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Motorin Fiyatlar›
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Ankara :   2.26
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Adana :   2.24
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Memur devlete küstü
ac›s›n› floför çekiyor

U
luslararas› tafl›mac›l›k sektöründe Türk nakliye-
cisinin vize ve kota engeliyle karfl› karfl›ya b›ra-
k›ld›¤›n› belirten Reysafl Yönetim Kurulu Bafl-

kan› Durmufl Döven, UND ve RODER’in kendi aras›n-
da yaflad›¤› çekiflmeler nedeniyle sektörün sorunlar›na
tam anlam›yla e¤ilemedi¤ini kaydetti.

Döven, “Sektör derneklerinden UND ve RODER sü-
rekli kavgal›. Bu da sektöre büyük zarar veriyor. Türk
nakliyecisi bundan zararl› ç›k›yor. Reysafl bunu fark et-
ti¤i için 6 y›l önce Avrupa’ya tafl›ma yapt›¤› TIR’lar›n›
Belçika ve Bulgar plakaya çevirdi. Yat›r›mlar›n› da ora-
ya yapt›. Biz Avrupa’ya tafl›ma yaparken, Türk TIR’la-
r›n› kullanm›yoruz Türk floförleri de kullanm›yoruz. Bu
sayede de geçifllerde vize sorunumuz yok, dozvola so-
runumuz yok, dolafl›m sorunumuz yok, Avrupa’da ser-
best dolaflma hakk›m›z var. Benim Bulgar plakal›
TIR’›m Almanya-Fransa-‹ngiltere aras› çal›fl›yor. Türki-
ye’ye de geliyor gidiyor. Ayr›ca Bulgaristan’da Rey-
safl’›n baflka yat›r›mlar› da var” dedi.              6’da
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Ford Otosan’›n 75’inci yetkili sat›c›s› olma özelli¤i-
ni tafl›yan Gerçek Otomotiv’in aç›l›fl›nda konuflan,

Ford Otosan Genel Müdür Bafl Yard›mc›s› Ufuk Güçlü,
otomotiv sektörünün 2007 y›l›na düflük bir tempoyla
bafllad›¤›n› vurgulayarak, y›l›n ilk dört ay›nda yüzde
30’luk bir daralma yaflad›¤›na iflaret etti.              3’te

Enerji tüketimi
yüzde 6.1 artt›
BP’nin Dünya Enerji Raporuna göre, geçen y›l

Türkiye’de petrol ürünleri tüketiminde yüzde
4.7’lik düflüfl yafland›. Buna karfl›n hidroelektrikte
yüzde 10.6, do¤algazda yüzde 13.5, kömürde ise yüz-
de 1.1 oran›nda art›fl görüldü. Raporda, Türkiye’de
2006 y›l›nda 28.5 milyon ton petrol tüketilirken, 2005
y›l›na göre yüzde 4.7 oran›nda düflüfl kaydedildi. Tür-
kiye bu rakamlarla, dünya petrol tüketiminin yüzde
0.7’sini gerçeklefltirmifl oldu.                          2’de

M
aliye Bakan› Kemal Una-
k›tan, seçim öncesi parti-
ler aras›nda seçim propa-

gandas› olarak kullan›lan “Mazot 1
YTL olacak” aç›klamalar›n›n, “He-
saps›z, kitaps›z söylemler” oldu¤u-
nu söyledi. Unak›tan, “Demek ki se-
çim öncesi herkesin gözünü seçim
h›rs› bürümüfl” dedi. Akdeniz Tica-
ret ve Sanayi Odalar› Birli¤i (AS-

CAME) 18. Genel Kurulu toplant›s›
ç›k›fl›nda aç›klamala yapan Maliye
Bakan›, “Hesap yapabilen kimsele-
rin bunlar› söylememesi laz›m. De-
mek ki seçim öncesi herkesin gözü-
nü biraz seçim h›rs› bürümüfl; ondan
dolay› böyle at›p gidiyorlar. Bunla-
r›n hiçbir mesnedi yoktur. Ben bu
tarz aç›klamalar› gayri ciddi buluyo-
rum” diye konufltu.               2’de

Gayri ciddi
aç›klamalar

Sektörün geliflen yüzü:
EMS NAKL‹YAT

Sektörde emin ad›mlarla ilerleyen Almanya merkezli
EMS Nakliyet’›n Genel Müdürü Teoman Koro¤lu,
firmalar›n›n faaliyet alan›, sektörün durumu ve ge-

lece¤i konusunda aç›klamalarda buludu. Koro¤lu, tafl›ma-
c›l›¤›n sorununun, iktidarlardan yeteri kadar ilgi göreme-
mek oldu¤unu dile getirerek, kümetlerin tafl›mac›l›k sek-
törüne üyev evlat muamelesi yapt›¤›n› söyledi.    6’da

2007’de tempo
düflük bafllad›

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.fi.’nin, Türkiye
genelindeki servis a¤›na Ankara’da yenisini ekle-

di. Haftan›n 6 günü 24 saat hizmet verecek olan Grup-
man servisi, 3 bin 800 metrekare kapal› alana ve 3 bin
metrekare aç›k park alan› üzerine kurulu. Grupman’n›n
güvenlik test stand› ile üç testi bir arada uygulayabilen
tek servis olma özelli¤ine sahip.                        3’te

MAN servislerinde bir ilk: Grupman

Maliye Bakan› Unak›tan’dan “Mazot 1 YTL” yorumu

T
ürkiye s›n›r kap›lar›nda yeni uygu-
lamaya konulan mesai ücretlerinin
merkezi sistemde toplanmas› üzeri-
ne gümrükçülerin ifl yavafllatt›. S›-

n›r kap›lar›nda mesai saatleri d›fl›nda her
araçtan al›nan 21 YTL’nin 10 YTL’si güm-
rük muhafazalar› aras›nda pay ediliyordu.
Ancak yeni ç›kan yasa ile muhafazalar›n
mesailer ile iliflkileri kesildi. Yasaya tepki
gösteren gümrükçülerin s›n›r kap›lar›nda ifl
yavafllatma eylemine girdi¤i öne sürüldü.
Yaflanan son olaylardan oldukça rahats›z
olan floförler ise ç›kan her uygulamadan
kendilerine büyük s›k›nt› verdi¤ini söylediler
Sürücüler mesai paralar›n› verdiklerini ancak
gereksiz bir flekilde bekletilmelerine bir an-
lam veremediklerini ifade ettiler.        7’de

S›n›r kap›lar›nda, mesai
saatleri d›fl›nda araçlardan
al›nan paran›n gümrük
muhafaza memurlar›
aras›nda pay edilmesi
durdurulunca, memurlar ifl
yavafllatma eylemi yapt›.
fioförler ise mesai
paralar›n› ödedikleri halde
geçifl yapam›yor.

Gümrük muhafaza memurlar›, ifl yavafllatma eylemine bafllad›klar› anda Habur S›n›r Kap›s›’nda geçifller yavafllad›. Uzun araç kuyruklar›n›n olufltu¤u kap›da, floförler isyan etti.

Otomotivcilerin
umudu

son üç ayda

Otomotiv
Distribütörleri
Derne¤i Genel
Koordinatörü
Ifl›k Dikmen:

Geçen y›la na-
zaran binek ve
ticaride % 30
oran›nda bir ge-
rileme var. Bu-
nun flu anda bu
düzeyde oluflu
bana göre muci-
ze. Son dönem-
lerde otomotiv
markalar›ndaki
kampanyalar
inan›lmaz
düzeyde. Bugün
bayiler ve distri-
bütörler para ka-
zanm›yorlar. 

ISUZU Sat›fl
ve Pazarlama
Direktörü Fa-

tih Tamay:

‹lk 6 ay otomo-
tiv sektörü aç›-
s›ndan kötü bir
dönem oldu.
Pazar› y›l olarak
de¤erlendirmek
gerekli. Yüzde
30-40 oranlar›n-
da bir daralma
beklemiyoruz.
Yuvarl›k bir ra-
kamla konufl-
mak gerekirse
tüm otomotiv
sektörü yüzde
20’lerin alt›nda
bir daralma ya-
flayabilir. 

MBT Otomo-
bil ve Hafif Ti-

cari Araçlar
Sat›fl Bölüm

Müdürü fiük-
rü Bekdikhan:

2007’nin ilk 6
ay› 2006 y›l›
ikinci yar›s›na
benziyor. Pazar-
da genel olarak
yaflanan, firma-
lar›n bekledi¤i
bir daralmayd›
ve firmalar ön-
lemlerini ald›-
lar. Otomotiv
sektörü seçim
sonras›nda bir
patlama yaflana-
bilece¤i beklen-
tisi de var. 

Ford Otosan
Pazarlama

Müdürü Ser-
han Turfan:

Geçen may›s
ay›nda baflla-
yan özellikle o
devalüasyon
kurlardaki oy-
nama sonu-
cundaki
%30’luk düflüfl
devam ediyor.
fiu an ki trend
de 2007’nin
ilk alt› ay›
2006’n›n ilk 6
ay›n›n %30
afla¤›s›nda gi-
diyor. Yani
afl›r› de¤iflen
bir fley olmad›. 

Haberi 5’te

Durmufl Döven
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Navlut fiyatlar› artt›,
nakliyeci kâra geçti!..

2007 y›l›nda yap›lacak seçimler
sonras› kriz endiflesine kap›lan

uluslararas› nakliye firmalar›, filo ge-
niflletme çal›flmalar›n› erteledi. Türki-
ye’nin ihracat hamlesinde artan nak-
liye talebini ise, firmalar mevcut
araçlar›yla yap›yor. Bu da tafl›mac›-
n›n y›k›c› rekabetten s›yr›larak kâra
geçmesini sa¤lad›.

Avrupa Birli¤i ülkelerinde vize ve
kota engeliyle köfleye s›k›flt›r›lmaya
çal›flan Türk nakliyecisi, 2007 y›l›n›n
ilk alt› ay›nda kâra geçti. Özellikle Al-
manya’ya, Türkiye’den ‹stanbul mer-
kezli yap›lan tafl›malarda, navlun fi-
yatlar›n›n 5 bin Euro’nun alt›na düfl-
memesi son derece sevindirici bir
olayd›r. Geçen y›la bakt›¤›m›zda bu
oran 4 bin 500, hatta 4 bin Euro’ya
kadar düfltü¤ü görmekteyiz.

Türkiye’nin ihracat› her geçen y›l
art›yor. 1980 y›l›nda bafllayan ihraca-
ta dayal› sanayileflme, Türkiye’de
sa¤l›kl› politikalar gelifltirdi. Türki-
ye’nin 1980 y›l›nda 2.9 milyar dolar
olan ihracat›, 2006 y›l›na gelindi¤in-
de 85 milyar dolar olarak gerçeklefl-
ti. 2007 y›l›nda ihracat hedefleri ise;
100 milyar dolar olarak belirlendi.

Y›l›n ilk alt› ayl›k ihracat rakamlar›-
na bakt›¤›m›zda geçen y›la oranla
yüzde 30 art›fl söz konusu. Öyle tah-
min ediyorum ki; 100 milyar dolar
olarak hedeflenen Türkiye’nin ihra-
cat›, 110 milyar olarak gerçeklefle-
cek!..

Hedeflenen 2007 y›l› ihracat ra-
kamlar›nda, uluslararas› nakliye fir-
malar›n›n pay› büyüktür. Nakliye fir-
malar› ekonomik anlamda ne kadar
güçlü olursa, uluslararas› nakliye pi-
yasas›nda o kadar rekabet etme
flanslar› vard›r!..

2006 y›l› navlun fiyatlar›na bakt›¤›-
m›zda; özellikle ‹stanbul’dan Alman-
ya’ya yap›lan nakliyelerde navlun fi-
yat› 4 bin 500 Euro. 2007 y›l›nda Al-
manya navlun fiyat› 5 bin Euro olarak
gerçeklefliyor. Yine ayn› flekilde Rus-
ya ve Rusya üzerinden Kazakistan’a
yap›lan tafl›malarda navlun fiyatlar›,
geçen y›la oranla bin, bin 500 Euro
art›fl oldu¤unu görmekteyiz.

Rusya ve Kazakistan navlun fiyat-
lar›n›n artmas›nda en büyük neden
ise; Rusya ile Türkiye aras›ndaki ko-
talard›r. Kazakistan’a yap›lan tafl›-
malarda, nakliyeci Rusya’dan geç-
mek zorunda. Haliyle devreye Rus
Dozvalas› (geçifl belgesi) giriyor. Rus
Dozvalas› biten Türk nakliyecisi, za-
man zaman karaborsadan 2 bin 500
dolara kadar Dozvola sat›n al›yor. Bu
da navlun fiyatlar›na yans›yor. 

Navlun fiyatlar›n›n geçen y›la oran-
la yükselmesindeki bir di¤er önemli
faktör ise, yeni araç yat›r›mlar›n›n bir
önceki y›la oranla yüzde 30’un üze-
rinde gerilemesidir. Y›l içerisinde ya-
p›lacak seçimler sonras› kriz endifle-
si yaflayan nakliye firmalar›, filo ge-
niflletme yat›r›mlar›ndan kaç›nd›. Fir-
malar, her geçen gün artan uluslara-
ras› nakliye ifl potansiyelini ise mev-
cut araçlar›yla karfl›lamaya çal›fl›yor.
Hal böyle olunca da arac›n sürekli
tekeri dönüyor, nakliyeci para kaza-
n›yor.

fiimdi baz› firma yöneticilerimiz;
“Kardeflim ne para kazanmas›. Ço¤u
zaman günü kurtarman›n peflinde-
yiz” diyebilir. Ancak, 2005 ve 2006
y›l› navlun fiyatlar›na bakt›¤›m›z da
bir art›fl görülmektedir. Öte yandan
“para kazanam›yoruz” diyen nakliye-
ci de do¤ru söylüyor!..

Her ifl kolunda oldu¤u gibi nakliye
sektöründe de gözle görülmeyecek
ama üst üste koydu¤umuzda büyük
olan giderler var. Di¤er taraftan sü-
rekli artan iflletme maliyetleri, firma-
lar›n belini büküyor. Akaryak›ta gelen
günübirlik zamlar, SSK, Ba¤-Kur,
vergi, personel giderleri, muhtelif ifl-
letme giderleri v.s. Firmaya ek külfet
getiriyor!..

Bugün Türkiye’den Almanya’ya
navlun bedeli 5 bin Euro olan bir ta-
fl›mada; yap›lan masraflar düflüldü-
¤ü zaman firmaya kalan ücret 500
Euro civar›nda. Rusya’da nakliyeciye
kalan miktar ise biraz yüksek. Yani
yüzde 15’den yüzde 20’ye ç›k›yor.
Bu da yukarda da belirtti¤im gibi
Rus Dozvalas›’yla alâkal›!..

Temennimiz; Türk nakliyecisinin
hak etti¤i yere gelmesidir!..

M. Naci
KALENDER

M. Naci KALENDER

Maliye Bakan› Kemal Una-
k›tan, mazotun 1 YTL ola-

ca¤›na iliflkin kimi partilerin
yapt›¤› aç›klamalar› ‘Hesaps›z,
kitaps›z söylemler’ olarak de-
¤erlendirdi. Unak›tan, “Demek
ki seçim öncesi herkesin gözünü
h›rs bürümüfl” dedi.

MESNED‹ YOKTUR

Akdeniz Ticaret ve Sanayi
Odalar› Birli¤i (ASCAME) 18.
Genel Kurulu toplant›s› ç›k›fl›n-
da aç›klamalarda bulunan Una-
k›tan, ‘Mazot 1 YTL olacak’
söylemlerine “Hesap yapabilen
kimselerin bunlar› söylememesi
laz›m. Demek ki seçim öncesi
herkesin gözünü biraz seçim
h›rs› bürümüfl; ondan dolay›
böyle at›p gidiyorlar. Bunlar›n
hiçbir mesnedi yoktur. Ben bu
tarz aç›klamalar› gayri ciddi bu-
luyorum” cevab›n› verdi. 

IMF’nin asgari ücretin Türki-
ye’de yüksek oldu¤una iliflkin

aç›klamalar›n› da de¤erlendiren
Unak›tan, “IMF’nin yapt›¤› he-
saplar kendilerine göre yapt›kla-
r› hesaplard›r. Bizim yapt›¤›m›z
hesaplar ise kendimize göre
yapt›¤›m›z hesaplard›r. IMF ile
bazen ortak noktalarda bulufla-
biliriz, bazen de buluflamayabi-
liriz. Asgari ücret konusu da bu
konulardan bir tanesidir. ‹nan›-
yoruz ki asgari ücret Türkiye’de
yüksek de¤il” dedi. 

“Gayri ciddi aç›klamalar”
MAL‹YE BAKANI UNAKITAN’DAN “MAZOT 1 YTL OLACAK” YORUMU:

Rus Dozvolas› da, 
nakliyeciye sorun 

B
P’nin her y›l yay›mlad›¤›
Dünya Enerji Rapo-
ru’nun verilerine göre,

2006 y›l›nda dünyadaki enerji tü-
ketiminin yüzde 0,9’unu gerçek-
lefltiren Türkiye’de, enerji tüketi-
mi 2005 y›l›na göre yüzde 6,1
oran›nda artt›. Türkiye'de enerji
tüketiminde en yüksek art›fl oran›
do¤algaz kullan›m›nda yafland›.

Rapora göre Türkiye'de 2006
y›l›nda 28,5 milyon ton petrol tü-
ketilirken, 2005 y›l›na göre yüz-
de 4,7 oran›nda düflüfl kaydedil-
di. Türkiye bu rakamlarla, dünya
petrol tüketiminin yüzde 0,7’sini
gerçeklefltirmifl oldu. Küresel
petrol tüketimi ise yüzde 0,7’lik
art›fl ile son 10 y›ll›k art›fl ortala-
mas›n›n alt›nda gerçekleflti.Küre-
sel petrol üretimi yüzde 0,4 ora-
n›nda artarak günde 81,7 milyon

varile ulaflt›. Talebin düflük olma-
s› nedeniyle OPEC, 2006 sonla-
r›nda üretimi düflürdü. OPEC
üreticileri aras›nda kayda de¤er
art›fllar Birleflik Arap Emirlikleri
ile Irak taraf›ndan gerçeklefltiril-
di. Suudi Arabistan, Venezüella
ve Nijerya’da üretimde düflüfller
yafland›. OPEC d›fl›ndaki ülke-
lerde ise 2006 y›l›nda üretim
günde yaklafl›k 300 bin varil ora-
n›nda art›fl gösterdi. Ancak bu ar-
t›fl yine de son 10 y›ll›k ortala-
man›n yar›s›n›n alt›nda kald›. En
yüksek art›fl› günde 220 bin va-
rille Rusya gerçeklefltirirken,
Azerbaycan, Angola ve Kana-
da’da da art›fllar görüldü. ‹ngilte-
re’de petrol üretimi yedinci y›lda
da düflüfl yaflad›. 2006 y›l›nda va-
ril bafl›na ortalama petrol fiyat›
65,14 USD olarak belirlendi.

Enerji tüketimi 
yüzde 6,1 artt›
Geçen y›l Türkiye’de petrol ürünleri tüke-
timinde yüzde 4,7’lik düflüfl yafland›. Bu-
na karfl›n hidroelektrikte yüzde 10,6, do-
¤algazda yüzde 13,5, kömürde ise yüz-
de 10,1 oran›nda art›fl görüldü.

RODER ‹kinci Baflkan› Erol
Soylu, UN RO RO için

araç say›s› fazla olan ve yöne-
timde olan firmalara öncelik
tan›nd›¤›, az say›da arac› bulu-
nan firmalar›n ise bekletildi¤i
yönündeki görüfllerin as›ls›z
oldu¤unu söyledi.

