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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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Tamer Dinçflahin: “Üç madde var; mali ye-
terlilik, mesleki yeterlilik ve mesleki say-

g›nl›k. Mali yeterlilik diyorsunuz para al›yor-
sunuz yeterlili¤i k›s›tl›yorsunuz. Mesleki ye-
terlilik diyorsunuz e¤itim veren var vermeyen
var. Mesleki sayg›nl›k dedi¤iniz vakit mesleki
sayg›nl›¤›n tek kriteri savc›l›ktan al›nacak iyi
hal ka¤›d› de¤ildir ki! Bir belgeyi befl y›ll›¤›na
verip befl y›l ödetip befl y›l sonra tekrar isteme-
meli. Hangi ifl kolunda bir belge süreli olup da
bir daha ödemesi var?”                          6’da

M
otorlu Tafl›tlar Vergisi borcu olan nakli-
yecilerin araçlar› trafikten men ediliyor.
Araç sahipleri ise çal›flamad›klar› için

ma¤dur duruma düflüyor. Motorlu Tafl›tlar Vergisi
borcu nedeniyle çal›flamayan nakliyeci esnaf›, k›-
sa süre içinde yasal düzenlemenin yap›lmas›n› is-
tiyor. 

2918 Say›l› Karayollar› Trafik Kanununun 34.
maddesine göre, Araçlar›n Fenni Muayenelerini
yapt›rmalar› zorunlu. Ancak, Motorlu Tafl›tlar Ver-
gisi borcu bulunan nakliyeci esnaf›, araçlar›n›n
muayenelerini yapt›ram›yor. Muayenelerini yap-
t›rmadan trafi¤e ç›kan nakliyeciler ise; trafik poli-
si veya jandarma ekiplerinin yapt›klar› kontroller-
de trafikten men ediliyor.

Ma¤duriyetlerin giderilmesi için Maliye Ba-

kanl›¤›’n›n acilen MTV’de yeni düzenleme yap-
mas› gerekti¤ini dile getiren nakliyeci esnaf›,
araçlar› ba¤lanmadan hem çal›fl›p, hem de borçla-
r›n› ödemek istiyor. 

Nakliye sektöründe yaflanan iflsizlik nedeniyle,
MTV baflta olmak üzere di¤er vergi ve Ba¤-Kur,
SKK borçlar›n› da ödeyemediklerini dile getiren
nakliyeciler, “Birlik ve beraberli¤in olmad›¤› sek-
törümüzde haks›z rekabet had safhada. ‹flsizli¤e
ba¤l› olarak düflük olan nakliye fiyatlar› nedeniyle
para kazanam›yoruz. Her geçen gün biraz daha
fazla ekonomik s›k›nt› yaflamaktay›z. Hal böyle
olunca da Motorlu Tafl›tlar Vergisi’ni ödeyemedik.
Vergi borcumuz oldu¤u içinde araçlar›m›z›n fenni
muayenelerini yapt›ram›yoruz. Bu konuda yetkili-
lerden sorumuza çözüm bulmas›n› istiyoruz” dedi.

Bireysellere 
MTV balyozu
Motorlu Tafl›tlar Vergisi (MTV) borcu bulunan bireysel kam-
yoncu esnaf›, araçlar›n›n fenni muayenelerini yapt›ram›yor.
Vergi borcundan dolay› muayeneleri yapt›r›lamayan araç-
lar, kontrollerde tespit edilerek, trafikten men ediliyor.

2918 Say›l› Karayollar› Trafik Kanununun 34. maddesine göre, Araçlar›n Fenni Muayenelerini yapt›rmalar› zo-
runlu. Ancak, Motorlu Tafl›tlar Vergisi borcu bulunan nakliyeci esnaf›, araçlar›n›n muayenelerini yapt›ram›yor.

Kadir Topbafl 
gazetemizi
ziyaret etti

‹
stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Ka-
dir Topbafl, Tafl›mac›lar Gazetesi haber
merkezini ziyaret etti.

Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan geçti¤i-
miz hafta içinde Befliktafl’ta hizmete aç›lan
sosyal tesiste, Baflkan Kadir Topbafl incele-
melerde bulundu. ‹ncelemenin ard›ndan Tafl›-
mac›lar Gazetesi haber merkezini ziyaret
eden Baflkan Topbafl, Gazetemiz imtiyaz sa-
hibi Naci Kalender ve ekibine yay›n hayat›n-
da baflar›lar diledi.

E
amyon pazar›ndaki rekabeti küresel boyutta art›r-
may› hedefleyen ABD otomotiv sanayi, gelifltir-

dikleri araçlarla nakliye sektörüne farkl› bir boyut ka-
zand›rd›. Teknolojik geliflmelerle birlikte floför rahatl›¤›
da düflünülen çekicilerde, yatak k›sm› floför kabininden
ayr› tutuldu. Yüksek tavanl› kamyonlar, Amerikan nak-
liye firmalar› taraf›ndan yo¤un ilgi görmeye bafllad›.
Nakliye sektöründe en büyük sorunun floför s›k›nt›s›
oldu¤unu dile getiren ABD’li nakliye firmalar›, yüksek
tavanl› çekici sayesinde floför s›k›nt›s›n›n k›sa zamanda

afl›laca¤›n› savundu. Yeni araçlarda yatak k›sm›n›n
floför kokpitinden ayr›lmas›yla sürücülerinin istirahat-
lar›n› daha düzenli yapaca¤›n› vurgulayan firma yö-
neticileri , “Yük ve araçlar›m›z floförlerimize emanet-
tir. Onlar›n düzenli istirahat etmeleri, yükün eksiksiz
ve sa¤lam olarak zaman›nda ulaflmas›n› sa¤l›yor. Do-
lay›s›yla gelifltirilen yeni araçlarda, floför rahatl›¤› da
son derece düflünülmüfl. fioför kokpitinden tamamen
ayr›lan yatakl›k k›sm›, sürücülerimiz için mini oda
olarak dizayn edildi.” dedi.

S›n›rda, geçifller
sanc›l› bafllad›
Hatay’›n Reyhanl› ilçesi Cilvegözü Gümrük Ka-

p›s›nda birinci etapta inflaat çal›flmas› tamam-
land›. Ancak ikinci etab›n çal›flmas› içerisinde olan
binalar›n y›k›lmas› da devam ediyor.  Bu arada birin-
ci etaptan yap›lan geçifller, girifl – ç›k›fllarda araç kuy-
ruklar›n›n oluflmas›na neden oluyor. Cilvegözü güm-
rük alan›na girerek ifllem yapmak isteyen araç say›-
s›nda art›fl yaflan›rken, çift s›ra halinde uzayan araç
kuyru¤u 7 kilometreyi buldu. TOBB taraf›ndan bafl-
lat›lan modernizasyon çal›flmas› içerisinde yer alan
inflaat›n h›zla devam etti¤i Cilvegözü Gümrük Kap›-
s›’nda birimler bir yandan tafl›nma di¤er yandan bil-
gisayar sistemlerinin yerlefltirilmesi ile ilgili olarak
çal›flmalar›n› sürdürüyor.  7’de

ABD askerleri 
Türk floförleri 
gözalt›na ald›
Habur S›n›r Kap›s› üzerinden Kuzey Irak’a yük

tafl›yan iki Türk floför, Amerikan askerlerince
gözalt›na al›nd›. Mersinli TIR floförü 56 yafl›ndaki
Muhyettin Nakfli Özk›nac› ile o¤lu 31 yafl›ndaki
Mehmet Özk›nac›'n›n Irak'›n Musul kenti giriflinde
ç›kan çat›flmada, direniflçilerle iflbirli¤i yapt›klar› ge-
rekçesiyle ABD askerlerince gözalt›na al›nd›¤› be-
lirtildi. Mersin merkeze ba¤l› Mezitli Beldesi Yeni
Mahalle Stadyum Caddesi'nde oturan üç çocuk an-
nesi 54 yafl›ndaki Periflan Özk›nac›, Akto¤ Nakliyat
ad›na Irak'a g›da tafl›yan efli Muhyettin Nakfli Özk›-
nac› ile o¤lu Mehmet'ten, 18 May›s'tan bu yana ha-
ber alamad›¤›n› söyledi. 7’de

UND ve RODER
yan yana
UND ve RODER yöneticileri, Alman - Türk Ti-

caret ve Sanayi Odas›’n›n yaz partisinde bir
araya geldi. Alman Büyükelçili¤i’nde verilen davet
yeme¤ine, UND Baflkan› Tamer Dinçflahin, UND
Baflkan Yard›mc›s› Muhteflem Narl›, RODER Yö-
netim Kurulu Üyesi Erhan Gündüz ve RODER ve
U.N RO-RO Yönetim Kurulu Üyesi Zahit Sa¤l›k
eflleriyle birlikte kat›l›rken, Youngturk ve Atlas Lo-
jistik firmalar›n›n sahibi fiükrü Nail Aksu kat›ld›.
UND Baflkan› Tamer Dinçflahin, RODER Yönetim
Kurulu Üyesi Erhan Gündüz ile birlikte nakliye
sektörünün gelece¤ine umutla bakt›klar›n›, fakat
tehlikelere karfl› mücadeleye kesintisiz devam et-
mek gerekti¤ini söyledi.                       2’de

Power Shift
görücüye ç›kt›
Mercedes, Power Shift flanz›man›, Aksaray’daki

fabrikas›nda yabanc› bas›na tan›tt›. Türkiye’de
üretilen Axor çekicilerde ve Axor a¤›r nakliye kam-
yonlar›n›n belli tiplerinde kullan›lacak Power Shift
tam otomatik 12 vitesli flanz›man› test eden yabanc›
bas›n mensuplar›na, Aksaray Kamyon Fabrikas› ve
Türkiye hakk›nda çeflitli bilgiler verildi. 5’te

fiahap Ünlü,
DP’den 
aday

U
ND Baflkan› Tamer Dinçfla-
hin’in “Un Ro Ro’daki hisse-
lerini satmak de¤il fiyat›n› ö¤-

renmek için bir de¤erlendirme yap-
t›k” sözlerine tepki gösteren RODER
‹kinci Baflkan› Erol Soylu, “Bir insan
mal›n›n de¤erini neden tespit etmek
ister, ya satacakt›r ya da teminat gös-
terecektir” dedi. Soylu, “Hisselerin
ederini tespit etmek çok zor bir fley
de¤il. E¤er UND’nin hisselerini sat-
maya niyeti yoksa bu tespiti yapmak
için UN RO RO’ya sorar ve üç afla¤›

befl yukar› bir bedel tespit edilir. Siz
önemli baz› insanlara gidip teklif edi-
yorsunuz, onlardan fiyat istiyorsunuz
onlar da sizi ciddi bir sat›c› kabul
edip buna teklifte bulunuyorlar. Son-
ra dönüp bize gelip soruyorlar:
‘UND, UN RO RO’daki hisselerini
sat›yor. E¤er biz UND hisselerini
al›rsak siz yönetim kurulu olarak bu
hisselerin devrini tescil eder misi-
niz?’ Biz kendilerine kesinlikle böyle
bir fleye muvafakat etmeyece¤imizi
söylüyoruz” dedi.           2’de

UND, Un Ro Ro’ya 
zarar veriyor

D‹NÇfiAH‹N TAfiIMACILI⁄I ANLATTI (1)

Hangi ifl kolunda belgelere 
tekrar para ödeniyor?

Ulusal marker’de
olumlu sonuç
Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu (EPDK)

koordinasyonunda, Türkiye genelinde 18 fle-
hirde, 72 adet akaryak›t depolama ve biyodizel
üretim tesisinde yap›lan ulusal marker denetimle-
rinde, sonuçlar olumlu ç›kt›.

EPDK'dan yap›lan yaz›l› aç›klamaya göre, 8
Haziran tarihinde, EPDK koordinasyonunda, ‹s-
tanbul, Ankara, Kocaeli, K›r›kkale, Gaziantep,
Hatay, Mersin gibi 18 flehirde, 72 adet akaryak›t
depolama ve biyodizel üretim tesisinde denetleme
yap›ld›. Piyasaya sunulacak benzin, motorin ve
biyodizelde 'mevzuatta öngörülen flart ve miktar-
da ulusal marker seviyeleri geçerli ç›kt›. 5’te

Tafl›mac›l›k sektörü-
nün efsane isimle-

rinden Ahmet fiahap Ün-
lü, Demokrat Parti’den
milletvekili aday› oldu.
1944 do¤umlu olan Ah-
met fiahap Ünlü,  Gazi-
antep’ten ikinci s›radan
seçimlere kat›lacak. Ba-
bas› Mehmet Selahattin
Ünlü’nün 1932 y›l›nda
süvari alaylar›n›n iaflesi-
nin ulaflt›rmas›n› yapt›¤›-
n› kaydeden Ahmet fia-
hap Ünlü milletvekili
aday› olmas› ile ilgili
olarak flu aç›klamay›
yapt›: “Babam Melikanl›
Köyü'nden DP ilk millet-
vekillerinden Selahattin
Ünlü'dür. Bende ayn›
partiye destek vererek
milletvekili aday› olma-
n›n heyecan›n› yafl›yo-
rum. Yaflam›m›n büyük
bir bölümü Lojistik sek-
töründe geçti. Bu sektö-
rün her aflamas›n› çok iyi
flekilde bilirim. Bu ne-
denle Lojistik sektörü-
nün temsilcisi olarak
meclis de bulunmak isti-
yorum.”                  8’de

ABD’de yüksek tavanl› kamyonlar,
Nakliye firmalar›n›n gözdesi oldu!
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Türk nakliyecisinine,
Bulgaristan darbesi

Uluslararas› Karayolu Tafl›mac›l›k
faaliyetleri ikili uluslararas› kara-

yolu tafl›ma anlaflmalar› ve bunlara
ba¤l› olarak imzalanan protokoller-
de belirlenmifl esaslara göre yürü-
tülmektedir. Ayak oyunlar›n› çok iyi
bilen Bulgaristan, Türkiye’deki
uluslararas› tafl›malara hâkim ola-
bilmek için illegal yollarla ikili tafl›-
malar› 3. ülke tafl›malar›na çeviri-
yor!..

Hat›rlanaca¤› üzere; 1 Ocak 2007
tarihi itibariyle Avrupa Birli¤i (AB)
ülkesi olan Bulgaristan, Türk nakli-
yecisini köfleye s›k›flt›rm›fl ve Bul-
garistan üzerinden Avrupa’ya yap›-
lan tafl›malar›m›zda sorunlar ya-
flanmaya bafllam›flt›. Bulgaristan’la
yaflanan sorunlar›n çözümü için
harekete geçen Türkiye, 10-11 Ma-
y›s 2007 tarihleri aras›nda Bulgaris-
tan’›n Sofya kentinde Kara Ulaflt›r-
mas› Karma Komisyonu toplant›s›n›
gerçeklefltirerek, Bulgaristan Hü-
kümeti ile bir anlaflma sa¤lanm›fl-
t›...

Bu anlaflma kapsam›nda Bulga-
ristan’a 10 bin bofl ve 20 binde do-
lu girifl olmak üzere 30 bin adet
transit geçifl belge hakk› tan›nd›.
Bulgaristan’›n 3. ülke tafl›malar›nda
ise 500 adet kotas› bulunuyor!..

Sofya’da yap›lan anlaflmayla bir-
likte Türkiye yollar›nda Bulgar kam-
yonlar› boy göstermeye bafllad›. 

“Bunda ne var? ‹yiya iflte! Bulga-
ristan’la d›fl ticaret hacmimiz büyü-
yor!” diyenleriniz olabilir. Ama du-
rum hiçte öyle de¤il. Türkiye’ye bofl
giren Bulgar araçlar›; Türkiye’den
Avrupa’ya yap›lacak yükleri ikili ta-
fl›ma gibi al›p, Bulgaristan’a tafl›-
yor. Buradan da 3. ülkelere mallar›n
nakliyesi yap›l›yor. Yani Türk nakli-
yecisinin yapaca¤› tafl›may›, Bulgar
nakliyecisi illegal yollarla elinden
al›yor!...

Bulgar araçlar›n›n Türk toprakla-
r›na girmesiyle birlikte uluslararas›
nakliye sektöründe y›k›c› rekabette
bafl gösterdi. Bulgaristan’da nakli-
ye maliyetleri, Türkiye’ye göre da-
ha düflüktür. Her fleyden önemlisi
orada akaryak›t, bizden daha
ucuzdur. Dolay›s›yla buda tafl›ma
fiyatlar›na yans›yor. Hal böyle olun-
ca yük bulmalar› daha kolay olu-
yor!..

Bulgaristan’dan Türkiye’ye bofl
girip, dolu ç›kan araçlar›n s›n›r ka-
p›lar›nda UBAK belge kontrolleri
de sa¤l›kl› yap›lam›yor. Bunun en
önemli nedeni de Ulaflt›rma Ba-
kanl›¤›’n›n bu konudaki görevini
Gümrük ‹daresi’ne devretmesi ve
otomasyon altyap›s›n›n yetersizli-
¤idir.

Bulgaristan’a tan›nan transit ge-
çifl belgelerinin; usulüne uygun
kullan›l›p, kullan›lmad›¤›n›n takibi
aç›s›ndan Ulaflt›rma Bakanl›¤› bafl-
ta olmak üzere Gümrükler ‹dare-
si’ne büyük görev düflmekte. Özel-
likle Bulgaristan’dan Türkiye’ye gi-
rifl yapacak Bulgar araçlar›n›n iç
gümrüklerde UBAK belgesinin
olup olmad›¤› kontrol edilerek, ikili
tafl›malar›n gerçekten ikili tafl›malar
için mi kullan›ld›¤› tespit edilmeli-
dir. Çünkü Bulgar nakliyecileri, yü-
kün gidece¤i ilk yeri Bulgaristan
olarak gösteriyor. Bulgaristan’a
ulaflt›r›ld›¤›nda yükün gümrü¤ü bi-
tiriliyor ve oradan da 3. ülke tafl›-
malar› bafll›yor.

Bulgaristan’a verilen geçifl bel-
geleri, kontrol olmad›¤› için Türk
nakliyecisinin aleyhine döndü.
Bundan dolay›; Bulgaristan’›n ille-
gal yollarla gerçeklefltirdi¤i ulusla-
raras› tafl›may›, Türk nakliyecisi için
bir tehlike olarak alg›l›yorum. 

