
Modernizasyon çal›flmalar› Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birli¤i (TOBB) taraf›ndan üstlenilen Kap›-

kule S›n›r Kap›s›’nda belirsizlik sürüyor. Yetkililer
TOBB’un para kazanmayan bir s›n›r kap›s›na tril-
yonluk yat›r›m yapmayaca¤› görüflünde.

Türkiye, ticari araçtaki potansiyeliyle devleri
kendisine çekmeye devam ediyor. Toyota fir-

mas› da Türkiye’deki hafif ticari pazar›na kat›lmay›
hedefliyor.

Bu y›l sat›fllar›n› 9.3 milyonun üzerine ç›kar›p
General Motors’u geride b›rakarak dünya birincisi
olmaya haz›rlanan Japon üreticisi Toyota, Türkiye
fabrikas›n› büytme planlar›na h›z verdi. 180 binlik
kapasitesini Verso ve yeni Auris modeliyle tamam-
layan Japon flirket, Adapazar› fabrikas›nda üçüncü
model olarak otomobil de¤il CDV ad› verilen Ford
Connect, Fiat Doblo gibi otomobilden türetme hafif
ticari araç imal etmeyi planl›yor.

‹stanbul Ticaret Odas›
(‹TO) Baflkan› Murat Yal-

ç›ntafl otomotiv sektöründe
büyümek için d›fl pazara da-
ha çok önem verilmesi ge-
rekti¤ini söyledi. ‹TO’nun
y›l sonu de¤erlendirme top-
lant›s›nda konuflan Yalç›ntafl,
2006 y›l›n›n kötü geçmedi¤i-
ni kaydederek, tüm sektörler
aç›s›ndan olumlu bir y›l ol-

du¤unu söyledi. Yalç›ntafl,
otomotiv sektörünün inifl ç›-
k›fllar yaflad›¤›n› belirterek,
“Önemli olan›n gelece¤in ne
gösterdi¤idir” diye konufltu.
Türkiye’deki di¤er sektörler
gibi otomotiv sektörünün de
önünün aç›k oldu¤unu belir-
ten ‹TO Baflkan›, “Türkiye
uluslararas› bir oyuncu
haline gelmifltir.” dedi.

Yurtiçi nakliyeciye
ÖTV müjdesi

Yurtiçi nakliyeciye
ÖTV müjdesi
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G‹B BAfiKANI OSMAN ARIO⁄LU: MARKER UYGULANIRSA ‹ND‹R‹M YAPAB‹L‹R‹Z

Ulusal Marker Sistemi’nin istenilen düzeye
gelmesi durumunda indirim bekleniyor
Ulusal Marker’in uygulanmas›nda tafl›-
mac›l›k sektöründen destek isteyen Os-
man Ar›o¤lu, nakliyecileri s›k›nt›lar›n›n
fark›nda olduklar›n› belirtti. Ulusal

Marker sisteminin istedi¤imiz düzeye
gelmesi halinde, yurt içindeki tafl›mac›-
lara uygulanan ÖTV ve KDV’nin kald›-
r›labilece¤ini kaydetti.

Treyler üreticileri birleflti
Y erli treyler üreticileri, teknik uygunluk olmadan üretilen

ve ithal edilen treylerlere karfl› güçlerini birlefltirdi. Der-
ne¤in kurulufl amac›n›n bafl›nda, Türkiye’de treyler üre-

timi ve sanayisini gelifltirmeye hizmet etmek yer al›yor. Ayr›ca
treyler üreticileri aras›nda iflbirli¤i ve iletiflimin gelifltirilmesi.
Sektörörde, pazarlama çal›flmalar›n› da kapsayan ortak konular›
incelemek ve bunlarla ilgili önerileri, sektör ad›na ilgili kamu
kurum ve kurulufllar› ile özel kurulufllara iletmek ve sorunlar›
çözmek de yer al›yor.

Merkezi ‹stanbul olarak belirlenen derne¤in kurulmas› ile il-
gili çal›flmalar› yürütmek amac›yla oluflturulan geçici yönetim
kurulunun Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›’na T›rsan Genel Müdürü
Osman Sever, Geçici Yönetim Kurulu Baflkan› Yard›mc›l›klar›-
na ise, s›ras›yla Yeksan ‹cra Kurulu Baflkan› Ali Osman Kavak-
dan, Koluman Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Salt›k ve Serin Yö-
netim Kurulu Üyesi Recep Serin’in seçildi¤i aç›kland›.

Aç›klamada yük tafl›mac›l›¤›nda kullan›lan treylerin gerek
imalat gerek ithal, trafik kay›t ve sonras›nda kullan›m›nda ge-
rekli teknik mevzuata uygunlu¤u, karayollar›ndaki can ve mal
güvenli¤i aç›s›ndan son derece önemli oldu¤u belirtildi. Teknik
uyumsuzluklar›n geçmiflti ölümlü kazalara neden oldu¤u kayde-
dilen aç›klamaya göre, teknik uygunlu¤u olmadan üretilen veya
ithal edilen treylerlerin trafi¤e ç›kmas›na müsaade edilme-
mesi gerekti¤i ifade edildi. 

Habur T›r Park›’n› sel bast›
›rnak Valili¤i'nin, Habur S›n›r Kap›s›’nda
oluflan kamyon kuyruklar›n› engellemek
amac›yla 2005 y›l›nda 4 milyon YTL’ye

yapt›rd›¤› t›r park› sular alt›nda kald›.
fi›rnak’›n Silopi ‹lçesi’ne 10 kilometre uzak-

l›ktaki fi›rnak ‹l Özel ‹daresi T›r Park›, zemini-
nin çökmesi nedeniyle, ya¤an ya¤murlarla bir-
likte su alt›nda kald›. 500 bin metrekarelik alan
üzerine kurulu t›r park›n›n içinde idari bina, re-
vir, itfaiye binas›, kafeterya ve lokanta bulunu-
yor.

2005 y›l› sonunda hizmet vermeye bafllayan
t›r park›, 2006 y›l›nda ise fi›rnak ‹l Özel ‹daresi
taraf›ndan Yeni fi›rnak Kamyoncular ve Tan-
kerler Birli¤i'ne devredildi. 

Bir y›ldan bu yana hizmet veren t›r park›na
günde ortalama 850 arac›n girifl ç›k›fl yapt›¤› ve
parktan günlük ortalama 8 Bin 500 YTL gelir
elde edildi¤i belirtildi.

Kamyoncular, zeminin çökmesi ile birlikte
çamur deryas›na dönen park›n, zeminin stabili-
ze ile dolgu yap›ld›¤›n› ancak asfalt ve beton
yap›lmad›¤› için çöktü¤ünü kaydetti.

SAFKAR dünya 
devi ile evleniyor
Ticari araçlar klima ve so¤u-

tucu üretiminde sektör lideri
olan Ege So¤utmac›l›k A.fi. dün-
ya devi Termking ile flirket evli-
li¤ine haz›rlan›yor.

Türkiye’de Safkar ve Penguen markas›yla Ticari
Araç Klimalar› ile Frigorifik So¤utucu Sistemleri
üretimi gerçeklefltiren Ege So¤utmac›l›k A.fi., Frigo-
rifik So¤utucu Sistemlerinde dünyan›n önde gelen
firmalar›ndan Termking ile güç birli¤i yapacak.

Termking ve Ege So¤utmac›l›k A.fi.’ye yak›n çev-
relerden edinilen bilgiye göre; ‹rlanda Termking yet-
kileri geçti¤imiz günlerde Ege So¤utmac›l›k A.fi.
Yönetim Kurulu Baflkan› Atilla Ünver ile görüfltü. ‹r-
landa Termking yetkilileri Ünver’e, Türkiye’de Fri-
gorifik So¤utucu Sistemleri’nde Termking markas›
ile üretim yapmak istediklerini ifade ederek ortakl›k
teklifinde bulundu.

Öte yandan Ege So¤utmac›l›k A.fi. Yönetim Kuru-
lu Baflkan› Ünver’in projeye s›cak bakt›¤› ve önü-
müzdeki günlerde flirket evlili¤inin gerçekleflece¤i
edinilen bilgiler aras›nda.

Projenin gerçekleflmesi durumunda ‹rlanda Term-
king, Ege So¤utmac›l›k A.fi. ortakl›¤›yla ‹zmir’de
bulunan üretim tesislerinde Frigorifik So¤utucu sis-
temleri üretecek. Ürünler hem iç hem de d›fl pazarda
sat›fla sunulacak. 
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‹TO Baflkan› Murat Yalç›ntafl 
otomotiv sektöründen umutlu

21 y›ld›r yolcu tafl›yan hatl› 213
minibüsün çal›flmas› durduruldu

‹ stanbul’da 21 y›ld›r yolcu
tafl›yan hatl› 213 minibü-

sün çal›flmas› durduruldu.
Araçlar›n ruhsatlar›nda,
traktör z›rhl› araç, kamyon,
fayton, seyyar köfte arac›,
okul servisi tafl›t› yazd›¤›
için y›llard›r hiçbir bedel
ödemeden çal›flt›klar› ortaya
ç›kt›. 1967 y›l›nda ‹l Trafik
Komisyonu, minibüsün say›-

s›n› 2764 olarak dondurdu.
1985 y›l›nda Ulafl›m Koor-
dinasyon Merkezi ‹stan-
bul’daki minibüs say›s›n›
4624’e ç›kartma karar› al›n-
ca baz› kifliler, 11-14 kifli ta-
fl›ma kapasitesine sahip olan
baflka araçlar›n plakalar›n›
toplamaya bafllad›lar ve
bunlarla minibüs hatt› ruh-
sat› ald›lar.
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Motorin Fiyatlar›

‹stanbul :   2.14 YTL
Ankara :   2.16 YTL
‹zmir :   2.13 YTL
Adana :   2.15 YTL
D.Bak›r :   2.20 YTL
Kayseri :   2.18 YTL

‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stan-
bul fiibesi Baflkan› Cemal Gök-

çe, ‹stanbul’da deniz ve rayl› tafl›-
ma sistemlerinin iyi yararlan›l-
mad›¤›na de¤indi. “Nakli-
yecilerin rahat trafikte rahat
hareket edebilmeleri buna
ba¤l› dedi.” Gökçe, ‹stan-
bul’un yanl›fl yat›r›mlar kentine dönüfltü¤ünü belir-
terek, “Önüne geldi¤i alana inflaat yaparsan ki, her
inflaat beraberinde insanlar› getirir, beraberinde oto-
mobiller gelir. Böyle olunca da ‹stanbul trafi¤i için-
de ç›kmaz bir hal al›r” diye konufltu.

Tafl›mac›l›k ve ulaflt›rman›n entegre sistem ol-
du¤unu kaydeden ‹MO ‹stanbul fiubesi Baflkan›
Gökçe, yük tafl›mac›l›¤›n›n da karayoluna y›¤›ld›-
¤›ndan yak›nd›.

Dernek çat›s› birleflen yerli treyler üreticilerinin amac›, Türkiye’de treyler üretimini gelifltirmek.

‹stanbul Belediyesi 
alternatiflere yönelirse
yollar nakliyeciye kal›r

Cemal Gökçe
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Türkiye’nin ticari araç pazar› 
Toyota’n›n ifltah›n› kabartt›

Hopal› tafl›mac›lar 
TIR filosu kuruyor

Kamyonlar ile treyler aras›n-
daki rekabet fark›n›n eflit ko-

flullarda olmad›¤›n› belirten Oto-
kar Treyler Pazarlama ve Sat›fl
Yöneticisi Murat Tokatl›, kam-
yoncular›n piyasa içerisinde eflit
koflullarda rekabet edebilmeleri
için mutlaka treylere dönmesi ge-
rekti¤inin alt›n› çizdi. 

Kamyoncular ve treyler aras›n-
daki eflit olmayan tonaj fark›n›
dile getiren Murat Tokatl›, konu-
ya iliflkin görüfllerini flu flekilde
dile getirdi: 

“Fazla tonaj konusunda, kam-
yoncu kâr edemiyor. Kamyonla
15 ton tafl›nan fiyata, 25 ton yükü
treyler ayn› fiyata tafl›yor. Bu ne-
denle art›k kamyoncular›n da
treylere dönmesi gerek.”

Otokar’›n milli bir marka hali-

ne getirdi¤i Fruehauf hakk›nda
bu güne kadar süre gelen gelifl-
melerden k›saca bahseden Murat
Tokatl›, sözlerine flu flekilde de-
vam etti: “Koç Grubu, 1983 y›-
l›nda merkezi Amerika’n›n Dit-
roit kentinde bulunan Fruehauf
markas› ile bir anlaflma yaparak,
‹stanbul’a getirir ve ad›n› da Fru-
ehauf Tafl›ma Araçlar Tic. A.fi.
olarak uygun görür. Belli anlafl-
malar imzalanm›fl. Fakat, Frueha-
uf’la herhangi bir anlaflmaya gi-
rilmemifl. Sadece isim kullanma
hakk› al›nm›fl. Otokar herkesin
bildi¤i gibi tamamen Türk firma-
s›. Fruehauf da zaten o zamanlar-
da dünyan›n önemli markalar›n-
dan biriydi. Ard›ndan 1983 y›l›n-
da bu ifl Türkiye’de de kuruldu
ve Adapazar›’nda yer al›nd›.

Otokar Sat›fl Yöneticisi Tokatl›: 
“Kamyonlar treylere dönmeli”

Hopal› tafl›y›c›lar, ilçe ekonomisinnde büyük
öneme sahip nakliyecilik iflini daha da geliflti-

rerek TIR filosu kurma karar› ald›.
Hopa Türkiye’nin kuzey do¤u s›n›r›nda Art-

vin’e ba¤l› bir ilçe. Nakliye sektörü ilçe ekono-
misinin temel dire¤i konumunda. Bunda kurulu-
flu y›llar öncesine dayanan Hopa Motorlu Tafl›-
y›c›lar Kooperatifinin, Hopa liman›n›n faaliyete
geçmesi ve Sarp s›n›r kap›s›n›n aç›lmas› ard›n-
dan önemli bir ulafl›m koridorunun geçit nokta-
s›nda bulunmas›n›n da önemli bir pay› oldu.
Kafkasya’ya ifl yapanlar›n, Hopa Liman› üzerin-
den tafl›mac›l›k yapanlar›n, Çay fabrikalar›n›n
yafl çay tafl›nmas›nda kamyonculara ihtiyaç du-
yulmas›n›, hep nakliye sektörünü gelifltiren et-
kenler olmufltur.

Hopa da bugün küçüklü-büyüklü 30’un üze-
rinde nakliye firmas›n›n da temeli Hopa Motor-
lu Tafl›y›c›lar Kooperatifidir. 

Kap›kule’de belirsizlik sürüyor

fi

4 milyon YTL’ye yap›lan T›r Park›, zeminin
çökmesiyle birlikte, ya¤an ya¤murlar›n
etkisiyle çamur deryas›na döndü

Toyota
Avrupa
CEO’su
Tadashi
Arashima

“Fazla tonaj
konusunda,

kamyoncu kâr
edemiyor. Kamyonla
15 ton tafl›nan fiyata,
25 ton yükü treyler
ayn› fiyata tafl›yor.
Bu nedenle art›k

kamyoncular›n da
treylere dönmesi

gerek.”

www.tasimacilar.com
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M. Naci
KALENDER

Güncel

B asel II’nin 2008 y›l›nda Türkiye’de uygu-
lanmas› planlan›yor. Haliyle Türkiye’deki

sektör temsilcileri de endiflelerini dile getiri-
yorlar. Çünkü Basel II ile derecelendirme
sistemine geçilecek.

Türkiye’de vergi vermeme mant›¤› üzerine
kurulu Kobilerin bu sisteme adapte olmas›
bence mümkün de¤il. Ancak 4925 say›l› Ka-
rayolu Tafl›ma Kanunu’nda oldu¤u gibi yu-
muflak bir geçifl sa¤lan›rsa belki zaman içer-
sinde kay›t d›fl›nda kalmak için direnenler
sisteme adapte edilebilirler.

4925 say›l› kanunun yürürlü¤e girdi¤i 25
fiubat’›n y›ldönümüne az bir zaman kala kim
söyleyebilir tüm nakliyeciler sisteme adapte
oldular? Hani boyut ve tonaj kontrolleri, ha-
ni belge kontrolleri, belge alanlar cezaland›-
r›ld›, belge almayan bir kasa bir masac›lar
ise hâlâ eski tas eski hamam ifllerine devam
etmiyorlar m›? Üzerine birde ton x kilometre
uygulamas› ç›kartt›lar kim uyguluyor ve kim
kontrol ediyor?

Bu yaflanm›fl örnekten yola ç›karak,
KOB‹’lerimizin bu sisteme adapte edemeye-
ce¤imizin nedeni ise çok basit. fiimdiki sis-
temde çal›flt›rd›¤› iflçiden daha az vergi öde-
yen KOB‹’lerimiz Basel II ile 15-20 puan ver-
gi ödemek durumunda kalmas› gerekecek-
ken bankalara 2-3 puan daha fazla faiz öde-
yerek en az 10 puan veya üzeri vergi öde-
meyecekleri için kendilerini yine kazançl› gö-
recekler.

Türkiye gibi kredi notu düflük ülkelerde
yurt d›fl›na borçlanma maliyetini art›racak ve
birçok firmay› iflas›n efli¤ine getirecek.

Basel-II Standard›n›n alt›nda yatan amaç,
bankalar›n kredi de¤erlerinde risk yönetimi-
ni ön planda tutarak, firmalara derece notu
uygulamas›na bafllayacaklar. 

Ülkemizle ilgili konuyu ise geçen günlerde
bir aç›klama yapan Ankara Ticaret Odas›
Baflkan› Sinan Aygün çok güzel dile getirdi.

Aygün, Basel-II ile birlikte ülke derecelen-
dirme sistemine geçilece¤ini, Türkiye gibi
derecelendirme notu (BB-) düflük ülkelerin
yurtd›fl›ndan borçlanma maliyetlerinin arta-
ca¤›n› vurgulad›.

Ankara Ticaret Odas› Baflkan› Sinan
Aygün’ün Basel-II hakk›ndaki aç›klamas›n›
herhangi bir de¤ifliklik yapmadan siz Tafl›-
mac›lar Gazetesi okuyucular›na aktar›yo-
rum:

“Mevcut uygulamaya göre Türkiye’nin
Hazine kâ¤›tlar›na uygulanan yüzde 0 risk
a¤›rl›¤› yerine, ülke derecelendirmesin-
den dolay› yüzde 100 risk a¤›rl›¤› uygula-
nacak. Bu da kredi maliyetlerini art›ra-
cak.” 

‘Yüzy›l›n en önemli ekonomik olay›’ ola-
rak de¤erlendirilen Basel-II’nin 2008’de
Türkiye’de de uygulamaya girece¤ini
kaydeden Aygün, haz›rl›kl› olmalar› konu-
sunda firmalar› uyard›. 

Firmalara Reyting Notu Geliyor

Basel-II ile birlikte, ba¤›ms›z denetim
kurulufllar› ve bankalar taraf›ndan firma-
lara derecelendirme notu verilecek. Ucuz
kredi kullanmak için yüksek reyting notu-
na sahip olmak gerek.

Kredi verilen firman›n reyting notunun
düflmesi bankan›n daha çok risk almas›
anlam›na gelecek. Bu da firmaya kullan-
d›r›lacak kredinin maliyetini art›racak.
Reyting notu düfltükçe kredi faizi de yük-
selecek. Notu yüksek olan düflük faizli,
notu düflük olan yüksek faizli kredi kulla-
nacak.

Basel-II ile birlikte, bankac›l›k sektörü
ile firmalar aras›ndaki iliflkilerde radikal
de¤ifliklikler olacak. Bu de¤iflime ayak
uydurmak yaflamsal önem tafl›yor. Reel
sektörün hemen ifle koyulmas› laz›m.
Ayak uyduramayan firmalar›n kredi mali-
yetleri artacak.

En çok KOB‹’ler etkilenecek

Basel-II’den en çok KOB‹’ler etkilene-
cek. Türkiye’de KOB‹’lerin yüzde 47’si ti-
caret sektöründe faal durumdad›r.

Basel-II’ye uyum için kurumsallaflmala-
r›, esas faaliyet alan›nda çal›flmaya özen
göstermeleri, öz sermayelerini güçlendir-
mek için kârl›l›¤› yüksek projelere girme-
leri, net iflletme sermayesini yeterli düze-
ye ç›karmalar›, kay›t düzenlerini gözden
geçirerek fleffaf ve muhasebe standartla-
r›na uyumlu tablolar haz›rlamalar›, kay›t
d›fl› ifllemleri kay›t içine almalar› gerekli.

KOB‹’ler Basel-II ile birlikte çok büyük
bir kültürel de¤iflimden geçecekler. Bu ifli
anlamak, hazmetmek bile çok zaman ala-
cak. Dolay›s›yla uygulamaya geçmek ve
bir an önce de¤iflim ihtiyac›n›n fark›nda
olarak kurumsallaflma yolunda ad›m at-
maya bafllamak son derece önemli. 

ATO, üyelerine Basel-II konusunda yol
göstermek amac›yla Hacettepe Üniversi-
tesi ile ortaklafla bir çal›flma yürütüyor.”

Basel II’nin sektöre 
etkileri ne olacak?

D
o¤u Karadeniz’de tafl›mac›l›k ve
nakliye denildi¤i zaman Hopa’n›n
her zaman ayr› bir yeri-a¤›rl›¤› ve
önemi vard›r. Hopa Ülkemizin ku-

zey do¤u ucunda s›n›r bekçili¤i yapan flirin
bir ilçe olmas›na ra¤men, Nakliye sektörü il-
çe ekonomisinin bel direklerinin bafl›nda
gelmifltir. Bunda kuruluflu y›llar öncesine
dayanan Hopa Motorlu Tafl›y›c›lar Koopera-
tifinin, Hopa liman›n›n faaliyete geçmesi ve
Sarp s›n›r kap›s›n›n aç›lmas› ard›ndan önem-
li bir ulafl›m koridorunun geçit noktas›nda
bulunmas›n›n da önemli bir pay› oldu. Kaf-
kasya’ya ifl yapanlar›n, Hopa Liman› üzerin-
den tafl›mac›l›k yapanlar›n, Çay fabrikalar›-
n›n yafl çay tafl›nmas›nda kamyonculara ihti-
yaç duyulmas›n›, hep nakliye sektörünü ge-
lifltiren etkenler olmufltur.

Hopa da bugün küçüklü-büyüklü 30’un
üzerinde nakliye firmas›n›n da temeli Hopa
Motorlu Tafl›y›c›lar Kooperatifidir. Firma
sahiplerinin yüzde 95’inin geçmifline bak›l-
d›¤›nda mutlaka Hopa Motorlu Tafl›y›c›lar
Kooperatifinde ya yöneticilik yapm›fllard›r,
ya da bu kooperatifin üyesi konumundad›r-
lar. Hopa da bugün 700’e yak›n TIR, 300’e
yak›n küçük kamyon ve bunlar kanal› ile ev-
lerine afl götüren binlerce aile mevcuttur.

REKABET ORTAMI
Hopa Motorlu Tafl›y›c›lar Kooperatifinin

1074 üyesi bulunmaktad›r. 2006 y›l› Haziran
ay›nda yap›lan Kooperatif ola¤an genel ku-
rulunda fiinasi Tosuno¤lu’nu ve ekibinin yö-
netime gelmesi ile birlikte Kooperatifin uf-
kunu açma, tekrar cazibe merkezi haline ge-
tirmek için nelerin yap›labilece¤i tart›fl›lma-
ya baflland›. Baflkan fiinasi Tosuno¤lu “Ho-
pa da her gecen gün bir parçalanma söz ko-
nusu oldu. Bizim eski kooperatif ortaklar›-
m›z özel iliflkilerini kullanarak Tafl›mac›l›k
flirketleri kurmaya bafllad›lar. Bir süre sonra
kurulan flirketlerden ayr›lmalar bafllad› ve
yeni yeni flirketler oluflmaya bafllad›. Bu par-
çalanman›n devam›nda daha birçok yeni ye-
ni flirketlerin oluflaca¤›n›n sinyallerini alma-
ya bafllad›k. Bu da beraberinde kendi kendi-
mizle rekabet etme ortam›n›n oluflmas›na
neden oldu. ‹flte bu noktada biz bu parçalan-
malar› belki azaltabilir ve ortada yeni nakli-
ye firmalar› kurma düflüncelerine sahip in-

sanlar›m›za yeni bir hedef ve çözüm nokta-
s›n›n iflaretini vermek için çok önemli bir
ad›m atma karar› verdik.

Evet, Hopa Motorlu Tafl›y›c›lar Kooperati-
fi de 1074 üyesi ad›na tafl›mac›l›k sektörün-
de art›k kendi TIR’lar› ile yerini almal›yd›
ve biz bu ad›m› att›k. Say›n Ali Osman Ulu-
soy’un teflvik ve destekleri ile bafllang›çta
2006 model iki adet Axor çekici ald›k. Tabii
bu süreç de geliflmelerden bütün üyelerimizi
haberdar ettik ve ortak kararlar ç›kartt›k.
Kendi öz kaynaklar›m›zdan 30 bin YTL pe-
flinat vererek, kalan›n› da 36 ayda ödemek
flart› ile 186 bin EURO’ya araçlar›m›z› ald›k
ve hizmete soktuk” dedi.

Hopa Motorlu Tafl›y›c›lar Kooperatifi Yö-
netim Kurulu baflkan› ve üyelerinin de haz›r
bulunmas› ile araçlar›n hizmete bafllamas›n-
dan dolay› kurban kesildi. “Hay›rl› olsun”
tebriklerini kabul eden baflkan ve yönetici-

lerde att›klar› bu ciddi ad›mdan dolay› “Ho-
pal›n›n desteklerini arkalar›nda görmenin se-
vincini yaflad›klar›n›” söylediler.

HEDEF‹M‹Z NAKL‹YE F‹LOSU
Hopa Motorlu Tafl›y›c›lar Kooperatifi bafl-

kan› fiinasi Tosuno¤lu Tafl›mac›lar com’a
yapt›¤› özel aç›klamada “Biz bugün tarihi-
mizde bir ilki gerçeklefltirdik. fiimdi hedefi-
miz 9 TIR daha alarak 11 araçl›k bir nakliye
filosu kurmakt›r. Bu ilçemizin içinde bulun-
du¤u flartlara göre geç kalm›fl bir hizmettir.
Hopa Türkiye nakliye sektörü içinde her za-
man ismini duyurmufltur ve bunda Koopera-
tifimizin önemli bir rolü de olmufltur. fiimdi
biz Hopa da uyuyan bir devi k›fl uykusundan
kald›rd›k. Hopa nakliye sektöründe de bü-
tünlefltirici olma ad›na bundan sonra bizde
var›z” dedi.

