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Kamyoncu esnaf›
bu kez aldanmad›

Türkiye Nakliye Platformu ad›
alt›nda; ‹KNADER, UNKO-
DER ve ‹TO Meslek Komitesi
öncülü¤ünde, ‹sçi Partisi Genel
Baflkan› Do¤u Perinçek’in kat›-
l›m›yla ‹stanbul Sirkeci’de dü-
zenlenen toplant›ya kamyoncu
esnaf› ilgi göstermedi.

Esnaf, “Bunlar üstümüzden si-
yaset yap›yor. E¤er tam tersi ol-
sayd›, sorunlar›m›z çözülmüfl,
barakalar›m›za dönmüfl olur-
duk. Biz al›flt›k böyle bofl lafla-
ra art›k, bir toplant› oldu¤unda
yüzümüzü dahi çevirip bakm›-
yoruz” dedi.                   2’de

“Türkiye Nakliye Platformu” ad› alt›nda düzenlenen toplant›ya kamyoncu ilgi göstermedi. Kamyoncular: “Bu-
rada kalabal›¤› gören, hemen platform kurup toplant› düzenliyor. Ancak, bunlar bizim sorunlar›m›z› çözmüyor.”

◆ ‹LG‹ GÖRMED‹

◆ S‹YASET YAPILIYOR 

‹flçi Partisi Genel Baflkan› Do¤u Perinçek’in konuflmas› da kamyoncular taraf›ndan ilgi görmedi.

Profesyoneller Türkiye 
turunu tamamlad›

BMC, üç yeni arac›n›n tan›t›m›
için ç›kt›¤› Türkiye turunu ta-

mamlad›. Kuzey ve Güney olmak
üzere, iki farkl› koldan Türkiye’yi
dolaflan BMC, 41 gün süren turda

400 noktada yaklafl›k 25 bin müflteri-
siyle bulufltu. BMC’nin tan›t›m kon-
voyuna, bölge müdürleri, sat›fl, servis
ve yedek parça sorumlular› ve yetkili
sat›c›lar› kat›ld›.                       5’te

Bu y›l 25’inci y›l›n› kutlayan, Hollandal› treyler
filo sahibi flirketleri ile treyler kiralama flirketleri

taraf›ndan oluflturulan dernek üyeleri, T›rsan’›n Ada-
pazar›’daki fabrikas›n› ziyaret etti. Hollanda’n›n 50
büyük treyler firmas›n›n oluflturdu¤u heyet, treyler
üreticisi T›rsan’› tan›ma f›rsat› buldu. T›rsan yetkili-
leri ve dernek üyeleri bir araya getiren ziyarette, Hol-
landa ve Türkiye treyler sektörü hakk›nda karfl›l›kl›
görüfl al›fl veriflinde bulunuldu.                        5’te

Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i es-
ki ‹cra Kurulu Baflkan› Fatih fiener,

AK Parti’den aday aday› oldu. “Türk
toplumunun yarar›na kullanabilece¤i bi-
rikimleri oldu¤unu düflünen tüm vatan-
dafllar›n böyle bir sorumlulu¤u oldu¤una
inan›yorum” diyen fiener, “Türkiye’de

AK Parti iktidar› döneminde uzun y›llar-
d›r özlemini çekti¤i siyasi ve ekonomik
istikrar ortam›na nihayet kavuflmufltur.
Bu ortam ülke insan›n yaflam kalitesinin
ve refah düzeyinin artt›r›lmas› idealinde
olan herkesin çabalar›n›n de¤er bulaca¤›
ümidini yeflertmifltir” dedi.              3’te

Ulaflt›rma sektörü Meclis’e ad›m at›yor

Hollandal› heyet 
T›rsan’› be¤endi

H amidi Isuzu Yetkili Bayii’nin Dudulu’daki pla-
zas› törenle aç›ld›. Plazan›n aç›l›fl törenine kat›-

lan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Ömer Ablay, Ha-
midi Motorlu Araçlar’›n yeni plazas›yla Anadolu
Isuzu’da örnek bir konuma geldi¤ini söyledi. Toplam
6 bin 500 m2 alan üzerine kurulan Hamidi Plaza’da
sat›fl, servis ve yedek parça hizmetleri verilecek. Ha-
midi Plaza’n›n aç›l›fl törenine; Anadolu Endüstri
Holding Otomotiv Grup Baflkan› Kamil Eser baflta
olmak üzere Anadolu Isuzu yöneticileri ve bayileri-
nin yan› s›ra çok say›da davetli kat›ld›.             8’de

Hamidi Plaza aç›ld›

Ticari Araç ‹thalatç›lar› Derne¤i’nin verilerine gö-
re, kamyon ve çekici pazar›, 2007 Nisan ay› bir

önceki y›l›n Nisan ay›na göre yap›lan de¤erlendir-
mede, kamyonda yüzde 58, çekicide ise yüzde 15
daralma yafland›. Bu dönemde pazarda yaflanan top-
lam daralma oran› yüzde 26 olurken, sadece iki mar-
ka, Volvo ve Scania sat›fllar›n› art›rd›.              2’de

‹thal ticari pazar› geriledi

Ambarl› Gümrük
Muhafaza Ekipleri

taraf›ndan bir TIR’da ya-
p›lan aramada 100 kilo
gram eroin ele geçirilir-
ken, olayla ilgili aranan
Mehmet Ö’nün Esenler
Otogar›’ndaki Lider
Otel’inin odas›nda ölü
bulundu.                2’de

fioför ölü bulundu

Son 20 y›l›n en yo¤un
ya¤›fl›n› alan Art-

vin’de Çoruh Nehri’nin
taflmas› sonucu Artvin-
Erzurum karayolu trafi-
¤e kapand›. Bölgede in-
celeme yapan Artvin
Valisi Cengiz Aydo¤du,
“Çoruh nehrinin taflma-
s›ndan dolay› can kayb›
yaflamad›k. Ancak baz›
vatandafllar›m›z›n sera-
lar› sular alt›nda kald›”
dedi.                   7’de

Çoruh geçit 
vermiyor

Hatay ve Reyhanl› il-
çesinde, dört TIR’da

yap›lan aramada piyasa
de¤eri toplam 22 milyon
YTL’lik kaçak mal ele
geçirdi. Daha önce Cil-
vegözü Gümrük Kap›-
s›’ndan kaçak olarak so-
kulmak istenen eflyan›n
devam› niteli¤indeki
mallar, Cilvegözü Güm-
rük Sahas› içinde bulu-
nan, TIR’lar›n dorsele-
rinde yüklü halde yaka-
land›.                   7’de

Reyhanl›’da 
büyük kaçakç›l›k

DAF’tan çifte teslimat
DAF T›rsan, uluslararas› nakliye firmas› Bay-

sallar’a befl, STS’ye ise on adet çekici ve trey-
ler teslim etti. Böylece Baysallar firmas›, bünyesin-
deki DAF çekici adedini 200’e ç›kar›rken, STS ise
50’inci DAF’›n› ald›.                                     3’te

Amerika’da uzun yol kamyon floför say›s› olma-
s› gerekenden 20 bin adet az olunca, Amerikan

Kamyon Derne¤i yeni bir kampanya bafllatt›. 
Emekli ve hayat›nda yeni yerler görmek isteyen

kamyon floförü adaylar›na ça¤r›da bulunan dernek,
internet sitesinde “Yollar sizi ça¤›r›yor” diye sesle-
niyor. Amerikan Kamyon Derne¤i'nin verdi¤i bilgi-
ye göre, ABD'de yaklafl›k 1 milyon 3 bin uzun yol
kamyon floförü çal›fl›yor. Ancak bu rakam›n, ihtiyaç
duyulan say›n›n 20 bin kadar alt›nda oldu¤u vurgu-
lan›yor.                                                        8’de

Kamyon floförü aran›yor

Türkiye genelinde son yedi y›l içerisinde toplam
3 milyon 540 bin 750 trafik kazas› meydana

gelirken, bu kazalarda toplam 22 bin 623 kifli ha-
yat›n› kaybetti. Yedi y›lda toplam 786 bin 534 kifli
yaralan›rken meydana gelen trafik kazalar›n›n
maddi hasar›n›n ise 4 milyar 185 milyon YTL ol-
du¤u kaydedildi.                                         2’de

Trafik kazalar›nda a¤›r bilanço

A¤r›’n›n Do¤ubayaz›t
ilçesinde Reflat Er-

dem ‹lkö¤retim Okulu ya-
k›nlar›nda bulunan büyük
A¤r› transit yolu üzerinde,
üst geçit ve uyar›c› tabela
olmamas› nedeniyle 1 ay
içerisinde yaflanan kazalar-
da, bir ö¤renci yaflam›n›
yitirdi. Kazalara tepki gös-
termek amac›yla veliler
eylem yapt›.              7’de

Ö¤renci 
can›ndan
oldu, veliler
yol kapatt›

Baysallar firmas›, DAF çekici say›s›n› 200’e ç›kard›.

Dernek, emeklileri floför olmalar› için ça¤›r›yor.

Son 7 y›lda yaflanan trafik kazalar›nda 22 bin kifli yaflam›n› yitirdi.

BMC, yeni modellerinin tan›t›m turunda, 400 noktada 25 bin müflteriye ulaflt›.

T›rsan Adapazar› fabrikas› Hollandal› nakliyecileri a¤›rlad›.

Eski Ulaflt›rma Bakan› Bina-
li Y›ld›r›m, görev yapt›¤›
4,5 y›l içerisinde, hayal et-

ti¤i tüm projelerini gerçeklefltir-
di¤ini aç›klad›. Ulaflt›rma ve
haberleflmenin bütün dallar›n-
da reform yap›ld›¤›n›n alt›n›
çizen eski Bakan Y›ld›r›m,
devrald›klar› ifllerinde
yüzde 80’inin tamam-
land›¤›n› dile getirdi.

“Görev sürem içeri-
sinde; yapsayd›k di-
yebilece¤im tek
fley, zaman› daha
etkin kullan›p, biraz
daha fazla ifl ya-
pabilmekti” aç›k-

lamas›n› yapan eski Bakan Y›ld›-
r›m, tek hedefinin ülkeye hizmet
etmek oldu¤unu söyledi.

2003 y›l›nda ç›kart›lan 4925
say›l› Karayolu Tafl›ma Kanu-

nu’nun yerleflmesi için zama-
na ihtiyaç duyuldu¤unu
an›msatan eski Bakan Y›ld›-

r›m, “Tafl›mac›l›¤›m›z t›-
kanm›flt›. 4925 say›l›
Karayolu Tafl›ma Ka-
nunu’yla bu t›kan›kl›-
¤›n önünü açt›k. An-
cak bu kanunun yer-
leflmesi dana önce-
de belirtti¤im gibi

zaman alacakt›r”
dedi.          6’da

Hayaller gerçek oldu

Artan maliyetler alt›nda ezilen kamyoncu esna-
f›, ö¤le ve akflam yemeklerinde ekonomik davran-
maya bafllad›. Yaz mevsimi dolay›s›yla fiyatlar›
ucuzlayan biber ve salatal›k esnaf›n bir numaral›
yiyece¤i.Anadolu turu yolculu¤umuz kapsam›nda
karfl›laflt›¤›m›z Gebzeli kamyoncu esnaf›, iflsizlik
nedeniyle tafl›ma fiyatlar›n›n maliyetin alt›na düfl-
tü¤ünü ve kendilerinin yemek paras›n› bile zor ç›-
kartt›klar›n› söyledi.  Ö¤le ve akflam yemeklerin-

de ekonomik davrand›klar›n› dile getiren Gebzeli
kamyoncular, “Para kazanamad›¤›m›z için bir
tak›m giderlerimizi k›smak zorunday›z. Arac›m›-
z›n servis ve bak›m giderlerini k›samayaca¤›m›za
göre kendi giderlerimizden k›s›tlamalar yap›yo-
ruz. Bu k›s›tlamalar›n bafl›nda da ö¤le ve akflam
yemeklerimiz geliyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle
birlikte ekme¤imize salatal›k, biber ve yerine gö-
re de domatesi kat›k ederek yiyoruz” dediler.

Yaz aylar›nda ucuzlayan sebze,
kamyoncunun masraf›n› azalt›yor

19 May›s Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bay-
ram› tüm yurtta coflku ile kutland›. Ulu önder

Atatürk’ün Anadolu’nun kurtulufl mücadelesi için
Samsun’da bafllatt›¤› hareketin y›l dönümü olan 19
May›s Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayram›
Edirne’den Hakkari’ye kadar tüm yurtta coflku ile
kutland›. Gençlerin haz›rlad›¤› dans ve sportif gös-
terilere halk›n yo¤un ilgisi oldu. Türk milleti bun-
dan 88 y›l önce vatan› için Samsun’a ç›kan Ata’s›na
ve bayra¤›na bir kez daha sahip ç›kt›¤›n› gösterdi. 

Çerkefl 4 Nolu Kamyoncular Kooperatifi
Baflkan› Cumhur Çamdibi, önceleri koope-

ratife kay›tl› 50 üye varken flimdi bu say›n›n 15’e
düfltü¤ünü söylüyor ve ekliyor: “Sat›la sat›la kos-
koca Çerkes’te 15 kamyon kald›.” Çerkefl’te ‹fl-
sizlik nedeniyle geçimini sa¤layamayan kam-
yoncular çareyi araçlar›n› satmakta bulmufl.
2001 model BMC Prof, 10 teker arac›¤› oldu-
¤unu belirten Çamdibi, “25 yafl üzeri kamyon-
lar›m›z var ama çal›flm›yorlar” diyor.       4’te

“15 kamyon kald›” ‹flte Ata’n›n gençleri

Fatih fiener

Ulaflt›rma sektöründen di¤er aday ise, Ko-
caeli Nakliyeci ve Nakliyat Komisyoncula-
r› Derne¤i Baflkan› Sedat Tatar. Tatar, Cum-
huriyet Halk Partisi’nden Kocaeli milletve-
killi¤i için aday aday› oldu¤unu aç›klad›.

Tatar CHP’den aday

Sedat Tatar

EEsskkii  UUllaaflfltt››rrmmaa  BBaakkaann››  BBiinnaallii  YY››lldd››rr››mm,,  ggöörreevv  yyaapptt››¤¤››  ssüürree
iiççeerriissiinnddee  hhaayyaall  eettttii¤¤ii  ttüümm  pprroojjeelleerrii  yyaapptt››¤¤››nn››  ssööyylleeddii..
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Sektörden
TBMM’ye!..

C
umhuriyet tarihinin en uzun süre-
li Ulaflt›rma Bakan›, Binali Y›ld›-
r›m oldu. 4,5 y›l Ulaflt›rma Ba-

kanl›¤› görevini yürüten Y›ld›r›m, görevi
süresince birçok ilklere imza att›. 4925
say›l› Karayolu Tafl›ma Kanunu’ndan tu-
tunda, denizyolu tafl›mac›¤›, sivil hava-
c›l›k, telekomünikasyon alanlar›ndaki
geliflmeler Y›ld›r›m’›n eseridir diyebiliriz.

Ulaflt›rma Bakanl›¤› hizmet alanlar›
içerisine "Ulaflt›rma" ve "Haberleflme"
hizmetleri girmektedir. "Ulaflt›rma" ve
"Haberleflme" hizmetleri göz önünde
bulunduruldu¤u zaman bakanl›¤›n bü-
yük bir çal›flma alan› oldu¤unu görüyo-
ruz…

Eski Ulaflt›rma Bakan›m›z Binali Y›ld›-
r›m, hepinizin bildi¤i gibi denizcilik (‹DO)
sektöründen TBMM’ye girdi. Denizyolu
tafl›mac›l›k sektörünün yaflad›¤› sorun-
lar› çok iyi bilmesi, bu sektörün canlan-
mas›n› sa¤lad›. Sektöre sa¤lanan ÖTV
deste¤i sayesinde armatörler yapt›klar›
yat›r›mlarla filolar›n› güçlendirdi. Buna
paralel olarak yat ve gemi infla sanayisi
geliflti. fiuanda tersanelerimizde yap›lan
yat ve gemiler Türkiye’nin markalaflma-
s›n› sa¤lad›…

Seçim atmosferine girilmesiyle birlikte
Bakan Y›ld›r›m, görevini Denizcilik Müs-
teflar› ‹smet Y›lmaz’a devretti. Siyasi
Parti liderleri miting alanlar›na inerek se-
çim çal›flmalar›na start verdi…

www.tasimacilar.com internet site-
mizde “sektörden meclise” ad› alt›nda
bafllatt›¤›m›z ankette: karayolu tafl›ma-
c›lar› Bakan Y›ld›r›m’›n hizmetlerinden
memnun olduklar›n› ve sektörden bir
bakan ile en az iki milletvekili ç›kartma-
n›n flart oldu¤unu kulland›klar› oy ile ifa-
de etmeye çal›flt›lar… 

Bizde kara tafl›mac›l›¤›n›n düzen için-
de daha üst seviyelere ç›kmas› için sek-
törü iyi analiz etmifl kiflilerin meclise gir-
mesi için harekete geçtik. Geçti¤imiz
hafta gazetemiz haber merkezine gelen
bir e-mail beni son derece mutlu etti…

E-mail UND ‹cra Kurulu eski Baflkan›
Fatih fiener’den geliyordu. fiener gön-
derdi¤i e-mail’de AKP’den aday adayl›-
¤›n› aç›klad›¤›n› ve sektör ad›na çal›fl-
mak için bu göreve talip oldu¤unu belir-
tiyordu…

Aslen Erzurumlu olan Fatih fiener,
1966 y›l›nda ‹stanbul’da do¤mufl ve
Atatürk Üniversitesi ‹flletme Fakülte-
si’nde Lisans, University of East Lon-
don’da MBA e¤itimini tamamlam›fl bir
sektör cengâveridir…

Çal›flmalar›n› yak›ndan takip etti¤im
Fatih fiener, üstlendi¤i her görevi bafla-
r›yla yerine getirmifl ve özellikle kara
nakliyesinin ça¤dafl bir konuma gelme-
sinde önemli fonksiyon oynam›flt›r.

Sektörün belirli kademelerinde yöne-
ticilik görevinde bulunan Fatih fiener,
01 Nisan 2005 tarihinde UND ‹cra Kuru-
lu Baflkanl›¤› görevine atand›. Bu görevi
s›ras›nda UND’nin ba¤l› flirketleri, tem-
silcilikleri ve hizmet birimlerinde sektör
ihtiyaçlar› do¤rultusunda bir çözüm
merkezi olmas›na katk› sa¤lad›…

Ben inan›yorum ki, Fatih fiener
TBMM’ye gitti¤i zaman: çok iyi bildi¤i
ve bir türlü baz› bürokratik engeller ne-
deniyle çözüme kavuflturulamayan sek-
tör sorunun, çözümü için gecesini gün-
düzüne katacakt›r. 

Yine bu sektör içinde: Sektörü
TBMM’de temsil edecek çok de¤erli
beyinler var. Bu beyinlerinde bir ad›m
önce ç›kmas›nda büyük fayda olaca¤›
inanc›nday›m. Çünkü sektörün o kadar
çok çözülmesi gereken sorunlar› var ki,
inan›n hangisini s›ralayaca¤›ma ben bile
flafl›r›yorum…

Sektörden TBMM’ye gidecek önemli
flahsiyetler, Ulaflt›rma Bakan› olamasa-
lar bile komisyonlarda görev alarak,
sektör ad›na: t›pk› eski Ulaflt›rma Baka-
n› Binali Y›ld›r›m’›n deniz ve hava tafl›-
mac›l›¤›na sa¤lad›¤› destekler gibi on-
larda kara tafl›mac›l›¤›na sa¤lar ve so-
runlar›n çözümüne ön ayak olurlar…

Bundan dolay› AKP’den milletvekili
aday aday› olan Fatih fiener’i sonuna
kadar destekliyor ve Fatih fiener gibi di-
¤er sektör temsilcilerinin de bir ad›m
öne ç›kmas›n› arzu ediyorum. Sizlerinde
benim gibi düflündü¤ünü hissediyorum.
Çünkü hepimiz ayn› geminin yolcular›y›z
ve yaflanan bu sorunlar hepimizi rahat-
s›z ediyor…

M. Naci
KALENDER

M. Naci KALENDER

K
ara Tafl›mac›l›k Sektörünün %95’ni
oluflturan küçük iflletmeler ç›kar›lan Ka-
ra Tafl›ma Kanunu ve Yönetmeli¤i ile ön-

celikli hedefin kendilerinin yok edilmesi oldu-
¤unu yönetmelikte belirtilen belge ücretlerini
görünce anlad›. 

Filo sahibi firmalar her ne kadar biz de ast-
ronomik belge ücretlerine karfl›y›z, makul bir
seviyeye indirilsin, 5 taksit yap›ls›n vb. f›s›lt›lar
etseler de bu durumun kendi ifllerine yaraya-
ca¤›n› düflünerek mecbur kalmad›kça a¤›zlar›-
n› açmad›lar.

Yine kendileri için uygun olmayan baz› yö-
netmelik maddelerini idare ile yapt›klar› toplan-
t›larda düzelttirdiler. (Ortak tafl›ma, sözleflmeli
araç vb.)

Otobüs iflletmeleri önceleri yurtiçi-uluslar
aras› eflya tafl›mac›l›¤› yapan nakliyecilerin top-
lant›lar›na kat›l›p, birlikte hareket etme kararl›-
l›klar›n› gösterdiler, hatta ortak radikal eylem
önerilerimize tam destek verenler oldu. Sonra
onlarda idare ile yapt›klar› görüflmelerden
olumlu cevap ald›klar›n› söyleyerek sessizli¤e
gömüldüler. 

