
C M Y K

Motorin Fiyatlar›
‹stanbul :   2.23
Ankara :   2.26
‹zmir :   2.22
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Kayseri :   2.26
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Hurda araç bilmecesi
S

.S. Tüm Motorlu Tafl›y›c›lar
Kooperatifleri Merkez Birli-
¤i, 2006 y›l›nda ç›kart›lan ve 6

ayl›k süre ile s›n›rl› tutulan 5535 sa-
y›l› Hurda Araç Yasas›’n›n yeniden
uygulanmas› için harekete geçti.

Maliye Bakan› Kemal Unak›-
tan’›n, S.S. Tüm Motorlu Tafl›y›c›lar
Kooperatifleri Merkez Birli¤i’nin bu
talebine olumlu bakmas› durumun-
da, ilgili tebli¤ bakanl›¤›n belirleye-
ce¤i süre zarf›ndan yeniden uygula-
nacak. Bu sayede esnafa ikinci bir
flans daha verilmifl olacak.

MTV BORCUNDAN MUAF
OLACAK: Hurda Araç Yasa-
s›’n›n yeniden uygulanmas›yla bir-
likte kamyoncu esnaf›, geçmifl Mo-
torlu Tafl›t Vergisi (MTV)’nden mu-
af olacak. Bu da MTV borcundan
dolay› s›k›nt› yaflayan esnaf›n biraz
olsun rahatlamas›n› sa¤layacak.

S.S. Tüm Motorlu Tafl›y›c›lar
Kooperatifleri Merkez Birli¤i tara-

f›ndan Maliye Bakan› Kemal Una-
k›tan’a gönderilen ve Baflkan Cemil
Ok’un imzas›n› tafl›yan dilekçede; 

ESNAF YASADAN YA-
RARLANAMADI: “08/07/2006
Tarih ve 26222 Say›l› Resmi Gaze-
tede yay›nlanan 5535 say›l› Baz›
Kamu Alacaklar›n›n Tahsil ve
Terkinine ‹liflkin Kanunun 1(1)
4’üncü maddesinde getirilen hur-
daya ç›kar›lan tafl›t›n tahakkuk et-
mifl ve ödenmemifl olan motorlu
tafl›tlar vergisi ile bu vergiye ilifl-
kin gecikme zamm›, gecikme faizi
ve vergi cezalar› terkin edilir hük-
mü tafl›yan seri no 27 say›l› Mo-
torlu Tafl›tlar› Vergisi Genel Tebli-
¤i 31-12-2006 tarihinde geçerlili¤i-
ni sona erdirmifltir. Ancak; Esnaf›-
m›zdan gelen müracaatlardan an-
lafl›ld›¤› üzere: Bilgilendirmenin
gere¤i gibi yap›lamam›fl olmas›,
gerek esnaf›m›z›n bu hususta za-
man›nda gere¤ini yapamamas›,

gerekse devlet kurumlar› aras›nda
iliflkilerin sa¤l›kl› kurulamamas›
ve özle idarelerin araç teslim al›m-
lar›nda zaman kay›plar› nedeniyle
esnaf›m›z kurtuluflu olaca¤› bu ya-
sadan yararlanamam›flt›r” denildi.

RAHAT NEFES ALACAK:
Konuya iliflkin aç›klama yapan S.S.
Tüm Motorlu Tafl›y›c›lar Koopera-
tifleri Merkez Birli¤i Baflkan› Ok,
“Ülkemizde 600 binin üzerinde
kamyon bulunmaktad›r. Bu
kamyonlar›n yüzde 50’ye yak›n›-
n› eski araçlar oluflturmaktad›r.
Bu araçlar esnaf›m›z büyük s›-
k›nt› yaflamaktad›r. S.S. Tüm
Motorlu Tafl›y›c›lar Kooperatifle-
ri Merkez Birli¤i olarak ‹lgili
tebli¤in bir defaya mahsus olmak
üzere yeniden uygulanmas› husu-
sunu Maliye Bakanl›¤›’ndan ta-
lep ettik. Talebimizin olumlu kar-
fl›lanmas› halinde esnaf›m›z rahat
bir nefes alacak” dedi. 

TT
ürkiye’nin özellik-
le Avrupa ülkele-
rine yapt›¤› tafl›-

malarda baflta Schengen
vizesi olmak üzere bir
çok nokta, uluslararas›
yük tafl›yan floförlere
olan talebin artmas›na
neden oluyor. Araçlar›na
ikinci bir floför bulmak
zorunda kalan uluslarara-
s› nakliye firmalar›, piya-
sadaki uluslararas› floför-
lere olan talebin artmas›-
na neden oldu. 

ÖZELL‹⁄‹N‹ Y‹T‹RD‹

UND Baflkan› Tamer
Dinçflahin, Bulgaristan’a
yapt›¤› ziyaretlerde görüfl-
tü¤ü nakliye firmalar›n›n

floför aç›¤› oldu¤una dik-
kat çekiyor. Dinçflahin,
geçmiflte floförlü¤ün, ba-
badan o¤la geçen bir mes-

lek oldu¤unu belirtti.
Dinçflahin, floförlü¤ün za-
manla bu özelli¤ini
yitirdi¤inin alt›n› çizerek,

“Ama arz talep çizgisi flo-
för ihtiyac›n› do¤urunca o
zaman floföre ihtiyaç
duyuluyor” dedi.    2’de

U
luslararas› Nakliyeciler Derne¤i Baflkan›
Tamer Dinçflahin, ‹stanbul içindeki yükün
hafifletilmesi için, Ro-Ro seferlerinin

aktif olmas› gerekti¤ini belirtti. Dinçflahin: “‹s-
tanbul içinde hareketlilik o kadar de¤iflik ki,
farkl› noktalardaki sanayiyi bir alana toplaman›z

gerekli. Gümrükleri bir
noktaya alman›z laz›m.
Bu hareketlilik flehir
içinden flehir d›fl›na
kays›n. Bunlar› planlar-
ken üç - befl y›ll›k de¤il
de, en az yirmi y›ll›k
bir planlama yap›lmal›,
benim tek gördü¤üm
fley lojistik köylerin
kurulmas›d›r.”      6’da

Marport’un 
kalitesi 
belgelendi

¬ Lloyd’s List taraf›ndan “Y›l›n Konteyner
Terminali” ödülüne lay›k görülen Marport,
ISO 9001, OHSAS 18001 ve ISO 14001 serti-
fikalar›n› almaya hak kazand›. Marport, faali-
yete yeni geçen idari binas›nda gerçeklefltirilen
törende, belgelerini ‹talya’n›n resmi sertifika-
land›rma kuruluflu Rina’dan ald›. 2’de

Lojistik plan yap›lmal›
¬ Türk ekonomisinin rekabet gücünün art›r›lmas›n›

temel hedeflerinden birisi olarak belirleyen SE-
DEFED, seçim sonras› kurulacak yeni hükü-
metten taleplerini, haz›rlad›¤› bir raporla s›rala-
d›. “Reel Sektörün Yeni  ükümetten Beklentile-

ri” adl› haz›rlanan çal›flmada, Türkiye’de
“sektörel lojistik üsler” kurulmas› yönünde
gerekli planlamalar yap›lmal› ve bu planlar

ivedilikle hayata geçirilmelidir” denildi.                   2’de

Ambulansta tercih
Mercedes

¬ Kara ambulans filolar›na sahip birçok kuruluflun
ambulans tercihlerinde Mercedes yer tutuyor. Genel sa¤-
l›k hizmetlerinin en kritiklerinden biri olan acil sa¤l›k
hizmetleri alan›nda birçok firma ambulans filolar›n› oto-
motiv sektörünün önde gelen markalar›ndan Mercedes-
Benz ile güçlendiriyor. Mercedes-Benz’in güvenli ve
güçlü yap›s›ndan dolay› sa¤l›k hizmet arac› olarak tercih
edenlere geçen günlerde Medline da eklendi.         5’te

Egzoz emisyon 
pulu olmayana ceza

¬  Yeni çevre
kanununa göre;
egzoz ölçüm pu-
lunu bulundurma-
yan araç sahiple-
rine 539 YTL ida-
ri para cezas› uy-
gulanacak. 2872
Say›l› Çevre Ka-
nunu kapsam›nda “Trafikte Seyreden Motorlu
Kara tafl›tlar›ndan Kaynaklanan Egzoz Gaz›
Emisyonlar›n›n Kontrolüne Dair Yönetmelik”
do¤rultusunda, Egzoz Emisyon Ölçüm
denetimleri düzenli olarak yap›lacak. 3’te

DÜNYA TAfiIMA ARAfiTIRMASI Ro-Ro’da 
bir ilk dahaD

ünya’da tafl›mac›l›k dengeleri
de¤iflim gösteriyor. ‹ngiltere,
karayolu yük tafl›ma-

c›l›¤›n› AB’ye giren yeni
üye ülkelere kapt›r›rken,
Çin-Hindistan h›zl› bir
geliflim içinde. Öte
yandan Hollanda
Ulusal Yetki Belgesi
uygulamas›n› kal-
d›rmay› planl›yor.
Japonya ise lojistikte
bürokratik engellerle
bo¤ufluyor.

‹ngiliz pay›nda düflüfl

‹ngiliz Ulaflt›rma Bakanl›¤› ta-
raf›ndan yay›nlanan “K›ta Avrupas›’na

Tafl›ma Yapan Karayolu Yük Araçlar›:
2006”  raporunda verilen yeni rakamlara

göre; 2006 y›l›nda ‹ngiliz nakli-
yecilerin Avrupa pazar›nda-

ki pay› dibe vurdu. Av-
rupal› nakliyecilerin
düflük iflgücü mali-
yetleri ve daha ucuz
motorine eriflim
avantaj›, 2006 y›l›n-
da ‹ngiliz nakliyeci-
lerin karayolu tafl›-

mac›l›¤› pazar›ndaki
pay›n› %25.4’e kadar

düflürürken; 2004 y›l›nda
AB’ye üye olan ülkelerin

nakliyecilerinin tafl›ma hacimle-
rinde düzenli art›fl görüldü.           8’de

RODER, Gümrük Müste-
flarl›¤›’na yapt›¤› giriflim

sonucu Ro-Ro ile gelen gemi-
lerdeki ithal yük tafl›yan araç-
lar›n, TIR karnesi tescil ifllem-
leri araçlar Türkiye’ye ulaflma-
dan önce yap›labilece¤i bildi-
rildi. Daha önce Ro-Ro ile ya-
p›lan ihraç tafl›malar›nda, araç-
lar›n TIR karnelerinin tescil ifl-
lemleri, araçlar belirlenen li-
manlara ulaflmadan önce ger-
çeklefltirilerek zaman tasarrufu
sa¤lanm›flt›.                     2’de

ULUSLARARASI fiOFÖR TALEB‹ ARTTI

IRU, meslekte 20 y›l›n› tamamlayan uluslararas› nakliye flöförlerini ödülle onurland›rm›flt›.

UND BAfiKANI TAfiIMACILI⁄I ANLATTI (2)

Lojistik köy
umudu...

Dengeler de¤ifliyor

Hatay’›n Reyhan-
l› ilçesi Cilve-

gözü Gümrük Kap›-
s›n’da, Lübnan’daki
Bekaa vadisinden ge-
lerek Londra’ya git-
mekte olan özel bir
otomobilde piyasa de-
¤eri yaklafl›k 2 mil-
yon 20 bin YTL (2
Trilyon 200 milyar
TL) olan esrar ele ge-
çirildi. Olayla ilgili
olarak Lübnan uyruk-
lu ancak Kanada pa-
saportlu bir kifli göz-
lem alt›na al›nd›.       

S›n›rda
büyük esrar
operasyonu

7’de

DAF-T›rsan 
‹zmir’i sallad›

DAF-T›rsan ‹zmir’de gövde
gösterisi yapt›. T›rsan Sat›fl

Müdürü ‹ffet Türken DAF-T›rsan’›n
2007 y›l› hedeflerinin, 4 bin adet
treyler ve bin 200 adet çekici sat›fl›
yapmak oldu¤unu söyledi.         5’te

TIR Kervan›
ilk ad›m› att›

TIR Kervan›, 2002 y›l›ndan beri
bölgede ekonomik birli¤in ve

birlikteli¤in sa¤lanmas› için çaba
sarf eden 12 KE‹ ülkesi yapt›klar›
bu organizasyonla önemli bir ad›m
daha atm›fl oldu.       3’te

Kuzey Irak’a Habur S›n›r Kap›-
s› üzerinden tafl›mac›l›k yapan

tanker floförleri afl›r› s›caklardan
dolay› tankerlerinde patlama olabi-
lece¤ini söylediler. S›caklardan
dolay› yüklerinde fire veren
floförler ceza alma korkusu

nedeniyle Habur’a girmekten
korkuyor. Ceza almamak için sa-
hada beklemek zorunda kalan flo-
förler, günefl alt›nda uzun süre ka-
lan tankerlerinin patlama ihtimali
nedeniyle can güvenliklerinin teh-
likede oldu¤unu söylediler.   7’de

Tanker floförlerinin ifli zor

“Bir flans daha verin” bafll›¤› alt›nda
Gazetemizin 10’uncu say›s›nda

gündeme getirdi¤imiz Hurda Araç
Yasas› ile ilgili haber üzerine 

harekete geçen S.S. Tüm Motorlu
Tafl›y›c›lar Kooperatifleri Merkez
Birli¤i Yönetim Kurulu Baflkan Cemil
Ok, konuyu Unak›ntan’a tafl›d›.

Anadolu turu yolculu¤umuz sürüyor

A
nadolu’daki yeni dura¤›-
m›z Amasya Taflova. Ali
K›lc› adl› TIR floförüyle

konufluyoruz. K›lc›, 36 yafl›nda
evli ve 3 çocuk babas›. U¤ur Tafl›-
mac›l›k adl› fiirket’te çal›fl›yor.
Arac› 2005 model Mercedes Axor.
Çorum’dan Ukrayna’ya yük bo-

flaltm›fl. Oradan Azerbaycan Nah-
civan’a yük indirmifl ve Çorum’a
devam ediyormufl. 14-15 gündür
yoldaym›fl. Ali K›lc›’ya; yaflad›¤›
s›k›nt›lardan, fazla tonaja, gümrük
kap›lar›ndaki s›k›nt›lardan, kontrol
noktalar›na kadar her fleyi sorduk.
‹flte röportaj›m›z   4’de
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Türk nakliyecisine,
kota oyunlar›!

Bat› ile Do¤u aras›nda köprü göre-
vini üstlenen Türkiye, dünyan›n

önemli geçifl noktalar› aras›nda yer
almaktad›r. Deniz, havayolu demiryo-
lu ve karayolu tafl›ma modlar›na sahip
olan Türkiye, gelecekte Avrupa’n›n lo-
jistik üssü olma yolunda emin ad›m-
larla ilerliyor.

Karayolu tafl›malar›nda Türkiye;
Avrupa’n›n en genç araç filosuna sa-
hiptir. Kamyon ve çekici pazar›ndaki
teknolojik yenilikler, Türk nakliyecisi
taraf›ndan yak›ndan takip ediliyor.
Nakliye firmalar›m›z›n araç park›ndaki
filolar›, Euro 5 normlar›nda araçlarla
geniflliyor…

Türk nakliye sektörünün dünya pa-
zar›nda söz sahibi olaca¤› endiflesine
kap›lan AB ülkeleri, kota ve vize en-
gelleriyle, nakliyecilerin önünü t›k›yor.
Her fley prosedüre uygun yap›ld›¤›
içinde bu konuda yetkililer de fazla bir
fley yapam›yor!..

Çünkü uluslararas› karayolu tafl›-
mac›l›k faaliyetleri ikili Uluslararas›
Karayolu Tafl›ma Anlaflmalar› ve bun-
lara ba¤l› olarak imzalanan protokol-
lerde belirlenmifl esaslara göre yürü-
tülmektedir. Baz› ülkeler ile yap›lm›fl
olan anlaflma ve protokollerce söz
konusu ülkeden geçifller bir kotaya
ba¤lanm›fl bulunmaktad›r. Yani söz
konusu ülkeye yap›lan ikili tafl›malar›-
m›z, o ülke üzerinden transit tafl›ma-
lar›m›z, o ülke ile baflka bir ülke ara-
s›nda üçüncü ülke tafl›malar›m›z, o ül-
keye bofl girip kendi ülkemize yönelik
yük alarak yap›lan tafl›malar›m›z ön-
ceden belirlenmifl bir kotaya tabi tu-
tulmufltur. Bu kotalar geçifl belgesi
dedi¤imiz izin belgeleri arac›l›¤› ile yü-
rütülmektedir.

Anlaflma ve kotalarla belirlenen ge-
çifl belgeleri, Ocak ay›nda Ulaflt›rma
Bakanl›¤›nca teslim al›narak, TOBB
organizasyonunda da¤›t›ma sunul-
maktad›r. Bu ba¤lamda y›ll›k kotas› 3
bin 700 adet olan ‹spanya geçifl bel-
geleri Haziran ay› bafllar›nda tüken-
di…

‹spanya geçifl belgeleri tükenme-
den önce May›s ay›nda; Ulaflt›rma
Bakanl›¤›, ‹spanya’dan ek geçifl bel-
gesi talep etti. Bakanl›¤›n talebi üzeri-
ne ‹spanya 300 adet ek geçifl belgesi
gönderdi. Gönderilen geçifl belgeleri
geçti¤imiz hafta içinde da¤›t›lmaya
bafllad›…

fiimdi 300 adet ek geçifl belgesi
Türk nakliyecisine yetecek mi?

Elbette ki hay›r!. Düflünün bir kere 6
ayl›k dönemde 3 bin 700 adet belge
tüketiliyor. Y›l›n geriye kalan 6 ayl›k
dönemine de 300 adet ek geçifl bel-
gesi gönderiliyor. Bu resmen Türk
nakliyecisinin uluslararas› tafl›malarda
tabiri caizse “tekerini durdurmak”tan
baflka bir fley de¤ildir.

Gönderilen 300 adetlik ek geçifl
belgesinin tükenmesiyle birlikte ikili
tafl›malar›m›z üçüncü ülke tafl›malar›-
na dönecek. Ortada tafl›nacak bir mal
varsa! Ve bunu da Türk nakliyecisi
belge kotas› nedeniyle tafl›yam›yorsa,
belge sorunu yaflamayan bir baflka
ülkenin nakliyecisi gelip; ‹spanya’ya
Türkiye’den tafl›ma yapacakt›r. 

Hat›rlayaca¤›n›z üzere geçen hafta-
ki yaz›mda “Bulgar nakliyecisinin ille-
gal yollarla, Türk tafl›malar›nda söz
sahibi olmaya bafllad›¤›n›” gündeme
getirmifltim. Bu haftada ‹spanya’n›n
ek geçifl belge adedini komik bir ra-
kam olarak belirlemesi, Türk nakliye-
cisini gelecekte ciddi bir tehlikenin
bekledi¤inin sinyalleri olarak alg›l›yo-
rum!..

Uluslararas› nakliye sektöründe ya-
flanan sorunlar›n çözüm mercii Ulafl-
t›rma Bakanl›¤› ve hükümettir. Nakliye
sektörünün gelece¤i için bu konuda
yetkililer acil önlem almal›. Aksi tak-
dirde yar›n çok geç olabilir. 