Hopa Motorlu Tafl›y›c›lar Kooperatifi bafl-

kan› fiinasi Tosuno¤lu “Araçlar›n al›m› afla-
mas›nda her türlü kolayl›¤› göstererek bizlere
büyük manevi destek veren sektörümüzün
duayenlerinden Say›n Ali Osman Ulusoyun
büyük katk› ve deste¤i olmufltur. Kendileri-
ne1074 üyemiz ad›na bu deste¤inden dolay›
teflekkür ediyoruz” dedi.

Hopa Motorlu Tafl›y›c›lar Kooperatifi bina-
s› önünde düzenlene törende iki TIR önünde
kesilen kurbanlarda Hopa Bedensel Engelli-
ler derne¤ine ba¤›flland›. Dernek baflkan› Ni-
yazi Y›lmazda baflkana teflekkür ederek “O
kadar çok bizleri sevindirdiniz. fiimdi bu
kurbandan da¤›taca¤›m›z onlarca aile sevine-
cek ve sizlere teflekkür edeceklerdir. Biz siz-
den ald›¤›m›z bu kurbanl›k eti eflit parçalara
bölerek ekonomik durumu zay›f olan engelli
vatandafllar›m›z›n evlerine kadar götürüp da-
¤›taca¤›z. Bir nebze onlar›nda yüzü gülecek.
Tekrar Teflekkür ediyoruz” dedi.

Hopal› tafl›y›c›lar 
TIR filosu kuruyor

Hopa Motorlu Tafl›y›c›lar Kooperatifi
kuruluflundan bu yana ilk defa tarihi bir
ad›m atarak TIR filosu kurma karar› ald›.
Nakliyecilik ilçe ekonomisinde ilk s›rada.

Hayati AKBAfi - Hopa

Hopa Motorlu Tafl›y›c›lar Kooperatifi 1074 üyesi ad›na tafl›mac›l›k sektöründe art›k kendi TIR’lar› ile yerini almaya haz›rlan›yor.

G ebze'de, klimal› bir kamyonet-
le mazot kaçakç›l›¤› yapmak
isteyen bir kifli yakaland›.

Kamyonete mazot veren gemi ise ka-
ranl›ktan yararlanarak kaçt›.

Edinilen bilgiye göre, Gebze ‹lçe
Emniyet Müdürlü¤ü Kaçakç›l›k ve Or-
ganize Suçlar Grup Amirli¤i ekipleri,
bir ihbar üzerine, Dar›ca Beldesi Bay-
ramo¤lu Mahallesi'nde yapt›klar› ope-
rasyonda, gemiden kaçak mazot almak
isteyen S.G. yönetimindeki genellikle
bozulabilecek g›dalar› tafl›mak için
kullan›lan so¤uk hava depolu 15 NA
077 plakal› kamyoneti durdurdu.

Operasyon s›ras›nda kaçak mazot ver-
mek için k›y›ya yanaflan gemi kaçarken,

ele geçirilen klimal› kamyonette yap›lan
aramada ise içinde mazot tafl›mac›l›¤›nda
kullan›lmak üzere özel olarak yap›lm›fl
10 tonluk bir depo bulundu.

‹nceleme sonucunda deponun bofl
oldu¤u ve kamyonetin kaçan gemiden
yeni mazot almak için bekledi¤i ortaya
ç›kt›. Mazot kaçakç›lar›n›n son zaman-
larda dikkat çekmemek için gelifltir-
dikleri yöntemlerin en ilgi çekici olan
klimal› kamyonetin ise, Türkiye'de bu
ifl için ilk kez kullan›ld›¤› ortaya ç›kt›.
So¤uk hava depolu kamyonete polis
taraf›ndan el konulurken, yakalanan
sürücü S.G. savc›l›¤a sevk edildi.
Olayla ilgili soruflturmaya devam
ediliyor.

G›da kamyonetiyle 
mazot kaçakç›l›¤›

Klimal› kamyonetin,
Türkiye'de mazot
kaçakç›l›¤› için ilk kez
kullan›ld›¤› ortaya ç›kt›. 

H abur S›n›r Kap›s›’nda, kaçakç›l›k flube
ekipleri taraf›ndan gerçeklefltirilen bir
operasyonla 240 karton kaçak sigara ele

geçirildi. Kaçakç›l›k için kullan›lan yöntem gö-
renleri hayrete düflürdü.

Habur S›n›r Kap›s›’ndan ülkeye girmek üzere
olan bir kamyonu, flüphe üzerine durduran ka-
çakç›l›k ekiplerin aramalar› sonucu, arac›n las-
tiklerine gizlenmifl 240 karton kaçak sigara ele
geçirildi.

Mazot kaçakç›l›¤› için araçlar›n lastiklerine
kum ve su koyman›n Habur’da bilindik bir yön-
tem oldu¤unu belirten yetkililer, bu yöntemin

sigara kaç›rmak için ilk kez kullan›ld›¤›na flahit
olduklar›n› söyledi.

Edinilen bilgilere göre Kuzey Irak taraf›ndan
Habur s›n›r kap›s›na gelen S.S yönetimindeki
47 SK 086 Plakal› kamyon sahaya girdi¤i za-
man Kaçakç›l›k ekipleri taraf›ndan arama yap›l-
d›. Yap›lan aramada kamyonun lastiklerinde
hava yerine kacak sigara oldu¤u tespit edildi.
Araç lastiklerinden 240 karton marka sigara ele
geçirildi

Olay sonras› kaçakç›l›k olay›nda kullan›lan
araç’a el konulurken araç sürücüsü hakk›nda
yasal ifllem bafllat›ld›.

Lastiklerden 
sigara ç›kt›
Lastiklerden 
sigara ç›kt›

Lastiklerden ç›kan sigara kartonlar› yetkilileri hayrete düflürdü.
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Nizamettin
KARADA⁄

2fiubat tarihinde Ankara’da Kamyonum
dergisi organizasyonunda düzenlenen

3’üncü Ulusal Nakliyeci ve Kamyoncuyular
Platformuna panelist olarak Kamyoncu Ko-
operatifleri ad›na bende kat›ld›m. 

Panelde öne ç›kan slogan ‘”Devlet Sektör
Elele” slogan›yd›, gerçektende Devlet tam
kadro kat›lm›flt›; Gelirleri ‹daresi Baflkan› Os-
man Ar›o¤lu, Ulaflt›rma Bakanl›¤› Müsteflar›
‹brahim fiahin, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›
Teflkilatland›rma Genel Müdürü Vehbi Dinçer-
ler ve  onlarca üst düzey bürokrat paneldeydi.
Sektör olarak Koop Der, Roder, Und ve Tflof
kat›lm›flt›.

Önce Devlet konufltu sürpriz bir fleyler söy-
lenmedi, vaatler vaatler ve vaatler senelerdir
duymaya al›fl›k oldu¤umuz nasihatler, sab›r
edin düzelecek en iyi vatandafl sab›r etmesini
bilen vatandaflt›r. Gelirler ‹daresi Baflkan› Sa-
y›n Ar›o¤lu, yak›nda iç tafl›mac›lara da vergi-
lerden ar›nd›r›lm›fl motorin verebileceklerini
söyledi. TBMM Ulaflt›rma Komisyonu Baflkan›
Samsun Milletvekili Say›n Mustafa Demir de
nasihat etti sab›r edin düzelece¤ini göreceksi-
niz dedi 

Bizim sektörümüzün çok sorunlu bir sektör
oldu¤unun fark›nday›z. 50 y›ld›r düzenleneme-
yen bir sektör oldu¤unu da tabiki bilmekteyiz,
fakat yetkililerin anlamalar› gereken bir fley var
oda tafl›ma sektöründe herkesin sabr›n›n tü-
kendi¤idir. Gerçekten sektörümüzde b›çak
kemi¤e dayand›. Kamyoncular›m›z para kaza-
nam›yor, haks›z rekabet hat safhada, dene-
timler yok denecek kadar az. Ât›l kapasite her
gün artarak devam ediyor, dört yüz bin 22 ya-
fl›n üstündeki araca ra¤men yafl haddi getirili-
yor. Demek ki Bakanl›k, 2009 yerine bu gün 22
yafl›n üstündeki araçlar› trafikten men etse ta-
fl›mac›l›¤›m›z tamamen çökecek. 2009’a da
pek bir fley kalmad› bir y›¤›n sorun çözülmeyi
bekliyor. Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n tek bafl›na bu
sorunlar›n alt›ndan kalkaca¤›na inanm›yoruz.
Devletin tüm kurumlar›n›n bu konuya ivedilikle
e¤ilmeleri gerekiyor. Ulaflt›rma Bakanl›¤› Müs-
teflar› personel alamamaktan yak›n›yor, bu du-
rum kabul edilemez. Devlet kanunlar› yürüt-
mek için ç›kar›r, o halde 4925 say›l› kanunun
uygulanmas› için ne gerekiyorsa onun yap›l-
mas› lâz›m.

Kamyoncu Kooperatifleri olarak çözüm öne-
rimiz Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n taflra teflkilâtlar›-
n›n bir an önce kurulmas›d›r. Tüm illerde ve
belli bir nüfus yo¤unlu¤una sahip ilçelerde
Ulaflt›rma Bakanl›¤› temsilcilikleri derhal aç›l-
mal›d›r.

Panele kat›lan sektörün ortak görüflü: “Dev-
let art›k tafl›mac›l›kla ilgili gerekli ad›mlar› at-
mal›d›r.” Araçlar›m›zdan al›nan Motorlu Tafl›t-
lar Vergisi’nin haks›z bir uygulama oldu¤u AB
ülkelerinde böyle bir uygulaman›n olmad›¤›
gerçe¤ini anlatt›k. Nas›l bakkalc›dan, tornac›-
dan vs esnaf grubundan ek vergi al›nm›yorsa
kamyon iflletmecilerinden de ek vergi al›nma-
mal›d›r.

Motorinde al›nan KDV ve ÖTV oranlar› tica-
ri tafl›tlar için yeniden düzenlenmelidir.

Panelde konuflulan konulardan bir tanesi de
kurumsallaflmayd›. Anlafl›lan bireysel kam-
yonculu¤un istenmedi¤ini ve bu anlamda bir-
çok çevreyi de inand›rd›klar›n› görmekteyiz.
Oysa bugünkü s›k›nt›n›n bireysellikten de¤il
at›l kapasiteden olufltu¤u aflikârd›r. Ben bun-
lar› dinlerken aynen kamyoncular gibi gerçek
vergi mükellefi olan bakkalc›lar› hat›rlad›m sü-
per marketler zinciri bu esnaf gurubunu nere-
de ise yok etti, sonras› belli yabanc›lar hiper,
süper market adlar› alt›nda ülkemizde bakkal-
c›l›k yapmaya bafllad›. Makarnay› üreten biz
tüketen yine biz aradaki katma de¤eri al›p ül-
kelerine götürenler ise yabanc›lar. Bizimkiler
de yabanc› sermaye geldi diye seviniyorlar
oysa yabanc› sermaye ileri teknoloji getiriyor-
sa ve üretime dayal› yat›r›mlar yap›yorsa bize
faydas› olur diye düflünüyorum. fiimdi s›rada
tafl›mac›l›k m› var acaba? Ama böyle düflü-
nenler sevinmesinler bireysel tafl›mac›l›k ülke-
mizin bir gerçe¤i bunu anlamalar›n› diliyoruz.

MAN Türkiye A.fi.’de görev de¤iflikli¤i yap›ld›.
Yürütme Kurulu Baflkan› Orhan Düzgün Neoplan

gurubuna geçerken, yerine Sat›fltan Sorumlu Grup Mü-
dürü Tuncay Bekiro¤lu atand›.

MAN Türkiye A.fi.’den dün yap›lan yaz›l› aç›kla-
mada; „MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.fi.’de üç
y›ldan bu yana Yürütme Kurulu Baflkanl›¤› görevini
sürdüren Orhan Düzgün, 1 fiubat 2007 tarihi itibariy-
le Yürütme Kurulu Üyesi olarak NEOMAN Otobüs
Grubu dahilinde yeni oluflturulan Merkezi Kalite –
Strateji – Proses biriminin yöneticili¤ine atanm›flt›r”
denildi. 

Düzgün’ün bu görev de¤iflikli¤i; NEOMAN Oto-
büs Grubu’nda kalite ve karl›l›k seviyesini yükselt-
mek için bafllat›lan önlemlerin desteklenmesini ve
kal›c› hale getirilmesini sa¤lamak olarak aç›kland›.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.fi. Yürütme
Kurulu Baflkanl›¤› görevini ise, yine 1 fiubat 2007 ta-
rihi itibariyle, Sat›fltan Sorumlu Grup Müdürü olarak
görev yapan Tuncay Bekiro¤lu atand›.

B eyo¤lu Belediyesi’nin filosuna katt›¤› 29 Ive-
co Daily 65C15, Taksim Meydan›’nda yap›-

lan bir törenle çöp arac› olarak hizmete bafllad›.
Beyo¤lu’nun dar sokaklar›nda hizmet vermek

için tasarlanan Iveco Daily, Taksim Meydan›’nda
yap›lan bir törenle Beyo¤lu Belediyesi’nin temiz-
lik filosuna kat›ld›.

Törende Beyo¤lu Belediye Baflkan› Ahmet
Misbah Demircan ve Otoyol Özel Sat›fllar Müdü-
rü Ça¤r› Hekimo¤lu da haz›r bulundu.

Iveco taraf›ndan Beyo¤lu Belediyesi için özel
olarak modifiye edilen Daily’ler, ilçenin büyük
çöp kamyonlar›n›n girmesine imkan vermeyen
dar sokaklar›nda çöp toplayarak Beyo¤lu’nun da-
ha temiz bir çehreye kavuflmas›na en önemli kat-
k›y› yapacak.

MAN’da görev 
de¤iflikli¤i

Tuncay Bekiro¤lu. Orhan Düzgün.

Otokar, 2006 y›l›nda cirosunu YTL baz›nda yüz-
de 20 art›rarak 345 milyon YTL seviyesine ç›-

kararak, 100 milyon USD üzerinde ihracat gerçek-
lefltirdi. Otokar’›n semi-treylerde y›l içerisinde bü-
yük baflar› yakalad›¤›n› dile getiren Genel Müdür
Görgüç, “Semi-treylerde markalaflt›k. Y›l içerisinde
bin 345 adetlik bir sat›fl gerçeklefltirildi. Bu bizim
için büyük bir baflar›d›r. Ben bu baflar›y› semi-trey-
lerde bir devrim olarak nitelendiriyorum. 2007 y›l›
içerisinde semi-treylerdeki hedefimiz bu rakam›n
üzerine ç›karak yeni baflar›lara imza atmakt›r” diye
konufltu.

Otokar, Rahmi Koç Müzesi’nde 9 metrelik yeni
otobüsü ‘Doruk’u bas›n mensuplar›na tan›tt›. Oto-
kar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Doruk ile Pazar
lideri olacaklar›n› söyledi.

Düzenlenen bas›n toplant›s›nda Otokar’›n 2006
y›l›n› de¤erlendiren Genel Müdür Serdar Görgüç,
savunma sanayi ve ticari araç üretiminde bir önce-
ki y›la oranla büyüme kaydettiklerini aç›klad›.

Anadolu Isuzu’da yeni atamalar gerçekleflti. Ana-
dolu Isuzu Pazarlama fiefi olarak görev yapan

Efe Yaz›c› Pazarlama Müdürlü¤üne atand›. Pazar-
lama Müdürü  Shinobu Maeno da  Genel Müdür
Dan›flmanl›¤›na getirildi.

Yaz›c›’dan boflalan Pazarlama fiefli¤ine  Pazar-
lama Uzman› Mehmet ‹rfan Alptekin atan›rken,
Mühendislik Müdürü  M. Celal Tuncel Üretim
Müdürü, Üretim Müdürü  Hakan Özenç Mühen-
dislik Müdürü, Metod fiefi  M. Mustafa Çak›r
Kamyon ‹malat fiefi, Kamyon ‹malat fiefi  Fatih
Mehmet U¤ur Malzeme ‹kmal fiefi, Malzeme ‹k-
mal fiefi olan Hüseyin Burgut da  Metod fiefi gö-
revlerine getirildi.

Otokar, 2006 y›l›nda 
100 milyon dolar

ihracat gerçeklefltirdi

Anadolu Isuzu’da
görev de¤iflikli¤i

Beyo¤lu’nu Iveco
temizleyecek

29 Iveco Daily 65C15 çöp arac› Taksim
Meydan›’nda yap›lan törenle hizmete bafllad›.

Türkiye’de 2006 yılı içinde toplam 5 bin 489 adet rö-
mork ve yarı römork satıldı.

Ticari Araç ‹thalatçıları Derne¤i’nin (TA‹D) verileri-
ne göre Türkiye’de 2006 yılı içerisinde toplam 5 bin
489 adet römork ve yarı römork satıldı.

Römork ve yarı römork 2006 yılı satıflında ilk sırayı 2
bin 5 adetlik satıflıyla Tırsan aldı. ‹kinci, bin 340 adetlik
satıflıyla Otokar/Fruehauf olurken üçüncü ise Krone 819
oldu. Di¤er markaların satıfl adedi ise: Kögel 671,
Schmitz Kargobul 654.

Römork ve yarı römorkun 2006 Aralık ayı içerisinde-
ki satıfl toplamı ise 567.

Türkiye’de 2006’da 
5 bin römork satıldı

S irkeci Garı yanında yıllardır
TCDD arazisinde faaliyet göste-
ren nakliye komisyoncularının

barakalarının kaldırılması, kamyon-
cuların parkta toplanmasına neden ol-
du. Kamyoncu esnafı, “Yetkililerin
bir yer göstermesini istiyoruz” dedi.

Kamyoncu esnafı ülkemizde
yıllardır üvey evlat olarak görülüyor.
Artan maliyetler altında ezilen kam-
yoncu esnafı, her geçen gün borç ba-
ta¤ına saplanıyor.

Karayolları Kanunu'nun 4925
sayılı yasa ile düzene kavuflacaklarını
ümit eden kamyoncu esnafı, yetki
belgelerini bile bin bir zorlukla aldı.
‹ki yıldır K1 yetki belgesi sahibi olan
esnaf, ayrıca denetimsizlikten de fli-
kâyet ediyor.

Tafl›mac›lar Gazetesi olarak Sirkeci
Garı’nda görüfltü¤ümüz kamyoncu-
lar, “Nakliye sektörünün ‹stanbul’da-
ki kalbi burasıydı. fiuan buradaki ba-
rakalar kaldırıldı ve gidecek bir yeri-
miz yok. Bizler buraya gelip nakliye
ifli takip ediyorduk. Barakalar her ne
kadar nakliye komisyoncularının so-
runu olsa da, burada bize ifli onlar
ayarlıyordu” diye konufltu.

Barakaların kalkmasıyla birlikte
parkı mesken tuttuklarını ifade eden
kamyoncu esnafı, araçlarının ‹stan-
bul'un de¤iflik yerlerinde bulunan
kamyon garajlarına park ettiklerini
söylediler. Esnaf, "Toplanaca¤ımız
herhangi ber yer olmadı¤ı için parkta
bekliyoruz" diye konufltu.

‹fi BEKL‹YORUZ
Kahramanmarafl’tan ‹stanbul’a

dört gün önce yük getirdi¤ini ve tek-
rar geri dönmek için nakliyeye ihtiyaç
duydu¤unu dile getiren Ahmet Gür-
bak, “Barakaların kaldırılmasıyla bir-
likte toplanaca¤ımız yer olmadı¤ı için
parkta bekliyoruz. Bekleme nedeni-
miz herhangi bir eylem de¤il, nakliye
bulmaktır. Dört gündür ‹stan-
bul’dayım ve ifl olsa zaten burada
durmayız” dedi.

EZ‹LEN KES‹M
‹ki aydır hiçbir ifle çıkmayan

fianlıurfalı kamyoncu Mehmet Köse
de sektörün her geçen gün kötüye git-
ti¤ini ifade ederek iflasın efli¤ine gel-
diklerini söyledi. Köse, “Bugün akar-
yakıtın litre fiyatı 2 lira 25 kurufl ve
taflıdı¤ımız nakliye ücreti akaryakıta
gidiyor. Aldı¤ımız nakliyede aracın

amortisman giderlerini bile hesaba
katmıyoruz” fleklinde konufltu.

Barakaların kalkmasıyla birlikte
kamyoncu esnafının parkta bekleme-
ye baflladı¤ını ve ortaya çıkan görün-
tünün hiç de hofl bir görüntü ol-
madı¤ını dile getiren Mehmet Köse,
“Yetkililer bize temiz bir yer göster-
sinler ve nakliye ifllerimizi orada takip
edelim. Biz esnaf olarak üzerimize dü-
flen görevi fazlasıyla yerine getiriyo-
ruz. Belgeler alınacak dendi ve za-
manında belgemizi aldık. Vergilerimi-
zi ödüyoruz. Bütün bunlara ra¤men
hep ezilen kesim oluyoruz. Oysa ki,
biz bunları hiç hak etmiyoruz” diye
konufltu.

TONAJ UYGULAMASI fiART 
Tonaj uygulamasının biran önce

yapılması gerekti¤ini hatırlatan bir
baflka kamyoncu esnafı Mehmet Ur-
han’da ancak bu flekilde kamyoncu
esnafının para kazanabilece¤ini sa-
vundu. Mehmet Urhan, “Fabrikatör-
ler ve kabzımallar iki aracın taflıyabi-
lece¤i yükü bir araca atıyor ve bunu
da denetleyen hiç kimse yok. E¤er de-
netim olsa, bir baflka kamyoncuda ifl
bulacak ve burada bir yı¤ılma olma-
yacak. Bizler Sirkeci Tren Garı’nın
bulundu¤u yerdeki nakliye komisyon-
cularının bulundu¤u barakalara ifl al-
mak için geliyoruz. Bu barakaların
kaldırılmasıyla da bizler parkta top-
lanmaya baflladık. Baflka gidecek yeri-
miz yok” diyor.

Kamyoncunun en büyük sorunun
iflsizlik oldu¤unu ifade eden Ni¤deli
kamyoncu Murat Çevik’te 10 gündür
‹stanbul’da oldu¤unu dile getirerek,
“Ni¤de’den ‹stanbul’a patates getir-
dim ve yakıt parasını çıktıktan sonra
bana 200 YTL kaldı. 10 gündür bura-
da bekliyorum. ‹fl almadan Ni¤de’ye
dönsem zarar edece¤im. Dönmesem ifl

yok. Buradaki barakalar kaldırıldı ve
bizler bir nevi iflsiz kaldık” dedi.

TAVS‹YE ETM‹YORUZ
“Kamyonculuk mesle¤ini kimseye

tavsiye etmiyorum” diyen Murat Çe-
vik, 1984 yılında kendi kamyonunu
alarak girdi¤i sektörde 1990 model
Ford Cargo ile mesle¤ini icra etmeye
çalıfltı¤ını ve 3 çocu¤unu bu meslekten
uzak tutmak için elinden gelen her fle-
yi yaptı¤ını söyledi. Kendisinin kam-
yonculuk mesle¤ini mecburiyetten
yaptı¤ını ifade eden Murat Çevik,
“Yapacak baflka bir iflim yok. Mecbu-
riyetten kamyonculuk mesle¤ini
yapıyorum. Tonaj uygulaması biran
önce yapılmalıdır. Aksi takdirde biz-
ler çok büyük zararlar görece¤iz” di-
ye konufltu.

FARKINDA DE⁄‹L‹Z
Kamyoncu esnafının sahip oldu¤u

stratejik önemin farkında ol-
madı¤ını dile getiren kamyoncu
Hayri Bıyık’ta 1980 yılından beri
sektörde oldu¤unu ve her geçen gün
kötüye gittiklerini söyledi. ‹flsizli¤in
had safhaya ulafltı¤ını ve para kaza-
namadıklarını kaydeden Hayri
Bıyık, “1990 model AS 900 kamyo-
num var. Ben aracımı aldı¤ımda
0.25 Ykr dahi borcum yokken, bu-
gün 2 yıldır erteledi¤im borçlarım
var. Bu gidiflat hiç iyi de¤il” dedi.

“Kamyoncunun tekeri durdurdu¤u
zaman bu memleket bitmifltir. Ekono-
mi felç olur. Böyle önemli bir konuma
sahip olan kamyoncu esnafı, kendi gü-
cünün farkında bile de¤il. fioförler Fe-
derasyonu var ama herhangi bir fay-
dasını göremiyoruz. Bizler tamamen
kendi kaderimize terk edilmifl durum-
dayız” diyen Hayri Bıyık, ‹stanbul’da
köprü yasa¤ı ile birlikte çalıflamaz ha-
le geldiklerini de kaydetti.

SEKTÖRÜN EMEKTARLARININ Ç‹LES‹ H‹Ç B‹TM‹YOR

KAMYONCULAR
SAH‹PS‹Z M‹?

Devlet sektör elele

Barakaların kalkmasıyla birlikte parkı mesken tutan kamyoncular araçlarının ‹stan-
bul'un de¤iflik yerlerinde bulunan kamyon garajlarına park ettiklerini söylediler.

Mehmet Köse Mehmet Urhan Ahmet GürbakHayri B›y›k Murat Çevik
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Tafl›mac›l›k ve lojistik sektörünün nab-
z›n› tutan www.tasimacilar.com, 5 y›l-
dan bu yana her gün geliflmeleri efl anl›
olarak okuyucular›na online iletiyor. Hiz-
metlerini ücretsiz olarak sunan www.ta-
simacilar.com, tafl›yanlarla tafl›tanlar›

ayn› çat›da buluflturuyor.
Kara, deniz, hava tafl›mac›l›¤› ve lojis-

tik sektörü hakk›nda her bilgiyi bar›nd›-
ran www.tasimacilar.com, zengin içe-
ri¤i ve dinamik yap›s› ile profesyonelle-
re, sektörü merak edenlere ve sektör

hakk›nda bilgi almak isteyenlere kaynak
olmaya devam ediyor. Türkiye’de inter-
net üzerinden en çok ziyaret edilen sek-

törel 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 yö-
netmelikler, sektörel dernek ve odalar-
dan bilgiler, araç al›m sat›m›, ifl ve ihale

ilanlar› da yer al›yor.

SEKTÖREL HABERLER
GÜNCEL SEKTÖREL ‹HALELER

ARAÇ ALIM SATIM ‹LANLARI
ARAÇ ‹fi ‹LANLARI

www.tasimacilar.com
info@tasimacilar.com

Tafl›mac›lar Gazetesi’ne ücretsiz abone
olmak için www.tasimacilar.com sitesindeki

abone formunu eksiksiz doldurunuz

S
amsundan ç›k›p Ordu’ya do¤ru giderken, sa-
nayi sitesinin giriflinde hurda bir kamyon
çarpt› gözümüze. Yak›ndan bak›nca gördük
ki kamyonunun kasas›n› de¤ifltirip köfteci

arabas› yapm›fllar. Üzerinde plakas› da var. Bu ara-
ban›n da Yurtiçi Ticari Eflya Tafl›mac›l›¤› (K1) bel-
gesi al›p almayaca¤›n› düflünürken,  Mustafa Demir
ile karfl›laflt›k.

