,
“Bu do€rultuda Trabzon için ne gereki-

yorsa yapmaya çal›flaca€›z. Lojistik mer-
kez konusunda yereldeki çal›flmalar›m›z
Valimiz baflkanl›€›nda devam etmektedir
”fleklinde konufltu.

“LOJİSTİK MERKEZ İÇİN ALTYAPI
ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR”

Son y›llarda Rusya’n›n Sochi Liman›n›
kapatmas› nedeniyle s›k›nt›lar yafland›€›n›
ifade eden Vali K›z›lc›k, “Bir kolu Rusya

Federasyonu’na di€er kolu Çin’e uzanacak
yeni ‹pekyolu üzerinde Trabzon Lojistik
Merkezi’ni kurmay› hedefliyoruz. Bu ça-
l›flmay› bir an önce sonuçland›r›p, Trab-
zon’umuzun istedi€imiz yere gelmesini
amaçl›yoruz. Beklemeye tahammülümüz
yok. Lojistik merkez için altyap› çal›fl-
malar›m›z aral›ks›z devam ediyor” dedi.

‹ncelemeler sonras›nda heyet Usta
Otel’de de€erlendirme toplant›s› yapt›.

Lojistik merkez içi altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Trabzon Valiliği bir
heyet ile Sürmene Çamburnu’nda bulunan alanda incelemelerde bulundu.

Artvin’de öğrencilerden 
ELEKTRiKLi OTOMOBiL

NEVAF KILIÇ

Ro-Ro seferleri de nakliyecilere
MERHEM OLMADI

RUHİ ENGİN ÖZMEN

2_Layout 1  14.06.2012  22:54  Page 1



|    HAZ‹RAN 2012    |      
|      www.tasimacilar.com    |      

SEKTÖRDEN

TASIMACILAR

Shell Rimula

Shell’in 2006 y›l›ndan bu
yana, faaliyette bulundu€u
ülkelerdeki en iyi hizmet
ve servis sunan istasyonu

belirlemek için düzenledi€i “Fark›
Yaratan ‹nsand›r” program›nda Shell

& Turcas çok büyük bir baflar›ya
imza atarak, üçüncü kez zirveye
ç›kt›. Shell Antalya Uncal› Petrol
istasyonu, 65 ülkeden 16 bin istas-
yon aras›nda büyük bir baflar› gös-
tererek “Dünya Birincisi” oldu.

Shell Uncal› Petrol istasyonu sahibi
Ferit Sezer, flampiyonluk kupas›n›
Güney Afrika’n›n Cape Town ken-
tinde düzenlenen ödül töreniyle
ald›.

Antalya’da düzenlenen kutlama
kapsam›nda düzenlenen törene ev-
sahipli€i yapan Shell Uncal› Petrol
istasyonunun sahibi Ferit Sezer ve
ekibinin yan›s›ra, Antalya il proto-
kolü, davetliler ve Shell & Turcas
yetkilileri kat›ld›. 

“MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
ANLAYIŞIMIZA EN ANLAMLI ÖDÜL”
Törende bir konuflma yapan Shell &

Turcas Petrol CEO’su Jacek Dziembaj,
her zaman önceliklerinin “müflteri mem-
nuniyeti” anlay›fl› oldu€unu belirterek,
önemli bir uluslararas› de€erlendirmede
üçüncü kez çok büyük baflar› kazan-
man›n temelinde bu anlay›fl›n yatt›€›n›
söyledi. Dziembaj, flöyle konufltu: “Geçen
y›l Avrupa birincili€i, önceki y›l ise

Dünya birincili€ini kazanmam›z ve
üçüncü kez üst üste zirveye ç›kmam›z,
bizim için çok anlaml› bir ödül oldu.
Üst üste ald›€›m›z 3 kupa, baflar›m›z›n
tesadüf olmad›€›n›, ‘her zaman, her yerde
gülümseyen mutlu müflteriler yaratmak’
felsefesini ne kadar iyi özümsedi€imizi
ve bu konuda y›lmadan çal›flt›€›m›z›
ortaya koyuyor. Bu ödüller, Shell’in
dünya standartlar›ndaki ürün ve hizmet
kalitesini Türkiye’nin her yerinde ayn›
hizmet anlay›fl›yla sunan ifl ortaklar›-

Kimyasal madde lojisti€i kapsam›nda;
nakliyede verimlilik, sa€l›k ve güvenlik
standartlar›n› gelifltirmeyi hedefleyen
ECTA, Avrupa’n›n 15 ülkesinden üst
düzey yetkililerinin kat›l›m›yla ‹stan-
bul’da yönetim kurulu toplant›s›n› ger-
çeklefltirdi.

Al›flan Lojistik; Avrupa’n›n en büyük
kimyasal tafl›mac›l›k derneklerinden
olan ECTA’n›n düzenli olarak gerçek-
lefltirdi€i Yönetim Kurulu toplant›s›nda
ilk kez ev sahipli€i yapt›. Damla Al›-
flan’›n Yönetim Kurulu üyesi oldu€u
ECTA ( European Chemical Transport
Association ) Yönetim Kurulu Toplan-
t›s›; ‹stanbul Swissotel Bosphorus’da
gerçekleflti.

KİMYASAL MADDE TAŞIMACILA-
RI İSTANBUL’DA TOPLANDI

Türkiye’nin Avrupa’ya uyum süre-
cinde önemli bir rol oynayan toplant›
kapsam›nda; kimyasal madde tafl›ma-
c›l›€› alan›nda faaliyet gösteren firma-
lar›n sektörü iyilefltirmeleri ve gelifl-
tirmeleri için görüflmeler yap›ld›.

‹ki tam günlük toplant›lar sonras›nda
Al›flan Group yönetimi, kamu ve özel
sektörden yaklafl›k 300 seçkin davetli-
nin kat›l›m› ile kokteyl etkinli€i dü-
zenlendi. Kokteyl kapsam›nda Al›flan
Group Yönetim Kurulu Baflkan Yar-
d›mc›s› Damla Al›flan taraf›ndan; EC-
TA’n›n tan›t›m› Avrupa’daki etkinli€i,
misyonu ve önemi ile ülkemizdeki
yans›malar› konular›nda kamuoyu ve
sektörün ayd›nlat›lmas›na yönelik bir
sunum gerçeklefltirdi. 

“ECTA İLE ÇALIŞMAKTAN 
MEMNUNUZ”

Damla Al›flan sunumu kapsam›n-
da:“Al›flan Lojistik olarak 27 y›ld›r lo-
jistik sektörüne farkl› çözümler üret-
mekteyiz. Kuruldu€umuz günden iti-
baren özellikle kimya sektöründe hiz-
met vermekteyiz. Kimya sektörünün
en önemli bafll›klar›ndan biri olan
tehlikeli kimyasallar›n elleçlenmesi,
tafl›nmas› ve depolanmas› konusunda
çok ciddi bir uzmanl›€›m›z, altyap›-
m›z ve baflar›l› bir çal›flma modelimiz
bulunmaktad›r. Bu nedenle Avru-
pa’n›n en büyük kimyasal tafl›mac›lar
derne€ine üye olmaktan ve ECTA Yö-
netim Kurulu Toplant›s›’na bu sene
ev sahipli€i yapmaktan gurur duyuyo-
ruz. Al›flan Lojistik olarak gerçeklefl-
tirdi€imiz yat›r›mlar ve büyük bir ti-
tizlikle devam etti€imiz çal›flma az-
mimize ECTA’n›n baflar›l› ekibi ile
de devam ediyor olaca€›z” fleklinde
konufltu.

ECTA üyelerinin bafll›ca amaçlar›
aras›nda; kimyasal tafl›mac›l›k ope-
rasyonlar›na kat›lanlar›n sa€l›k ve gü-
venli€ini korumak için en do€ru ön-
lemleri almak, tafl›mac›l›k faaliyetle-
rinin çevre üzerindeki etkisini en aza
indirmek, kaynaklar› ve yak›t› verim-
li kullanmak, at›klar› en aza indir-
mek ve operasyonlar›n güvenli€ini
sa€lamak için gerekli önlemleri al-
mak, hizmet veren alt yüklenici, tafle-
ron ve y›kama istasyonlar›n› destek-
leyerek yönetimde sorumlulu€a tefl-
vik etmek bulunuyor.

ECTA Yönetim Kurulu 
‹stanbul’da bir araya geldi

En iyi Shell istasyonunun belirlendi€i “Fark› Yaratan ‹nsand›r” progra-
m›nda bu y›l da Shell Antalya Uncal› Petrol istasyonu 16 bin shell is-

tasyonu aras›nda hizmet kalitesiyle “Dünya fiampiyonu” seçildi.

3
SHELL & TURCAS’IN ANTALYA 
İSTASYONU DÜNYA SAMPİYONU

m›z›n ulaflt›€› ve sektörümüze de örnek teflkil eden seviyeyi
gösteriyor. Shell & Turcas olarak 2007 y›l›nda 400 istas-
yonumuzla bafllad›€›m›z bu yolculu€a 2012 y›l›nda 840
istasyonumuzla devam ettik. Müflterilerimize her zaman
en iyiyi sunmaya kararl›l›kla devam edece€iz.  Antalya’ya
gelen turistlere dünya birincisi Shell istasyonuyla hizmet
vermekten gurur duyuyoruz.”

Shell & Turcas Petrol Perakende Sat›fllar
Genel Müdür Yard›mc›s› ve Sat›fl ve Ope-
rasyon Müdürü Haldun Güvenir, bir ekip
çal›flmas›n›n ürünü olan bu baflar›n›n
mutlulu€unu ve gururunu yaflad›klar›n›
belirterek, “Bunun temelinde, ifl ortakla-
r›m›zdan tüm çal›flanlar›m›za kadar uy-
gulamay› benimseyerek, hayata geçirme-
miz yat›yor. Türkiye olarak biz bu sürece
5 senedir kat›l›yor ve önemli dereceler
elde ediyoruz. Bu baflar› da, tüm baflar›lar
gibi belli bir birikimin, sürekli ve s›k› bir
çal›flman›n ürünü. Fark› Yaratan ‹nsand›r
Program› kendi istasyonlar›m›z aras›nda
da tatl› bir rekabeti teflvik ediyor ve hizmet
kalitesini en üst seviyeye tafl›malar› için
vesile oluyor. Baflta Antalya istasyonumuz
olmak üzere tüm Shell ailesine teflekkür-
lerimi sunuyorum” diye konufltu.

“BUNDAN SONRA DA AYNI TİTİZLİK-
LE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Shell Antalya Uncal› Petrol  istasyonu
sahibi Ferit Sezer ise ödülle ilgili flunlar›
söyledi: “Ödül töreni, hayat›m›n en muh-
teflem gecelerinden biri oldu. Türkiye’yi
en iyi flekilde temsil  etmenin onurunu
yaflad›m. Fark› Yaratan ‹nsand›r program›
bana ekip olmay›, beraber  çal›flarak her
zaman en iyiye ulaflman›n mümkün ol-
du€unu ö€retti. Shell ailesi ile birlik ve

beraberlik içinde oldu€umuzu ve ülkemizi
ne kadar çok sevdi€imizi, bütün kalbimle
bir kez daha hissettim. 2008 y›l›ndan bu
yana Shell markas› alt›nda, 30 çal›flan›m›zla
günde ortalama 1750 araca en iyi hizmeti
vermek için çaba sarf ediyoruz. Bundan
sonra da ayn› titizlikle yolumuza devam
edece€iz.” Geçen y›l Shell Batman istas-
yonu Orta, Güney ve Do€u Avrupa birin-
cisi, önceki y›l ise Shell Kayseri Sompet
istasyonu dünya birincisi olmufltu. Dünya
çap›nda 43 bin bayi ile en büyük perakende
a€›na sahip petrol flirketi olan Shell’in, ifl
ortaklar› aras›ndaki de€erlendirmede Tür-
kiye’nin üstüste elde etti€i baflar›lar Shell
& Turcas’›n üstün servis anlay›fl›n›n bir
tesadüf olmad›€›n› bir kez daha kan›tl›yor.
Türkiye genelinde bin civar›, Antalya’da
ise 41 istasyonla en iyi hizmeti vermek
için çal›flan Shell & Turcas,  Antalya’n›n
hizmet kalitesinin ve yat›r›m cazibesinin
artmas›na katk› sa€l›yor.

‹stasyonlar›n de€erlendirilmesinde mü-
kemmel servis kalitesi, h›zl› ve kolay do-
lum, kaliteli ve farkl›laflt›r›lm›fl ürünler,
temiz tuvaletler, h›zl› ve kolay ödeme,
sadakat kartlar›, güleryüzlü personel, ürün
çeflitlili€i olan temiz market, iyi ayd›nla-
t›lm›fl güvenli ön saha gibi kriterler dikkate
al›n›yor ve süreç gizli müflteri anketiyle
fleffaf bir flekilde tamamlan›yor.

“Bu birincilik ekip çalışmasının bir ürünü”
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Saras Lojistik çalışanları, geleneksel hale getirilen ‘Yaza Merhaba’ pikniği,
Pazar günü Çatalca’da tüm çalışanların ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Saras Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı  Turgay Aras ve CEO’su Tamer
Dinçşahin’in de katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, dev mangallarda ha-
zırlanan yiyecekler ve içecekler sunulduktan sonra yapılan halat çekme, dans
ve voleybol maçları etkinliğe renk kattı. Saras Lojistik’in çalışanlarıyla birlikte
etkinlikler yapacağını söyleyen Turgay Aras, “Yaz başında ve kış başında ya-
pacağımız etkinlikleri gelenekselleştireceğiz. Böylece çalışanlarımızın birbirleriyle

ailecek kaynaşmalarını da sağlamış olacağız” dedi.  CEO Tamer Dinçşahin
de, alışanlara yönelik farklı etkinliklerinin bundan sonra da olacağını belirterek,
şunları söyledi: “Firma olarak yeni yatırımlar, yeni atılımlar yaparken, bunu
gerçekleştirirken en büyük gücümüz olan çalışanlarımızı da ihmal etmeyeceğiz.
Bu gibi etkinlikler, çalışanlar arasındaki diyaloğu arttırırken, aynı zamanda
motivasyon da sağlamaktadır. Bazı zamanlar, iş stresi olmadan, sadece din-
leneceğiz ve eğleneceğiz.” Yaklaşık 80 kişinin katıldığı ‘Yaza Merhaba’
pikniğine, sektörü basını da büyük ilgi gösterdi. 

TESLİMAT
TASIMACILAR

SARAS
LOJİSTİK’TEN

‘YAZA
MERHABA’

PİKNİĞİ

Ad›yaman’da kurulan Kaya
Haz›r Beton firmas›, 5 adet Ford
Cargo ile sektöre girifl yapt›.
Araçlar, düzenlenen törenle Ford
Otosan Ad›yaman Yetkili Sat›-
c›s› ‹nterteks Oto Genel Mü-
dürü Hakan Ifl›ltan taraf›ndan
Kaya Beton firma orta€› ‹hsan
Kaya’ya teslim edildi. 

Kaya Haz›r Beton firma orta€›
‹hsan Kaya, halen tafl ocakla-
r›nda kulland›klar› çift çeker
damper Ford Cargo’lar›n kendini
ispatlad›€›n›, bu nedenle de Ha-
z›r Beton tesisleri için de ter-
cihlerini Ford Cargo’dan yana
kulland›klar›n› belirtti. Kaya,
“Ford Cargo, kampanya seçe-
nekleri ile yat›r›m maliyetleri-
nin yükünü önemli ölçüde ha-
fifleterek araç tercihimizde ön
s›raya yerleflti” dedi. 

FORD CARGO’LAR İŞ SAHİP-
LERİNİN KÂRINI ARTIRIYOR

360 PS/1400 NM gücündeki
güçlü ve ekonomik Ecotorq
motoru, yeni mandall› tip kon-
forlu 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 özel-
likleriyle öne ç›kan Ford Cargo
Yeni ‹nflaat Serisi; inflaat, haf-
riyat, maden ve beton firma-
lar›n›n beklentilerini karfl›l›yor.
Rahat vites geçiflleri, kolçakl›
koltuk, art›r›lm›fl kabin içi
konfor ve üstyap›y› görme im-
kân› veren yeni arka cam›yla
sürücülerin ifllerine odaklan-
mas›nda kolayl›k sa€larken, ifl
sahiplerinin kâr›n› art›rmas›na
olanak tan›yor.

‹TT‹FAK METAL,
DAF ve TIRSAN ile 
performans› garantiledi  

TIRSAN bayisi DAF-TIRSAN Otomotiv’in Sa-
mand›ra Tesislerinde gerçeklefltirilen teslimat
töreni ile ‹ttifak Metal Çelik Servis Merkezi filosuna
2 adet DAF CF85.460 ve 2 adet TIRSAN Rulo Ta-
fl›y›c› Semi-Treyler ekledi. 