UN RO RO’ya araç yükle-
mek isteyen firmalar aras›nda
araç say›s›na göre çifte standart
yap›ld›¤› yönündeki duyumlar›
de¤erlendiren Erol Soylu, UN
RO RO’nun belli bir kontenjan›
oldu¤unu ve araçlar›n gemiye
belli bir formüle göre al›nd›¤›n›
kaydederek, “Orada belli bir k›s-
tas vard›r. Bir ölçü vard›r. Bu
sistem içinde flirketlerin isimleri
ile de¤il flirketlerin hareketleri ile
gemiye araç al›m ifllemi yap›l›r.
‹ster UND üyesi olsun ister RO-
DER üyesi olsun hiçbir kimseye
ayr›cal›k yap›lmaz” dedi.

Yaklaflan seçimler öncesi, partilerin “Mazot 1 YTL olacak” söylemlerini de¤erlendiren Unak›tan, “Hesap yapabilen kimsenin bunlar› söylememesi laz›m” dedi.

Soylu: 
Kimseye 
ayr›cal›k 
yapmay›z

K
eskin Uluslararas› Nak-
liyat Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa Kes-

kin; “Nakliye sektöründe yafla-
nan sorunlar›n çözüm merci hü-
kümettir. Sivil toplum kuruluflla-
r› bu konuda yaln›z b›rak›l›yor.”

1978 y›l›nda uluslararas› nak-
liye sektöründe faaliyete baflla-
yan Ça¤dafllar Kolektif fiirketi,
1985 y›l›ndan beri Keskin Ulus-
lararas› Nakliyat ve Ticaret Li-
mitet fiirketi olarak çal›flmalar›-
na devam ediyor. Araç park›nda
bulunan 78 adet çekici ile tekstil,
inflaat ve elektrik sarf malzemesi
tafl›mac›l›¤›nda söz sahibi olan
firma, a¤›rl›kl› olarak Rusya’ya
tafl›ma yap›yor.

Tafl›malarda a¤›rl›kl› olarak
karayolunu kulland›klar›n› aç›k-
layan Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa Keskin, Bulgaristan’da
yaflanan sorunlar nedeniyle Ro-
Ro’ya kayd›klar›n› söyledi. Dö-
nüflte yük sorunu yaflamad›klar›-
n› da dile getiren Keskin, fabri-
kalara hammadde olarak orman
ürünleri, plastik madde ve petrol
ürünleri tafl›d›klar›n› kaydetti.

Türkiye’den Rusya’ya yap›-
lan tafl›malarda en büyük sorun-
lar›n›n Rus Dozvalas› oldu¤unu
aç›klayan Keskin, bu sorunun
çözülmemesi durumunda Türki-
ye-Rusya hatt›n›n bitece¤ini ve
Türk nakliyecisinin bu hatta söz
sahibi olamayaca¤›n› savundu.

2 B‹N 500’e DOZVOLA

Keskin, “Rusya, Rus nakliye-
cisini Türkiye’ye al›flt›rmak için
ilk baflta senelik 150 araçtan bo-
nus sistemi ile 3 bin araca ulaflt›-
lar. Bonus sisteminde her yükle-
nen araç için dört adet belge ve-
rildi. Bugün gelinen noktada
Rus araçlar›n say›s› 3 bini geçti
ve Rusya hedefine ulaflt›. Elinde
Rus Dozvalas› kalmayan Türk
nakliyecisi, faaliyetlerine devam
edebilmek için 2 bin 500 dolara

belge al›yor. Hükümet ise bu ko-
nuda herhangi bir yapt›r›m uy-
gulam›yor. Nakliye sektöründe
yaflanan sorunlar›n çözüm merci
hükümettir. Sivil toplum kuru-
lufllar› bu konuda yaln›z b›rak›l›-
yor” dedi.

ÜÇÜNCÜ ÜLKE

Keskin, Türkiye ile Rusya
aras›nda yap›lan ikili tafl›malar-
da, Türk nakliyecisinin belge so-
runu yaflamas›yla birlikte sektö-
rün büyük kayb› oldu¤unu vur-

gulad›. Ukrayna, Bulgaristan ve
Moldova araçlar›n›n devreye
girdi¤ini aç›klayan Keskin, Rus-
ya’ya yap›lan ikili tafl›malar›n
üçüncü ülke tafl›malar›na döndü-
¤ünü kaydetti.

“Devletleraras› iliflkilerde ba-
z› sorunlar ele al›nm›yor” diyen
Keskin, “UND ve RODER, Tür-
kiye’de bir sivil toplum örgütü-
dür. Peki, UND ve RODER’in
Moskova’da ne ifli var belge ara-
ma konusunda! Sivil toplum ör-
gütünün görevi temsil etti¤i ke-
simin sorunlar›n› ilgili mercilere
ileterek konunun takipçisi ol-
makt›r. Bizler, Moskova’da ya-
flanan sorunlar› Ulaflt›rma Ba-
kanl›¤›’na iletmeliyiz ve hükü-
met nezdinde ulaflt›rma bu so-
runlar› çözmelidir. Ancak hükü-
met yetkilileri, derneklerimizi
yaln›z b›rakt›¤›ndan; orada yafla-
nan sorunlar› derneklerimiz ken-
di gayretleriyle çözmeye çal›fl›-
yor. Belli bir noktaya gelindi¤in-
de karfl› taraf›n›n hükümet yetki-
lileri derneklerimizi ç›kmaza sü-
rüklüyor. Sorunlar›m›z çözülmü-
yor” diye konufltu.

Dernekler aras› çekiflmelerin
de sektöre zarar verdi¤ini sözle-
rine ekleyen Keskin, UND ve
RODER’in biran evvel “ak, ka-
ra” tart›flmalar›na son vererek,
sektör ad›na ortak bir zeminde
buluflmas›n›n, nakliye sektörü-
nün gelece¤i aç›s›ndan çok
önemli oldu¤unun alt›n› çizdi.

Maliye Bakan› Kemal Unak›tan.

Akdeniz Ticaret ve Sanayi odalar› Birli¤i’nin 18. Genel Kurulu toplant›s›na, Sanayi ve Ticaret Bakan› Ali Coflkun, Maliye Bakan›
Kemal Unak›tan, ‹stanbul Ticaret Odas› Baflkan› Murat Yalç›ntafl, Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu kat›ld›.

Keskin Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa Keskin.

‹thal ticari pazar› yüzde 20 darald›
O

tomotiv iç sat›flla-
r›ndaki gerilemede
ithal a¤›r ticari
araçlar da pay›na

düfleni ald›. 
Ticari Araç ‹thalatç›lar›

Derne¤i (TAID) verilerine gö-
re 3.5 ton ve üzeri ithal kam-
yon pazar›nda May›s ay›nda,
bir önceki y›l›n May›s ay› ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda; kamyon
pazar›nda yüzde 46 daralma
yafland›.

Kamyon pazar›nda yaflanan
gerilemeye karfl›n, çekici pa-
zar›nda ise yüzde 3 oran›nda
bir art›fl kaydedildi. Pazardaki
toplam daralma yüzde 20 dü-
zeyinde gerçekleflti.

DARALMA % 26

2007 y›l› Ocak-May›s dö-
neminde ithal ticari araç sat›fl-
lar›nda toplamda yüzde 26
oran›nda bir gerileme yafland›. 

Ocak – May›s dönemi top-
lam›nda ayn› segmentlerdeki
sat›fllarda bir önceki y›l›n ayn›

dönemine göre kamyon paza-
r›nda yüzde 53 daralma, çeki-
ci pazar›nda ise yüzde 2 art›fl
gözlendi. 

2007 y›l› Ocak - May›s dö-
nemi itibariyle, sat›lan ithal ti-
cari araçlar›n yüzde 84’ünü
16 ton ve üzeri kamyon ve
çekici elde ederken geriye ka-
lan yüzde 14’lük oran› da 3,5-
16 ton aras› çekici ve kamyon
sat›fllar› oluflturdu. 

Ocak-May›s döneminde it-
hal ticari araç sat›fllar›nda 569
adedi 3,5-16 ton aras› araçlar
olufltururken, 2 bin 926 adedi
de 16 ton ve üzeri ithal kam-
yon ve çekici araçlar› olufltur-
du. 

DAF: 2007 May›s ay›nda
DAF kamyon ve çekici sat›fl
adetlerinde bir önceki y›l›n
May›s ay›na göre art›fl elde et-
ti. 2006 May›s ay›na göre
DAF,122 adet ithal çekici, 8
adet kamyon ile sat›fllar›n› ar-
t›ran tek marka.

Iveco: kamyonda sat›fl›nda

geriledi, çekici ve toplam sa-
t›fllar›nda art›fl yaflad›. 2007
May›s’ta 118 çekici, 53 adet
de kamyon satan Iveco, 2006
May›s ay›na göre 101 adet
düflüfl yaflad›.

MAN: Ankara’daki fabri-
kas›nda otobüs üretimine
a¤›rl›k veren Man, ithal çekici
sat›fl adetlerinde 2006 May›s
ay›na göre gerileme yaflarken
toplamda ve kamyon sat›fl
adetlerinde art›fl yaflad›. 2007
May›s ay›nda 63 adetlik çeki-
ci sat›fl› yapabilen MAN, 87
adetlik de ithal kamyon sat›fl›
gerçeklefltirdi. MAN, toplam
sat›fl adetlerinde bir önceki y›-
l›n May›s ay›na göre art›fl elde
ederek 150 adede ulaflt›.

Mercedes: ‹thal ticari araç
sat›fllar›nda gerileme yaflayan
bir di¤er marka Türkiye’de
kamyon ve çekici üretimi de
bulunan Mercedes oldu. Mer-
cedes, ithal kamyon ve çekici
sat›fl adetlerinde bir önceki y›-
l›n May›s ay›na göre gerileme

yaflad›. Mercedes, 2007 Ma-
y›s ay›nda 18 adetlik ithal çe-
kici sat›fl› yaparken, 31 adet-
lik de ithal kamyon sat›fl› yap-
t›. 2006 may›s ay›nda toplam
92 adetlik ithal kamyon ve
çekici sat›fl› elde eden Merce-
des, 2007 May›s ay›nda 49
adetlik sat›fl gerçeklefltirebildi. 

Renault Trucks: 2008 y›l›
ortas›nda Karsan’la birlikte
7,5 ton üzeri kamyon üretimi
protokolü imzalayan Renault
Trucks, 2007 May›s ay›nda it-
hal kamyon ve çekici sat›flla-
r›nda bir önceki y›l›n ayn›
ay›na göre gerileme yaflad›.
Renault Trucks, May›s ay›nda
60 adetlik ithal çekici sat›fl›
gerçeklefltirirken, 35 adetlik
de ithal kamyon satabildi.
2006 y›l› ayn› döneminde 143
adetlik toplam sat›fl elde eden
Renault Trucks, 2007 May›s
ay›nda 95 adetlik sat›fl yapa-
bildi. 

SCAN‹A: Scania, 2007
May›s ay›na göre ithal çekici

sat›fl adetlerini May›s ay›nda
birönceki y›l›n may›s ay›na
göre artt›r›rken, kamyon sat›fl
adetlerinde ayn› dönemde ge-
rileme yaflad›. Scania toplam-
da art›fl elde etti. Distribütör-
lü¤ünü Do¤ufl Otomotiv’in
yapt›¤› ithal ticari araç marka-
s› Scania, 148 adetlik ithal çe-
kici sat›fl› gerçeklefltirdi. 2007
y›l› ilk 5 ay›nda ithal kamyon
sat›fllar›nda, bir önceki y›l›n
ayn› dönemlerine göre gerile-
me yaflayan Scania, May›s
ay›nda 23 adetlik sat›fl yapa-
bildi. 

Volvo: Volvo, Renault gibi
hem kamyon hem de çekici
sat›fl adetlerinde bir önceki y›-
l›n may›s ay›na göre gerileme
gördü. Volvo, 33 adetlik ithal
çekici sat›fl rakam›na ulafl›r-
ken, 20 adetlik de ithal kam-
yon sat›fl› gerçeklefltirebildi.
Toplam sat›fl rakamlar›nda bir
önceki y›l›n may›s ay›na göre
gerileme yaflayan Volvo, 91
adetten 53 adede geriledi. 
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Hizmet sektörleri
yabanc›lar›n eline geçiyor

Ülkemizde bilinçsiz yabanc› serma-
ye özentisi yüzünde stratejik öne-

me sahip birçok sektörümüzü bile bile
yabanc›lara peflkefl çekiyorlar.

Yabanc›lar girmek istedikleri sektör-
leri uzun sure takibe al›rlar. E¤er o sek-
töre girmelerinin önünde herhangi bir
engel varsa onu mutlaka kald›r›rlar. Ba-
zen bizim ülkemizin menfaatineymifl
gibi yetkililerimizi inand›r›rlar onlara çe-
flitli brifingler verirler ve sonuçta ülke-
mizin kalk›nmas›n›n tek çaresinin o ol-
du¤una dair bürokrasimizi inand›r›rlar.
Ve birçok yasal düzenleme ile istedik-
leri sektörü a¤lar›na düflürürler. Gerisi
kolay üç befl milyon dolar o da onlarda
nas›la olsa çok.

Söz konusu bu yabanc›lar e¤er Ulusal
bir direniflle karfl›laflacaklar›n› sezerlerse
bizim zamanla ö¤rendi¤imiz ve gördü-
¤ümüz üç metot kullan›rlar:

1-)Ülkemizin içinde bulunan ve ülke-
miz vatandafl› olan sözde vatansever
geçinen özde yabanc›lar›n hizmetinde
olan çevreleri kullan›rlar

2-)Kitle iletiflim araçlar›: geçen bir ma-
kalemde de de¤inmifltim geliflmekte
olan ülkelerde kitle iletiflim araçlar› ge-
nelde Dünyay› arka bahçesi olarak zan
eden zengin ülkelerin kontrolü alt›nda-
d›rlar. Yabanc›lar takibe ald›klar› sektör-
ler hakk›nda kitle iletiflim araçlar›n› kulla-
narak kendi lehlerinde halk› ikna etmeye
çal›fl›rlar 

3-)Her fleye ra¤men elde edemedikle-
ri sektörlerde kaos yarat›rlar. Sektör
komple çöker ve ciddi düzeyde ülke
ekonomisini olumsuz etkilemeye bafllar.
Bu efendiler kurtar›c› olarak davet edilir-
ler, güya çökmüfl olan sektörü ak›lc› çö-
zümlerle düze ç›karacaklar. Eh onlar›n
ak›lar› bizden fazla ya böyle oldu¤una
dair hepimiz önceden flartland›r›lm›fl›z-
d›r.

Art›k operasyon tamamlanm›fl kuzuyu
kurda teslim etmifliz. Kurt kuzuyu tama-
men yedikten sonra nas›l olsa arta ka-
lanlar bizimdir, ona da flükür bu günkü
r›zk›m›z› bulduk yar›na Allah kerim der
unutur geçeriz.

Haf›zalar›m›z› zorlayal›m 1980’lerden
hemen sonra devleti küçültme özel sek-
törü büyütme ad› alt›nda yürütülen ope-
rasyonda onlarca stratejik öneme sahip
kurulufllar›m›z önce özellefltirildi sonra
bat›r›ld›. Tabi bütün bu özellefltirilmelerin
yan›nda özel bankalarda olmal› idi. P›ra-
sa yapra¤› da¤›t›r gibi bankac›l›k lisans-
lar› da¤›t›ld›, maflallah her kes bankac›
oldu. Sonra büyük bir gürültü ile banka-
lar batt›, sonra ne oldu? Ülkemiz insan›n
yarat›¤› 100 milyar dolar katma de¤er
uçtu gitti. Peki, nereye gitti bu paralar
Mekke’ye veya Moskova’ya asla gitme-
di Kendilerini Dünyan›n jandarmas› sa-
yan ve Dünyada ki adaletin eflitli¤in hat-
ta her türlü insani kriterlerin güvencesi
sayan bat›l› ülkelerin bankalar›na gitti
Dikkat edilirse Dünyadaki tüm h›rs›zlar›n
kendi ülkelerinden çald›¤› paralar bu
bankalarda tutuluyor.

Bankac›l›k sektöründe son kale say›-
labilecek OYAKBANK bile flu anda ya-
banc›lar›n eline geçti. S›rada ulusal de-
¤ere hay›z birkaç bankam›z kald›, uma-
r›z onlar da haraç mezat veya bir ope-
rasyonla halk›m›z›n elinden ç›kar›la-
mazlar.

Yanl›fl anlafl›lmas›n Nizamettin Kara-
da¤ olarak asla yabanc› sermaye karfl›t›
de¤ilim e¤er yabanc› sermaye Ülkeme
ileri teknoloji getirecekse, üretim yapa-
caksa, istihdam sa¤layacaksa buyursun
gelsin, can›m kurban. Yoksa Ülkemin in-
sanlar›n›n rahatl›kla yapabildikleri kam-
yonculuk, bakkalc›l›k, manavc›l›k k›sa-
cas› perakendecilik ve bankac›l›k yap-
maya geleceklerse gelmesinler, istemi-
yoruz. Yarat›¤›m›z katma de¤eri bu me-
totla kendi ülkelerine götürüyorlar ve
halk›m›z her gün bir az daha fakirlefliyor.

Bütün bunlar›n tafl›mac›l›kla alakas› ne
diye sorulabilir 4925 Say›l› Karayolu tafl›-
ma kanunu ç›kt›¤›ndan bu yana özelikle
Motorlu Tafl›y›c› Kooperatiflerinin çok
önemli bir tespiti var: “Tafl›mac›l›kta bi-
reyselli¤in çok olmas›ndan ötürü Avru-
pal› flirketler Türk Tafl›mac›l›¤›na girmek-
te zorlan›yorlar. Bu kanun sayesinde bi-
reyselli¤i tamamen hal ederlerse bir kaç
tafl›mac›l›k flirketi kal›rsa eh onlar›nda üç
befl milyon dolar de¤eri olaca¤›na göre
neden Avrupal› dostlar›m›za sat›lmas›n” 

Oyakbank bile sat›ld›¤›na göre tafl›-
mac›l›k neden sat›lmas›n?

Türkiye tafl›mac›l›¤› ulusal de¤ere ha-
y›z yabanc›lara asla b›rak›lmayacak ka-
dar önemli bir sektördür. Ülkemizde tüm
sektörleri yak›ndan ilgilendiren yaflant›-
m›z›n her aflamas›nda karfl›laflaca¤›m›z
ülkemizin her kar›fl topra¤›nda bulunma-
s› zorunlu olan bir sektördür. Nakliye flir-
ketleri dahil tüm tafl›mac›lar, tafl›mac›l›k
sektörünün Milli bir sektör olarak kalma-
s›n› savunmak durumundad›rlar. Aksi
takdirde ülkemiz stratejik öneme hay›z
bir sektörünü daha kay›p edecektir.

Nizamettin
KARADA⁄

Nizamettin KARADA⁄

SEKTÖR
TAfiIMACININ

G  Ü  N  D  E  M  ‹

MYE yetki
belgelerinin

s›n›rland›r›lmas›
do¤ru mu? (1)
‹statisti¤in hayat›m›zda

çok önemli bir yer tuttu¤u
konusunda herhalde hiç
kimsenin itiraz› yoktur sa-
n›r›m. ‹statistik verilerin
kullan›lmas›nda en önemli
faktörün parametrelerin
do¤ru seçilmesi oldu¤unu
düflünmekteyim.

Ulaflt›rma Bakanl›¤›
Kara Ulaflt›rmas› Genel
Müdürlü¤ü 21.06.2007 ta-
rihinde yay›mlad›¤› 33 sa-
y›l› genelge ile Mesleki Ye-
terlilik E¤itimi hizmetleri-
nin yurt sath›n›n her tara-
f›na dengeli bir flekilde da-
¤›lmas› ve hizmetin vatan-
dafl›n aya¤›na götürülmesi
mant›¤› ile baz› düzenle-
meler ve bunun yan›nda
s›n›rlamalar getirmifltir.