Türkiye’nin 2006 y›l› ihracat› 85 mil-
yar dolar olarak gerçekleflti. 2007 y›l›
ihracat hedefi ise 100 milyar dolar
olarak belirlendi. Bu hedefe ulaflma
noktas›nda Türk nakliyecisinin katk›s›
asla göz ard› edilemez. Bundan dola-
y›; Uluslararas› Karayolu Tafl›ma An-
laflmalar› ve bunlara ba¤l› olarak im-
zalanacak Protokollerde belirlenmifl
esaslar lehimize çevrilmelidir…

Sorunlar›n yaflanmad›¤›, bol ka-
zançl› bir nakliye sektörü dile¤iyle
hoflça kal›n!..

M. Naci
KALENDER

M. Naci KALENDER

Geçen hafta Türkiye-Pakistan-‹ran
ortakl›¤›yla kurulan bir bankadan

bahsetmifltim. 
Baz› meslektafllar›m bu konular› si-

yasi bulabilir, baz›lar› ne ilgisi var tafl›-
mac›l›k sektörü ile diyebilir. Ülkemizde
olan biten her fleyle, ç›kar›lan bütün ya-
sa ve yönetmeliklerle tafl›mac›l›k sektö-
rü çok yak›ndan ilgilidir. Çünkü tafl›ma-
c›l›k Sektörü bütün sektörlerin hareket
mekanizmas›d›r.

Özellikle son 2 y›l içinde yabanc›lar
tafl›mac›l›k, lojistik, finans, sigortac›l›k
ve haberleflme sektörünü neredeyse
ele geçirdiler. Ülke ekonomisi üretime-
ihracata dayal› büyüme gösteriyorsa
bütün sektörlerle beraber tafl›mac›l›k
sektörü de gelifliyor,  kazan›yor demek-
tir. Di¤er sektörlerde s›k›nt› varsa, tekel-
cilik varsa, yabanc› güçlü finans flirket-
lerinin yönetim ve denetimindeyse Ta-
fl›mac›l›k sektörü o sektörlerin yükünü
de¤il, s›k›nt›s›n› tafl›yor demektir.

Nakliyeci siyasal inisiyatif almak zo-
rundad›r. Nakliyeci “ bu ülkenin yükünü
ben tafl›yorum, ben tafl›mazsam üretti-
¤in de, satt›¤›n da, sat›n ald›¤›n da bir
ifle yaramaz” diyebilmelidir.

Ülkemiz ekonomik, siyasi ba¤›ms›zl›-
¤›n› tamamen yabanc›lara terk etmek
üzeredir.

Ülkemizin stratejik kurumlar›, liman-
lar›, yabanc›lara sat›lmaktad›r. Bir ülke-
nin limanlar›n›n yabanc›lar›n denetimin-
de ve elinde olmas›n›n sak›ncalar›n›,
zararlar›n› Mersin Liman›’n›n sat›lma-

s›ndan sonra yaflananlarla gördük.
Üretim yapabilmek için ihtiyac›m›z olan
hammadde yüklü gemiler günlerce
aç›kta bekletildi. ‹hraç mallar›m›z lima-
na al›nmad›. Mersin Liman›’ndan sonra
‹zmir, Derince önümüzdeki y›l ‹skende-
run, Samsun, Band›rma Limanlar› da
sat›ld›ktan sonra demiryollar› yap›m ifl-
lerini de yabanc›lara ihale ederler. 

Fatih ve Bo¤az Köprüsü de mevcut
iktidar taraf›ndan sat›l›¤a ç›kart›lacak-
m›fl. Bir savafl halinde lojistik destek,
silah-cephane ikmali ihtiyac›m›z› karfl›-
lamak için yabanc›lar›n elindeki liman-
lar›, demiryollar›n›, köprüleri, otobanlar›
nas›l kullanaca¤›z? Bu konu tafl›mac›-
lar› hiç ilgilendirmiyor mu? 

Bankac›l›k sektöründe yabanc› pay›
sürekli art›yor

Ülkemizde bankac›l›k sektöründe
Oyakbank’tan sonra Halkbank ve Zira-
at Bankas› sat›fllar› gerçekleflti¤inde
yabanc›lar›n pay› %60–70 olacak. Bu
Türk sanayicisinin, esnaf›n, çiftçinin
kredi alamamas›, borcunu ödeyeme-
yen binlerce belki onbinlerce esnaf ve
çiftçinin mallar›na, tarlalar›na el konul-
mas› demektir. Finans sektörünün ya-
banc›lar›n eline geçmesi ile Türk sana-
yicisi kredi alamayacak, üretim yapa-
mayacak. Esnaf›n çal›flamaz, çiftçinin
ekip biçemez, sanayicinin üretemez
hale gelmesi tafl›mac›y›, nakliyeciyi ilgi-
lendirmiyor mu? 

Türk Telekom sat›ld› ne oldu? Tele-
kom’un sat›lmas› sonucu milletin cebi-
ne para m› girdi? Refah seviyesi mi art-
t›? Ülkemizin borcu mu azald›? HAYIR.
Sat›n alanlar kasas›ndaki parayla ve 1
y›ll›k kar› ile zaten borcunu ödemifl ol-
dular. Bir de ad›n›n Türk Telekom oldu-
¤una bakmay›n özellikle TÜRK ismini
kald›rm›yorlar, tepki olmas›n millet ça-
buk uyanmas›n diye. Ad› art›k HAR‹R‹
TELECOM’dur. 

Hariri telecom bir de zam yapt› bili-
yorsunuz.  Dünyan›n hiçbir ülkesinde
özellefltirmeyle sat›n al›nan bir kurum

zam yapamaz ama bizde yaparlar ve
Türk Mahkemeleri’nin verdi¤i karar› bi-
le uygulama ihtiyac› hissetmezler. Hari-
ri telekom mahkeme karar›na ra¤men
haks›z-hukuksuz uygulamalar›na de-
vam ederek zaml› faturalar› milyonlarca
vatandafla gönderiyor ve paray› tahsil
ediyor. Bu bizleri ilgilendirmiyor mu?
Hepimizin iflyerlerinde, evinde telefon
yok mu? Örne¤in; 53 YTL görüflme
yapm›fls›n›z, 30 YTL ayl›k abonman üc-
reti al›yor. ÖTV-KDV ilave ediliyor öde-
yece¤in para 111 YTL oluyor. Bu para-
lar bizlerin cebinden ç›k›yor, soyuluyo-
ruz, resmen soyuluyoruz. 

Bu ülkenin vatandafl› olan bizlere
elektrik 9.3 cent’e veriliyor. Kuzey
Irak’a 4.9 cent’e. Ve biz bu günlerde
Kuzey Irak’a operasyon yap›lacak, ya-
p›lmayacak tart›flmalar›yla oyalan›yo-
ruz. Oradan ülkemize giren, orada bes-
lenen, orada saklanan, oradan gelip
sald›ran bu ülkenin evlatlar›n› flehit
eden katil sürülerine veya destekçileri-
ne bu yönetim vatandafl›na verdi¤in-
den daha ucuza elektrik veriyor. Bu ta-
fl›mac›lar› ilgilendirmiyor mu? Kara tafl›-
mac›lar›ndan, Türk Nakliyecisinden
350 trilyon belge paras› toplayan, nak-
liyecilerin s›rt›na dünyan›n borcunu
yükleyen zihniyet bir de Kuzey Iraktaki-
lerin ucuz elektrik maliyetini bizlerden
ç›kartm›yor mu? Buna sessiz kal›nmas›
paras› bir yana vicdan›m›z›, içimizi s›z-
latm›yor, onurumuzu k›rm›yor mu? 

Gerekirse Habur kapat›lmal›d›r
Habur’da daha dün yine yaz›ld›; yak-

lafl›k 1 milyar YTL tutar›nda kaçak mal
girdi¤i tespit edilmifl. Mazot, plastik
patlay›c›, uyuflturucu vs. Habur kapat›-
l›rsa binlerce insan aç kal›r diyoruz. Sa-
vafl ç›karsa binlerce insan ekmeksiz
kal›r diyoruz. Peki, savafl m› vard› Ha-
bur mu kapat›lm›flt›? Binlerce insan ifl-
siz kald›, y›llarca emek verdi¤i firmas›n›
kapatmak zorunda kald›. Bankalara,
tefecilere borçland›. Yurt d›fl›na gitti fir-

ma kurdu. Ne savafl vard› ne Habur ka-
pat›lm›flt›. Yüzbinlerce kamyoncu, nak-
liyeci, Kara Tafl›ma Sektörü çal›flanlar›
ç›kar›lan Yasa ve Yönetmelik sonucu
darmada¤›n olmad› m›? Üç y›l boyunca
iflsiz kalaca¤›m, flirketim kapanacak,
eme¤im, al›n terim bofla gidecek kor-
kusuyla psikolojik iflkence görmedi mi?
Para verenler, belge alanlar paralar›n›n
bofla gitti¤ini, hiçbir ifle yaramad›¤›n›
gördükçe aptal vatandafl duygusuna
kap›lmad› m›? Kullan›ld›k, kand›r›ld›k
demiyorlar m›? Kamyoncuya araban
yenilenecek, ifl potansiyelin artacak
denilmemifl miydi? Belgesi olmayan ifl
yapamayacak denilmemifl miydi? Ku-
zey Irak’ta sald›r›ya u¤rayan kamyon-
cunun ailesine toplanan belge ücretle-
rinden yard›m yap›lacak denilmemifl
miydi?

‹nsan psikolojisini bozan en büyük
neden belirsizliktir. ‹nsan›n ne yapaca-
¤›n› bilememesi, çaresiz kalmas›, iflini,
ekme¤ini kaybedece¤i korkusu; Kara
Tafl›mac›l›k Sektörünün bu yaflad›klar›-
n›n nedeni savafl m›yd›? Habur S›n›r
Kap›s›’n›n kapat›lmas› m›yd›? Ülkenin
Cumhuriyet kazan›mlar›n›, kar eden ku-
rumlar›n›, bankalar›n›, limanlar›n› yaban-
c›lara  hibe eden, Kara Tafl›mac›lar›n-
dan 350 Trilyon para toplayan toplanan
paralar›n nerelere harcand›¤›n›n cevab›-
n› vermeyen, veremeyen zihniyet de¤il
mi insanlar› iflsiz b›rakan, sermayesini
elinden alan? Ülkemizin güvenli¤i ve
menfaati için Habur’un kapat›lmas› ge-
rekiyorsa kapat›lmal›d›r. Bu durumdan
etkilenecek, iflsiz kalacak vatandafllar›n
ihtiyac›n› karfl›lamak, onlara farkl› çö-
züm yollar› sunmak,  can ve mal güven-
li¤ini korumak da hükümetin görevidir. 

Kara Tafl›mac›l›k Sektörü mensupla-
r› oynanan oyunun fark›na varmal›, aç-
iflsiz kalmas›n›n nedenlerini do¤ru tes-
pit etmelidir. Bütün sektörlerin yükünü
tafl›yan Nakliyeci ülkesinde ve dünya-
da olup bitenlerle çok yak›ndan ilgilen-
melidir. 

Yabanc› sermaye 
ve tafl›mac›l›k

Nilgün
ÖNKAL

Nilgün ÖNKAL

Türkiye’de son dönemlerde uluslar
aras› nakliye floförlerine olan talep
art›nca, uluslararas› nakliye floförleri

k›ymete bindi. Hangi uygulamalardan ötü-
rü uluslararas› yük tafl›yan floförlere olan
talep artt›? ‹flte ayr›nt›lar:

Türkiye’nin özellikle Avrupa ülkelerine
yapt›¤› tafl›malarda baflta Schengen vizesi
olmak üzere bir çok nokta uluslararas› yük
tafl›yan floförlere olan talebin artmas›na ne-
den oluyor.Araçlar›na ikinci bir floför bul-
mak zorunda kalan uluslararas› nakliye fir-
malar›, piyasadaki uluslararas› floförlere
olan talebin artmas›na neden oldu. 

BULGAR‹STAN DA BULAMIYOR

UND Baflkan› Tamer Dinçflahin, Bulga-
ristan’a yapt›¤› ziyaretlerde görüfltü¤ü nak-
liye firmalar›n›n da muazzam floför aç›¤›
oldu¤una dikkat çekiyor. Dinçflahin, “Geç-
miflte floförlük babadan o¤la geçen bir
meslek fleklindeydi ama zamanla bu özelli-
¤ini yitirdi. Ama arz talep çizgisi floför ih-

tiyac›n› do¤urunca o zaman floföre ihtiyaç
duyuldu. Bu taraftan bak›ld›¤›nda firmalar
taraf›ndan floföre talep artt›” diye konufltu.

Vize s›k›n›tlar›nda ötürü uluslar aras›
nakliyecilerin floför s›k›nt›s› yaflad›¤›n›n al-
t›n›z çizen Transotto Uluslararas› Nakliyat
firma sahibi Ümit Töredi, araçlar›na ek flo-
för bulmak zorunda kald›klar›n› söyledi. 

Schengen vizesi alan bir araç floförü-
nün vize süresinin Türkiye’den ç›kt›¤›
andan itibaren bafllat›ld›¤›n› fakat Schen-
gen s›n›rlar›n›n Türkiye ç›k›fl› itibariyle
bafllamad›¤›n› kaydeden Töredi, bu duru-
mun da floförlerin Schengen s›n›rlar›nda
kalma sürelerini azaltt›¤›n› ve kendileri-
nin de ek floför istihdam etmek zorunda
kald›klar›n› söyledi. 

Fullsped Tafl›mac›l›k ve Gümrükleme
fiirketi Vize ve ‹thalat Bölüm Sorumlusu
Emre Yaz›c› da Schengen vize süresinin
Türkiye ç›k›fl› ile bafllat›lmas›na tepki
göstererek, vize konusunda baflta Alman-
ya olmak üzere önemli s›k›nt›lar yaflad›k-
lar›n› söyledi. Yaz›c›, Schengen s›n›rlar›n-
da yük tafl›yan Türk floförlerine gün gün,
saat saat nerede olduklar›n› belgelemeleri
zorunlulu¤una da karfl› ç›karak, bu duru-
mun uluslar aras› nakliye firmalar›n›n ifl-
lerini zorlaflt›rd›¤›n› belirtti. Erken vize
baflvurular›n›n kabul edilmemesinden
ötürü ciddi s›k›nt›lar yaflad›klar›n› ifade
eden Yaz›c›, kimi floförleri yurt içinde ça-
l›flt›rd›ktan sonra tekrar Schengen vize
baflvurusu yapt›klar›n› söyledi. 

ULUSLARARASI fiOFÖR TALEB‹ ARTTI

Marport, Arkas yöneticilerinin kat›l-
d›¤› törenle 2007 Entegre Yöne-

tim Sistemi Sertifikas›n› teslim ald›.
Lloyd’s List “Y›l›n Konteyner Termina-
li” ödülü ise, Marport’a teslim edildi.

Lloyd’s List taraf›ndan “Y›l›n Kon-
teyner Terminali” ödülüne lay›k görü-
len Marport, sürdürdü¤ü ba-
flar›l› çal›flmalar›n meyveleri-
ni toplamaya devam ediyor.
Marport, 2006 y›l› fiubat
ay›ndan bu yana yürüttü¤ü
çal›flmalar›n sonunda tüm de-
netimlerden baflar›yla geçerek
ISO 9001, OHSAS 18001 ve
ISO 14001 sertifikalar›n› al-
maya hak kazand›.

Marport, faaliyete yeni ge-
çen idari binas›nda gerçek-
lefltirilen törende, belgelerini
‹talya’n›n resmi sertifikaland›rma ku-
ruluflu Rina’dan ald›. 

Marport ad›na sertifikalar› alan Ar-
kas Yönetim Kurulu Baflkan› Lucien
Arkas, sertifika ve ödülleri alan Arkas

çal›flanlar›n› tebrik ederek, “Herbirini-
ze teflekkür etmek istiyorum. Emekle-
rinizle liman› çok güzel ve çok disip-
linli, gurur verici bir yap›ya kavufltur-
dunuz” dedi.

Sertifika töreninin ard›ndan denizci-
lik ve tafl›mac›l›k sektörünün dünya

çap›ndaki en köklü gazetesi
Lloyd’s List taraf›ndan “Y›-
l›n Konteyner Terminali” ka-
tegorisinde ödüle lay›k görü-
len Marport ödülüne de ka-
vufltu. 

Türkiye y›ll›k konteyner
trafi¤inin yüzde 25’ine ev
sahipli¤i yapan Marport’a,
2001 y›l›ndan bu yana 350
milyon dolarl›k yat›r›m ya-
p›ld›. Geçti¤imiz aylarda 5 
milyonun konteyn›r› elleçle-

yerek 
dikkate de¤er bir performans sergile-
neyen Marport’un ödülünü Liman
Hizmetleri Grup Baflkan› Hakan Genç
teslim ald›. 

Ro-Ro Gemi ‹flletmeleri ve Kombine Tafl›mac›-
lar Derne¤i’nin (RODER), Gümrük Müsteflar-

l›¤› Kontrol Genel Müdürlü¤ü ve Muhabere ve
Elektronik Dairesi Baflkanl›¤›’na yapm›fl oldu¤u gi-
riflimler sonucu Ro-Ro ile gelen gemilerdeki ithal
yükü tafl›yan araçlar›n da TIR karnesi tescil ifllem-
lerinin, araçlar Türkiye’ye ulaflmadan önce yap›la-
bilece¤i bildirildi.

Daha önce RO-RO ile yap›lan ihraç tafl›malar›n-
da, araçlar›n T›r karnelerinin tescil ifllemleri, araçlar
belirlenen limanlara ulaflmadan önce gerçeklefltiri-
lerek önemli bir zaman tasarrufu sa¤lan›yordu.

Trieste’den kalkan gemilerimize binen araçlar›n
TIR Karnele-
ri’nin, gemiler ül-
kemize intikal et-
meden önce Pen-
dik, Çeflme ve
Ambarl› limanla-
r›na getirilece¤ini
kaydeden
RODER Genel
Müdürü Cumhur
At›lgan, araçlar›n

TIR Karnesi tescil ifllemlerinin tamamlanarak sade-
ce onay ifllemleri için Türkiye’ye intikal etmeleri-
nin beklenece¤ini söyledi. Bu sayede ithal tafl›ma-
lar›m›zda da önemli bir zaman tasarrufu sa¤lanaca-
¤›n› ve tafl›mada verimlili¤in artaca¤›n› vurgulayan
At›lgan, “Özellikle, ‹stanbul gibi belirli saatlerde
araçlar›n trafi¤e ç›kmas›n›n k›s›tland›¤› flehrimizde,
bu uygulama, araçlar›m›z›n ithal ifllemleri için ilgili
Gümrük ‹darelerine veya Antrepolara yapacaklar›
boflaltma ifllemlerine de önemli katk›lar sa¤laya-
cakt›r” dedi.

Ro-Ro
tafl›mac›l›¤›nda

bir ilk daha

Marport, kalitesini belgeledi

Talep ve vize sorunlar› nedeniyle uluslara-
ras› floföre ihtiyaç her geçen gün art›yor

LOJ‹ST‹K
PLAN

YAPILMALI
Türk ekonomisinin rekabet gücünün art›r›lmas›n› te-

mel hedeflerinden birisi olarak belirleyen SEDE-
FED, seçim sonras› kurulacak yeni hükümetten taleple-
rini, haz›rlad›¤› bir raporla s›ralad›. “Reel Sektörün Yeni
ükümetten Beklentileri” adl› haz›rlanan çal›flmada, Tür-
kiye’de “sektörel lojistik üsler” kurulmas› yönünde ge-
rekli planlamalar yap›lmal› ve bu planlar ivedilikle ha-
yata geçirilmelidir” denildi.