Teslimat töreni TIRSAN Treyler A.fi. Yönetim
Kurulu Baflkan› Çetin Nuho€lu, ‹ttifak Metal Genel
Müdürü Tar›k Babao€lu, ‹ttifak Metal Sat›fl So-
rumlusu Osman Karakafl ve DAF-T›rsan Otomotiv
Had›mköy Sat›fl Yöneticisi Özgür Ayçiçek’in ka-
t›l›m› ile gerçeklefltirildi.

“DAF VE TIRSAN TERCİH NEDENİMİZ:
PERFORMANS”

‹ttifak Metal Çelik Servis Merkezi Genel Müdürü
Tar›k Babao€lu teslimat töreninde yapt›€› aç›klamada
‹ttifak Metal’in sektörde emin ad›mlarla büyümeye
devam etti€ini belirten Babao€lu yeni yat›r›mlar›n›
performans› hakk›nda pek çok övgü duyduklar›
DAF çekici ve TIRSAN Treyler araçlar›ndan yana
yapmaktan duyduklar› memnuniyeti dile getirdi.   

TIRSAN Treyler Yönetim Kurulu Baflkan› Çetin
Nuho€lu teslimat töreninde yapt›€› aç›klamada
‹ttifak Metal firmas›n›n DAF ve TIRSAN araçlar›n›
tercih etmesinden duydu€u memnuniyeti dile getirdi.
Nuho€lu ‘TIRSAN Rulo Tafl›y›c› Semi-Treylerimiz,
TIRSAN Ar-Ge Merkez taraf›ndan tafl›d›€› yük ne-
deniyle çok önemli olan güvenlik ve sa€laml›k kri-
terlerine göre tasarlanmaktad›r. Detay hesaplamalar
ve testler sonucunda gelifltirdi€imiz rulo tafl›y›c›lar›m›z
tüm kullan›c›lar›ndan tam not almaktad›r’ dedi.

Türkiye içinde ve uluslararası eşya
ve akaryakıt taşımacılığı sektöründe
faaliyet gösteren Ankara merkezli
Lokal İnşaat Enerji Ltd. Şti., araç

alımında bir kez daha Mercedes-Benz’i tercih
ederek 63 adet Actros 1844 LS E5 çekiciyi
filosuna ekledi. Bu alım ile şirketin filosundaki
araç sayısı 105 adede yükseldi.

Mercedes-Benz Türk A.Ş. Aksaray Kamyon
Fabrikası’ nda düzenlenen törene, Lokal İn-
şaat Enerji Firma Sahibi Murat Yıldırım, İcra
Kurulu Üyeleri Mustafa Karamısır, Süleyman
Bayhan, Nakliye Operasyon Müdürleri Halil
Kadri Tamaz, Pınar Öztürk, Satın Alma Mü-
dürü İrfan Kara, Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Kamyon Müşteri Merkezi  Grup Şefi Burçak
Yetkin, Teknik Eğitmeni Halil Eryılmaz, Filo
Satış Sorumlusu Serdar Elibollar, Diyarbakır

Gelecek Otomotiv Bayi Genel Müdürü Aziz
Batgi ve Kamyon Satış Müdürü Gülseven
Diken katıldılar.

LOKAL İNŞAAT ENERJİ’DE 
HEDEF 100 ARAÇ

Lokal İnşaat Enerji Firma Sahibi Murat Yıl-
dırım, Mercedes-Benz araçların düşük yakıt
tüketimi, kullanım kolaylığı, ulaşılabilir yedek
parça olanağı ve yüksek ikinci el değeri se-
bebiyle Actros’u tercih ettiklerini belirtti. Ay-
rıca Mercedes-Benz’ in yaygın servis ağı ve
markaya duyulan güvenin de araç alımlarında
etkili olduğunu sözlerine ekleyen Yıldırım,
2012 yılı içerisinde de Mercedes-Benz araç
alımlarına devam ederek yıl sonunda top-
lamda en az 100 adet Mercedes-Benz aracı
filolarına ekleyeceklerini söyledi. 

Taşımacılık sektöründe faaliyet gös-
teren Ankara merkezli Lokal İnşaat
Enerji Ltd. Şti. 63 adet Mercedes-

Benz Actros 1844 LS E5 çekici alarak
filosunu güçlendirdi.

MERCEDES’DEN LOKAL İNŞAAT
ENERJİ’YE 63 ACTROS

Teslimatlar›na aral›ks›z devam eden Serin
Treyler, 6 adet Man Tgs 18400 4x2 Euro 5
Çekici ve 6 adet Tenteli Treyleri,  Serin
Treyler merkez fabrikada düzenlenen törenle
Ba€t›r Petrol’e teslim etti. Törene Ba€t›r Petrol
Ürün.Ulus.Nakliyat Ltd.fiti Yönetim Kurulu
Üyesi Mehmet fianl› , Ba€t›r Petrol
Ürün.Ulus.Nakliyat Ltd.fiti Yönetim Kurulu
Üyesi Abdulcelil Ba€t›r ve Serin Treyler Sat›fl
ve Pazarlama Müdürü Yaflar Erkan kat›ld›. 

“BUNDAN SONRA İLK ADRESİMİZ SERİN
OLACAK”

Törende konuflan Mehmet fianl›, “fi›rnak’›n
Cizre ilçesinde faaliyet göstermekteyiz. Bu
teslim alm›fl oldu€umuz araçlarla birlikte fi-
lomuzda 14 araç mevcut. A€›rl›kl› olarak
uluslararas› nakliyat ve akaryak›t tafl›mac›l›€›
u€raflmaktay›z. Tafl›mac›l›k faaliyetlerimizi
genelde Irak bölgesine yapmaktay›z. Bugün
teslim alm›fl oldu€umuz 6 adet çekici ve 6
adet tenteli Treyler ile birlikte 2012 y›l› yat›-
r›mlar›m›zda Serin’i tercih ettik. ‹nflallah
bundan sonraki yat›r›mlar›m›zda da ilk adre-
simiz Serin olacakt›r. Umar›m bu iflbirli€i
iki taraf içinde hay›rl› olur.”dedi

“BAĞTIR NAKLİYAT İLE ORTAKLIĞIMIZ
SÜRECEK”

Serin Treyler Sat›fl ve Pazarlama Müdürü
Yaflar Erkan ise “ Ba€t›r Nakliyat ile gerçekleflen
hem MAN Kamyon hem de Serin Treylerden

kaynakl› ifl ortakl›€›ndan çok memnunuz. Serin
Makine olarak Ba€t›r Nakliyat ile ç›kt›€›m›z bu
yolda devaml›l›€› sa€lamak ad›na en üst seviyede
efor harcayaca€›m›z› flimdiden taahhüt ediyoruz.
Ba€t›r Nakliyat’a bundan sonraki ticari hayatla-
r›nda baflar›lar diliyoruz”dedi.

Kaya Beton’un tercihi  

Ba€t›r Petrol Ürün.Ulus. Nakliyat Ltd. fiti., Serin’den 6
adet Man TGS 18400 4x2 Euro 5 çekici ve 6 adet tenteli

treyleri teslim alarak filosunu güçlendirdi.

BA⁄TIR NAKL‹YAT, SER‹N-
MAN ‹K‹L‹S‹NE GÜVEND‹

Volvo Kamyon Do€usan ‹nflaat’a Dün-
yan›n en güçlü çekicilerinden biri olan
Volvo FH16 750 teslimat› gerçeklefltirirken
Koçanlar Uluslararas› Nakliyat’a ise 4
adet Volvo FH 540 çekici filolar› güçlen-
dirdi.

DOĞRUSAN’A 1 ADET VOLVO FH16 750
Do€usan ‹nflaat, dünyan›n en güçlü çeki-

cilerinden Volvo FH16 750’yi filosuna katarak
zorlu inflaat görevlerine devam ediyor. 

“PERFORMANSINA ÇOK GÜVENİYORUZ”
Do€usan ‹nflaat’›n Ticari Araç Sorumlusu

Erbay Demir, bu çok özel arac›n teslimat›
esnas›nda yapt›€› aç›klamada; “H›zla geliflen
Türkiye’mizin altyap›s›n›n kurulmas›nda
ve daha kaliteli bir hayat›n temellerinin
at›lmas›nda inflaat sektörü baflrol oynuyor.
‹flte bu noktada Do€usan ‹nflaat olarak so-
rumluluklar›m›z›n bilincindeyiz. Volvo
Kamyon ile yapt›€›m›z ifl birli€i de bunun
önemli bir kan›t›d›r” dedi.

KOÇANLAR’A 4 ADET FH 540 ÇEKİCİ
Uluslararas› kara tafl›mac›l›€› alan›nda

hizmet veren Koçanlar Uluslararas› Nak-
liyat, teslim ald›€› dört adet yeni Volvo
FH 540 çok özel çekici ile araç park›n›
a€›r nakliyat ve proje tafl›mac›l›€› yönünde
güçlendiriyor. 

“VOLVO BİZİ YARI YOLDA BIRAKMAZ”
Volvo FH 540 çekicilerin teslimat töre-

ninde Koçanlar Uluslararas› Nakliyat’›n
sahibi U€ur Koçan yapt›€› aç›klamada
“1971 y›l›nda tek araçla bafllad›€›m›z yol-
culu€umuza bugün 54 araç ile devam edi-
yoruz. Filomuza katt›€›m›z dört adet
Volvo FH 6x4 çekici ile daha da güçlüyüz.
‹mzas›n› att›€›m›z çal›flmalarda Volvo
Kamyon ile ifl birli€i içerisinde olmaktan
çok memnunuz çünkü Volvo’lar hem da-
yan›kl› hem de konforlu. Bizi proje çal›fl-
malar›m›zda yar› yolda b›rakmayacaklar›n›
biliyor ve buna güveniyoruz. Volvo’nun
düflük yak›t tüketimi ve sa€laml›€› ile
maliyetlerimizi minimumda tutuyoruz.
Üstün konfor sayesinde en deneyimli sü-
rücüler ile çal›flabiliyoruz” dedi.

FORD CARGO OLDU
‹nflaat ve Madencilik alanlar›nda Ford Cargo
araçlarla faaliyet gösteren firman›n Haz›r Be-

ton’da da tercihi 4 adet Ford Cargo 4136M ve 1
adet Ford Cargo 3536M oldu. 

Ford Otosan; Kayseri’de faa-
liyet gösteren Bayer Beton’a 6
adet Ford Cargo 4136M mikser
ve 1 adet Ford Cargo 1838T çe-
kici mikseri törenle teslim etti.
Ford Otosan Do€u Akdeniz
Kamyon Sat›fl Bölge Müdürü
Ümit Öner ve sat›fl› gerçeklefl-
tiren Ford yetkili sat›c›s› Metin
Tafl›t Genel Müdürü Mehmet
Güler taraf›ndan teslim edilen
araçlar›, Bayer Mühendislik fir-
mas›n›n yat›r›m› olan Bayer Be-
ton’un Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Aslan teslim ald›. 

“FORD CARGO İLE GÜ-
VEN ALTINDAYIZ”

Bayer Beton Yönetim Kurulu
Üyesi Mehmet Aslan, törende
yapt›€› konuflmada tercihlerini
Ford Cargo’yu kullanmaktan
yana duyduklar› memnuniyeti
dile getirerek “Düflük yat›r›m
ve iflletme maliyetleriyle reka-
bette avantaj sa€layan Ford Car-
go’lar›n yayg›n servis a€›yla da
güvence alt›nday›z” dedi.

Bayer Beton 
Ford Cargo ile güçlendi

Volvo filolar›
güçlendirmeye 

devam ediyor

Volvo filolar›
güçlendirmeye 

devam ediyor

Volvo filolar›
güçlendirmeye 

devam ediyor

Volvo filolar›
güçlendirmeye 

devam ediyor

Volvo filolar›
güçlendirmeye 

devam ediyor

Volvo filolar›
güçlendirmeye 

devam ediyor
Volvo, Koçanlar Uluslararas› Nakliyat ve Do€usan ‹nflaat’a

yapt›€› 5 adet çekici teslimat› ile filolar› güçlendirdi.
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YENİ FAG TEKERLEK RULMANI İLE  ZAMANDAN TASARRUF
∂ Schaeffler Automotive Aftermarket, hafif ticari araçlar için yeni FAG tekerlek rulmanı
çözümüyle ürün portföyünü genişletiyor. Özellikle bu yeni çözüm ile tekerlek rulmanını
sökme ve takma süresi yüzde 60’a kadar azalıyor. Bir hafif ticari araç için yeni rulmanlara
gereksinim duyulduğunda taşıyıcı dingile bağlı bileşenler değil yalnızca tekerlek rulmanının
kendisinin değiştirilmesi yeterli olduğundan, bu çözüm garaj sahiplerine yeni bir avantaj
sağlıyor. Zamandan tasarruf sağladığı için müşteri memnuniyetini de olumlu yönde
etkiliyor. Schaeffler Automotive Aftermarket’te Binek Otomobilleri FAG Kıdemli İş Geliştirme

Müdürü olarak çalışan Mario Richiusa’nın belirttiği gibi, “Onarım sürelerini en aza indiren
çözümler bir müşterinin satın alma kararı ve müşteri sadakati açısından önemli bir faktör
olmaktadır. Bunun nedeni, – şirketler ve filo operatörleri için – daha uzun onarım sürelerinin
yalnızca önemli gecikmeler değil, aynı zamanda gelir kaybı anlamına da gelmesidir.”
Tasarımı ve otomobile monte edilme yöntemi nedeniyle, bu tekerlek rulmanı standart
aletler kullanılarak sökülemiyor ve yeniden takılamıyor. Bu nedenle, Schaeffler Automotive
Aftermarket özel bir sökme / takma aleti sunuyor. 

Mercedes-Benz Türk,
ARÜSDER fuarında
ilk kez yerini aldı

∂ Mercedes-Benz Türk, 30 May›s – 2 Haziran
2012 tarihleri aras›nda CNR Expo ‹stanbul’da
gerçekleflen 2‘inci ARÜSDER Araçüstü Ekip-
man Fuar›’na ilk kez Sprinter üst yap›s›yla
boy gösterdi.

Sprinter modelinin farkl› sektörlerin farkl›
ihtiyaçlar›na yönelik farkl› üst yap› çözüm-
lerine  uygunlu€unu duyurmay› hedefleyen
flirket,  555 m2’lik stand›yla yer ald›.

Mercedes-Benz Türk’ün fuarda sergiledi€i
araçlar Sprinter modelinin ihtiyaca yönelik
versiyorlar›;

¥ Sprinter 3 yöne devrilebilir kasal› kamyonet
¥ Sprinter Çift Kabin Kamyonet
¥ Sprinter Kapal› Kasa Frigorifik Kamyonet
¥ Sprinter Monopan Kasa Kamyonet
¥ Sprinter Polyester Kasa Kamyonet
¥ Sprinter Panelvan Frigorifik Araç
¥ Sprinter Ambulans’tan olufluyor. 
Mercedes-Benz Türk, özel araç müflterilerine

üstyap› konusunda yetkilendirdi€i flirketlerle ça-
l›flmay› öneriyor.

F ord Otosan, 30 May›s – 2 Haziran 2012
tarihleri aras›nda CNREXPO Fuar Mer-
kezi 2’nci Salon’da en yeni üstyap›l›
ürünlerini sergiledi. Ford Otosan’›n yeni

Ford Cargo 1832 DC 4x2 Çöp Kamyonu, Ford
Cargo 1832 ‹tfaiye Arac›, Ford Cargo 3536D
Damperli Yeni ‹nflaat Serisi ve Ford Cargo 3232C
ADR’li ile yer ald›€› ve Marmara Belediyeler
Birli€i taraf›ndan desteklenen ARÜSDER Fuar›’na,
belediyeler ve il özel idareleri baflta olmak üzere
tüm kamu kurum ve kurulufllar›n›n yan› s›ra
özel sektör firmalar› da yo€un ilgi gösterdi.Treyler,
damper, mikser, beton pompas›, kapal› kasa,
akaryak›t, LPG, ahflap kasa, çöp toplay›c› ve
di€er özel üstyap› imalat› gerçeklefltiren toplam
72 firmay› de€erlendiren Ford Otosan, onayl›
üstyap›l› araçlarda yaflanan sorunun garanti kap-
sam›nda Ford Otosan servislerinde h›zl› bir
flekilde çözümlenmesi hedefliyor.