Mustafa Demir, 43 üyesi bulunan Kuyukent Ko-
operatif’inin Baflkan›. 10 y›ld›r sektörün içinde olan
Demir’in 91 model bir kamyoneti var.  Demir, sek-
törden yana hayli dertli. Sektörün sorunlar›n› dinle-
mek için Tafl›mac›lar Gazetesi olarak Mehmet De-
mir’le bir sohbet gerçeklefltirdik.

350 YTL FAZLA GELD‹
Kuyu Kent Kooperatifi’nin Baflkan› Mustafa De-

mir, Kooperatiflerinin 43 üyesi oldu¤unu belirterek,
üyelerin K1 belgesi al›rken oldukça zorland›¤›n›
söylüyor. Demir, sorunlar›n üst üste geldi¤ini beliti-
yor ve bafll›yor konuflmaya:

“Biz K1 belgelerimizi 350 YTL’den ald›k. Ancak
bu para bile fazla geldi. Çünkü kamyoncunun cebin-
de ekmek alacak paras› kalmad› art›k. 43 üyemizden
ancak yar›s› alabildi belgesini. Belgesini alamayan
arabas›n› sat›p kenara çekilecek bu saatten sonra.
Yapacaklar› baflka bir fley yok”

Mustafa Demir bölgede büyük flah›s fabrikalar›n›n
oldu¤unu anlat›yor bize, kendilerinin de sanayi esna-
f›n›n yükünü tafl›d›¤›n› kaydediyor. Ancak ifller dur-
gunlu¤undan flikayetçi. Daha kooperatifler belgesini
bile alamad›klar›ndan yak›n›yor. 43 kifliden 60 bin
YTL para toplayamam›fllar. Adam bafl› bin 500 YTL
ç›kmam›fl kimseden.

Bölgeye d›flardan birisinin gelip de, teklif verse ken-
dilerini huzursuz hissediyorlar. Çünkü ihaleye girme
yetki belgeleri yok. Elimiz kolumuz ba¤l› bekliyoruz
diyor Mustafa Demir.

VERES‹YE MAZOT
Borçlar›n y›¤›ld›¤›ndan flikayetçi kooperatif baflka-

n›. Cebinde paras› olmayan kamyoncunun mazotu
veresiye ald›¤›n› anlat›yor bize. Kamyonuncunun
yaln›z mazotu de¤il, lasti¤i ve yedek parçay› da borç
edip ald›¤›n› söylüyor. Kamyonlar›n›  satsalar borç-
lar›n› ancak ödeyebileceklerinden bahsediyor ve ek-
liyor: “Hatta yetmez bile. Kamyonunu satsa, el ele
bafl bafla, elimize bir fley kalmaz” 

UCUZ Ç‹N LAST‹⁄‹
Mustafa Demir konuflmas›n flöyle sürdürüyor:
Paralar› olmad›¤› için araban›n masraflar›n› karfl›-

lamakta hayli zorlan›yorlarm›fl. Kamyonlar›n lasti-
¤inden dingiline, çekicine art›k Çin mal› kulland›k-
lar›n› belirtiyor. Çin lastiklerinin hem ucuz hem de
bir buçuk y›la yak›n dayand›¤›n› söylüyor. Ancak ön
tekerleklere daha sa¤lam lastikler al›yoruz diyor.

‹ND‹R‹M ‹ST‹YORUZ
Biz art›k çok uzakta kald›k Ulaflt›rma Bakanl›-

¤›’ndan. Türkiye’yi biz tafl›yoruz, tüm yük bizim s›r-

t›m›zda ama bizim için bir fley yap›ld›¤› yok. Hükü-
metten ÖTV indirimi ya da KDV indirimi istiyoruz.

Bize bu belgeyi alana kadar reklâm yapt›lar. Bu
belge sizin güvenceniz olacak dediler. Ancak umdu-
¤umuz gibi olmad›. Her fley yerinde say›yor. Belgeyi
almakla almamak aras›nda bir fark› yok.

15 GÜN YATIYOR
Kamyoncunun derdinden kimse anlam›yor. Kam-

yoncunun sahibi yok. Biz sesimizi dinletmeye çal›fl-
sak da bakanl›k bizi dinlemiyor.  Bizim param›z yok
ama umudumuz var. ‹leride para kazanaca¤›z diye
düflünüyoruz.”

FAZLA TONAJA KARfiIYIM
Kuyukent Kooperatifi Baflkan›’yla art›k sohbetimi-

zin sonuna yaklaflt›k ancak anlatacak çok fleyi var
bizlere. O da art›k sohbetimizi noktalamam›z gerekti-
¤inin fark›nda. Çünkü daha gidecek çok yerimiz, din-
leyece¤imiz çok sorunlar var. Demir’de bizi fazla
bekletmek istemiyor ve sözlerini flöyle notkal›yor:

“Fazla tonaj atarsak cebimize biraz para kal›yor.
Ama fazla tonajda da araba y›pran›yor. Befl kurufl
fazla alal›m diye arabay› öldürüyoruz. Ama bundan
sonra onu da yapamayaca¤›z. 

Ben fazla tonaja karfl›y›m. ‹ster miyim? 15 tonluk
arabama 20 ton çektireyim. Ama befl kurufl fazla ka-
zanal›m, evimize ekmek götürelim diye yap›yoruz
iflte.”

Kamyoncuda para yok
umutlu bir bekleyifl var
Kuyu Kent Kooperatif’inin Baflkan› Mustafa Demir, on y›ld›r tafl›mac›l›k sektörünün için-
de. Sektörden yana hayli dertli olan Demir, Türkiye’nin yükünü biz tafl›yoruz, bütün yük
bizim s›rt›m›zda diyor. Hükümetten ÖTV ve KDV indirimi istediklerini belirtiyor.

Yolculu¤umuzun üçüncü gününde karfl›-
laflt›¤›m›z Mustafa Kelekçi, geçmifl y›l-
lardaki kamyoncunun yaflam fleklinin

bambaflka oldu¤unu belirterek ekliyor: “Bizim
zaman›m›zda kamyonculuk baflkayd›”

Tosya-Karg› aras›nda ‹pek Yolu üzerindeki
dinlenme tesisinde mola veren Mustafa amca

ile demli çaylar›m›z eflli¤inde bafll›yoruz mu-
habbete.

Mustafa Kelekçi, Tokatl›. 60 yafl›nda. 35 se-
nedir kamyonculuk yap›yor. “Bizim zaman›-
m›zda kamyonculuk baflkayd›. fiimdi devir de-
¤iflti. Hiçbir fley eskisi gibi de¤il.” diyor. ‹flte
nerdeyse hayat›n›n yar›s›n› yollarda geçiren

Mustafa Amca’n›n bizlerle paylaflt›klar›.

ZAMANIMIZDA BAfiKAYDI
Benim 96 model Ford Kargo kamyonum

var. Bizim zaman›m›zda kamyonculuk çok
baflkayd›. Kamyonlarda muavin vard›. 74’den
sonra kalkt›. Zaten yatmaya yer yoktu ki araç-
larda. Eskiden muavin vard› ama para da ka-
zan›yorduk. Muavin de otel de yat›yordu.

1980’E KADAR KAZANDIK
Biz kamyonculuktan 1980’e kadar para ka-

zand›k ondan sonra kazanamad›k. fiimdilerde
hiç kazanam›yoruz. Benim flimdi borcum har-
c›m yok. Keyfime göre çal›fl›yorum. Borcum
varken hiç evde yatmazd›m ki. Hep yolday-
d›m. ‹ran’a çal›fl›yordum. Gidip gelmek 1 ay
sürüyordu zaten. O zaman da bende BMC-
FORD vard›. fiimdi bir sürü yeni kanun ç›kt›.
Eskiden yoktu böyle fleyler. Biz de kanunlara
uyuyoruz mecburen. Gerekli belgeleri al›yo-
ruz. En son K belgemi ald›m. 400 YTL’yi bul-
du. Bizim etimiz budumuz ne ki zaten. Bir de
belgelere o kadar para veriyoruz.

K‹RALARDA HAYAT YOK
Nakliye fiyatlar› ölü. ‹stanbul’a git -gel 300-

400 YTL kal›yor bize. Zaten ald›¤›m›z para-
n›n yar›s› mazota gidiyor. Kiralarda hayat
yok. Kira bedellerinin bir an önce iyilefltiril-
mesi laz›m bence. Bizim gibi hayat›n› yollar-
da kazanan insanlar›n da biraz  para kazanmak
hakk›. ‹flin çilesini biz çekiyoruz. 35 y›ld›r
yollarda bafl›m›za gelmeyen kalmad›. fianz›-
man ve debriyaj bile indirdik. 

BORÇ ‹Ç‹NDE YÜZÜYORLAR, VERES‹YE MAZOT ALIYORLAR

Kuyu Kent Kooperatifi Baflkan› Mustafa Demir,
kullanmad›klar› araçlara bile verdi¤i al›nd›¤›n›
söylüyor ve flöyle diyor:

“Burada kamyondan bozma bir köfte arabam›z
var. Onun bile vergisini al›yorlar. Hiçbir ifle yara-
m›yor duruyor orda. Ama vergisini veriyoruz.”

Köfte arabas›na 
vergi ödüyorlar?

““GGeerreekkttii¤¤iinnddee  flflaannzz››mmaann  bbiillee  iinnddiirrddiikk””
Kelekçi 60 yafl›nda. 35 y›ld›r uzun yol floförlü¤ü yap›yor,
“Bizim zaman›m›zda kamyonculuk baflkayd›. ‹yi para
kazan›yorduk ,araçta muavin çal›flt›r›rd›k” diyor.

Kamyon floförü Mustafa Kelekçi’de meslekte 1980 y›l›na kadar para kazand›¤›n› söylüyor.

Kamyon floförü
Mustafa Kelekçi

Fazla tonaja karfl›y›m
Kuyu Kent Kooperatifi Baflkan›, arabalara fazla tonaj
yüklenmesine karfl› oldu¤unu belirtiyor. Ancak kam-
yona tonaj›ndan fazla yük atmad›klar› takdirde para
kazanamad›klar›n› da dile getiriyor. Baflkan, “Neden
15 tonluk arabama 20 ton yük çektireyim? Ama befl
kurufl fazla kazanal›m, evimize ekmek paras› götüre-
bilelim diye yap›yoruz bunu. Kim isterki arac›na gere-

¤inden fazla yük ats›n” diye konufluyor.
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S on üç y›l›n 2004, 2005 ve 2006 de¤erlendirmesin-
de Türkiye genelinde, hafif ticari ve binek araç-
larda en yüksek sat›fl y›l› 2005 oldu. En büyük

düflüfl 2006’da yaflan›rken, 2004 ise vasat seyir izledi. 
Türkiye’de 2004, 2005 ve 2006 y›llar› aras›nda hafif

ticari araç ve binek araç sat›fl›ndaki de¤erlendirmede
birinci, 710 bin 408 adetlik sat›flla 2005 y›l› oldu. ‹kin-
cili¤e yerleflen 2004 y›l›ndaki araç sat›fl adedi ise 691
bin 226. En büyük düflüfl ise, 617 bin 852 adetlik sat›fl-
la sonuncu olan 2006 y›l›nda yafland›. 

B‹NEKLEDE ‹K‹ YILLIK DÜfiÜfi
Ayn› dönem içerisindeki binek otomobil sat›fl›nda ise

2005 y›l›, birincili¤i 2004 y›l›na kapt›r›rken, sat›fl ra-
kamlar›ndaki önemli düflüflün yafland›¤› 2006 y›l› so-
nuncu oldu. Binek otomobillerdeki düflüfl oran› ise
yüzde 14.9 olarak gerçekleflti. Binek otomobil sat›fl›n-
da iki y›ll›k süre zarf›nda 77 bin 99 adetlik azalma ya-
fland›. 

2004, 2005 ve 2006 y›llar› aras›ndaki de¤erlendirme-

de 2004 y›l›nda 240 bin 017 olan hafif ticari araç sat›fl
adedi 2005 y›l›nda 31 bin 794 artarak, 271 bin 811 ra-
kam›na ulaflt›. Bu rakam 2006 y›l›nda 244 bin 663’e
geriledi. 

P‹YASA L‹DER‹ FORD
Otomobil firmalar› aras›ndaki sat›fl rakamlar›na göre

Ford Türkiye lideri. Ford araç sat›fl›nda son üç y›l›n
ortalamas›na göre gerileme yaflamas›na ra¤men, 2006
y›l›nda 106 bin 672 adetlik sat›flla lider. 

2006 y›l›nda yaflanan ekonomik daralman›n ard›n-
dan, piyasada yüksek hacimle sat›fl yapan markalardan
FIAT, Volkswagen ve Hyundai’nin sat›fllar›nda düflüfl
yaflanmas›na neden oldu. 

Öte yandan, Fransa’n›n sözde Ermeni soyk›r›m›n› ta-
n›mas› ve ard›ndan gelen tepkiler Frans›z otomobil
markalar› Renault, Peugeot, Citroen ve Dacia’n›n sa-
t›fllar›ndaki düflüflle kendini hissettiriyor. Önceki y›lla-
ra göre Renault yüzde 22, Peugeot yüzde 21, Citroen
yüzde 2.1 ve Dacia yüzde 13 oran›nda düfltü.

Otomotiv sektöründe 
büyümek için, d›fl pazara
daha çok önem verilmeli

‹TO Baflkan› Yalç›ntafl, 2007 y›l›nda iç pazarda
herhangi geniflleme beklemedi¤ini ifade ederek,
bu nedenle önümüzdeki y›l otomotiv sektörünün

büyüme kaydedebilmesi için d›fl pazarlara a¤›rl›k ver-
mesi gerekti¤ini dile getirdi

Y›lsonu de¤erlendirmesinde bulunan ‹stanbul Ti-
caret Odas› (‹TO) Baflkan› Murat Yalç›ntafl, 2006
y›l›n›n otomotiv sektörü aç›s›ndan olumlu bir tablo
çizdi¤ini söyledi.

Yalç›ntafl, “2006, genel olarak kötü bir sene de-
¤ildi. Tüm sektörler aç›s›ndan olumlu bir seneydi.
Di¤er sektörlerde oldu¤u gibi, otomotiv sektörü-
müzde de inifl ç›k›fllar oldu. Ama önemli olan gele-
ce¤in ne gösterdi¤idir.” fleklinde konufltu.

TÜRK‹YE ULUSLARARASI OYUNCU
Türkiye’de di¤er sektörlerin oldu¤u gibi, otomo-

tiv sektörünün de önünün aç›k oldu¤unu kaydeden
‹TO Baflkan› Yalç›ntafl, “Türkiye, otomotivde ulus-
lararas› bir oyuncu haline gelmifltir. Özellikle kat-
ma de¤er üretme ve ihracat bak›m›ndan bir numa-
ral› sektördür. Bu öncü konumunu daha da ileriye
götürerek devam ettirecektir.”dedi.

Yalç›ntafl, 2006’da otomotive yönelik baz› f›rsat-
lar›n kaç›r›ld›¤›n› hat›rlatarak, buna karfl›n 2007’nin

çok daha iyi olaca¤›na inand›¤›n› belirtti. Yalç›ntafl,
sözlerini flöyle sürdürdü:

PAY ALARAK BÜYÜYORUZ
“2007’de iki seçim var. E¤er Türkiye, istikrars›z-

l›¤a düflmez ise; 2007 y›l›nda Türk ekonomisinde iç
daralma beklenece¤ini zannetmiyorum. Ancak hü-
kümet s›k› para politikas›n› devam ettirece¤ini du-
yurdu. Merkez Bankas› da enflasyon hedefini yüz-
de 4 olarak aç›klad›. Bu iç pazarda çok büyük bir
geniflleme olmayaca¤›n›n göstergesi. O halde bütün
sektörlerimizin; baflta otomotiv sektörü olmak üze-
re d›fl pazarlara a¤›rl›k vermesi laz›m. Çünkü biz,
büyümemizi d›fl pazarlardan daha fazla pay alarak
sa¤layabiliriz.”

GEREK‹RSE YURT DIfiINDA YAPILIR
Büyüme için Türkiye’deki otomotiv sektörü üre-

timinin, yurt d›fl›na ihraç edilmesi gerekti¤ini özel-

likle vurgulayan ‹TO Baflkan› Murat Yalç›ntafl, bu
sayede sektörde daralma ile karfl› karfl›ya kal›nma-
yaca¤›n› belirtti.

Gerekiyorsa yurt d›fl›nda da üretim yap›labilece-
¤ini kaydeden Yalç›ntafl, “Türkiye’de üretti¤imiz
parçalar› yurt d›fl›nda, daha karl› üretebiliyorsak;
gidelim orada üretelim. Amac›m›z Türk endüstrisi-
ni daha da ileriye götürmektir. Bugün dünya glo-
balleflmifltir. Biz de bu global oyunun birer parças›-
y›z. Oyun nas›l gerektiriyorsa öyle oynamak laz›m-
d›r” fleklinde konufltu.

Konuflmas›nda Türkiye ekonomisi ile ilgili de gö-
rüfllerini dile getiren Yalç›ntafl, ‹stanbul’un bir sa-
nayi kenti olaca¤›n› belirterek, “‹stanbul bir ticaret
merkezi de olacakt›r. Ama bunun yan›nda, Türki-
ye’nin di¤er bölgelerinin de geliflebilmesi için, sa-
nayinin ‹stanbul’dan gitmesi veya yeni yat›r›mlar›n
Anadolu’da yap›lmas› için teflvik edilmesi gerek-
mektedir.” dedi.

‹STANBUL T‹CARET ODASI BAfiKANI MURAT YALÇINTAfi:

DAF-T›rsan 2006 y›l›n sat›fllar›yla sektörde en h›zl› büyüyen marka
olma unvan›n› kazand›. Hedefleri yakalad›¤› baflar› e¤risini 2007
y›l›nda da devam ettirmek. 

DAF-T›rsan, 2006 y›l› piyasa de¤erlendirmesi ve 2007 hedeflerini Hyatt
Regency Otelde düzenlenen bas›n toplant›s›yla anlatt›. Toplant›ya T›rsan
Treyler A.fi’nin Yönetim Kurulu Baflkan› Çetin Nuho¤lu’nun yan› s›ra
Genel Müdür Osman Sever ve Adapazar› Fabrika Müdürü ve Genel Mü-
dür Bafl Yard›mc›s› Mahmut Durmaz kat›ld›.

DAF-T›rsan olarak 2006 y›l›nda büyük bir baflar› yakalad›klar›n› söyle-
yen T›rsan Treyler A.fi Genel Müdürü Osman Sever, “2006 y›l›nda top-
lam pazar 33 bin 373 adet civar›nda gerçekleflirken, DAF olarak sat›fllar›-
m›z› bin 117 seviyesine yükseltmeyi baflard›k. Bizim için sevindirici olan
bir sat›fl y›l› sonunda, 2005 y›l›nda yüzde 2,2 olan pazar pay›m›z› yüzde
3,3 seviyelerine yükselttik” dedi.

On-Road çekici segmetinde, DAF’›n pazar pay›n› 2005 y›l›na oranla
yüzde 2,3 büyüttü¤üne dikkat çeken Sever, “2006 y›l›nda toplam 11 bin
430 çekicinin sat›ld›¤› On-Road segmentinde bin 28 sat› adedine ulaflan
DAF, pazardaki pay›n› da yüzde 9 seviyesine ç›kartm›flt›r. Önümüzdeki
y›l On-Road pazar›ndaki hedefimiz yüzde 10’luk pazar pay›na ulaflmakt›r”
fleklinde konufltu.

“L‹DERL‹⁄‹ KAPTIRMAYACA⁄IZ”
Semi-Treyler toplam pazar›n›n 2006 y›l›n› 11 bin adetlik sat›flla kapatt›-

¤›na dikkat çeken Genel Müdür Osman Sever, T›rsan’›n yurt içi pazardan
toplam 2 bin 5 adetlik sat›flla yüzde 18 pay ald›¤›n› sözlerine ekledi. T›r-
san’›n ihracatta da ata¤a geçti¤ini belirten Sever, “Yurtiçinde yakalanan
yüzde 23’lük büyüme oran›n› ihracatta da yakalad›k. 2005 y›l›nda toplam
642 adet treyleri yurt d›fl›na gönderen T›rsan, geçti¤imiz y›l sat›fllar›n›
yüzde 57 oran›nda artt›rarak bin 11’e ç›kartmay› baflarm›flt›r” dedi.

TIRSAN RAK‹P TANIMIYOR
T›rsan’›n ihracatta yakalad›¤› yükseliflin nedeni olarak ‘Kifliye özel üre-

tim yapmak’ oldu¤unu söyleyen T›rsan Yönetim Kurulu Baflkan› Çetin
Nuho¤lu, “Yurt içi pazarda da treyler ithal eden firmalar›n toplam›nda da-
ha fazla sat›fl yapt›k. ‹thalatç› firmalar bizim rakamlar›m›za dahi yaklafla-
mad›lar. Bu nedenle pazarda bizim için bir tehlike söz konusu de¤ildir”
dedi.

PAZAR DARALACAK DAF-TIRSAN BÜYÜYECEK
Bu y›l A¤›r Ticari Araç pazar›n›n toplamda yüzde 10’luk bir daralma

yaflayarak 30 bin seviyelerinde yaflanaca¤›n› tahmin ettiklerini söyleyen
T›rsan Genel Müdürü Osman Sever, “Beklenen bu daralmaya ra¤men
DAF’›n sat›fllar›n› bin 250 adete ç›kartarak, pazar pay›m›z› yüzde 4,2 ora-
n›na yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi. Pazarda yaflanmas› beklenilen daral-
man›n  On-Road çekicileri içinde geçerli oldu¤unu belirten Sever, toplam
11 bin seviyesinde sat›fl›n gerçekleflece¤i tahmin edilen On-Road çekici-
lerde DAF’›n yüzde 10’luk Pazar pay› ile bin 120 araç satmay› hedefledi-
¤ini ifade etti.

Treyler pazar›n›n, 2007’da dura¤an bir dönem geçirece¤ini öngördükle-
rini söyleyen Osman Sever, “Toplam pazarda treyler sat›fllar›n›n 2007 y›-
l›nda da geçti¤imiz y›l gibi 11 bin seviyelerinde olaca¤›n› tahmin ediyo-
ruz. Pazarda bekledi¤imiz durgunlu¤a ra¤men, uygulayaca¤›m›z sat›fl poli-
tikalar›yla, T›rsan olarak, böyle bir dönemde bile sat›fllar›m›z›n artaca¤›n›
umuyoruz” dedi. T›rsan’›n 2007 y›l›nda 2 bin 356 adet treyler satmas›n›n
hedeflendi¤ini söyleyen Sever, “Amac›m›z pazardan yüzde 21 oran›nda
pay almakt›r. Ayr›ca ihracatta da bin 750 adet sat›fl yapaca¤›m›za inan›yo-
ruz” fleklinde konufltu. 

Son üç y›l›n en iyisi 2005 oldu Türkiye Toyota’n›n ifltah›n› kabartt›
S on y›llarda uluslararas› flirketlerin yapt›¤› yat›r›m-

larla otomotivde üretim üssü olan Türkiye, ticari
araçtaki potansiyeliyle de devleri kendine çekiyor.

Bu y›l sat›fllar›n› 9,3 milyonun üzerine ç›kar›p Gene-
ral Motors'u geride b›rakarak dün-
ya birincisi olmaya haz›rlanan Ja-
pon üreticisi Toyota, Türkiye fab-
rikas›n› büyütme planlar›na h›z
verdi. 180 binlik kapasitesini Ver-
so ve yeni Auris modeliyle ta-
mamlayan Japon flirket, Adapazar›
fabrikas›nda üçüncü model olarak
otomobil de¤il CDV ad› verilen
Ford Connect, Fiat Doblo gibi
otomobilden türetme hafif ticari
araç imal etmeyi planl›yor. Fabrika flu anda 180 binlik
kapasitesinin 110 binini, sadece Türkiye'de üretilen
Verso, 70 binini ise Auris için kullan›yor. Kapasitesini
250 bine ç›karma hesaplar› yapan Toyota fabrikas›, üre-
tim kalitesi konusunda merkez yönetimi memnun eden

sonuçlara sahip.
Toyota Avrupa CEO ve Baflkan› Tadashi Arashima,

geçen y›l ticari araç pazar›nda Avrupa dördüncüsü olan
Türkiye'nin bu alanda önemli bir yeri oldu¤unu söyledi.

Arashima, "Ticari araç pazar›n›zda-
ki büyüklük ve geliflmenin fark›n-
day›z. Bu yüzden hafif ticari araç
üretimi gündemimizde." dedi. To-
yota'n›n Avrupa pazar›nda da ticari
araçta büyük aç›¤› oldu¤una iflaret
eden Japon Baflkan, bunu kapatmak
için, 'düflünce, model ve ülke seçi-
mi' olmak üzere üç etapl› bir çal›fl-
ma yapt›klar›n› kaydetti. "Karar ve-
rece¤iz. Ürünün tam olarak nas›l
bir fley olaca¤›n› belirleyece¤iz.

Sonra da hangi ülkede üretmemiz gerekti¤ine bakaca-
¤›z." diyen Arashima, üretimde Türkiye'nin pazar ola-
rak yakalad›¤› avantajla flans›n›n oldukça yüksek oldu-
¤una dikkat çekti.

2007’de iki seçim
var. E¤er Türkiye,
istikrars›zl›¤a düfl-
mez ise; 2007 y›-
l›nda Türk ekono-
misinde iç daral-
ma beklenece¤ini
zannetmiyorum.
Ancak hükümet
s›k› para politika-
s›n› devam ettire-
ce¤ini duyurdu.

Hüseyin KARABULUT

Otomotiv sektöründen umutlu oldu¤unu ‹TO Baflkan›
Yalç›ntafl,  “Büyüme için Türkiye’deki otomotiv sektörü üre-
timinin, yurt d›fl›na ihraç edilmesi gereklidir” diye konufltu.

‹TO Baflkan›, gerekirse yurt d›fl›nda üretim yap›labilece¤ini belirtiyor. 

DAF-T›rsan 
büyümeye 
devam ediyor
DAF T›rsan’›n 2006 y›l›nda toplam
pazar pay› 33 bin 773 adet
civar›nda gerçekleflti. DAF sat›fllar›n›
117 seviyesine yükseltmeyi baflard›.