Ne istediler, ne ald›lar bilmiyoruz ama san›-
r›m verilen sözler, yap›lanlar yeterli olmad› ki,

TOFED’in Bakanl›¤a dava açaca¤›n› okuduk.
UND’nin TÜRK TAfiIMACILARI YOK ED‹L‹-
YOR feryatlar›n› duyduk.

Bunun arkas›ndan yine dava açacaklar›n›
söyledikleri Ulaflt›rman›n Bakan› Binali Y›ld›-
r›m’a plaket verdiklerini, UND Yönetim Kurulu
Baflkan dan›flmanl›¤› yapm›fl baflar›l› icraatlar-
da bulunmufl Fatih fiener’in AKP’den milletve-
kili aday aday› olaca¤›n› okuduk. Sektör bu çe-
liflkili tutumlar›n de¤erlendirmesini yap›yordur
mutlaka. 

Bu günlerde di¤er partilerden de aday ada-
y› baflvurusu yapacak meslektafllar›m›z ola-
cak. Hepsine hay›rl› olsun diyorum. 

Mecliste Tafl›mac›l›k Sektörünü temsil ede-
cek bir meslektafl›m›z olsun düflüncesine kat›-
l›yoruz. ‘Sesimizi duyursun hangi partiden ol-
du¤u hiç önemli de¤il’ diyen meslektafllar›m›z
da var. Beni ilgilendiren Mecliste bulunacak
meslektafl›m›z›n nerede duraca¤›, oturaca¤›
de¤il ne konuflaca¤›. Mecliste sesimizi duyura-
cak milletvekili aday› meslektafllar›m›z›n hangi
pencereden bakt›klar› ve ne gördükleri çok
önemli. Sektör de "Türk Nakliyecisi yok edil-
mek isteniyor" diyenler veya bu düflünceye ka-
t›lanlar düflüncelerini ifade edecekleriyeri iyi
seçmeliler diye düflünüyorum. 

Örne¤in; 
Sektörde yaflanan sorunlar›n temel kayna¤›

nedir? Sektörün %90’›n› oluflturan küçük ifllet-
melerin, çok say›daki araçs›z veya az araçl› fir-
malar›n varl›¤› m› yoksa AB normlar› bahane-
siyle yabanc› finans flirketlerinin tekelcili¤i da-
yatmas› m›? 

‹darenin ‘DEVR‹M YAPTIK’ diye övündü¤ü
Kara Tafl›ma Kanunu 57. Hükümetin haz›rlad›-
¤›, Baflbakan Bülent ECEV‹T imzas›yla Meclise
getirdi¤i 58.Hükümetin noktas›na virgülüne
dokunmadan Meclise getirdi¤ini gördük.

(57.Hükümet belge ücretlerinin ne kadar oldu-
¤unu da yazm›fl En fazla ücret 2 bin YTL. O lis-
te de yazan rakamlar sonra 100-200 kat artt›-
r›ld›. Bir de organizatörlük belgesi R1-R2 ilave
edildi) sektörümüzü temsil edecek milletvekili
meslektafl›m›z taraf›ndan dile getirilecek mi? 

Sektörde kurumsallaflman›n sa¤lanmas› için
e¤itim ve maddi kayna¤a ihtiyaç oldu¤unu, kü-
çük iflletmelerin dünyan›n bütün geliflmifl ülke-
lerinde oldu¤u gibi desteklenmeleri, sübvanse
edilmeleri gerekti¤ini söyleyecekler mi? 

Nakliyecinin Yasa d›fl› hale gelmemek için
borç harç denklefltirip döner sermayeye yat›r-
d›¤› paralar›n hesab›n› soracak, bu firmalardan
flimdilik hukuka uygun, vicdana, insafa uygun
olmayan sektöre hiçbir yarar sa¤lamayan ve
sa¤lamayacak olan belge ücretlerinin iade
edilmesini sa¤layacak yol-yöntem bulacaklar
m›? 

Yüz binlerce YTL para veremedi¤i, borç bu-
lamad›¤›, kredi alamad›¤› için yurtd›fl›nda firma
kurmak zorunda kalan meslektafllar›m›z nede-
niyle ülkemizin vergi kayb›na u¤rad›¤›n› anlata-
caklar m›?

Ulaflt›rma Sektörünün bütünlü¤ünün bozul-
du¤unu, Denizyollar› ve Havayollar›na verilen
ÖTV’siz mazotun yüz binlerce kamyoncuya
neden verilmedi¤ini soracak m›?

AB dahil hiçbir ülkede olmayan 300 ton ta-
fl›ma kapasitesi en az 10 birim araç flart›n›n ay-
n› 200 bin YTL belge ücreti gibi çok büyük hak-
s›zl›k ve adaletsizlik oldu¤unu, ad› serbest olan
ekonomik sisteme kesinlikle uymad›¤›n› söyle-
yecekler mi?

Ç›kar›lan Yönetmelikte Kara Tafl›mac›l›k
Sektörünün en baflta küçük iflletmeleri hedef
ald›¤›n›, DENETLEMELER BAfiLADI diyebil-
meleri için bu denetimlerin ‹Ç GÜMRÜKLER-
DE yap›lmas› gerekti¤ini, as›l bu denetimler

bafllad›¤›nda bu yönetmeli¤in uygulanamaz ol-
du¤unu göreceklerini anlatacaklar m›?

Almanya-Bulgaristan, Rusya ile bu y›l Hazi-
ran ay›nda bafllayacak belge s›k›nt›s› nedeniy-
le H›rvatistan ile bafllayacak s›k›nt›lar›n gerçek
nedeninin TÜRK TAfiIMACILARINI TASF‹YE
ETMEK, STRATEJ‹K ÖNEM‹ OLAN SEKTÖ-
RÜMÜZÜN YABANCI F‹NANS fi‹RKETLER‹
TARAFINDAN ‹ST‹LA ED‹LMES‹ gerçe¤ini gö-
recek, gösterecekler mi?

Sadece Tafl›mac›l›k Sektörün de de¤il di¤er
sektörlerde de ç›kar›lan yasa ve yönetmelikle-
rin küçük sermayeli esnaf› yok etti¤ini, tar›m›
bitme noktas›na getirerek çiftçiyi-köylüyü bü-
yük flehirlere göçe zorlad›¤›n›, iflsizli¤e sosyal
dengelerin bozulmas›na yol açt›¤›n›, ihracatç›-
lar›n düflük kur-yüksek faiz uygulamas›yla re-
kabet edemedi¤ini, Pazar paylar›n› kaybettikle-
rini, karpuz-kiraz-narenciye üreticilerinin peri-
flan oldu¤unu, konfeksiyon ihracat›n›n nerdey-
se kalmad›¤›n›, tekstil firmalar›n›n bir ço¤unun
ya kapatt›¤›n› ya da baflka ülkelerde yat›r›m
yapt›¤›n› bütün bunlar›n sektörümüzü olumsuz
etkiledi¤ini anlatacaklar m›?

Türkiye’nin AB’ye üye yap›lmayaca¤› art›k
çok net olmas›na ra¤men AB’ye üyelik baha-
nesiyle halk›n uyutulmas›na seyirci kalarak, ön-
lerine getirilecek yasalara imza atacaklar m›?

Benim için önemli olan Mecliste sektörümü-
zün sesini duyuracak meslektafl›m›z›n ne ko-
nuflaca¤›d›r demifltim.

Bunlar› dört y›ll›k icraat› ortada olan, dün-
yan›n hiçbir ülkesinde görülmemifl bir yönet-
melikle nakliyeciyi periflan eden, bütün sek-
törlerdeki küçük iflletmeleri yok eden, tesli-
miyetçi-talimatç› politikalarla ülkemizi flamar
o¤lan›na çeviren bir partiden aday olan
meslektafllar›m›z nas›l söyler, nas›l konuflur
merak ediyorum.

Mecliste bizi temsilen
ne diyecekler?

Nilgün
ÖNKAL

Nilgün ÖNKAL

‹ thal kamyon ve çekici pazar›, 2007
Nisan ay› bir önceki y›l›n Nisan ay›na

göre yap›lan de¤erlendirmede, kamyon-
da yüzde 58, çekicide ise yüzde 15 da-
ralma yafland›. Bu dönemde pazarda ya-
flanan toplam daralma oran› yüzde 26
olurken, sadece iki marka, Volvo ve
Scania sat›fllar›n› art›rd›.

Ticari Araç ‹thalatç›lar› Derne¤i’nin
(TA‹D) verilerine göre, 2007 Ocak –
Nisan toplam›nda ise, bir önceki y›l›n
ayn› dönemine göre sat›fllar yüzde 28
oran›nda düfltü. Pazarda yaflanan daral-
maya ra¤men çekici sat›fllar› yüzde 2 ar-
tarken, kamyon sat›fllar›nda yüzde 55
gerileme yafland›.

Bu dönemde, 3,5-16 ton s›n›f›nda 462
adet ithal ticari araç sat›ld›. Ayn› dönem-
de sat›lan 16 ton ve üzeri kamyon ve çe-
kici pazar›nda araç say›s› ise 2 bin 212.

Sat›fl adedini art›ran markalar›n bafl›n-
da, Do¤ufl Otomotiv’in distribitörlü¤ünü
yapt›¤› Scania geliyor. 2006 y›l› Nisan
ay›nda 91 Scania çekici sat›l›rken, bu
y›lki sat›fl adedi 185’e ulaflt›. Volvo ise
19 olan sat›fl rakam›n› 93’e yükseltti.

‹thal ticari
araç pazar›

geriledi

Türkiye’de her gün onlarca trafik kazas›
meydana gelirken bir çok kifli de bu ka-
zalarda ya hayat›n› kaybediyor ya da ya-

ralan›yor.
Ayr›ca ülke ekonomisine büyük maliyetler

yaratan trafik kazalar›nda, son yedi y›ll›k
dönemdeki toplam› ise, 3,5 milyon.

22 B‹N K‹fi‹ ÖLDÜ

Türkiye genelinde son yedi y›l içerisinde top-
lam 3 milyon 540 bin 750 trafik kazas› meyda-
na gelirken, bu kazalarda toplam 22 bin 623 kifli
hayat›n› kaybetti.

Yedi y›lda toplam 786 bin 534 kifli yaralan›r-
ken meydana gelen trafik kazalar›n›n maddi ha-
sar›n›n ise 4 milyar 185 milyon YTL oldu¤u
kaydediliyor. 

Trafik kazalar›n›n olufl yerleri incelendi¤inde,
genellikle cadde ve sokaklar, devlet yolu, il yolu
ve otoyollar›n ilk s›ralar› ald›¤›, sürücü kusurla-
r›na bak›ld›¤›nda ise arkadan çarpma, do¤rultu
de¤ifltirme manevralar›n› yanl›fl yapma ve kav-

flaklarda geçifl önceli¤ine uymama gibi trafik ih-
lalleri ilk s›ralar› al›yor.

Bölünmüfl yol çal›flmalar› yap›lan yerlerde
meydana gelen trafik kazalar›nda, bir önceki
y›la oranla önemli ölçüde azalma oldu¤u tes-
pit edildi.

Kamyoncu esnaf›
bu kez aldanmad›

Trafik kazalar›nda son 
yedi y›l›n bilançosu a¤›r
TTüürrkkiiyyee’’ddee  ssoonn  yyeeddii  yy››ll››nn  ttrraaffiikk  bbiillaannççoossuunnaa  ggöörree,,  mmeeyyddaannaa
ggeelleenn  33,,55  mmiillyyoonn  kkaazzaaddaa,,  2222  bbiinn  662233  kkiiflflii  yyaaflflaamm››nn››  yyiittiirrddii..TIR floförü ölü bulundu

Geçti¤imiz günlerde Ambarl›’da Gümrük Muhafaza
Ekipleri taraf›ndan bir TIR’da yap›lan aramada

100 kilo gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili aranan
Mehmet Ö’nün Esenler Otogar›’ndaki Lider Otel’inin
odas›nda ölü bulundu.

‹stanbul Ambarl› Gümrük Liman›'nda düzenlenen
operasyonda, Hollanda'da yap›lacak “G›da Fuar›” için
Türkiye'nin en büyük 10 g›da flirketine ait g›da malze-
mesi tafl›yan TIR'›n içerisinde ele geçirilen 100 kilo
gram eroin ile ilgili olarak aranan TIR floförü Metin
Öztünk otel odas›nda ölü bulundu.

Otel odas›nda yap›lan incelemelerde herhangi bir
uyuflturucu madde bulunmazken, Metin Ö’nün cesedi
otopsi için Adli T›p Kurumu’na gönderildi¤i ö¤renildi.
Uyuflturucu sevk›yat›n› planlad›¤› iddia edilen Sabri Ö.
ve TIR floförü kardefli Metin Ö. operasyondan önce ka-
y›plara kar›flm›fllard›. Yap›lan soruflturmada, uyuflturucu
sevk›yat›n› Sabri Ö.'nün organize etti¤i ve operasyon-
dan bir gün önce TIR'› Hollanda'da karfl›lamak için
uçakla Hollanda'ya gitti¤i ö¤renildi. 

Mehmet Ö

‹stanbul Kocaeli Nakliyeci ve Nakliyat Ko-
misyoncular› Derne¤i (‹KNADER), Ulus-
lararas› Nakliye Komisyoncular› Derne¤i

(UNKODER) ve ‹stanbul Ticaret Odas› (‹TO)
Meslek Komitesi öncülü¤ünde, ‹sçi Partisi Ge-
nel Baflkan› Do¤u Perinçek’in kat›l›m›yla dü-
zenlenen toplant›ya kamyoncu esnaf›n›n ilgisi
olmad›.

S‹YASET YAPIYORLAR

Kamyoncu esnaf›, y›lbafl›ndan bu yana, Sirke-
ci’de ma¤dur edilen kamyoncular›n sorunu çöz-
mek için, dernekler, odalar, federasyonlar hatta
siyasilerin seferber oldu¤unu söylüyorlar. Buna
ra¤men alt› ayd›r burada so¤ukta, ya¤murda, ça-
murda beklediklerini belirtiyorlar. 

Esnaf, “Bunlar üstümüzden siyaset yap›yor.
E¤er tam tersi olsayd›, sorunlar›m›z çözülmüfl,
barakalar›m›za dönmüfl olurduk. Biz al›flt›k böy-
le bofl laflara art›k, bir toplant› oldu¤unda yüzü-
müzü dahi çevirip bakm›yoruz” dedi.

Sirkeci’deki kamyoncu kalabal›¤›n› görenle-
rin, hemen bir platform oluflturup, toplant› dü-
zenlediklerini belirten kamyoncular flöyle konufl-
tu: “Haz›ra konuyorlar, burada kalabal›¤›z ya,
zannediyorlar ki kalabal›k görünüp gövde göste-
risi yapaca¤›z. Gelen konuflsun giden konuflsun
bakal›m ne olacak sonumuz.”

Neden kat›lm›yorsunuz sorusuna ise kamyon-

cular, “Bizim param›zla propaganda yap›yorlar.
Devlet bugün kamyoncudan 10 çeflit vergi al›-
yor, herkesin cebinde dört, befl adet kredi kard›
var. Borç g›rtla¤a dayanm›fl, bizim can›m›z ç›k-
m›fl bunlar hala, yok çözece¤iz, yapaca¤›z, ede-
ce¤iz, bunun derdinde. Bir tanesi de fluraya ç›k›p
demedi ki arkadafl, “Çözdük”. Her gelen s›rt›m›-
za bir semer daha vurma peflinde” diye tepkileri-
ni gösterdiler.

‹LG‹ GÖRMED‹

Sirkeci Gar binas› yan›ndaki konuflmas› s›ra-
s›nda ilgi göremeyen Perinçek, konuflmas›n›n ar-
d›ndan, parkta bekleyen kamyoncular›n aras›na
girdi. Ancak burada da umdu¤unu bulamayan
Do¤u Perinçek, az say›da kamyoncunun sorun-
lar›n› dinledi.

Perinçek, Alt› ay önce Sirkeci’deki barakala-
r›ndan ç›kar›lan kamyoncular›n daha fazla bura-
da bekletilmemesi gerekti¤ini belirterek, “Uyar›-
yorum derhal buradaki insanl›k d›fl› uygulamaya
son verilsin” diyerek hükümete seslendi. 

“Bu düzen böyle giderse, kamyonlar›n›z hol-
dinglerin olacak” diyen Do¤u Perinçek, “Sizler
Türkiye’yi ayakta tutan insanlars›n›z. Ancak si-
zin önünüze Avrupa’n›n dayatmas›yla Tafl›mac›-
lar Kanunu ad› alt›nda bir yasa sundular. Bura-
daki amaç, kamyoncular›m›z›n sat›lmas› ve AB
tekel flirketlerine verilmesidir” dedi.

“Türkiye Nakliye Platformu” ad› alt›nda düzenlenen toplant›ya kamyoncu ilgi göstermedi. Kamyoncular: “Bura-
da kalabal›¤› gören, hemen platform kurup, toplant› düzenliyor. Ancak, bunlar bizim sorunlar›m›z› çözmüyor.”

Kamyoncular, sorunlar›n›n›n çözümünde sonuç alamad›klar› gerekçesiyle toplant›ya kat›lmad›lar.
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1966 y›l›nda ‹stanbul’da do¤an Fatih fiener,
Atatürk Üniversitesi ‹flletme Fakültesi’nde
Lisans, University of East London’da

MBA e¤itimini tamamlad›. fiener, çal›flma ha-
yat›n› askerlik görevini takiben Türkiye Kalite
Derne¤i sürdürdü. Alt› y›ll›k çal›flma hayat›
süresince Türkiye’de kalite bilincinin yayg›n-
laflmas› ve Ulusal Rekabet Gücünün artt›r›l-
mas› çal›flmalar›nda bulunan Fatih fiener, çok
say›da kamu ve özel ve kuruluflta ça¤dafl yö-
netim Uygulamalar›, ISO 9000 ve yeniden
yap›lanma çal›flmalar›nda yer ald›. Fatih fie-
ner’in üstlendi¤i görevler flöyle:

Nisan 1998’de KalDer taraf›ndan ‹cra Ku-
rulu Üyeli¤ine getirildi, Ayn› y›l Pozitif Kalite
ve Sistem Gelifltirme Ltd. fiti. adl› dan›flman-
l›k flirketini kurdu.  UND Yönetim Sistemle-
rinden Sorumlu ‹cra Kurulu Baflkan Yard›m-
c›s› olarak görev üstlendi. Yeniden yap›lanma

projesi sonucunda UND; Ocak 2002’de ISO
9001 Belgesi alan ilk Sektör Kuruluflu, 2004
y›l› Kas›m’›nda ise, Ulusal Kalite Ödülü’nü
kazanan ilk Sivil Toplum Kuruluflu oldu. Po-
zitif Ltd’in Londra flubesini 2003 y›l›nda ku-
ran Fatih fiener Londra’da yerleflik orta öl-
çekli Türk flirketlerine yönelik e¤itim ve da-
n›flmanl›k faaliyetlerinde bulundu.  Ayn› süre
içinde Türk ‹ngiliz Ticaret ve Sanayi Odas›
(TBCCI) Yönetim Kurulu Dan›flmanl›¤› gö-
revini üstlendi. TBCCI Genel Kurul taraf›n-
dan Yönetim Kurulu Üyeli¤ine seçildi.  01
Nisan 2005 tarihinde UND ‹cra Kurulu Bafl-
kanl›¤› görevine atand›. Görevi s›ras›nda
ba¤l› flirketleri, temsilcilikleri ve hizmet bi-
rimleri ile 100’ü aflk›n kifliyi istihdam eden
bir sektör kuruluflu UND’nin sektör ihtiyaç-
lar› do¤rultusunda bir çözüm merkezi olma-
s›na katk› sa¤lad›.

C M Y K
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Seçim beyannamelerinde
tafl›mac›l›k da olmal›

1950’li y›llardan itibaren ülkemizi karayolu
tafl›mac›l›¤›na mahkum eden zihniyet ta-

fl›mac›l›¤›m›z›n gelifltirilmesini de ne yaz›k ki
engellemifltir.

Ülkemizin bel kemi¤i konumunda olan ve
tüm sektörleri etkileyen ülkemiz nüfusunun
nerede ise üçte birini istihdam eden ve ayn›
zaman ülkemizin sanayileflmesinde ve ihra-
cat›n›n geliflmesinde en büyük paya sahip
olan tafl›mac›l›k sektörü hiçbir partinin se-
çim beyannamesinde yer alm›yorsa tafl›ma-
c›l›k sektörünün çokta önemsenmedi¤inin
en iyi kan›t›d›r.

1950’li y›llardan itibaren ülkemizi karayolu
tafl›mac›l›¤›na mahkum eden zihniyet tafl›-
mac›l›¤›m›z›n gelifltirilmesini de ne yaz›k ki
engellemifltir. 75 milyonluk dev bir ülkenin
tüm tafl›mac›l›¤›n›n yaklafl›k yüzde 95’i kara-
yolu tafl›mac›l›¤› ile yap›l›rsa Karayolu alt ve
üst yap›s›ndan tutunda tafl›ma araçlar› ve
bu araçlar›n yedek parça ve yak›tlar› gibi
saymakla bitmeyecek her envai çeflit tüke-
tim mallar›n›n yarat›¤› rant, Türkiye tafl›mac›-
l›¤›n›n ulusal ç›karlar›m›z do¤rultusunda di-
sipline edilmesini engellemektedir.

Tafl›mac›l›¤›m›z çok mu mükemmel,
tafl›mac›l›¤›m›z›n problemleri yok mu?