Haz›rlanan raporda yer alan bafll›klar k›saca flöyle:
■ Sektörel lojistik planlamalar yap›lmal›

Bulundu¤u co¤rafi bölge ve nitelikli genç nüfusu iti-
bariyle lojistik sektöründe karfl›laflt›rmal› üstünlü¤ü bu-
lunan Türkiye’de “sektörel lojistik üsler” kurulmas› yö-
nünde gerekli planlamalar yap›lmal› ve bu planlar ivedi-
likle hayata geçirilmelidir.
■ ‹stikrar için yeni seçim kanunu

Türkiye’nin her seçim döneminde siyasi ve ekonomik
alanlarda istikrars›zl›k yaflamamas› için tüm toplum ke-
simleri taraf›ndan benimsenmifl ve üzerinde konsensüs
sa¤lanm›fl yeni bir siyasal partiler kanunu ile siyasal kat›-
l›m› destekleyen yeni bir seçim kanunu yürürlü¤e konul-
mal›d›r.
■ Adalet Reformu

Türkiye’de adalet mekanizmas› kullan›larak hak ara-
mak “hak kayb›” ile efl anlaml› olmufltur. “En büyük
adaletsizlik gecikmifl adalettir.” ilkesi do¤rultusunda, ta-
fl›nmazlar›, biliflim ve donan›m alt yap› eksiklikleri gide-
rilmifl, yeterli say›da ve nitelikte yetiflmifl insan kaynak-
lar›na sahip bir teflkilat› hedefleyen  “Adalet Reformu”
acilen gerçeklefltirilmelidir.
■ ‹dari alanda yeniden yap›lanma

Türkiye hala, 1930’lar›n gereksinmelerine göre olufl-
turulmufl bir idari yap›ya sahiptir. Verimlilik hesaplama-
lar›n›n yap›lmad›¤›, performans kriterlerinin uygulanma-
d›¤›, devletin mevcut idari organlar› vakit geciktirmeksi-
zin yeniden yap›land›r›lmal›d›r.
■ Kay›t d›fl› ekonomi ile mücadele

Ülkemizde gerçek anlamda serbest rekabet piyasas›-
n›n oluflmas› ve “vergilendirmede adalet” ilkesinin sa¤-
lanmas› için kay›t d›fl› ekonomi ile mücadele konusunda
ulusal seferberlik ilan edilmelidir. Kay›t d›fl›l›¤›n, ekono-
mik istikrars›zl›klar›n en önemli tetikleyicisi oldu¤u
unutulmamal› ve bununla bafl edebilmek için kamu ku-
rulufllar›n›n yan› s›ra, sivil toplum kurulufllar›n›n da des-
te¤i sa¤lanmal›d›r.
■ ‹stihdam üzerindeki vergi yükü makul seviyelere
çekilmeli

Türkiye’de çal›flanlar›n üzerindeki vergi yükünün,
OECD ortalamalar›n›n üzerinde oldu¤u gerçe¤ini göz
önünde bulundurarak, bu alanda ivedilikle iyilefltirmeler
sa¤lanmal›d›r. Ekonomik canlanman›n da önünde bir
engel olan istihdam üzerindeki vergi yükü, makul dü-
zeylere indirilmelidir.
■ Sanayiye ucuz enerji

Enerji kullan›m›nda, sanayi tarife gruplar›n› esas ala-
rak küçük, orta, büyük ve çok büyük sanayici için farkl›
bir tarife haz›rlanmal› ve üretimin tüketimden az oldu¤u
hafta sonlar› ve bayram tatillerinde sanayici için gece ta-
rifesi uygulanmal›d›r.
■ ‹nflaat sektöründe yetkinlik ve akreditasyon siste-
mi flart

‹nflaat sektörünün sadece yurtiçinde rekabet de¤il,
yurtd›fl›nda da rekabetçi bir yap›ya kavuflmas› zorunlu-
dur. Bunun için yap› üretimi sürecinde rol alan müteah-
hit, mühendis ve mimarlar›n yetkinlik standartlar› belir-
lenmeli ve belgelendirilmelidir. 
■ Tekstilde büyük kentlerden Anadolu’ya “bilinçli
fabrika göçü” gerçeklefltirilmeli

Tekstil ve haz›r giyim sektöründe üretimin ihtisas
bölgelerinde kümelendi¤i, bilgi ifllem ve insan kaynakla-
r› e¤itimlerinin ortak verilerek, bu alanda verimlili¤in ar-
t›r›ld›¤› bir yap› oluflturulmal›d›r.

““YY››ll››nn  KKoonntteeyynneerr
TTeerrmmiinnaallii””  ööddüü--
llüünnüü  aallaann  MMaarr--

ppoorrtt,,  IISSOO
99000011,,  OOHHSSAASS
1188000011  vvee  IISSOO
1144000011  sseerrttiiffiikkaa--
llaarr››nn››  aallmmaayyaa
hhaakk  kkaazzaanndd››..
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Kamyoncunun sabr›
tükeniyor (3)

Yeni karayolu tafl›ma mevzuat›n›n yasallaflma
surecinde kamyoncu esnaf›na verilen vaatler

tutulmad›¤› için kamyoncu esnaf› tamamen yok
olmakla karfl› karfl›yad›r.

Üç haftad›r makalelerimde bu konuyu irdele-
meye çal›fl›yorum. Kamyoncular›m›zla her gün
beraberim. Türkiye’nin de¤iflik illerinden günlük
onlarca kamyoncu esnaf› ile sohbet ediyorum ve
kooperatif baflkanlar› ile sürekli irtibat halindeyim.
Her görüfltü¤üm kamyoncu esnaf› “Acaba mes-
le¤imi idame edebilecek miyim? Kamyonculu¤u
b›rak›rsam çili çocu¤umun nafakas›n› nas›l kaza-
naca¤›m?” diye sürekli sorular soruyorlar. Aç›k-
ças› bende durumdan çok hoflnut olmad›¤›m
için bu sorular karfl›s›nda bekleyin çok mükem-
mel olacak diyemiyorum. Çünkü Devletin ne
yapmak istedi¤ini gerçekten anlamakta güçlük
çekiyoruz. 

Sistem tamamen Devletin tafl›mac›n›n cebin-
den ne alaca¤›na endekslenmifl durumda. Tafl›-
mac›lar›m›za hiçbir fley sunmadan iflletme ser-
mayelerini belge ücreti ad› alt›nda ald›lar fakat li-
sanlar›n al›nmas›n›n üzerinden bir buçuk y›l geçti
lisanlar›n hiçbir faydas›n› göremedik.

“Befl y›l geldi geçti, hadi belgeni yenile”
Befl y›l geldi çatt›, hadi belgeni yenile! K1 için

yaklafl›k ikibin YTL yenileme ücreti ver diyecek-
ler. Dün üçyüz YTL ödemekte zorlanan kamyon-
cu bu gün ne odluda ikibin YTL ödeyebilir hale
geldi. 

Kara Ulaflt›rmas› Genel Müdürlü¤ü 25 Mayis
2007 tarihinde “Kara Ulaflt›rmas› Genel Müdürlü-
¤ü Teflkilat, Görev, Sorumluluk ve Yetki Yöner-
gesini” yay›nlad›.

Sektörün içinden birisi olarak sektörümüz ad›-
na çok sevindim; nihayet Ulaflt›rma Bakanl›¤› ifli-
ni baflka kurumlara veya tabiri caizse tafleronlara
havale etmeden kendisi çözme gayreti içinde ol-
du¤unu görebiliyoruz. Hatta bu yönergenin ye-
tersiz oldu¤u söylenebilir. Bizim arzulad›¤›m›z
Ulaflt›rma Bakanl›¤›n›n kendi taflra teflkilat›n› kur-
mas›d›r, inflallah bir gün bunu da yaparlar.

Bütün bunlar ilk bak›flta çok güzel fakat neden
tüm tafl›ma mevzuat› yasallaflt›ktan ve esnaf›m›z-
dan fahifl de¤erlerde belge ücretleri al›nd›ktan ve
befl y›ll›k zaman saati çal›flmaya bafllad›ktan
sonra bu çal›flmalar yap›l›yor?

Devlet olarak bütün bu mevzuat›n alt yap› ça-
l›flmalar› bitirildikten sonra uygulamaya konulma-
s› daha do¤ru bir seçenekti ama onu da yapma-
d›lar. Ateflten mal kaç›r›rcas›na alelacele mevzu-
at› yürürlü¤e koydular. 

“Yasalara sayg›l› tüm tafl›mac›lar›n 
günah› ne?”

Sivil toplum örgütleri olarak bu çeliflkiyi sürekli
dile getirdik. Gelinen noktada bu yönerge ile
Ulaflt›rma Bakanl›¤›n›n bu mevzuat› yönetebile-
cek kapasitede olmad›¤›n›, kapasitesini zamanla
gelifltirece¤ini çok net bir flekilde okuyabiliriz. Bu
durumda sormak laz›m; yasalara sayg›l› tüm ta-
fl›mac›lar›n günah› ne? Kamyoncular, bakanl›¤›n
kadro yetersizli¤i yüzünden denetleyemedi¤i
mevzuat›n kurban› oluyorlar. Tafl›mac›, evini bar-
k›n› ipotek edip lisans al›yor fakat süreç denetle-
nemedi¤i için yasalar› hiçe sayan belge almayan-
larla ayni seviyede kal›yor ve her gün zarar edi-
yor. Birileri bunun hesab›n› vermelidir. 

Tam bu noktada ileride kamyoncu esnaf›m›z›
önemli ölçüde ma¤dur edecek yafll› araçlar›n ne
flekilde sistemden ç›kar›laca¤› ile ilgili flimdiden
gerekli istiflarelerin yap›lmas› gereklili¤ine inan›-
yorum. Sektör olarak bu konu ile ilgili daha önce
Ulaflt›rma Bakanl›¤›na sundu¤umuz görüfllerimiz
var; bu görüfller tart›fl›labilir, olgunlaflt›r›labilinir.
Sektörümüz bu konuya aç›k. 

Kamyoncu kooperatifleri ve bireysel kamyoncu
yafll› araçlar›n en az 10 y›ll›k bir zaman periyodu
içerisinde bir proje kapsam›nda müktesep hakla-
r›n korunmas› koflulu ile sa¤lanmas›n› istiyor 

Ulaflt›rma Bakanl›¤›n›n yay›mlad›¤› rakamlara
göre 2009 y›l›nda 22 yafl ve üzerindeki araç say›-
s› yaklafl›k 400 bin civar›nda olacak. Bu rakam
sektörümüzün büyük ço¤unlu¤unu teflkil etmek-
tedir. Bu denli büyüklükte araç filosunun sistemin
d›fl›nda b›rak›lmas› teknik olarak ta mümkün de-
¤il. O halde b›çak kemi¤e dayanmadan sektörün
de görüfllerini almak kayd› ile bir yol haritas›n›n
belirlenmesi laz›m.

Yafll› araçlar›n büyük ço¤unlu¤u bireysel tafl›-
mac› diye tarif edilen araç sahibi kamyoncular›-
m›zdan olufluyor. Haks›z ve ac›mas›z rekabetin
hüküm sürdü¤ü tafl›mac›l›k sektöründe bir araç-
la borçlanarak ikinci bir araç almak ne yaz›k ki
mümkün de¤il. Bu konuda devletin deste¤i kaç›-
n›lmazd›r. Sürekli devlet destek olsun demiyoruz
fakat bir sefere mahsus devlet bu esnaf gurubu-
na yard›m elini uzatmal›d›r. Yeni tafl›ma mevzuat›
tüm yönleri ile yürürlü¤e girerse at›l kapasite bir
yönü ile önlenirse tafl›mac›lar›m›z süreç içerisin-
de devlete yük olmadan kendilerini yenileyecek-
lerdir.

Fedakâr Kamyoncu esnaf›m›z y›llarca ihmal
edilmiflli¤in faturas›n› çok a¤›r ödemektedir ama
geç de¤ildir. Bu esnaf gurubu ufak bir katk› ile
tekrar flahland›r›labilir. Yeter ki yetkililer sosyal
devletin gereklerini yerine getirmeyi düflünsünler.

Düflüneceklerine inanmak istiyorum…!

Nizamettin
KARADA⁄

Nizamettin KARADA⁄

SEKTÖR
TAfiIMACININ

G  Ü  N  D  E  M  ‹

Yönetmelik
Kanun’la

çeliflebilir mi? (2)

4925 Say›l› Kanun ile
6762 Say›l› kanundaki
Tafl›ma iflleri komisyon-
cusunun tarifleri ayn›d›r
ancak Tafl›ma Kanu-
nu’nun Tafl›ma yasa¤›
bafll›kl› 10’uncu madde-
sinde Tafl›ma yasa¤›;
Acentelik ve tafl›ma iflle-
ri komisyonculu¤u yetki
belgesine sahip olanlar
tafl›mac› yetki belgesi
almadan kendi nam ve
hesaplar›na tafl›ma ya-
pamaz ve yapt›ramazlar
denilmektedir.

Tafl›ma ‹flleri Komis-
yoncular›n›n kendi nam-
lar›na eflya tafl›tabilme-
leri için bu tafl›malar›
bir müvekkil hesab›na
yapmalar› zorunludur
denilmektedir.

Yasaklama getiren
10’uncu maddesi hem
4925 Say›l› hem de
6762 Say›l› yasalar›n ta-
n›mlar› ile çeliflmektedir.

Ayr›ca T.Ticaret ka-
nununun Komisyoncu-
nun Tafl›ma iflini üzerine
almas› bafll›kl› 814’ncü
maddesinde; Aksine
mukavele olmad›¤› tak-
dirde komisyoncu eflyay›
kendi vas›ta ve adamla-
r› ile tafl›yabilece¤i gibi
kendi yerine geçen tafl›-
y›c›lara da tafl›tabilir.
Bu halde komisyoncu
tafl›y›c› say›l›r denilmek-
tedir.

814’üncü madde
4925 Say›l› Kanunun
10’uncu maddesi ile de
çeliflmektedir.

Ayr›ca Tafl›ma Kanu-
nu Yönetmeli¤inin Ta-
n›mlar bafll›kl› bölü-
münde Tafl›ma ‹flleri
Organizatörü; Kanun
bu yönetmelik ve ilgili
di¤er mevzuat›n tafl›ma-
c›l›k s›fat› ile faaliyet
gösterenlere getirdikleri
yükümlülük ve sorumlu-
luklar çerçevesinde tafl›-
mac› kabul edilerek, bu
yönetmeli¤e göre yetki
belgesi alm›fl gerçek ve
tüzel kiflilerin imkan,
kabiliyet ve kapasiteleri
ile gerekti¤inde di¤er
tafl›ma türlerinden de
yararlanarak veya bun-
lar› kullanarak kombine
tafl›mac›l›k dahil kendi
nam ve hesab›na tafl›ma
yapt›rarak tafl›ma fatu-
ras› düzenleyecek tüzel
kiflileri olarak belirtil-
mektedir.

Tan›mda belirtilen il-
gili mevzuat T.Ticaret
Kanununun 814’üncü
maddesidir.

Buradaki yanl›fl 4925
Say›l› Kanunda düzen-
lenmeyen ve ayr›ca ayn›
kanunun 10’uncu mad-
desi ile tafl›mac› yetki
belgesi almas› flart›na
ba¤lanan bir düzenle-
menin yönetmelik ile
düzenlenmesidir. Yukar›-
da aç›klad›¤›m üzere
yönetmelik Yasa ve Tü-
züklerin uygulamas›n›
içerir. Kanunun yasak-
lad›¤› bir fiil yönetme-
likle düzenlenemez.

Sonuç olarak (H )Ta-
fl›ma ‹flleri Komisyoncu-
lar› ile (R) Tafl›ma iflleri
Organizatörlerinin yap-
t›klar› ifller aç›s›ndan
bir farklar› bulunma-
maktad›r.

Zaten 4925 Say›l› Ta-
fl›ma Kanunu ile 6762
Say›l› T.Ticaret Kanunu-
nun tan›mlar bafll›kl›
aç›klamalar ile Tafl›ma
Kanunu Yönetmeli¤inin
Tafl›ma ‹flleri Organiza-
törleri tan›m›nda da
at›fta bulundu¤u ilgili
mevzuat yani 6762
Say›l› yasan›n 814’üncü
maddesi yap›lan ifllerin
tan›m›n›n ayn› oldu¤unu
belirtmektedir. O halde
yap›lmas› gereken yan-
l›fllar›n düzeltilmesidir.

Amaç Nakliye sektö-
rünün tekerinin dönmesi
de¤il mi?

Sayg›lar›mla,

Kemal BINERBAY
Tümnak Genel Sekreteri

Bir rüya gerçek oldu 

K
aradeniz Ekonomik ‹fl-
birli¤i Örgütü, Uluslara-
ras› Karayolu Tafl›mac›-

l›¤› Birli¤i (IRU) ve KE‹ Kara
Tafl›ma Dernekleri Birli¤i
(BSEC-URTA) katk›lar› ve Tür-
kiye’den Daf-T›rsan’›n sponsor-
lu¤uyla gerçeklefltirilen KE‹ Ka-
radeniz Çevre Otoyolu TIR Ker-
van›’n›n bas›n galas› geçen hafta
düzenlendi. Uluslararas› nakliye-
de yaflanan sorunlar›n kara tafl›-
mac›l›¤›nda yaflatt›¤› güçlüklerin
KE‹ ülkeleri aras›nda ortadan
kald›r›lmas› amac› ile oluflturulan
KE‹ Karadeniz Çevre Otoyolu
TIR Kervan› Belgrat’tan bafllad›-
¤› yolculu¤unu geçen ay ‹stan-
bul’da tamamlad›.  2002 y›l›ndan
beri bölgede ekonomik birli¤in
ve birlikteli¤in sa¤lanmas› için
çaba sarf eden 12 KE‹ ülkesi
yapt›klar› bu organizasyonla
önemli bir ad›m daha atm›fl oldu. 

BEDEL ÖDÜYORUZ

Yemekte konuflan kervan lideri
Adrian Albu 45 gün süren yolcu-
luklar›nda 8 bin 500 km yol git-
tiklerini ve bu zaman içerisinde

yol alt yap›s› ve ifllemlerle ilgili
bilgi toplad›klar›n›n söyledi. Ya-
flanan gecikmelerde en büyük un-
surun vize sorunu oldu¤una dik-
kat çeken kervan lideri Adrian
Albu, “Yaflanan gecikmelerin be-
delini en son kullan›c›lar olarak
Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤in-
deki insanlar yani sizler ve bizler
ödüyoruz. Bu da ekonomiye çok
fazla zarar veriyor.” diye belirtti.

YOLUN BAfiINDAYIZ

Adrian Albu’dan sonra konufl-
ma yapan KE‹ Kara Tafl›ma Der-

nekleri Birli¤i Baflkan› Vladimir
Florea yap›lan çal›flman›n bölge
hakk›nda çok iyi bir veri taban›
haz›rlanmas› sa¤lad›¤›n› belirtir-
ken bu çal›flman›n bölge halklar›-
na tan›t›lmas› için T›r Kerva-
n›’n›n önemli bir yeri oldu¤unu
belirtti. 