Devlet her zaman va-
tandafl›n huzuru, güvenli-
¤i, rahatl›¤› ve hizmetler-
den herkesin azami ölçüde
faydalanabilmesi için ge-
rekli düzenlemeleri yapma
yetkisine haizdir. Ancak bu
düzenlemeler yap›l›rken
yat›r›m yapm›fl müteflebbi-
sinde haklar›n›n gözetil-
mesinin uygun olaca¤› ka-
naatindeyim.

Mesleki Yeterlilik E¤i-
tim Merkezi açabilme flart-
lar›

Örne¤in Mesleki Yeter-
lilik E¤itim Merkezi aça-
bilmek için en az üç ders-
lik, ö¤retmenler odas›, so-
rumlu yönetici odas›, büro
hizmetleri odas›, tuvalet,
kütüphane, kantin, çay
oca¤› gibi yerlerin bulun-
mas›n› ve içlerinde de ge-
rekli donan›m›n bulunma-
s›n› flart koflmufltur.

E¤er merkeze ba¤l› bir
flube aç›lacaksa en az bir
derslik ve merkezlerdeki
müfltemilat›nda bulunmas›
istenmektedir. Bu istenen
flartlar› yerine getirerek
yetki belgesi alm›fl olan
gerçek ve tüzel kifliler cid-
di miktarda bir yat›r›m
yapma mecburiyetinde kal-
m›fllar, ayr›ca merkez için-
de 10.000 YTL 5 y›l için
ücret ödemifl bulunmakta-
d›rlar.

Sayg›lar›mla,

Kemal BINERBAY
Tümnak Genel Sekreteri

F
ord Otosan’›n 75’inci
yetkili sat›c›s› olma özel-
li¤ini tafl›yan Gerçek

Otomotiv’in aç›l›fl›nda konuflan
Ford Otosan Genel Müdür Bafl
Yard›mc›s› Ufuk Güçlü,
otomotiv sektörünün 2007
y›l›nda düflük bir tempoyla
bafllad›¤›n› söyledi.

YÜZDE 30 DARALDI

Güçlü, otomotiv sektörünün
2007 y›l›na düflük bir tempoyla
bafllad›¤›n› vurgulayarak, y›l›n
ilk dört ay›nda yüzde 30’luk
bir daralma yaflad›¤›na iflaret
etti. Ford Otosan’n›n 2007 y›l›
için yüzde 17’lik bir pazar pa-
y›na ulaflmas›n› beklediklerini

dile getiren Güçlü, 285 bin
üretim adedi hedefine ulafl-
mak istediklerini söyledi.
Güçlü, konuflmas›n› flöyle sür-
dürdü: “Transit modelimiz,
Avrupa’da ‘y›l›n ticari arac›’
seçilerek büyük bir baflar›ya
imza att›. Ayr›ca geçen y›l
otomobil dal›nda da ‘y›l›n en
iyi otomobili’ unvan›n› alarak
bu baflar›y› pekifltirdik. 2006
y›l›ndaki di¤er önemli bir ba-
flar›m›z da, tüm Ford üretim
merkezleri aras›nda, Ford
Otosan’›n Gölcük fabrikas›n›n
‘en iyi araç üretim tesisi’ ve
Eskiflehir Motor fabrikas›n›n
ise ‘en iyi motor üretim mer-
kezi’ seçilmesidir. Bunlarla ne

kadar gurur duysak azd›r. Bu
gururumuz, baflar›lar›m›z› da-
ha da art›racak olan ve bugün
burada aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z bu
tesis ile daha da pekiflmekte-
dir.”

Gerçek Otomotiv’in aç›l›fl
törenine, fiiflli Belediye Baflkan›
Mustafa Sar›gül, Ka¤›thane Be-
lediye Baflkan› Faz›l K›l›ç, Ford
Otosan Genel Müdürü Michael
Flewitt ve Genel Müdür Bafl
Yard›mc›s› Ufuk Güçlü kat›l›r-
ken, aç›l›flta konuflma yapan
Gerçek Otomotiv Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Sefer Sucu, sektö-
rü çok yak›ndan takip ettikleri-
ni ve ona göre yat›r›m planla-
malar› yapt›klar›n› söyledi.

2007’de tempo
düflük bafllad›

OPET’in Büyük Çekilifl
Kampanyas›’n›n birinci

etap talihlileri düzenlenen tö-
renlere araçlar›na kavufltu.
Otomobil kazanan talihliler,
OPET Mehmetçik Vakf› Kurt-
köy Tesisleri’nde düzenlenen
törenle otomobillerinin anah-
tarlar›n› teslim ald›. 

Büyük Çekilifl Kampan-
yas› ikinci etap talihlileri 2
Temmuz tarihinde noter hu-
zurunda yap›lacak çekiliflle
belirlenece¤i ve talihliler 6
Temmuz tarihinde ilan edile-
ce¤i aç›kland›.

GÜLMECE TREN‹

Öte yandan bu y›l 48’ncisi
düzenlenen “Uluslararas› Ak-
flehir Nasreddin Hoca fienli-
¤i”ne gitmek üzere Haydar-
pafla Gar›’ndan hareket eden
gülmece treni yola ç›kt›. 

Opet’in sponsorlu¤uyla
yola ç›kan trene Nasrettin
Hoca’y› temsilen Kadir Çöp-
demir ve beraberindeki sanat-
ç›lar binerek, Akflehir’e do¤-
ru yola ç›kt›. Düzenlenen
u¤urlama törenine, aralar›nda
Turizm Derne¤i Baflkan› Ta-
ner Serin ile OPET yetkilileri
kat›ld›. 

M
AN Kamyon ve
Otobüs Ticaret
A.fi.’nin, Türki-

ye genelindeki servis a¤›na
Ankara’da yenisini ekledi.
Haftan›n 6 günü 24 saat
hizmet verecek olan Grup-
man yetkili servisinin aç›l›-
fl›, Ankara Sanayici ve ‹fl
Adamlar› Derne¤i Baflkan›
say›n Cengiz Bozbeyo¤lu,
MAN Kamyon ve Otobüs
Ticaret A.fi. Yürütme Ku-
rulu Baflkan› say›n Kaz›m
Tuncay Bekiro¤lu’nun ka-
t›l›m›yla gerçeklefltirildi. 

Man’dan yap›lan aç›kla-
maya göre en büyük ve en ileri
teknolojiye sahip Grupman ser-
visi 3 bin800 metrekare kapal›
alana ve 3 bin metrekare aç›k
park alan› üzerine kurulu. Aç›k-
lamada Grupman’n›n güvenlik
test stand› ile üç testi bir arada
uygulayabilen tek servis olma
özelli¤ine sahip oldu¤u kaydedi-

lirken, araçlar›n› servise getiren
floförlerin dufllu ve dolapl› oda-
larda konaklama imkan›na sahip
olduklar› bildirildi. 

TESL‹MATLAR 
SÜRÜYOR

Öte yandan MAN, Standart
Denizcilik firmas›, 10 adet MAN
TGA 18.430, ‹ZBETON’a ise 5

adet TGL 12.180 teslim etti.
Standart Denizcilik, teslim ald›¤›
10 adet yeni araç ile birlikte
MAN TGA araç filosunu 20’ye
yükseltti.Bat› Akdeniz Bölge Ba-
yisi taraf›ndan Standart Denizci-
lik’e sat›fl› gerçeklefltirilen araçlar
için MAN Türkiye Fabrikas›’nda
tören düzenlendi. Düzenlenen tö-
rene MAN Finansal Hizmetler

Bölge Sat›fl Müdürü Vahit
Altun, Bat› Akdeniz Bölge
Bayisi Sat›fl Müdürü Bü-
lent Sat›c› ve Standart De-
nizcilik Firma sahibi Ha-
run Reflit Zeytino¤lu ile
Lojistik Müdürü Ahmet
Sönmez kat›ld›. Hedefleri-
nin önümüzdeki dönem
içerisinde filolar›ndaki
MAN araç say›s›n› elliye
ç›karmak oldu¤unu aç›kla-
yan firma sahibi Harun
Reflit Zeytino¤lu, yat›r›m-
lar›na aral›ks›z devam ede-
ceklerini söyledi.

‹zmir Büyükflehir Bele-
diyesi Beton Asfalt Enerji Üretim
ve Da¤›t›m Tesisleri Su Kanali-
zasyon Ticaret ve Sanayi A.fi. 5
adet Man TGL 12.180  teslim al-
d›. ‹ZBETON, yol yap›m›nda, as-
falt ve beton ifllerinde kullanmak
üzere 5 adet TGL 12.180 arac›n›
MAN Türkiye fabrikas›nda dü-
zenlenen törenle teslim ald›.

Grupman: Man servislerinde bir ilk

OPET 
talihlileri
araçlar›na
kavufltu

‹talyan tafl›mac›lar›n
Gökbora ilgisi

‹
talya’da tafl›mac›l›k alan›nda
faaliyet gösteren Ravenna

Bölgesi Tafl›mac›lar Birleflik Ko-
mitesi üyelerinden oluflan 23 ki-
flilik heyet, Gökbora Nakliyat’›
ziyaret etti. ‹talyan heyetinin
ziyarette, firmalar aras›nda ortak
projelerin nas›l oluflturulabilece-
¤ine iliflkin önemli fikir al›flveri-
flinde bulundu. Ravenna Bölgesi

Tafl›mac›lar Birleflik Komitesi
heyeti (Comitato Unitario Auto
Trasporto Provincia Di Ravenna)
yönetici ve üyeleri ile birlikte
Türkiye’de 900 özmal arac›yla;
tafl›mac›l›k, lojistik, gümrük, de-
polama ve da¤›t›m alanlar›nda
faaliyet gösteren Gökbora Ulus-
lararas› Nakliyat ve Tic. A.fi.’yi
ziyaret etti. 

Isuzu’nun Ege’deki
incisi: Uzun Otomotiv

Anadolu Isuzu’nun Ege Böl-
gesi’ndeki bayilerine bir ye-

nisi daha hizmete aç›ld›. Anadolu
Isuzu Denizli Bayii Uzun Otomo-
tiv, gerçeklefltirilen bir törenle
hizmete girdi. Aç›l›fl töreninde
konuflan Uzun Otomotiv Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Halil Uzun,
2006 y›l›nda açt›¤› Isuzu Servisi
ile Anadolu Isuzu ailesine dahil

olmaktan çok mutlu oldu¤unu
ifade ederek, Uzun Otomotiv’in
yaln›zca Denizli’de de¤il tüm
Ege Bölgesi’ne hizmet verdi¤ini
belirtti.   Toplam 2 bin 800 metre-
kare üzerinde 450 metrekare ka-
pal› alanda kurulu Uzun Otomo-
tiv, güçlü kadrosu ile müflterileri-
ne sat›fl, servis ve yedek parça
hizmeti vermeyi hedefliyor.

Ford Otosan Genel Müdürü Michael Flewitt (sa¤da) ve Gerçek
Otomotiv Yönetim Kurulu Baflkan› Sefer Sucu.
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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
Yenibosna / BAHÇEL‹EVLER / ‹STAN-
BUL

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 du-
rumda 
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. Branda-
s› eskimifl durumdad›r, Araç Çal›fl›r du-
rumdad›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
remork 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-Ha-
sars›z-Servis bak›ml›-H›z Sabitleyici-
Rady›/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 MERKE-
Z‹ K‹L‹T ELEKTR‹KL‹ CAMLAR. ARAÇ
‹LK GÜNKÜ G‹B‹ ÇOK TEM‹ZD‹R S‹-
GARA ‹Ç‹LMEM‹fiT‹R. ARAÇ CAMLI
VE KOLTUKLU 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 GÖRÜNÜMLÜ-
DÜR. ARAÇTA 5 TONLUK YAKIT DE-
POSU BULUNMAKTADIR. ‹Ç DIfi
KOMPLE YEN‹LENM‹fiT‹R. Ç‹FT TELE-
V‹ZYON, TAVAN KL‹MALI, GEN‹fi BA-
GAJLI fiANZIMAN 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 Yenibos-

na / ‹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 ay-
l›k net kar› 2.500 YTL ‹fl de¤iflikli¤i
nedeniyle sat›l›kt›r.
05428254870 – 05323459352
Servis avc›larda oturanlar için uy-
gundur. 34 dp 5623 banka kredilidir,
peflin sat›l›kt›r. 
acarfikret@mynet.com 
AVCILAR / Trakya / ‹STANBUL

‹mdat KILIÇ
Hiç Kullan›lmama›fl konteyner dorse
30.000,00 YTL 
M‹S Nakliyat Tic.Ltd.fiti 
0262 5285075  
0533 3965980  
Faks: 262 5285116  
mis_nakliyat@hotmail.com 
Kirazl›yal› Beldesi 1 May›s Cd.No:19
KOCAEL‹

AYDIN GÜNBAY 
EMN‹YET OTOMOT‹V 
Ford 2001 Model Kamyon
3227 Cargo K›rkayak 
10 teker araçlar ve çekiciler bulunur 
0 384 2127291  
0 532 2317287  
Faks: 0 384 2129691  
E-mail: emniyetotomotiv@mynet.com 
Yeni Oto Galericiler Sitesi No:49
NEVfiEH‹R

ÇEfi‹TL‹ ‹LANLAR

YAKIT TASARRUFUNUN YOLLARI

Özellikle uzun yol floförlerinin en büyük derdi yük-
sek akaryak›t masraflar›d›r. Tafl›mac›l›k maliyetle-
rinin büyük bir bölümünü oluflturan ve kâr oran-
lar›n› düflüren akaryak›t sarfiyat›n› düflürmek eli-
nizde.Tafl›mac›l›k sektörünün belini büken yüksek

akaryak›t fiyatlar›yla mücadele etmek için 
uyman›z gereken baz› kurallar flöyle:

☞ Arac›n›z›n kullan›m k›lavuzunda yazan benzin
sarfiyat› verileri, gerçek hayattakinden farkl› olabilir.
Örne¤in Avrupa Birli¤ine üye ülkelerin birinden
ald›¤›n›z bir otomobilin yak›t sarfiyat› verileri
‹stanbul trafi¤i ortalamas›n›n alt›nda olabilir.

☞ Arac›n›z› çok yavaflta kald›rmak iyi bir tasarruf
yöntemi de¤ildir ve bu di¤er sürücüleri rahats›z
edecektir. Normal bir flekilde kalk›p h›zlan›n ve
mümkün olan› en üst vitese at›n.

☞ Arac›n motor devrini dakikada 2000 ila 3000
aras›nda tutun, 50-60 kilometre h›za ulafl›nca 5.
viteste seyredin.

☞ Bir dakikadan uzun bekleyece¤iniz zaman motoru
durdurun. Her zaman kulland›¤›n›z yollar›n
alternatifine bak›n. E¤er biraz daha uzun ama
daha az dur kalk yapaca¤›n›z bir yol bulursan›z,
tasarruf edebilirsiniz.

☞ Camlar› ve aç›l›r tavan› kap›l› tutun. Lastiklerinizin
olmas› gereken bas›nçta olmas›na kesinlikle dikkat
edin. Hava direnici ve sürtünmeyi artt›ran düflük
lastik bas›nca benzin sarfiyat›n› art›r›r.

☞ Müzik sistemindeki amfi, bu¤u önleyici ve klima
benzeri sarfiyat›n› art›r›r.

☞ Kurumlu ve ya¤l› eski bir motor benzin sarfiyat›n›
artt›r›r.

☞ Lastik bas›nc›n›z›n do¤ru oldu¤undan emin olun,
düflük lastik bas›nc› sarfiyat› artt›r›r.

Kamyon yollar›

Yaz›n herkes yollarda… Büyükflehirlerde ya-
flayan, haftan›n ifl günlerinde servislerle ifl-

lerine giden, ancak hafta sonlar›nda otomobil-
lerini kullanan, “acemi” sürücüler bile, yaz ayla-
r›nda binlerce kilometrelik tatil yolculuklar›na ç›-
k›yorlar. 

Uzun yol tecrübeli floförler ile bu tip uzun yol-
larda otomobil araç kullanma temposunu bil-
meyenler, sadece bayramlarda ve yaz aylar›n-
da flehirleraras› trafikte karfl› karfl›ya geliyorlar.
Ve maalesef, ac› kaza haberleri de bu dönem-
lerde ortaya ç›k›yor.

K›fl›n pek hissedilmese de, özellikle yaz ayla-
r›nda, yollara ç›kan tecrübesiz sürücülerin, tra-
fik yo¤unlu¤u, s›cak havan›n etkisiyle bozulma-
ya bafllayan asfalt zemin de hesaba kat›ld›¤›n-
da, yollarda gerçekten çok can s›k›c› görüntü-
lerin ortaya ç›kmas›na neden oluyor.

Düz çizgide sollayanlar, h›z limitlerine uyma-
yanlar, rampalar› yanl›fl viteste inen ve ç›kanlar,
fleridinde gitmeyenler, nedense hep, büyük fle-
hirlere ait plakalara sahip binek otomobiller.

Oysa y›l›n 12 ay› 365 gün boyunca gece gün-
düz bu flehirleraras› yollarda ekmek paras› pe-
flinde koflan a¤›r vas›ta sürücüleri, ne trafik po-
lislerinden ceza al›yorlar, ne de en olmaz yerler-
de bile kurallar› ihlal ediyorlar. Uzun yol tempo-
suna al›flk›n a¤›r vas›ta sürücüleri, nerede dinle-
neceklerini, araçlar›n›n bak›m›n› yapt›rmadan
neden yola ç›kmayacaklar›n› çok iyi biliyorlar.

Yaz aylar›nda, gurbetçilerimizin yabanc› pla-
kal› otomobilleri de bu trafi¤e kar›fl›nca, yollar-
daki yo¤unluk, içinden ç›k›lmaz manzaralar da
yarat›yor. Yollar›m›zdaki yenileme ve genifllet-
me çal›flmalar› da, bu manzaraya kal›n siyah f›r-
ça darbeleri vurmuyor de¤il!..

Asl›nda tüm Türkiye yollar› otobana dönüflse
bile, bu yaz aylar›nda trafik yo¤unlu¤u için bir
çözüm ortaya ç›karmayacak gibi gözüküyor.

San›yoruz, ideal çözüm, A.B.D. ve baz› Avru-
pa ülkelerindeki gibi a¤›r vas›talar için özel ola-
rak ayr›lm›fl yollard›r!..

Yani binek araçlar için ayr›, a¤›r vas›talar için
ayr› yollar!..

Türkiye için yak›n vadede böyle bir çözüm
üretmek, imkans›z gibi gözükse de, en az›ndan
trafi¤in “bo¤umland›¤›” noktalar için alternatif
yol önerileri üretmek çok da zor olmasa gerek!..

Rampalarda devir kaybetmemek için, kendi-
lerinden daha yavafl araçlar› mecburen a¤›r h›z-
da sollamak zorunda kalan kamyon ve TIR sü-
rücülerinin arkas›nda çok uzun kuyruklar olufl-
mas›n› istemiyorsak, ekonomik flartlar yüzün-
den yüzde 50’ye varan ekstra yük tafl›mak zo-
runda kalan a¤›r vas›talar›n egzost dumanlar›n›
görmek istemiyorsak, tatil için de¤il ekmek pa-
ras› için yollarda olanlara anlay›fll› davranmak
istiyorsak, binek otomobillerin geçtikleri güzer-
gahlar›, a¤›r tafl›tlar›n rotalar›ndan ay›rmak zo-
runday›z!..

Binek otomobil kullan›c›lar› da, bu “ifl” için
yollarda olanlara olabildi¤inden daha fazla tole-
rans vermeleri gerekiyor!..

