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TEHLİKELİ MADDE 
         VE AKARYAKIT 
    TAŞIMACILIĞI

Türkiye akaryakıt sektörü, ülke ekonomisine 
paralel olarak büyümeye devam ediyor. 

Akaryakıt dağıtım sektörü, 107 dağıtıcı, yaklaşık 
100 depolama tesisi ve Türkiye’nin her yerinde 

hizmet veren 13 bine yakın bayi sayısı ile Türkiye 
ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Sektör, 

son 5 yılda ortalama her yıl yüzde 7 büyümeyle 
Türkiye ekonomisindeki lokomotif sektörler 

arasında yer alıyor. Tehlikeli madde ve akaryakıt 
taşımacılığının önemi de akaryakıt sektörünün 

büyümesiyle daha da artıyor. Bu ayki lojistik 
bölümümüzde ‘Tehlikeli Madde ve Akaryakıt 
Taşımacılığı’ konusunu ele aldık. Dosyamızda 

uzman görüşlerine, firmaların tehlikeli 
madde ve akaryakıt taşımacılığı konusundaki 

hizmetlerine ve sektörün durumuna yer verdik.

HARUN REŞİT TIĞLI
LOJİSTİK ÖZEL DOSYA
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DOSYA I LOJİSTİK
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TEDARİK ZİNCİRİNDE 
ENERJİ LOJİSTİĞİ

İnsan kontrolünde hareket eden hep 
şeyi taşıma olarak isimlendiriyoruz. 
Taşınan her madde de, ait olduğu 
tedarik zinciri içinde yer almak-

tadır. Depolama ise, yine insan kararıyla 
taşımanın durdurulması ve uygun bir alan 
veya hacimde bekletilmesi olarak tanım-
lanmaktadır. Enerji de, tedarik zinciri için-
de hammadde işlenmesinde, taşınmasında, 
yarı mamul üretiminde, ürün üretilmek için 
fabrikalara taşınmasında, fabrikalarda üre-
timde, ürünlerin tüketime ulaştırılmasında, 
tüketim esnasında, hatta geri dönüş aşama-
sında, imhaya kadar giden zincir halkaların-
da kullandığımız olmazsa olmazımızdır. 

Enerjiyi dışarıdan bakınca tükenmeyen 
enerjiler ki; diğer tanımıyla Yenilenebi-
lir Enerji Kaynakları, yani Güneş Enerji-
si, Rüzgâr Enerjisi, Biyoenerji, Hidrojen 
Enerjisi, Jeotermal Enerji, Dalga Enerjisi, 
Hidroelektrik Enerji gibi gruplayabiliyoruz. 
Tükenen enerjiler ise; kısmen fosil enerjisi 
diye isimlendirilmekte; Petrol, Doğalgaz, 

Kömür ve Bor diye gruplanmaktadır. Son 
olarak Nükleer Enerji de enerji kaynakları 
içine girmektedir.

Enerjinin kullanılma şekli ise ham pet-
rolün rafinerilere taşınması ve buralarda 
Dizel, Benzin, LPG gibi alt türevlere çev-
rilmesi, bunların tüketim noktalarına taşın-
ması ile sağlanabilmektedir. Doğal gaz ise 
genellikle boru hatlarıyla veya sıvılaştırıla-
rak tankerlerle taşınmakta ve petrol türevle-
ri gibi depolanmakta, kullanım noktalarına 
ulaştırılmaktadır. 

Yenilenebilir enerjilerin tamamı büyük 
santrallerde elektrik enerjisine çevrilip kab-
lolarla dağıtılmaktadır. Bu enerjinin depo-
lanma kapasitesi piller dışında yok denecek 
kadar azdır. Anında tüketilmektedir. Nükle-
er enerji de santrallerde elektrik enerjisine 
çevrilmekte ve dağıtıma sunulmaktadır. 

Her enerji grubunun farklı dağıtım ve 
depolama sistemleri kullanılmaktadır. En 
büyük ortak özellikleri, sürecin tamamında 
taşınan ve depolanan malzemeler ve enerji 

çevreye zarar veren özellikler taşıdığından 
dolayı Sağlık, Emniyet ve Çevre kurallarına 
uygun sistemlerle taşınmalı ve depolanmalı 
ve bu süreçte çalışan her kişi ve kurum, her 
araç, ekipman ve depolama tesisleri gerek-
li eğitimleri almak ve bunu sertifikalarıyla 
belgelemek zorundadır. Enerji lojistiğinin 
kuralları sık sık değişmekte birçok bakan-
lık kendi yetki alanlarında sık sık tebliğler 
çıkartmakta ve kontroller yapmaktadır. Bu 
takibi uygulamacılar için son derece zor bir 
işlemdir. Bunun çözümü ADR yani tehlike-
li maddeler konusunda danışmanlık yapan 
kuruluşların iş birliği ile çalışmaktır. Aksi 
takdirde işlerin yürümemesi, kesintilere uğ-
raması dolayısıyla çok yüksek cezalar öden-
mesi kaçınılmazdır. Enerji ihtiyacı yıllar 
geçtikçe büyümekte ve her enerji grubunun 
kullanım yüzdesi de değişiklik göstermek-
tedir. Çevreye olan duyarlılık arttıkça fosil 
yakıtların yerini yenilebilir enerji almakta-
dır. Lojistik de bu paralelde farklılıklar ya-
ratarak, değişime destek olmaktadır. E

Lojistik Yönetim Danışmanı

ATİLLA	 	  
YILDIZTEKİN

UZMAN GÖZÜYLE

Enerji lojistiğinin kuralları sık sık değişmekte, birçok bakanlık kendi yetki alanlarında 
sık sık tebliğler çıkartmakta ve kontroller yapmaktadır. Bunun takibi uygulamacılar 

için son derece zor bir işlemdir. Bunun çözümü ADR yani tehlikeli maddeler 
konusunda danışmanlık yapan kuruluşların iş birliği ile çalışmaktır.

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) 
Genel Sekreteri Niyazi İlter, akar-
yakıt dağıtım sektörünün 107 
dağıtıcı, yaklaşık 100 depolama 

tesisi ve Türkiye’nin her yerinde hizmet veren 
13 bine yakın bayi sayısıyla Türkiye ekono-
misine önemli katkılarda bulunduğunu söy-
ledi. Akaryakıtın son 5 yılda ortalama her yıl 
yüzde 7 büyüme ile Türkiye ekonomisindeki 
lokomotif sektörlerden olduğunu belirten Ni-
yazi İlter, akaryakıt ürünlerinden elde edilen 
toplam dolaylı vergilerin kamunun elde ettiği 
toplam dolaylı vergi gelirlerinin ortalama yüz-
de 26’sını oluşturduğunu ifade etti. 