YENİ ÇEVRECİ VE GARANTİLİ 
ÜSTYAPIYA SAHİP FORD CARGOLAR

TS1501 standard›na uygun haz›rlanan yeni
çöp kamyonu Ford Cargo 1832 DC 4x2 Ç,
sektörde ilk kez elektrik kullanarak sessiz
çal›flma ve düflük yak›t tüketimi sa€layan
çevreci üstyap›s›yla müflterilerin be€enisine
sunuldu. Standarda uygun flekilde dikey eg-
zozun yan› s›ra arka basamakta görevli var-
ken geri vitese geçmeyi ve 30 km/saat h›z›
aflmay› engelleyen sisteme sahip çöp kam-
yonu üstyap›l› Ford Cargo 1832 DC 4x2,
13+1,5 metreküp hacmindeki çöp kasas› ile
kullan›c›s›na komple çözüm sunuyor. Be-

lediye ve kamu kurulufllar›n›n itfaiye arac›
ihtiyaçlar› için farkl› seçenekler sunan 320
PS gücündeki yataks›z kabinli Ford Cargo
1832, aluminyum modüler sistem ekipmanl›,
5 bin litre  su kapasiteli, 200 litre köpük
kapasiteli itfaiye üstyap›s› ile fuarda ziya-
retçilerin be€enisine sunuldu. Ford Cargo
Yeni ‹nflaat Serisi araçlar›ndan 14 m3’lük
damperli 3536D modeli düflük yak›t tüketimi
sa€layan 360 PS güç ve 1600 Nm torka
sahip motoru, 16 h›zl› mandall› tip konforlu
flanz›man›, karl› yollar›n h›zla temizlenme-
sine olanak sa€layan kar b›ça€› ekipman›
ve tuz serici donan›m› ile fuarda sergilendi.
Tehlikeli madde sektörün beklentilerini

karfl›layan 3232C ADR’li araç da 25 ton
kapasiteli ADR’li tanker üstyap›s› ile sa€
taraf› bofl olarak fuarda yer ald›.

Ford Otosan, ARÜSDER Fuarı’nda Ford Otosan Onaylı Üstyapıcılar tarafından hazırlanan
yeni ürünlerini sergiledi. Ford Otosan fuarda 4 adet üstyapılı Cargo aracıyla yer aldı.

FORD OTOSAN ONAYLI ÜSTYAPI 
ÜRÜNLERİ ARÜSDER FUARI’NDAYDI

PolarXP, IFS Belgesi’ni 
alan ilk Türk lojistik şirketi

Türkiye’nin lider lojistik flirketlerinden Netlog
Lojistik Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Polar
Express (PolarXP) flirketi, IFS Uluslararas› G›da
Standard› (International Food Standard) Belgesi’ni
alan ilk Türk lojistik flirketi unvan›n› elde etti.
Böylece PolarXP deposunda saklanan g›da ürün-
lerinin tazeli€ini yitirmeden en sa€l›kl› flekilde,
son kullan›c›ya ulaflt›r›ld›€› da belgelendi.

“IFS GÜVENİN UNSURU”
PolarXP Sat›fl Grup Müdürü Bülent Erdem, IFS

Belgesi’nin g›da piyasas›nda bir güven unsuru ol-
du€unu vurgulayarak, PolarXP’nin IFS Belgesi’ni
almas›yla ilgili olarak flunlar› söyledi: “Türkiye’nin
81 ilindeki özmal araçlar› ve depolar›nda, so€uk,
donuk ve serin ›s› gruplar›nda, mal kabulden de-
polamaya ve so€uk zincir sevkiyatlar›na kadar
proseslerini garanti alt›na alan ilk ve tek lojistik
firmas› olduk. Bu gurur ve sorumluluk bilinciyle,
bundan sonra da, çal›flmalar›m›z› ayn› flekilde ba-
flar›yla sürdürece€iz” dedi.

Ba€›ms›z denetim kuruluflu olan ISA CERT ta-

raf›ndan denetlenen Netlog Lojistik Grubu flir-
ketlerinden POLAR XP, Türkiye’nin 81 iline 355
adet frigo özmal arac› ve onaylanm›fl tedarikçileriyle
so€uk, donuk ve serin g›dalar›n tafl›mas›n› ve da-
€›t›m›n› yap›yor. PolarXP parsiyel da€›t›m a€›,
adedi veya hacmi gözetmeksizin, donuk ve so€uk
ürünlerin 81 ile tarifeli da€›t›m› için Türkiye deki
en büyük sistemdir. PolarXP ayr›ca Türkiye de
16 ana flehirde bulunan depolar›yla so€uk ve
donuk muhafaza edilmesi gereken g›da ürünlerine
depolama hizmeti vermektedir. Hem g›da hem
de g›da d›fl› tüm ürünler için geçerli olan IFS G›da
Standard› Belgesi, tafl›ma, depolama, yükleme,
boflaltma, da€›t›m gibi tüm aktiviteleri kaps›yor.
G›da güvenli€inin ve üreticilerin kalite düzeylerinin
eflit kontrolüne yarayan bu standart, tar›msal üre-
timden g›dan›n tüketiciye ulaflan son noktas›na
kadar uçtan uca tüm aflamalar› denetliyor.

Türkiye’nin lider lojistik flirketlerin-
den Netlog Lojistik Grubu’nun so-

€uk g›da tafl›mac›l›€› alan›nda faali-
yet gösteren flirketi PolarXP, ‘IFS

Uluslararas› G›da Standard›
Belgesi’ni ald›.

Araç Takip Sistemleri 110 bin ağac› kurtard›
Mobil takip sistemlerinin sektör ve yenilik

lideri FiloTürk, müflterilerine sundu€u sistem
sayesinde, araç takip kullan›m› öncesi günde
35 dakika olan rölanti süresini 12 dakika
azaltarak 23 dakikaya inmesini sa€lad›.
Günde sa€lad›€› 12 dakikal›k rölanti tasarrufu
sayesinde bir araçtan y›lda 346 kilogram
daha az karbondioksit sal›n›m› sa€layarak
1 a€ac› çevreye kazand›ran FiloTürk, bu sa-
yede sistemine kay›tl› 110 bin araç ile bir
y›lda 110 bin a€ac› yok olmaktan kurtard›. 

“YAŞANILACAK BİR ÇEVRE 
OLUŞTURMAK AMACINDAYIZ” 

FiloTürk Genel Müdürü Adil Masarac›o€lu
araç takip sistemleri sayesinde sa€lanan
yak›t tasarrufunun çevreye önemli katk›lar›
oldu€unu belirterek “fiirketlerin iflini iyi
yapma ve karl›l›€›n ötesinde sorumluluklar

üstlenmesi gerekti€i bir ça€day›z. Bu hedef
do€rultusunda at›lacak en somut ad›mlardan
biri karbon sal›n›m›n› azaltmak. Araç takip
sistemleri de karbon sal›n›m›n› azaltma
konusunda önemli katk›lar sa€l›yor. Geçti-
€imiz y›llarda, hizmet verdi€imiz araçlarda
günde ortalama 35 dakika olan rölanti sü-
resini 12 dakika indirerek, sa€lad›€›m›z
yak›t tasarrufu ve karbon sal›n›m›ndaki
azalma ile her y›l, 110 bin a€açl›k bir orman›
çevreye kazand›r›yoruz”dedi.Türkiye’de 14
milyonun üzerinde araç bulundu€unu be-
lirten Masarac›o€lu; “Türkiye’de bulunan
araçlar›n 8 milyonunu ticari araçlar olufltu-
ruyor. Tüm ticari araçlarda araç takip sis-
temlerinin kullan›ld›€›n› düflünürsek ortaya
çok ciddi rakamlar ç›k›yor ve 8 bin hektarl›k
ormanl›k alan› kurtarmak mümkün” dedi.

ADİL MASARACIOğLU

5_Layout 1  14.06.2012  23:11  Page 1



Yurt içi tafl›mac›l›k yapan bireysel
kamyoncuya yap›lan uygulamalar
ile yurt d›fl› ç›k›fl› olan ya da deniz
yoluyla tafl›mac›l›k yapanlar aras›n-

daki uygulamalar›n birbirleriyle çeliflti€ini vur-
gulayan bireysel kamyoncu Yaflar Bayramo€lu,
nakliye ve mazot fiyatlar›n›n bir standarda
ba€lanmas› gerekti€ini vurgulad›. Lojistik fir-
malar› ile rekabet edemediklerini ifade eden
Bayramo€lu sözlerini flöyle sürdürdü: Lojistik
firmalar›n› büyük paralar ile bu ifle giriyor ve
çok arac› var. Yak›t› da deniz yolu tafl›mac›l›k
fiyat›ndan al›yor. Ben ise normal karayolu fi-
yat›ndan al›yorum nas›l rekabet edebilirim?
Ayn› zamanda ucuz floför çal›flt›r›yor. 10 arabas›
varsa 2 arabas›n›n zarar etmesi onu etkilemiyor,
ama bizim gibi bireysel kamyoncunun böyle
bir flans› yok. Birde lojistik firmalar›, müflteri-
lerine uzun vadeli ödeme imkan› sunabiliyor.
‹zim böyle bir flans›m›z da yok. Param›z› nakit
alamad›€›m›z zaman bir dahaki sefere ç›ka-
m›yoruz. O yüzden lojistik firmalar›na uygu-
lanan bu flartlardan dolay› ufak esnaf olan
kamyoncular bitmifl durumda. “

“KAMYONCULAR BORÇ BATAĞINDA”
Birçok kamyoncunun araçlar›n›n icral›k ol-

du€unu belirten Bayramo€lu, kredi kart›na,
sigortaya, akaryak›t istasyonlar›na, lastikçilere
borçlu bir flekilde yaflad›klar›n› belirtti. Bayra-
mo€lu, “ Arabam fluanda 70 bin TL ama 30
bin TL’de borcum var. ‹fl alamad›€›m›zdan do-
lay› borçlar gün geçtikçe art›yor. 14 gündür
Orhanl›’da ifl bekliyorum. Kontak açmadan
günlük maliyetim 40 TL. Bu flartlar alt›nda
biz nas›l hayat›m›z› sürdürelim.”

“NAKLİYE FİYATLARI 10 NUMARA 
YAĞA GÖRE BELİRLENİYOR”

Bu güne kadar hiç 10 numara ya€ kullanma-
d›€›n› belirten Bayramo€lu, nakliye fiyatlar›n›n
10 numara ya€a göre belirlendi€ini ifade ederek

10 numara ya€ kullan›m›na yönlendirildiklerini
ifade etti. Bayramo€lu, “10 numara ya€›n so-
nuçlar›n› görüyoruz. Araçlara ciddi zararlar
veriyor ve yang›n ç›kma riski çok yüksek. Ben
hiç kullanmad›m ve kullanmam da ama uy-
gulanan politikalar kamyonculara ‘10 numara
ya€ kullan›n’ demek istiyor”dedi.

“BU YAKIT CEPLERİMİZİ YAKTI”
Mitsubishi arac›nda 3-4 defa mecbur kald›-

€›ndan dolay› 10 numara ya€ kulland›€›n› ifade
eden bir di€er esnaf ise arac›n›n yolda kald›€›n›
belirterek “Ben 10 numara ya€› 3-4 sefer mazot
alamad›€›m için kulland›m ve Eskiflehir ram-
pas›nda da kald›m. Benim arac›m 10 numara
ya€› kald›rm›yor. Ben hiçbir arac›n da kald›r-
d›€›n› sanm›yorum. 10 numara bence fünyesi
çekilmifl bir el bombas› gibi. Ama benim gibi
mecbur kal›p kullananlar var. Bu ifle el atmalar›
için yetkililere sesleniyorum. Bu yak›t ceple-
rimizi yakt›” dedi.

“ŞOFÖR CEMİYETLERİ 
KAMYONCULARA EL UZATMALI”

Derne€imizin ismi var ama içinde bizi savu-
nacak, sorunlar›m›z› dile getirecek kimse yok
diyen nakliyeci esnaf› s›k›nt›lar›n›n katlanarak
büyüdü€ünü nakliyecinin üzerine bu kadar
çok gidilmesinin sebebini ise bireysel nakliyeyi
bitirmeye yönelik oldu€unu ifade etti. Kam-
yoncular›n sorunlar›n› ülke gündemine tafl›mak
için floför cemiyetlerinden bu ifle el uzatmalar›n›
isteyen Nakliyeci esnaf›, “Dernekler sadece
belge vermek ve aidat almakla bu sektörün
sorunlar›na çözüm bulamazlar. Bizim sorun-
lar›m›z› siyasilere aktarmada, çözüm yollar›
bulmada da yard›m etmeliler. Birde floförler
cemiyetinin tesislerine biz giremiyoruz çok
pahal›. Gecelik otel masraf› 40 TL birde yemek
yeseniz bu rakam daha da katlan›yor. Kam-
yoncu esnaf› olarak o tesislerden faydalana-
m›yoruz” fleklinde konufltular.

“EN ÇOK EZİLEN KAMYONCU ESNAFI”
Gece-gündüz demeden çal›flan kamyoncular›n

en çok ezilen ifl grubu oldu€unu dile getiren
nakliyeci esnaf›, çal›flt›klar›n›n karfl›l›klar›n› ala-
mad›klar› da vurgulad›. Uluslararas› çal›flan firmalara
ait araçlar›n dönüfl yolunda flehiriçi tafl›mac›l›€›na
da el att›klar›n› söyleyen esnaf, “Özelikle uluslararas›
C belgeli araçlar›n flehir içinde bizim tafl›mam›z
gereken yükleri masraflar› olmad›€› için, arac› bofl
döndürmemek için çok cüzi bir miktara tafl›mas›
bizlere darbe vuruyor. Büyük firmalar bizi istedikleri
gibi yönetiyor ve bizi durdurduklar› kadar onlara
kimse dur demiyor” ifadesini kulland›lar.

TRAFİK SİGORTASINI ÖDEMEK 
İÇİN ARACINI SATIYOR

Trafik sigortas›n› ödeyemedi€i için arac›n›
sat›fla koydu€unu belirten bir di€er nakliyeci
esnaf› ise “Ben trafik sigortas›na sebep arac›m›
sat›yorum. Sigortac›l›k karaborsa gibi oldu. Bu
araca sigorta yap›lmas›n›n nedeni bir kaza
an›nda karfl› taraf›nda ma€duriyetini gidermek.
Karfl› taraf›n ma€duriyetini gidermek için bizi
ma€dur ediyorlar.  O zaman trafik sigortas›n›
kald›rs›nlar, herkes kendi arac›n› kendi sigorta
ettirsin. Bence trafik sigortas›n›n hiçbir hükmü
yok” diyerek s›k›nt›s›n› dile getirdi.

∂ Shell Eco-Marathon’un 2012’de gerçekleştirdiği yarışta prototip araç kategorisinde, Fransız Microjoule-La
Joliverie takımı, 1 litre yakıt ve yarışmaya özel üretilen Michelin lastikleri ile 2 bin 832 km yol kat etti. Shell Eco-
Marathon yarışlarının 28’incisi, Hollanda’nın Rotterdam şehrinde gerçekleşti. Etkinliğe 1 litre yakıt ile mümkün
olan en uzun mesafeyi kat etmek için, 24 ülkeden 227 takım katıldı. Türkiye’den ise; Yıldız Teknik Üniversitesi,
İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Gediz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi,
Marmara Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Sakarya Üniversitesi, Terakki Vakfı
Özel Şişli Terakki Lisesi ve Erciyes Üniversitesi takımları yarışmaya katıldı. 
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2 bin 832 kilometre’ye 1 litre yak›t yetti

MAN’›n yeni gözdesi TGS EfficientLine’nin Bur-
sa’daki tan›t›m›nda konufltu€umuz MAPAR Otomotiv
Yönetim Kurulu Baflkan› Yalç›n fiahin TGS’in lans-
man›n›n yeni yap›lmas›na ra€men 150’ye yak›n araç
satt›klar›n› belirtti. Arac› satt›ran en önemli özelli€inin
yak›t tasarrufundan kaynakland›€›n› belirten fiahin,
firmalar›n yak›t giderlerinin azalaca€›n› da sözlerine
ekledi. Yeni bayi açma çal›flmalar›n›n da oldu€unu
belirten fiahin, “ bu sadece bizim istememizle de
alakal› bir fley de€il. MAN Türkiye’nin ve Tabi ki Al-
manya’n›n bunu kabul etmesi gerekiyor” dedi.

