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

Adana :   2.24
D.Bak›r :   2.29
Kayseri :   2.26

TTAfiIMACILARAfiIMACILAR
www.tasimacilar.com

LO
J‹

S
T‹

K
-Y

Ü
K

 

20 Temmuz 2007 / 25 YkrY›l - 1 / Say› - 17

AYNI SÖYLEMLER
fi›rnak milletvekili adaylar›ndan

MHP’li Hakim Zeyrek, Habur’un bir an önce
aç›lmas› gerekti¤ini savunurken, CHP aday› Ne-
flet Ökten ise Habur’un eski haline kavuflmas›
çal›flmalar›n gereklili¤ini belirten pankartlar›yla
dikkat çekiyor. Ak Parti yeni dönem milletvekili
aday› ‹brahim Hakk› Birlik de, Habur S›n›r Ka-
p›s›’n›n bölge aç›s›ndan çok önemli oldu¤unun
fark›nda olduklar›n›, bunun çözümünün yine
kendilerinde oldu¤unu kaydediyor.

ALDIRIfi ETM‹YORLAR
22 Temmuz seçimleri öncesi siyasiler,

bölgeyi köy köy dolaflarak vatandafltan
oy istiyor. Bunun içinde bölgenin can damar› olan
Habur S›n›r Kap›s›’n› gündeme getiriyorlar. Art›k
durumun fark›nda olan vatandafl ise bofl olarak al-
g›lad›klar› vaatlere ald›r›fl etmiyor. Yeni dönemde
tekrar adayl›klar›n› koyan milletvekili adaylar›
ise, önceki dönem Habur’un eski ifllevini kazan-
mas› için çok çal›flt›klar›n› belirtiyorlar. Bu vekil-
ler, Habur sorununun kendileri taraf›ndan çözüme
kavuflaca¤› iddias›ndalar. 7’de

Habur’u kim açacak?
Seçimler öncesi siyasetçiler Habur S›n›r Kap›s›’n›n tekrar aç›laca¤› vaatlerinde bulunuyor. Siyasilerin kimi
vatandaflla görüflerek, kimi de pankartlarla Habur’un seçimler sonras›nda aç›laca¤› sözünü veriyorlar.

TTaytrans’›n sahibi Fatofl Somsa tafl›mac›l›k
sektörünün kad›n yöneticilerinden biri.
Somsa, “Bir kad›n olman›n avantaj›n› da

dezavantajlar›n› da bir arada yafl›yorum. Er-
kek olsayd›m çal›flt›¤›m firmalarda ki müflteri-
lerimle daha iyi ifl harici dostluklar yaflayabi-
lirdim. Belki de bu dostluklardan ifl potansiye-
li üretebilirdim” diyor. 1996’da çok genç yafl-
tayken, tam anlam›yla 's›f›rla' kurdu¤u Tayt-

rans’›, 1997 ve 2001 krizlerine ra¤men bü-
yütmeyi baflarm›fl. Müflteri memnuniyetini tam
olarak kazanan ve sosyal sorumluluk projele-
rine de katk› sunan Somsa, ifl yaflant›s›na
yans›tt›¤› baflar›s›n› “Y›l›n ‹flkad›n›”  ödülünü
alarak da ispat etti. fiu anda tafl›mac›l›k sektö-
ründe hava ve deniz tafl›mac›l›¤› a¤›rl›kl› hiz-
met sunan Taytrans, lojistik firmas› olma yo-
lunda emin ad›mlarla ilerliyor. 66’’ddaa

I
rak’a tek girifl noktas› fi›rnak’›n Silopi ilçe-
sinde bulunan Habur S›n›r Kap›s›’nda ya-
p›lan miyonlarca dolarl›k ihracat, kap›n›n

yavafl ifllemesi sonucu durma noktas›na geldi.
Bölgede ihracat yapan esnaf birer birer ke-
penklerini indiriyor. Silopi’de bulunan banka-
lar ise kapanmaya bafllad›. Bölgede faaliyet
gösteren Sel-Az Petrol’ün sahibi Aziz ‹nangu,
halk›n ekmek kap›s› olan Habur’un h›zl› çal›fl-
mas›n› sa¤lamak için yaflanan sorunlara bir an
önce çözüm getirilmesini istedi.         7’de

Hayat durma
noktas›na geldi

Eko66’yla yak›ttan 
tasarruf sa¤lay›n

S.S Tüm Motorlu
Tafl›y›c›lar

Kooperatifleri Merkez
Birli¤i Baflkan Vekili
‹hsan Temel, yüzde 95
bireyselli¤i kendi içinde
tafl›yan bir sektörde
tafl›ma fiyatlar›n›n
pazarl›k fiyatlar›yla
belirlenmesinin,
ortada standart bir
fiyat›n
olmad›¤›n›n
göstergesi
oldu¤unu ifade etti. Temel, “Ortada tafl›tan›n
ne verirse tafl›yan›n ona kabul etti¤i bir sistem
oluflmufltur. Türkiye’deki bugünki sistem
budur. Türkiye’de bu yarat›lan sistemle
kamyoncu modern köleler haline sokulmufltur”
dedi. Türkiye’de tafl›ma fiyatlar›n› berlirleyen
bir belgenin olmad›¤›na dikkat çeken ‹hsan
Temel, araç say›s›ndaki fazlal›¤›n rekabet
flartlar›nda büyük olumsuzkluklar yaratt›¤›na
da dikkat çekti. 2’de

A
nkara Ticaret Odas› Baflkan› Sinan Ay-
gün’ün aç›klamas›na göre,  150’ye yak›n

milletvekili hakk›nda 280 fezleke düzenlendi.
Ancak vekillerin hiçbiri yarg›lanmad› ve ço¤u

yeniden aday. Bu
vekiller hakk›nda
verilen fezlekeler
aras›nda, h›rs›zl›k,
doland›r›c›l›k,
adam yaralama,
ihaleye fesat kar›fl-
t›rma, görevi kötü-
ye kullanma ve ya-
lan beyanda bulun-
ma gibi suçlar yer
al›yor.          2’de

Kamyoncu
modern köle!

Bu vekillere 
oy verece¤iz

BMC’ni yüzü gülüyor

S
on alt› ayda otomotiv sektöründe yaflanan
daralma ve yol açt›¤› s›k›nt›lara ra¤men çok
fazla etkilenmeyen BMC’nin s›rr›n› ve gü-

len yüzünü BMC Servis Müdürü Orhan Kurto¤lu
anlatt›.  BMC’nin son alt› ay›n› de¤er-
lendiren Kurto¤lu, a¤›r ticari guru-
bunda yapt›klar› yenilikler ile daha
güçlü motorlara önem verdiklerini,

böylelikle son alt› ay›n› durgun geçi-
ren otomotiv sektöründe kendileri-

nin bu bunal›m› yaflamadan ha-
fif ticari ve a¤›r ticari araçlarda
bir hareketlilik yaflad›klar›n›
belirtti. 5’te

Sokak ligine Sprinter

M
ercedes Benz Türk’ün
(MBT) sosyal sorumlu-
luk projesi "Bin Gole

Bir Sprinter" kampanyas› tamam-
land›. Projeyle birlikte Sokak Ligi
sosyal sorumluluk projesi çerçeve-
sinde 15 ilde 12 – 16 yafl grubun-
daki fiziksel, psikolojik ve sosyal
geliflimi risk alt›nda olan çocukla-

r›n düzenli futbol antrenmanlar›,
flehir içi veya flehirleraras› turnuva-
lar, sosyal ve e¤itim aktiviteleri ile
okul sisteminde kalmalar›n› ve mo-
tivasyonunun sa¤lanmas›n› hedefli-
yor.  MBT, 23 May›s’a kadar at›lan
1000 golün karfl›l›¤›nda 1 adet yeni
Sprinter’i Sokak Ligi program›n›n
kullan›m›na sundu.                5’te
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Kamyoncu esnaf›n›n düfltü¤ü eko-
nomik zorluklar, kamyoncular›
farkl› yollar aramaya itiyor. Sir-

keci nakliye borsas›nda görüfltü¤ümüz
‹skender Tuncel, ailesinin befl ferdinin
kamyonlar›n›n borcunu ödemek için
canla baflla çal›flt›klar›n› söylüyor. 1998
model kamyonunun borçlar›n› ödemek
için memleketinde bulunan muz ve çilek
bahçelerinden elde etti¤i geliri ve abisi-
nin yollad›¤› paray› kulland›¤›n› söyledi.
Tuncel, “Kamyonculuk art›k meslek ol-

maktan ç›kt›. Kamyonumu 83 bin
YTL’ye vadeli ald›m. 25 bin YTL borcu
kald›. Onu da ödeyince kamyonumu sa-
taca¤›m ve bu ifli b›rakaca¤›m” dedi.
2005 y›l›nda uygulamaya giren K1 bel-
gesinin ifllerli¤ini anlamad›¤› belirten
Tuncel, K1 belgesini ç›kartal› iki y›l ol-
du¤unu, ancak hiçbir denetimde kendi-
sinden bu belgenin istenmedi¤ini vurgu-
layarak, trafik denetlemelerinde halen
Ticari Araç Belgesinin soruldu¤una dik-
kat çekti.                                       3’te

“Kamyonun borcu
bitince sataca¤›m”

K1 ne ifle 
yarayacak

Son y›llarda iflsizlik
nedeniyle periflan

olan Nakliyeci esnaf›
bu kez de belgelerle
sorun yaflamaya baflla-
d›. Ankara’da yap›lan
Devlet Malzeme Ofisi
(D.M.O.) tafl›ma iha-
lesinde L1 ve R1 yet-
ki belgesi flart› aran-
mas›, ihalenin bir son-
raki tarihe ertelenme-
sine neden oldu. 

Elaz›¤’dan ‹haleye
ifltirak eden S.S. 22
nolu Elaz›¤ ve Civar›
Kamyoncular-Motor-
lu Tafl›y›c›lar Koope-
ratifi Baflkan› Murat
Orman, “Bu bir hak-
s›zl›kt›r. Kooperatifi-
mizin 180 üyesi bun-
dan dolay› ma¤dur
edilmifltir” dedi.  4’te

SEKTÖRÜN OJEL‹ TIRNAKLARI
Tafl›mac›l›k sektöründe büyük bir devrim yaflan›yor.

Kad›nlar, bir zamanlar TIR’lar›n, yollar›n ve erkek-
lerin tekelindeki sektörü ele geçirdi. Zarafetlerinden

ve ojeli t›rnaklar›ndan taviz vermeyen patroniçeler,
"kamyoncu" imaj›n› da y›kt›. fiimdi sektörün hemen

her kolunda kad›nlar yer al›yor. ‹lk önceleri

halkla iliflkilerden bafllayan sektördeki kad›n giriflimcile-
rin hikâyeleri sektörde doruk noktas›na ç›kana kadar
devam ediyor. Bizde sizler için sektörün giriflimci kad›n-
lar›n› yak›ndan inceledik. Röportaj serimiz devam eder-
ken sektördeki kad›n giriflimcilerin hikâyelerini sizlere
aktarmaya devam edece¤iz.

“Sektörün
Ojeli T›r-

naklar›” ya-
z› dizimizin
ilk konu¤u,
Taytrans’›n
sahibi Fa-

tofl Somsa.

Somsa, kad›n olma-
n›n avantajlar›n› da
dezavantajlar›n› da
yaflad›¤›n› söylüyor.

Fatofl Somsa ve TaytransFatofl Somsa ve TaytransFatofl Somsa ve TaytransFatofl Somsa ve TaytransFatofl Somsa ve TaytransFatofl Somsa ve Taytrans

TTüürrkk  mmuucciiddii  TTaa--
llaatt  MMoollllaaoo¤¤lluu

ttaarraaff››nnddaann  yyaakk››tt
ttaassaarrrruuffuu  ssaa¤¤llaammaakk  aammaa--

cc››yyllaa  üürreettiilleenn  EEkkoo6666,,  
kkuullllaann››llaann  aarraaççllaarr››nn  ppeerrffoorrmmaannss››--
nn››  aarrtt››rr››yyoorr..  ÇÇeevvrree  ddoossttuu  cciihhaazz
aayyrr››ccaa  mmoottoorruunn  öömmrrüünnüü  uuzzaatt››yyoorr..

Y
anma verimini artt›ran parti-
külleri parçalayarak, egzoz
emisyon de¤erlerini s›f›ra indi-

ren Eko66 sayesinde, yak›ttan yüzde
15-35 aras› tasarruf sa¤lan›yor. Ayr›ca,
do¤a dostu olan Eko66; yap›lan testler
sonras› motor bünyesindeki partikülle-
rin tam yanmas› sonucuyla, motorun
ömrünü uzatt›¤› gözlendi. 

HERKES KULLANACAK

Cihaz motor ya¤›n›n kirlenmesini de
engelledi¤i için, çekifl gücünü art›r›yor.
Eko66’n›n mucidi Makine Yüksek
Mühendisi Talat Mollao¤lu, uzun y›llar
üzerinde çal›flarak üretti¤i cihaz›n, ya-
k›n gelecekte tüm araçlarda kullan›la-
ca¤›n› söyledi.                              8’de

Vekil adaylar›, oy için bölgenin can damar›
olan Habur S›n›r Kap›s›’n› gündeme getiriyor.
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Bir bilen, bana
nakliyeciler platformunu

anlats›n lütfen!

Son günlerde Sirkecide bulunan kam-
yoncular›n dertlerine sözde çare bul-

mak için harekete geçen birileri (!) “Nakli-
yeciler Platformu” ad› alt›nda siyaset yap-
maya bafllad›..

Kimlerden olufluyor bu nakliyeciler plat-
formu?

Y›llard›r kaderine terk edilen, her ortam-
da itilip, kak›lan, horlanan kamyoncu es-
naf› için mi çal›fl›yor bu insanlar? Yoksa
kendi kuyruklar› kap›ya k›s›l›nca; sesleri
yüklen midir?

Do¤rusu çok merak ediyorum bu nakli-
yeciler platformu ne zaman kimlerle kurul-
du? Bir bilen varsa lütfen bana aç›klas›n!..

Maksad›m ar› kovan›na çomak sokmak
de¤il!.. Kamyoncu esnaf›n›n ekonomik re-
faha kavuflmas› için yapmayaca¤›m fley-
de yoktur…

www.tasimacilar.com ve Tafl›mac›lar
Gazetesi’ni takip edenler iyi bilir! Esnaf›n
sorunlar›n› gündeme getirip, çözüm yolla-
r› arad›¤›m›. Ve bugüne kadar gündeme
getirdi¤imiz sorunlar›nda yüzde 85’inin
çözüme kavufltu¤unu!.. 

Edirne’den-Kars’a kadar uzanan Ana-
dolu Turu yolculu¤umuzda binlerce kam-
yoncu esnaf›yla dertlefltik. Yaflad›klar› so-
runlar› kendi a¤›zlar›ndan dinleyip hem
gündemimize tafl›d›k, hem de dönemin
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m’a sunduk.
Hükümet yetkilileri ve sivil toplum kurulufl-
lar› ile üretici firmalar›; kamyoncu esnaf›-
n›n sorunlar›n›n çözümü noktas›nda hare-
kete geçirdik!..

Y›llard›r Sirkeci’de TCDD arazisi üzerin-
de faaliyet gösteren nakliye komisyoncu-
lar›n›n, baz› nedenlerden ötürü mahkeme
karar›yla barakalardan ç›kart›lmas›n›n ar-
d›ndan ifl almak için gidecek yeri olmayan
kamyoncu esnaf›; Sirkeci Gar› yan›nda
bulunan parkta toplanmaya bafllad›. Kam-
yoncu esnaf›n›n parkta yaflad›¤› sorunlar›
ilk gündeme getiren; sektör taraf›ndan en
çok takip edilen www.tasimacilar.com ve
Tafl›mac›lar Gazetesi’dir.

Dönemin UND Genel Sekteri ve fluan ki
UND Baflkan› Tamer Dinçflahin’i esnafla
buluflturan ve sorunu ‹TO meclisine tafl›-
yan, ‹TO Baflkan› Murat Yalç›ntafl’›n soru-
nun çözümü için harekete geçmesini sa¤-
layan yine www.tasimacilar.com ve Tafl›-
mac›lar Gazetesi’dir.

‹TO Baflkan› Murat Yalç›ntafl ve UND
Baflkan› Tamer Dinçflahin; kamyoncu es-
naf› için nakliyeciler sitesi yap›lana kadar
geçici olarak tekrar ayn› yerde faaliyetleri-
ne devam etmesi için TCDD Genel Müdü-
rü ile Ankara’da bir görüflme yaparak
olumlu sonuçlar alm›flt›r. An›tlar Genel Ku-
rulu ile gerekli yaz›flmalar yap›lm›fl ve
An›tlar Genel Kurulu’ndan olumlu cevap
en k›sa zamanda ç›kacakt›r. Olumlu ceva-
b›n ç›kmas›yla birlikte kamyoncu esnaf›
tekrar eski yerinde faaliyetlerine devam
edecektir!..

Genel seçimleri f›rsat bilen baz› çevre-
ler, nakliyeciler platformu ad› alt›nda gün-
demi meflgul etmektedir. Kamyoncu evi-
ne bir ekmek götürmenin hesaplar›n› ya-
parken, bu insanlar alacaklar› komisyon-
lar› düflünmektedir. Bu insanlar forwarder
maskesi alt›nda “kamyoncunun s›rt›ndan
daha fazla nas›l kazanç elde edebilirim”
düflüncesidir.

Bana göre nakliyeciler platformunu
oluflturacak kifliler kamyoncu esnaf› ve
bu esnaf›n oluflturdu¤u sivil toplum kuru-
lufllar›d›r. Kamyoncunun halinden ancak
kamyoncu esnaf› anlar. Ülkemizde 600
bin civar›nda kamyon bulunmaktad›r. Bu
kamyonlar›n yüzde 80’ini bireysel kam-
yoncular, geriye kalan›n› ise flirket kam-
yonlar› oluflturmaktad›r!..

Kamyoncu esnaf›n›n yaflad›¤› sorun-
lar›n çözümü için gerçek nakliyeciler
platformunun oluflturulmas› dile¤iyle
hoflça kal›n!..

M. Naci
KALENDER

M. Naci KALENDER

22 Temmuz sabah› ülke yönetiminin
hangi parti ve ya partilere emanet

edilece¤i sorusu yavafl yavafl netlefl-
meye bafllayacak. 