“AKARYAKIT SATIŞI HER YIL 
YÜZDE 7 BÜYÜDÜ”

Türkiye’de toplam akaryakıt ürünleri satışı-
nın son 5 yılda her yıl ortalama yüzde 7 büyü-
yerek 35 milyon tona ulaştığını kaydeden Ni-
yazi İlter, “Bu artışı özellikle yüzde 9 büyüme 
ile motorin ve yüzde 7 büyüme ile havacılık 
yakıtları sağlıyor. Kayıt dışı akaryakıt satışına 
ilişkin olarak alınan önlemler ve büyük altyapı 
projelerinin yarattığı talep 2015’te satışlardaki 
büyümeyi yüzde 14’e çıkardı. 2016 yılında 
büyüme motorindeki yüzde 9’luk artışın et-
kisiyle yüzde 6, 2017 yılında ise yine moto-
rindeki yüzde 8,26 artışın etkisiyle yüzde 6,52 
seviyelerinde gerçekleşti. Bu artışta yasadışı 
akaryakıt faaliyetleriyle yapılan başarılı mü-
cadele de etkili oldu” dedi.

“SEKTÖR, ÖNEMLİ 
POTANSİYELE SAHİP”

EPDK tarafından en son yayınlanan veri-
lere göre, Ocak-Ekim 2018 döneminde, 2017 
yılının aynı dönemine kıyasla toplam benzin 
tüketiminin yüzde 1,9, toplam motorin tüke-

timinin yüzde 5,4, toplam LPG otogaz tüketi-
minin ise yüzde 6,2 arttığını ifade eden Niyazi 
İlter, “Ayrıca toplam gazyağı tüketimi yüzde 
44,6, toplam fuel oil tüketimi ise yüzde 21,8 
azaldı. 2018 yılsonu itibarıyla bu verilerin 
benzer şekilde gerçekleşeceğini söylemek 
mümkün. Önümüzdeki dönemlerde ülkemiz-
de sektörümüz için hedefimiz, petrol piyasası-
nın hem kaliteli hem de müşteri ihtiyaçlarına 
hitap edecek ürünlerle ve teknolojik ilerleme-
lerle birlikte gelişen hizmetlerle rekabetçi bir 
şekilde büyümesini sürdürmesi. Ayrıca piya-
sanın düzenli, düzgün ve kurallı olarak oluş-
ması. Dünyada ve Türkiye’de enerjiye olan ta-
lebin artacağını, ülkemizde petrol piyasasının 
Türkiye ekonomisini takip ederek büyümeye 
devam edeceğini öngörmekteyiz. Türkiye’nin 
genç nüfusu ve kişi başına düşen geliri dikkate 
alındığında bin kişi başına düşen araç sayısın-
da ortalama 150 ile diğer Avrupa ülkelerinin 

çok gerisinde yer alıyor. Bu itibarla sektörü-
müzün büyümesi için önemli bir potansiyeli 
var” diye konuştu.  

“AKARYAKIT PİYASASI 
EKONOMİYE PARALEL BÜYÜYOR”

Niyazi İlter, sözlerine şöyle devam etti: 
“Türkiye akaryakıt piyasası ülke ekonomisi-
ne paralel şekilde büyümeye devam ederken 
rekabet, dünya ham petrol ve ürün fiyatları, 
düzenlemeler, vergiler ve döviz kuru tüketim 
dengelerindeki belirleyici unsur olmaya de-
vam edecek. Ülkemize ihtiyaç duyduğu ener-
jiyi sağlayan önemli sektörlerden biri olarak, 
akaryakıt sektörünün daha kaliteli ürün ve 
hizmetlerle tüketici faydasını en üst düzeye 
çıkaran ve yeni yatırımlarla ilerleyen, serbest 
rekabetçi bir piyasa olarak daha da gelişeceği-
ne inanıyor, bu yönde yapılacak her çalışmaya 
tüm gayretimizle destek olacağımızı belirt-
mek istiyoruz.”

PETDER, SAĞLIK, EMNİYET 
VE ÇEVREYLE İLGİLİ 

ÇALIŞMALAR DA YAPIYOR
PETDER, 23 Eylül 1996 tarihinde, petrol 

ürünlerinin (akaryakıt, yağlama yağları, LPG) 
üretimden tüketime kadar olan faaliyetler zin-
ciri üzerinde çalışmalar yapmak amacı ile ül-
kenin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketleri 
tarafından kuruldu. Alpet, Aytemiz, Belgin, 
BP, ExxonMobil, Go, Opet, Petline, Petrol 
Ofisi, Petroyağ, Shell, Shell & Turcas, Total 
ve TP, PETDER üyesi kuruluşlar. Sektörde 
sağlık, emniyet ve çevre ile ilgili konularda 
da çalışmalar yapan PETDER, aynı zamanda 
“Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi” ve 
buna paralel olarak “Bir Varil Bir Ağaç” çevre 
projesini de yürütüyor. E

“AKARYAKIT SEKTÖRÜ EKONOMİYE 
ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLIYOR”

Akaryakıtın son 5 yılda ortalama her yıl yüzde 7 büyüme ile Türkiye ekonomisindeki 
lokomotif sektörlerden olduğunu belirten PETDER Genel Sekreteri Niyazi İlter, 

akaryakıt sektörünün Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti.

 PETDER I LOJİSTİK

PETDER Genel Sekreteri Niyazi İlter

PETDER Genel Sekreteri Niyazi İlter:
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GÜLŞEN	  
YEŞİLDAĞ	YELKENKAYA
Lojistik Danışmanı 

Kapalı ortamlarda birbirine sür-
terek çalışan her cisim aşınır. 
Aşınma sırasında ortaya çı-
kan ısı cisimlerin tahrip olma-

sına, yanmasına ve çevreye zarar vermesine 
neden olur. Sürtünme sırasında ortaya çıkan 
aşınma, sürtünen iki cisim arasına kaygan-
lığı yaratacak ve sürtünen yüzeylerin ısısını 
alacak bir maddenin yani yağların kulla-
nılmasıyla önlenir. Madeni yağların keşfe-
dilmesinden önce insanlar hayvansal veya 
bitkisel yağları kullanmışlardır. Bu yağların 
en zayıf özelliği sürtünme sırasında özellik-
lerini kaybetmeleridir. Dayanıklılıkları kısa 
ömürlüdür. Petrolün keşfinden sonra bu 
yağların yerini madeni yağlar almıştır. 

Madeni yağlar ham petrolün rafineriler-
de işlenmesi, özel işlemlerden geçirilerek 
yağlayıcı özelliklerini artıran katkı mad-
delerinin ilavesiyle üretilmektedir. Madeni 
yağların ana hammaddesi baz yağlarıdır ve 
rafinerilerde elde edilir. Madeni yağlar aynı 
baz yağdan üretilse bile kullanılan petro-
lün, rafinerilerin üretim teknolojisine bağlı 
olarak farklılıklar gösterir. Piyasada farklı 
markalar altında satılan madeni yağların 

birbirinden farkını yaratan özellikler kulla-
nılan katkıların cinsi ve miktarının birbirin-
den farklı olmasıdır. 

Günümüzde madeni yağlar çok farklı 
yerlerde kullanılmaktadır. Otomotiv yağları 
benzin dizel ve gazlı motorlarda, otomobil 
dişlilerinde, rulmanlarda, yataklarda sıvı 
yağ olarak veya gres dediğimiz daha koyu 
formda kullanılır. Bunların dışında Endüst-
riyel Yağlar dediğimiz, ısıl işlem yağları, 
metal işleme yağları, deri ve tekstil işleme 
yağları, hidrolik yağlar, makinalarda şan-
zıman yağları, kızak yağları, pas önleyici 
ve çözücü müstahzar yağlar olarak da kul-
lanılmaktadır. Madeni yağlar yanıcı özel-
liklerinden dolayı tehlikeli madde sınıfına 
girmektedir. Ayrıca akıntı, sızıntı riskleri 
olması bu maddeleri çevre açısından da 
kontrol edilmesi gereken ürünler arasına 
almaktadır.