MAĞDUR OLMAMASI ADINA MÜŞTERİYE
YENİ ARAÇ TEMİNİ SAĞLANIYOR

Müflterinin en iyiyi hak etti€ini söyleyerek verdikleri
de€eri dile getiren fiahin, müflterilerinin ma€dur ol-
mamas› ad›na çaba sarf ettiklerini söyleyerek “Bir
kazal› bir araç oldu€u zaman biz bunun yerine
normal binek araçlarda oldu€u gibi bir arac› konsinye
olarak verebiliyoruz. Bu MAPAR olarak a€›r vas›ta
ve ticari araçlar konusunda Türkiye’de ilk kez
yap›lan bir uygulama” dedi. “Baflar›ya gidebilmenin
en iyi yolu zorluklar›n üstesinden gelmektir” diyen
fiahin sözlerini flu flekilde sürdürdü:“Biz en iyi
hizmeti sonuna kadar veren bir bayiyiz. Önce bir
harcama yapmam›z gerek yoksa bir andan bir fley
olmaz. Biz yedek motoru dahi elimizde tutabiliyoruz.
Çünkü bir anda bir motoru yap›p verme flans›n›z
yok. bu bizi MAN bayilerine ay›ran özelliklerden
birkaç tanesi. MAN olarak kalitemizi artt›rmak
ad›na personelimizin e€itimine de önem veriyoruz.
Ayr›ca müflterilerimizin ma€duriyetini gidermek
ad›na servisimize gelen araçlar›n tamir süresi bitene
kadar konuk odalar›nda müflterilerimizi a€›rl›yoruz.
ayr›ca elimizde Bursa’da ve ‹zmir’de olmak üzere 3-
4 tane yedek s›f›r motorumuz var. Bu motorlar› di-
yelim ki gece müflterimiz yolda kald›. 7/24 çal›flan
araç servislerimizle bu motorlar› ma€duriyetlerini
gidermek amac›yla kendilerine teslim ediyoruz.” 

“MAPAR’IN YIL SONU HEDEFİ 500 KAMYON”
MAN’›n Kamyon pazar›yla ilgili olarak da bilgi

veren MAPAR Otomotiv Yönetim Kurulu Baflkan›
Yalç›n fiahin 2012’nin ilk 5 ay›nda 1020 adet araç
satt›klar›n› söyleyerek, pazar› y›l sonu itibariyle 3
binlerde kapatacaklar›n› belirtti. Mapar Otomotiv
olarak ise hedeflerinin 450 ile 500 adet aras›nda ola-
ca€›n› da özelikle vurgulad›. Oya KAYA

Ali Osman Ulusoy Bakan 
Davuto€lu’ndan destek istedi

Ulusoy: “Bakan Davuto€lu’ndan komflu ülkelere gümrük
geçifllerinde kolayl›k sa€lanmas›n› istedi.”

∂ Trabzon Valisi Dr. Recep K›z›lc›k taraf›ndan
D›fliflleri Bakan› Prof. Dr. Ahmet Davuto€lu ve
Çevre ve fiehircilik Bakan› Erdo€an Bayraktar onu-
runa verilen yemekte Trabzon’da bulunan ifladam-
lar›, sivil toplum kuruluflu temsilcileri ve diplomatlar
bir araya geldi. 

Toplant›da Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas›
Meclis Baflkan› Ali Osman Ulusoy komflu ülkeler
ile ticaretin art›r›lmas›nda gümrüklerin gelifltiril-
mesinin önemine dikkat çekti. 

“TRABZON’A LOJİSTİK MERKEZ ŞART”
Trabzon Valisi Dr. Recep K›z›lc›k taraf›ndan

kendisine sunulan Lojistik Merkez dosyas› hak-
k›ndaki görüfllerini ifade eden Bakan Davuto€lu,
“Trabzon Valimiz Lojistik Merkez ile ilgili dosyay›
bana sundular. 2023 y›l›yla ilgili hükümet olarak
çal›flmalar›m›z var. Co€rafi olarak böyle önemli
bir hinterlanda sahip olan bir Trabzon’un Lojistik
Merkez olarak, bir taraftan Rusya ve Avrasya’ya,
di€er Avrupa’ya ulaflmas› bir hakt›r. Bu asl›nda
ayn› zamanda bir zarurettir. Herkeste bundan
istifade eder. Hedeflerimizi büyük tutmam›z ve
gelecek planlar›n› ona göre yapmam›z laz›m. Ama
her fleyden önce flehrimize sahip ç›kmam›z laz›m”
fleklinde konufltu.

“GÜMRÜK GEÇİŞLERİNDE KOLAYLIK SAĞ-
LANMALI”

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas› Meclis Baflkan›
Ali Osman Ulusoy komflu ülke gümrüklerindeki
h›zl› geliflme ve kolayl›klar› dile getirerek Türki-
ye’nin de bu geliflmelere ayak uydurmas› gerekti€ini
ifade etti. Gürcistan, Azerbaycan ve Kazakistan’daki
gümrük uygulamalar›n›n daha ileri seviyede oldu-

€unu kaydederek Bakan Davuto€lu’ndan destek
istedi.Rusya Federasyonu’na ihracatta yaflanan Ro-
Ro tafl›mac›l›€›ndaki sorunlar›nda gündeme geti-
rildi€i toplant›da Bakan Davuto€lu ifl adamlar›n›n
ifade etti€i sorunlar› dinledi€ini ve çözümlenmesi
konusunda hükümet olarak çal›flacaklar›n› ileti.

VALİ, LOJİSTİK MERKEZ DOSYASINI SUNDU
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan D›fliflleri Ba-

kanlar›n›n ilimizde gerçeklefltirece€i ‘Üçlü Zirve’
kapsam›nda kentimize gelen D›fliflleri Bakan› Prof
Dr. Ahmet Davuto€lu bu sabah program›nda ise
Trabzon Valili€i’ni ziyaret etti. Bakan Davuto€lu’nu
Valili€i ziyaretinde Trabzon Valisi Dr. Recep
K›z›lc›k karfl›lad›. Bakan Davuto€lu ve beraberindeki
heyet daha sonra Valilik Makam›nda geçti.

“TRABZON ÖNEMLİ BİR GİRİŞ KAPISI”
Bakan Davuto€lu burada yapt›€› konuflmada Trab-

zon’un tarih boyunca en önemli kentlerden biri oldu-
€unu ifade ederek, “Trabzon’u Karadeniz’in hem Ha-
zar’a hem de Asya’ya aç›lan kap›s› olarak görüyoruz.
Trabzon sadece ülkemiz aç›s›ndan de€il tüm Karadeniz
ülkeleri aç›s›ndan da çok önemli bir girifl kap›s›d›r. O
bak›mdan da stratejik bir öneme sahiptir. Hep böyle
olmufltur, bundan sonrada böyle olacakt›r” fleklinde
konufltu. 

Trabzon Valisi Dr. Recep K›z›lc›k taraf›ndan kendi-
sine sunulan Lojistik Merkez Raporunu da çok
önemli oldu€unu belirten Bakan Davuto€lu, “ Her
aç›dan Trabzon un kalk›nmas› ve sadece Türkiye
ölçe€inde de€il, bölgesel ve kültürel ölçekte de
önemli bir kesiflim noktas›n› oluflturmas› için çaba-
lar›m›z› sürdürece€iz” dedi. Hayati AKBAŞ

6
MAN Bayisi MAPAR Otomotiv müflteri

memnuniyetini artt›rmak ad›na kaza yapan
arac›n yerini yenisiyle dolduruyor.

KAMYONCU ESNAFI PATLAMAYA
HAZIR BOMBA GİBİ!

Bireysel olarak çal›flan kamyoncu esnaf›n›n say›s›n›n kü-
çümsenmeyecek kadar çok oldu€unu ifade eden kam-

yoncu esnaf›, üvey evlat muamelesi yap›lmas›ndan dola-
y› sorunlar›n›n görmezlikten gelindi€ini vurgulad›lar.

MAPAR yeniliklere 
iMZA ATIYOR
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∂ Toyota Fabrikasına gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, otomotiv sektörüne yönelik önemli
mesajlar verdi. Ergün, Toyota'yı Türkiye'de hibrit araç üretmeye davet
ederek, "Hibrit araçlar, Türkiye'de üretilirse vergi konusunda indirim
yapabiliriz" dedi. Sakarya'daki Toyota fabrikasının Avrupa'daki en
önemli fabrikalarından biri olduğunu belirten Ergün " Toyota'nın burada
bir Ar-Ge merkezi kurması lazım. Çünkü Türkiye'de önemli Ar-Ge
eksikleri var ve Türkiye'nin araştırma-geliştirme potansiyelinden ya-
rarlanması lazım. Bir başka husus, hafif ticari araç üretiminde de

Toyota'nın adım atması, kendisi ve sektör açısından uygun olacaktır"
dedi. Hibrit araç üretimi konusuna da değinen Ergün, Toyota’nın
araçlarının büyük bölümünde hibrit modelinin olduğunu da söyledi.
Ergün “Dolayısıyla hibrit araçlardan da üretim yapılması belki Türkiye'de
hibrit araçlarla ilgili vergi düzenlemesinin yapılmasını da yanında geti-
recektir. Çünkü Türkiye, cari açıkla mücadele eden bir ülke, tamamen
ithal kapısını açmak da istemeyiz. Türkiye'de hibrit araç üretimi söz
konusu olursa o zaman hibrit araçlarla ilgili vergisel düzenlemeler de
yeniden kolayca ele alınabilir.

TÜRKİYE’DE 
ÜRETİLEN HİBRİT

ARAÇLARINA VERGİ
DÜZENLENMESİ 

YAPILABİLİR

Gelecekli Taşımacılık!
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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
 – Avrupa'nın Yük ve boş Araç Borsalarının Piyasa Lideri, size ek iş   

 
 

  

 

   

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

 
 

  

 

   

  

 
 

  

 

   

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
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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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Arap Karayolu Tafl›mac›lar›
Birli€i (AULT) ile Uluslar aras›
Nakliyeciler Derne€i(UND)
aras›nda mutabakat zapt› im-
zaland›.

15 farkl› Arap Ligi ülkesinde
60 üye ile faaliyet gösteren

Arap Karayolu Tafl›mac›lar›
Birli€i (Arap Union of Land
Transport) ile UND aras›nda
Türkiye ve bölge ülkeler ara-
s›nda tafl›mac›l›k faaliyetlerini
gelifltirmek amac›yla mutaba-
kat zapt› imzaland›.

1976 y›l›nda Amman’da ku-
rulan, 15 farkl› Arap Ligi ül-
kesinde 60 üyesi ile faaliyet
gösteren, Arap Ligi Ulaflt›rma
Bakanlar› Konseyi’nde gözlem-
ci statüsünde bulunan ve ayn›
zamanda Konsey’de al›nan ka-
rarlar›n uygulamaya geçirilme-
sini sa€layan bir birlik konu-

munda olan Arap Karayolu Ta-
fl›mac›lar› Birli€i (Arap Union
of Land Transport) ile UND
aras›nda yap›lan görüflmelerde
Orange Card sistemine taraf
olunmas› ve Ürdün’den al›nan
geçifl ücretleri dâhil daha birçok
konu görüflüldü€ü belirtildi.

Ürdün’ün Baflkenti Am-
man’da yap›lan görüflmelerde
UND ad›na toplant›ya Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Ruhi Engin
Özmen, ‹cra Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Alper Özel, Yöne-
tim Kurulu Üyesi Edip Bak›mc›
ve Üye Metin Da€l› yer ald›.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı, takograf cihazlarındaki hile-
lerin önüne geçmek amacıyla ya-
yınladığı yönetmeliğe, TÜVTURK

Araç Muayene İstasyonu yetkilileri, Ulaştırma
Bakanlığı'na bağlı olduklarını belirterek yö-
netmeliği uygulamıyor.

TÜVTURK TAKOGRAF HİLELE-
RİNİ “HAFİF KUSUR” SAYIYOR

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın
ticari taşımacılık yapan TIR ve otobüslerin
takograf cihazlarında yaptığı hileleri önlemek
için çıkardığı 15 Mart’ta yürürlüğe giren
yasa TÜVTURK tarafından bağlayıcı bulun-
mayarak uygulanmıyor. Hız ve dinlenme
sürelerini denetleyen bu cihazlarda yapılan
hileler, önceki yönetmelikte hafif kusur ola-
rak değerlendiriliyordu. Yeni yönetmelikte
bu durum 'ağır kusur' olarak tanımlandı.
Buna göre 'ağır kusurlu' araçlar trafiğe çı-
kamıyor. Ayrıca birçok takograf hilesine
kapı açan servis ile araç firmalarına ağır
yaptırımlar ve para cezaları getiriliyor. Yö-
netmelik değiştirilmesine rağmen araçlarda
yapılan takograf usulsüzlükleri, TÜVTURK
araç muayene istasyonlarında hâlâ 'hafif
kusur' olarak değerlendiriliyor. 

TÜVTURK yetkilileri, kendilerinin Ulaştırma
Bakanlığı'na bağlı olduğunu belirterek Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
çıkarılan yönetmeliğin kendileri için bağlayıcı
olmadığını ileri sürüyor. Yönetmelik kar-
maşası nedeniyle takograf cihazında usul-
süzlük tespit edilen birçok araç 'hafif kusurlu'
olarak muayeneden geçerek trafiğe çıkıyor. 

“ULUSLARARASI TAKOGRAFÇI-
LAR DERNEğİ SUÇ 
DUYURUSUNDA BULUNACAK”

Muayeneden hafif kusurlu olarak geçen
birçok sürücü, polis denetimlerinde yeni
yönetmelikte öngörülen bin 300 liralık ağır
para cezasına çarptırılıyor. Bu durumu ba-
kanlığa şikâyet eden sürücüler, kendilerinin
TÜVTURK muayenesinden hafif kusurlu
olarak geçtiğini belirterek cezanın iptalini
istiyor. Takograf Cihazları Muayene ve Dam-
galama Yönetmeliği'nde uygulama tarihi
olarak belirtilen 15 Mart'tan sonra yaklaşık
en az 60 bin aracın muayene istasyonların-
dan geçtiğini, ancak bunlarda takograf ci-
hazlarına yönelik hilelerin ağır kusur olarak
değerlendirilmediğini anlatan Uluslararası
Takografçılar Derneği Başkanı Mustafa Ço-
banlı, "Yollarda tehlike saçan bu araçların

yeniden muayeneye çağrılmaları ve muayene
istasyonlarındaki kriterlerin yönetmeliğe
göre düzenlenmesi için suç duyurusunda
bulunacağız. Ulaştırma Bakanlığı'nın bir an
önce harekete geçmesi ve muayene istas-
yonlarındaki kriterlerin değiştirilmesi gere-
kiyor" dedi. 

YURTİÇİNE HAFİF, YURTDIşINA 
AğIR KUSUR BİLMECESİ

TÜVTURK’ün yurtdışına çıkacak araçlara
farklı yurtiçinde çalışanlara farklı değerlen-
dirmeler yaptığını belirten Çobanlı, şöyle de-
vam etti: "Yönetmelik çok açık, bu konuda
ayak diremek yasalara uygun değil. Biz
dernek olarak TÜVTURK'ü bağlı bulundukları
merkezi Almanya'da bulunan TÜV firmasına
şikâyet ettik. TÜVTURK muayenelerinde yurt-
dışına çıkış yapacak olan araçlar için tako-
grafta usulsüzlük 'ağır kusur' olarak değer-
lendirilirken yurtiçinde çalışan araçlar için
'hafif kusur' olarak değerlendirilmeye devam
ediliyor. Bu durum ülkemizdeki insan hayatına
verilen değeri de açık biçimde gösteriyor."

Emniyet Genel Müdürlüğü istatistiklerine
göre en çok ölümlü kaza, otobüs ve TIR gibi
ağır vasıtaların karıştığı kazalarda yaşanıyor.
TIR ve otobüslerde sürücülerin, başta hız

olmak üzere uyku ve dinlenme sürelerinin
kontrolünü sağlayan takograf cihazlarını kul-
lanmaları zorunlu. 

TÜVTURK, Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanl›ğ›’n›n takograf yönet-

meliğinin kendileri için bağlay›c› ol-
mad›ğ›n› ifade ederek Takograf Ci-

hazlar› Muayene ve Damgalama
Yönetmeliği’ni uygulam›yor.

TUVTÜRK, TAKOGRAF YÖNETMELİĞİNİ 
UYGULAMIYOR Dünya Bankas›n›n

Lojistik Performans
Araflt›rmas›nda
Türkiye’nin yeri

Yaz›l› bas›nda çok az
yer alan Lojistik sektörü-
müz hakk›nda bir bilgiyi,
sizlerle paylaşmak iste-
dim.

2012 senesi lojistik per-
formans› indeksinde (Dün-
ya Bankas› bu araşt›rmay›
gerçekleştirmektedir)

Türkiye, bir önceki se-
neden çok daha iyi bir ko-
numa  ulaşm›şt›r. 2011
senesinde 39’uncu s›rada
yer alan Türkiye,

2012 senesindeki araş-
t›rmada 12 basamak yük-
selerek 27’inci s›rada yer
alm›şt›r.
Ülke s›ralamas› hakk›nda
k›sa notlar;

‹talya………………..24
Portekiz……………..28
Polonya……………..30
Slovenya……………34
Bulgaristan……...….36
Macaristan……...….40
H›rvatistan……….…42
Çek Cumhuriyeti.......44
Slovakya……………..51
Romanya…………...54
Yunanistan…………

69’uncu s›rada yer almak-
talar.