Ancak, nakliyecilerin 4,5 y›l süren Ak
Parti iktidar›ndan hiç de memnun ol-
mad›¤› özellikle kara tafl›mac›l›¤› sek-
törünün Ak Parti iktidar›na tepkisinin
her geçen gün artt›¤› gözleniyor. Ya-
zarlar›m›zdan Tüm Nakliyeciler Derne¤i
(TÜMNAK) Baflkan› Nilgün Önkal, AK
Parti iktidarina yönelik tepkisini bu haf-
taki yaz›s›nda flöyle kaleme ald›. 

Seçimlere 5 gün kald›. Bütün siyasi
parti baflkanlar› seçim bildirilerini ka-
muoyuna duyurdular. Hepsi çeflitli TV
kanallar›nda iktidara geldiklerinde ne
yapacaklar›n›, parti politikalar›n› aç›kl›-
yorlar. 

Mitinglerde söylenmedik söz, veril-
medik vaat kalmad›. Bütün partiler çift-
çinin, köylünün, esnaf›n, iflçinin, üreti-
cinin, sanayicinin periflanl›¤›ndan, ö¤-
rencilerin s›k›nt›lar›ndan bahsediyor.
Hatta iktidar partisi bile sanki 4.5 y›l-
dan beri ülkeyi yöneten kendileri de¤il-
mifl gibi y›llar önce verdi¤i ama yerine

getirmedi¤i sözleri tekrarl›yor, flikayet
ediyor. Tek kelime ile ad› geçmeyen bir
tek nakliyeciler var. Sanki bu ülkede
Kara Tafl›mac›l›¤› diye bir sektör yok. 

Say›n Baflbakan R.T.Erdo¤an 2002
seçimlerinden önce yapt›¤› bir konufl-
ma da; HZ.ÖMER FIRAT’IN SUYUNDA
B‹R KOYUN BO⁄ULSA KEND‹S‹N‹
SORUMLU H‹SSEDERD‹, B‹ZLER DE
HZ.ÖMER HASSAS‹YET‹ ‹LE S‹ZLERE
H‹ZMET EDECE⁄‹Z” demifllerdi.

F›rat’›n suyunda koyun bo¤uldu mu
bilmiyorum ama bu hassasiyetteki bir
Baflbakan’›n kendi iktidar›nda yüz bin-
lerce Kara Tafl›ma Sektörü çal›flan›na
yap›lan mali zulme, psikolojik iflkence-
ye nas›l kay›ts›z kald›lar?  

Bu ülkede Kara Tafl›mac›l›k Sektö-
rü’nün d›fl›nda belge ücreti diye trilyon-
larca para al›nan bir baflka sektör var
m›?

Kara Tafl›mac›l›k Sektörü bütün dün-
ya da stratejik sektörler aras›nda yer
alm›yor mu?

Bütün geliflmifl ülkeler tafl›mac›l›k
sektörü ile ilgili Ulusal politikalar izlemi-
yor mu?

Bütün geliflmifl ülkelerde mevcut hü-
kümetler mazota 3 fenik zam yapmaya
kalkt›klar›nda neler oldu¤unu bilmiyor-
lar m›?

Bu ülkede duyan›n inanmad›¤›, insan
akl› ve mant›¤›n›n almad›¤›, hiçbir vic-
dan›n kabul edemeyece¤i bir yasa ve
yönetmelikle yüz binlerce insan ma¤-
dur edilmedi mi?

Binlerce aile çoluk çocu¤unun r›zk›n›
Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n döner serma-
yeye yat›rmad› m›?

Binlerce küçük iflletme büyük firma-
lar›n tafleronu olmaya zorlanmad› m›?

Binlerce kay›t alt›nda firma kanun ve
yönetmelik nedeniyle kay›t d›fl› faaliyet
gösterir hale gelmedi mi?

Yüzlerce firma çal›flanlar›n› ç›kart-
mak zorunda kald› ve yurtd›fl›nda firma
kurdu. Ülke vergi kayb›na u¤rad›, in-
sanlar iflsiz kalmad› m›?

Yüz binlerce YTL belge ücreti için
küçük ölçekli Türk firmalar› bankalara,
tefecilere borçlanmad› m›? 

Büyük medya nerede?
Mevcut hükümetin düflük kur, yük-

sek faiz politikas› sonucu Kara Tafl›-
mac›l›k Sektörü de en az yüzde 30 za-
rarla ayakta kalmaya çal›fl›yor. Döviz
üzerinden kazanc› yüzde 30 gerilirken,
YTL olarak yapt›¤› giderlerinde yine en
az yüzde 30-40 yükselme oldu. Bu ifl-
leyifl içinde ayakta kalmaya çal›flan
küçük iflletmelerden bir de yüz binler-
ce YTL belge ücreti nas›l al›n›r diye
soran bir politikac›,  bu zulmü kamu-
oyuna duyuran medya-büyük (!) bas›n
neden yok?

Denize ve Havaya ÖTV’siz akaryak›t
deste¤i, ya Karaya?

Denizyolu tafl›mac›lar›na ÖTV’siz
mazot deste¤i sa¤lan›rken, ç›kar›lan
Denizyolu yönetmeli¤i ile koskoca ar-
matörlerden istenmeyen paralar, ayn›
sektörün mensubu olan yüz binlerce
kamyoncudan belge ücreti diye tahsil
edildi. Defalarca yaz›ld›, çizildi; Deniz-
yolu tafl›mac›l›¤› yapan firmalar›n bir-
ço¤unun TIR filosu var. Bu mazotlar›
TIR’lar› için kullan›p kullanmad›klar›

konusu hep flaibeli olarak kald›.
Havayolu tafl›mac›lar› da yine

ÖTV’siz yak›t deste¤i ile “art›k herkes
uçuyor” reklamlar› ile desteklendi.
Ulaflt›rma Bakanl›¤› destek verdi¤i ha-
vayolu flirketlerine bari bir tane cena-
ze arac› alma flart› koysayd›. fiehit
Binbafl›’n›n uçaktan inen tabutu ba-
vullar›yla beraber kamyonetle tafl›n-
masayd›. 

Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n Kara Yolu
Tafl›mac›lar›na yapt›¤› üvey evlat mu-
amelesi,  haks›zl›k, mali zulüm, psiko-
lojik iflkence hiç siyasiler taraf›ndan
gündeme getirilmedi, seçim bildirile-
rinde yer almad›. 

Kara Tafl›mac›l›k Sektörü mensup-
lar› bunun hesab›n› sand›kta elbette
soracakt›r. Ayn› yaz›m›n bafl›nda Bafl-
bakan’›n örnek verdi¤i ama hiçbir za-
man göstermedi¤i HZ. ÖMER HAS-
SAS‹YET‹ ile oyumuzu kullanmal›y›z.
E¤er bunu baflaramazsak bu günleri-
mizi arayaca¤›m›zdan kimsenin kufl-
kusu olmas›n.

Bu yaz›y› okudu¤unuzda belki de
seçimler bitmifl olacak. Seçimler bite-
cek ama ne ülkemizin ne de sektörü-
müzün sorunlar› kolay kolay bitmeye-
cek. Ülkemiz de satacak pek bir fley
kalmad›¤›na göre mevcut iktidar çok
az bir olas›l›kla da olsa tek bafl›na ikti-
dara gelirse baflta bizler, Kara Tafl›-
mac›l›k Sektörü mensuplar› olmak
üzere tüm çal›flanlar, üretenler böb-
reklerini sat›fla ç›karmaya haz›r olsun. 

Ülkemiz, gelece¤imiz, çocuklar›m›z,
ekme¤imiz, eme¤imiz, onurumuz için
Hay›rl›s› olsun diyorum.

S.S. Tüm Motorlu Tafl›y›c›lar Kooperatifleri Baflkan Vekili Temel:

Seçimlerden sonra
böbreklerimizi satmayal›m

Nilgün
ÖNKAL

Nilgün ÖNKAL

Kamyoncumodernköle 

Y
üzde 95 bireyselli¤i kendi içinde
tafl›yan bir sektörde tafl›ma
fiyatlar›n›n; pazarl›k fiyatlar›yla

belirlenmesinin, ortada standart bir fiyat›n
olmad›¤›n›n göstergesi oldu¤unu ifade eden
S.S Tüm Motorlu Tafl›y›c›lar Kooperatifleri
Merkez Birli¤i Baflkan Vekili
‹hsan Temel, “Ortada
tafl›tan›n ne verirse
tafl›yan›n ona kabul
etti¤i bir sistem
oluflmufltur.
Türkiye’deki
bugünki sistem
budur. Türkiye’de
bu yarat›lan
sistemle
kamyoncu
modern

köleler haline sokulmufltur” dedi.
Türkiye’de tafl›ma fiyatlar›n› berlirleyen

bir belgenin olmad›¤›na dikkat çeken ‹hsan
Temel, araç say›s›ndaki fazlal›¤›n rekabet
flartlar›nda büyük olumsuzkluklar yaratt›¤›na
iflaret etti. 

500 B‹N TAfiIMACI

Türkiye’de yük tafl›ma kooperatif
say›s›n›n 500 civar›nda oldu¤unu,
tafl›mac› say›s›n›n ise 500 bin civar›nda
oldu¤unun alt›n› çizen ‹hsan Temel;

“fiimdi bu kooperatiflere ba¤l› 70
bin tafl›mac›dan bahsediyorsunuz ve
sonradan da diyorsunuz Türkiye’den

800 bin kamyon var. Bu bakan›n kendi
say›s›. fiimdi 700 bin 800 bin aras›nda
olan kamyon say›s›n›n 70 bini
kooperatifler fleklinde, 70 bini hadi

varsayal›m flirketler fleklinde örgütlü ise
geri kalan 650 bin kamyon nerede?

Bireysel çal›fl›yor. Peki bunlar
bireysel çal›fl›yor da noluyor?

Türkiye’de tafl›ma fiyatlar›n›
belirleyen bir belge mi var?
Yok, Türkiye’de tafl›ma
piyasas› serbest rekabet
piyasas› esprisi alt›nda ki
serbest piyasa rekabeti eflit
kuvvetler aras›nda olur”
diye konufltu. 

‹stanbul’da 150’nin
üzerinde Esnaf Odas›
bulundu¤unu, bunlar›n
48 tanesinin de floförler
odas› oldu¤unu
kaydeden Temel,
‹stanbul’da 76 bin
kayondan
bahsedildi¤ini ve

bunlardan sedece 6 bin
adedinin bir örgütlülük

içerisinde yer ald›¤›n› aktard›.  
Tafl›mac›l›k sektörünün bu güne kadar

yaflad›¤› temel s›k›nt›lar›n hepsinin
kayna¤›nda kanunsuzlu¤un yatt›¤›n› aktaran
Temel, “En kötü kanun, kanunsuzluktan
iyidir” dedi. 

4925 say›l› Tafl›ma Kanunu’nu da
de¤erlendiren ‹hsan Temel,  kanunun tam
anlam›yla ifllemesi için hükümetin 25 y›ll›k
oy kayg›s›ndan uzak durmas› gerekti¤ini
kaydederek, “fiimdi devlet bir yasa ve kanun
ç›kart›yor. Bunun e¤risi var do¤rusu var. Biz
e¤er ülkemizin gelece¤ini düflünüyorsak,
günlük politikalar yapmamal›y›z. Gelece¤i
heba etmemeliyiz. Ne oldu? yafl flart› ortadan
kalkt›, bireysel kamyoncu devam ediyor”
fleklinde konufltu. 

Tafl›ma kanunuyla Kooperatiflere özmal
flart› getirildi¤ini hat›rlatan Temel, Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’n›n ve hükümetin, kooperatiflere
olan yaklafl›m›n› flu sözlerle elefltirdi: “Bu
hükümetin anlay›fl› ‘fiu kooperatifler belli
ideolojik düflüncelerin oluflturdu¤u
kurumlard›r. Bu ideolojik düflünceler zaten
ça¤ d›fl› kalm›flt›r, kooperatifler de ça¤ d›fl›
kalm›flt›r. Ne yapal›m? kooperatiflere gerek
yok’ anlay›fl›d›r”

fi‹RKETE ÇEV‹R‹N

Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n kooperatifleri
s›radan bir kurulufl kabul etti¤i için özmal
flart›n› kooperatifler için de istedi¤ini dile
getiren Temel, “Halbuki 150 tane orta¤› olan
bir kooperatifin 150 tane özmal arabas› var
demektir. Bunu böyle kabul edin diyoruz,
‘yok biz kabul etmeyiz’ diyorlar. ‹kincisi ne
yapt› bakanl›k biliyor musunuz?
Kooperatifleri ortadan kald›rmak ve
kooperatif özgürlü¤ünü ortadan kald›rmaya
yönelik dedi ki; ‘Siz kooperatiflerinizi da¤›t›n
flirket olun gelin, yetki belgesi ücretinin
yar›s›n› ben size verece¤im” dedi. 

A
nkara Ticaret Odas› (ATO) Baflkan› Sinan
Aygün, 22 Temmuz seçimleri öncesi, siya-
setçilerin Cumhurbaflkanl›¤› ve terör konu-

suna kilitlendi¤ini kaydederek, “Defolu vekillerle
seçime gidiliyor” dedi. ATO Baflkan› Sinan Aygün,
partilerin, milletvekili dokunulmazl›¤›n›n kald›r›l-
mas› konusunda halka aç›kça taahhütte bulunmala-
r›n› isteyerek, “Türk halk› sand›¤a giderken doku-
nulmazl›k ay›b› konusunda partilerin ne yapaca¤›n›
bilmeli” de¤erlendirmesini yapt›.  

H›rs›zl›k, doland›r›c›l›k, adam yaralamak ve iha-
leye fesat kar›flt›rmak gibi suçlardan dolay› 150’ye
yak›n milletvekili hakk›nda 280 adet fezleke dü-
zenlendi¤ini hat›rlatan Aygün, “Bu vekillerin hiçbi-
ri yarg›lanmad› ve ço¤u yeniden aday oldu. Defolu
vekillerle seçime gidiliyor” aç›klamas›nda bulundu. 

Ço¤u aday gösterilen milletvekillerinin itham
edildikleri suçlar flöyle: 

‹haleye fesat kar›flt›rmak, zimmet, h›rs›zl›k, do-
land›r›c›l›k, silahl› ya¤ma suçuna azmettirmek,
tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebi-
yet vermek, adam yaralamak, görevi kötüye kul-
lanmak, görevi ihmal, yalan beyanda bulunmak,
teflekkül halinde akaryak›t kaçakç›l›¤›, kaçak su
hatt› çekmek suretiyle h›rs›zl›k, evrakta sahtecilik,
sahte olarak tanzim edilen resmi evrak› bilerek
kullanmak, cezaevine yasak madde sokmaya ça-
l›flmak, cürüm ifllemek için teflekkül oluflturmak,
Cumhurbaflkan›’na hakaret, kamu görevlisine ha-
karet, Dernekler Kanunu’na muhalefet, Koopera-
tifler Kanunu’na muhalefet, Siyasi Partiler Kanu-
nu’na muhalefet, Vergi Usul Kanunu’na muhale-
fet, Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Kanunu’na
muhalefet, Türk Ceza Kanunu’na ayk›r›l›k, Dev-
let ‹hale Kanunu’na ayk›r›l›k, seçim propagandas›
yasa¤›na ayk›r› hareket, halk› s›n›f, ›rk, din, mez-
hep veya bölge farkl›l›¤› gözeterek aç›kça tahrik
etmek, halk› suç ifllemeye teflvik etmek, silahla
tehdit, havaya silahla atefl açmak, müessir fiil,
emre riayetsizlik, oteli zarara u¤ratmak.

Tafl›y›c›lar Kooperatifleri Merkez Birli¤i Baflkan Vekili ‹hsan Temel, tafl›mac›lar›n
yarat›lan sistem içerisinde modern kölelere dönüfltürüldü¤ünü öne sürdü.

Rusya bonus 
belgeleri geldi

T
ürkiye Odalar ve
Borsalar Birli-
¤i’nden (TOBB) al›-

nan bilgiye göre, May›s
ay›na ait 984
adet Rusya bo-
nus belgesinin
önümüzdeki
günlerde da¤›-
t›laca¤› ö¤re-
nildi.

Türk nakli-
yecileri, Rusya
tafl›malar›na
iliflkin büyük s›k›nt› yaflar-
ken, iki ülke Ulaflt›rma Ba-
kanl›¤› yetkilileri geçti¤i-

miz günlerde bir araya gel-
mifl ancak belge adetlerin-
de bir sonuç al›namam›flt›.
Yap›lan görüflmelerden

sonra mevcut
kotalar›n art›r›l-
mas› konusunda
bir geliflme sa¤-
lanamad›¤›n-
dan, Kara Ulafl-
t›rmas› Karma
Komisyon Top-
lant›s›’n›n 2007
y›l›n›n Eylül-

Ekim aylar›nda Mosko-
va’da yeniden yap›lmas›na
karar verilmiflti. 

Fazla tonaja
gümrükten uyar›

E
dirne Gümrük ve
Muhafaza Baflmü-
dürlü¤ü ‹psala

Gümrük Müdürlü¤ü, tafl›-
ma s›n›r›n›n üs-
tünde yük al›n-
mas› veya dingil
a¤›rl›klar›n› afla-
cak flekilde yük-
leme yap›lmas›
halinde çeflitli
cezalar›n uygu-
lanaca¤›n› aç›k-
lad›.

Gümrük Müdürlü¤ü,
2918 say›l› Karayollar›
Trafik Kanunu’nun 65’inci
maddesine ayk›r› bir flekil-

de araçlar›na fazla tonaj
at›lmas› durumunda, iflle-
tenlere bin 78 YTL, gönde-
renlere 2 bin 156 YTL para

cezas› uygulana-
ca¤›n› bildirdi. 

Uluslararas›
nakliye flirketleri-
ni uyaran Güm-
rük Müdürlü¤ü,
flartlara uymayan
yük tafl›mas›nda
kullan›lan tafl›tla-

r›n gerekli flartlar sa¤lay›n-
caya kadar fazla yükün bo-
flalt›laca¤›n› ve arac›n tra-
fikten men edilece¤i uyar›-
s›nda bulundu.

Ankara Ticaret Odas› Baflkan› Sinan Aygün.