Lojistik köyler tehlikeli madde kuralları-
na uygun olarak madeni yağların depolana-
cağı en uygun bölgelerdir. Diğer depolardan 
belli bir mesafede, yerden yüksek, özel yan-
gın söndürme sistemleri kurulu depolarda 
saklanabilir. Köylerde bulunan itfaiye tesisi 

de bu depoların yakınında yer almaktadır. 
Lojistik köylerin en önemli özelliği atık 

yağların depolanmasıdır. Belli bir zaman 
kullanılan her madeni yağ boşaltılıp yenisi 
ile değiştirilmelidir. Kullanılan yağlar artık 
atık grubuna girmekte ve doğrudan tabiata 
atılması kanunlarla yasaklanmaktadır. Bu 
yağların biriktirilip çimento fabrikalarında 
döner fırınlarda yakıt olarak kullanılması 
yüksek ısıda çevreye olan etkilerinin mi-
nimize edilmesi kanun gereği zorunlu hale 
getirilmiştir. 

Lojistik köylerde de bu tip atıkların depo-
lanacağı tesisler kurulmalı, çevrede oluşan 
atıkların bu tesislerde biriktirilerek imhaya 
yollanması ihmal edilmemelidir. Bölge sa-
nayisinin endüstriyel atık yağlarının hatta 
atık toplama tesisleri olan limanların bile 
yağları bir toplama aracıyla toplanabilir ve 
daha büyük kapasiteli aralarla imha nokta-
sına taşınabilir. 

Lojistik köyler farklı ürün gruplarının 
toplama, depolama ve dağıtımı için en 
uygun tesislerdir. Kontrol altında devlet 
denetimi ile her türlü ürün lojistiği yapıla-
bilmektedir.

MADENİ YAĞ LOJİSTİĞİ 

UZMAN GÖZÜYLE

Lojistik köyler tehlikeli madde kurallarına uygun olarak madeni yağların depolanacağı 
en uygun bölgelerdir. Diğer depolardan belli bir mesafede, yerden yüksek, özel yangın 

söndürme sistemleri kurulu depolarda saklanabilir.
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Avrupa’da 1960’lı yıllardan 
itibaren uygulanan ve amacı 
insanları, hayvanları, çevreyi 
ve malları daha güvenli taşı-

mak olan Uluslararası Karayollarında Teh-
likeli Maddelerin Taşınmasına Dair Avrupa 
Anlaşması (ADR)’na Türkiye 2010 yılında 
taraf olmuş ve bununla beraber çeşitli yü-
kümlülükleri yerine getirmesi gerekmiştir. 
Bu gerekliliklerin en başında tehlikeli mad-
de taşıyacak olan araçların sürücülerinin 
mesleki yeterlilik eğitimi alıp Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı’nın yaptığı sınavda başa-
rılı olarak SRC 5 Belgesi (ADR Belgesi)’ne 
sahip olmalarıdır. Tehlikeli madde taşımacı-
lığında bu sürece katılan herkes sorumluluk 
sahibidir ve tüm tarafların farkındalık eğiti-
mi alması gereklidir. Ancak bilhassa sürücü-
lerin bu konuda kesinlikle eğitimli olmaları 
şartı aranmaktadır. Bu amaçla, Beykoz Lo-
jistik Meslek Yüksekokulu Lojistik Program 
Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Celil Durdağ ile 
birlikte sürücülerin tehlikeli madde taşıma-
cılığı eğitimi hakkındaki görüşlerini almak 
üzere İstanbul ve İzmir illerinde ikamet 
eden toplam 32 sürücü ile görüşerek SRC 5 
eğitimlerini nasıl algıladıklarını, bu eğitim 
nedeniyle yaşadıkları sıkıntıların neler oldu-
ğunu ortaya koyarak konu ile ilgili kurum ve 

kuruluşların dikkatini çekmek istedik. 
Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, 

Türkiye’nin iki büyük ilinde çalışan tehli-
keli madde sürücülerinin görüşlerinde konu 
ile ilgili belirgin bir fark bulunmadığı orta-
ya çıkmıştır. Sürücülerin tamamı yapılan bu 
anlaşmanın güvenliği artıracağı ve gerek-
li olduğu kanısındadır. Ancak sürücülerin 
birtakım sıkıntıları olduğunun da farkına 
varılması gerekmektedir. Belirttikleri tüm 
sıkıntıların birbirine bağlantılı olduğu dik-
kat çekicidir. Örneğin, karayollarında hız 
sınırlarının düşük olması özellikle gecik-
melerden dolayı müşteri memnuniyetinin 
sağlanamaması riskini doğurmakta ve bu 
da işverenlerinin sürücüler üzerinde baskı 
yaratmasına yol açmaktadır. Hız sınırlarına 
uymama trafik cezaları ve AETR kuralları-
nın ihlali ile sonuçlanmaktadır. 

Eğitimlerin ücretlerinin yüksek olması 
ve bu ücretlerin çoğunlukla kendilerinden 
alınması, üstelik sınavların zorluğu sürü-
cülerin “neden sadece biz sorumluyuz?” 
sorusunu sormalarına neden olmaktadır. 
Kendilerini yeri geldiğinde eğitim seviyeleri 
düşük olduğu için işçi olarak görenlerin yeri 
geldiğinde böylesine tehlikeli ve riskli bir 
görevde eğitim almaları ve tüm ücretlerin 
kendileri tarafından karşılanması durumuna 

anlam veremediklerini ifade etmişlerdir.
Yaşanan tüm bu sıkıntılar analiz edilin-

ce sıkıntıların devletten, işverenlerden ve 
kamudan kaynaklananlar olmak üzere üçe 
bölündüğü sonucuna varılmıştır. Sonuç ola-
rak bu çalışma, ADR Anlaşması sayesinde 
tehlikeli madde taşınmasına dahil olan ve 
bu süreçten zarar görebilecek herkesin konu 
hakkında görüş paylaşımına dahil edilmesi 
gerekliliğini ortaya koymakta ve özellikle 
sürücülerin görüşlerinin itinayla dinlenme-
si ve haklı oldukları konularda getirdikleri 
önerilere kulak verilmesi gerektiğini açıkla-
maktadır.  

Dünyada ve ülkemizde enerji ihtiyacı her 
geçen gün artmaktadır. Akaryakıt ve gaz tü-
ketimi ise bu artışta ilk sıraları almaktadır. 
Bu ihtiyaç en çok karayolu taşımacılığı saye-
sinde tüketicilere hizmet olarak sunulmakta, 
yanıcı ve patlayıcı oldukları bilinen bu mad-
deler günlük hayatın bir parçası olarak kamu 
alanlarının içerisinde hareket etmektedir. 
ADR Sözleşmesi’ne taraf olmakla beraber 
ülke içerisinde bilincin artırılması ve özel-
likle eğitim düzeylerinin düşüklüğünden 
yakındığımız sürücülerin konu hakkındaki 
görüşlerinin bilinmesi önem taşımaktadır. 
Bu çalışma, bu alana dikkat çekmek ama-
cıyla hazırlanmıştır. 