Cevab› herkesin malumu; sektörümüz
kaosun efli¤inde. Daha önceki makalelerim-
de de¤inmeye çal›flt›m; araçlar›m›z gerçek-
ten para kazanam›yor. Tafl›ma navlunlar› flu
anda araç yak›t›n› bile zor karfl›l›yor. Karayo-
lu tafl›mac›l›¤›n› disipline etme bahanesi ile
ç›kar›lan 4925 say›l› karayolu tafl›ma kanunu
ve bu kanuna ba¤l› karayolu tafl›ma mevzu-
at›n›n Tafl›mac›lar›m›zdan fahifl bedellerle li-
sans satmaktan ve sektörümüzün iflletme
sermayesini dahi elerinden almaktan baflka
hiçbir ifle yaramad›¤› da art›k anlafl›lmakta-
d›r. 

Hal böyle iken neden hiçbir siyasi parti
seçim beyannamesine tafl›mac›l›¤› alm›yor
ve en az›ndan vaatlerinin aras›nda neden
tafl›mac›l›k yer alm›yor, yoksa siyasilerimiz
tafl›mac›l›¤›m›z›n çok iyi oldu¤unu mu söy-
lüyorlar?

Bu konuda üç türlü düflünmemiz
mümkün;

1-)Tafl›mac›l›k sektörünün problemlerini
kamuoyu önünde yeteri kadar tart›flmad›k-
lar› gerçe¤i. Tafl›mac›l›k sektörünün temsil-
cileri kitle iletiflim araçlar›ndan yeteri kadar
hatta hiç istifade etmemektedirler ve toplu-
mumuzun tafl›mac›l›¤›m›z ile ilgili yeteri ka-
dar bilgi sahibi olmad›klar› gerçe¤i,

2-)Yukar›daki paragrafta arz etmeye ça-
l›flt›¤›m ç›kar çevrelerinin oluflturdu¤u kirli
lobi çal›flmalar› neticesinde tafl›mac›l›k sek-
törünün o çevrelerin emelleri do¤rultusunda
realize edilmesinin sa¤lanmas› için kapal›
tutuldu¤u ve yeteri kadar kamuoyunda tar-
t›fl›lmas›n›n engellendi¤i gerçe¤i, 

3-)Siyasi partilerimizin sektörümüzün
problemlerine vak›f olduklar› ama oy kayg›-
s› tafl›mad›klar› için ilgilenmedikleri gerçe¤i

Kanaatimce üçüncü fl›k daha a¤›r bas-
maktad›r Tafl›mac›l›k sektörümüz ne yaz›k ki
yeteri kadar örgütlü de¤il. Var olan tafl›mac›-
l›k örgütleri de bir çat› alt›nda birleflmedikleri
için seslerini duyuram›yorlar veya her kafa-
dan bir ses ç›kt›¤› için kimse ciddiye alm›yor.
Oysa tafl›mac›l›k sektörünün tümü düflünül-
dü¤ünde iktidara gelen bir siyasi partinin al-
d›¤› toplam oy say›s›na efl de¤er bir oy po-
tansiyeline sahip. E¤er tafl›mac›l›k sektörü
gücünü birlefltirirse tüm siyasi partilerinin se-
çim beyannamelerinin büyük bölümünün ta-
fl›mac›l›kla ilgili olaca¤› muhakkakt›r.

Ne hazindir ki di¤er orta ve küçük ölçekli
iflletmelerimizin de çok iyi örgütlendi¤i de
söylenemez. Bir esnaf ve sanatkarlar konfe-
derasyonumuz var ama etkin de¤il. Bazen
de bir siyasi partinin yan kuruluflu gibi dav-
rand›klar›n› da ne yaz›k ki görmekteyiz. Oy-
sa sivil toplum örgütü temsilcileri bireysel si-
yasi ç›karlar›n› bir kenara b›rakarak temsil
ettikleri sektörün ç›kar› do¤rultusunda hare-
ket etmek zorundad›r.

Ülkemizde örgütlü olan tek güç sana-
yicilerimizin oluflturdu¤u derneklerdir.

Gerçektende çok iyi örgütlenmifllerdir ve
her alanda da söylediklerini yapt›r›yorlar. ‹fl-
te en iyi demokrasi bence budur. Sivil top-
lum örgütlerinin etkin oldu¤u demokrasi
tüm Dünya da kabul gören en iyi yönetim
biçimidir.

Tabi ki burada bir tafl›mac›l›k partisinden
bahsetmiyorum. Tafl›mac›lar›m›z›n farkl› si-
yasi partilere oy verecekleri de bir gerçek ve
do¤al en az›nda mensubu olduklar› siyasi
partilerinde sektörel ç›karlar›n› ön plana ç›-
kar›rlarsa ve bu anlamda çok iyi lobi yapar-
larsa en az›nda o partinin yönetim kadrosu-
nun tafl›mac›l›k problemleri ile ilgili yeteri ka-
dar bilgilendirirlerse tafl›mac›l›¤›m›z kamu-
oyunda tart›fl›laca¤› ve ülkemiz için en iyi
çözüm yollar›n› bulunaca¤› bir hakikattir.
Han› bir atasözü var “a¤lamayana mama
vermezler” sektörümüz a¤lamay› ö¤renme-
lidir diye düflünüyorum.

Örgütlü güç en iyi güçtür e¤er gücünün
fark›ndan ise.

Nizamettin
KARADA⁄

Nizamettin KARADA⁄

SEKTÖR
TAfiIMACININ

G  Ü  N  D  E  M  ‹

Kamyon ile eflya ve yük
tafl›yan›n halk aras›ndaki
tabiri kamyoncudur. Kam-
yoncu ne zaman bir TIR sa-
hibi oldu¤unda nakliyecili-
¤e terfi eder.

Ama gerçek olan hepsi
tafl›y›c›d›r. Kamyonun yö-
netmelikteki tarifede; izin
verilebilen azami yüklü
a¤›rl›¤› 3.5 tondan fazla
olan ve eflya veya yük tafl›-
mak için imal edilmifl mo-
torlu tafl›tt›r.

Kamyonculuk zor ve me-
flakkatli meslektir, karfl›dan
bak›ld›¤›nda kolay gözüke-
bilir.

Hiç ç›kt›n›z m› Kamyo-
nun floför koltu¤una?

Hiç yük almak ve boflalt-
mak için günlerce bekledi-
niz mi?

Hiç yemek piflirip yedi-
niz mi Kamyonun dolab›
üzerinde?

Hiç Kamyon lasti¤i de-
¤ifltirdiniz mi?

Hiç zincir takt›n›z m›?
Hiç Kamyoncu lokanta-

s›nda yemek yediniz mi?
Hiç Kamyoncu kahve-

sinde demli çay içtiniz mi?
Hiç Kamyoncu parkla-

r›ndaki sohbetlere kat›ld›-
n›z m›?

Hiç evinizden günlerce
uzak kald›n›z m›?

Amaç ne geçim derdi,
ama zor meslek kamyoncu-
luk. Ülkemizde 600 bin
Kamyon var hepsi ekmek
derdinde, hepsi baflka bir
hikâye.

Hiç düflündünüz mü K1
bedeli nas›l ödenir?

Hiç düflündünüz mü
Kamyonun taksitleri nas›l
ödenir?

Hiç düflündünüz mü bir
lastik kaç lira?

Bunlar›n hiç birini dü-
flünmemifl olabilirsiniz. An-
cak flunu düflünmek laz›m
e¤er 600 bin Kamyoncu ta-
tile ç›karsa ne olur diye?

Gazetemizi, sebzemizi,
meyvemizi, sütümüzü, unu-
muzu, suyumuzu, her fleyi-
mizi getirenleri düflünmek
zorunday›z. Ülkemizde efl-
ya ve yük tafl›mac›l›¤›n›n
yüzde 96’s› karayolu ile ya-
p›lmaktad›r. O halde Kara-
yolu yük ve eflya tafl›mac›l›-
¤›n›n sa¤lam temellere
oturtulmas› için ülkemiz
gerçekleri göz önüne al›na-
rak gerek mevzuat gerek fi-
nansal düzenlemelerle zor
ve meflakkatli mesle¤i icra
edenleri rahatlatmal›y›z.

Sayg›lar›mla,

Kemal B‹NERBAY
Tümnak Genel Sekreteri
Emekli.Ist.Ulafl.Böl.Müd

600 bin
kamyoncu

tatile ç›ksa ne
olur?

DAF T›rsan, uluslar aras› nakliye firmalar›n-
dan Baysallar’a befl adet, STS’ye de on

adet DAF çekici ve treyler teslim etti. Baysallar
filosundaki DAF say›s›n› 200’e ç›kart›rken,
STS’de 50’inci arac›n› ald›.

T›rsan Samand›ra Tesislerinde düzenlenen
törende ilk teslimat Baysallara yap›ld›. Törende
T›rsan Genel Müdürü Osman Sever, DAF T›r-
san Sat›fl Direktörü ‹brahim Altun ve T›rsan Sa-
t›fl Koordinatörü Hasan Özbayrak haz›r bulun-
du.  Baysallar International Transport’tan Yö-
netim Kurulu üyesi ‹lhan Baysal ve Sinan Bay-
sal ile flirket Müdürü Cengiz Öztürk kat›l›rken,
STS Uluslar aras› Nakliyat ve Ticaret Limited
fiirketinden CEO Yusuf Okurcan, fiirket Müdü-

rü Sait Kurtulufl ve ‹thalat Müdürü Volkan Ça-
l›flkan kat›ld›.

STS CEO’su Yusuf Okurcan’da teslimat tö-
reninde yapt›¤› konuflmas›nda 5 adet DAF çe-
kici ile bafllad›klar› nakliye sektöründe bugün
50’inci arac› alman›n gururunu yaflad›klar›n›
dile getirdi. DAF’›n STS için bir kaz›n›m ol-
du¤unu vurgulayan Okurcan, “Nakliye sektö-
rünün beklendi¤i gibi hareketli olmas› duru-
munda yeni yat›r›mlar›m›z olacak ve 50’inci
araç alman›n gurunu katlayarak 200’e ç›karta-
ca¤›z. DAF’›n sa¤laml›¤› bir kere tart›fl›lamaz.
Kolay kolay ar›za sorunu ç›kartmayan DAF
araçlar›, STS için gerçekten bir kazan›m oldu
ve filomuzu DAF ile geniflletece¤iz” dedi.

DAF’tan çifte teslimat

Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i
(UND) eski ‹cra Kurulu Baflkan›
Fatih fiener, Ak Parti’den milletve-

kili aday aday› oldu¤unu aç›klad›.
fiener Ak Parti’den adayl›¤› için yapt›¤›

aç›klamada, “Türk toplumunun yarar›na
kullanabilece¤i birikimleri oldu¤unu düflü-
nen tüm vatandafllar›n böyle bir sorumlulu-
¤u oldu¤una inan›yorum. Türkiye, AK
Parti iktidar› döneminde uzun y›llard›r öz-
lemini çekti¤i siyasi ve ekonomik istikrar
ortam›na nihayet kavuflmufltur. Bu ortam,
ülke insan›n›n yaflam kalitesinin ve refah
düzeyinin artt›r›lmas› idealinde olan herke-
sin çabalar›n›n de¤er bulaca¤› ümidini ye-
flertmifltir” dedi.

“Ben de böylesi düflüncelerden yola ç›-
karak, bu asli vatandafll›k görevine talip ol-
dum” diyen fiener, “AB uyum sürecinde,
uluslararas› vizyonu ve yönetim teknikleri
konusundaki deneyimiyle Yüce Meclis ça-
t›s› alt›nda önemli katk›lar yapabilece¤ime
inan›yorum” diye konufltu.

Ulaflt›rma sektörü
Meclis’e ad›m at›yor

UND eski ‹cra Kurulu Baflkan› fiener, Ak Parti’den aday aday›

Kara ulaflt›rma sektörünü yak›ndan tan›yan Fatih fiener, “AB uyum sürecinde, uluslararas› vizyonu ve yönetim
teknikleri konusundaki deneyimiyle meclis çat›s› alt›nda önemli katk›lar yapabilece¤ime inan›yorum” dedi.

FAT‹H fiENER K‹MD‹R?

Uluslararas› Tafl›mac›l›k ve Lojistik Hizmet
Üretenleri Derne¤i (UTIKAD) Genel Müdürü
Müjdat Mandal, Atatürk ve Esenbo¤a olmak

üzere birçok havaliman›nda hava kargo elleçleme te-
sisleri, gümrük ve hava kargo acentelerinin yer ald›¤›
binalar›n iyilefltirilmesi yönündeki talepleri, Devlet
Hava Meydanlar› ‹flletmesi (DHM‹) taraf›ndan göz ar-
d› edildi¤ini söyledi.

Mandal, “Havayolu kargo tafl›mac›l›¤› Türkiye’de
tesis aç›s›ndan y›llardan beri tamamen göz ard› edil-
mifl, alt yap›s› gelifltirilmemifl iptidai koflullarda yap›l-
makta. Bunu Atatürk Havaliman› için söylerken, bu-
nun yan› s›ra Ankara Esenbo¤a’y› da gözard› etmeme-
miz laz›m. Özellikle bizim sektörümüz havayolu kar-
go tafl›mac›l›¤›nda forwarder, hava kargo acenteleri
olarak bu iptidai koflullarda hava tafl›y›c›lar› gümrük
teflkilat›yla birlikte ayn› s›k›nt›y› çekiyor” dedi. 

“Türkiye bir lojistik üst merkezi olacaksa, Atatürk
Havaliman›’nda kargo projesinin hayata geçirilmesi
laz›m. Mevcut tesisler art›k ifllemez, kullan›lamaz hale
gelmifltir” diyen Mandal, yang›n öncesi ihraç kargosu-
nun Atatürk Havaliman›’ndaki antrepolarda birlefltiri-
lerek uçak alt›na sevkinde kullan›lan alan›n 22 bin
metrekare oldu¤unu, yang›n sonras› ise bu alan›n bin
800-2 bin metrekare alana düfltü¤ünü söyledi. D›fl ti-
caretin can damar› olan, ithalat ve ihracat ifllemlerinin
yap›ld›¤› Atatürk Havaliman›’ndaki mevcut görünü-
mün içler ac›s› oldu¤unu vurgulayan Mandal, UT‹-
KAD olarak Atatürk Havaliman›’ndaki tesislerin yeni-
den yap›land›r›lmas› için sivil havac›l›k bünyesinde
giriflimleri oldu¤unu kaydetti.

DHM‹ KABUL ETMED‹

UT‹KAD Genel Müdürü Mandal, Esenbo¤a Hava
Liman›’nda ât›l durumdaki tamir bak›m atölyesinin
restore edilerek, halen konteyn›rlar›n içinde iptidai ko-
flullarda hizmet veren hava kargo acentelerinin kulla-
n›m›na aç›lmas› önerisinin de DHM‹ taraf›ndan kabul
görmedi¤ini belirtti.

14 May›s 2006 tarihinde ç›kan yang›nda büyük za-
rar gören Atatürk Hava Liman› kargo tesislerinde de
belirsizliklerin devam etti¤ine kaydeden Mandal,
“Yang›n sonras› zarar gören antrepo iflletmecilerine ye-
ni yer tahsisi konusunda ilerleme sa¤lanamam›flt›r.
DHM‹, Atatürk Hava Liman› Gümrük binas›n›n yan
taraf›ndaki araziyi geçici depolama tesisleri kurmak

üzere bu iflletmelere tahsis edece¤ini kaydetmiflti ancak
bu konuda ileri bir ad›m at›lmam›flt›r” diye konufltu.

UT‹KAD Genel Müdürü Müjdat Mandal konuflma-
s›n› flöyle sürdürdü: "Hava kargo sektörünün tesis s›-
k›nt›s› Sivil Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan
son derece iyi anlafl›lm›fl ve desteklenmektedir. Ancak
as›l sorumlu kurulufl olan DHM‹, hava kargo sektörü-
nü adeta yok saymakta, ülkemizin hava kargo sektörü-
nün potansiyelini iyi kavrayamamaktad›r. Bugün yol-
cu tesislerinde dünya standard› afl›lm›flken, hava kargo
tesislerimiz aç›s›ndan üçüncü dünya ülkeleri seviye-
sinde bile de¤iliz. Oysa ayn› DHM‹, yüksek kiralarla
hava kargo sektöründen ciddi kazançlar elde etmekte-
dir. Buna karfl›l›k sadece insani flartlar›n gelifltirilmesi
yönündeki taleplerimiz bile yan›t bulmamaktad›r.

Atatürk Havaliman›’n›n bugün dünya ticaret mer-
kezi ile askeri lojmanlar›n› aras›nda bulunan 1 milyon
300 bin m2’lik bir alan› Maliye Bakanl›¤›, devlet hava
meydanlar›na tahsis etti. Tahsis edilen alanda bir kargo
köyü projesinin hayata geçirilmesi söz konusu oldu.
Çeflitli çal›flmalar yap›ld› ancak Maliye Bakanl›¤› tara-
f›ndan yap›lan tahsis 2007 Temmuz ay›nda sona eri-
yor. Bu güne kadar ne projelendirildi ne de bir çivi ça-
k›ld›. Dolay›s› ile umudumuz kalmad› ve de Atatürk
Havaliman›’ndaki bir kargo köyü projesi veya Atatürk
Havaliman›’ndaki yap›lacak yeni kargo tesislerinin ne
zaman ne flekilde ne olaca¤› bilinmiyor. Tamamen bir
kaos içersinde iptidai koflullarda, Atatürk Havalima-
n›’nda hava kargonun ifllevlerinin yap›lmas› veya hiz-
metinin verilmesi sa¤lan›yor.”

UT‹KAD: DHM‹ gözard› ediyor
UUTT‹‹KKAADD  GGeenneell  MMüüddüürrüü  MMaannddaall,,  AAttaattüürrkk
HHaavvaa  LLiimmaann››’’nnddaa  yyaaflflaannaann  ssoorruunnllaarr  hheennüüzz
ççöözzüümmee  kkaavvuuflflmmaazzkkeenn,,  EEsseennbboo¤¤aa  HHaavvaa  LLii--
mmaann››’’nnddaa  ttaammiirr  bbaakk››mm  aattööllyyeessiinniinn  rreessttoorree
eeddiilleerreekk,,  hhiizzmmeettee  aaçç››llmmaass››  öönneerriissiinniinn  ddee
DDHHMM‹‹  ttaarraaff››nnddaann  kkaabbuull  ggöörrmmeeddii¤¤iinnii  bbeelliirrttttii..

DAF T›rsan, Baysallar’a befl adet, STS’ye de on adet çekici ve treyler teslim etti.

Baysallar 200’üncü DAF çekicisini, yetkililerden teslim ald›.

Alia¤a Organize Sanayi
Bölgesi’nde (ALOSB‹)

yat›r›mc›lara ucuz ve kaliteli
enerji verebilmek amac›yla
Eylül 2006’da temeli at›lan
Çakmaktepe do¤algaz çev-
rim santralinin kurulum çal›fl-
malar› tamamlanmak üzere.

ALOSB‹’de, Finlandiyal›
WARTSILA flirketi taraf›n-
dan en modern santral tekno-
lojisiyle infla edilen 105
MW’l›k do¤algaz çevrim
santralinin yap›m çal›flmalar›
sürerken, Finlandiya’dan yo-
la ç›kar›lan santralin çeflitli
motor ve jeneratör üniteleri
ALOSB‹’ye ulaflt›.

Santralin 35 MW güce sa-
hip olacak 1. etap bölümün-
de kullan›lacak olan Ana
motorlar ve jeneratörler de-
niz yoluyla Alia¤a’ya, ora-
dan da TIR’larla ALOSB‹’ye
getirildi. 

Her biri 130 ton a¤›rl›-
¤›ndaki dört adet motor ve
jeneratör grubu, santralin
Temmuz ay›nda deneme
üretiminin bafllayaca¤› 35
MW güçteki 1. etap bölü-
münde kullan›lacak. 

Çakmaktepe’de
heyecanl› bekleyifl

UT‹KAD Genel Müdürü Müjdat Mandal, Türkiye lojistik üst merkezi olmak istiyorsa, Atatürk Havalima’n›n kargo proje-

sinin hayata geçirmesi gerekti¤ini belirtti.
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Küresel Is›nma 
ve Tafl›mac›lar

Küresel Is›nma ile ilgili her türlü iletiflim kanal›nda
çeflitli yorumlar yap›l›yor. “Dünya yaflanmaz bir
yer haline gelecek!” diye bu felaketin sorumlula-

r› aran›yor. Olas› hedefler gösteriliyor. Bu konudaki en
ciddi bildiri ise Birleflmifl Milletler raporu olarak kabul
ediliyor.

Fransa'n›n baflkenti Paris'te yap›lan Hükümetlera-
ras› ‹klim De¤ifliklikleri Paneli'nde aç›klanan raporda
küresel s›cakl›k art›fl› felaketinin olas› etkileri flu flekil-
de özetleniyor.

+2.4 derece: Su s›k›nt›s› bafllayacak! 
Kuzey Amerika'da kum f›rt›nalar› tar›m› yok edecek.

Deniz seviyeleri yükselecek. Peru'da 10 milyon kifli su
s›k›nt›s› çekecek. Mercan kayal›klar› yok olacak. Ge-
zegendeki canl› türlerinin yüzde 30'u yok olma tehlike-
siyle karfl› karfl›ya kalacak.