REFAH VE BARIfi TAfiIYOR
Yap›lan konuflmalar›n ard›n-

dan kürsüye gelen IRU Genel
Sekreteri Martin Marmy “T›rlar
sadece eflya tafl›m›yorlar; eflya
tafl›rken refah da tafl›yorlar ve
refah tafl›rken bar›fl› da tafl›m›fl

oluyorlar.”diyerek Karadeniz
Ekonomik ‹flbirli¤i Örgütü’nün
ayn› zamanda bar›fl sa¤lay›c›s›
oldu¤unu belirtti.

ZAMANI GELD‹

BSEC Genel Sekreteri Leoni-
das Chrysanthopoulos da çal›fl-
malar›n›n baz›lar› taraf›ndan h›rs-
l› bir çal›flma oldu¤unun de¤er-
lendirildi¤ini ve bunun için bafla-
r›l› olamayacaks›n›z fleklinde
yorumlanmas›na ra¤men bundan
vazgeçmediklerini söyledi. Yap-
t›klar› çal›flman›n hikâye yarat-
mak amaçl› olmad›¤›n› belirten
Chrysanthopoulos, KE‹ Karade-
niz Çevre Otoyolundaki birçok
sorunun ortadan kald›r›lmas› için
çal›flt›klar›n› belirtti.

Yap›lan KE‹ zirvesi ve Tem-
muz’da yap›lacak olan ulaflt›rma
bakanlar› zirvesinden de tam not
ald›klar›n› belirten Chrysantho-
poulos “art›k harekete geçme za-
man› geldi, art›k ifl yapma zama-
n›d›r.” dedi.

Konuflmac›lar›n ard›ndan or-
ganizasyona katk›da bulunan
sponsorlara, uluslar aras› tafl›ma-
c›l›k derneklerine bulunduklar›
katk›lardan dolay› plaket verildi.

Egzoz emisyon pulu
olmayana idari ceza
Samsun ‹l Çevre ve Orman

Müdürü Kadir K›l›ç, yap›-
lan kanun de¤iflikli-
¤i ile egzoz emis-
yon pulu bulunma-
yan araçlara süre
verilmeksizin idari
para cezas› uygu-
lanmas›n›n bafllad›-
¤›na söyledi.Yeni çevre kanu-
nuna göre; egzoz ölçüm pulunu
bulundurmayan araç sahiplerine

539 YTL idari para cezas› uy-
gulanacak. 2872 Say›l› Çevre

Kanunu kapsam›nda
“Trafikte Seyreden
Motorlu Kara tafl›tla-
r›ndan Kaynaklanan
Egzoz Gaz› Emis-
yonlar›n›n Kontrolü-
ne Dair Yönetmelik”

do¤rultusunda, Egzoz Emisyon
Ölçüm denetimleri düzenli ola-
rak yap›lacak.

Avusturya, yeni yasayla
sürüfl k›s›tlamas› getirdi 
Avusturya’da 1 Temmuz

2007 tarihinden itibaren
araç emisyonlar› hakk›nda yü-
rürlü¤e giren yasayla, ülkede
sürüfle iliflkin  yeni k›s›tlamalar
getirildi. Avusturya  Karayolu
Tafl›mac›lar›  Derne¤i  (AISÖ)
yap›lan aç›klamada, araç emis-
yonlar› hakk›nda  yürürlü¤e gi-
ren yeni yasayla ülkede 7,5
tondan a¤›r  ve 1 Ocak 1992
tarihinden  önce  tescil  olun-

mufl  araçlara  baz› k›s›tlama
getirildi¤i bildirildi. Öte yan-
dan, kombine  yöntemle  yap›-
lacak  tafl›malar ve NOx emis-
yonlar› 0.4g/kWh'den  düflük
olan araçlar bu k›s›tlamalardan
muaf  tutulacak.  Yetkililer,
araç  sürücüleri,  CMR  belge-
si, arac›n emisyon de¤erini
gösteren belge ve kombine
tafl›mac›l›kta gereken evraklar›
konusunda uyard›.

MAN Finansal Hiz-
metler (MFI) Türki-

ye, kuruluflunun birinci y›l-
dönümünde, MAN Kamyon
ve Otobüs Ticaret A.fi. sat›fl
personeli ve bayileriyle An-
talya’da bir araya geldi.

Düzenlenen toplant›da
MFI Türkiye Operasyon
Sorumlusu Cemile K›l›ç,
flirket çal›flmalar› hakk›nda
bilgi verirken, MFI Türki-
ye Kredi ve Risk Sorumlu-
su Esra Erdal flirketin kredi
verme ve takip prosesleri
hakk›nda bilgi verdi.

2002 y›l›ndan bu yana bölgede ekonomik birli¤in ve birlikteli¤in sa¤lanmas› için çaba sarf eden
12 KE‹ ülkesi, Karadeniz Çevre Otoyolu TIR Kervan› sayesinde önemli bir ad›m att›.

MAN finansal
bir yafl›nda 

MBT’de Sülün 
dönemi bafllad›

Mercedes-Benz Türk
Pazarlama ve Sat›fl

Direktörü Eflref Biry›l-
d›z’›n, MBT ile yollar›n›
ay›rmas›yla boflalan kad-
roya Hafif Ticari Araçlar
Sat›fl ve Bayi Yönetimi
Bölüm Müdürü Süer Sü-
lün atand›. Sülün, yeni gö-
revine bugünden itibaren
bafllad›. MBT’de 1981 y›-
l›nda göreve bafllayan ve
2000 y›l›ndan bu yana flir-
ketin Pazarlama ve Sat›fl
Direktörlü¤ü görevini sür-
düren Eflref Biry›ld›z ve
Mercedes-Benz Türk kar-
fl›l›kl› anlaflma sonucunda
yollar›n› ay›rd›.  1988 y›-
l›nda Mercedes-Benz
Türk A.fi.’de göreve bafl-
layan Süer Sülün son ola-
rak Mercedes-Benz Hafif
Ticari Araçlar Sat›fl ve Ba-
yi Yönetimi Bölüm Mü-
dürüydü.

Projenin destekleyenler gala gecesinde bir aradalar.

Süer

Sülün

Eflref 

Biry›ld›z

K. Zekai ERO⁄LU
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SER‹ ‹LANLAR

BMC Otobüs 18+1 
KM 640.000 - ABS HAVALI KAPI OKUL
SERV‹S‹ LEVEND 3.0 2006 MODEL 
29.000 YTL 
Necmi TÜRK 
Telefon (Sabit): ( 0212 )6535832  
Telefon (GSM): ( 0532 )2006084  
E-mail: necmi_turk069@hotmail.com 
Fevzi Çakmak Mah. Mart› Sk. No:3/6 Ye-
nibosna / BAHÇEL‹EVLER / ‹STANBUL

Mercedes - 18+1 Minibüs – 
2006 model
65000 YTL 
Di¤er Bilgiler: full dizayn gezilere kiraya
verilir 3 ay bofltad›r arac›m›z 3 adet Mer-
cedes var üçünü de kiraya verebiliriz flo-
förlü.0553.818.53.53 
Yunus Peçe 
Marmara Tur 
Telefon (GSM): ( 0538 )6406601  
E-mail: yunus.pece@hotmail.com 
‹STANBUL

Dodge - Kamyon 
1990-20 ton 
14.000,00 YTL 
90 model süper AS 900 uzerinde AS 950
damperi var cal›flmaya haz›r durumda 
Sami K›rl›o¤lu 
K›rl›o¤lu Otomotiv 
Telefon (Sabit): ( 0272 )2231178  
E-mail: insm03@hotmail.com 

Kamyonet - 1980 
3,5  ton
4000 YTL 
1977 model Bedford Tentelidir. Brandas›
eskimifl durumdad›r, Araç Çal›fl›r durum-
dad›r, Motoru yeni yap›lm›flt›r. 
Fatih Sönmez 
Fatih Et ve Et ürünleri  
Telefon (Sabit): ( 0216 )0036186  

Telefon (GSM): ( 0537 )3590969  
E-mail: fatihsonmez27@gmail.com 
Kad›köy - ‹STANBUL

Volvo - Çekici / 1997 
32.500 avro
Transport çaliflmifl reng k›rm›z› 
Mustafa Keklik 
Keklik T›r Pazar› 
Telefon (Sabit): ( 0216 )4710427  
Telefon (GSM): ( 0532 )2920470  
Fax: ( 216 )4710428  
E-mail: m.keklik@hotmail.com 
Ferhatpafla yanyol - Kartal / ‹STANBUL

Yar› Remork 
12000 YTL
Remork tenteli dört metre darabal› s›f›r re-
mork sadece 500km yol yapm›fl 720
uzunluk 
Yusuf Kültüro¤lu 
Telefon (Sabit): ( 0328 )8761450  
Telefon (GSM): ( 0505 )7424356  
E-mail: kulturoglu@kulturoglu.com.tr 
Merkez Mah. No:622 - OSMAN‹YE
Volkswagen - 17+1 Otobüs 
2005 model
45,500 YTL
Orjinal-ABS-Çok temiz Masrafsz-Hasar-
s›z-Servis bak›ml›-H›z Sabitleyici-Rad-
y›/Teyp-Elkt. Aynalar-Merkezi Kilit 
Murat Serbest 
Telefon (Sabit): ( 0212 )2386592  
Telefon (GSM): ( 0538 )7864433  
E-mail: dcan911@hotmail.com 
BEYO⁄LU -‹STANBUL

Ford - 14+1 transit 
minibüs / 1994 
9250 YTL
Motor yeni 
Salih Topalo¤lu 
Telefon (GSM): ( 0532 )3641449  
E-mail: topaloglutur@hotmail.com 
Keflkek Topyeri Mah Kdz Ere¤li -
ZONGULDAK

Fiat - Kamyonet 
7 K‹fi‹L‹K 
15,500 YTL
ARAÇ 2005 F‹AT DOBLO 1,2 AKTUAL
CARGO F.P ARAÇ SONRADAN CAM
AÇILIP KOLTUK KONMUfiTUR. 47000
KM SERV‹S BAKIMLI HATASIZ B‹R
ARAÇTIR. YOL B‹LG‹SAYARI MERKEZ‹
K‹L‹T ELEKTR‹KL‹ CAMLAR. ARAÇ ‹LK
GÜNKÜ G‹B‹ ÇOK TEM‹ZD‹R S‹GARA
‹Ç‹LMEM‹fiT‹R. ARAÇ CAMLI VE KOL-
TUKLU OLUP RUHSATA ‹fiL‹ DE⁄‹LD‹R. 
K‹fi‹SEL B‹LG‹LER 
MET‹N ÇET‹N 
ÇET‹N KÖMÜRCÜLÜK 
Telefon (Sabit): ( 0264 )2798758  
Telefon (GSM): ( 0532 )3751925  
E-mail: metincetin1979@hotmail.com
ESK‹ HENDEK CAD NO:28 / SAKARYA

Volvo - Otobüs 
1994 - 50 kiflilik 
50.000 YTL
ARAÇ JUMBO KASA ORJ‹NAL VOLVO
OLUP ÖNDEN 403 GÖRÜNÜMLÜDÜR.
ARAÇTA 5 TONLUK YAKIT DEPOSU
BULUNMAKTADIR. ‹Ç DIfi KOMPLE YE-
N‹LENM‹fiT‹R. Ç‹FT TELEV‹ZYON, TA-
VAN KL‹MALI, GEN‹fi BAGAJLI fiANZI-
MAN YARI OTOMATIK MANDALLI, B‹-
NEK ARAÇLA TAKAS OLAB‹L‹R. 
VEL‹ ERDEM 
Telefon (GSM): ( 0532 )2335923  
E-mail: vsotr@yahoo.com 
Pendik / ‹STANBUL

Iveco - Midibüs - 2002 
M 23 TURBO 
M 23 TURBO FULL BAKIMLI 6 LAST‹K
YEN‹ GÖRÜLMEYE DE⁄ER 
K‹fi‹SEL B‹LG‹LER 
MANSUR NALBANT 
ISUZU ÇEL‹KD‹ZEL OTOMAT‹V 
Telefon (Sabit): ( 0216 )3618600  
Telefon (GSM): ( 0537 )9262692  

E-mail: mnalbant@celikdizel.com.tr 
Bostanc› / ‹STANBUL
Ateflo¤lu Tur 
Peugeot 14+1 Minibüs 2004 
30.000 YTL
3.000 YTL’ lik arac›n kendi servsleri var
( 0212 )4518208
v.atesoglu@mynet.com
‹stanbul/Trakya BAHÇEL‹EVLER 
Y›ld›r›m Beyaz›t Cad. No: 270 Yenibosna
/ ‹STANBUL

‹MDAT KILIÇ /M‹S Nakliyat Tic. Ltd.
fiti. 
36.000 LT. FR Uhauf Tanker Dorse 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 nede-
niyle sat›l›kt›r.
05428254870 – 05323459352
Servis avc›larda oturanlar için uygun-
dur. 34 dp 5623 banka kredilidir, pe-
flin 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 bulunur 
0 384 2127291  
0 532 2317287  
Faks: 0 384 2129691  
E-mail: emniyetotomotiv@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 teker-
leri %90'd›r. Kupada kaza ve boya yok-
tur.   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 çal›flt›¤›ndan ve 2002
de iç mekân olarak tamamen yenilendi¤i
için temiz ve hemen ifle bafllamaya haz›r
durumdad›r. Yeni araç alma nedeniyle sat-
makta oldu¤um arac›m›n fiyat›nda pazarl›k
pay› mevcuttur. 0532 3413031
i.z.u.a.l@hotmail.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

ÇEfi‹TL‹ ‹LANLAR

S›f›r m›, ikinci el mi?

A¤›r Ticari Araç piyasas›nda olmasa
da, binek otomobil piyasas› için

çok ilginç bir dönem içindeyiz. Bir ta-
rafta 22 Temmuz seçimleri nedeniyle
ötelenen sat›n alma kararlar›, di¤er ta-
rafta seçim sonras› döneme ait eko-
nomik belirsizlikler, herkesi “durduru-
yor”!..

A¤›r Ticari araçlarda ikinci el piyasa-
s› büyük filolara sahip flirketleri çok
fazla ilgilendirmezken, bireysel “a¤›r
tafl›t kullan›c›lar›”n› fazlas›yla ilgilendi-
riyor. ‹kinci El A¤›r Tafl›t Pazarlar›’nda-
ki kalabal›k ve hareketlilik, bu yaz s›-
caklar›nda bile devam ediyor. ‹kinci El
A¤›r Tafl›t piyasas›n›n hareketlendi¤i
bir dönem var m›d›r, sorusunun ceva-
b›, san›yoruz, “evet var, bütün bir y›l
boyunca!” olarak karfl›m›za ç›k›yor.

Fakat, binek araçlar için durum bi-
raz farkl›…

Otomobillerin y›l dönümü yaklafl›r-
ken, otomobil piyasas› seçim stresine
ra¤men, hareketlenmeye bafllad›.

Bir tarafta 0 km otomobiller için,
markalar›n sürdürdü¤ü ve çok yak›n-
da abartmaya bafllayaca¤› kampan-
yalar, bir tarafta 2008 modeller için
bafllan›lan tan›t›m aktiviteleri son h›z
devam ediyor. Di¤er tarafta ise, ses-
siz sedas›z ikinci el piyasas›ndaki ha-
reketli yo¤unluk…

0 km otomobillerin cazibesi, tart›fl›l-
maz bir gerçek. Kim, 0 km otomobille
baflkas›n›n kulland›¤›, y›pratt›¤› ve
hatta kirletti¤i bir otomobili de¤iflir
ki?..

Fakat, bireysel bütçelerin ulaflabil-
di¤i üst noktada ço¤unlukla 0 km’lerin
etiketlerinin üstünde yazan rakamlar
olmad›¤› için, orta ve dar gelirlilerin
tercihleri istemeseler de ‹kinci El’e
do¤ru kay›yor.

Gerek internetteki ikinci el otomobil
bilgi siteleri, gerekse de Türkiye gene-
lindeki küçük galeriler ya da büyük
kurumsallaflan ikinci el al›m sat›m
merkezleri, bu dönemde flafl›rt›c› bir
hareketlilik yafl›yorlar. ‹nternet’e bak-
t›¤›n›zda, k›fl aylar›nda olmad›¤› kadar
çok ‹kinci El seçenek karfl›m›zda…
Galerilerin önlerinde ise otomobilleri
koyacak yer kalmam›fl. Bu ‹kinci El’le-
rin sat›lamad›¤› anlam›na gelmiyor,
tam aksine çok yo¤un sirkülasyonun
iflareti…

X özelliklerde s›f›r otomobile ödene-
bilecek Y bedel ile, ‹kinci El’de 2xX
özelliklerdeki otomobile yine ayn› Y
bedelinin ödenmesi mümkün!..

Otohaber dergisinin geçen y›l yapt›-
¤›, ikinci el otomobillerle 0 km otomo-
billerin karfl›laflt›rmalar›, bu konu için
harika örnekler oluflturuyor. Yani bir
yeni Ford Fiesta fiyat›na, ‹kinci El’de
Ghia donan›ml› bir Ford Mondeo’ya
ulaflabilmek, çok ilginç de¤il mi?..

Ya da yeni bir B150 Mercedes fiya-
t›na, kullan›lm›fl bir E S›n›f›’na?!..

‹kinci El bu “büyük” seçeneklerin 0
km “küçük” seçeneklere göre çok da-
ha donan›ml› ve pahal› (geçmiflte) tek-
nolojilere sahip oldu¤unu akl›m›za ge-
tirirsek, san›yorum kullan›lm›fl otomo-
bile olan ilginin aç›klamas› da basitçe
yap›lm›fl oluyor.

Tabii ki, bu anlatt›klar›m›z, bireysel
otomobil sahipleri için geçerli…

Kurumlar için ise, çok daha avantaj-
l› Leasing ve yeni kiralama metotlar›y-
la 0 km otomobiller her zaman daha
mant›kl› bir otomobil yenileme yolu…
Bu konu, bambaflka fikirler getirse de,
bireysel otomobil al›c›lar›n› ilgilendir-
medi¤i için konumuz d›fl›nda kal›yor.

Herkesin çok daha konforlu ve zen-
gin donan›ml› otomobil kullanabilmesi
en büyük dile¤imiz oldu¤una göre,
‹kinci El seçenekler çok iyi araflt›r›l›p,
çok detayl› de¤erlendirmeler yap›lma-
l›!.. San›yoruz, her bütçeye uygun
“harika” seçenekler, yeni sahiplerini
fazlas›yla mutlu edecekler!.. fiahsen,
biz “0 kilometre”ciler bile otomobille-
rimizi yenilerken, “en yeni” ve “en iyi”
kullan›lm›fl’lara do¤ru yöneldi¤imizi
itiraf etmeliyiz!..

Fakat, A¤›r Ticari Araçlar’›n ‹kinci El
seçenekleri için, benzer bir karfl›laflt›r-
ma yapmak, san›yorum, binek piya-
sas›ndaki kadar kolay de¤il… Çünkü,
yafllanan A¤›r Tafl›tlar’›n yafllar› ilerle-
dikçe ve binek otomobillerden 100
misli kilometre yapt›kça, çok daha
fazla y›pranaca¤› ve do¤al olarak da
a¤›r masraflara yol açaca¤› net olarak
gözüküyor…

Okan
ALTAN

Okan ALTAN“Burada yabanc› floförler
ülkelerinden daha rahat”

A
nadolu’daki yeni dura¤›m›z Amasya
Taflova. Ali K›lc› isimli t›r floförüyle
konuflmaya bafll›yoruz. K›lc›, 36 ya-

fl›nda evli ve 3 çocuk babas›. U¤ur Tafl›ma-
c›l›k isimli fiirket’te çal›fl›yor. Arac› 2005
model Mercedes Axor.