Defolu vekillerle
seçime gidiliyor

‹hsan Temel

A
lia¤a Ticaret Odas› (ALTO) Baflkan›  Adnan
Saka’n›n ye¤eni Sedef Emre, ‹zmir-Çanakka-
le yolunda meydanda gelen trafik kazas›nda

hayat›n› kaybetti. 
Alia¤a’y› yasa bo¤an kaza, 16 Temmuz akflam

saat 21.15 s›ralar›nda ‹zmir – Çanakkale karayolu
üzerinde Yeni Foça kavfla¤›na bir kilometre uzakl›k-
ta meydana geldi¤i bildirilirken, kazan›n Sedef Em-
re’nin, direksiyon hakimiyetinin kaybetmesiyle, ara-
c›n›n takla atmas› sonucu meydana geldi¤i ö¤renil-
di. Adnan Saka’n›n ye¤eni Sedef Emre’nin cenaze-
si; bugün (17 Temmuz 2007 Sal› günü) Alia¤a Mer-
kez Camiinde ‹kindi namaz›n› müteakip k›l›nacak
cenaze namaz›n›n ard›ndan Alia¤a kabristan›nda
defnedilece¤i bildirildi.

ALTO Baflkan› 
Saka’n›n ac› günü
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Bireysel kamyonculuk
Türkiye’nin gerçe¤idir

Kalk›nmakta olan ülkemizde nüfus art›fl
h›z› ile istihdam aras›ndaki dengesiz-

lik, milyonlarca vatandafl›m›z›n iflsiz kal-
mas›n› sa¤lam›flt›r.

Devlet; vatandafl›na ifl bulmakta güçlük
çekince, vatandafl az sermaye ile de olsa
kendisine ifl yaratma yolunu tercih etmifl-
tir.

Bu durumu daha iyi anlamak için genç
cumhuriyetimizin ilk kurulufl y›llar›na bak-
mak laz›m. Halk›m›z›n verdi¤i kurtulufl sa-
vafl›na müteakip, gayri Müslim olan sa-
natkar ve tüccarlar ülkemizi terk etmifller-
dir. Atalar›m›z cumhuriyetten önce genel-
likle toprakla u¤rafl›rlard› ve ticaret erba-
b›n› da çerçi diye adland›r›p, be¤enmez-
lerdi!..

Harf devrimi ile beraber sosyal serma-
yesinin büyük ço¤unlu¤unu yitirmifl olan
yaklafl›k 13 milyon nüfusa sahip ülkemiz,
kibrit kutusu dahi üretecek durumda de-
¤ildi. ‹flte tam bu noktada Ulu önder
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadafl-
lar›n›n çizdi¤i yoldan ayr›lmayan halk›m›z
bir sanayi toplumu yaratmay› baflarm›fl
ve muas›r milletler seviyesine eriflmek
için yoluna h›zl› ad›mlarla devam etmek-
tedir.

Benzer koflullara sahip dünyan›n hiçbir
milletine nasip olmayan bu baflar›n›n bü-
yük k›sm›, bireysel kamyoncunun fedakâr
çal›flmalar›n›n ürünüdür. 80 y›ld›r kam-
yoncu esnaf›, kar›n toklu¤una tafl›mac›l›k
yapm›flt›r. Bilindi¤i gibi ulafl›ma altyap›s›-
n› kuramayan tafl›ma modlar› aras›nda
dengeyi sa¤lamayan ülkelerin sanayilefl-
mesi ve kalk›nmas› nerede ise imkâns›z.
‹flte ülkemiz bu imkâns›z› bireysel tafl›-
mac›l›¤› yaratarak baflarm›flt›r!..

Bireysel kamyonculuk gibi hizmet sek-
töründe irili ufakl› binlerce iflletme do¤-
mufltur. On nüfuslu bir aile düflünelim:
hepsinin sanayi sektöründe ifl bulmalar›
tabi ki imkâns›z! Peki, ne olacak? bunlar
ifl kurumuna müracaat etmifller, aylarca
beklemifller ifl veren yok! Ne yapacaklar?
25 yafl›na gelmifller, bir ömür iflsiz mi ge-
çecek? Evde ne tür tak›lar varsa kuyum-
cuya bozdurulur, kalan› eflten dosttan
borç edilerek ya bir bakkal, manav, mani-
fatura benzeri dükkân açar ya da bir
kamyon alarak tafl›mac›l›k hayat›na bafl-
lar. Devletine yük olmas› muhtemel olan
delikanl›m›z, bir ifl kurarak hem devletine
yük olmaktan kurtulmufl hem de yapt›¤›
ticaretten katma de¤er yaratarak devleti-
ne yard›mc› olmufltur!..

Geliflmifl ülkelerin, ülkemize dayatt›kla-
r› bize göre kartelleflme modelleri ülkemi-
zi kaosa sürükleyecektir. Onlar›n istedi¤i
irili ufakl› çok iflletmedense, az say›da
büyük iflletmelerle halk›n ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmas›d›r. Ne imifl! ileri teknoloji
ürünleri ile yap›lacak üretimde ifl gücün-
den az istifade edilece¤i için daha kalite-
li ve ucuz ürünler elde edilecekmifl veya
daha kaliteli ve ucuz hizmet sunulacak-
m›fl!.. Bir atasözümüz var: ‘’bekâra efl
boflamak kolayd›r’’ derler. Bu ülkelerin
nüfus art›fl h›zlar› y›ll›k yaklafl›k binde yir-
mi falan de¤ildir ve bu ülkelerin 11 milyon
iflsiz ordusu tabiî ki yoktur. Onlar için ha-
va hofl. Bize her yolu gösterirler ama s›ra
insan›m›z eme¤inin serbest dolafl›m›na
gelince hemen kap›lar› kapat›rlar. Türkiye
bu efendilerin tuza¤›na düflmemelidir.

Bu koflullar muvacehesinde bilinçli ola-
rak yarat›lm›fl olan kamyonculuk mesle¤i,
Türkiye’nin gerçe¤idir. Bütün dünyada
kabul gören bir gerçek var: “verilen hak-
lar geri al›namaz.” Günün koflullar›nda ül-
kemiz bireysel tafl›mac›l›¤a ihtiyaç duydu
ve kamyoncular›m›zda bu ihtiyac› karfl›la-
d›. fiimdi devlet hiçbir fley olmam›fl gibi
çeflitli masum gibi görünen nedenlerle bi-
reysel tafl›mac›l›¤› ortadan kald›rma plan-
lar›n› yapmamal›d›r. Bireysel tafl›mac›lar›-
m›z›n büyük ço¤unlu¤u örgütlü ve bu
haklar›n›n bilincindedir.

Sosyal devletin gere¤i; küçük serma-
yelerle kurulmufl olan bu bireysel ticari ifl-
letmelere çeflitli kolayl›klar sa¤layarak,
adil bir rekabet ortam›nda ticari faaliyet-
lerinin devam edilmesi sa¤lanmal›d›r. Oy-
sa bu gün di¤er iflletmelerin ödedikleri
vergiye ek olarak kamyoncu esnaf›, Mo-
torlu Tafl›tlar Vergisini ödemektedir. Bu
güne kadar bireysel kamyoncu, devletten
bir kurufl teflvik almam›flt›r. Deniz ve ha-
va yollar› ile uluslararas› kara tafl›mac›la-
r›na tan›nan vergilerden ar›nd›r›lm›fl mo-
torin sat›fl›, iç tafl›malar› yapan bireysel
kamyonculardan esirgenmifltir. Bu anti-
demokratik ve haks›z uygulamalara ra¤-
men bireysel kamyoncu bu gün hala
ayakta ise ve bu pazarda “bende var›m”
diye biliyorsa, en ufak devlet katk›s› ile
neler yapabilecekleri ve ne ölçüde katma
de¤er yaratacaklar› her halde herkesçe
malumdur!..

Bireysel kamyoncular sadaka istemi-
yor. Sadece adalet ve eflitlik istiyor!.. Adil
bir rekabet ortam› istiyor!.. Onurlu bir ya-
flam için onurlu bir kazanç istiyor!.. Veril-
mifl haklar›n›n çeflitli d›fl güdümlü entrika-
larla ellerinden al›nmamas›n› istiyor!..

Nizamettin
KARADA⁄

Nizamettin KARADA⁄

SEKTÖR
TAfiIMACININ

G  Ü  N  D  E  M  ‹

MYE yetki
belgelerinin

s›n›rland›r›lmas›
do¤ru mu? (2)

Kara Ulaflt›rmas› Genel
Müdürlü¤ünün 33 No’lu

genelgesinin V. maddesinde
bu genelgenin yürürlü¤e gir-
mesinden önce flube say›s›
4(dört) adetten fazla olan yet-
ki belgesi sahiplerinin
31.12.2007 tarihine kadar du-
rumlar›n› bu genelgede belir-
tilen flube say›s›na uygun hale
getirmeleri(1 merkez 4 flu-
be)istenmektedir.

Yat›r›m yapm›fl gerçek ve
tüzel kiflilerin haklar›n›n ko-
runmas› ve ma¤duriyetlerinin
önlenmesi için, genelgenin ç›-
k›fl tarihinden önce yetki bel-
gesi alm›fl firmalar›n mevcut
durumlar›n›n korunmas›, yeni
yetki belgesi alacaklar›n ge-
nelge flartlar›na uymalar›n›n
uygun olaca¤› kanaatindeyim.

Ayr›ca Kara Ulaflt›rmas›
Genel Müdürlü¤ü 33 Syl. Ge-
nelgesinin i) maddesinde ekte
yer alan illerin nüfus say›m›
sonuçlar›n› dikkate alarak,
her ile asgari 2 e¤itim merke-
zi olmak üzere, her 350 bin
kifli için bir e¤itim merkezi-
nin/flubenin yetkilendirilmesi
buna ba¤l› olarak her vilaye-
timize nüfus say›s›na göre be-
lirlenecek say›da yetki belgesi
verilmesini belirtmifltir.

Kanaatimce illerin nüfus
say›lar›na göre oranlama ya-
p›l›p, e¤itim merkezlerinin sa-
y›lar›n›n tespit edilmesi yanl›fl
rakamlar›n ç›kmas›na neden
olabilecektir. Sadece SRC bel-
gesi düflünüldü¤ünde Türkiye
‹statistik Kurumunun 2006
verilerine göre kamyon, kam-
yonet, otobüs say›s› 2 milyon
581 bin adettir. Muafiyetle
SRC belgesi alanlar› bile düfl-
seniz yinede milyonla ifade
edilen say›da SRC belgesi
alacak sürücü karfl›m›za ç›ka-
cakt›r. Ayr›ca ODY ve ÜDY
sertifikas› alacak kifli say›s›
100.000’dir. 

Bölgelerdeki araç say›s›-
na göre e¤itim merkezi olufl-
turulmal›

Ülke genelinde 241 adet
yetkili merkez açman›n yeter-
siz olaca¤›n› düflünmekteyim.
Hizmetin vatandafl›n aya¤›na
götürülmesi düflüncesi man-
t›kl›d›r, ancak merkezlerin sa-
y› ve yerlerinin tespiti için sa-
dece nüfus say›lar›n›n baz
al›nmas› flahsi kanaatimce ye-
terli de¤ildir. Merkez tespiti
için baz al›nacak parametre-
lerde illerdeki kamyon, kam-
yonet, otobüs say›lar› ile eflya
ve yük tafl›mac›l›¤› yapan fir-
malar›n say›s›n›n bulunmas›
gereklidir diye düflünmekte-
yim.

MYE yetki belgesi s›n›rla-
mas›ndaki mant›¤› anlam›fl
de¤ilim. Devlet flartlar› koyar
ve denetler; yapan yaps›n.

Kemal BINERBAY
Tümnak Genel Sekreteri

Trakya’da Anadolu Isuzu rüzgar›

S
on y›llarda kamyoncu esnaf›n›n içi-
ne düfltü¤ü ekonomik bunal›m, on-
lar› farkl› yollar aramaya itiyor. Sir-
keci nakliye borsas›nda görüfltü¤ü-

müz ‹skender Tuncel, ailesinden 5 ferdin
kamyonlar›n›n borcunu ödemek için canla
baflla çal›flt›klar›n› ifade etti. 1998 model
kamyonunun borçlar›n› ödemek için memle-
ketinde bulunan muz ve çilek bahçelerinden
elde etti¤i geliri ve abisinin yollad›¤› paray›
kulland›¤›n› söyledi. Tuncel, “Kamyonculuk
art›k meslek olmaktan ç›kt›. Kamyonumu 83
bin YTL’ye vadeli ald›m. 25 bin YTL borcu
kald›. Onu da ödeyince kamyonumu sataca-
¤›m ve bu ifli b›rakaca¤›m” dedi.

NEDEN SIKINTIYA SOKTUNUZ

2005 y›l›nda uygulamaya giren K1 belgesi-
nin ifllerli¤ini anlamad›¤› belirten Tuncel, K1
belgesini ç›kartal› iki y›l oldu¤unu, ancak hiç-
bir denetimde kendisinden bu belgenin isten-
medi¤ini vurgulayarak, trafik denetlemelerinde
halen Ticari Araç Belgesinin soruldu¤una dik-
kat çekti. 

Uygulaman›n bafllamas›n›n ard›ndan k›sa
bir süre sonra K1 belgesini kamyonun senetle-
rini ödemeyerek, 1350 YTL karfl›l›¤›nda alan
Tuncel, daha sonra yap›lan fiyat de¤iflikli¤in-

den ma¤dur oldu¤unu söyledi. ‹skender Tun-
cel; “Ben iki tane senedimi protesto yapt›r-
d›m belgeyi almak için. Sonradan fiyat›n›
350 YTL’ye düflürdüler. Madem fiyat düfle-
cekti neden beni s›k›nt›ya soktunuz?” dedi.
Tuncel kamyon floförlerinin yüzde 60’›n›n
K1 belgesine sahip olmad›¤›n› iddia etti.

ARAÇLARIMIZ ÇALINIYOR

Kamyoncu esnaf›n›n yaflad›¤› sorunlar›n
bafl›nda h›rs›zl›¤›n geldi¤ini belirten Tuncel,

araç ve mazot h›rs›zl›¤›n›n kamyoncu esnaf›n›
çileden ç›kartmaya bafllad›¤›n› ifade etti. 

Tuncel, bafl›ndan geçen bir olay› flu flekilde
aktard›: ”Geçti¤imiz hafta Gebze Kamyon Ga-
raj›nda bir akflam birisinin depomu kurcalad›-

¤›n› fark ettim ve kamyonuma do¤ru koflmaya
bafllad›m. Benim ona do¤ru kofltu¤umu fark
eden kifli hemen oradan uzaklaflarak kayboldu.
Arad›k ama bulamad›k. Kamyonun mazot de-
posuna bakt›¤›mda mazot deposunun aç›larak
içine bir hortum uzat›ld›¤›n› fark etim. O esna-
da oradaki kifliyi fark etmeseydim mazotumun
tamam›n› çalacaklard›.”  Ayr›ca kamyon h›rs›z-
l›¤›na da de¤inen Tuncel, çal›nan kamyonlar›n
kaza yapan kamyon parçalar›yla de¤ifltirilerek
tekrar piyasada çal›flt›r›ld›¤›n› iddia etti.

SIKINTI KALKAR

Hurda ve eski olduklar› için kullan›lamayan
araçlar›n trafikten kayd›n›n silinmesine yönelik
ç›kan kanunu olumlu buldu¤unu söyleyen
Tuncel, “Eski araba ile u¤raflmaktansa yeni
araba al›r kamyoncular, 5-6 y›lda satmaz..Hiç

olmazsa trafikten seyir s›k›nt›s› kalkar.”
dedi. Eski araçlar›n sorunlu oldu¤unu
kaydeden ve ço¤u kez sanayiye gitmek
zorunda kald›klar›n› aktaran Tuncel,
ancak 80 ay gibi bir uzun vade yap›la-
bilece¤i takdirde kamyoncular›n yeni
araç alabilecekleri görüflünü savundu.

KURALLARA UYARIM

Meslek hayat› boyunca kurallara
önem gösterdi¤ini dile getiren ‹sken-
der Tuncel, kamyoncular›n en fazla ih-
lal etti¤i tonaj uygulamas›n› flimdiye
kadar ihlal etmedi¤ini öne sürdü. Tun-
cel, “Bu lastikleri iki y›ld›r kullan›yo-

rum. Fazla tonaj atsam bu halde olur muy-
du?” diyerek, Antalya’n›n Alanya ilçesine ç›-
kan yükü bir buçuk ton fazla oldu¤u gerekçe-
siyle reddetti¤ini söyledi.

“Kamyonun borcu
bitince sataca¤›m”
Kamyonculu¤un  meslek
olmaktan ç›kt›¤›n› belirten
Tuncel, “Kamyonumu 83 bin
YTL’ye vadeli ald›m. 25 bin
YTL borcu kald›. Onu da
ödeyince sataca¤›m ve bu ifli
b›rakaca¤›m” dedi.

A
nadolu Isuzu, Tekirda¤
Yetkili Araç Sat›fl Bayii
Akça Otomotiv, 27 Ha-
ziran–1 Temmuz tarih-

leri aras›nda bu y›l ikincisi gerçek-
lefltirilen ETS‹F’07’de kamyon
grubunda NPR, kamyonet gru-
bunda NKR Low, otobüs grubun-
da Turkuaz ve pick–up segmentin-
de ise D-Max 4x4 ve 4x2 modeli-
ni müflterilerinin be¤enisine sun-
du. Edirne ve Türkiye’nin yan› s›-
ra Balkanlar›n en önemli sergifl
alanlar›ndan biri olarak kabul edi-
len fuar yerli ve yabanc› binlerce
kifli taraf›ndan ziyaret edilirken fu-
ar›n, dünyan›n en eski spor organi-
zasyonu olan ve 646 y›ld›r düzen-
lenen K›rkp›nar Ya¤l› Güreflleri ile

ayn› tarihlerde gerçekleflmesi ayr›
bir önem tafl›mas›na neden oldu.
NKR-Low Isuzu Tekirda¤ Bayii
Akça Otomotiv’in, ETS‹F’07’de
kamyonet grubunda sergiledi¤i
arac› NKR-Low, 3,5 tonluk, 80
HP motor gücüne sahip. Araç, al-

çak flasisi ile yükleme-boflaltmada
büyük kolayl›k sa¤larken, manev-
ra yetene¤i sayesinde en dar so-
kaklara kolayca girebiliyor. Öte
yandan, Isuzu’nun kamyon gru-
bundaki arac› NPR’nin ise 7.5
tonluk, 121 HP gücünde Euro 2

Turbo Dizel motorlu arac›yla fu-
ara kat›lanlar›n büyük be¤enisini
toplad›. Türk mühendisleri taraf›n-
dan tasarlanan ve Gebze fiekerp›-
nar tesislerinde üretilen Anadolu
Isuzu’nun Turkuaz otobüsleri de
ETS‹F’07’de sergilendi. Gücü ve
konforu ile yollarda boy gösteren
Turkuaz, ekonomik yak›t tüketimi
ve dayan›kl›l›¤›yla fuarda be¤eni
toplad›.