Dünya Bankas› Lojistik
Performans Araşt›rmas›n-
da Türkiye 155 Ülke ara-
s›nda, 39’uncu s›rada yer
almaktad›r. Buda Türki-
ye’nin lojistik aç›s›ndan
nas›l bir potansiyele sahip
olduğunu gösteriyor.

Araşt›rma 7 kriter üze-

rinden, 1000 ' i aşk›n
freight forwarder ila yap›-
lan görüşmelerden, anket
çal›şmalar›ndan yola ç›-
karak haz›rlanm›şt›r.

7 Kriter.-
1-Gümrükleme Hizmet-

leri
2-Lokal Lojistik Gider-

leri
3-Zaman›nda işlem yap-

ma/süreklilik.
4-Lojistik Rekabet
5-Lojistik Altyap›
6-Uluslararas› sevkiyat-

lardaki kolayl›k
7-Takip, kontrol kolay-

l›ğ›
En başar›l› 10 Ülke şöy-

le s›ralanm›şlard›r;
1- Singapur
2- Hollanda
3- Almanya
4- ‹sveç
5- Avusturya
6- Japonya
7- ‹sviçre
8- Hong Kong
9- ‹ngiltere
10- Kanada
Türkiye birçok komşu

Ülkeyi geride b›rakarak
listenin 39’uncu s›ras›n-
da yer almaktad›r. Ma-
caristan 52. - Yunanistan
54. -Slovenya 57. - Ro-
manya 59. - Bulgaristan
63. – Makedonya 73. -
H›rvatistan 74. - Rusya
ise 94’üncü s›rada yer
almaktalar.

NAZMİ 
ÖZCAN
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UND, AULT ile mutabakat
zapt› imzalad›

∂ UTD; Ulaflt›rma, Denizcili ve Haberleflme Ba-
kanl›€› önünde yapt›klar› bas›n aç›klamas› ile
TÜVTURK muayenelerinde takograf kontrollerinin
“a€›r kusur” say›lmas›n› talep ederek bu problemin
bürokrasi ile de€il siyasi irade ile çözülece€ini
ifade etti.

“TAKOGRAF CİHAZLARI 
YÖNETMELİĞİ KANAYAN YARA”

UTD Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa Çobanl›
yapt›€› aç›klamada; “Ulaflt›rma, Denizcilik ve Ha-
berleflme Bakanl›€› bir türlü gereken talimat› TÜV-
Turk’e vermemifltir. Dolay›s›yla, araç muayene is-
tasyonlar›nda yap›lan takograf kontrolleri halen
“hafif kusur” kapsam›nda iletilmektedir. Karayollar›
trafik güvenli€i aç›s›ndan önemi hepimizce bilinen
takograf cihazlar›n›n, ülkemizin kanayan yaras›
trafik kazalar›n›n azalt›lmas› yönündeki fonksiyonu
idrak edilmifl olmas›na ra€men, takograflar›n hala
araç muayenelerinde “hafif kusur” kapsam›nda
de€erlendirilmesinin sonuçlar› maalesef a€›r ol-
maktad›r”

AB GİRİŞLERİNDE “AĞIR KUSUR” 
ÜLKE İÇİ “HAFİF KUSUR”

“Sonuç olarak; hileli, kalibrasyonsuz, damgas›z
ya da uygunsuz takograf cihaz› tak›l› araçlar kara-
yollar›m›zda tehlike saçmaya devam etmektedir”
diyen Çobanl›, “‹flin ilginç taraf› ülke içi uygula-
malar›nda “hafif kusur” olarak ›srarla sürdürülen
takograf kontrolleri, AB ülkelerine girifl yapan
araçlar için “a€›r kusur” kapsam›nda de€erlendi-
rilmesi. Bu durumda akla gelen, ‘bizim insan›m›z›n
can ve mal emniyeti AB ülkelerindeki vatandafl-
lardan daha m› az de€erlidir’ sorusudur.”

“BÜROKRASİ İLE ÇÖZÜM BULAMIYORUZ”
Aç›klama sonunda UTD Yetkilileri ile görüflmeye

gelen Karayollar› Düzenleme Genel Müdür Yar-
d›mc›s› Ahmet Güner ile görüflmek istemeyen
üyeler Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m ile görüfl-
mek istediklerini dile getirdiler. Mustafa Çobanl›
ise konuflmas›nda, 15 Mart’tan bu yanan bürokrasi
ile görüfltüklerini ve hiçbir çözüm alamad›klar›n›
da özellikle vurgulad›.

Uluslararas› Takografç›lar Derne€i(UTD) Ulafl-
t›rma, Denizcili ve Haberleflme Bakanl›€› önün-
de yapt›klar› bas›n aç›klamas› ile araç muayene
istasyonlar›nda yap›lan takograf kontrollerinin

“a€›r kusur” say›lmas›n› talep ettiler.

UTD, bürokrasiyle değil 
siyasetle görüşmek istiyor

AETR KONVANSİYONU
AETR Konvansiyonu, Uluslararası Karayolu

Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Per-
sonelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaş-
ması’dır. Karayoluyla uluslararası yolcu ve
yük taşımacılığının geliştirilmesi, karayolu
trafiğinin güvenliğini artırmak, uluslararası
karayolu taşımacılığı alanındaki çalışma ko-
şullarını, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
ilkeleriyle uyumlu hale getirmek ve düzen-
lemelere uyulmasını temin etmek üzere bazı
önlemleri birlikte almak amacı ile hazırlandı. 

Karayolunda taşımacılık yapan sürücülerin
çalışma ve dinlenme süreleri, sağlık ve gü-
venlik konuları ile ilgili düzenlemeler ILO’nun
kabul ettiği 153 sayılı sözleşme, AETR Kon-
vansiyonu, Karayolu Taşıma Kanunu ve
Karayolu Trafik Kanunu ile yapılmıştır.  AETR
Konvansiyonu uluslararası taşımalarda uy-
gulanacak kuralları belirlerken, Karayolu
Taşıma ve Trafik Kanunları daha çok yurtiçi
taşımalarda uyulacak kuralları belirlemiştir.
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∂ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)’nin yapmış
olduğu açıklamaya göre 2012 yılının Mayıs ayında, 72 bin
755 geçiş belgesi verilirken 57 bin 901’de TIR Karnesi
verildi. TOBB’un açıkladığı verilere göre; 2012 yılının Mayıs
ayında, 72 bin 755 geçiş belgesi verilirken, 57 bin de TIR
Karnesi verildi. 2012 yılı 5 ayında 360 bin 675 geçiş
belgesi verilirken 279 bin 313’de TIR Karnesi verildi. 2012

yılının Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla
verilen geçiş belgesi sayısında yüzde 3,14’lük bir azalma,
TIR Karnesi sayısında ise yüzde 2.02’lik bir artış olduğu
gözleniyor. Buna göre 2012 yılının ilk 5 ayında verilen
toplam geçiş belgesi sayısında bir önceki yılın aynı
dönemine kıyasla yüzde 5,49’luk, TIR Karnesi sayısında
ise yüzde 1,24’lük bir azalma oldu.8

1000 metrekare üretim alan› ve
25 çal›flan› ile Tuzla’da hizmet
veren Seyit Usta Treyler’in sahibi
Seyit Arslan ile sektörün sorun-

lar›n›, Seyit Usta markas› ile yakalad›klar›
kalite çizgisini ve hedeflerini konufltuk.

Üretim anlam›nda ortalama ayl›k 25
konteyner tafl›y›c› ürettiklerini belirten
Arslan amaçlar›n›n çok üretmek olma-
d›€›n› aksine az üretip kaliteli üretmek
oldu€unu vurgulad›. Arslan, “ Çok üretip
kalitesiz üretmekten ise az üretim en
kaliteliyi üretmenin peflindeyiz. O yüz-
den herkes bizi konteyner tafl›y›c›s›nda
örnek al›yor. fiu anda konteyner tafl›y›c›
denilince sektörde ilk üç içinde yer al›-
yoruz. Abim Atilla Arslan ve ben Seyit
Arslan olarak ç›rakl›€›m›z dahil 40 y›ld›r
bu sektörün içindeyiz. Seyit Usta mar-
kas›yla 2006 y›l›ndan beri bu sektördeyiz.
Kuruldu€uz y›llarda bu kadar yol kat
edece€imizi beklemiyorduk ama flu an
müflterilerimizin deste€i ile bekledi€imiz
hedeflerin üstündeyiz” diyerek yakala-
d›klar› hedeflerden dolay› mutlu oldu-
€unu ifade etti.

“KÖTÜ TAKLİTLER SEYİT
USTA’NIN ÖNÜNÜ AÇIYOR”

“Her sektörde birçok ürününün taklit
edildi€i gibi bizim sektörde de bir tasar›m›
tamamen bana ait olan römork ile birden
fazla konteyneri  tafl›yabilme özelli€ine
sahip olan Teleskopik konteyner tafl›-
y›c›y› maalesef rakiplerimiz hiçbir emek
harcamadan müflteriden talep ettikleri
bizim römorklar› fabrikalar›nda söküp
takmak suretiyle taklit edip piyasaya
ç›kart›yorlar bana göre emek h›rs›zl›€›
yap›yorlar”  diye ifade eden Arslan, ya-
p›lan kötü taklitlerin Seyit Usta mar-
kas›na olan güveni artt›rd›€›n› ifade etti.
Arslan sözlerini flöyle sürdürdü: “Te-
leskopik Konteyner tafl›y›c›da taklitle-
rimiz ç›kmadan sat›fl rakamlar›m›z iyiy-
di. Al›c›lar hakl› olarak fiyata bakt›€›
için sat›fllar›m›zda düflme oldu, çünkü
taklitlerimiz bizden ucuz. Ama bizim
ürünlerimiz neden taklit ediliyor diye
hiçbir zaman dert yanmad›m aksine se-
vindiriyor beni taklit edilmek. Çünkü
onlar›n yapt›€› römork veya taklit edilen
her ürün zaman içinde ar›zalar ve s›-
k›nt›lar yapmaya bafllad›€›nda römorku
düzeltmek için harcanan para ve zaman
kayb› ile inan›n maliyeti bizim römork-
lar›n çok üzerine ç›k›yor. fioförün çekti€i
çile de cabas›. Tüm bu nedenlerden
dolay› kötü ifller bizim önümüzü aç›yor.
Bizim yapt›€›m›z iflinde daha tam anlam›
ile çözebilmifl de€iller. Taklit eden fir-
malar abim ve benim gibi üretim de ça-

l›fl›yor olsalar bir gün çözerler. Taklitçiler
benim için düflman de€il can dostum.
Çünkü onlar›n yapt›€› s›k›nt›l› ve prob-
lemli ifller benim markam›n prestijini
ve kalitesini artt›r›yor.” 

Konteyner tafl›y›c›lar›nda ihtisas sahibi
olduklar›n› ve müflterilerinin ifllerini ko-
laylaflt›rma aray›fl› içinde olduklar›n› be-
lirten Arslan, 2011 y›l›nda 101 adet kon-
teyner tafl›y›c› satt›€›n› ifade etti.

“SEYİT USTA FRİGORİFİG 
ÜRETİMİNE BAŞLIYOR”

Seyit Usta markas›yla frigorifik üre-
timine bafllayacaklar›n› belirten Aslan,
“Hendek 2. Organize fabrika inflaat›
devam ediyor. Seyit Usta’n›n 2012
hedefi 200 rakam›n› aflmak. Önümüz-
deki süreçte Frigorifik treyler üretimini
bafllayaca€›z. fiu an 10 adetlik bir pa-
nelleri yurtd›fl›nda getirttik. Hendek’deki
fabrikam›za tafl›nd›€›m›z zaman orada
üretime bafllayaca€›z. Çünkü fluan ki
fabrikam›zda konteyner tafl›y›c›larla,
Frigorifik treyler üretimi biraz zor olur.
Yeni fabrikaya tafl›nd›€›m›zda onlar›
da üretmeye bafllayaca€›z. 10 adetlik
bir üretim yapt›k frigorifik de üretece-
€imiz 2 arac›da kendi nakliye flirketimde
kullanaca€›m Frigorifik konusunda ciddi
bir AR-GE çal›flmas› içindeyiz” dedi.

“MERDİVEN ALTI İMALATHANE-
LER YAVAŞ YAVAŞ BİTECEK”

Sanayi Bakanl›€› ve TREDER’in mer-
diven alt› imalathaneleri bertaraf etmek
için ciddi çal›flma içinde oldu€unu be-
lirten Arslan, sözlerini flöyle sürdürdü:
”TREDER olarak merdiven alt› imalat-
haneler konusunda ciddi çal›flma için-
deyiz Sanayi Bakanl›€› ile birlikte. fiu
anda treyler üreten tüm firmalar›n en-
vanteri ç›kart›l›yor. Merdiven alt›ndan
ziyade flu anda üretim yapmadan Teknik
belge satanlar var. Bizler iflimize sahip
ç›kar ve gerekli resmi kurulufllara bilgi
verirsek inan›n devlet kanal›ndan da
ciddi anlamda bize destek olacaklard›r.
Bu tip firmalar var olacakt›r da fakat
devletin çok s›k› denetimleriyle de ber-
taraf edilebilir.  TREDER’den önce kimse
merdivenalt› imalathaneler hakk›nda
bir giriflimde bulunmam›fl. fiimdi ise
TREDER ve Sanayi Bakanl›€› bünyesinde
bir dizi çal›flma yürütülüyor. Ben ina-
n›yorum bu tarz yerler birkaç y›l içinde
yavafl yavafl bitecek.”

“MERDİVENALTI SEKTÖRÜ 
YÜZDE 50 ETKİLİYOR”

Merdiven alt› imalathanelerin sektöre
sat›fl ve kalite anlam›nda özellikle yurt

d›fl›nda ve yurt içinde ciddi zararlar ver-
di€ini vurgulayan Arslan, iflini her an-
lamda düzgün yapan treyler üreticilerinin
ayakta kalmak için ciddi anlamda çaba
sarf ettiklerini de belirtti. Arslan, “Mer-
diven alt› imalathaneler ve taklitçiler ol-
masa 2011’de satt›€›m âdetin yüzde 50
daha fazlas›n› satard›m. TREDER Baflkan›
Recep Serin’in de dedi€i gibi merdiven
alt› imalathaneler bize ciddi zarar veriyor.
Bu geçifl döneminde bana yeni treyler ifli
gelsin de yapay›m diye beklemiyorum
tamirat ve servis noktas›nda müflterile-
rime hizmet veriyorum. Benim ölçe€im-
deki Treyler üreticileri ancak bu flekilde
ayakta kalabilir.”

“ENFLASYON VARKEN TREYLER ÜRETİ-
CİLERİ İYİ PARALAR KAZANIYORDU”

Enflasyon varken ald›€›n›z malzeme-
nin günlük fiyat› de€iflirdi dolay›s› ile
sat›lan ürününde fiyat› devaml› yük-
seltmek zorundayd› diyen Arslan, fluanda
tüm ürünlerin fiyat› neredeyse sabit ve
belli o yüzden çok iyi paralar kazan›l-
mad›€›n› dile getirerek sözlerini flöyle
sürdürdü: “Treyler üretiminde kar marj-
lar›n›n düflük olmas› sebebi ile kimse
hedefindeki yat›r›mlar› gerçeklefltire-
miyor. K›sacas› sektöre gereken önem
ve iltimas gösterilmiyor” dedi.

Türkiye – Letonya Kara Ulaflt›rma Karma Ko-
misyon (KUKK) toplant›s› Toplant›s› Ankara’da
Gerçeklefltirildi.

Türk heyetine Kara Ulaflt›rmas› Genel Mü-
dürlü€ü Daire Baflkan› ‹zzet Ifl›k’›n, Letonya he-
yetine ise Daire Baflkan› Andris Lubans’›n bafl-
kanl›k etti€i Türkiye ile Letonya aras›ndaki
Kara Ulaflt›rma Karma Komisyon (KUKK) top-
lant›s› 29-30 May›s 2012 tarihlerinde Ankara’da
yap›ld›. 

Türkiye ile Letonya aras›ndaki Kara Ulaflt›rma
Karma Komisyon (KUKK)  toplant›s›nda görü-
flülen konular; Türkiye ve Letonya aras›ndaki
ticaret ve tafl›mac›l›k operasyonlar›na dair bilgi
paylafl›m›, Tafl›ma operasyonlar›nda kullan›lan
geçifl belgelerinin libere edilmesi ve Eflya tafl›-
mac›l›€› oldu.