Çorum’dan Ukrayna’ya yük boflaltm›fl.
Oradan Azerbaycan Nahcivan’a yük indir-
mifl ve Çorum’a devam ediyormufl. 14-15
gündür yoldaym›fl. Ali K›lc›’ya; yaflad›¤› s›-
k›nt›lardan, fazla tonaja, gümrük kap›lar›n-
daki s›k›nt›lardan, kontrol noktalar›na kadar
her fleyi sorduk. ‹flte röportaj›m›z...

Kaç y›ld›r bu ifli yap›yorsunuz?
‹lkokulu bitirdikten sonra muavinli¤e bafl-

lad›m. 
fioför müsün, sürücü mü? Çünkü floför

dediklerimiz arabas› yolda da kalsa sorunu
halledip devam eden insanlar!

Ben bu araban›n ço¤u ar›zas›n› giderebili-
rim çünkü muavinlikten yetifltim. Ama
elektronik aksam yüzünden yetkim yok. Ga-
ranti d›fl› kal›yor. Telefonla servislerine bildi-
riyoruz. Ama Asya’da servis olmad›¤›ndan
talimatlara göre müdahale etti¤imiz oluyor. 

Telefonla nas›l iletiflim kuruyorsunuz?
Satalit var. Firmaya bildiriyoruz. Firma en

yak›n servise bildiriyor, ya da tarif ediyor.
Ar›zay› biz gideriyoruz. Tabi giderilecek ar›-
zalar var, giderilmeyecek ar›zalar var.

Ayda kaç gün evinde yatabiliyorsunuz? 
Bazen 3 gün, bazen 2 ayda 3 gün. En son

Kazakistan’a gittim ve 2 ay eve dönemedim.
Genelde nereye mal götürüyorsun. Tür-

kiye’de yük indirirken problem oluyor. Av-
rupa’da durum nas›l?

Genelde Avrupa’ya gidiyorum. Bat›’da
yük indirirken problem olmaz. 10 - 15 daki-
kada ifliniz halledebiliyorsun. Tabi firma an-
laflmas›na göre de¤ifliyor. 1- 2 gün bekleme
olabiliyor. Avrupa’ya mal tafl›rken rahat›z.
Hakk›m›z› arayabiliyoruz. Türkiye’de ve
Türki Cumhuriyetler’de böyle de¤il. Konso-
loslu¤umuz, bizim sorunumuzda yan›m›zda
olmuyor. ‹ran Konsoloslu¤u ise vatandafl›n›n
yan›nda. 

En çok Sarp’› m›, Habur’u mu kullan›-
yorsunuz? Gümrük kap›lar›ndaki s›k›nt›la-
r›n›z neler?

Sarp’› da Habur’u da kullan›yorum. Do-
¤ubayaz›t’› kullan›rken halk›n araçlar›n ara-
s›nda dolaflt›¤›n› görüyoruz. Muamelecilik
yapt›klar›n› söylüyorlar. Bafl›boflluk var. Me-
murlar› tehdit ediyorlar. Anadolu’daki TIR
floförleri bunu devaml› yafl›yor. Gece çad›r-
lar› kesiyorlar. Mühürleri söküyorlar. Türki-
ye’de flikâyet mercii de yok. Gümrük müdü-
rüne gidiyorsunuz sorununuz çözülmüyor.

Onu flikâyet edece¤iniz bir yerde yok. Ku-
rallar harfi harfine uygulanmaya bafllan›rsa
rüflvet de azal›r. Kameral› sistemle her yer
kontrol edilsin.

Türkiye’deki kontrol merkezlerini nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?

Kontroller eskiye göre s›k›. 77 kilometre
h›z s›n›r›m›z var. Bu bize az geliyor. Avru-
pa’da bunun için yollar var. H›z›m›z› 110’a
120’ye ç›kard›¤›m›z bile oluyor. Yak›tta ka-
zanç oluyor. Türkiye’de 80 kilometre ile gi-
derken ceza yedim. 

Avrupa’daki yollar nas›l peki?
5-10 y›l sonraya yat›r›mlar› var. Asya’ya

Türki Cumhuriyetler’e bak›yorsunuz. Türki-
ye onlara göre Avrupa. Yollar› çok kötü.
Traktör kullan›yor gibi gidiyoruz yollarda.
Bir de ayakbast› paras› al›yorlar. Nahci-
van’da 80 kilometrelik yol için 40 dolar ver-
dim. 

Firman›za bunu anlatabiliyor musunuz?
Vallaha anlat›yoruz ama art›k onlar›n insa-

f›na kalm›fl.
Bo¤az köprülerinde s›k›nt› yafl›yor mu-

sunuz?
Bo¤az köprülerinde flöyle bir fley var.

Türk plakal› TIR’lar geldi¤i zaman çek ke-
nara diyorlar, ama senle beraber gelen ya-
banc› plakal› TIR gelip geçiyor. Yabanc› pla-
kal› araç floförleri,  bazen ülkesinde görme-
di¤i rahatl›¤› Türkiye’de görüyor.

Akaryak›tta tercihiniz ne? S›k›nt›lar›n
neler?

Önceden tanker floförüydüm. Türkiye’de
akaryak›t pahal›. Gümrükten 550 litre ile ge-
çilebiliyor. Biz de s›k›nt› yaflayabiliyoruz.
Ama yabanc› araçlar depolar›n› doldurup,

mühürleyip geçiyorlar. 
Yeni kanunda, ‘Örne¤in Gürbulak’dan Ka-

p›kule’ye transit geçmek isterseniz’ bin litreye
kadar akaryak›t al›p vergisiz ve gümrüksüz
geçifl yapabileceksiniz.

Çok memnun oluruz. O zaman güvenli yol-
culuk ederiz. Akaryak›t›m›z bozuk mu de¤il mi
diye düflünmeyiz.

Ne kadar kazan›yorsunuz? Araçlarda tonaj
d›fl› fazla tafl›ma var. Siz de durum nas›l?

Maafl›m ayl›k 450 milyon. Avrupa’ya gider-
ken 400 Euro harc›rah al›yorum. 100 Euro’yu
harcasam, 300’ü bana kal›yor. 2 sefer gitsem
kurtar›yor. Ama Türki Cumhuriyetler’e tek ser-
vise gidiyorum. O zaman s›k›nt› bafll›yor. Biz
de yok. Bizim firmam›z›n tonaj› 12-13’ü geç-

miyor. Yurtd›fl›ndan gelince de 22 ton. Devle-
tin belirli yasalar ç›karmas› laz›m. Baz› arka-
dafllar mecbur kal›yor, patronlar› yüzünden.
Benim yüküm fazla diyebilir polise ama ceza
puan›ndan kaç›l›yor. 

Fazla yükün tehlikeleri neler?
Çok trafik sorunu yaflat›yor. Onlar da biliyor

ama Türkiye’deki akaryak›t pahal› oldu¤u için
mecbur kal›yor. Lastik afl›n›yor. Fazla mazot
yak›l›yor. Frenlerde sorun oluyor. 

Son olarak söylemek istedi¤in bir fley 
var m›?
Sorunlar›m›z› dile getirip emek sarf ediyor-

sunuz. ‹çten teflekkür ediyorum. Biz de size,
kazas›z belas›z yolculuklar ve ailenizle bol
vakit geçirmenizi diliyoruz.

“Bo¤az köprülerinde flöyle bir olay
var. Türk plakal› TIR’lar geldi¤i za-
man çek kenara diyorlar, ama senle
beraber gelen yabanc› plakal› TIR
gelip geçiyor. Yabanc› plakal› araç
floförleri,  bazen ülkesinde görmedi-
¤i rahatl›¤› Türkiye’de görüyor.”

Amasyan›n
Taflova ilçe-
sinde karfl›-
laflt›¤›m›z
TIR floförü
Ali K›lc›, Ba-
zen ayda, ba-
zen de 2 ayda
3 gün evde
yatabildi¤ini
söylüyor. K›l-
c›, “En son
Kazakistan’a
gittim ve 2 ay
eve döneme-
dim” diyor.
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Is› Kontrollü Konteyn›rlar ve
Tafl›ma Teknolojisi (2)

So¤uk hava terminallerinde so¤utma borular› yard›-
m›yla ›s› kontrolü sa¤lanmaktad›r. Bunun için kon-

teyn›rlar›n klipsli olmas› gerekmektedir. Terminallerde
so¤utma kuleleri bulunmaktad›r.

Karayolu Tafl›ma Araçlar›nda (TIR) ve Trenlerde So-
¤uk Hava Tedari¤i

Ürünler tren ve karayolu araçlar› ile tafl›nd›¤›nda lom-
barl› konteyn›rlar klipsler yard›m› ile arac›n so¤utma siste-
mine ba¤lanabilmektedir. Özellikle Avustralya ve Birleflik
Devletlerde so¤utma sistemleri genellikle s›v› nitrojen ile
çal›flmaktad›r. Bunun en büyük avantaj› bu tür ifllemlerde
ihtiyaç duyulan d›flsal enerji ihtiyac›n›n karfl›lanmas›d›r.

Lombarl› Konteyn›rlar›n Kullan›ld›¤› Gemi Hatlar›
Dünya üzerinde önemli lombarl› konteyn›rlar için kul-

lan›lan konteyn›r hatlar› flekil 6 da görülmektedir. Çeflitli
nedenlerle bu hizmetler, kargo tipleri limanlar münferit
olarak iflletilmektedir. Afla¤›daki tabloda da görüldü¤ü
üzere varolan güzergahlar farkl› kurumlar taraf›ndan iflle-
tilmektedir. Di¤er taraftan tabloya göre hatlar›n gidifl gü-
zergah› ile dönüfl güzergahlar›nda tafl›nan ürünlerin TEU
cinsinden aralar›nda önemli farklar bulunmaktad›r. Bu
durumda göstermektedir ki hatlar münferiden iflletildi-
¤inden dönüfl yükünü yeteri kadar bulamamaktad›rlar.

Bu hatlarda genellikle tafl›nan meyve, bal›k ve et ürün-
leri olmakla beraber ço¤unlukla kullnal›lan konteyn›rlar
20’lik konteyn›rlard›r. ‹lk olarak so¤utulmufl ürünlerin ta-
fl›nmas›nda CAROL (Caribbean Overseas Lines) 40’l›k
lombarl› konteyn›rlar› kullanm›flt›r. Muz, Ananas,Anaka-
do, Kavun ve Mango gibi tropik meyveler bu flekilde ta-
fl›nmaktad›r. Bunun d›fl›nda EUROSAL ve CGM 40’l›k
konteyn›rlar› kullanmaya bafllam›fllard›r. Özellikle Avust-
ralya’dan et ve et ürünleri ›s› kontrollü 40’l›k konteyn›rla
ile tafl›nmaktad›r. Yine avustralya’dan Aral›k ay›ndan Ha-
ziran ay›na kadar meyve tafl›mas› yap›lmaktad›r.

Gemiler ve Konteyn›rlar›n Yüklenmesi
Lombarl› konteyn›rlar uluslararas› denizyolu konteyn›r

tafl›mac›l›¤›n›n bafllang›c›ndan bu zaman kadar önemli
geliflmeler kaydetmifltir. ‹lk sürecin yeni konteyn›r mo-
delleri kuzey-güney ticaretinde konteynerizasyonu bü-
yük ölçüde sa¤lam›flt›r. Bu süreçte gemilerin tafl›ma ka-
pasitesi h›zla artm›fl, yeni tip gemiler infla edilmeye bafl-
lanm›flt›r. Avustralya-Avrupa ve ABD aras›nda konteyne-
rizasyon süreci 1969-1977 y›llar› aras›nda sa¤lanm›fl,
hemen ard›ndan Güney Afrika-Avrupa (1977-1978) ve
Pasifik Ülkeleri-Avrupa (1977-1979) konteynerizasyonu
tamamlam›flt›r. 1985 y›l›na kadar da di¤er hatlar›n kon-
teynerizasyonu sonlanm›flt›r.

Beklentiler
1990’l› y›llarda lombarl› konteyn›rlar›n kullan›m›nda ›s-

rar edilmesine ra¤men, art›k bu tipte konteyn›rlar› tafl›ya-
cak gemi üretimi pek fazla yap›lmamaktad›r. Özellikle
entegre so¤utma sistemlerine sahip konteyn›rlar daha
fazla kullan›lmaya bafllam›flt›r. ‹leriki y›llarda bu tür kon-
teyn›rlar›n kullan›m›n›n daha fazla yayg›nlaflaca¤› düflü-
nülmektedir. Bu tür konteyn›rlar›n kullna›lmas› konteyn›r
hatlar›n› da önemli ölçüde etkilemektedir. Her ne kadar
entegre so¤utma sistemli konteyn›rlar baz› avantajlar
sa¤lasa da tafl›mac›l›k boyunca harcanan enerjinin fazla
olmas›, yüksek maliyetler ve elleçleme de baz› sorunlar
yaratmas› bu tür konteyn›rlar›n zay›f yönleri olmaktad›r.

Entegre Is› Kontrollü Konteyn›rlar
Günümüzde entegre so¤utmal› konteyn›rlar yayg›n

olarak kullan›lmaktad›r. Bu so¤utma üniteleri konteyn›r
üzerinde güvenlik aç›s›ndan en korumal› yerlere entegre
edilmektedir. Bu tür konteyn›rlar üç fazl› elektrik düzene-
¤i ile kullan›lmaktad›r. So¤uk hava konteyn›r›n içerisinde
bütün ürünleri so¤utacak biçimde dolaflmaktad›r. Bu
dolafl›m konteyn›r içerisinde yer alan fan yard›m› ile sa¤-
lanmaktad›r. Özellikle mazot ile çal›flan konteyn›rlar bu-
lunsada piyasada pek tercih görmemektedir.

Entegre so¤utmal› Konteyn›rlar›n Çal›flma
Sistemleri

Birbirlerinden farkl› olmak kayd› ile entegre so¤utma
sistemli konteyn›rlar ve lombarl› konteyn›rlar piyasada
kullan›lmaktad›r. Bu konteyn›rlar›n içerisinde sürekli bir
biçimde so¤uk hava ak›mlar› sa¤lanmaktad›r. Bu hava
ak›m› konteyn›r içerisinde bütün bölümlere eflit bir biçim-
de dolaflt›r›lmaktad›r. Ürünler bir önso¤utmaya tabii tu-
tulduktan sonra so¤uk hava ak›m› bu ›s›y› koruyacak bi-
çimde kullan›lmaktad›r. Dolay›s›yla konteyn›rlarda ürü-
nün so¤utulmas› genellikle söz konusu olmaz, kontey-
n›rlarda daha çok so¤utulan ürünlerin bu ›s›lar›n›n korun-
mas›na çal›fl›lmaktad›r.

Meyvelerin tafl›nmas› esnas›nda so¤uk hava ürünlerin
çevresinde dolaflmaktad›r. Bu hava ak›m› yolculuk sona
erene kadar olabildi¤ince ayn› düzeyde olmal›d›r. Bu-
nunla birlikte ürünlerin do¤rudan ve sürekli bir biçimde
so¤uk havaya maruz kalmas› ürünün sa¤l›kl› tafl›nabil-
mesinde olumsuz etkiler yaratmaktad›r. Normal ürünler
için hava ak›m› saatte 30-40 devir olmas› gerekirken,
dondurulmufl ürünler için bu devirin say›s› 60-80 civar›n-
da olmal›d›r. Normal flartlarda konteyn›r içerisindeki ha-
va ak›fl›n›n 12 ila 25 mmH2O aras›nda olmas› gerekmek-
tedir. Bunun yan› s›ra konteyn›r›n çal›flmas› için gerekli
olan enerjinin kesintisiz olmas› gerekmektedir. Dolay›s›y-
la tafl›ma sürecinde bu enerji çeflitli nedenlerle kesintiye
u¤rar ise konteyn›r kapaklar› aç›larak yolculuk tamam-
lanmaya çal›fl›lmal›d›r. Bir çok konteyn›r›n fan kapasitesi
birbirlerinden farkl› olabilmektedir. Bu h›z so¤utma için
sa¤lanan hava ve geri dönen hava aras›ndaki ›s› farkl›l›k-
lar›na ba¤l› olmaktad›r. Konteyn›r içerisinde ürünlerin
yanl›fl yüklenmesinden dolay› hava ak›m› kesintiye u¤ra-
yabilmektedir. Bu anlamda ürünlerin do¤ru konteyn›ra
ve do¤ru yükleme tekni¤iyle istiflenmesi gerekmektedir.

Is› Kay›tlar›
Is› kay›tlar› genelde tafl›nan ürünlere herhangi bir zarar

geldi¤inde kullan›lmaktad›r. Bu anlamda disk flekilinde
›s› kartlar› kullan›lmaktad›r. Bu cihazlar genellikle son üç
günün ›s› kay›tlar› verebilmektedirler. Bu kart üzerinde
konteyn›r içi ›s›lar›n düflmesi ve artmas› kolayl›kla görüle-
bilmektedir. Veri iflleme teknolojisi ile bu veriler saklana-
bilmekte araç içi is› ile ilgili istatistiki bilgi sa¤lamaktad›r.

Is› Kontrollü Konteyn›rlar›n Ekonomik Faydalar›
Uluslararas› Ticaretin artmas› ve teknolojinin geliflme-

si ile birlikte, daha önceki dönemlerde uluslararas› tica-
rete konu olmayan ürünler d›fl ticarette önemli kalemler
olmaya bafllam›fllard›r. Özellikle çabuk bozulabilen ve
çürüyebilen ürünler günümüzde kullan›lan tafl›ma tekno-
lojisiyle uluslararas› pazarlara ulaflabilmekte, uluslararas›
pazarlarda aktörler aras›nda göreli de olsa eflitlik sa¤la-
m›flt›r. Di¤er taraftan uluslararas› ticaretin hacmi geniflle-
mifl, uluslararas› pazarlara sunulan bu ürünler katma de-
¤erin artmas›na yönelik katk›larda bulunmufltur.

Ö. FARUK
GÖRÇÜN

Ö. Faruk GÖRÇÜN

Kara ambulans filolar›nda
Mercedes tercih ediliyor

KK
ara ambulans filolar›na sahip birçok kuruluflun
abulans tercihlerinde Mercedes yer tutuyor.

Genel sa¤l›k hizmetlerinin en kritiklerinden biri olan
acil sa¤l›k hizmetleri alan›nda birçok firma ambulans
filolar›n› otomotiv sektörünün önde gelen
markalar›ndan Mercedes-Benz ile güçlendiriyor. 

Mercedes-Benz’in güvenli ve güçlü yap›s›ndan
dolay› sa¤l›k hizmet arac› olarak tercih edenlere
geçti¤imiz günlerde Medline da eklendi.

GÜVENL‹K ÜST SEV‹YEDE
Anahtar teslim töreninin aç›fl konuflmas›n›

Mercedes-Benz Türk Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar
Pazarlama ve Sat›fl Bölüm Müdürü fiükrü Bekdikhan
yaparken konuflmas›nda Mercedes olarak araç
güvenli¤ini en üst seviyede tuttuklar›n› söyledi.

Bekdikhan sa¤l›k alan›n›n en kritik bölümlerinde
hizmet veren firmalar›n ambulans olarak Mercedes’i
seçmeleri mutluluk duyduklar›n›n alt›n› çizdi. 