Toyota
Avrupa
CEO’su
Tadashi
Arashima

Volkswagen Türkiye Temsilcisi
Do¤ufl Otomotiv, fiubat ay›

içerisinde tan›t›m›n› yapaca¤› Yeni
Crafter Volt’u Otobüs fuar› “Bus-
world 2007”de sergiledi. Do¤ufl
Otomotiv, tan›t›m öncesi Otobüs
fuar› “Busworld 2007”de sergile-
di¤i 17+1’lik Yeni Crafter Volt’un
iç görünümünü siyah camla ka-
mufle ederken, yetkililer araç hak-
k›nda bilgi vermekten kaç›nd›.

Do¤ufl Otomotiv stand›n› ziya-
ret eden hafif ticari araç kullan›-
c›lar›; “E¤er yeni arac›n iç haçmi,
motor gücü, çekifl performans› ve
kullan›m kolayl›¤› gibi teknik
özellikler hakk›nda bizleri ayd›n-
latmayacaksan›z neden Yeni
Crafter Volt’u otobüs fuar›nda
sergilediniz?” diyerek stant gö-
revlilerine tepki gösterdiler.

Yeni VW Volt
Busworld Fuar›’nda

‹stanbul Ticaret Odas›
Baflkan› Murat Yalç›ntafl

Çetin Nuho¤lu
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K
amyoncular ile treyler aras›ndaki rekabet far-
k›n›n eflit koflullarda olmad›¤›n› vurgulayan
Otokar Treyler Pazarlama ve Sat›fl Yöneticisi
Murat Tokatl›, kamyoncular›n piyasa içerisin-
de eflit koflullarda rekabet edebilmeleri için

mutlaka treylere dönmesi gerekti¤inin alt›n› çizdi. 
Kamyoncular ve treyler aras›ndaki eflit olmayan tonaj

fark›n› dile getiren Murat Tokatl›, konuya iliflkin görüflleri-
ni flu flekilde dile getirdi: “Fazla tonaj konusunda, kam-
yoncu kar edemiyor. Kamyonla 15 ton tafl›nan fiyata, 25
ton yükü treyler ayn› fiyata tafl›yor. Bu nedenle art›k kam-
yoncular›n da treylere dönmesi gerek. Eflit olmayan bir re-
kabet ortam› olunca, kamyoncu piyasaya uyum sa¤layabil-
mek için 25 ton yükle yola ç›k›yor. Dolay›s›yla miktar,
kamyonun tonaj›n› aflan bir rakam. Bu konuda nas›l para
kazanabilece¤ini düflünüyor. Sonuç olarak bu alanda yafla-
bilmesi için treylere dönmesi flart. Sonuçta rekabet edebil-
mek için normalden fazla yük koyuyor arac›na ve yola ç›-
k›yor. Bu da yollar›n bozulmas›na neden oluyor. Türkiye
ekonomisine zarar. Tonaj miktar›n›n ciddi bir denetimde
bulunmas› laz›m. Tafl›mac›l›k kanununun bu konuda iyi
yönde ilerledi¤ini söyleyebilirim. Devlet bu konuda kon-
trolü art›rd›¤› zaman daha iyi olacak.” 

ETK‹NL‹⁄‹M‹Z ARTTI
Murat Tokatl›, Türkiye trey pazar› hakk›nda görüflleri-

ni aktar›rken, yurt içi ve yurt d›fl› pazar hakk›nda bilgiler
verdi. Tokatl› flunlar› söyledi: “2006 treyler pazar›, tah-
minimizden daha iyi sonuçland›. Çünkü, pazarda 2005
y›l›n› geride b›rakt›ktan sonra, tüm ticari araç sektöründe
faaliyet yürüten herkes, 2006 y›l›nda yaklafl›k yüzde 15
miktar›nda bir daralma bekliyordu. Devletin, fiubat ay›n-
da Güneydo¤u bölgesinde petrol tafl›mac›lar›na yönelik
deste¤ini çekince, bölgede petrol nakliyecili¤i yapan tüm
iflletmeler, uluslar aras› nakliyecili¤e yöneldi. Böylece
fiubat ve Mart aylar›nda bölgeden yo¤un flekilde talep
gördük. Bu taleple belli miktarda ivme kazand›k. Oysa,
söz konusu bölgede yaklafl›k üç y›l kadar önce bu kadar
etkinli¤imiz yoktu. Bu ivme 2006 y›l›n›n ilk alt› ay›nda
devam etti. Bunun d›fl›nda, Türkiye’de treyler baz›nda ilk
bayi yap›lanmas›n› yapan flirket biziz. Bu durum da böl-

gedeki bayilerimizin çal›flmalar› ve yapt›¤›m›z özel kam-
panyalar etkili oldu. Bu sayede bölgenin liderli¤ini ele
geçirdik. Geçen y›l bir uygulama bafllatt›k ve dedik ki,
‘Biz piyasay›, yurt içi ve yurt d›fl› olmak üzere ikiye ay›-
r›yoruz.’ Ard›ndan yurtiçi pazara ise ayr›ca a¤›rl›k ver-
memiz gerekti¤ine karar verdik.” 

YURT ‹Ç‹ PAZARA YÖNEL‹YORUZ
Otokar’›n milli bir marka haline getirdi¤i Fruehauf

hakk›nda bu güne kadar süre gelen geliflmelerden k›saca
bahseden Murat Tokatl›, sözlerine flu flekilde devam etti:
“Koç Grubu, 1983 y›l›nda merkezi Amerika’n›n Ditroit
kentinde bulunan Fruehauf markas› ile bir anlaflma yapa-
rak, ‹stanbul’a getirir ve ad›n› da Fruehauf Tafl›ma Araç-
lar Tic. A.fi. olarak uygun görür. Belli anlaflmalar imza-
lanm›fl. Fakat, Fruehauf’la herhangi bir anlaflmaya giril-
memifl. Sadece isim kullanma hakk› al›nm›fl. Otokar her-
kesin bildi¤i gibi tamamen Türk firmas›. Fruehauf da za-
ten o zamanlarda dünyan›n önemli markalar›ndan biriydi.
Ard›ndan 1983 y›l›nda bu ifl Türkiye’de de kuruldu ve
Adapazar›’nda yer al›nd›. Fabrika yat›r›m›na gidildi ve
1986 y›l›nda ilk arabalar ç›kmaya bafllad›. Zamanla Fru-
ehauf, Avrupa’da da önemli bir konuma yükseldi. Tabi
bu durumda bizim herhangi bir etkimiz oldu diyemeyiz.
Günümüzde Amerika’da Fruehauf art›k yok. Avrupa’n›n
yol flartlar› ile Amerika’n›n yol flartlar› uyumsuz. Bu iki
k›tan›n normlar›n›n uyumsuz olmas› sonucunda Frueha-
uf, kendi ald›¤› bir kararla Fransa merkezli yeni bir yap›-
lanmaya gitti. Geçen seneden itibaren iç piyasaya yönel-
dik. D›fl pazarda tan›nd›¤›m›z kadar Türkiye’de tan›nm›-
yoruz. Türk kamyoncusu Fruehauf’› bilmiyor. 

TÜRK‹YE SATIfi REKORU
Murat Tokatl›, Türk treyleri imalatlar›n›n, Avrupa ima-

latlar›ndan daha baflar›l› hale geldi¤ini ve Türk üreticile-
rinin kulland›¤› teknolojiyi yabanc›lar›n kullanmad›¤›n›
söyledi. Ard›ndan, “Türkiye’de treyler al›n›rken, marka-
ya pek bak›lm›yor” diyerek, sözlerini sürdürdü: Frueha-
uf, Bin 340 adet sat›flla Türkiye’de sat›fl rekoru k›rd›.
1999 y›l›nda Almanya’dan ABR sertifikal› ürünleri ve
alüminyum tankeri ilk biz getirdik. Ayr›ca araçlara, yeni
elektrikli sistemler monte etmeye bafllad›k. Bununla ilgili
ilk arabam›z da flu an haz›r. Bunlar›n d›fl›nda elektrikli
mühür sistemi ve elektrikli kar›fl›m sistemi, getirdi¤imiz

yenilikler aras›nda. Elektrikli mühür sistemi ile yak›t ka-
çakç›l›¤› önlenmifl olacak. Kar›fl›m önleme sistemi, yak›t
deposuna olas› herhangi bir farkl› yak›t kar›fl›m›na tepki
veriyor ve bu kar›fl›m önlüyor.” 

B‹ZE KAMBUR OLACAK
Piyasada rekabetin artmas› sonucu kar marjlar›ndaki

düflüfl hakk›nda bilgi veren Murat Tokatl›, eskiden kar
marjlar›n›n yüksek oldu¤u halde, yinede çok büyük mik-
tarlarda kar elde edemediklerini belirtti. Ard›ndan flunlar›
söyledi: “Eskiden sat›n alma fiyatlar›n› yüksek tutuyor-
duk. ‹flçilik farkl›yd›. Günümüzde teknoloji gelifliyor.
Dolay›s›yla miktar art›yor, maliyet düflüyor. Bunun yan›
s›ra hurda araç konusu biz üreticilerde kambur olufltura-
cak ileriki dönemlerde. Sonuçta masraflar bize yans›ya-
cak. Küçük rakamlardan bahsetmiyoruz. 250 -300 binden
bahsediliyor ve rakam zamanla daha da artaca¤a benzi-
yor. 400 bin kamyonun bir anda treylere dönmesini bek-
lemiyoruz. Bu konuya pek taraftar da de¤iliz. Sonuçta
devletin ald›¤› karar. Uymak zorunday›z. ‹çerisinde bi-
zim de bulundu¤umuz Yerli Treyler Üreticileri Derne¤i
kuruluyor. Derne¤in amac›, kural›na uygun olmayan
imalatç›lar› engelleme ve rekabeti do¤ru bir çizgiye ge-
tirme yönünde. Dernek vas›tas›yla Türkiye’deki son kul-
lan›c› Avrupa normlar›na uygun kaliteli ürünleri kullana-
bilecek. Türkiye’de bir vergi yükü var. Nakliyeciler ba-
z›nda da baz› konularda vergi yükünün artt›¤› görülüyor.
A¤›rlaflan vergi karfl›s›nda floför ve nakliyeci, vergiyi ka-
ç›rma yoluna gidiyor.” 

ÇEVRE PAZARLAR BÜYÜYOR
Treyler konusunda gezici muayenehane istasyonu iha-

lelerinin bulundu¤unu ve bu konuda devletin bir çal›flma
iste¤inin oldu¤unu dile getiren Tokatl›, “Yurt d›fl›na çal›-
flan nakliyecilerin öncelikli maliyeti, mazot ve gemi gi-
derleri” dedi. Ard›ndan ekledi: “TIRSAN, pazarda güzel
bir ivme yakalad›. Eksikli¤imiz ihracat baz›nda. Buna
yönelik çal›flmalar içerisindeyiz. Türkiye’de güzel bir ar-
ge bölümümüz var. ‹hracat için alt yap›ya önem vermeli-
yiz. Son zamanlarda Türkiye’ye gelen ürünlere bakt›¤›-
m›zda, Türkiye pazar›n›n büyüdü¤ünü anlayabiliyoruz.
Türkiye pazar›n›n büyümesi gibi çevre pazarlar›n da ge-
liflti¤ini görüyoruz. Avrupal›lar bizimle savafl›yor ise biz
de onlarla savaflmal›y›z.” 

“Kamyonlar treylere dönmeli”
OTOKAR TREYLER PAZARLAMA VE SATIfi YÖNET‹C‹S‹ TOKATLI’YA GÖRE TONAJ FARKI REKABET YARATIYOR

Tokatl›, “Fazla tonaj konusunda, kamyon-
cu kâr edemiyor. Kamyonla 15 ton yük ta-
fl›n›rken treyler ayn› fiyata 25 ton yük tafl›-
yor. Bu da rekabet ortam› yarat›yor” dedi.

Otokar Treyler Pazarlama ve
Sat›fl Yöneticisi Murat Tokatl›.

Anadolu Isuzu Sat›fl ve Pazarlama
Direktörü Fatih Tamay yapt›¤› aç›k-
lamada 2006 y›l›n›n otomotiv sektörü

aç›s›ndan iyi geçti¤ini söyledi. Tamay, Türk
otomotiv sektörünün araba üretiminde 1
milyon s›n›r›n› geçti¤ini belirterek bunun
Türk otomotiv tarihi aç›s›ndan çok önemli
bir kilometre tafl› oldu¤unu söyledi. 

2006 YILI K‹LOMETRE TAfiI
Üretim açs›s›ndan çok güzel bir y›l geçti-

¤ini bildiren Fatih Tamay ancak 2006’n›n
sat›fllar aç›s›ndan özellikle otomobil paza-
r›nda küçülmenin yafland›¤› bir y›l oldu¤u-
nun da alt›n› çizdi. Fatih Tamay flunlar›
söyledi.

Hafif araçlarda herhangi bir küçülme yok-
mufl gibi görünüyor ama bizim d›fl›m›zda
özellikle panelvan ve univan segmentinde
bir küçülme söz konusu. Toplama bak›ld›-
¤›nda son üç y›la oranla de¤erlendirirsek va-
sat y›l diyebiliriz ancak üretim aç›s›ndan 1
milyon rakam› Türk otomotiv tarihi aç›s›n-
dan bir kilometre tafl› olarak kay›tlara geçe-
cektir. Biz 3.5 ton, 5-6 ton, küçük otobüs ve
pikaptan oluflan dört segmentte üretim ve
sat›fl yap›yoruz. Pikaptaki büyümemizle  pa-
zar pay›m›z hemen hemen pazar liderinin
ensesine gelecek kadar yaklafl.. Fakat bu se-
ne iddal›y›z bu segmentte onu da belirteyim.
5-6 ton segmentinde ise geçen seneye göre
çok yak›n bir oranda bitirdik. Hedefimiz bu
y›l yine pazar lideri olmak. ‹çinde bulundu-
¤umuz dört segmentten en kötü segment kü-
çük otobüstü. Bunun en önemli nedenlerin-
den biri turiz sektöründeki yüzde 7’lik bir
küçülme olmas› gibi görünüyor ancak karl›-
l›klar› çok düflük miktarda oldu. 

KOB‹’LER B‹LG‹S‹Z
Basel II hakk›nda da konuflan Tamay, Ba-

sel II’nin özellikle bankalar› ve flirketleri il-
gilendirdi¤ini bankac›l›k sektörünün buna
haz›r oldu¤unu flirketlerden aç›s›ndansa sa-
dece kurumsal flirketlerin haz›r konuma gel-
di¤ini ancak orta ve küçük flirketlerde bu
konuda önemli flekilde bilgi eksikli¤i oldu-
¤unu kaydederek flunlar› ekledi.

2007’de geçiflin çok yumuflak olaca¤›n›
düflünüyorum. ‹kici etab›m›z bizim Basel II
olmal›d›r. Anadolu Isuzu olarak flubat ay›n-
dan sonra Basel II ile almam›z gereken ön-
lemleri tart›flaca¤›z. Türkiye buna da çok
yumuflak geçebilir çünkü çok dinamik bir
yap›s› var. Yeni Blok muhafetinde yani re-
kabetçi olan kurallar›n içine çok yumuflak
geçebiliyoruz. Çünkü Türkiye çok dinamik
kendini yeni koflullara çok iyi haz›rl›yor.

Araç sat›fl bayilerinin ço¤u seçici da¤›t›m
sistemini seçti. Dolay›s›yla biraz daha aflt›k
pazar› ama herkesin gözünden kaçan bir ko-
nu var,  Türkiye pazar› 1989 A¤ustos Libe-

rasyon Kanunlar›’ndan beri rekabete aç›k
zaten bayiler aras›nda da rekabetler var. Re-
kabeti engelleyen kimse yok. 

LEH‹M‹ZE GEL‹fiT‹
Türkiye AB’ni bile çok rahat geçebilir.

Çünkü as›l olan ekonomidir. Ekonominin
do¤rular› neyse herkesin do¤rular› odur.
Blok muhafiyet bizim lehimize geliflti. Çün-
kü zaten biz buna geçilece¤ini bildi¤imiz
için hep buna göre haz›rland›k ve sistemimi-
zi libarel hale getirdik sistemimizi. Ani ge-
çiflin çok sanc›l› oldu¤unu bildi¤imizden
kendimizi buna haz›rlad›k.

Araç sat›fl bayilerinin ço¤u seçici da¤›t›m
sistemini seçti. Dolay›s›yla biraz daha aflt›k
pazar› ama herkesin gözünden kaçan bir ko-
nu var,  Türkiye pazar› 1989 A¤ustos Libe-
rasyon Kanunlar›’ndan beri rekabete aç›k
zaten bayiler aras›nda da rekabetler var. Re-
kabeti engelleyen kimse yok. 

SATIfi SONRASI H‹ZMET
Sat›fl sonras› hizmet iyi bir geliflim sa¤la-

yacak Biz Türkiye’nin en yayg›n servis a¤›-
na sahibiz. 120 noktada servis veriyoruz
Türkiye baz›nda, gerçi art›k Isuzu servi diye
isim verilemiyor. Bunun d›fl›nda özellikle
olamad›¤›m›z noktalarda veya ekonomik ol-
mayan noktalarda bizim kalite koflullar›m›za
uyabilen servisler ç›karsa bundan büyük bir
mutluluk duyar›z çünkü biz müflteriler için
araba üretiyoruz.

VERG‹ VERMEK ‹STEM‹YORLAR
Tamay Basel II’de yumuflak bir geçifl için

KOB‹’lerin ve bankalar›n görevlerini yap-
mas› gerekti¤ini anlatarak KOB‹’lerin ban-
kalar›n kriterlere s›k› s›k›ya uymas› gerekti-
¤ini dile getirdi.

Bankac›lar Basel II’ye geçifl çok sanc›l›
olacak kredi veremiyece¤iz diyorlar. Bun-
dan tüm sektörler etkilenir. Dolay›s›yla fir-
malar çok h›zl› bir flekilde kendilerini buna
adapte edecekler. Küçük flirketler e¤er kredi
kullanmak istiyorsa kredi de Basel II koflul-
lar›nda kuland›r›lamayacak durumdaysa
mecburen onun önlemi al›nacak fimalar ta-
raf›ndan ya da kendi ana paralar›n› kullan-
mak zorunda kalacaklar. Türkiye’de flirket-
ler yat›r›m yap›p büyümek için vergi ver-
mek istemiyorlar. Devletin vergide yetersiz-
li¤i var. Kay›td›fl› ekonomi çok büyük Tür-
kiye’de ancak Basel II ile kredi almak iste-
yen flirket vergisini ödeyecek yada y›ll›k bi-
lançosunu ona göre ayarlayacak. A¤›rl›kl›
olarak KOB‹’lerin bulundu¤u bir ülkedeyiz
ve KOB‹’lerin ço¤u da fleffaf bilançolara sa-
hip de¤il. Ancak yumuflak geçifl olaca¤›n›
düflünüyorum. Bankalar da ayn› flekilde bu-
na uymalar› gerekiyor hatta bu sene geçifl
yapan bankalar var sisteme. Bizim baz›
müflterilerimiz de bu yüzde kredi kullanam›-
yor ama biz bunlar niye kredi kullanam›yor
diye bankalar›n üstüne gitmiyoruz. Çünkü

Türkiye’nin buna ihtiyac› var. 

TONAJ KONTROLÜ
Anadolu Isuzu’nun yeniliklerine de¤inen

Fatih Tamay tonaj konusunda üstlerine dü-
fleni yapt›klar›n› söyledi ve bu sene konuda
h›zl› yenilikler beklediklerini anlatt›. 

Kamyonda 3 dingilli ile 12 tonluk kam-
yonlar üretimine girdik. Bunda Turbo Inter
Cooler Camonel teknolojili motorlara geç-
mifltik. Bunun d›fl›nda N serisinde de y›l so-
nunda makyaj anlam›nda bir yenileme yap-
t›k. Normal Universal Konversiyonel motor-
lardan Turbo motorlara baz› modellerde de
Turbo ‹nter modellere geçtik. Bundan son-
ras› da Full Model Change’dir ama daha
ona zaman var. Türkiye’de kamyona anah-
tar deymeden 1 milyon kilometre yol kat et-
me olgusunu Isuzu getirdi. Türkiye çok ra-
hat yeni sistemlere ve kanunlara adapte ola-
biliyor. Segmentlerde hareketlenmeler oldu-
¤unu biliyoruz ama bu de¤ifliklikler birden
hayat› durduracak de¤il. Tonaj kontrolünde
ise evrimsel de¤ifliklikler var ama bir anda
herfleyi kontrol alt›na alabilecek zannedil-
memeli çünkü binlerce kantar ve bir o kadar
da kadro gerekiyor. Ancak Karayollar›n›n
ve Ulaflt›rma Bakanl›¤›n›n bu tür önlem ve
yat›r›mlar› var. Tonaj kontrolünün olmas›n›
istiyoruz çünkü çok fazla yük tafl›ma söz
konusu. Bu yol kalitesini bozuyor, araç sat›-
fl›m›z› düflürüyor. Biz üzerimize düfleni ya-
p›yoruz. Zaten afl›r› yüklemenin az oldu¤u
segmentlerde üretim yap›yoruz. Yetkilileri-
miz Otomotiv Sanayi Derne¤inde aktif gö-
rev al›yorlar. 

Otomotiv sektöründe
üretim artt›, pazar darald›

Fedai YILDIRIM

Emre KOL

Anadolu Isuzu Sat›fl ve Pazarlama
Direktörü Fatih Tamay.

HER ZAMAN TAZE GÜNLÜK BALIK

ADEM BABA BALIK LOKANTASI

OSD’nin verilerine göre
Türkiye’de 2007 y›l›nda
ticari araç üretimi

artarken, hafif ticari araç üretimi
düfltü, iç pazarda araç sat›fllar›
yüzde 18 azald›. ‹hracat ise geçen
y›la göre yüzde 45 art›fl gösterdi.

Otomotiv Sanayicileri
Derne¤i’nin (OSD) verilerine
göre 2007 y›l› Ocak ay›nda
Türkiye pazar›nda 25 bin adet
tafl›t sat›ld›. Sat›fllar 2006 y›l›
Ocak ay›na göre yüzde 18
azald›. 2007 y›l› Ocak ay›nda
otomobil sat›fllar› yüzde 20
azal›fl ile 13 bin adet olarak

gerçekleflti. ‹thalat›n pazar pay›
ise yüzde 66 olarak belirlendi.

Toplam tafl›t arac› üretimi,
2006 y›l› Ocak ay›na göre yüzde
26 art›fl ile 73 bin adet ve
otomobil üretimi ise yüzde 38
artarak 41 bin adet oldu.

2007 y›l› Ocak ay›nda üretim,
otobüste yüzde 56, kamyonette
yüzde 16, büyük kamyonda
yüzde 15 ve midibüste yüzde 3
artarken; minibüste yüzde 20,
küçük kamyonda yüzde 35
azald›. Traktör üretimi ise yüzde
20 artarak 3 bin adet oldu.

2007 y›l› Ocak ay›nda toplam

sektör ihracat› geçen y›la göre
yüzde 45 art›flla 1,2 milyar
ABD dolar›n› geçti. Türkiye
ihracat›nda 1. s›rada olan
sanayinin, toplam ihracattaki
pay› yüzde 18,3 oldu.

Türkiye’nin 2007 y›l› Ocak
ay›nda toplam tafl›t arac›
ihracat›, yüzde 41 artarak 51 bin
adet oldu. 2006 y›l›nda
otomobil ihracat› yüzde 58
art›flla 28 bine, ticari araç
ihracat› yüzde 26 art›flla 23 bine
yükseldi, traktör ihracat› ise
yüzde 10 azalarak 570 adede
geriledi.

2007’de ticari araç üretimi artt›,
hafif ticari araçta düflüfl yafland›
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Y
erli treyler üreticileri, teknik uygun-
luk olmadan üretilen ve ithal edilen
treylerlere karfl› güçlerini bir dernek
çat›s› alt›nda birlefltirdi. Derne¤in

sektörün tan›nmas› ve ülke menfaatlerini göze-
tece¤i bildirildi.

T›rsan’dan yap›lan aç›klamaya göre, 2 fiu-
bat 2007 Cuma günü T›rsan Treyler San ve
Tic A.fi. Samand›ra tesislerinde biraraya ge-
len yerli treyler üreticileri dernek kurma kara-
r› ald›lar. Treyler imalat söktürünün yerli üre-
ticileri Tirsan, Serin, Koluman Kögel, Otokar,
Alt›nordu, Makinsan, Yeksan, Aksoylu, Nev-
karsan, Güven Ok Kardefller ve Yalç›n Dorse
firmalar› dernek çat›s› alt›nda güçlerini birlefl-
tirdi.

Derne¤in kurulmas› ile ilgili çal›flmalar› yü-
rütmek amac›yla oluflturulan geçici yönetim
kurulu, yap›lan seçim sonucu, Geçici Yöne-
tim Kurul Baflkanl›¤›’na T›rsan Genel Müdü-
rü Osman Sever, Geçici Yönetim Kurulu Bafl-
kan Yard›mc›l›klar›na ise, s›ras›yla Yeksan
‹cra Kurulu Baflkan› Ali Osman Kavakdan,

Koluman Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Salt›k
ve Serin Yönetim Kurulu Üyesi Recep Se-
rin’in seçilmesine karar verildi.

Merkezi ‹stanbul olarak belirlenen derne¤in
plananlanan çal›flmalar› hakk›nda detayl› bil-
gilerin ileriki günlerde aç›klanaca¤› bildirildi.

ÜLKE MENFAAT‹ ‹Ç‹N ÇALIfiACAK
Aç›klamada yük tafl›mac›l›¤›nda kullan›-

lan treylerlerin gerek imalat gerek ithalat,
trafik kay›t ve sonras›nda kullan›mda gerek-

li teknik mevzuata uygunlu¤u, karayollar›n-
daki can ve mal güvenli¤i aç›s›ndan son de-
rece yüksek bir önemli oldu¤u belirtilerek,
teknik uyumsuzluklar›n geçmiflte ölümlü ka-
zalara neden oldu¤u bildirildi. Teknik uy-
gunluk olmadan üretilen veya ithal edilen
treylerler trafi¤e ç›kmas›na müsaade edilme-
si durumunda, hem sektörün rekabetçili¤i
hem de karayollar›ndaki can ve mal güven-
li¤inin risk alt›nda olaca¤› kaydedildi. Bu
nedenden dolay› yerli treyler üreticileri, sek-

törün tan›nmas› ve ülke ve sektör menaffet-
lerini ön planda tutarak çal›flmalarda bulu-
naca¤› vurguland›.