‹ki ülke aras›nda gerçeklefltirilen KUKK top-
lant›s›nda görüflülen konulardan ilki Letonya’da
al›nan vignette ücretlerinin kald›r›lmas› talebi
olumlu karfl›lanarak Letonya Maliye Bakanl›€›
ile yap›lacak görüflmeler sonras›nda 3 ay içerisinde
cevap verilece€i belirtildi.

Mevcut geliflmeler do€rultusunda iki ülke ara-
s›ndaki Geçifl Belgesi
kotas›nda bir de€i-
fliklik yap›lmam›flt›r.
Buna göre belge ko-
tas›; ‹kili ve transit
tafl›malar için 700
adet izin belgesi, Bofl
girifl / transit / ikili
/ üçüncü ülke tafl›-
malar› için 400 adet
izin belgesi olarak
kald›.

Türkiye-Letonya KUKK
TOPLANTISI YAPILDI

∂ UT‹KAD (Uluslararas› Tafl›mac›l›k ve Lojistik
Hizmet Üretenleri Derne€i) Yönetim Kurulu Baflkan›
Turgut Erkeskin,  Grand Hyatt ‹stanbul Oteli’nde
düzenledi€i bas›n toplant›s›nda UT‹KAD Yönetim
Kurulu üyelerini de kat›l›m›yla lojistik sektörünün
son bir y›l›n› de€erlendirdi. Kriz döneminde iki y›l
üst üste daralan sektörün krizden ç›k›fl süreciyle
birlikte yeniden yükselifle geçti€ini ve geçti€imiz
iki y›l› çift haneli büyüme ile tamamlad›€›n› dile
getiren Erkeskin, sektörün önümüzdeki y›llarda da
büyümesini sürdürece€ini kaydetti.

“EKONOMİYİ LOJİSTİK CANLANDIRACAK”
2023 y›l›nda 1,12 trilyon dolara ulaflmas› beklenen

d›fl ticaret hacmi, teflviklerden ulafl›m sektörünün
ald›€› pay ve son dönemlerde Balkan ülkelerine
olan hareketlerin Türkiye üzerinden akmaya baflla-
mas›, lojistik sektörünün gelece€e umutla bakmas›na
neden oluyor. Erkeskin, “Türkiye’nin 100. y›l
hedefine ulaflmas›nda d›fl ticaretin artmas›, küresel
pazarlara yap›lacak ihracat›n 4 kat›na ç›kmas› anla-
m›na geliyor. 1,2 trilyonluk dolarl›k ticaret hacmini
s›rtlayacak olan sektörde hiç kuflkusuz lojistik
sektörü olacakt›r. 2030 Tafl›mac›l›k ve Lojistik Sek-
törü Raporu’nda dünya ticaret hacminin geliflmekte
olan do€u ekonomilerine do€ru kayaca€› öngörül-
mektedir. Bu öngörü,  Asya’y› Avrupa’ya ba€layan
en önemli köprü olan Türkiye’yi bir kez daha önemli
bir konuma getiriyor. Türkiye co€rafi konumuyla

yakalad›€› bir avantaj› do€ru kulland›€›nda Orta
Do€u-Asya-Avrupa üçgeninde önemli bir transfer
merkezi haline gelecektir ” fleklinde yorumlad›.

“YABANCI LOJİSTİK ALTYAPIYA BAKIYOR”
Sektördeki büyümenin yabanc› yat›r›mc›lar›n›n

gözünden kaçmad›€›n› ve yat›r›m için f›rsat kolla-
d›klar›n› vurgulayan Erkeskin, yabanc› sermayenin
yat›r›m kararlar›n› etkileyen en önemli kriterin lo-
jistik altyap› oldu€unu söyledi. Erkeskin, “Yabanc›
sermaye yat›r›m yapaca€› ülkeleri üretti€i ürünleri
tüketim pazarlar›na en düflük maliyet ve en k›sa
zamanda ulaflt›racak lojistik altyap›lar›na göre be-
lirliyor. Do€rudan yabanc› yat›r›m için Türkiye’nin
ulafl›m altyap›s›n› gelifltirmesi ve lojistik perfor-
mans›n› daha yukar›lara tafl›mas› gerekiyor. ” 

Ayr›ca Dünya Bankas› Lojistik Performans En-
deksi`nde, 2010 y›l›nda 39'uncu s›rada yer alan Tür-
kiye`nin bu y›l 12 basamak birden atlayarak 155
ülke aras›ndan 27'inci s›raya yükselmifl olmas› sek-
törün gelecekte ulaflaca€› boyutu göstermesi bak›-
m›ndan önemli bir geliflme olarak nitelendiriliyor.

Karayolu Tafl›mac›l›€› Yetki belgesi
Sahipleri için www.turkiye.gov.tr ad-
resiyle e-devlet sistemiyle yap›lacak
olan Özmal Tafl›t Ekleme, Özmal
Tafl›t Düflme, Plaka Bilgisinden Ödeme
Sorgulama, Yetki Belgesinin Ödeme-
lerini Sorgulama, Ödeme Numaras›n-
dan Ödeme Detay› Sorgulama, Tafl›t
Kart› Yazd›rma ve Tafl›t Belgesi Yaz-
d›rma hizmetleri sorgulamas› kulla-
n›ma aç›ld›.

Hizmetin kullan›labilmesi için ifl-
lemi yapacak olan kiflinin, e-imza,
mobil imza veya e-Devlet flifresinden
herhangi birine sahip olmas› ve ifllemi
yapaca€› yetki belgesi sahibi gerçek
veya tüzel kiflilik için temsil ve ilza-
ma(ba€lay›c›) yetkili olmas› gerek-
mektedir. E-Devlet flifresi PTT flube-
lerinden temin edilebiliyor.

Bu sayede Karayolu Tafl›ma Yönet-
meli€i kapsam›nda faaliyette bulunan
yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel
kifliler; araç tescil belgelerinde adlar›na
tescil edilmifl özmal tafl›tlar›n yetki
belgesine ekleme ifllemlerine, araç tes-
cil belgelerinde adlar›na tescil edilmifl
özmal tafl›tlar›n yetki belgesinden düfl-
me ifllemlerine, yetki belgelerinde ka-
y›tl› tafl›tlara ait tafl›t kart› ücretlerine,
ödenme durumunu tafl›t plaka bilgi-
sinden sorgulama, ödeme numaras›n-
dan ödeme durumunu sorgulama,
yetki belgelerinde kay›tl› bir tafl›t›n
plaka bilgisinden tafl›t kart› ç›kt›s›na
eriflebilme, yetki belgesinin tafl›t belgesi
ç›kt›s›na eriflebilme ve yetki belgelerine
tahakkuk etmifl tüm ödemelerin du-
rumunu sorgulayarak detayl› ödeme
ç›kt›s›na eriflebilme ifllemlerini e-

devlet kap›s› üzerinden gerçeklefltiri-
lebiliyor.

Plaka Bilgisinden Ödeme Sorgulama:
Gerçek kifli firmalarda firma sahibi,
tüzel kifli firmalarda ise Karayolu Dü-
zenleme Genel Müdürlü€ü, bölge mü-
dürlükleri veya yetkili ticaret odalar›nda
sistem üzerinden tan›mlamas› yap›lm›fl
imzaya yetkili kifliler bu hizmeti kulla-
nabilirler.

Yetki Belgesinin Ödemelerini Sorgu-
lama:Gerçek kifli firmalarda firma sahibi,
tüzel kifli firmalarda ise Karayolu Dü-
zenleme Genel Müdürlü€ü, bölge mü-
dürlükleri veya yetkili ticaret odalar›nda
sistem üzerinden tan›mlamas› yap›lm›fl
imzaya yetkili kifliler bu hizmeti kulla-
nabilirler.

Ödeme Numaras›ndan Ödeme Detay›
Sorgulama : Gerçek kifli firmalarda firma
sahibi, tüzel kifli firmalarda ise Karayolu
Düzenleme Genel Müdürlü€ü, bölge
müdürlükleri veya yetkili ticaret odala-
r›nda sistem üzerinden tan›mlamas› ya-
p›lm›fl imzaya yetkili kifliler bu hizmeti
kullanabilirler.

Tafl›t Kart› Yazd›rma: Gerçek kifli fir-
malarda firma sahibi, tüzel kifli firmalarda
ise Karayolu Düzenleme Genel Müdür-
lü€ü, bölge müdürlükleri veya yetkili
ticaret odalar›nda sistem üzerinden ta-
n›mlamas› yap›lm›fl imzaya yetkili kifliler
bu hizmeti kullanabilecekler.

Tafl›t Belgesi Yazd›rma: Gerçek kifli
firmalarda firma sahibi, tüzel kifli fir-
malarda ise Karayolu Düzenleme Genel
Müdürlü€ü, bölge müdürlükleri veya
yetkili ticaret odalar›nda sistem üzerinden
tan›mlamas› yap›lm›fl imzaya yetkili
kifliler bu hizmeti kullanabilecekler.

Yüksek kat›l›m›n oldu€u Genel
Kurulda dernek üyeleri ve sektör
temsilcileri uluslararas› karayolu ta-
fl›mac›l›€› sektöründe yaflanan so-
runlar› dile getirirken, derne€in bu
sorunlar› daha yüksek ses ile dile ge-
tirmesini talep ettiler.

Bu konuda önceki dönem Yönetim
Kurulu Baflkan› ve bu dönem baflkan
aday› ‹dris fiendil   baflta, Ulaflt›rma
Deniziclik ve Haberleflme Bakanl›€›
olmak üzere, di€er ilgili kamu ku-
rumlar› ve yöneticileri ile yap›lan
görüflmeler, geliflmeler, giriflimler
hakk›nda  genel kurula bilgi sundu.
Bunun yan› s›ra derne€in Yeni Güm-
rüklü TIR Park› hakk›nda bir sunum
yap›ld› ve çal›flmalar›n h›zla devam
etti€ini, ‹zmir'e yak›flan Uluslararas›
standartlarda modern gümrüklü TIR
park›n›n en geç Haziran ay› sonunda
hizmete girece€i bildirildi.

Görüflmelerden sonra gündemdeki
Yönetim, Denetim Kurullar›   mad-

desine gelindi€inde, baflka liste ol-
mad›€› için   tek liste ile seçime
geçildi ve ‹dris fiendil baflkanl›€›n-
daki  liste 3 seneli€ine yönetime se-
çildi.

Seçimlerden sonra tekrar söz alan
Baflkan ‹dris fiendil’i seçimlerin tek
liste ile yap›lm›fl olmas›, derne€in
birlik ve beraberli€ini, tek yürek, tek
yumruk oldu€unun göstergesi oldu-
€unu, tüm üyelere, flahs›na ve yöne-
tim kuruluna göstermifl olduklar›
destek ve güvenden dolay› teflekkür
etti.

UKAT eski başkanla 
devam kararı aldı
20 y›ld›r uluslararas› Karayolu Tafl›mac›lar› ve Acentelerinin ih-
tiyaç ve sorunlar›na çözüm üreten UKAT, 15. ola€an genel ku-
rulunu  ‹zmir'de Best Western Konak Oteli’nde gerçeklefltirildi.

Karayolu Tafl›mac›l›€› Yetki belgesi Sahipleri için Özmal Tafl›t
Ekleme, Tafl›t Düflme, Plakadan Ödeme Sorgulama, Yetki Bel-
gesi Ödeme Sorgulama, Ödeme Numaras›ndan Detay› Sorgula-

ma, Tafl›t Kart› ve Belgesi Yazd›rma ifllemleri kolaylaflt›.

SEYİT ARSLAN: ‘TAKLİTÇİLER
BİZİM ÖNÜMÜZÜ AÇIYOR’

2006 y›l›ndan beri Seyit Usta markas›yla konteyner tafl›mac›l›€›na
sundu€u ürünlerle ad›ndan söz ettiren Seyit Arslan ürünlerinin

taklit edilmesinde mutluluk duydu€unu belirtti.

MAYIS AYI GEÇİŞ BELGESİ VE TIR KARNESİ İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

ERKESKiN: “TÜRK LOJiSTiği DÜNYA LiGiNDE”
UT‹KAD Baflkan› Turgut Erkeskin,

Türkiye’nin istikrarl› büyümesi ve artan
d›fl ticaret hacmine paralel olarak lojis-

tik sektörünün son y›llarda ciddi bir
at›l›m yapt›€›n› söyledi.

UKAT Dernek Yönetimi 
şu şekilde oluştu:
∂ İdris Şendil- Başkan
∂ Ali Kapçı -  Başkan Yardımcısı
∂ Uğur Erdoğan- Başkan Yardımcısı
∂ Sinan Demirozer -Muhasip Üye
∂ Atakan Kayaoğlu-Üye
∂ Hakan Erdem-Üye
∂ Kadri Savaşan-Üye

Geçiş Belgesi ve TIR Karnesi- Verilen Belge Sayıları/ MAYIS AYI
2011 (Mayıs) 2012 (Mayıs) Değişim

Verilen Geçiş Belgesi 75112 72755 % -3,14
Verilen TIR Karnesi 56757 57901 % 2,02

Geçiş Belgesi ve TIR Karnesi- Verilen Belge Sayıları/ 5 AYLIK TOPLAMI

Verilen Geçiş Belgesi 381611 360675 % -5,49
Verilen TIR Karnesi 282828 279331 % -1,24

2011 (Ocak- Mayıs) 2012 (Ocak- Mayıs)

İZZET IŞIK

Yetki belgesi Sahipleri için 
E-Devlet kullan›ma aç›ld›

Değişim
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BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU PİNHANİ İLE COŞTU
Kötü hava koşulları yüzünden ileri tarihine ertelenen
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Geleneksel
Bahar Şenliği etkinliği Çavuşbaşı Arhavi Piknik Ala-
nı’nda gerçekleşti.  Bu yıl 3.sü organize edilen etkinlik
programında bolca eğlence ve müzik vardı.  Gün
boyunca sıcak havaya rağmen gladyatör, rodeo ,
yoğurt yeme, bilek güreşi, yumurta taşıma ve çuval

yarışmalarında kupa ve madalyalar için birbirleri ile
kıyasıya mücadele eden öğrenciler ile birlikte izleyenler
de neşeli dakikalar geçirdiler. Pinhani’den önce alt
grupların sahne performansları ile Beykoz Lojistik
Meslek Yüksekokulu Öğrencileri yılsonu sınav yor-
gunluklarını atarak yaza merhaba dediler. Gece
saatler 10’nu gösterdiğinde herkesin beklediği Pinhani

sahnede sevenleri ile buluştu. Birbirinden güzel
şarkıları ile 90 dakikalık performansları dinleyenleri
mest etti. Konser sonunda Beykoz Lojistik Meslek
Yüksekokulu Öğrencileri’ni kırmayıp tekrar sahneye
gelen Pinhani, konserin son şarkısını tekrar seslen-
direrek Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokul 3. Bahar
Şenliği’ni sonlandırdı.

Y›l: 3  SAYI: 69 F‹YATI: 50 kuruş - HAZ‹RAN 2012
GAZETEN‹N YAYIN PER‹YODU: HAFTALIK

YAYIN TÜRÜ: YEREL/SÜREL‹
www.tasimacilar.com
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Ü
rünlerine ticari boyutla yaklaşmayıp,
onlara sektörel bilinçlenme yolunda
müşterilerine sundukları bilgi dökü-
manları gözüyle bakan OKT, MAN,

Ford ve Mercedes-Benz gibi kamyon üreti-
cilerinin yetkilileri ile bilgilendirme amaçlı
söyleşi programı gerçekleştirdi. Müşterilerinin
merak ettiği soruları cevaplandırırken birlikte
yürüttükleri başarılı partnerliğin de altını çiz-
diler. 

Gündemlerinde Sanayi Bakanlığı tarafından
CE sertifikalandırmasıyla ilgili yönetmeliği
paralel olarak yaşanacak gelişmeler, kentsel
dönüşümün inşaat sektörüne getirileri, ikinci
aşama tip onay gündemi gibi konulara yer
veren sektör duayenleri, OKT’nin bu anlamda
sektöre kazandırdığı kalite algısı ile ilgili yo-
rumlara yer verdi.  OKT, Kurumsal İletişim ve
Medya İlişkileri Koordinatörü Özge Kocakula,
Satış Müdürü Barış Çenesiz, Pazarlama Müdürü
Bülent Tezel ve Genel Müdür Hakan Maraş ile
izleyicilerin karşısına çıkarak sektör tarafından
merak edilen soruları cevaplandırdı. 