+ 5.4 derece: Denizler 5 metre yükselecek!
Deniz seviyesi ortalamas› 70 metre olacak. Dünya-

n›n yiyecek stoklar› tükenecek.
+ 6.4 derece: Göçler bafllayacak!
Yüz milyonlarca insan uygun iklim koflullar›nda ya-

flamak umuduyla göç yollar›na düflecek.
Kad›nlar su bulamad›klar› için saçlar›n› kestirecek-

ler. 
Okyanuslar›m›z çölleflecek 
Kurakl›k yaflanacak 
Okyanuslardan aktar›mla içme suyu elde edilecek 
Suda yaflayan baz› hayvanlar (kutup ay›s›, fok bal›-

¤› gibi) t›rmanacak buz bulamayacaklar ve yüzmekten
yorulup ölecekler 

‹nsanlar 50 yafl›ndayken susuzluktan 85 yafl›nda
gibi gözükecekler 

Bebeklerin sakat do¤ma olas›l›¤› artacak
Küresel ›s›nman›n gerçek nedenleri olarak en do¤-

ru aç›klama ise flu flekilde:
‹klim sistemi içsel ve d›flsal (insani etkiler, günefl ha-

reketleri ve sera gazlar›, vb.) nedenlerden etkileniyor.
‹klimbilimci klimatologlar, küresel ›s›nma konusunda
hem fikirler. Bu de¤iflimin detayl› nedenleri aç›k bir
araflt›rma alan›… Fakat, bilimsel ço¤unluk sera gazla-
r›n›n son zamanlardaki s›cakl›k art›fl›n›n bafll›ca nede-
ni oldu¤unu belirtiyor.

Atmosferdeki karbondioksit (CO2) ve metan (CH4)
oranlar›ndaki art›fl dünya yüzeyinin s›cakl›¤›n› yükselti-
yor. CO2 oran›ndaki art›fl dünyan›n yüzeyini ›s›t›yor ve
kutuplara yak›n buzlar›n erimesine yol aç›yor. Buzlar
eridikçe yerlerini kara veya sular al›yor. Kara ve sular›n
buza oranla daha az yans›t›c› olmas› günefl ›fl›n›m›
emilimini artt›r›yor ve dolay›s›yla buzullarda daha fazla
erimeye yol aç›yor.

‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda dünya nüfusu 2
kat, buna karfl›l›k enerji kullan›m› 4 kat artt›. 1958 y›l›n-
da atmosferdeki 315 ppm/m3 karbondioksit oran›
2004'te 379 ppm/m3 oldu. ABD dünya nüfusunun
%4'üne sahipken karbondioksit üretiminin %25'ini
gerçeklefltiriyor.

The Observer gazetesinin fiubat 2004'te yay›mlad›-
¤› Pentagon'a ait Küresel Is›nma Raporu'na göre ise,
önümüzdeki 20 y›l içerisinde Avrupa'da birçok k›y›
kenti sular alt›nda kalacak!.. Guardian gazetesinde
2004 y›l›nda yer alan küresel ›s›nma haritas›na göre
ise, bundan en az etkilenen bölgeler Türkiye ve Orta-
do¤u ile k›y› kesimleri hariç Kuzey Afrika!.. Küresel
›s›nman›n önlenmesi için ya da en az›ndan biraz olsun
geciktirilebilmesi için baz› çareler de öne sürülüyor:

Her yere a¤açlar dikilmeli!.. 
Teknolojik aletler dünyaya zarar vermeyecek flekil-

de yenilenmeli!.. 
Yeni teknolojik aletler dünyaya zarar vermeyecek

flekilde yap›lmal›!.. 
Dünyaya zarar verenler en a¤›r flekilde cezaland›r›l-

mal›!.. 
Kentleflme durdurulmal›!.. 
Köy benzeri flehirler kurulmal›!.. 
Sanayi, dünyaya zarar vermeyecek flekilde yap›l-

mal›!..
fiimdi, konumuz olan otomotiv sektörüne gelelim.

Sadece A.B.D.’deki de¤il, Avrupa’daki çevreci örgüt-
ler, atmosfere en çok zarar veren araç olarak motorlu
tafl›tlar› gösteriyorlar. Sadece çevreyi kirletmekle yetir-
meyen bu kirli egzost sahibi araçlar, küresel ›s›nmay›
da h›zland›ran etkiye sahip olarak, hedefe girdiler. Bu
sebeple, birçok çevreci özellikle büyük motorlu iri
4x4’lere karfl› adeta bir savafl açt›lar. Otoparklarda,
al›flverifl merkezlerinin park yerlerinde duran SUV’lar›n
arkas›na “Felaketi getiriyorum!” “Beni kullanan dünya-
n›n düflman›d›r!” gibi etiketleri yap›flt›r›yorlar. Militan
çevreciler ise, bu araçlara zarar vermeye kadar tepki-
lerini abart›yorlar.

Di¤er yanda büyük tafl›ma araçlar› olan kamyonet,
kamyon, TIR çekicileri ve otobüsler için de benzer
protestalar söz konusu!..

Egzost emisyonlar›n›n çevre ile fazlas›yla dost ol-
mad›klar› tart›flmas›z bir gerçek!.. Fakat, otomotiv sek-
törü de, 115 y›ld›r kullan›lan içten yanmal› motorun kir-
li gaz yay›l›m›n› özellikle 80’lerden bu yana önlemeye
azaltmaya çal›fl›yor. fiu anda Euro4 normunu kullanan
araçlar, iki y›l içinde Kaliforniya’n›n çok sert fakat çev-
reye en “yeflil” yaklafl›m› sunan “0”a yak›n çok düflük
oranlardaki Euro5 normlar›na geçecekler. Benzinli
motorlardaki zararl› emisyon de¤erleri minimize edilir-
ken, dizel araçlardaki farkl› egzost kirlili¤i de çevrecile-
rin bile beklentilerinin alt›na çekiliyor.

Çevreciler öncelikle dev gemilerin ve tankerlerde
kullan›lan atom enerjisine karfl› ç›km›fllard›.

Oysa, bu okyanus geçen deniz üstü tafl›y›c›lar›n›n
(baz› küçük kazalar hariç) çevreye hiçbir zarar› olma-
dan yüklerini tafl›d›klar›n› göz ard› etmifllerdi...

Di¤er yanda, petrol rezervlerinin azalmaya yüz tut-
mas›yla, h›zland›r›lan alternatif yak›t ve enerji teknolo-
jileri Ar-Ge’si art›k sonuçlar›n› do¤urmaya bafllad›. Ör-
ne¤in; büyük SUV üreticilerinin neredeyse hepsi, art›k
fosil yak›tlar› kullanmayan motorlara sahip araçlar›
üretmeye bafll›yorlar. Baflta m›s›r ve fleker kam›fl›ndan
üretilen BioEtanol yak›tlar›na sahip otomobiller yolar-
lara ç›kt›. Hidrojeni elektrik üretiminde kullanan yak›t
hücreli enerji jeneratörlerinin flarj etti¤i pillerle çal›flan
araçlar da çok ama çok yak›nda geliyor. Ve elbette
hibrid motorlu araçlar da art›k seri üretime girdi!.. Ya-
ni art›k, çevreyle dost otomobiller söz konusu!.. Çev-
reyle dost bu otomobilleri yorumlarken, küresel ›s›n-
may› da h›zland›rmayacaklar›n› söyleyebiliyoruz!..

A¤›r nakliyat araçlar› için de tüm bu otomotivin çev-
reci yaklafl›m› devam ettiriliyor. Hibrid motorlu kam-
yon ve çekicilerden, Fuel Cell dedi¤imiz hidrojen baz-
l› elektrik bataryalar›n› flarj ederek ilerleyen a¤›r tafl›y›-
c›lar da gelecek birkaç y›l içinde “0” emisyon ile yolla-
ra ç›kacaklar.

Bir otomobilin Ankara’dan ‹stanbul’a gelinceye ka-
dar ortaya ç›kard›¤› zararl› gazlar ve tüketti¤i oksijenin,
bir insan›n tüm hayat› boyunca harcayaca¤› oksijen ve
kirletece¤i hava ile denk oldu¤u günler art›k bitiyor.

Fakat, yanma odalar›na sahip bir fabrikan›n bir sa-
atlik çal›flmas›n›n da 100 otomobilin 100.000 kilomet-
re boyunca çevreye verece¤i zarar ile denk oldu¤unu
da hat›rlamal›y›z.

Sonuç olarak, eski nesil otomobilleri trafikten tek bir
kalemde ç›karamayaca¤›m›za göre ve fabrikalar› ka-
patamayaca¤›m›za göre, en az›ndan bundan sonraki
araç ve tesisleri çevreye tam uyumlu flekilde “ye-
flil”lendirmeliyiz!..

Neyse ki, otomotiv endüstrisi, belki de çevrecili¤i
en ön planda tutan ve kendini en h›zl› flekilde “temiz-
leyen” bir sanayi!..

SER‹ ‹LANLAR

Ateflo¤lu Tur 
Peugeot 14+1 Minibüs 2004 
30.000 YTL
3.000 YTL’ lik arac›n kendi servs-

leri var
( 0212 )4518208
v.atesoglu@mynet.com
‹stanbul/Trakya BAHÇEL‹EVLER 
Y›ld›r›m Beyaz›t Cad. No: 270 Ye-

nibosna / ‹STANBUL

‹MDAT KILIÇ /M‹S Nakliyat Tic.
Ltd. fiti. 

36.000 LT. FR Uhauf Tanker Dor-
se 2000 model 

23.000,00 YTL 
0262 5285075  
0533 3965980  
Faks: 262 5285116  
mis_nakliyat@hotmail.com 
Kirazl›yal› Beldesi 1 May›s

Cd.No:19
KOCAEL‹

Fikret Acar 
Renault Minibüs 14+1 2006 
42000YTL 
ABS.park sensoru, okul tafl›t›,

44000km’de, 5 tek ifliyle beraber
ayl›k net kar› 2.500 YTL ‹fl de¤iflikli-
¤i nedeniyle sat›l›kt›r.

05428254870 – 05323459352
Servis avc›larda oturanlar için uy-

gundur. 34 dp 5623 banka kredili-
dir, peflin sat›l›kt›r. 

acarfikret@mynet.com 
AVCILAR / Trakya / ‹STANBUL

‹mdat KILIÇ
Hiç Kullan›lmama›fl konteyner

dorse
30.000,00 YTL 

M‹S Nakliyat Tic.Ltd.fiti 
0262 5285075  
0533 3965980  
Faks: 262 5285116  
mis_nakliyat@hotmail.com 
Kirazl›yal› Beldesi 1 May›s

Cd.No:19 KOCAEL‹

AYDIN GÜNBAY 
EMN‹YET OTOMOT‹V 
Ford 2001 Model Kamyon
3227 Cargo K›rkayak 
10 teker araçlar ve çekiciler bulu-

nur 
0 384 2127291  
0 532 2317287  
Faks: 0 384 2129691  
E-mail: emniyetotomo-

tiv@mynet.com 
Yeni Oto Galericiler Sitesi No:49
NEVfiEH‹R

Ahmet Kahar 
Mercedes Kamyon 2004 Model
15.500 kapasite, 65.000 YTL. 
2004 model 10 teker axor 2528

kasal› kamyon 155.000 km'de Ön
ve çeki tekerleri %90'd›r. Kupada
kaza ve boya yoktur.

0535 5502705  

D‹YARBAKIR
fiahin Yürüyen
Mercedes Otobüs 46 kiflilik 1993

model, 56.000 YTL
Arac›m›z 93 model düz beyaz

Mercedes 0304 olup turizmde ça-
l›flt›¤›ndan ve 2002 de iç mekân
olarak tamamen yenilendi¤i için te-
miz ve hemen ifle bafllamaya haz›r
durumdad›r. Yeni araç alma nede-
niyle satmakta oldu¤um arac›m›n
fiyat›nda pazarl›k pay› mevcuttur.
0532 3413031 i.z.u.a.l@hotma-
il.com  ANTALYA

UFUK YILDIZLILAR 
ÖZN‹L LOJ‹ST‹K 
Mercedes Kamyon 2004 
21.100 kapasite
55.000 YTL 
Araç flase olarak sat›lacakt›r. 10

tekerdir. 
0232 8771445  
0533 6624164  
0232 8771446  
oznil-nakliyat@hotmail.com 
‹ZM‹R

Okan Ergül 
Bmc Kamyon 1988 model
20 ton kapasite
15.000 YTL 
Araç yeni motor yeni boyal›d›r

K–1 belgesi vard›r pazarl›k pay›
vard›r 

0532 5169643  
Faks: 0 266 7180209  
okan10ergull@msn.com 
Atatürk Cd. No: 43 Band›rma
BALIKES‹R
Mustafa Keklik 
Keklik T›r Pazar› 
Iveco Çekici 1997 model
36.000 Avro 
1997 model T›rsan dorse ile be-

raber 
0216 4710427  
0537 8772979  
m.keklik@hotmail.com 
Ferhatpafla Yanyol /KARTAL 
‹STANBUL

Mesut UÇAR 
Iveco 23 kiflilik Midibüs
1998 model 
90.000 YTL 
Ba¤yurdu-Ören-Armutlu/ ‹zmir

(terminal) hatt›nda sahibinden hat-
t›yla birlikte sat›l›k midibüs. 

0212 2850646  

0505 8021940  
urcanabdullah@yahoo.com 
Ba¤yurdu
‹ZM‹R

Selçuk Erimler 
Hyundai 2001 model
1.3 kapasite
10,750 YTL
Orijinal ve enjeksiyonlu, 1,3 Ls

model Gri metalik, Benzinli, 92000
km. olup pazarl›k pay› var ve acilen
sat›l›kt›r. . . 

0535 3203017  
boraerimler@hotmail.com 
‹çel/MERS‹N

Hüseyin Uzun 
Utl Denizcilik Ltd. fiti 
Renault Çekici 1995 model
5000 kapasite
30.000 YTL 
0216 3407174  
chartering@superonline.com 
Üsküdar / ‹STANBUL

H. ‹lker Erflan 
Erbay Ulus. Nak. Tic. Ve San.

A.fi 
1996 model
Alt›nordu Dorse 13.60 Tenteli  
0312 3321921  
0532 5171828  
Faks: 312 3320634  
ilkerersan@erbaynakliyat.com 
ANKARA

Murat Ünal 
‹MAMO⁄LU OTOMOT‹V A.fi. 
Daf  Çekici 1999 
XF 480 kapasite
48.000 Avro
Sar› renkte 530bin km de orijinal

bir araç 
0216 5612208  

0533 6824870  
Faks: 216 5612210  
muratunal77@hotmail.com 
Kartal Sultanbeyli / ‹STANBUL

Murat Ünal 
‹MAMO⁄LU OTOMOT‹V A.fi. 
Daf Çekici 1997 model
95 – 400 AT‹ kapasite
30.000 Avro
Lastikler yüzde 85 Lacivert

Renkte Her fleyi Muhayyer Bir
Araçt›r 

0216 5612208  
0533 6824870  
Fax: 216 )5612210  
muratunal77@hotmail.com 
Kartal Sultanbeyli / ‹STANBUL

Fikret Acar
Renault Minibüs 2006 14+1 ka-

pasite
25.000 YTL + 24 ay x 785 vadel› 
Uzun sas› 14+1 mastar klimas›z

37000km de servis bak›ml› muhay-
yer sahibinden servisiyle beraber
avc›lar bölgesinden servisi banka
kredili alarm yeni kaskolu park sen-
soru okul tafl›t› ifllenmifl arac›m sa-
t›l›kt›r. 

0542 8254870  
acarfikret@mynet.com 
Avc›lar / ‹STANBUL

Adem Kozak
Hyundai Minibüs 2005 model
9+1 kapasite
29.000 YTL
1600 YTL Net Gelirli Çift Klimal›

Çelik Jant Abs Hidrolik Direksiyon
Servis Bak›ml› Km 250 Kurufl Yak›-
yor Orijinal Starex  

0535 2551622  
ademkozak79@mynet.com 
Dudulu-Ümraniye/ ‹STANBUL

ÇEfi‹TL‹ ‹LANLAR

Okan
ALTAN

Okan ALTAN

A
nadolu Röportajlar› çerçevesinde
ç›kt›¤›m›z yolda, Gebze’den sonra
ikinci günümüzde Çank›r›’n›n Çer-
kefl ilçesindeydik. Yolculu¤umuzun

ilk gününde kamyonculardan dinlediklerimiz
kulaklar›m›zdan hâlâ ç›kmam›flt›.

Çerkefl’e geldi¤imizde de kamyoncular›n
dertlerinin t›pk›, kat etmemiz gereken yolumuz
gibi daha da artaca¤›n› tahmin ediyorduk.

Çerkefl’in çile tafl›yanlar›n›n durumunu ö¤-
renmek için solu¤u, Çerkefl 4 Nolu Kamyon-
cular Kooperatifi’nde ald›k. Kooperatif Baflka-
n› Cumhur Çamdibi ve kardefli Kemal Çamdi-
bi içlerinden ç›kamad›klar› zorluklar› anlatt›
bizlere.

Çamdimi kardefller, al›nan belge ücretlerinin
haks›zl›k oldu¤undan bafllayarak, fazla tonaj
yüklemeye zorland›klar›na kadar bir çok fley
söylüyorlar.

Gelin hep birlikte Çerkefl’ten yükselen bu
sese kulak verelim.

Çerkes Nakliyatç›lar Kooperatifinde iflsizlik
nedeniyle geçimini sa¤layamayan kamyoncu-
lar çareyi araçlar›n› satmakta bulmufl. Cumhur
Çamdibi, önceleri kooperatife kay›tl› 50 üye
varken flimdi bu say›n›n 15’e düfltü¤ünü söylü-
yor ve ekliyor: “Sat›la sat›la koskoca Çerkes’te
15 arac›m›z kald›.” 2001 model BMC Prof, 10
teker arac›¤› oldu¤unu belirten Çamdibi, “25
yafl üzeri kamyonlar›m›z var ama çal›flm›yor-
lar” diyor.

K1 belgesi bize ekmek mi veriyor cebi-
mizdeki paray› m› çal›yor? 

K1 Belgesi için bankadan kredi ald›¤›n› be-
lirten Çamdibi, belge fiyatlar›ndan flikayetçi.
“Geçen y›l biz bu belgeyi  bin 500 YTL’ye al-
m›flt›k. fiimdi 350 YTL’ye düfltü. K1 belgesi
bize ekmek mi veriyor, cebimizdeki paray› m›
çal›yor belli de¤il. ‹fl yok, bir de üstüne borç
ödüyoruz. Araban›n kazand›¤› ancak floföre
yetiyor. Eskiden hiç yoksa bize bir çorba para-
s› kal›yordu flimdi o da yok. ‹stanbul’a 500
YTL’ye yük tafl›yoruz. Bunun 250 YTL’si ma-
zota gidiyor. Geri kalan›yla da ne yapars›n ki?”

Kooperatifler organizatör olmas› nede-
niyle R1 belgesi almak durumunda, siz ald›-
n›z m›?

Sen buradaki halimizi görüyorsun Abi. 60
bin YTL verip nas›l alal›m? Ben K1 belgesini
bankadan 1 milyar kredi çekip ald›m. Onu
ödeyemiyorum. Adam bafl› 4 milyar nas›l top-
layal›m? Bu civarda R1 belgesini alabilen de
yok. Bir tek Kastamonu alm›fl.

BELGEM‹Z YOK

Belgemiz olmad›¤› için ne bir ihaleye gire-
biliyorum ne devlet malzeme ofisini mal›n› ta-
fl›yabiliyorum. Biz bu¤day tafl›yoruz. Onu da
Kastamonu kooperatifi al›p bize verdi. Hay›r
olarak, sadaka olarak neye sayarsan say. ‹fli biz
yap›yoruz flimdi. Bir de Aytaç’›n yem nakliye-
sini yap›yoruz ama tatmin etmiyor. D›flar›dan
gelen ham maddeler denk gelirse iyi oluyor.
Komisyoncuda az para veriyor iflverende. Her-

kes a¤l›yor. Komisyoncuya bu para az deyin-
ce, ne yapay›m buna gidersen git, gitmezsen
trenle, uçakla yollar›m diyor.

BA⁄-KUR’U ÖDEYEM‹YORUZ

Bizim tek bir dayana¤›m›z var o da sosyal
güvenli¤imizin olmas›. Ama üyelerimizin hep-
si Ba¤-Kur primlerini ödeyemiyor. 15 araba-
dan 5’i öderse geri kalan› ödeyemiyor. Kasaba
git borç, manava git borç. ‹tibar›m›z kalmad›.
Yaln›zca Çerkes olarak de¤il, bütün Türkiye
için konufluyorum, kamyoncular›n durumu her
yerde ayn›. Kasaba gidiyorsun, vermiyor. Ge-
çen ayki borcunu ödemedin sana nas›l veriyim
diyor.

TONAJ UYGULANMALI

Benim arabam 16 tonluk. Bir firmaya gittin,
malzeme yükleyeceksin. Arabana 25 ton yük-
leyecekler, yükleme diyemiyorsun. 25 ton yük-
lüyor ama sana yine 15 ton paras› veriyor. Ba-
na tonaj›m› verip nakliyemi yükseltse tamam
ama onu da yapm›yor. Bu durumda lasti¤i ce-

binden afl›nd›r›yorsun, arabay› zorlad›¤›n için
fazla mazot yak›yorsun. Bakanl›k getirdi¤i to-
naj s›n›rlamas›n› uygulasa sorun kalmayacak.
Hakk›n 15 tonsa 15 ton yüklenecek. Fazladan
1 kilo olmayacak. Yakalan›rsan o yükü att›rana
100 milyar lira ceza verecek. Herkes tonaj› ka-
dar tafl›y›nca da baflka kamyonlara yeni ifl sa-
has› aç›lacak. Kontroller 15 May›s’tan sonra
bafllayacak. Belgesi olmayan araçlar çekilecek
zaman mecburen piyasadan çekilecekler. O za-
man fiyatlar da yükselecek.

K‹LO HESABI ÇALIfiIYORUZ

Ama bir de bizim flöyle bir durumumuz var.
Buradan kalkt›m ‹zmir’e gidiyorum. 25 ton ta-
fl›d›¤›m zaman 1000 lira tutuyor, 15 ton att›-
¤›m zaman 620 lira.  Çünkü Biz burada kilo
hesab› çal›fl›yoruz. Fakat herkes kilo hesab› ça-
l›flm›yor. Sefer bafl›na para al›yorlar. Bu kar›-
fl›kl›¤› ortadan kald›rs›nlar. Tek bir uygulama
olsun ve kontroller s›k› tutulsun.