ADR Sözleşmesi’ne taraf olmakla beraber ülke içerisinde bilincin artırılması 
ve özellikle eğitim düzeylerinin düşüklüğünden yakındığımız sürücülerin konu 

hakkındaki görüşlerinin bilinmesi önem taşıyor. Bu çalışma, bu alana dikkat 
çekmek amacıyla hazırlandı.

TÜRKİYE’DE SÜRÜCÜLERİN TEHLİKELİ MADDE 
TAŞIMACILIĞI EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARI

LOJİSTİK I UZMAN GÖZÜYLE

DOÇ. DR. EZGİ UZEL AYDINOCAK 
Beykoz Üniversitesi-Beykoz Lojistik 
Meslek Yüksekokulu Müdürü

Türkiye’nin önde gelen pazarla-
ma dergisi Marketing Türkiye 
ile pazar araştırmaları şirketi 
Akademetre işbirliğinde bu yıl 

5’inci kez düzenlenen The ONE Awards 
Bütünleşik Pazarlama Ödülleri, düzenlenen 
törenle sahiplerini buldu. 50’nin üzerinde-
ki kategorilerde ‘Yılın İtibarlısı’nı belirle-
yen araştırma, ‘Genel Başarı’ ve ‘2018 Yılı 
Performansı’ olmak üzere iki bölüm altın-
da, Türkiye’de 12 ilde bin 200 kişiyle yüz 
yüze görüşmelerle gerçekleştirildi. Her iki 
bölümde de markaların itibarını ve marka 
değerini belirlemek üzere aralarında marka 
bilinirliği, güven, tavsiye, sosyal sorumlu-
luk, iletişim, reklam, genel başarı gibi farklı 
alanlardan oluşan dokuz ana başlık ile bun-
ları belirleyen 16 alt kriter sorgulandı. Yapı-
lan araştırma sonucu 2018 yılı içinde itiba-
rını en çok artıran markalar ile bu başarının 
en büyük paydaşı olan reklam ajansları, 
medya planlama ve halkla ilişkiler şirketle-
ri de ‘Halk Jürisi’ tarafından ödüllendirildi. 
Araştırma sonucunda halktan en çok oyu 
alan Petrol Ofisi, kategorisindeki rakipleri 
geride bırakarak, akaryakıtta ‘Yılın İtibar-
lısı’ seçildi. 

The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama 
Ödülleri, 8 Ocak 2019 tarihinde düzenle-
nen törenle sahiplerini buldu. İş dünyasının 
önde gelen isimlerinin buluştuğu Raffles 
Otel İstanbul’da düzenlenen törende Petrol 
Ofisi CMO’su Beril Alakoç, Petrol Ofisi Pa-
zarlama ekibi ve ajanslar, akaryakıtta ‘Yılın 
İtibarlısı’ ödülünü TÜSİAD Başkanı Erol 
Bilecik’in elinden aldı.

ALAKOÇ, YENİ YAPILANMAYA 
DİKKAT ÇEKTİ

Petrol Ofisi’nde pazarlama alanındaki 
yeni yapılanmaya dikkat çeken Beril Ala-

koç, “Bu yapılanma, Petrol Ofisi’nin daha 
bilinçli bir şekilde yatırımlarını stratejik 
olarak planlanarak, orta ve uzun vadeli et-
kilerini de düşünerek uygulanmasını hedef-
liyor. Biz de Pazarlama Departmanı olarak, 
şirketimizin tüm birimlerinin tam kalbinde, 
birleştirici, yön verici bir çalışma prensibi 
ile hareket ediyoruz. Bunun şirket içi etki-
lerini daha şimdiden hissetmeye başladık. 
Pazarlama departmanının bu birleştirici 
özelliğini çok önemsiyorum. İş yapış şekli-
miz; daha analitik, strateji ve verinin güzel 
bir harmanıyla ince düşünülmüş ve tüm şir-
keti aynı amaç ve hedefte birleştirici, mo-

Türkiye’de yıl içinde itibarını en çok artıran marka ve 
paydaşlarını ödüllendiren ilk ve tek etkinlik olan The ONE 
Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde Petrol Ofisi, halk 
jürisi tarafından akaryakıt kategorisinde ‘Yılın İtibarlısı’ seçildi.

AKARYAKITTA ‘YILIN İTİBARLISI’      
PETROL OFİSİ

tive edici nitelikte. Çalışmalarımızın şirket 
dışındaki ilk etkilerini ise öncelikle sahada 
müşterilerimizden ve sektörden aldığımız 
oldukça olumlu dönüşlerle ölçümledik. An-
cak elde edilen kümülatif başarının belki 
de en güzel, en somut tescili ise The ONE 
Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde 
aldığımız akaryakıtta ‘Yılın İtibarlısı’ ödülü 
oldu. Bu programın, alanındaki ilk ve tek 
ulusal etkinlik olmasının yanı sıra katego-
rilerinde zirveyi oluşturan markaların ‘Halk 
Jürisi’ tarafından seçilmesi de bizler için bu 
ödüle farklı anlamlar yüklüyor, daha da de-
ğerli kılıyor” açıklamasında bulundu.

Petrol Ofisi CMO’su Beril Alakoç, Petrol Ofisi Pazarlama ekibi ve ajanslar, akaryakıtta 
‘Yılın İtibarlısı’ ödülünü TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik’in elinden aldı.

PETROL OFİSİ I  LOJİSTİK
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Toplam 930 çalışanı, 42 ülkede 
70 bin kabul noktası ile 170 
binin üzerinde müşteriye hiz-
met sunan DKV, Almanya’nın 

en büyük 500 aile şirketi sıralamasında 
30. sırada yer alıyor ve 2017’de 7.2 milyar 
Euro ciro ile sektöründe Avrupa lideri ko-
numunda. DKV Euro Service Türkiye Satış 
Müdürü Deniz Çokcoş Sezer, Türkiye’de 
akaryakıt sektörüne sundukları çözümleri 
ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

 DKV Euro Service’in Türkiye pazarı-
na giriş öyküsünü kısaca anlatır mısınız?

DKV, 1934 yılında dünyadaki ilk akar-
yakıt bilet sistemini taşımacılık sektörüne 
getiren Alman firması. 1966 yılında ise ilk 
akaryakıt kartını pazara sunuyor. DKV top-
lamda 930 çalışanı, 42 ülkede 70 bin kabul 
noktası ile 170 binin üzerinde müşteriye 
hizmet sunan bir şirket. Almanya’nın en 
büyük 500 aile şirketi sıralamasında DKV 
bugün 30. sırada yer alıyor ve 2017’de 7.2 
milyar Euro ciro ile sektöründe Avrupa lide-
ri konumunda. 