Bugün uluslararas› tafl›mam›za el
atan Bulgar nakliyecileri, yar›n yurt
içi nakliyemizde de söz sahibi ola-
cakt›r. Bulgar nakliyecilerin bu giri-
flimlerine meyil vermemek için hü-
kümet yetkilileri acil önlem almal›d›r.
Aksi takdirde yar›n geç olabilir!..

M. Naci
KALENDER

M. Naci KALENDER

K ara Tafl›mac›l›k Sektörü’nün sorunla-
r›n› dile getirmek, sektörün sesini du-

yurabilmek amac›yla TBMM’ne girmek
için AKP’den aday aday› olan meslek-
tafllar›m›z vard›.

Hala mevcut iktidar partisinden medet
uman okumufl, görmüfl-geçirmifl, sade-
ce sektörde de¤il, ülkemizde ve dünya
da olup bitenleri yorumlayacak bilinç,
analiz edecek öngörü ve yetene¤e sahip
sektör temsilcilerimiz oldu¤u sürece içi-
miz rahat etmeli.

Vatana-millete faydal› olmak, emek
verdikleri, ait olduklar› sektörlerin sorun-
lar›n› dile getirmek, çözüm yollar› suna-
bilmek 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 sektörü y›k›ma u¤ratacak, on bin-
lerce, yüz binlerce insan› iflsiz b›rakacak,
ülkeyi vergi kayb›na u¤ratacak olmas›;
üç y›l boyunca tüm siyasi partilere anla-
t›ld›. ‹ktidar partisi dâhil milletvekillerine,
bakanlara raporlar verildi. Ulaflt›rma Sek-
törünün stratejik öneme sahip oldu¤u,
AB bahanesiyle sektörde küçük iflletme-
lerin kapat›lmas›na, sektörün yabanc›la-
r›n denetimine aç›lmas›na çal›fl›ld›¤›, ç›-
kar›lan yasa ve yönetmeli¤in uygulanma-
s›n›n büyük haks›zl›k ve yanl›fll›k olaca¤›
s›k›nt›lar›m›z› dinleyen tüm siyasi parti
temsilcileri taraf›ndan 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
sektörlerinde yaflanan s›k›nt›lar› dile geti-
ren, parti baflkan veya temsilcilerinin KA-
RA TAfiIMACILIK SEKTÖRÜ’ nün yafla-
d›¤› s›k›nt›lar›, ç›kar›lan bir yönetmelikle
yüz binlerce YTL belge ücreti istendi¤ini
dile getirdiklerini ne gördüm ne de duy-
dum. Bunun nedenlerini uzun uzun yaz-
maya hiç gerek yok. Bence en önemli
neden; Kara Tafl›mac›l›k Sektörü, söyle-
diklerinin dikkate al›nmas›n› sa¤layacak
kamuoyu oluflturamam›flt›r. Sektörel gü-
cünü ortaya koyarak eylemlerle kamu-
oyu oluflturamayan hareketlerin iktidar-
dan, güçlüden yana olan büyük bas›n ve
medya taraf›ndan dikkate al›nmayaca¤›
gerçe¤ini göz ard› etmifltir. Böylece inan-
d›r›c› olamam›flt›r. 

Bu konuda en büyük deste¤i vermesi
gereken üyesi oldu¤umuz ‹stanbul Tica-
ret Odas›, üzerine düfleni yapmam›flt›r.
Ulaflt›rma Bakan›’n› üyelerinin yo¤un ta-
lebiyle toplant›ya davet etmeyi “üzerine
düflen görevi yerine getirmek” olarak gö-
ren ‹TO Baflkan›, defalarca TV ekranlar›-
na ç›km›fl,  bas›na demeçler vermifl ama
bu kanun ve Yönetmeli¤in ‹TO’ya kay›tl›
binlerce üyesini sektör d›fl›na itece¤in-
den, bu kanun ve yönetmeli¤in belge üc-
reti diye istenilen paralarla amac›n› aflt›-
¤›ndan, uygulanmamas› gerekti¤inden
bahsetmemifltir. Tam tersi; üyelerinin
ödedi¤i aidatlarla varl›¤›n› sürdüren ‹TO,
üyelerinin feryatlar›na ra¤men belgelerin
reklâmlar›n› yapan afiflleri binaya asarak
idareye destek ve cesaret vermifltir.

Bütün bunlar zaten Kara Tafl›mac›l›k
Sektörü’nün bildi¤i gerçekler. Bu güne
kadar defalarca yaz›ld›, söylendi. Gelinen
durum ise ortada. Sektörün bütün un-
surlar› mali s›k›nt› içerisindedir. Ülkede
gerçekleri yans›tmayan rakamlarla eko-
nominin iyiye gitti¤i masallar›, yaflam
standard› gittikçe düflen insanlar›n ce-
binden her geçen gün daha fazla para
eksilir ve daha fazla borçlan›rken, gayr›
safi milli hâs›la flu kadar bin dolara ç›kt›
hikayeleri ile, ihracat patlad›! Aç›klamala-

r›na karfl›n ‹thalat rakamlar›n›n verilmedi-
¤i ve ara mal ithalat patlamas›ndan bah-
sedilmedi¤i aldatmacalar› ile oyalan›yo-
ruz.

Sektörümüz için ç›kar›lan yasa ve yö-
netmeli¤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 bahanesiyle ç›kart›ld›. Sonuç: o
sektörlerde de küçük iflletmeler, çal›flan-
lar, üretenler, eme¤iyle geçinenler, ulusal
ç›karlar›m›z zarar gördü. Kazananlar ve
kazançl› ç›kanlarsa yine birkaç güçlü ya-
banc› finans flirketleri ve ülkemizdeki ifl-
birlikçileri.

Ç›kar›lan yasa-yönetmelikleri takip et-
meye çal›fl›yorum. Mesle¤imiz gere¤i
bizlerin di¤er sektörlerde yaflananlar› bil-
memiz de¤il, bilmememiz garip olur za-
ten. Ancak afla¤›da bas›nda yer alan bir
haberi okuyunca daha çok bilmedi¤imiz
fleyler oldu¤unu gördüm. Ülkemiz nere-
ye gidiyor, nereye götürülmek isteniyor?
Haber medya da yer almad› tabi,  daha
önce okumam›fl olan meslektafllar›mla
paylaflmak istedim. 

2006 Y›l›n’da Baflbakan R.T.Erdo¤an
taraf›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 yasa birden bire Mec-
lis’e getiriliyor.

Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat› (E‹T) kuru-
cu üyeleri ‹ran, Pakistan ve Türkiye’nin
kurdu¤u Ekobank (Ticaret ve Kalk›nma
Bankas›), yasa yürürlü¤e girdi¤inde her
türlü yarg›lama, müdahale ve vergiden
muaf olacak. Polis, asker baflta olmak
üzere; devletin hiçbir kolluk kuvveti bu
bankan›n binalar›na giremeyecek. Ev-
raklar›na el konulamayacak. Bankan›n
çal›flanlar›, görevleri sona erdikten sonra
bile yarg›lanamayacak. Ekobank, ben-
zerleri Karadeniz Ticaret ve Kalk›nma

Bankas›, Avrupa Yat›r›m Bankas› gibi ku-
rulufllarda yer alan bu hükümler do¤rul-
tusunda Türkiye’nin ilk devletler üstü
(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‹T) Tica-
ret ve Kalk›nma Bankas› aras›ndaki Mer-
kez Anlaflma"da yer al›yor. 23 madde-
den oluflan Ekobank Merkez Anlaflma-
s›’n›n kritik hükümleri flöyle:

Bankan›n yasal dokunulmazl›¤› var.
Bankan›n mekân› (binalar, arazi, girifl

ve tesisler) tecavüzden masun (dokunul-
maz) olacak.

Bankan›n arflivleri her türlü tecavüz-
den masun olacakt›r. Her türlü resmi ile-
tiflim, sansürden ve bunlar›n gizlili¤ini ih-
lal edecek sair önleme veya müdahale-
den masun olacak.

Bankaya ba¤l› kifliler, bankan›n doku-
nulmazl›ktan feragat etti¤i haller hariç ol-
mak üzere, resmi görevlerinde yapm›fl
olduklar› fiiller bak›m›ndan görev veya
hizmetleri sona erdikten sonra dahi yasal
takibattan masun olacak.

‹dari, adli, askeri veya polis olsun, hü-
kümetin hiçbir görevlisi veya kamu yetki-
sini kullanan hiçbir flah›s (Baflkan onay›
d›fl›nda) banka mekân›na giremeyecek.

Banka kazanc›, karlar› gibi her türlü
varl›k gelirleri, faaliyet ve ifllemleri, mal ve
hizmet al›mlar› KDV, gelir vergisi, stopaj,
damga vergisi dahil fakat bunlarla s›n›rla-
maks›z›n, flimdiki ve gelecekteki do¤ru-
dan ve dolayl› her türlü vergi ve resimden
muaf olacak.

Hükümet çok önemli ifllerle meflgul,
bu kadar önemli çal›flmalar›n aras›nda
kimsenin bizle u¤raflacak hali yok. Belki
bu banka uygun koflullarda Türk Nakli-
yecisine kredi verir. Ad›; Ticaret ve Kal-
k›nma Bankas›. Tafl›mac›l›k Sektörü de
kalk›nmas› gereken sektörler aras›nda
de¤il mi?

Ülkemiz nereye
gidiyor?

Nilgün
ÖNKAL

Nilgün ÖNKAL

UND,Un Ro Ro’ya zarar veriyor

U
luslar aras› Nakliyeciler Derne¤i
(UND) Baflkan› Tamer Dinçflahin’in
“Un Ro Ro’daki hisselerini satmak

de¤il fiyat›n› ö¤renmek için bir de¤erlendir-
me yapt›k” sözlerine tepki gösteren Ro-Ro
Gemi ‹flletmecileri ve Kombine Tafl›mac›la-
r› Derne¤i (RODER)
‹kinci Baflkan› Erol
Soylu, “Bir insan mal›-
n›n de¤erini neden tespit
etmek ister, ya satacakt›r
ya da teminat göstere-
cektir” de¤erlendirmesi-
ni yapt›. 

UND’nin malvarl›¤›-
n›n tamam›n›n tafl›mac›-
l›k sektörünün duayeni
Saffet Ulusoy dönemin-
de elde edildi¤ini belir-
ten Soylu, UND’nin flu
anda elinde bulundurdu-
¤u üç adet UN Ro-Ro
hissesinin de Saffet
Ulusoy döneminde
UND’ye kazand›r›ld›¤›-
n› hat›rlatt›. 

Saffet Ulusoy taraf›n-
dan UND’ye mal edilen
de¤erlerin sat›lmas›na
flahsen raz› olmad›¤›n›
dile getiren Erol Soylu,
“Hisselerin ederini tespit
etmek çok zor bir fley de-
¤il. E¤er UND’nin hisselerini satmaya niye-
ti yoksa bu tespiti yapmak için UN RO
RO’ya sorar ve üç afla¤› befl yukar› bir be-
del tespit edilir” görüfllerini belirterek, “Siz
önemli baz› insanlara gidip teklif ediyorsu-
nuz, onlardan fiyat istiyorsunuz onlar da si-
zi ciddi bir sat›c› kabul edip buna teklifte

bulunuyorlar. Sonra dönüp bize gelip soru-
yorlar: ‘UND, UN RO RO’daki hisselerini
sat›yor. E¤er biz UND hisselerini al›rsak siz
yönetim kurulu olarak bu hisselerin devrini
tescil eder misiniz?’ Biz kendilerine kesin-
likle böyle bir fleye muvafakat etmeyece¤i-

mizi söylüyoruz” dedi. 
SATIfiA ‹Z‹N VERMEY‹Z

UND’nin UN RO RO’daki hisselerinin
sat›fl›nda UN RO-RO’nun kontrolünde olan
bir fley varsa, bu sat›fla izin vermeyecekleri-
ni kaydeden Erol Soylu, “Bizimle alakal›
olmayan bir ifl ya da bizim tasarruf hakk›-

m›z olmayan bir ifl yaparlarsa zaten haberi-
miz bile olmaz. Ama bizim onay›m›zdan
geçmesi gereken bir ifl mevzu bahis ise bu-
na müsaade etmeyiz” fleklinde konufltu. 

22 Haziran’da sat›fla ç›kacak UN RO RO
için UND’nin tavr›n› elefltiren Soylu,
UND’nin ‘UN RO RO’yu biz alaca¤›z al-
mazsak baflka bir Ro Ro hatt› kuraca¤›z’
aç›klamas›n› fiyat› afla¤› çekmeye yönelik
politika oldu¤unu öne sürdü. 

Soylu,“Ortada bir flirket var ve bu flirke-
tin bir varl›¤› var. fiirketin de¤erini piyasa
belirler. Bu bir arz-talep meselesidir. Ama
UND diyor ki bu flirketin de¤eri flu kadar-
dan fazla de¤ildir. Rakam deklare ediyor.
Daha önceki aç›klamalar›nda da kim ne ka-

dar verirse 1 milyon dolar yukar›s›nda vere-
ce¤im diyordu. Almak istediklerinden de¤il
bu güne kadar olan politikalar›na devam et-
mek, UN Ro-Ro ortaklar›na zarar vermek,
flirkete zarar vermek için bu tarz görüfller
deklere ediyorlar. Bunlar› gayri ciddi yakla-
fl›mlar olarak de¤erlendiriyoruz.” dedi.

UND Baflkan› Tamer Dinçflahin’in Un RO
RO ile ilgili yapt›¤› aç›klamalar sonras› RO-
DER ‹kinci Baflkan› Erol Soylu bu aç›klama-
lara tepki gösterdi. Soylu “UND, Un Ro
Ro’ya zarar veriyor” dedi.

RODER ‹K‹NC‹ BAfiKANI EROL SOYLU: 

UND ve RODER
yan yana

‹
stanbul Tarabya’daki Alman Büyükelçili¤i eski
Rezidans›nda verilen davet yeme¤i, Türkiye’de

faaliyet gösteren Alman firmalar›n›n sponsorlu-
¤unda düzenlendi.

MAN Türkiye A.fi. Sat›fl Müdürü fiinasi Ekin-
cio¤lu’nun da kat›ld›¤› yaz partisine; UND Baflka-
n› Tamer Dinçflahin, UND Baflkan Yard›mc›s›
Muhteflem Narl›, RODER Yönetim Kurulu Üyesi
Erhan Gündüz ve RODER ve U.N RO-RO Yöne-
tim Kurulu Üyesi Zahit Sa¤l›k eflleriyle birlikte
kat›l›rken, Youngturk ve Atlas Lojistik firmalar›-
n›n sahibi fiükrü Nail Aksu da geceye k›z›yla bir-
likte kat›ld›.

UND ve RO-
DER yöneticile-
ri, Alman mutfa-
¤›n›n sunuldu¤u
dansl› bir akflam
yeme¤i eflli¤in-
de hofl bir yaz
sohbeti yapma
f›rsat› da buldu. 

UND Baflka-
n› Tamer Dinç-
flahin, RODER
Yönetim Kurulu
Üyesi Erhan
Gündüz ile birlikte nakliye sektörünün gelece¤i-
ne umutla bakt›klar›n›, fakat tehlikelere karfl› mü-
cadeleye kesintisiz devam etmek gerekti¤ini söy-
ledi. Öte yandan sektör mensuplar›, UND ve
RODER yöneticilerinin yak›nlaflt›¤› bu gecenin
bir bafllang›ç olarak uzun y›llar devam etmesini
arzulad›.

UUNNDD  vvee  RROODDEERR  yyöönneettiicciilleerrii,,
AAllmmaann  --  TTüürrkk  TTiiccaarreett  vvee  SSaannaayyii
OOddaass››’’nn››nn  yyaazz  ppaarrttiissiinnddee  bbiirr
aarraayyaa  ggeellddii..  PPaarrttiiyyee  MMAANN  TTüürrkkiiyyee
yyöönneettiicciilleerrii  ddee  kkaatt››lldd››..

Bulgarlar›n ikili tafl›ma oyunu
G

ümrük ‹dareleri Bulgar araçlar›n ikili
tafl›ma belgelerini yeterince kontrol
edemeyince, Bulgar TIR’lar› ikili tafl›-

ma belgeleriyle Türkiye’den üçüncü ülkelere
tafl›ma yapmaya bafllad›. RODER ‹kinci Bafl-
kan› Erol Soylu, Bulgar TIR’lar›n›n Türkiye’ye
bofl girip dolu ç›kma say›s›n›n 10 bin, dolu gi-
rip dolu ç›k›fl yapan araçlar için ise 20 bin ola-

rak belirlenmesine karfl›l›k s›n›r gümrüklerinde
gerekli kontrollerin yap›lmamas›ndan ötürü
Bulgar araçlar›n›n bu belgeleri baflka amaçlar
do¤rultusunda 3’üncü ülke tafl›malar› için kul-
land›klar›n› belirtti. Bulgaristan ile düzenlenen
KUKK toplant›s› sonras›, Bulgar TIR’lar›n›n
ak›n ak›n Türkiye’ye  geldi¤ine dikkat çeken
RODER ‹kinci Baflkan› Erol Soylu, “Biz onla-

ra 10 bin tane bofl girifl izni, 20 binde dolu girifl
verdik ama kap›da bu araçlar›n ve UBAK bel-
gelerinin kontrolünü sa¤l›kl› yapam›yoruz
Ulaflt›rma Bakanl›¤› bu konulardaki yetkiyi
Gümrük ‹darelerine devretti. Gerekli otomas-
yona entegre olamad›¤›m›z için kap›lardan ç›-
kan arabalar›n bilgisayar kay›tlar›n›n bu belge
sistemi ile de ilintilendirilmesi laz›m” dedi. 

Soylu: “E¤er UND’nin hisselerini satmaya niyeti yoksa bu tespiti yapmak için UN RO RO’ya sorar ve üç afla¤› befl yukar› bir bedel tespit edilir.”

(Soldan-sa¤a) UND Baflkan› Tamer Dinçflahin, MAN Sat›fl

Müdürü fiinasi Ekinci o¤lu ve MAN Servis Müdürü R›za Güneri.

Tamer Dinçflahin ve RODER

Yönetim Kurul Üyesi Erhan Gündüz.
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Kamyoncular›n sabr›
tükeniyor (2)

Bir önceki makalemde kamyoncu esnaf›m›-
z›n s›k›nt›lar›n› dile getirmifltim. Kamyoncu-

lar›m›z›n o kadar büyük problemleri var ki bir-
kaç sütuna s›¤d›rmak ne yaz›k ki mümkün de-
¤il. 