“OKT SLOGANIN HAKKINI VERİYOR”
Çıktıkları değişim yolculuğunu ayrıntılarıyla

ele alan OKT’nin Kurumsal İletişim ve Medya
İlişkileri Koordinatörü Özge Kocakula, böyle
bir yolculuğun yalnız OKT için değil öncelikli
olarak sektör için gerekli olduğunun altını çi-
zerek sözlerine başladı: ‘‘Sektördeki görevimiz,
bugüne dek kendi sınırları içerisinde kalmış
üst yapı ekipmanları üreticilerini, kaliteli oyna-
nacak bir oyunun içine çekerek bu sektörün
dünya çapında bir ün kazanmasını sağlamaktır.
Başlattığımız değişim süreci, diğer sektör men-
suplarına yol gösterici olacaktır. OKT, ‘Yeniliğin
İçinde Bilinenin Dışında’ sloganıyla çıktığı bu
yolculukta, tüm söylemlerinin hakkını vermek-
tedir’’ şeklinde konuştu. 

“OKT İNşAAT SEKTÖRÜNE 
ÇÖZÜM SUNAN BİR YAPIDA”

Açıklamalarında, kentsel dönüşüm sürecinin
üzerinde duran OKT Trailer Genel Müdür Hakan
Maraş, ‘‘İnşaat sektörü, bir ülkeyi ayakta tutan
en önemli sektörlerden biridir; Türkiye ekono-
misinde kaynak sağlama, istihdam yaratma
diğer sektörleri harekete geçirme, doğal ve
toplumsal çevreyi etkileme, katma değer ka-
zandırma ve rekabet oluşturma gibi önemli iş-
levler üstlenmiştir. Bu özelliği sebebiyle öğretide

lokomotif sektör olarak da adlandırılmaktadır.
OKT Trailer, inşaat sektörü ve alt sektörlerine
çözüm sunan bir yapıda olduğundan, sektör
dinamiklerini yakından izleme şansına sahiptir’’
sözleriyle, inşaat sektörünün önemini gözler
önüne serdi. 

“SİLOBASLAR BASINÇLI KAPLAR 
YÖNETMELİğİNE GÖRE ÜRETİLMELİ”

Böylesi bir sektörde yaşanan iş kazalarına
da dikkat çeken OKT Satış Müdürü Barış Çe-
nesiz, ‘‘İnşaat sektörünün en önemli alt sek-
törlerinden biri olan hazır beton sektöründe
Beton santralinde çalışan silobaslarımız, basınçlı
kaplar statüsünde yer alan ve standartlardan
saptığında, yanlış malzeme ile üretildiğinde,

yanlış üretim metodu kullanıldığında, kaynak
noktaları yanlış tespit edildiğinde çok acı can
kayıpları ile sonuçlanabilen ayaklı bombalar.
Silobaslar, basınçlı kaplar statüsünde yer al-
dığından, bu araçların herhangi bir kaza anında
kaynak noktalarından darbe alması, aracın
bomba etkisi yaratarak içindeki basınçla birlikte
kilometrelerce öteye savrulması anlamına ge-
liyor. Bu arada aracın sürücüsü, genellikle ta-
şıdığı çimento taneleri içerisine dolmuş bir şe-
kilde nefessiz kalarak can veriyor. Bu tablonun
ne kadar acı olduğunu OKT ekibi oldukça iyi
biliyor, bu nedenle tüm insanlığa bunları anla-
tarak gerek sektör adına gerekse tüm insanlık
adına bu bilinci yerleştirmeyi ödev kabul ediyor’’
dedi.

“CE İşARETİ TAşIMAYAN SİLOBAS
ÜRETİCİLERİNİN FAALİYETLERİ
DURDURULACAK”

Yine inşaat sektörünün bir alt dalı olan hazır
beton sektöründe çalışan silobasların CE işareti
taşıması gerekliliği ile ilgili değerlendirmede
bulunan Genel Müdür Hakan Maraş, CE işareti
taşımayan silobas üreticilerinin faaliyetlerinin
durdurulacağını, Bilim Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı’nın aldığı karar gereği, silobaslarda de-

netim zorunluluğu getirileceği gündeme getirildi.
Buna göre; “CE” uygunluk işareti ve onaylanmış
kuruluş kimlik numarası taşımayan silobas
üreten üreticilerin faaliyetleri bundan sonra
durdurulacak ve karayoluna çıkamayacak.  

ANA ÜRETİCİLERDE 
OKT’YE TAM NOT

Ford Satış Müdürü Tufan Altuğ, MAN Satış
Sonrası Hizmetler Müdürü şinasi Ekincioğlu,
Mercedes Egemer Kamyon Satış Müdürü
Murat Duru’nun OKT Trailer yetkilileri Genel
Müdür Hakan Maraş, Satış Müdürü Barış Çe-
nesiz, Pazarlama Müdürü Bülent Tezel ile yap-
tıkları söyleşide, bir üst yapıcı olarak OKT’nin
üretim süreçlerinde gösterdiği performansın
beklenilen standardın çok üzerinde olduğu,
bu nedenle OKT ile yürüttükleri çalışmaların
her iki taraf açısından oldukça olumlu sonuçlar
verdiği, bunun yansımalarının da müşteri mem-
nuniyeti sahasında edinilen başarıyla taçlan-
dırıldığı vurgusu yapıldı. 

∂ Otomatik At›k Toplama Sistemi üze-
rinde yirmi y›ll›k tecrübesi ve gelifltirdi€i
teknolojilerle Nord Engineering, REW ‹s-
tanbul’da ticari araçlar›n tam otomatik flan-
z›man markas› Allison Transmission ile
birlikte yer al›d›. 

Geri Dönüflüm, Çevre Teknolojileri ve
At›k Yönetimi konusunda uluslararas› son
teknoloji ve geliflmelere ev sahipli€i yapacak
REW ‹stanbul 2012, T.C. Çevre ve fiehircilik
Bakanl›€›’n›n deste€iyle Beylikdüzü TÜYAP
Fuar merkezinde 8’inci kez kap›lar›n› açt›.
Özellikle tek operatörlü at›k toplama sis-
temlerinde uzun y›llara dayanan deneyimi
ile ön plana ç›kan Nord Engineering, REW
‹stanbul 2012’de ileri teknolojisi ve at›k
toplama çözümlerini sunmak üzere yerini
ald›. 

ALLİSON İLE GELEN RERFORMANS
Türkiye’deki çal›flmalar› kapsam›nda

Nord Engineering otomatik sistemleriyle
uyum içinde olan ve operasyonlar›nda ve-
rimlili€i artt›ran Allison tam otomatik
flanz›manlar› tercih ediyor. Dünyada oto-
matik at›k toplama sistemleri üzerinde
gelifltirdi€i teknolojiler sayesinde lider olan
Nord Engineering, tam otomatik Allison
flanz›manlar ile istedi€i performansa ula-
fl›yor. Bu nedenle Allison Transmission
REW ‹stanbul 2012’de at›k ve çöp toplama
araçlar›na yönelik sundu€u Allison 3000
serisi tam otomatik flanz›man modelini
Nord Engineering ile birlikte çözüm orta€›
olarak sergiliyor. 

“MÜŞTERİLERİMİZE CİDDİ 
TASARRUF SAĞLIYORUZ”

“Nord Engineering olarak otomatik bir
sistem ile at›k toplama ve tafl›ma hizmeti
sunuyoruz” diyen Nord Engineering Türkiye
Müdürü Roberto Messi sözlerini flu flekilde
sürdürdü: “Özellikle yer alt›nda bulunan
konteyn›rlar›m›z ile gelifltirdi€imiz otomatik
at›k toplama sistemimiz sektörde önemli
bir yere sahip. Sundu€umuz özel sistemler
ile hem zaman hem de ifl gücü anlam›nda
müflterilerimize tasarruf sa€l›yoruz. Uzun
deneyimler ve konu ile ilgili analizler, gü-
nümüzde kullan›lan at›k toplama sistemle-
rinin yerine, EASY toplama sisteminin kul-
lan›lmas› gereklili€ini kan›tlad›. Bu sistem 

bilateral (çift tarafl›) tek-operatörlü ekip-
mandan ve de€iflik boyutlardaki konteyner-
lerden olufluyor. EASY ekipmanlar› ve Nord
Engineering konteynerleri verimli ve fonk-
siyonel servis sunuyor. Allison otomatik
flanz›man›n bize sa€lam›fl oldu€u en önemli
avantaj gelifltirmifl oldu€umuz s›k›flt›rma
sisteminin araç ilerlerken de çal›flabilmesi
ve bu sayede hem yak›ttan hem de zamandan
tasarruf sa€lanmas›d›r. Ayr›ca otomatik flan-
z›manl› araçlar floförün vites de€iflimleri ile
u€raflmamas› sebebi ile at›k toplama iflini
daha iyi yapmas›na imkan sa€l›yor. Bu ne-
denlerle Allison Transmission ile süren ifl
birli€imizin ileriye dönük olarak uzun vadede
devam edece€ini söyleyebilirim.”

Tüm dünyada tam otomatik at›k toplama sistemleri ile ön plana
ç›kan Nord Engineering, 8’inci kez düzenlenecek REW ‹stanbul

2012 Fuar›’nda sektörle biraraya geldi.

Nord Engineering, Allison şanzımanlı
araçlarıyla REW İSTANBUL 2012’DE

HAKAN MARAŞ TUFAN ALTUğ

Lojistik sektörü elektronik 
imza ile HIZLANACAK

Yürürlü€e girecek olan Yeni Türk Ticaret Ka-
nunu ile e-imza ticaret hayat›n›n ayr›lmaz bir
parças› oluyor ve lojistik sektörü e-imzan›n ge-
tirdi€i kolayl›klardan yararlanarak fark yaratacak
sektörlerin bafl›nda geliyor.

Elektronik imza ile faaliyetlerini kolay, h›zl›
ve güvenli bir flekilde sürdürmek isteyen lojistik
firmalar›, bu hizmetten yararlanarak fark yara-
tacaklar. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 1 Tem-
muz 2012'de yürürlü€e girmesiyle beraber flir-
ketlerde yönetim kurulu kararlar› için notere
gitmeye gerek kalmayacak. fiirket kay›tlar› ve
mahkemeye delil olarak verilebilen her fley için
e-imza kullan›labilecek. Ayr›ca ticaret odalar›n›n
yay›nlad›€› noter onayl› ticari sicil kay›tlar› da
art›k e-imzal› gönderebilecek. Bunlara ek olarak
her sermaye flirketine web sitesi bulundurma
zorunlu€u da getirilecek. Yeni Türk Ticaret Ka-
nunu'nun getirdi€i önemli yeniliklerden biri de
Kay›tl› Elektronik Posta Sistemi. Kay›tl› Elek-
tronik Posta- KEP'te hizmet sa€lay›c› yetkisi ve
düzenleme de e-imza ile yap›labilecek. Bankalar
kifli ve kurumlar›n e-postalar›na do€rudan e-
imzal› tebligat yapabilecek. 

OKT, ÇEKİCİ ÜRETİCİLERDEN TAM NOT ALDI
ANKOMAK Fuarı’nda göz dolduran standı ve yeni tasa-
rım ürünleri ile yer alan OKT, sloganı olan ‘Yeniliğin
İçinde, Bilinenin Dışında’ söyleminin hakkını verdi.

FUAR ARAÇLARI DETAYLARI 
∂ Araç Üstü Hardox® Yarım Boru Tipi 

∂ Hacim: 22 m³ 

∂ Ağırlık :4.500 Kg. 

∂ Yan Duvarlar : 8 mm 

∂ Taban : 10 mm 

∂ Ekipmanlar: Hidrolik Arka Kapak

∂ OKT Maxi Arka Kapak Tasarımı 

∂ CE Makine Emniyeti Sertifikalı 

∂ Hardox® Yarım Boru Tipi Semi Treyler

∂ Hacim : 22 m³ 

∂ Ağırlık : 7.700 Kg. 

∂ Yan Duvarlar : 4 mm 

∂ Taban: 4 mm 

∂ Ekipmanlar : Disk Frenli Dingiller 

∂ Alüminyum Jant 

∂ OKT Maxi Arka Kapak Tasarımı 

∂ EBS Fren Sistemi 

∂ CE Makine Emniyeti Sertifikalı 

∂ Alüminyum Silobas Semi Treyler Hacim : 34 m³ 

∂ Ağırlık : 4.800 Kg. 

∂ Ekipmanlar: Disk Frenli Dingiller 

∂ Alüminyum Jant 

∂ EBS Fren Sistemi 

∂ CE Basınçlı Kaplar Sertifikalı 
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onsistently Efficient Tour 2012” ro-
adshow etkinli€i kapsam›nda Tür-
kiye’yi dolaflacak olan süper çekici,
çevreci özelli€i ve yak›t tasarrufuyla
uzun yol tafl›mac›l›€›nda standartlar›
yeniden belirliyor. MAN, a€›r vas›ta
sürücülerine özel, 11 Haziran - 18
Temmuz 2012 tarihleri aras›nda ro-
adshow düzenliyor. MAN’›n yeni
y›ld›z› “TGS EfficientLine” yaklafl›k
6 hafta sürecek roadshow kapsam›nda
16 ilde tan›t›lacak. MAN’›n süper
çekicileri u€rad›klar› illerde bölge
bayilerini ziyaret edecek. Etkinlikte
a€›r vas›ta sürücülerine, “MAN TGS
Efficient Line” çekicilerin tüm özel-
likleri bire bir tan›t›lacak.

“SEKTÖRDE STANDARTLAR 
YENİDEN BELİRLENECEK”

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret
A.fi. CEO'su K. Tuncay Bekiro€lu,
yeni TGS EfficentLine çekicilerin
sektörde standartlar› yeniden belir-
ledi€ini ifade etti. Bekiro€lu, yak›t
tasarrufu ve çevreci özellikleri ile
öne ç›kan TGS EfficentLine çekici-
lerin uluslararas› nakliyecilerin bek-
lentilerine en üst düzeyde cevap ve-
rece€ini ve yurtiçi tafl›mac›l›k paza-
r›ndan önemli derecede pay alaca€›na
inand›klar›n› söyledi. MAN TGS Ef-
ficientLine çekicilere, MAN Finance
avantajlar› ile çok cazip koflullarda
sahip olman›n mümkün olaca€›n›
da belirten Bekiro€lu, “Türkiye pa-
zar›na giren TGS EfficientLine sek-
törün öncelikli tercihi olacakt›r. Sat›fl
ve sat›fl sonras› hizmetlerde MAN
kalitesini tercih ederek yat›r›mlar›na
MAN ile devam edecek müflterileri
için MAN Finance cazip avantajlar
sunmaktad›r” dedi.

SÜRÜCÜLER BİZZAT 
DEĞERLENDİRECEK

Türkiye’nin a€›r ticari tafl›t sektö-
rünün yaflam boyu ifl orta€› olmay›
hedeflediklerini belirten MAN Sat›fl
ve Pazarlama Direktörü Eren Gündüz,
“Bu kapsamda en büyük ilkemiz, hem
sat›flta hem de sat›fl sonras› hizmetlerde
kullan›c› dostu çözümlerimizle müfl-
terilerimizin yan›nda olmakt›r.
MAN'›n ekonomik, verimli ve uzun
ömürlü araçlar› hem al›m sat›mda
hem de kullan›mda büyük avantajlar
sunuyor. ‘MAN TGS Roadshow 2012’
arac›l›€›yla Efficient Line Serisi yeni
çekicilerimizi sürücülerimizle bulufl-
turup, onlar› bilgilendirmek istiyoruz.
Gelecekte de€erlendirmek üzere sü-
rücülerimizin beklentilerini bire bir
almay›, böylece müflteri memnuni-
yetini maksimum seviyeye ç›karmay›
amaçl›yoruz” dedi.

“TGS EFFİCENTLİNE’DA MAN
TECRÜBESİNİ ORTAYA KOYDU”

MAN’›n her zaman sektörde ilkleri
baflaran bir üretici oldu€unu dile ge-
tiren MAN Kamyon Sat›fl Müdürü
Serkan Sara ise, “TGS EfficentLine’›n
ad›ndan da anlafl›labilece€i gibi ve-
rimli bir seri. Y›llard›r daha ekonomik
ve daha verimli araçlar üretmek için
çal›flan MAN bütün tecrübesini bu
araçta ortaya koydu. Bu araçta aero-
dinamik olarak ciddi de€ifliklikler
var. Bu sektörün en fazla yük tafl›ma
kapasitesine sahip çekicisi ve ayn›
zamanda an az yak›t harcayan arac›.”
dedi.