DKV Türkiye ofisi 2008 yılında açıldı. 
Türkiye, DKV için daima çok önemli bir 
ülke ve yatırım yaptığı, ciddiye aldığı bir 
pazar oldu. AB dışında kurulan ilk ülke ofi-
sinin Türkiye’de olması bunun en güzel ka-
nıtı. Örneğin, Rusya ve Gürcistan operasyo-
nu Türkiye’nin sahip olduğu lojistik avantaj 
görülerek açıldı. Rusya pazarında 2018’in 
ilk üç çeyreğinde tüm Avrupa DKV ülkeleri 

DKV Euro Service Türkiye Satış Müdürü Deniz Çokcoş Sezer, “Türkiye, DKV 
için daima çok önemli bir ülke ve yatırım yaptığı, ciddiye aldığı bir pazar 
oldu. DKV olarak 2018’de Türkiye’deki 10. yılımızı kutladık. Büyük bir emek 
ve özveri ile bugünlere geldik” dedi.

DKV, 10 YILDIR TÜRKİYE’DE

DKV Euro Service Türkiye Satış Müdürü Deniz Çokcoş Sezer, DKV olarak 2018’de 
Türkiye’deki 10. yıllarını kutladıklarını ifade etti.

DKV CARD, 2018 yılında arka arkaya 14. kez yakıt ve hizmet kartı kategorisinde en iyi 
marka ödülüne layık görüldü. 

LOJİSTİK I DKV

arasında en çok satış yapan ülke Türkiye. 
DKV olarak 2018’de Türkiye’deki 10. yılı-
mızı kutladık. Büyük bir emek ve özveri ile 
bugünlere geldik.

“GENİŞ YELPAZEDE 
HİZMET SUNUYORUZ”

 DKV Euro Service’in akaryakıt sektö-
rüne sunduğu ürün ve çözümlerden kısa-
ca bahseder misiniz?

DKV’nin sunduğu hizmetler sadece akar-
yakıt ürünleri ile sınırlı değil. Nakitsiz akar-
yakıt alımından, otoyol geçiş ücretlerine, 
yol yardım hizmetlerinden vergi iadesi iş-
lemlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede 
hizmet sunuyoruz. DKV müşterileri Avrupa, 
Rusya ve Gürcistan’da yakıt ihtiyaçlarını 
nakit kullanmadan giderebilirken, ülkelere 
göre değişiklik gösteren ücretli otoyol, tü-
nel ve köprü ödemelerini, feribot ve tren ge-
çişleri ile gümrük geçiş hizmetlerini tek bir 
kart ile yapabiliyorlar. DKV CARD, Avru-
pa’nın tamamında ve Rusya’da geçerli olan 
tek kart. Bununla birlikte müşterilerimiz, 
DKV CARD ile tedarikçilerimizin sundu-
ğu bakım-onarım hizmetleri ile nakit para 
gönderimini de kapsayan yol yardımından 
faydalanıyorlar. Dünyada 3,1 milyon DKV 
CARD ve araç içi cihaz kullanımda. Ayrıca 
DKV CARD 2018 yılında, arka arkaya 14. 
kez yakıt ve hizmet kartı kategorisinde en 
iyi marka ödülüne layık görüldü. 

“OTOBAN HİZMETİYLE 
ÇOK İDDİALIYIZ”

 DKV Card, kullanıcılara ne gibi avan-
tajlar sağlıyor? Bunun yanında kartın 
sektöre getirdiği kolaylıklar nelerdir?

Öncelikle otoban hizmeti çok iddialı ol-
duğumuz ve DKV genelinde en hızlı bü-
yümeyi yakaladığımız bir hizmet kalemi. 
Biz faaliyette olduğumuz ülkelerde otoyol 
ödemelerinde sadece re-seller olarak değil, 
ihale kazanarak doğrudan satış yapabi-
len bir firma konumundayız. Bu nedenle, 
müşterilerimize rakiplerimize oranla daha 
uygun şartlarda daha yüksek faydalar sağ-
layabiliyoruz. İşletmeci firmalar tarafından 
yapılan yıllık zamlar ve yeni hizmete açılan 
otoyollar nedeniyle sürekli artan otoyol ma-
liyetleri, nakliye firmaları için özellikle son 
yıllarda çok önemli bir maliyet kalemi hali-
ne geldi. Bu noktada DKV olarak devreye 
girip müşterilerimize önemli avantajlar su-
nuyor, kayıt işlemleri sırasındaki prosedür-
lerde destek veriyoruz. Ayrıca sadece DKV 
ile çalışarak Avrupa ülkelerine ek olarak 
Rusya ve Gürcistan otoyollarında da tek fa-
tura alan müşterilerimiz, kontrol ve maliyet 
hesabı konusunda da rakiplerine göre bir 

adım önde olma avantajını yakalıyorlar. 
Öte yandan DKV olarak 360 derece hiz-

met sağlayıcısı olarak görev yapıyoruz. 
Müşterilerimize Avrupa, Rusya ve Gürcis-
tan otoyollarında, markadan bağımsız 70 
bin kabul noktasında nakitsiz hizmetten, 
otoyol geçiş ücretlerine, vergi iadesi öde-
melerine uzanan geniş bir yelpazede hizmet 
sunuyoruz. Toplam 42 ülkede 3.1 milyon 
DKV CARD ve araç içi cihazı 170 binden 
fazla müşteri tarafından kullanılıyor. 

“TÜRKİYE’DE İLK ÜÇ 
FİRMADAN BİRİSİYİZ”

 Akaryakıt sektöründe yakıt kartı ko-
nusunda hizmet veren başka kuruluş var 
mı? DKV Euro Service’in pazar payı ne-
dir? 

DKV kadar köklü ve yaygınlığı olan, yol 
ve nakit yardım hizmeti gibi hizmetleri Av-
rupa ve Rusya’da tek kartla yapabilen başka 
bir firma daha yok. Bugün, Türkiye’de bu 
işi yapan en büyük cirolu ilk üç firmadan bi-
risiyiz. Türkiye’de Avrupa’ya ihracat yapan 
nakliyecilerin yüzde 40’ının DKV CARD 
kullandığını rahatlıkla söyleyebilirim.

“EKSPRES YÜK TAŞIMA 
SEGMENTINDE BÜYÜMEYİ 

PLANLIYORUZ”
 DKV Euro Service’in kısa ve uzun va-

dedeki hedeflerinden ve yatırım planla-
rından bahseder misiniz?