Hayati derecede önem arz eden problemle-
rini dile getirmeye çal›flaca¤›m. 

Kamyoncu esnaf› yeni karayolu tafl›ma mev-
zuat›n›n kendilerine yarar sa¤layaca¤›n› ve bu
sistemden kazançl› ç›kacaklar›n› umuyorlard›
çünkü Ulaflt›rma Bakan› dahil tüm yetkililer bu
mevzuat sayesinde kamyoncunun makus ka-
derinin de¤iflece¤ini söylüyordu.

Geçen yaklafl›k iki y›ll›k zaman dilimi kam-
yoncu esnaf›m›za hiçbir fley kazand›rmad›¤› gi-
bi kamyoncular›m›za zarar vermeye bafllad›.
Sözde Büyük lojistik flirketleri bu mevzuattan
ald›klar› cesaretle komisyonlar›n› art›rmaya
bafllad›lar. Eskiden bir kesiyorlard› flimdi befl
kesiyorlar. Hele bu komisyoncu sözde büyük
lojistik flirketi x fabrikas›nda birde komisyoncu
bir müdür buldu ise tamam kamyoncunun ifli
bitti. Eh 4925 Say›l› karayolu Tafl›ma kanunu-
nun 5.maddesi aç›k “Tafl›malar engellenemez’’

Tabi ki kamyoncular›m›zda tafl›malar›n en-
gellenmesini istemiyorlar. Ancak bu sistemin
kontrolünü elinde tutan Ulaflt›rma Bakanl›¤›
mevzuat› tüm yönleri ile uygulamaya bafllarsa,
adil bir rekabet ortam›n› sa¤larsa, tüm tafl›ma-
c›lar›n hak ve sorumluluklar›n› yasalarla belirler-
se, taban fiyat uygulamas›n› bir an önce etkin
hale getirirse Kamyoncu neden rahats›z olsun. 

Kamyoncular›m›z›n arad›¤› ba¤c›y› dövmek
de¤il üzüm yemektir. Bu günkü durumda ba¤-
c› üzüm bahçesini bireysel kamyoncuya tama-
men kapatm›fl b›rak›n üzüm yemeyi üzümün
çekirde¤ini dahi kamyoncuya yedirmek istemi-
yor. Bu durumda kamyoncu ne yapacak otu-
rup ba¤c›n›n büyük bir ifltahla üzüm yedi¤ini mi
seyir edecek yoksa kendi hakk› olan üzümleri
almak için ba¤›n kap›s›n› m› zorlayacak? Kam-
yoncular›m›z›n kendi haklar›n› almak için ana-
yasa ve kanunlar›m›z›n elverdi¤i tüm demokra-
tik haklar›n› kullanacaklar›ndan kimsenin kufl-
kusu olmamal›d›r.

TON X KM UYGULAMASI
Haks›z rekabetin hüküm sürdü¤ü tafl›mac›l›k

sektöründe tabiri caizse art›k b›çak kemi¤e da-
yand›.

Haks›z rekabet her gün artarak devam edi-
yor. Kamyoncular›n navlunlar› da  bu haks›z re-
kabete paralel düflmeye devam ediyor. Akar-
yak›ta yedek parçaya vergiye lisans bedellerine
belirli oranlarda zam geliyor ama tafl›ma nav-
lunlar›na yans›tmak mümkün de¤il. Adeta bir
keflmekefllik var. Kimi zaman mazot fiyat›n› da-
hi karfl›lamayan tafl›malar yap›lmaktad›r. 

Ulaflt›rma bakanl›¤› da bu durumu fark etmifl
olsa gerek ki 13 Ekim 2006 tarihinde yurt içi efl-
ya tafl›mac›l›¤›nda uygulanacak taban fiyat teb-
li¤ini yay›mlad›. Kamyoncular›m›z bu çal›flmaya
büyük önem verdiler. Devlet, Türkiye tarihinde
beklide ilk defa kamyoncular›n sesine kulak
vermifl ve y›llard›r kamyoncular›n özlemi olan
ton x km uygulamas›n› tebli¤le de olsa bafllat-
m›fl oluyordu. 

Bu tebli¤de baz al›nan rakamlar pratikte uy-
gulad›¤›m›z tafl›ma navlunlar›n›n alt›nda kal›yor-
du. Her fleye ra¤men tebli¤e kamyoncular›m›z
dört elle sar›ld› kamyoncu Kooperatifleri Ulafl-
t›rma Bakanl›¤›na bu taban fiyatlar›n›n iyilefltiril-
mesi talebinde bulundular. Fakat henüz konu
ile ilgili bir çal›flma yap›ld›¤› da söylenemez ve-
ya vard›r kamu oyunun haberi yok  

Ne hazindir ki di¤er karayolu tafl›ma mevzu-
at› gibi ton x km tebli¤i de uygulanm›yor. Oysa
kanunlar uygulanmak için ç›kar›l›r neden uygu-
lanmad›¤›n› irdeledi¤imizde görüyoruz ki üretici
sanayici yan› tafl›tan ve tafl›yan yan› kamyon ifl-
letmecileri aras›ndaki sözde büyük büyük lojis-
tik flirketleri ve onlar›n uzant›lar› olan komisyon-
cular bu uygulamay› istemiyor. Neden isteme-
dikleri de aflikar. Ne kadar komisyon kestikleri
aç›¤a ç›kacak fabrikatör uyanacak fiyatlar› bile-
cek ve rant yok olacak. Peki, iyide Devlet bu
durumda ne yapmal›? Tabi ki kanunlardan ya-
na olmal›. Madem bir tebli¤i ç›kard›n ve do¤ru-
lu¤una inand›n o halde uygulars›n varsa bir
ma¤duriyet giderilir milyonlarca kamyon ifllet-
mecisinin çok önemsedi¤i bir tebli¤i birkaç flir-
ketin keyfi istekleri do¤rultusunda tozlu raflarda
muhafaza edilemez. 

Ton X Km uygulamas› tafl›mac›l›k sektörün-
de k›smen de olsa haks›z rekabeti önleyecektir
ve sistemin daha fleffaf bir flekilde ifllemesini
sa¤layacakt›r. Tüm kamyon iflletmecilerin yan›
bireysel kamyoncu ve kamyon sahibi nakliye
flirketlerinin ezici ço¤unlu¤u Ton X Km uygula-
mas›n›n bir an önce etkin bir flekilde uygulan-
mas›n› arzulamaktad›r. 

Bir sonra ki makalede baflka bir kamyoncu
meselesini irdelemeye çal›flaca¤›z.

Nizamettin
KARADA⁄

Nizamettin KARADA⁄

SEKTÖR
TAfiIMACININ

G  Ü  N  D  E  M  ‹

Kanun Kanun’la
Yönetmenlik

Kanun’la
çeliflebilir mi? (1)

19.07.2003 tarihinde
ç›kar›lan Tafl›ma Kanunu
ve 25.02.2004 tarihinde
ç›kar›lan Tafl›ma Kanunu
Yönetmeli¤i daha çok tar-
t›fl›laca¤a benziyor. 

Tafl›ma Kanununun ç›-
kar›lmas›na tüm tafl›mac›
temsilcileri olumlu tepki-
ler verirken ayn› tepkiyi
Tafl›ma Yönetmeli¤i için
vermediler.

Bir yerlerde yanl›fl ya-
p›ld›¤› görüldü ve Tafl›ma
Kanunu ç›kar›ld›ktan son-
ra 2 defa de¤iflikli¤e u¤ra-
d›. Tafl›ma Yönetmeli¤i ise
tam 6 defa de¤iflikli¤e u¤-
rad›.44 genelge yay›mlan-
d› bilahare yürürlükten
kald›r›ld› ve 29 genelge
daha yay›mland› ve halen
yürürlükte, bu da yetmedi
6 tebli¤,1 yönerge 5 uygu-
lama talimat› daha yay›m-
land›.

Görüfller ne kadar dik-
kate al›nd›

Kanun ve Yönetmelik
ç›kar›lmadan önce tafl›-
mac›l›k sektörünün tüm
temsilcilerinin görüfl ve
önerilerinin al›nd›¤›n› ve
birçok toplant›n›n yap›ld›-
¤›n› da biliyorum, ancak
bilemedi¤im görüfl ve öne-
rilerin Bakanl›kça ne ka-
dar›n›n dikkate al›nd›¤›d›r.
Yukar›da ki rakamlara gö-
re görüfl ve önerilerin pek
dikkate al›nmad›¤›d›r.

Her yeni ç›kar›lan Ka-
nun ve Yönetmeliklerin
geçifl dönemlerinde bir ta-
k›m sanc›lar›n yaflanaca¤›
aflikârd›r. Burada önemli
olan sebep sonuç iliflkisi-
nin iyi tespit edilerek fiili-
yata uygunlu¤unun sa¤-
lanmas›d›r. Fiiliyat da var
olan bir olguyu yok farz
etmek ve bu konuda ge-
rekli düzenlemeler yapma-
mak, dolay›s›yla mütefleb-
bisin önünü kesmek anla-
m›na gelir. Devlet müte-
flebbisin rahat çal›flmas›
için gerekli düzenlemeleri
yapmak ve denetlemekle
mükelleftir. 

Devletin kurum ve sek-
törlerle inatlaflma gibi bir
lüksü olamaz.

Devlet vatandafl› için
vard›r. Belge ücretlerinde
bir ad›m dahi geri ad›m
at›lmamas›ndaki mant›¤›
anlamakta zorlan›yorum.

Kanun tekni¤i aç›s›n-
dan Kanunun Kanunla,
yönetmeli¤in Kanunla çe-
liflmesi düflünülemez. Ka-
nunun yasaklad›¤› bir fiil
yönetmelikle, yönetmelik
de¤iflikli¤i gerektiren bir
fiil genelge ile düzenlene-
mez.4925 Say›l› Tafl›ma
Kanunu ile 6762 Say›l›
Türk Ticaret Kanununun
özellikle Tafl›ma iflleri ko-
misyonculu¤unu düzenle-
yen maddeleri ile 4925
Say›l› Kanunun yönetme-
likle çeliflkilerini aç›kla-
maya çal›flaca¤›m.

Öncelikle tan›mlar iti-
bariyle

Kanun; Devletin Yasa-
ma organlar› taraf›ndan
konulan ve uyulmas› gere-
ken kurallar bütünü.

Yönetmelik; Yasa ve
Tüzüklerin uygulanmas›n›
sa¤lamak amac›yla dü-
zenleyici kurallar›n Ba-
kanl›klar ve Kamu tüzel
kiflilerince haz›rlananlar›n
tümü.

Genelge; Yasa ve Yö-
netmeliklerin uygulanma-
s›nda yol göstermek her-
hangi bir konuda ayd›n-
latmak, dikkat çekmek
üzere ilgililere gönderilen
yaz›, tamim sirküler.

Tafl›ma Kanununda Ta-
fl›ma iflleri komisyoncusu;
Ücreti karfl›l›¤›nda kendi
nam›na ve bir müvekkil
hesab›na eflya tafl›may›
meslek edinmifl kifli.

T.Ticaret Kanununda
Tafl›ma ‹flleri Komisyon-
cusu; Ücret Mukabilinde
kendi nam›na ve bir mü-
vekkil hesab›na eflya tafl›-
may› sanat ittihaz etmifl
olan kimse.

Sayg›lar›mla,

Kemal BINERBAY
Tümnak Genel Sekreteri

Otomotivciler kombine 
tafl›mac›l›¤› savundu

T
ürk Lojistik Enstitüsü taraf›n-
dan ‹stanbul Teknik Üniversi-
tesi’nde düzenlenen Otomotiv

Lojisti¤i ‹fl Konferans›’nda konuflan
Otomotiv Sanayi Derne¤i (OSD) Ge-
nel Sekreteri Ercan Tezer ve Otomo-
tiv Distribütörleri Derne¤i (ODD)
Genel Koordinatörü Ifl›k Dikmen,
kombine tafl›mac›l›¤›n otomotiv sana-
yi ihracat ve ithalat›nda çok önemli
bir noktada durdu¤una dikkat çektiler. 

L‹MANLAR YETERS‹Z

2013 y›l› için belirlenen 2 milyon
adet üretim hedefi çerçevesinde Avru-
pa’ya 2,5 milyon ton mal hareketinin
sa¤lanmas› gerekti¤ini dile getiren
OSD Genel Sekreteri Tezer, “Türki-
ye’deki üretimin yüzde 85’i Do¤u ve
Güney Marmara bölgesinde gerçekle-
fliyor. Do¤u ve Güney Marmara böl-
gelerinde, lojistik hizmetlerinin teme-
lini oluflturan kombine tafl›mac›l›k
aç›s›ndan büyük aç›klarla karfl› karfl›-
yay›z. Marmara’da do¤ru dürüst yük-
leme liman›m›z yok. Limanlar aras›n-
da karayolu tafl›mac›l›¤› d›fl›nda kom-
bine tafl›mac›l›¤› optimize edecek de-
miryolu ve di¤er ba¤lant›larda da bü-

yük eksiklikler var” diye konufltu. 
Türk otomotiv sanayisinin Avrupa

ve özellikle Do¤u Avrupa ülkelerine
k›yasla daha rekabetçi ve verimli bir
potansiyel tafl›d›¤›na iflaret eden Te-
zer, operasyon zinciri içerisinde teda-
rik zincirinin optimizasyonunun Tür-
kiye’nin bir numaral› meselesi haline
geldi¤ini ifade etti. 

Otomotiv ihracat›nda kullan›lan ta-
fl›ma araçlar›nda kombine bir siste-
min tam anlam›yla oluflturulamad›¤›-
na da dikkat çeken Ercan Tezer, “Bu
konuda fark›ndal›k eksikli¤i de var.
Kamuyla bunlar› paylaflt›¤›n›zda
“Nereden ç›kt› bu sorunlar, daha önce
di¤er mallar›n ihracat›nda böyle so-

runlar yoktu. Nereden ç›kt› bu oto-
motiv s›k›nt›s›” diye soruyorlar” dedi. 

KOMB‹NE TAfiIMACILIK

Otomotiv Lojisti¤i ‹fl Konferan-
s›’nda konuflan ODD Genel Koordi-
natörü Ifl›k Dikmen de kombine tafl›-
mac›l›¤a dikkat çekti. Otomotiv ihraca-
t›n›n art›r›lmas› noktas›nda kombine ta-
fl›mac›l›¤›n daha da gelifltirilmesi ge-
rekti¤ini dile getiren Dikmen, “Türki-
ye’de deniz ve demiryollar›nda gelifl-
menin s›n›rl› say›da olmas› kara tafl›-
mac›l›¤› a¤›rl›kl› dengesiz bir tafl›ma
ortam›n›n oluflmas›na neden oldu. Oto-
motiv sanayi ihracat›nda denizyolunun
kullan›m›nda bakt›¤›m›zda bir gerile-
me söz konusu.” fleklinde konufltu. 

‹hracat s›ralamas›nda teksti-
li taht›ndan indiren otomo-
tiv sektörü, ihracat miktar›n›
artt›r›rken, otomotivciler; ih-
racat›n lojistik aya¤›nda
kombine tafl›mac›l›¤›n gelifl-
tirilmesi gerekti¤ini belirtti.

Otokar’dan Sakarya 
K›z Yurdundaki
37 çocu¤a destek 

Otokar, bu y›l çal›flanlar› ile birlikte ald›¤›
kararla “Ülkem ‹çin” etkinlikleri çerçe-

vesinde Sakarya H›z›rtepe K›z Yetifltirme
Yurdu’ndaki 37 k›z çocu¤una destek veriyor. 

Koç Toplulu¤u flirketlerinin her y›l düzen-
ledi¤i “Ülkem ‹çin” etkinlikleri çerçevesinde
bu y›l Otokar çal›flanlar› projeye kat›l›m kap-
sam›nda, Otokar Fabrikas›’n›n bulundu¤u
Sakarya bölgesindeki H›z›rtepe K›z Yetifltir-
me Yurdu’nun ihtiyaçlar›n› karfl›lad›.

37 k›z çocu¤un kald›¤› yurtta fiziksel ihti-
yaçlar›n yan›s›ra, yurtta yaflayan çocuklar›n
kitap, k›yafet, k›rtasiye gibi malzeme ihtiyaç-
lar›n›n da Otokar çal›flanlar› taraf›ndan karfl›-
land›¤› bildirildi. 

(soldan-sa¤a) OSD Genel Sekreteri Ercan Tezer, ODD Genel 

Koordinatörü Ifl›k Dikmen ve Müfit Ataseven.
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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

Halk›n “Otomobili”

1995 y›l›nda Moritanya’n›n Bat› Sahra Çölü’nde
uçsuz bucaks›z kumullar› aras›nda tam 24 tane

Peugeot Partner, bir kum f›rt›nas› eflli¤inde bata ç›-
ka ilerliyor ve navigasyon yaparak buluflma noktas›
“derin vaha”y› ar›yorlard›

Bu, flu anda Türkiye üretilmekte olan Peugeot
Partner’in ilk dünya lansman› ve test sürüflüydü.
Orada olan tek Türk olarak, bas›n toplant›s› esna-
s›nda Partner’lerin öncelikli olarak Türkiye’de üreti-
lece¤i aç›kland›¤›nda, ister istemez gururlan›yor ve
di¤er yabanc› meslektafllar›mca soru ya¤muruna
tutuluyordum. Türkiye nas›l bir Pazar?.. Türkiye’de-
ki otomotiv endüstrisi “ne alemde?”… Ben de “ge-
lifliyoruz, üstelik büyük ivmeyle…” diye cevaplar ve-
riyordum. Tam 12 y›l öncesinden bu yana, sektörü-
müz her y›l katlanarak büyüdü!.. Halen yalanc› ç›k-
mad›m…

Fakat, bu Bat› Sahra’daki maceran›n Orta ve Do-
¤u Avrupa ülkeleri için ayr› bir önemi vard›!.. Orada,
Moritanyal›lar›n k›l çad›rlar› alt›ndaki sohbetlerde,
geliflmekte olan pazarlar›n otomotiv editörleri bir
söz verdiler ve geliflmifl Avrupa’dan ayr› olarak bi-
zim pazarlara en uygun halk›n otomobilini ortak ola-
rak seçme karar› verdiler. Halk›n Otomobilini belirle-
meliydik. Bat› Avrupa’n›n en iyi otomobillerinin, Y›l›n
Otomobili unvanlar›n›n bizim ülkelerle ilgisi yoktu;
bizler, ekonomik otomobillerin bizler için önemli ol-
du¤unu tüm dünya otomotiv sektörüne duyurma-
m›z gerekiyordu…

Ve böylece y›llar süren uluslararas› dernek olufl-
turma hukukunu aflma süreci bafllad›. AutoBest
Among Emerging Markets derne¤imiz 1999 y›l›nda
kurulabildi. Tam ortadaki ülke olan Romanya ve
baflkenti Bükrefl’te oluflturulan AutoBest dernek
merkezi ve Avrupa’n›n Do¤usu’nda kalan tüm ülke-
lerden birer “motoring journalist” y›llar içinde Auto-
Best ismini ve amaçlar›m›z› tüm dünya otomotiv
sektörüne duyurmay› baflard›.