Mengerler Ticaret Genel Müdür Yard›mc›s› Nusret
Güldal› yapt›¤› konuflmada, amaçlar›n›n sadece sat›fl
de¤il sat›fl sonras›nda da en iyi hizmeti sunmak
oldu¤unu belirtti. Güldal›, kritik sa¤l›k hizmetlerinde
Mercedes’in tercih nedenini, insan hayat›na önem
vermeleri ve güvenli donan›m oldu¤unu belirtti.

DAF-T›rsan ‹zmir’i sallad›

T
›rsan Treyler A.fi, DAF mar-
kal› çekici ve T›rsan Trey-
ler'den oluflan 2008 model

yeni araçlar›n›n Türkiye tan›t›m›
için 1 önce ç›kt›¤› yolculu¤unu An-
kara’da tamamland›.

Yolculu¤un ‹zmir aya¤›nda,
DAF T›rsan Roadshow devam
ederken, DAF/T›rsan ‹zmir Bayii
Eget›r Otomotiv’in de resmi aç›l›fl›
yap›ld›. 

‹zmir DAF T›rsan Roadshow ak-
tivitelerine T›rsan Koordinatörü
Korhan Haflmet ve Sat›fl Müdürü
‹ffet Türken kat›ld›.

Türken yapt›¤› konuflmada,
DAF-T›rsan’›n 2007 y›l›
hedeflerinin, 4 bin adet treyler ve
bin 200 adet çekici sat›fl› yapmak
oldu¤unu söyledi. 

Türken, “Bu hedefimize ulaflma-
m›zda bayilerimizin katk›s› büyük
olacakt›r. Sat›fl ve sat›fl sonras›
hizmet ad›na; 2007 Türkiye’de ya-
p›lanma için kritik gördü¤ümüz bir
dönem. Ama DAF T›rsan olarak
emin ad›mlarla ilerliyoruz. T›rsan
treylerin yurtd›fl›nda bayii baz›nda
yap›lanmalar› devam ediyor. Hedef-
ledi¤imiz 4 bin treylerden 2 bini ih-
rac edilecektir” dedi.

MÜfiTER‹ ‹LK SIRADA

Eget›r Otomotiv’in, DAF T›r-
san’la birlikteli¤inin 6 ay önce
bafllad›¤›n› ve ‹zmir DAF T›rsan
Roadshow aktiviteleri içinde resmi
aç›l›fl›n›n yap›ld›¤›n› dile getiren
Eget›r Otomotiv Yönetim Kurulu
Baflkan› Ali Mutlubafl, “Y›llard›r
farkl› markalarla otomotiv sektö-
ründe faaliyet gösteren firmam›z, 6
ay önce DAF T›rsan bayili¤i ile
yeniden yap›land›. DAF T›rsan’›n

sat›fl ve sat›fl sonras› hedefleri ney-
se, Eget›r’›n da hedefleri o dur.
Öncelikli hedefimiz müflteri mem-
nuniyetiyle büyümedir” dedi.

Eget›r Otomotiv’in 4 bin
metrekare kapal› sat›fl ve servis ile
4 bin metrekare aç›k park alan› ol-
mak üzere toplan 8 bin metrekare
alan üzerine kuruldu¤unu aç›klayan
Mutlubafl, DAF ve T›rsan markas›-
na yak›fl›r bir mekânda Ege ve ‹z-
mir bölgesindeki müflterilerine hiz-
met vereceklerini kaydetti.

Eget›r Otomotiv servisinde; Ka-

porta-boya, fren, elektrik ve motor
baflta olmak üzere bütün bölümler-
de hizmet verdiklerini aç›klayan
Mutlubafl, “Servisimize gelen DAF

ve T›rsan Treyler marka araçlar›n
tamir ve bak›mlar› zaman›nda ya-
p›lmakta, müflterilerimiz güler yüz-
le u¤urlanmaktad›r” diye konufltu.

DAF-T›rsan Sat›fl Müdürü Türken, 2007 y›l› sat›fl hedeflerinin 4 bin adet treyler ve bin 200 adet çekici sat›fl› yapmak oldu¤unu söyledi.

Anadolu’yu
kar›fl kar›fl
gezdiler

D af T›rsan’›n 30 May›s tarihinde
‹stanbul’da bafllatt›¤› “DAF ve

T›rsan Türkiye Yollar›nda” temas›y-
la geleneksel hale gelen Roads-
how’u Ankara’da tamamlad›. 

DAF Trucks N.V. Sat›fl ve Pazar-
lamadan Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi Kerry McDonagh ve T›rsan
A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan› Çetin

Nuho¤lu’nun kat›ld›¤› törenle
u¤urlanan araçlar, 14 ilde 5 bin 682
kilometre yol yaparak yaklafl›k 3 bin
nakliyeciye ulaflt›.

Bu y›lki geleneksel T›rsan Roads-
how aktivitesine 61. IAA Fuar›’nda
“Truck of the year 2007” y›l›n çeki-
cisi ödülünü alan DAF XF 105 Euro
5, DAF CF 85 Euro 5, DAF CF 85

Euro 3 tipi çekiciler ile T›rsan Fri-
gorifik ve Mega tipi treylerler ile
Kässbohrer STB 38 tipi yak›t tanke-
ri tan›t›ld›. 

‹stanbul’dan bafllayan Roadshow,
Gaziantep, Antakya, Adana, Mersin,
Kayseri, Konya, Bucak, Antalya, ‹z-
mir, Bursa, Bolu, Trabzon, Hopa’n›n
ard›ndan Ankara’da son buldu.

‹thal
kamyon
S.O.S
veriyor
TT

icari Araç ‹thalat-
ç›lar› Derne¤i’nin

(TA‹D) verilerine gö-
re, Türkiye’de ithal ti-
cari kamyon sat›fl›, ön-
ceki y›llara oranla kan
kaybediyor.

2007 May›s ay›nda
toplam ithal kamyon
ve çekici sat›fl›nda bir
önceki y›l›n May›s
ay›yla yap›lan de¤er-
lendirmede sat›fllar
816’ya geriledi. May›s
ay›nda 562 çekici sat›-
l›rken, geçen y›l 474
adet kamyon sat›fl›na
karfl›n bu y›l rakam
257’de kald›.

Markalar baz›nda
yap›lan de¤erlendir-
mede ise, kamyon ve
çekicide yaln›zca
DAF geçen y›la oran-
la sat›fllar›n› art›ran
tek marka oldu.

Suzuki, yol yard›m 
ekibini yeniledi

SS
uzuki, Haziran ay›
itibariyle Türkiye

çap›ndaki Yol Yard›m
Filosunu tamamen
yenileyerek 30 adet
Jimny’i, Suzuki
sahiplerinin hizmetine
sundu. Yol yard›m

hizmetlerini 30 adet özel donan›ml› Jimny ile güçlendiren
Suzuki, yolda kalan garanti kapsam›ndaki araç kullan›c›lar›na,
konaklamadan araç kiralamaya, ulafl›mdan, araçtaki sorunun
yerinde çözümüne kadar birçok olanak sunuyor.

Ali Mutlubafl ‹ffet Türken Ahmet Mutlubafl

DAF-T›rsan ‹zmir Bayii Eget›r Otomotiv’in resmi aç›l›fl› davetlilerin kat›l›m›yla yap›ld›.

OO
tomotiv Sanayi
Derne¤i (OSD),

2006 y›l› tüketici tafl›t
kredileri de¤erlendir-
mesine göre 2005 y›-
l›nda 9.164 Milyon
YTL düzeyinde kul-
land›r›lm›fl olan tafl›t
kredisi, 2006 y›l›nda
yüzde 18 oran›nda aza-
larak 7.522 Milyon
YTL’a geriledi. Kredi
kullan›m› yüzde 22 ge-
riledi. OSD taraf›ndan
haz›rlanana verilere
göre, 2006 y›l›nda kre-
di kullanan kifli say›s›,
2005 y›l›na göre yüzde
22 oran›nda azalarak
361 bin 270 kifli oldu.

Tafl›t 
kredisi 
geriliyor
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www.tasimacilargazetesi.com
e-posta: info@tasimacilar.com

‹‹mmttiiyyaazz  SSaahhiibbii
Mete Turizm Bas›n ve Yay›nc›l›k Hizmetleri

San. ve Tic. Ltd. fiti. Ad›na 
MM..NNaaccii  KKAALLEENNDDEERR

Sorumlu Yaz›iflleri Müdürü
HHüüsseeyyiinn  KKAARRAABBUULLUUTT

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

ANADOLU TEMS‹LC‹L‹KLER‹

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

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

- C‹LVEGÖZÜ Abit KIZILCA Rehber

Gazetesi - Hatay Cemil YILDIZ Antakya

Gazetesi  - Ardahan - Posof - TÜRKGÖZÜ

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

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

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

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

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

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

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

Köfle yaz›lar›n›n sorumlulu¤u yazarlar›na aittir.

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

Haber Koordinatörü
YYaaflflaarr  CCAANN

Haber Müdürü
ZZeekkaaii  EERROO⁄⁄LLUU

TTAfiIMACILARAfiIMACILAR
www.tasimacilar.com
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KÖPRÜ YASAKLARI DEVAM ED‹YOR

Kendimizi ifade etmede
seçimler f›rsat!..

22Temmuz’da yap›lacak seçimler
için çal›flmalara bafllayan siyasi

parti liderleri ile adaylar›, sivil toplum
kurulufllar›na yönelik bir dizi ziyaretler
gerçeklefltiriyor. Kendimizi anlatmam›z
aç›s›ndan bu ziyaretler bence çok
önemli!..

Dünyan›n her yerinde desteklenen
karayolu tafl›mac›l›k sektörü, ülkemiz-
de ne hikmetse hep ikinci plana itiliyor.
Deniz ve havayolu tafl›mac›l›k sektörü,
karayolu tafl›mac›l›k sektörüyle k›ran
k›rana rekabet yap›yor. Hükümetin
tavr› ise gayet aç›k: “Havayolu tafl›ma-
c›l›k flirketini destekledik ki, vatandafl›-
m›z ömründe bir kez olsun uça¤a bin-
sin… Denizyolunu destekledik ki, va-
tandafl›m›z ucuz bal›k yesin…”

Peki, karayolu üvey evlat m›?
Demek ki biz karayolu tafl›mac›l›k

sektörünün sivil toplum kurulufllar›,
sektörü yeterince hükümet yetkililerine
anlatamam›fl›z!.. Karayolu tafl›mac›l›k
sektörünün; TOFED, UND, RODER gi-
bi çok güçlü dernekleri var. Sivil top-
lum kurulufllar›n›n siyasilere kendini
yeterince anlatmas› için iflte 22 Tem-
muz genel seçimleri bulunmaz bir f›r-
sat…

Karayolu tafl›mac›l›k sektöründe;
otobüsçü ve nakliyecilerinin en önemli
iki sorunu var. Akaryak›tta ÖTV deste-
¤i ve 2. el araçlar›n 3. dünya ülkelerine
ihracat›…

★★★
Geçti¤imiz hafta TOFED’i Baflbakan

eski Bafldan›flman› ve AKP ‹stanbul 2.
Bölge Milletvekili Aday› Prof. Dr. Ömer
Dinçer ve di¤er AKP adaylar› ziyaret etti.
TOFED Yönetim Kurulu Baflkan› Musta-
fa Y›ld›r›m ile bir süre görüflen Dinçer,
daha sonra sektör temsilcileri ile TOFED
toplant› salonunda bir araya geldi.

Prof. Dr. Ömer Dinçer’in yapt›¤› ko-
nuflmas›ndan, sektörümüz ad›na fay-
dal› çal›flmalara imza ataca¤›n› inanan
sektör temsilcilerimiz; 4 talepte bulun-
du. Bu taleplerin ilki; akaryak›tta yüzde
50 ÖTV talebi. 

Bugün bir otobüs y›ll›k 70 ila 100 ton
aras› akaryak›t tüketiyor. Her otobüs
için 70 ton baz al›narak desteklenmesi
talep edildi. Sektörümüzde 10 bin oto-
büs bulunuyor ve ÖTV deste¤i uygu-
land›¤› takdirde 200 milyon dolarl›k
otobüsçüye bir ek destek sa¤lanacak-
t›r. Ayr›ca bu destekle Türkiye’nin büt-
çesi kesinlikle sars›lmaz. Öte yandan
destek sayesinde korsan tafl›mac›lar›n
önüne geçilece¤i gibi akaryak›t kaçak-
ç›l›¤› da ortadan kald›r›lm›fl olacak.

‹kinci talep ise; Turizm sektörüne
sa¤lanan KDV indirimidir. Bilindi¤i gibi
hükümet turizm sektörüne KDV indiri-
mi gerçeklefltirmifl ve otobüs sektörü-
nü kapsam d›fl› b›rakm›flt›. Oysaki tu-
rizm seyahatle bafllar. 01 Ocak 2008
tarihinde yürürlü¤e girecek KDV indiri-
minde otobüs sektörünün de kapsama
dâhil edilmesini talep ettik.

Otomotiv sektöründe teknolojik gelifl-
meleri yak›ndan takip eden sektörümüz,
araç park› bak›m›ndan çok zengin bir
sektör. Hem otobüs hem de nakliye
sektörünün en büyük sorunlar›ndan bir
tanesi de 2. el araç ihracat›. 3. dünya ül-
kelerine yap›lacak ihracatlarla sorunun
çözülece¤i inanc›nday›m. Bu sorun çö-
züldü¤ü takdirde ülkemiz de hurda araç-
lardan kurtulacakt›r.  

Prof. Dr. Ömer Dinçer’den otobüs-
çülerin 4. talebi ise TOFED’in dernek
statüsünden ç›kart›larak meslek örgü-
tü olmas›…

fiimdi biz kendimizi tam ifade ettik.
Prof. Dr. Ömer Dinçer’de tam olarak
bunu alg›lad›. Sonuçlar›n› hep birlikte
yaflamak için beklemekten baflka flan-
s›m›z yok. 

TOFED’i ziyaret edecek olan tüm si-
yasi parti adaylar›na, sektörü ve yafla-
nan s›k›nt›lar› anlatmaya devam ede-
ce¤iz. Amac›m›z; 22 Temmuz sonras›
oluflacak yeni hükümette görev alacak
vekillerimizin, sektörü çok iyi bilmesi
ve hakl› taleplerimize k›sa sürede ulafl-
mam›zd›r.

Mevlüt
‹LG‹N

Mevlüt ‹LG‹N
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Lojistik köy umudu

Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i Baflkan›
Dinçflahin, ilkini geçen hafta yay›nlad›¤›m›z
röportaj›n bu bölümünde, lojistik üs projesi,
Ro-Ro tafl›mac›l›¤› ve UND’nin Un-Ro-
Ro’daki hisseleri hakk›nda konufltu:

Sizin bir düflünceniz vard›, köprü yasakla-
r›na altarnatif olarak k›sa mesafe Ro-Ro tafl›-
mac›l›¤›. Bu olabilir mi?

Marmara bölgesinde Ro-Ro tafl›mac›l›¤› ak-
tif hale getirilmelidir. Tekirda¤’daki hareket
Bursa, Mudanya, Gemlik, Yalova bu noktalara
Ro-Ro ile tafl›nmas› kaç›n›lmaz bir olay. ‹leri-
de de maliyetler aç›s›ndan da uygun olacakt›r.
Yap›lmas›nda da fayda var. Ancak Bo¤az›n iki
yakas› aras›nda Ro-Ro tafl›mas› zor bir ifl. Be-
nim burada tek gördü¤üm fley lojistik köylerin
üslerin kurulmas›. Bu hareketleri bu noktada
planlayabilirsek, hareketi biraz daha azalt›rsak
kara yollar›n›n kullan›lmas› engellenemeye-
cek. Marmararay tamamen faaliyete geçti¤i
zaman, yollar daha da rahatlayacak. Karayolu
tafl›mac›l›¤›n hareketlili¤i azalt›labilir. Ama
tam manas› ile engellenemez. ‹stanbul içinde
hareketlilik o kadar de¤iflik ki, farkl› nokltalar-
daki sanayiyi bir alana toplaman›z gerekli.
Gümrükleri bir noktaya alman›z laz›m. Bu ha-
reketlilik flehir içinden flehir d›fl›na kays›n.
Bunlar› planlarken üç - befl y›ll›k de¤il de, 20
y›ll›k bir planlama yaparsan›z. O zaman bifl-
leyler yapm›fl olursunuz. Had›mköyde iki oto-
ban var, tren yolu var. Denize yak›n. Zaten bu
modlar›n olmad›¤› yere lojistik üssü getirmek
dünyan›n en hatal› iflidir. Ama getirdi¤iniz öy-
le bir nokta olmal› ki bu ifller yürüyebilmeli.
Bunun yan› s›ra, ben bu projeyi Çorlu’ya da
yapabilirdim. Çorlu’ya koydu¤un zaman, seb-
zeyi 1,5  liraya al›p yiyecektin. Buda çok
önemli. En yak›n fakat feezble olan bir nokta-
da kara, deniz, demir yolunun beraber oldu¤u
bir noktada bu ifli yapmak. Çünkü Avrupa’da
hepsi bu flekilde. Almanya’da 33 tane var bun-
dan ama hiç biri öyle flehrin çok çok uzaklar›-
na kurulmufl yerler de¤il. Planl› olarak yap›l›-
yorlar. Alt yap›s› planlanm›fl.

RODER’in de Ankara da lojistik üs pro›je-
si var. Ve bunun ard›ndan da ‹stanbul Ana-
dolu ve Avrupa’da proje dahilinde. Bunun
hakk›nda ne düflünüyorsunuz?

fiimdi arkadafllar›n Ankara’da alm›fl olduk-
lar› yerler var. Burada yap›lanmak istiyorlar.
Tabiki lojistik köy arazilerinin kara yoluna ya-
k›nl›¤›, demir yolu ba¤lant›s›n›n ne oldu¤u
hakk›nda bir bilgim yok, ne oldu¤unu bilmi-
yorum. Karayollar› var da; demir yolu var m›?
Birlikteklik güzel ama buray› planlarken, bu
tür oluflumlar›n nerede ve nas›l olmas› gerekti-
¤i önemli. Burada ifllerin nas›l yürümesi ge-

rekti¤ini bilmeleri gerekiyor. Zaten metropol
yap›lanmada belediyenin bizlere gösterdi¤i
belli yerler var. Bizim etraf›m›zda odalar var
biz bunlar›n yan›nda hareket ediyoruz. Ve biz
bu yap›lanmay› yaparken, sen UND üyesisin
sen de¤ilsin diye bir ayr›m yapm›yoruz. Ortak
menfaati düflünüyoruz. UND’ciyim RO-
DER’ciyim kavram›n›
kabul etmiyorum. Za-
ten bakt›¤›n›zda RO-
DER üyelerinin yüzde
95’i UND üyesi.

RODER Un Ro-
Ro’nun sat›fl›n› yap›-
cak bu dönemde sat›l-
d› sat›lacak deniyor.
UND’nin de orada bir hissesi var. Yüzde
3’lük  dilimini sataca¤›n› söyledi burada 10
milyon avroya sat›ca¤›n› duyurdu.

Hay›r sat›fla ç›kartmad›.  Duyurmad› da bu-
rada birileri bu ifli sapt›r›yor. Ro-Ro bu ifli sap-
t›r›yor. Burada baflkanl›¤a geldikten sonra, ko-
nuyu yönetim kuruluna açt›m. Bunu yap›fl ama-
c›m hisse bedeli belirlemek içindi. Yönetim ku-
rulundan teklif  belirlemek amaçl› yetki ald›m.