Ticari araç ve binek oto konfo-
runun biraraya geldi¤i Isuzu D-
Max de Edirne Fduar›nda büyük
ilgi gördü. Isuzu D-Max tasar›m›,
konforu ve dayan›kl›l›¤›yla arac›-
n›, hem ticari amaçla hem de gün-
lük yaflant›da kullanmak isteyenler
için cazip özellikler tafl›yor.

Asfalt üretimi
ve nakliyesi

konusunda Tür-
kiye’nin önde ge-
len firmalar›ndan
Sö¤üt ‹nflaat, 49
adet çekici ve se-
mi treyler dam-
peri ald›. Merke-
zi Ankara’da bu-
lunan Sö¤üt ‹nfla-
at, yeni ald›¤›

araçlarla birlikte öz mal say›s›n› 80’e
ç›kart›rken, kiral›klarla birlikte filosu
300’e ulaflt›. Sö¤üt ‹nflaat’a sat›fl› ger-
çeklefltirilen araçlar, düzenlenen tören
ile Sö¤üt ‹nflaat Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Mustafa Akan’a teslim edildi. 

Sö¤üt ‹nflaat 
özmal›n› 

80’e ç›kard›

Mstafa Akan

‹skender Tuncer
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BMC Otobüs 18+1 
KM 640.000 - ABS HAVALI KA-
PI 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@hotma-
il.com 
Fevzi Çakmak Mah. Mart› Sk.
No:3/6 Yenibosna / BAHÇEL‹-
EVLER / ‹STANBUL

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

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

Kamyonet - 1980 
3,5  ton
4000 YTL 
1977 model Bedford Tentelidir.
Brandas› eskimifl durumdad›r,
Araç Çal›fl›r durumdad›r, Moto-
ru yeni yap›lm›flt›r. 
Fatih Sönmez 
Fatih Et ve Et ürünleri  
Telefon (Sabit): ( 0216 )0036186  
Telefon (GSM): ( 0537 )3590969  
E-mail: fatihsonmez27@gma-
il.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 / ‹S-
TANBUL

Yar› Remork 
12000 YTL
Remork tenteli dört metre dara-
bal› 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@kulturog-
lu.com.tr 
Merkez Mah. No:622 - OSMA-
N‹YE
Volkswagen - 17+1 Otobüs 
2005 model
45,500 YTL
Orjinal-ABS-Çok temiz Mas-
rafsz-Hasars›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@hotma-
il.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 KOL-
TUK KONMUfiTUR. 47000 KM
SERV‹S BAKIMLI HATASIZ B‹R
ARAÇTIR. YOL B‹LG‹SAYARI
MERKEZ‹ K‹L‹T ELEKTR‹KL‹
CAMLAR. ARAÇ ‹LK GÜNKÜ
G‹B‹ ÇOK TEM‹ZD‹R S‹GARA
‹Ç‹LMEM‹fiT‹R. ARAÇ CAMLI
VE KOLTUKLU OLUP RUHSA-
TA ‹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@hot-
mail.com ESK‹ HENDEK CAD
NO:28 / SAKARYA

Volvo - Otobüs 
1994 - 50 kiflilik 
50.000 YTL
ARAÇ JUMBO KASA ORJ‹NAL
VOLVO OLUP ÖNDEN 403 GÖ-
RÜNÜMLÜDÜR. ARAÇTA 5
TONLUK YAKIT DEPOSU BU-
LUNMAKTADIR. ‹Ç DIfi KOMP-
LE YEN‹LENM‹fiT‹R. Ç‹FT TE-
LEV‹ZYON, TAVAN KL‹MALI,
GEN‹fi BAGAJLI 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@celikdi-
zel.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‹EV-
LER 
Y›ld›r›m Beyaz›t Cad. No: 270
Yenibosna / ‹STANBUL

‹MDAT KILIÇ /M‹S Nakliyat

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.

Uyan›k olal›m

Mobil ve Araç-içi Sistemlerde Güvenli-Sü-
rüfl Odakl› Sinyal ‹flleme Bienali, Türki-
ye’den tüm dünyaya yepyeni bir parlak

›fl›kt›.
Mobil ve Araç-içi Sistemlerde Güvenli-Sürüfl

Odakl› Sinyal ‹flleme Bienali bu y›l 17-19 Haziran
tarihleri aras›nda ‹stanbul Sait Halim Pafla Yal›-
s›’nda gerçeklefltirilmiflti.

Otomotiv sektörümüzün duayeni Hexagon
CEO’su Jan Nahum, Washington Otoyol Güven-
li¤i Ofisi’nden Bruce A. Magladry, Meijo Univer-
sitesi’nden Dr. Sadayuki Tsugawa ve Kaliforniya
Üniversitesi’nden Dr. Mohan M. Trivedi, bienale
konuflmac› olarak kat›lm›fllar ve 3 gün süren bi-
enalde, ayr›ca, güvenli-sürüfl temas› çerçevesin-
de sürücü davran›fl modelleri, ak›ll› araç ve araç
güvenli¤i, araç içi bilgi ve dinlence sistemleri gibi
konularda yap›lan araflt›rmalar›n sunum ve de-
¤erlendirmeleri yap›lm›flt›.

Japonya’dan Nagoya Üniversitesi’nin 21. Yüz-
y›l Mükemmellik Merkezi, Sabanc› Üniversitesi
Yapay Görme ve Örüntü Analizi Laboratuar› ve
Avrupa Toplulu¤u SPICE Program›, Koç Üniver-
sitesi ve IEEE Türkiye Temsilcili¤i sponsorlu¤un-
da düzenlenen bienal, ne yaz›k ki, gerek içeri¤i
gerekse de amac›n› tam vurgulayamadan Türki-
ye gündeminde ön plana ç›kmay› baflaramad›.

Oysa 21. Yüzy›l›n en önemli iki konusu bilgi
trafi¤i ve ulafl›m güvenli¤i de¤il mi? Art›k yolcu-
luklar›n çok h›zland›¤› ve geçmifl zamanlara göre
nüfuslar›n neredeyse tümüne ulaflan bir imkan
oldu¤u düflünülürse... Di¤er yanda bilgi trafi¤i de,
teknolojilerin tüm dünyaya yay›lmas› anlam›nda
bir o kadar önemli de¤il mi?

Ulafl›m güvenli¤inin art›r›lmas›, trafik kazalar›
sonucu can, iflgücü ve mal kayb›n›n azalt›lmas›
amac›yla Sabanc› Üniversitesi’nin koordinasyo-
nu alt›nda 3 üniversite ve ülkemizdeki 3 otomotiv
sanayici kurumun Devlet Planlama Teflkilat› des-
te¤i ile bafllatt›¤› Güvenli Sürüfl Projesi kapsa-
m›nda gelifltirilen ‘ak›ll› araç’ UYANIK ile geçen
y›ldan bu yana 53 denekten elde edilen veriler de
bienal kapsam›nda de¤erlendirildi. Hatta isteyen
kat›l›mc›lar “çal›fl›r durumdaki” UYANIK ile test
sürüflü imkan›na da sahip oldular... Özellikle de
“bu” haber de¤il miydi?.. Tam bir ay öncesinde
Avrupal›lar›n bile konusu olabilecek bu bienal or-
ganizasyonu ve ilk Türk ‘ak›ll› araç’›m›z UYANIK,
niye Türkiye’nin haber konusu olmad› ve niye
uluslararas› haber ajanslar›na birinci haber olarak
geçilemedi?

Motorlu araç kazalar› her y›l 4 binden fazla
ölüm ve 400 binden fazla yaralanmaya neden
oluyor. Polis raporlar›n›n yüzde 80’inden fazla-
s›nda kazalar›n, sürücü hatas›ndan kaynakland›-
¤› ortaya koyuluyor. Dünyada ve Türkiye’de yap›-
lan araflt›rma sonuçlar›nda ortaya ç›kan rakam-
lar, sürücü yorgunlu¤unun kaza öncesi tespit
edilmesi, sürücüye gerekli uyar›lar›n yap›lmas› ve
tehlike an›nda kaza önleyici önlemlerin al›nmas›-
n›n önemine dikkat çekiyor. Güvenli Sürüfl Proje-
si ile sürücülerin yorgun ve uykusuz direksiyon
bafl›na geçmelerinin engellenmesi hedefleniyor.
Ve geçen ayki bu bienalde sunulanlar, anlat›lan-
lar, gösterilen somut “uyan›k” araçlar, Güvenli
Sürüfl Projeleri’nin ne kadar efektif sonuçlar sa¤-
layabilece¤ini kan›tl›yor.

Fakat, flu anda ve geçen ay da, Türkiye’mizin
klasik “koltuk kavgalar›” oldu¤undan, bu çok
önemli bienal gibi, daha nice Türkiye’mizi yurt d›-
fl›nda çok önemli bir bilim platformu olarak kabul
ettirecek çal›flmalar “güme gitti”!.. Unutuldu, git-
ti... Hatta belki, hat›rlanmayacak bile!..

Lütfen, UYANIK olal›m!.. Bilgideki ve trafikte-
ki güvenlik, en önemli konular›m›z!.. Güvensiz
ortamlara düflmeyelim!.. Zihnimiz ve bedenimiz
için, güvenli¤imiz ile ilgili her bafll›¤a dikkat
edelim!.. Türkiye’mizin dolay›s›yla hepimizin
güvenli¤i için bireysel kararlar›m›za dikkat ede-
lim!.. Do¤ru bilgiye rey verelim!.. Kendimize ya-
z›k etmeyelim!..

Okan
ALTAN

Okan ALTAN

S
on y›llarda iflsizlik nedeniyle
periflan olan Nakliyeci esnaf›
bu kez de belgelerle sorun
yaflamaya bafllad›. Anka-

ra’da yap›lan Devlet Malzeme Ofisi
(D.M.O.) tafl›ma ihalesinde L1 ve
R1 yetki belgesi flart› aranmas›, iha-
lenin bir sonraki tarihe ertelenmesi-
ne neden oldu. 

Elaz›¤’dan ‹haleye ifltirak eden
S.S. 22 nolu Elaz›¤ ve Civar› Kam-
yoncular-Motorlu Tafl›y›c›lar Ko-
operatifi Baflkan› Murat Orman,
“Bu bir haks›zl›kt›r. Kooperatifimi-
zin 180 üyesi bundan dolay› ma¤-
dur edilmifltir” diyerek tepki gös-
terdi. 

Daha önce kooperatif ad›na al›-
nan K1 yetki belgesi ile ihaleye iflti-
rak ettiklerini belirten Baflkan Or-
man, 3 y›ld›r tafl›ma yapt›klar›
D.M.O. Elaz›¤ tafl›mas›n› alamaya-
caklar›n›n endiflesini tafl›d›klar›n› ve

e¤er bu ihaleyi alamazlarsa 180
üyenin k›fl› s›k›nt› içinde geçirece¤i-
ni söyledi. 

K1 belgeleri ne ifle yarayacak

Baflkan Orman, “24 kas›m 2005
tarihinde kooperatifimiz ad›na K1
yetki belgesini ald›k. Devlet Malze-
me Ofisi’nin Elaz›¤ tafl›mas› için
Ankara’da yap›lan ihaleye ifltirak
ettik ve teklif verdik. Ancak, ihale

komisyonu bize; ‘L1 ve R1 yetki
belgeleri olmayanlar ihaleye ifltirak
edemez’ yan›t›n› verdiler. Daha son-
ra ihale iptal oldu. fiimdi K1 yetki
belgesinin hiçbir ifle yaramad›¤›n›
düflünüyoruz” dedi.

L1 ve R1 almak kamyoncu için
çok zor

Türkiye’de küçük sermayeli iflti-
rakçilerin birleflerek kooperatifleri

kurduklar›n›n alt›n› çizen Baflkan
Orman, “Bu flartlarda; L1 ve R1
yetki belgelerini hiçbir kooperatif
alamaz. Nedenine gelince: 100 bin
YTL teminat mektubu, 150 bin
YTL Sermaye, 150 bin YTL R1
belgesi ve 100 bin YTL L1 belgesi
olmak üzere 500 bin YTL’ye ihti-
yaç duyuluyor ki, bu mebla¤› hiçbir
kooperatif de ç›kartamaz” fleklinde
konufltu.

K1 ne ifle yarayacak
Daha önce kooperatif
ad›na al›nan K1 yetki
belgesi ile ihaleye ifltirak
ettiklerini belirten Baflkan
Orman, D.M.O. Elaz›¤
tafl›mas›n› ihalesini ala-
mazlarsa 180 üyenin k›-
fl› s›k›nt› içinde geçirece-
¤ini söyledi. 

Külah›ma
anlat!..

Her bask›m›zdan sonra
Sirkeciye kamyoncu
pazar›na giderek kam-

yoncu a¤abeylerimle amca-
lar›mla oturup sohbet ede-
rim. Sizler için ne yapabilirim
sorusunun cevab›n› aramak-
t›r amac›m kimse onlar› din-
lemez onlar için bir fley yap-
mazken…

Seçime gidilen flu dönem-
de Sirkeci’deki kamyoncu
pazar›n›n benden baflka mi-
safirleri de var. Neredeyse
her gün bir milletvekili bir ba-
kan u¤rar oldu. Zannedersi-
niz ki meclisin yolu buradan
geçiyor.

Öyle kafa bulund›rmaya
gerek yok. Hepimiz biliyoruz
ki meclisin yolu buradan
geçmiyor. Ama son zaman-
larda u¤rak yeri olmas›n›n
nedeni çok aç›k; vekilin der-
di, sözde kamyoncu esnaf›-
n›n dertlerini dinleyip iktidar
olurlarsa bunlara çare ola-
caklar›n› dillendirip esnaf›
kullanmak…

Bundan 4.5 sene önce bu-
raya gelip kamyoncular›n
dertlerini dinleyenler buna
çare olabildiler mi? Nerede-
ler, korumalar›na bir bir kam-
yoncunun dertlerini not ald›-
r›p ve ruhunu okflayan millet-
vekili adaylar›, parti baflkan-
lar›. San›r›m hiç biri baraj›
aflamad›(!) ne yaz›k. Yine
olan bizim kamyoncuya oldu
desenize…

Ancak kamyoncu esnaf›
derdini anlatmaktan s›k›ld›.
Amiyane tabirle kamyoncu-
nun derdini sa¤›r sultan bile
duydu. Ama bizim yetkililer
nedense hala kulak bile ka-
bartm›yorlar.

Kendini kulland›rmak yeri-
ne herfleyin fark›na varan
kamyoncu, vekillerin vaatleri-
ni anlatmas› için külah ç›kar-
t›yor. Buyursunlar, buraya
anlats›nlar diye. Çünkü onlar
da biliyorlar seçimlerden
sonra hiçbir fleyin de¤iflme-
yece¤ini.

Ne önemi var de¤il mi bu-
nun? B›rak›n, kamyoncu ça-
l›flma saatinden fazla, yasak
saatine tabi olsun. Mal› sar-
d›¤› gibi oldu¤u yerde m›hla-
n›p kals›n. Para kazanmak
için bizlerin sebzesinden tu-
tun da birçok ihtiyac›m›za
kadar her yükü çeken kam-
yoncuya vurun gitsin!

Ya sonra? Bunca insan ve
bunlar›n aileleri ne olacak?!
Kamyoncunun önünü kesen-
ler bunu düflünüyorlar m›?
Kamyoncu gibi çektikleri mal
bafl›na de¤il de, her ay t›k›r
t›k›r maafllar› hesaplar›na ya-
tarken!

Ama bizim kamyoncu es-
naf› çoktan iflin bilincine var-
m›fl, “Bizlerin derdini dinle-
yen yok. Kim gelirse gelsin
bu konuya e¤ilece¤iz deyip
gidiyor. Kimsenin bir fleye
e¤ildi¤i yok, amaç bizi y›ld›r-
mak ve ortadan kald›rmak”
deyiveriyor. 

Kendisini bu kadar kullan›l-
m›fl hisseden kamyoncu art›k
yaflad›klar›ndan bezmifl ko-
operatifinden de flikâyetçi;
“Bafl›m›zda durup bizi savu-
naca¤›na, adam mafya ol-
mufl tekelleflmifl. Bizlerden
aidatlar toplan›yor ama ora-
dan da bir yard›m göremiyo-
ruz” diyor.

Hal böyle olunca fazla sö-
ze hacet yok demek laz›m.
‹flte bireysel kamyoncu es-
naf›n›n hali ortada. Anlad›k ki
bizim kamyoncunun dostu
yok, ama en az›ndan dost
görünüp düflmanl›k da yap-
mas›nlar.

K. Zekai ERO⁄LU

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.

TTAfiIMACILARAfiIMACILAR
www.tasimacilar.com
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Tic. Ltd. fiti. 
36.000 LT. FR Uhauf Tanker Dorse 2000
model 
23.000,00 YTL 
0262 5285075  
0533 3965980  
Faks: 262 5285116  
mis_nakliyat@hotmail.com 
Kirazl›yal› Beldesi 1 May›s Cd.No:19
KOCAEL‹

Fikret Acar 
Renault Minibüs 14+1 2006 

42000YTL 
ABS.park sensoru, okul tafl›t›,
44000km’de, 5 tek ifliyle beraber ayl›k
net kar› 2.500 YTL ‹fl de¤iflikli¤i nede-
niyle sat›l›kt›r. 
05428254870 – 
05323459352
Servis avc›larda oturanlar için uygun-
dur. 34 dp 5623 banka kredilidir, peflin
sat›l›kt›r. 
acarfikret@mynet.com 
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S.S. 22 No’lu Elaz›¤ ve Civar› Kamyoncular-Motorlu

Tafl›y›c›lar Kooperatifi Baflkan› Murat Orman.
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Otomotiv/Yan Sanayi 520 Temmuz 2007

Otomotivde kar marj›n›n
dibini görmek

Geçen makalemde otomotiv sektörüne
genel bir bak›fl yapm›flt›m. Bu sefer

biraz daha detaya girip markalaflma üze-
rinde duracakt›m. 