Aç›klamada, Türkiye’de geçen y›l 12 bin-
den fazla treyler üretildi¤ini bunun 4 binden
fazlas›n›n da ihrac edildi¤i belirtiliyor. Tür-
kiye’nin treyler ihracat›ndan 150 milyon do-
lar gelir sa¤lad›¤› kaydedilen aç›klamaya
göre, treyler sektörünün h›zla büyümeye de-
vam etti¤ini, Avrupa, Asya, Ortado¤u, Afri-
ka ve pek çok ülkeye ihracat›n sürdü¤ü bil-

dirildi. 
Derne¤in kurulma nedeni flöyle s›raland›:
“Türkiye’de treyler üretimini ve sanayini

gelifltirmeye hizmet etmek,” “Treyler üreti-
cileri aras›nda iflbirli¤i ve iletiflimin geliflti-
rilmesi,” “Sektörde, pazarlama çal›flmalar›n›
da kapsayan ortak konular› incelemek, bun-
larla ilgili önerileri, sektör ad›na ilgili kamu
kurum ve kurulufllar› ile özel kurulufllara
iletmek ve sonuçlar›n› izlemek”, “Treyler
üreticilerinin menfaatlerini yurtiçi ve yurtd›-
fl› ilgili platformlarda temsil etmek”, “Trey-
ler endüstrisine, teknik ve mevzuat aç›s›n-
dan gerekli bilgileri sa¤lamak”, “Sektöre
iliflkin istatistiki bilgi ve pazar raporlar›
oluflturmak”, “Mevzuat oluflturulmas›na kat-
k›da bulunmak ve meydana gelen de¤iflik-
likler ile ilgili bilgi sa¤lamak ve dan›flman-
l›k sunmak”, “Treyler sanayine ve yurt eko-
nomisine katk›da bulunmak, treyler sanayin-
de kullan›lmakta olan parça, aksam ve sis-
temler ile bu parça ve sistemlerin Türkiye
içinden sa¤lanmas›.”

‹stanbul’da yürüme yasa¤› nedeniyle köprü
giriflinde bekletilen TIR ve kamyon floför-
leri yasa¤a isyan ediyor. fioförler, “Bu ya-

sak bizim özgürlü¤ümüzü k›s›tl›yor. Acil çö-
züm  bekliyoruz” diyorlar.

‹stanbul’da Valilik ve Büyükflehir Beledi-
yesi’nin alm›fl oldu¤u karar do¤rultusunda
kamyon ve TIR’lara, FSM köprüsü ve D-100
ba¤lant› yollar›na günün belirli saatleri ara-
s›nda geçifl izni verilirken, kimyasal madde
tafl›yan tankerlerde konvoy eflli¤inde gece sa-
at 03:00’ten sonra köprüyü geçiyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde TIR ve
Kamyonlar sabah saat 06:00-10:00 ila ak-
flam 17:00-22 saatleri aras›nda köprü yasa-
¤›na tak›l›rken kimyasal madde tafl›yan tan-
kerlerde gece saat 03:00’ten sonra kolluk
kuvvetleri nezaretinde itfaiye ve çekici eflli-
¤inde köprüyü kullanabiliyor. ‹stanbul’a
köprünün yasak oldu¤u saatlerde girifl yapan
araçlar, park alanlar›nda yasak saatinin dol-
mas›n› bekliyor.

UYKUSUZLUK BAfiLADI
“Bizim en büyük s›k›nt›m›z köprü yasa¤›-

d›r. Bütün zorluklar bizim için burada bafll›-
yor” diyen 61 yafl›ndaki 40 y›ll›k floför Nu-
rettin Yeflilkaya, yasakla birlikte uyku düzen-
lerininde bozuldu¤unu söyledi. fioför Yeflil-
kaya, “Ö¤retmen okulunda okurken day›lar›-
m›n kamyonlar› vard›. Kamyonculuk mesle-
¤ini benimsedi¤im için e¤itimimi yar›da b›ra-
karak floförlük yapmaya bafllad›m. Bugün ya-
flad›¤›m›z s›k›nt›lar nedeniyle okulu b›rakt›-
¤›m için çok piflman›m. Mesle¤imiz floförlük
ve elimizden baflka ifl gelmez. B›rakam›yo-
ruzda” dedi.

40 y›ll›k floförlük hayat›n›n 20 y›l›n› kim-
yasal madde tafl›yarak geçirdi¤ini ifade eden
Nurettin Yeflilkaya, “Kimyasal madde tafl›yo-
rum. Dolum tesislerinden saat 16:00’da ç›k-
t›ktan sonra 17:00’de buraya geliyorum ve
gece saat 03:00’e kadar yasak saaatinin dol-
mas›n› bekliyorum. Kimyal madde tafl›yan
araçlar›n geçifl saatlerinin bu kadar geç olma-
s›, bizlerin düzenli istirahat etmesini engelli-
yor. Düzenli istirahat edemeyincede sürekli
gergin oluyoruz. Bu konuda yetkililerin daha
duyarl› davranarak bizim geçifl saatlerimizi
öne almalar›n› arzu ediyorum. Bu flekilde en
az›ndan düzenli istirahat etme imkan›m›z
olur” diye konufltu.

KURAL VAR UYGULAYAN YOK
Öte yandan bir baflka kimyasal madde tafl›-

yan Mehmet Vatansever’de “floförlük mesle-
¤i bal gibidir. Bal yemeye bafllad›¤›n›z za-
man kolay kolay b›rakamazs›n›z” diyerek bü-
tün zorluklara ra¤men mesle¤in b›kar›lama-
yaca¤›n› söylüyor.

Kendisinin 39 y›ld›r direksiyon bafl›nda ol-
du¤unu dile getiren Mehmet Vatansever, “22
y›l Avrupa’da otobüs floförlü¤ü yapt›m. 1989
y›l›nda Türkiye’ye geldim ve 1990 y›l›ndan
itibaren tanker floförlü¤ü yap›yorum. Türki-
ye’de kanunlar ç›k›yor, kurallar konuyor ama
denetim yok. ADR yönetmeli¤i yay›nland›.
Bizler ADR belgesi almak için kursa gittik.
Orada dolum tesislerinde yap›lmas› gereken-
leri bize anlatt›lar. Bizlerin nas›l tafl›ma ya-
paca¤›n› tek tek s›ralad›lar. Ancak iflin uygu-
lay›c› k›smana geldi¤imiz zaman çok esnek-
lik oldu¤unu görüyoruz. Köprü yasa¤›da bu
esnekli¤in bir parças›d›r bana göre” dedi.

Yasak ile birlikte sosyal yaflant›dan uzak
kald›klar›n› ifade eden Mehmet Vatansever,
“Tankere yükü Dilovas›’ndan al›yoruz, Çer-
kezköy’e boflalt›yoruz.  Köprüyü konvoy efl-
li¤inde 30-40 dakikada geçiyoruz. Bu yasak-
lar bizden sosyal yaflant›y› ald› götürdü. Cu-
martesi-Pazar günleri dolum tesisleri kapal›
oldu¤u için Cumartesi flirkette, Pazar gününü
ise ailemiz ile birlikte geçiriyoruz” diye ko-
nufltu.

Kimyasal madde tafl›yan tankerlerin biraz
daha erken saatte köprüden geçmesini isteyen
Mehmet Vatansever, “02:30”da görevli ekip-
ler geliyor ve 03:00’de konvoy eflli¤inde bizi
köprüden geçiriyor. Biz köprüyü di¤er araç-
larla birlikte kullan›yoruz. Kimyasal madde
tafl›d›¤›m›z için 03:00’e kadar köprüden geç-

memize izin vermiyorlar. Gece 03:00 olunca-
da di¤er araçlarla birlikte köprüyü kullan›yo-
ruz. O saatte bizimle birlikte köprüyü otomo-
bil, TIR ve kamyonlar kullanacaksa bekletil-
memizin bir anlam› yok” fleklinde konufltu.

ZAMAN KAYBI HAD SAYFADA 
1983 y›l›ndan beri nakliye sektöründe olan

Recep Ünal’da as›l çal›flmalar› gereken saatte
köprü yasa¤›na tak›ld›klar›n› söyledi. 3 adet
Ford Cargo sahibi oldu¤unu ifade eden nakli-
yeci Recep Ünal, “gün 24 saat ve as›l çal›fl-
mam›z gereken saatte köprü yasa¤›na tak›l›-
yoruz. Bu yasak resmen bizim özgürlü¤ümü-
zü k›s›tl›yor. Köprü yasa¤› nedeniyle ‹stan-
bul’a gelmek istemiyorum. ‹stanbul’a gönder-
di¤im her arac›m 3-4 gün kay›pla geri dönü-
yor. Zaten nakliye ücretleri düflük. Al›nan üc-
rette akaryak›ta gidiyor” dedi.

“Nakliyeci esnaf› için sosyal yaflant› geç-
miflte kald›. 6 gün çal›fl›yor, bir gün eve gidi-
yorum” diyen kamyoncu Recep Ünal, ömrü-
nün büyük bir bölümünü TIR ve kamyon
parklar›nda geçirdi¤ini söyledi.

Köprü yasa¤›yla birlikte hem zaman kayb›
hem de ifl kayb› yaflad›klar›n› anlatan Recep

ünal, “Köprü yasa¤›n›n kalkmas›n› istiyoruz.
Yasak dolay›s›yla kamyonlar park alanlar›nda
bekliyor. Yasak saatinin sona ermesiyle bir-
likte yola ç›k›yor. Hal böyle olunca yol ve
köprüde t›kan›kl›k oluyor. Kilitlenen trafikte
fazla yak›t harcand›¤› gibi aracada zarar vere-
biliyoruz” fleklinde konufltu.

AMAÇ YÜKÜ ERKEN BOfiALTMAK
Köprü yasa¤›n›n sona ermesini arzulayan

kamyoncu ‹lyas Turgut’ta, “Para kazanm›yo-
rum desemde yalan olur, kazan›yorum de-
semde. Baba mesle¤i olan kamyonculu¤u 38
y›ld›r yap›yorum ve fluanda kulland›¤›m araç
2006 model Ford Cargo. Kazand›¤›m para
ancak arac›n taksitlerini ve ailemin ihtiyaçla-
r›n› karfl›l›yor. Eskiden floför çal›flt›r›yordum
flimdi kendim çal›flmak zorunday›m. Köprü
yasa¤›n›n biran önce kalkmas›n› arzuluyo-
rum. Köprü yasa¤› kalkar veya yasak saatleri
biraz afla¤›lara çekilirse bizlerin çal›flmas›da
kolaylafl›r. Yükü mesai saati içinde teslim
eder, arac›n boflalt›lmas›n› sa¤lar›z. Bu flekil-
de arac›m›zda yatmam›fl olur” dedi.

“Araç sahibiyim ve K1 yetki belgesini

borçla ald›m” diyen ‹lyas Turgut, daha 2005
y›l›na ait borç ödedi¤ini ve 2008 y›l›ndanda
ümitsiz oldu¤unu dile getirdi.

RUHSAL ÇÖKÜNTÜ ‹Ç‹NDEY‹Z
Gaziantep’ten ‹stanbul’a g›da nakliyesi ya-

pan R›fat Dikmen ise; “Köprü yasa¤› nede-
niyle ‹stanbul’a hiç gelmek istemiyorum ama
yapacak baflka bir ifl olmad›¤› için mecbur
katlan›yorum” diyor. 

Ömrünün yolda geçti¤ini dile getiren R›fat
Dikmen, “1978 y›l›ndan beri floförlük yap›-
yorum. Geçmifl y›llarda güzel paralar kazan›-
yorduk ve sigortay› pek önemsemedim. fiim-
di ise bunun ezikli¤ini yafl›yorum. 10 günde
bir ailemin yan›na u¤ruyorum ve hasret gide-
remedem ayr›l›yorum. Bütün bu zorluklar›n
üstüne birde köprü yasaklar› gelince tama-
men psikolojimiz bozuluyor. Bedenen çökü-
yoruz. Yasaklar her zaman insan›n ahlak›n›
ve yap›s›n› bozar. Benim arzum bu yasaklara
biran önce çözüm bulunmas›nd›r. Yasak saat-
leri biraz esnetilirse bizde burada bekleyece-
¤imiz zaman› ailemize ay›rm›fl oluruz” flek-
linde konufltu.

Yerli treyler üreticileri güçlerini birlefltirdi
Yerli treyler üreticileri güçlerini dernek çat›s› alt›nda birlefltirme karar›
almas›n›n nedeni, teknik uygunluk olmadan üretilen veya ithal edilen treylerler
trafi¤e ç›kmas›n› engellemek. Sektörün rekabetçili¤ini ve karayollar›ndaki can
ve mal güvenli¤inin risk olmaktan ç›karmak. Dernek ayr›ca, sektörün tan›nma-
s› ve ülke ve sektör menaffetlerini ön planda tutarak çal›flmalarda bulunacak.

Özgürlük k›s›tlayan yasak
K‹MYASAL MADDE TAfiIYAN TANKERLER FAT‹H SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ’NDEN GECE SAAT 03.00’DA GEÇEB‹L‹YOR

Yak›t tasarrufunun yollar›

Goodyear RHSII’ye tam not

Ö
zellikle uzun yol floförlerinin en
büyük derdi yüksek akaryak›t
masraflar›d›r. Tafl›mac›l›k

maliyetlerinin büyük bir bölümünü
oluflturan ve kar oranlar›n› düflüren
akaryak›t sarfiyat›n›n düflürmek elinizde.

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 ülkelerden
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› kapal› tutun.
Lastiklerinizin olmas› gereken bas›nçta
olmas›na kesinlikle dikkat edin. Hava
direnci ve sürtünmeyi artt›ran düflük lastik
bas›nc› benzin sarfiyat›n› artt›r.

� Müzik sistemindeki amfi, bu¤u
önleyici ve klima benzin sarfiyat›n›
artt›r›r.

� Kurumlu ve ya¤› 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.

� Araban›z›n hava filtresini düzenli
de¤iflimine dikkat edin; zor nefes alan bir
araba benzini daha çok yakar.

� Orijinalinin d›fl›nda buji
kullanmay›n.

� Sert h›zlanmalardan kaç›n›n, sabit bir
tempo ile sürün, mümkünse h›z sabitleyici
kullan›n.

Yeni Goodyear Regional RHSII kamyon ön
aks lasti¤i TÜV testlerinde elde etti¤i
baflar› ile kendi s›n›f›nda en iyi oldu¤unu

kan›tlad›.
Dünyan›n önde gelen teknik test ve

dan›flmanl›k hizmeti firmalar›ndan biri olan TÜV
Süd taraf›ndan gerçeklefltirilen karfl›laflt›rma
testlerinde, Goodyear Regional RHSII ›slak
zeminde frenleme, yuvarlanma direnci ve
gürültüsü alanlar›nda üstün performansa sahip
oldu¤unu gösterirken rakiplerini geride
b›rakt›.Goodyear Regional RHSII bu testlerde bir
önceki nesil lastik ve rakipleri ile karfl›laflt›r›ld›.

Goodyear Regional RHSII yeni ön aks
lasti¤inin performans karfl›laflt›rmalar›n›n
yap›lmas› için uluslararas› çapta tan›nm›fl test
dan›flmanl›k firmas› TÜV Süd Automotive
GmbH’ya baflvurdu. Amaç, Goodyear Regional
RHSII lasti¤inin rakiplerine ve onun öncülerine
karfl› nas›l bir performans ortaya koyaca¤›
konusunda ba¤›ms›z bir kurulufl taraf›ndan
oluflturulmufl güvenilir veriler elde etmekti. Bu
de¤erlendirmenin tüm sektörde bilinen testleri
kullan›larak yap›lmas› için TÜV Süd
Automotive seçildi.  

Sonuçlar, Goodyear Regional RHSII’nin, test
edilen bütün alanlarda, özellikle de ›slak zeminde
frenleme ve yuvarlanma direnci alanlar›nda
önceki nesil lastikten daha üstün oldu¤unu ve
rakibine göre belirgin avantajlara sahip oldu¤unu
gösterdi.

“Bizim en büyük s›k›nt›m›z köprü yasa¤›d›r. Bütün zorluklar bizim için burada bafll›yor” diyen 61 yafl›nda-
ki 40 y›ll›k floför Nurettin Yeflilkaya, yasakla birlikte uyku düzenlerininde bozuldu¤unu söyledi. fioför Ye-
flilkaya, “Ö¤retmen okulunda okurken day›lar›m›n kamyonlar› vard›. Kamyonculuk mesle¤ini benimsedi¤im
için e¤itimimi yar›da b›rakarak floförlük yapmaya bafllad›m. Bugün yaflad›¤›m›z s›k›nt›lar nedeniyle okulu
b›rakt›¤›m için çok piflman›m. Mesle¤imiz floförlük ve elimizden baflka ifl gelmez. B›rakam›yoruzda” 

“1983 y›l›ndan beri nakliye sektöründe olan Recep Ünal’da as›l çal›flmalar› gereken saatte köprü yasa¤›na
tak›ld›klar›n› söyledi. 3 adet Ford Cargo sahibi oldu¤unu ifade eden nakliyeci Recep Ünal, “gün 24 saat ve
as›l çal›flmam›z gereken saatte köprü yasa¤›na tak›l›yoruz. Bu yasak resmen bizim özgürlü¤ümüzü k›s›tl›yor.
Köprü yasa¤› nedeniyle ‹stanbul’a gelmek istemiyorum. ‹stanbul’a gönderdi¤im her arac›m 3-4 gün kay›pla
geri dönüyor. Zaten nakliye ücretleri düflük. Al›nan ücrette akaryak›ta gidiyor”

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Kavac›k tanker bekleme noktas›nda floförler yasak saatinin dolmas›n› bekliyorlar.

�

�
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2007’de tren 
facias› (!) olacak

2005 Aral›k ay›nda ‹TO’da sektörün gerçek
temsilcileriyle yap›lan toplant›da yüzlerce nak-
liyeci ve bas›n›n önünde say›n Bakan “Hiç
kimsenin kazan›lm›fl haklar›na dokunulmaya-
cak, istemezseniz bu yönetmeli¤i uygulamay›z
arkadafllar.!” demifltir. Ancak bu sadece söy-
lem olarak kalm›flt›r.

Ulaflt›rma Genel Müdürü say›n Ayd›n; bir
sektör dergisine verdi¤i röportajda, “Uluslara-
ras› tafl›mac›l›k zaman içinde kurumsallaflm›fl,
düzene girmifltir. Bizim amac›m›z yurtiçi tafl›-
mac›l›¤› kurumsallaflt›rmakt›r” demifltir. Yap›-
lan yönetmelikte Türk nakliyecisinin alt›ndan
kalkamayaca¤› en a¤›r flartlar uluslar aras› ça-
l›flan forwarder firmalara getirilmifltir.

‹dare taraf›ndan her f›rsatta “Amac›m›z kim-
seyi ma¤dur etmek de¤ildir” denilmifl. Sektör-
de ma¤dur olmayan kalmam›flt›r. Üstelik belge
alanlarda bu ma¤duriyete dahildir.

Yine idare taraf›ndan “Yönetmelikte teknik
olarak bir fley yapmam›z mümkün de¤ildir”
denilmesine ra¤men say›s›n› unuttu¤umuz de-
¤ifliklikler yap›lm›fl ama sektörün bütün ferya-
d›na ra¤men ma¤duriyete yol açacak küçük
firmalar› kapatmaya zorlayacak belge ücretle-
ri özellikle yurtiçi ve yurtd›fl› organizatörlük
belgesi için istenen paradan vazgeçilmemifltir.
Oysa yönetmelikte tüm yetki Ulaflt›rma Bakan-
l›¤›’na yani idareye verilmifltir.

“Sektörde ayr›m olmaz. Kara, hava, deniz
hepsi bizim evlatlar›m›z gibidir” denilmesine
ra¤men denizyolu ve havayoluna verilen ma-
zot deste¤i yüz binlerce kamyoncu esnaf›n-
dan, karayolu tafl›mac›s›ndan esirgenmifltir.
Üstelik denizyolu tafl›mac›l›¤› yapan firmalar›n
neredeyse tamam›na yak›n›n›n ayr›ca karayolu
tafl›mac›l›¤› da yapt›¤› dikkate al›n›rsa idarenin
bu konuda nas›l bir önlem ald›¤› veya denetim
yapt›¤› da bilinmemektedir.

“Belge param gerisi yalan ya da haram” gibi
ciddiyetten, gerçekten uzak sloganlarla hem
de bu sektörün paras›yla verilen ilanlar, yap›-
lan reklâmlarla meslektafllar›m›z yan›lt›lm›flt›r.
Belge ald›¤› için ifl potansiyeli artm›fl bir tek
kamyoncu esnaf› veya flirket gösterilemez var-
sa sözümü geri al›r, özür dilerim.

Daha onlarca gerçekleflmemifl vaat sayabi-
lirim

Sözün özü;
2006 y›l› Kara Tafl›mac›l›k Sektörü için hiç iyi

geçmemifltir. Hem ekonomik hem psikolojik
aç›dan 2004 y›l›ndan beri yaflanan travma de-
vam etmektedir.

2006 Y›l› Kara Tafl›mac›l›k Sektörü en çok
kazanan, kar eden sektörler listesinde ilk 10’a
giremeyecektir. Ancak bakanl›klar aras› bir
araflt›rma yap›l›rsa katk›lar›m›zdan dolay›
Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n ilk s›ralarda olaca¤›n-
dan hiç kuflkumuz yoktur.

Bütün bu olumsuzluklar içinde yaflad›¤›m›z
ve ayakta kald›¤›m›z sürece yaflam mücadele-
miz hiç bitmeyecektir. Yaflad›¤›m›z sürece
umudumuz devam edecek, geçmifl y›llarda
yaflad›¤›m›z s›k›nt› ve ac›lar bir sonraki y›lda
kazand›¤›m›z tecrübeler olarak yolumuza ›fl›k
tutacakt›r.

Kara tafl›mac›l›k sektörü tüm sektörlerin lo-
komotifi olma misyonunu hayata geçirecek
ulusal bilinç, kararl›l›k ve inanca sahiptir. Ya-
p›lmas› gereken tek fley bir araya gelebilmek,
örgütlenmektir.

Bunu baflarabilece¤imize olan inanc›mla,
sektöre eme¤i ve sermayesiyle katk› sunmufl
tüm meslektafllar›m›n yeni y›l›n› kutluyor; 2007
y›l›n›n yönetmeli¤in a¤›r belge flartlar›n› yerine
getiremedi¤i veya o yüz binlerce YTL belge
paralar›n› ödedi¤i için iflletmesini devam etti-
remeyecek duruma gelen meslektafllar›m›n
yönetmelikten kurtuldu¤u için Say›n Bakan’›n
izni ile Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n bahçesinde de-
ve olmasa da mutlak kurban kesece¤i bir y›l
olmas›n› diliyorum.

Pendik-Yalova hatt›na iki yeni gemi
‹ stanbul Deniz Otobüsleri (‹DO), 2008 y›-

l›nda hizmete aç›lmas› planlanan Pendik-
Yalova hatt›nda çal›flacak iki yeni gemi

için kredi sa¤lad›. Yeni gemilerle y›lda ortala-
ma 400 bin araç tafl›nacak ve 12 milyon litre
yak›t tasarrufu sa¤lanacak.

‹stanbul Deniz Otobüsleri (‹DO), 2008 y›-
l›nda hizmete aç›lmas› planlanan Pen-

dik-Yalova hatt› üzerinde çal›flan iki
adet feribota eklenecek double ended

h›zl› ro-pax tipi gemiler için 65 bin
860 dolar kredi sa¤lad›. 

‹DO Genel Müdürü Ahmet Pak-
soy, sa¤lanan kredi ile ‹DO’nun ‹s-
tanbul ve Marmara Bölgesi’ne daha

yayg›n hizmet verece¤ine iflaret etti.
‹DO’nun bugün tafl›d›¤› yolcu ve araç

say›s›, kapasitesi ve verdi¤i hizmetlerle bir
dünya devi oldu¤unu vurgulayan Paksoy, y›l-
da ortalama 400 bin arac›n Pendik – Yalova
hatt›nda tafl›nmas›n›n ülke ekonomisine 12
milyon litre yak›t tasarrufu sa¤layaca¤›n› be-
lirtti. Genel Müdür Ahmet Paksoy, “Bu y›l
içinde 13 yeni gemi gelecek. Tafl›ma kapasite-
miz yüzde 25 artacak” diye konufltu. 

Paksoy, 2006 y›l›nda 315 milyon YTL'lik
ciro elde ettiklerini ve y›l› 5 milyon YTL net
karla kapatt›klar›n› belirterek, kar amaçl› bir
iflletme olmamas›na ra¤men 2003 y›l›nda 94

milyon YTL düzeyinde cirosu olan ‹DO'nun,
art›k kendi yat›r›m›n› kendi yapar hale geldi¤i-
ni vurgulad›.

HEDEF 100 M‹LYON YOLCU
‹DO'nun 2002'de 120 milyon YTL olan

uzun vadeli borçlar›n›n da bugün 30 milyon
YTL'ye indi¤ine dikkat çeken Paksoy, “2007
y›l›nda 400 milyon YTL ciro bekliyoruz. Ay-
r›ca 100 milyon yolcu say›s›n› geçmeyi ve 6,5
milyon arac› yakalamak istiyoruz” dedi. Ba-
¤›ms›z denetimden geçtikten sonra halka arz
edilebilir konuma gelip gelmediklerinin netle-
flece¤ini aktaran Paksoy, flöyle devam etti: 

“Biz asl›nda gelecekte Ro-Ro tafl›mac›l›¤›
yapmak istiyoruz. Dolay›s›yla halka arzla bir
kaynak yaratal›m ve buradan gelecek kaynakla
Ro-Ro tafl›mac›l›¤›na girelim istiyoruz. Strate-
jik planda bunu üç y›l içinde gerçeklefltirmeyi
hedefliyoruz. Ro-Ro tafl›mac›l›¤›nda yabanc›-
larla da ortakl›k yapabiliriz. Oldukça maliyetli
ve zahmetli bir ifl. Örne¤in dört gemilik bir
proje düflündü¤ümüzde, bunun için ilk etapta
250 milyon avroluk kaynak gerekiyor. fiu an-
da ülkemizdeki mevcut Ro-Ro gemileri bize
uygun de¤il.”

Ahmet Paksoy, flehirleraras› vapur hatlar›n›n
‹DO'ya geçmesiyle yolcu say›s›n›n günlük ra-
kam›n›n 130 binden 250 bine ç›kt›¤›n› sözleri-
ne ekledi.

‹DO, 2008 y›l›nda hizmete aç›lmas› planlanan Pendik-Yalova hatt› üzerinde çal›flan iki adet
feribota eklenecek double ended h›zl› ro-pax tipi gemiler için 65 bin 860 dolar kredi sa¤lad›.

F rans›z ve Avusturya ortak-
l›¤› ile kurulan VEVA

Lojistik A.fi’nin Genel Mü-
dürlü¤üne Seyhan Teoman
atand›.