LAST‹KLER GÜMLED‹

Cumhur Çamdibi, lastiklerin kullan›m öm-
rünün araban›n çal›flmas›na ba¤l› oldu¤unu be-
lirtiyor konuflmas›nda ve flöyle devam ediyor:
“C›vata, çivi batmazsa bir sene yani yaklafl›k
80 bin km gider. Yapt›k bir kere. Sonra araba-
ya bu¤day yükledik. Bizim araba k›rk ayak.
Kaplama yapt›¤›m›z lastiklerin ikisi de gümle-
di. Ankara’ya geri verece¤iz. Kaplama yapan-
lar kullan›m ömrünün uzad›¤›n› söylüyor ama
ben inanm›yorum. Yeni lasti¤i ald›¤›ndan yüz-
de 100 olarak say›l›yor. Adam diyor ki lasti¤i
yüzde 50’ye indirmeyeceksin. Getir kaplaya-
l›m. Desene yüzde 10 kal›nca getir kaplay›m.
Zaten yüzde 50 olunca benim yüzde 50 kullan-
ma flans›m kal›yor. Kaplamaya götürdü¤üm

zaman benden yar› paras›n› alacak. Kardeflim
benim lasti¤imin yar›s› zaten duruyor üzerinde
o zaman ben lasti¤i s›f›rlar›m yenisini al›r›m.”

Kooperatif Baflkan› ile görüflmemizi sürdü-
rürken, Cumhur Çamdibi’nin  kardefli kemal
Çamdibi’de sohbetimize kat›l›yor.

“1988–1991 y›llar› aras›nda ifller bozuldu¤u
için nakliyecili¤i b›rakt›k. 1991’de yeniden
bafllad›k. fiimdi iki arabam›z var. 90’dan önce
MAN kamyon kullan›yorduk. Sonra BMC ‘ye
döndük. Fakir arabas›, gariban arabas›, parças›
ucuzdur dedik. fiimdi 2006 model bir k›rkaya-
¤›m›z var. Bir de 2001 model BMC 822 k›rka-
ya¤›m›z var.” 

PARA KAZANAMAZ OLDUK

Tonaj s›n›rlamas› yokken kamyonculuktan
para kazan›yorduk. Ama tonaj uygulamas› ç›-
k›nca para kazanamaz olduk. Nakliye ücretle-
rini yükseltmedikleri için bizim kazanc›m›z da
düfltü.

KAÇAK MAZOT FAZLA YAKIYOR

Genelde mazotunu Petrol Ofisinden ve
Shell’den ald›¤›n› belirten Kemal Çamdibi
ucuz oldu¤u için kaçak mazot da kulland›¤›n›
itiraf ediyor. “Bazen kaçak mazot da kullan›-
yoruz Ama kaçak mazot ince oldu¤u için fazla
yak›yor. Bizim arabalar›m›z 1,5 ay önce Yük-
sekova’ya da gitti. Oradan ‹ran mazotu al›yo-
ruz O daha kaliteli. Kal›n oldu¤u için az yak›-
yor. Bazen ucuz mazot almak için oraya gidi-
yoruz. Ama sadece kendi orijinal depomuz ka-
dar al›yoruz. Yani üç kurufl kar edelim diye o
kadar yolun kahr›n› çekiyoruz.”

Geçenlerde gazetede okudum Binali Y›ld›-
r›m’› baflar›l› bakanlar aras›na koymufllar. Na-
s›l oluyor anlam›yorum. Baflar›l› bakan olur ta-
bii. Bu belgeler sayesinde tafl›mac›n›n s›rt›ndan
300 milyar YTL para toplad›. Bunu devlete
kaynak olarak aktard›. Kimse bu kaynak nere-
den geldi diye sormuyor.

Kemal Çamdibi, K1 belgelerinini al›m›nda
uygulanan prosedürden flikayetçi. Gereksiz ye-
re birçok ifllem yap›ld›¤›n› ifade ediyor.

“Bu belgeleri alma iflinde neden bölgelere
ay›rd›lar da vilayetlere ay›rmad›lar? Belgeleri
alana kadar akla karay› seçtik. Bir sürü ulafl›m
ücreti verdik. Ben bundan flikayetçiyim. Bu
para Çerkes’ten yat›r›lsa gidece¤i yere gitmi-
yor mu? Vatandafl hesaba 300 YTL yat›racak-
ken, otobüs, taksi paralar›yla 500 YTL’ye ç›k›-
yor. Burada bizim esnaf odalar›m›z, sanayi
müdürlüklerimiz var. Biz ifllemlerimizi bura-
dan yapal›m, evraklar sonra gelse de olur.”

Koca Çerkefl’te 
15 kamyon kald›
Çerkefl Nakliyatç›lar Kooperatifi Baflkan› Cumhur Çamdibi, önceleri kooperatife kay›tl› 50 üye varken
flimdi bu say›n›n 15’e düfltü¤ünü söylüyor ve ekliyor: “Sat›la sat›la koskoca Çerkes’te 15 kamyon kald›.”

Fazla tonajdan flikayet eden Çamdibi: “16 tonluk arabama 25 ton yüklüyorlar. Yükleme diyemi-
yorsun, al›yorsun 25 tonu ama sana gine 15 ton paras› veriyor.”

Tafl›mac›lar ekibi olarak, Çerkeflli kamyonculara, “Bir
kahvenin k›rk y›l hat›r› var” misali ufak hediyeler verdik.

Çerkefl, 4 Nolu Kamyoncular Kooperatifi Baflkan›
Cumhur Çamdibi.
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Vizelerde 45 gün s›n›r›
Almanya’n›n Ülkemizdeki diplomatik tem-

silciliklerinden daha önce 6 ayl›k 90 gün kal-
ma veya 1 y›ll›k 180 gün kalma hakk› tan›yan
Schengen vizesi verilmekte iken, önce 2006
y›l›nda Ankara ve ‹zmir’deki diplomatik tem-
silcilikler, y›lbafl›ndan itibaren de ‹stan-
bul’daki Almanya Baflkonsoloslu¤unun bafl-
latt›¤› uygulama ile 6 ayl›k vizede Schengen
s›n›rlar›nda kalma hakk› 45 güne düflürül-
müfltü. 

Bu uygulama nedeniyle tafl›mac› kurumlar,
Almanya’ya ve di¤er Schengen ülkelerine
yapacaklar› seferlerde geçerli vizesi olan sü-
rücü bulmakta büyük güçlükle karfl›laflacak
ve tafl›ma ifllemi yap›lamaz hale gelecek, bir
araç için tahsis edilmesi gereken sürücü sa-
y›s› 4’e ç›kacak idi. Bir baflka ifade ile, ülke-
mizde bat› Avrupa’ya çal›flan sürücü say›s›
yaklafl›k 20.000 iken talep edilen sürücü sa-
y›s› 80.000’e ulaflacak fakat bu miktar da sü-
rücü bulunmad›¤›ndan tafl›malar büyük bir
kesintiye u¤rayacakt›.

Almanya, 2006 y›l›n›n bafl›nda yürürlü¤e
giren Göçmen Kanununu ileri sürerek,
Schengen kurallar› ile ba¤daflmayan ve hu-
kuka uygun olmayan bir flekilde tafl›mac›lar›-
m›za bir nevi “dolayl› kota” yani ticareti en-
gelleyici bir uygulamaya bafllatm›flt›.

Almanya diplomatik temsilciliklerinden sü-
rücülerimize 6 ayl›k vizelerde 45 gün Schen-
gen s›n›rlar›nda kal›fl k›s›tlamas›n›n sektörü-
müzde yaratt›¤› s›k›nt›lar, Derne¤imizce D›-
fliflleri Bakanl›¤›, Almanya Büyükelçili¤i,
Ulaflt›rma Bakanl›¤›, TOBB, T‹M vb. kurum-
lar nezdinde ›srarla gündeme getirilmiflti. Ko-
nu son olarak iki ülke Baflbakanlar›n›n görüfl-
mesinde de gündemde idi. Bu esnada,
TOBB önderli¤inde Derne¤imizin de kat›l›-
m›yla Ocak ve Mart aylar›nda Almanya Bü-
yükelçili¤i ile toplant›lar yap›ld›. 

Bu toplant›larda, ›srarla uygulaman›n
Schengen Sözleflmesine ayk›r› oldu¤unu
vurgulamam›z karfl›l›¤›nda; Almanya Büyü-
kelçili¤i, Almanya’da kaçak iflgücünü engel-
lemek amac›yla ç›kar›lan yeni “Göçmen Ka-
nunu”nu öne sürdü. 

Almanya’da Kabotaj tafl›mac›l›¤› yapmay›
bir kenara b›rak›n, sadece ülkemiz ile AB ül-
keleri aras›nda yük tafl›ma ifliyle ifltigal eden,
gerek kulland›¤› tafl›t, gerekse tafl›d›¤› yükün
sorumlulu¤unu tam anlam› ile üstlenen
Schengen s›n›rlar›nda kal›fl süresini aflt›¤›
takdirde vize alamayaca¤› / iflsiz kalaca¤› bi-
linciyle çal›flmakta olan sürücülerimize getiri-
len bu yeni k›s›tlaman›n yasal dayana¤›n›n
olmad›¤› her platformda ›srarla dile getirildi. 

Sözkonusu toplant›lar›n sonuncusu, 3 Ma-
y›s’da yap›ld› ve bu toplant›n›n ard›ndan Al-
manya Büyükelçili¤inden yap›lan aç›klama
ile soruna k›smen çözüm üretildi. Daha önce
2 kez Schengen vizesi alm›fl olan sürücülere
Schengen s›n›rlar›nda 6 ayda 90 veya y›lda
180 gün gün kalma hakk›na haiz vize tahsis
edilebilece¤i, uygulaman›n hemen bafllaya-
ca¤› duyuruldu.

Bu aç›klama ile sorun çözümlenmifl gibi
görünse de ayr›nt›lara bak›ld›¤›nda; Almanya
Büyükelçili¤i Schengen Sözleflmesinin
Schengen s›n›rlar›nda kal›fl süresi kurallar›na
riayet ediyor gibi görünse de, bu defa Al-
manya s›n›rlar›nda 45 gün k›s›tlamas› getirdi-
¤i göze çarp›yor. Böylece, sürekli Alman-
ya’ya yönelik çal›flan sürücünün, 6 ayl›k pe-
riyotta Schengen s›n›rlar›nda 90 günden az
kalmas›na karfl›n, Almanya s›n›rlar›ndaki ka-
l›fl süresi 45 günü aflt›¤› gerekçesiyle vize
baflvurusu reddedilebilecek. Zira yine ayr›n-
t›larda sürücünün Schengen  s›n›rlar›nda ve
Almanya s›n›rlar›nda kal›fl sürelerinin sefer
bafl›na dökümünü yapt›ktan sonra alt›nda
sürücünün taahhüdünü de içeren bir formun
baflvuru esnas›nda Konsoloslu¤a ibraz› zo-
runlu k›l›n›yor. Örne¤in her seferinde Schen-
gen s›n›rlar›na girdikten 1 gün sonra Alman-
ya topraklar›na giren sürücü, (yük bekleme,
resmi tatillerde gümrüklerde bekleme vb. sü-
reler hesaba dahil edilmeyece¤i için ç›kar›l-
d›ktan sonra bile) 5-6  günü Almanya s›n›rla-
r› içerisinde sarf  ederse, (ortalama round -
trip gün say›s›n›n 20 gün oldu¤u var say›l›r
ise) Schengen topraklar›na an›lan 180 gün (6
ay) içersinde 11 sefer düzenleyebilirken, Al-
manya’ya veya Almanya üzerinden ‹skandi-
nav ülkelerine ayn› sürede sadece 7 sefer
düzenleyebilecektir. Sadece Almanya’ya ta-
fl›ma yapan bir firma için görülece¤i üzere
Schengen s›n›rlar› içersinde yeterli round trip
tafl›ma gerçeklefltirilebilirken, Almanya’ya
ayn› sürede yap›labilecek tafl›ma say›s› % 37
oran›nda daha az yap›lacakt›r. 

Bütün bu olumsuz hesaplamalara ra¤men,
Almanya taraf›ndan yürürlü¤e konan yeni uy-
gulama, olumlu bir yaklafl›m olup gelecek
için ümit vaat etmektedir. Türk Tafl›mac›s›
özellikle son y›llarda verimlili¤ini giderek art-
t›rmakta, bu do¤rultuda y›l baz›nda sefer sa-
y›s› giderek artmaktad›r. Bu nedenle, Türk
Tafl›mac›s› söz konusu zaman dilimlerine
zorlukla s›¤abilirken, gelecekte bunun söz
konusu olamayaca¤›, verimlili¤in düflece¤i
flimdiden aç›kt›r. Konu, en üst düzeyde ›srar-
la takibe al›nmal› ve sürücümüzün göçmen
statüsünde de¤erlendirilmesinin yanl›fl oldu-
¤u tüm platformlarda dile getirilmelidir.
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ATILGAN
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Bu çevresel monografi içeren
doküman Karayolu ile tehli-

keli maddelerin tafl›nmas› için
Türkiye ve Avrupa Birli¤inde ki
uygulamalar› ve Türkiye için çö-
züm önerileri içermektedir. 

Karayolu ile tehlikeli madde
tafl›mas›nda söz konusu olan
kazalar›n kimyasal etkilerine ilifl-
kin ilk çal›flma OECD taraf›ndan
gerçeklefltirilmifltir. Ayn› zaman-
da OECD de kazalar ve kimyasal
riskler aras›ndaki ba¤lant›lar bu
çal›flmalarda ortaya konmaya
çal›fl›lm›flt›r. 

Bu çal›flmalar sonucu ortaya
konulan Kimyasal madde tafl›-
mac›l›¤›nda görülen kazalara ilifl-
kin raporlarda yer alan öncelikler
flunlard›r: 

Ülkelerin bu konu ile ilgili ku-
rum ve kurulufllar› aras›nda etkin
bir bilgi ve tecrübe de¤ifliminin
sa¤lanmas›, kimyasal madde ta-

fl›malar›nda görülen kazalar›n
önelenmesi için tüm dünyada
uygulanabilecek kurallar›n ve
düzenlemelerin haz›rlanmas›. Di-
¤er taraftan bu konu ile alakal›
kurum ve kurulufllar›n yan› s›ra
mesleki birlikler, üniversiteler ve
çal›flanlar taraf olarak belirlen-
mifltir. 

Tehlikeli maddelerin tafl›nmas›
ile ilgili OECD çal›flmas› 16 ülke-
den kat›l›mc›larla 2-4 haziran
1988 tarihinde ‹sviçre de ger-
çeklefltirilmifltir. Bu çal›flman›n
en önemli temalar› tehlikeli mad-
delere uygulanacak mevzuatla-
r›n tüm Avrupa Birli¤i ülkelerinde
uyumlaflt›r›lmas›d›r. Tehlikeli
maddelerin do¤as›, kapsam› ve
bu tür ürünlerle alakal› kazalarla
ilgili daha fazla bilginin toplana-
bilmesi için istatistiklerin ç›kar›l-
mas› da kararlaflt›r›lmaktad›r. 

Bilgiler lokal seviyede kal-
mamal›

Tehlikeli maddelerin tafl›nmas›
s›ras›nda söz konusu olan kaza-
larla alakal› olarak istatistiklerin
sa¤lanmas›, konu ile ilgili karar
almada kanun yap›c›lar için bi-
rincil kaynak niteli¤inde olacak-
t›r. Fakat bu bilgilerin lokal sevi-
yede kalmas› çözüm üretilebil-
mesi için yeterli olmamaktad›r.

Bu tür bilgilerin ve istatistiklerin
uluslararas› düzeyde olmas› ge-
rekmektedir. Bu durum en az›n-
dan uluslararas› nitelik arzeden
tafl›mac›l›k için önem tafl›makta-
d›r. 

Di¤er taraftan tehlikeli madde-
lerin tafl›nmas› ile ilgili bilgiler
ayn› standartlarda sa¤lanamak-
tad›r. Birçok ülkede tutulan kaza
istatistikleri ürün gruplar›na ve
tehlikeli madde s›n›flar›na göre
tanzim edilmemektedir. Bu du-
rumda söz konusu ürünlerin
çevresel risklerinin analiz edil-
mesi zorlaflmaktad›r. 

Kontroller her ülkede stan-
dart olmal›

Tehlikeli maddelerin tafl›nmas›
s›ras›nda yap›lacak kontroller
her ülkede mutlaka standart ol-
mal›d›r. Özellikle Avrupa Birli¤i-
ne yeni kat›lan do¤u ve güney
Avrupa ülkelerinde bu kontrolle-
rin yap›lmas›nda ciddi s›k›nt›lar
yaflanabilmektedir. Bu s›k›nt›la-
r›n sebepleri aras›nda bu ülke
yetkililerinin gerekli e¤itim düze-
yinde olmamas› ve konu ile ilgili
mevzuatlar›n henüz bu ülkelerin
iç mevzuatlar› ile uyumlaflt›r›l-
mam›fl olmas› yer almaktad›r.
Di¤er yandan bu ülkelerden ka-
zalar ve çevresel felakaetler ile

ilgili bilgiler ve istatistikler ya
sa¤lanamakta ya da yeterli ol-
mamaktad›r. 

Tehlikeli maddelerin tafl›nmas›
ile ilgili ulusal ve uluslararas› dü-
zeyde risk analizlerinin mutlaka
yap›lmas› gerekmektedir. Bu
risk analizlerine göre ülkenin
tehlikeli madde tafl›ma politikas›
belirlenecektir. Bu risk analizleri
yap›l›rken alternatif güzergâhlar
tespit edilmeli ve bu güzergâhlar
üzerinde yaflayan nüfuz, yerle-
flim yerleri ve yaflam kaynaklar›
tespit edilmelidir. En kötü senar-
yoya göre söz konusu olabile-
cek felaketler kurgulanmal› ve
risk analizlerinde yüksek ç›kan
güzergâhlar elenmelidir. 

Ayn› zamanda bu güzergâh-
larda trafik ve di¤er faktörler ele
al›nmal›d›r. Bu duruma göre se-
çilecek güzergâhlarda saatlere
göre kaç tehlikeli madde tafl›yan
araç geçecek ve tafl›ma esna-
s›nda hangi kural ve kaidelere
uyacaklar› belirlenmelidir. En
büyük tehlike bafllang›çta bu
analizlerin yap›lmay›p, daha
sonra ihtiyaca göre belirleme
politikas›d›r. Di¤er tafl›ma süreç-
lerinde anlay›flla belki karfl›lana-
bilinen bu yaklafl›m tehlikeli
madde tafl›mac›l›¤›nda geçerli
olabilecek bir yol olmamal›d›r.

Tehlikeli Madde 
Tafl›mac›l›¤› ve Risk

Analizleri

Ö. Faruk
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Yenilenen BMC Profesyonel
Uzun Yol Serisi’nin üç yeni
arac›, 2-4 Mart 2007 tarihleri

aras›nda Kuzey K›br›s Türk Cumhu-
riyeti’nin Girne kentinde yap›lan ta-
n›t›m toplant›s›n›n ard›ndan ç›kt›¤›
“Türkiye Turu”nu tamamlad›.

BMC’den yap›lan aç›klamaya gö-
re, 12 Mart – 21 Nisan 2007 tarihle-
ri aras›nda yeni BMC Profesyonel
Uzunyol Serisi, kuzey ve güney ol-
mak üzere iki farkl› koldan Türki-
ye’yi dolaflt›.

25 B‹N MÜfiTER‹

BMC’nin Pro 1142 çekici, Pro
935 (8x2) ve Pro 625 (6x2) yeni
araçlar› olmak üzere toplam alt›
araçla düzenlenen tur süresince, 18
bin kilometre yol kat etti. Aç›klama-
da, konvoyun turunun 41 gün sürdü-
¤ü ve 400 noktada yaklafl›k 25 bin
müflteriye ulaflt›¤› belirtildi.

Ayr›ca, konvoya BMC Bölge Mü-
dürleri, sat›fl, servis ve yedek parça
sorumlular› d›fl›nda BMC yetkili sat›-
c›lar›, servisleri ve yedek parça sat›c›-
lar›n›n da kat›l›m›yla, tan›t›mlar›n en
üst seviyede tutuldu¤u kaydedildi.

BMC’den yap›lan aç›klamaya gö-
re, yeni araçlar›n teknik özellikleri

ve standart olarak sunulan ekipman-
lar flöyle:

ÖZELL‹KLER‹

Dört nokta kep süspansiyonu, ta-
fl›ma kapasitesini art›ran alüminyum
jant seçene¤i, konforlu sürüfl sa¤la-
yan kendinden emniyet kemerli sü-
rücü ve yolcu koltu¤u, elektrikli
camlar ve kabin içi ek ›s›t›c› Yeni
Profesyonel' de standart.

BMC’ nin çekici pazar›ndaki ye-
ni arac› Pro 1142 DCX (4x2) çeki-
ci 410 PS yüksek güç ve 2000 Nm
yüksek tork üretiyor. Cummins
motora sahip olan araçta, 16 ileri
buçuklu flanz›man ve güçlendiril-
mifl bir motor fren sistemi olan Ja-
cobs motor freni sistemi, h›z sabit-
leyici, uzaktan kumandal› merkezi
kilit ve immobilizer standart olarak
sunuluyor.

BMC’ nin 350 PS yüksek güç ve
1550 Nm yüksek tork üreten Cum-
mins motora sahip 8X2 segmentin-
deki yeni arac› Pro 935 DHF (8x2)
modelinin standart ekipmanlar› ise,
16 ileri buçuklu flanz›man ve Jacobs
motor freni sistemi, h›z sabitleyici,
uzaktan kumandal› merkezi kilit ve
immobilizer.

