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Motorin Fiyatlar›
‹stanbul :   2.23
Ankara :   2.26
‹zmir :   2.22

Adana :   2.24
D.Bak›r :   2.29
Kayseri :   2.26
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SEKTÖR D‹Z‹S‹ 1:
SS‹‹GGOORRTTAACCIILLIIKK

Uzmanlar›n yan›tlayaca¤› sorular›n›z› bekliyoruz

Tafl›mac›l›k sektörünün
‘Esir’ ve ‘fiehit’ adaylar›

42 fiehit, sonras› asker s›n›ra y›¤›nak yap›yor. Odalar ve meslek birlikleri ise duyars›zl›klar›n› sürdürüyor

KAMYONCU S‹V‹L HEDEF
Hergün yüzlerce kamyonun girifl, ç›k›fl

yapt›¤› Habur s›n›r kap›s›na ve çevresine
askeri y›¤›nak sürüyor. Olas› bir savafl
s›ras›ndan en çok zarar görenlerin sivil
hedefler oldu¤u bilinmekte. Kamyoncular da
bu sivil hedefler aras›nda yer al›yor. 

MESLEK KURULUfiLARI NEREDE?

Tafl›mac›lar›n üye oldu¤u odalar ve meslek
birlikleri bu duruma son derece duyars›z kal›p
hiç bir uyar›da bulunmuyorlar. Türk Birliklerinin
yapaca¤› bir operasyon sonras›nda ç›kacak savafl
da  kamyonucunun nerde ne yapaca¤› ve neyle
karfl›laflaca¤› belirsiz...

Bölge halk›, gibi tafl›mac›da savafla karfl›. S›n›r› geçen kamyoncu, peflmergelerin eline düflüyor. Burada peflmergelerin oluflturdu¤u konvoylara
kat›lmak zorunda kal›p onlara itaat etmek zorundalar. Buda ekmek paras› ile yaflam aras› ile yaflam arasn›da ince bir çizgi demek...

T›rsan Türkiye yollar›nda
T›rsan Treyler A.fi, DAF

markal› çekici ve T›rsan
treylerden oluflan genifl bir

konsept ile 2008 model yeni araç-
lar›n›n Türkiye tan›t›m organizas-
yonuna Samand›ra Tesisi’nde
“DAF ve T›rsan Türkiye Yollar›n-
da” temas›yla bafllad›. Türki-
ye’nin 14 ilini kapsayan DAF T›r-
san Roadshow etkinliklerinde 4
bin 500 kilometre yol katledile-
rek, 2 bin test sürüflü ve 3 binden
fazla müflteriye ulafl›lmas› hedef-
leniyor.T›rsan’›n 1994 y›l›ndan
beri DAF’›n distribütörlü¤ünü
yapt›¤›n› dile getiren Yönetim
Kurulu Baflkan› Çetin Nuho¤lu,
aradan geçen zaman içerisinde
sektöre çok ciddi katma de¤er

sa¤lad›klar›n› söyledi. Nuho¤lu,
“DAF ile T›rsan bir araya geldi-
¤inde; bir mal›n al›n›p sat›lmas›
de¤il, onun yan›nda uzun vadede
bir iliflki ve sektörün bundan fay-
da sa¤lamas›n› amaçlad›k. Biz ya-
t›r›m mal› üreticisiyiz” dedi.
DAF-T›rsan’dan araç alan tüm ta-
fl›mac›lar›n, ald›klar› araçlarla ai-

lelerinin gelecekleri için mücadele
vererek ülke ekonomisine ciddi
ölçüde katma de¤er sa¤lad›¤›n›
hat›rlatan Nuho¤lu, “T›rsan’›n
sektörde 30’uncu y›l›n› kutluyor.
22 noktada sat›fl ve sat›fl sonras›
hizmetleriyle Türkiye’nin en bü-
yük servis hizmeti veren kurulu-
fluz” diye konufltu.              3’te

Anadolu Turumuz sürüyor Rekabet için Hopa-Batum
aras›na demiryolu flart

Kamyoncular ülkemizde hep üvey evlat muamele-
si görüyor. Oysaki sektörün mihenk tafl›n› olufl-

turan bu büyük insanlar daha iyi koflullarda çal›flmal›.
Çünkü, “yollar›n kral›” onlard›r. Direksiyon sallaya-
rak yollar›n tozunu yutup, al›n terini döküyor sofra-
s›ndaki helal ekme¤e… Kamyoncular›n hakk›n› sa-
vunmak için ç›kt›¤›m›z uzun ince yolda; tüm fleffafl›-
¤›m›zla ilerlemeye devam ederken Rize kamyoncu
esnaf›n›n dertlerini dinlemek için duruyoruz...     4’te

Hopa-Batum demiryolu projesi,1988 y›l›nda aç›lan
Sarp S›n›r Kap›s›’n›n hizmete girmesi ile bafllayan

turizmde ulafl›m ihtiyac›n›n karfl›lanmas› amac›yla günde-
me tafl›nd›. Di¤er taraftan da yap›m› planlanan Giresun-
Tirebolu, Trabzon-Tirebolu-Diyarbak›r ve Trabzon-Rize-
Hopa yeni demiryolu hatlar› ile Do¤u Karadeniz Bölge-
sindeki flehirlerin demiryolu flebekesine kavuflturulmas› ve
bu flebekenin Kafkasya üzerinden Rusya Federasyonu’na
ve Orta Asya’ya ba¤lanmas› hedefleniyor.             7’de

Kimse savafl istemiyor...

Habur durdu, 
göç bafllad›

Habur s›n›r kap›s› sayesindde bir za-
manlar her flehirden göç alan ilçe terkedil-
meyle karfl›karfl›ya. Hergün onlarca oto-
büs dolusu insan ilçeyi terkediyor. ‹lçede
günlük göç say›s› 30 aileyi buldu.          

fi›rnak, Silopi ve Cizre’de yaflayan halk›n bir
anlamda ekmek kap›s› olan Habur’un içinde
bulundu¤u durum ve  askeri harekat olas›l›¤›
karfl›s›nda göç bekleniyordu. Baz› geliflmeler
nedeniyle göç erken bafllad›.  7’de

◆ Geçim kap›s› Habur durdu ◆ Beklenen göç erken bafllad›

Demiryolunun
parlayan y›ld›z›
TURKON

A
¤›rl›kl› olarak Söke-Bozyük-Kayseri, ‹zmir-
Kayseri, Kayseri-Mersin-Sivas-Kayseri hatlar›
olmak üzere tüm Türkiye genelinde demiryolu

tafl›mac›l›¤› yapan Turkon, hedefini büyüttü. 
Opentop konteyn›rla demiryolu tafl›mac›l›¤› yapan

Turkon Holding’in Demiryolu Genel Müdürü Bu¤rahan
Hana¤as›o¤lu ile sektörün gelece¤ini de¤erlendirdi. De-
miryolu tafl›mac›l›k sektöründe 30’a yak›n hizmet veren

firman›n bulundu¤unu aç›k-
layan Hana¤as›o¤lu, yeni
Demir Yolu Kanunu’nun
ç›kmas›yla birlikte bu firma-
lardan birço¤unun kapana-
ca¤›n›n belirtti. Turkon’un
ayl›k ortalama 35-40 bin ton
yük tafl›d›¤›n› aç›klayan Ge-
nel Müdür Hana¤as›o¤lu,
y›ll›k olarak da bu rakam›n
500 bini buldu¤unu söyledi.
“Hedefimiz; demiryollar›n›n

hedefi ile orant›l› olarak, demiryolu tafl›mac›l›¤›n› yüzde
20 artt›rmak” diyen Hana¤as›o¤lu, devletin var olan de-
miryolu a¤›n› iyilefltirerek gelifltirmesi durumunda tafl›-
nan 19 milyon tonluk gabarinin her y›l yüzde 5 ila 10 ar-
t›fl gösterece¤ini vurgulad›. Hana¤as›o¤lu, “Tafl›yan da
tafl›tan da sorumluluklar›n› bilmeli. Biz art›k vagonlar›n
üzerine konteyn›r koyduk. Kap›dan kap›ya nakliye yap›-
yoruz. ‹stasyonlara bu konteyn›r› kald›r›p indiren sistem-
ler kuruyoruz. ” dedi.                                             2’de

B MC Sanayi ve Tica-
ret A.fi. Yönetim

Kurulu Baflkan Vekili ve
Murahhas Aza Mehmet
Demirpençe, otomotiv
sektöründe iç sat›fllardaki
gerilemeyi y›lbafl›nda
kredi kartlar›nda yap›lan
düzenlemenin etkili oldu-
¤unu belirtti. ‹stanbul Gaziosmanpafla’da BMC
Fatih Otomotiv Bayisi’nin aç›l›fl›nda konuflan
Demirpençe, ‹nsanlar›n bankalara olan kredi ve-
ya borç ödemelerinden sonra otomotiv sat›fllar›-
n›n da artaca¤›n› dile getirdi. 

Mehmet Demirpençe, otomotiv sat›fllar›nda
yaflanan daralman›n sadece yaklaflan seçim nede-
niyle gerilemedi¤ini belirterek,  2007 y›l› bafl›nda
kredi kartlar›nda yap›lan düzenlemenin otomotiv
sat›fllar›n› da etkiledi¤ini söyledi.  Demirpençe,
“Benim görüflüm iç pazardaki daralma daha zi-
yade bu y›lbafl›nda kredi kartlar›nda yap›lan yeni
uygulamalardan dolay› limitler azalt›lm›fl ve geri
ödemelerde yüzde 10 baraj› yüzde 25’lere çeki-
lerek milletin elindeki harcama miktar› azalt›l-
m›flt›r. Böylelikle gömlek, pabuç, pasta vb ala-
mayan insanlar flimdi borçlar›n› ödemek için
bankalara gitmektedirler” dedi.    5’te

Kredi kart› otomotivi etkiledi

Yeni düzenleme
sat›fllar› geriletti

Mercedes-Benz Türk'ün Ça¤dafl Yaflam› Des-
tekleme Derne¤i ile 2004/2005 ders y›l›nda

bafllatt›¤›  "Her K›z›m›z Bir Y›ld›z" sosyal sorum-
luluk projesi sürüyor. fiirketle birlikte projeye des-
tek veren çal›flanlar, bayiler ve yan sanayi kurulufl-

lar› proje kapsam›nda
burs alan k›z ö¤renci-
lerle her y›l bir etkin-
lik çerçevesinde bir
araya geliyorlar. 2007
buluflmas›, 4 Haziran

günü "Y›ld›z K›zlar›m›z Davet Eder" bafll›¤› alt›n-
da Hofldere Fabrikas›'nda gerçekleflti. Bursiyer ö¤-
renciler burada izleyicilere çeflitli sunum gösteriler-
le projenin kendilerine e¤itim ve kiflisel geliflim
alan›nda neler katt›¤›n› görsel olarak aktard›. 5’te

Opet çevreye duyarl›

Her y›l 5 Haziran’da kutlanan Dünya Çevre
Günü, Türkiye’deki OPET bayilerinde kut-

land›. Baz› istasyonlarda ise çevre konusuna dik-
kat çekmek amac›yla  etkinlikler düzenlendi.
Opet Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk,
OPET Genel Müdürü Ayd›n Günefl ve OPET Ge-
nel Müdür Yard›mc›s› O¤uz Özçetin’in de kat›l-
d›¤› etkinliklerde, ilkö¤retim okullar›ndan gelen
çocuklara çevre konusunda e¤itim verildi ve evle-
rinde yetifltirecekleri çiçekler hediye edildi.   5’te

Mercedes’in y›ld›z k›zlar›
2007 gösterisini sundu

Citroen firmas›, 2007 y›l›nda hafif ticari araç
ürün gam›nda, Jumpy modelinde de¤iflik-

lik yaparak Türkiye pazar›na sundu. Hafif ticari
araç müflterilerinin artan beklentilerine cevap
vermeyi hedefleyen Yeni Jumpy’nin hem pa-
nelvan hem de combi modellerinde k›sa ve
uzun flasi seçene¤i bulunuyor.                 5’te

Yeni Jumpy Türkiye’de

Bir devin öyküsü: Michelin

Merkezi Fransa’n›n Clermont-
Ferrand flehrinde bulunan

Michelin, 170 ülkedeki sat›fl a¤› ve
19 ülkede, 69 üretim tesisiyle glo-
bal endüstriyel varl›¤›n› sürdürür.
Michelin, uçak, otomobil, bisiklet
ve motosiklet, ifl makinas›, tar›m

araçlar›, kamyon ve uzay meki¤i
olmak üzere her çeflit araca yönelik
lastik üretip kullan›ma sunarak,
yolcu ve eflyalar›n hareketlili¤ini
sürdürülebilir olarak gelifltirmek
için çal›fl›r. Michelin, 2006 y›l›nda
190 milyon lastik üretmifltir.  8’de

Yat›r›mda
aslan pay›
ulaflt›rman›n
Hükümet, May›s sonu

ile tamamlanan prog-
rama göre, seçim y›l›nda
yat›r›mlara 21.5 milyar
YTL ay›rd›. Yat›r›mlarda
aslan pay›n› ise 6.5 milyar
YTL ile ulaflt›rma-haber-
leflme sektörü ald›. 6’da

Yan sanayiciler
ödüllendirildi

Geleneksel olarak her
y›l düzenlenen MAN

Türkiye A.fi. – Yan Sanayi
Firmalar› Y›ll›k De¤erlen-
dirme Toplant›s›’n›n alt›n-
c›s› yap›ld›. Yan sanayinin
öneminin belirtildi¤i top-
lant›da, Akzo Nobel, Eos,
Teknofoam, Alt›n Plaket,
Gündüz Tektnak ve fiem
Lastik gibi yan sanayi fir-
malar› MAN taraf›ndan
ödüllendirildi.      5’te

Mehmet Demirpençe

Bu¤rahan
Hana¤as›olu
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Tafl›mac›, savafl, 
oy ve kriz

Ad›m, ad›m krize do¤ru gidiyoruz… Gerek
ülkenin seçim heyecan› yaflamas›, gerekse

Güneydo¤u s›n›r›m›zdaki hareketlilik bizi bu
duruma getirdi. Geçti¤imiz günlerde bir aile
dostumu ziyarete gittim. Kozyata¤› mevkiinde
ki evin balkonundan karfl›daki kamyon garaj›
görünüyordu. Arkadafl›mla sohbet ederken
çok ilginç bir noktaya de¤indi. Arkadafl›m›n
sözleri k›saca flöyleydi:  “Buradan bakt›¤›m›z-
da kamyon garaj›n› uzun süre dolu görürsem
anl›yorum ki ekonomide bir t›kanma var. Bak
görüyorsun kamyonlar›n üstü toz tutmufl”

Arkadafl›m›n teorisine göre ciddi bir s›k›nt›
yaflan›yordu. Haks›zda de¤ildi hani çünkü ifla-
damlar› ifl ba¤lant›lar› yapacak. Bunun üzerin-
den ithalat ya da ihracat yap›lacak. Kamyonlar-
da sat›lan ya da al›nan mallar› tafl›yacak. Politi-
kac›lar›n, seçim konusunu dillendirmesinin ar-
d›ndan ister istemez bir durgunluk yaflanmaya
baflland›. Bunun en güzel örne¤i döviz kurlar›n-
da ki dalgalanma oldu. fiok düflüfller ve flok ç›-
k›fllar›n ard›ndan yaflananlar ülkede her nokta-
y› etkiledi. Bu duruma tafl›mac› aç›s›ndan bak-
t›¤›m›z da durum gerçekten iç aç›c› de¤il. Yurt
çap›ndan gelen haberleri göz önüne ald›¤›m›z-
da kamyon garajlar› hep dolu. Yap›lan tek tük
ifller tafl›mac›y› kurtarm›yor.

Olay›n baflka bir boyutu ise Güneydo¤u s›n›-
r›m›zdaki geliflmeler. Ordumuz ülkede yafla-
nanlar do¤rultusunda s›n›r›m›za y›¤›nak yap-
maya bafllad›. Burada akl›ma 07.10.2003 tarih-
li Radikal gazetesinde okudu¤um bir haber
geldi. “Türk kamyoncular kay›p” bafll›¤› ile ve-
rilen haber flöyle devam ediyordu “Irak'taki ka-
osun son kurban› Türk kamyoncular. Beyci'de
sald›r›ya u¤rayan kamyonculardan 10'unun
kayboldu¤u ya da öldürüldü¤ü öne sürüldü.
Çok say›da yaral› oldu¤u da söyleniyor” Du-
rum bu merkezdeyken ayn› fleylerin yaflanma-
s› an meselesi. Olas› bir savafl ortam›nda bu
yönde tafl›mac›l›k yapanlar›n durumu ne ola-
cak. Habur, Gürbulak ve Cilvegözü s›n›r kap›-
lar›n› kullanarak girifl ve ç›k›fl yapan binlerce ta-
fl›mac›l›k flirketi ve bunlar›n personeli var. Bun-
lar s›n›rda yap›lacak operasyonlardan nas›l et-
kilenecek. Ulaflt›rma Bakanl›¤› ve bu alanda
çal›flan sivil toplum örgütleri ne gibi çözümler
ne gibi önlemler ve olas› sorunlar karfl›s›nda
neler yapmay› planl›yorlar. Bana göre burada
en önemli görev sivil toplum örgütlerine düflü-
yor. Ülkede 24 saat savafl›n konufluldu¤u bir
ortamday›z. Politikac›lar her ne kadar diploma-
tik giriflimlerini sürdürseler de. Sonuçta askeri
güçlerin s›cak temas› an meselesi. S›n›r ötesi
tafl›mac›l›k yapanlar sivil hedeflerdir. Bir savafl
an›nda en çok zarar görenlerde sivil hedefler-
dir. Bu durum için hiçbir önlem al›nmad›¤› gün
gibi aç›k. Bu meselenin bir baflka boyuttu da
flu. Bölgede yo¤un olarak mazot ticareti yap›l-
mas›. Bu nedenle s›n›r geçen araç say›s› çok
fazla. Hatta baz› ba¤›ms›z çal›flan tafl›mac›lar
ücretsiz yük alarak s›n›r geçip depolar› ucuz
mazotla doldurarak geri dönüyorlar. Bu da s›-
n›r geçen araç say›s›n› art›r›yor. Bilinçli ya da
bilinçsiz olarak faaliyet gösteren tafl›mac› teh-
dit alt›nda. Bunlar› yaz›yorum çünkü ben sek-
törün içinden gelmifl biriyim. Bütün bu s›k›nt›la-
r›n benzerlerini geçmifl dönemde bende yafla-
d›m. Kamyoncunun kar›s›, çocu¤u evde bütün
gün ‘imdat frenin sesini bekler. Kamyoncu ara-
c›n› park etikten sonra imdad› çeker. ‹flte o
sesle kar›s›n›n yüre¤ine su serpilir. Çünkü efli
kazas›z belas›z eve dönmüfltür. Çocu¤u baba-
s›n›n geldi¤ini anlar sevinir. Çeflitli defalarda s›-
n›r ötesinde esir kalan kamyoncular oldu. Bu
duruma düflenleri sivil toplum örgütleri, odalar
birlikler hiçbir flekilde aramad› sormad›. Bu in-
sanlar odalara aidatlar›n› ödedikleri halde hiçbir
kez aileleri ziyaret edilmedi. Sadece Ulaflt›rma
Bakanl›¤› ile D›fliflleri Bakanl›klar›n›n diplomatik
giriflimlerinden bahsedildi. Kamyoncunun kar›-
s› çocu¤u açm›fl morale deste¤e ihtiyac› var-
m›fl bunu düflünen pek olmad›. Aidat ve oy za-
manlar›ndan hat›rlanan tafl›mac›n›n s›n›r öte-
sinde esir düfltü¤ünden odalar›n ve birliklerin
yöneticileri gazetelerden haberdar oldular. On-
lar›n eziyet gördüklerini, yaraland›klar›n›, araç-
lar›n›n yak›ld›¤› hatta öldüklerini meslek grubu
yöneticileri gazetelerden ö¤rendiler. Bu haber-
leri okurken onlar tafl›mac›n›n aidat› ile al›nm›fl
deri koltuklar›nda kristal bardaklar›ndan çayla-
r›n› içiyorlard›. Hatta birbirlerine yüksek sesle
haberleri okuyup vah, vah diyorlard›. Bunu biz-
zat yaflayan biri olarak bu vah, vah seslerinin
bir kez daha duyulmamas› için odalar›n ve bir-
liklerin yöneticilerini göreve davet ediyorum ve
diyorum ki; Say›n yöneticiler s›n›r ötesi mal ta-
fl›yanlar için savafltan söz edildi¤i flu günlerde
ne yapt›n›z. ‹stanbul’dan ç›k›p Irak’a, ‹ran’a mal
tafl›yan kamyoncuya bir uyar› yaz›s› m› verdi-
niz? O bölgeye çal›flan flirketlerin yetkililerine
bir seminer mi verdiniz? Ya da tafl›mac›ya zor
durumda kal›rsa nas›l davrand›¤›n› m› anlatt›-
n›z. Bunlar›n bir tanesini yapt›n›z da biz duyma-
d›k m›? 