Demiryolu ile motorlu
araç tafl›mac›l›¤› ve lo-
jisti¤i konusunda
Türkiye’de faaliyet
gösteren ilk ve tek
flirket olan VEVA
Lojistik A.fi’nin
Genel Müdürlü¤ü
görevine
01.Ocak.2007 tarihi itibar› ile Sey-
han Teoman atand›.

2005 y›l› Ocak ay›nda kurulan

ve yüzde 51 hissesi Frans›z De-
miryollar› SNCF ifltiraki STVA
firmas›na, yüzde 49 hissesi
Avusturya merkezli VEGA In-
ternational Car Transport and

Logistics Gmbh firmas›na ait flir-
ket, Türkiye’de üretilen Fiat

ve Ford marka araçlar›n
Do¤u Avrupa ülkelerine
naklini kendisine ait
özel vagonlarla gerçek-

lefltiriyor.
Otomotiv sektöründe

20 y›ll›k tecrübeye sahip
Seyhan Teoman, yeni görevinden
önce VEVA ve VEGA flirketlerinin
Yönetim Dan›flmanl›¤›n› yap›yor.

B orusan Lojistik, dünyadaki tek
uluslararas› insan kaynaklar›

kalite standard› olan IIP (Investors
in People) için baflvurdu.

IIP ile insan kaynaklar›na yakla-
fl›m›n› dünya standartlar›na kavufl-
turmay› hedefleyen Borusan Lo-
jistik, bu flekilde rekabet gücünü
art›rmay› hedefliyor. ‹nsan kay-
naklar› alan›nda dünyadaki tek
uluslararas› kalite standard› olan
IIP, bir kuruluflun performans›n›n
ve rekabet gücünün çal›flanlar›n
iyi yönetimi ve gelifltirilmesi yo-
luyla art›r›lmas›n› amaçl›yor.

Bugüne kadar insan kaynaklar›-
n› güçlendirmek için pek çok ça-
l›flma gerçeklefltirdiklerini ve IIP
için baflvuru süreci ile yeni bir
aflamaya geldiklerini belirten Bo-

rusan Lojistik Genel Müdürü Ka-
an Gürgenç, flunlar› söyledi:

“Lojistik sektöründe sadece
Türkiye’de de¤il, dünyada güçlü
bir konum için, yetkin bir insan
kaynaklar›na ve bu alanda ulusla-
raras› standartlarda anlay›fla sahip
olmak gerekiyor. Bunun bilinci ile
bugüne kadar insan kaynaklar› ko-
nusunda önemli çal›flmalar yapt›k.
Sektörümüzün ayn› zamanda ge-
liflmeye en çok ihtiyaç duydu¤u
bu alanda öncü rolü üstlenmeyi
hedefledik. IIP  için baflvurumuzu
da bu anlay›fl çerçevesinde ger-
çeklefltirdik. Bu süreç sonunda in-
san kaynaklar› alan›nda önemli
kazan›mlar elde edece¤imize ve
sektörümüze örnek olaca¤›m›za
inan›yorum.”

Uluslararas› lojistik
flirketine Türk yönetici

Balnak fuar düzenleyerek
müflterilerine hizmet veriyor

‹tal Ro-Ro emin ad›mlarla ilerliyor

U luslararas› lider tafl›ma flir-
ketleri ardas›nda yer alan

Balnak Logistics Grup, fuar or-
ganizasyonlar› ile de müflterileri-
ne hizmet vermeye bafllad›. 

Gruptan yap›lan yaz›l› aç›kla-
mada, “Fuar organizasyonuna
kat›lan firmalar›n sadece “sat›fl
odakl›” davranabilmesi için, et-
kinlik nerede olursa olsun, Bal-
nak kalite ve deneyimiyle organi-
zasyonun her aflamas›n› üstleni-
yor” denildi. 

Aç›klamada, Fuar Lojisti¤inin
hem k›sa zaman dilimi aç›s›n-
dan hem de birçok konu bafll›¤›-
n› içinde bar›nd›rmas›ndan do-
lay› zorluk derecesi en fazla

olan lojistik hizmet türlerinden
biri oldu¤u kaydedildi. 

Fuar lojisti¤inde deneyim ve
güvenilirli¤in son derece önemli
oldu¤unu belirten aç›klamada,
“Fuar lojisti¤inde mutlaka ol-
mas› gereken deneyim, güveni-
lirlik, hizmet h›z›, hizmet kalite-
si ve müflteriye özel çözümleriy-
le entegre fuar lojisti¤inde uz-
manlaflm›fl Balnak Logistics
Group; en uygun tafl›ma mo-
duyla nakliyenin sa¤lanmas›,
gümrükleme, fuar alan›nda in-
dirme, yükleme ve standa tesli-
mat hizmetleri, depolanma, fuar
alan›nda dan›flmanl›k hizmeti
verilmektedir” denildi.

Türkiye-‹talya Brindisi hatt›n-
da çal›flan ‹tal-Ro-Ro’ya

uluslararas› nakliyecilerde des-
tek vermeye bafllad›. Haftada 2
olan sefer say›s› 3’e ç›kt›.

K›sa bir süre önce Türkiye’nin
Avrupa’ya aç›lan s›n›r kap›s›
olarak de¤erlendirilen Kepez Li-
man›’nda faaliyetlerine bafllayan
‹tal-Ro-Ro, y›ll›k 10 bin araç ta-
fl›ma hedefine ulaflmak için emin
ad›mlarla ilerliyor.

‹tal-Ro-Ro’dan yap›lan yaz›l›
aç›klamada, “Uluslararas› nakli-
ye firmalar›m›zdan gelen yo¤un
talep üzerine haftada 2 olan se-
fer say›m›z› 3’e ç›kartt›k. Sefer-
lerimizin doluluk oranlar› da her
geçen gün art›yor ve önümüzde-

ki günlerde sefer say›m›z› daha
da art›rarak yolumuza devam
edece¤iz” denildi.

Nakliyecilere ödeme kolayl›¤›
da sa¤lan›ld›¤› ifade edilen aç›k-
lamada, “Rodpa kart› ile ödeme-
leri kabul etmeye bafllad›k. fiu-
bat ay›nda nakliyecimize destek
olmak amac›ylada navlunlar›-
m›zda 200 Euro indirim gerçek-
lefltirdik” denildi.

Trakya üzerinden karayolu ile
Avrupa’ya giden y›ll›k 15 bin
TIR’›n 10 binini tafl›may› hedef-
leyen ‹tal-Ro-Ro’nun ayr›ca
‘bonus kampanyas›’ bafllatt›¤›
da kaydedilen aç›klamada “her
15 araçta bir bonus” verildi¤i
ifade edildi.

Seyhan Teoman

Borusan’dan insana yat›r›m

T
ürk nakliyecisinin en büyük sorunlar›n-
dan biri Avrupa’da güvenebilece¤i, sa¤-
lam bir çözüm orta¤›, kendine yabanc›
topraklarda yard›m edecek tan›d›k bir

yüz bulamamas›yd›. Bu sorunu fark eden bir
Türk giriflimcisi 19 y›l önce kurdu¤u firmas›yla,
Avrupa’ya mal götüren Türk nakliyecisinin ikinci
adresi oldu.

Kurdu¤u Durmaz Lojistik Dan›flmanl›k fiirketi
ile AB ülkelerine tafl›mac›l›k yapan Türk Nakli-
yecilerin ihtiyaç duydu¤u tüm konularda onlara
destek sa¤layan Lütfi Durmaz’la; hizmetleri, nak-
liyecilerimizin Avrupa’da yaflad›klar› sorunlar ve
Avrupa penceresinden Türk nakliye sektörünün
durumunu konufltuk.

Sektöre ilk olarak 1983 y›l›nda Avusturya Staz-
bourg‘ta fienker firmas›nda giren Lütfi Durmaz,
Türk nakliyecilerinin yaflad›klar› sorunlar› ilk
olarak orada gördü¤ünü belirterek, “Oradaki va-
zifem, o zaman organize olmadan de¤iflik firma-
lara giden Türkleri benim firmamda toplamakt›.
85 y›l›nda büyük firmalarla temasa geçmeye bafl-
lad›k. ‹stanbul’a geldi¤imde o zamanlar Ulu-
soy’da görevli olan Tamer Dinçflahin’le temasa
geçtim. Bir Türk flirketi kurmay› planlad›¤›m› an-
latarak, firma olarak desteklerini istedim ve
olumlu yan›t ald›m. 1987 y›l›nda Durmaz Lojis-
tik Dan›flmanl›k fiirketi olarak, kendi firmam›z›
kurduk. Avrupa’da, Türk araçlar›n›n girifl ve ç›-
k›fllar›ndaki gümrük ifllemlerini, bunun d›fl›nda
gerek floförlerin, gerekse firmalar›n kap›larda ya-
flad›klar› teknik, hukuksal ve t›bbi gibi tüm so-
runlar›nda, firmalar›n ve floförlerin Avrupa ofis-
leri, kap›lardaki u¤rak yerleri olduk.” dedi.

AZM‹N ZAFER‹
Tek bafl›na bafllad›¤› bu yolda, fluan toplam 16

kiflilik ekibiyle Türk nakliyecilerine 7/24 hizmet
verdiklerini belirten Durmaz, “‹fle ilk bafllad›¤›-
m›zda iki kalem hizmet veriyorduk, ancak fluan
befl, alt› kalemden oluflan bir paket program uy-
gulamaktay›z. 4 sene önce akaryak›t istasyonu-
muz hizmete geçti. Türk firmalar› bundan önce
farkl› firmalardan bu ihtiyaçlar›n› gideriyorlard›.
Fiyat ve hizmet konusunda baz› s›k›nt›lar yaflan-
d›¤›n› ve bunun da maliyetleri etkiledi¤ini bili-
yorduk ve bu sorunu çözmek için harekete geç-
tik. Bunun için Avusturya’da yerleflik bir firmay-
la ko-operasyona girdik. 4 y›l gibi k›sa bir sürede
özel firmalar aras›nda birinci s›raya yerlefltik”
fleklinde konufltu.

Türk nakliyecilerinin AB ülkelerinde yaflad›k-
lar› tüm sorunlar› gidermek için u¤raflt›klar›n› be-
lirten Durmaz Lojistik Dan›flmanl›k fiirketi sahibi
Lütfi Durmaz, di¤er hizmetlerini de flöyle s›rala-
d›, “Akaryak›tlar›n Avrupa’daki KDV iadeleri,
geçifl ücretlerindeki art›fllar›n otomasyona ba¤-
lanmas› gibi hizmetleri de bünyemize ekledik.
Hizmetlerimizin artmas›yla müflteri portföyümüz
de artt›” diye konufltu.

MÜfiTER‹LERE ÖZEL ÇÖZÜMLER
‹stanbul’da iki y›l önce bir irtibat ofisi açt›kla-

r›n› belirten Lütfi Durmaz, bu sayede müflterileri-
ne daha da yak›n olduklar›n› vurgulad›. Özel bir
terzi titizli¤iyle her müflterilerine ihtiyaçlar›na
uygun farkl› çözümler sunduklar›n› belirten Dur-
maz, “Her müflterimizin bedenine göre elbise ha-
z›rl›yoruz. Bizim 500 müflterimiz varsa 500 ayr›
çözüm paketimiz vard›r. Bu paketlerin içinde
gümrük hizmetleri, akaryak›t servisleri, otoban
geçiflleri, KDV iadeleri, hukuksal ve teknik yar-
d›m servislerimiz ve lojistik da¤›t›m hizmetleri-
miz var. Ayr›ca Salzburg-Treste aras›nda çal›flan
trenin acentelik hizmetleri ve finansal hizmetler
sunuyoruz. Örne¤in floför geliyor cebinde paras›
olmuyor, ya da baflka nedenlerle firma bize tele-
fon aç›yor ve ‘floföre flu kadar para verin diyor’ o
hizmette bulunuyor. Yani hizmetlerimiz akl›n›za
gelebilecek bütün istekleri karfl›layabilecek ge-
nifllikte” dedi. 

Lütfi Durmaz, Türk nakliyecilerinin Avrupa’da
yaflad›klar› her türlü sorunu kendi sorunlar›ym›fl
gibi gördüklerini belirterek, bir Türk floförü Av-
rupa’da hastaland›¤›nda yan›nda kendilerinin ol-
du¤unu söyledi. S›n›rdan giren müflterilerine ait
her arac›n, floförün ve mal›n kendi himayelerinde

oldu¤unu ifade eden Durmaz yaflad›¤› bir olay›
ise duygulanarak flöyle anlatt›;

“Büyük bir firmam›z›n Erdo¤an Tiryaki isimli
floförü Avusturya’da hastaland›. Tedavisi olduk-
tan sonra ülkeye döndü. Bir ay sonra floförü ara-
yan hastane bize ulaflt› ve floförü acilen getirme-
mizi istedi. Me¤erse o floför arkadafl›m›z mide
kanseriymifl. Hastal›¤›n› ilk kez bizden ö¤rendi.
Onu Avusturya’da ameliyat ettirdik ve o arkada-
fl›m›z hala floförlük yap›yor. Bu insan sa¤l›¤› ile
ilgili bir anekdot. Kaza durumlar›nda her türlü
deste¤i firma ad›na biz veriyoruz.”

R‹SK YOKSA KAZANTA OLMAZ
Ticaretin her alan›nda oldu¤u gibi kendi hiz-

metlerinin de zorluklar› oldu¤unu belirten Dur-
maz Lojistik Dan›flmanl›k fiirketi sahibi Lütfi
Durmaz, flirketin bu günlere gelmesi için çok u¤-
rafl verdiklerinin alt›n› çizerek, “Zarar etti¤imiz
ifller elbette oldu. Ancak kazand›klar›m›z yeteri
kadar verimli oldu ki bataklar›m›z› da bu sayede
telafi ettik. Ticaret yaparken yüzde 100 kazana-
caks›n diye bir fley yok. Risk yoksa kazançta yok.
O yüzden bu günde yapt›¤›m›z her iflin alt›nda
belli bir küçük riziko pay› vard›r. Bunu da kabul
etmeyen zaten bu ifli yapmas›n.” fleklinde konufl-
tu. 

Türkiye’de yeni bafllanan Ro-La seferlerinin ta-
fl›mac›l›k için çok faydal› oldu¤unu belirten Lütfi
Durmaz, “Prensipte bu ürün yeni olmas›na ra¤-
men gelece¤i olan bir ürün. Birincisi Avusturya
devleti taraf›ndan çevreyi korudu¤undan dolay›
desteklenen bir ürün. ‹kincisi amortisman bak›-
m›ndan yani araçlar›n y›pranmamas› ve di¤er
olaylar› da katarsak maliyet aç›s›ndan da faydal›.
Kesinlikle verimli ve desteklenmesi gereken bir
hat. Ama fiyatsal olarak da istedi¤imiz yerlere
gelmesi gerekiyor. Orada biraz dezavantajl› ama
o da dedi¤im gibi fiyatlar›n afla¤›ya çekilmesiyle
afl›lacak. fiu anda 2 bin 200 Euro’ya gitti geldi
yap›yor. Bizim istedi¤imiz rakam bin 800 maksi-
mum bin 900 Euro. O rakama geldi¤i zaman re-
kabet edilebilir bir hat haline gelir ki günde bir
tane treni kald›rsak bile yeteri olmayacak” diye
konufltu.

E-TIR ‹Ç‹N BEfi YIL GEREKL‹
E-t›r sisteminin Türkiye için dezavantajlar› ol-

du¤u kadar avantajlar›n›n da bundu¤unu beliren
Durmaz, “Bu sistem fluanda Litvanya ve Leton-
ya’da pilot olarak uygulanmakta. Önümüzdeki 5
y›l içerisinde de Türkiye’de uygulanacak. Benim
iflim için pek de iyi olmayacak olan E-t›r sistemi
asl›nda sektör için yararl›. Firmalar fluanda güm-
rük ifllemlerini belli yerlerde yapt›rmak zorunda-
lar. E-t›r sistemiyle devletler gümrükleri ortadan
kald›r›p bu iflleri özel kurumlara devredecek. Bu
ifllemlerle bir t›r›n bir ülkeden baflka bir ülkeye
daha az bürokrasiyle gitmesini sa¤lar. E-T›r’›n ifl-
lemesi için mükemmel bir alt yap› laz›m. Bu alt
yap› da Türkiye’ye kademe kademe verilecek
destekle olacak” dedi.

Türkiye’deki nakliye dernekleriyle yak›n iliflki-
ler içerisinde olduklar›n› belirten Lütfi Durmaz,
“Önceden sadece UND vard›. fiimdi UND ve
RODER var. Biz Durmaz firmas› olarak iki kuru-
lufla da eflit uzakl›kta duruyoruz. Bizim çal›flt›¤›-
m›z firmalar›n bir k›sm› RODER de bir k›sm›
UND’de. Bu konuda bize iki taraftan da destek
geliyor. Çünkü biz iki tarafa da aç›¤›z. Her iki ta-
rafa da destek oluyoruz. Örne¤in UND ile görüfl-
melerimiz var. UND’ye paket programlar›m›z›
açt›k ve yararlanmalar›n› sa¤lad›k. Bunu isterler-
se RODER’e de açaca¤›z. Yani servislerimiz her-
kese aç›k” fleklinde konufltu.

UND-RODER birleflmesinin Türk Nakliyesi
için önemli bir ad›m olaca¤›n› ifade eden Dur-
maz, “UND-RODER’in birleflmesi laz›m. Biz
böyle bir ayr›l›¤a anlam veremedik. Bafllang›çta
tek bir yap›da olan bu kurumlar›n sonradan ay-
r›larak adeta birbirlerine rakip olmalar›n› anla-
yabilmifl de¤ilim. Bu guruplaflmay› bafllatanla-
r›n bildikleri bir fley vard›r. Ancak bu yap›n›n
nakliyeci aç›s›ndan faydal› oldu¤unu kimse
söyleyemez. Bunun rekabet getirdi¤ini söyleye-
ler var. Ancak rekabet farkl› ülkeler aras›nda
olmal›d›r.” dedi.

Türk nakliyecisinin 
“AVRUPA”daki evi

19 YILDIR TAfiIMACIYA H‹ZMET ED‹YOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin (TOBB) verdi¤i
Geçifl Belgesi ve T›r karnesi istatistiklerine art›fl gö-

rüldü. 2006 y›l›nda, 2005 y›l›na göre verilen geçifl belgesi
say›s› yüzde 8,9 artt›. T›r karnesi say›s›ndaki art›fl ise yüz-
de 11,9 oldu.

TOBB, Ticaret ve T›r Dairesi Baflkanl›¤›’n›n verileri-
ne göre, 2006 y›l›nda verilen geçifl belgesi say›s›nda
2005 y›l›na göre yüzde 8,97’lik art›fl oldu. Yine ayn›
dönemde verilen T›r karnesi say›s›nda da yüzde
11,93’lük bir art›fl gerçekleflti.

Geçifl belgesi verilen T›r say›s› 2005 y›l› içerisinde
665 bin 586 olurken, bu rakam, 2006 y›l› içerisinde 59
bin 715 artarak 725 bin 301’e ç›kt›. De¤iflim ise yüzde
8.97 olarak belirlendi.

Ayn› dönem içerisinde verilen T›r karnesi say›s›nda
ise 71 bin 865 art›fl görüldü. 2005 y›l› içerisinde 602
bin 489 olan karne say›s›, 2006 y›l› içerisinde 674 bin
354’e ç›kt›. Ayn› dönem içerisindeki de¤iflim ise yüzde
11.93 oldu.

Ayn› verilerden, 2006 y›l› Aral›k ay›nda, 2005 y›l›
Aral›k ay›na göre verilen geçifl belgesi say›s›nda yüz-
de 1,65’lik, T›r karnesi say›s›nda ise yüzde 10,48’lik
bir art›fl oldu.

TOBB’un verilerine
göre Ocak ay› TIR

geçifl karnesi olumlu
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“Tafl›malar engellenemez”

‹stanbul’da Valilik ve Büyükflehir Belediye Encü-
meni’nin alm›fl oldu¤u karar do¤rultusunda kam-

yon ve TIR’lara, FSM köprüsü ve D-100 ba¤lant›
yollar›na günün belirli saatleri aras›nda geçifllerine
izin verilmemektedir.

Sabah saat 06:00-10:00 ve ö¤leden sonra 16:00
ile 22:00 saatleri aras›nda yap›lan bu uygulama ile
Türkiye’nin ticareti engellenmektedir.

4925 say›l› tafl›ma kanunun 5. maddesinin son
sat›r›nda aç›kça belirtilmektedir ki; “Tafl›malar; ta-
fl›mac›lar ve 3. flah›slar taraf›ndan engellenemez.”
Bu ba¤lamda Türkiye’de ticaretin ana tafl›ma mo-
du karayolunda tafl›malar valilik ve belediye tara-
f›ndan engellenmektedir... Kanunda da belirtildi¤i
gibi tafl›malar yani ticaret engellenemez. Acilen
yürüme yasa¤› kald›r›lmal›d›r.

Türk iç ve d›fl ticareti için bütün tafl›ma modlar›
geçerlidir. Tafl›ma modlar› ülkemizde ihtiyaç halin-
de oldu¤u için bunlar›n hangisini ne flekilde de¤er-
lendirece¤i, müflterinin iste¤ine kalm›flt›r. Ancak,
ülkemizde kullan›lan tafl›ma flekillerinin önünde bir
tak›m engeller bulunmaktad›r. ‹ç ve D›fl ticaretimiz
aç›s›ndan bu engeller, bir an önce kald›r›lmal›d›r.

Mevcut tafl›ma modlar›nda; tafl›mac› ve lojistik
hizmet sa¤lay›c› ekonomi h›z ve zaman olarak de-
¤erlendirilmesini yaparak, tafl›ma modlar›n› belir-
ler. Zaman h›z bak›m›ndan; uçaktan sonra karayo-
lu tafl›ma modu gelir. Karayolundan sonra ulafl›m
süresi olarak demiryolu üçüncü s›rada yer al›r.

Son senelerde demiryolu a¤›n›n geniflletilmesi
ülke gündeminde olan bir konu. Bu nedenle de-
miryolu yap›m›n›n art›r›lmas› için çal›flmalara da
baflland›. Ancak karayolunda oldu¤u gibi demiryo-
lu tafl›mac›l›¤›nda da geçifl zorluklar› yaflan›yor.
Demiryolu çal›flmalar› aras›nda olan ro-la tafl›ma-
lar›n› da destekliyoruz.

Demiryolunda ‹stanbul’dan Avrupa’ya hareket
eden bir tren; Bulgaristan ve devam eden ülkeler-
de, her ülkenin trafikleri ve kurallar› çerçevesinde
yol alabiliyor. Bugün ‹stanbul’dan orta Almanya’ya
bir tren yedi günde gidiyor, yükün al›n›fl› ile müflte-
riye teslim süresi 8-12 güne ulafl›yor. Karayolu ile
ayn› yük; gümrüklemenin tam zaman›nda gerçek-
leflmesi durumunda teslim süresi orta Avrupa’ya
üç ila befl gün aras›nda de¤ifliyor.

Karayolu ile yap›lan tafl›malarda en önemli so-
runlar; geçifl belgeleri, s›n›r geçifllerindeki bekle-
meler ve sürücülere uygulanan vizeler. Bu da za-
man aç›s›ndan lojistik ve tafl›ma sürelerini olumsuz
yönde etkiliyor. Vize ifllemlerinde halen uçak pilot-
lar›na ve gemi kaptanlar›na nas›l bir uygulama ya-
p›l›yorsa; ayn› uygulaman›n TIR floförlerine de ya-
p›lmas› gerekir.

Bu konuda kamu, sektör ve sivil toplum örgütle-
rince yap›lan giriflimler sonuçsuz kalmakta hatta
koflullar daha da zorlaflt›r›lmaktad›r.

Dolay›s›yla d›fl ticarete en uygun tafl›ma modla-
r›n› uçak, karayolu, demiryolu ve deniz yolu olarak
s›ralamak mümkündür. Bu tafl›ma modlar›n›n ter-
cihi ise; yukar›da da bahsetti¤imiz gibi müflteri is-
te¤i ile lojistik firmalar ve forwarder taraf›ndan be-
lirlenmekte. Ancak kamu kurumlar›na ve d›fl ülke-
deki karar vericilere flöyle bir görev düflmekte;

Bu dört tafl›ma modundaki engellemelerin tümü
kald›r›lmal›. Bugün Avrupa’da AB üyesi 25 ülke
içinde tafl›malar yaln›z fatura ile gerçekleflmekte-
dir. Yani tafl›mac› Almanya’n›n x fabrikas›ndan
yükledi¤i yükü faturas›yla birlikte (T›r karnesi, ihra-
cat beyannamesi, Gümrükleme vs. olmadan) üye
ülkeler aras›nda d›fl ticaretini yap›yor.

Gümrük birli¤i kapsam›ndaki Türkiye ise Avru-
pa’n›n bu imkanlar›ndan yararlanam›yor. Karfl›m›-
za geçifl belgeleri, s›n›rda bekletilmeler ve vize so-
runlar› ç›k›yor. Avrupa’n›n araçlar› ise rahat bir fle-
kilde s›n›rdan geçiyor. Bizim araçlar ise tüm kon-
trolleri yap›ld›ktan sonra keyfi uygulaman›n aka-
binde geçiyor.

Kendi içimizde olan sorunlar› da çözmemiz ge-
rekir. ‹ç gümrüklerdeki gümrükleme sürecinde
mutlaka iyilefltirme yap›lmal›d›r. Araçlar gümrü¤e
u¤ramadan Avrupa’da oldu¤u gibi lojistik merkez-
lerinde veya s›n›r kap›lar›nda gümrüklenebilmeli-
dir. Bu da flehir içi trafi¤ini rahatlatacakt›r.

Kap›kule S›n›r Kap›s›na alternatif olarak Ham-
zabeyli kap›s› aç›ld›. Ancak kuruldu¤u günden
beri yetkililer orada yaflanan baz› sorunlar›n çö-
zümü noktas›nda bir geliflme gösteremedi. Bura-
da yaflanan en önemli sorun Hamzabeyli’nin
akaryak›t kararnamesinde tan›mlanmas›na ra¤-
men sat›fl›n gerçekleflmemesi. Bu nedenle Ötv-
Kdv siz akaryak›t alamayan araçlar Kap›kule’de
kuyruk oluflturmaya devam etmekte, Hafta son-
lar› Kap›kule’de Bulgaristan’›nda yo¤unlu¤a ce-
vap verememesi nedeniyle 30 saate varan bekle-
meler olmakta.