Ancak, gündemde daha s›cak bir konu
olan “son alt› ayl›k sat›fl adetleri ne olacak”
sorusu var. O nedenle bu makalemde “son
alt› ayl›k sat›fl adetleri ne olacak” sorusuna
cevap aramaya çal›flaca¤›m.

Senenin ilk alt› ay›ndaki otomotiv sektö-
ründeki sat›fl adetleri geçen seneye göre
yüzde 30 oran›nda darald›. Sebep olarak
herkesin dillendirdi¤i gibi seçim ortam› ve
kredi faizlerindeki art›fllar gösterildi. 

Peki, son alt› ayl›k sat›fl adetleri ne ola-
cak? Sat›fl adedi ve kar marj› sarmal› veya
denklemi nas›l çözülecek? Otomotiv sek-
törü art›k bu sorulara kilitlenmifl durumda.

Son alt› aya bak›ld›¤›nda, Temmuz ay›n-
da seçimler, A¤ustos ay›nda yeni model y›-
l›, Eylül ay› Ramazan, derken geriye sat›fl-
lar›n yap›labilece¤i sadece üç ay kal›yor.
Yani, son alt› ayl›k sat›fllar sadece ve sade-
ce son üç aya s›k›flt›r›lacak veya s›¤maya
çal›flacak… Hatta son iki ay bile denebilir.
Son iki ayda ne yap›labilir ki sat›fl adetleri
istenen seviyelerde tutulabilsin? 

Yap›lmas› gereken çok fley var. Ancak,
bunlar içerisinde ilk akla gelenler, filo müfl-
terilerine ya da araç kiralama firmalar›na
toplu sat›fllar yaparak adet yakalamak ola-
bilir. Ya da, var olan kampanyalara daha
fazla h›z vermek olabilir. Her iki durumda
da kar marjlar›nda dibi görece¤iniz kesin…
Tabii ki bu firmalar›n kendi kararlar›d›r.

‹hracat›n önemini, özellikle 2001 krizinde
hepimiz çok iyi ö¤renmifl oldu¤umuzdan,
otomotiv üretimini ve/veya montaj›n› Türki-
ye’de yapan markalar, kar marjlar›nda dibi
görmeden ihracata daha fazla a¤›rl›k vere-
rek bu gibi kriz durumlar›n› daha rahat at-
lat›yorlar.

Ancak, ithalat yapan firmalar, en az üç
ayl›k stok yükü ile bu gibi kriz durumlar›n›
normal kar marjlar› ile atlatam›yorlar. Filo
müflterilerine ve araç kiralama firmalar›na
daha fazla indirim yaparak veya mevcut
kampanyalar›na daha fazla indirimlerle de-
vam ederek kar marjlar›n›n dibini görüyor-
lar. Buda yine Türkiye’de otomotiv üretimi-
ne ve/veya montaj›na yat›r›m yapman›n ne
kadar karl› oldu¤unun bir di¤er dolayl› gös-
tergesidir.   

Pazar›n darald›¤› bu gibi durumlarda,
Türkiye’de üretim yapan markalar ihracat
yap›yorlarsa, ithal markalarda ‹ngilizce ta-
biri ile “re-export” yapabilirler. Türkçe kar-
fl›l›¤› “tekrar ihracat” denebilir. Yani, yurtd›-
fl›ndan ithal etti¤iniz ve gümrüklü sahan›z-
da bulunan millileflmemifl araçlar› baflka
pazarlara tekrar ihraç edebilirsiniz. K›saca,
pazar›n›z daral›yorsa baflka Pazar araflt›r›r-
s›n›z. Ya da üretici firmaya dönüp araçlar›,
onun di¤er pazarlar›na üretici firma üzerin-
den gönderebilirsiniz.  

2001 y›l›ndaki ekonomik krizde çok bü-
yük stoklarla yakalanan birçok otomotiv
firmas› bu iki yoldan birini ya da her ikisini
denemifltir. Bu firmalardan birinde bende o
dönemde yönetici olarak çal›fl›yordum.
Stoklar›m›z›n kayda de¤er bir miktar›n› bu
iki yolu kullanarak eritmifltik. Tabii, yukarda
belirtti¤im gibi kar marjlar›n›n dibini de gör-
müfltük.

Sektördeki firmalar zaten çok önceden
bu yollar› denemeye bafllam›fllard›r. Ben
de naçizane yaz›ya dökmeye çal›flt›m.

Korhan
HAfiMET

Korhan HAfiMET

D
an›fltay’›n onay
karar›n› aç›kla-
mas› ile birlikte

yeni araç muayene is-
tasyonlar›n›n yap›m
ve iflletimi ile ilgili
yetki devri için geri
say›ma bafllad›.

Özellefltirme ihale-
sini kazanan Do¤ufl-
Akfen-TÜV SÜD
konsorsiyumu taraf›n-
dan kurulan TÜV-
TURK, 18 ay içinde
189’u sabit 38’i de
gezici olmak üzere en
az 227 adet AB stan-
dartlar›nda yeni mu-
ayene istasyonunu ifl-
letmeye açmay› plan-
l›yor. Yetki devri ile
birlikte TÜVTURK
araç muayene istas-
yonlar›n›n 20 y›ll›¤›na
yeni iflleticisi olacak.
TÜVTURK, imtiyaz
sözleflmesinin imza-
lanmas› ile birlikte
ihale bedeli olan
552.2 milyon USD’›
peflin ödemeyi planl›-
yor. ‹fl Ortakl›¤› mo-
deli ile yap›land›r›la-
cak olan sistemin tüm
Türkiye’de faaliyete
geçmesi ise 18 ayl›k
bir süreç sonras›nda
gerçekleflmesi planl›-
yor. Bu süreç tamam-
lan›ncaya kadar Ka-
rayollar› Genel Mü-
dürlü¤ü mevcut mu-
ayene istasyonlar›
hizmet vermeye de-
vam edecek.

227 adet
yeni araç 
muayene
‹stasyonu 

geliyor

B
MC geliflen kapasitesinde yeni nesil
araçlarda izledi¤i teknolojik geliflmeler-
le ç›tas›n› her geçen gün biraz daha
yükseltiyor.  Son alt› ayda otomotiv

sektöründe yaflanan daralma ve yol açt›¤› s›k›nt›-
lara ra¤men bundan çok fazla etkilenmeyen
BMC’nin s›rr›n› ve gülen yüzünü BMC Servis
Müdürü Orhan Kurto¤lu ile konufltuk. 

BMC’nin son alt› ay›n› de¤erlendiren Kurto¤-
lu, a¤›r ticari gurubunda yapt›klar› yenilikler ile
daha güçlü motorlara önem verdiklerini, böylelik-
le son alt› ay›n› durgun geçiren otomotiv sektö-
ründe kendilerinin bu bunal›m› yaflamadan hafif
ticari ve a¤›r ticari araçlarda bir hareketlilik yafla-
d›klar›n› belirtti. 

IMMOBILAZIER’LI ÇEKICILER
Ayr›ca müflteri memnuniyeti ad›na Profesyonel

serisinde kullan›c›lar›n isteklerine dikkat edildi¤i-
ne de¤inen Orhan Kurto¤lu teknolojik birçok ra-
hatl›¤› ürettikleri birçok
araçta kullanmaya
özen gösterdiklerini
söyledi. Binek oto-
mobillerdeki oto-
matik cam, im-
mobilazier gibi
birçok özelli¤i
ürettikleri çekici-
lerde entegre et-
mifl olmalar›
müflterilere cazip
geldi¤ine de de-
¤indi. 

Kurto¤lu, yeni nesil araçlar›n teknolojik olarak
geliflmifl olmas›n›n servislerdeki alt yap›n›n da
buna ba¤l› olarak geliflti¤ini ve çal›flanlar› yeni
teknolojiye göre e¤ittiklerini, ekipmanlar› da bu-
na göre yenilediklerini söyledi.

TÜRKIYE’DE 170 YETKILI SERVIS
Servis a¤›n›n genifl oldu¤unu bildi¤imiz

BMC’nin servislerinin flu an ülke genelinde son
geldi¤i durumu sordu¤umuz Kurto¤lu, araba yo-
¤unlu¤unun az oldu¤u flehirlerde dahi servisleri-
nin oldu¤una de¤inerek, “fiu an için 170 tane yet-
kili servisimiz bulunuyor 180 tane de yedek parça
bayiimiz bulunmaktad›r. Bunda birazda segment
farkl›l›klar›m›z bulundu¤u için bu kadar genifliz.”
diye belirtti. 

Segment farkl›l›klar›ndan bahsederken yeni
ürettikleri ve halk otobüsçüleri taraf›ndan ra¤bet
gören 9 metrelik otobüs segmetinin kendilerine
ait oldu¤unu ve ilk defa kendilerinin böyle bir fley
denediklerini belirten Kurto¤lu, bununun gibi
özel üretimlerin servis hizmetlerini vermeleri için
genifl bir servis a¤›na sahip olmalar› gerekti¤inin
alt›n› çizdi. 

ÇITAYI YÜKSELT‹YOR
Servislerdeki geliflmelere Blok Muafiyet Ka-

nunun da etkisi oldu¤unu belirten Orhan Kurto¤-
lu “Bu kanunla birçok firma servis a¤›n› gelifltiri-
yor. Bizde onlarla yar›flabilmemiz için kendimizi
gelifltirmeliyiz bu da BMC’nin ç›tas›n› yükselt-
mesini sa¤l›yor.” dedi. 

Son alt› ayd›r otomotiv sektöründe yaflanan
daralmaya ba¤l› s›k›nt›lara ra¤men BMC’nin
yaflad›¤› hareketlilik üzerine konufltu¤umuz
Orhan Kurto¤lu gelecek birkaç y›l içinde BMC
olarak planlad›klar›na de¤inirken, “ Biliyorsu-
nuz BMC ürün segmenti genifl olan bir firma.
‹zmir’deki fabrikan›zdaki otobüs üretimini bir

süre önce baflka bir fabrikaya tafl›d›k. Mani-
sa Turgutlu’da da yeni bir yer al›nd› ve

üzerine hafif ticari araç üretimi için
bir fabrika kuruluyor. Bu fabrika-
n›n üretime bafllamas› ile hem
hafif ticari araçlarda hem de
a¤›r ticari araçlarda üretimimiz
artacak. Yani ileriye dönük
olarak tüm s›n›flar›m›z kendi-
leri has fabrikalarda üretile-
cek.” diye konufltu.

BMC’nin yüzü gülüyor

Sokak ligine Sprinter
M

ercedes Benz Türk’ün (MBT) sosyal
sorumluluk projesi "Bin Gole Bir
Sprinter" kampanyas› tamamland›. 

“Bin Gole Bir Sprinter” Kampanyas› ile
birlikte Sokak Ligi sosyal sorumluluk projesi
çerçevesinde 15 ilde 12 – 16 yafl grubundaki
fiziksel, psikolojik ve sosyal geliflimi risk
alt›nda olan çocuklar›n düzenli futbol
antrenmanlar›, flehir içi veya flehirleraras›
turnuvalar, sosyal ve e¤itim aktiviteleri ile okul

sisteminde kalmalar›n› ve motivasyonunun
sa¤lanmas›n› hedefliyor.

Yap›lan aç›klamada, Mercedes-Benz Türk
bayilerini ziyaret ederek, “Gol atan”
kat›l›mc›lar›n çeflitli hediyeler kazand›¤› ve
“Sokak Ligi” sosyal sorumluluk projesine
katk›da bulunduklar› belirtildi. 

Mercedes-Benz Türk 23 May›s’a kadar at›lan
1000 golün karfl›l›¤›nda 1 adet yeni Sprinter’i
Sokak Ligi program›n›n kullan›m›na sundu.

D
ünyan›n önde gelen
otomotiv üreticilerinden
Ford otomotiv

flirketinin Volvo’yu sataca¤›n›
ileri sürüldü. ‹ngiliz The
Sunday Times Gazetesi’nin
haberine göre, Ford, prensipte
Volvo’yu satmaya karar
verdi¤i belirtilirken, sat›fl›n ne
zaman gerçeklefltirilece¤ine

iliflkin henüz bir bilgi olmad›¤›
belirtildi. ‹sviçre merkezli
Volvo’yu Ford otomotiv flirketi
1999 y›l›nda 6,45 milyar
dolara sat›n alm›flt›. ‹ddialara
göre az yak›tla, daha fazla güç
sa¤layan Asya otomotiv
markalar› karfl›s›nda,
Volvo’nun rekabette zorland›¤›
vurgulan›yor.

Ford, Volvo’yu satacak iddias›

Mondialogo Uluslararas›
Okul Yar›flmas› bafll›yor
DaimlerChrysler ve

UNESCO taraf›n-
dan 2003 y›l›nda temeli
at›lan “Mondialogo
Okul Yar›flmas›” bafll›-
yor. Yar›flmaya son bafl-
vuru tarihi 1 Kas›m
2007.

Mondialogo yar›flma-
s›n›n amac›, farkl› kül-
türlere ait ö¤renciler
aras›ndaki iletiflimin ge-
liflmesi için, ortak bir
proje için k›talararas›
iflbirli¤ine imza atmala-
r›n› sa¤lamak. Yar›flma,
bu iflbirli¤iyle de mil-
letleraras› anlay›fl› ve
hoflgörüyü gelifltirmeyi
hedefliyor.

14-18 yafl aras› ö¤-
renciler için düzenlenen
yar›flma, “Mondialogo
Okul Yar›flmas›”,
“Mondialogo Mühen-
dislik Ödülü” ve “Mon-
dialogo ‹nternet Porta-
l›” olmak üzere birbi-

riyle ba¤lant›l› üç bö-
lümden olufluyor.

Kültürler aras› dialog
ve bilgi al›flverifline
destek vermek amac›yla
düzenlenen “Mondialo-
go Okul Yar›flmas›”na,
2003/2004’te 126 ülke-
den 25 bin, geçen y›l
ise 138 ülkeden 35 bin
ö¤rencinin kat›ld›.

Geçen y›l ‹talya’n›n
Baflkenti Roma’da dü-
zenlenen yar›flmaya,
Bursa Özel Nilüfer Li-
sesi büyük bir baflar›ya
imza atarak, ikincilik
ödülüne lay›k görül-
müfltü. 2004/2005 y›l›n-
da ise Ankara Özel Yü-
ce Fen Lisesi ö¤rencile-
ri 1.500 tak›m aras›nda
finale kalarak, ‹span-
ya’n›n Barcelona ken-
tinde düzenlenen Mon-
dialogo Sempozyumuna
kat›lan 50 okul aras›nda
yer ald›. 

Müflteri memnuniyeti ad›na kullan›c›lar›n isteklerine dikkat edildi¤i-
ne de¤inen BMC Servis Müdürü Kurto¤lu, birçok teknolojik rahatl›-
¤› ürettikleri araçlarda kullanmaya özen gösterdiklerini söyledi. 

Orhan Kurto¤lu
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Karayolu unutulacak m›?

Ü lkemizin içinde bulundu¤u koflul-
larda ulaflt›rma hizmetlerinin iyi

flekilde karfl›lanmad›¤›, sektörler aras›
haks›z rekabetlerin son dönemde hat
safhaya ulaflt›¤›, denetimlerin yeterin-
ce yap›lmad›¤› ve maliyetlerin çok
yüksek oldu¤u hepimiz taraf›ndan bi-
linmektedir.

Ulaflt›rma sektöründe 59. Hükümet,
hava ve deniz tafl›mac›l›¤›na bir tak›m
imtiyazlar tan›d›. Bunun neticesinde de
sektörler aras› bir dengesizlik olufltu.
Bu dönemde hava ve deniz tafl›mac›l›-
¤›n›n y›ld›z› parlarken, karayolu tafl›ma-
c›l›¤› gerileme sürecine girdi…

Hesaps›z yap›lan otoyollar ülke ulafl-
t›rma sistemini çok kötü etkilerken,
TCDD’de bundan nasibini ald›. Y›llard›r
hep göz ard› edilen demiryolu tafl›ma-
c›l›¤›, bu dönemde de pek fazla destek
görmedi.

Ülkemizde TCDD iflletme ve yat›r›m-
lar› devlet taraf›ndan gerçeklefltirilir-
ken, hava, deniz ve karayolu tafl›mac›-
l›¤›nda özel sektör söz sahibi. Hükü-
met, deniz ve havayolu tafl›mac›l›¤›na
her türlü deste¤i verirken, karayolu ta-
fl›mac›l›¤›na hiçbir destek vermedi. Ka-
rayolu tafl›mac›l›¤›nda y›llard›r sektör
mensuplar›; kendi yat›r›mlar›n›, kendi
imkânlar› dâhilinde gerçeklefltirdi. 

Gerek otobüsçüler, gerekse yük ta-
fl›mac›lar›; ne denizyolu tafl›mac›l›¤›na
karfl›, nede havayoluna!.. Hatta de-
miryolu tafl›mac›l›¤›n›n geliflerek, tafl›-
mac›l›ktaki pay›n›n yükseltilmesinden
yana!.. Biz kara tafl›mac›lar›n›n karfl›
ç›kt›¤› konu: bir sektör desteklenirken,
di¤er sektörün adeta göz ard› edilme-
sidir..

Siyasi partilerin ulaflt›rma sektörü ile
ilgili haz›rlad›klar› programlar›na bakt›-
¤›mda; yine karayolu yolcu  ve yük ta-
fl›mac›lar›n›n unutuldu¤unu görüyo-
rum!. Oysaki karayolu tafl›mac›l›k sek-
törü asla unutulmamal›d›r. Bugün sek-
törde 11 bin flehirleraras› yolcu otobü-
sü, 600 bin kamyon ve binlerce çekici
bulunmaktad›r. Sonra binlerce aileye
istihdam sa¤lamaktad›r. 

Hemen hemen bütün siyasi partilerin
ulaflt›rma politikalar› aras›nda birinci
öncelik; “ulafl›m›n alt sektörleri aras›n-
daki bütünleflmenin temini, ekonomik
büyüme amac›na en fazla katk›n›n sa¤-
lanmas› ve çevreyi tahrip etmeyen bir
ulaflt›rma altyap›s›n›n oluflturulmas›d›r.
Bu amaçla, ülke ekonomisinin ve sos-
yal hayat›n beklentilerine uygun ulaflt›r-
ma alt yap›s›n› oluflturmak üzere, tafl›-
ma türleri aras›nda dengeyi sa¤layacak
bir ulaflt›rma ana plan› haz›rlanacak.
Ulaflt›rma alt sektörlerinin tamam›n› ele
alan bir ulaflt›rma bilgi sistemi gelifltiri-
lecek” yönünde aç›klamalar› var.