Profesyoneller
Türkiye turunu 

tamamlad›
12 Mart – 21 Nisan 2007 tarihleri aras›nda yeni
BMC Profesyonel Uzunyol Serisi, kuzey ve güney ol-
mak üzere iki farkl› koldan Türkiye’yi dolaflt›.

41 GÜN SÜRDÜ: Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nde yap›lan tan›t›m›n ard›ndan Türkiye turuna ç›kan
BMC, 18 bin kilometre yol katetti. 41 gün süren yolculuk s›ras›nda 400 noktada 25 bin müflteriye ulafl›ld›.

Uluslararas› niteli¤e sahip Genç Avrupal› T›r Sürü-
cüsü (GATS 2007) yar›flmas›n›n ilk dört etab›n›n

tamamland›. Scania taraf›ndan düzenlenen “Genç Av-
rupal› T›r Sürücüsü’’ yar›flmas›; Ankara, Samsun, Erzu-
rum ve Antakya elemelerinin galipleri belli oldu. Avru-
pa Birli¤i ve Uluslar Aras› Karayolu Tafl›mac›l›¤› Birli-
¤i taraf›ndan desteklenen yar›fl›n elemelerinin tamamla-
d›¤› illerde, Celal Ayranc› Ankara’da, Zafer Bozöme-
ro¤lu Samsun’da, Turgay Bekçi Erzurum’da ve Yahya
Altunköse Antakya’da birinci oldular.

Genç TIR sürücüleri yar›flt›
TIR sürücüsü yar›flmas›n›n dört etab› tamamland›.

Bu y›l 25’inci y›l›n› kutlayan,
Hollandal› treyler filo sahibi
flirketleri ile treyler kiralama

flirketleri taraf›ndan oluflturulan der-
nek üyeleri, T›rsan’›n Adapazar›’da-
ki fabrikas›n› ziyaret etti.

Hollanda’n›n 50 büyük treyler
firmas›n›n oluflturdu¤u heyet, trey-
ler üreticisi T›rsan’› tan›ma f›rsat›
buldu. T›rsan yetkilileri ve dernek
üyeleri bir araya getiren ziyarette,
Hollanda ve Türkiye treyler sektörü
hakk›nda karfl›l›kl› görüfl al›fl veri-
flinde bulunuldu. 

MEMNUN KALDILAR

Daha sonra T›rsan’›n Samand›-
ra’daki genel merkezine geçen he-
yet, burada T›rsan’›n servisini in-
celedi. Gerek ürün çeflitlili¤i ge-
rekse kalite yönünden Avrupa’n›n
en modern treyler üretim tesisle-
rinden birini gördüklerini belirten
dernek üyeleri, ziyaretten memnun

kald›klar›n› ifade etti. Bu y›l 25’in-
ci y›l›n› kutlayan dernek, 1982 y›-
l›nda, hukuki ve teknik aç›dan des-
tek almak düflüncesiyle yola ç›kan
Hollandal› treyler filo sahibi flir-
ketleri ile treyler kiralama flirketle-
ri taraf›ndan kuruldu.

Hollandal› nakliyeciler
T›rsan tesislerini gezdi

Hollanda’n›n 50 büyük treyler firmas›-
n›n oluflturdu¤u heyet, treyler üreticisi
T›rsan’› tan›ma f›rsat› buldu. 

‹talya’da yap›lan lans-
man ile Fiat’›n tüm ha-

fif ticari araç modellerinin
FIAT Professional ismi
logosu alt›nda topland›¤›
aç›kland›. Edinilen bilgiye
göre Türkiye’de ise önü-
müzdeki günlerde Fiat ha-
fif ticari araçlar›n da, FI-
AT Professional isimli lo-
gosu alt›nda toplanaca¤›
ö¤renildi.

Fiat ticari 
tek logo
alt›nda birleflti

Petrol Ofisi ilk çeyrek
sonunda, vergi uzlafl-

mas› karfl›l›k giderinin,
gelir tablosunda di¤er fa-
aliyet giderlerini yüzde
576.78 art›flla 368.8 mil-
yon YTL’ye yükseltmesi-
nin etkisiyle 224.1 milyon
YTL zarar aç›klad›.

Petrol Ofisi, 
224.1 milyon 
zarar aç›klad›

“Bin gole bir Sprin-
ter” kampanyas›

kapsam›nda Mercedes-
Benz Türk bayilerini ziya-
ret ederek, “gol atan” ka-
t›l›mc›lar hem hediye ka-
zanabilecek, hem de “So-
kak Ligi” sosyal sorumlu-
luk projesine katk›da bu-
lunacak.

Mercedes Benz
Türk’ten yap›lan aç›kla-
maya göre 9 – 23 May›s
2007 tarihleri aras›nda
gerçeklefltirilecek ve Tür-
kiye genelinde 22 bayinin
kat›l›m› ile düzenlenen
kampanya süresince müfl-
teriler Mercedes-Benz
showroomlar›n› ziyaret
ederek yeni Sprinter’i test
etme olana¤›n› bulacaklar.

Kampanyaya kat›lanla-
r›n aralar›nda Malta –
Türkiye maç› biletleri ve
Malta seyahatleri, Digi-
turk Spor Paketleri, 1000
YTL de¤erinde akaryak›t
çekleri gibi ödüllerin da-
¤›t›laca¤› çekilifle kay›t
olabilecekleri kaydedildi.

Mercedes’ten
bin gole bir 
Sprinter
kampanyas›
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Köfle yaz›lar›n›n sorumlulu¤u yazarlar›na aittir.

Tafl›mac›lar Gazetesi bas›n meslek 
ilkelerine uymaya söz vermifltir.

Haber Koordinatörü
YYaaflflaarr  CCAANN

Haber Müdürü
EEmmrree  KKOOLL

Sektör için 
haydi el ele!..

Nasrettin Hoca bir gün damdan düfler ve
belini incitir. Olaydan haberdar olan

komflular› hemen Hoca’n›n evine ak›n eder-
ler. “Hocam çok can›n yan›yor mu?” derler.
Hoca ise; “benim halimi ancak damdan dü-
flen anlar” diyerek olay› geçifltirir.

Evet, sevgili dostlar›m: biz karayolu tafl›-
mac›lar›n›n halini de ancak, karayolu tafl›-
mac›lar› anlar. Bunun bilincine vard›k. Y›l-
lard›r kara tafl›mac›l›¤›n›n içinde bulundu¤u
durumdan ç›kmas› için hep mücadele et-
tik. Otobüs sektörü kendi içinde örgütlene-
rek, yolcu tafl›mac›l›¤›n›n bugüne gelmesi-
ni sa¤lad›.

Yine ayn› flekilde karayolu yük ve kargo
tafl›mac›l›k sektörü de örgütlü olarak baz›
sorunlar›n çözümü noktas›nda bir dizi ça-
l›flmalar yürüttü. 

Hat›rlayaca¤›n›z üzere daha önceki yaz›-
lar›mda “Tafl›mac›lar Platformu”nu dile ge-
tirmifl ve sorunlar›n ancak ve ancak ortak
hareket edilerek çözüme kavuflaca¤›n›
vurgulam›flt›m. Sektörümüzde yaflanan
sorunlar› ben burada tekrar s›ralamak iste-
miyorum. Çünkü mensuplar› bu sorunlar›
ad› gibi biliyor art›k…

“Tafl›mac›lar Platformu”nu gündeme ge-
tirmenin ard›ndan TOFED Genel Baflkan›
Say›n Mustafa Y›ld›r›m konuya s›cak bakt›
ve ortak hareket için neler yapabilecekleri-
nin tart›flmas›n› önce TOFED yönetim ku-
ruluna açt›. Daha sonra 4-6 Nisan tarihleri
aras›nda Ankara K›z›lcahamam Tesisle-
ri’nde düzenlenen 3’üncü Karayolu Ulaflt›r-
ma Zirvesi’nde dile getirdi.

Say›n Y›ld›r›m; “Kara tafl›mac›lar›n›n bir
çat› alt›nda toplanmas› için bir taslak haz›r-
layaca¤›z.” Derken, sivil toplum örgütleri-
nin ortak hareketleriyle yaflanan birçok so-
runun çözüme kavuflaca¤›n› ifade etmek
istedi…

Biz kara tafl›mac›lar› ne zaman birlik olur
ve yaflan›lan sorunlar›n›n çözümü için ortak
hareket edersek, iflte o zaman elde ede-
meyece¤imiz hiçbir fley yoktur…

Her fleyden önce sivil toplum örgütleri
olarak bir “Tafl›mac›lar Platformu”nu olufl-
turursak, yolcu tafl›mac›l›k sektöründe;
korsan tafl›mac›lar›n önüne geçilece¤i gibi
yük tafl›mac›l›k sektörüyle ortak sorunlar
aras›nda yer alan: akaryak›t, KDV, belge,
ÖTV gibi sorunlar› da ortadan kald›r›r›z…

Yine ayn› flekilde kamyon ve TIR’lar için
köprü yasak saatlerinin esnetilmesi ve Sir-
keci’de bulunan kamyoncu esnaf›n›n yafla-
d›klar› s›k›nt›lar›nda çözümü ortak hareket-
ten geçer…

Yukar›da verdi¤im Nasrettin Hoca f›kras›
örne¤inde oldu¤u gibi; karayolu tafl›mac›l›k
sektörünün halinden ancak karayolu sek-
tör temsilcileri anlar. Onun için “biz oto-
büsçüyüz… Biz kamyoncuyuz… Biz ko-
misyoncuyuz…” gibi polemiklere kap›lma-
dan ortak zeminde birleflmek, sektör ad›na
at›lacak en önemli ad›md›r.

Karayolu tafl›mac›l›k sektörü (yolcu ve
yük tafl›mac›l›k sektörü olarak) bir bütün-
dür. Zaten ç›kart›lan 4925 say›l› Karayolu
Tafl›ma Kanunu’nda da “…tafl›mac›” iba-
resi geçmiyor mu?

Tafl›mac›l›k ad›na olumlu geliflmeler kay-
dedilmesi için: UND, RODER, UT‹KAD,
TÜMNAK, KA‹D, ‹KNADER, TOF, BOS-
YAD gibi sivil toplum örgütleri, TOFED ile
ortak hareket ederek  “Tafl›mac›lar Platfor-
mu”nda birleflmeli…

Y›llard›r otobüs sektörünün belirli kade-
melerinde hizmet etmifl ve bugünde TO-
FED’in Genel Sekreterli¤i görevini yürüten
biri olarak, karayolu tafl›mac›l›k sektörünün
ortak bir zeminde buluflmas› için elimden
gelen her fleyi yapaca¤›m…

Amac›m ba¤c›y› dövmek de¤il, üzüm
yemektir. Buradaki üzümden kast›m, kara-
yolu tafl›mac›l›k sektöründeki sorunlar›n›n
çözüme kavuflmas›d›r…

Sorunlardan ar›nd›r›lm›fl, huzurlu bir tafl›-
mac›l›k sektörü dile¤iyle hofl çakal›n!..

Mevlüt
‹LG‹N

Mevlüt ‹LG‹N
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Tafl›mac›l›k ve lojistik sektörünün nabz›n› tutan 
www.tasimacilar.com 

5 y›ldan bu yana her gün geliflmeleri efl anl› olarak okuyucular›na online iletiyor.
Hizmetlerini ücretsiz olarak sunan 

www.tasimacilar.com

tafl›yanlara tafl›tanlar› ayn› çat›da buluflturuyor.Kara, deniz, hava tafl›mac›l›¤› ve
lojistik sektörü hakk›nda her bilgiyi bar›nd›ran www.tasimacilar.com

zengin içeri¤i ve dinamik yap›s› ile profesyonellere, sektörü merak edenlere ve
sektör hakk›nda bilgi almak isteyenlere kaynak olmaya devam ediyor. Türkiye’de

internet üzerinden en çok ziyaret edilen sektörel sitesi olma özelli¤ine sahip 
www.tasimacilar.com 

sitesinde güncel ve sektörel haber ak›fl›n›n yan› s›ra, tafl›mac›l›k ve lojistik ile ilgili
kanun ve yönetmelikler, sektörel dernek ve odalardan bilgiler, araç al›m sat›m›, ifl ve

ihale ilanlar› da yer al›yor.

wwwwww..ttaassiimmaacciillaarr..ccoomm
info@tasimacilar.com

Tafl›mac›lar Gazetesi’ne ücretsiz abone olmak için www.tasimacilar.com
sitesinde abone formunu eksiksiz doldurunuz.

Gazetemize 
Ücretsiz Abone

olmak için

Adresinden 
Kay›t 

Yapman›z 
Yeterli

www.tasimacilar.com
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Erken seçim karar›n›n al›nmas›n›n ar-
dand›n görevini Denizcilik Müsteflar›
‹smet Y›lmaz’a devreden eski Ulaflt›r-

ma Bakan› Binali Y›ld›r›m, hizmet için siya-
sete at›ld›¤›n› ve yeni dönemde partisinin
uygun gördü¤ü bölgeden aday olaca¤›n›
aç›klad›. Ulaflt›rma Bakanl›¤› görevini dev-
rettikten sonra milletvekili olarak çal›flmala-
r›na devam etti¤ini dile getiren eski Bakan
Y›ld›r›m, tek hedefinin ülkeye hizmet oldu-
¤unu ve bunu da gerçeklefltirmek için çal›fl-
malar›na devam etti¤ini söyledi.

“Yeniden seçildi¤inizde sektör sizi
ulaflt›rma bakan› olarak bekliyor” sorusu-
na eski Bakan Y›ld›r›m; “Biz görevimi-
zi yapt›k bitirdik. Gelecek hakk›nda bir
fley söylememiz do¤ru olmaz. Gele-
cek ne gösterir onu zaman içinde gö-
rece¤iz” cevab›n› verdi.

Bakanl›¤› süresince hayal edip-
te, yapamad›¤› hiçbir fley kalma-
d›¤›n› vurgulayan eski Bakan
Y›ld›r›m, “4,5 y›l kesintisiz
Cumhuriyet tarihinin en uzun
süre görev yapan Ulaflt›rma Ba-
kan› unvan›m var. Bu süre içer-
sinde aç›kças› yapmay› düflün-
düklerimizin hepsini gerçeklefltir-
dik. Yapsayd›k diyebilece¤im tek
fley, zaman› daha etkin kullan›p,
biraz daha fazla ifl yapabil-
mekti. Görev süremiz içe-
risinde gerek ulaflt›rman›n:
demiryollar›yla, denizci-
likle, kara tafl›mac›l›¤›yla,
hava tafl›mac›l›¤›yla, ge-
rekse haberleflmenin bü-
tün dallar›nda hayalimizi

gerçeklefltirdik. fiöyle bir bakt›¤›m›zda ger-
çeklefltirdi¤imiz ifllerin sonuçlar›n› ald›¤›m›-
z› görüyoruz. Ayr›ca devrald›¤›m›z ifllerin
yüzde 80’i tamamlanarak milletimizin kulla-
n›m›na sunulmufltur. Bu yönü ile de do¤rusu
mutluyuz” dedi.

Eski Bakan Y›ld›r›m’a; Veda konuflmas›n-
da karayolu tafl›mac›l›¤›na yermedi¤i hat›rla-
t›lmas› üzerine, “Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n fa-
aliyet alanlar› çok büyüktür. Veda konufl-
mamda bana ayr›lan sü-
re faaliyet alanlar›-
m›z› anlatmaya
yetmedi. Sektörü-
müz içinde o üs-
tündür, bu de¤il-
dir fleklinde alg›la-
mak çok yanl›flt›r.
‹nsanl›k tarihinde
ilk ulafl›m türleri
kara ve denizdir.
Havayolu tafl›mac›-
l›¤›n›n 50 y›l-
l›k

bir mazisi var. Demiryolunun mazisi 100-
150 y›l› geçmiyor. Karayolu tafl›mac›l›¤› en
esnek en kolay tafl›mac›l›k fleklidir. Kap›dan
kap›ya gidebiliyorsunuz. Ama devir art›k de-
¤iflti. Bunlar›n hepsini beraber kullanabilme-
niz laz›m. Karayolu ile 10 saatte gidece¤iniz
yere e¤er zaman›n›z k›s›tl›ysa 1 saat gibi bir
sürede havayolu ile gidebiliyoruz. O bak›m-
dan geliflen ça¤›n flartlar›na göre bütün ula-
fl›m türlerini birbiri ile bütünlük içersinde
dengeli bir flekilde kullanmam›z laz›m. Yok-
sa kara tafl›mac›l›¤› miad›n› doldurdu demek
yanl›flt›r. Otomobilleri insanlar niye al›yor-
lar? Türkiye’de son 4 y›lda 4 milyon yeni
araç sat›ld›. Karayollar› arac› sat›ld›. Kara-
yolu tafl›mac›l›¤› miad›n› doldursa böyle bir

fley olur mu?” cevab›n› verdi.
4925 say›l› Karayolu Tafl›ma Kanu-

nu’nun sektör için çok büyük önem arz et-
ti¤ini hat›rlatan eski Bakan Y›ld›r›m, “Ta-

fl›ma kanunu ç›kartt›k. Bu kanunun yerlefl-
mesi, sonuçlar›n›n tam olarak al›nmas› için

daha öncede söyledi¤imiz gibi zama-
na ihtiyaç vard›r. Bugün veya

yar›n olacak ifl de¤il, y›l-
lar alacak bir ifltir. Ama
gelece¤in AB üye ada-
y› Türkiye’nin tafl›ma-
c›l›ktaki gücü, f›rsat-
lar›, zay›f yönleri bu
reformla ortaya
konmufltur. Bunun
tedbirleri al›nm›fl,
önümüz aç›lm›fl-
t›r. Aksi halde ta-
fl›mac›l›¤›m›z t›-
kanm›flt›. Bu-
nun aç›lmas›
gerekiyordu

ve bunu
4925 say›l›
kanunla
sa¤lam›fl
olmak çok
önemli bir

ad›md›r” flek-
linde ko-

nufltu.

Eski Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m:

Hayallergerçekoldu
Eski Ulaflt›rma Bakan› Binali
Y›ld›r›m: ‹stanbul 1. Bölge
milletvekiliyim, görevim var.
fiimdi nereden aday olaca¤›-
m›n konusu partimin iflidir.
Bundan sonra tabiî ki böl-
gemden olmay› arzu ederim,
nihai karar partimizindir.

Hüseyin KARABULUTKarayollar› Trafik Yönetmeli¤i'nde de¤ifliklik
yap›larak Resmi Gazetede yay›nlanarak yü-
rürlü¤e girdi. 

Yay›mlanan yönetmelik de¤iflikli¤ine göre, tescile
ba¤l› araçlar›n muayenelerini yapmak veya yapt›r-
mak görevi Karayollar› Genel Müdürlü¤ü’nden al›-
narak, Ulaflt›rma Bakanl›¤›’na devredildi.

KRED‹ KARTIYLA ÖDENEB‹LECEK

Yap›lan yönetmelik de¤iflikli¤iyle trafik ceza üc-
retleri kredi kart›yla ödenebilecek. 

Yeni düzenlemeyle, trafik cezas›n›n, derhal öden-
medi¤i takdirde, tutana¤›n tebli¤inden itibaren bir ay
içinde ödenmesi gerekecek. Bir ay içinde ödenmeyen
cezalar için her ay yüzde 5 faiz uygulanacak. Bu su-
retle bulunacak tutar cezan›n iki kat›n› geçemeyecek.

Önceki düzenleme, cezan›n 10 gün içinde öden-
mesini, bu sürede ödenmeyen cezan›n 2 kat›na ç›k-
mas›n› ve ödeme süresinin 10 gün daha uzamas›n›,
bu süre içinde de ödenmeyen para cezalar›n›n 3 kat›-
na ç›kmas›n› öngörüyordu.

HARF GRUPLARI DE⁄‹fiECEK

Diplomatik muafiyeti bulunan kiflilerin araçlar›n›n
plaka harf gruplar› de¤iflecek. Buna göre, CC, CD,
CG ve CM harf gruplar› bu kiflilerin araçlar›n›n pla-
kalar›na tak›lacak. Daha önce CA ile bafllayan ve
CZ'de biten harf gruplar› diplomatik muafiyeti bulu-
nan kiflilerin araçlar›na tak›l›yordu.

Bu kiflilerin araçlar›n›n plakalar›n›n zeminleri de
de¤iflecek. Buna göre, CD ve CM gruplar›nda zemin
beyaz, harf ve rakamlar yeflil, CC ve CG gruplar›nda
zemin yeflil, harf ve rakamlar beyaz olacak.

YETK‹L‹ KURUMDAN ALINACAK

Sürücü belgesi talep edenlerin Sa¤l›k Bakanl›¤›nca
yetkilendirilmifl ilgili tabip veya sa¤l›k kuruluflundan
sa¤l›k raporu almalar› gerekecek. Önceki düzenleme-
ye göre, herhangi bir sa¤l›k kurulu raporu kabul edi-
liyordu.

Sa¤l›k sorunlar› nedeniyle emniyet kemeri taka-
mayacak kiflilerin resmi veya özel sa¤l›k kuruluflla-
r›ndan emniyet kemeri takamayaca¤›na dair sa¤l›k
kurulu raporu almalar› gerekecek. Bu kifliler, raporda
belirtilen süre zarf›nda emniyet kemeri takmaktan
muaf tutulacak.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE A⁄IR CEZA

Cihazla yap›lan tespit sonucunda alkollü içki ald›-
¤› belirlenen sürücülerin birinci defada 6 ay, ikinci
defada da 2 y›l süreyle sürücü belgeleri ellerinden
al›nacak. Daha önce bu süreler 3 ay ve bir y›l olarak
öngörülüyordu.

‹kinci defa geri alma süresi sonunda sürücü, sürü-
cü davran›fl› gelifltirme e¤itimine tabu tutulacak ve
baflar›l› olmas› halinde belgesi iade edilecek.