Tafl›mac›n›n üstündeki ekonomik kriz flimdi-
de siyasi ve psikolojik olarak katmerlefliyor.
Meslek gruplar› ise her zaman ki gibi yerinde
say›yor. fiu günlerde hemen her odan›n yöne-
ticisi bir milletvekilli¤i nas›l kapar›m›n peflinde. 

Bu nedenle gözleri pek bir fley görmüyor ol-
sa gerek. Fakat bir gerçek var. Burada can› ya-
nacak, s›k›nt› çekecek olan her türlü seçimde
oy kullananlar. Oy verenlerde can kalmayacak,
Oy verenlerde hal kalmayacak,  peki sizler oy
verenlerin karfl›s›na ne yüzle ç›kacaks›n›z. 

M. Naci
KALENDER

M. Naci KALENDER

Kara Tafl›mac›l›k Sektörü’nün sorunlar›n› di-
le getirmek, sektörün sesini duyurabilmek
amac›yla TBMM’ne girmek için AKP’den

aday aday› olan meslektafllar›m›z vard›. Hala
mevcut iktidar partisinden medet uman okumufl,
görmüfl-geçirmifl, sadece sektörde de¤il ülke-
mizde ve dünya da olup bitenleri yorumlayacak
bilinç, analiz edecek öngörü ve yetene¤e  sahip
sektör temsilcilerimiz  oldu¤u sürece içimiz rahat
etmeli.

Vatana-millete faydal› olmak, emek verdikleri
ait olduklar› sektörlerin sorunlar›n› dile getirmek,
çözüm yollar› sunabilmek için u¤raflan AKP aday
adaylar› maalesef listelere al›nmad›lar. Ne AKP ne
CHP ne de DP Tafl›mac›l›k Sektörü mensubu
adaylar› listesine almad›. 

Kara Tafl›ma Kanunu ve Yönetmeli¤i’nin sek-
törü y›k›ma u¤ratacak, on binlerce , yüz binlerce
insan› iflsiz b›rakacak, ülkeyi vergi kayb›na u¤ra-
tacak olmas› üç y›l boyunca tüm siyasi partilere
anlat›ld›. ‹ktidar partisi dahil milletvekillerine, ba-
kanlara raporlar verildi. Ulaflt›rma Sektörünün
stratejik öneme sahip oldu¤u, AB bahanesiyle
sektörde küçük iflletmelerin kapat›lmas›na, sek-
törün yabanc›lar›n denetimine aç›lmas›na çal›fl›l-
d›¤›, ç›kar›lan yasa ve yönetmeli¤in uygulanmas›-
n›n büyük haks›zl›k ve yanl›fll›k olaca¤›  s›k›nt›lar›-
m›z› dinleyen tüm siyasi parti temsilcileri taraf›n-

dan da kabul edildi. Ancak ben onlarca kez  TV
kanallar›na ç›kan, bas›na demeçler veren; Tar›m,
enerji, sa¤l›k, e¤itim, inflaat, haberleflme sektörle-
rinde yaflanan s›k›nt›lar› dile getiren parti baflkan
veya temsilcilerinin KARA TAfiIMACILIK SEKTÖ-
RÜ’ nün yaflad›¤› s›k›nt›lar›, ç›kar›lan bir yönetme-
likle yüz binlerce YTL belge ücreti istendi¤ini dile
getirdiklerini ne gördüm ne de duydum. Bunun
nedenlerini uzun uzun yazmaya hiç gerek yok
bence en önemli neden Kara Tafl›mac›l›k Sektö-
rü  söylediklerinin dikkate al›nmas›n› sa¤layacak
kamuoyu oluflturamam›flt›r. Sektörel gücünü or-
taya koyarak eylemlerle kamuoyu oluflturamayan
hareketlerin iktidardan, güçlüden  yana olan bü-
yük bas›n ve medya taraf›ndan dikkate al›nmaya-
ca¤› gerçe¤ini göz ard› etmifltir..Böylece inand›r›-
c› olamam›flt›r. 

Bu konuda en büyük deste¤i vermesi gereken
üyesi oldu¤umuz ‹stanbul Ticaret Odas› üzerine
düfleni yapmam›flt›r. Ulaflt›rma Bakan›’n›  üyeleri-
nin yo¤un talebiyle toplant›ya davet etmeyi “üze-
rine düflen görevi yerine getirmek “ olarak gören
‹TO Baflkan› defalarca TV ekranlar›na ç›km›fl,  ba-
s›na demeçler vermifl ama bu kanun ve Yönet-
meli¤in ‹TO’ya kay›tl› binlerce üyesini sektör d›fl›-
na itece¤inden, bu kanun ve yönetmeli¤in belge
ücreti diye istenilen paralarla amac›n› aflt›¤›ndan,
uygulanmamas› gerekti¤inden  bahsetmemifltir.
Tam  tersi üyelerinin ödedi¤i aidatlarla varl›¤›n›
sürdüren ‹TO , üyelerinin feryadlar›na ra¤men bel-
gelerin reklamlar›n› yapan afiflleri binaya asarak
idareye destek ve cesaret vermifltir.

Bütün bunlar zaten Kara Tafl›mac›l›k Sektö-
rü’nün bildi¤i gerçekler. Bu güne kadar defalar-
ca yaz›ld›, söylendi. Gelinen durum ortada.
Sektörün bütün unsurlar› mali s›k›nt› içerisinde.
Ülkede gerçekleri yans›tmayan rakamlarla eko-
nominin iyiye gitti¤i masallar›, yaflam standard›
gittikçe düflen insanlar›n cebinden her geçen
gün daha fazla para eksilir ve daha fazla borç-
lan›rken gayr› safi milli has›la flu kadar bin dola-

ra ç›kt› hikayeleri ile, ihracat patlad›! Aç›klamala-
r›na karfl›n ‹thalat rakamlar›n›n verilmedi¤i ve
ara mal ithalat patlamas›ndan bahsedilmedi¤i
aldatmacalar› ile oyalan›yoruz. 

Sektörümüz için ç›kar›lan yasa ve yönetmeli¤in
nelere mal oldu¤unu ilgili ve yetkililer bilmezden,
görmezden gelseler de biz  yaflayarak görüyor ve
biliyoruz. Bir de di¤er sektörler için ç›kar›lan yasa
ve yönetmelikler var. Onlarda da durum ayn›,
hepsi masum gerekçeler ve AB’ye uyum baha-
nesiyle ç›kart›ld›. Sonuç o sektörlerde de küçük
iflletmeler, çal›flanlar, üretenler, eme¤iyle geçi-
nenler , ulusal ç›karlar›m›z zarar gördü, kazanan-
lar ve kazançl› ç›kanlarsa yine birkaç güçlü ya-
banc› finans flirketleri ve ülkemizdeki iflbirlikçileri.

Ç›kar›lan yasa-yönetmelikleri takip etmeye ça-
l›fl›yorum. Mesle¤imiz gere¤i bizlerin di¤er sektör-
lerde yaflananlar› bilmemiz de¤il bilmememiz ga-
rip olur zaten. Ancak afla¤›da bas›nda yer alan bir
haberi okuyunca daha çok bilmedi¤imiz fleyler
oldu¤unu gördüm. Ülkemiz nereye gidiyor, nere-
ye götürülmek isteniyor?  Haber medya da yer al-
mad› tabi,  daha önce okumam›fl olan meslektafl-
lar›mla paylaflmak  istedim. 

2006 Y›l›n’da Baflbakan R.T.Erdo¤an tara-
f›ndan Meclise getirilen bir yasa.

Meclis Cumhurbaflkanl›¤› seçimi, 180-367
rakamlar› ile hafl›r neflir olurken  2 May›s 2007
tarihin de fiubat ay›’n dan beri bekleyen bu ya-
sa birden bire Meclis’ e getiriliyor.

Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat› (E‹T) kurucu üye-
leri ‹ran, Pakistan ve Türkiye’nin kurdu¤u Eko-
bank (Ticaret ve Kalk›nma Bankas›), yasa yü-
rürlü¤e girdi¤inde her türlü yarg›lama, müda-
hale ve vergiden muaf olacak. Polis, asker
baflta olmak üzere; devletin hiçbir kolluk kuv-
veti bu bankan›n binalar›na giremeyecek. Ev-
raklar›na el konulamayacak. Bankan›n çal›flan-
lar›, görevleri sona erdikten sonra bile yarg›la-
namayacak. Ekobank, benzerleri Karadeniz Ti-
caret ve Kalk›nma Bankas›, Avrupa Yat›r›m

Bankas› gibi kurulufllarda yer alan bu hüküm-
ler do¤rultusunda Türkiye’nin ilk devletlerüstü
(supranasyonal) bankas› olma özelli¤ini tafl›yor.

Yasa sadece 3 maddeden olufluyor. Ancak
Ekobank’a ola¤anüstü ayr›cal›klar getiren as›l
hükümler, yasan›n ekinde bulunan, "Türkiye
Cumhuriyet Hükümeti ve Ekonomik ‹flbirli¤i
Teflkilat› (E‹) Ticaret ve Kalk›nma Bankas› ara-
s›ndaki Merkez Anlaflma"da yer al›yor. 23
maddeden oluflan Ekobank Merkez Anlaflma-
s›’n›n kritik hükümleri flöyle:

Bankan›n yasal dokunulmazl›¤› var.
Bankan›n mekan› (binalar, arazi, girifl ve tesis-

ler)tecavüzden masun (dokunulmaz) olacak.
Bankan›n arflivleri her türlü tecavüzden ma-

sun olacakt›r. Her türlü resmi iletiflim, sansürden
ve bunlar›n gizlili¤ini ihlal edecek sair önleme ve-
ya müdahaleden masun olacak.

Bankaya ba¤l› kifliler, bankan›n dokunulmaz-
l›ktan feragat etti¤i haller hariç olmak üzere, res-
mi görevlerinde yapm›fl olduklar› fiiller bak›m›n-
dan görev veya hizmetleri sona erdikten sonra
dahi yasal takibattan masun olacak. 

‹dari, adli, askeri veya polis olsun, hükümetin
hiçbir görevlisi veya kamu yetkisini kullanan hiç-
bir flah›s (Baflkan onay› d›fl›nda) banka mekan›-
na giremeyecek. 

Banka kazanc›, karlar› gibi her türlü varl›k ge-
lirleri, faaliyet ve ifllemleri, mal ve hizmet al›mlar›
KDV, gelir vergisi, stopaj, damga vergisi dahil
fakat bunlarla s›n›rlamaks›z›n, flimdiki ve gele-
cekteki do¤rudan ve dolayl› her türlü vergi ve re-
simden muaf olacak.  

Hükümet çok önemli  ifllerle meflgul, bu ka-
dar önemli çal›flmalar›n aras›nda kimsenin bizle
u¤raflacak hali yok. Belki bu banka uygun ko-
flullarda Türk Nakliyecisine kredi verir. Ad› ;

Ticaret ve Kalk›nma Bankas› . Tafl›mac›l›k
Sektörü’de kalk›nmas› gereken sektörler aras›n-
da de¤il mi? 

Mecliste bizi temsilen
ne diyecekler?

Nilgün
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SS
öke-Bozyük-Kayseri, ‹zmir-Kayseri, Kayseri-
Mersin-Sivas-Kayseri hatlar› a¤›rl›kl› olmak
üzere tüm Türkiye genelinde demiryolu tafl›-

mac›l›¤› yapan Turkon, hedefini büyüttü. Opentop
konteyn›r ile tafl›mac›l›k yapan Turkon, maden ocak-
lar›ndan ald›¤› yükü istasyona ve buradan da fabrika-
lara ulaflmas›n› sa¤l›yor.

Opentop konteyn›rla demiryolu tafl›mac›l›¤› yapan
Turkon Holding’in Demiryolu Genel Müdürü Bu¤-
rahan Hana¤as›o¤lu ile sektörün fluan ki durumunu
ve gelece¤ini konufltuk. Demiryolu tafl›mac›l›k sek-
töründe 30’a yak›n hizmet veren firman›n bulundu-
¤unu aç›klayan Hana¤as›o¤lu, yeni Demir Yolu Ka-
nunu’nun ç›kmas›yla birlikte bu firmalardan birço¤u-
nun kapanaca¤›n›n alt›n› çizdi.

Turkon’un ayl›k ortalama 35-40 bin ton yük tafl›-
d›¤›n› aç›klayan Genel Müdür Hana¤as›o¤lu, y›ll›k
olarak da bu rakam›n 500 bini buldu¤unu kaydetti.
“Hedefimiz; demiryollar›n›n hedefi ile orant›l› ola-
rak, demiryolu tafl›mac›l›¤›n› yüzde 20 artt›rmak” di-
yen Hana¤as›o¤lu, devletin var olan demiryolu a¤›n›
iyilefltirerek gelifltirmesi durumunda tafl›nan 19 mil-
yon tonluk gabarinin her y›l yüzde 5 ila 10 art›fl gös-
terece¤ini vurgulad›.

Hana¤as›o¤lu, “Tafl›yan da tafl›tan da sorumluluk-
lar›n› bilmeli. Biz art›k vagonlar›n üzerine konteyn›r
koyduk. Kap›dan kap›ya nakliye yap›yoruz. ‹stas-
yonlara bu konteyn›r› kald›r›p indiren sistemler kuru-
yoruz. Bu sistemin kurulmas› ve organize olmas›
h›zlanmay› sa¤layan etkenlerdir. Ayr›ca bu konteyn›r
sayesinde çevre kirlili¤i de ortadan kalkm›fl oluyor.
Art›k çevre kirlili¤i gibi durumlara karfl› insanlar du-
yarl›. Demiryollar› lojistik köyler yap›yor. O köyler-
de yükleme boflaltma organizasyonlar› yap›lacak”
dedi.

Ro-La tafl›mac›l›¤› Türkiye’de yap›lmal› m›? Ya-
p›lmal›ysa hangi hatlar Ro-La için uygun?

Evet yap›lmal›. ‹stanbul–Adana aras›nda olmal›
ancak sistem; lokomotif ve gabari problemlerinden
dolay› gerçekleflmiyor. Ama yurt d›fl› hatlar›nda bu
kesin yap›lmal›d›r. Bununla ilgili baz› alternatifler
var. Bunlardan biri Ro-La çekici ile dorseyi bir arada
götürme sistemi. Avrupa’ya s›rf dorseyi yükledi¤iniz
zaman floför problemi baflta olmak

üzere TIR firmalar›n›n organizeleri karfl›n›za prob-
lem olarak ç›k›yor. Bunlar çözülmeyecek problemler
de¤il. Bunlar çözüldükten sonra zaten sorun kalmaz.
Türkiye olarak 10’uncu koridorday›z. Türkiye, Bul-
garistan, S›rbistan, Avusturya ve Alman firmalar›n›n
bu ifle kafa yormas› laz›m. Bizim gibi tecrübeli orga-
nizasyonlar›n yarataca¤› yap›lara ihtiyac› var.

Türkiye içinde Ro-La tafl›mac›l›¤› oldu¤u takdir-
de TIR’lar, uzun yol ifllerini b›rak›p k›sa mesafeler

aras›nda m› gelifl-gidifllere bafllar?
Türkiye içinde Ro-La tafl›mac›l›¤› uzun vade de

olabilecek bir fley. Ama o zaman nas›l olacak? ben
buradan dorseyi yükleyece¤im, karfl› taraftan çekici
al›p götürecek. Bunu Amerika’da yap›yorlar.

Yurt içinde dorse tafl›yacaks›n›z. Yurt d›fl›na ç›kar-
ken de bu böyle olacak. Kafay› az tutacaks›n›z. Av-
rupal›, “benim çekicim kazans›n” mant›¤›ndan ziya-
de karayollar›n›n afl›nmamas› ve çevreye verilecek
zararlar› ortadan kald›rmak için böyle bir metot ge-
lifltirdi. “Benim çekicim kazans›n” mant›¤› orada ta-

mamen oryantal bir mant›k-
t›r. Almanya’da kendi TIR’›
veya baflkas›n›n TIR’› kilo-
metre bafl›na 0,80 Avro para
al›yor. Yani adamlar›n bak›fl
aç›lar› çok önemli; enerji
odakl›. Enerji ne? Mazot,
mazot ne? Petrol, Petrol
dedi¤inde sonuçta durumu
ortadad›r. Sonsuz de¤il tü-
kenmek üzere. Bunun 30
ya da 50 y›l ömrü var. 50
y›l sonra baflka bir enerji
sistemine geçeceksin.
Toplu tafl›man›n faydas›
tasarruftur.

Demiryolunda tam
kapasite çal›flabiliyor 
musunuz?

Biz ürünü madenden
al›p istasyona, istasyon-
dan al›p fabrikaya ka-
dar götürüyoruz. Open-
top konteyn›r ile tafl›-
yoruz. Demiryolu tafl›-
mac›l›¤›n›n en büyük

faydas› çevre kirlili¤ini azaltmas› ve yak›t tasarrufu-
na büyük katk› sa¤lamas›d›r. Vagonlar›n çal›flmas›
yönünde büyük s›k›nt›lar yaflanmakta. Vagonlar›n
verimli çal›flmas› demek, ayda dört yükleme yapma-
n›z demektir. Ancak biz ayda ikiyi zor yüklüyoruz.
Yeni Demir Yolu Kanunu’nun ç›kmas›n› bekliyoruz.
Kanun ç›kt›ktan sonra lokomotif yat›r›m› yapaca¤›z.
Bizim hedefimiz gelecekte lokomotif iflletmecisi ol-
mak. Hem kendi lokomotiflerimizi getirece¤iz, hem
de bunu kiralayabilece¤iz. 

Ç›kacak olan demir yolu kanununda da belge fi-
yatlar› karayolu tafl›mac›l›¤›nda oldu¤u gibi astro-
nomik rakamlar olursa ne yapacaks›n›z?

‹steyebilirler. Ayr›ca karayolu nakliyesinde iste-
dikleri belgeler çok ayk›r› belgeler de¤il, zaman›nda
kara yolu çok kötüydü. Herkes nakliyeci oldu. De-
mir yolunda da ayn› sorunu yaflamamak için sektöre
yat›r›m yapacak ve ayn› zamanda iflleteme sermayesi
olan insanlar›n, ya da firmalar›n girmesi laz›m. Yani
on tane vagon alan sektöre girmemeli. Örne¤in flu
anda insanlar kârl› diye lokomotif al›yor. Kara yo-
lunda da böyle olmufltu. Bankalar gözü kapal› kam-
yon kredisi vermifl ve herkes kamyon alm›flt›. Daha
sonra rekabet dengeleri bozuldu. Sonunda bak›ld› ki
olmuyor, kanun ç›kt›. Düzenleme yap›ld›. Buna da
herkes karfl› ç›kt›. Bana göre kanun çok do¤rudur.
Bunun dünyada bir standard› var: Alt›na kamyon çe-
kip üzerine 40 ton yük yüklemekle olmuyor bu ifller.
Almanya’da TIR’lara 22 tondan fazla yük at›ld›¤›
zaman ipini çekiyorlar. Neden Türkiye’de uygulan-
m›yor bu sistem? Yürütülemedi¤i için.