Uzun yolu bilmeyen “acemiler” için ise, ne
olur, daha dikkatli olmalar› ve uzun yola kesin-
likle yorgun olarak ç›kmalar›n› tavsiye etmek is-
tiyoruz!..

Son olarak; a¤›r vas›ta sürücülerinin de, bu
“acemiler”e biraz olsun anlay›fll› davranabilme-
lerini rica etmek istiyoruz!..

Bu konuda daha yazacak çok detay ve ör-
neklemeler için yüzlerce vaka oldu¤unu belirte-
lim. Fakat sektörün nadide yay›n› “Tafl›mac›lar”
okurunun bafl›n› daha fazla da a¤r›tmak iste-
medi¤imizi de söyleyerek “nokta”m›z› koyal›m.

Okan
ALTAN

Okan ALTAN

Y
ol boyunca konufltu¤umuz
kamyoncular, TIR’c›lar›n ifl-
lerin olmamas›ndan yak›n›r-

ken, günü kurtarmak için fazla tonajl›
yük tafl›mak zorunda kald›klar›n›
kaydediyor. 

Görüfltü¤ümüz çile tafl›yanlardan
birisi olan Ömer Y›ld›z da arac›n›n
taksitini zaman›nda ödeyebilmek için
20 tonluk arac›na 40 tonluk yük at-
mak zorunda kald›¤›n› anlat›yor.

Bile bile ölümü s›rtlar›na yükle-
diklerini dile getiren Y›ld›z, yük sahi-
bine kesilen fazla tonaj cezalar›n›n da
kendileri taraf›ndan ödendi¤ine dik-
kat çekiyor

K belgenizi ald›n›z m›? 
K1 belgemi ald›m ancak ald›ktan

sonrada ifllerimde hiç de¤ifliklik ol-
mad›. Belgemi 400 milyona ald›m,
ama 400 de masraf›m oldu.  Soydu-
ruyorlar bizi; floförler cemiyetine, es-
naf kefarete  para ödedik soyulduk
resmen. 800’e mal oldu bana.

Ben 97 de floför olarak kaydolmu-
flum o zaman araç babam›n üzeriney-
di floförlükten sildirip nakliyeciye ka-
y›t yapt›raca¤›m ver 210 milyon daha
esnaf sicile.

K1 belgesini ald›¤›n zaman ce-
binde para var m›yd›?

Yoktu ben senet yat›racakt›m be-
nim 3 milyar senedim var 1 milya-
r›n› K 1 e yat›rd›m benim bir sene-
dim aksad›¤› zaman ifllerim tepetak-
lak oluyor kredi kartlar›m zaten do-
lu asgarisini zor yat›r›yoruz kiralar
zaten çok düflük flimdiye kadar gö-
rülmemifl seviyede taban seviyede
nas›l dersen daha önce biz Sam-
sun’a 50 bin liraya gelirken 45 e
bulam›yoruz flimdi ayn› ifli.

‹fli kimden al›yorsunuz?
Komisyoncudan al›yoruz. Bir ba-

k›ma güvenmek zorunday›z. Olursa
iyi ama olmazsa verdi¤imiz komis-
yon gidiyor. Beni de çevirdi  Hav-
za’da Amasya’da kensa var  Amas-
ya’dan Sivas’a götüreceksin dedi
bende dedim ki bak a¤abey, benim
araç tenteli olur mu?  Olur olur dedi
ver 100 milyon dedi verdim gittim.
Yük sahibi adam; ben tenteli araca
yükleyemem ki dedi kald› orada or-
ta yerde adam dedim ben ma¤du-
rum  oda dedi ki; 100 milyonluk
mazot koyum araca da ben ondan
al›r›m dedi 

fiimdi nakliyeci ald›¤› komisyonu
bilir, sen rezil olmuflsun olmam›fls›n
onu ilgilendirmez. Hayali ifllere bile
gönderiyorlar. ‹nan herkes ben dahil
gün kurtarmak peflinde. Bugün geç-
sin de yarin ya¤l› bir ifl ç›karda sene-
di kurtar›r›z diye bekliyoruz. Ama
evden ç›kal› 1 ay oldu hala bir ifl yok.
200 milyonluk ifllere gidiyoruz. 

Genellikle yurtiçin de çal›fl›yorum.
Geçenlerde bana ceza yazd›lar. To-
najdan 2 milyar 100 milyon irsaliye-

ye, 208 milyon da bana yazd›lar. Do-
lay›s›yla irsaliyeyi de biz ödemek zo-
runday›z, çünkü orada senedimiz var.
fiimdi her ifl ald›¤›m›zda bizden 200-
300 kesilecek bunu bile bile tonaj at›-
yoruz. ‹fl ald›¤›m›z yere senet veriyo-
ruz her seferinde bu cezay› kesiyor
haliyle ceza ona ait ama yük sahibi
flartl› veriyor ifli bize.

Kiralar›n artmas› içi ne yapmak
laz›m?

Türkiye’nin 5-6 yerinde kantarlar
24 saat aç›k olsa hiçbir arac› kaç›r-
masalar sana yemin ediyorum a¤a-
bey hiç kimse bir gram dahi fazla to-
naj alamaz.

Kantarlar mesai saati harici kapal›
böyle olunca tonajl› araçlar mesai sa-
ati bitiminde yoluna devam ediyor.
24 saat aç›k tutun tonaj nas›l oturu-
yor görün. Evet biz flu an tonaj at›yo-
ruz ama s›k›nt›m›z büyük.

Bu tonaj› atarken size herhangi
bir belge imzalat›yorlar m›?

‹mzalat›yorlar, biz onun riskine
katlanaraktan al›yoruz. Baflka türlü
çal›flam›yoruz. Benim arac›m t›r, isti-
ab haddi 20 ton ama adam 40 ton
yük var atarsan at atmazsan atma di-
yor Mecburen at›yoruz senetlerimiz
var, arac›m›z borçlu, ev geçindiriyo-
rum, o¤lum asker 8-9 nüfusum var.
Biz tonaj at›nca memnun olmuyoruz
, korka korka gidiyoruz. Biz bu im-
zay› at›yoruz ama mecburuz.

Arac›ndan memnun musun?
Arac›m DAF, memnunum kilo-

metresi 1milyonda olmas›na ra¤men.
1.5 senedir bende 2nci el ald›m.
2004  y›l›n›n sonlar›nda 91 milyar
ödedim. fiu anda satsam 75 milyar ya
eder ya etmez.

25 flubatta belge paras› dediler
Zaten 1 senedimi aksatan o oldu

bana.zaten k›fl ifl yok yat›yoruz birde
belge dediler 800 milyon param gitti

belgeyi alabilmek için sadece belge-
ye esnaf sicilde 300 milyon param
bofla gitti floför yaz›yormufl bunu si-
lece¤iz ver 300 dorse için ver 50,
800 milyon param gitti fluana kadar
hiçbir faydas›n› göremedik.almayan
belki çok az kifli kald› ama inan fay-
das›n› göremedik.

Haziran ay› sonuna kadar süresi
var ondan sonra kontroller bafllaya-
cak...

Biz belgeyi almadan bir korku
sald›lar; yükünle beraber arac›n ba¤-
lanacak, belgen yoksa diye. Mecbu-
ren elimizdeki ifli b›rakt›k belge için
u¤raflt›k. Almak için bu arada iflten
de olduk ben Nevflehir’den ald›m
belgeyi.

Bizim köyde yaflayan bir arkada-
fl›m›z 3 ay ön-
ce arac›n› satt›,
flimdi yeni ara-
ba alacak ama
10 milyar bel-
ge paras› vere-
ceksin diyorlar
bu adam nas›l
versin, bu
adam baflka bir
ifl yapamaz ben
biliyorum. Ço-
cuklu¤umdan
beri 30 sende-
dir bu ifli yap›-
yor. Diyorlar ki sen bu ifli b›rakm›fl-
s›n yeniden gireceksen 10 milyar ve-
receksin. Olacak ifl midir bu?

Gidecek baflka C belgesi sahibi
bir flirket üzerine kay›t olacak floför
gibi çal›flacak faturalar› o flirket üze-
rinden kesecek.

Zaten bu K –K1 belgeleri ileriye
dönük zenginlere tekelleflme olarak
haz›rland› bence. Yar›n diyecekler
ki bu sefer arac›n tenteli olacak, yok
kapal› olacak diyecekler. Biz zengin-

lere pefl-kefl çekiliyoruz, baflka bir
fley de¤il yani baflka ne diyebilirim
ki.

700 bin kamyoncu var deniyor
700 binide mi böyle?

Yüzde 95’i böyle.çok berbat du-
rum ,maafll› çal›flsayd›k daha iyiy-
di.Ama flirketlerde para vermiyor
ben yolda konufluyorum 400-500
milyon maafl al›yorlar.

E¤er karfl›m›zda muhatap ald›¤›-
m›z devletse, yapmas› laz›m. Ben-
den bu paray› alm›flsan bana bunun
karfl›l›¤›n› vereceksin. Sistemi oturt-
salar, ayarlasalar biz do¤ru dürüst
çal›fl›r›z. Ba¤-kurumuzu öderiz, hep-
sini öderiz. Ben mazotu borç ald›m
geldim buraya, adam 15 gün vade
yapt›. Allah raz› olsun adam veriyor

yine
Haz›r ko-

nu aç›lm›fl-
ken köprüler-
de yol yasa¤›
var. Evvelden
karfl›ya geç-
mek için 5-
9’u bekliyor-
duk 4 saat
idi. 4-10’ a
ç›kt› 6 saat
bir yasak olur
mu? fiimdi
benim arka-

dafl›mla giderken ben az›c›k gecik-
mifl olsam arkadafl›m Ankara’ya va-
r›yor olu mu böyle? Bu 6 saat içer-
sinde biriken araçlar bir an önce öne
geçiyim diyerek dehflet saç›yor deh-
flet. Öte taraftan bu 5 saati arac›n ba-
fl›nda geçiriyorsun. Mal›na bakacak-
s›n; h›rs›zl›k ço¤ald›, mal›n bafl›ndan
ayr›lam›yorsun. 

Kamyoncunun  durumu periflan
flimdilik kimseden bir ses ç›km›yor
ama gün gelir öyle bir ses ç›kar ki!!! 

Ölüm yüklüyorlar
“Tonajdan 2 milyar 100 milyon irsaliyeye, 208 milyon da bana yazd›lar. Dolay›s›yla irsaliyeyi de biz ödemek zorun-
day›z, çünkü orada senedimiz var. fiimdi her ifl ald›¤›m›zda bizden 200-300 kesilecek. Bunu bile bile tonaj at›yoruz.”

Kanun,
Suiistimal,
Kamyoncu… 

Kara yollar›n›n sorunlar›n›
incelerken dikkat ediyo-

rum da trafikte uyulmas› gere-
ken kurallar ve cezalar bizlerin
karayollar›ndaki güvenli¤i ve
rahatl›¤› için her geçen gün bir
az daha iyilefltirilmeye çal›fl›l›-
yor. Bunun için minnettar ol-
mal› m›y›z, aç›kças› bilmiyo-
rum! Çünkü yaflad›klar›m ve
kamyoncu esnaf› ile konufltuk-
lar›m, kanun koymakla, dü-
zenlemelerle ya da cezai mü-
eyyidelerin bedellerinin a¤›r-
laflt›r›lmas› ile bir fleylerin çö-
zülece¤i umudunu vermiyor.

Bir ay önce elime gelen fo-
to¤raflar›n aras›ndan en çarp›-
c›lar›n› seçmifl kara yollar›nda-
ki denetimsizli¤in trafik levha-
lar›ndan oto yollarda ki araç
floförlerinin meydana getirdik-
leri tehlikelere kadar birçok
yerde denetimsizli¤in sonucu
olarak karfl›m›za ç›kt›¤›n› siz-
lerle paylaflm›flt›m. 

Aradan bir ay geçti ve bu-
gün yine benzer görüntülere
flahit oluyoruz. Nerede ve na-
s›l m›? Bir kamyon düflünün
kamuya ait. Kamyoncu esnaf›-
n›n flehir trafi¤ine girmesinin
yasak oldu¤u saatlerde ‹stan-
bul’un göbe¤inde, Befliktafl’ta
trafi¤in en yo¤un oldu¤u saat-
te dev cüssesi ile t›kad›¤› yol-
da beliriveriyor –çünkü o imti-
yazl›-. Ve bir kamu binas›ndan
eskiyen demirbafllar› almak

için geldi¤i sokakta yolu yar›-
layarak park ediyor. Ne var
bunda demeyin, çünkü bu du-
rum fazla vakit geçmeden iki
arac›n kaza yapmas›na sebep
oluyor. 

Peki, nedeni ne? Hemen al-
t›n› çizerek belirteyim; kamu
kamyonuna tan›nan ayr›cal›¤›n
kamu kamyonlar›n› kullanan
floförlere kendilerini a¤a, pafla
gibi hissettirip kanunlar› suiis-
timal etmelerine kadar neden
olan süreç olmas›n!

‹flte bu kural içinde kurals›z-
l›¤a duyars›z kalam›yoruz.
Çünkü biliyoruz ki kamu kam-
yonlar›na tan›nan ayr›cal›klar
bir fleylerin bir an önce olmas›
için. Ama bunun her zaman
edebi ile yap›lmas› taraftar›y›z. 

Birkaç saat geçiyor ve eflya-
lar kamyonun kasas›ndan yu-
kar›ya taflan bir tepe halinde
yükleniyor. Üzerinde i¤reti du-
ran yüklerin sabitlenmesi
umudu ile bir branda gerilme-
sini bekliyorum. Mamafih bi-
zim meflhur kamu floförü tra-
fikte yol açaca¤› tehlikeleri dü-
flünmeden kalabal›k trafi¤in
içine kar›fl›yor. Ayn› zamanda
brandas›z.

Bu noktada akl›ma bir soru
tak›l›yor. Bu da m› devlet kam-
yonlar›na tan›nan bir imtiyaz?
Anlafl›lan o ki düzenleme ve
kanun yetersiz; denetleme la-
z›m.

Bak›n›z yap›lan düzenleme-
ler ile kamyoncunun içinde
bulundu¤u durumu hala dü-
zeltebilmifl durumda de¤iliz.
Bu durum da sektörün içinde
olan bizler taraf›ndan malum.
Kamyoncu esnaf›ndan nakli-
yeciye ve oradan da son kul-
lan›c›ya kadar birço¤umuz ek-
sikliklerden ma¤dur oluyoruz. 

Daha geçenlerde köprü ön-
lerinde, s›n›r kap›lar›nda bekle-
mek zorunda kalan tehlikeli
madde tafl›yan tanker floförleri
afl›r› s›caklar dolay›s› patlama
tehlikesi alt›nda olduklar›n› be-
lirterek feryat etmifllerdi. Ama
ne kadar feryat etse de benim
tanker floförümü de kamyon-
cumu da dinleyen nerede?

‹flte bir yerde kendisine tan›-
nan imtiyazlarla çevreye terör
saçan kamyon floförü di¤er
tarafta ise yap›lan düzenleme-
lerin alt›nda ezilen ma¤dur
edilen kamyoncu. Anlafl›lan
daha çok eksi¤imiz var.

K. Zekai ERO⁄LU

fioför Ömer Y›ld›z, mecburiyetten fazla tonaj att›¤›n› belirtiyor.
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Sat›fllardaki düflüfl
ve CEO de¤iflimi

Bu sene bafl›ndan beri otomotiv
sektöründe, hem yönetim kadrosun-
da hem de sat›fl adetlerinde büyük
de¤iflimler yaflan›yor. Bence bunun
en büyük sebebi Türkiye’nin art›k oto-
motiv üretim ve/veya montaj üssü ol-
ma yolunda yakalad›¤› istikrarl› yük-
seliflidir.

Otomotiv firmalar›n›n yönetim ka-
demelerindeki de¤iflimlerde, sat›fl
adetlerindeki k›smi gerilemenin az da
olsa etkisine karfl›n, de¤iflikliklerin te-
melinde Türkiye’nin otomotiv üssü ol-
du¤unu ve otomotiv firmalar› taraf›n-
dan kabul edilmifl olmas› yatmaktad›r.
Birçok otomotiv üreticisi baflka pa-
zarlarda baflar›l› olmufl olan yönetici-
lerini Türkiye’deki firmalar›n›n bafl›na
getirmeye bafllad›lar.

Tüm otomotiv üreticilerinin gözü
Türkiye’de

Art›k, tüm yabanc› otomotiv üretici-
leri bir flekilde Türkiye’de üretim
ve/veya montaj hatt› kurmaya çal›fl›-
yorlar. Buradan hem Avrupa’ya hem
de yak›n pazarlara sat›fl yapman›n,
hem lojistik olarak hem de ticari ola-
rak çok daha uygun oldu¤unun far-
k›ndalar. Dolay›s›yla, Türkiye’deki
otomotiv firmalar›ndaki üst düzey yö-
neticileri de¤ifliyor ve yurtd›fl› Pazar-
larda baflar›l› olan Türk yâda yabanc›
yöneticiler otomotiv sektöründe üst
yönetici koltuklar›na oturmaya bafll›-
yor.

Sadece Türkiye Otomotiv pazar›n›
bilmek yeterli olmuyor. Buna ek ola-
rak yurtd›fl› pazarlarda da tecrübe, ol-
mazsa olmazlar aras›nda yer al›yor.

Çin ve Hindistan’daki otomotiv üre-
ticileri bile Türkiye pazar›na bir flekilde
girip buradan Avrupa kap›s›n› arala-
may› planl›yorlar. Onlarda yurtd›fl› pa-
zarlarda tecrübe kazanm›fl olan yöne-
ticileri seçerek kuracaklar› firmalar›n
bafl›na getireceklerdir.

Tekstilde Türkiye eskiden Avru-
pa’n›n tafleronu idi. fiimdi ise tekstil-
de dünya markalar›m›z var. Bu saye-
de art›k baflka ülkeler bizim tafleron-
lu¤umuzu yap›yorlar. Otomotivde de
kat edilmesi gereken veya izlenmesi
gereken yol budur.

Ancak, markalaflma yüzde 100 üre-
timden bafll›yor. Baflka bir de¤iflle, bir
markay› marka yapmak için öncelikle
o ürünün tüm parçalar›n› üretebilecek
konuma gelmeniz gerekiyor. Tekstil
de bunu baflard›k. Ancak, otomotiv
de hala montaj ile gidiyoruz. Bir iki
marka hariç bu durum hala d›fla ba-
¤›ml› flekilde devam ediyor. Bir flekil-
de bunu aflmam›z, yani otomobilin
motor dâhil kaporta dâhil her fleyini
bizzat kendimiz üretip, sonra da mon-
taj›n› tamamlayarak sat›fla haz›r hale
getirmemiz gerekiyor.

Markalaflt›ktan sonra da baz› par-
çalar›n üretiminde baflka ülkeleri ta-
fleron olarak kullanabiliriz.

Yaz›m›n giriflinde belirtti¤im gibi bu
de¤iflimin arkas›nda Türkiye’den Av-
rupa’ya aç›lmak için otomotiv üretici-
leri taraf›ndan Türkiye’nin üretim
ve/veya montaj üssü olarak kullan›l-
mas› yatmaktad›r.

Türkiye’de üretim yapan veya yap-
mak isteyen otomotiv üreticilerinde
yeni bafllayacak üst yönetimin yukar-
da anlatt›¤›m geliflime yard›mc› olma-
lar› gerekiyor. Bu hem onlara büyük
baflar›lar getirecektir hem de marka-
lar›n›n sat›fl adetlerini art›racakt›r.