Karayolu tafl›mac›l›k sektörüyle ilgili
ise; “Karayolu altyap›s›, trafi¤in gerek-
tirdi¤i kesimlerde, bölünmüfl yol siste-
mi ile güçlendirilecek, ana güzergâh-
lardaki kuzey-güney ba¤lant›lar› iyilefl-
tirilecek, kara yollar›m›zda trafik kaza-
lar›n›n yo¤unlaflt›¤› kara noktalar›n or-
tadan kald›r›lmas›na ola¤anüstü önem
gösterilecek. 15 bin kilometre karayolu
duble yol haline getirilecek” yönünde
projeleri var. 

KDV indirimi, ÖTV deste¤i ve 4925
say›l› Karayolu Tafl›ma Kanunu ile ilgili
yeni düzenlemeler konusunda ise her
hangi bir projeleri yok. Sadece miting
meydanlar›nda halk›n kula¤›na hofl
gelsin diye mazot 1 YTL olacak yönün-
de vaatleri var.

Oysaki denizyolu tafl›mac›l›k sektö-
rüyle ilgili projelerine bakt›¤›m›z da:
“Türk deniz filosunun, tafl›mac›l›kta
yüzde 30’lara düflen pay›n›n yüzde
50’lere yükselmesini sa¤layacak proje-
lere destek verilecektir” maddesini
görmekteyiz. Bu da bana göre; deniz-
yolu tafl›mac›l›¤›na yeni dönemde de
desteklerin artarak devam edece¤i an-
lam›na geliyor!..

Sektör, varl›¤›n› idame ettirmek için
yap›c› destekler istiyor. Y›k›c› de¤il!..
‹flletme sermayelerinin belgeler ad› al-
t›nda al›nmas›n› istemiyor!.. Etkin de-
netimler istiyor!.. 

Mevlüt
‹LG‹N

Mevlüt ‹LG‹N
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S
ektöre girifl yapt›¤›
1996 y›l›nda bu yana
h›zla büyümeye devam
eden Taytrans, muhte-

flem bir baflar› öyküsüne imza
at›yor.  Bu baflar› öyküsünün
bafl mimar› ve yöneticisi Fatofl
Somsa’y› Tafl›mac›lar Gazetesi
olarak sizlerle buluflturuyoruz.

Fatofl Somsa tafl›mac›l›k sek-
törünün en iyi kad›n yöneticile-
rinden biri. 1996’da çok genç
yafltayken, tam anlam›yla 's›f›r-
la' kurdu¤u TAYTRANS adl›
flirketini 1997 ve 2001 krizleri-
ne ra¤men büyütmeyi ve bu
günlere tafl›may› baflard›. Müfl-
teri memnuniyetini tam olarak
kazanan ve sosyal sorumluluk
projelerine de katk› sunan Som-
sa, ifl yaflant›s›na yans›tt›¤› ba-
flar›s›n› 'Y›l›n ‹flkad›n›'  ödülünü
alarak da ispat etti. fiu anda ta-
fl›mac›l›k sektöründe hava ve
deniz tafl›mac›l›¤› a¤›rl›kl› hiz-
met sunan TAYTRANS, lojistik
firmas› olma yolunda emin
ad›mlarla ilerliyor. ‹flte TAYT-
RANS ve Fatofl Somsa’n›n ba-
flar› öyküsü:

fiirketiniz hakk›nda bize bil-
gi verir misiniz?

Taytrans, forwarder kategori-
sine giren bir flirket. Hava ve
gemi yolu konteyn›r, hava yolu
ile konteyn›r ve kargo tafl›mac›-
l›¤› yap›yoruz. Neler yapt›¤›m›-
z› ana bafll›klara ay›racak olur-
sak 

● Havayolu ile ihracat ve it-
halat tafl›mac›l›¤› 

● Denizyolu ile LCL, FCL
ihracat ve ithalat tafl›mac›l›¤› 

● Kap›dan kap›ya teslim
hizmetleri 

● Gemi + Uçak / Uçak +
Gemi kombine tafl›mac›l›k 

● Türkiye içi kamyon tafl›-
mac›l›¤›.

Tam bir lojistik firmas› de¤i-
liz ama bu yolda emin ad›mlar-
la ilerliyoruz. Genellikle Uzak-
do¤u tafl›mac›l›¤› yap›yoruz.
Çin biliyorsunuz büyük bir Pa-
zar ve bizde flirket olarak ço-
¤unlukla Çin pazar›n› de¤erlen-
diriyoruz. Global rekabet flartla-
r›n› göz ard› etmeksizin, hava
kargo tafl›mac›l›¤› dendi¤inde
akla ilk gelen kelimenin “HIZ”
oldu¤u bilincinde olan firma-

m›z müflterilerinin beklentileri
do¤rultusunda bütün dünya li-
manlar›ndan Türkiye limanlar›-
na; limandan limana veya kap›-
dan kap›ya hava yolu kargo ta-
fl›mac›l›¤› hizmeti vermektedir. 

Uzakdo¤u, Ortado¤u ve
Amerika’n›n birçok liman›ndan
konsolide servis avantajda sa¤-
layan firmam›z ayn› zamanda
yurtd›fl›nda depolama, paketle-
me, paketleme hizmetlerini de
vermektedir. Utikad, Fiata üye-
li¤i bulunan Taytrans; 1996 y›-
l›ndan bugüne kadar K›talar›
Birlefltiren Güven(CE) sloga-
n›yla en iyiyi yapma hedefini
göz önüne almaktad›r. 

Taytrans; Dünyada kurmufl

oldu¤u genifl ve güveni-
lir acente a¤› sayesin-
de, müflterilerinin
beklentileri do¤rultu-
sunda gemi yolu
konteyn›r tafl›mac›l›-
¤› alan›nda en gü-
venilir ve h›zl› hat-
larla en ekono-
mik gemi kon-

teyn›r tafl›mac›l›¤› hizmetini ye-
rine getirmeye çal›flmaktad›r.
Bunu da full konteyn›r ve Parsi-
yel konteyn›r baz›nda sunmak-
tad›r. ‹stendi¤inde zamandan ve
maliyetten tasarruf sa¤layacak
gemi + uçak, gemi + kamyon
gibi alternatif tafl›ma yollar›n›
da müflterilerine sunmaktad›r.

Gemi konteyn›r tafl›mac›l›¤›
alan›nda iste¤e göre limandan
limana veya kap›dan kap›ya
olacak flekilde iste¤e göre veril-
mektedir. Taytrans ayn› zaman-
da uzak do¤u limanlar›nda de-
polama, kalite
kontrol, etiketlide
müflterilerine sun-
maktad›r.

Bir kad›n olarak
sektörde sorun ya-
fl›yor musunuz?

Bir kad›n olma-
n›n dezavantajlar›n›
da avantajlar›n› da
bir arada yafl›yo-
rum. Mesela erkek
olsayd›m çal›flt›-
¤›m firmalarda
ki müflterilerimle
daha iyi ifl harici

dostluklar yafla-
yabilirdim belki

de bu dostluklardan
ifl potansiyeli ürete-
bilirdim. Ancak bir
kad›n olmak size davran›fllar›-

n›z konusunda biraz daha
çekimser olman›z

gereklili¤ini yük-
lüyor. Avantajla-

r› konusunda
çok fley söyle-
yemeyece-
¤im çünkü
müflterilerim
ben bayan
oldu¤um

için bana ifl vermiyor. Yapm›fl
oldu¤um hizmeti kaliteli sundu-
¤um için ifl yapabiliyorum. So-
runsuz ve çözüm üreten bir an-
lay›fl› sundu¤umuz için bizimle
çal›fl›yorlar.

Peki, sektörde yaflad›¤›n›z
s›k›nt›lar neler?

Sektörde özellikle bir dur-
gunluk var. Siyasi irade her ne
kadarda Türkiye’de ifller yolun-
da gidiyor gibi gösterse de, 7
ayd›r ülkede bir kriz yaflanmak-
ta. Amerikan dolar›n›n düflük

rakamlarda seyir et-
mesi özellikle bizim
gibi firmalar› olum-
suz yönde etkile-
mektedir. Eskiden
1.000 USD bozdur-
du¤umuzda masraf-
lar›m›z› karfl›larken
flu anda 1,500 USD
bozdurup masrafla-
r›m›z› karfl›lamakta-
y›z. Bu yüzden Türk
liras›n›n dolar karfl›-
s›nda de¤erini koru-
mas› bizi olumsuz
yönde etkilemekte-
dir.

Yaflad›¤›m›z bü-
yük bir sorun ise de-
morajd›r. Asl›nda
çözümü kolay olma-
s›na ra¤men bu so-

run hakk›nda hiç konuflulma-
mas› flafl›rt›c›d›r. Biz arac› oldu-
¤umuz konteyn›r için her gecik-
me gününe demoraj ödemek
zorunday›z. Yükü teslim almak
istedi¤imizde ise bize teslim
edilmemektedir. Bunun çözümü
için Ulaflt›rma bakanl›¤›n›n ya-
paca¤› küçük bir çal›flma yeter-
lidir.

UND, RODER ve UT‹KAD
ile ilgili düflünceleriniz neler-
dir?

Öncelikle ben üyesi oldu¤um
kuruluflu baz alarak konuflabili-
rim. Bildi¤iniz üzere UT‹KAD
üyesi bir kurulufluz. fiahsi dü-
flüncem öncelikle bizler üyesi
oldu¤umuz kurulufllar› destek-
lemeli ve aktif rol oynamal›y›z.
Bu konuda eksiklik duydu¤umu
ifade edebilirim en az›ndan
üyesi oldu¤um kurulufla ifl yo-
¤unlu¤u nedeni ile yeteri kadar
ilgi gösteremedi¤imi söyleyebi-
lirim. Bu tip sivil toplum kuru-
lufllar›n›n var olmas› sektör için
olumludur. En az›ndan sorunlar
ve bu sorunlar›n çözülmesi için
belli hareketler bafllat›labilir.

Fatofl Somsa ve Taytrans
“Sektörün ojeli t›rnaklar›” röportaj dizimizin ilk konu¤u Taytrans ve Fatofl Somsa. Genç yaflta sektörle 

tan›flan Somsa’n›n hedefi; deniz ve havayolu kargo tafl›mac›l›¤›nda kap›dan kap›ya tafl›ma hizmeti vermek

SEKTÖRÜN OJEL‹ TIRNAKLARI -1

1972 Erzincan do¤umluyum,
1979’da ailem ile birlikte ‹stanbul’a
yerlefltim. Okul yaflam›m ‹stanbul’da
geçti. Beyo¤lu Ticaret Lisesi mezunu-
yum 2 y›l bankac›l›k üzerine e¤itimi-
mi tamamlad›m. Ard›ndan 1989 y›l›n-
da muhasebeci olarak gümrük firma-
s›nda profesyonel anlamda çal›flma
hayat›na bafllad›m. Bu çal›flma hayat›-
n›n içerisinde de Anadolu Üniversitesi
‹ktisat Bölümünü bitirdim. 1996 y›l›na
kadar çeflitli gümrükleme ve nakliye
firmalar›nda çal›flt›m ard›ndan 1996
y›l›nda da Taytrans’› kurdum. fiu anda
11.y›l›m›z›n içerisindeyiz. Ocak 1996
y›l›nda hava tafl›mac›l›¤› alan›nda sek-
töre merhaba diyen Taytrans, 1997 y›-
l›nda gemi tafl›mac›l›¤›na da bafllam›fl-

t›r. UTIKAD ve FIATA gibi
uluslararas› derneklere üyeli-
¤inin yan› s›ra müflterilerinin
istekleri do¤rultusunda Anka-
ra, ‹zmir ve Mersin ofislerini
de oluflturmufltur. Bugün Tayt-
rans, ‹stanbul Merkez ofis, ‹s-
tanbul Yeflilköy Havalima-
n›, Ankara, ‹zmir ve
Mersin olmak
üzere Türki-
ye'nin dört
ana fleh-
rinde hiz-
met ver-
meye de-
vam et-
mektedir.

SOMSA K‹MD‹R?

Koray YILDIZ

Bir kad›n olma-
n›n avantaj›n› da
dezavantajlar›n›
da bir arada ya-
fl›yorum. Erkek
olsayd›m çal›flt›-
¤›m firmalarda
ki müflterilerimle
daha iyi ifl harici
dostluklar yafla-
yabilirdim, belki
de bu dostluklar-
dan ifl potansiye-
li üretebilirdim.

SSiiyyaassii  iirraaddee  hheerr  nnee  kkaaddaarrddaa
TTüürrkkiiyyee’’ddee  iiflfllleerr  yyoolluunnddaa  ggiiddii--
yyoorr  ggiibbii  ggöösstteerrssee  ddee,,  77  aayydd››rr
üüllkkeeddee  bbiirr  kkrriizz  yyaaflflaannmmaakkttaa..

SSiiyyaassii  iirraaddee  hheerr  nnee  kkaaddaarrddaa
TTüürrkkiiyyee’’ddee  iiflfllleerr  yyoolluunnddaa  ggiiddii--
yyoorr  ggiibbii  ggöösstteerrssee  ddee,,  77  aayydd››rr
üüllkkeeddee  bbiirr  kkrriizz  yyaaflflaannmmaakkttaa..

22 Temmuz hesap günüdür
S

eçime günler kala Uluslararas›
Nakliyat firma sahiplerinden
Mengüç Tokcan,  22 Temmuz se-

çimini, sektörün hesap günü olarak de-
¤erlendirdi. “AKP iktidar› mesle¤imizi
birkaç büyük ve hatta yabanc› sermayeli
firmalara peflkefl çekerek bizleri yok et-
me plan›n› gördük. Bu güne kadar bizle-
ri ciddiye almayan sektörümüzün bakan›
ve ilgili mensuplar› bizlerle dalga geçe-
rek bizleri yok etme giriflimleri ile bu
günlere geldik” sözlerini dile getiren
Tokcan, “fiimdi utan›lmadan biz sektör

temsilcilerinden oy istemektedirler. 20
senedir bu mesle¤in içersindeyim ve ben
böyle bir anlay›flta hiçbir iktidar görme-
dim. Amaçlar›n› gerçeklefltirirken parti
ve flahsi ç›karlar›n› göz önünde bulundu-
rarak para toplama politikas› ile ceplerini
doldurdular” görüfllerini aktard›. 

“SÖZLER‹ UNUTAMAYIZ”

Zaman›nda nakliyecilere söylenen
sözlerin unutulmamas› gerekti¤ini kay-
deden Tokcan, “Örne¤in: SEKTÖRÜN
GAZINI ALDIK, örne¤in: BU GUNE

KADAR ÇALIfiMAMIfiSINIZ KAYIT
DIfiISINIZ, örne¤in: BELGE ÜCER‹
NED‹RK‹ 200 milyar kazanamam›flsa-
n›z gider di¤er büyük firmalarda çal›fl›r-
s›n›z. Evet, bu laflar›n bir k›sm› tabi bi-
zim sektördeki arkadafllara söylenmifl
laflard›r” dedi.

“ SIRA B‹ZDE”

‹fadeleriyle kesinlikle siyasi bir amaç
gütmedi¤ini, sadece geçmiflte söylenen
sözleri hat›rlatmak oldu¤unu aktaran
Tokcan, “Cevap verme ve hesap görme

s›ras› bize gelmifl bulunmaktad›r. Ben
parti sunmuyorum ben meslek içersinde
bize en hay›rl› ve haklar›m›z› geri vere-
cek, vatan için çal›flacak kim varsa gelsin
istiyorum” diye konufltu. Tokcan, AK
Parti iktidar›na tepki göstererek sözlerini
flöyle tamamlad›: “K›sacas› biz ekme¤i-
mizi nas›l kazanaca¤›z derken kendi ev-
latlar›na dostlar›na yandafllar›na ifl ve ç›-
kar sa¤lamak bizleri hiçe saymakt›r. Biz-
lere sayg› duymamakt›r. Bize sayg› duy-
mayan bir iktidara da biz nas›l güvene-
lim ve oy verelim”

Motorinin pompa fiyatla-
r›na yüzde 1,33 oran›n-

da zam yap›ld›. Tafl›mac›lar
yap›lan bu zamm› seçim zam-
m› olarak de¤erlendirdi.

Yap›lan son zamla birlikte,
motorinin pompa fiyat› 2-3
Ykr art›fl gösterdi. Daha önce
‹stanbul Avrupa ve Anadolu
yakas›nda motorin pompa fi-
yat› 2,33 Ykr iken yap›lan son
zamla birlikte bu fiyat 2,26
Ykr’a yükseldi. 

Yap›lan son zamla birlikte
akaryak›t firmalar›n›n motorin
fiyat› Ankara’da flöyle flekil-
lendi: POAfi ve Opet 2,29
Ykr, Shell 2,30 Ykr, BP 2,31
Ykr. Zam öncesi ‹zmir’de
2,22 YTL olan motorin litre
fiyat›, tüm akaryak›t markala-
r›nda 2,25 Ykr’a yükseldi.

Motorine
seçim
zamm›

sayfa 6  19/07/2007  17:12  Page 1



C M Y K

720 Temmuz 2007SINIRDAN

Manisa facias› analizi (2)

YOLDAK‹ TESP‹TLER‹M

Yolda benim tespit etti¤im kusurlar çok fazla-
ca. Görüntüler ve notlar ald›m, ama dedi¤im

gibi mahkemeye sunulabilmesi için tespit dava-
s›ndan geçmesi gerekiyor.

B‹L‹RK‹fi‹LER‹ BULDUM
9 Eylül Üniversitesinde Ulaflt›rma Anabilim Da-

l› varm›fl. Hocalar› ile telefonda tan›flt›k; mutaba-
kat›m›z oldu, mahkemeden davet bekliyorlard›.

TESP‹T YAPILDI MI?
fiu ana kadar yapt›¤›m takip sonucuna göre,

hay›r!
•     Tespit yoksa; kan›t yok.
•     Kan›t yoksa; otobüsçünün hakk› yok!
•     Ne hakk›?   Tazminat istemek ve kendisin-

den istenecek tazminatlardan kurtulmak.
•     Kendisinden istenecek tazminatlar: Mev-

cut sigortalar›n›n karfl›layamayaca¤› üst talepler,
manevi tazminatlar›n tümü.