Turkon Demiryolu olarak bizim gelmek istedi¤i-
miz nokta; Türkiye’de lokomotif ve vagon iflletmeci-
li¤i yapmak. Yani komple bir demiryolu hizmeti ver-
me düflüncesindeyiz. Bu hizmeti vermeye yönelik flu
an vagonlar›m›z var. 2008 y›l›nda bekledi¤imiz ka-
nunun ç›kmas› ile birlikte lokomotif kullan›c›s› ve ifl-
letmecisi olmak istiyoruz. Bununla ilgili olarak da
Çin ve Amerika’daki firmalarla görüflme halindeyiz.

Türkiye demiryolu iflletmecili¤i biraz 
geri kalmad› m›? 

Evet, Türkiye bu konuda çok geç kald›. Ama Tür-
kiye’de demiryolu a¤lar›n›n yetersizli¤inden çok ve-
rimli olarak iflletilmesi önemlidir. Demiryolunu ge-
niflletmek ayr› bir hedef, var olan› en iyi kapasitede
iflletmek ayr›. Biz verimli kullan›lmas›ndan yanay›z.
fiu anda hiç kimse mevcut olan demiryollar›n› ve-
rimli olarak kullanam›yor.

Mevcut sistemin biran önce de¤iflmesi flartt›r. Ay-
r›ca yap›sal de¤iflikliklerin yap›lmas› ile sistemin de-
¤iflmesi de mümkün. Çünkü flu an için demiryolla-
r›nda çal›flanlar da demiryolu kanunu da geliflmeye
ve mevcut koflullar› en iyi flekilde iflletmeye yetersiz.

‹yilefltirmeler yap›ld›¤› takdirde Turkon kaç lo-
komotif yat›r›m› yapacak ve mevcut alt yap›, bu ya-
t›r›mlar›n›za cevap verecek mi?

Kanun ç›kar ç›kmaz biz üzerimize düflen görevi

yerine getirece¤iz. fiuanda fizibilite çal›flmalar›m›z
devam ediyor. Kanun ç›kt›ktan sonra duruma göre
al›m yapaca¤›z. Bu on da olabilir, yüz de.  Kanun
nas›l olsa bizim için say›sal bir s›n›rlama getirmeye-
cek.

Türkiye’de flu an hizmet verecek çok fazla loko-
motif var. Bizim amac›m›z bu gün Türkiye’de
TIR’larda yap›lmayan› yapmak. Herkes dorse ve çe-
kici sahibi oldu. Hâlbuki iflin esas çekicili¤i çok dor-
se, az çekicinin olmas›d›r. Türkiye’de böyle bir ifllet-
meci yok ama flimdi kanunun ç›kmas› ile birlikte
bunlar yeni yeni oluflmaya bafllad›. Bugün 20 bin
dorsesi olan bir Amerikan firmas›n›n 7 bin civar›nda
çekicisi var.  Çünkü ona göre çekici yüksek yat›r›m,
dorse kâr merkezi. 

Dorseyi ne kadar çok dolu iflletirsen, o kadar kârl›
olur. ‹flte biz bu sistemi demir yolunda yapmak isti-
yoruz. Bundan dolay› herkesin lokomotife yat›r›m
yapmas›n›n bir anam› yok. Vagonu hangi saat nerde
haz›rsa ben lokomotifimle alaca¤›m, çekece¤im. 

Lokomotif yat›r›mlar› bafllad› diyelim, insanlar
çekiciye yüklendikleri gibi lokomotife de yüklendi-
ler o zaman ne olur?

Önemli olan elindeki mevcut sistemi ne kadar iyi
kullana biliyorsun? Bugün TCDD ortalama 30 Km
h›zla gidiyorsa, ben bunu 50 Km’ye ç›kartt›¤›mda ve
makaslardaki geçifli sistemli bir flekilde ayarlad›¤›m-
da bunu yüzde 15 civar›nda gelifltirmifl olaca¤›m. Bu
da benim yüzde 30 civar›nda daha fazla tafl›mac›l›k
yapaca¤›m anlam›na geliyor. 

Sektörü analiz etmeden bal›klamas›na dalan loko-
motif yat›r›mc›lar›, ciddi sorunlar ile karfl›lafl›r. Çün-
kü lokomotif yat›r›mc›l›¤› ciddi bir yat›r›md›r. So-
rumlulu¤u ve yükümlülü¤ü oldukça a¤›rd›r. E¤er siz
bu sorumlulu¤u yerine getiremezseniz, büyük kay›p-
lar verirsiniz. Büyük kay›plar verilmemesi içinde sis-
teme girifl bariyerinin konulmas› flartt›r.

Demiryolunun y›ld›z›
Turkon

Demiryolu Genel Müdürü Hana¤as›o¤lu:
“Yeni Demiryolu Kanunu’nun ç›kmas›n› bekliyoruz.

Kanunun ç›kmas›yla birlikte lokomotif yat›r›m› yapaca¤›z.
Bizim hedefimiz gelecekte lokomotif 

iflletmecisi olmak.” TURKONTURKON

Demiryolu Genel Müdür Hana¤as›o¤lu, Turkon’un ayl›k ortalama 35-40 bin ton yük tafl›d›¤›n› söyledi.
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Kamyoncular›n sabr›
tükeniyor (1)

Yeni karayolu tafl›ma mevzuat›n›n kam-
yoncuya getirdi¤i ek mali yükümlülük-

ler, kamyoncunun gelirini olumsuz etkile-
meye bafllad›. Art›k kamyoncu esnaf› ken-
disine verilen sözlerin tutmayaca¤›n› hisset-
meye bafllad›. Umar›m kamyoncular›m›z
hayal k›r›kl›¤›na u¤ramazlar!

Ülkemizde ‘’Dün dündür bu gün bu gün-
dür’’sözü hep söylenir, devleti yönetenler
sürekli vatandafl› oyalamaya; tabiri caizse
kand›rmaya çal›fl›r, do¤rular› kamuoyundan
saklamaya büyük gayret gösterirler. Politi-
kac›lar›m›z›n düflündü¤ü tek fley var: bu
gün oylar› toplayay›m, yar›na Allah kerim.
Nas›l olsa bu halk al›flm›fl kand›r›lmaya! 

4925 Say›l› Karayolu Tafl›ma Kanununu
sektörümüze takdim ettiklerinde ne diyor-
lard›? “Kamyoncu esnaf›n› bu eziyetten
kurtaraca¤›z. Kamyoncu para kazanacak.
Arac›n› yenileyecek. Daha rahat bir yaflam
sürecek” derlerdi. Hatta birçok çevre kendi
taleplerini kamyoncu esnaf›n›n talepleriy-
miflçesine dile getirirdi. Sözde yetkililer
kamyoncu esnaf›n›n sorunlar›na duyarl›d›r-
lar. Bütün bu bofl vaatler her ne kadar bize
güven vermedi ise de kamyoncular olarak
inanmak istedik. “Devlet vatandafl›n› aldat-
maz” dedik. Devlet soyut bir kavramd›r.
Devleti somutlaflt›ran içindeki bireylerdir
dedik ve devlet biziz dedik. Fakat bizi yöne-
tenler, televizyonlara ç›k›p bak›n›z “Türkiye
Tarihinde ilk defa tafl›mac›lar hazineye para
aktar›yor” diye övünüyorlar. Oysa tafl›mac›-
lar›m›z hazineye y›llard›r para ak›t›yor ama
sosyal ve hukuk devletinin kurallar› dâhilin-
de ak›t›yordu. Bu sefer bofl vaatlerle tafl›-
mac›lar›m›z›n iflletme sermayelerini ellerin-
den ald›lar.

Kamyoncu esnaf›m›z gerçekten isteye-
rek, bizim de telkinlerimiz sonucu lisanlar›n›
ald›lar. Fakat mevzuat›n para k›sm› çal›flt›r›-
l›yor di¤er yönlerini görmek dahi istemiyor-
lar. Bu durum sektör mensuplar›n› ciddi fle-
kilde endiflelendirmektedir.

At›l kapasite
Tüm ulaflt›rma bakanl›¤› mensuplar› sek-

törde araç fazlal›¤›ndan dolay› at›l kapasite-
den hep yak›n›rlar. Gerçektende at›l kapasi-
te haks›z rekabete yol aç›yor ve kamyoncu-
lar›m›z para kazanam›yorlar. Yetkililer bu du-
rumu düzeltme sözünü hep verdi. Bu gün
at›l kapasite dünden daha h›zl› devam et-
mektedir.  50 YTL tafl›t kart› karfl›l›¤›nda is-
tendi¤i kadar araç al›nabiliniyor, bireysel
kamyoncu bir araçla piyasadan çekiliyor,
sermaye flirketleri bire karfl› befl arac› piya-
saya sokuyor. Araç say›s› h›zla artarak de-
vam ediyor!

Buradan da anlafl›ld›¤› gibi maksat kam-
yoncu esnaf›n› kurtarmak de¤ilmifl!. Kam-
yoncuyu sistemin d›fl›na ç›kar›p, onun yerine
kartelleri daha da güçlendirmekmifl.

Kamyoncunun cebindeki eller
Karayolu Tafl›ma mevzuat›n›n en önemli

kurallar›ndan bir tanesi de; tafl›tanla tafl›yan
aras›ndaki arac› halkalar›n› azaltmakt›. Üre-
ticimiz ve sanayicimiz bazen iyi tafl›ma nav-
lunu ödemesine ra¤men, kamyon iflletmeci-
lerine ne yaz›k ki en az dört arac›dan sonra
ulaflt›¤›nda navlun tabiri caizse kufla dönü-
yor. fiimdiye kadar sadece garajlarda ki
nakliye komisyoncular›, komisyon al›rlard›.
Bu komisyon kamyoncular›m›zca bilinirdi.
Cüzi bir mebla¤ kamyoncular›m›z taraf›n-
dan ödenirdi. fiimdi sözde büyük Lojistik
flirketleri komisyonculuk yapmaya bafllad›.
Ne kadar kesti¤i de asla bilinmez. ‹fli lojistik
hizmeti üretmek olan bu kimi flirketler, sa-
dece komisyonculuk yaparak kamyoncula-
r›m›z›n emeklerini ellerinden al›yorlar. Yetki-
liler ise sadece seyir ediyor. Bu konu ile ilgi-
li önerimiz; bir tüzel kiflilik, birden fazla tafl›-
mac›l›k lisans›n› almamal›d›r. Lojistik iflini ya-
pacaksa, organizatörlük yapmas›n. (Tüm lo-
jistik flirketleri demiyorum!) Gerçekten iflini
ciddi yapan lojistik flirketlerini tenzih ederim.

Kamyoncu esnaf› Türkiye’nin s›k›nt›lar›n›
yak›ndan bilen ve takip eden bir esnaf gu-
rubudur. Edirne’den Kars’a yurdumuzu ne-
rede ise her ay birkaç sefer dolaflan, halk›-
m›z›n tüm ac› ve tatl› yönlerini en iyi bilen,
gerçekten yapt›¤› iflten sadece çocu¤unun
nafakas›n› ç›karmaya çal›flan fedakâr bir
esnaf gurubudur. Bu denli bir esnaf guru-
bunun taleplerinin ivedilikle incelenmesinin,
ülkemizin yüksek menfaatleri gere¤i oldu-
¤una inan›yorum. En az›nda kamyoncular›-
m›z; sorunlar›n›n çözülmeye çal›fl›ld›¤›n›
görsünler.

Bu makalemde kamyoncu esnaf›n›n sa-
dece iki sorununu irdelemeye çal›flt›m. Bir
sonra ki makalemde kamyoncular›m›z›n di-
¤er sorunlar›n› irdelemeye çal›flaca¤›m!..

Nizamettin
KARADA⁄

Nizamettin KARADA⁄

SEKTÖR
TAfiIMACININ

G  Ü  N  D  E  M  ‹

Gördüm ve
Yaflad›m TIRSAN Türkiye yollar›nda

T›rsan Treyler A.fi, DAF markal›
çekici ve T›rsan Treyler'den
oluflan genifl bir konsept ile 2008

model yeni araçlar›n›n Türkiye tan›t›m
organizasyonuna Samand›ra Tesisi’nde
“DAF ve T›rsan Türkiye Yollar›nda”
temas›yla bafllad›.

Türkiye’nin 14 ilini kapsayan DAF
T›rsan Roadshow aktivitelerinde 4 bin
500 Km yol katledilerek, 2 bin test
sürüflü ve 3 binden fazla müflteriye
ulafl›lmas› hedefleniyor.

DAF Trucks N.V. Sat›fl ve
Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi Kerry McDonagh, T›rsan
Yönetim Kurulu Baflkan› Çetin
Nuho¤lu, T›rsan Genel Müdürü Osman
Sever, DAF Sat›fl Operasyonlar›
Direktörü Jan Jeen Seppen, DAF Sat›fl
Sonras› Hizmetler Direktörü Johan
Drent ve Güneydo¤u Avrupa Bölge
Direktörü Wil Christiaans’in haz›r
bulundu¤u törende araçlar ak›fllarla
Türkiye yollar›na u¤urland›.

UZUN VADEL‹ ‹L‹fiK‹
T›rsan’›n 1994 y›l›ndan beri DAF’›n

distribütörlü¤ünü yapt›¤›n› dile getiren
Yönetim Kurulu Baflkan› Çetin Nuho¤lu,
aradan geçen zaman içerisinde sektöre
çok ciddi katma de¤er sa¤lad›klar›n›
söyledi. Nuho¤lu, “DAF ile T›rsan bir
araya geldi¤inde; bir mal›n al›n›p
sat›lmas› de¤il, onun yan›nda uzun
vadede bir iliflki ve sektörün bundan
fayda sa¤lamas›n› amaçlad›k” dedi.

“Biz yat›r›m mal› üreticisiyiz” diyen
Nuho¤lu, DAF-T›rsan’dan araç alan
tüm tafl›mac›lar›n, ald›klar› araçlarla
ailelerinin gelecekleri için mücadele
vererek ülke ekonomisine ciddi ölçüde
katma de¤er sa¤lad›¤›n› hat›rlatt›.
T›rsan’›n sektörde 30’uncu y›l›n›
kutlad›¤›n› da dile getiren Nuho¤lu, 22
noktada sat›fl ve sat›fl sonras›
hizmetleriyle Türkiye’nin en büyük

servis hizmeti veren bir kurulufl
olduklar›n›n alt›n› çizdi. 

TEK PARAMETREM VAR
T›rsan için müflteri memnuniyetinin her

fleyden önemli oldu¤unu ifade eden
Nuho¤lu, “Benim bir tek parametrem var.
Oda müflterilerimizin bizden araç almaya
devam etmesi memnuniyetidir. Ondan
sonra di¤erleri gelir. Bugün garantisi biten
araçlar bile servise bize getiriliyor.
Müflterisini memnun etmeyen hiçbir
flirketin ayakta kalamayaca¤›n›
düflünüyorum. Rekabet ortamlar›nda bunlar
çok önemlidir. Bizlerin yapmakta oldu¤u,
müflterinin yan›nda olmak ve mutlu
müflteriler yaratmakta elimizden geleni
yapmakt›r” fleklinde konufltu.

DAF Trucks N.V. Sat›fl ve Pazarlamadan

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kerry
McDonagh ise DAF’›n 2006 y›l›nda 56 bin
araç üreterek 4 milyar Euro ciro yapt›¤›n›
aç›klad›. McDonagh, “DAF, 5-6 sene önce
Avrupa’n›n en ufak kamyon üreticisiyken
aradan geçen zaman içerisinde Renault
Trucks, Iveco ve Volvo’ya büyük fark att›k.
Man’› yakalamak üzeriyiz. Onu da geçerek
Avrupa’da ikinci olaca¤›z. Bat› Avrupa
pazarlar›nda pazar pay›m›z yüzde 14,5
seviyesine geldi. Hollanda’da her sat›lan 3
kamyondan biri DAF’t›r. ‹ngiltere’de yüzde
28, Almanya’da ise; Alman olmayan en
büyük kamyon üreticisiyiz ve ithalatç›lar›n
lideri olarak 3. s›raday›z” dedi.DAF’›n
büyümesinin kaç›n›lmaz oldu¤unu dile
getiren Kerry McDonagh, geçen sene
Polonya pazar›na 2 binden fazla araç
teslimat› gerçeklefltirdiklerini, uluslararas›

pazarda Güney Afrika, Avustralya, Tayvan
ve Meksika pazarlar›nda da yüzde 25 pazar
pay› yakalad›klar›n› söyledi. Türkiye
pazar›n›n da DAF için önemli oldu¤unu
ifade eden Kerry McDonagh, “Geçti¤imiz
y›l Türkiye pazar›nda da T›rsan’la DAF’ta
büyüme yaflad›k. Bin 100 den fazla araç
teslimat› yapt›k. Buda 2005 y›l›
rakamlar›na göre yüzde 50’lilik bir
büyümeyi temsil ediyor. 2007 y›l›nda ise
bin 200 adet araç satmay› hedefliyoruz.
May›s ay› sat›fl adetlerine bakt›¤›m›zda da
emin ad›mlarla ilerledi¤imizi görüyoruz”
diye konufltu.

DAF LF, CF ve XF modellerinde günde
220 adet üretim gerçeklefltirdiklerini
aç›klayan Kerry McDonagh, Temmuz ay›
itibariyle üretim adetlerini 275 adette
ç›kartacaklar›n› da sözlerine ekledi.

T›rsan Yönetim Kurulu Baflkan›
Çetin Nuho¤lu: “DAF-T›rsan
22 servis noktas›yla
Türkiye’nin en büyük servisidir.
Bizim için en önemli olay;
müflteri memnuniyetidir.”

T›rsan Yönetim Kurulu Baflkan› Çetin Nuho¤lu (sa¤da) DAF-T›rsan’dan araç alan tüm tafl›mac›lar›n, ald›klar› araçlarla ailelerinin
gelecekleri için mücadele vererek ülke ekonomisine ciddi ölçüde katma de¤er sa¤lad›¤›n› söyledi.

Say›n Nuho¤lu'nun
aç›klamalar›n› hay-
retle okudum. Haf›za-
m› zorlad›m, kendisi
geçen dönem UND
baflkanl›¤› yapmam›fl
m›yd›? Evet, hat›rla-
d›m yapm›flt› ama hiç
bir dönemde sektör
derneklerinin çal›-
flanlar›n›n maafllar›
konusunda merakl›
olmad›klar›n› hat›rl›-
yor ve biliyorum.

Say›n Nuho¤lu'nun
amac› ne acaba? Ma-
afllar›n› merak etti¤i
Derne¤in baflkan›n›
tan›m›yor mu? O
baflkan›n UND de 23
y›l baflkanl›k yapt›¤›-
n› da m› bilmiyor? O
baflkan›n flirket sahibi
de¤il Holding sahibi
oldu¤unuda m› bilmi-
yor? O Baflkan›n
KUK toplant›lar›n›n
kilitlendi¤i anlarda
y›llar›n tecrübesi ve
bilgi birikimi ile
anahtar görevi yapt›-
¤›n› da m› bilmiyor?
O Baflkan›n l993 y›-
l›nda geçit vermeyen
kara yolunu 9 gemi
ile haftada 10 seferle
denizyolu ile aflt›¤›n›
da m› bilmiyor? O
Baflkan›n ‹talya’dan
Komondotore niflan›,
Isveç'ten Kuzey Y›ld›-
z› ödülü, 2005 y›l›
Avrupa En iyi Inter-
modal Tafl›mac›l›k
ödülü ald›¤›n› da m›
bilmiyor?

Yukar›da sayd›kla-
r›m› UND Baflkanl›¤›
yapm›fl bir kiflinin
bilmemesinin müm-
kün olamayaca¤›n›
düflünüyorum ve Sn
Nuho¤lu'na bu tür
aç›klamalar› yak›flt›-
ram›yorum.