2019 yılı hedeflerimizi belirlerken gü-
nün ekonomik koşullarına göre geçen yıl-
lara oranla daha mütevazı davrandığımızı 
söyleyebilirim. Öte yandan, DKV Türkiye 
olarak bölgede lojistik açıdan önemli ülke-
lere yayılma planlarımızda değişiklik yok; 
aynı hızda devam ediyor. 2019’da Avrupa 
pazarında sunduğumuz hizmeti genişle-
terek Sırbistan, Kazakistan gibi lojistik 
açıdan önemli ülkelere de yayılmayı plan-
lıyoruz. Hedefimiz Kazakistan’da akarya-
kıt, Sırbistan’da ise otoyol hizmetlerimizle 
var olmak. Rusya gelişme potansiyeli olan 
bir pazar olarak 2019 hedeflerimizde hala 
önemli bir yere sahip. Öte yandan, sektörde 
hızla yükselen bir trend olan ‘ekspres yük 
taşıma’ segmentinde büyümeyi planlıyoruz. 
Türkiye’deki lojistik filolarında ekspres yük 
taşıması yapan küçük araç sayısında son 
yıllarda artış gözleniyor. Bu araçlar lojis-
tik firmalarına çok hızlı bir teslimat imka-
nı sunduğu için tercih ediliyor. Bu küçük 
araçların büyük araçlardan farkı, daha sık 
akaryakıt alımı yapmaya ihtiyaç duymaları. 
DKV CARD’ın geçerli olduğu istasyon sa-
yısının fazla olması nedeniyle bu araçların 
Avrupa’da istasyon aramaları gerekmiyor, 
bu nedenle bu hizmete sahip firmalar özel-
likle DKV ile çalışmayı tercih ediyor. E
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Batı Group İş Geliştirme Müdü-
rü Kaan Aydın, 27 yıldır hizmet 
verdikleri lojistik sektöründe 
özellikle tehlikeli maddelerin 

taşımasında gerek ülkemizin gerekse Akde-
niz ve Kuzey Avrupa’nın güçlü taşıyıcıların-
dan birisi konumunda olduklarını söyledi. 
Tehlikeli maddelerin taşınmasında başta 
denizyolu ve havayolu olmak üzere pek çok 
alternatif lojistik surecini müşterilerine sun-
duklarını belirten Kaan Aydın, “Bugün gel-
diğimiz noktada ülkemizin ve Avrupa’nın 
tehlikeli sıvı dökme yük taşımacılığında 
özellikle petrokimya ve kimya sektöründe-
ki firmalara özel tedarik zinciri çözümleri 
de sunuyoruz. Kendi ISO tank konteyner 
filomuz, Avrupa genel merkezimiz olan Al-
manya’daki ofisimiz ve Türkiye genelindeki 
9 şube ve çalışanlarımızla servis ağımızı bü-
yütmeye devam ediyoruz. Batı Group olarak 
15’in üzerinde uluslararası lojistik network-
lerine üyeliklerimiz var. Ülkemizi ve marka-
mızı en üst seviyede temsil etmekten mutlu-
luk duyuyoruz. Dünyada ulaşamadığımız bir 
liman olmadığını belirtebiliriz” dedi.

“PAZAR LİDERİ OLMAK
 İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Batı Group olarak son 20 yılda tehlike-
li kargo taşımacılığı yaptıklarını belirten 
Kaan Aydın, “Şirketimizde çalışanlarımıza 
verdiğimiz eğitimin esas olduğu tehlikeli 
kargo taşımacılığında yurtiçindeki zorun-
lu eğitimlerle kalmayıp yurtdışında verilen 
seminerlere de düzenli olarak katılıyoruz. 
Tecrübemizin ve bilgimizin bize verdiği gü-
ven ile tehlikeli kargo taşımacılığında pazar 
lideri olmak için çalışıyoruz. Tehlikeli kar-
go, Türkiye pazarının yüzde 18’ine yakın bir 
yer tutuyor. Alanında uzmanlaşmış pek çok 

firmanın eksiği de bu sektördeki ithalatçı ve 
ihracatçıların tüm ihtiyaçlarına tek bir firma 
olarak hizmet verememek. Biz yatırımları-
mıza bu alanda devam ediyoruz” diye ko-
nuştu.

Tehlikeli madde taşımacılığına yönelik 
sundukları çözümlerin, toplam lojistik hiz-
metleri içinde yüzde 15 paya sahip olduğu-
nu belirten Kaan Aydın, “Tehlikeli madde 
taşımacılığında önem verdiğimiz kriterlerin 
başında seçicilik geliyor. Herkesin ve her 
firmanın konusunda uzman olduğu alanlar 
farklı. Biz güçlü ve zayıf yanlarımızı bilerek 
hizmet vermeye önem veriyoruz. Seçicilik 
alanında piyasadaki spot servis sağlayanlar 
arasında değil düzenli ve olabiliyorsa kont-
ratlı işlerin oyuncularından birisi olarak mar-
kamızı ve servisimizi sunmaya gayret ediyo-
ruz. Kendi tecrübelerimizden yararlanmaya 

ve farklı firmalara alternatif lojistik çözüm-
lerini dünya ile entegre bir şekilde sunabil-
meye önem veriyoruz” şeklinde konuştu. 

Kaan Aydın, sözlerine şöyle devam etti: 
“Kısa vadede mevcut sahip olduğumuz 
ISO Tank konteyner filo artışına ve tehlikeli 
madde taşımacılığı departmanındaki çalışan 
sayımızı ve eğitimlerine yatırım yapıyoruz. 
Ayrıca 2019 yılında başta Münih’teki ta-
şımacılık fuarında ve diğer katılacağımız 
uluslararası fuarlardaki standlarımızın Batı 
Group’u ve tüm faaliyet kolları arasında 
tehlikeli madde taşımacılığını öne çıkart-
mak hedeflerimiz arasında yer alıyor. Uzun 
vadede ise ülkemizdeki ADR yönetmeliğine 
paralel olarak denizyolu ile taşınan tehlikeli 
maddelerin ülkeye giriş ve çıkışlarında de-
polanacağı ve transit taşımacılığa da hizmet 
edecek altyapı yatırımları bulunuyor.” E

Batı Group İş Geliştirme Müdürü Kaan Aydın, “Kendi ISO tank 
konteyner filomuz, Avrupa genel merkezimiz olan Almanya’daki 
ofisimiz ve Türkiye genelindeki 9 şube ve çalışanlarımızla servis 
ağımızı büyütmeye devam ediyoruz” dedi.

BATI GROUP SERVİS AĞINI 
BÜYÜTMEYE DEVAM EDİYOR

Batı Group 
İş Geliştirme 
Müdürü Kaan 
Aydın, “Batı 

Group olarak 
15’in üzerinde 

uluslararası 
lojistik 

networklerine 
üyeliklerimiz 
var. Dünyada 

ulaşamadığımız 
bir liman 

olmadığını 
belirtebiliriz” 

dedi.
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Mercedes-Benz Türk, 1996 
yılında kurulan ve başta 
Avrupa ve Ortadoğu olmak 
üzere uluslararası nakliye 

alanında hizmet veren Mersin merkezli Tran-
saktaş Global Lojistik yetkililerinin katıldığı 
törenle, 10 adet Actros 1845 LS retarderli 
aracın teslimatını Aksaray Kamyon Fabrika-
sı bünyesinde bulunan Müşteri Merkezi’nde 
gerçekleştirdi. Tamamı Aksaray Kamyon 
Fabrikası üretimi olan Actros araçların tes-
limatı sebebiyle gerçekleştirilen törene Mer-
cedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup 
Müdürü Haluk Burçin Akı, Mercedes-Benz 
Türk Yetkili Bayii Koluman Motorlu Araçlar 

Tarsus Kamyon Satış Müdürü Yasin Tasasız 
ve Transaktaş Global Lojistik Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ahmet Aktaş katıldılar. Merce-
des-Benz Türk ile iş ortaklığına 2016 yılında 
1 adetlik araç alımı ile başlayan Transaktaş 
Global Lojistik, Mercedes-Benz yıldızı ta-
şıyan 10 adet yeni aracını uluslararası frigo 
taşımacılığında kullanmayı planlıyor.