Ben UND yönetimine geldim, burada benim
aktiflerim pasiflerim nedir. Kaç liram var. fiir-
ketimin de¤erini tespit ederim. Bu derne¤in ge-
lirinin tespitidir. Dedim ki “e¤er bir bedel 5
milyon telaffuz ediliyorsa Un Ro-Ro’nun Ge-
nel Kurulunda bir hisse bedeli 5 milyon Avro
olarak tespit edilirse, benim hissemin de¤eri 15

milyon Avro’dur de-
dim. Bu bedelin tespiti
için bir fiyat tespitini
yapal›m” dedim. E¤er
bu 15 milyon Avro ise
bu tavana gelmifl de-
mektir. “O zaman bu
bedeli alal›m 15 mil-
yon Avro biz UND

olarak ne yat›rmlar yapaca¤›z? Peki biz bu his-
seleri verelim mi? Verirsek flu yat›r›mlar› yapa-
r›z bu yat›rmlar›n getirisi götürüsü ne olur? Bu-
nu yapal›m m› diye sordum ama kalkt›lar
“UND hisselerini sat›yor” dediler. UND’nin pa-
raya ihtiyac› yok. UND, kendi kendine dönüyor
ticaret yapmas›na kâr etmesine gerek yok.  

Neden böyle tarif edildi. Un Ro-Ro içinden
arkadafllar yönetim kurulundan arkadafllar ç›k-

t›lar. Hemen biz yapal›m dediler. Un Ro-
Ro’nun büyük ortaklar› beni arad›lar. Say›n
Çetin Nuho¤lu’nu arad›lar, baflkalar›n› da ara-
ya koydular. Sat›yorsan›z hemen alal›m dedi-
ler. Biz, ‘satm›yoruz bize sadece de¤erini söle-
yin’ dedik. 10 milyon Avro teklif teleffuzu on-
lardan geldi. 10 milyon Avro ise o zaman Sa-
y›n Cüneyt Solako¤lu’nun söyledi¤i fiyattan
sat›lm›yacak bu gemi. Hani tek bir hissesine 5
milyon Avro diyordun? Olay›n gerçekli¤ini or-
taya ç›kartmaya çal›flt›k . Un Ro-Ro ortakla-
r›ndan bir çok arkadafl›m da hemen atlad›lar.
Bizim bu hisseyi satma derdimiz yok. Bizim
bu paraya  ihtiyac›m›z da yok. Ro-Ro sat›lacak
ise satmak gerekecek ise UND buna taraf ol-
sayd›, satma hakk›n›n alt›na imza atan kifliler-
den birisi olurdu. Un Ro-Ro ortaklar›ndan sat›-
fla onay veren ortaklar›n d›fl›nda iki kifli onay-
lamad›. Bunlardan biri UND’dir. Hissemiz de-
¤erinin sat›fl›na onay vermiyoruz dedik. 3 ay 4
ay önceki olay. Biz sat›c› olsayd›k 5 milyon
Avro dedikleri vakit imzay› atar, 15 milyon
Avroyu al›r kenara çekilirdik.

B‹TT‹

UND Baflkan› Dinçflahin, ‹stanbul
içindeki yükün hafifletilmesi için,
Ro-Ro seferlerinin aktif olmas›
gerekti¤ini belirtti. Dinçflahin,
“Benim tek gördü¤üm fley lojistik
köylerin kurulmas›d›r” dedi.

“Biz UN-Ro-Ro’daki hisselerimizi
satma niyetinde olsayd›k, 5 milyon av-
ro dedikleri vakit imzay› atar, 15 mil-

yon avroyu al›r kenara çekilirdik.” 

Karayolu a¤›rl›kl› kombine tafl›mac›l›¤› savundu¤unu belirten Dinçflahin, lojistik köy projelerine umutlu bak›yor.
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Politikac›n›n kafas›
kal›n olur (mu?)

Ben özellikle, sn. ILICALI üzerinde durmak
isterim; çünki konumuzun uzman›. Ve

TBMM de bildi¤im kadar›yla tek idi. Hani
meflhur deyim vard›r; “Biz 40 kifliyiz, hepimiz
birbirimizi biliriz.”   Bizler de bu alandakiler,
birbirimizi hep bildi¤imizden, emin olarak söy-
lüyorum. Bu deyim bile bir hat›rlatma yapt›.
Bu alanda akademik uzman çok az ve kolay
yetiflmiyorlar. Bunlardan yararlanmak yerine,
d›fllamak; onlar›, bozuk para gibi harcamak
olmuyor mu? Baflar›s›zl›klar› varsa aç›klanma-
l›d›r. Vatandafl oy verirken, ölçüt olarak als›n.
Vekil adaylar› da dersler ç›kars›nlar, girmek-
girmemek kararlar›n› versinler. Girenler de iyi
çal›fls›nlar.

ILICALI; HA‹N M‹, TEMBEL M‹, ÇIKARCI
MI, SAHTEC‹ M‹?

Biraz siyasete dokunduruyorsak da; hayat›-
m›z, gelece¤imiz; siyasete ba¤l›d›r. Oy’ umuz,
oyuncak de¤ildir, olmamal›d›r. Bizlere çok
katma de¤erler getirecek kiflileri seçmek, iste-
mediklerimizi engellemek için, en önemli de-
mokratik silah›m›z hatta namusumuz, oylar›-
m›zd›r. Ulafl›mdaki baz› politikalar›n sonuçlar›-
n›; otobüsçüler, çok candan yaflam›fllard›r. Bu
da benim fikrimin kan›t›d›r. Paragraf bafl›nda-
ki sorular ve cevaplar› çok önemlidir. 

1-Hainlik: Partisine, genel baflkan›na ihanet
mi etmifltir? 

•   Her zaman sayg›, yap›lanlar› onaylayan
ve savunan tarzda konuflur, davran›rd›.

•   Foto¤raflara bile engel oldu: Otobüslü
facialardan birinin olay yerini (Hakkari-Van) in-
celemekten dönerken u¤rad›¤›mda, sohbet
üzerine yol kusur foto¤raflar›ndan bahsettim.
“Ama duble yollar›m›z… “ diyecek oldu. Hem
haberlerdeki olumsuzluklardan hem de onla-
r›n çal›flmalar›ndaki tehlike odaklar›ndan bah-
sedip-resimlerini gösterdi¤imde flöyle demifl-
ti: “Sak›n ola ki bunlar› yay›nlamay›n, sonra
h›flma u¤rars›n›z…” Dolay›s›yla partisini de
kollam›fl oluyordu…

2-Tembellik: Ailesi ‹stanbul’ da olmas›na
ra¤men, pek çok aramamda Erzurum’dan ce-
vap verirdi. Oralardaki trafik, yol, altyap›, dev-
let yat›r›mlar› konular›nda çok çaba harca-
maktayd›.

En az 4 alanda hizmet üretmekteydi: 
•     Üniversiteler=Bilim (ülke geneli),
•     Erzurum ili, ilçeleri, köyleri,
•     Trafik ve Ulafl›m hizmetlerinin iyilefltiril-

mesi (ülke geneli)
•     ‹stanbul…
3-Ç›karc›l›k: Yap›lan/u¤raflt›¤› ifllerden ken-

disine ç›karlar m› sa¤l›yordu? Medyan›n diline
düflseydi, h›rpalan›rd› ve ö¤renirdik.

4-Sahtecilik : Bilimcili¤inde sahtecilik –inti-
hal- mi vard›? Sn. Baflbakan›n en yak›n›ndaki-
lerden bir flahsiyet için bu tarz kan›tlanm›fl
gerçek ifadeler vard› ve o flahsiyet bu defa
aday da edilmifltir. (Bu iflte bir yanl›fll›k ya da
terslik var ama hay›rl›s›…)

70/140 TOPLANTISININ GÖSTERD‹KLER‹
Sn. Baflbakan; 140 kiflilik bir toplant› tertip-

ledi ve kat›l›m 70 kifli oldu. Yani listeye al›n-
mayanlar›n gönlünü alma toplant›s›yd›, yar›s›
gelmemiflti. Bir vekilimiz sitemini belirtiyor, k›-
yaslama yap›yor: “ Ben, flu kadar çal›flt›m da,
listeye al›nmad›m. Falanca ise benim çeyre-
¤im kadar çal›flmad›¤› halde, listede… Bu na-
s›l oluyor?” Cevap, sn. Baflbakandan tabii ki:
“O, en s›k›nt›l› günlerimizde yan›m›zda olmufl-
tu!...” Ben, bu kritere flafl›rd›m ve bir empati
yapt›m. Atatürk’ ümüzün çok güzel bir sözünü
hat›rlad›m: “ORDULARIN BAfiARILARI, KO-
MUTA HEYET‹N‹N KIYMET‹NE BA⁄LIDIR”
Acaba sn. Baflbakan, bu aday seçici heyetin-
de bir yanl›fll›k m› yapt›, kendisi ve partisi bir
fatura öder mi?

BAfiBAKANLARA, BAKANLARA ÖNER‹-
LER

Ülkenin yönetiminde söz sahibi olacaklara
çok önemli tavsiyemiz, asl›nda hepimiz için
önemli yararlara sahip. Atatürk’ümüzün yuka-
r›daki sözünün bir efliti de flu karfl›t deyimdir:
KILAVUZU KARGADAN OLANIN BURNU
YERDEN KALKMAZ. Her alanda kendilerine
dan›flmanlar heyetleri kurmal›d›rlar. ABD yi
sürekli ileri götüren, bu olmufltur. Harold W‹L-
SON (terziydi) ve Jimmy CARTER (f›st›k tüc-
car›yd›) gibi de¤iflik mesleklerden gelen bafl-
kanlar da hep baflar›l›yd›. Çünki hep dan›fl-
manlar heyetlerine sahiptiler. Yan›lg›lar, eksik-
likler; s›f›ra indirgenmifl oluyordu. 

Bizde ise, kargalar ço¤unlukla hakl› ç›kar›-
l›rd›. Çünki genel baflkanlar hep narsizme itilir
ve buna da genellikle al›fl›rlard›….

ÖNER‹: HER ALANDA; DANIfiMANLAR
HEYETLER‹ KURUNUZ, ARAfiTIRSINLAR,
GEL‹fiT‹RS‹NLER, POL‹T‹KALAR BEL‹RLE-
S‹NLER. S‹ZLERE SADECE KARARLAR KAL-
SIN, TIPKI YARGIÇLAR G‹B‹. B‹L‹RK‹fiLER-
DEN YARARLANINIZ. BUNLARIN MASRAF-
LARI, BAfiARISIZLIKLARIN TASARRUFLA-
RINDAN VE BAfiARILARIN GET‹R‹LER‹NDEN
ÇIKAR!...

ILICALI Hocam; seni sevenler aras›nda-
y›m…

Ahmet
TÜRKO⁄LU

Ahmet TÜRKO⁄LU

SINIRDAN

Cilvegözü’nde esrar operasyonu

H
atay’›n Reyhanl› ilçesi Cilvegö-
zü Gümrük Kap›s›n’da, Lüb-
nan’daki Bekaa vadisinden gele-

rek Londra’ya gitmekte olan özel bir oto-
mobilde piyasa de¤eri yaklafl›k 2 milyon
20 bin YTL (2 Trilyon 200 milyar TL)
olan esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Lübnan uyruklu an-
cak Kanada pasaportlu bir kifli gözlem al-
t›na al›nd›.

ARAÇ TAK‹BE ALINDI

13 Haziran günü T 457 KHL ‹ngiltere
plakal› özel otomobille
aslen Beyrutlu fakat Ka-
nada pasaportu tafl›yan
M›lad Karulz Lübnan’a
gitti. Bu s›rada takibe al›-
nan arac›n tekrar Türki-
ye’ye dönüflü beklendi.
Türkiye’ye geçerek
Londra’ya gidecek olan
M›lad Karulz, girifl yap-
mak üzere Reyhanl› ilçesi
Cilvegözü Gümrük Kap›-
s›’na geldi. Risk analizi
sonucu takibe al›nan ara-
c›n Lübnan- Bekaa vadi-
sinden dönüflünün ard›n-
dan geldi¤i Cilvgeözü Gümrük Kap›-
s›’nda “Karabulut” ad› verilen operasyon
bafllat›ld›.

Cilvegözü Gümrük Muhafaza ve ‹s-
kenderun Gümrük Muhafaza Kaçak- ‹s-
tihbarat – Narkotik Büro ekiplerince bafl-
lat›lan “Karabulut” operasyonu büyük bir
baflar› ile tamamland›.

BAfiARIYI KUTLADILAR

Ele geçirilen 53 kg esrar›n, Cilvegö-
zü’nde son 10 y›lda gerçeklefltirilen girifl
istikametindeki en büyük uyuflturucu mad-
de olmas› nedeni ile Cilvegözü ve ‹skende-
run Gümrük Muhafaza Kaçakç›l›k Narko-
tik ekipleri gerçeklefltirdikleri operasyonla-

r›n baflar›ya ulaflmas›ndan
ötürü sevindiler. 

Otomobilin çeflitli böl-
melerine gizlenen esrar›n
narkotik detektör köpekle-
rini yan›ltmak için çekil-
mifl kahve ile sar›ld›¤›
gözlendi. Ancak Pars
isimli detektör köpek 109
oval paket halindeki 53
kg esrar› baflar›yla tespit
etti.

Terör örgütlerinin kul-
land›¤› Beka Vadisi men-
fleli esrar›n piyasa de¤eri 2
milyon 20 bin YTL (2 tril-

yon 200 milyar TL) oldu¤u belirtilirken
gözalt›na al›nan araç sürücüsünün rahat ta-
v›rlar› ise dikkatlerden kaçmad›.

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.
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“Karabulut” operasyonu ile Lübnan’daki Bekaa vadisinden gelen ve Londra’ya gide-
cek özel bir otomobilde, 2 milyon 20 bin YTL de¤erinde 53 kg esrar ele geçirildi.

Abit K›z›lca/Reyhanl›

Ele geçirilen 53 kg esrar›n, Cilvegözü’nde son 10 y›lda gerçeklefltirilen girifl istikametindeki en büyük uyuflturucu madde olmas›
nedeni ile Cilvegözü ve ‹skenderun Gümrük Muhafaza Kaçakç›l›k Narkotik ekipleri baflar›lar›n› kutlad›lar.

Ç›¤l›¤›m›z› duyan yok mu?

K
uzey Irak’a Habur S›n›r Kap›s›
üzerinden tafl›mac›l›k yapan
tanker floförleri afl›r› s›caklar-

dan dolay› tankerlerinde patlama olabi-
lece¤ini söylediler. Yüklerin-
de afl›r› s›caklardan dolay› fi-
re oluflan floförler ceza alma
korkusu nedeni ile Habur’a
girmekten çekiniyorlar.

Ceza almamak için sahada
beklemek zorunda kalan flo-
förler, günefl alt›nda uzun sü-
re kalan tankerlerinin patla-
ma ihtimali nedeniyle can
güvenliklerinin tehlikede ol-
du¤unu söylediler. 

fioförler ayr›ca Irak tara-
f›nda peflmergelerin sigorta
ad› alt›nda kendilerinden al-
m›fl olduklar› 35 dolar›n hak-
s›z bir uygulama oldu¤unu
ifade ettiler. 

250 L‹TRE F‹RE 

Habur S›n›r Kap›s› üzerinden Kuzey
Irak'a tafl›mac›l›k yapan tanker floförle-
ri, kuyruklarda fazla bekledikleri için
yüklerinin fire verdi¤ini ve yetkililerin
bu duruma duyars›z kald›¤›n› öne süre-
rek tepki gösterdi. fioförler, bir yandan
beklemeler ile u¤rafl›rken, öbür yandan

yüklerinin afl›r› s›caklardan dolay› bu-
harlaflma yoluyla fire vermesinden do-
lay› ma¤dur duruma düfltüklerini ifade
ettiler. Yaklafl›k bir hafta bekletildikle-

rini öne süren tanker sürücüleri, kendi-
lerine yetkili bir a¤›zdan aç›klama ya-
p›lmamas›na isyan ettiler. fioförler ‹s-
kenderun’dan yükledikleri motorin yü-
künde iki saat içinde 50 litrenin buhar-
laflma yolu ile fire verildi¤ini ve bir
hafta içinde yaklafl›k olarak 250 lifte
fire verdi¤ini ifade ederken, tanker flo-

förlerinden Vahit Albayrak yükledi¤i
yükün 250 litresinin afl›r› s›caklardan
ve yollar›n bozuk olmas›ndan dolay›
fire verdi¤ini dile getirdi.  fioför Albay-

rak Gümrük kantar›ndan geç-
tiklerinde tafl›d›klar› yükün ek-
sik olmas› durumunda hakla-
r›nda soruflturma bafllat›ld›¤›n›
ve mahkeme masraflar›n› dahi
kendilerinin ödediklerini ileri
sürdü.

KORKUYORUZ

Habur S›n›r Kap›s›’na gir-
mekten çekindiklerini dile ge-
tirdiler floför Albayrak,  s›n›r
kap›s›nda yap›lan kontrollerde
tankerde 50 litre az yük olsa
bile, araçlar›n›n ba¤land›¤›n›
hatta ço¤u zaman da gözalt›n-
da tutulduklar›n› ifade etti. 

fioför Albayrak; “fiuanda
afl›r› s›caklardan yüklerinde fire

oluflan ve bunun sonucunda gümrükte
ceza yiyen bir sürü arkadafllar›m›z var
araçlar› ba¤lanm›fl durumda. Kendileri
de gözalt›nda tutuluyor. Habur S›n›r
Kap›s›'ndan geçelim derken zarara u¤-
ruyoruz. Biz bu yükü 90 YTL'ye tafl›r-
ken, bu kap›dan girifl ç›k›fl›m›z bin 110
YTL tutuyor” dedi.

S›n›rda seçim
erken bafllad›
22 Temmuz erken genel

seçimi nedeni ile Yüksek
Seçim Kurulu’nun ald›¤› karar
do¤rultusunda oy verme ifllemi
gümrüklerde bafllad›. 

Gümrük kap›lar›nda eken
bafllayan oy verme iflleminde
yurt d›fl›nda 6 ay kalanlar oy
kullanabilecek. Oy verme
nedeni ile  gümrük kap›lar›nda
sand›k kurulu olufltu. Sand›k
kurulu dört ayr› grupta vardiyal›
olarak 24 saat görev yap›yor. 

Döküm sanayine
tepkiler sürüyor

‹zmir’in Alia¤a ilçesinde
tar›m ve zeytinlik arazi-

lere Döküm ‹htisas OSB
kurulaca¤› haberleri bölge-
de vatandafllar›n tepkisine
neden olurken Alia¤a Tica-
ret Odas› Baflkan› Adnan
Saka, yer seçiminin hatal›
oldu¤unu söyledi.

‹zmir Ege Dökümcüler
Derne¤i çat›s› alt›nda bir ara-

ya gelen 21 firman›n, Ali-
a¤a’n›n Elbirdi mevkiinde
Döküm ‹htisas Organize Sa-
nayi Bölgesi kurmak isteme-
si bölge halk›yla birlikte sivil
toplum kurulufllar›n› hareke-
te geçirdi. Döküm ‹htisas
Organize Sanayi Bölgesi’nin
kurulmas› durumunda bölge-
de 144 bin zeytin a¤ac› yok
edilecek.

fifi››rrnnaakk’’››nn  SSiillooppii  ‹‹llççeessii''nnddeekkii  fifi››rrnnaakk  ‹‹ll  ÖÖzzeell  ‹‹ddaarree  TTIIRR  ppaarrkk››nnddaa  bbeekklleeyyeenn  ttaannkkeerrlleerriinn  bbüüyyüükk  tteehhlliikkee  oolluuflflttuurruuyyoorr..