Say›n Nuho¤lu ko-
ta sorunu halledilince
Ro-Ro’ya ihtiyaç kal-
mayaca¤›n› ifade et-
mektedir. Bence Ro
Ro’ya her zaman ihti-
yaç vard›r nakliyeci-
nin bir nebze ayakta
kalmas›n› sa¤layan
dorse tafl›mas›d›r.
Kotalar› aflman›n bir
yolu da dorse tafl›ma-
s› de¤il mi?

Say›n Nuho¤lu
UND ve UTIKAT'›n
beraber çal›flmalar›-
n›n zorunlu oldu¤unu
ifade etmifl as›l UND
ve RODER beraber
çal›flmal› hem de
Nakliyecinin babas›
ve onursal baflkan
Sn.Saffet Ulusoy ön-
derli¤inde birleflmeli-
dir. Partiler bile bir-
leflmedi mi?

C2 yetki belgeli
1.394 firma 43.000
çekici 52.000 Römork
ve Yar› Römork bü-
yük güç tek çat› alt›n-
da tek ses.

Sn.Ulusoy'un Bafl-
kanl›¤›n›n 7 senesin-
de bürokrat olarak
çal›flmalar›na bizzat
flahit oldum. Her or-
tamda nakliyeciye yol
gösteriflinde, her
problemi aflmada
gösterdi¤i tecrübe ve
bilgi dolulu¤u
UND’yi 23 y›ll›k bafl-
kanl›¤›nda yüksek he-
deflere oturtmufltur.
O hedeflere ulaflmak
tecrübe ister bilgi
ister.

Yukar›daki aç›kla-
malar›mdan Sn Ulu-
soyun avukatl›¤›n›
yapt›¤›m düflünülebi-
lir, zaten Sn Ulu-
soy'un böyle bir fleye
ihtiyac› yoktur be-
nimde haddim de¤il-
dir.

Her düflünceye
sayg›l›y›m, sayg›s›zl›k
hariç.

Sayg›lar›mla

Kemal BINERBAY
Tümnak Genel 

Sekreteri Emekli
Ist.Ulafl.Böl.Müd.

Nuho¤lu: Önemli olan müflteri memnuniyeti
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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

Kamyoncular ülkemizde
hep üvey evlat muamelesi görü-
yor. Oysaki sektörün mihenk ta-

fl›n› oluflturan bu büyük insanlar daha
iyi koflullarda çal›flmal›. Çünkü, “yolla-
r›n kral›” onlard›r. Direksiyon sallayarak
yollar›n tozunu yutup, al›n terini dökü-
yor sofras›ndaki helal ekme¤e…

www.tasimacilar.com olarak, kam-
yoncular›n hakk›n› savunmak için ç›kt›-
¤›m›z uzun ince yolda; tüm fleffafl›¤›-
m›zla ilerlemeye devam ederken Rize
kamyoncu esnaf›n›n dertlerini dinlemek
için duruyoruz. Bunu yapmaktaki ama-
c›m›z ba¤c›y› dövmek de¤il, üzüm ye-
mektir. Buradaki üzümden de kast›m›z:
kamyoncu esnaf›n›n çekti¤i s›k›nt›lar›n
sona ermesi…

Bu haftaki dura¤›m›z Rize Kamyon-
cular kooperatifidir. Kooperatif üyeleri
ile yapt›¤›m›z k›sa söyleflilerde Rize’de
büyük s›k›nt›lar yafland›klar›n› ö¤rendik.
Bir de baflkanla konuflal›m istedik ama
ne hikmetse Baflkan sektörün sorunlar›-
na e¤ilmeyi bir kenara b›rak›n herhalde
Baflbakan’›n Rizeli oluflundan yana sek-
törün iyiye do¤ru gitti¤ini savundu bi-
ze… 

-  Baflka ç›karlar› m› var da, kam-
yoncular›n derdinden bahsedilmiyor?

R‹ZE’DE DURUM VAH‹M!..
1972 y›l›nda flehirleraras› yük ve eflya

tafl›mac›l›¤› ile sektörde faaliyetlerine
bafllayan Rize Kamyon Kooperatif Bafl-
kan› Abdülaziz Dinç, “kooperatifimize
kay›tl› 2048 araç bulunuyor ama 1000
araç faal olarak çal›fl›yor. Araçlar›m›z
1970-90 model aras›d›r. Uzun yolda ça-
l›flan araç say›m›z ise 90 araç ve 1990-
2006 model aras›d›r” derken kamyon-
cunun çekti¤i s›k›nt›lar› fark›nda olma-
dan da söylüyor…

Çünkü: kooperatifte kay›tl› 2048 adet
araç bulunuyor ama bunun ancak yar›s›
ifl bulabiliyor maliyetinin çok çok alt›n-
da. Hal böyle olunca esnaf yeni araç al-
may› bir kenara b›rak›n, masraflar›n al-
t›nda bile kalkam›yor.  

TEK ‹fi KURU ÇAY!..
-_Benim buralarda gördü¤üm kam-

yonlar hep yat›yor. Sizdeki durum na-
s›l?

Bizim araçlar May›s ay›nda ifle bafllar
ve Ekim ay›na kadar çal›flmalar›na de-
vam eder. Çay tafl›r araçlar›m›z. Kuru
çay›n tafl›mas› ise sürekli devam eder.
Tafl›ma ihalelerine gireriz. Pay›m›za dü-
fleni al›r, seferimizi yapar›z. Ama yeterli
de¤il. Mazotun pahal›l›¤›ndan dolay› ifl-
ler pekiyi de¤il. Kazand›rm›yor yani…

-  5 ay çal›fl›p 7 ay yatmak kazand›-
r›yor mu?

Hay›r ama yapacak baflka bir 
fley yok.

- fiu an yürürlükte olan kanuna

göre K1 ve R1 belgeleri istendi… Bu
belgeler için yüksek fiyatlar ödemek
gerekiyor. Birde bu belgeyi istedikleri
dönem ölü sezona denk geldi. Siz ve
üyeleriniz belgeyi ve ücretini nas›l te-
min ettiniz?

Üyelerimizin yüzde 95’i belgesini
ald›. Kooperatif olarak bizde R1 yetki
belgesini ald›k. Ama Rize’den alama-
d›k. Ancak Trabzon Bölge müdürlü-
¤ünden ald›k.

Belge ücretlerini ödeme konusunda
gelince de gelece¤imiz garanti olacak
diye üyelerimiz zorlanarak da olsa bel-
ge ücretlerini yat›rd›. Pars› olmayan
arkadafllar borç ald›. Avrupa Birli¤inin
yasalar›ndan biri oldu¤u için hükümet-
te mecbur bu kanunu uygulad›. Gerek-
li bir fleydi yani bu. 

Ama Kantarlara önem verilmezse,
ton-km fiyat ayar› yap›lmazsa, kam-
yoncunun hali periflan.

Ama kamyoncuda para yokken pa-
ra topland›.Bu toplananlar›n karfl›l›¤›n-
da sizlere ne verildi?

Bir fley verilmedi, verilecek diye
bekliyoruz. Ulaflt›rma bakan›n›n 400
trilyonu vard›. Ne yapacak bu parayla.
Bu paran›n bir k›sm› bize dönecekmifl
ve bu sayede 20 yafl üzerindeki araba-
lar toplanacak.

-   Peki, K1 belgesi hakk›nda ne dü-
flünüyorsunuz?

Bana öyle geliyor ki K1 belgesi iyi

bir fleydir. Sektör bugüne kadar bafl›-
bofl olmufl. Türkiye’de neler oluyordu,
ne n’kadar tafl›n›yor bilinmiyordu.
fiimdi bunlar›n daha iyi bir hal alaca-
¤›n› umuyorum ama hala görünürde
bir geliflme yok. 

- Dedin ki; arabalar›m 5 ay çal›fl›-
yor, 7 ay yat›yor. Bir tek kuru çay ça-
l›flanlar 12 ay çal›fl›r. Buradan ‹stan-
bul’a kamyon kaça gider?

De¤ifliyor. 700-800.
- Di¤er nakliye iflleri nas›l oluyor?
Yüzde 95 çay-kur iflleri. Baflka ifl

yapmay›z.
Kaçak mazot belimizi büktü.
- Kaçak mazot’un size etkisi nas›l

oluyor?
En büyük sorunumuz o. Rusya’dan

gelenler ifllerimizi baltal›yor. Bir çö-

züm bulunmas› gerekiyor.
-  Nas›l bir çözüm?
Gerekirse zorbal›k yapar›z. Baflka

yapaca¤›m›z bir fley kalmad›. ‹flletme-
yece¤iz onlar›. Benim giden arabam
900 lira yak›yor. Öteki adam 500 lira-
ya al›yor fiyat k›r›yor. Zarar ediyoruz.
Kaçak mazot haks›z rekabete yol aç›-
yor. Devletin el koymas› laz›m

-  Siz ‹stanbul’a yük ald›¤›n›z 
zaman kaça tafl›yorsun?

Kilo hesab› yafl›yoruz. Özel sektör
55-60 lira veriyor o da yetmiyor. Çay-
Kur’dan 70-80’den al›yoruz 15-16 ton
yüklüyoruz. Kaçak mazotçular böyle

yap›yor. Zarar›na çal›fl›yor baz›lar›. Ri-
ze’den illere 210 bin ton mal gidiyor.
25 bin tonunu biz çekiyoruz. Ama
haks›z rekabet oldu¤u zaman rakamla-
r›m›z düflüyor. Tonaj sorunumuz yok
bizim. 40 ayaklar 20 ton yüklüyor.
Çay kabar›k oldu¤u için çok yükleye-
miyoruz. 

- Fazla tonaj›n zarar› nedir?
Hiçbir floför arabas›n› k›rmak iste-

mez. Freni, lasti¤i, yollar› bozuyor.
Hep zarar. Kimseye tonaj tavsiye et-
mem.

NAKL‹YEC‹ F‹YAT KIRIYOR
- Kiralar›n düflük olmas›n›n sebebi

nakliyeci mi?
Evet, maalesef öyle... Diyelim bir

yörede bir yük vard›r 100 ton mesela.

500 kifli müracaat eder. Nakliyeciyle
1000 kifli. Bunun zarar›n› floför çeker.
Ama beraberlik olursa nakliyeci fiyat
düflüremez.

Tosya’daki baflkan söyledi R1 bel-
gesi alamam›fllar. 11 kooperatif birle-
flip bölge oluflturmufllar. Onun ad›na
alm›fllar belgeyi. ‹haleye gitmifller
ihaleyi yapan devlet kurumu K1 bel-
gesiyle girmifl. R1in faydas› olmam›fl.
Komisyoncuda girmifl ihaleye? Sis-
tem flöyle kurulmaya çal›fl›l›yor. Biz
ilk bölgeyi ald›¤›m›z zaman horoz
nakliyat›n bir gümrük ihalesine gir-
dik. Bana flu soruyu  sordu: “R1 bel-

gen var m›?” Fatura kesmem için o
belgenin olmas› laz›m. K1 olmayan
fatura keserken onun ismini koyacak.
Yeni kurulan yasa flu anda çarp›k ama
ilerde oturulacak. 

K1 belgesi sahibi L1, R1, C1 bel-
gelerine fatura kesebilecek. ‹halelere
de bu belge sahipleri girebilecek. Ben
mesela nakliye sahibiyim. Kamyon
sahibiyim. Baflka kamyoncuya gel
mal›m› tafl› diyemeyece¤im. Bunu
yapabilmek için bakanl›k sektöre sis-
tem sokmaya çal›fl›yor.

fiimdi diyelim ki bu adam seneleri-
ni vermifl bu ifle, yeni araç al›rken 10
milyar veriyor bu haks›zl›k.

- Ba¤-kur kayd›yla normal hakla-
r›ndan faydalanmas› laz›m ama?

Evet, öyle olmas› gerekir. Seneleri-

ni vermifl. Bizim devletimizde bir sis-
tem var. Do¤ru ifl yapan› cezaland›r›r-
lar. Vergisini ödemeyenler ise rahatt›r.
Ben ba¤-kurumu ödememifltim 12
milyar yat›rd›m ancak eflitledik. 

-  Mazotçuya, lastikçiye borcun 
var m›?

Hepsine bakkala, çakala borcum
var. Bir tek vergi borcum yok. Kam-
yoncunun durumu bu… 

-  Muavinler ne oldu?
Kendimizin muaviniyiz. Muavin

mi kald›. Bu ifllerde adaletsizlik var.
Devletten bekledi¤imiz, km hesab›.
Devlete 1 lira borcum yok.

Yol biter çile bitmez
Kamyoncu esnaf›n›n dertlerini dinledi¤imiz Anadolu röportajlar›nda kam-
yoncular Kendilerini unutan yetkililere Biz üvey evlat m›y›z diye soruyor:
“Devlete 1 lira borcum yok ama bakkala-esnafa, mazotçuya, lastikçiye

borcum var. Bir tek vergi borcum yok. Kamyoncunun durumu bu…”

Rize Kamyon Kooperatif Baflkan› Abdülaziz Dinç: “Esnaf›n yeni araç almas›n› bir kenara b›rak›n masraflar›n alt›nda bile kalkam›yor.” 

JOHN W. MILLER/The Wall Street Journal

BRÜKSEL – Avrupa kirli bir s›r hakk›nda bir fleyler yapabil-
mek için yeni tren vagonlar›na milyarlarca dolar aktar›yor: Brük-
sel’in karbondioksit emisyonunu azaltma mücadelesinde önderlik
etti¤i bir zamanda Avrupa mal tafl›mac›l›¤›nda gittikçe say›lar› ar-
tan birçok flirket kamyon kullan›m›n› h›zla art›rmakta.

2020 y›l›na kadar yat›r›mlar için ayr›lmas› beklenen yaklafl›k
250 milyar dolar asl›nda k›tan›n ve ifl hayat› ve toplumsal günde-
mi aras›nda gelinen garip kavfla¤› temsil ediyor. fiirketler ulafl›m
maliyetlerinde tasarruf için daha iyi tren tafl›mac›l›¤› hizmeti ister-
ken yükselen global ifl hayat›na uyum sa¤lamak ve de¤iflik pazar-
lar aras›nda ba¤lant› kurmak istiyorlar. Siyasetçiler demiryolu pro-
jelerinin karbon dioksit emisyonunun engellenmesinde en iyi yol
oldu¤unu düflünmekteler – tam da yar›n Almanya’n›n Heilegen-
damm flehrinde dünyan›n en zengin ülkelerinin liderlerinin toplan-
t›s›ndaki gündemde önemli bir konu olacak.

Maliyetin büyük bölümünü A.B ve milli hükümetler üslene-
cek. Avrupa Birli¤inin 1990’larda büyük istekle temeli at›l›rken en
önemli kurulufl amaçlar›ndan biri de Avrupa’y› birlefltirirken ifl
alanlar› ve ekonomiye nakit ak›fl›n› sa¤lamakt›. ‹klim de¤iflmesi
ve CO2 emisyonuyla ilgili artan kayg›lar bu tip yüksek hükümet
harcamalar›n› destekleyenlere büyük bir dayanak vermifl durum-
da.Bundan en büyük kar› ise flimdiye kadar her ülkenin içindeki
bir avuç büyük inflaat flirketi elde etti. Bu ay 2 büyük proje günde-
me geliyor. Rotterdam liman› ve Almanya’n›n endüstri bölgesi
Ruhr’u birbirine ba¤layan sadece kargo tafl›mac›l›¤› için bir yol ve
‹sviçre Alplerinden ve ‹talya ve Almanya’y› birbirine ba¤layacak
bir tünel.  Avrupa’n›n kamyon tafl›mac›l›¤›na ba¤›ml›l›¤›n›n sebebi
çok övündükleri yolcu tafl›yan tren flebekesinin kargo tafl›mac›l›¤›
için ucuz ve etkili bir alternatif olmamas›ndan kaynaklan›yor.
!995 ve 2005 y›llar› aras›nda kamyonla tafl›mac›l›k %68’den %
73 ‘ e ç›karken demiryollar›n›n pay› %20 ‘den %17 ‘e düfltü. Geri
kalan tafl›mac›l›k kanallardan yap›l›rken petrol ve gaz tafl›mac›l›¤›
da boru hatlar›yla yap›lmakta.2005 y›l›nda A.B. D. ‘de tafl›mac›l›-
¤›n % 42’isi tren % 33’ü kamyonla yap›lm›flt›.

Neticede Avrupa’n›n yollar› ekonomiyi büyük darbo¤aza sok-
mufl durumda. Rotterdam Liman›nda konteyn›r boflalt›m› yapan
APM Uluslar aras› Terminal flirketinin Müdür yard›mc›s› John
Verschelden ”Avrupa yollar› art›k yol trafi¤ini kald›ram›yor” de-
mekte. “Herkes özellikle Do¤u Avrupa ülkelerine kolay ba¤lant›
yollar› ar›yor” diye de eklemekte.

Çevreciler ekonomiyi canland›rmak için tren tafl›mac›l›¤› art›-
r›lmas› fikrine s›cak bak›yorlar ve vergi mükelleflerince subvanse
edilen ticaretin çevreyi kirletilmesi fikrine karfl›lar. Ayn› zamanda
altyap› için çok fazla yat›r›m yap›lmas› yerine kamyonlar ve tren-
ler için daha etkin teknolojilerin gelifltirilmesinin önemini vurgulu-
yorlar. A.B. yeni yollar›n 2020 y›l›na kadar CO2 emisyonunu 6.3
metrik milyon ton metreküp azaltaca¤›n› söylüyorlar ve ulafl›m-
dan dolay› oluflan emisyonun %38’den %34’e gerileyece¤ini be-
lirtiyorlar. Yine de Avrupa tabanl› ifller de kamyonlar için yap›lan
tart›flma biraz zorlama bir tart›flma çünkü daha pahal› olduklar›
halde kamyonlar daha h›zl› ,daha esnek ve çok daha fazla hedef
noktaya ulaflabiliyorlar.

Avrupa’da tren tafl›mc›l›¤›n›n yayg›n olmamas›n›n bir sebebi
de yeterli arazi olmay›fl›..fiirketler A.B.D. ‘de tren yolar›n›n yak›-
n›na fabrika kurmak için yer bulman›n daha kolay oldu¤unu söy-
lüyorlar. Avrupa’da ise bu araziler onlarca y›l önce kap›fl›lm›fl du-
rumda.. Arazinin daha müsait oldu¤u Do¤u Avrupa ülkelerinde
son ekonomik geliflmeler trenyolu yap›m›n›n üzerinde ve komü-
nizmden kapitalizme geçiflteki de¤iflimin a¤›r yükünü tafl›makta-
lar. A.B limanlara di¤er önemli merkezlere tren yollar› koyarak
kamyon tafl›mac›l›¤›n› tamamen bertaraf etmeseler de ba¤›ml›l›-
¤›n azalaca¤›n› söylüyorlar.

Avrupa Birli¤i ülkeleri milli tekelleri arac›l›¤›yla tren tafl›mac›-
l›¤›nda suni yüksek tarifeler uygulamaktalar. 1990’larda A.B. ül-
kelere korumac›l›¤› kald›rmalar›n› ve raylar aras›ndaki farkl› ara-
l›klar› kald›rarak s›n›rlar aras›nda emniyetli geçifl yap›labilecek
tren yollar› yap›lmas›n› söyledi.

Bu ifllemin bu sene bitirilmesi hedeflenmiflti ama engeller hala
mevcut. Örne¤in tren sürücü ehliyetleri s›n›rlararas› geçifllerde ta-
n›nm›yor. Sadece geçen y›l Fransa’ya ait olmayan bir yük treninin
ülke içi kargo tafl›mas›na izin verildi.