TGS EFFİCİENTLİNE’IN İLK 
DURAĞI BURSA OLDU

Roadshow kapsam›nda Türkiye’de
tan›t›m turuna ç›kan, MAN’›n yeni
gözdesi TGS EfficientLine’›n tan›t›-
m›n›n ilk aya€› Bursa’da MAPAR

Otomotiv taraf›ndan müflterilerinin
be€enisine sunuldu. MAPAR Yönetim
Kurulu Baflkan› Yalç›n fiahin’in evsa-
hipli€i’nde yap›lan etkinlikte, MAN
Kamyon ve Otobüs Tic. A.fi. Kamyon
Sat›fl Müdür Serkan Sara, MAPAR
Bursa Otomotiv Genel Müdürü Tanju
Nay›r, MAPAR ‹zmir Genel Müdürü
Caner Perk, MAPAR Bursa Sat›fl Mü-
dürü Murat Y›lmaz, MAPAR çal›flan-
lar› ve tafl›mac›l›k sektörünün tem-
silcileri ile bir araya geldi.

Türkiye pazar›na sunulan MAN’›n
çevreci çekicisinin sektörün standart-
lar›n› de€ifltirdi€ini belirten MAPAR
Bursa Otomotiv Genel Müdürü Tanju
Nay›r, yeni çekicinin benzerlerinden
500 kilo daha hafif olmas›n›n onu
segmentindeki di€er araçlardan daha
ayr›cal›kl› konuma getirdi€ini  ifade
etti. Nay›r ayr›ca, Ekonomik olufluyla
ilgili olarak da arac›n 100 Km.’de en
yak›n rakibine göre 3 litre daha fazla
avantaj sa€lad›€›n› belirtti.

C“

∂ Olgun Çelik Futbol Turnuvası bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi sıkı bir rekabet
içerisinde geçti. Otomotiv yan sanayinin güçlü kuruluşu Olgun Çelik A.Ş, 2007
yılından beri her yıl sıkı bir rekabet ve aynı zamanda dostluk içerisinde geçen
geleneksel futbol turnuvasını bu yıl da şirketin farklı departmanlarından birçok
takımın yoğun katılımıyla Manisa Tevfik Lav Spor Tesisleri’nde düzenledi. Turnuva
boyunca tüm takımlar sıkı bir rekabet içerisinde mücadele ederken finale Fabrika

1’in üretim takımı ve Fabrika 2’nin üretim takımları adını yazdırdı. Final maçı da,
Olgun Çelik A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Karaağaç, Fabrika Direktörü
Mehmet Ali Arpacık ve Türk Metal Sendikası Manisa Şube Başkanı Hüseyin Özben
ve Olgun Çelik A.Ş çalışanları tarafından ilgiyle izlendi ve maç sonunda şampiyonluğu
kazanan taraf Fabrika 2’nin üretim takımı oldu. Kazanan takıma kupası Olgun Çelik
A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Karaağaç tarafından takdim edildi. 

Castrol’den sanayi 
çal›flanlar›na dev piknik

Volvo’nun internet tabanl› filo takip sistemi Dynafleet, filo
takip bilgilerini daha da eriflebilir hale getirmek için mobil

cihazlarda kullan›labilen yeni bir uygulama gelifltirdi. 

∂ Bostanc› Oto Sanayi Sitesi çal›-
flanlar›n›n geleneksel pikni€i Castrol
ve Castrol’ün ‹stanbul Anadolu yakas›
distribütörü Vis Enerji’nin deste€i ile
Gebze Ya€c›lar Köyü mesire alan›nda
düzenlendi.

Sanayi çal›flanlar›n›n yorgunluklar›n›
atma ve e€lenme f›rsat› bulduklar›
piknik, pek çok etkinlikle renklendi.
Ustalar, penalt› yar›flmas›, lang›rt gibi
spor aktiviteleri ve yar›flmalarla e€le-
nirken, çocuklar için de özel animas-
yonlar ve oyunlar sergilendi. Çocuklar,
ülkemizde yaklafl›k 1,5 milyon çocu€a
14 y›ld›r trafik e€itimi verilmesini sa€-
layan BP Yol Güvenli€i Çocuk Tiyat-
rosu’nun “Konuflan Trafik" adl› oyu-

nunu izlerken ayn› zamanda temel
trafik kurallar› konusunda bilgiler de
edindiler.

Castrol’ün konu€u olan sanayi çal›-
flanlar› ve aileleri, bu e€lenceli piknikte,
gün boyunca dj eflli€inde flark›lar dinledi
ve sürpriz hediyeler kazand›lar. 

∂ Dynafleet yeni uygulamas›yla,
ak›ll› telefon ya da tablet üzerinden
bütün filo ve nakliye ifllerinizi yöne-
tebilmenizi sa€l›yor.  

HER YERDE FİLO 
BİLGİLERİNE ULAŞILABİLECEK

Volvo Kamyon ‹letiflim ve E€itim
Müdürü Jarkko Aine konuya iliflkin
yapt›€› aç›klamada; ”Yeni Dynafleet
uygulamas› ile mobil cihazlar üzerin-
den eriflim ve navigasyonu büyük öl-
çüde artt›raca€›z. Ara yüzü sade ve
basit olan bu yeni uygulama sayesinde,
bir parmak dokunufluyla her zaman
ve her yerden önemli filo bilgilerine
ulaflabilirsiniz” dedi.

Dynafleet sayesinde edinilen bilgiler,
sürücü e€itimiyle birleflti€inde yüzde
yediye varan yak›t tasarrufu sa€l›yor.
Dynafleet için bafllat›lan yeni uygu-
lama ayn› zamanda yak›t tasarrufunun
devaml›l›€›n›n sa€lanmas› için yak›t
verimlili€i skorlar›n› içeriyor. 

VERİMLİLİK PUANI İLE 
GİDERLER AZALACAK

Jarkko Aine aç›klamas›nda “Yak›t ve-
rimlili€i puanlar›, Dynafleet uygulamas›na
özgü. Bu uygulamayla yak›t tüketimini
izlemek ve azaltmak art›k daha da ko-
laylaflacak. Kullan›c›lar, istedikleri zaman
aral›klar›nda hem genel olarak tüm filonun
skorlar›na, hem de ayr› ayr› kamyon ve
sürücülerin puanlar›na rahatl›kla ulafla-
bilecekler. Ayr›ca kullan›c›lar puanlama-
lar› belirli parametreler içinde bölerek
kesin olarak gelifltirme ihtiyac› duyduklar›
alanlar› saptayabilecek ve buna göre plan-
lamalar yapabilecekler. Y›l›n ilerleyen
zamanlar›nda biz de Dynafleet Online’a
bu özellikleri ekleyece€iz” dedi. 

‹sveç Volvo Truck Center, Servis Sat›fl
Yetkilisi Peter Brännerud yeni aplikasyon
ile ilgili aç›klamas›nda “Müflterilerimizin
ço€u ak›ll› telefonlar› ve tabletleri ope-
rasyonlar›nda kullan›yor ve böyle bir uy-
gulama için  çok fazla  istek  al›yorduk.
Bu uygulama onlar›n tam bekledi€i gibi
ve çok talep görece€ine inan›yoruz” dedi. 

Volvo Dynafleet’in mobil 
uygulamas›yla filolar takipte

∂ Sektörde bir ilki bafllatan BP Tür-
kiye, Akaryak›tta Kalite Güvence Sis-
temi E€itimleri ile  5 y›lda 1500 mar-
kaya ve 13 binin üzerinde servis gö-
revlisine ulaflt›

BP Türkiye taraf›ndan bafllat›lan ve
Türkiye’de ilk kez gerçeklefltirilen bir
uygulama olan "Rafineriden Arac›n
Deposuna Kadar BP Akaryak›t Kalite
Güvence Sistemi"  E€itimleri Türki-
ye’yi dolaflmaya devam ediyor. Tüm
Türkiye’deki yetkili servislere yönelik
olarak gerçeklefltirilen Akaryak›tta Ka-
lite Güvence E€itimleri çerçevesinde
BP ekipleri 11 Haziran Pazartesi gü-
nünden itibaren hafta boyunca Akar-
yak›t Kalite Güvence E€itimleri ver-
mek için Denizli'de bulunacaklar.

BP Türkiye’nin 2007 y›l› Mart ay›nda

Türkiye’de ilk kez bafllatt›€› "Rafine-
riden Arac›n Deposuna Kadar BP Akar-
yak›t Kalite Güvence Sistemi" E€i-
timleri kapsam›nda 5 y›l boyunca Tür-
kiye çap›nda 1500’ün üzerinde markaya
ve 13 binin üzerinde servis görevlisine
e€itim verildi.

Kat›l›mc›lar›n, BP Akaryak›t Kalite
Güvence Sistemi, BP yak›tlar› ve BP
Ultimate gibi konu bafll›klar›nda bil-
gilendirildikleri e€itimler çerçevesinde
BP uzmanlar› ziyaret ettikleri yetkili
servislerde kalite güvence sistemi hak-
k›nda bilgiler aktar›yorlar, dokümanlar
paylafl›yorlar. Kat›l›mc›lar›n akaryak›t
kalite güvencesi konusundaki sorula-
r›na do€ru ve net yan›tlar bulduklar›
ve bilgilerini güncelleme f›rsatlar› bul-
duklar› e€itimler görsel malzemelerle
de destekleniyor.

BP’den “Akaryak›tta Kalite
Güvence Sistemi E€itimi”

Ege bas›n›, protokolü ve ‹nci Ai-
lesi’sinin de kat›ld›€› flenlikte ko-
nuflan ‹nci Holding Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Meral ‹nci Zaim "Ne-
silden nesile el ele büyümeye de-
vam edece€iz" dedi. fienlikte ayr›ca
Candan Erçetin sahne ald›.  

‹nci Akü, HL Jantafl ve HL ‹nci
ile ‹ncitafl gibi kurulufllar› bünye-
sinde bar›nd›ran ‹nci Holding 30.
kurulufl y›l›n› ‹zmir Arena'da dü-
zenlenen flenlikle kutlad›. ‹nci
Holding ve tüm grup flirketleri
yönetici ve çal›flanlar› ile aileleri-
nin kat›ld›€› flenlikte, Candan Er-
çetin flark›lar›yla ‹zmir Arena'y›
coflturdu. fienlikte, kurucu Cevdet
‹nci de flükranla an›ld›.

‹nci Holding 30. Y›l fienli€i'nde,
sunucu Aslan Ar›m'›n yapt›€› hofl-
geldiniz konuflmas›n›n ard›ndan
‹nci Holding Çocuk Korosu sahne
ald›. fienlikte ‹nci Çevre Gru-
bu'nun düzenledi€i ve çal›flan ço-
cuklar›na yönelik "Çevreye Sayg›,
Yaflama Sayg›" konulu resim ya-
r›flmas›n›n kazananlar›na da ödül-
leri verildi.

“İNCİ HOLDİNG MUHTEŞEM
ŞİRKETLER OLUŞTURDU”

Gecede sahneye davet edilen HL
‹nci Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa Zaim “Bugün ‹nci Hol-
ding’in 30.y›l› ile birlikte tüm
holding flirketlerinin kuruluflunu
kutluyoruz dedi ve sözlerini  flöyle

sürdürdü: “‹nci Holding’in 30. y›l›
olmas› sebebi ile bu y›l ayr› kut-
lamalar yerine 5 bin kiflilik aile-
mizle bu muhteflem tabloyu olufl-
turmay› ye€ledik. Kutluyoruz, gu-
rur duyuyoruz çünkü hep beraber
her biri ayr› bir baflar› öyküsü olan
muhteflem flirketler yaratt›k. Tüm
çal›flanlar›m›z› bütün bu güzel-
likler ve ola€an üstü performans-
lar› için kutluyor, hep birlikte
paylaflaca€›m›z nice baflar›larla
dolu mutlu y›llar diliyorum.”

“BU BAŞARIDA ÇALIŞANLA-
RIN EMEĞİ ÇOK BÜYÜK”

‹nci Ailesi ile tüm çal›flanlar›n›n
ilk kez Holding’in 30. Y›l›nda bir
araya geldi€ini ve bütün flirketlerin
kurulufllar›n› birlikte kutla€›n€›n›
ifade eden Meral ‹nci Zaim ko-
nuflmas›n› flöyle sürdürdü: “Ülke-

mizde ‹ncitafl’›n kurulufluyla  bir-
likte 60 y›ld›r  devam eden baflar›
öyküsünün  öncüsü olmufltur. Bu
baflar› öyküsünde sizlerin eme€inin
çok büyük oldu€una inan›yorum.
Bu eseri yaratanlar ‹nci Holding’te
çal›flan arkadafllar›m›z ile birlikte
onlar› destekleyen eflleri, aile bü-
yükleri, çocuklar›d›r. Sizleri dü-
flündü€ümde, her bir ferdi s›cak,
samimi, fedakar ve çal›flkan; bir-
birine s›k›ca, sevgiyle kenetlenmifl,
büyük bir ailenin mensuplar› gö-
zümün önüne geliyor. ‹yi ki vars›-
n›z! Böyle bir gruba baflkan oldu-
€um için çok mutluyum!”

‹nci Holding 30. Y›l fienli€i'nde
düzenenlenen plaket töreninde ‹nci
Holding ve flirketlerine 30 y›l ve
üzeri hizmet veren kiflilere plaket
verildi. Ayr›ca 3. nesildir ‹nci Grubu
flirketlerinde görev yapan ‹smail
Sayar, Ömer Taflç› ve Memnune
Yarenci ‹nci de, “‹nci Grubu’nda
nesilden nesile tafl›d›€› çal›flma
tutkusu ve emeklerinden dolay›”
plaketle onurland›r›ld›.

Plaket töreni ve foto€raf çeki-
minden sonra Meral ‹nci Zaim ‹nci
Holding Sinerji Grubu'nu sahneye
davet etti ve tüm çal›flanlarla bir-
likte "‹nci Holding De€erleri" okun-
du. 

‹nci Grubu, Holding’in 30. kuruluş y›l›n› ve grup şirketleri-
nin kuruluşlar›n›, tüm çal›şanlar›yla birlikte ‹zmir Arena'da

düzenlenen şenlikle kutlad›. 
MANN FILTER, Türk tüketicisiyle daha ya-

k›ndan buluflmak hedefiyle organize etti€i ta-
n›t›m turuna bafllad›.  “MANN FILTER Sana-
yilerde” slogan›yla yola ç›kan tur, toplamda 20
flehir ve 31 noktada ustalarla bulufluyor. 11 ili
kapsayan ilk etab› bafllayan etkinlikte Gazian-
tep’ten Adana’ya, Mardin’den Trabzon’a kadar
birçok yerleflim birimi ziyaret edildi. Etkinlik
boyunca ilk Türk yar›fl otomobili Volkicar si-
mülatörleri ile Volkicar’› test etme imkan›na
kavuflan ustalar hem de düzenlenen yar›flmada
“en h›zl› usta” seçilerek sürpriz hediyelere
sahip olma flans› yakal›yorlar. 

“TUR GAZİANTEP’TEN BAŞLADI”
MANN FILTER, Türk tüketicisiyle daha ya-

k›ndan buluflmak hedefiyle organize etti€i ve
Türkiye’nin her bölgesini dolaflaca€› “tan›t›m
turu”na bafllad›.. “MANN FILTER Sanayilerde”
slogan›yla yola ç›kan turun ilk etab› Gaziantep’te
bafllad›.

Eskiflehir Sanayi’de düzenlenecek  etkinlik
çerçevesinde ilk Türk yar›fl otomobili Volkicar
simülatörleri de haz›r bulunacak.  Volkicar si-
mülatörleri ile kullan›c›lar›n dikkat, alg›  gibi
temel beceriler, ayak, el ve göz koordinasyonu
gibi psikomotor becerileri, tepki zaman›, çevresel
görüfl, h›z-mesafe tahmini gibi becerileri test
edilecek. Düzenlenecek olan yar›flma neticesinde
ise en h›zl› usta’ya MANN FILTER taraf›ndan
sürpriz hediyeler verilecek.

Toplamda 20 il ve 31 noktay› ziyaret edecek
olan tan›t›m turunun ilk etab› 20 Haziran 2012,
Çarflamba günü ‹stanbul Bostanc› Oto Sanayi’de
düzenlenecek etkinlik ile son bulacak. Turun
2’inci etab› ise eylül ay›nda yeniden bafllayacak. 

MAN yeni a€›r ticari arac› olan TGS EfficentLine’›n ilk lansman› gör-
kemli bir törenle ‹stanbul’da gerçekleflti. Tan›t›m›n ard›ndan TGS

EfficentLine, Türkiye’nin dört bir yan›nda görücüye ç›k›yor. 

MAN’IN ÇEKİCİSİ TGS EFFICENTLINE
LANSMANIN ARDINDAN TÜRKİYE TURUNDA 

TUNCAY BEKİROğLU

‹nci Holding 30. yafl›n› kutlad›

MANN FILTER
sanayinin en h›zl›
ustas›n› ar›yor!
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