AutoBest 2007 Opel Corsa seçildi. 2006’n›n Au-
toBest’i ise Kia Rio’ydu. Geriye do¤ru, Dacia Logan,
Fiat Panda, Citroen C3, Skoda Fabia Sedan 2001
y›l›na kadar AutoBest logosuyla onurland›r›ld›lar.

Türkiye, Romanya, Bulgaristan, S›rbistan, Make-
donya, H›rvatistan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slo-
venya, Ukrayna, Polonya, Rusya, Macaristan, Yu-
nanistan ve K›br›s Rum Kesimi’nin oluflturdu¤u Au-
toBest Among Emerging Markets organizasyonu
gelecekte gruba kat›lacak Balt›k k›y›s›ndaki Letonya
gibi küçük ülkelerin yan›nda Türkmenistan, Beyaz
Rusya, Moldovya, Arnavutluk, Karada¤, Bosna-
Hersek gibi ülkelerle genifllemeye devam ederken,
Avrupa k›tas›n›n en çok nüfusa hitap eden ve en bü-
yük uluslararas› otomotiv ödülleri organizasyonu
olarak önem kazan›yor. AutoBest Birli¤i, her y›l bü-
yük ödüle lay›k olan Halk Otomobili için tam 22 se-
çenek otomobil aras›ndan ön teorik oylamada en
yüksek puan› alan 5 otomobili AutoBest ünvan› için
finalist olarak belirliyor.

Geliflmekte Olan Pazarlar›n Halk›n Otomobili
mant›¤›nda olabilecek en iyi otomobilin en makul fi-
yatla pazarlanmas›n› destekleyen bu ödül ve unva-
n› büyük bir çekiflme sonucunda yakalayabiliyor.
Gerçekleflen özel deneme sürüflleri ve ard›ndan ya-
p›lan oylamalar ile aç›klanan o y›l›n AutoBest’i, tüm
nitelikleri ve özellikle sundu¤u üstünlüklere ra¤men
makul fiyat›yla tüm kriterlerde en yüksek puanlar›
toplayarak birincili¤e ulafl›yor!..

Geliflmekte Olan Pazarlar›n ülkelerinde oluflturul-
mufl yegane uluslararas› jüri olan AutoBest organi-
zasyonunda bir otomobilin birinci olabilmesi için
bölge insan›na sunulabilecek en iyi seçenek olmas›
gerekiyor. Ortalama gelir seviyesiyle ulafl›labilmesi
için fiyat›, servis a¤›, yedek parça bulunurlu¤u ve
verimli¤i, AutoBest oylama prosesindeki en önemli
kriterler!.. Tasar›m, yeni ileri teknolojiler gibi de¤erler
ise AutoBest de¤erlendirmelerinde ikinci derecede
önemli tutuluyor!.. 13 kriterden oluflan AutoBest’in
kompleks oylama metriksi sonucunda Geliflmekte
Olan Ülkeler için en do¤ru otomobil keflfediliyor!..

Di¤er yanda ise, otomotiv endüstrisinin bölge-
ye yat›r›mlar›, açt›klar› yeni ifl alanlar› ve dolay›s›y-
la yaratt›klar› istihdam, çevreyi koruma amaçl›
gerçeklefltirdikleri projeler ve bölge insan›n›n
“otomobillendirilmesi” yönünde yapt›klar› çal›fl-
malar da flu an için 15 ülkeden oluflan jüri taraf›n-
dan inceleniyor ve ödüle lay›k kifli ve kurulufllara
di¤er ödüller teslim ediliyor!.. Geliflmekte Olan Av-
rupa’n›n Do¤usundaki Ülkelerin kalk›nmas›nda ve
bölge ülkelerinin y›ld›zlar›n›n parlamas›nda rol oy-
nayan bu kifli ve kurulufllara verilen AutoBest özel
ödülleri için ise apayr› bir oylama da yap›l›yor!..
Düzenlenen AutoBest odül törenlerinde AutoBest
ödülünü almak üzere kazanan markan›n Baflkan
ve Üst Düzey Yöneticilerinin yan›nda onur ödülle-
rinin sahipleri de haz›r bulunuyor.

AutoBest organizasyonunun onur ödülleri aras›n-
da otomotiv sektörünün y›l›n ifladam› ManBest, ge-
liflmekte olan pazarlar hakk›nda en do¤ru haberi ya-
pan ve en genifl coverage’lar› sunmaya devam
eden Bat›l› yay›n kurulufllar›na MediaBest, bölgenin
en iyi yat›r›mlar›na imza atan flirkete CompanyBest,
bizim bölgedeki en iyi tasar›m stüdyosuna ya da
“bural›” uluslar aras› platformlarda en baflar›l› tasa-
r›mc›lara verilen DesignBest, otomotiv güvenli¤inde
en önemli geliflmelerin patent sahiplerine Safety-
Best, bölgemizin en önemli sportif figürlerine
SportsBest ve gelece¤in çevreci yaklafl›mlar›nda
öne ç›kan “ifl”lere de EcoBest ödülleri jüre taraf›n-
dan oylamayla belirleniyor.

Bu ödüllerle onurland›r›lan her y›l›n AutoBest
Ödülleri, Geliflmekte Olan Pazarlar›n geliflmifl Avru-
pa ülkelerinin durgun ekonomilerinin yan›nda ne ka-
dar büyük bir ivmeyle kalk›nd›¤›n›n ve otomotiv sek-
törlerini büyütebildi¤inin adeta bir kan›t› olarak da
büyük ilgi topluyor.

‹htiyac›m›z olan da bu ödüller de¤il mi?..
Halk›n ulaflabildi¤i bütçelerle sat›n al›nabilecek

en “iyi” otomobilin belirlenmesi… Ve, bölgemizle “il-
gilenen” uluslararas› markalara ve yöneticilerine,
kendilerini daha da teflvik etmek için onur ödülleri-
nin da¤›t›lmas›…

Keflke, tüm 1 ay sonraki seçimlerde de tüm seç-
menler, bizim jüri gibi en do¤ru ve “faydam›za
çal›flacak” isimleri onurland›rabilse?!..

Okan
ALTAN

Okan ALTANÇ›karc› çevrelerin 
ilgisi Van’a yöneldi
A

nadolu Turu yolculu¤umuzun bu dura¤›n-
da Van fioförler Odas› Baflkan› Faruk Al-
parslan’la görüfltük. Alparslan’a Van’daki

kamyoncunun durumunu sorduk. O da her zaman
duydu¤umuz flekilde yan›tlad› bize.

Kamyonculardan K1 belgesini alan oldu alama-
yan oldu. Ancak alanlar›nda can› çok yand›. Binali
Y›ld›r›m ve Genel Müdür Talat Ayd›n dediler ki
biz konunun taraflar›yla konufltuk yani floförler ce-
miyetiyle federasyonuyla sonra herkes belgesini
ald› 700 bin araca 140 bin tane belge al›nm›fl bu
konuda ne diyeceksiniz?

Bizim buradaki kamyoncu kitlemiz hele de bu
y›l gündemden hiç düflmedi zaten ç›karc› kesimle-
rin tüm ilgi oda¤› özellikle yöremize Van’a yönel-
di. ‹flin asl›na bir türlü inilmedi birilerinin menfa-
atine dokundu herhalde her zamanda böyle oldu
zaten bölgemizde araflt›rma komisyonu kuruldu
bak›n biraz temelden almak gerekiyor. Bu sadece
K1 belgesi sorunu de¤il hayvanc›l›k bitti tar›m za-
ten elvermiyor so¤uktan bizim insanlar›m›z de¤i-
flik ifllere yöneldikçe ifl içinden ç›k›lmaz
bir hal ald›. 

Bu fakir iflsiz toplum aray›fl içersine
girdi birazda hükümetin baflta müsama-
ha göstererek halk› umutland›rarak ve
halk›n birikimini sat›p alt›nlar›n› sat›p
da peflinat bulma yöntemi içersine gir-
diler. Al›nan bu paralarla bayilere bafl-
vuruldu belli bir peflinat ödendi geri ka-
lan paralar için bankalara baflvuruldu ve
bundan sonra bayilerin riski kalmad› ve
sonuçta bankalardan al›nan paralarla 50
milyarl›k araç insan›m›za 100 milyara
maloldu flimdi bu insanlar bu senetleri-
ni ödeme telafl› içersine girdiler kat›r›n
s›rt›nda gelen bir akaryak›ta umutlana-
raktan bu insanlar bu borca girdiler.

I¤d›r’da da ayn› durum var maalesef
bizim kamyonlar›m›z›n tafl›d›¤› akarya-
k›t 35 tonu geçmemekte. Deniz üzerin-
de yap›lan akaryak›t kaçakç›l›¤›nda 350
bin ton bir seferde yakalanm›fl oluyor.
Bizim yöre insan› bütün umudunu bu
35 tonluk mazota ba¤lam›fl

fiimdi I¤d›r’da karne vard› sizde de
var m›?

Bizim burada yok bizim burada se-
kiz adet kontrol noktas›ndan geçmen
gerekiyor o yüzden biz fazlas›n› getire-
miyoruz

Sizler yani mazot kaçakç›l›¤›n› m›
savunuyorsunuz?

Hay›r savundu¤umuz o de¤il sadece
kat›r s›rt›nda getirilen mazot öyle bir
lanse edilmifl ki Türkiye ye sanki mazot
kaçakç›l›¤›n›n yüzde 90’› burada yap›l›-
yormufl gibi, oysa resmi istatistiklere
göre ve büyük millet meclisi araflt›rma
komisyonunun verdi¤i rapora göre bizim burada
yap›lan kaçakç›l›k Türkiye’de yap›lan kaçakç›l›¤›n
yüzde 5’i. Yüzde 95’i Karadeniz Marmara ve Ege
denizinde yap›l›yor. fiimdi bizde diyoruz ki bu in-
sanlar borçlan›p 35 ay vadeler girdiler hiç olmazsa
bu insanlar›n geri dönüflü yok satsan da bafla bafl
gelmiyor. 100 milyara al›nan araç olmufl 50 -55
milyar flu anda son alt› ay içersinde ba¤lanan araç
850 tane bundan önce ba¤lanan araç say›s› 2 bin
500’tür bir pet fliflesinden bile ba¤lanan araçlar var.

Bana Do¤ubayaz›t ta bir dergi verdiler kamyo-
nu yakalam›fllar 2milyar 993 lira ceza kesmifller
sizde bu uygulanm›yor mu?

Do¤ubayaz›t’ta bahsetti¤iniz ceza makbuzu
özellikle kömür ihtiyac›n› gideren kamyonlar›m›z
a¤r› güzergah›ndan geçmek durumunda flimdi a¤-
r›dan Karadeniz e geçip kömürü getirmek zorunda
biliyorsunuz bizim k›rsal kesimlerden ilimize çok
göç olay› var okullar›m›z sa¤ olsun Milli E¤itim
Bakan› bu konuda duyarl› her çocu¤un okula git-
mesini istiyor. E¤itimde ilimizin ne durumunda ol-
du¤u aç›kt›r. Bu okullardan tutunda vatandafl›n
kendi kömürünü getirme zorunlulu¤u vard›r flimdi
ilimizde istasyonlarda do¤ru dürüst mazot sat›lm›-
yor, girifli olmayan mazot içinde ç›k›fl olmayaca¤›
için fatura ödenmiyor. fiimdi bu insanlar›m›z A¤r›

istikametine giderken jandarma taraf›ndan her bir
araca deposunda ki mazotun ve Türkiye deki fi-
yatlar›n üç misli cezalar yaz›lm›fl bu araçlar hemen
nöbetçi mahkemelere ç›kart›l›yor ve cezalar an›n-
da yaz›l›p gönderiliyor. 

Biz bunu araflt›rd›k, Meclis’e baflvurduk millet-
vekillerimizle birlikte bakana da ç›kt›k ceza mak-
buzlar›yla birlikte ve bize araçtaki mazotun fatura-
s›z oldu¤unu söylediler flimdi düflünün bu ülkeyi
dolafl›n hiçbir yerde depodaki mazotun faturas› is-
tenmiyor ama bizim ilimizde 100 kilometrelik bir
yol kat ederken sekiz tane jandarma kontrolünü
geçmen laz›m. Her fley kontrol edildikten sonra

birde depodaki mazotun faturas› soruluyor flimdi
soruyorum kalk›nma plan› içersinde bu var m›yd›?
fiimdi ne sanayisi ne tar›m› hiç bir fleyi olmayan
bu bölgelerde bu insanlar bunu hak ediyorlar m›
flunu da vurgulamak istiyorum bu sadece kamyon-
cu esnaf›n› kapsam›yor herkes her fleyini sat›p gel-
mifl olmufl kamyoncu.

Bunun nedeni ne sizce?
Üretkenli¤i kesilmifl bir toplumun üretkenli¤ini

sa¤layabilmesi için e¤itim flart. Bizim e¤itim duru-
mumuz zaten ortada bak›n bir insan bir ifle hele
küçük bir yerde büyük metropollere  bakt›¤›n›z za-
man bizim ilimiz küçük bir il olarak gözüküyor. 

‹flte bu iflte iyi para var denildi¤i bir yaygara
koptu¤u an art›k o alm›fl bafl›n› gitmifl herkes o ko-
nuda birbirini takip etmeye bafllar ilk önce müsa-
maha gösterildi kat›r›n s›rt›nda gelen mazot ne
olacak dendi millet al›flverifli art›rmaya bafllad›
bakt›lar kamyoncu iyi al›flverifl yap›yor bir alan
ikinciyi almaya bafllad› bunlar da di¤er insanlara
kötü örnek oldu flimdi iflin içinden ç›k›lamaz bir
hal ald›. 

Bak›n flimdi bu insanlar sat›p kurtulmay› düflü-
nüyorlar ama kurtulam›yorlar flimdi Van derken
bize bu kredileri sadece Van bankalar› vermedi ki
flu anda 8 bin 500 tane kamyonun en az 3 bin ta-

nesi Bitlis ilinden gelen kamyon Bitlis trafi¤ine
kay›tl› bizde çal›fl›yor. 

Bunun 3 bin tanesi A¤r› Patnos ve Mufl’a kay›t-
l› Antep, Antalya’dan, Bursa’dan olan var. Türki-
ye’de ifli bulamam›fl kamyoncu kitlesi bast›rm›fl
buraya biliyorsunuz bizim yasalarda seyahat öz-
gürlü¤ü var biz ne kadar zor duruma düflersek dü-
flelim misafirperverli¤imizden dolay› bir fley diye-
miyoruz tabiri caizse kebap kokusuna geldiler ama
bilmiyorlar ki burada eflek da¤land›¤›n›.

Gelelim K1 belgelerine kimisi kabir diyor kimi
K1 diyor kimisi kaz›k belgesi diyor, bu konuda ne
söyleyeceksiniz?

Söyledim ya çeflitli isimler tak-
m›fllar; kaz›k, kabir K1 gibi. Bu
kadar para toplad›lar ne ifle yarad›
300 trilyon para topland› ulaflt›rma
bakan› kabinede baflar›l› bakan se-
çildi.

‹yi de bu para kamyoncuya na-
s›l dönecek gerçi bu para tam top-
lanmadan sormakta abes kaç›yor
biz daha paralar› ödeyemedik ki
ne isteyelim.

fiimdi K1 belgesi verilecek
dendi bu mal› tafl›yanlar tafl›ma-
yanlar belli olacak dendi plaka
tahdidi uygulanacak dendi art›k
herkes kamyoncu olamayacak
kamyoncular belli olacak dendi
esas›nda iflin bafl›na bakt›¤›n›zda
iyi bir fleyler var gibi gözüküyor.
Türkiye’de ne kadar kamyon var
ne kadar mazot harc›yorlar belli
olacak dendi s›n›rlama getirildi
herkes kamyoncu olamayacak
dendi. 

Bu K1 belgesine ihtiyaç var m›
yok mu ya da ne tarz bir yakla-
fl›mla bu sektör kontrol alt›na al›-
nabilir?

Bak›n flimdi ben buna sadece
para tuza¤› diyorum bak›n bizim
burada kamyoncular kooperatifi
var. Kamyoncunun ifl yapabilmesi
için bu K1’e ne kadar para veril-
mesi gerekiyor biliyor musunuz?
Bu kooperatifin kald›rabilece¤i
yükün kapasitesine göre belge al›-
yor ama bu kapasiteyi doldurmas›
gerekiyor. Yani bir ö¤renciye ve-

rilmifl bir ödev gibi bir y›l içersinde bunu tafl›ma
zorunlulu¤u vard›r ama kooperatifçiye sormuyor
sen bunu kaça tafl›yacaks›n ne kazanacaks›n flimdi
oda bunun telafl›n› tafl›yacak olmayan bir yükü ta-
fl›mas› laz›m yoksa yük var olarak gösterelim. 

Oyuna bak›n karnemde tonaj›m y›la düflecek
yük bulamazsam tafl›ma yapamazsam düflecek bu
tamamen para tuza¤› bu iflin erbab› bunu anlar
ama d›flar›da derler ki tamam iflte garantiye al›n-
m›fl olur bu kadar kapasitesi olan flunu yapar bunu
yapar bu sefer bu rant nerede dönecek büyük iha-
lelerde dönecek adama diyecek ki senin kooperati-
finin yük tafl›ma kapasitesi bu kadar yetmiyor.

Alparslan: “Bizim buradaki kamyoncu kitlemiz hele de bu y›l gündemden hiç düflmedi zaten ç›-
karc› kesimlerin tüm ilgi oda¤› özellikle yöremize Van’a yöneldi. ‹flin asl›na bir türlü inilmedi biri-
lerinin menfaatine dokundu herhalde her zamanda böyle oldu zaten bölgemizde araflt›rma ko-
misyonu kuruldu bak›n biraz temelden almak gerekiyor.”