Brüksel merkezli think-tank kuruluflu olan Transport Environ-
ment’da bir analist olan Jos Dings “Her ülkenin kendine ait olan
farkl› güvenlik standartlar›n›n tüm trenlerde uygulanmas› çok ma-
liyet isteyen bir olgu.” demekte.  Yine de ilerleme iflaretleri mev-
cut. Frans›z milli demiryolu SNCF geçen hafta Rotterdam ve
Lyon aras›nda tafl›mac›l›k servisi açt›. Hollanda’n›n farkl› elektrik
standart› oldu¤u için SNCF 2 yeni lokomotif almak zorunda kal-
d›. A.B yetkilileri kitlesel inflaat planlar›n›n tren yolu maliyetlerini
düflürece¤ini ve neticede tren tafl›mac›l›¤›n› daha cazip k›laca¤›n›
söylemekteler. 2020 y›l›na kadar tamamlanmas› beklenen plan
aflamas›ndaki projeler 27 A.B. ülkesini bir ekonomik topluluk ola-
rak bütünlefltirmedeki teknik zorlu¤u yans›tmakta. ‹spanya ve
Portekiz’in demiryolu hatlar› Avrupa’n›n di¤er ülkelerinden farkl›
oldu¤u için Avrupa ülkelerinin buraya trenlerini getirebilmeleri
için 25 milyar dolar harcanmas› gerekmekte.

A.B.’nin stratejisinin ifle yaramaya bafllad›¤›na dair baz› delil-
ler mevcut. Almanya ,Polonya ve di¤er Do¤u Avrupa ülkeleri ara-
s›nda demiryolu ile konteyner kargo tafl›mac›l›¤›nda uzman olan
Polzug Intermodal GMBH flirketi % 30 ‘luk bir y›ll›k art›fl oldu-
¤unu haber veriyor. Bunun ço¤u Do¤u Avrupa’dan kargo yükle-
yen flirketlerden geliyor.

Mesle¤i Sat›fl ve Pazarlama müdürlü¤ü olan Marcel Sammes
“Yollar çok t›kal› oldu¤u için montaj tesisi kuran flirketlerden bir-
çok teklif almaktay›z” diyor. Mr . Sames müflterileri aras›nda
Sharp Corp. ve Michelin Grubunu da saymakta. Vagonlar›n yeni
demiryolar›nda tafl›mac›l›kta kullan›lmas› için o kadar çok leasing
talebi varki firma vagon teslim etmekte yeteri kadar h›zla davra-
nam›yor. “fiu anda 900 vagonumuz var fakat 200 adet daha kulla-
nabiliriz”.

Bu ay aç›lacak bir demiryolu projesi de 34 kilometrelik ‹talya-
y› Almanya ya Alp da¤lar›n›n alt›nsan geçerek ba¤layan ve arada-
ki zaman› yar› yar›ya yani 30 dakika k›saltan Loetschberg Tüneli.
Bölge Avrupa’^n›n en meflgul ifl transit noktalar›ndan biri. Alman-
ya’da üretilen arabalar Güney’e do¤ru giderken ‹talyan ayakkab›-
lar› ve flarab› da kuzeye gitmekte..Alpleri günde 4000’den fazla
nakliye kamyonu geçmekte.3.5 milyar dolarl›k proje bafllang›çta
sadece tafl›mac›l›kta kullan›lacakken 2008 y›l›nda yolcu trenlerine
de aç›lacak. Daha önemli ve pahal› bir projede Avrupa’n›n en ha-
reketli liman› Rotterdam ‘dan Almanya s›n›r›na kadar uzanacak
olan yeni 160 km’lik tren yolu projesi. Bu Avrupa’n›n en yo¤un ifl
merkezi olan Almanya’n›n yo¤un tren yollar›na ba¤lanacak. Hol-
landa hükümeti bulundu¤u bölgeden dolay› ismini” Betuwe” ola-
rak alan 6 milyar dolarl›k bu hatt›n çok daha fazla ihracat trafi¤ini
çekece¤ini söylemekteler-mesela bu liman› kullanan Proc-
ter&Gamble Co., Boeing Co ve Timberland Co. –‘nun mallar›n›n
Almanya ve Do¤u Avrupa’ya tafl›nmas›n› h›zland›rmada yard›mc›
olaca¤›n› söylüyorlar.

Zengin ticari geçmifli yük nakliyesinde kanal mavnalar› ve
kamyon tafl›mac›l›¤›na dayal› Hollanda bölgedeki rakip Antwerp
ve Hamburg limanlar›n›n önüne geçmek ve Asya konteyn›r gemi-
lerinin ilgisini çekmek için telaflla demiryollar› infla ediyor. Hol-
landa’da flubesi olan Bir Alman demiryolu tafl›mac›l›k flirketinin
iletiflim departman› müdürü olan Jelle Rebbers “Bu trenler için bir
Rönesanst›r” demekte.                   

Çeviri: ‹brahim Tütüncüo¤lu

AVRUPA B‹RL‹⁄‹,
KAMYONCULU⁄U

KOLAYLAfiTIRMAK ‹Ç‹N
“KARGO TRENLER‹”

PROJES‹ GEL‹fiT‹R‹YOR

DDIfi BASINIfi BASIN
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Kredi kart› düzenlemesi
otomotiv sat›fl›n› geriletti

Otomotiv sektöründe iç sat›fllardaki geri-
lemeyi y›lbafl›nda kredi kartlar›nda ya-
p›lan düzenlemenin etkili oldu¤unu be-

lirten,  BMC Sanayi ve Ticaret A.fi. Yönetim
Kurulu Baflkan Vekili ve Murahhas Aza Meh-
met Demirpençe, insanlar›n bankalara olan
kredi veya borç ödemelerinden sonra otomotiv
sat›fllar›n›n da artaca¤›n› dile getirdi. 

‹stanbul Gaziosmanpafla’da BMC Fatih
Otomotiv Bayisi’nin aç›l›fl›n› gerçeklefltiren
Demirpençe, bas›n mensuplar›n›n sorular›n›
yan›tlad›. 

Mehmet Demirpençe, otomotiv sat›fllar›nda
yaflanan daralman›n sadece yaklaflan seçim
nedeniyle gerilemedi¤ini belirterek,  2007 y›l›
bafl›nda kredi kartlar›nda yap›lan düzenleme-
nin otomotiv sat›fllar›n› da etkiledi¤ini söyledi. 

Demirpençe, “Benim görüflüm iç pazardaki
daralma daha ziyade bu y›lbafl›nda kredi kart-
lar›nda yap›lan yeni uygulamalardan dolay› li-
mitler azalt›lm›fl ve geri ödemelerde yüzde 10
baraj› yüzde 25’lere çekilerek milletin elindeki
harcama miktar› azalt›lm›flt›r. Böylelikle göm-
lek, pabuç, pasta vb alamayan insanlar flimdi
borçlar›n› ödemek için bankalara gitmektedir-
ler. Dolay›s›yla otomotiv sektöründe bu kredi
kartlar› ödemelerinden sonra ciddi bir hareket-
lili¤in yaflanaca¤›na inan›yorum” dedi. 

YTL’YE RA⁄MEN

Türk otomotiv sektörünün önemli baflar›lar
elde etti¤inin alt›n› çizen Demirpençe, iç pa-
zarda daralmaya ra¤men ihracatta otomotiv
sektörünün önemli baflar›lar elde etti¤ini kay-
detti. Mehmet Demirpençe, “Pazar daral›rken
ihracat›n artmas› özellikle büyük bir önem ta-

fl›yor. Dolar ve YTL paritesinde
YTL’nin afl›r› de¤erli olmas›na karfl›n ihraca-
t›n sürekli artmas› daha önemli bir ayr›m nok-
tas› bence. Türkiye gerek otomotiv üretimi ge-

rekse de yansanayi yani parça üretimi alanla-
r›nda ciddi yat›r›mlar yapt›. Türkiye bu tecrü-
beleri yaflad› ve flimdi yabanc›lar da bu tecrü-
beleri görmeye bafllad›lar” diye konufltu. 

Türkiye’nin ‘yüzde 100’ yerli markas›
BMC’nin 2007 sonu ve 2008  y›l› beklentileri-
ni de de¤erlendiren Mehemet Demirpençe
flunlar› kaydetti: 

“BMC yeni araçlar›yla birlikte y›l›n ikinci
yar›s›nda 2006 y›l›ndan daha iyi bir sonuçla
y›l› kapatacakt›r. Üretimimiz geçen y›l›n üre-
tim adetlerini ikiye katlayaca¤›n›, ihracat›m›-
z›n yine iki kat artaca¤›n›, kamyonda afla¤›

yukar› geçen y›ldaki rakamlar›n yakalanaca¤›-
n› söyleyebilirim. BMC 2008’i 2007 y›l› so-
nuçlar›ndan daha iyi sonuçlarla tamamlaya-
cakt›r” BMC’nin ‹stanbul Gaziosmanpafla’da-
ki Fatih Otomotiv Bayi’sinin aç›l›fl›n› BMC
Sanayi ve Ticaret A.fi. Yönetim Kurulu Bafl-
kan Vekili Mehmet Demirpençe, Bayi sahiple-
rinden Hayrettin Kutlu’yla beraber yapt›. 

BMC markas›ndan son derece memnun ol-
duklar›n› ifade eden Fatih Otomotiv’in sahibi
Hayrettin Kutlu, pazarda durgunluk yaflanma-
s›na karfl›n, yak›n bir süreçte otomotiv sat›flla-
r›n›n da artmas›n› beklediklerini ifade etti. 

BMC Sanayi
ve Ticaret
A.fi. Yönetim
Kurulu Bafl-
kan› Vekili ve
Murahhas
Aza Mehmet
Demirpençe.

2007 y›l› bafl›nda yap›lan kredi kart›
düzenlemesinin otomotiv sektöründe-
ki sat›fllar› etkiledi¤ini belirten Demir-
pençe, borç ödemelerinden sonra sa-
t›fllar›n artaca¤›n› söyledi.

Y›ld›z k›zlar›n
2007 yaz
gösterisi 
Mercedes-Benz Türk'ün Ça¤dafl Yaflam› Des-

tekleme Derne¤i ile 2004/2005 ders y›l›nda
bafllatt›¤›  "Her K›z›m›z Bir Y›ld›z" sosyal

sorumluluk projesi tüm h›z›yla devam ediyor. 
fiirketle birlikte projeye destek veren çal›flanlar, ba-

yiler ve yan sanayi kurulufllar› proje kapsam›nda burs
alan k›z ö¤rencilerle her y›l bir etkinlik çerçevesinde
bir araya geliyorlar. 

2007 buluflmas›, 4 Haziran günü "Y›ld›z K›zlar›m›z
Davet Eder" bafll›¤› alt›nda Hofldere Fabrikas›'nda
gerçeklefltirildi. Bursiyer ö¤renciler burada izleyicilere

çeflitli sunum
gösterilerle pro-
jenin kendileri-
ne e¤itim ve ki-
flisel geliflim
alan›nda neler
katt›¤›n› görsel
olarak aktard›.
Buluflmada
“Her K›z›m›z

Bir Y›ld›z Türk Sanat Müzi¤i Korosu”nun verdi¤i
konser büyük be¤eni toplad›.  7 farkl› okuldan seçilen
20 k›z ö¤renciyle bu ders y›l›nda oluflturulan koro, her
hafta Gönül Tuna Kültür Merkezinde bir araya gele-
rek, hem konser haz›rl›klar›n› sürdürdü, hem de temel
müzik e¤itimi ald›.Halen 33 ilden 600 ö¤rencinin yer
ald›¤› “Her K›z›m›z Bir Y›ld›z” projesi, k›sa bir süre
önce Türkiye Halkla ‹liflkiler Derne¤i – TÜH‹D’in 6.
Alt›n Pusula Halkla ‹liflkiler Ödülleri’nde Kurumsal
Sosyal Sorumluluk kategorisi, e¤itim dal›nda en iyi
proje ödülüne de lay›k görüldü.

Yeni Jumpy Türkiye’de

Citroen, 2007 y›l›nda hafif ticari araç ürün ga-
m›nda, Jumpy modelinde de¤ifliklik yaparak
Türkiye pazar›na sundu.

Hafif ticari araç müflterilerinin artan beklentilerine
cevap vermeyi hedefleyen Yeni Jumpy, 5 ileri vites,
bin kilo gram istiap haddi ve 5 metreküp kargo hacmi

ile 1.6 HDi 90 hp ve 6
ileri vites, bin 200 ki-
logram istiap haddi ve
5/6 metreküp kargo
hacmi ile 2.0 HDi
120hp olmak üzere iki
farkl› motor seçene-
¤iyle sat›fla sunul-
du.Panelvan versiyo-
nunda her iki motor

tipiyle yer alan yeni Jumpy, combi versiyonunda sa-
dece 2.0HDi seçene¤iyle tüketicilere sunuluyor. Ayr›-
ca hem panelvan hem de combi modellerinde k›sa ve
uzun flasi seçene¤i bulunuyor.

MAN, yan sanayicileri ödüllendirdi
Otomotiv üreticisi MAN, her y›l

geleneksel olarak düzenlenen
MAN Türkiye A.fi. – Yan Sana-

yi Firmalar› Y›ll›k De¤erlendirme Top-
lant›s›’n›n alt›nc›s›n› gerçeklefltirdi.Yan
sanayinin öneminin belirtildi¤i toplant›-

da, Akzo Nobel, Eos, Teknofoam, Alt›n
Plaket, Gündüz Tektnak ve fiem Lastik
gibi yan sanayi firmalar› MAN taraf›n-
dan ödüllendirildi.

Bu y›l alt›nc›s› düzenlenen toplant›da,
MAN Türkiye Yürütme Kurulu Üyesi

Ralf Egner-Walter’in ve Sat›nalma Grup
Müdürü Ali ‹hsan Aykaç’›n yapt›klar›
konuflmada, MAN Türkiye’nin sat›nal-
ma stratejisi, tedarik, kalite, lojistik ve
teknik hedefleri hakk›nda da ilgili bö-
lüm sorumlular› taraf›ndan bilgi verildi.

Opet, çevre gününü kutlad›

Opet, 5 Haziran Dünya
Çevre Günü’nü Tür-
kiye genelindeki tüm

istasyonlar›nda kutlad›. ‹s-
tanbul’da bulunan baz› istas-
yonlarda da çevre konusuna
dikkat çekmek amac›yla de-
¤iflik etkinlikler düzenlendi.

Opet Yönetim Kurulu
Üyesi Nurten Öztürk, OPET
Genel Müdürü Ayd›n Günefl
ve OPET Genel Müdür Yar-
d›mc›s› O¤uz Özçetin’in de
kat›ld›¤› etkinliklerde, ilkö¤-
retim okullar›ndan gelen çocuklara çevre konusunda e¤itim
verildi ve evlerinde yetifltirecekleri çiçekler hediye edildi.

Ümraniye’de bulunan Hak
Petrol’deki etkinliklere kat›-
lan Üsküdar Belediye Baflka-
n› Mehmet Çak›r, Opet’in
2004 y›l›ndan bu yana sür-
dürdü¤ü a¤açland›rma çal›fl-
malar›n› kapsayan Yeflil Yol
Projesi hakk›nda bilgi ald› ve
Opet’i çevreye duyarl› çal›fl-
malar›ndan dolay› tebrik etti.

Kuruçeflme Pulkar Petrol,
Ümraniye Bengi Petrol, Nato
Yolu Hak Petrol ve Maltepe
Kelkit Vadisi istasyonlar›nda

gerçeklefltirilen sembolik a¤aç dikim törenlerine çevre
okullardan ö¤renciler de kat›ld›.

5 Haziran Dünya Çevre Günü, tüm Opet bayilerinde kutlan›rken, baz› istasyonlarda etkinlik düzenlendi

Ama Yabanc›lar Bilmiyor Ki...?!

Asl›nda bizler, Türkiye’de otomotiv branfl›ndan
ekmek yiyen herkes, Türkiye’nin otomotiv

baflar›lar›yla her zaman gurur duyuyor, koltuklar›-
m›z› kabart›yoruz.

Türkiye jürisi olarak dahil oldu¤um, her y›l ge-
liflmekte olan pazarlar›n halk›n otomobilini seçme
mücadelesini veren AutoBest among emerging
markets organizasyonunun vesilesiyle, her y›l 4-5
defa bu dernek toplant›lar› için Do¤u Avrupa ül-
kelerindeki toplant›lara kat›l›yorum. Bazen o ülke-
lerin televizyonlar›n›n ekonomi programlar›na da-
vet ediliyorum. Bana, Türkiye pazar›n›n büyüklü-
¤ü soruldu¤unda, y›llara göre büyük de¤ifliklikler
yaflansa da ortalama 500 ila 600 binler aras›nda
de¤iflen otomobil pazar›m›z oldu¤unu, buna tica-
ri ve a¤›r tafl›tlar da eklendi¤inde rakam›n milyon
adetlere yaklaflt›¤›n› anlatt›¤›mda, di¤er AutoBest
jüri üyelerinin ve program yöneticisinin gözleri bü-
yüyor ve hayranl›kla detayl› sorular›na devam
ederek, Türkiye’mizin bu hacmini daha ayr›nt›l›
anlatmam› istiyorlar...

Ben piyasam›zdaki sat›fllardan ziyade, bir de
bir bu kadar da ihracat›m›z›n oldu¤unu vurgula-
maya bafllad›¤›mda, daha da flafl›r›yorlar ve hat-
ta böyle güçlü bir endüstrinin Türkiye’de y›llardan
beri “tapa gaz” ilerledi¤ine inanmak istemiyorlar...

Elbette, OSD ve ODD gibi derneklerimizin yurt
d›fl›nda yeterli PR yap›p yapamad›klar›n› bilemi-
yorum, ancak defalarca verdi¤im rakamlara flafl-
k›nl›kla bakan yabanc› meslektafllar›mla karfl›lafl-
maktan art›k biraz s›k›lsam da, onlar› hayretler
içinde b›rakmak hofluma gitmiyor de¤il!..

Örne¤in; K›br›s Rum Kesimi’nden AutoBest
üyesi meslektafl›m›n bana “Okan, biliyor musun,
K›br›s Rum Kesimi’nde Ford Transit ve Tourneo
Connect’in, Peugeot Partner’in, Fiat Doblo’nun,
Renault Symbol ve Megane Sedan’›n, Hyundai
H100 Starex ve Accent Era’n›n, Honda Civic Se-
dan’›n, Toyota Corolla Sedan ve Verso’nun...
Türkiye’de üretildi¤ini kimse bilmiyor, marka orijin
ülkelerden ithal edildi¤ini san›yorlar! Bizler de üs-
tüne gitmiyoruz.” diye f›s›ld›yordu... Sevgili Rum
dostum, art›k Linea’lar›n, Audis’lerin ve MiniCar-
go gibi yepyeni modellerin de Türkiye’den oraya
gidece¤ini ö¤rendi¤inde, bakal›m gerçekleri oku-
yucular›yla paylaflmaya bafllayacak m›?..

Bizim için fark etmez!.. Biz, ihracat rakamlar›-
m›zla büyümeye devam ediyoruz.

‹ç pazarda Otomotiv Distribütörleri Derne¤i'nin
(ODD) verilerine göre 2007'nin ilk yar›s›nda da ti-
cari araç sektöründe en çok talebi Ford marka
araçlar görmeye devam etti. Ford’u Fiat, VW Ti-
cari Araç, Renault ve Hyundai takip etti. 

‹çeride s›ralama böyle iken, d›flar›ya sat›fllar›-
m›zda da Ford Otosan bu y›l›n ilk 5 ay›nda 91 bin
adet hafif ticari araç ihracat› ile en önde idi. ‹flin
otomobil aya¤›nda da ayn› adetlerle bayrak Re-
nault’dayd›!.. Geçen y›l ayn› dönemde her iki mar-
ka için 70 binlerde olan ihracat rakamlar›, bu y›l
90 binlerin üstüne ç›kt›.

Otomotiv Sanayi Derne¤i’nin (OSD) “2007 Y›-
l› Ocak-May›s Dönemi Pazar, Üretim ve ‹hracat
De¤erlendirmesi”ne göre, hafif ticari araç ihra-
cat›nda sektörün ikinci s›ras›nda Tofafl yer al›-
yor. Üstelik, Tofafl, geçen y›la göre hafif ticari
araç ihracat›n› iki mislinden fazla artt›rmay› ba-
flararak bu pozisyona ulaflt›.