Ulu önder Mustafa Kemal’in bir sözünden örnek
vermek istiyorum; “‹cra eden, tatbik eden, karar
verenden daha kuvvetlidir.” Bu ne demek? Biz bu
iflin icras›nday›z, Karar veren kimler? Yurt içi ve
Yurt d›fl›ndaki Bakanl›klar ve kamu kurumlar›d›r.
Bu yaln›z lojistikte de¤il tüm sektörlerde icra ede-
nin yaflad›klar› sorunlara ilgili kurumlarca çözüm
bulunmal›d›r.

Tafl›ma modlar›n›n önündeki engeller ve tafl›ma
ifllerinde sayd›¤›m›z nedenlerden kaynaklanan ge-
cikmelerden dolay› da yurt d›fl›ndaki al›c›lar sipa-
rifllerini baflka ülkelere vermeye bafllamaktad›r. Bu
da ‹ç ve D›fl Ticareti’nin geliflmesini olumsuz yön-
de etkilemektedir.

Türkiye ihracat›n›n yüzde 60 yükleme ve güm-
rüklemeleri Cumartesi günü olmakta, Lojistik mer-
kezlere yük getiren, fabrikalardan yük alan ve tran-
sit s›n›r kap›lar›na giden araçlar yürüme yasa¤› ne-
deniyle gecikmekte ve yüklemelerin ayn› gün için-
de toplanmas›, T›r’ lara yüklenmesi ve gümrükle-
melerinin yap›lamamas› durumunda araçlar Pazar-
tesi gününe kalmaktad›r. Bu durumda yükleme-
gümrükleme ve teslimatta 8 - 10 günlük bir zaman
dilimi olmakta; bu sürede karayolu için hiçbir kim-
senin kabul edemeyece¤i gün ortalamas›d›r.

‹stanbul’daki yürüme yasa¤›n› tafl›ma ile beraber
Türkiye’nin iç ve d›fl ticaretine vurulmufl bir engel
olarak görüyoruz. Valilik ve Büyükflehir Belediyesi
den kanunun gere¤ini yerine getirerek yasaklar›
biran önce kald›r›lmas›n› beklemekteyiz. Yasaklar
kalkana kadar hiç olmazsa ifl günü olmad›¤› için
trafi¤in daha rahat oldu¤u Cumartesi günlerinde
transit geçifl yapan, ihracata yük getiren, yük al-
maya, gümrüklemeye giden araçlara; 

AC‹LEN ‹Z‹N VER‹LMEL‹D‹R.

Gelirleri ‹daresi (G‹B) Baflkan› Osman
Ar›o¤lu, akaryak›tta uygulanmaya
bafllayan Ulusal Marker sisteminin

istedikleri düzeye gelmesi halinde, yurt
içindeki tafl›mac›lar›na uygulanan ÖTV ve
KDV’nin kald›r›labilece¤ini söyledi.

Ankara’da düzenlenen 3.Ulusal Nakliye-
ciler ve Kamyoncular Platformu’nda bir ko-
nuflma yapan Gelirler ‹daresi Baflkan› (G‹B)
Osman Ar›o¤lu, uluslararas› nakliyecilik ya-
panlar için 6 s›n›r kap›s›nda ÖTV’siz akar-
yak›t sat›ld›¤›n› söyledi. ‹leriki dönemde, bu
uygulaman›n, yurt içinde çal›flan insan ve
yük tafl›y›c›lar› için de söz konusu oldu¤unu
belirterek, “Yürürlü¤e giren Ulusal Marker
sayesinde kaçak akaryak›t sorununu çözme-
yi hedeflemekteyiz. E¤er bu hedefimize ula-
flabilirsek, yurt içi nakliyecileri için de ÖTV
ve KDV’siz akaryak›t dönemi bafllayabilir”
dedi. 

Ulusal Marker’in uygulanmas›nda tafl›ma-
c›l›k sektöründen de destek isteyen Osman
Ar›o¤lu, nakliyecileri s›k›nt›lar›n›n fark›nda
olduklar›n› belirterek, sab›rl› olmalar› ge-
rekti¤ini belirtti.

Bu konuda mali disiplinin sa¤lanmas›n›n
flart oldu¤unu ifade eden Ar›o¤lu, “En
önemli öncelik istikrard›r. Ondan sonra sek-
törel öncelik gelir. ‹stikrar sa¤lan›r ve daha
sonra sektörel önceli¤i s›ralarsak, do¤ru
yolda gidiyoruz demektir” diye konufltu.

T›rsan’›n sponsorlu¤unda gerçekleflen
3.Ulusal Nakliyeciler ve Kamyoncular Plat-
formu’na G‹B Baflkan› Osman Ar›o¤lu’nun
yan› s›ra, Ulaflt›rma Bakanl›¤› Müsteflar› ‹b-

rahim fiahin ve Bay›nd›rl›k, ‹mar, Ulaflt›rma
ve Turizm Komisyonu Baflkan›, Samsun
Milletvekili Mustafa Demir de kat›ld›.

Toplant›da bir konuflma yapan Samsun
Milletvekili Demir, Cumhuriyet’in ilan
edildi¤i dönemde Türkiye nüfusunun 13
milyon oldu¤unu, 2007 y›l›nda ise bu sa-
y›n›n 70 milyona ulaflt›¤›n› belirterek,
“Türkiye’nin yolcu ve yük tafl›mac›l›¤› ka-
pasitesi AB ülkeleri seviyesine gelmifltir.
Bu h›zl› geliflim beraberinde baz› sorunlar›
da getirmektedir. Ulaflt›rma Bakanl›¤› bu
sorunlar› gidermek ad›na yeni Karayolu
Tafl›ma Kanunu’nu ç›kartm›flt›r. 4925 say›-
l› bu kanun ve yönetmeli¤inin tam anla-
m›yla oluflmas›nda zamana ihtiyaç vard›r”
fleklinde konufltu.

Zamanla bütün sorunlar›n ortadan kalka-
ca¤›n› ifade eden Demir, “Babas›ndan kalan
tarlay› satan sektöre girdi. Böylelikle kam-
yoncular›n sorunlar› ço¤ald›. Bu kanunla
sorunlar›n›z çözülecektir” diye konufltu.

Yap›lan aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan
panelistler yerini ald›. Panelistler; yap›lan
yasal düzenlemeler ve mevzuat de¤ifliklikle-
ri hakk›nda bilgi vererek, devlet kurumlar›-
n›n tafl›mac›l›¤›n gelece¤ine yönelik yapaca-
¤› planlara de¤indi.

Oturum sonras› kooperatif temsilcilerinin
sorular›n› yan›tlayan panelistler, nakliye ve
kamyonculuk sektöründe yaflanan sorunlar›n
çözüme kavuflmas› için ç›kart›lan 4925 say›-
l› kanunun ç›kart›ld›¤›n› ve yönetmelik hü-
kümlerinin amac›na ulaflmas› içinde zamana
ihtiyaç duyuldu¤unu belirtti.

Nakliyeciye indirim müjdesi

Ulusoy Karadeniz
Nakliyat Yöne-
tim Kurulu Bafl-

kan› Ali Osman Ulu-
soy, nakliye sektöründe
yaflanan sorunlar›n k›sa
zamanda çözüme kavu-
flaca¤›n› söyledi.

www.tasimacilar.com
a aç›klamalarda bulu-
nan sektörün duayeni
Ali Osman Ulusoy,
Türk nakliyesinin y›llar
içinde kendini yenileye-
rek geliflti¤ini ve bu ge-
liflmeden Avrupa’n›n
rahats›z oldu¤unu ifade
etti. Avrupal› nakliyeci-
lerin Türk Nakliye fir-
malar›ndan korktu¤unu da dile getiren
Ulusoy, en ucuz tafl›man›n Türkiye’de
oldu¤unu ve Avrupal›’n›n bu fiyatlarla
asla tafl›ma yapamayaca¤›n› kaydetti.

Yaflanan s›k›nt›lar›n çözüme kavufl-
mas› için zamana ihtiyaç duyuldu¤unu
hat›rlatan Ulusoy, “Ülkemizde ulusla-
raras› tafl›mac›l›k sektörü istenilen
noktaya geliflerek geldi. Bugün için
yaflanan baz› sorunlar›m›z var. Kap›-
kule S›n›r Kap›s›’nda s›k›nt›lar yaflan-
maya bafllad›. Ancak bunlar›n hepsinin
geçici oldu¤una inan›yorum. Bunun
içinde zamana ihyiticac›m›z var” dedi.

YEN‹ ARAÇLAR
Türk TIR park›n›n her geçen gün

büyüdü¤üne dikkat çeken Ulusoy,
“Dünyan›n en büyük ve en genç filola-
r› ülkemizdedir. Hat›rlayacak olursak;
Romanya’da 10 bin araç varken ülke-
mizde 3 bindi. Öte yandan kap›komflu-
muz Bulgaristan’da 6 bin araç varken

bizde 5 bindi. Yine ay-
n› flekilde Almanya’da
10 bin araç varken biz-
de 5 bin araç vard›. Bu-
gün bir Almanya 10
bin olan mevcut TIR
park›n› 11 bin yapmad›
ama biz 5 binlerde sey-
reden araç say›m›z› 50
binin üzerine ç›kartt›k.
O nedenle Türkiye’de
baz› s›k›nt› ve engeller
olabilir ama bunlar›n
hepsi sunidir bana gö-
re. Bugün geliflen dün-
yada Avrupal› bizim
kadar ucuz tafl›ma ya-
pamaz. Nedenide Av-
rupal›’n›n araç park›

yetersiz ve bizde oldu¤u gibi ucuz flo-
för çal›flt›ramaz” diye konufltu.

HARAÇ TALEP ED‹L‹YOR
S›n›r kap›lar›nda tarife d›fl› uygula-

malarla Türk nakliyecisinden haraç
tahsil edildi¤ini hat›rlatan Ulusoy, “3
y›l öncesine kadar Türk nakliyecisi
ad›m att›¤› yerde haraç ödüyordu. Av-
rupa’ya girdi¤i zaman 35 km haraç
ödemeden gidemiyordu. Her yerde
araçlar durduruluyor ve sanki vergi ta-
lep eder gibi yasal gibi gözüken yollar-
la Türk nakliyecimizden paralar talep
ediliyordu. Bugün hala Habur S›h›r Ka-
p›s›’nda nakliyecinin tafl›d›¤› mala göre
de¤iflen vergilendirme sistemi gibi ha-
raçlar tahsil edilmektedir. Öte yandan
Irak hükümet yetkilileri asla bu flekilde
Türk nakliyecisinden paralar talep edil-
medi¤ini aç›kl›yor. Oysaki flöforümüz
tafl›d›¤› nakliyeye göre yetkililere bir
meblag ödüyor” diye konufltu.

Karadeniz nakliyat
sektörden umutlu

Kap›kule s›n›r›nda 
belirsizlik sürüyor
T OBB taraf›ndan yap›lmas› planlanan Ka-

p›kule S›n›r Kap›s›’n›n modernizasyon
çal›flmalar› için belirsizlik devam ediyor.

Yetkililer TOBB’un para kazanmayan bir s›n›r
kap›s›na trilyonluk yat›r›m yapmayaca¤› görü-
flünde.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB)
taraf›ndan Eylül 2006 tarihinde yap›lmas› plan-
lanan Kap›kule S›n›r K›p›s›n›n modernizasyon
çal›flmalar›n›n, ne zaman yap›laca¤› konusunda
net bir tarih verilemiyor. Bu güne kadar moder-
nizasyon tarihi için yap›lan aç›klamalarda so-
nuçsuz kald›.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odas› (ETSO) Yö-
netim Kurulu Baflkan› Ümit M›hlayanlar ve
ETSO Meclis Baflkan› Serdar Yalç›ner, Kap›-
kule’nin modernizasyonu için fark› aç›klamalar
yaparken Edirne Valisi Nusret Miro¤lu, ise bu
güne kadar vermifl olduklar›  tarihlerin kendile-
rini mahcup etti¤ini söylüyor. 

Kap›kule Gümrük sahas›n›n yeniden yap›lan-
d›r›lmas› için modernizasyon inflaat›n›n bir an
önce bafllama gerekti¤ini belirten Vali Miro¤lu,
TOBB taraf›ndan yap-ifllet-devret modeliyle
yap›lacak inflaat vermifl olduklar› tarihlerin
kendilerini mahcup etti¤i için tarih vermekten
kaç›n›yor. ETSO Meclis Baflkan› Serdar Yalç›-
ner, Kap›kule S›n›r Kap›s›n›n eski cazibesini
kaybetti¤ini hat›rlatarak, para kazanmayan bir
s›n›r kap›s›na TOBB’un trilyonluk bir yat›r›m
yapmayaca¤›na inan›yor. 

ETSO Yönetim Kurulu Baflkan› M›hlayan-
lar’da, TOBB Baflkan› R›fat Hisarc›kl›o¤lu’nun
son Edirne ziyareti s›ras›nda yapm›fl oldu¤u
aç›klamalar› dikkate alarak, modernizasyon in-
flaat›n›n 2006 ortas›nda bafllayaca¤›n› söylüyor.
Kap›kule modernizasyon projesinde yap›lan de-
¤ifliklikler neticesinde inflaat bafllama tarihinin

ertelendi¤ini belirten M›hlayanlar, yeni sistem-
de yaflanan s›k›nt›lar›n en aza inece¤ini savunu-
yor. 

En az bir y›l sürecek inflaat çal›flmalar› sonra-
s›nda amac›n yolcular› araçlar›ndan indirmeden
ifllemlerini tamamlatmak oldu¤unu ifade eden
Miro¤lu, gelecek y›llarda Kap›kule S›n›r Kap›-
s›nda sorun yaflamamak için yap›lmas› gere-
kenleri flöyle s›ral›yor: 

“Sürücüleri araçlar›ndan indirmeden evrak
üzerinde ifllemler yap›lmal› ve yolcular›n girifl
ve ç›k›fllar›  sa¤lanmal›. Bu hem h›z kazand›ra-
cak hem de yanl›fl anlafl›lmalar›n önüne geçe-
cek. Kap›m›z yenilendi¤inde daha kolay kon-
trol edilebilecek'' dedi. 

Aral›k 2005’te yap›lan “Gizligöz” operasyo-
nunun ard›ndan Kap›kule S›n›r Kap›s›n›n eski
cazibesini kaybetti¤ine inanan ETSO Meclis
Baflkan› Yalç›ner, modernizasyon sürecinin
uzamas›n› TOBB’un para kazanmayan bir s›n›r
kap›s›na yat›r›m yapmak istememesi olarak gö-
rüyor. 

Kap›kule’ye yönelik yap›lan operasyon önce-
sinde Gümrük sahas›nda bulunan free-shoplar
günde 40-50 bin Avro ciro yaparken, operas-
yon sonras›nda günlük cirolar›n 2-3 bin Av-
ro’yu geçmemesi Yalç›ner’in aç›klamalar› do¤-
ruluyor 

Yalç›ner, TOBB Kap›kule’nin modernizas-
yonu için tarih ertelemesini ise yap›lacak yat›-
r›m›n geri dönmeme endiflesi olarak görüyor. 

Kap›kule’de yap›lacak inflaat çal›flmalar›
çerçevesinde Kap›kule’nin yükünün azalmas›
için araçlar›n Hamzabeyli S›n›r Kap›s›'na yön-
lendirilmesi planlan›rken Hamzabeyli S›n›r
Kap›s›'n›n en büyük eksi¤i olan gümrüksüz
akaryak›t istasyonunun aç›lmas› da belirsizli-
¤ini koruyor.

Köprü ve otoyol 
zamm›na yarg› freni
Otoyol ve köprü ücretlerine yap›-

lan zamm›n yürütmesi durdu-
ruldu. Ankara 10. ‹dare Mahke-

mesi, ücret ayarlamas›n›n, iç kaynak
teminine yönelik oldu¤unu belirtti. 

Ankara 10. ‹dare Mahkemesi, köprü
ve otoyol araç geçifl ücretlerine yap›-
lan zamm›n iptali amac›yla aç›lan da-
vada yürütmenin durdurulmas›na ka-
rar verdi.

CHP Genel Sekreter Yard›mc›s› ve
‹stanbul Milletvekili Mehmet Sevi-
gen’in, “Karayollar› Genel Müdürlü-
¤ü’nün köprü ve otoyol araç geçifl üc-
retlerinin art›r›lmas›na iliflkin karar›-
n›n iptali ve yürütmesinin durdurul-
mas›” istemiyle Ankara Bölge ‹dare
Mahkemesinde açt›¤› dava karara
ba¤land›. 

10. ‹dare Mahkemesi, 31 A¤ustos
2006 tarihinde, ‹stanbul Bo¤az Köp-
rülerine yüzde 33, paral› otoyol geçifl
ücretlerine ise yüzde 20 oran›nda ya-
p›lan zamm›n yürütmesini, “uygulan-
mas› halinde telafisi güç zararlar do-
¤abilece¤i” gerekçesiyle durdurdu. 

Kararda “Ücret ayarlamas›n›n iç
kaynak teminine yönelik oldu¤u anla-
fl›lmaktad›r. bu da devletin ulafl›m

sektörünü gelir art›r›c› bir kalem ola-
rak görmesi anlam›na gelir ve hukuka
uygun de¤ildir” ifadelerine yer veril-
di.

YOKSUL EZ‹L‹YOR
Hükümetin vergi politikas›n› eleflti-

ren Sevigen, köprü ve otoyollara yap›-
lan zamlarla, yoksul kesimlerin üzeri-
ne gidildi¤ini savundu. 

Dünyan›n hiçbir yerindeki köprü
geçifl ücretlerinin Türkiye’deki kadar
yüksek olmad›¤›n› anlatan Sevigen,
Hükümetten, karara uymas›n› bekle-
diklerini söyledi. Sevigen, yetkililere,
“Mahkemenin verdi¤i bu karar› uygu-
lay›n lütfen, ne olursunuz uzatmay›n.
Bu insanlara fazla zulüm yapt›rma-
y›n” diye ça¤r›da bulundu. 

‹T‹RAZ EDEB‹LECEK
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› ile

Karayollar› Genel Müdürlü¤ü, yürüt-
meyi durdurma karar›na, tebli¤inden
sonra 7 gün içinde itiraz edebilecek.

Karayollar› Genel Müdürlü¤ü, artan
inflaat maliyetlerini gerekçe göstererek
iki y›l aradan sonra A¤ustos ay›nda
zam yapma karar› alm›flt›.

G‹B Baflkan› Ar›o¤lu, yurt içindeki tafl›mac›lara
uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma
De¤er Vergisi’nin (KDV) kald›r›labilece¤ini belitti.

Gelirler ‹daresi Baflkan›
Osman Ar›o¤lu.

Ulusoy Karadeniz Nakliyat
Yönetim Kurulu Baflkan› 

Ali Osman Ulusoy

T ürkiye’nin önde gelen uluslararas› nakliye fir-
malar›, yeni bir Ro-Ro çat›s› oluflturarak,
nakliyeciye yeni kolayl›klar sunacak.

Türkiye bir yandan ihracat hamleleri gerçekleflti-
rerek; d›fl ticarette yaflad›¤› aç›¤› kapatmaya çal›fl›r-
ken öte yandan özellikle Rusya’ya yönelik yaflad›¤›
lojistik sorunlarla bo¤ufluyor. Mevcut Ro-Ro flirket-
leriyle, Türkiye’den baflta Rusya olmak üzere Uk-
rayna, Kazakistan ve Beyaz Rusya’ya yönelik ihraç
mallar› tafl›mac›l›¤›nda yaflanan sorunlar; Türki-
ye’nin önde gelen uluslararas› nakliye firmalar›n›n
yeni bir Ro-Ro flirketi çat›s› alt›nda birleflmeye itti.
Demiral,  M.G.T,  Troyka, Transmekik  ve UNO
Uluslararas› Nakliye flirketleri biraraya gelerek Bir-
lik Ro-Ro ‹flletmeleri A.fi’yi oluflturdular.  

Halen Rusya baflta olmak üzere ad› geçen ülke-
lere yönelik y›ll›k 25 bini geçen tafl›ma hizmeti-
nin, 10 bin’i üçüncü ülke olarak adland›r›lan Bul-
garistan, Moldova ve Ukrayna TIR’lar› ile yap›l-
makta. Kalan yaklafl›k 15 bin sefer ise, mevcut
Ro Ro flirketleri ile çok zor flartlarda Türk ve Rus
Nakliyecileri taraf›ndan gerçeklefltiriyor. Ro-Ro
seferlerinde yaflanan düzensizlik, nakliyecilerin
sefer verimliliklerini olumsuz etkilemekte ve do-
lay›s›yla ihracat› özellikle zamanlama ve nakit
ak›fl› aç›s›ndan zor durumda b›rakmakta.

Ro Ro tafl›mac›l›¤›nda yaflanan sorunlar, bu
hatta hizmet veren nakliye flirketlerinin bir araya
gelmesine ve B‹RL‹K Ro Ro flirketinin do¤mas›-
na sebep oldu. Yeni oluflum, Rusya tafl›malar›nda

düzenli, ma¤dur etmeyen, ihracatta tarifesi belli
olan ve  mallar›n tesliminde zaman kavram›na
ba¤l› bir hizmet anlay›fl› ile yola ç›kt›. 

Birlik Ro-Ro ‹flletmeleri A.fi. Yönetim Kurulu
Baflkan› Nagihan Soylu,  Rusya’ya yönelik tafl›-
malarda y›llard›r yaflanan Ro Ro kaynakl› sorun-
lar› bitirmeye kararl› olduklar›n›, Türk ihracatc›-
s›n› üçüncü ülke araçlar›na muhtaç olmaktan kur-
taracaklar›n›, bu anlamda Türkiye’nin ihracat
hamlesine de, ça¤dafl bir yap› ile büyük destek
verilece¤ine dikkat çekti.

Özellikle ihracat sezonunun yo¤unlaflt›¤› dö-
nemlerde, mevcut Ro-Ro yap›s›n›n ihracatç›y› s›-
k›nt›da b›rakt›¤›n› vurgulayan Soylu, “Türk ihra-
catç›s› için Rusya ve ilgili ülkelere mal göndermek
bir eziyet haline geldi. Gerek tekelci bir mant›kla
belirlenen tafl›ma bedelleri gerekse ihracatç›y› zor
durumda b›rakan bekleme süreleri, nakliyat sektö-
ründeki bizleri yeni çözüm aray›fllar›na itmifltir.
B‹RL‹K  Ro-Ro, her türlü s›k›nt›y› iliklerine kadar
hisseden biz nakliyecilerin gerçek ihtiyaçlar›ndan
do¤mufltur. ‹lk etapta yukar›daki 5 firma ile çat›y›
oluflturduk. Daha sonra aram›za kat›lmak isteyen
tüm Rusya tafl›mac›s› arkadafllar›m›z› da yan›m›za
alarak, paydafllar›m›zla birlikte güçlerimizi en üst
noktaya kadar birlefltirece¤iz. Gerek sat›n alma ge-
rekse kiralama yoluyla hizmet verece¤imiz Ro-Ro
gemileriyle ihrcatç›lar›m›z›n ve nakliyeci arkadafl-
lar›m›z›n önemli bir s›k›nt›s›na son verme yolunda
büyük bir ad›m at›yoruz.” dedi.