•     Kendisinin kay›plar›: Otobüs hasar›, ifl kay-
b›, prestij kayb›.

OTOBÜSÇÜDEN TAZM‹NAT?
Hem de çok istenebilir. Çünki, her fley aleyhte

görünüyor:
- Tutanak 8/8 suçlu gösteriyor. (Gerekçesi

2918/52-b trafik yasas›na ayk›r› davranmak, yani
h›z›n› önceden düflürmemek.)

- Sol ön lastik s›rt›nda mevcut k›smi profil ya-
ras›, sa¤la birlikte her ikisinin de d›fl köflelerinde
afl›r› afl›nmalar, kusur olarak kabul edilebilir ve
otobüs alt›nda asla olmamal›.

- Bilanço çok a¤›r: 8 ölü, 32 yaral›. Sakat ka-
lanlar olacak. Bacak, kol, böbrek, ci¤er kay›pl›lar
var.

BAR‹YER = G‹YOT‹N?
- Belki bunu giyotine de¤il de, bir tür kaz›¤a,

b›ça¤a benzetmek de mümkün. Çünki sa¤ viraj-
da, orta refüjdeki çelik bariyerlerin üzerine devri-
liyor. Otobüsün a¤›rl›¤› ile bariyerin yatay kufla¤›
afla¤› düflüyor. Direkleri (H profili ) camlardan içe-
ri girerek; kesme, koparma, batma, parçalama
marifetlerini iflliyor. Otobüs yokufl afla¤› yat›k- ka-
yarken, otobüsün sol cam direkleri ile bariyer di-
rekleri birbirlerini bükmeye zorluyorlar. Otobüs
bunlar›n direnciyle duruyor ama oluk gibi de kan
ak›yor.

BANA DA DERS OLDU
Burada, çelik bariyerin nelere ve nas›l yol aça-

bilece¤ini dehfletle ö¤renmifl oldum. Bariyerlerin
tamam›n›n beton olmas› gerekti¤ini savunuyo-
rum. Ama, 2 yeni fley ö¤rendim:

1- Beton bariyerlemede; virajlara öncelik veril-
mesi gerekiyor.

2 - Virajdaki beton bariyerlerin üstüne darbe
emici etli lastikten yast›k gerekiyor.

- Çünki, otobüs beton bariyerin üstüne yatm›fl
olsayd›; bariyerin üzerinde kayacakt› ve otobüs
içine girecek kaz›k, olmayacakt›. 

- Otobüsün darbesi, böyle bir tampon taraf›n-
dan emildi¤inde; otobüsün ve yolcular›n göre-
cekleri zararlar, daha azalacakt›.

GÜVENL‹K KEMER‹ TAKMAYINCA
Argoda kullan›lsa da kullan›lmasa da, Atasö-

zümüz gerçekleflmifl: “Altta kalan›n can› ç›kar!”
Sonuç da böyle olmufl: Sol cam dibinde oturan-
lar; en altta kalm›fllar. Üzerlerine 3 er kiflinin daha
a¤›rl›klar› darbeyle binmifl.

SOLDAK‹LERE B‹RER TON DARBE?
Güvenlik Kemeri E¤itimlerinden hat›rlar›z:

“E¤er takmazsan›z; 50 km/saat h›zla giderken,
flok bir duruflta; a¤›rl›¤›n›z›n 30 kat› ile ön cama
do¤ru uçars›n›z…” Bu ölçütten, kabaca flunu ç›-
karabiliriz: En soldaki insan›n üzerine, sa¤›ndaki 3
kiflinin a¤›rl›klar› ve düflüfl darbeleri, en az birer
ton olarak gelmifltir. Ald›klar› zararlar›n boyutlar›-
n› art›rm›flt›r.

GÜVENL‹K KEMER‹ = K‹fi‹L‹⁄E GEM?
Soru iflaretini kald›ral›m; Pek çok insan›m›z

böyle düflünüyor. Sözde kültürümüzün – gözde
davran›fl›; Güvenlik Kemeri Takmay›, Takmamak!
Hatta d›fllamak. Çünki, kültürümüz bu alanda da
çarp›k Dolay›s›yla hem facialara çarp›l›yoruz hem
de çok kötü sonuçlara.

ESK‹MO’ DA VE TÜRK’ DE “KARI” KÜLTÜ-
RÜ FARKI

Bu, çok belirgin bir örnektir:
1- ESK‹MO- Eskimo adam›na yarg›ç soruyor:

“Evindeki o yabanc› erkek misafiri neden öldür-
dün?”

- Bana çok a¤›r hakarette bulundu, ondan.
- Nas›l yani? 
- Ben, bu yabanc›y› evime misafir ald›m. Ne ik-

ram ettiysem, be¤enmedi. Sonunda dayanama-
d›m.

- Anlat!
- Fok bal›¤› çorbam› yemedi; bozuldum, belli

etmedim. Kokmufl et ikram ettim, onu da yeme-
di. K›zg›nl›¤›m artt›, yine belli etmedim. Çünki, en
k›ymetli yeme¤imizdi. 

- Sonra?
- Gece yatarken, yan›na kar›m› verdim. Zavall›

eflim; onun için saçlar›na, vücuduna bal›k ya¤lar›
da sürmüfltü.

- Sonra?
- Onu da be¤enmemifl, elini bile sürmemifl.

Sabahleyin kalk›nca durumu ö¤rendim. Hem efli-
me hem de bana yap›lan bu en a¤›r hakarete da-
yanamad›m, öldürdüm.

- Ne olacak flimdi?
- Bu bizim kültürümüzdür, masumum, beni

serbest b›rak›n!
2-     TÜRK- Biz de ise davran›fllar efle sahip-

lik onu korumak; Eskimo’nun, 180 derece tersi-
dir. Ço¤umuz art›k onaylam›yoruz, ama bizler na-
mus cinayetleri kültürü içinden geliyoruz. Halen
iflleyenlerimiz de var.

Ahmet
TÜRKO⁄LU

Ahmet TÜRKO⁄LU

S
eçime k›sa bir süre kala vatan-
dafllar› ziyaret eden siyasetçiler
Habur S›n›r Kap›s›’n› tekrardan
açma vaatlerine bafllad›. Kimi
bizzat vatandaflla görüflerek, ki-

mi de pankartlara uzun araç kuyruklar›y-
la Habur’un 22 Temmuz seçimlerinden
sonra aç›laca¤› sözünü veriyor.

Tüm vekil adaylar› seçim çal›flmalar›
için köy köy dolaflarak vatandafllardan
oy istiyor. Bunun için de bölgemizin can
damar› olan Habur S›n›r Kap›s› yine
gündeme geliyor. Uzun süredir Ha-
bur’dan bahsederek dili dama¤› kuruyan
vatandafllar ise bu vaatlere tok olduklar›-
n›n dile getiriyorlar. Geçen dönem mil-
letvekilli¤i yaparak yeni dönemde mil-
letvekili aday› olanlar ise Habur S›n›r
Kap›s›’n›n eski ifllevini kazanmas› için
çok çal›flt›klar›n›, fakat uluslar aras› bir
sorun haline gelerek çözümü zorlaflan
Habur sorununun yine kendileri taraf›n-
dan çözülebilece¤ini
söylüyor.

CHP: Habur eski
ifllerli¤ine kavuflmal›

CHP fi›rnak Millet-
vekili adaylar›ndan Ne-
flet Ökten seçim pan-
kartlar›na ve baz› yay›n
organlar›na kendi pos-
terlerini ve uzun araç kuyruklar›n› basa-
rak Habur’un eski haline dönmesi gerek-
ti¤ine de¤iniyor. Habur’un bugünkü ha-
lini de göstererek, eski haline tekrar ka-
vuflmas› için çal›flmalar›n gerekti¤ini be-
lirten posterleriyle dikkat çeken Ökten,
Habur S›n›r Kap›s› sorununu çözmek
konusunda iddial›. Öte yandan Ak Par-
ti’nin geçen dönem milletvekilleri Habur
S›n›r Kap›s›n› daha iyi bir standarda ka-
vuflturmak için öncelikle modernizasyon

çal›flmalar› bafllatt›kla-
r›n›, fakat sonradan Ha-
bur’un siyasal bir sorun
haline geldi¤ini belirti-
yor.

MHP: Habur biran
önce aç›lmal›

fi›rnak Milletvekili

adaylar›ndan MHP’li Hakim Zeyrek,
Habur S›n›r Kap›s› ve kömür ocaklar›n›n
kamuya en faydal› flekilde ifllemesi için
çal›flacaklar›n› belirtiyor. fi›rnak’›n temel
sorunlar›n› dile getiren Hakim Zeyrek;
“Kömür ocaklar›, üniversite, do¤al gü-
zellikler, tar›m ve hayvanc›l›k ile birlikte
en büyük sorun haline gelen Habur ko-
nusunda önemli çal›flmalar yapmaya ka-
rarl›. Zeyrek s›n›r ticaretinin bölge aç›-
s›nda önemli oldu¤una de¤inerek, bir an
önce Habur’un aç›lmas› gerekti¤ini sa-
vunuyor. 

AKP: Habur uluslararas› sorun 

Ak Parti fi›rnak Mil-
letvekili ve Yeni Dö-
nem Milletvekili aday›
‹brahim Hakk› Birlik,
Habur S›n›r Kap›s›’n›n
bölge aç›s›ndan çok
önemli oldu¤unun far-
k›nda olduklar›n› belir-
terek, bunun çözümü-
nün yine kendilerinde
oldu¤unu belirtti. Birlik; “Habur S›n›r
Kap›s›’n›n modernizasyon çal›flmalar›n›
bafllatt›k. Çünkü Avrupa standard›nda s›-
n›r kap›lar›na kavuflmak halk›m›z›n hak-
k›d›r. Fakat son zamanlarda geliflen siya-
si sorunlar Habur’u uluslar aras› bir so-
run haline getirdi. Bunun için biraz daha
sabretmek gerekecektir. Bu sorunun çö-
zülmesi için son çareyi yine Ak Parti bu-
lacakt›r.” fleklinde konufltu.  

Ba¤›ms›zlar: Sorun siyasi

Bin Umut Ba¤›ms›z Milletvekili
Adaylar› ise sorunun siyasal oldu¤unu
belirtiyor. Kürt sorununun çok önemli
bir sorun oldu¤unu belirten ba¤›ms›zlar
(Hasip Kaplan, Sevahir Bay›nd›r) Kürt
sorununun çözüme ka-
vuflturulmas›yla birlik-
te, refah ortam›n›n, ti-
caret olana¤›n›n ve bü-
tün bunlarla birlikte
Habur S›n›r Kap›s› gibi
birçok sorunun çözüme
kavuflturulmufl olaca¤›
öne sürüyor. 

Habur’u kim açacak?

Habur S›n›r Kap›s›’n›n yavafl iflle-
mesi, daha önce s›n›rdan yap›lan

milyonlarca dolarl›k ihracat› durma
noktas›na getirdi. Bu durum bölgede
bulunan ihracatç›lar› zor durumda b›-
rak›rken, Silopi’de bulunan bankalar
kapanmaya bafllad›.

Irak’a tek girifl noktas› fi›rnak’›n
Silopi ilçesinde bulunan Habur S›n›r
Kap›s›’nda yap›lan miyonlarca dolar-
l›k ihracat, kap›n›n yavafl ifllemesi so-
nucu durma noktas›na geldi. Bölgede
ihracat yapan esnaf birer birer kepenk-
lerini indiriyor. Silopi’de bulunan ban-
kalar ise kapanmaya bafllad›. 

Bölgede faaliyet gösteren Sel-Az
Petrol’ün sahibi Aziz ‹nangu, halk›n
ekmek kap›s› olan Habur’un h›zl› ça-
l›flmas›n› sa¤lamak için yaflanan so-
runlara bir an önce çözüm getirilmesi-
ni istedi.

‹HRACATTA GER‹LEME

‹nangu, Habur’da hem ihracatç›
hem de nakliyeci esnaf›n›n zor günler
yaflad›¤›n› belirtti. Y›ll›k bilançolar›na
bak›lt›¤›nda bir önceki y›llara göre
arada uçurumlar oldu¤unu kaydeden
Aziz ‹nangu, “Irak’la olan siyasi ilifl-
kilerden dolay› ihracatta gözle görülür
gerileme oldu. Habur inflaat› yüzün-
den yapm›fl oldu¤umuz ihracatlarda

büyük s›k›nt›lar yaflad›k. ‹nflaat›n bit-
mesiyle s›k›nt›m›z sona erecek diye
beklerken, bu kez de gümrük eski ifl-
levli¤ini kaybetti. Bunun sonucunda
ilçe büyük ekonomik s›k›nt›lar yaflan-
maya baflland›. Eskiden di¤er flehirler-
den göç alan Silopi, flimdilerde büyük
göç veriyor. ‹fl bulamayanlar baflka fle-
hirlere çal›flmaya gidiyorlar. Geride

kalanlar ise yaflam savafl› vermeye ça-
l›fl›yor” dedi.

YAVAfi ‹fiL‹YOR

Yeni aç›lan bankalar›n da ilçede
para dönmedi¤i için kapanmaya bafl-
lad›¤›n› kaydeden Sel-Az Petrol’ün
Sahibi ‹nangu konuflmas›na flöyle de-
vam etti:

“Yeni aç›lan bankalar, ilçede para
dönemedi¤inden dolay› kapanmaya
bafllad›. Esnaf, bankadan çekti¤i kre-

diyi ödemekte zorlan›yor. Silopi esna-
f› kiralar›n› bile ödeyemiyor. Bütün
bunlar›n tek sebebi Habur S›n›r Kap›-
s›’n›n çok yavafl ifllemesi ve giden
araçlar›n kâr etmemesi. Habur S›n›r
Kap›s› üzerinden Irak’a yük tafl›yan
floförler gidifl gelifllerinde masraflar›n›
zor ç›kart›yorlar. Bofl durmamak için
Irak taraf›na gidip geliyorlar. Çünkü
araçlar›n yük bulmas› büyük sorun
oluyor, bulan ise çok ucuza yüklüyor. 

AYNI SEV‹YEDE

Eskiden Irak taraf›nda mazot çok
ucuz oluyordu. 100 dolar verdi¤inde
800 litre mazot alabiliyorduk. Ancak
flimdi 100 dolara sadece 180 litre ala-
biliyoruz. Irak taraf›nda 5 bin arac›m›z
bulunuyor. Bunlar›n hepsi baflka çare-
leri olmad›¤› için mazot getirip satma-
ya çal›fl›yorlar. Ancak mazotlar›n› sat-
makta büyük s›k›nt› yafl›yorlar. Çünkü
floförlerin Irak’tan alm›fl olduklar› ma-
zotlar, araçlar›n bozulmas›na neden
oluyor. Hal böyle olunca da kamyon-
cular bunu daha ucuza vermek zorun-
da kal›yor ve ucu ucuna ancak mas-
raflar›n› ç›kart›yorlar. Yani floförler 10
gün boyunca Irak taraf›nda sadece va-
kit geçirmek için kal›yorlar. Burada
yaflanan sorunlar›n bir an önce çözül-
mesini bekliyoruz.”

Yaflam
savafl›
veriyor

Habur’un yavafl ifllemesi ne-
deniyle bölgede ifller durma
noktas›na geldi. Silopi’de es-
naf kepenk indirirken, banka-
lar ise kapanmaya bafllad›.

Vekil adaylar›, oy için bölgenin can damar›
olan Habur S›n›r Kap›s›’n› gündeme getiriyor.

‹.Hakk› Birlik

Neflet Ökten

Hakim Zeyrek Sevahir Bay›nd›r

Çarp›flma testlerindeki 
5 y›ld›zlar ne kadar güvenli?

Hükümetler taraf›ndan belirlenmifl baflta
otomobil üreticileri olmak üzere günü-

müzde art›k kullan›c›lar›nda önemsedi¤i "5
Y›ld›zl› Kaza Derecelendirmesi" tam olarak
neyi ifade ediyor. Cevab›n ne kadar inand›r›-
c› veya güvenilir oldu¤unu buradan söyle-
mek inan›n çok zor. Bugünler de neredeyse
tüm otomobil üreticilerini gururland›ran ve
her f›rsatta kullan›c›ya söyledikleri "Bu mo-
delle EuroNcap kaza testlerinde 5 Y›ld›z al-
d›k. "Peki bu 5 y›ld›zl› modeller, sadece 1 y›l-
d›z alan bir modelden ya da 4 y›ld›zl› bir mo-
delden ne kadar güvenli. 

Çarp›flma testlerinde taklit edilen kaza-
larda otomotiv sektöründe "Crash Test
Dummies" ad› verilen her yerinde alg›lay›c›-
lar bulunan ve bir sürü kablo ile bilgisayara
ba¤l› Kaza Test Mankenleri kullan›l›r. Oto-
mobil firmalar›na milyon dolara mal olan bu
test kazalar›nda sürücü ve yolcu koltukla-
r›nda oturan mankenlerden gelen veriler
bilgisayarda ifllenerek arac›n ne kadar
ölümcül oldu¤u saptanarak otomobil belli
bir y›ld›z kategorisine dahil edilir. Bu de¤er-
lendirmelerde önden çarp›flma, arkadan
çarp›flma ve yandan çarp›flma de¤erleri al›-
narak araçtaki Hava Yast›¤›, Aktif Gergili
Emniyet Kemeri, Araç Denge Sistemi ve
Aktif Kaza Önleme Sistemi gibi ek güvenlik
sistemleri de de¤erlendirilerek yap›l›r. Daha
fazla ayr›nt›ya girmeden önce parametrele-
ri de¤erlendirelim;

∑ Bu çarp›flma testleri 56 km ile 62 km
(35 mph - 38,5 mph) h›zda yap›lmakta. 

60 km. kim bu h›zda araba kullan›yor
ki? Dünya genelindeki otoyollarda 75 km
- 120 km (45 mph - 75 mph) aras›nda bir
h›zda seyahat edilmekte. 

∑ Kaza test mankenleri sadece fiziksel
olarak yetiflkin birinin ebatlar›ndad›r. Genç-
ler ve çocuklar için derecelendirme yap›l-
maz. Gençler ve çocuklar yolcu de¤il mi-
dir? Ya kaza yaparsam diye ailecek yolcu-
luk edemez miyiz? Kaza testlerinde tüm
mankenler emniyet kemeri takar. Hangi
araçta tüm yolcular kemer tak›yor ki?