Seçimden sonra gelecek olan hü-
kümet ise otomotivdeki markalaflma
konusuna yard›mc› olmal›d›r. Bunu
AR-GE teflviki ile yâda ithalatç›lar› en
az›ndan montaj yapmas›n› sa¤layarak
baflarabilir. ‹thalatç›lar›n yat›r›m yap-
mas›n› da vergi avantaj› ile sa¤layabi-
lirsiniz. Türkiye’de üretilen, en az›n-
dan montaj edilen bir araç üzerindeki
vergi yükünde yüzde 10’luk bir indirim
buna kâfi gelecektir.

korhanhasmet@hotmail.com

Korhan
HAfiMET

Korhan HAfiMET

OTOMOT‹V ENDÜSTR‹S‹NDE ANAL‹T‹K B‹R TE-
DAR‹K Z‹NC‹R‹ YÖNET‹M‹ YAKLAfiIMI ve TEDAR‹K
SÜREÇLER‹N‹N ANAL‹Z‹ ÜZER‹NE DE⁄ERLEN-
D‹RME

‹flletme Yönetiminde en büyük örnek de¤iflmeler-
den birisi iflletme büyüklüklerinin ya da bafll› bafl›-

na organizasyonlar›n tek bafllar›na faaliyetlerine de-
vam etmelerinin zorlaflmas›, di¤er firmalar ile arala-
r›ndaki izolasyonu sürdürememeleridir. ‹flletmeler
art›k bir tedarik zinciri içerisinde faaliyet göstermek
zorundad›rlar. Tedarik zinciri içerisinde yer alana her
bir iflletme birimi kendi de¤erlerini art›rmaya çal›fl-
man›n yan› s›ra kendi faaliyet alan›na giren iflleri op-
timize etme gayreti göstermektedir. Bu çabalar›n ta-
mam› iflletmelerin yüz yüze kald›klar› maliyet bask›-
s›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu nedenden dolay› ifl-
letmeler maliyet bask›s›na ve bunun yaratt›¤› risklere
beraber katlanman›n daha az s›k›nt› yaratt›¤›n›n far-
k›na varm›fllard›r. Bu yaklafl›mlar tedarik zinciri içeri-
sinde yer alan organizasyonlar›n geleneksel yakla-
fl›mda söz konusu olan ve flirketlerin kendi bafllar›na
bütün faaliyetleri üstlenmesinden kaynaklanan bü-
yük masraflara hep beraber katlanmalar›,  bu saye-
de iflletme bafl›na düflen maliyetlerin ve harcamala-
r›n azalmas› düflüncesine dayanmaktad›r.  Bununla
beraber Tedarik zincirlerinin kurulmas›n›n uluslar
aras› bir düzeye ulaflan ve gittikçe artan rekabet an-
lay›fl›na dayand›¤›n› söyleyebiliriz. Günümüzde reka-
bet markalar aras›nda veya ma¤azalar aras›nda de-

¤il tedarik zincirleri aras›nda gerçekleflmektedir. Bu
çal›flmada etkili bir rekabet için tedarik zinciri ön
planda ele al›narak tan›mlanmaktad›r.

Bu çal›flman›n bafll›ca hedefi Avrupa araç üreticileri-
nin kulland›¤› tedarik zinciri analitik flemalar›ndan birisi
olan dört tedarik zincirinin analiz edilmesidir. Bu dört te-
darik zinciri benzer araç modelinin üretilmesini hedefle-
mektedir. (Bunlar _ olarak tan›mlanmaktad›r.) Fakat
bunlar farkl› tedarik zinciri düflüncelerinin farkl› özellikle-
rini yans›tmaktad›rlar. Bu farkl› yap›lanmalar›n analizi bu
çal›flman›n konusu olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu
çal›flmada Menon taraf›ndan ortaya konulan tedarik
zincirine iliflkin yaklafl›mlardan esinlenilmifltir. Buna gö-
re bu çal›flmada üç önemli tema söz konusu olmakta-
d›r. Bunlardan birincisi; Çal›flman›n konusu teorik aç›-
dan analiz edilmekte, bilimsel yöntemler ile tan›mlan-
maktad›r. ‹kinci olarak, pratik aç›dan çal›flman›n konu-
su analize tabi tutulmakta, endüstriyel bak›fl aç›s› gelifl-
tirilmeye çal›fl›lmaktad›r. Üçüncü ve son olarak, elde
edilen sonuçlar tekrardan bir de¤erlendirilmeye tabi tu-
tulacakt›r. Bu hedeflere ulafl›labilmesi için bu çal›flmada
tedarik zinciri analizine yönelik uygun bulunan unsurlar
aç›klanacakt›r.

KURAMSAL ALTYAPI 
Tedarik Zinciri tabiri genellikle müflteri taleplerinin

karfl›lanmas›nda beraber hareket eden ve her biri
sürecin bir bölümünü gerçeklefltiren iflletmeleri ve
bunlar›n aralar›nda organize olmasa da gerçekleflen
faaliyetleri tan›mlamaktad›r. Tedarik zinciri üç düzey-
de s›n›fland›r›labilinir. Birinci olarak, ‹ç Tedarik zinciri,
di¤eri arac›s›z tedarik zinciri üçüncü ve son olarak da
afla¤›daki tabloda gösterildi¤i gibi toplam tedarik
zinciri. ‹ç tedarik zinciri departmanlar› içermektedir.
Bunlar daha çok geleneksel yaklafl›mdaki tek firma
içerisinde yer alan operasyon birimleridir. Arac›s›z te-
darik zinciri ise tek bir firma ile do¤rudan irtibat kura-
bilen müflterilerin ve tedarikçilerin içerisinde yer al-
d›klar› tedarik zincirlerini tan›mlamaktad›r. Toplam
tedarik zinciri kavram› ise bu iki kavram› da kapsaya-
cak biçimde içerisine almaktad›r.     

Tedarik zinciri içerisinde hammaddeden nihai
müflteriye olan süreçte tedarik zincirinin tüm üyeleri
bu sürece kat›lmaktad›rlar. Tedarik zincirinin rekabet
mant›¤›nda flirketler faaliyetlerini ve çabalar›n› yeniden
gözden geçirmelidirler. Firmalar›n çabalar› kendilerinin
de¤il bütün tedarik zincirinin baflar›s›na yönelik olmak
zorundad›r. Bunun yan› s›ra firmalar tedarik zincirinin
baflar›s›n›n kendilerine de yans›yaca¤› ve rekabet
avantaj›n›n yan› s›ra, yat›r›mlar ve maliyetler aç›s›ndan
optimizasyonun sa¤lanaca¤›n›n bilincinde olmal›d›rlar.
Bununla birlikte firmalar daha fazla rekabetin bulundu-
¤u bir co¤rafyada mücadele etmek zorunda kalabilir-
ler.

Tedarik zinciri felsefesinin rekabet avantaj›na ulafl›l-
mas›n› sa¤layabilmektedir. Küresel Tedarik Zinciri Fo-
rumu Tedarik Zincirini müflteriler ve di¤er aktörler için
de¤er yaratmak amac›yla bilgi, hizmet ve üretimi sa¤-
layan merkezi tedarikçilerden son kullan›c›ya kadar
olan süreçte yer alan her bir birimin organize veya de-
¤il birbirleri ile entegre olmalar› olarak tan›mlanm›flt›r.
Tedarik Zincirinin temel konusu daha fazla de¤er ya-
ratmak, bunu yaparken maliyetleri katlan›labilir bir se-
viyeye indirmek bu flekilde zincir içerisinde yarat›lan
sinerji ile verim ve karl›l›k art›fl› sa¤lamakt›r.

Tedarik Zinciri, entegre yönetim yaklafl›m›nda bü-
tünsel tedarik zincirinin bütün süreçleri kapsayabil-
mekte, geleneksel yaklafl›m› da içerecek biçimde ge-
niflleyebilmektedir. Bu yaklafl›m tedarik zinciri içerisin-
de yer alan firmalar›n rollerinin yeniden tan›mlanmas›
ve fonksiyonel stratejilere uyum sa¤lamalar› zorunlulu-
¤unu do¤urmaktad›r. Optimize ve entegre bir Tedarik
zinciri süreci ilk olarak iç tedarik süreci içerisinde bafl-
lamaktad›r. Bu içsel birleflme bir sonraki ad›mda daha
fazla genifllemekte, uluslararas› firmalarda bu sürece
dahil olmaktad›rlar. Bu firmalar sadece kendi firmala-
r›n› yönetmemekte, bunun yan› s›ra içerisinde bulun-
duklar› tedarik zincirini de yönetmeye ve yönlendirme-
ye çal›flmaktad›rlar. Bu aç›dan tedarik zinciri yönetimi-
nin zor olan koflullarl›na katlanabilen firmalar büyü-
mekte, bu sürece dikkat etmeyenler ise rekabet güç-
lerini kaybedebilmektedirler.  Bu anlamda kurulacak

olan tedarik zinciri içerisinde baz› kavramlar önem az-
retmektedir. Bunlar aras›nda yer alan e-tedarik, Milk
Run ve modülarizasyon kavramlar› tedarik zinciri içe-
risinde önemli bir yere sahiptir. 

Tedarik Zincirinin analizi 
Tedarik Zincirinin do¤ru ve verimli iflleyip ifllemedi-

¤inin kontrolü aç›s›ndan söz konusu tedarik zincirinin
analize tutulmas› zorunludur. Bu analizi yaparken ön-
celikle sorulmas› gereken baz› sorular vard›r. Bunlar›n
bafl›nda Tedarik Zincirinin Geliflmesini ne etkilemekte-
dir? Tedarik Zincirinin geliflmesinde rol oynayan veya
oynama potansiyeli olan aktörler hangileridir? Tedarik
Zinciri kapasitesi ne kadar daha gelifltirilebilir? Tedarik
Zincirinin kapasitesi ne kadar art›r›labilir? Tedarik Zin-
cirine daha fazla geliflebilmesi için d›flar›dan kaynak
aktar›lmas› söz konusu mudur? Tedarik Zincirinin flu
anki yap›s› do¤ru oluflturulmufl mudur? Tedarik Zinci-
ri ne zaman yap›land›r›ld›? gibi sorular gelmektedir.

Tedarik Zincirinin uygun elemanlar› tedarik zinciri
içerisinde farkl› rollere sahip olmakla birlikte ayn› hede-
fe yönelik çabalar göstermektedirler. Bu aç›dan teda-
rik zinciri içerisinde farkl› ürünlerin hareketleri de söz
konusu olabilmektedir. Bu nedenle Tedarik Zinciri
analizi öncelikle endüstriyel yap›da gerçeklefltirilmeli-
dir. Hemen ard›ndan yap›lacak olan tedarik zinciri se-
çimi bu çal›flman›n ana konusunu teflkil etmektedir.
Tedarik Zincirinin seçiminde kullan›lacak dört ad›m›n
bafl›nda endüstriyel yap›da kullan›lacak olan bir anali-
tik fleman›n oluflturulmas›d›r. Di¤er üç ad›m ise bu
bahsi geçen birinci ad›m›n uygulamas›d›r. Birinci
ad›mda önemli olan süreci tan›mlayacak olan verilerin
elde edilmesidir. Afla¤›daki flekil bu verilerin elde edil-
mesinde gerekli olan sorular› sormaktad›r. 

Bu ad›mlar›n birincisinde sorulacak olan soru Te-
darik Zincirinin geliflimine olan ne etki etmektedir so-
rusudur. Bunu sa¤layacak olan aktörler hangileridir.
Ek olarak Tedrik zinciri kapasitesi ne flekilde art›r›labi-
lir sorular› sorulmal›d›r. 

Devam edecek

Otomotiv lojisti¤i

Ö. Faruk
GÖRÇÜN

Ö. Faruk GÖRÇÜN

T
ürkiye’de 2007 y›l› ilk alt›
ay› otomotiv sektöründe
kan kayb›n›n yo¤un ola-
rak yafland›¤› bir dönem
olarak tarihe geçti.

Kimi otomotivciler beklenen dü-
zeyde bir gerileme yafland›¤›na iflaret
ederken, kimi otomotivciler de bekle-
nenin üzerinde bir daralma yafland›¤›-
na dikkat çekiyor. 

Yaklaflan genel seçimin de etkisiy-
le otomotiv firmalar› tüm umutlar›n›
Ekim’deki Ramazan ay› rehaveti son-
ras›na; 2007 y›l› son aylar›na ba¤la-
m›fl durumda.  Ancak tüm otomotiv-
ciler seçim sonras› oluflacak atmosfe-
rin otomotiv sat›fllar›na direk etkisi
olaca¤› kan›s›nda. 

Y›l›n ilk yar›s›n› ve ikinci yar›s›n›
de¤erlendiren otomotiv sektör temsil-
cileri çok da umutlu de¤il.

Otomotiv sektör temsilcilerinin
2007 ilk yar›s› ve ikinci yar›s›na ilifl-
kin pazar de¤erlendirmeleri flöyle:

Otomotiv Distribütörleri Derne-
¤i (ODD) Genel Koordinatörü Ifl›k
Dikmen:

Geçen
y›la na-
zaran bi-
nek ve ti-
caride
yüzde 30
oran›nda
bir geri-
leme var.
Bunun
flu anda
bu dü-
zeyde
oluflu ba-

na göre mucize. Çünkü burada distri-
bütörler ve bayiler ola¤anüstü feda-
kârl›k göstererek düflüflü bu seviyeler-
de tuttu. Son dönemlerde otomotiv
markalar›ndaki kampanyalar inan›l-
maz bir düzeye ulaflt›. Bence bugün
bayiler ve distribütörler para kazan-
m›yorlar. 

Türkiye’de reel faizler çok yüksek.
Paras› olanlar ev al›yor. Otomobil bir
yat›r›m arac› olarak görülmüyor.
Çünkü bir iki y›l sonra de¤er kaybe-
diyor. Böyle olunca da elinde 30-40
milyar› olan kifli yat›r›m arac› olarak
emlak yat›r›m›n› ön planda tutmaya
bafll›yor. 

Pazarda, 2007’nin ikinci yar›s›nda
da 2006’ya göre düflüfl devam eder.
Daha önceden vermifl oldu¤umuz
tahminler var. Bu tahminlere göre Pa-
zar geçen y›la göre yüzde 20-25 ora-
n›nda daral›r. Y›l›n ikinci döneminde
yap›lacak sat›fllar ilk yar›n›n aç›¤›n›
kapatamayacakt›r. Y›lsonunda Pazar
500 bin sat›fl adedinin gerisinde kal›r. 

Yeni hükümet dalgal› kura devam
m› edecek yoksa kuru sabitleyecek
mi? Faizler düflecek mi? Bir sürü bi-
linmeyen oldu¤u için öngörüde bu-
lunmak do¤ru de¤il. Bütün bu flartlar

bugün ki gibi devam ederse önümüz-
deki sene gene bu rakamlar olur.

Pazar›, yeni oluflacak hükümetin
para politikalar›na, faiz politikalar›na
ve izlenecek olan ekonomi politikala-
r› belirleyecek.

ISUZU Sat›fl ve Pazarlama Di-
rektörü Fatih Tamay:

‹lk 6
ay oto-
motiv
sektörü
aç›s›ndan
kötü bir
dönem
oldu. Pa-
zar› y›l
olarak
de¤erlen-
dirmek
gerekli.
Yüzde

30-40 oranlar›nda bir daralma bekle-
miyoruz. 

Yuvarl›k bir rakamla konuflmak
gerekirse tüm otomotiv sektörü yüzde
20’lerin alt›nda bir daralma yaflayabi-
lir. Seçimden çok olumsuz bir sonuç
ç›kmad›¤› sürece bu y›l›n sonunda
büyük bir düflüfl beklemiyoruz. Y›l
baz›nda beklenen düflüfl o kadar ol-
mayacak.

Geçti¤imiz y›la göre biz pazar pa-
y›m›z› artt›rd›k. Bulundu¤umuz seg-
mentlerde pazar pay›m›z geçti¤imiz
y›la göre çok üstlerde, özellikle kü-
çük otobüste ve Picup’ta pazar lideri-
yiz. Y›l› da bu flekilde bitirmeyi düflü-
nüyoruz.

Mercedes Benz Türk Otomobil
ve Hafif Ticari Araçlar Sat›fl Bölüm
Müdürü fiükrü Bekdikhan:

2007
y›l› ilk 6
ay› 2006
y›l› ikin-
ci yar›s›-
na ben-
zer bir
görüntü
çiziyor.
Pazarda
genel
olarak
yaflanan
daralma
firmalar›n bekledi¤i bir daralmayd›
ve firmalar buna karfl› önlemlerini al-
d›lar.

Otomotiv sektörü seçim sonras›nda
bir patlama yaflanabilece¤i beklentisi
de var. Ancak, fluan seçim sonras›n›
tam kestiremedi¤imizden ötürü net
beklenti söylemek zor. 2006 y›l› ilk 6
ay› çok iyi bir y›ld›. Fakat ayn› fleyle-
ri 2007 ikinci 6 ay› söylemek çok zor.
Türkiye’de siyaset ekonomi iç içe gi-
diyor. Bu durumda ikinci yar›da Ge-
nel Seçim ve Cumhurbaflkanl›¤› seçi-
mi süreci de pazar›n flekillenmesinde
etkili olacakt›r. 

Hafif Ticari ve binek oto pazar›nda
ikinci yar›y› daha olumlu bir flekilde
öngörüyoruz. Bunun üzerine bütün
çal›flmalar› yönlendiriyoruz ve diyo-
ruz ki y›l›n ikinci yar›s›nda hem oto-
mobilde hem de hafif ticaride daha
h›zl› daha talebe oryante sat›fl strateji-
si uygulayaca¤›z.

Ford Otosan Pazarlama Müdü-
rü Serhan Turfan:

Geçen
may›s
ay›nda
bafllayan
özellikle
o devalü-
asyon
kurlarda-
ki oyna-
ma sonu-
cundaki
%30’luk
düflüfl
devam
ediyor. fiu an ki teren de 2007’nin ilk
alt› ay› 2006’n›n ilk 6 ay›n›n %30
afla¤›s›nda gidiyor. Yani afl›r› de¤iflen
bir fley olmad›. Sürpriz olarak geçen
seneki trend otomotiv sektöründe de-
vam ediyor tabi bu8 trendi sene sonu-
na vurdu¤umuz zaman oldukça dü-
flük bir pazar ortaya ç›k›yor.

Biz seneyi yüzde15 kayba getirdik.
‹lk 6 ay yüzde 30 kay›p olmas›na ra¤-
men ikinci 6 ay geçen senenin trend-
lerinde devam edece¤i için toplam
Pazar geçen y›la göre yüzde 15 düfle-
ce¤i kanaatindeyim.

Otomotivdeki gerileme geçen y›la
oranla daha fazla olmayacakt›r.

Bizim tek ümidimiz y›l›n son 3
ay›nda bir hareketlenme olmas›. Eki-
me kadar, ramazan da olmas› sebe-
biyle, bir hareketlilik beklemiyoruz.
Pazarda son 3 ayda bir fleyler bekli-
yoruz. 2007 ilk 6 ay›nda yüzde
302luk düflüfl oldu¤u için son 2-3
ay›n sat›fl hedefleri tüm y›l› kurtarma-
ya yetmeyecektir.

Seçimler istikrarl› bir flekilde ta-
mamlan›rsa otomotivde bu istikrar-
dan pay›n› alacakt›r. Çünkü otomotiv
sektörü belirsizli¤i sevmiyor. Dolay›-
s›yla tüketici de belirsizlik an›nda
al›m yapm›yor, beklemeyi tercih edi-
yor.