Tanker floförleri, afl›r› s›caklar nedeniyle Habur’a girmeye korkuyor.
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Dikkatimizi etkileyen faktörler neler
flimdi flöyle bakt›¤›m›z zaman ço-

cukluk döneminde de baz› kiflilerin dik-
kati daha çabuk da¤›l›yor. Ve konsant-
rasyonu daha çabuk bozulur ve d›flar›-
daki herhangi bir uyaran bir korna sesi,
d›flardan gelen yüksek tonlu bir fleyin
bir yere düflmesi insanlar›n dikkatlerini
çok çabuk kopart›r ve konsantrasyon-
lar›n› çok çabuk bozar. Özellikle böyle
durumlarda araba kullan›yorlarsa ara-
badaki konsantrasyonlar› da kaybolur
direksiyon hâkimiyetleri de kaybolur.
Onun için özellikle yurt d›fl›nda ve Tür-
kiye’de de yavafl yavafl bafllad› dikkat
testleri var. Bunlar› flöyle yap›yorlar.
Dikkati çabuk da¤›lan kiflilerin daha faz-
la trafik kazas›na yapt›¤›n› biliyoruz yurt
d›fl›nda yap›lan istatistikler var yap›lan
çal›flmalar var. bu çal›flmalar gösteriyor
ki dikkat sorunu yaflayan kiflilerin daha
fazla trafik kazas› yapt›klar› bunlar ba-
zen büyük ölümcül kazalar oldu¤u gibi
bazen de küçük çizikler yaralanmalar
gibi kazalar da olabiliyor. Sakin bir yap›-
dan konsantrasyonu dikkati çabuk da-
¤›olmayan bir kifli bir ay içinde bir kaza
yap›yorsa – bunu genel olarak söylüyo-
rum büyük flehirlerde araba kullanan ki-
fli olarak düflünüyorum. Araba kullanan
kifliler derken kamyon t›r a¤›r vas›ta da
kullananlar buna dahil olabilir- ama dik-
katte zorlanan kiflilerin bir ay içinde 2-3
bazen de daha fazla kaza yapt›klar›n›
biliyoruz. Bu kazalar ufak kazalar ufak
bir çizik ya da bir far k›r›lmas› gibi olabi-
lece¤i gibi çok bir daha dönüflü olma-
yan yaralanma, ölüm, felç gelme bir or-
gan›n kayb› gibi kazalarda olabiliyor.
Onun için yurt d›fl›nda flöyle bir çal›flma
bafllad› çok kaza yapan ki,flileri takip
ediyorlar ve büyük kaza ölümcül kaza
baflkas›na arabas›na zarar veren kiflile-
ri takip ediyorlar. Normal olarak istatis-
tiki olarak takip ediyorlar bu kaza yapan
kiflileri takip ediyorlar ve piskoteknik la-
boratuar›na al›yorlar. Ve onlar›n ehliyet-
lerin de ki kaza yapma say›s›na bak›-
yorlar, trafikte kaza yapma say›s›na ba-
k›yorlar onlar›n arabalar›na kasko ola-
rak, trafik sigortas› olarak araçlar›na ne-
kadar zarar verdiklerine bak›yorlar. Ve
bunlar da o kiflilerin psikoteknikle bu ki-
fli araba kullana bilir araba kullanmas›
ile ilgili olarak flunlara flunlara dikkat et-
mesi gerekir olarak küçük raporlar tutu-
yorlar. Mesela baz› kiflilerin araba kulla-

n›rken flu h›z›n üzerine ç›kmamas› laz›m
bunlar o kiflilerin ehliyetlerine de yaz›l›-
yor. Ama bu bir ceza de¤il o kiflinin ha-
yat›n› kurtarmak kollamak anlam›na
geldi¤i gibi di¤er insanlar› da korumak
kollamak, trafi¤in gidiflat›n› korumak
anlam›na geliyor. fiimdi baz› insanlarda
ani tepkiler verebiliyorlar , ya da h›zl›
tepkiler verebiliyorlar. Yani aceleci ola-
biliyorlar. Bu aceleci olan kiflilerin de
bazen çok h›zl› hareket edipte sar› ›fl›k-
ta geçenler ya da sar› ›fl›kta önünde bi-
risi varken hemen kornaya bas›p ›fl›k
yand›¤›nda “hadi be yürüsene” diyip,
bir kavga ç›kartan, ya da önündeki, ile
sert tart›flmalara giren kiflilerde böyle.
Bu kifliler e¤er ›fl›kta en öndeyseler ›fl›k
daha yanmadan f›rlay›p harekete geçi-
yorlar. 

Dikkatin ve konsantrasyonun çabuk
da¤›lmas› insan›n elinde olan bir fley
de¤ildir. Onun için sadece arabay› kul-
lanan kifli olarak görmemek laz›m yolda
yürüyen insan›n da karfl›dan karfl›ya
geçen insan›n da dikkatlerine çok iyi
konsantre olamad›klar› için çevredeki
uyaranlar›n etkisinde kald›klar› için veya
dikkatleri çok iyi olmad›¤› için trafik ka-
zas›nda onlara bir araba çarp›p ölebili-
yorlar yaralana biliyorlar daha fazla tra-
fik kazas› ile karfl› karfl›ya gelebiliyorlar.
Ama bu sadece trafik kazas› için geçer-
li de¤il. Tüm kazalara aç›k riskli gurup
diyoruz bu guruba heralde bu onlar›n
isteyerek bilerek yapt›klar› bir fley de¤il
baflka faktörler de bunlar›n zaten has-
sas olan çabuk kaybolabilen dikkatleri-
ni olumsuz yönde etkiliye biliyor bunlar-
dan bir tanesi en önemli fley flu;

fiimdi bir bu do¤ufltan gelen bifley
dikkat ve konsantrasyonun çabuk bo-
zulmas›. Dikkat da¤›n›kl›¤› dikkatin ça-
bukl da¤›lmas› bu do¤ufltan gelen bir
fley, gensel bir fley. ‹kincisi de böyle bir
insan yorgun oldu¤u zaman aç oldu¤u
zaman uykusuz oldu¤u zaman  bu dik-
katsizli¤ini 100’le çarpa bilirsiniz kavga
etti¤inde,  tart›flt›¤›nda, birisinden hak-
s›zl›k gördü¤ünde, yanl›fl bir fley gördü-
¤ünde, mutsuz bir olayla karfl› karfl›ya
geldi¤in de veya onu karfl› taraf, kar›s›
sevdi¤i bir baflkas› yanl›fl anlad›¤› za-
man farkl› anlad›¤› zaman ya da anlaya-
mad›¤› zaman onun bir tepkisi oluyor
bu, bu tepki çok önemli yani bu tepkide
kifli haks›zl›¤a u¤rad›¤›n› düflünüyor. 

Sürecek...

D‹KKAT! (1)

Alanur
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Alanur ÖZALP
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Uzman Psikolog  (0212) 352 09 42

D
ünya’da tafl›mac›l›k dengeleri de¤iflim
gösteriyor. ‹ngiltere, karayolu yük tafl›-
mac›l›¤›n› AB’ye giren yeni üye ülkele-

re kapt›r›rken, Çin-Hindistan h›zl› bir geliflim
içinde. Öte yandan Hollanda Ulusal Yetki Bel-
gesi uygulamas›n› kald›rmay› planl›yor. Japonya
ise lojistikte bürokratik engellerle bo¤ufluyor.

UND AR-GE Bölümü taraf›ndan haz›rlanan
araflt›rmada, dünya ülkelerindeki tafl›mac›l›¤›n
durumu flöyle detayland›r›l›yor:

‹ngiliz uluslararas› tafl›mac›lar›n pazar
paylar›nda düflüfl

‹ngiliz Ulaflt›rma Bakanl›¤› taraf›ndan ya-
y›nlanan “K›ta Avrupas›’na Tafl›ma Yapan Ka-
rayolu Yük Araçlar›: 2006”  raporunda verilen
yeni rakamlara göre; 2006 y›l›nda ‹ngiliz nakli-
yecilerin Avrupa pazar›ndaki pay› dibe vurdu.

Avrupal› nakliyecilerin düflük iflgücü mali-
yetleri ve daha ucuz motorine eriflim avantaj›,
2006 y›l›nda ‹ngiliz nakliyecilerin karayolu ta-
fl›mac›l›¤› pazar›ndaki pay›n› %25.4’e kadar
düflürürken; 2004 y›l›nda AB’ye üye olan ülke-
lerin nakliyecilerinin tafl›ma hacimlerinde dü-
zenli art›fl görüldü. 

‹ngiltere-Fransa aras›ndan Kanal üzerinden
gerçeklefltirilen yük tafl›mac›l›¤› pazar›ndaki
%3’lük art›fla ra¤men, yeni AB üyelerinin Bir-
leflik Krall›k içerisindeki faaliyetleri %27 ora-
n›nda artt›. 2 y›l önceki %6 pay›n› yükselten
yeni üye ülkelerin nakliyecileri halen k›ta Av-
rupas›’ndaki karayolu yük
trafi¤inin %11’ine hakim
durumda.

FTA (‹ngiltere Yük Tafl›-
mac›l›¤› Derne¤i) Bafl Eko-
nomisti Simon Chapman
yapt›¤› aç›klamada, “‹ngiliz
nakliyeciler, fiyat odakl› re-
kabet yaratan yabanc› nakli-
yeciler karfl›s›nda konumlar›-
n› muhafaza edebilmek için
büyük çaba sarf ediyorlar”
bilgisini verirken; ‹ngilte-
re’nin ithalat›n›n ihracat›n-
dan fazla olmas›, ‹ngiliz nak-
liyecilerin uluslararas› operasyonlar yapmalar›na
engel olmaya devam ediyor” de¤erlendirmesin-
de bulundu.

Chapman son 5 y›l içerisinde, AB ile ithalat
hacmi %52 oran›nda artarken, ihracat hacminin
sadece %32 oran›nda artt›¤›n› belirtirken; ya-
banc› nakliyecilerin, k›ta Avrupas›’nda artan ifl
f›rsatlar›n› de¤erlendirmede daha etkin oldukla-
r›n› ve Birleflik Krall›k’tan k›ta Avrupas›’na dö-
nüfl yükü tafl›malar›nda maliyet alt› fiyatlara ça-
l›flt›klar›n› ifade etti. Bu arada FTA yabanc›
araçlar›n yola elverifllili¤i ve sürücülerin emni-

yeti konusunda baz› endiflelerini dile getirmeye
devam ediyor. Araç ve ‹flletmeci Hizmetleri
Ajans›’n›n 2006 y›l›nda yapt›¤› özel yol kont-
rollerinde yabanc› nakliyecilerin çal›flt›rd›¤› sü-
rücülerin %25’inin sürüfl süreleri kurallar›n› ih-
lal etti¤i, yabanc› araçlar›n %31’inin yola uy-
gun olmad›¤› ve %18’inin afl›r› yüklü oldu¤u
belirtiliyor.

Çin büyüyor, Hindistan ise potansiyele sahip 
Asyal› ifl dünyas› liderleri 2007’de bölgesel

ekonomilerinin güçlü büyüme kaydetmeye de-
vam edece¤ine inan›rken, ço¤u kesim Hindis-
tan’›n geliflimi ile daha yak›ndan ilgileniyor.

UPS Asia Business Moni-
tor için yap›lan bir araflt›rma-
ya göre ve Asya’daki KO-
B‹’lerce de yayg›n olarak
mutab›k kal›nd›¤› üzere, Çin
önümüzdeki 10 y›l veya daha
az bir zaman zarf›nda
ABD’yi geçerek dünyan›n en
büyük tüketim ekonomisi ha-
line gelecek.  Araflt›rmaya ka-
t›lanlar›n sadece %5’i Çin’in
tüketici piyasas›n›n asla
ABD’ninkini geride b›raka-
mayaca¤›n› belirtirken;
%57’lik kesim 2 piyasan›n

10 y›l içerisinde eflit olaca¤›n›, %20’lik kesim
ise aradaki fark›n 5 y›l içerisinde kapanaca¤›n›
öngördü.Araflt›rmaya kat›lanlar Çin’i ekono-
mik büyüme öngörüleri aç›s›ndan 1.s›raya yer-
lefltirirken; Çin’i Hindistan ve Hong Kong ta-
kip ediyor. Asyal› KOB‹ liderleri Çin’in dünya
piyasalar›ndaki artan hakimiyetini bir itici güç
olarak görenler (%34) ve hem bir itici güç,
hem de bir tehdit olarak görenler (%34) olarak
ikiyi ayr›ld›. Ayr›ca büyük bir ço¤unluk (%38)
Çin’in düflük iflgücü ve üretim maliyetleriyle
bafl edemeyeceklerini düflünüyor. Artan fiyat

rekabetinden endifle duyanlar da  kayda de¤er
bir oran teflkil ediyor (%25). Buna karfl›l›k, As-
ya çap›ndaki KOB‹’ler Hindistan’›n bir üretim
üssü (%30) ve d›fl kaynak (%25) olarak sürekli
yükselifline yat›r›m yaparak, h›zl› büyümesin-
den faydalanma arzular›n› ortaya koydular.

Kat›l›mc›lar›n %85’i Hindistan’›n bölgesel
bir ekonomik güç olmak için potansiyele sahip
oldu¤unu belirtirken; Hindistan’daki KOB‹’le-
rin %83’ü bu sene ABD-Hindistan ticaretinin
daha güçlü bir flekilde artaca¤›n› tahmin ettikle-
rini ifade etti. Fakat Asya’daki ifl dünyas› lider-
lerinin gündemini en çok meflgul eden 3 konu
aras›nda hizmet kalitesi
(%50), müflteri sadakati
(%48) ve vas›fl› çal›flanlar›n
elde tutulmas› (%47) geliyor.

Hollanda’da eflya tafl›-
mac›l›¤› için yeni kanun
haz›rl›¤›

Hollanda; minimum Av-
rupa standartlar›na uyum
sa¤lamak amac›yla Karayol-
lar›nda Yük Tafl›mac›l›¤›
(Goederenvervoer over de
Weg (Wgw)) bafll›kl› 1992
tarihli mevzuat›nda bir de¤i-
flikli¤e gidiyor. Bafll›ca de¤i-
fliklikler yetki rejimi ve tescil yükümlülükleri
ile birlikte mali ve istihdamla ilgili zorunluluk-
lar› kaps›yor. Yeni mevzuatta ulusal tafl›mac›l›k
için ilave yetki belgesi zorunlulu¤una son veri-
lirken; Hollanda Eflya Tafl›mac›l›¤› Derne¤i NI-
WO, Hollanda Parlamentosunda halen haz›rl›k
aflamas›nda olan sözkonusu mevzuat›n, 2007
y›l› sonbahar›ndan önce yürürlü¤e girmesi ge-
rekti¤i görüflünde. 

Japonya’da sektörde yeni yap›lanma
Japonya Baflbakan› Shinzo Abe, ihracatç› ve

ithalatç›lar›n ço¤unun son derece karmafl›k bul-

du¤u gümrük ve ticaret düzenlemelerini tama-
men revize etmek istiyor. Abe’nin amac› güm-
rük prosedürlerini büyük ölçüde basitlefltirerek
dünyan›n ikinci büyük ekonomisinin rekabet
gücünü artt›rmak olup; bu hedef do¤rultusunda
Japon limanlar›nda bir örnek gümrükleme pro-
sedürleri uygulamaya konacak.  

Yeni düzenlemeler, halen nakliyecilerin çe-
flitli yerel makamlara onlarca sayfa belge ve
bilgi sunmalar›n› zorunlu k›lan mevcut siste-
min yerini alacak. Japon Hükümeti ayr›ca nak-
liyecilerin karantina, sa¤l›k ve gümrük ifllemle-
rinin yan› s›ra ihracat kontrolleri ve di¤er dokü-
manlar› tek bir ifllemle tamamlamalar›n› sa¤la-
yacak bir tür tek-pencere sistemi kurulmas›n›
da planl›yor. Baflbakan›n Japonya’n›n bölge
içinde rekabet edebilme kapasitesini artt›racak
olan “Asya kap›s›” program› çerçevesinde at›-
lan bu yeni ad›mlarla ülkenin ulusal standartla-
ra uyum sa¤layacak bir dizi reformdan geçmesi
amaçlan›yor. Japonya’n›n ihracata dayal› eko-
nomik kalk›nmas›na ra¤men lojistik sektörü
aç›s›ndan Asyal› komflular›ndan geri kalmas›-
n›n nedenlerinden biri limanlar›n bölgesel hü-
kümet yönetiminde olmas› iken; sistemin bütü-
nü maliye bakanl›¤›, ulaflt›rma bakanl›¤› ve ti-
caret bakanl›¤› olmak üzere üç hükümet orga-
n›n›n müdahil olmas› nedeniyle daha da kar-
mafl›k hale geliyor. Zira bu kurumlar›n her biri-
nin mal ak›fllar›n› etkileyen kendi düzenlemele-

ri oldu¤undan artan maliyet-
ler limanlar›n Asyal› rakiple-
ri (Güney Kore, Hong Kong)
karfl›s›nda gücünü yitirmesi-
ne yol aç›yor. 

Japonya’da gümrük ifl-
lemleri prosedür türüne ve
tafl›ma flekline gör de¤ifliklik
arz ediyor. Maliye Bakanl›¤›-
n›n yapt›¤› bir araflt›rmaya
göre, Mart 2006’da bir gemi-
nin limana var›fl›ndan yükün
gümrüklenmesine kadar ge-
çen süre 63.8 saat olup; bu
sürenin 7 saat oldu¤u

1991’den bu yana önemli bir iyileflmeye teka-
bül ediyor. Japonya’da denizyoluyla ulaflan
mallar›n ortalama gümrüklenme süresi ise itha-
lat belgelerinin önceden iflleme al›nabilir olma-
s› sayesinde 2.1 güne inmifl bulunuyor. Hava-
yolu gümrükleme ifllemleri ise sadece 14,4 saat
sürüyor. Rekabet gücüne olumsuz etkilerin
azalt›lmas› için baflta Japonya Ticaret ve Yat›r›-
ma Yönelik Makine Merkezi taraf›ndan olmak
üzere,  iflletmelere mallar›n› fabrikadayken
gümrükleyebilmelerinde yard›mc› olmak için
çal›flmalar yap›ld›¤› belirtiliyor. 

Dengeler de¤ifliyor...
UND Ar-Ge’nin dünya ta-
fl›ma araflt›rmas›na göre,
tafl›mac›l›k dengeleri de-
¤ifliyor. ‹ngiltere, kara yo-
lu yük tafl›mac›l›¤n› AB’ye
yeni giren ülkelere kapt›r-
d›. Çin-Hindistan yükselir-
ken, Hollanda ve Japon-
ya sorun yafl›yor.

Avrupal› nakliyeci-
lerin düflük iflgücü
maliyetleri ve ucuz

motorine eriflim
avantaj›, ‹ngilte-

re’nin karayolu ta-
fl›ma pay›n› yüzde
25.4’e düflürdü.

Çin, ekonomik
büyüme öngörüleri
aç›s›ndan birinci
s›raya yerleflti.

Çin’i tafl›mac›l›k
alan›nda Hindistan

ve Hong Kong
takip ediyor.

UND AR-GE’N‹N DÜNYA TAfiIMA ARAfiTIRMASI
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