Teslimat töreninde konuşan Merce-
des-Benz Türk Filo Satış Grup Müdürü Ha-
luk Burçin Akı, “Bugün Transaktaş Global 
Lojistik’e gururla teslimatını gerçekleştirdi-
ğimiz hem ülkemizde hem de dünyada yo-
ğun ilgi gören Euro 6 motorlu Actros araçla-
rımızı, 2016 yılından beri Aksaray Kamyon 

Fabrikamızda üretiyoruz. Transaktaş Global 
Lojistik’e teslim ettiğimiz Actros araçları-
mız, standart olarak sunduğu yüksek perfor-
mans ve düşük yakıt ekonomisine ek olarak 
retarder donanımına sahip. Bu da yakıt eko-
nomisi, güvenlik, konforda artış ve sürücü-
nün işinin kolaylaşması anlamına geliyor. 
Öncelikle yüksek kaliteyi ilke edinmiş Tran-
saktaş Global Lojistik’e yatırım planlarında 
tekrar Mercedes-Benz’i tercih ettikleri için 
çok teşekkür ediyor, bu değerli işbirliğimizin 
uzun yıllar devam etmesini temenni ediyo-
rum. Bu satışta emeği geçen tüm ekibime ve 
Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Koluman 
Motorlu Araçlar Tarsus’a, kredilendirilme-
sindeki emekleri için ise Mercedes-Benz 
Finansal Hizmetler’e teşekkürlerimi sunuyo-
rum. Transaktaş Global Lojistik’e yeni araç-
larının hayırlı olmasını, bol kazanç getirme-
sini diliyorum.” dedi.

Transaktaş Global Genel Müdürü Ahmet 
Aktaş ise törende, “Transaktaş Global olarak 
1996 yılından beri denizyolu, havayolu, ka-
rayolu ve konteyner taşımacılığı dâhil yaygın 
bir alanda hizmet veriyoruz. Şirket politika-
mızın esasını yüksek kaliteli ve güvenli hiz-
met sağlayarak nakliye sektörünün standart-
larını yükseltmek oluşturuyor. Bu bağlamda 
yüksek standartları, kalitesi, güvenliği, per-
formansı, yakıt tasarrufu, düşük işletme 
maliyetleri ve satış sonrası hizmetleri kapsa-
mında sunduğu yaygın servis ağı sebebiyle 
tekrar Mercedes-Benz’i tercih ettik. Teslim 
aldığımız ve uluslararası frigo taşımacılı-
ğında kullanacağımız retarderli Actros 1845 
LS araçlarımızın filomuza dâhil edilmesinde 
emeği geçen Mercedes-Benz Türk yetkili-
lerine, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii 
Koluman Araçlar Tarsus’a ve kredilendiril-
mesindeki destekleri için Mercedes-Benz Fi-
nansal Hizmetler’e tüm şirketimiz adına çok 
teşekkür ederim” şeklinde konuştu. E

Mercedes-Benz Türk, Transaktaş Global Lojistik’e Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda gerçekleştirdiği törenle 10 adet Mercedes-Benz Actros 1845 LS 
retarderli aracı teslim etti.

MERCEDES-BENZ’DEN TRANSAKTAŞ 
GLOBAL LOJİSTİK’E ARAÇ TESLİMATI

Mercedes-Benz Türk, Transaktaş Global Lojistik yetkililerinin katıldığı törenle firmaya 
10 adet Mercedes-Benz Actros 1845 LS retarderli aracın teslimatını gerçekleştirdi.

MERCEDES-BENZ TÜRK  I  LOJİSTİK
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LOJİSTİK I TÜRK LOYDU

Türk Loydu, Tehlikeli Madde 
Güvenlik Danışmanı (TMGD) 
eğitimlerine 2014 yılından 
bu yana devam ediyor. ADR, 

IMDG Kod ve RID kapsamındaki TMGD 
eğitimlerine 2019 yılında da devam edecek 
olan Türk Loydu, daha çok TMGD adayı-
na destek olabilmek amacıyla faaliyetleri-
ni sürdürüyor. Türk Loydu Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, TMGD 
eğitimleri ile ilgili Ekovitrin’in sorularını 
yanıtladı.

 Türk Loydu olarak tehlikeli madde 
taşımacılığı konusunda eğitim veren bir 
birime sahipsiniz. Bu eğitimin süresi ve 
kapsamı hakkında bilgi verir misiniz?

2011 yılından bu yana, ilgili mevzuat uya-
rınca IMDG Kod ((Uluslararası Denizcilik 
Tehlikeli Yükler Kodu) Kapsamında Genel 

Farkındalık, Göreve Yönelik ve Göreve 
Yönelik yenileme eğitimleri vermek üzere 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 
yetkilendirilmiş bir kuruluş olarak eğitimler 
veriyoruz. Bununla birlikte Tehlikeli Malla-
rın Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına 
İlişkin Avrupa Anlaşması - ADR, IMDG 
Kod ve Tehlikeli Yüklerin Demiryoluyla 
Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönet-
melik - RID kapsamlarında Bakanlık tara-
fından yetkilendirilmiş olarak 2014’ten bu 

yana Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı 
Eğitimleri veriyoruz. Ayrıca 2017 yılından 
bu yana da denizyoluyla taşınan yüklerle il-
gili deniz gözetim yetkilileri için eğitimler 
vermek üzere Bakanlık tarafından yetkilen-
dirilmiş olarak faaliyet gösteriyoruz. 

ADR kapsamında TMGD eğitimlerinin 
süresi mevzuat uyarınca 64 saat olarak be-
lirlendi. ADR kapsamında TMGD eğitim 
dönemlerimizde ayrıca, katılımcıların mev-
zuat uyarınca geçerli teorik ve uygulamalı 
yangın eğitimi sertifikaları bulunmuyorsa, 1 
gün süreli teorik ve uygulamalı yangın eği-
timini de veriyoruz. Bu durumda eğitim ke-
sintisiz olmak şartıyla en az 9 gün sürüyor. 
Buna karşın, mesai saatleri dışında 21:00’e 
dek tamamlanmak şartıyla, günde 8 saatten 
az süreli eğitim dönemleri de planlanabi-
liyor. Bu durumda eğitim süresi kesintisiz 
13-14 günde tamamlanabiliyor. Eğitimin 
sonunda mevzuat uyarınca bir değerlendir-
me sınavı yapıyoruz. Sınavda başarılı olan-
lar, Bakanlık tarafından düzenlenen ADR 
kapsamında TMGD sertifika sınavlarına 
katılabiliyorlar.