Üçüncü defa tekrar halinde bu sürücüler 6 aya ka-
dar hafif hapis cezas› ile cezaland›r›lacak. Önceki dü-
zenlemede ceza süresi 1 aydan 2 aya kadar hafif ha-
pis cezas› öngörülüyordu.

Karayollar› 
Trafik 

yöntmeli¤i 
de¤iflti

Düzenlenen yeni Trafik Yönetmeli-
¤i’nde; trafik cezalar›n›n kredi kart›yla
ödenebilmesi ve alkollü sürücülere
a¤›r cezalar gibi maddeler yer ald›.

KÖPRÜ YASAKLARI DEVAM ED‹YOR

Tacikistan ve Türkiye
aras›nda 15-16 May›s

tarihleri aras›nda Kara
Ulaflt›rmas› Karma Ko-
misyon toplant›s› gerçek-
lefltirildi. Toplant›ya iki
ülke yetkilileri ile birlikte
sivil toplum kurulufl tem-
silcileri de kat›ld›.Gerçek-
lefltirilen toplant› sonra-
s›nda 2007 y›l› geçifl bel-
gelerine iliflkin bir de¤i-
fliklik yap›lmazken, transit
tafl›malarda 500 adet,
üçüncü ülke tafl›malar›
için 50 adet ve dönüfl yü-
kü tafl›malar› için ise 100
adetlik belge say›s› karar-
laflt›r›ld›. Toplant›da Türk
tafl›mac›lar›, Tacik yetkili-
lerden; Sa¤l›k sertifikala-
r›n›n bütün kap›larda, ye-
rinde ve sadece g›da
ürünlerine verilmesi, za-
man kayb›n›n önlenmesi
için Tacik s›n›r›nda vize
verilmesi hatta TIR sürü-
cülerinden vize istenme-
mesi ve yükünü boflaltan
arac›n baflka bir yerden
yük almak istedi¤i zaman
talep edilen refakatçi üc-
retinin kald›r›lmas› yö-
nünde taleplerde bulundu.

Tacikistanla 
geçifl belgesi 
sorunu yok

Binali Y›ld›r›m
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Otoyolda durmak 
öldürür mü, yakar m›?

Önce bir-iki olaya bakal›m ki, bunlara önce kaza
diyelim:

1) Otoyolda sa¤ fleritte durmufl olan bir treylere
arkadan bir otobüs bindirdi: Zincirleme kazada ilk
belirlemelere göre 27 kifli biçilerek ve yanarak öldü.

OLAY
Korkunç olay dün gece saat 05.00 civar›nda, ay-

d›nl›kta ‹stanbul-Ankara yolunda l85 km.de mey-
dana geldi. Henüz anlafl›lamayan bir nedenle yolun
en sa¤ fleridinde durmufl olan treylerin arkas›ndan
olanca h›z›yla bindiren otobüsün yar›s› treylerin ar-
kas›ndan içeri girdi. Treyler arkas›ndan 2 m çökün-
tü olan 20 mm kal›nl›ktaki saç otobüsün floför dâ-
hil 20 insan› biçti, ard›ndan patlamayla yang›n ç›k-
t›. Otobüsün arkas›ndan da bir otomobil girdi, oto-
mobille birlikte otobüsün de arkas› da alev ald›.
Otomobildeki 5 kifli yand›. Otomobil- Otobüs Trey-
ler birbirlerine kenetlendiler.

Kazada temel faktörün treyler oldu¤u düflünülü-
yor, arkas›ndaki ç›k›nt› saç için iflaretlemesi yeter-
siz olmas› bir yana, yasak olmas›na ra¤men dur-
mas› ve arkada uyar›c› reflektörlerin gerekli mesa-
felere konmamas› temel neden oldu. Arkadan zin-
cirleme bindiren otobüs ve otomobil sürücülerinin
de dikkatsiz olduklar› ihtimal dâhilinde. Treyler flo-
förü yakaland›. Olayla ilgili soruflturma sürüyor.

BU KAÇINCI?
Yukar›daki olay; çok gerçek görünen ve benzer-

leri defalarca yaflanm›fl nice facialar›m›z, sanal bir
örnektir. Böyle bir olay› yaflamak ister misiniz? Ce-
vap; hay›r, ise yaflatmamay› da istemeli, buna göre
davranmal›s›n›z; Bunun tek ve basit yolu da yollar-
da durmaktan kaç›nmakt›r.

Köy. Devlet karayollar› ve otoyollarda bunlara
benzer pek çok olay yafland›¤›/yaflanabilece¤i için,
otoyollarda; ar›za halleri d›fl›nda durmak, durakla-
mak ve hatta 40 km/saat h›z alt›na düflmek; tüm
dünyada yasaklanm›flt›r.

OTOBÜSLER; OTOYOLDA DURAB‹L‹R M‹?
Trafik Yasam›z ve Yönetmeli¤i yan› s›ra Karayo-

lu Tafl›ma Kanunumuz ve Yönetmeli¤i de bunlar›
yasaklam›flt›r. Her ikisinin de temel amac›; yol gü-
venli¤i kapsam›nda, insanlar›n can ve mal güven-
liklerini sa¤lamakt›r. 4925; konuya otoyollarda-yol-
larda yolcu almay›-indirmeyi yasaklamakla yaklafl-
m›flt›r.

SAKARYA'da YANAN OTOBÜS VE OTOMO-
B‹L

‹flte bu ac› olay gerçektir. K›sa bir süre önce ‹s-
tanbul-Ankara yönü 170 km.de sabah saatlerinde
duran bir otobüsümüzün arkas›ndan çarpan bir
otomobil, yar›s›na kadar otobüsün alt›na girip-ade-
ta alev topuna dönen otomobildeki 5 kifli tamamen
yand›. Otobüsün yolcular› güçlükle boflalt›ld›. Oto-
büsün 2/3 (üçte ikisi) yand›. Haberlerin içeri¤inde:
Otobüsün durdu¤u, bu yüzden h›zla gelen otonun
yar›ya kadar girip-gömüldü¤ü,

Otobüsün durmad›¤›, otonun çok deli h›zla gitti-
¤i, önce sol bariyere çarpt›¤›, sonra da dengeyi
kaybedip otobüse sapland›¤› gibi, farkl› görüfller
yer ald›.

DURMA VE VURMA
Olay yerinde, an›nda inceleme f›rsat› olmad›.

Ama ben, yukar›daki olas›l›klardan, ilki üzerinde
durmak istiyorum. Suçlu tespiti yapamayaca¤›m.
Dikkat çekece¤im en büyük isimli firmalardan en
küçüklerine kadar baz› firma otobüslerinin, otoyol-
larda; en az›ndan personel veya yolcu indirmek için
durup-kalkt›klar›n› görüyorum. Anadolu da baz›
yolcular binerken, pazarl›k etmifller, tart›flmalara
flahit oldum: "-Madem indirmeyecektiniz niye ald›-
n›z beni? Baflka firmayla giderdim!"

Kaza, ar›za halleri d›fl›nda, otoyolda durmak çok
tehlikeli h›z›130 km/saati aflmayan tafl›t›n, bizdeki
gibi durumlarda öndeki tafl›ta çarpmas›, en az›n-
dan yüzde 100 (8/8) suç de¤il.

POL‹S‹N RAPORU
Ben bunlar› yazarken; polisin olay hakk›ndaki ra-

poru aç›kland›. Otobüsümüz (8/8) tümüyle suçlu
bulunmufl.

Bu aç›klama; akla daha yak›n geliyor. Çünki en
az 80 km saat h›zla giden otobüsün alt›na, yar›s›na
kadar o otonun çak›lmas› kolay görünmüyor,
120–150 km h›z yapsayd› bile. Böyle bir çak›lma,
ancak duran bir tafl›t arkas›na çarpmakla mümkün-
dür.

DERS ÇIKARMAK
Bu ac› olaydan ders ç›karmak ve kaçamak du-

rufllardan kaç›nmak gerek. Otoyolda durman›n ce-
zas›n› daha a¤›rlaflt›rmak hele ihbarc›s›na ödül ver-
mek, ödülü de cezaya eklemek, otokontrole ka-
zançl› ifllerlik kazand›racakt›r. Çünkü büyük tafl›tla-
r›n takograflar›ndan (kan›t ç›kar)

DENET‹M MEKAN‹ZMASI?
Yolu, trafi¤i, ulafl›m› denetleyen her birim, devlet

demektir. Denilebilir ki; "Devlet her tafl›t›n pefline
adam/ekip mi koyacak?"

Bu sorunun cevab› HAVET' tir. Yani hem hay›r
hem de evettir.

HAYIR; her tafl›t pefline/bafl›na adam koymaya-
cakt›r. Koyamaz.

EVET: Devlet, sistemi kurar ve herkesin selame-
ti için herkesin üzerinde gözü olur. Yani ayk›r›l›k ya-
panlar, kameralara tak›l›r, tespit edilip, derhal ceza-
land›r›lmalar› flaflmaz flekilde gerçekleflir ve bir
cayd›r›c›l›k, herkesi kapsar.

OLAY MA⁄DURLARI VE DEVLET
Bu olayda zarar gören taraflar; hatta durduysa-

otobüsün, otomobilin sahipleri/yolcular›/yak›nlar›;
devletten de tazminat istemek, denetim birimlerinin
en yüksek kurumu hakk›nda suç duyurusunda bu-
lunmak haklar›na sahipler. Gerekçeleri aç›k:

"Durma yasa¤›na uymayanlar› cayd›rmak için
gerekenleri yapmamak!"

MODERN YÖNET‹M VE DENET‹M TEKNO-
LOJ‹LER‹

Kanada; Vancouver, Toronto ve di¤er tüm yolla-
r›n› ak›ll› sistemlerle yönetmekle ve denetlemekte-
dir. Sistemin kurulufl maliyeti ile getiri karfl›laflt›rma-
s›ndaki sonuç fludur.

1'e karfl› - 110 kazanç
- Çünkü: Trafik s›k›fl›kl›klar› ve facialar önlenmek-

te,
- Meydana gelecek can ve mal kay›plar› önlen-

mekte,
- ‹ç ve d›fl itibar kay›plar› önlenmekte,
—Turizm kay›plar› önlenmekte,
S‹STEM KURAB‹LECEK KURUM
Türkiye'de - ‹stanbul'da mevcut. Yeter...ki; da-

marlar›m›zdaki asil kanda" çözüm iste¤i, azmi ol-
sun. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesinin B‹T'lerin
olan ‹SBAK Afi; ‹stanbul yan› s›ra pek çok ilimize,
ilçemize; sinyalizasyon baflta olmak üzere, elektrik
elektronik teknolojisi üretip- satmaktad›r.

Ahmet
TÜRKO⁄LU

Ahmet TÜRKO⁄LU

SINIRDAN

oruh nehrinin taflmas› sonucu Artvin-Erzurum
karayolu ulafl›ma kapand›. Artvin-Erzurum ka-
ra yolunun 35’inci kilometresinde Ortaköy
köprüsü mevkiinde incelemelerde bulunan
Artvin Valisi Cengiz Aydo¤du, Çoruh Projele-

ri 26’nc› Bölge Müdürü Sezai Sucu’dan bilgi ald›. 
‹ncelemeleri sonras› gazetecilere aç›klama yapan

Artvin Valisi Aydo¤du flunlar› kaydetti: “Bu y›l Artvin
olarak çok ciddi bir k›fl yaflad›k. Bu asl›nda memleketi-
miz aç›s›ndan sevindiricidir. Türkiye’nin di¤er yerlerin-
de k›fl mevsiminde ya¤›fl az olurken, Artvin son 20 y›-
l›n en yo¤un ya¤›fl›n› ald›. Çoruh nehrinin debisi flu an
itibar›yla saniyede 1250 metreküpe ulaflt›. Çoruh
nehrinde son 15–20 y›ld›r rastlamad›¤›m›z debi geçti¤i-
miz hafta da 1400–1500 metreküp’e ulaflt›. Çoruh’un
debisinin 1 hafta daha devam edece¤ini düflünüyoruz.
fiu anda Çoruh nehrine müdahale etme flans›m›z yok.
Sular›n tamamen çekilmesini bekleyece¤iz. Bu yola ka-
l›c› bir çözümün Artvin’de yap›m› h›zla devam eden
Deriner Baraj› kapsam›nda yapt›¤›m›z yeni Artvin-Er-
zurum yolunun bu y›lsonunda bitirilmesi planlan›yor-
du. fiayet bu yolun bitmemesi durumunda yolu yeniden
yapaca¤›z. Çoruh’un taflmas›ndan dolay› can kayb› ya-
flamad›k ancak baz› vatandafllar›m›z›n seralar› sular al-
t›nda kald›. Ma¤dur olan bu vatandafllar›m›z içinde yar-
d›m çal›flmalar›na bafllad›k.”   

Artvin-Erzurum kara yolu Kalburlu köyü yolundan
tek fleritten kontrollü sa¤land›¤›n› belirten Vali Aydo¤-
du, daha sonra Ardanuç ilçesine giderek sel ve
heyelan›n vurdu¤u Ball› köyünde incelemelerde bulu-
narak yetkililerden bilgi ald›.

Çoruh geçit vermiyor
Hayati AKBAfi / HOPA

A¤r›’n›n Do¤ubayaz›t ilçesi büyük A¤r› transit
yolu üzerinde, üst geçit ve uyar›c› tabela olma-
mas› nedeniyle 1 ay içerisinde yaflanan kazalar-

da, bir ö¤renci yaflam›n› yitirdi. Ö¤renci velileri eylem ya-
parak yolu trafi¤e kapatt›.

Reflat Erdem ‹lkö¤retim Okulu yak›nlar›nda bulunan
yolda, bir ayda dört kaza meydana geldi. Ö¤rencilerin kar-
fl›dan karfl›ya geçmek için kulland›¤› yol üzerinde, üstgeçit
ve uyar›c› tabela olmay›fl› bir ö¤rencinin hayat›na mal
olurken, üç ö¤renci de yaraland›.

Ö¤renci velileri, yaflanan son trafik kazas›nda hayat›n›
kaybeden 13 yafl›ndaki R.S’nin yolda üst geçit bulunma-
mas› nedeniyle hayat›n› kaybetti¤ini öne sürerek, yol üze-
rinde eylem yapt›lar. Bir saat süren eylem boyunca büyük
A¤r› transit yolunu trafi¤e kapatan veliler, polis ekipleri-
nin iknas› sonucu yolu boflaltt›.

13 yafl›ndaki o¤lunu trafik terörüne kurban veren anne
Kanat Salg›, “Kimsenin can› yanmas›n. Bu okulda 7 bin
ö¤renci okuyor. ‹ste¤imiz sadece bir üst geçit. Çok fley mi
istiyoruz?” dedi.

Bir ö¤renci
can›ndan oldu,

veliler yolu kapatt›

Son 20 y›l›n en yo¤un ya¤›fl›n› alan Artvin’de Çoruh nehrinin taflmas› sonucu, Artvin-Erzurum karayolu trafi¤e kapand›.

Ç

Artvin Valisi Aydo¤du, “Çoruh’un taflmas›ndan dolay› can kayb› yaflamad›k ancak baz›
vatandafllar›m›z›n seralar› sular alt›nda kald›. Ma¤dur olan bu vatandafllar›m›z içinde
yard›m çal›flmalar›na bafllad›k” dedi.

A¤r›’n›n Do¤ubayaz›t ilçesinde meydana gelen
sel felaketinde, 2 milyon YTL’ye yap›lan ‹sak-
pafla Saray yolu zarar gördü. Ulafl›m›n durdu-

¤u saray yolunda; yerli ve yabanc› turistleri tafl›yan oto-
büsler, ilçeden geri dönüfl yap›yor.

Do¤ubayaz›t’ta meydana gelen sel felaketinin ard›n-
dan hiçbir yetkili aç›klama yapmazken, ‹shakpafla Sara-
y›’na tek ulafl›m›n sa¤land›¤› yolun tekrar ne zaman
aç›laca¤› konusunda aç›klama yap›lmad›.

Sel felaketinin ard›ndan yap›lan hasar tespit çal›fl-
malar›nda 2 milyon YTL’ye mal edilen ‹shakpafla Sa-
ray yolunda 300 bin YTL maddi hasar meydana gel-
di¤i belirlendi.

Hatay ve Reyhanl› emni-
yet müdürlü¤ü ekipleri,
dört TIR’da yapt›klar›

aramada piyasa de¤eri toplam
22 milyon YTL’lik kaçak mal
ele geçirdi. 

Daha önce Cilvegözü Gümrük
Kap›s›’ndan kaçak olarak sokul-
mak istenen eflyan›n devam› nite-
li¤indeki mallar, Cilvegözü
Gümrük Sahas› içinde bulunan,
27 BN 012, 41 L 9407, 31 NV
066 ve 31 DC 760 plakal›
TIR’lar›n dorselerinde yüklü hal-
de yakaland›.

El konulan TIR’larda yap›lan
aramalarda araç dorselerine

saklanm›fl halde çay, motorin,
epilasyon cihaz› ve çakmak bu-
lundu.

27 BN 012 plakal› TIR’a ait
dorsede yap›lan incelemede; 21
bin 120 kilogram çay, 440 litre
motorin, 41 L 9407 plakal› TIR’a
ait dorsede 19 bin 360 kilogram
çay ve 830 litre motorin, 31 NV
066 plakal› TIR’a ait dorsede, 20
bin 88 kilogram çay, 500 litre
motorin, 31 DC 760 plakal›
TIR’a ait dorsede ise 5 bin 976
adet epilasyon cihaz›, 1 milyon
617 bin adet çakmak ve 1.750
litre motorine adli ifllem yap›l-
mak üzere el konuldu.

Reyhanl›’da 22 milyonluk kaçak

Do¤ubayaz›t’› sel vurdu I¤d›r'da Karayolu Trafik Güvenli¤i Haftas›
nedeniyle halk E¤itim Merkezinde dü-
zenlenen programda konuflan Emniyet

Müdürü Yusuf Çalkavur Türkiye yaflanan

trafik kazalar›n›n ac› sonuçlar›na ve ekono-
miye verdi¤i zarara de¤inerek, "Ülkemizde
her y›l yaklafl›k 450 bin trafik kazas› meyda-
na geliyor. Bu kazalarda yaralanan ya da sa-
kat kalan kifli say›s› 125 bin. Her saat ortala-
ma 50 kaza oluyor, 14 kifli yaralan›yor. Her

iki saatte, bir kifli kaza yerinde hayat›n› kay-
bediyor. I¤d›r’da ise 2007 y›l›n›n ilk çeyrek-
tik döneminde 141 trafik kazas› meydana
geldi ve bu kazalar›n 30' u yaralanma ile so-
nuçland›. Bu kazalarda 331 bin 780 YTL
maddi hasar oluflmufltur"dedi 

Serdar ÜNSAL / I¤d›r

I¤d›r’da Trafik Güvenli¤i Haftas› etkinlikleri

TIR dorselerinde gizlenmifl halde, çay, epilasyon cihaz› ve çakmak bulundu.

Hatay’›n Reyhanl› ilçesinde bulunan Cilvegözü S›-
n›r Kap›s›’ndan Nisan ay›nda girifl-ç›k›fl yapan

toplam araç say›s› 21 bin 603’ü, kifli say›s› ise 60 bin
787’yi buldu.

Türkiye’nin Suriye s›n›r›ndaki Cilvegözü S›n›r Kap›-
s›’ndan, 2007 Nisan ay›nda 60 bin 787 kifli ve 21 bin
603 araç geçifl yapt›. Toplam 82 bin 390 kifli ve arac›n
kulland›¤› kap›da, Nisan ay›nda geçifl say›s›ndaki yo-
¤unlu¤a dikkat çekiliyor.

Al›nan bilgiye göre, Cilvegözü’nden Nisan ay› içeri-
sinde, 11 bin 264 araç girifl, 10 bin 339 araç da ç›k›fl
yapt›¤› belirtildi. Bu dönemde kap›dan girifl yapan kifli
say›s› 32 bin 784, ç›kanlar›n say›s› ise 28 bin oldu.

Öte yandan Hatay’›n di¤er gümrük kap›s› Yaylada¤›
Gümrük kap›s›ndan da Nisan ay› içerisinde bin 889
araç yurda girifl yaparken, ç›k›fl yapan araç say›s›n›n da
bin 873 oldu¤u bildirildi. Nisan ay›nda Yaylada¤› S›n›r
Kap›s›’ndan 4 bin 351 kifli girifl, 4 bin 222 kiflinin de
ç›k›fl yapt›¤› kaydedildi.

Cilvegözü S›n›r Kap›s›
Nisan’› hareketli geçirdi
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Geçen haftaki say›m›zda hat›rlayaca¤›n›z
üzere hafif psikolojik rahats›zl›klardan

Panik ata¤›n ne oldu¤unu ve hastal›¤a ne-
den olan faktörlerden bahsetmifltik. Bu haf-
tada panik ata¤›n tedavi yöntemlerini ele ala-
ca¤›m.

Deprem, trafik kazas›, do¤al afet, fliddet,
korku gibi faktörlere ba¤l› olarak aniden orta-
ya ç›kan ve psikolojik yard›m al›nmazsa za-
man içerisinde ilerleme kaydeden Panik
Atak hastal›¤›n›n tedavisi mümkündür. An-
cak genellikle uzun süreli bir tedaviyi gerek-
tirir. Bu tedavi, panik ataklar›n›n tekrarlay›c›
özelli¤i göz önüne al›narak hem ilaçlarla hem
de psikoterapi yöntemleriyle yap›l›r. Tek ta-
rafl› bir tedavi, eksik kalm›fl say›l›r.