Faruk
Alparslan
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“Power Shift” 
görücüye ç›kt›
T

ürkiye’de üretilen Axor çekicilerde ve
Axor a¤›r nakliye kamyonlar›n›n belli
tiplerinde kullan›lacak Power Shift tam

otomatik 12 vitesli flanz›man› test eden yabanc›
bas›n mensuplar›na, Aksaray Kamyon Fabrika-
s› ve Türkiye hakk›nda çeflitli bilgiler verildi. 

“Dünya kamyon üreticileri Türkiye’nin de-
¤erinin tam olarak fark›nda
de¤il”

Bas›n mensuplar›na de-
¤erlendirmelerde bulunan
Mercedes Benz Kamyonlar›
Avrupa ve Latin Amerika
Baflkan› Hubertus Troksa,
dünya kamyon üreticilerinin
Türk kamyon pazar›n›n de-
¤erini henüz tam anlamad›-
¤›n› kaydederek, "Türkiye
Almanya'dan sonra bizim
için en önemli pazar. Yeni
üretece¤imiz bütün ürünler-
de Türkiye'deki fabrikam›z›n
katk›s›n› alaca¤›z" dedi.

Troska, Türkiye'de ‹ngilte-
re, ‹spanya, Fransa ve ‹talya
gibi ülkelerden daha fazla
araç satt›klar›n› dile getirir-
ken, Hannover Ticari Araçlar
Fuar›'nda Mercedes Benz'in
Türkiye'de üretilen üç kam-
yonunu sergileyece¤ini du-
yurdu.

Türkiye'deki iç pazar›n AB'ye yeni giren se-
kiz ülkenin toplam›ndan daha büyük oldu¤una
dikkat çeken Troska, "Türk pazar› büyüdükçe
biz de bu pazara ayn› flekilde kat›lmaya devam
edece¤iz. En az›ndan 20 y›l için önümüzü gö-
rebiliyoruz ve üretimimizi art›rarak sürdürece-
¤iz" de¤erlendirmesinde bulundu. Ziegler: 200
milyon dolarl›k yat›r›m yapt›k Mercedes Benz
Türk Direktörler Kurulu Baflkan› Jurgen Zieg-
ler, Aksaray fabrikas›na bugüne kadar 200 mil-
yon dolar›n üzerinde yat›r›m yapt›klar›na dik-

kat çekerek kendilerinin ve tedarikçilerinin böl-
genin kalk›nmas›na büyük katk›da bulundu¤u-
nu söyledi. 

Power Shift Axor ve a¤›r nakliye kamyonla-
r›nda kullan›lacak

DaimlerChrysler’in Aksaray’da tan›t›m›n›
gerçeklefltirdi¤i yeni Power-Shift tam otoma-

tik12 vitesli flanz›man Türkiye’de üretilen Axor
çekicilerde ve Axor a¤›r nakliye kamyonlar›n›n
belli tiplerinde de kullan›laca¤› kaydedildi.

Hubertus Troksa, yeni flanz›man›n vites ge-
çifllerini daha rahat ve h›zl› bir hale getirerek
sürüfl konforunu art›rd›¤›n›, yak›t tasarrufu
sa¤lad›¤›n› belirterek, “Power Shift flanzuman›,
aktarma organlar›n›n ömrünü uzat›yor ve kla-
sik flanz›manlara göre daha düflük a¤›rl›¤› sa-
yesinde arac›n faydal› yük kapasitesinin artma-
s›n› sa¤l›yor” dedi.

Mercedes Benz Türk Aksaray Kamyon Fab-
rikas›

Üretime bafllanan 1986 y›l›ndan bu yana
Aksaray Fabrikas›’nda 90 binin üzerinde çeflit-
li tonajlarda kamyon imal edildi. Bugün y›ll›k
üretim kapasitesi 12 bin 300 araç olarak belir-
tilen Aksaray Kamyon Fabrikas› 558.117m_

alan üzerinde 78.600 m_
kapal› alana sahip. Günü-
müzde yaklafl›k 1.350 ça-
l›flan› olan Aksaray Kam-
yon Fabrikas›’nda tonajla-
r› 12 ile 41 ton aras›nda
de¤iflen, hafif kamyonlar
(Atego), a¤›r nakliye
kamyonlar›  (Axor), infla-
at kamyonlar› (Axor), çe-
kiciler (Axor) ve Unimog
tipi araçlar üretiliyor.

Mercedes Benz Türk
A.fi Aksaray Fabrikas›
Direktörü Hans Ulrich
Maik

Aksaray kamyon fabri-
kas›n› ziyaret eden yaban-
c› bas›n mensuplar›na fab-
rika ve Türkiye hakk›nda
çeflitli bilgiler verdi. 

Hubertus Troksa
Son 30 y›lda kamyon-

da, son 40 y›lda da otobü-
ste büyük bir üretim ger-

çeklefltirdik. 
Tüm müflterilerimiz kamyon üretimimizden

oldukça memnun. 2006 y›l› bizler için baflar›l›
bir y›l oldu. Bu y›lda Bat› ve Do¤u Avrupa ül-
kelerine kamyon sat›fllar›m›zda önemli baflar›-
lar elde ettik. 2007 y›l› bizler için mükemmel
bir y›l olacak. Brezilya’da da büyük bir ç›k›fl
içerisindeyiz. Aksara fabrikam›zda üretilen
kamyonlar›m›z›n büyük bir k›sm›n› Alman-
ya’ya gerçeklefltiriyoruz. Almanya’ya yapt›¤›-
m›z sat›fllar Fransa ve Türkiye’ye yapt›¤›m›z
sat›fllara k›yasla daha yüksek. 

Mercedes, yeni Power Shift flanz›man›n›n yabanc› bas›n mensuplar›na 
tan›t›m›n›, Mercedes Benz Türk’ün Aksaray’daki fabrikas›nda yapt›. 

Ulusal marker 
denetiminde 
olumlu sonuç

EPDK'dan yap›lan yaz›l› aç›klamaya göre, 8 Ha-
ziran tarihinde, EPDK koordinasyonunda, ‹stan-

bul, Ankara, Kocaeli, K›r›kkale, Gaziantep, Hatay,
Mersin gibi 18 flehirde, 72 adet akaryak›t depolama
ve biyodizel üretim tesisinde Jandarma Genel Komu-
tanl›¤›, Emniyet Genel Müdürlü¤ü, Sahil Güvenlik
Komutanl›¤› personelinden oluflan 91 denetim ele-
man› taraf›ndan, piyasaya sunulacak benzin, motorin
ve biyodizelde 'mevzuatta öngörülen flart ve miktarda
ulusal marker bulunup bulunmad›¤›' denetlendi.

Denetim sonuçlar› bugün itibariyle EPDK'ya ula-
fl›rken, tüm sonuçlarda ulusal marker seviyeleri ge-
çerli ç›kt›. EPDK Baflkan› Yusuf Günay, konuyla ilifl-
kin yapt›¤› de¤erlendirmede, ulusal marker uygula-
mas›n›n geldi¤i aflamada denetim sonuçlar›n›n olum-
lu ç›kmas›ndan ve sektör taraf›ndan baflar›l› ile uygu-
lanmas›n›n memnuniyet verici oldu¤unu ifade etti.

Bu durumun hem ulusal markerin ülke çap›nda
baflar› ile uyguland›¤›, hem de sektörün teknik ve
idari olarak ulusal marker sistemine uyum gösterdi¤i
anlam›na geldi¤ini belirten Günay, ''Baflta TÜPRAfi
ve akaryak›t da¤›t›m flirketleri olmak üzere ulusal
marker uygulamas›n› baflar› ile gerçeklefltiren tüm
flirketlere, TÜB‹TAK'a ve Kurumumuz ad›na dene-
timleri özveri ile gerçeklefltiren tüm Kurumlara ülke-
miz ve sektörümüz ad›na teflekkür ediyorum'' dedi.
Aç›klamada, 1 Ocak 2007 tarihinden bugüne, Türki-
ye çap›nda dolafl›ma giren akaryak›t gümrük giriflin-
de, rafinerilerin ç›k›fl›nda sat›fla sunulmadan önce
ulusal marker ile iflaretlendi¤i hat›rlat›l›rken, böylece
akaryak›t kayna¤› tespit edilerek piyasada teknik dü-
zenlemelere ayk›r›, kayna¤› belli olmayan, kaçak
akaryak›t kullan›m›n›n engellendi¤ini ifade edildi.

Bu kapsamda TÜB‹TAK taraf›ndan bugüne kadar
TÜPRAfi rafinerilerine bin 566 ve da¤›t›m flirketleri-
ne 28 bin 626 litre olmak üzere 82 bin 192 litre ulu-
sal marker teslim edildi¤ine iflaret edilen aç›klamada,
''Bu marker ile yaklafl›k olarak TÜPRAfi taraf›ndan 4
milyon 975, da¤›t›m flirketleri taraf›ndan 2 milyon
320 bin ton olmak üzere toplam 7 milyon 295 bin
ton akaryak›t iflaretlenmifltir'' denildi.

Aç›klamada, uygulaman›n geldi¤i aflamada peri-
yodik denetimlerin yan›nda, Türkiye çap›nda efl za-
manl› olarak tesislerde ani denetimler de yap›ld›¤›
belirtildi.

EEnneerrjjii  PPiiyyaassaass››  DDüüzzeennlleemmee  KKuurruummuu
((EEPPDDKK))  kkoooorrddiinnaassyyoonnuunnddaa,,  TTüürrkkiiyyee  ggeennee--
lliinnddee  1188  flfleehhiirrddee,,  7722  aaddeett  aakkaarryyaakk››tt  ddee--
ppoollaammaa  vvee  bbiiyyooddiizzeell  üürreettiimm  tteessiissiinnddee  yyaa--
pp››llaann  uulluussaall  mmaarrkkeerr  ddeenneettiimmlleerriinnddee,,  ssoo--
nnuuççllaarr  sseevviinnddiirriiccii  çç››kktt››..

Ford’dan
‹nci
Akü’ye
ödül

F
ord Otosan'›n, yan
sanayi kalite sis-
temlerini Ford'un

global kalite sistemiyle
uyumlu hale getirmek
amac›yla uygulamaya
bafllad›¤› ‘‘Ford Q1 Kali-
te Sistemi’’ ödülüne ‹nci
Akü lay›k görüldü.

Ford Q1 belgesini, ‹n-
ci Akü San. A.fi. Yöne-
tim Kurulu Üyesi Peri-
han ‹nci ve ‹nci Akü Ka-
lite Yöneticisi Emre Gü-
nay, Koç Holding Oto-
motiv Gurup Baflkan›
Turgay Durak’›n elinden
ald›.

Üreticinin sürekli ge-
liflmesini ve baflar›l› ol-
mas›n› sa¤lamay› hedef-
leyen, temel kalite ve
üretim disiplini olarak
nitelendirilen Q1 sistemi,
imalat teknikleri ve de-
¤iflkenli¤in azalt›lmas›,
kalite sisteminin sürekli
gelifltirilmesi ve sonu-
cunda koflulsuz müflteri
memnuniyetinin elde
edilmesi üzerine kurulu.

'Ford Kalite Ödülü'
olarak bafllanan ve daha
sonra pek çok aflamadan
geçerek 'Ford Kalite Sis-
temi' olarak isim alan
Q1, yan sanayilerin
Ford'la var olan ifl iliflki-
lerini korumalar› ve yeni
projelerde yer almalar›-
n›n vazgeçilmez ön flart›.
Üretim alanlar›nda getir-
mifl oldu¤u kalite baflar›-
s›, yüksek kaliteyi yaka-
lamakta, müflteri mem-
nuniyetini art›rmakta
sa¤lad›¤› avantajlar, Q1'i
güvenilir bir kalite mar-
kas› haline getirildi.

Q1 sahibi olan imalat-
ç›lar,  Amerika dâhil tüm
Ford ve Land Rover, Ja-
guar gibi di¤er markalar-
dan da siparifl alma im-
kân›na kavufluyor. 

Power Shift’in tan›t›m toplant›s›nda Mercedes tam kadro yer ald›.

Is› Kontrollü Konteyn›rlar ve
Tafl›ma Teknolojisi

Is› kontrollü kontey›rlar ya da di¤er ismiyle frigofirik
konteyn›rlar gemicilik iflletmeleri ve organizatörler

için önemli kazançlar sa¤lamaktad›r.
Bunun sebebi bu tür konteyn›rlar› tafl›ma söz ko-

nusu firmalara kuru ve dökme yükleri tafl›maya oran-
la daha büyük karlar sa¤lamaktad›r. Bu nedenle ge-
micilik firmalar› ifl alanlar›n› ›s› kontrollü konteyn›rlar›
tafl›yacak biçimde geniflletmektedirler. Bu çal›flmda
dondurulmufl ürünlerin konteyn›rlar ile tafl›nmas›, bu-
na iliflkin teknikler irdelenecektir. Is› kontrollü kontey-
n›rlar›n geliflmesinde teknik altyap›n›n ve ürünlerin
maliyet yönünden büyük miktarlarda tafl›nmas›n›n
gereklili¤i önem tafl›maktad›r. Ek olarak ›s› kontrollü
konteyn›rlar özel uygulamalar da gerektirmektedir.
Bunlar›n aras›nda ortam›n havas›n›n kontrol edilme-
si, konteyn›r›n uzaktan izlenebilmesine iliflkin sistem-
ler, Güvertenin alt›nda korunakl› bir yerde bu kontey-
n›rlar› tafl›nmas› gibi konular yer almaktad›r. 

Is› kontrollü konteyn›rlarda ›s› de¤ifliklikleri nede-
niyle oluflabilecekler zararlar, s›cakl›k kay›tlar›n›n
aç›klanmas› ve teknik imkanlar sayesinde önceden
görülebilmektedir. Bu çal›flmada bu konuya ilflkin
detaylar irdelenmeye çal›fl›lacakt›r.

Is› Kontrollü Konteyn›rlar›n Denizyolu ile Tafl›n-
mas›nda E¤ilimler

1980 li y›lar›n bafllang›c›nda denizyolu ile dondu-
rulmufl g›dalar›n tafl›nmas›nda söz konusu olan h›zl›
düflüflün ard›ndan izleyen y›llarda bu flekilde tafl›nan
yüklerin miktar›nda önemli art›fllar kaydedilmifltir. Is›
kontrollü konteyn›rlarda tafl›nan ürünlerin baflnda
muz, turunçgiller, bal›k ve mevsim meyveleri gelmek-
tedir. Geçti¤imiz 15 y›l içerisinde ›s› kontrollü kontey-
n›rlarda tafl›nan ürünlerin çeflitleri artm›flt›r. Buna ra¤-
men uluslararas› piyasalarda muz ve et ürünlerinin
talebi halen birincili¤ini korumaktad›r. Denizyolu ile
tafl›nan benzer ürünlerin oran› toplam tafl›nan ürün ile
k›yasland›¤›nda, muz %99 oran›nda deniz yolu ile ta-
fl›nmaktad›r. Bununla beraber denizyolu ile tafl›nan
turunçgillerin toplam tafl›nan turunçgillere oran› %52
civar›ndad›r. Mevsimlik meyevelerin oran› ise %48
olarak söz konusu olurken di¤er ürünlerin pay› %41
civar›ndad›r. Afla¤›da ürünlerin metric ton üzeriden
y›llara göre tafl›nma miktarlar› verilmifltir.

Mevsimsel ürünler içerisinde genel olarak elma,
üzüm ve armut yer al›rken, kivi, avakado, ananas gi-
bi ürünler de eksotic ürünler olarak tan›mlanmakta-
d›r. Ek olarak süt ürünleri içerisinde daha çok peynir
ve tereya¤› tafl›nmakta, bal›k ise dondurulmufl veya
so¤utulmufl olarak tafl›nmaktad›r. Afla¤›daki tabloda
Denizyolu ile tafl›nan ürünlerin tablosu görülmektedir.
Bu tabloda Muz birincili¤e sahipken, bunu s›ras›yla
Et ürünler, ve Bal›k izlemektedir. Yine tabloya göre
Süt ürünleri ve Eksotik Meyvelerin pay› %3 ile en dü-
flük seviyededir.

So¤utulmufl ürünlerin ithalat›nda Avrupa Birli¤i
bafl› çekmektedir. Bu durum meyve ihracat›n›n öne-
mini yans›tmaktad›r. Söz konusu ürünler daha çok
Kosta Rika Güney Afrika, Ekvator, Kolombiya ve Fas
gibi ülkelerden tedarik edilmektedir. So¤utulmufl
ürünlerin çok büyük bir bölümü hala ›s› kontrollü kar-
go gemileri taraf›ndan tafl›nmaktad›r. Özellikle Muz-
lar›n tafl›nmas›nda bu tür gemiler kullan›lmaktad›r.
Modern ›s› kontrollü gemiler yaklafl›k olarak 240 TEU
luk kapasitelere sahip araçlard›r.

Artan konteynerizasyon e¤ilimlerine karfl›l›k, ›s›
kontrollü kargo gemileri so¤utmal› vagonlar ile reka-
bet ile karfl› karfl›yad›rlar. Bugün birçok ›s› kontrollü
kargo gemileri infla edilmifltir. Bununla birlikte tafl›ma
kapasitelerinde dikkate de¤er bir art›fl söz konusu-
dur. Günümüzde frigofirik araçlar konusunda so¤ut-
mal› araçlar ve vagonlar›n üstünlü¤ü hala devam et-
mektedir. Afla¤›daki tabloda tedarikçi ülkelerin pay-
lar› görülmektedir. Bu tabloya göre Kosta rika teda-
rikçi ülkeler s›ralamas›nda birincili¤i elinde bulundu-
rurken, onu s›ras›yla Güney Afrika Cumhuriyeti ve
Ekvator izlemektedir. En sonlarda ise Türkiye ve K›b-
r›s bulunmaktad›r.