Otokar Pazarlama Birim Yöneti-
cisi Tarkan Burak:

Küçük
otobüs
alan›nda
ilk alt›
ayda pa-
zar bek-
lentileri-
mize pa-
ralel ha-
reket etti.
Yaklaflan
seçimler
pazarda-

ki talebi k›smen yavafllatsa da Otokar
olarak ilk alt› ayda otobüs segmentin-
de önemli büyüme elde ettik. Bu bü-
yümede özellikle geçti¤imiz y›l ürün
ailemizi geniflletme yönündeki strate-
jimiz ve bu do¤rultuda pazara sundu-
¤umuz yeni modellerin büyük katk›s›
oldu. Ayr›ca, sektöre yat›r›mlar›m›za
devam ettik; sat›fl ve servis a¤›m›z›
kuvvetlendirdik, araçlar›m›z›n tan›-
t›mlar›na ara vermedik. Sonuçlar›n›
da pazar pay›m›zdaki art›fl olarak al-
d›k. 

Tüm otomotiv sektöründe oldu¤u
gibi ticari araçta 2007'de 2006'ya k›-
yasla bir daralma bekliyorduk. Seçim
sonras›nda talebin ilk alt› aya k›yasla
biraz daha yükselmesini bekliyoruz.
Zaten sektör olarak bunu 2007'ye
bafllarken öngörmüfltük. Otokar'da ise
flu anda hedeflerimize paralel ilerliyo-
ruz. Otokar'›n baflar›l› büyümesini
ikinci alt› ayda da sürdürmeyi hedef-
liyoruz. ‹kinci alt› ayda pazara sundu-
¤umuz Doruk otobüslerimizin ilk
modeli olan halk otobüsünün de bu
büyümeyi olumlu yönde etkileyece¤i-
ne inan›yoruz.

BMC Pazarlama Müdür Yar-
d›mc›s› Tufan Altu¤:

Ticari
araç pa-
zar›nda
her ge-
çen y›l
rekabet
daha da
artmakta
sektörde
artan re-
kabete
ba¤l› ola-
rak karl›-
l›k oran-
lar› da düflük seviyelerde seyretmek-
tedir. 2006 ve 2007 y›llar› da bu reka-
betin yo¤un olarak yafland›¤› y›llar
olmufltur.

2007 y›l›nda pazardaki daralman›n
sebepleri olarak; Cumhurbaflkanl›¤›
seçimi ve genel seçimin piyasalar› et-
kilemesi, ve siyasi ortamda bu neden-
lerle ortaya ç›kan belirsizlikler, 2007
y›l›nda tafl›t kredileri kulland›rmadaki
düflüfl say›labilir. 

2007 y›l› ilk 5 ayl›k verilerine ba-
k›ld›¤›nda toplam a¤›r ticari araç (6-
40 ton) pazar›n›n 12.400 seviyesinde
oldu¤u görülmektedir. 2006 y›l› ve
2007 y›l›n›n ilk 5 ay›nda sektördeki
geliflmelere k›saca de¤inecek olursak;
Ulaflt›rma Bakanl›¤›n›n tonaj kontrol-
lerini devralmas› ve karayollar›nda
artan tonaj kontrolleri nedeniyle uzun
yol tafl›mac›l›¤›nda segmentler aras›n-
da kaymalar yaflanmaktad›r. 

2007 y›l› sonunda toplam a¤›r tica-
ri araç pazar›n›n 2006 y›l›na göre %
10-15 oran›nda daralaca¤› 36.000 –
38.000 seviyelerinde gerçekleflece¤i
tahmin edilmektedir.

Opel Genel Müdürü Özcan Kek-
lik:

Su an-
da pazar
rekor se-
viyede
olmasa
bile, ge-
nel ak›-
fl›ndan
memnu-
nuz.
Önümüz-
de bulu-
nan se-
çimlerin
pazarlarda mevcut dengeleri sarsacak
dalgalanmalara yol açaca¤›na inanm›-
yoruz. Ülkemiz ekonomisi her geçen
gün daha saglam temellere oturmakta
ve k›r›lganl›k seviyesi de buna paralel
azalmaktad›r. 

Pazar koflullar› ve yakalanm›fl olu-
nan siyasal ve ekonomik istikrar ile
önümüzdeki dönemde Toplam Paza-
r›n, 2006 y›l› rakamlar›n›n biraz afla-
¤›s›nda gerçekleflece¤ini ve toplam
pazar içinde Opel markam›z ile %7,
Chevrolet markam›z ile %1.75 ve
Premium segmentindeki temsilcimiz
Saab markam›z ile de geçen y›l›n
üzerinde bir sat›fl adeti elde etmeyi
planl›yoruz.

‹sotlar Gurup Hafif Ticari Araç
Sat›fl Müdürü Cenk K›z›l›rmak:

2007 ilk 6 ayda hedeflerimiz tuttu
yani planlad›¤›m›z hedefler tuttu. Mi-
nibüs segmentinde %20’lik Pazar pa-
y›m›z› korumaya devam ediyoruz.
Önümüzdeki 6 ayda Hyundai
Trucks’lar›n sat›fllar›na da bafll›yoruz.
Yeni yap›lanma ile ilgili çal›flmalar›-
m›z devam ediyor. Önümüzdeki 6 ay-
l›k süreçte de yüzde 202lik Pazar pa-
y›m›zla yolumuza devam edece¤iz. 

30-40 milyar› olan bu paras›n› bir
yat›r›m arac› olarak kullanmak isti-
yor. Otomobil al›m› geriledi çünkü
bir iki y›l sonra otomobil de¤er kay-
bediyor ama emlak yat›r›m› de¤er ka-
zand›r›yor.

TATA Türkiye Sat›fl Müdürü
Cengiz Tiryaki:

2007’nin ilk 6 ay› beklentiler do¤-
rultusunda tüm otomotiv pazar› için
durgun geçti. Geçen seneye göre yüz-
de 30’lar seviyesinde daralmalar var.
Bu da zaten beklenen hatta beklene-
nin de üzerinde bir tablo idi. Özellik-
le son iki ayda siyasi alanda yaflanan
geliflmeler sektörü sarst›. Tabi bundan
sonraki ikinci 6 ayl›k dönem ne geti-
rir bu konuda çok fazla umutlu olma-
y› piyasa istemiyor. Çünkü sadece bir
seçim yaflamayaca¤›z, hemen akabin-
de bir Cumhurbaflkanl›¤› seçimi yafla-
yaca¤›z. Dolay›s› ile bunun ne gibi
bir etki getirece¤ini henüz bilmiyo-
ruz. Ama ümidimiz ve beklentimiz
A¤ustos ay›ndan itibaren sat›fllar›n ar-
t›fl yönünde bir ivme kazanmas›. 

Otomotivcilerin umudu 
Ekim, Kas›m ve Aral›k’ta
Yaklaflan genel seçimin de etkisiyle otomotiv firmalar› tüm umutlar›n› Ekim’deki Ramazan ay› rehaveti sonras›na; 2007 y›l› son aylar›-
na ba¤lam›fl durumda.  Ancak tüm otomotivciler seçim sonras› oluflacak atmosferin otomotiv sat›fllar›na direkt etkisi olaca¤› kan›s›nda. 

Fatih Tamay

Serhan Turfan

fiükrü Bekdikhan

Tarkan Burak

Tufan Altu¤

Özcan Keklik

Ifl›k Dikmen

Motorlu Tafl›tlar Vergisi’nin (MTV) ikinci taksit
ödemeleri bafllad›. Ödemeler, MTV tahsiline yet-

kili vergi daireleri ve bankalara 31 Temmuz 2007 tari-
hine kadar yap›labilecek.

‹lk taksiti Ocak ay› içerisinde yat›r›lan MTV’nin
ikinci taksitinin ödemesi s›ras›nda da mükelleflerin,
yetkiliye, sadece araç plakas› bilgisini vermesi yeterli
olacak. 

MTV’de ikinci taksit 
ödemeleri bafllad›
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Geri say›m bafllad›

Hükümetin Cumhurbaflkanl›¤› se-
çimindeki baflar›s›zl›¤›, genel

seçimlerin öne al›nman› neden ol-
du. Seçim çal›flmalar›nda liderler,
miting alanlar›nda halka birçok va-
adlerde bulundu. Bu vaadlerin ba-
fl›nda da ucuz akaryak›t geliyor!.. 

22 Temmuz seçimlerine k›sa bir
zaman kald›. fiimdi nefesler tutuldu,
23 Temmuz sabah› sand›ktan hangi
partinin ç›kaca¤› merak konusu…
Seçim sonras› Türkiye’de kriz ihti-
malini de kesinlikle görmüyorum…

Hem otobüs, hem de nakliye fir-
malar›; araç filo yenileme ve genifl-
letme çal›flmalar›na aral›ks›z devam
ediyor. Sonra ifl potansiyeli de her
geçen gün art›yor. ‹fl potansiyelinin
artmas›na ra¤men kazançlarda bir
art›fl yok. Bunun nedeni ise: sektör-
ler aras› yaflanan haks›z rekabet  ve
denetim eksikli¤idir!..

Y›llard›r ç›kart›lamayan 4925 say›-
l› Karayolu Tafl›ma Kanunu, AB
ulaflt›rma mevzuat› çerçevesinde
2003 y›l›nda AKP Hükümeti döne-
minde ç›kt›. Ç›kt›¤› günden bugüne
kadar kanunun eksiklerini hala tart›-
fl›yoruz ve tart›flmaya da devam
edece¤iz… Bu arada en kötü kanun
bile kanunsuzluktan iyidir!..

Seçim çal›flmalar› kapsam›nda
miting alanlar›nda halka seslenen
CHP lideri Deniz Baykal: “akaryak›t-
ta ÖTV’yi s›f›rlayaca¤›z” diyor. Genç
Parti lideri Cem Uzan ise; “Mazot 1
YTL olacak” derken Demokrat Parti
lideri Mehmet A¤ar’da, “Çiftçiye
mazotu bedava verece¤iz” aç›kla-
malar›n› yap›yor. Gelin iflin içinden
ç›k›n, ç›kabilirseniz!.. 

Biz y›llard›r “karayolu tafl›mac›l›k
sektörü hizmet sektörüdür. Dünya-
n›n her taraf›nda bu sektörler devlet
taraf›ndan destekleniyor” diyoruz.
Otobüs sektör temsilcileri Hükü-
metten; y›lsonunda, bir otobüsün
kulland›¤› akaryak›t›n yüzde 50 ÖTV
iade talebinde bulunuyor. Nakliye-
ciler tafl›ma ücretlerini daha afla¤›ya
çekebilmek için ucuz akaryak›t des-
te¤i istiyor. Mevcut hükümet ise;
“Akaryak›t deste¤ini biz imkânlar›-
m›z dâhilinde denizyolu tafl›mac›l›k
sektöründe gerçeklefltirdik” aç›kla-
mas›n› yap›yor!..

Do¤rusu merak ediyorum: Genç
Parti, Demokrat Parti ve CHP lider-
leri nas›l ucuz akaryak›t sa¤laya-
cak? Ucuz akaryak›t› sa¤layacak
kaynaklar› nedir? Programlar› ne-
dir?

Bu ifller, “ben yapt›m oldu” de-
mekle olmuyor!..

Karayolu tafl›mac›l›k sektöründe
ciddi sorunlar yaflan›yor. Y›llard›r
devlet yard›m› almadan kendi im-
kânlar› ile teknolojik geliflmeleri ya-
k›ndan takip eden sektöre, gereken
önem verilmelidir!..

Karayolu tafl›mac›l›k sektöründe
yaflanan sorunlar›n çözümü için 23
Temmuz sabah› çok önemli. Umar›z
bu tarihte TBMM’ye girecek vekil-
ler, sektör ad›na olumlu icraatlara
imza atarak, sektörün sorunlar›n›
çözer.

Mevlüt
‹LG‹N

Mevlüt ‹LG‹N
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U
luslararas› tafl›mac›l›k sektörün-
de Türk nakliyecisinin vize ve
kota engeliyle karfl› karfl›ya b›ra-

k›ld›¤›n› belirten Reysafl Lojistik
Yönetim Kurulu Baflkan› Durmufl Dö-
ven, UND ve RODER’in kendi aras›n-
da yaflad›¤› çekiflmeler nedeniyle sektö-
rün sorunlar›na tam anlam›yla e¤ileme-
di¤ini kaydetti.

Döven, “Sektör derneklerinden UND
ve RODER sürekli kavgal›. Bu da sek-
töre büyük zarar veriyor. Türk nakliye-
cisi bundan zararl› ç›k›yor. Reysafl bunu
fark etti¤i için 6 sene önce Avrupa’ya
tafl›ma yapt›¤› TIR’lar›n› Belçika ve
Bulgar plakaya çevirdi. Yat›r›mlar›n› da
oraya yapt›. Biz Avrupa’ya tafl›ma ya-
parken, Türk TIR’lar›n› kullanm›yoruz
Türk floförleri de kullanm›yoruz. Bu sa-
yede de geçifllerde vize sorunumuz yok,
dozvola sorunumuz yok, dolafl›m soru-
numuz yok, Avrupa’da serbest dolaflma
hakk›m›z var. Benim Bulgar plakal›
TIR’›m Almanya-Fransa-‹ngiltere aras›
çal›fl›yor. Türkiye’ye de geliyor gidiyor.
Ayr›ca Bulgaristan’da Reysafl’›n baflka
yat›r›mlar› da var” dedi.

“Hayal kurmak, ücrete tabi de¤il-
dir!..”

UND ve RODER’in lojistik köy pro-
jelerine de de¤inen Reysafl Yönetim

Kurulu Baflkan› Döven, “Hayal kurmak
ücrete tabi de¤ildir. Hayal kurman›n da
hiçbir s›n›r› yok. Nerdeymifl köy! Ne-
den köy kuruyorlar? Köye ne gerek
var? Neden flehir kurmuyorlar da köy
kuruyorlar? ‹lçeler daha m› kötü? Kasa-
ba kursak yanl›fl m› olur? Birileri bir
fley uyduruyor. Birileri de arkas›na tak›-
l›yor. Tabiî ki kursunlar, bir fley varsa
bizde ö¤renelim. Bizi de ça¤›rs›nlar. Bu
arada onlar hayal kurmaya devam etsin-
ler” yorumunu yapt›.

Döven, “Lojistik Köy Projeleri
kapsam›nda RODER, Ankara’da 600
dönüm arsa sat›n al›rken, UND’de Ha-
d›mköy’de 150 dönüm arsa sat›n ald›.
O zaman bu nas›l hayal kurmak?” soru-
suna ise “Bu kadar arsa ald›larsa haki-
katen iyi para kazanm›fllar ve arsa al-
m›fllar. fiimdi bu arsay› toplu konuta
versinler. Bize de oradan bir daire düfler
ve verdi¤imiz paralar›n karfl›l›¤›n› alm›fl
oluruz. Merak etmesinler biz kendi kö-

yümüzü, kendimiz kurar›z. Biraz önce
dedi¤im gibi UND ve RODER yöneti-
cileri hayal kurmaktan baflka öteye gi-
demiyor” yan›t›n› verdi.

Yetki belgelerinin faydas›n› 
göremedik

Döven, “Yurt içinde de belge ç›kart-
t›lar. 3 sene önce C, L, R, B diye mille-
tin can› ç›kt›. Biz 600-700 bin YTL pa-
ra verdik. Hiçbir fley de de¤iflmedi. Sa-
dece devletin kasas› doldu, bize hiçbir
faydas› olmad›. Gariban nakliyeci daha
da gariban oldu. Maalesef Türkiye’de
tafl›ma ve tafl›mac›l›k ile alakal› ifller
çok iyi de¤il. Tabiî ki hükümetin çok
baflar›l› ticaretleri var ama ulaflt›rmada
ayn› baflar› olmad›” diye konufltu.

Ulaflt›rma Bakanl›¤› yetkililerinin,
“Yetki belgeleri sayesinde sektörün
yüzde 95’ini kay›t alt›na ald›k” yönün-
deki aç›klamalar›n› da elefltiren Döven,
“Bir arabay› kay›t alt›na almak zor bir

fley de¤il. Araçlar›n hepsinin bir plakas›
var. Demek ki çal›flan bütün araçlar ka-
y›tl›d›r. Onlar L, R belgesi satarak kay›t
alt›na alm›flt›r. O do¤rudur ama L, R, F,
G, A, C belgesinin kay›t alt›na almas›
Türkiye’ye ne getirmifltir? Neyi iyilefl-
tirmifltir? Ona bakmak laz›m” diyerek
yetki belgelerine tepki gösterdi.

Reysafl’›n hedefi büyük

1990 y›l›nda Ankara’da kurulan Rey-
safl, tafl›mac›l›k sektöründe yapt›¤› yat›-
r›mlarla göz kamaflt›rmaya devam edi-
yor. Bin 700 adet çekici öz mal› bulu-
nan Reysafl, demiryolu, denizyolu ve
havayolu tafl›mac›l›k sektörüne de ciddi
yat›r›mlar yaparak, kombine tafl›mac›-
l›kta dünya devleri aras›na girmeyi ba-
flard›.

Reysafl’›n kabu¤una s›¤mad›¤›n› dile
getiren Yönetim Kurulu Baflkan› Dur-
mufl Döven, “1990 y›l›nda kendimize
oto tafl›mak için kurdu¤umuz flirket; bu-

gün halka aç›k,  birçok ülkede ifl yapan,
öz mal uça¤›, gemileri, vagonlar› ve
binlerce çekicileri olan Türkiye’nin en
büyük lojistik flirketi oldu” dedi.

Reysafl’›n, oto tafl›ma, lojistik, ulusla-
raras› tafl›ma, akaryak›t tafl›ma, forwar-
ding, depoculuk gibi lojistik sektörün-
deki di¤er hizmetleri vermeye 1994 y›-
l›nda bafllad›¤›n› ifade eden Döven,
Hollanda’dan Kazakistan’a kadar genifl
bir alanda uluslararas› tafl›mac›l›k hiz-
meti verdiklerini söyledi.

Sektörde geçen 16 y›l›n çok az bir
bölümünde Reysafl’›n büyüme gerçek-
lefltirdi¤ini aç›klayan Yönetim Kurulu
Baflkan› Durmufl Döven, “16 y›ll›k ma-
zimizde zor bir dönemeçten geçtik. Tür-
kiye’deki kriz ve konjektürdeki s›k›nt›-
lar› bizzat yaflad›k. 16 y›l›m›z›n çok az
bir bölümü bu flirketin büyümesi ile
geçti. Reysafl göründü¤ü kadar büyük
de¤il. Büyüklük buysa, biz bunu bü-
yüklük olarak kabul etmiyoruz. Daha
büyük olabilirdik” dedi.

Çekici yat›r›mlar› tamam

“Biz her sektörde a¤›rl›kl› olarak
varl›¤›m›z› devam ettiriyoruz. Karayo-
lunda çekici yat›r›mlar›n› durdurduk”
diyen Yönetim Kurulu Baflkan› Döven,
bundan sonraki dönemlerde çekiciye
yat›r›m yapmayacaklar›n› aç›klad›. Çe-
kici yat›r›m› yapmaman›n, küçülme
olarak alg›lanmamas›n› vurgulayan
Döven, bu karar›n alt›nda d›fla aç›lma-
n›n yatt›¤›n› kaydetti. Uluslararas› tafl›-
mac›l›k sektöründe büyük bir potansi-
yel oldu¤unu hat›rlatan Döven, “Rey-
safl bin 700 adetlik bir araç filosuna sa-
hip. Bundan sonraki yat›r›mlar›m›z›,
tafl›mac›l›kta hiç kimsenin cesaret ede-
meyece¤i alanlarda yapaca¤›z. ‹ngiliz-
cede flöyle bir söz var: “Nifl Market”.
Nedir nifl market? Herkes su satar ama
bir tanesi meyveli su satar. ‹flte kokulu
su satar veya herkes ceviz satar ama
birisi ball› ceviz satar. ‹flte biz öyle bal-
l› nifl market oluyoruz. Herkes ekmek
yapar ama biz kremal› pasta yapmaya
çal›fl›yoruz” diye konufltu.