Panik Atak rahats›zl›¤›nda uygulanacak te-
davi yöntemi ile yüzde 100 kesin sonuca va-
r›l›r. Ancak flunu da belirteyim ki bütün psiko-
lojik tedavilerde yüzde 100 kesin sonuç var-
d›r. Yeter ki hasta tedavi olmay› kabul etsin. 

Yap›lan araflt›rmalarda Türkiye’de her 10
kifliden 1 kiflide Panik Atak bozuklu¤una
rastlanm›flt›r. Panik Atak bozuklu¤unun yan›
s›ra depresyon, fobi (korku), tak›nd› (Obses-
yon), hastal›k hastal›¤› dedi¤imiz hipekonde-
ri flikâyetleri gibi psikolojik rahats›zl›klarda en
s›k karfl›laflt›klar›m›z aras›ndad›r. Yukar›da da
ifade etti¤im gibi bütün psikolojik rahats›zl›k-
lar›n yüzde 100 tedavisi mümkündür…

Burada hemen bir anti parantez açmak is-
tiyorum: Avrupa’da yaflayan insanlar karfl›-
laflt›klar› sorunlar› aflabilmek için psikolojik
yard›m al›rlarken, Türkiye’de maalesef bu
yard›m› almak için psikologa gidenlere “DE-
L‹” diyorlar. Birey kendisine “DEL‹” damgas›
vurmas›nlar diye psikolojik merkezlere gel-
mekten kaç›yor. Panik Atak ve di¤er hafif
psikolojik rahats›zl›klar›n ilerlemesindeki en
önemli faktör toplumsal ön yarg›d›r…

Panik Atak rahats›zl›¤›nda ilaç tedavisi ola-
rak baflta antidepresan ilaçlar olmak üzere,
trankilizan ilaçlar ve hastan›n özelliklerine gö-
re di¤er baz› ilaçlar kullan›l›r. Antidepresan-
lar; ba¤›ml›l›k yap›c› özelli¤i olamayan, uyku
verici özellikleri çok belirgin olmad›¤› için
günlük yaflant›y› k›s›tlamayan ilaçlard›r. Her
ilac›n oldu¤u gibi bunlar›n da baz› yan etkile-
ri vard›r. Mide bulant›s›, ifltah azalmas›, a¤›z
kurulu¤u, kab›zl›k, cinsel ifllevle ilgili baz› yan
etkiler gibi. Önemli olan tedaviden al›nacak
iyi sonuçlard›r ve bu ilaçlarla Panik Atak ra-
hats›zl›¤›n›n azalt›lmas› ve önünün al›nmas›
mümkündür.

Panik Atak rahats›zl›¤›n›n tedavi süresi 12
seanst›r ancak bu süre 2-3 seansta sonuç-
land›¤› gibi 1-2 y›lda sürebilir. Belirgin bir iyi-
leflme sa¤land›¤› zaman tedavi kesilebilir.
Ancak hastal›¤›n yine de tekrarlama olas›l›¤›
oldu¤u unutulmamal›d›r. Bu durumda teda-
viye yeniden bafllan›r. Ve baz› hastalarda ila-
ca hiç ara vermemek gerekebilir.

Psikoterapi yöntemleri: "panik ataklar›n›
kontrol alt›na almay› ö¤renmek" olarak ta-
n›mlanabilir. Bunlar davran›flç› ve biliflsel
yöntemlerdir. Davran›flç› psikoterapi; afl›r›
soluk al›p vermenin kontrolü, kas gerginli¤i-
nin giderilmesi ve üstüne gitme al›flt›rmalar›
yapma temellerine dayan›r. Biliflsel psikote-
rapi ise hastal›k hakk›nda bilgi sahibi olma ve
bunun sonucu olarak mant›kl› düflünme an-
lam›ndad›r ve hastaya korkular›n› yenmek
için cesaret verilir.

Panik Ata¤› ile ba¤lant›l› hale gelmifl bulu-
nan "yaln›z kalamama, soka¤a ç›kamama,
kalabal›k ortamlara girememe" gibi durum
ve davran›fllarla ilgili aflamal› al›flt›rmalar yap-
mak ve panik belirtileri azal›ncaya kadar o
ortamda kalmak, yani al›flt›rmalar› tekrarla-
mak temeline dayan›r. Bu durumlarda za-
man zaman hasta ile psikolog birlikte soka-
¤a ç›kar, birlikte dolmufla biner, birlikte kapa-
l› alanda bulunur. Buradaki amaç hastan›n
korkular›n› yenmektir.

fiuanda gemi kaptan› bir hastam var. Bu
hasta bana geldi¤i zaman rahats›zl›k iyice
ilerlemiflti. Yak›nlar›n›n zoruyla tedavi olmay›
kabul eden hasta: patlay›c› ve yan›c› madde
tafl›yan bir geminin kaptanl›¤› yap›yor. 7 y›l
önce denizde yüklü gemisiyle seyir ederken
aniden bir patla sesi duyuyorlar ve kap›lar
birden kilitleniyor. Gemi mürettebat› patlama
olacak diye pani¤e kap›l›yor. Kaptanda; “ge-
mi infilak edecek. Cesetlerimiz parçalana-
cak. ‹nsanlar parçalanan cesetlerimizi bula-
mayaca¤› için bir mezar›m›z olmayacak.
TANRI’da bize günah yazacak” diye korkuya
kap›ld›¤› için panik bafll›yor. Gemi infilak et-
miyor. Daha sonra patlama sesinin gaz›n
genleflmesinden kaynakland›¤› anlafl›l›yor.
Ancak Panik Atak kaptanda bafllam›fl bulu-
nuyor.

Kaptan önce gemiye binemiyor tekrar pat-
lama olur diye, daha sonra dolmufla, otobü-
se, taksiye binemiyor kapal› alan diye. Za-
manla soka¤a ç›kamaz duruma geliyor.  Ve
bu flekilde hastal›k iyice ilerliyor… fiuanda
uygulad›¤›m›z terapiler sonucu hasta normal
hayata döndü. Bir müddet daha tedavi gör-
dükten sonra hayat›na kald›¤› yerden devam
edecek…

Panik Atak rahats›zl›¤› kamyon ve TIR flo-
förlerimizde de çok s›k görülmekte. Onun
için Panik Atak rahats›zl›¤› bulunun floförleri-
miz, hastal›k ilerleyip hayatlar›n› kâbusa çe-
virmeden biran önce tedavi için müracaat et-
melidir. Tedavide: E.M.R.D.R. yöntemi uygu-
lanmaktad›r. Burada sonuç çok baflar›l›d›r ve
hastal›k kesinlikte tekrar nükse yapmaz.

Panik Ata¤›n Tedavisi

Alanur
ÖZALP

Alanur ÖZALP
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Hamidi Isuzu Yetkili Bayii’nin Dudu-
lu’daki plazas› törenle aç›ld›. Plazan›n
aç›l›fl törenine kat›lan Anadolu Isuzu

Genel Müdürü Ömer Ablay, Hamidi Motorlu
Araçlar’›n yeni plazas›yla Anadolu Isuzu’da ör-
nek bir konuma geldi¤ini söyledi.

Toplam 6 bin 500 m2 alan üzerine kurulan
Hamidi Plaza’da sat›fl, servis ve yedek parça
hizmetleri verilecek.

1972 y›l›nda Dudulu’da kurulan Hamidi
Motorlu Araçlar Grubu, 1983 y›l›ndan itibaren
Anadolu Isuzu Bayili¤ini yürütmeye bafllad›.
Yapt›¤› önemli yat›r›mlarla Anadolu Isuzu ba-
yileri aras›nda önemli bir konuma sahip olan
Hamidi Motorlu Araçlar Grubu, yeni plazan›n
aç›l›fl›yla birlikte 36 Anadolu Isuzu Bayisi ara-
s›nda 2007 y›l›n› birinci olarak tamamlamay›
hedefliyor.

Hamidi Plaza’n›n aç›l›fl törenine; Anadolu
Endüstri Holding Otomotiv Grup Baflkan› Ka-
mil Eser baflta olmak üzere Anadolu Isuzu yö-
neticileri ve bayilerinin yan› s›ra çok say›da da-
vetli kat›ld›.

Törende bir konuflma yapan Hamidi Motorlu
Araçlar Grubu Yönetim Kurulu üyesi Fatih Ha-
midi, geliflen pazarda, müflteri talep ve beklen-
tilerine en iyi hizmet vermenin aray›fllar› içinde
olduklar›n› söyledi.

HEDEF MÜfiTER‹ MEMNUN‹YET‹

Hamidi, “30 y›l› aflk›n bir süredir hizmet ver-
di¤imiz otomotiv sektöründe bir ad›m daha at-
man›n heyecan›n› yafl›yoruz. Anadolu Isuzu ça-
t›s› alt›nda hizmete geçti¤imiz günden itibaren
mutlak müflteri memnuniyetini kendimize ilke
edindik. Bin 500 m2 aç›k, 5 bin m2 kapal› alan
olmak üzere toplam 6 bin 500 m2 alana sahip
yeni plazam›zda 34 personel ile birlikte hizmet
verece¤iz” dedi.

“Aç›l›fl› gerçeklefltirdi¤imiz plazam›zda ge-
nifl ve güçlü kadromuzla müflterilerimizin gü-
venini kazanmaya devam edece¤iz” diyen Fa-
tih Hamidi, hedeflerinin Anadolu Isuzu Bayileri
aras›nda hem sat›fl, hem de sat›fl sonras› hizmet-
lerde ilk s›ray› almak oldu¤unu söyledi.

Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A. fi.

Genel Müdürü Ömer Lütfü Ablay’da konuflma-
s›nda; Hamidi Motorlu Araçlar›’›n yapt›¤› yeni
yat›r›mla Anadolu Isuzu’nun beklentilerine ce-
vap verebilecek kapasite, kalite ve performans›
gösterece¤ini vurgulad›.

“Anadolu Isuzu 2007 y›l›nda; küçük kamyon
midibüs ve pick-up segmentinde pazar liderli-
¤ini hedeflemifltir” diyen Ablay, Nisan ve Ma-
y›s sat›fl adetleriyle hedeflerine biraz yaklaflt›k-
lar›n› söyledi.

Anadolu Isuzu’da çok önemli çal›flmalar ya-
p›ld›¤›n› kaydeden Albay, “Bu çal›flmalar ara-
s›nda yeni modeller ç›kartmak, kalite seviyemi-
zi art›rmak ve maliyet gibi unsurlar üzerinde de
çok ciddi çal›flmalar yap›lmaktad›r. Bütün bu

çal›flmalar neticesinde Anadolu Isuzu’nun pazar
liderli¤i perçinleflecektir” dedi.

MEYVELER‹N‹ TOPLUYORUZ

Anadolu Isuzu’nun Pazar liderli¤i hedeflerin-
de bayilerinin çok önemli bir konum arz etti¤ini
dile getiren Albay, “Bu hedeflerin yerine gele-
bilmesi için baflta model say›s› ve mevcut mo-
dellerin gelifltirilmesiyle birlikte Anadolu Isu-
zu’da çok önemli çal›flmalar içindeyiz. Bunun
meyvelerini toplanmaktay›z. Anadolu Isuzu at›-
l›mlar›nda bu flekilde bayi teflkilatlar›n› görmek-
ten çok mutludur. Bayilerimizin bu tür yat›r›m-
lar›nda Anadolu Isuzu olarak elimizden gelen
bütün deste¤i sa¤layaca¤›z. Hamidi Plazayla;

vatan›m›za, milletimize ve Hamidi’ye ailesi ile
Isuzu ailesine çok önemli bir nokta kazand›rd›-
¤›m›z› düflünüyorum” fleklinde konufltu.

Yap›lan konuflmalar›n ard›ndan aç›l›fl kurde-
lesini Anadolu Endüstri Holding Otomotiv Gu-
rup Baflkan› Kamil Eser, Anadolu Isuzu Genel
Müdürü Ömer Albay, Hamidi Motorlu Araçlar
Grubu kurucusu Lütfi Hamidi, Yönetim Kurulu
Baflkan› Hidayet Hamidi, Yönetim Kurulu üye-
si Fatih Hamidi ve Doç. Dr. Muhammed Fatih
Hamidi birlikte kesti. 

Aç›l›fl kurdelesinin ard›ndan Hamidi Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Hidayet Hamidi, yeni
plazay› davetlilere gezdirerek, plaza hakk›nda
bilgi verdi.

Hamidi Isuzu, yeni plazas›n› Dudullu’da açt›

ABD, “kampanyayla” 
kamyon floförü ar›yor

Amerika’da uzun yol
kamyon floförü say›-
s› olmas› gerekenden

20 bin adet az olunca Ameri-
kan Kamyon Derne¤i yeni
bir kampanya bafllatt›. 

Emekli ve hayat›nda yeni yerler görmek iste-
yen kamyon floförü adaylar›na ça¤r›da bulunan
dernek, internet sitesinde “Yollar sizi ça¤›r›yor”
diye sesleniyor. 

Amerikan Kamyon Derne¤i'nin verdi¤i bil-
giye göre, ABD'de yaklafl›k 1 milyon 3 bin
uzun yol kamyon floförü çal›fl›yor. Ancak bu ra-
kam›n, ihtiyaç duyulan say›n›n 20 bin kadar al-
t›nda oldu¤u vurgulan›yor. 

YOLLAR S‹Z‹ ÇA⁄IRIYOR

Derne¤in soruna çözüm bulmak amac›yla
ulusal çapta bafllatt›¤› kampanya ilk olarak
Montana, Minnesota ve Oklahoma'da duyurul-
mufl. Yap›lacak ifli çekici bir hale getirmeyi he-
defleyen reklamlarda, günbat›m› s›ras›nda yol-
culuk eden bir kamyon floförünün a¤z›ndan,
“Benim ofisimin manzaras› sizinkinden daha
güzel" gibi ifadelere yer verilmifl.

Derne¤in internet sitesi
kamyon floförü adaylar›na
'Yollar sizi ça¤›r›yor' diye
sesleniyor. Dernek yetkilileri
kar›-koca olarak çal›flacak

çiftlere, ülkeyi gezmek isteyenlere ve yeni bir
alanda daha kariyer yapmak isteyen insanlara
ihtiyaçlar› oldu¤unu dile getiriyorlar.

KAMYONCU OLDULAR

Atinal› Joey ve Terri Lynch çifti ise 15 y›ld›r
kamyon floförlü¤ü yap›yor. Joey daha önce
Chicago'da manav sahibiyken, efli Terri ise bir
ma¤azan›n k›yafet bölümü sorumlusuymufl. 

59 yafl›ndaki Terri, "Uzun y›llar boyunca
yüksek topuklar ve tak›m elbiseler içinde çal›fl-
t›m, flimdi ise neredeyse kamyonda yafl›yorum"
diyor. 

Joey ve Terri Lynch çifti üç hafta yollarda,
üç haftaysa evlerinde vakit geçiriyor. Sürekli
oturarak yaflamak zorunda kald›klar›ndan dola-
y› gereksiz kalori alma tehlikesiyle bo¤ufluyor-
lar. Önlem olarak, hafif yiyeceklerini yanlar›na
almalar›n› sa¤layacak iki buzdolab›n› da kam-
yonlar›nda tafl›yorlar.Atinal› Joey ve Terri Lynch çifti ise 15 y›ld›r kamyon floförlü¤ü yap›yor. 

Hamidi Isuzu Yetkili Bayii’nin Dudullu’daki plaza aç›l›fl›na, Anadolu Isuzu’nun üst düzey yetkilileri kat›ld›.

‹fl makineleri üreticisi JCB taraf›ndan 2005 y›l›nda ka-
lite ve zaman›nda sevkiyat ödülüne lay›k görülen Sup-

san, baflar›s›n› 2006’da da sürdürerek ödülü ikinci kez al-
d›. Dünyan›n önde gelen ifl makinesi üreticilerinden
JCB, motor supab›, supap gayd› ve t›rnak üreticisi Sup-
san’› ikinci defa kalite ve zaman›nda sevkiyat ödülüne
lay›k gördü. Supsan, ödülü ilk olarak 2005 y›l›nda alm›fl-
t›. Supsan Genel Müdürü Salih Alson, hedefe ulaflmada,
al›nan ödüllerin motive edici oldu¤unu dile getirdi.

Supsan’a ikinci ödül

Kuzeydo¤u Anadolu'da BTC boru hatt› üzerindeki
köylerde uygulanacak “Organik Bal Üretimi Pro-

jesi”, BP, ifl ortaklar›, IFC ve Temar› fiirketi'nin deste-
¤iyle yürütülecek. BP, Uluslararas› Finans Kurumu
(IFC) ve Temar› fiirketi'nin deste¤iyle BTC, Kuzeydo-
¤u Anadolu'daki köylerde Organik Bal Üretimi Proje-
si'ni hayata geçirerek “Bölgesel Kalk›nma Giriflimi”ni
bafllatmaya haz›rlan›yor. BTC boru hatt›n›n operatörlü-
¤ünü yürüten BP taraf›ndan gelifltirilen “Bölgesel Kal-
k›nma Giriflimi”, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'yi
kapsayan “Bölgesel Sürdürülebilir Kalk›nma Progra-
m›”n›n bir parças›n› oluflturuyor. BP, IFC ve Temar›
fiirketi, BP’nin “Bölgesel Kalk›nma Giriflimi” çerçeve-
sinde uygulanacak ilk projesi olan Organik Bal Üretimi
Projesi'ne iliflkin anlaflmay›, 20 Ocak 2007 tarihinde
Ankara’da imzalad›lar. Anlaflmaya göre, Kuzeydo¤u
Anadolu'da BTC boru hatt› güzergah›ndaki köyleri
kapsayacak olan proje 1,5 y›lda tamamlanacak.

BP’den organik bal
üretimine destek

TOFAfi, ihracat 
hacmini yükseltti

Türk Otomobil Fabrika-
s› A.fi. (TOFAfi) ilk

üç ayl›k konsolide ve fi-
nansal sonuçlar›na göre,
ihracat hacmini geçen y›l›n
ayn› dönemine göre yüzde
36.7 art›flla, 469 milyon
YTL’ye yükseltti. TOFAfi
2007 y›l›n›n ilk üç ay›nda
flirketin net sat›fllar› geçen
y›la oranla 18.5 art›rarak,
717 milyon 59 bin YTL
seviyesine ulaflt›. fiirket,
üretimini ilk üç ayda 2006
y›l›n›n ayn› dönemine göre
yüzde 13.9 art›flla 42 bin
650 adede yükseldi. 

Rize’ye yeni 
ifl makinas›

Cilvegözü’nden 380 bin YTL
de¤erinde ticari malla girifl ya-

parak, Sarp S›n›r Kap›s›’ndan ç›k-
maya haz›rlanan TIR’›n, Sarp güm-
rü¤ünde yap›lan incelemede bofl ol-
du¤u ortaya ç›kt›. Araç floförünün
mallar›, yurt içinde satt›¤› belirtildi.

Hatay’›n Reyhanl› ilçesi Cilvegö-
zü S›n›r Kap›s›’dan girifl yapan ve
mallar›n›n say›m› yap›ld›ktan sonra,
mühürlenen TIR’›n içinde, 200 adet
cep telefonu, 210 adet MP3 çalar
oto teybi, bin 228 adet parfüm ile 3
bin 115 adet telefon aksesuarlar›
bulunmas› gerekiyordu.

Al›nan bilgiye göre, 31 RK 147/
34 KE G82 plakal› TIR’›n Sarp S›-
n›r Kap›s›’ndan ç›k›fl yapmaya ha-
z›rland›¤› s›rada, Hopa Gümrük ve
Muhafaza Baflmüdürlü¤üne ba¤l›
Gümrük ve Kaçak ‹stihbarat Nar-
kotik Gümrük Muhafaza Müdürlü-
¤ü Ekiplerince arac›n mühürünün

söküldü¤ü ve tak›ld›¤› fark edildi.
Yap›lan incelemede, evraklarda

beyan edilen mallar›n arac›n içinde
olmad›¤› ortaya ç›kt›. Arac›n içinde
bulunmas› gereken 200 adet cep te-
lefonu 210 adet MP3 çalar oto tey-
bi, bin 228 adet parfüm ile 3 bin
115 adet telefon aksesuarlar›n›n ise
yurt içinde sat›ld›¤› bildirildi.

Olayla ilgili göz alt›na al›nan
araç floförü A.Y mahkemeye ç›ka-
r›lmak üzere Hopa Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’na sevk edildi. 

Dolu olmas› gereken
TIR bofl ç›kt›TIR bofl ç›kt›TIR bofl ç›kt›TIR bofl ç›kt›TIR bofl ç›kt›TIR bofl ç›kt›Cilvegözü’nde mallar› say›-

l›p mühürlenen TIR’›n, Sarp
s›n›r›nda yap›lan kontrolde
bofl oldu¤u ortaya ç›kt›.
Araç floförünün mallar› yurt
içinde satt›¤› belirlendi.

Hopa ‹lçe Jandarma Komutan-
l›¤›na ba¤l› Kemalpafla Jan-

darma Karakolu ekipleri, yapt›kla-
r› yol kontrolünde kaçak tekstil
ürünleri yakaland›.

Hopa Cumhuriyet Savc›l›¤›’na
sevk edilen Gürcüler, savc›l›k tara-
f›ndan 3 bin YTL para cezas›na
çarpt›r›larak s›n›r d›fl› edildiler. 

Rize Belediyesi Makine
Park›na yeni bir ifl ma-

kinesi daha al›nd›. Böylece
makine park› üç y›lda bire
- üç daha güçlendirildi. 

Üç y›lda yaklafl›k 3 mil-
yon YTL’’lik ifl makinesi
ile sarp arazilerde bile ko-
layl›kla hizmet veren bele-
diye yeni al›nan ifl makine-
sini kamuoyuna tan›tt›. 

Gürcü kaçakç›lara 
3 bin YTL ceza
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