Otomobil kaleminde Renault’nun peflinden 63
bin adetlik ihracatla Toyota geliyor. Ticari’nin ikincisi
Tofafl ise, binek otomobil iflinde üçüncü s›rada!..

Geçen y›la göre yüzde 22 oran›nda artm›fl olan ti-
cari ve binek araçlar›m›z›n ihracat›, rakam olarak bu
y›l›n ilk 5 ay›nda toplamda 334 bin adete ulaflm›fl ol-
du!.. Bunun üçte birini ticari araçlar oluflturdu!..

Bir de yan sanayimizdeki ihracat› hesab›m›za
katarsak, otomotiv sektörümüzün küresel gücü,
herkesi flafl›rtmaya devam edecek!..

Ben burada, baflta Ford ve Renault olmak üze-
re, tüm küresel otomotiv markalar›n›n Türkiye’de-
ki yüksek kaliteli üretime ve gümbür gümbür ça-
l›flan fabrikalar›m›za verdikleri desteklerden dola-
y› teflekkür etmek istiyorum. Bir Türkiye vatanda-
fl›n›n uluslararas› platformlarda bu kadar gurur
duymas›n› sa¤lad›klar› ve sektörümüzün bu ka-
dar geliflebilmesine yapt›klar› katk›lardan dolay›...

Fakat, keflke yabanc› dostlar›m›z, bu kadar ni-
telikli ürünün Avrupa ve dünya pazarlar›na Türki-
ye’den yola ç›kt›¤›n› daha iyi bilseler!.. Keflke, Tür-
kiye’de muhteflem üretim yapan dünya markala-
r›, Türkiye’deki üretim üslerinin kapasitelerini, tüm
dünyaya daha iyi duyurabilseler!..

‹ç pazar›m›z›n kapasitesini ODD, üretim ve ih-
racat baflar›lar›m›z› OSD, keflke, uluslararas› plat-
formlarda daha iyi tan›tabilseler!..

Türkiye’nin nitelik ve nicelik anlamlar›ndaki oto-
motiv kapasitesi çok daha iyi anlafl›lsa, Türkiye’deki
üretim üsleri ço¤almaz m›?.. ‹stihdam artmaz m›?..
Gurur duydu¤umuz rakamlar katlanmaz m›?.. Eko-
nomimiz daha rahat nefes almaz m›?..

27 Kas›m 2007 günü ilk kez ‹stanbul’da, Türki-
ye’nin Otomotiv Baflar›lar›’n›n tüm dünyaya hat›r-
lat›laca¤› bir kongre düzenlenecek. AutomotivIst
isimli bu organizasyona, dünya otomotiv devleri-
nin en önemli yöneticileri kat›lacak ve bu sefer ‹s-
tanbul’dan tüm dünyaya Türkiye’nin Otomotiv
Gücü gösterilecek!.. Hepimiz için katma de¤eri
fazlas›yla yüksek olacak olan bu kongreyi tasar-
layan Soylu ve Cengiz Dan›flmanl›k’› özverili çal›fl-
malar›ndan ötürü kutlamak, hatta ayakta alk›flla-
mak zorunday›z!.. Çünkü, “Ankaral›’lar›n Mah-
mutpafla a¤z›yla (bkz. ikinci yaz›m) yapt›klar› oto-
motiv sektörümüz için yeni katk› aray›fllar›n› Auto-
motivIst, akademik boyut ve anlay›flta yapacak,
sektörümüzün dünyaya tan›t›m›n› en do¤ru flekil-
de gerçeklefltirecek!”

Okan
ALTAN

Okan ALTAN

Yazar›m›z Do¤an Yüncüo¤lu 
seyahatte olmas› nedeni ile 
yaz›s›n›  yay›nlayam›yoruz.
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San. ve Tic. Ltd. fiti. Ad›na 
MM..NNaaccii  KKAALLEENNDDEERR

Sorumlu Yaz›iflleri Müdürü
HHüüsseeyyiinn  KKAARRAABBUULLUUTT

Hukuk Dan›flman›
AAvv..  UU¤¤uurr  AAMMAASSYYAA

ANADOLU TEMS‹LC‹L‹KLER‹

Edirne-KAPIKULE-HAMZABEYL‹ Mehmet
fiENOL Edirne Gazetesi Edirne - ‹PSALA -

‹smail AL‹fi ‹psala Gazetesi - Hatay - Reyhanl›

- C‹LVEGÖZÜ Abit KIZILCA Rehber

Gazetesi - Hatay Cemil YILDIZ Antakya

Gazetesi  - Ardahan - Posof - TÜRKGÖZÜ

Bülent KILIÇ K›l›ç Ofset - I¤d›r -D‹LUCU

Serdar ÜNSAL - A¤r› Do¤ubayaz›t -
GÜRBULAK  Selehattin KAÇURU -Artvin

Hopa - SARP Hayati AKBAfi - fi›rnak - Silopi -

HABUR Halil ÇOfiKUN - Cizre / Emin Dilovan
KINAY Haber 73 Gazetesi - Kocaeli Gökhan

MER‹Ç Güzel Sanatlar - Aksaray Hüseyin Avni
GÖKÇE - Çanakkale Olay Gazetesi 

Adres: Barbaros Bulvar› Bostanc› Veli Sokak. No:8/3
Befliktafl 34353 / ‹STANBUL
Befliktafl PK 163
Tel:(0212) 258 77 86 - 87 Fax:(0212) 259 78 85
Gsm:0532 311 40 62 - 0546 804 65 15 
E-mail: info@tasimacilar.com   

info@tasimacilargazetesi.com
Bas›ld›¤› Yer: ‹hlas Gazetecilik A.fi.
29 Ekim Cad. No:23 / Yenibosna - ‹STANBUL

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
ZZeekkaaii  EERROO⁄⁄LLUU
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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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KÖPRÜ YASAKLARI DEVAM ED‹YOR

Ulaflt›rmaya aslan pay›

HH
ükümet, May›s sonu ile tamamlanan
programa göre, seçim y›l›nda yat›r›mlara
21.5 milyar YTL ay›rd›. Yat›r›mlarda

aslan pay›n› ise 6.5 milyar YTL ile ulaflt›rma-
haberleflme sektörü ald›.

Devlet Planlama Teflkilat›, 2007 y›l› kamu
yat›r›mlar›n›n illere göre sektörel da¤›l›m›n›
kesinlefltirdi. May›s sonu itibar›yla tamamlanan
yat›r›m program›na göre; bu y›l 21 milyar 513
milyon YTL yat›r›m harcamas› yap›lacak.  

Merkezi bütçedeki 12 milyar YTL’lik ödene¤e
il özel idareleri, döner sermaye iflletmeleri ve
çeflitli fonlar›n gelirleriyle hibe ve kredi
kaynaklar› eklenerek bu tutar sa¤lanacak.

Yat›r›mlarda en yüksek pay 6 milyar 477

milyon YTL ile ulaflt›rma-haberleflme sektörüne
ayr›ld›. E¤itim 3, enerji 2.5, tar›m 1.7 ve sa¤l›k
da 1.5 milyar YTL kaynakla yüksek pay alan
di¤er sektörler oldu. Konut yat›r›mlar›na 162.5,
turizme de 98.4 milyon YTL ayr›ld›.

‹STANBUL B‹R‹NC‹
‹llere göre da¤›l›mda ise ‹stanbul, 2 milyar 862

milyon YTL ile ilk s›rada yer ald›. ‹stanbul’da da
en yüksek ödenek, 1 milyar 940 milyon YTL ile
ulaflt›rma-haberleflme sektörüne ayr›ld›. ‹stanbul
d›fl›ndaki yüksek ödenekli iller, 1 milyar 2 milyon
YTL ile Ankara, 491.1 milyon YTL ile Artvin,
428.9 milyon YTL ile ‹zmir ve 337.7 milyon
YTL ile de Bursa olarak s›raland›.

Kamu yat›r›m program›ndan ulaflt›rmaya 6.5 milyar pay ayr›ld› KDV indiriminde
adaletsizlik var!..

Turizm sektöründe KDV oran› yüzde 8’e
çekildi. 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlü¤e

girecek uygulamadan flehirleraras› otobüs fir-
malar› kapsam d›fl› b›rak›ld›. Oysaki flehirlera-
ras› otobüs firmalar› da turizmin bir parças›!..

AKP hükümeti döneminde denizyolu tafl›-
mac›l›k sektörüne sa¤lanan ÖTV deste¤i ve
havayolu flirketlerine tan›nan baz› imtiyazlar,
sektörler aras› haks›z rekabete yol açt›. Tari-
hinde devletten hiçbir destek almadan, kendi
imkânlar› ve kaynaklar›yla bugünlere gelen
sektörümüz, adeta gözden ç›kart›l›yor…

Sektörler aras› dengenin korunmas› yö-
nünde TOFED olarak hükümet nezdinde bir-
çok giriflimlerimiz oldu. Akaryak›tta yüzde 50
ÖTV iadesi ve KDV indirim talepleri de bun-
lardan bir tanesi…

Y›l 2006… Hükümetin henüz tekstil sektö-
rüne KDV indirimi söz konusu de¤il!.. Döne-
min Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m ve Kara-
ulaflt›rma Genel Müdürü Talat Ayd›n TOFED’i
ziyaret etti.  Yaklafl›k 3 saat süren ziyaret top-
lant›s›nda yaflad›¤›m›z birçok sorunu kendile-
rine aktararak, çözüm talebinde bulunduk…
KDV indirimini de ilk defa o toplant›da biz
gündeme getirdik… Say›n Y›ld›r›m, konunun
üzerinde hassasiyetle durarak, çözüme ka-
vuflturaca¤›n›n sözünü verdi.

Daha sonra tekstil sektöründe KDV indirimi
gündeme geldi. Hükümet “ben yapt›m oldu”
dercesine tekstilde KDV indirimini jet h›z›yla
bakanlar kurulundan geçirerek Resmi Gaze-
te’de yay›mlad›. Ard›ndan turizm tafl›mac›lar›
da KDV talebinde bulundu…

Bu olay›n ard›ndan TOFED yönetim kuru-
luyla, Say›n Y›ld›r›m’› makam›nda ziyaret et-
tik. Kendisine; özellikle KDV konusunu tekrar
hat›rlatt›k!.. K›sa bir süre sonra Say›n Y›ld›r›m
bizi arayarak, konuyu Maliye Bakan›’na iletti-
¤ini ve turizmcilere ç›kacak KDV indirimi kap-
sam›nda flehirleraras› otobüs firmalar›n›n da
tutulaca¤› müjdesini verdi!.. Nihayet bekle-
nen gün geldi ve turizm sektörüne KDV indi-
rimi aç›kland›. fiehirleraras› yolcu tafl›mac›l›¤›
yapan firmalar ise kapsam d›fl› b›rak›ld›!..

Say›n Y›ld›r›m, her ne kadar karayolu yolcu
ve yük tafl›mac›l›n›n sorunlar›n› bilse de; hü-
kümetin program›nda turizm tan›mlanam›yor!
Hükümet neyi turizm say›yor? Otelde konak-
lamay› m›? Oysaki turizm seyahatle bafllar.
fiehirleraras› yolcu tafl›mac›l›¤› yapan firmala-
r›n yüzde 70’i TURSAB belgelidir!..  Denizyo-
lu, demiryolu ve havayolu ile gelen yerli ve ya-
banc› turistlerin tesis ve mekânlara ulafl›m›n-
da otobüsler büyük rol oynar. fiehirleraras›
yolcu tafl›mac›l›¤› yapan firmalarda turizmin
tan›m› içindedir. Onun için hükümet kafas›n-
daki bu kavram kargaflas›ndan biran evvel
kurtulmal›d›r!..

Vakit kaybedilmeden turizmdeki KDV indi-
rimi tekrar gözden geçirilmelidir. ‹çkili mekân-
lar, kapsam d›fl› b›rak›ld›. Bana göre bu bir
hatad›r. Çünkü turizm tesislerinin yüzde 98’i
alkollü mekânlard›r. “‹çkili mekânlar, kapsam
d›fl›” derken hükümet burada yasay› birkaç
tarikatç›n›n iflletti¤i tesisler için mi ç›kartt›?
Sorusu akl›m›za geliyor!.. E¤er bu do¤ruysa;
hükümet onlara el alt›ndan veya el üstünden
baflka yard›mlar yaps›n!. Turizmin kaderiyle
oynamas›n. Bu yasa henüz vakit varken tek-
rar gözden geçirilmeli, kapsam d›fl› kalan tu-
rizm iflletmeleri ve otobüs firmalar› da kap-
sam içine al›nmal›d›r. Bunun baflka alternatifi
yok!..

BU S‹STEM DE⁄‹fiMEL‹
Hat›rlayaca¤›n›z üzere geçen haftaki ma-

kalemde “Biz noter de¤iliz” bafll›¤› alt›nda si-
yasi parti liderlerinin kendilerince belirledik-
leri kiflileri halka onaylatt›rd›klar›n› ve bunu
da demokrasi diye bize yutturduklar›n› iflle-
mifltim.

Bu tür yanl›fll›klar›n 22 Temmuz seçimle-
rinde yap›lmamas›n› arzularken, siyasi parti
liderleri yine kendi bildiklerini okuyarak, be-
lirledikleri kiflileri karfl›m›za aday olarak ç›-
kartt›. Ben bu tür uygulan›n yanl›fl oldu¤unu
dile getirirken, vekillerimizin hiç birinden “ç›t”
ç›km›yordu. Bugün liste d›fl› b›rak›lan vekille-
rimizin de sesi yükselmeye bafllad›…

Karayolu tafl›mac›l›k sektöründen, 22
Temmuz genel seçimlerinde milletvekili
aday adayl›klar›n› aç›klayan Adnan De¤ir-
menci, Fatih fiener, ‹hsan Bayraktar ve Se-
dat Tatar liste d›fl› b›rak›ld›. Bu sektör ad›na
üzücü bir kay›pt›r!..

Siyasi parti liderleriyle yapt›¤›m›z görüfl-
melerde; karayolu tafl›mac›l›¤› hakk›nda bilgi
sahibi olmad›klar›n› ö¤rendik. Bilgisi olma-
yan liderlerin, programlar› da yok. En son
CHP Genel Baflkan› Say›n Deniz Baykal,
TOFED yöneticilerini makam›nda a¤›rlad›.
Yap›lan görüflme sonras› anlad›k ki,
CHP’nin karayolu tafl›mac›l›k sektöründeki
bilgisi AKP’den daha kötü. AKP en az›ndan
denizyolu tafl›mac›l›k sektörünü destekledi!.. 

Sektör aras› dengenin korunmas› ve eko-
nomik özgürlü¤ü daha iyi bir Türkiye için
aday belirlemedeki sistem biran önce de-
¤iflmelidir!.. 

Mevlüt
‹LG‹N

Mevlüt ‹LG‹N

G
ümrüklerden Sorumlu Devlet Bakan› Kürflat Tüz-
men, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) ta-
raf›ndan yap-ifllet-devret modeliyle yap›lmas› planla-

nan Kap›kule S›n›r Kap›s›’n›n modernizasyonu çal›flmalar›-
n›n en k›sa zamanda bafllayaca¤›n› aç›klad›. ‹stanbul Lütfi
K›rdar Kongre ve Sergi Saray›'nda yap›lan Türkiye -Afrika
zirvesinde gazetemiz muhabirinin sorular›n› yan›tlayan Ba-
kan Tüzmen, çal›flmalar›n bafllama tarihi konusunda kesin
bir tarih vermek yerine, “önümüzdeki günlerde Kap›kule S›-
n›r Kap›s›’nda modernizasyon çal›flmalar›na bafllayaca¤›z”
demekle yetindi. 

Türkiye’nin geliflmekte olan bir ülke oldu¤unun unutul-
mamas› gerekti¤ini hat›rlatan Tüzmen, hiçbir projenin kolay

olmad›¤›na dikkat çekerek, tüm çal›flma-
lar›n ad›m ad›m yap›laca¤›n› söyledi.
Kap›kule’nin modernizasyonu konusun-
da kesin tarih vermek yerine politik ce-
vaplar vermeyi tercih eden Tüzmen,
Hatay Cilvegözü ve Habur S›n›r kap›la-
r›n›n tamamland›¤›n› belirterek sözlerine
flöyle devam etti: “Önümüzdeki günler-
de Kap›kule’ye de bafllayaca¤›z. Biz bir
taraftan modernizasyon çal›flmalar›n›
yaparken di¤er taraf›ndan ticaretin aksa-

mamas› ve soydafllar›n gelifl-gedifllerde s›k›nt› yaflamamas›
için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.” Kap›kule S›n›r
Kap›s›’n›n modernizasyonun ertelenmesini ise bakan Tüz-
men, flu sözlerle aç›klad›:  “Yüksek Planlama Kurulunun ka-
rar alma sürecinden dolay› modernizasyon tarihi biraz uzad›.
Planlama kurulunda imzalar›n at›lmas›yla birlikte Kap›kule
S›n›r Kap›s›’nda modernizasyon çal›flmalar› bafllayacak. Tah-
min ediyorum önümüzdeki günlerde çal›flmalar›n takvimini
kamuoyuna duyuraca¤›z. fiu ana kadar yar›m kalm›fl s›n›r
kap›lar›m›z›n modernizasyon çal›flmalar›n› bitirdik. Habur ve
Cilvegözü s›n›r kap›lar›n› aç›l›fla haz›r hale getirdik. En k›sa
zamanda Kap›kule’de de çal›flmalar bafllayacak.”

Tüzmen: 
Kap›kule’de
çal›flmalar
bafllayacak

Kürflat Tüzmen

TT
IR Uygulama Tebli-
¤i’nde, de¤ifliklik ya-
p›lmas›na dair tebli¤,

Resmi Gazete’de yay›mla-
narak yürürlü¤e girdi.
De¤iflikle birlikte, TIR Kar-
nesinde kay›tl› miktara göre
tespit edilen eksiklik veya
fazlal›¤›n giderilmesi ve
“Özel Yük Tafl›ma Belge-
si”nin, TCK’n›n yan› s›ra
di¤er yetkili kurumlardan da
al›nabilmesi   kabul
edilirken, “Eflyan›n k›ymeti-
nin yaz›lmas› veya fatura
fotokopisinin Volet-1 yapra-
¤›na eklemesi” hususu ise
kald›r›ld›.

Uygulama
tebli¤inde
de¤ifliklik

Eski Ulaflt›rma 
Bakan› Y›ld›r›m, 
yeniden aday 

M
illet-
vekili
aday

listeleri Yük-
sek Seçim Ku-
rulu (YSK)’na
teslim edildi.
Eski Ulaflt›r-
ma Bakan› ve
‹stanbul 1. Böl-
ge Milletvekili Binali
Y›ld›r›m memleketi Er-
zincan’dan aday ol-
du.Türkiye Cumhuriye-
ti tarihinin en uzun sü-
reli görev yapan Ulafl-

t›rma Bakan›
unvan›na sahip
Binali Y›ld›-
r›m, 22 Tem-
muz’da yap›la-
cak genel se-
çimlerde
memleketi Er-
zincan’dan

aday gösterildi.
3 milletvekili kontenja-
n› bulunan Erzincan’da
AKP listesinden ilk s›-
ray› alan eski Bakan
Y›ld›r›m, seçim çal›fl-
malar›na bafllad›.

Binali Y›ld›r›m
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Baflbakan’›n 5 binlik
konvoyu ve seçim facialar›

Seçim haberleriyle birlikte, tedirginli¤im de patlad›. Bafl-
bakan sn. ERDO⁄AN’ ›n; Van’ daki çok bakanl› (10 ka-

dar) ve vekilli (50) ç›karmas› s›ras›nda, 5 bin tafl›tl›k konvoy
oluflmufl.

Bakanlar; KÜRfiAT TÜZMEN, N‹MET ÇUBUKÇU,
MEHD‹ EKER, FARUK ÖZAK, AT‹LLA KOÇ, ABDÜLKAD‹R
AKSU(eski),  B‹NAL‹ YILDIRIM(eski), MEHMET AL‹ fiAH‹N.
Vekillerin isimleri verilmemifl.  Ç›karman›n gerekçesi de aç›-
l›fllar, konut teslimleri vb. Ayr›nt›lara göre, hepsi de çok gü-
zel ifller…  Siyasilere, hele de baflbakanlara gösterilen olum-
lu ilgiler de pek güzel olur.