Dernekler sektöre zarar veriyor
Döven:
“Sektör

derneklerinden
UND ve RODER

sürekli kavgal›. Bu da
sektöre büyük zarar

veriyor. Türk
nakliyecisi de
bundan zararl›

ç›k›yor.

Ulaflt›rma bakanlar›
‹stanbul’da bulufltu

T
ürkiye’de son günlerde yafla-
nan ekonomik s›k›nt›lar bir-
çok sektörü durma noktas›na

getirirken tafl›mac›l›k sektörlünde de
büyük s›k›nt›lar yaflan›yor. Biz de
bu s›k›nt›lar›n ortas›nda kendini is-
patlam›fl bir flirketin gülen yüzü ile
sizleri buluflturduk. 1985 y›l›nda Al-
manya’da kurulan ve daha sonra ‹s-
tanbul Had›mköy’de hizmetini sür-
düren Lojistik sektöründe duruflu ile
daima büyüyen bir ivme izleyen,
Almanya a¤›rl›kl› yedek parça ve
hammadde tafl›mac›l›¤› yapan EMS
Uluslararas› Nakliyat ve Ticaret
Ltd.fiti. Genel Müdürü Teoman Ko-
ro¤lu ile tafl›mac›l›k sektörüne dair
çok keyifli sohbet yapt›k. ‹flte o gü-
zel sohbetin detaylar›.

Öncelikle Teoman KORO⁄LU
kimdir?

1971 Kayseri P›narbafl› do¤um-
luyum. ‹fl hayat›ma tekstil sektörün-
de bafllad›m.  Ancak 1998–1999
y›llar› aras›nda yaflanan kriz ortam›
nedeniyle Nakliye sektörüne ad›m
att›m. 1998 y›l›nda EMS Uluslar
aras› Nakliyat ve Ticaret Ltd.fiti.’ne
girdim. 2005 y›l›nda flirket müdürü
oldum halende bu görevimi yürüt-
mekteyim.

EMS Uluslar aras› Nakliyat ve
Ticaret Ltd.fiti.’ni okuyucular›m›-
za tan›t›r m›s›n›z?

EMS Uluslararas› Nakliyat 1985
y›l›nda Almanya merkezli olarak
faaliyete bafllam›flt›r. Türkiye, Al-
manya ve s›n›r ülkelerden yap›lan
kamyon tafl›mac›l›¤› üzerine yo-
¤unlaflm›flt›r. Büro ve depomuz ile
uzun süre Köln flehrinde yerleflik
bulunduktan sonra 1999 y›l›nda
Dormagen’de EMS'ye ait olan nak-
liye tesisinde faaliyet göstermeye
devam etmifltir.

EMS bulundu¤u konum itibari
ile otoyola çok yak›n mesafede
Rhein-Ruhr bölgesi irtibat noktala-
r›na do¤rudan ba¤lant›l› olarak
15.000 metrekarelik saha üzerine
kurulmufl olup 2.000 metrekarelik
aktarma deposu ile de ça¤dafl bir
nakliye tesisidir. Bu nakliye tesisi
kuruluflumuzun çekirdek birimidir
ve her türlü haberleflme ile mal ak›-
fl›n›n tamam› bu noktadan gerçek-
lefltirilir. Bu sayede her sevk›yat de-
netlenmekte ve gerekti¤inde flahsen
kontrol edilmektedir.

Amaç: “Tam Kontrol”

Haftan›n her günü Türkiye'nin
bütün bölgelerine grupaj araç yük-
lenmektedir. Türkiye'nin gümrük
olan her kenti için de grupaj sevk›-
yat› kabul edilmektedir. Alman-

ya'n›n herhangi bir bölgesinden yük
haz›r oldu¤u ve do¤ru adres bilgisi
verildi¤i takdirde yüklenecek olan
mal o gün içerisinde al›nmakta ve
en geç ertesi gün depomuzda güm-
rüklenmektedir. Yapt›¤›m›z her bir
tafl›mac›l›k iflleminde sevk›yat
kontrolleri kamyonun hareketinden
önce taraf›m›zdan yap›l›r ve muhte-
mel uyuflmazl›klar giderilir.

Ayr›ca tonajl› mallarda gerekli
ön bilgi verildi¤i takdirde gümrük-
lemenin "supalan" uygulamas› ve
bunun devam›nda al›c›ya do¤rudan
teslimat yap›lmas› taraf›m›zdan or-
ganize edilebilir.

Almanya'dan araç yola ç›kt›¤›
anda organizasyonun Türkiye aya-
¤› devreye girmektedir. Alman-
ya'dan araç yüklendi¤i anda bilgi-
ler EMS ‹stanbul'a geçilmekte, ‹s-
tanbul merkez ofis de müflteriye
fax ve e-mail yolu ile araç plakas›,
yük detaylar› ve tahmini var›fl sü-
resini bildirmektedir. 

Türkiye'den Almanya, Benelüx
ve ‹spanya'ya haftada ortalama
45-50 araç ihracat mal› yüklen-
mektedir. ‹stanbul ofisimize ba¤l›
toplam personel say›s› 58'dir. Çal›-
flanlar›m›z aras›nda yabanc› uy-
ruklu (Alman) personelde mevcut-
tur. ‹stanbul gümrüklerinde ifllem

yapan gümrükçüler tafleron firma
de¤il tamamen Ems firmas› bün-
yesinde çal›flan kendi personelidir.
Bu sayede mal faturas›, ATR Bel-
gesi vb. gibi evraklarda kap adedi,
kg yanl›fll›¤› ayn› gün içerisinde
düzeltilebilmektedir. fiu anda 60
adet öz mal olmak üzere 260 adet
araçla müflterilerimize hizmet ver-
mekteyiz.

EMS Nereye ne tafl›yor?
Türkiye – Almanya a¤›rl›kl› ça-

l›flmaktay›z. Bunun yan›nda Belçi-
ka ve ‹spanya var. Yurt d›fl› çal›fl-
malar›m›z›n hemen hemen tamam›
Opel’in yedek parças› ihracat›d›r.

Türkiye’de; Düzce’de Standart Pro-
fil, Gebze’de Teklas Kauçuk, ‹s-
kenderun’da Fil Filtre, Bursa’da
Coflkunöz Metal Form, ‹zmir’de
Delphi ve Cevher Döküm -bunlar›n
tamam› Opel yedek parça üreten
firmalard›r- bunlar›n lojistik deste-
¤ini firma olarak sunmaktay›z.
Mallar›m›z tamam› teminlidir. 22
y›ld›r hiçbir arac›m›z söz verdi¤i-
miz tarihin d›fl›na ç›kmam›flt›r. Ka-
za ve buna benzer olaylar›n d›fl›nda
hiçbir gecikmemiz yoktur. 

EMS’nin Vizyonu nedir?
EMS’nin birinci hedefi global-

leflmektir. fiirketimiz flimdilik bir
aile flirketi gibi durmakta ancak ku-
rumsallaflma çal›flmalar›m›z h›zla
devam etmektedir. Önümüzdeki
dönemlerde profesyonel anlamda
kurumsallaflma yolunda emin
ad›mlarla ilerleyece¤iz.

Türkiye’de Tafl›mac›l›k Sektö-
ründe yaflanan sorunlar nelerdir?

Bizim tafl›mac›l›ktaki sorunlar›-
m›z›n bafl›nda iktidarlardan yeteri
kadar ilgi görmememiz gelmekte-
dir. Hükümetler, tafl›mac›l›k sektö-
rüne üvey evlat muamelesi yap-
maktad›r. Almanya’da yaflad›¤›m›z
Schengen Vizesi sorunu bir türlü
çözüme ulaflmam›flt›r. Slovenya’da
tren ile geçifl yapmaktay›z ancak
rezervasyonlar konusunda s›k›nt›
yaflamaktay›z. Yine bunlar›n yan›n-
da H›rvatistan geçifl belgeleri yakla-
fl›k 1 ayd›r bulunmad›¤›ndan dolay›
araçlar›m›z farkl› güzergah kullan-
makta ve bu bize art› maliyet getir-
mektedir.

“‹yi ki Vars›n UND”

Konu ile ilgili Ulaflt›rma Bakan-
l›¤›na baflvurdu¤umuzda sözlü oya-
lamalar ile karfl› karfl›ya kalmakta-
y›z. Ancak Bakanl›¤›n yapamad›¤›
ço¤u fleyi  UND baflar›yla yerine
getirmektedir. Bu konuda da “‹yi ki
vars›n UND” diyebilirim.

Reysafl Yönetim Kurulu Baflkan› Durmufl Döven, yurt içinde ç›kart›lan belgelere üç y›l önce 600-700 bin

YTL para ödediklerini belirtti. Döven, “Belgeler hiçbirfley de¤ifltirmedi. Sadece devletin kasas› doldu” dedi.

Sektörün geliflen yüzü: EMS
Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i (KE‹) üyesi 12 ül-

kenin Ulaflt›rma Bakanl›¤› yetkilileri, ‹stan-
bul’da bir araya geldi. Bu y›l 15’inci kurulufl y›ldö-
nümünü kutlayan KE‹’nin dönem baflkanl›¤›n› Ekim
ay›na kadar Türkiye sürdürecek. Toplant›ya Ulaflt›r-
ma Bakan› ‹smet Y›lmaz, Azerbaycan Ulaflt›rma
Bakan› Ziya Mammadov ve Moldova Ulaflt›rma
Bakan› Vasile Ursu, bakanl›k düzeyinde kat›l›rken,
di¤er KE‹ üye ülkeleri ise bakan yard›mc›s› ve müs-
teflar düzeyinde kat›ld›. 

Ulaflt›rma Bakan› ‹smet Y›lmaz yapt›¤› aç›l›fl ko-
nuflmas›nda KE‹’nin ulaflt›rma alan›ndaki çal›flmala-
r›nda, Avrupa’dan Kafkasya’ya ve Orta Asya’ya
uzanan kapsaml› bir ulaflt›rma sistemi oluflturulma-
s›n›n temel amaç olarak benimsedi¤ini söyledi. 

REYSAfi YÖNET‹M KURULU BAfiKANI DÖVEN

T
ürk ve Rus Ulaflt›r-
ma Bakanl›¤› he-
yetleri, bugün ‹s-

tanbul’da bir araya geldi.
Türk heyeti ek bin adetlik
geçifl belgesi talebinde bu-
lunurken, Rus taraf› ise
araçlar›n›n Türkiye’den
yük bulamamas›ndan ya-
k›nd›.  Türk Heyeti’ne
Ulaflt›rma Bakanl›¤› Müs-
teflar› ‹brahim fiahin bafl-
kanl›k ederken, Rus Heye-
ti’ne de Rusya Ulaflt›rma
Bakan Yard›mc›s› baflkan-
l›k etti. Uluslararas› Nakli-
yeciler Derne¤i (UND) ve
RO-RO Gemi ‹flletmecile-
ri ve Kombine Tafl›mac›lar
Derne¤i (RODER) temsil-

cilerinin de yer ald›¤›
Türk heyetinde, Türk tara-
f› Rusya’dan 1000 adetlik
ek geçifl belgesi talebinde
bulundu.  Toplant› boyun-
ca Rus yetkilileri, Türki-
ye’ye yük getirdikten son-
ra araçlar›na Türkiye’den
yük verilmedi¤inden yak›-
narak bu yönde kendileri-
ne yard›mc› olunmas›n› is-
tedi. Türk heyeti ise Tür-
kiye’den yüklenen Rus
arac› karfl›l›¤›ndan Türk
taraf›n›n bonus geçifl bel-
gesi kazand›¤›na dikkat
çekerek, Rus araçlar›na
yük verilmemesi gibi ayr›
bir çaba içerisinde olun-
mad›¤›n› kaydetti. 

Nakliyede Rusya’yla 
k›ran k›rana pazarl›k

Teoman Koro¤lu
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Tafl›mac›l›k ve lojistik sektörünün nabz›n› tutan 
www.tasimacilar.com 

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

www.tasimacilar.com

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

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

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

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

ihale ilanlar› da yer al›yor.

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

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

Gazetemize 
Ücretsiz Abone

olmak için

Adresinden 
Kay›t 

Yapman›z 
Yeterli

www.tasimacilar.com
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T
üm Türkiye S›n›r kap›lar›nda
yeni uygulamaya konulan me-
sai ücretlerinin merkezi sistem-

de toplanmas› üzerine gümrükçülerin
ifl yavafllatt›¤› iddia edildi. S›n›r kap›-
lar›nda mesai saatleri d›fl›nda her araç-
tan al›nan 21 YTL’nin 10 YTL’si güm-
rük muhafazalar› aras›nda pay edili-
yordu. Ancak yeni ç›kan yasa ile mu-
hafazalar›n mesailer ile iliflkileri kesil-
di. Yasaya tepki gösteren gümrükçüle-
rin s›n›r kap›lar›nda ifl yavafllatma ey-
lemine girdi¤i öne sürüldü. Yaflanan
son olaylardan oldukça rahats›z olan
floförler ise ç›kan her uygulamadan
kendilerine büyük s›k›nt› verdi¤ini
söylediler Sürücüler mesai paralar›n›
verdiklerini ancak gereksiz bir flekilde
bekletilmelerine bir anlam veremedik-
lerini ifade ettiler.

fi›rnak’›n Silopi ilçesi yak›nlar›nda
bulunan Habur S›n›r Kap›s› üzerinden
Kuzey Irak’a yük tafl›mac›l›¤› yapan
kamyon floförlerinden Heybet Karafli,
yaklafl›k dört gündür kuyrukta bekle-
di¤ini ve tam s›ra kendisine geldi¤i za-
man da memurlar›n ifl yavafllatma ey-
leminde oldu¤unu ö¤rendi¤inde çok
flafl›rd›¤›n› söyledi. 

“Böyle bir fley görmedim”

Karafli “Yaklafl›k 10 senedir Habur
S›n›r Kap›s› üzerinden Kuzey Irak’a
yük tafl›mac›l›¤›n› yap›yorum. Zaman

zaman s›k›nt›lar yafl›yoruz ama me-
murlar›n ifl yavafllatma eylemine gir-
diklerini ilk kez duydum. S›n›r kap›la-
r›nda hangi uygulama ç›karsa ç›ks›n
bu uygulamalardan ilk baflta floförler
etkileniyor. Biz mesai param›z› veri-
yoruz ancak bizleri bu flekilde beklet-
melerine bir anlam veremiyoruz. Bu
yap›lan yanl›fl uygulamadan bir an ön-
ce dönülmesini bekliyoruz. Zaten ye-
terince kuyruklarda bekletiliyoruz bir-
de böyle bir uygulama ç›k›nca zor du-
rumlarda kal›yoruz. Burada havalar
çok afl›r› derecede s›cak oluyor Bu s›-
caklar›n alt›nda bekledi¤imiz zaman
sa¤l›¤›m›z tehdit alt›nda kal›yor. Ba-
zen afl›r› s›caklardan dolay› kalp krizi
geçirip hayat›n› kaybedende oluyor.
Yetkililerden bizlere biraz daha duyarl›
davranmalar›n› bekliyoruz.” dedi 

Sabah saat 7’den itibaren Habur S›-
n›r Kap›s›’nda ifllem yapt›rmaya çal›fl-
t›¤›n› söyleyen bir baflka floför Celalet-
tin Gezme ise, gümrük muhafazalar›n
ifl yavafllatma eyleminde oldu¤unu öne
sürdü. 

Gezme; “Sabah s›ralar›nda Irak ta-
raf›ndan Türkiye girifl yapt›m. Güm-
rükçülere ifllem yapmaya gitti¤imde
çok a¤›rdan çal›flt›klar›n› gördüm. S›-
n›ra giren bütün araçlardan kesilen 21
YTL’nin 10 YTL’si gümrükçüler ara-
s›nda pay ediliyordu. Ancak yeni ç›-
kan yasa ile gümrükçüler mesai para-
lar›ndan tamamen iliflkileri kesildi.
Gümrükçüler bu yasay› be¤enmeyince
tepki olarak ifl yavafllatma eylemine
girdiler. Zaten Habur S›n›r Kap›s› es-
kiden fazla çal›flm›yordu. fiimdi böyle
olunca da sabahtan akflama kadar an-

cak 50 ya da 60 araç b›rak›lar. Bunlar-
dan en çok floför esnaf› zarar görür. 5
gün boyunca ›rak ta kald›m ama böyle
bir uygulama hiç görmedim” dedi.

Arac›m› taksitle ald›k

Nedim Kat› adl› tanker floförü ise,
araçlar›n›n borçlu olmas› sebebiyle bu
çileyi çekmek zorunda kald›¤›n› dile
getirerek, "Bu kuyrukta görünen bü-
tün araçlar›n ço¤u taksitli al›nm›fl. 3-5

milyar› olan floför, elinde avucunda
ne varsa hepsini bir arac›n peflinat›na
vermifl. fiimdi ödemekte çok zorluk
çekiyoruz. Burada beklememiz bizim
için büyük zarard›r. Yetkililerden bize
daha duyarl› davranmalar›n› bekliyo-
ruz. 45 gündür burada bekliyoruz.
Bekleme paras› almadan buradan gi-
dersek tankerlerimizi satmak zorunda
kalaca¤›z" diye konufltu.

Memur devlete küstü
ac›s›n› floför çekiyor

MESA‹ ÜCRETLER‹N‹ ÖDED‹KLER‹ HALDE SINIRDAN GEÇEM‹YORLAR

S›n›r kap›lar›nda, mesai
saatleri d›fl›nda
araçlardan al›nan
paran›n gümrük
muhafaza memurlar›
aras›nda pay edilmesi
durdurulunca, memurlar
ifl yavafllatma eylemi
yapt›. fioförler ise mesai
paralar›n› ödedikleri
halde geçifl yapam›yor.

Habur S›n›r Kap›s› üzerinden Kuzey Irak’a yük tafl›yan floförler,
zaman zaman s›k›nt› yaflad›klar›n› ancak gümrük memurlar›n›n ifl
yavafllatma eylemi yapmas›na ilk kez flahit olduklar›n› söylüyorlar.

Halil Coflkun / Habur

Manisa facias› analizi (1)

SABUNCU BEL‹=SABUNLU BEL
KONULAR:
1.     BAfiBAKANI MAN‹SAYA GÖTÜRMEK,
2.     BAfiBAKANLARA, L‹DERLERE, BAKANLA-
RA,                        

VEK‹LLERE; ZORUNLU OTOBÜS YOLCU-
LU⁄U,
3.     BELGES‹Z YOLDA; BELGEL‹ TAfiIMACILIK,
4.     TÜY D‹KEN VE D‹KENLEfiT‹REN YOLLARI-
MIZ,
5.     ÇEL‹K YER‹NE, BETON BAR‹YER 
6.     OLAYDAK‹ OTOBÜS,
7.     MESLEK‹ R‹SK S‹GORTASI,
8.     YARALILAR VE YAKINLARI,
9.     SA⁄LIK BAKANLI⁄INA; S‹GORTA UYARISI

ANAL‹ZE G‹R‹fi
25.05.2007 tarihinde; Manisa yak›nlar›n-

da(‹zmir-Manisa) bir otobüslü facia olmufltu. 8
ölü, 32 yaral› vard›. Bunun olay yerini inceleme-
ye de gittim. Manisa’dan-‹zmir’e, ‹zmir’den-
Manisa’ya epeyce gözlem yapt›m. Olay yerini,
otobüsü inceledim. Vali, savc› ve Bölge Trafik
Denetleme Müdürlü¤ü ile olay otobüs /otobüs-
çü taraf›yla, baz› hukukçularla, hastanelerdeki
yaral›larla, yak›nlar›yla görüfltüm ve yaflad›klar›-
n› paylaflt›m. Bu olaydan kendime de ç›kard›-
¤›m dersler oldu.