Is› kontrollü Konteyn›rlarda Is› Pencereleri
Lombarl› konteyn›r teknolojisi içinde bulundu¤u-

muz 10 y›l içerisinde gelifltirildi. Bu teknoloji ilk olarak
Kuzey-Güney güzergahlar›nda kulln›lmaya baflland›.
‹lk kuflak konteyn›r gemilerinin lombarl› ›s› kontrollü
konteyn›rlar ile 25 y›ld›r tafl›ma yapmaktad›rlar. Bu-
nunla birlikte bu tarz tafl›ma gemileri hala ço¤unluk-
tad›r. Bu tür konteyn›rlar d›fl ortamdan izole edilmifl-
tir. ‹ki mühürlenebilir kap›s› bulunmaktad›r. So¤uk
hava konteyn›r›n içerisinde hareket etmektedir. kon-
teyn›r içerisinde küçük bir havaland›rma deli¤inden
girmektedir. Bununla birlikte so¤uk hava ak›m› belirli
bir bas›nçla konteyn›r içerisine bas›lmakta, hava ak›-
m›n›n kontrolü sa¤lanmaktad›r. Lombarl› konteyn›rlar
birleflik so¤utma ünitelerine sahip de¤ildir. Dolay›s›y-
la mutlaka d›flar›dan so¤utulmaya ihtiyaç vard›r. Bu-
da çeflitli yollarla sa¤lanabilir.

Gemilerde So¤uk Havan›n Tedari¤i
Özel lombarl› konteyn›r gemileri ›s› kontrollü kon-

teyn›rlar›n so¤uk hava ihtiyac›n› sa¤layacak so¤utma
üniteleri ile donat›lm›flt›r. Esas›nda müstakil so¤utma
borular› 48 den fazla ›s› kontrollü konteyn›r›n so¤utul-
mas› için so¤uk hava tedarik edeilmektedir. Bu ›s›
kontrollü konteyn›rlar yatay veya dikey yerlefltirilebil-
mektedir. Neticede dikey dizilifl daha fazla kullan›l-
maktad›r. Bunun sebebi yatay yerlefltirme elleçele-
me konusunda daha fazla imkan sa¤lamas›d›r.

Yukar›da görülen flekilde bir do¤rudan olmayan
sistem so¤utma sistemi ile ba¤lant›l› hava dolafl›m
sistemi ile istif alan›nda ›s› kontrolü sa¤lamaktad›r.
Hava s›cakl›¤› sistemde yer alan üç vana satesinde
sa¤lanmaktad›r. Kurulan so¤utma birimleri oldukça
yer kaplamaktad›r. Buna ra¤men so¤utma sistemle-
rinin kendili¤inden varoldu¤u konteyn›rlara göre da-
ha büyük etkinlik ve verimlilik sa¤lamaktad›r. Bu tür
sistemlerde bir TEU’luk konteyn›r› so¤utabilmek için
hemen hemen 1,5 ila 2,5 aras›nda Kw enerjiye ihti-
yaç bulunmaktad›r. Do¤rudan so¤utma sistemleri
olan konteyn›rlarda ise bu ihtiyaç yaklafl›k 3,6 - 4,2
Kw olmaktad›r. Bunlara ek olarak konteyn›rlar›n ihti-
yaç duydu¤u toplam enerji miktar› tafl›nan ürünlerin
cinslerine ve tafl›ma güzergah›na göre de¤iflmekte-
dir. fiekil -4 de de görüldü¤ü gibi konteyn›rlar lombar
ismi verilen so¤utma borular›na ba¤lanmaktad›r. S›k
görülmemekle birlikte konteyn›rlar güvertede de tafl›-
nabilmektedir. E¤er konteyn›r klipsli ise so¤uk hava
terminallerinde de kullan›labilmektedir.

Ö. FARUK
GÖRÇÜN

Ö. Faruk GÖRÇÜN
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KÖPRÜ YASAKLARI DEVAM ED‹YOR

Sorunlar, ortak
hareketle çözülür!..

Karayolu tafl›mac›l›k sektöründe yaflanan
sorunlar, sektör mensuplar›n› derinden

etkileyerek, sektörün bir ad›m ileri gitmesi-
ne engel oluyor. Nakliyeci ifllerin durmas›n-
dan yak›n›rken, otobüsçü haks›z rekabet-
ten flikayetçi!..  

Türkiye 22 Temmuz seçimlerine endeks-
lendi. Tafl›mac›l›k sektörü 22 Temmuz son-
ras› oluflacak yeni hükümetin sorunlara ne
kadar duyarl› kalaca¤›n› tart›fl›yor. AKP Hü-
kümeti döneminde ç›kart›lan 4925 say›l›
Karayolu Tafl›ma Kanunu henüz tam ray›na
oturmad›. Sektörde fahifl belge ücretlerini
tart›flmaktan öte bir yol kat edemedik. Ka-
nun baflka art›lar› veya eksileri nelerdir?
Otobüs firma sahipleri ve uluslararas› nak-
liye firmalar›na sa¤layaca¤› yararlar nedir?
Sektörden toplanan paralar, nereye aktar›l-
d›? Bunlar›n ak›betini bilmiyoruz!..

Firma sahipleri belgelerini al›rken, sektör-
de korsan tafl›mac›l›¤›n önüne geçilece¤ini
ümit ediyordu. Ama bugün görüyoruz ki
hala korsan tafl›mac›lar piyasada cirit at›-
yor. Sokak aralar›ndan otobüsler sefere
u¤urlan›yor, günü kurtarman›n hesaplar›n›
yapan belgesiz nakliyeci fiyat k›r›m›yla sek-
törde haks›z rekabete yol aç›yor. Ulaflt›rma
Bakanl›¤› ise denetim sürelerini uzatmak-
tan baflka öteye gitti¤i yok. 

SRC, ODY, ÜDY belgelerinde son gün 1
Ocak 2007 tarihiydi. Sektör mensuplar›n›n
birço¤u bu belgeleri almak için ilgili ma-
kamlara müracaatta bulundu ve bunlar›n
büyük bir k›sm› belgelerini ald›. Daha sonra
süre 1 Temmuz 2007 tarihine ertelendi. 7-9
Haziran 2007 tarihinde Ankara K›z›lcaha-
mam Asya Termal Tesislerinde gerçekleflti-
rilen “Karayolu Tafl›mac›l›¤› ve Denetleme
Semineri”nde Karaulaflt›rma Genel Müdürü
Talat Ayd›n, sürenin 1 Ocak 2008 tarihine
kadar uzat›ld›¤›n› aç›klad›…

‹nflallah bu uzatmalar; gerek sürücü bel-
gelerinde, gerekse mesleki yeterlik belge-
sindeki muafiyetlerinde ve de sürücü sa¤l›-
¤› ile ilgi belgelerde son olur. Çünkü sektör
sürenin uzat›lmas›n› de¤il, sa¤l›kl› denetim-
lerin yap›lmas›n› talep ediyor.

Nakliye sektöründe fazla tonaj büyük so-
run haline gelmiflti. Bununla ilgili Ulaflt›rma
Bakanl›¤›, Emniyet Genel Müdürlü¤ü ve
Karayollar› Genel Müdürlü¤ü ortak bir ko-
misyon kurarak çal›flmalara baflland›¤›n›
duyurmufltu. Bu çal›flmayla birlikte 8 adet
kantar, Karayollar› Genel Müdürlü¤ü’nden
Ulaflt›rma Bakanl›¤›’na devredilmifl ve ba-
kanl›k kantar say›s›n›n artt›r›lmas› için çal›fl-
malar›na bafllam›flt›. Bu ba¤lamda 81 ‹l Va-
lileriyle yap›lan toplant› sonras›; a¤›rl›k
kontrol denetimleri il valiliklerine b›rak›lm›fl-
t› ama kontrollerle ilgili bir çal›flma henüz
bafllat›lmad›. Fazla tonaj nakliyeci ve birey-
sel kamyoncular için sorun olmaya devam
ediyor…

Sektör mensuplar› 4925 say›l› Karayolu
Tafl›ma Kanunu’nun yönetmelikle revize
edilmesini her f›rsatta dile getiriyor. fiimdi
22 Temmuz’da seçimler yap›lacak!... Parti
liderleri seçim çal›flmalar›na bafllad›. Lider-
ler; meclise girebilmek için akla hayale gel-
meyecek vaatlerle halk›n karfl›s›na ç›kt›!...  

TOFED yöneticileriyle bir araya gelen si-
yasi parti liderleri veya temsilcileri: “Akar-
yak›t 1 YTL olacak (!)”, “Karayolu tafl›mac›-
l›k sektörü hak etti¤i deste¤i alacak (!)”,
“Bizler sizin sorunlar›n›z› çok iyi biliyoruz,
bu sorunlar› bizden baflkas› çözemez (!)”
gibi incilerle süslenmifl cümlelerle kendileri-
ni anlatmaya çal›flt›. “Program›n›z nedir?”
diye sordu¤umuzda; ald›¤›m›z cevaplar
karfl›s›nda herhangi bir programlar›n›n ol-
mad›¤›n› anlad›k…

Cumhuriyetin ilan›ndan bugüne 59 hükü-
met görev yapt›. Hükümetlerin, Ulaflt›rma
Bakanlar›n›n görev sürelerine bakt›¤›m›zda;
ortalama 7 ay oldu¤unu görüyoruz. Türkiye
Cumhuriyeti tarihinde en uzun süre Ulaflt›r-
ma Bakanl›¤› görevi yapan AKP Hüküme-
ti’nin Bakan› Binali Y›ld›r›m’d›r. Eski Bakan
Y›ld›r›m’›n görevinde uzun süre kalmas›yla
birlikte ulaflt›rma sektöründe istikrar yaka-
land›. Tafl›ma kanunu bu dönemde ç›kt›.
Denizyolu tafl›mac›l›¤›na bu dönemde ÖTV
deste¤i sa¤land›. Yine havayolu flirketlerine
bu dönemde baz› imtiyazlar tan›nd›. Vs…

Tafl›mac›l›k sektörünün zor dönemeçten
geçti¤i flu günlerde, sektör sivil toplum ku-
rulufllar› bir araya gelmeli ve “Tafl›mac›lar
Platformu” oluflturulmal›d›r. Bugüne kadar
bireysel hareket eden sivil toplum kurulufl-
lar›n›n hepsini Ulaflt›rma eski Bakan› Binali
Y›ld›r›m, bakanl›¤› döneminde sadece din-
lemekle yetindi ama en az›ndan dinledi…

Bizler bir araya gelir ve hakl› taleplerimizi
siyasi parti liderlerine anlatmaya çal›fl›rsak,
ben inan›yorum ki birçok sorunun üstesin-
den gelece¤iz. Yeter ki, karayolu yük ve
yolcu tafl›mac›lar› olarak ortak hareket et-
menin bilincine varal›m!.. 

Mevlüt
‹LG‹N

Mevlüt ‹LG‹NHangi ifl kolunda belgelere 
TEKRAR PARA ÖDEN‹YOR

UND BAfiKANI D‹NÇfiAH‹N TAfiIMACILI⁄I ANLATTI  (1)

U
luslararas› Nakliyeciler Derne¤i
(UND) Tamer Dinçflahin’le ulusla-
raras› nakliyenin sorunlar›ndan s›n›r

kap›lar›na, hükümetlerin tafl›mac›l›k planla-
malar›ndan sektör örgütlenmelerinin birbirle-
riyle olan iliflkilerine kadar birçok önemli ko-
nu bafll›¤›n› konufltuk. 

UND ve Lojistik Köy projeleri gibi konu
bafll›klar›n› da de¤erlendirdi¤imiz bu özel gö-
rüflmenin birinci bölümünü sizlerle paylafl›yo-
ruz.

Seçim sonras›nda oluflacak hükümetin
izleyece¤i ulaflt›rma politikas› sizce nas›l ol-
mal›?

Bu hükümet öncesine bakt›¤›n›zda ulaflt›r-
ma politikas› çok zay›ft›. Böyle bir kanun
yoktu. Yönetmelik yoktu. Bakt›¤›n›z zaman
bu 4,5 y›l içinde bir fleyler yap›ld›. Memnun
oldu¤umuz fleyler oldu, olmad›¤›m›z fleyler
oldu. Ama geçmifle dönüp k›yaslad›¤›m›z za-
man evet bir fleyler yap›ld›. Mücadele edildi.
Bir bafllang›ç oldu. 

Bütün taraflar›n üzerinde mutab›k olmad›-
¤› maddeleri s›ralarsak onu geçmeyiz. 10
madde veya 15 madde diyelim ama kanunun
tamam›na bakarsak o zaman bunun iyisini
bulaca¤›z. Bizim kanunla, yönetmelikle ilgili
s›k›nt›m›z flu; bizi mali konularda bir gelir ka-
p›s› olarak görmesinler. Bizi gelir kayna¤›
olarak görür alg›larsan›z o zaman paras› olan
bu ifli yapar ifli bilen yapamaz. 

AB müktesebat›na uyum gösteren ve gös-
termeyen maddelere bakt›¤›n›zda sabaha ka-
dar konufluruz. Ama 3 madde var, mali yeter-
lilik, mesleki yeterlilik ve mesleki sayg›nl›k. 

Mali yeterlilik diyorsunuz para al›yorsu-
nuz mali yeterlili¤i k›s›tl›yorsunuz. Beni zor
duruma düflürüyorsunuz. 200 bin YTL, 120
bin YTL, 40 bin YTL gibi rakamlar, mali ye-
terlili¤i k›s›tlayan rakamlard›r. Bir belgeyi befl
y›ll›¤›na verip de befl y›l ödetip befl y›l sonra
tekrardan istenmemeli. Hangi ifl kolunda bir
belge zamanl› olup da bir daha ödemesi var?
Bir kere ödersiniz.

Mesleki yeterlilik diyorsunuz, e¤itimleri
veren de var, vermeden belge veriyorum di-
yen de.  Ve bunlar› Ulaflt›rma Bakanl›¤›na fli-
kâyet ettik. 

“Mesleki sayg›nl›¤›n bir tek kriteri savc›-
l›ktan al›nacak iyi hal ka¤›d› de¤il”

Mesleki sayg›nl›k dedi¤iniz vakit mesleki
sayg›nl›¤›n bir tek kriteri savc›l›ktan al›nacak
iyi hal ka¤›d› de¤ildir ki. Bu kriterleri uygula-
yamad›¤›n›z müddet içinde biz kanunun ye-
terli olmad›¤›n› hep söyledik. Bu kriterleri uy-
gulay›n, denetimlerinizi bu kriterler olufltuk-
tan sonra yap›n ki belge alanla almayan orta-
ya ç›ks›n diye söyledik.

Bu yönetim döneminde herkesin söyledi-
¤i bir fley vard›. Uça¤a, denize daha önem
verildi. Bakt›¤›m›zda, demiryolunun, hava
yolunun ve deniz yolunun kara yoluna nis-
petle geliflmesi sa¤lanmam›fl. Ama bu kara
yolcular›n getirmifl oldu¤u bir fley de¤il. Al-
g›lanmas› gereken olay bu. Sanki karayolcu-
lar di¤er yollar›n geliflmesini istememifller,
ama bu böyle de¤il. Bu dünyan›n da gerçe¤i,
kara yolunun da gerçe¤i. Kara yollar› her za-
man geliflmek zorunda. 10 sene içinde Avru-
pa ülkelerinde planlanan kara yolu geliflimi
daha fazla. 

AB burada ad›mlar›n at›lmas›n› istiyor,
ekonominin dinamikleri aras›nda k›sa vadede
kara yolu tafl›mac›l›¤› oldu¤unu söylüyor. 

Kesinlikle biz bunu söylüyoruz zaten. Tür-
kiye bir lojistik üs olacaksa di¤er modlar›n
geliflmesi laz›m mutlaka. Ama bizim en bü-
yük avantaj›m›z komflu ülkeler ile yap›lan ti-
caret veya Uzak do¤udaki ülkelerle Avrupa
ülkelerine yapm›fl oldu¤umuz ticaret. Yapm›fl
oldu¤umuz tafl›mac›l›ktaki getirilerimiz. Ne-
dir bu lojistik deste¤in getirisi: Zaman.

Zaman›nda teslim. Bunu da sa¤layan ye-
gâne mod karayoludur. 

Yani kara yolsuz bir lojistikçilik bir mod
düflünülemiyor. Bunun için kara yollar›nda
yap›lanman›z gerekiyor. Evet,  demir yollar›
flu anda gerilemifl durumda ama kara yollar›-
n›n da son on y›l›na bakarsan›z bin 200 kilo-
metrelik bir duble yol yap›m› var. Baflka da
bir fley yok.

On y›ld›r kara yollar›na bir yat›r›m yok.
Her mod gelifltirilmeli ama birini destekler-
ken vermifl oldu¤unuz pirimler di¤erlerine
farkl› gözle bak›l›p esirgenmemeli.

fiimdi yaz dönemine giriliyor nakliyeciler
bundan nas›l etkilenir? Ve s›n›r kap›lar›nda-
ki son durumu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

S›n›r kap›lar›n› ne kadar modernize etse-
niz de baz› eksik-
likleri kapatm›yo-
ruz. Hamzabeyli
S›n›r Kap›s›n› ya-
p›yoruz akaryak›t
istasyonu koymu-
yoruz. Sonrada di-
yoruz ki ‘Sen ne-
den Kap›kule’de
kuyru¤a giriyor-
sun?’ S›n›r kap›la-
r›m›z düzenlerken bütün imkânlar› buraya da
sunsak bugün de bunlar› konuflmam›fl oluruz. 

Yap-ifllet-devret modelinde baz› eksiklik-
ler, gecikmeler oluyor. ‹zinler geç geliyor, ifl-
lemler uzuyor. Habur’a bak›yorsunuz çok gü-
zel oldu ama bir huni fleklinde oldu. Çok gü-

zel birçok kulvardan giriyorsunuz ama tek bir
köprü var. Köprü darsa köprüden geçemiyor-
sunuz. fiimdi Habur’a araç geçifl say›s› olarak
bakt›¤›n›zda modernizasyondan önceki dö-
nemden daha az araç geçti¤ini görüyoruz. 

Türkiye’ye 16 günlük giriflle ilgili bir du-
rum varsa modernizasyondan önce de bu 14
gün ise de¤iflen bir fley olmam›fl. Sadece ka-
p›lar›n modernizasyonu ile olacak fleyler de¤il
bunlar. Sistemleri bafltan afla¤› kurgulamak
gerekiyor. Memur personel takviyelerinde bu-
lunmak gerekiyor, personeli çok iyi oryantas-

yon e¤iti-
minden ge-
çirmek ge-
rekiyor.
Burada sü-
reç analiz-
lerinin çok
iyi yap›l-
mas› laz›m;
süreç ana-

lizleri yap›lmazsa yine kuyruklar uzayacakt›r.
Tafl›mac›l›k sektör örgütlenmelerinin bir-

birleriyle olan diyaloglar›n› nas›l de¤erlendi-
riyorsunuz?