∑ Her yerinde alg›lay›c› ve kablolar bulu-
nan mankenlerden gelen verilerin sadece
bafl ve gö¤üs k›sm›ndaki veriler dikkate al›-
n›r. 

Yani s›rt ve bacaklar›n›zda oluflacak ya-
ralanmalar kimseyi ba¤lamaz. 

∑ Darbe de¤erleri ayn› segmentteki
araçlar için belirli oranda art› ve eksi a¤›r-
l›k de¤erleri eklenerek belirlenir. 

Yani kaza yapt›¤›n›zda sizinki ile ayn›
ebatlardaki bir araca çarpmal›s›n›z, bir mi-
nibüs veya kamyonete çarpamazs›n›z. 

∑ Sonuçta arac›n›z kaç y›ld›zl› olursa
olsun derece sadece acil hastaneye kald›-
r›lmay› gerektiren ve yaflam tehdit eden
yaralara yol aç›yor. 

Yukar›da belirtilen maddelerde hükü-
metin sizin için ne karar ald›¤› yaz›yor. Biz-
de afla¤›da bizim kaza de¤erlendirmemiz
ve y›ld›z derecelendirmesinin yüzdelik de-
¤erleri yer al›yor. 
ÖNDEN ÇARPIfiMA DERECELER‹
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ = %10 veya daha az ölümcül

yaralanma ihtimali
∞ ∞ ∞ ∞ = %11 ile %20 aras› ölümcül
yaralanma ihtimali
∞ ∞ ∞ = %21 ile %35 aras› ölümcül ya-
ralanma ihtimali
∞ ∞ = %36 ile %45 aras› ölümcül yara-
lanma ihtimali
∞ = %46 veya daha fazla ölümcül yara-
lanma ihtimali
YANDAN ÇARPIfiMA DERECELER‹
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ = %5 veya daha az ölümcül
yaralanma ihtimali
∞ ∞ ∞ ∞ = %6 ile %10 aras› ölümcül ya-
ralanma ihtimali
∞ ∞ ∞ = %11 ile %20 aras› ölümcül ya-
ralanma ihtimali
∞ ∞ = %11 ile %25 aras› ölümcül yara-
lanma ihtimali
∞ = %26 veya daha fazla ölümcül yara-
lanma ihtimali

∑ 5 Y›ld›zla derecelendirilmifl bir araçla;
e¤er 62 km (38,5 mph) den daha h›zl› gi-
derken bir kaza yaparsan›z, Y›ld›zlar› unu-
tun.

∑ 5 Y›ld›zla derecelendirilmifl bir araçta;
ailenizle yolculuk yap›yorsan›z ve en ma-
kul h›zla kaza yaparsan›z, Çocuklar›n›z
için y›ld›zlar› unutun.

∑ 5 Y›ld›zla derecelendirilmifl bir araçla;
yine en makul h›zda, sizinkinden daha bü-
yük bir araçla kazaya kar›fl›rsan›z, Y›ld›zla-
r› yine unutun. 

∑ 5 Y›ld›zla derecelendirilmifl bir araçla;
emniyet kemeriniz tak›l› de¤ilken bir kaza-
ya kar›fl›rsan›z, Y›ld›zlar› unutun. 

∑ Kaza sonras›nda sa¤l›k görevlileri si-
ze "‹yi görünüyorsun" diyorsa, Y›ld›zlar›
hat›rlay›n.

∑ Sonuçta 5 Y›ld›zla derecelendirilmifl
bir araçla; sadece sizinki ile ayn› marka ve
model bir otomobille kafa kafaya çarp›fl›r-
san›z, 100'de 10 a¤›r yaralanma veya öl-
me ihtimaliniz var. 

5 Y›ld›zl› kaza derecelendirme sistemi
her ne kadar do¤ru bir sistem gibi görünse
de, Hükümetler, kullan›c›ya gerçek anlam-
da meydana gelebilecek olan kazan›n ne
kadar ölümcül oldu¤unu daha gerçekçi bir
bilgi olarak sunmal›d›r. Herhangi bir model-
den binlerce lira daha fazla ödeyerek daha
güvenli bir araç ald›¤›m›z› düflünürken flim-
di nas›l bu arac›n kaza an›nda bizim güven-
li¤imizi sa¤layaca¤›na inanabiliriz. 

Otomobilinizde Aktif gergili emniyet ke-
meri olabilir, sürücü, yolcu hatta yan dar-
beler için bile hava yast›¤› olabilir, otomo-
bilinizin flasisi gelen darbeyi so¤urmak
için bükülüyor olabilir ama bir kamyona
arkadan çarpt›¤›n›zda bunlar›n hiçbirinin
bir faydas› olmayaca¤›n› hat›rlay›n. Günü-
müzde en fazla ölüm lüks otomobillerde
yap›lan kazalarda meydana gelmekte bu
sebeple 5 y›ld›zl› kaza derecelendirmesin-
den çok kendimize güvenmeli ve trafikte-
ki herkesin can güvenli¤ini düflünerek ara-
ba kullanmal›y›z. 

Kazas›z günler dilerim. 

Cumhur YALÇIN

Sel-Az Petrol firmas›n›n sahibi Aziz ‹nangu,
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C M Y K

Geçmiflte tafl›ma dedi¤imiz zaman
ilk akla gelen, kamyonculuk

mesle¤iydi. Ama bugün tafl›ma dedi-
¤imizde ise akl›m›za lojistik firmalar›
gelmektedir. Özellikle son y›llarda lo-
jistik sektörü Türkiye’de h›zla büyü-
yor. Bugün Türkiye genelinde 500
bin civar›nda insan›n lojistik sektö-
ründe hizmet üretti¤i bir gerçektir.
Buna rakama bireysel kamyoncu ve
floförlerimiz dahi de¤ildir!..

Lojistik; Yunanca bir kelime olan
“Logistikos”tan Türkçeye geçmifl ve
hesap bilimi manas›na gelen bir ma-
na tafl›maktad›r. Günümüzde lojistik
kavram›; sat›n almadan nakliyeye,
gümrüklemeden depolamaya, en-
vanter yönetiminden üretime malze-
me aktarmas›na var›ncaya kadar tüm
süreçleri kapsar hale gelmifltir.

Üretimi gerçeklefltirilen bir mal›n; A
noktas›ndan B noktas›na tafl›nmas›n-
da, depolanmas›nda, etiketlenmesin-
de ve da¤›t›m›nda lojistik firma çal›-
flanlar›n›n fonksiyonu büyüktür. Sü-
rekli yo¤un ifl temposu içinde bulu-
nan sektör çal›flanlar›, kendi sa¤l›kla-
r›na dikkat etmelidir!..

Hizmet sektöründe birilerini mem-
nun etmek çok zordur. Siz iyisini
yapmaya çal›fl›rs›n›z, karfl› taraf siz-
den daha iyisini talep eder. Hal böyle
olunca da sektörde yo¤un ifl tempo-
su ve stresli bir gün yaflamamak elde
de¤ildir. Strese ba¤l› olarak öfkede
kaç›n›lmazd›r. Ancak her fleye ra¤-
men öfke kontrolünü çok iyi yapmak
gerekir. Aksi takdirde bundan hem
birey hem de karfl› taraf zararl› ç›ka-
bilir!...

Strese karfl› verilen tepkiler uzun
bir zaman dilimi içinde kronik hasta-
l›klar›n geliflmesine zemin haz›rlar.
Streslerin s›kl›¤› ve yo¤unlu¤u zama-
n› k›saltabilir. Bu hastal›klar bafl a¤r›-
s›, yüksek tansiyon, kalp rahats›zl›k-
lar› gibi bedensel hastal›klar olabil-
dikleri gibi, psikolojik hastal›klar da
olabilir. ‹nsanlar edinmifl olduklar›
davran›fl kal›plar›na ve zihinsel özel-
liklerine göre stres karfl›s›nda psiko-
lojik tepki olarak geri çekilme, kabul-
lenme, karfl› koyma veya korku, en-
difle, depresyon gibi duygusal prob-
lemler ortaya ç›kabilir.

Kifli bireysel bütünlü¤üne yönelen
tehditlere karfl›, özellikle zihinsel dü-
zeyde baflar›l› bir mücadele vere-
mezse, bafla ç›kamad›¤› streslerin bi-
riken ve yo¤unlaflan etkilerin sonucu
davran›fl düzeyine yans›yan baz› be-
lirtileri olmaktad›r. Bunlardan baz›lar›
ise;

1. Önemli veya önemsiz, daha ön-
ceden kolayl›kla verebilen kararlar›
vermekte güçlük, 

2. Al›fl›lm›fl davran›fl biçimlerinde
önemli de¤ifliklik,

3. En iyi olan› de¤il, garanti olan›
seçmek 

4. Uygun olmayan durumlarda or-
taya ç›kan öfke, düflmanl›k ve k›zg›n-
l›k dalgalar›, 

5. Sigara ve içki içme e¤iliminin
artmas›, 

6. Kiflisel hata ve baflar›s›zl›klar› sü-
rekli düflünmek, 

7. Afl›r› hayal kurmak, s›k s›k dü-
flünceye dal›p gitmek, 

8. Duygusal ve cinsel hayatta dü-
flüncesiz davran›fllar,

9. Birlikte olunan kimselere afl›r›
güven (veya güvensizlik), 

10. Al›fl›lm›fltan daha titiz veya iflin
gerektirdi¤inden daha fazla çal›flmak, 

11. Konuflma ve yaz›da belirsizlik
ve kopukluk, 

12. Nispeten önemsiz konularda
afl›r› endiflelenme veya tam tersine
gerçek problemler karfl›s›nda ilgisizlik
ve kay›ts›zl›k,

13. Uyku bozuklu¤u (zor uyuma
veya gece boyu s›k s›k uyanma)

Asl›nda stres, onu zihninde tafl›yan
kifliye aittir. Hepimiz günlük, basit
gözlemlerimizden, ayn› olay› farkl› ki-
flilerin farkl› tepki ve yaklafl›mlar›n›n
oldu¤unu biliriz. Bu farkl›l›k zihinsel
flartlardan, sosyal flartlara kadar uza-
nan de¤iflkenlerden kaynaklan›r. 

Ayn› kifli bir gün d›fl ortamdan ge-
len uyaranlara gülüp geçerken, bir
baflka gün ayn› olaylara sert tepkiler
verebilmektedir. Bu sebeple stres ol-
gusu incelenirken, bireyin psikolojik
özelliklerinin de ele al›nmas› psikolo-
jik bütünlü¤ünü oluflturan düflünce,
duygu ve davran›fllar›n› anlamaya,
tan›maya gerek vard›r.

Lojistik sektöründe stres (1)

Alanur
ÖZALP

Alanur ÖZALP

YAKLAfiIM

Uzman Psikolog  (0212) 352 09 42

O
tomobil, otobüs, hafif ticari araç,
kamyon, çekici, deniz araçlar›, tank
ve lokomotif motorlar›nda yüzde 15

ila 35 aras›nda yak›t tasarrufu sa¤layan
Eko66, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n
onaylad›¤› dünyada tek yak›t tasarrufu sa¤la-
yan cihaz olma özelli¤ine sahip.

Cihaz yanma verimini artt›ran partikülleri
parçalayarak, egzoz emisyon de¤erlerini s›f›-
ra indirgiyor. Eko66 için ‹TÜ Otomotiv Ana-
bilim Dal› Baflkanl›¤› profesörleri taraf›ndan
düzenlenen ve ‹TÜ Rektö-
rü’nün imzas›n› tafl›yan
raporda; “Araçlarda
yak›t tasarrufu sa¤la-
mak amac›yla üreti-
len Eko66; yap›lan
test ve incelemeler
sonras› motor bün-
yesindeki partikülle-
rin tam yanmas› so-
nucuyla mo-
torun
ser-

visi unuttu¤u, ya¤›n
kirlenmedi¤ini ve
motor çekifl gücü-
nün artt›¤› ispatlan-
m›flt›r” ibaresine yer
verildi.

Eko66’n›n muci-
di Makine Yüksek
Mühendisi Talat
Mollao¤lu, uzun y›l-
lar üzerinde çal›fla-
rak üretimini ger-
çeklefltirdi¤i cihaz›n, yak›n gelecekte tüm
araçlarda kullan›laca¤›n› söyledi. Cihaza
Eko66 isminin verilmesini “Yak›tta tasarruf
sa¤lamak amac›yla tasarlan›p, üretilen; muci-
di benim oldu¤um ve sahibi Allah olan,
Müslüman Türk Milletinin kaderini de¤iflti-
recek Eko66’n›n ismi: ekonomi ve ekoloji-
den gelmektedir. 66 ise ilimin plakas›d›r.
Dünyada da ili marka olan ilk ve tek flehir
Eko66 ile Yozgat’t›r” diye aç›klayan ATM
fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan›

Mollao¤lu, günde 100 adet üretimi ya-
p›lan cihaz›n önümüzdeki günler-

de seri üretimle dünya ihtiyac›na
cevap verecek kapasite de üre-

tilece¤inin alt›n› çizdi.
Mollao¤lu, “Eko66,

elektro manyetik bir cihaz-
d›r. Araçlarda yak›t tasar-

rufu sa¤lamak amac›y-
la üretilmifltir. Her

türlü motora uyar-
lanabilen; benzin,
motorin ve LPG’li
araçlarda yüzde15
ila 35 aras›nda
motor gücüne gö-
re de¤iflen bir ta-

sarruf ortaya koy-
maktad›r. Bu tasarru-

fun haricinde en
önemlisi motorun ko-

runmas› ve kay-
ganlaflt›r›lmas›
amac› güden ya-
¤›n çi¤ at›ktan do-
lay› kurum ve tor-
tularla ölme sebe-
bini ortadan kal-
d›rmakta. Cihaz›n
tak›l› oldu¤u araç-
ta yanma ve eri-
mesi artan moto-
run egzozundan

da çi¤ at›k salg›lanm›yor. Çi¤ at›k olmay›nca
yanma verimi tam olan yak›t›n, motor bün-
yesinde torku art›yor. Bu da araca ekstra güç
sa¤l›yor” dedi.

HER TÜRLÜ MOTOR ‹Ç‹N

“fiuana kadar dünyada üretilmifl, uçak ve
helikopterler hariç karada ve denizde tak›p
denemedi¤imiz hiçbir motor kalmad›” diyen
Mollao¤lu, tüm denemelerde olumlu sonuç-
lar ald›klar›n› ve cihaz› kullanan müflterileri-
nin de son derece memnun kald›¤› kaydetti.
Motor Hp gücüne göre farkl› cihazlar üretil-
di¤ini vurgulayan Türk mucit Mollao¤lu, her
türlü motorda olumlu sonuçlar al›nd›¤›n›
söyledi. ATM fiirketler Grubu olarak 2010
y›l›na kadar cihaz›n biryandan tan›t›m›n› ya-
parken, di¤er yandan da üretimine devam
edeceklerini ifade eden Mollao¤lu, “‹TÜ ve
Ege Üniversitesi’nden al›nan teknik raporlar
ile Baflbakanl›k ve Enerji Bakanl›¤›’ndan al›-
na raporlar gücümüzü güç katt›. Cihaz›m›z
flu anda el yap›m› ve yak›n zamanda fabri-
kasyon üretime geçerek, Türk markas›yla
tüm dünya insanl›¤›n›n hizmetine sunaca¤›z.
Ayr›ca Eko66’y› uçak ve helikopter motorla-
r›na uyarlamak içinde Ar-Ge çal›flmalar›m›z
devam ediyor. Amac›m›z cihaz›m›z› tüm
motorlara uyarlayarak yak›t tasarrufu sa¤la-
y›p, ülke ekonomisine katk›da bulunmakt›r”
diye konufltu.

A¤›r tonajl› araçlarda da büyük oranda ya-

k›t tasarrufu sa¤land›¤›n› hat›rlatan Mollao¤-
lu, “Binek motorlara göre büyük araçlar›n
motorlar›ndaki tüketim 3-4 mislidir. 1600
motor bir arac›n tüketti¤i benzin ortalama 10
litre ise 20 ton yük atan bir kamyonun ortala-
ma tüketimi 40 litredir. Bunun 1/4 olarak ele
al›rsak yüzde 10-12 aras›nda bir tasarruf sa¤-
lar. Binek araçlarda ise bu oran yüzde 30-40
aras›ndad›r. Bu da bilimsel olarak kan›tlan-
m›flt›r” dedi.

YA⁄DA DA TASARRUF

Araçlarda ortalama 10 bin kilometre olan
ya¤ de¤iflim aral›¤›n› dört kat artt›rd›¤›n› söz-
lerine ekleyen Mollao¤lu, “Eko66 benzinli
araçlarda yüzde 25, motorin ve LPG’li araç-
larda ise yüzde 35 tasarruf sa¤l›yor. Ancak
araçlar›n ya¤ de¤iflimi 10 bin kilometrede bir
yap›l›rken, Eko66 sayesinde 40 bin kilomet-
rede bir de¤ifliyor. Ayr›ca Eko66 çevre dostu-
dur. Hedefimiz bütün dünya. Çünkü dünyada
kimsenin bunu takmama flans› yoktur. Kendi
cebi, ailesi ve çocuklar›n›n sa¤l›¤› için cihaz›
araçlar›na takt›rmak zorundalar. Buna mec-
bur oldu¤umuzu ifade ediyorum ve her za-
man da ifade edece¤im. Bugün takt›rmayan-
lar, yar›n takt›rmaya mecbur olacakt›r. Bu
mecburiyet; çocuklar›m›za b›rakaca¤›m›z te-
miz bir çevre için sosyal sorumluluk yönün-
dedir” fleklinde konufltu.

Eko66’y› Avrupa’ya Avusturya bayisiyle,
do¤u ülkelerine ise ‹ran bayisiyle ulaflt›rd›¤›-
n› belirten Türk mucit Mollao¤lu, seri
üretimle birlikte tüm dünyaya ulaflacak-
lar›n›n alt›n› çizdi.

Eko66 yak›t maliyetini
yüzde 15-35 azalt›yor
Türk mucidi Talat Mollao¤lu taraf›ndan yak›t tasarrufu sa¤lamak amac›yla üretilen Eko66, 
kullan›lan araçlar›n performans›n› art›r›yor. Çevre dostu cihaz ayr›ca motorun ömrünü uzat›yor.

Türkiye’de patent alan ilk tasarruf cihaz›

Talat Mollao¤lu
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