ADR kapsamında TMGD eğitimlerinin 

yanı sıra ilgili yönetmeliklerde işaret edil-
miş, IMDG Kod ve RID kapsamındaki 
TMGD eğitimleri ise ancak ADR kapsa-
mında TMGD eğitimi almış kişiler tarafın-
dan alınabiliyor. IMDG Kod ve RID kap-
samındaki eğitimlerin her biri için eğitim 
süreleri 21’er saat olup, mevzuat uyarınca 
birlikte aynı eğitim döneminde veriliyor. 
Bu eğitimlerin sonunda da, eğitimi tamam-
lama sınavı yapılıyor. IMDG Kod ve RID 
kapsamındaki TMGD eğitimleri en az 6 
gün sürede tamamlanıyor. Yapılan eğitimler 
sonunda değerlendirme sınavında başarılı 
olan katılımcılar, Bakanlık tarafından dü-
zenlenen IMDG Kod ve RID kapsamındaki 
TMGD sertifika sınavına katılabiliyorlar. 
Türk Loydu tarafından düzenlenen genel 
katılıma açık eğitim dönemlerimizin plan-
lanan tarihlerde kesinleşebilmesi için katı-
lımcı sayısının en az 8 kişi olması gerekir. 
Bir eğitim dönemi açılamaz ise, bir sonraki 
planlanan eğitim dönemine ön kayıt aktarı-
lır. Kontenjan, başvuru sırasına göre plan-
lanmakta olup, 20 kişi ile sınırlı. Eğitimle-
rimiz, planlanan eğitim tarihinden en geç 4 
gün önceden kesinleşiyor. 

 “TEBLİĞ İLE ÖNEMLİ 
DEĞİŞİKLİKLERE GİDİLDİ”

 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlı-
ğı Hakkında Tebliğ, hangi kararları içeri-
yor ve sektöre neler kazandırıyor?

TMGD eğitimleriyle ilgili ayrıntılı dü-
zenleme, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
tarafından 22 Mayıs 2014 günlü, 29007 sa-
yılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli 
Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında 

Tebliğ” ile yapıldı. 19 Nisan 2017 tarihin-
de Resmi Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli 
Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında 
Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Teb-
liğ” ile önemli değişikliklere gidildi.  

Bu tebliğ kapsamında, tehlikeli madde ta-
şımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim 
yılı içerisinde net 50 ton ve üstü miktarlarda 
işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükle-
yen, dolduran ve boşaltan işletmeler; Tehli-
keli Madde Faaliyet Belgesi -TMFB- sahibi 
olan işletmeler; toplam araç kapasitesi elli 
ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmele-
ri; Tebliğ kapsamındaki tehlikeli maddeleri 
geçici olarak depolayan işletmeler en az bir 
adet “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışma-
nı” (TMGD) istihdam etmekle veya idarece 
yetkilendirilen Tehlikeli Madde Güvenlik 
Danışmanlığı Kuruluşu’ndan hizmet al-
makla yükümlüdürler. 

 “EĞİTİMLERİ ALANINDA 
UZMAN EĞİTİCİLER VERİYOR”
 Tehlikeli madde taşımacılığı eğitimle-

rinizde hangi kriterlere önem veriyorsu-
nuz? 

TMGD eğitimlerimize katılmak iste-
yenlere, öncelikle doğru bilgilendirme 
yapıyoruz. TMGD Hakkında Tebliği ince-
lemelerini, TMGD olma şartlarını değer-
lendirmelerini, TMGD’lerin sorumluklarını 
ve yükümlüklerini irdelemelerini katılımcı 
adaylarından özellikle istiyoruz. Eğitimleri-
mizi ulusal ve uluslararası güncel mevzuatı 
takip ederek, eğitim müfredatına uyarlaya-
rak,  alanlarında uzmanlaşmış olan eğiticiler 
aracılığıyla veriyoruz.

 Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla 
Taşınması Hakkında Yönetmelik kap-
samında Tehlikeli Madde Taşımacılığı 
ile ilgili faaliyet gerçekleştiren işletme-
lerin tehlikeli madde güvenlik danışma-
nı istihdam etmesi veya tehlikeli madde 
güvenlik danışmanından hizmet alması 
zorunlu. Daha çok hangi yöntem tercih 
ediliyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın gün-
cel verilerine göre; Türkiye’de faaliyet gös-
teren 27 bin 801 işletmenin TMGD hizmeti 
alması gerekiyor. 19 Nisan 2017’de yayım-
lanan TMGD Tebliğindeki Değişikliklerden 
en önemlisi, işletmelerin TMGD hizmeti 
almasını iki seçenekle sınırlaması. Bir kı-
sım işletme kurumsal stratejileri ve uygu-
lamaları uyarınca kendi bünyesinde TMGD 
istihdam etmeyi tercih ediyor. Görece kü-
çük ve orta ölçekli bir kısım işletmeler de 
bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı 
Kuruluşu’ndan TMGD hizmet almayı tercih 
ediyorlar. 

Ülkemizde halen 300 TMGDK kuruluşu 
mevcut. TMGD olarak bir işletmede ya da 
Bakanlıkça yetkilendirilmiş bir TMGDK 
bünyesinde istihdam edilmeksizin TMGD 
hizmeti verilmesi mümkün değil. TMGD 
kuruluşları bünyesinde tam zamanlı olarak 
istihdam edilmiş TMGD’lerin başka bir 
yerde ikinci bir işte SGK’lı olarak görev 
yapmaları mevzuat uyarınca mümkün değil. 
TMGD sertifikası almaya hak kazanmış bir-
çok TMGD’nin TMGD faaliyetleri içinde 
yer almadıkları da gözlemleniyor.

 Türk Loydu olarak tehlikeli madde 
taşımacılığı eğitimleriniz devam edecek 
mi? Hedefleriniz nelerdir?

ADR, IMDG Kod ve RID kapsamında-
ki TMGD eğitimlerimizi 2019 yılında da 
sürdürüyoruz. Ayrıca Bakanlığın 1 Ocak 
2019 itibariyle yürürlüğe soktuğu, mevzuat 
çerçevesinde tanımlanmış, TMGD sertifika 
sahiplerinin sertifika aldıktan sonra 2 yılda 
bir almaları gereken 2 gün süreli TMGD 
Tazeleme Eğitimlerini de program çerçeve-
sinde veriyoruz. 

TMGD sertifikaları 5 yıl geçerli olup, 
süre sonunda TMGD Tazeleme eğitimleri-
ne katılmış olmak şartıyla TMGD Sertifika 
Yenileme sınavlarına katılmak mümkün. 
TMGD ve TMGD Tazeleme Eğitimlerinde 
katılımcılarımıza nitelikli, işlevsel bir eği-
tim sunmayı ve katılımcıların kendilerini 
geliştirmelerine yol gösterecek biçimde eği-
timler yapmayı hedeflemiştik. Bu hedefleri-
mizle birlikte, Türk Loydu olarak daha çok 
TMGD adayına destek olmayı umuyoruz ve 
çaba gösteriyoruz. E

Türk Loydu Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Cem 
Melikoğlu, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı 
tarafından yetkilendirilmiş 
olarak 2014’ten bu yana 
Tehlikeli Madde Güvenlik 
Danışmanı (TMGD) 
Eğitimleri verdiklerini 
söyledi. Cem Melikoğlu, 
“ADR, IMDG Kod ve RID 
kapsamındaki TMGD 
eğitimlerimizi 2019 yılında 
da sürdürüyoruz” dedi.

TÜRK LOYDU’NDAN TMGD 
EĞİTİMLERİNE DEVAM

Türk Loydu Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Cem 
Melikoğlu, “2017 yılından 
bu yana  denizyoluyla 
taşınan yüklerle ilgili 
deniz gözetim yetkilileri 
için eğitimler vermek 
üzere Bakanlık tarafından 
yetkilendirilmiş olarak 
faaliyet gösteriyoruz” dedi.