Beni ürküten, korkutan; konvoy facialar›d›r. Bunlar da ge-
nellikle seçim dönemlerinde olur. Eskortlar; baflta ve sonda
konufllansalar da,  bu konvoy içindeki tafl›t sürenleri denet-
lemek hatta cezaland›rmak-sadece bizde- imkâns›zd›r. Do-
lay›s›yla, uymazl›klar için cayd›r›c›l›k yerine adeta tam tersi,
teflvik vard›r. Kraldan fazla kralc›l›klar, kurt dökmeler, hep
konvoylarda yaflan›r.

Konvoydaki tafl›t say› s›n›r› olmamas›, uyulmas› zorunlu
kurallar›n bulunmamas›; trafik güvenli¤inin bozulmas›na ve
sonuçta da facialar›n oluflmas›na potansiyel zemindir.  T›p-
k›; maç sonras› ya da asker u¤urlama s›ras›ndaki taflk›nl›k-
lara dönüflür.  Bunlara ait arflivlerimiz de çok doludur.

BAfiBAKAN BÖYLE YAPARSA…
Baflbakandan böyle konvoylar› gören tüm siyasiler,

adaylar; benzer konvoylar›, benzer laçkal›klarla uygulamaya
kalk›flacaklard›r; t›pk› imam ve cemaat benzetmesi gibi…

DENET‹MS‹ZL‹KTE ETKENLER
Denetlemedeki imkâns›zl›k çeflitlemeleri de gerekçeymifl

gibi, afla¤›da flöyle s›ralanabilir:
1. Modern denetleme teknolojilerimiz yoktur, göremeyiz,

tespit edemeyiz.
2. Helikopterle eflliklerde; trafik güvenli¤ine yer verilemez.
3. Taflk›nl›k yaparak sürenler çok olur.
4. fiikâyet halinde bile bunlara müdahale imkans›z gibi-

dir.
5. Konvoylardakilerin ço¤u; kraldan fazla kralc›d›rlar.
6. Facialar; zincirlemeye dönüflebilir.
7. Faciazedeler aras›nda, haberciler ve güvenlik kuvveti

mensuplar› olabilirler.
Bunlar›n hepsi de arflivlerimizden; belgeler olarak ‘konu-

fluyorlar’…
“KONVOYU TEM‹Z” L‹DER VAR MI?
Hay›r!  Bize göre ne yaz›k ki yok, Ama belki birilerine gö-

re “elhamdülillah” yoktur. Hemen hepsinin seç im konvoy-
lar›nda mutlaka facialar olmufltur.

KARA L‹STEDEK‹ L‹DERLER
Arflivin 15 y›l› kaps›yor. Buradaki –vesikal›- ya da Trafik

Kara listesinde olan liderlerimiz flunlar.
1) Süleyman DEM‹REL
2) Turgut ÖZAL
3) Mesut YILMAZ (Gaziantep’ de gazeteciler (Zaman) ya-

ralanm›flt›,  Madekonya’ da Fikret B‹LÂ yaralanm›flt›, bir gö-
zünü de kaybetmiflti.)

4) Tansu Ç‹LLER
5) Bülent ECEV‹T
6) Deniz BAYKAL
7) Erdal ‹NÖNÜ
8) Devlet BAHÇEL‹
9) Mehmet A⁄AR (Emniyet kökenli, ‹çiflleri Bakanl›¤› da

yapt› ama o bile tedbir ald›rmad›. “Seçmeni küstürme-
mek=seçmeni öldürmek”

Gibi bir sonuca o da imza atarsa, di¤erleri haydi haydi
yapmazlar m›? Trafik güvenli¤i denilince ilk akla gelenlerden
biri; ‹çiflleri Bakanl›¤› de¤il midir?) 

L‹DERLER NE  ‹fi  YAPAR ?
Siyasi liderlerin üstlendikleri misyon-ki bu çok kuvvetli bir

iddiad›r, halka deklare (aç›klama) edilmifltir- gere¤i; -ülkeyi
kurtarmak-t›r.

Bu kapsamda insanlara özetle; sa¤l›k, refah, mutluluk
vereceklerdir.

KAfi YAPARKEN GÖZ ÇIKARMAK
Yukar›daki iddia, liderlerin hepsi için geçerlidir. Ama tek

farklar› kendilerin –en- olmalar›d›r.-Daha iyi den de öte, -en
iyi-  onlard›r, -En iyi- olanlar›n iddialar› s›ras›nda, yapacakla-
r›- daha iyi kafl- çabalar›, -göz ç›karmakla- sonuçlanmakta-
d›r.

BAfiBAKAN fiAHSEN YARALI
Haber 16.05.2007 Mynet
Sn. Baflbakan›n; lider olmadan önce  de trafikzede yara-

l› olmak gibi flahsen ve ac› bir deneyimi de varm›fl.  Önceki
günlerde haberi yap›ld›, Gerede de yaflam›fl ve Gerede de
o¤lu Bilâl ERDO⁄AN’ ›n de fiiflli civar›nda yaya bir sanatç›-
ya çarparak ölümüne kar›flmas› ayr› bir konudur.

Sanatç›n›n ad›; Sevim   TANÜREK ek tir, o¤lu Cavit TA-
NÜREK’ de yine bir TRT sanatç›s›d›r.)

ÖNER‹:  ÇÖZÜM BAfiBAKANDAN !
∑ Kendi konvoyu da dahil; hepsini havadan helikopterle

izletmek, görüntü kayd› yapt›rmak,
∑ Trafik güvenli¤ine ayk›r› davrananlar› tespit etmek,
∑ Ayk›r›lar›, mutlaka cezaland›rtmak…
Baflbakan; bu konuda genelge yay›nlamal›, ilk baflka

kendisi uymal›d›r!
YEN‹ ‹Ç‹fiLER‹ BAKANI ?
Seçim döneminde geçici di¤er 2 bakan›m›z gibi Sn. Os-

man GÜNEfi’ i de kutluyoruz Baflar›lar›n› ve bu konuya kat-
k›lar›n› da diliyoruz. Ancak önerimiz, kendilerini aflar.  Çünki;

1. Bizim hemen her kurumumuza siyasi otorite hâkimdir.
2. Görevler, devlet gelene¤inde  ve  korumas›nda yap›l-

maz.
3. “Emret Bakan›m”  Emret Baflbakan›m” olgular› geçer-

lidir.
Atamalar, dolay›s›yla –atmalar- özerklefltirilmifl kurumla-

ra verilse, bu hödüklükler topalla(t) malar da afl›labilir.
ÖNER‹DEN  EK  FAYDALAR ?
Konvoylar›n Genel güvenli¤idir. Olas› sabotajlar, suikast-

lar da önlenebilir ve olursa da failleri bulunur. 
Dolay›s›yla, devlet kendisini hissettirir, çünki görevini yap-

m›fl olur.
MAL‹YET  M‹?
Her siyasi partinin genel merkezi ya da yerel teflkilat›, ya

da adaylar;  bunun maliyetini ödemelidirler.
ZORUNLULUK ?
Örne¤in 20 tafl›t› aflan konvoylar, özellikle lider konvoyla-

r› için zorunluluk olmal›.

Ahmet
TÜRKO⁄LU

Ahmet TÜRKO⁄LU

SINIRDAN

Habur durdu, göç bafllad›Habur durdu, göç bafllad›

G
üneydo¤u da artan terör olaylar› ve yafla-
nan ekonomik s›k›nt›lar yüzünden yöre
halk› göç etmeye bafllad›.

Habur S›n›r Kap›s› sayesinde bir zamanlar her
flehirden göç alan ilçe, terk edilme ile karfl› karfl›-
ya geldi. Her gün onlarca insan bulduklar› vas›ta-
larla özellikle bat› illerine çal›flmak için ak›n edi-
yorlar. Otobüs firmalar›ndan al›nan bilgilere göre
fi›rnak’tan ortalama her gün 30’a yak›n kifli bafl-
ka flehirlere tafl›n›yor. Ayr›ca kamyonlar ile göç
eden insanlar› buna eklendi¤inde say› 50’ye ka-
dar yükselebiliyor. Göç edenlerin yafllar› 18 ile
40 aras› de¤iflirken, göç edenlerin aras›nda okul-
da okuyan k›zlar›n say›lar›n›n fazla olmas› ol-
dukça dikkat çekiyor. 

Göç etmekten baflka çaresinin olmad›¤›n› be-
lirten Mehmet Kalcan, Silopi de art›k yapacak
bir ifl bulmad›¤›n› ve bu yüzden göç etmek zo-
runda kald›klar›n› söyledi. Kalcan, “Silopi halk›-
n›n tek geçim kayna¤› Habur s›n›r kap›s›d›r. Bu-
nu da halk›n elinden ald›klar› zaman millet yapa-
cak bir ifl bulamaz ve çaresiz olarak baflka yerle-
re göç etmek zorunda kal›rlar. Ben Adana’ya
amele ifli yapmaya gidece¤im. Buradan alaca¤›m
günlük yevmiye sadece 15 YTL’dir. Ancak ben
kendi memleketimde günden 7,5 YTL’ ye bile
çal›fl›r›m. Fakat bedava bile çal›flsam yapacak ifl
bulam›yorum.”dedi. 

Bir baflka göç eden vatandafllardan Ali Bükün
ise, bütün ailesiyle birlikte göç edece¤ini ve sa-
dece o¤lu ile gelinini b›rakt›¤›n› söyledi. Bükün,
“Ailece göç ediyoruz, burada kalan evimize sa-
hip ç›kmas› için o¤lum ile gelinimi b›rakt›m.
Konya’n›n Ere¤li ilçesine gidece¤iz. Konya’da
amele olarak çal›flmay› düflünüyoruz. Kimse aile-
sinden ve memleketinden uzak bir yerde çal›fl-
mak istemez, ama biz mecbur durumday›z. Çün-
kü yapacak baflka bir ifl yok. Halk›n tek geçim
kayna¤› vard› onu da kestiler. Bundan sonrada
göç eden ailelerin say›s› oldukça fazlalaflacak. Si-
lopi ilçesinde benim durumumda olan binlerce
insan var, onlarda göç etmek için haz›rl›k yap›-
yorlar. Birilerinin bu düzene bir dur demesi gere-
kiyor, yoksa ilçede yaflayan insan kalmayacak”
dedi.  

Silopi ilçesinde turizm firmas›nda çal›flan Yu-
suf Müldür her gün onlarca vatandafl›n bulabil-
dikleri vas›talarla baflka flehirlere ak›n etti¤ini
söyleyerek, halk›n zor flartlar alt›nda yaflamak
zorunda b›rak›ld›¤›n› ifade etti. Turizm ‹flletmeci-
si Müldür, fi›rnak halk› çoluk çocuk demeden ai-
lece baflka yerlere gidiyorlar. Gittikleri yerlerde
ne olacaklar› belli de¤il. Belki de ifl bulamaya-
caklar ve orda çok zor durumda kalacaklar. Bi-

zim bölgemizde iktidar partisinden 2 milletveki-
limiz var, onlar bu manzaraya neden böyle sessiz
kal›yorlar. Halk kendi yaflad›¤› topraklar› terk
ediyor, neden kimse sormuyor bunlar›n haklar›n›.
Bizler Silopi halk›na yap›lan haks›zl›¤› kabulle-
nemiyoruz. Birilerinin ç›k›p art›k olanlara karfl›
gelmesi gerekiyor. Halk tepkisini sand›klarda
mutlaka gösterecektir” dedi. 

GÖÇ ERKEN BAfiLADI

Silopi ilçesinde seyahat firmas› yetkilisi olarak
çal›flan Memdur Erden Olas› s›n›r ötesi operas-
yon ve siyasi gerginlik bölgenin önemli geçim
kayna¤› olan Habur s›n›r kap›s›n› tamamen dur-
ma noktas›na getirdi¤ini söyledi. 

Erdem: “Eskiden Silopi çevre köy ve ilçeler

haricinde di¤er illerden de göç al›yordu. Fakat
son zamanlarda Habur’un neden oldu¤u iflsizlik-
ten dolay› süreç tersine dönmeye bafllad› ve göç
veren ilçe konumuna geldi. Bugün bile 34 kifli
ailelerini yanlar›nda al›p toplu bir flekilde Kon-
ya’ya düflük bir ücretle çal›flmak üzere göç etti-
ler. Bu olanlar her fleyi aç›k bir flekilde belli edi-
yor ki art›k bundan sonra bu tür gerginlikler de-
vam ederse ‹lçe t›pk› 2001 y›l›nda oldu¤u gibi
büyük bir ekonomik s›k›nt› ve göçlerin ard› arka-
s› kesilemez.

Gençlerin art›k kar›n toklu¤una çal›flmak ye-
rine daha güzel bir hayat ve güvenli bir gelecek
için çal›flmalar› gerekti¤ine inan›yorum. Bunla-
r›n afl›lmas› ve bölgedeki ticaretin geliflip istih-
dam›n sa¤lanmas› için bu gerginli¤in bir an ön-

ce atlat›lmas› gerekmektedir.” dedi  
Bir baflka Seyahat firmas›nda çal›flan Nuret-

tin Bafll› ise Yöre halk›n›n art›k sabr›n›n tüken-
di¤ini belirterek iflsiz kalan vatandafllar›n ek-
meklerini kazanmak için baflka flehirlere git-
mek zorunda b›rak›ld›¤›n› söyledi. Bafll›;” Ha-
bur s›n›r kap›s› aç›k diyorlar ama hiç kimse bu
kap›dan iflleyiflinden memnun de¤il eskiden
günde 5 bin arac›n geçti¤i Habur s›n›r kap›s›n-
da bu say› bazen 500 araca kadar düflebiliyor.
Habur s›n›r kap›s› çal›flmad›¤› zaman ilçede
adeta hayat duruyor çarfl› merkezinde tek tük
insan görebiliyoruz e¤er böyle giderse ilçe de
art›k kimse kalamaz ve herkes göç eder. Onun
için yetkililerin bir an önce çözümler üretmele-
rini bekliyoruz.”dedi 

STSO’dan üyelere
gümrük semineri

Van Gürp›nar ‹lçe jandarma ekipleri, yapt›k-
lar› baflar›l› çal›flmalar neticesinde piyasa
de¤eri 2 trilyon lira olan 304 kilo 424 gram

esrar ele geçirdi. Van’da Jandarma Komutanl›¤›'na
ba¤l› ekiplerinin yapt›klar› üç ayl›k çal›flma sonu-
cunda, F.A. yönetimindeki 63 PD 218 plakal› kam-
yonu önceki gün takibe ald›. Ekipler, Zernek Jan-
darma Asayifl Noktas›'na geldi¤inde arac› durdurdu.
Kamyonda yap›lan arama sonucunda kamyonun
dingil ve arka lastikleriyle jant aras›nda saklanm›fl
vaziyette 96 kilo 424 gram toz esrar bulundu. F.A.
ve yan›nda bulunan fi.A. gözalt›na al›nd›. 

Sorgusu devam eden F.A.’n›n Van'da bulunan
evinde yap›lan arama neticesinde de, 208 kilo reçi-
ne esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Esrar›n Afganistan'da imal
edildi¤i, bat› ülkelerine götürülmek üzere haz›rlan-
d›¤› ö¤renildi. Her iki operasyonda toplam 304 kilo
424 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili gözalt›-
na al›nan flah›slar ç›kar›ld›klar› adli makamlarca tu-
tuklanarak cezaevine gönderildi.

Zehir tacirine bask›n

Samsun Ticaret ve Sanayi Odas› (STSO) ‹hracat›
Gelifltirme Merkezi taraf›ndan üyelerine “‹hra-
catta Gümrük Mevzuat› ve ‹lgili ‹fllemler” konu-

lu seminer verildi.
STSO Davut Altan Meclis Salonu’nda yap›lan top-

lant›da konuflma yapan Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan
Çak›r, h›zla geliflen ülke ihracat›n›n yetiflmifl eleman
s›k›nt›s›n› ortaya ç›kartt›¤›n› belirtti.

Çak›r, “Ülkemiz art›k ihracatta çok ciddi mesafeler
kat etmifltir. ‹limizde bu yükseliflte yerini almaktad›r.
TOBB’un yapt›¤› bir araflt›rmaya göre Samsun, y›llar
itibariyle ihracat› en fazla artan il olarak ilk beflte yer
almaktad›r. Bu sonuç bize Samsun’un bu anlamda bü-
yük bir potansiyeli oldu¤unu göstermektedir. Amac›-
m›z ihracat› iyi bilen insanlar yetifltirerek elimizdeki
potansiyeli en üst seviyede kullanmakt›r” dedi.

‹thalatta Gümrük Mevzuat›
Yap›lan aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan Gümrükler es-

ki Genel Müdür Yard›mc›s› ve Gümrük Müflaviri Yu-
suf Nadi Kural taraf›ndan verilen seminere geçildi.
Kural, tam gün süren e¤itim program›nda, “‹thalatta
Gümrük Mevzuat› ve ‹lgili ‹fllemler”, “G.T.‹.P, Tespit
‹nceleme ve Önemi”, “Ba¤lay›c› Tarife Bilgisi”, “Ver-
gilendirme ve Maliyet”, “Gümrük Rejimleri”, “Dahil-
de ve Hariçte ‹flleme Rejimleri ve Tebli¤ler”, “Uygula-
mada Önemli Süreler”, “‹tirazlar ve Cezalar”, “Sahte
Menfleli Eflya” gibi konularda kat›l›mc›lara bilgi aktar-
d›. Seminer sonunda 28 kat›l›mc›ya STSO ve ‹GE-
ME’den onayl› sertifika da¤›t›ld›.

Rekabet için Hopa-Batum
aras›nda demiryolu flart
Hopa-Batum demiryolu projesi ile Orta

Asya ile Türkiye’den ve Türkiye üze-
rinden yap›lacak olan tafl›mac›l›¤›n bir

k›sm›n›n bu bölge yollar› ve limanlar›n›n kul-
lan›larak yap›ld›. 1988 y›l›nda aç›lan Sarp S›-
n›r Kap›s›’n›n hizmete girmesi ile bafllayan tu-
rizm faaliyetleri sonucu ortaya ç›kan ulafl›m
ihtiyac›n›n karfl›lanmas› amac›yla gündeme ta-
fl›nd›.

Di¤er taraftan da yap›m› planlanan Gire-
sun-Tirebolu, Trabzon-Tirebolu-Diyarbak›r ve
Trabzon-Rize-Hopa yeni demiryolu hatlar› ile
Do¤u Karadeniz Bölgesindeki flehirlerin de-
miryolu flebekesine kavuflturulmas› ve bu fle-
bekenin Kafkasya üzerinden Rusya Federas-
yonu’na ve Orta Asya’ya ba¤lanmas› hedef-
leniyor. 

Gürcistan limanlar›na göre daha güvenli
ve liman hizmetleri (yükleme, boflaltma, el-
leçleme) kapasitesi daha yüksek olan Türki-
ye’nin Karadeniz limanlar›na gelen yüklerin
Gürcistan ve Gürcistan üzerinden Azerbay-
can ve Orta Asya’ya demiryolu tafl›mac›l›¤›
ile aktar›lmas› aç›s›ndan Hopa-Batum demir-
yolu ba¤lant›s› Türkiye bak›m›ndan yine ayn›
derecede öneme haiz olup, her iki ülkenin
menfaatine olacakt›r. 

Stratejik konumu güçlenir

Ayr›ca Hopa’dan Batum’a demiryolu ba¤-
lant›s›n›n sa¤lanmas› ile bu bölgeden Kafkas-
ya ve Orta Asya’ya sürekli art›fl gösteren tica-
ri ulafl›ma büyük katk› sa¤lanaca¤› ve Kara-
deniz limanlar›n›n daha aktif hale gelerek
Türkiye’nin bölgedeki stratejik konumunun
güçlenece¤i söylenebilir. 