Uluslar aras› tafl›mac›l›k ile ilgili olarak hiç
bir sorunumuz yoktu. ‹ki derne¤imiz yoktu ve
sorunumuz yoktu.  Tek elden çok baflar›l› bir

flekilde bu sistem yürüyordu. Uluslararas›
Nakliyeciler Derne¤i kamu taraf›ndan dinle-
nen ve sözü geçen bir dernekti. Sektörün se-
siydi. Kamu taraf›ndan önerdi¤i çözüm öneri-
leri süratle uygulanan bir dernekti. 

2-3- 5 neyse art›k ne kadar dernek varsa
bu mühim de¤il ayn› amaca hizmet ederse za-
ten bir sorunu yok. Ama zaman zaman bak›-
yorsunuz birliktelik olsa da, biz ayn› amaca
hitap ettikleri duygusunu alam›yoruz. 

Son zamanlarda baz› konularda birlikte
hareket ediliyor. Ama aç›k yüreklilikle söylü-
yorum bunlar›n hepsi UND’nin talebi ile ger-
çeklefliyor.

Biz hep dedik ki bir amaca hizmet edili-
yorsa bir çat› alt›nda toplanal›m. Ama farkl›
amaçlara hizmet edilecekse o zaman farkl›
yap›lanmalar olacakt›r. Ben her zaman ayn›
fleyi söylüyorum; tafl›mac›l›kta do¤ru tektir,
hiçbir modun di¤erine üstünlü¤ünü tart›flma-
ya gerek yoktur. Biz burada tafl›mac›l›¤›n
önünü açal›m diye gayret gösteriyorsak ayn›
amaç do¤rultusunda hareket etmek laz›m.
Karayolundaki geliflmeleri, alternatif yol ara-
y›fllar›n› aksakl›klar›, engelleri kald›rmak için
ben de¤il bütün sektörün buna yard›m etmesi
gerekiyor. 

‹stiflare Konseyi’nde yaflanan istifalar
sonras› son durum nedir?

UND de istiflare konseyi istifas›ndan sonra
yaflanan süreçte istifalar kabul edildi. ‹çlerin-
den istifalar›n› geri alanlar oldu; iki arkadafl›m
devam karar› ald›. Ama di¤er arkadafllar›m›n
geçti¤imiz günlerde istifalar› yönetim kurulu
toplant›s›nda gündeme geldi ve kabul edildi.
‹stiflare kurulu bir dan›flma kuruludur. Derne-
¤in herhangi bir konuda, ileriye yönelik plan-
lamalarda derne¤in dan›flaca¤›, tecrübelerin-
den haydan›lmas› amaçlanan arkadafllardan
oluflmaktad›r. ‹stiflare kurulunun oluflumu da
seçimle gelecek 14 üye ve bunun d›fl›nda da
yönetim kurulu baflkan› taraf›ndan önerilecek
befl üye ile oluflur. Bunlar›n hepsi bir araya
geldikten sonrada istiflare kurulunun çal›flma-
lar› bafllar. Süreç bu flekilde bafllar biz zaten
ilk yönetim kurulu toplant›s›nda kime teklif
götürülecekse onlara teklif götürdük. 

fiu anda bu istiflare kurulunda olacak olan
befl kifliden dördü olumlu cevap verdi. Bunlar,
Odalar ve Borsalar Birli¤i’nden Halim Mete,
Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi Baflkan› O¤uz Sa-
t›c›,  Lojistik Yüksek Okulu Profesörü Hayri
Ülgen ve Avrupa Birli¤i Dan›flman› Can Bay-
darol.  Birisi de ‹stanbul Ticaret Odas› Baflkan›
Murat Yalç›ntafl. Büyük bir olas›l›kla Murat
Yalç›ntafl da olumlu görüfl belirtecek. 

■ Haftaya: Lojistik Üst

Tamer Dinçflahin: “Üç madde var; mali yeterlilik,
mesleki yeterlilik ve mesleki sayg›nl›k. Mali
yeterlilik diyorsunuz para al›yorsunuz yeterlili¤i
k›s›tl›yorsunuz. Mesleki yeterlilik diyorsunuz e¤itim
veren var vermeyen var. Mesleki sayg›nl›k
dedi¤iniz vakit mesleki sayg›nl›¤›n tek kriteri
savc›l›ktan al›nacak iyi hal ka¤›d› de¤ildir ki! 

“Bir belgeyi befl y›ll›¤›na verip,
befl y›l ödetip, befl y›l sonra
tekrar istememeli. Hangi ifl

kolunda bir belge süreli olup
da bir daha ödemesi var”

UND Baflkan› Tamer Dinçflahin, karayolu olmadan lojistikçilik olmayaca¤›n› bunun için de karayollar›nda yap›lanman›n gerekli oldu¤unu belirtti.
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Politikac›n›n kafas› 
kal›n olur (mu?)

Sizlere bugün arflivimden bir yaprak ile sesle-
nece¤im. Çünki, sevgili Levent KIRCA’ n›n

dedi¤i gibi; “Tam yerine denk geldi, manzara
koyduk…” fiimdi bir seçim dönemi. 22. dönem
parlamentosunun; “görev” denilen “süresi” bitti.
Yenilere ve eskilere hat›rlatmalar, de¤erlendir-
meler, yapmak gerekiyor.  Evet, bafll›ktaki sözün
sahibi; Sn. TAN’d›r. fiimdi de yine CHP listesin-
den DSP’li adaylardand›r.

Bu sözleri etti¤i yer; ‹zmir Fuar›d›r
(31.08.2000). Trafikte yak›nlar›n› yitirenlerin açt›¤›
bir standdad›r. Sözlerinin hedefi de,  kendisinin
politikadafllar›d›r. 

AHMET TAN  = TRAF‹KTE UZMAN?
TBMM – Trafik Kazalar› Araflt›rma Komisyonu

Baflkan› olarak 7 ülkenin 20  ayr› noktas›nda, ül-
kenin her yöresinden uzmanlar›, medeni (=sivil)
toplum örgütlerini toplay›p; dinlemifller. Kay›tlar›
sistematik bir flekilde ayn› komisyonun raporu
olarak da TBMMM da Baflkanl›¤›na sunmufllar-
d›. (15 vekilden oluflmufl, 3 ayl›k geçici komis-
yondu)   Sn. TAN; bu konuda pek çok bilgiye,
belgeye de ulaflm›flt›. Dolay›s›yla bu çal›flma ona
okul tesiri yapm›flt›. 9 ayda polis yetifltirme örne-
¤iyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, o sözde e¤itime göre
bu; 4x4 bir e¤itim say›l›rd›.

TBMM TRAF‹K KAZALARI ARAfiTIRMA
KOM‹SYONU,  NE D‹YOR?

Sn. TAN’›n; Dr. Ünvanl› bir ö¤retim eleman› ol-
du¤unu da bu çal›flmalar s›ras›nda ö¤renmifltim.
Rapora da gerçekten hakk›n› vermiflti. Konular›
çok sistematik bir flekilde ayr› bafll›klar alt›nda
toplay›p; sorunlar› boyutlar› etkileri ve çözüm
önerilerini ifllemifllerdi.

RAPOR VE SONRASI
“Peynir çok güzel ama ah it derisinde bas›l› ol-

masa” dedi¤i gibi; rapor pek iyi idi de, sonu –
kel- gelmeseydi. Yani rapor paralelinde bir de¤i-
fliklikle;  Trafik Yasas›- adam- gibilefltirilebilseydi.
Ama bu ne yaz›k ki yap›l(a)mam›flt›r.

RAPOR ‹Y‹ – TEKL‹F YOK
Raporun ‹stanbul ve Ankara çal›flmalar›na biz

de katk›larda bulunmufltuk. (Eski ad›m›zla; Trafik
Canavar›n› Yoketme Derne¤i)  Benim, gelifltirdi-
¤im, sundu¤um E¤lendirici Trafik E¤itimi de dev-
let literatürüne ilk defa böylece girmiflti ve Milli
E¤itim Bakanl›¤›na hem öneriliyordu hem de
yoklu¤u elefltiriliyordu.

260 sayfal›k bu raporu, en ideal trafik yasas›
haline getirmek mümkün idi.

∑ Öneriler; maddeleri oluflturacakt›, 
∑ Sorunlar, boyutlar,  etkiler kaynaklar da ge-

rekçeleri…
AHMET TAN: B‹ZDEN BU KADAR!
Sn. TAN: çal›flmaya kat›lan herkese, kendi s›-

fat›yla, imzas›yla birer teflekkür mektubu gön-
dermiflti. 2001-TROSDSA- Trafik ve Yol Güven-
li¤i (Ulusal ve Uluslararas›) Kongresinde kendi-
siyle karfl›laflt›k ve ben o raporu neden yasalafl-
t›rmad›klar›n› sordum. Ald›¤›m cevap flu oldu:
“Bizim komisyonun görevi bitti.  Bizden bu ka-
dar. Gerisi, siz sivil toplum örgütlerine kal›yor.”

Ben yine sordum: “Peki, vekil Ahmet Tan ve
arkadafllar› olarak teklif sunsan›z, olmuyor mu?”

“- Hay›r! Bizden bu kadar. Bizim komisyonun
görevi bitti.  Sizin bast›rman›z lâz›m!”

KAFA KALINLI⁄I ÖLÇÜTÜ?
Ben, Sn. TAN’›n kliflesine genellikle kat›lm›yo-

rum.  Ama ölçütlerini bilmiyorum. Komisyon
Baflkan› olarak (Baflkan vekili de Prof. Dr. Ayd›n
AYAYDIN idi)  yapt›¤› konuflmalarda vekildaflla-
r›na yap›flt›rd›¤› klifle alt›ndaki elefltirel yönlere;
raporu yasalaflt›rmak da giriyor mu, onu ç›kara-
mad›m.

HAYRET ! Sn. Prof. Dr. MUSTAFA ILICALI
L‹STEYE G‹REMED‹

YTÜ Ulaflt›rma Anabilim Dal› ö¤retim üyesi
iken 2002 seçimlerinde (21.Dönem) Erzu-
rum’dan 4. s›rada vekil seçilerek TBMM’ne gir-
miflti. Bizim kendisiyle oldukça iyi bir hukuku-
muz var.  Seçim öncesinde de sohbetlerimiz ol-
mufltu. AKP’de karar k›lm›flt›. Listede seçilebilir
bir yer almas›na katk›s› olur diye; AKP Genel
Baflkan›na ve Yard›mc›lar›na 15 faks metni geç-
mifltim. Mealen flöyleydi: “Bir trafikzede ve ko-
nunun uzman›, ‹stanbul B.flehir Belediyesinde
de bu alanda hizmetler vermifl bir flahsiyet olan
sn.ILICALI2 ya da yer vermenizden dolay› kutlu-
yoruz…”  Bunu sonradan kendisiyle paylaflm›fl-
t›m, flafl›rm›flt›: “Henüz adayl›¤›m netleflmedi
ki…”  Ben de daha iyi olur Hocam, emrivaki gibi
olur demifltim, nitekim öyle de oldu… 

ILICALI; “Firardaki Acun” un da amcas›d›r.
Acun’un babas›, annesi bir de kardefli ayr›ca
Mustafa Beyin annesi ve babas› olmak üzere;
ILICALI ailelerinin, en önemlisi de – vekil olarak –
kendisinin 5 trafik ölüsü vard›r.

Hocam›, birkaç gün önce,  – inflallah girmifl-
sindir, yine- diyerek arad›¤›mda, giremedi¤ini
söylemesi; bana flaka gibi gelmiflti. Listeye ba-
k›nca, gerçe¤i ö¤rendim. Aray›p, üzüntülerini
paylaflt›m. Üzüntü yo¤unlu¤u geçince tekrar
arayaca¤›m ve Sn. TAN’›n demecini hat›rlat›p;
kendisinin fikrini soraca¤›m.

Soraca¤›m en önemli fley de flu olacak:
∑ Kendi trafikzedelerine karfl› ve üstlenerek

TBMM’ye girdi¤i misyonuna karfl›, kendisini na-
s›l hissediyor, 

∑ Düflündüklerini, istediklerini yapabildi mi,
yapamad› ise yapabilir miydi?

∑ Olumsuzluk etkenleri nelerdir?” 
Sürecek

Ahmet
TÜRKO⁄LU

Ahmet TÜRKO⁄LU

SINIRDAN

(Ahmet TAN; 21.Dönem Milletvekili, Turizm E.Bakan›)

AKP Hatay Milletvekili aday› Fevzi fian-
verdi, Ticaret ve Sanayi odas›nda yapt›¤›

aç›klamada S›n›r ticareti ile ilgili olarak alt ya-
p› çal›flmalar›n›n bitti¤ini söyledi. 

Hatay Milletvekili aday› fianverdi’nin üze-
rinde durdu¤u s›n›r ticareti ile ilgili projenin
hayata geçmesiyle birlikte öncelikli olarak s›-
n›r ticareti yapan insanlar›n potansiyel kaçakç›
listesinden ç›kart›lacak. “S›n›r ticareti sorunu
benim öncelikli projem” diyen Fevzi fianverdi,
karfl›l›kl› s›n›r ticareti sayesinde iflsizli¤inde
ortadan kalkaca¤›n› kaydetti.

Fevzi fianverdi, Cilvegözü Gümrük Kap›-
s›’n›n önemine de¤inerek, ülke ekonomisine
sa¤lad›¤› katk›lar›n asla göz ard› edilemeyece-
¤ini dile getirdi. fianverdi, “Y›llard›r görünü-
mü itibariyle ülkemize yak›flmayan bir durum-
da olan Cilvegözü Gümrük Kap›s›’nda yap›lan
modernizasyon çal›flmalar›n›n son aflamaya
gelmifl olmas› bizleri son derece sevindirdi.
Çal›flmalar bitti¤inde bölgede büyük rahatlama
olacakt›r” dedi.

Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkan› Nihat K›-
l›ç’da, Bölge sorunlar›n›n çözüme kavuflturul-
mas› noktas›nda oda olarak AKP Hatay Millet-
vekili aday› Fevzi fianverdi’ye destek verecek-
lerini aç›klad›. 

K›l›ç, “Milletvekili olarak TBMM’ye gir-
menizi isteriz. Bu konuda destek verece¤iz.
Ancak TBMM’de oturan, maafl alan olarak
de¤il hizmet üreten Milletvekili olarak bu-
lunman›z› istiyoruz” dedi.

C‹LVEGÖZÜ’NDE 
B‹R‹NC‹ ETAP
ÇALIfiMALARI 
TAMAMLANDI

Geçifller sanc›l› bafllad›

H
atay’›n Reyhanl› ilçesi Cilvegözü
gümrük kap›s›nda birinci etapta in-
flaat çal›flmas› tamamland›. Ancak

ikinci etab›n çal›flmas› içerisinde olan bina-
lar›n y›k›lmas› da devam ediyor.  Bu arada
girifl ve ç›k›fllar da birinci etaptan yap›l›yor.

KUYRUK 7 KM’YE ULAfiTI

Birinci etaptan yap›lan girifl ve ç›k›fllarda
araç çoklu¤u nedeni ile araç kuyruklar›
meydana geldi. Cilvegözü gümrük alan›na
girerek ifllem yapmak isteyen araç say›s›n-
da art›fl yaflan›rken, çift s›ra halinde uzayan
araç kuyru¤u 7 kilometreyi buldu. 

TOBB taraf›ndan bafllat›lan modernizas-
yon çal›flmas› içerisinde yer alan inflaat›n
h›zla devam etti¤i Cilvegözü Gümrük Ka-
p›s›’nda birimler bir yandan tafl›nma di¤er
yandan bilgisayar sistemlerinin yerlefltiril-
mesi ile ilgili olarak çal›flmalar›n› sürdürü-
yor.

TEKN‹K SORUN

Gümrük Müdürlü¤ü yetkilileri ikinci

etap inflaat çal›flmas› yüzün-
den girifl ve ç›k›fl ifllemleri-
nin ayn› perondan yap›l-
makta oldu¤unu ve oluflan
kuyru¤un da teknik sorun-
lardan kaynakland›¤›n› be-
lirttiler. 

Gümrük yetkilileri daha
önce 120 olan araç girifl ve
ç›k›fl›n›n 160 girifl ve 160
araç ç›k›fl› olarak gerçeklefl-
tirildi¤ini de ifade etiler.

Gümrük alan› d›fl›nda
meydana gelen 7 kilometre-
lik kuyru¤un da geçici oldu-
¤unu söyleyen Gümrük yet-
kilileri inflaat çal›flmas›n›n
tamamen bitmesi ile birlikte
Cilvegözü gümrük kap›s›nda
kuyruk çilesinin sona erece¤ini ifade etiler.

MEMUR YETERS‹Z

Cilvegözü gümrük müdürlü¤ü yetkilileri,
personel azl›¤› yafland›¤›n› dile getirerek,

gümrük muayene memuru s›k›nt›s› çekildi-
¤ini belirtiler. Cilvegözü gümrük kap›s›nda
her grupta 6 memurla 24 saat görev yap›l-
d›¤›n› yaklafl›k 45’e yak›n memur bulundu-
¤unu, say›n›n artmas› gerekti¤ini söyledi.

Cilvegözü S›n›r Kap›s›nda çal›flmas› biten
k›s›mlarda araç girifl ç›k›fllar› bafllat›ld›. Öte
taraftan, tafl›nma ve teknik sorunlardan dolay›
s›n›r kap›s›nda 7 kilometrelik kuyruk olufltu. 

ABD askerleri 
Türk floförleri 
gözalt›na ald›
SSiillooppii  iillççeessii  yyaakk››nnllaarr››nnddaa  bbuulluunnaann
HHaabbuurr  ss››nn››rr  kkaapp››ss››  üüzzeerriinnddeenn
KKuuzzeeyy  IIrraakk’’aa  yyüükk  ttaaflfl››yyaann  22  TTüürrkk
flfloofföörr,,  AAmmeerriikkaann  aasskkeerrlleerriinnccee
ggöözzaalltt››nnaa  aall››nndd››..

M
ersinli TIR floförü 56 yafl›ndaki Muh-
yettin Nakfli Özk›nac› ile o¤lu 31 ya-
fl›ndaki Mehmet Özk›nac›'n›n Irak'›n

Musul kenti giriflinde ç›kan çat›flmada, direniflçi-
lerle iflbirli¤i yapt›klar› gerekçesiyle ABD asker-
lerince gözalt›na al›nd›¤› söyledi.