SABUNCU BEL‹=SABUNLU BEL
BEL; dilimizde birden fazla anlama geliyor

malum:
•     Vücutta bölge,
•     Sperm,
•     Da¤, tepe yamac›, rampa, yokufl…
Konumuz Sabuncu Beli de; bu son örnek ta-

n›ma giriyor. Hem de 2 yönlü, konik bir rampa.
Bu ismi kim takm›fl bilmiyorum ama, malum
deyimle cuk oturmufl. fiu farkla ki; ‘sabun’ a,
–cu eki de¤il, -lu eki gerekiyor. Sabun; bir te-
mizlik ürünü olarak, çok çeflitlili¤i olan bir ürün.
Sabun; ayn› zamanda da ›slak ya da s›v› iken
kaygand›r, c›v›kl›ktan da bahsedilir. Sabuncu
Beli denilen çift rampa, ayn› zamanda virajlara
sahip.

KURAK ‹KEN KAYGANLIK?
Olay noktas›nda durup-foto¤raf çekmek is-

tedim. Zemin tümüyle kuru oldu¤u halde, inifl
yönüne do¤ru ayakkab›m›n alt› kay›yordu. M›-
c›rlar›n bir k›sm› yol yüzeyi üzerinde-d›flta olma-
s›na ra¤men, kayganl›k vard›. S›cakta eriyen
zift (bitüm), lastik molekülleri yola bir flekilde ta-
fl›tlardan akm›fl mazot ile kaynaflm›fl daimi bir
kurak kayganl›k potansiyeli oluflturmufltu. Ya-
maç raftingi yap›labilecek bir alan oluflmufltu.

SABUNCU BEL‹, YAMAÇ RAFT‹NG‹ ALANI?
Rahmetli Recep YAZICIO⁄LU valim akl›ma

düfltü. (ikinci, trafikzedeli¤inde yitirmifltik.) Er-
zincan, kalk›nd›rmak için neler üretmiflti, ne-
ler…. Ve de raftingler, Manisa Valimiz de çok
mükemmele bir flahsiyet, hatta Aç›kkap› ünva-
n› da verilebilir. Ama merhum Yaz›c›o¤lu olsay-
d›; buray› da raftinge açmaya çal›fl›r m›yd›, diye
mecaz bir düflünce ald› beni.

Hele sevgili Levent K›rca oraya götürülse;
kim bilir ne espriler üretirdi, hele ski’nin-malûm,
ona has telaffuzuyla:

-     Buna ‘Manisa skisi’ derler,
-     Buna ‘Sabuncu Beli skisi’ derler,
-     ‘Anadan do¤ma sabunlu, kolayca kay›p

gidiyor’,
-     ‘Hem de taaa bilmem nereye kadar!...’

diye, neler üretirdi ve Sabuncu Belinin sabunla-
r›, herkesin gözlerini yaflart›r, içlerimize oturur,
hiç ç›kmazd›.

OTOBÜS NASILDI?
Otobüsü inceledim. Kaportan›n; facia önce-

si sa¤lam oldu¤u belli. Lastiklere bakt›m. Arka-
lar›n tamam› çok iyiydi. Önlerin d›fl köfleleri çok
afl›nm›fl, soldakinin yine köfle telleri görünüyor-
du. Sa¤›n s›rt profili iyi, solunki ise k›smen be-
relenmiflti. K›sa soru, k›sa cevap diyelim: O ön
lastikleri, otobüs alt›nda olmal› m›? Hay›r!

‹fiLETME VE OTOBÜS F‹RMALARI
Faciazede otobüsü iflleten firma, Bursa kö-

kenliymifl. Çok üzgün, flaflk›n idiler. Olay›n ac›-
s›, getirece¤i sonuçlar hepside sorunlar zinci-
riydi. Otobüs sahibi baflkayd› bireysel ama mü-
teselsil sorumluluk onlar› da ba¤l›yordu.

‹STANBUL/‹ZM‹R ‹fiLETMELER‹
Firman›n ‹stanbul ve ‹zmir iflletmecileri, mü-

kemmel insanlar. Benim, kendilerini TOFED
ad›na aramamdan, sorunlar›yla ilgilenilmesin-
den, ücretsiz dan›flmanl›k hizmetimizden dola-
y› çok memnuniyetler ifade ettiler. ‹zmir’e-Ma-
nisa’ya, olay yerine, ilgili makamlara, hastane-
lere eriflmem, konaklamam için çok katk›larda
bulundular, çok teflekkür ediyorum.

KAZA SONRASI HUKUKUNDA NE ‹STE-
R‹Z?

KAR-ZARAR?
Önce, trafikzedelerin kendilerine bu soruyu

sormalar› gerek. Cevab›n› kolayca bulmak için
de; cebindeki herhangi bir banknotu eline al-
mal›, yak›p-yakamayaca¤›n›, soka¤a at›p-ata-
mayaca¤›n› kendine sormal› ve sonucuna göre
davranmal›d›r. Ben bu denemeyi, pek çok in-
sanla, canl› olarak yapt›m. Sonuç: Hiç kimse
paras›n› atamad›, yakamad›.

ÖNCE TESP‹T GEREKL‹
Tespit; yolun genel durumunun mahkemece

tespiti demektir. Bu tespit de, trafikzede için
kan›t demektir. E¤er kullan›lmazsa da tek bafl›-
na hiçbir fley ifade etmez. Kullan›laca¤› yer de
kaza sonras› hukukunun gerçekleflece¤i yer
olan muhakeme safhas›d›r. Yap›lmas› için mü-
racaat yeri de, olay yerine en yak›n Sulh Hukuk
Mahkemesidir. Mahkemeye bu müracaat s›ra-
s›nda, bir liste de vermek gerekli; en yak›n üni-
versitenin Ulaflt›rma Anabilim Dal› uzmanlar›n›n
ad listesi.

Ahmet
TÜRKO⁄LU

Ahmet TÜRKO⁄LU

Cilvegözü’nde uyufltu-
rucu kaçakç›lar›n›n
korkulu rüyas› haline

gelen detektör köpek Pars,
iki ayl›k zaman zarf›nda
103 kilogram esrar yakalat-
t›. Cilvegözü gümrük muha-
faza kaçak- istihbarat ve
narkotik büro amirli¤inde
görev üstlenen detektör-
narkotik köpek Pars, kendi-
ne özel kulübesinde dinle-
nirken yeni uyuflturucu ta-
cirlerini bekliyor. 

Hatay’›n  Reyhanl›  ilçesi
Cilvegözü Gümrük Kap›-
s›’nda, gümrük  muhafaza
kaçak-istihbarat ve narkotik
büroda görevli olan narkotik
–detektör köpek Pars, iki ay
arayla 103 kilogram esrar›n

bulunmas›nda en büyük  ro-
lü oynad›.

Nisan ay›nda Yaylada¤›
Gümrük Kap›s›’nda yine 50
kilograml›k esrar›n bulun-

mas›nda katk›s› olan Pars,
geçti¤imiz günlerde de gö-
revlendirildi¤i Reyhanl› Cil-
vegözü Gümrük Kap›s›’nda,
Lübnan’dan gelerek ‹ngilte-

re’ye gitmekte olan özel
otomobilde 53 kilogram es-
rar›n bulunmas›n› sa¤lad›. 

Pars, uyuflturucu tacirleri-
ne vurdu¤u darbe ile binler-
ce insan›m›z› uyuflturucudan
kurtar›rken, yeni darbe vur-
ma haz›rl›¤›nda olan muha-
faza kaçak-istihbarat ve nar-
kotik büro yetkilileri, Pars’›
dinlendiriyor. 

Pars, uyuflturucu aramas›
yap›lacak olan arac›n yan›na
geliyor. Ald›¤› e¤itimle ara-
c›n etraf›nda dolafl›yor. Her
türlü yan›ltmalara karfl› da
e¤itimli olan Pars uyuflturu-
cunun yerini belirliyor. Da-
ha sonra da ekipler gerekli
aramay› – kontrolü yaparak
son darbeyi vuruyor.

Kaçakç›lar›n korkulu 
rüyas› Pars ifl bafl›nda
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D ikkat eksikli¤i genetik bir psikolojik
rahats›zl›k olup, zaman içerisinde bi-

reyde derin yara izleri b›rakabilir.
Dikkat eksikli¤i bulunan kifliler ne ya-

z›k ki ifllerinde baflar›l› olamamakta, uzun
süre ifllerini sürdürememektedirler. Bu
durum kiflilerin aile yaflant›lar›nda da so-
runlara yol açabilmektedir.

Türkiye’de dikkat eksikli¤i problemi ile
karfl› karfl›ya olan çok say›da insan var.
Bizleri as›l zorlayan bireyin rahats›zl›¤›n-
daki oran›d›r. Dikkat eksikli¤i yüzde 70’in
alt›nda olan insanlar fazla tehlike yaratm›-
yor ama rahats›zl›¤› yüzde 70’in üzerinde
olanlar hem trafik hem de toplum için
tehlike yarat›yor.

Bu tür kifliler özellikle araç kullan›yor-
sa, konsantreleri çabuk kaybolur ve di-
reksiyon hâkimiyetlerini kaybeder. Trafik
kazalar›nda emniyet tutanaklar›na bakt›¤›-
m›zda; “Dikkatsizlik sonucu direksiyon
hâkimiyetini kaybederek kaza yapm›fl-
t›r…” ‹baresini görmekteyiz.

Avrupa’da trafik kazalar›n› asgariye in-
dirmek için sürücülere yönelik dikkat
testleri uygulanmaya bafllad›. Uzman bir
psikolog nezaretinde yap›lan bu testler
sayesinde bireyin dikkat eksikli¤i yüzde-
lik olarak tespit ediliyor. Ortaya ç›kan so-
nuca göre bireyin trafikteki h›z limiti ayar-
lan›yor ve o h›z limitinin üstüne ç›kmas›
engelleniyor. Bu bireye uygulanan bir ce-
za de¤il, aksine kendi hayat› ile trafikteki
insanlar›n can güvenli¤ini sa¤lamakt›r.

Özellikle son zamanlarda Türkiye’de
de bu alanda ciddi çal›flmalar›n bafllad›-
¤›n› görmekteyiz. Psikoteknik Merkezleri-
nin aç›lmas› bunun en önemli örne¤idir.
‹lk etapta otobüs floförlerine uygulanan
dikkat testleri, öyle ümit ediyorum ki ya-
k›n zamanda tüm sürücülere uygulana-
cak ve onlar›n trafikteki dikkatleri ölçüle-
cektir. Bununda trafik kazalar›n›n ülke-
mizde azalmas›nda büyük katk› sa¤›la-
ca¤› ümidindeyim.

Dikkatin ve konsantrasyonun çabuk
da¤›lmas› bireyin elinde olan bir fley de-
¤ildir. Onun için sadece arabay› kullanan
kifli olarak görmemek laz›m!.. Yolda yü-
rüyen insan›n da, karfl›dan karfl›ya geçen
insan›n da dikkatlerine çok iyi konsantre
olamad›¤› bilinmektedir. Çünkü dikkat
eksikli¤i genellikle genetiktir. Bireye do-

¤ufltan geçer. Ayr›ca yorgun, uykusuz ve
aç olan kiflilerde de dikkat bozuklu¤u ya-
flan›r.

Dikkati çabuk da¤›lan insanlar, çabuk
parlayarak agresif tepkiler gösterir. Türki-
ye’de dikkat eksikli¤i bozukluklar›n› sapta-
mak için yap›lan araflt›rmada çocuklardaki
s›kl›¤› yüzde 3-10 aras›nda olan durumun,
eriflkinlerdeki yayg›nl›¤› yüzde 2 civar›nda
saptanm›flt›r. Özellikle daha baflka bir psi-
kiyatrik tan› alanlarda yüksek düzeyde bu-
lunmufltur. Genç alkol ba¤›ml›lar›n›n 1/3
ünde bu rahats›zl›¤a ait geçmifl dönemde
temelde belirgin özelliklerin oldu¤u, 2/3
ünde ise bu rahats›zl›¤›n var oldu¤u göz-
lenmifltir.

Asl›nda kolayca tedavi edilebilen bu
durum ne yaz›k ki; kiflilerin ve yak›n çevre-
lerinin bu durumu bir rahats›zl›k olarak al-
g›lamamalar› nedeniyle, tedavisiz kalarak,
kiflinin gerekli ifllevselli¤e ulaflamamas›na
neden olmaktad›r. Sonuç olarak birey
kendinde var olan yetenekleri kullanama-
y›p, eriflebilece¤i sosyal, mesleki, akade-
mik düzeylerden daha düflük düzeylerde
kalmas›na sebep olmaktad›r. Tedavi edil-
medi¤i durumlarda rahats›zl›k, hastada y›l-
larca kendini göstermekte ve depresyon,
kayg› bozukluklar› gibi di¤er psikiyatrik bo-
zukluklara yol açabilmektedir.

Dikkatin kolay da¤›lmas›, dikkati
odaklamada güçlük, bir sayfan›n yada
konuflman›n ortas›nda kay›p gitme, ba-
zen de fazlas› ile odaklanabilme kabiliyeti
görülebilmektedir. Kay›p gitmek istemsiz
olur, hasta bakm›yor iken oluflur ve bak-
t›¤›n›zda orada de¤ildir. Trafik kazalar›
yapmalar› s›k gözlenir (özellikle araçlar›-
n›n sa¤ taraf›n› çarparak). S›ra d›fl› “fazla-
s› ile odaklanma“ kabiliyeti de genellikle
vard›r ve bu hastal›¤›n asl›nda dikkat ek-
sikli¤i de¤il ama dikkat tutars›zl›¤› oldu¤u
düflünülmektedir.

Dikkat eksikli¤i nedeniyle ortaya ç›kan
psikolojik rahats›zl›klar›n tedavisi mümkün-
dür. Tedavinin ilk aya¤›nda dikkat artt›r›c›
testler uygulanmaktad›r. Daha sonra psi-
koterapi ile birlikte ilaç tedavisi uygulan-
maktad›r. Uyku dikkat eksikli¤inde önemli
bir faktör oldu¤u içinde birey mutlaka uy-
ku düzenine önem vermelidir!..

Sa¤l›kl›, mutlu bir yaflam sürmeniz dile-
¤iyle hoflça kal›n!..

D‹KKAT! (2)
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O
tomotiv Lojisti¤i ‹fl
Konferans› sonras› ya-
y›nlanan bildirgede,

“Türk Limanlar›’n›n Dünya li-
manlar›na k›yasla % 100’e ya-
k›n oranda pahal› oldu¤u ger-
çe¤i bir di¤er önemli dezavan-
taj olarak sektörü tehdit etmek-
tedir” denildi.

Özellikle Marmara Bölge-
sinde yo¤unlaflan sektör hare-
ketlili¤inin, ihtiyaç duyulan li-
man hizmetlerinin ve gümrük
vb. bürokratik ifllemlerin aksa-
mas›ndan dolay› h›z kesmek
zorunda kald›¤›n›n belirtildi¤i
bildirgede, Türkiye limanlar›n-
da (devlet özel fark› olmaks›-
z›n); elleçleme, yanaflma, kalk-
ma, pilotaj, sa¤l›k, vergi vs. ko-
nular›ndaki hizmetlerinin, Dün-
ya limanlar›na k›yasla % 100’e
yak›n oranda daha pahal› oldu-
¤una iflaret ediliyor. 

Limanlar alarm veriyor

Otomotiv sektörünün ger-
çeklefltirdi¤i ihracat baflar›s›n›n
vurguland›¤› sonuç bildirgesin-
de, iç lojistik hizmetlerinde fir-
malara önemli seçenekler su-
nuldu¤u kaydedilirken, d›fl lo-
jistik süreçlerinin yeterli düzey-
de gerçeklefltirilemedi¤i ifade
ediliyor. 

D›fl lojistik süreçleri olan; ta-
fl›ma, liman, gümrükleme ve
benzeri hizmet al›mlar›nda fir-
malar›n ciddi sorunlarla karfl›
karfl›ya oldu¤unun dile getiril-
di¤i bildirgede, geçti¤imiz y›l
limanlarda yaflanan darbo¤az›n
alarm verici düzeylere ulafl›ld›-
¤›na dikkat çekiliyor.

Bildirgede, yan› bafl›m›z-
daki Rusya’n›n her y›l 1.5
milyon yeni tafl›t tescil etti¤i
vurgulanarak, Türkiye’nin ih-
racat potansiyelinin idari ve
bürokratik engellemelerle
önünün kesilmemesi gerekti-
¤i savunuluyor.

“Marmara Bölgesi ulafl›m
planlamas› acilen yap›lmal›”

Konferans kapsam›nda yap›-
lan en önemli bir di¤er tespitin,
otomotiv üretimi ve lojistik ha-
reketlili¤in yüzde 85’inin Mar-
mara Bölgesinde gerçeklefl-
mekte oldu¤unun kaydedildi¤i
bildirgede flöyle denildi: “Mar-
mara bölgesi mevcut durumda
bu hareketlili¤i etkili olarak
kald›ramamaktad›r. DPT uz-
manlar› önümüzdeki 9.Kalk›n-
ma Plan› içinde bu durumu gi-
derecek ciddi bir yat›r›m önle-
mi al›nmad›¤›n› ifade etmekte-
dirler.  Marmara Bölgesi ula-
fl›m planlamas›n›n acilen yap›l-
mas› ve bunun DPT eflgüdü-
münde, ilgili devlet kademeleri
ve özel sektör temsilcilerinin
kat›l›m› ile oluflan bir üst kurul
alt›nda ve bir master plan çer-
çevesinde takip ve ele al›narak,
profesyonel bir dan›flmanl›k ile
yap›lmas› flartt›r.” 

Daha ciddi olan problemin;
“2012 y›l› için planlanan yat›-
r›mlarla sektörün büyüklü¤ü-
nün tam olarak iki kat›na ç›ka-

cak olaca¤› gerçe¤idir” denildi-
¤i kapan›fl bildirgesinde, “Bu
bir tahmin de¤il plan öngörüsü-

dür. Bu durumda otomotiv lo-
jisti¤indeki hareketlilik de iki
kat›na ç›kacakt›r. Zaten yetersiz
olan altyap›n›n bu geliflmelere

cevap veremeyece¤i ve sektö-
rün geliflmesini tehdit edece¤i
aç›kt›r” görüflleri yer ald›.  Oto-
motiv lojisti¤inin yaflayaca¤› s›-
k›nt›lar›n çözümü kapsam›nda
Ulaflt›rma Bakanl›¤› sorumlulu-
¤unda Sektör Dan›flma kuru-
lu’nun oluflturulmas› önerisinin
yer ald›¤› bildirgede, “Bu ad›-
m›n kal›c› çözümler için bir ilk
ad›m olarak etkili olabilece¤i
düflünülmüfltür. Bu giriflime ka-
mu ile birlikte sektörü temsil

eden ve sektöre hizmet veren
tüm derneklerin ve akademik
temsilcilerin kat›lmas› gerekli
görülmektedir. Böyle bir giri-
flim sektörün en önemli zay›f
noktas› olan müflterek stratejile-
rin oluflturulmas› aç›s›ndan da
çok yararl› olacakt›r. Bu giriflim
sadece kamu-özel sektör iflbirli-
¤ini de¤il özel sektör ile özel
sektör aras›ndaki iflbirli¤ini te-
sis aç›s›ndan da son derece
önemlidir” görüflleri savunuldu.

Limanlar›m›z, dünya limanlar›na 
k›yasla yüzde 100 daha pahal›

Otomotiv Lojisti¤i ‹fl Konferans› sonras› yay›nlanan bildirgeye göre, Türkiye limanlar›nda; elleçleme, yanaflma, kalkma,
pilotaj, sa¤l›k ve vergi gibi konular›ndaki hizmetler, dünya limanlar›na k›yasla yüzde 100’e yak›n oranda pahal›.

Geçen y›l limanlarda yaflanan darbo¤az›n alarm verici düzeylere ulaflt›¤› bildirildi.
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