Hopa-Batum demiryolu projesi toplam 33
km olup maliyet yaklafl›k 260 milyon ABD
dolar› olarak tahmin ediliyor. Söz konusu
proje, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir-
yollar›’n›n (TCDD) yat›r›m program›na al›-
narak, TCDD taraf›ndan yap›m› için Ulaflt›r-
ma Bakanl›¤› ve Devlet Planlama Teflkilat›
Müsteflarl›¤› (DPT) nezdinde gerekli giriflim-
lerde bulunulmufl ancak proje DPT taraf›ndan
kabul edilmemifltir. 

“Hopa-Batum yeni demiryolu hatt› için
bir fizibilite çal›flmas› projesi” 2004- 2006
TRACECA Eylem Plan›nda yer almas› için
önerilmifltir. DLH’n›n yat›r›m program›nda
yer alan proje kapsam›nda, güzergâh için tek-

nik ve mali fizibilite çal›flmas›n›n yap›lmas› ile
uygulama projelerinin haz›rlanmas› öngörül-
mektedir. Tahmini maliyet 600 bin Euro olan
fizibilitenin süresi 8 ay olarak öngörülmüfltür. 

Gürcistan’›n Batum ve Poti limanlar› Kaf-
kaslar'a ve Orta Asya'ya uzanan demiryolu
a¤›na ba¤l›d›r. Do¤u Karadeniz limanlar› olan
Giresun, Trabzon, Rize ve Hopa limanlar› ise
Türkiye’nin demiryolu ba¤lant›s› olmayan tek
bölgesidir. Türkiye bu koridorda ancak kara-
yolu tafl›mac›l›¤›yla bugüne kadar ayakta kala-
bilmifl ve varl›¤›n› sürdürebilmifltir. Ancak bu
proje ile Kafkaslara ve Orta Asya'ya yap›lan

ihracatta bütün Türkiye bu yönü ile Hopa'ya
ba¤lanacakt›r. Bunun yan›nda Avrupa ülkeleri-
nin nakliyesinde de bir rekabet üstünlü¤ü de
sa¤lanacakt›r. Bütün bunlar› üst üste koydu¤u-
muz zaman Hopa-Batum aras›nda yap›lacak
bir demiryolu ile ihracat ve ithalatta ciddi bir
geliflme yaflanacak, ihracatç› ve nakliye sektö-
rü kazançl› ç›kacakt›r. Deniz tafl›mac›l›¤›nda
Poti ve Batum limanlar›na yönelen gemiler de
böylece Hopa liman›n› tercih edeceklerdir.
Türkiye bütün bunlardan dolay› ekonomik ge-
tirisi ve de¤eri yüksek olan bu projeyi hayata
geçirmelidir.

Do¤u Karadeniz
ihracatta geriledi

Trabzon, Rize ve Artvin illerinden
yap›lan ihracattaki düflüflü de¤erlendi-
ren Do¤u Karadeniz ‹hracatç›lar Birli-
¤i Yönetim Kurulu Baflkan› Ahmet
Hamdi Gürdo¤an, bu y›l›n ilk befl
ay›ndaki ihracatta, önceki döneme gö-
re yüzde 2 düflüfl yafland›¤›n› kaydetti.

‹hracat›n 295 milyon 756 bin 966
dolarl›k bölümünün Trabzon, 109 mil-
yon 197 bin 270 dolarl›k bölümünün
Rize, 16 milyon 813 bin 611 dolarl›k
bölümünün ise Artvin'den yap›ld›¤›na
dikkat çeken Gürdo¤an, en çok ihracat
yap›lan ürünlerin bafl›nda f›nd›k, yafl
meyve ve sebze ile madencilik 
ürünleri geldi¤ini belirtti.

Hayati Akbafl/Hopa

Otobüs firmalar›ndan al›nan bilgilere göre fi›rnak’tan ortalama her gün 30’a yak›n kifli baflka flehirlere 
tafl›n›yor. Ayr›ca kamyonlar ile göç eden insanlar› buna eklendi¤inde say› 50’ye kadar yükselebiliyor. 

Güneydo¤u bölgesinde yaflanan ekonomik s›k›nt›lar›n en belirgin görüldü¤ü yer otobüs terminalleri.
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C M Y K

Partilerin, milletvekili aday listelerini
belirleyip, Yüksek Seçim Kuru-

lu’na (YSK) vermesiyle birlikte Türki-
ye seçim atmosferine girdi. Seçim
süresinde halk›n sa¤l›¤›na biraz daha
dikkat etmesi gerekiyor…

Özellikle ifladamlar› ve firma yetkili-
leri her seçim döneminde psikolojik
olarak etkilendi¤i bir gerçektir. fiuan-
da Türkiye’de herhangi bir kriz söz
konusu de¤ildir, ancak en ufak bir
sallant›da, en çok etkilenecek sektör;
lojistik ve nakliye sektörüdür…

Lojistik ve nakliye sektörü hepimi-
zin bildi¤i gibi hizmet sektörüdür.
E¤er piyasalarda bir daralma olursa,
bu üretime yans›r. Üretim olmad›¤›
zamanda lojistik ve nakliye olmaz…

Zaman zaman ekonomi köfle ya-
zarlar›, piyasalarda daralma yaflana-
ca¤› yönünde kaleme ald›klar› maka-
lelerinde, hem sektöre hem de halka
azda olsa bir korku yaflatmaktad›r.
“Sektörde bir belirsizlik yaflanacak”
denildi¤i zaman lojistik ve nakliye
sektöründe de bu durum korkuya ne-
den olur. Korku ise her zaman ifli bo-
zan bir faktördür…

Her seçim döneminde oldu¤u gibi
bu döneminde de partiler vaatlerde
bulunarak, birbirlerinin kirli çamafl›r-
lar›n› ortaya dökmeye çal›flacak. Bu
flekilde belki suni gündemler olufltu-
rulabilir, ancak bu gündemler halk›n
psikolojisini fazla etkilemeyece¤i ka-
tindeyim. Önemli olan güvenirliktir.
Bugün ifl dünyas› ve lojistik firmalar›-
n›n en çok üzerinde durdu¤u ve hü-
kümetten talep etti¤i fley; terör sald›-
r›lar› ve güvenirliliktir. Dana sonra di-
¤er talepleri geliyor…

Akaryak›ta gelen günübirlik zamlar;
ifl dünyas› baflta olmak üzere tüm
halk› derinden etkileyerek, psikoloji-
sinin bozulmas›na neden olmufltur…

Do¤uda yaflayan insanlar›m›z› dev-
lete düflman eden terördür. E¤er te-
rör olaylar›n›n önüne geçilmezse, ta-
fl›mac›l›k sektörü de bundan çok faz-
la etkilenecektir. S›n›rlarla ile ilgili
problemler ç›kt›¤›nda; tafl›mac›l›k ak-
sayacak, hatta durma noktas›na ge-
lecektir…

Yukar›da da ifade etmeye çal›flt›-
¤›m gibi korku her zaman ifli bozan
faktördür. Korkunun oldu¤u yerde
yat›r›m olmaz, nakliye yap›lamaz, in-
sanlar ekonomik özgürlü¤e kavufla-
maz…

fiuanda baz› bas›n organlar› iktidar
partinin; “Biz halk› memnun ettik. Or-
tal›k güllük-gülistanl›k. Kazançlar
yükseldi, halk›n yaflam flartlar› iyilefl-
ti…” gibi propagandas›n› yap›yor.
Ama sektörün içine girip, kamyon-
cuyla, nakliyeciyle, otobüs firma sa-
hibiyle, floför ile konufltu¤u vakit ola-
y›n hiçte öyle olmad›¤› görecek…

Soka¤a ç›k›p halk›n aras›na kar›flt›-
¤›n›zda; “halk ekmek derdinde, siya-
si oy peflinde…” söylemlerinin yük-
seldi¤ini duyacaks›n›z!...

Lojistik firmalar› baflta olmak üzere
birçok sektör yeni dönemde
TBMM’ye, birden fazla partinin gitme-
sinden yana. Ülke ad›na al›nacak ka-
rarlar›n enine boyuna tart›fl›lmas› için
bunun flart oldu¤unu düflünüyor…

Lojistik ve nakliye sektöründe ya-
flanan tüm olumsuzluklar, sektör bi-
reylerinin ruh halini derinden etkiler.
Bunun sonucunda da ortaya birçok
psikolojik rahats›zl›k ç›kar. Psikolojik
rahats›zl›klara ba¤l› olarak da bedeni
rahats›zl›klar bafl gösterir. Bu tür ra-
hats›zl›klar yaflanmamas› için insan-
lar›n sa¤l›¤›na gereken önemi verme-
si flart…

Seçim Psikolojisi!..

Alanur
ÖZALP

Alanur ÖZALP
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Merkezi Fransa’n›n Clermont-Ferrand fleh-
rinde bulunan Michelin, 170 ülkedeki sa-
t›fl a¤› ve 19 ülkede yer alan 69 üretim te-

sisiyle global endüstriyel varl›¤›n› sürdürür. Miche-
lin, uçak, otomobil, bisiklet ve motosiklet, ifl maki-
nas›, tar›m araçlar›, kamyon ve ABD uzay meki¤i
olmak üzere her çeflit araca yönelik lastik üretip kul-
lan›ma sunarak, yolcu ve eflyalar›n hareketlili¤ini
sürdürülebilir olarak gelifltirmek için çal›fl›r. Miche-
lin, 2006 y›l›nda 190 milyon lastik üretmifltir. 

Michelin ve Kamyonlar 

19. yüzy›l›n sonlar›na damgas›n› vuran ve gü-
nümüzde devam eden endüstriyel ve kentsel ge-
liflme, insan ve mal tafl›mac›l›¤›nda h›z, hareket
kabiliyeti ve güvenilirlik aç›s›ndan yeni ihtiyaçlar
do¤urmufltur. Michelin kuruluflundan beri sürekli
olarak, bu hareketlili¤in geliflimine ve iyileflmesi-
ne katk›da bulunmaya odaklan›r.

Otomobil ve hafif kamyon lastiklerinden sonra
Michelin’ in ikinci en çok satan ürün serisi olan
kamyon lastikleri, toplam gelirin yüzde 25’ini
oluflturur. Ancak, kamyon lastikleri en büyük kar
getiri pay›na sahip ve toplam gelirin yaklafl›k
%40’ ›n› oluflturur.

Michelin’in ayr›ca, kamyon endüstrisinde dev-
rim yaratan –ve hala yaratmaya devam eden- çok
say›da yenilik ve çözümü bulunmaktad›r:

M›chelin Teknoloji Merkezi
Michelin, yer ald›¤› her pazar segmentinde-

ki liderlik pozisyonunu sürdürmek amac›yla,
hat›r› say›l›r bir insan kayna¤› ve finansal yat›-
r›m yapar. Araflt›rma, Gelifltirme ve  Endüstri-
leflme için ayr›lan bütçe, Michelin Grubu ciro-
sunun %4’ünü oluflturur. Michelin Teknoloji

Merkezi’nde 4000’den fazla mühendis ve tek-
nisyen çal›flmaktad›r. Michelin, sürekli olarak
yenilik yapmak ve kullan›c›lar›na en iyi çö-
zümleri sunmak amac›yla, TRW, Bosch ve
WABCO gibi endüstriyel ortaklar›n tamamla-
y›c› tecrübelerinden de faydalan›r. 

● Michelin Teknoloji merkezi üç k›taya ya-
y›lm›flt›r: Avrupa (Fransa, ‹spanya), Kuzey
Amerika ve Asya (Japonya, Çin, Tayland).
Merkezin 4000 kiflilik ekibi, uluslararas› ve di-
siplinler-aras› ekipler halinde organize olarak,
afla¤›daki konularda ileri araflt›rmalar yürüt-
mektedir: 

● Malzemeler: bir lasti¤i oluflturan 200’den
fazla farkl› malzeme

● Performans: yol tutufl, gürültü, konfor,
kullan›m, afl›nma ve y›pranma, yak›t tüketimi,
dayan›kl›l›k

● Lastik tasar›m›: yap›, s›rt deseni
● Modelleme ve bilgisayar simülasyonu

● Üretim prosesleri
●  Sars›nt› önleme, lastik bas›nç takibi ve

yer ile temas sistemleri
● Merkezde çeflitli en ileri teknolojiler kul-

lan›l›r:
●  Nükleer manyetik rezonans teknikleri,

spektroskoplar, kromatograflar, mikroskoplar,
X-›fl›nlar› ve dinamometreler kullan›larak bile-
fliklerin ve metal/tekstil takviyelerin analizi 

● Statik ve dinamik test tezgahlar›nda ve
pist ve yol testlerinde lastik deneme ve izleme
Statik ve dinamik test tezgahlar› ile donat›lm›fl
bir tafl›t arac› laboratuvar›

●  Michelin’in sahip oldu¤u geliflmifl bilgi-
sayar kaynaklar›, yeni lastik konseptlerinin ge-
lifltirilmesi için gereken simulasyonlara olanak
tan›r. Daha sonra karmafl›k yap›daki ön ürünler
Fransa, ‹spanya, Amerika ve Japonya’daki
merkezlerde test edilir. 

●  Merkezin üç adet ana test alan› bulun-
maktad›r: 

●  Ladoux, Fransa: yol tutufl, kullan›m, gü-
rültü, konfor ve dayan›kl›l›k testleri için 20
adet piste sahip 500 hektar alanAlmeria, Gü-
ney ‹spanya: Çok zorlu koflullardaki testler
için 5,000 hektar alan 

●  Laurens, Güney Karolina: Kuzey Ameri-
ka pazar› için tasarlanm›fl ürünlerin testleri için
700 hektar alan

●  Michelin ayr›ca kar lastiklerini Ivalo’da,
Finlandiya’da ve Yeni Zellanda’daki  Wanaka
deneme alan›nda test etmektedir. Asya pazar›-
na yönelik ürünler, otomobil üreticileri ve bir-
çok lastik üreticisi taraf›ndan kullan›lan 250
hektarl›k bir alan olan Japan Automobile Rese-
arch Institute (Jari)’de test edilir.

Baflar›n›n kilometre tafllar›...

Birdevinöyküsü

MMiicchheelliinn’’iinn  sseemmbboollüü  
““BBiibbeenndduumm””

Ona “Bibendum” ya da “Lastik Adam” de-
yince birço¤unuz ç›kartamam›fl olabilirsi-
niz. Ancak bir dönem yollar›m›zdaki kam-
yonlar›n “bafltac›” durumundayd›. Hem de
geceleri ›fl›kland›r›lm›fl flekilde görürdük
onu... Michelin’in 109 yafl›nda olmas›na
ra¤men hâlâ dinç görünen bunu sürekli
koflmaya ve spora borçlu herhalde efsane
lastik adam›, art›k konufluyor…

Michelin Türkiye
1996 y›l›nda

kurulan MichelinLastikleri TicaretA.fi, Türk lastik
pazar›nda otomobil,kamyonet, a¤›rvas›ta, tar›m, ifl makinas› ve forkliftlastikleri da¤›t›m› yapmaktad›r.Bilinirli¤ini, Türkiye pazar›ndaki uzunsüreli varl›¤›na (1936 y›l›ndan bu yana) veürünlerinin kalitesine borçlu olanMichelin, kendisine güvenen bayi a¤›sayesinde her geçen gün daha fazla say›dakullan›c›ya ulaflmaktad›r. 2005 y›l›nda 197 milyon lastik üreten ve170 ülkede ürünlerini kullan›c›lar›ylabuluflturan bu dünya markas›; yolgüvenli¤i, uzun ömür ve yüksekperformans sunan ürünleri sayesindegiderek daha çok say›da Türk tüketicisininbe¤enisini kazanmaktad›r.

FARKLI DÜfiÜNÜP
FARKLI HAREKET 
ETMEN‹N BAfiARISI :

:

K aliteye dayal› üretimle kullan›c›lar›n  güvenini
kazanan Michelin, a¤›rl›kl› olarak ülkemizde de
kamyon ve otobüs sahiplerinin tercih etti¤i

marka. Uzun AR-GE çal›flmalar›yla bir as›r› aflk›n süredir
faaliyet gösteren Michelin lastiklerini üreten fabrika en
son teknolojiyle çal›flmas›n›n sonuçlar›n› topluyor. 

1894: Lyon Evrensel Sergisinde üst üste y›¤›lm›fl
lastikler Michelin kardefllere ilham kayna¤› olur.
Edouard, André’ye bu y›¤›n› göstererek “Kollar› olsayd›,
bir insan olabilirdi” der. André Michelin birkaç y›l sonra
bu benzetmeyi hat›rlayacakt›r…

1899: Dönemin ünlü illüstratörü O’Galop’un çizdi¤i
ilk posterlerde Bibendum, havas› inmifl rakip marka
lastikler aras›nda, engelleri barda¤›na doldurmufl, «fiimdi
içme zaman›» (Nunc est Bibendum) diyerek kadeh
kald›rmaktad›r.

1907: Michelin’in kayd›rmaz lastiklerini anlatan,
O’Galop’un çizdi¤i  “Taban” reklam› kuflkusuz
döneminin en ünlü reklamlar› aras›nda yer almaktad›r.

1911: Bibendum, Fulham Road’daki yeni evine
tafl›naca¤›n› duyurur. Michelin’in 75 y›l boyunca Londra
merkezi olarak kullanaca¤› Bibendum görselleriyle süslü
bu  bina, 100 y›l boyunca çok az de¤iflikli¤e u¤ram›fl,
günümüzde restoran olarak hizmet vermektedir

1928: 1920’lerin sonunda hoparlörlerle donat›lm›fl
tan›t›m araçlar›, flehirlerin sokaklar›nda gezerlerdi.
Resimdeki arac›n üzerindeki Bibendum’un kollar›, arac›n
içinden kontrol edilebilmekteydi.

1950: Michelin’in ç›¤›r açan yenili¤i “Radyal Lastik”i
tan›t›rken baflrolde yine Bibendum vard›r…

1963: itibaren Bibendum, sahil flehirlerinde ve
plajlarda çocuklara yönelik oyunlar düzenlemeye
bafllayarak bir kufla¤›n çocukluk an›lar›na damgas›n›
vurur.

1966: Belfast’›n Aldergrove havaalan›nda bir uça¤›n
merdivenlerinde, Kuzey ‹rlandal› 3 Michelin çal›flan›
Bibendum kostümü ile poz veriyor. Dönemin Beatles
ç›lg›nl›¤›na küçük bir at›f…

1973: 1989’a kadar, Tour de France aç›l›fllar›nda

Bibendum eski Brasier, Hochkiss ve itfaiye arabas›
üzerinde geçit törenlerine kat›l›r. Öndeki motosikletin
üzerindeki Bibendum di¤erlerine yol gösterir gibidir..

1985: Michelin, James Bond Filmi “A view to a
kill”de film içi reklam yaparak casuslar›n ac›mas›z
dünyas›nda aniden karfl›m›za ç›kar. Filmin Amerikan
prömiyeri için dizayn edilen bu afiflin tasar›mc›s› Walter
Storozouk’tur.

1998: Yüzüncü y›l, yeni bir imaj : 1998’de Bibendum
incelerek daha modern ve dinamik bir görüntüye
kavuflur. 

2000: Financial Times’›n ve “Report on Business”
dergisinin bir araya getirdi¤i, sanat, tasar›m ve iletiflim
dünyas›n›n seçkin isimlerinden oluflan uluslararas› jüri
Bibendum’u “Dünyan›n En ‹yi Logosu” seçer. 

2006: Bibendum, birkaç y›ll›k bir sessizli¤in sonunda,
ilk defa 3 boyutlu olarak, Michelin’in Avrupa’daki
reklam kampanyas›n›n sözcüsü olur. Televizyon, radyo,
yaz›l› bas›n ve internet ortam›nda Avrupa’da ve
Türkiye’de s›k s›k karfl›m›za ç›kmaya haz›rlanmaktad›r…

Jérôme Laurent

Alpay Selçuk Banu Efe

Jean Pierre Gérard

Michelin’in Türkiye’deki 
yönetim kadrosu
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