Mersin merkeze ba¤l› Mezitli Beldesi Yeni
Mahalle Stadyum Caddesi'nde oturan 3 çocuk
annesi 54 yafl›ndaki Periflan Özk›nac›, Akto¤
Nakliyat ad›na Irak'a g›da tafl›yan efli Muhyettin
Nakfli Özk›nac› ile o¤lu Mehmet'ten, 18 Ma-
y›s'tan bu yana haber alamad›¤›n› söyledi. 

Efi‹M VE O⁄LUM GÖZALTINDA

Özk›nac›, ne oldu¤unu ö¤renmeye çal›fl›rken
Irak'a giden bir floför yak›nlar›n›n kendilerini arad›-
¤›n› ve Mehmet ile babas›n›n ABD askerlerince
gözalt›na al›nd›¤›n› söyledi¤ini ileri sürdü. 

ABD askerlerinin, efli ve o¤lunu ç›kan bir çat›fl-
mada direniflçilerle iflbirli¤i yapt›¤›n› iddia ederek
gözalt›na ald›klar›n› ö¤rendiklerini kaydeden Özk›-
nac›, “Eflimle o¤lum ç›kan çat›flmada kurtulmak
için araçlar›ndan inip TIR'lar›n›n alt›na saklanm›fl-
lar. Askerler de onlar›n direniflçilere yard›mc› ol-
duklar›n› ileri sürüp gözalt›na alm›fl. O gün bugün-
dür onlardan haber alam›yoruz. Eflim 30 senedir
Irak'a gidip gelir. Hiçbir zaman böyle bir giriflimin
içinde olmad›, hep ekme¤inin derdine düfltü'' dedi.

DEVLET YARDIM ETS‹N

Akto¤ Nakliyat yetkililerinin ellerinden bir fley
gelmedi¤ini söylediklerini kaydeden Periflan Öz-
k›nac›, “Nakliyat flirketi, D›fliflleri Bakanl›¤›'na,
eflim ve o¤lumun Türkiye’ye dönmeleri için yar-
d›m edilmesi konusunda dilekçe verdi. Bize her-
hangi bir resmi bilgi verilmedi. Eflimi ve o¤lumun
serbest b›rakmalar›n› istiyorum. Ne olur devleti-
miz bize yard›m etsin ve e¤er yafl›yorlarsa onlar›
kurtars›nlar. Gelinim Songül, torunum Baran peri-
flan oldu. Bu insanlar ayl›k 600 dolar için gece
gündüz direksiyon sallamaktan baflka bir fley bil-
mez. Devletimiz hükümetimiz sesimizi duyup bi-
ze yard›m etsin'' diye konufltu.

Modernizasyonu devam eden Cilvegözü’nde bilgisayar
sistemlerinin yerlefltirilmesiyle ilgili çal›flmalar sürüyor.

Halil Coflkun / Silopi

S›n›r ticareti
için alt yap›
haz›r
Seçimlerin yaklaflmas› ile birlikte
çal›flmalara bafllayan milletvekilli
adaylar›, kendi bölgelerinde akla
hayale gelmeyecek vaadlerde
bulunuyor.
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Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, flo-
förlerin dikkat etmesi gereken önemli

iki husus vard›r. Bunlardan birisi uyku dü-
zenine dikkat etmek, di¤eri ise hava s›-
cakl›¤›n›n yüksek oldu¤u saatlerde araç
kullanmamak…

Uykusuz araç kullanan insanlar›n, bir
müddet sonra reflekslerine hâkim olama-
d›klar› yap›lan araflt›rmalar ile ispatlan-
m›flt›r. Birey her ne kadar usta floför olsa
da, uykusuz direksiyon bafl›na geçti¤inde
her an kaza yapma riski ile karfl› karfl›ya-
d›r. Hava s›cakl›¤›n›n yüksek oldu¤u saat-
te de araç kullanmak tehlikelidir. S›cak ve
nem; floförün bunalmas›na, uyku sorunu
ile karfl› karfl›ya gelmesine, zaman zaman
da psikolojik sorunlar yaflamas›na neden
olur. Bu durum otomobil floföründe de
böyledir, uzun yol çekici ve otobüs flofö-
ründe de böyledir…

Özellikle kamyon ve TIR floförlerinin;
uzun süre araç kullanmaya ba¤l› olarak
kilo ald›klar›n› görmekteyiz. Afl›r› kilolar›n
sonucunda da kalp krizi ve mide rahats›z-
l›¤› karfl›m›za ç›k›yor. Akabinde kab›zl›k ve
sindirim sistemindeki rahats›zl›klar geli-
yor. Fiziksel a¤r›lar ise had safhada… Psi-
kolojik rahats›zl›¤a ba¤l› olarak ortaya ç›-
kan hastal›klarda; floför doktora gitmek-
ten ziyade çevresinin tavsiye etti¤i ilaçlar›
kullanmaya bafll›yor…

Birey uzman hekim kontrolünden geç-
meden, çevresinin tavsiyesi üzerine kul-
land›¤› ilaçlar nedeniyle rahats›zl›¤›n› bir
kat daha artt›rabilir, psikolojik olarak derin
yara alabilir!..

Afl›r› s›caklar neminde etkisiyle vücut
direncinin düflmesine neden olmaktad›r.
S›caklara ba¤l› olarak vücut direnci düflen
floförlerde uyku ve yorgunluk ortaya ç›-
kar. Zaman zaman araca hâkim olmakta
güçlük çeker. Kalk›fl noktas›ndan var›fl
noktas›na ulaflt›¤›nda hem ruhen hem de
bedenen yorgunluk yaflar.

Öte yandan floförün gün boyu yaflad›¤›
sorunlar, ailesine psikolojik olarak yans›-
yor!.. Efline ve çocuklar›na karfl› zaman
zaman sinirli olabiliyor. Ailesi her ne kadar
belli etmemeye çal›flsa da, onun bu tav›r-
lar›na içten çok k›z›yor… Aile içi sorunla-
r›n birikmesiyle birlikte patlamalar olabili-
yor. ‹ncir çekirde¤ini doldurmayacak
olaylar, fliddete dönüflebiliyor. Tüm bu
olaylar›n atefllenmesinde uykusuzlu¤un
ve s›cak havalar›n fonksiyonu büyüktür…

fioförlerimiz özellikle uyku problemi ya-
fl›yorsa; bir psikologla görüflmelerinde
fayda vard›r. Çünkü uyku problemleri psi-
kolojik durumdan ortaya ç›kabiliyor. fio-
förlerimiz bunu önemsiz bir konu olarak
düflündüklerinde; yaflamlar›n›n ilerleyen
zamanlar›nda ciddi problemlerle karfl›la-
flarak, hayatlar› kâbusa dönüflebilir!..

Psikolojik rahats›zl›klara ba¤l› olarak
uyku düzensizli¤i yaflayan bireylerde, uy-
gulanacak tedavi yöntemi terapidir. ‹laçla
tedavi edilmesi do¤ru de¤ildir. 

Yeni terapi teknikleri gelifltirildi. Bizde
Türk Psikologlar› olarak bu terapi teknik-
lerini Türkiye flartlar›na adapte ettik ve flu-
anda k›sa kal›c› çözümler sa¤layan tera-
piler uygulan›yor. Analitik denilen uzun
soluklu terapiler kullan›lm›yor art›k!..

Bu tip meslek gruplar›nda birey hemen
tedaviye gelmiyor. Aradan epey bir za-
man geçtikten sonra b›çak kemi¤e daya-
n›yor. ‹flte o zaman floför, tedaviye geli-
yor. Hal böyle olunca da flikâyet çok yo-
¤unlaflm›fl oluyor. Tedavide, E.M.D.R.
yöntemi uygulanmaktad›r. Burada da k›sa
sürede yüz güldürücü sonuç almak müm-
kündür. 

Tedavi ile ilgili bir baflar› kazan›ld›¤› za-
man, rahats›zl›¤›n tekrar nüksetmesi söz
konusu de¤ildir. Ama çok alternatif bir
durum oldu¤unda; örne¤in a¤›r bir trafik
kazas›, deprem veya derin korkuya meyil
verecek herhangi bir olay karfl›s›nda azda
olsa tekrarlama riski vard›r… 

Afl›r› s›caklara dikkat!..

Alanur
ÖZALP

Alanur ÖZALP

YAKLAfiIM

Uzman Psikolog 
(0212) 352 09 42

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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Ahmet Ünlü DP’den
milletvekili aday›

B
abas› Mehmet Selahattin Ün-
lü’nün 1932 y›l›nda süvari
alaylar›n›n iaflesinin ulaflt›rma-

s›n› yapt›¤›n› kaydeden Ahmet fiahap
Ünlü milletvekili aday› olmas› ile ilgili
olarak flu aç›klamay› yapt›: “Babam
Melikanl› Köyü'nden DP ilk milletve-
killerinden Selahattin Ünlü'dür. Bende
ayn› partiye destek vererek milletveki-
li aday› olman›n heyecan›n› yafl›yo-
rum. Yaflam›m›n büyük bir bölümü
Lojistik sektöründe geçti. Bu sektörün
her aflamas›n› çok iyi flekilde bilirim.
Bu nedenle Lojistik sektörünün tem-
silcisi olarak meclis de bulunmak isti-
yorum.”

“Tafl›mac›l›kta alternatif 
planlar›m var”

Tafl›mac›l›k sektöründe tam bir kar-
maflan›n hakim oldu¤unu, ve bu kar-
maflay› düzeltmek için çeflitli alternatif
planlar› oldu¤unu dile getiren Ünlü,
“Tafl›mac›l›k sektöründe yaflanan kar-
maflay› düzeltmek için çeflitli alternatif
planlar›m var. Örne¤in 4925 say›l› ka-
rayolu tafl›ma kanunu ile ilgili olarak
çok sorun var. Bu nedenle meclise
ad›m atar atmaz sektörden bir komis-
yon kurarak bu kanun üzerinde çal›fl-
malar bafllataca¤›m. Bize Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’nda bir hak düflerse ilk akl›-
m›zdan geçen 4925 say›l› karayolu ta-
fl›ma kanunun tekrar gözden geçiril-
mesi olacak. Çünkü, bu kanundan her-
kes flikâyetçi” dedi.

Kara Ulaflt›rmas› Genel Müdürlü-
¤ü’nün devletin bürokratik çark› için-

de sadece bir mekanizma olmaktan ç›-
karma mecburiyeti olufltu¤una iflaret
eden Ünlü, “Kara Ulaflt›rmas› Genel
Müdürlü¤ü evrak kafleleyen bir genel
müdürlük olmaktan kurtar›lmal›.
Efektif bir genel müdürlük haline ge-
tirmenin birinci flartt›r. Sektörün ken-
disinin temsil etti¤i temsilcilerin ba-
kanl›¤›n fiilen bünyesinde görmesi la-
z›m” sözlerini ifade etti.

S›n›rda tafl›mac›l›¤a yeni düzen

Tafl›mac›l›k gelene¤inde gelen birisi
olarak s›n›r bölgelerinde, özellikle de
s›cak bölgelerde görev yapan tafl›ma-

c›lar için güvenlik ve destek hizmetleri
sa¤lamak için u¤rafl verece¤ini aktaran
Ünlü, gerek deniz yolu gerekse kara,

hava tafl›mac›l›¤› ile ilgili alternatif,
karl› ve güvenli güzergâhlar aç›lmas›
için planlar›n›n oldu¤unu dile getirdi. 

Ahmet Ünlü görüfllerini flöyle sür-
dürdü: “Bu güne kadar gecikmifl üze-
rinde çok oynanan Demiryollar› kanu-
nu ile ilgili olarak yeni kanun tasar›lar›
ç›kmas› için ne gerekiyorsa yapaca-
¤›m. Özellikle karayolu tafl›mac›l›¤›-
n›n en büyük sorunu haline gelen mo-
torin fiyatlar› ile ilgili çal›flmalar›m
var. Ne yaz›k ki Avrupa’n›n en yüksek
fiyatl› motorinini kullan›yoruz. Akar-
yak›t üzerindeki vergi yükünü azalt-
mak ve profesyonel kullan›c›ya destek
vermek gerek”

Ulaflt›rma sektörünün
efsane isimlerinden
Ahmet fiahap Ünlü,
Demokrat Parti’den
milletvekili aday›
oldu. 1944 do¤umlu
olan Ahmet fiahap
Ünlü,  Gaziantep’ten
ikinci s›radan
seçimlere kat›lacak.

Anadolu Grubu’nda
üst yönetim de¤iflti

Koyuncu’yu anma
program› iptal edildi

2
5 Haziran 2005 tari-
hinde kansere yenik
düflerek 33 yafl›nda

hayata veda eden Karade-
nizli flark›c› Kaz›m Ko-
yuncu, için bu y›l Hopa’da
yap›lmas› planlanan anma
program›n›n iptal edildi¤i
duyuruldu. Koyuncu ailesi
ad›na yaz›l› aç›klama ya-
pan Kaz›m Koyuncu‘nun
a¤abeyi Hüseyin Koyun-
cu, “Geçen y›l oldu¤u gibi
bu y›lda Kaz›m Koyun-
cu’nun sonsuza u¤urlan›fl›
y›ldönümünde Hopa’da bir anma
program› haz›rl›¤› içerisindeydik. Ge-
cen y›l yaflanan olaylar, baz› çevreleri
rahats›z etmifltir. Ailenin özel karar›
ile bundan böyle Hopa’da herhangi
bir kurulufl, siyasi partiler, sivil top-
lum örgütleri ile anma program› ya-
p›lmayacak” dedi.

Hüseyin Koyuncu aç›klamas›nda;
“Hopa Kültür Merkezi’ne Kaz›m Ko-
yuncu’ nun ad›n›n verilip, verilmeme-
siyle bafllayan tart›flmalar aileyi ve

Kaz›m Koyuncu’nun sevenlerini faz-
las›yla üzmüfltür. Kaz›m Koyuncu is-
minin bu tarz olaylarda malzeme ya-
p›lmas›na ne biz ne de sevenleri izin
verir. Bundan böyle Kaz›m Koyuncu
ile ilgili herhangi bir fleye isim ver-
mek, onunla ilgili gündem oluflturma-
ya çal›flma giriflimlerine aile olarak
izin vermeyece¤iz. O bizim kardefli-
miz, milyonlar›n sevgilisi idi. Basit
tart›flmalara ve siyasi rantlara geçit
vermeyece¤iz” yorumlar› yapt›.

Y
ap›lan aç›klamada, Yönetim
Kurulu Baflkanl›¤›’n› yürüten
Kamil Yaz›c›’n›n görevini

Tuncay Özilhan’a, Yönetim Kurulu
Baflkan Vekilli¤i görevini yürüten ‹zzet
Özilhan’›n ise görevini ‹brahim Yaz›-
c›’ya b›rakt›¤› bildirildi.

Yaz›c›: “Tecrübemle destek verece-
¤im”

Kamil Yaz›c›, Grup çal›flanlar›na
yapt›¤› yaz›l› aç›klamada; “Art›k yap-
mam gerekenin geliflmeleri yak›ndan
takip ederek, tecrübem ile destek ver-
mek oldu¤una inan›yorum.” dedi. Gö-
revini, Grubun ‹cra Baflkan› Tuncay
Özilhan’a b›rakt›¤›n› aç›klayan Yaz›c›,
huzurlu oldu¤unu ve gelece¤e güvenle
bakt›¤›n› ifade etti.

Y›llard›r hep yeni yat›r›mlar yapma-
y› ve istihdam alanlar› yaratmay› düflü-
nerek çal›flt›klar›n› ve sonuçta genifl bir
co¤rafyan›n küresel bir flirketi olmay›
baflard›klar›n› ifade eden ‹zzet Özilhan
ise: “Anadolu Grubu’nun emin ellerde
oldu¤u düflüncesi ile Yönetim Kurulu
Baflkan Vekilli¤i görevimden çekilerek,
yerimi grup ve  flirketlerimizde Yöne-
tim Kurulu Üyelikleri görevi ile de¤erli
hizmetlerde bulunan ‹brahim Yaz›c›’ya

devrediyorum.” dedi. 
Uzun ömürlü ortakl›¤›n s›rr›: “Ya

ikna et, ya da ikna ol.”
Türk ifl dünyas›n›n, en uzun ömürlü

ortakl›klar›ndan birine imza atan Kamil
Yaz›c› ile ‹zzet Özilhan’›n iflbirlikleri,
1950’li y›llara dayan›yor.  M›s›r Çarfl›-
s›’n›n yukar›s›nda sahip olduklar› bir
dükkan ile bafllayan uzun ömürlü or-
takl›¤›n s›rr› ise duayenlerin “Ya ikna
et, ya da ikna ol.” prensibi.

Ahmet fiahap Ünlü, Özellikle kara-
yolu tafl›mac›l›¤›n›n en büyük soru-
nu haline gelen motorin fiyatlar› ile
ilgili çal›flmalar›m var. Ne yaz›k ki
Avrupa’n›n en yüksek fiyatl› moto-
rinini kullan›yoruz” dedi.

Ahmet fiahap
Ünlü kimdir?
‹lk ve orta ö¤renimini Ankara TED ko-

lejinde tamamlayan Ahmet fiahap Ün-
lü, Üniversite ö¤renimini Almanya’n›n
Friedrich Wilhelm Üniversitesinde ve
Ankara Üniversitesinde tamamlad›. Ça-
l›flma hayat›na Güneydo¤u Tar›m Sat›fl
Kooperatifleri Birli¤i D›fl Ülkeler Temsil-
cili¤i ile bafllayan Ünlü, 1975–1982 y›lla-
r›nda Melikanl› Köyün’de çiftçilik yapt›.
Bunun ard›ndan Ankara’da uluslararas›
lojistik hizmetleri veren flirketlerde görev
yapt›. Ünlü, 1995 y›l›nda Yeni Demokra-
si Hareketi Partisi'nden aday oldu. Ülke
genelindeki oya nispetle en yüksek ikinci
oyu almas›na ra¤men YDH'nin ülke se-
çim baraj›n› aflamamas› nedeniyle mecli-
se girememiflti. 

AAnnaaddoolluu  GGrruubbuu
kkuurruuccuullaarr››  KKaammiill  YYaazz››cc››
vvee  ‹‹zzzzeett  ÖÖzziillhhaann,,
hhoollddiinnggddeekkii  ggöörreevvlleerriinnii
ddeevvrreettttiikklleerrii  aaçç››kkllaanndd››..  

‹zzet
Özilhan

Kamil
Yaz›c›

Kaz›m Koyuncu üzerinden ç›kar elde etmek isteyenlere, ailesi tepki gösterdi.
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