Yeni bir Ro-Ro flirketi do¤uyor
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� Iveco 2001
Kamyon uzun yol
arabas›d›r 
Fiyat›: 20.000 YTL
Murat YÜKSEL 
312 3585264 
555 4173652 

� Scania 1999 Çekici
124 G 360 1999
Model Motor yüzde
70 lastikler yeni
bak›ml› 
Yüce YAVUZ 
Ulusoy Lojistik Ltd fiti
532 4707908

� 97 model t›rsan
körüklü pilot dorse

sat›l›kt›r.
R›dvan Y›lmaz
Kaynafll› Koop
532 2642495

� BMC Fatih 
1988 model
162-22 arac›m
motoru yeni yapt›rd›m
fluan otoparkta tahta
kasa
Fiyat›:15.500.00
Okan ERGÜL
Band›rma Hak Özel
Güvenlik
266 7180209
0532 5169643

� Elimizde 1996
Model Alt›n Ordu
1996 Model T›d›z
2004 Model Günefl
2007 Model Narin  
ve Çeflitli Dorseler
Bulunur Aleminyum

Kapak ve ABS’li ve
körüklüdür
Erdal TOPRAK
05443315033

� Mercedes 1996
Otobüs 46+1 1996-
1997-1998-model
orjinal mersedes 
0403 marka tüm
otobüsleriniz peflin
olarak al›nacakt›r.
0403 satmak
istiyenlerin dikkatine
acil 20 adet
aranmaktad›r
Murat B‹LD‹R‹C‹
Murat Turizm 
Dah. Tic.
212 2244526 
054 45088127

� Fiat 2001 Minibüs
20.000 YTL
bak›ml› klimal› 14

kiflilik servis garantili
Ömür Yollu 
216 5771774
555 3773877

� 2007 model
lowbed yuk
gormemifltir havuz
olçoler› 3,20 en› 5,20
boyu lastikleri s›f›r
arka ayaklar› hem
haval› olarak hemde
›sten›l›rse elle
›nd›r›leb›l›r sat›fl›
haz›rd›r
Erdal Toprak
544 3315033

� Renault 2006
Minibüs  14+1
Fiyat›: 40.000 YTL
(Peflin)
F‹KRET ACAR
212 6396570
542 8254870

� Ford 2005 Minibüs
14+1 ford t›ransit
jumbo 430 ed 17+1
65000 km okul tafl›t›
orjinal turizm paket
yatay koltuk emniyet
kemeri konvekta
klima otomatik kap›
türibün tavan fuul
görüflülür
Yakup Dal  
532 5100711

� Volkswagen 2006
Minibüs 14+1
arac 2006 Ekim ç›k›sl›
15.000 km de + Deri
döfleme, Klima,
Kazas›z, 4 Tek ‹fliyle,
Uzun fiasiDER‹ 
Fiyat›: 59.500. YTL
Yavuz P‹R‹ST‹NE 
216 4223230
543 9563795

� Dodge 1990
Kamyonet 250
Fiyat›: 9.000 YTL
Recep ERÇEV‹K
532 2924004

� Dodge 1992
Kamyonet
Recep ERÇEV‹K
532 2924004

� Damper kasa,
k›rm›z› renk birinci el
çeker ve ön lastikler
yeni dingiller normal
yatakl› Ford Kargo
2217 görülmeye
de¤er 1989 Kamyon 
Fiyat›: 25.000 YTL
H. HÜSEY‹N
KARAO⁄UL
274 4123825
544 4434343

� ‹zmir hatt›nda
çal›flt›r›lmak üzere
kiral›k 46+1 otobüs
aranmaktad›r.
Mehmet Sümer 
533 4654547 

� Mercedes 1998
Otobüs 46+1 araç
2003 görünümlü çok
temiz ve bak›ml›d›r.
Ercan TEZEL
542 7442222

� Isuzu Kamyonlar
ABS 0 Km Garantili
Yetkili Bayiiden
Otobüsler Roybus
Klimal› ABS 
0 Km Garantili Yetkili
Bayiiden
Mansur NALBANT
216 3618600 
0537 7262692

� Mitsubishi 2004
Otobüs 47+1 
‹lk sahibinden
500.000 km de,
muayyer, Çok temiz,
full aksesuar, orjinal
2004 model Safir Acil
Sat›l›kt›r.
170.000 YTL
Hidayet KOVAN  
212 6649980
533 5530340

� Serin 2004 Yar›
Remork 2004 model
serin marka tenteli
pilot dorse arka
kapakl›
Fiyat›:18.000 Avro
Erol EM‹RO⁄LU  
212 6394002
505 2890470

� Fenerbahçe’den
Ataflehir’e 18’lik okul

tafl›t› aran›yor.
Aziz DURSUN  
216 3020820 
532 5987366

� Horoz Nakliyat’tan
muhtelif ifller
Yusuf DÖGEN
224 7118515
537 9634900

� 10 Y›ll›k fioför
Düzce/Çilimli
‹lyas Tinaz  
536 8854161

� 2001 Model Aras›
Her Türlü Araç ve
Dorseleriniz Al›n›r
Sat›l›r
Murat ÜNAL 
‹mamo¤lu Otomotiv
A.fi
216 5612208
05336824870

C M Y K

1994-95 NPR 13.000,00.- 14.000,00.- 
1996 NPR 14.000,00.- 15.000,00.-
1997 NPR 17.000,00.- 18.000,00.-
1999 NPR 23.000,00.- 24.000,00.-
2000 NPR 27.000,00.- 28.000,00.-
2001 NPR 30.000,00.- 31.000,00.-
2002 NPR 34.000,00.- 35.000,00.-
1995 NKR WIDE 15.000,00.- 16.000,00.-
1996 NKR WIDE 16.000,00.- 17.000,00.-
1997 NKR WIDE 17.000,00.- 18.000,00.-
1998 NKR WIDE 18.000,00.- 19.000,00.-
1999 NKR WIDE 23.000,00.- 24.000,00.-
2000 NKR WIDE 26.000,00.- 27.000,00.-
2001 NKR WIDE 30.000,00.- 31.000,00.-
2002 NKR WIDE 33.000,00.- 34.000,00.-

1995 IVECO 35.9 8.500,00.-   9.500,00.-
1996 IVECO 35.9 10.000,00.- 11.000,00.-
1997 IVECO 35.9 12.000,00.- 13.000,00.-
1998 IVECO 35.9 13.000,00.- 14.000,00.-
1999 IVECO 35.9 15.000,00.- 16.000,00.-
2000 IVECO 35.9 18.000,00.- 19.000,00.-
2001 IVECO 35.9 21.000,00.- 22.000,00.-
2002 IVECO 35.9 22.000,00.- 24.000,00.-
1995 IVECO 65.9 9.000,00.- 10.000,00.-
1996 IVECO 65.9 11.000,00.- 12.000,00.-
1997 IVECO 65.9 12.000,00.- 13.000,00.-
1998 IVECO 65.9 13.000,00.- 14.000,00.-
1999 IVECO 65.9 14.000,00.- 15.000,00.-
2000 IVECO 65.9 15.000,00.- 16.000,00.-
2001 IVECO 65.9 17.000,00.- 19.000,00.-
2002 IVECO 65.9 21.000,00.- 23.000,00.-

1995 2521 K (6 vites) 38.000,00.- 40.000,00.-
1995 2521 K (8 vites)40.000,00.- 45.000,00.-
1996 2521 K 48.000,00.- 50.000,00.-
1997 2521 K 50.000,00.- 52.000,00.-
1998 2521 K 55.000,00.- 56.000,00.-
1999 2521 K 57.000,00.- 60.000,00.-
2000 2521 K 60.000,00.- 65.000,00.-
2001 2521 K 65.000,00.- 70.000,00.-
2002 Axor 2523 K 70.000,00.- 75.000,00.-
1995 2521/48 (6 vites)36.000,00.- 38.000,00.-
1995 2521/48 (8 vites)38.000,00.- 40.000,00.-
1996 2521/48 40.000,00.- 42.000,00.-
1997 2521/48 45.000,00.- 47.000,00.-
1998 2521/48 48.000,00.- 50.000,00.-
1999 2521/48 50.000,00.- 52.000,00.-
2000 2521/48 55.000,00.- 58.000,00.-
2001 2521/48 60.000,00.- 62.000,00.-
2002 Axor 2523/48 67.000,00.- 70.000,00.-

1997 FAT‹H 220.26 28.000,00 – 29.000,00-
1998 FAT‹H 220.26 30.000,00 – 31.000,00-
1999 FAT‹H  220.26 33.000,00 – 35.000,00-
2000 FAT‹H 220.26 40.000,00 – 42.000,00-
2001 FAT‹H 220.26 45.000,00 - 47.000,00-
2002 FAT‹H 220.26 50.000,00 - 52.000,00-
1997 FAT‹H 200.26 28.000,00 - 30.000,00.-
1998 FAT‹H 200.26 30.000,00 - 31.000,00.-
1999 FAT‹H 200.26 33.000,00 - 35.000,00.-
2000 FAT‹H 200.26 40.000,00 - 42.000,00.-
2001 FAT‹H 200.26 45.000,00 - 48.000,00.-
2002 FAT‹ H 200.26 49.000,00 - 50.000,00.-
1997 PRO 620 40.000,00 - 42.000,00-
1998 PRO 620 42.000,00 - 44.000,00.-
1999    PRO 620           45.000,00 - 47.000,00.-
2000    PRO 620           48.000,00- 50.000,00.-
2001    PRO 620           55.000,00 - 59.000,00.-

2002    PRO 620           60.000,00 - 62.000,00.-
2000 PRO 822 8X2/2    63.000,00-  66,000,00.-
2001 PRO 822 8X2/2    75.000,00-  76.000,00.-  
2002 PRO 827 8X2/2    77.000,00-  80.000,00.-
2003 PRO 827 8X2/2    85.000,00- 90.000,00,-

1997 AS 250 15.000,00.- 16.000,00.-
1998 AS 250 17.000,00.- 18.000,00.-
1999 AS 250 18.500,00.- 19.500.,00.-
2000 AS 250 20.000,00.- 21.500,00.-
2001 AS 250 22.000,00.- 23.500,00.-
1997 AS 950 23.000,00.- 25.000,00.-
1998 AS 950 26.000.,00.- 27.500,00.-
1999 AS 950 29.000,00.- 32.000,00.-
2000 AS 950 33.500,00.- 35.000,00.-
2001 AS 950 40.000,00.- 45.000,00.-
1998 AS 26.235 45.000,00.- 48.000,00.-
1999 AS 26.235 50.000,00.- 53.000,00.-
2000 AS 26.235 55.000,00.- 57.000,00.-
2001 AS 26.235 58.000,00- 60.000,00.-
1998 AS 32.260 53.000,00.- 55.000,00.-
1999 AS 32.260 60.000,00.- 65.000,00.-
2000 AS 32.260 65.000,00.- 70.000.,00.-
2001 AS 32.260 70.000,00.- 75.000,00.-
2003 AS 32.260 78.000,00.- 82.000,00.-

1992 FB 112 10.000,00.- 11.000,00.-
1993 FB 112 12.000,00.- 13.000,00.-
1994 FB 112 13.000,00.- 14.000,00.-
1995 FB 112 14.000,00.- 15.000,00.-
1996 FB 112 15.000,00.- 16.000,00.-
1997 FB 112 16.000,00.- 17.000,00.-
1998 FB 112 19.000,00.- 20.000,00.-
1999 FB 112 21.000,00.- 22.000,00.-
2000 FB 112 22.000,00.- 23.000,00.-
2001 FB 112 24.000,00.- 25.000,00.-
2003 FB 112 30.000,00.- 31.000,00.-

1997 CARGO 2014 28.000,00.- 29.000,00.-
1998 CARGO 2014 30.000,00.- 31.500,00.-
1999 CARGO 2114 32.000,00.- 34.000,00.-
2000 CARGO 2114 35.000,00.- 37.000,00.-
2001 CARGO 2114 37.000,00.- 40.000,00.-
2002 CARGO 2114 40.000,00.- 42.000,00.-
1997 CARGO 2520 34.000,00.- 36.000,00.-
1998 CARGO 2520 40.000,00.- 42.000,00.-
1999 CARGO 2520  45.000,00.- 47.000,00.-
2000 CARGO 2520 48.000,00.- 50.000,00.-
2001 CARGO 2520 52.000,00.- 44.000,00.-
2002 CARGO 2520 55.000,00.- 60.000,00.-
2001 CARGO 3227 70.000,00.- 75.000,00.-
2002 CARGO 3227 77.000,00.- 80.000,00.-

1994-95 304 10.000,00.- 12.000,00.-
1996-97 304 12.000,00.- 14.000,00.-
2000 FE 635 24.000,00.- 25.000,00.-
2001 FE 635 26.000,00.- 27.000,00.-
2002 FE 635 27.000,00.- 28.000,00.-
2003 FE 635 30.000,00.- 32.000,00.-
1994-95 449 13.000,00.- 15.000,00.-
1996-97 449 17.000,00.- 18.000,00.-
2000 FE 659 E 24.000,00.- 25.000,00.-
2001 FE 659 E 26.000,00.- 27.000,00.-
2002 FE 659 E 27.000,00.- 28.000,00.-
2003 FE 659 E 30.000,00.- 32.000,00.-

95AT‹ 400
1992 25.000.EURO
1993 26.000.EURO
1994 27.000.EURO
1995 29.000.EURO
95 AT‹ 430
1994 29.000.EURO
1995 31.000.EURO
1996 35.000.EURO
1997 40.000.EURO
85CF 430
1998 35.000.EURO
1999 37.000.EURO
2000 39.000.EURO
2001 41.000.EURO
2002 43.000.EURO
2003 45.000.EURO
2004 49.000.EURO
95XF 480
1997 45.000.EURO
1998 50.000.EURO
1999 53.000.EURO
2000 60.000.EURO
2001 64.000.EURO
2002 68.000.EURO
2003 72.000.EURO
2004 78.000.EURO
EuroTech 420 

1994 25.000.EURO
1995 27.000.EURO
1996 30.000.EURO
1997 32.000.EURO
1998 35.000.EURO 
1999 40.000.EURO 
2000 42.000.EURO 
2001 44.000.EURO 
2002 46.000.EURO  
2003 49.000.EURO 
2004 52.000.EURO 
EuroStar 440
1997 38.000.EURO
1998 40.000.EURO
1999 43.000.EURO
2000 50.000.EURO
2001 52.000.EURO
2002 54.000.EURO
2003 57.000.EURO
2004 61.000.EURO

19.372
1992 22.000.EURO
1993 25.000.EURO
19.422 
1994 31.000.EURO
1995 32.000.EURO
1996 34.000.EURO
1997 35.000.EURO
1998 37.000.EURO
1999 38.000.EURO
2000 40.000.EURO
2001 42.000.EURO
2002 45.000.EURO
2003 47.000.EURO
2004 51.000.EURO
19.463
1997 35.000.EURO
1998 37.000.EURO
1999 38.000.EURO
2000 40.000.EURO
2001 2.000.EURO
2002 45.000.EURO
2003 47.000.EURO
2004 51.000.EURO

1935
1990 15.000.EURO
1991 16.000.EURO 
1992 17.000.EURO 
1993 18.000.EURO
1938 
1994 20.000.EURO 
1995 22.000.EURO 
1996 25.000.EURO
1844
1994 30.000.EURO 
1995 33.000.EURO 
1996 35.000.EURO 
1997 36.000.EURO 
1998 38.000.EURO 
1999 39.000.EURO 
2000 40.000.EURO 
2001 43.000.EURO 
2002 45.000.EURO 
ACTROS 1843
1997 37.000.EURO 
1998 39.000.EURO 
1999 40.000.EURO 
2000 43.000.EURO 
2001 45.000.EURO 
2002 47.000.EURO 
ACTROS 1848
1997 40.000.EURO
1998 43.000.EURO
1999 45.000.EURO
2000 48.000.EURO
2001 51.000.EURO
2002 53.000.EURO

MAJÖR 385 
1990 15.000.EURO
1991 16.000.EURO 
1992 17.000.EURO 
1993 18.000.EURO
1994 20.000.EURO
1995 22.000.EURO
PREM‹UM
1996 30.000.EURO 
1997 32.000.EURO 
1998 35.000.EURO 
1999 37.000.EURO 
2000 39.000.EURO 
2001 41.000.EURO 
2002 43.000.EURO 
MAGNUM 420T‹
1994 30.000.EURO 
1995 32.000.EURO 
1996 34.000.EURO 
1997 36.000.EURO 
1998 38.000.EURO 
1999 40.000.EURO 
2000 42.000.EURO 
2001 44.000.EURO 
2002 46.000.EURO 
MAGNUM 430
1997 40.000.EURO
1998 43.000.EURO
1999 45.000.EURO
2000 50.000.EURO
2001 52.000.EURO
2002 55.000.EURO
2003 58.000.EURO
2004 62.000.EURO

143 450
1992 27.000.EURO 
1993 29.000.EURO 
1994 32.000.EURO 
1995 34.000.EURO
124 360
1996 35.000.EURO 
1997 37.000.EURO 
1998 39.000.EURO 
1999 41.000.EURO 
2000 43.000.EURO 
2001 45.000.EURO 
2002 43.000.EURO 
2003 46.000.EURO 
2004 49.000.EURO 
124 400
1996 40.000.EURO 
1997 42.000.EURO 
1998 44.000.EURO 
1999 46.000.EURO 
2000 48.000.EURO 
2001 51.000.EURO 
2002 46.000.EURO 
2003 49.000.EURO 
2004 53.000.EURO 
144.460
1996 45.000.EURO
1997 47.000.EURO
1998 49.000.EURO
1999 51.000.EURO
2000 53.000.EURO
2001 55.000.EURO
2002 51.000.EURO
2003 55.000.EURO
2004 59.000.EURO

124 400 
1990 24.000.EURO 
1991 25.000.EURO 
1992 27.000.EURO 
1993 29.000.EURO 
1994 30.000.EURO 
1995 32.000.EURO
FH 12 420
1994 30.000.EURO 
1995 33.000.EURO 
1996 34.000.EURO
1997 36.000.EURO
1998 38.000.EURO 
1999 41.000.EURO
2000 43.000.EURO
2001 47.000.EURO
2002 50.000.EURO
2003 53.000.EURO
2004 56.000.EURO
FH 16 520
1994 34.000.EURO
1995 36.000.EURO
1996 38.000.EURO
1997 41.000.EURO
1998 44.000.EURO
1999 47.000.EURO
2000 50.000.EURO
2001 58.000.EURO
2002 60.000.EURO
2003 63.000.EURO
2004 67.000.EURO
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‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi Baflkan› Cemal
Gökçe, “‹stanbul’da deniz ve rayl› tafl›ma alternatifleri iyi
de¤erlendirilirse, mevcut karayollar› nakliyeciler için daha

rahat bir güzergah olur” dedi.
‹stanbul’un Trafik ve Ulafl›m sorununa iliflkin yapt›¤› bas›n

aç›klamas›ndan sonra görüfltü¤ümüz TMMOB ‹nflaat Mühen-
disleri Odas› (‹MO) ‹stanbul fiubesi Baflkan› Cemal Gökçe,
Tafl›mac›lar Gazetesi’ne aç›klamalarda bulundu.

Gökçe, ‹stanbul’un yanl›fl yat›r›mlar kentine dönüfltü¤ünü
belirterek, “Önüne geldi¤i alana inflaat yaparsan ki, her inflaat
beraberinde insanlar› getirir, beraberinde otomobiller gelir.
Böyle olunca da ‹stanbul trafi¤i içinden ç›k›lmaz bir hal al›r”
diye konufltu.

Tafl›mac›l›k ve ulaflt›rman›n bir entegre sistem oldu¤unu an-
cak Türkiye’de gerek yolcu tafl›mac›l›¤› gerekse yük tafl›mac›-
l›¤›n›n büyük bir bölümünün karayollar›na y›¤›ld›¤›ndan yak›-
nan Cemal Gökçe, “Biz bu noktada diyoruz ki. Art›k Türki-
ye’de ulaflt›rma politikalar›n›n yeniden gözden geçirilmesi ge-
rekiyor. Karayolu, rayl› ve deniz yolu tafl›mac›l›¤› aras›nda
uyum sa¤lanmal›d›r. Örne¤in nakliyeciler de bizim gibi düflü-

nür. Nakliyeciler sadece havayoluna, su yoluna, kara yoluna
ba¤l› kalmak istemezler. fiu an nakliyeciler ‹stanbul trafi¤inde
k›m›ldayam›yor” dedi.

‹stanbul’da yeni yollar yap›lmas›n› ve yol geniflletme çal›fl-
malar›n› elefltiren ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi
Baflkan› Gökçe, “‹stanbul’da yap›lm›fl olan flerit geniflletmele-
ri, kavflak düzenlemeleri ve 3. köprünün yap›m haz›rl›klar›, bi-
limsel bir plana dayanmayan trafikçi bir anlay›fl›n ürünüdür.
Bu ulaflt›rmac› bir yaklafl›m de¤il, trafikçi anlay›flt›r. ‹stanbul
trafi¤ini rahatlatay›m derken içinden ç›k›lmaz duruma getir-
mifltir. fiuraya flerit yap, buraya yol yap, flu yolu genifllet anla-
y›fl› yanl›flt›r” diye konufltu.

KARAYOLUNA BA⁄LANMIfiIZ
Gökçe, “Bizim için ulaflt›rma problemini çözmeyen hiçbir

yat›r›m do¤ru bir yat›r›m de¤ildir. ‹stanbul’da ulafl›m› deniz
yolu, tren yolu, metro olarak geniflletirseniz, o zaman araç k›-
s›tlamas›na gitmek plaka vermemek gibi ç›k›fllara gerek kal-
maz” dedi.

‹stanbul’daki 14 milyon insan›n yüzde 96’s›n›n karayoluyla
ulaflt›r›lmaya çal›flt›¤›n› söyleyen Cemal Gökçe, bu oluflumun
yük tafl›mac›l›¤›n› engelledi¤ini belirterek sözlerine flöyle de-
vam etti:

“Örne¤in, ‹kitelli bölgesinde Anadolu’ya gitmek isteyen tafl›-
mac›, Bo¤az Köprüsü’ne kadar tüm ana güzergahlar, ifl gidifl ve
ç›k›fl saatlerinde t›kand›¤› için büyük sorun yafl›yor. Bu t›kan-
man›n nedeni de özel otomobiller. E¤er, belediye gerçekten top-
lu tafl›mac›l›¤a önem vermifl olsa özel otomobil sahiplerinin ço-
¤u toplu tafl›ma araçlar›n› kullanacak. Bu da karayollar›n› ger-
çekten ihtiyac› olan araçlar›n yani tafl›mac›lar›n ve ihtiyaç sahibi
di¤er araçlar›n rahatl›kla kullanabilmesini sa¤layacakt›r.”

Biz yükümüzü de insan›m›z› da karayoluna ba¤lam›fl›z di-
yen ‹MO Baflkan› Gökçe, insanlar›n da yük tafl›y›c›lar›n›n da
ayn› güzergah› kullanmas›n›n problemleri içinden ç›k›lmaz
noktaya getirdi¤ini de sözlerine ekledi.

V‹ZE ÇÖZÜM DE⁄‹L
‹stanbul’da bundan sonra yol geniflletme flans› olma-

d›¤›n› belirten Cemal Gökçe, geçici flerit geniflletme-
lerinin yap›labilece¤ini, yollar yap›labilece¤ini ama
bunlar›n ciddi istimlaklara para harcanarak gerçekle-
flece¤ini belirtti. Gökçe, art›k bunu yapabilecek gücü-
müzün de olmad›¤›n› belirterek, “E, o zaman yeni yol
yapmayaca¤›na göre, çünkü yollar tekrar söylüyorum
art›k kapasitesini doldurmufltur. ‹ki yana do¤ru genifl-
letemeyece¤ine göre, ‹stanbul’da trafi¤e girecek oto-
mobil say›s›n› azaltmak do¤ru yöntem. Ancak bunu
k›s›tl› plaka uygulamas›yla de¤il, toplu tafl›ma araçla-
r›n›, deniz tafl›mac›l›¤›n› ve rayl› tafl›mac›l›¤› geniflle-
terek sa¤layabilirsiniz. Plakalara s›n›r koymak rant
yarat›r, mafya oluflturur” diye konufltu.

GEREKS‹Z LÜKS KONUTLAR
Öte yandan ‹stanbul’a yap›lan lüks konutlar›n, ihti-

yaçlar› karfl›lamad›¤›n› belirten ‹MO Baflkan› Cemal
Gökçe, “‹stanbul’un her taraf›n› gereksiz lüks konut-
larla doldurdular. Bak›n ihtiyaç sa¤layacak konutlar
demiyorum. Tabii ki ‹stanbul’un konuta ihtiyac› var-
sa yap›lacak. Ama lüks konuta ‹stanbul’un ihtiyac›
yoktur. Anadolu yakas›n› geçin, Avrupa yakas›n› ge-
çin binlerce bofl konut bulacaks›n›z. fiimdi bu bofl ko-
nutlar dolmadan, TOK‹’nin kaynaklar›n› konut yap›-
m›na ay›rmas›, her bofl gördü¤ü yere yeni konut yap-
mak istemesi, kentin daha da genifllemesini sa¤laya-
cakt›r. Her konut yeni insanlar demektir, yeni altyap›-
lar, yeni otomobiller demektir, k›saca art›k kontrolü
zor bir kent demektir” diye konufltu.

Gökçe: “‹kitelli bölgesinde Anadolu’ya gitmek isteyen tafl›mac›, Bo¤az Köp-
rüsü’ne kadar tüm ana güzergahlar, ifl gidifl ve ç›k›fl saatlerinde t›kand›¤›

için büyük sorun yafl›yor. Bu t›kanman›n nedeni de özel otomobiller. E¤er,
belediye gerçekten toplu tafl›mac›l›¤a önem vermifl olsa özel otomobil sa-

hiplerinin ço¤u toplu tafl›ma araçlar›n› kullanacak. Bu da karayollar›-
n› gerçekten ihtiyac› olan araçlar›n yani tafl›mac›lar›n ve ihtiyaç sa-

hibi di¤er araçlar›n rahatl›kla kullanabilmesini sa¤layacakt›r.”
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Alanur ÖZALP
Uzman Psikolog

fioför ve kimli¤i (II)

Deri çeketle birlikte floförler kendilerine
kimlik kazand›rd›, güç kazand›rd›, cesaret

kazand›rd›. Balon gibi fliflti biraz. Orda güçlü
bir imaj ortaya ç›kt›. Ama bunlar›n ekonomik 

Türkiye’dekiler az bir ücretle çal›fl›yorlar.
Yapt›klar› iflin zorlu¤unu k›yaslad›¤›m›z zaman
az bir ücretle çal›fl›yorlar. Yurt d›flana bakt›¤›-
m›z zaman sadece bu floför için de¤il. Bu bir
doktor içinde geçerli.

fioförler flimdi bir arada toplanm›fllar konu-
fluyorlar, sohbet ediyorlar. Gözümün önüne
getirdi¤im zaman bunlar genellikle yurtd›fl›n-
da birbirleriyle fiziksel güç konular›n› konuflu-
yorlar. Örne¤in bir bilek gürefli yapmak çok
önemli. Direksiyon bilek ve güçle kullan›lan
bir fley  a¤›r bir araban›n içinde aralar›nda en
baflar›l› adam bilek güreflinde de baflar›l›
adam. Güç onlar için önemli bir fonksiyon ve-
ya gösterge. Onun için kendi aralar›nda bilek
gürefli yap›yorlar. Yurt d›fl›nda a¤›rl›k kald›r›-
yorlar, boks yap›yorlar halter kald›r›yorlar. Yi-
ne bu tür sporlarla u¤rafl›yorlar futbolla  de¤il.
Futbol onlar için daha yumflak bir spor. fio-
förlerin yapt›¤› body, halter, disk atma gibi fi-
ziksel güç göstergesi sporlar. Kol güçlerine
güvendikleri için bu sponlar› yapmay› tercih
ediyorlar. 

Ama tabiki maaflla k›yaslad›¤›m›z zaman
burda bir zorluk var, bir tezat var. Arada bir
ölçüsüzlük var. Bu bir k›zg›nl›k yaratan bir
fley. Bir de benim gördü¤üm kadar›yla bizim
floförlerimizi ve uzun yol floförlerimiz uykular›-
na dikkat etmiyorlar ve sigara içiyorlar. Benim
gözlemim bu. Fizik sa¤l›klar›na dikkat etmi-
yorlar. Bana bir fley olmaz gibi bak›yorlar.
Ben ne zorluklardan geçtim hani ben ne da¤-
lar› t›rmand›m gibi onun için en ufak bir rahat-
s›zl›kta doktora gitmemeye çal›fl›yorlar. Be-
nim gördü¤üm, konufltu¤um uzun yol floför-
leri veya a¤›r vas›ta floförleri. Bir de alkol kul-
land›klar›n› görüyorum. Bu hepsi için geçerli
de¤il ama yan›c› madde tafl›yanlar bile petrol
gibi mazot gibi tafl›yanlar bile alkol kullan›yor-
lar. Ben yurtd›fl›ndakilerini de biliyorum onlar
ile de görüfltüm konufltum ama onlar da alkol
kullan›yorlar. Onlar›n alkol kullanmalar› bira
a¤›rl›kl› ve de bizim a¤›r içkiler rak› gibi içkiler
de¤il böyle hafif bira gibi içkiler ve birazc›kta
yar›flma türü “ben 2 tane içerim bana bir fley
olmaz, ben 12 tane içerim bana bir fley ol-
maz” gibi  böyle kendi aralar›nda yar›fllar› da
var onlar›n. Bu da bir güç göstergesidir. Say›
güç göstergesidir.

Alkolde yar›fl yaparlarken biray› tercih edi-
yorlar. Biran›n dokunmayaca¤›n› düflünüyorlar,
biran›n araba sürmelerini engellemeyece¤ini
düflnüyorlar. Zaman zaman özellikle yurt d›fl›n-
da grup halinde olmak istiyorlar. Grup halinde
bir yere gidiyorlar, e¤neliyorlar, sohbet ediyor-
lar, içki içiyorlar. Bizde böyle de¤ildir. Herkes
kendi adam›, kendi bafl›n›n adam› içinde. Bu
da biraz onlar› s›k›nt›ya sokan taraf›. 

Ekonominin içinde de gece ve vardiyal› ola-
rak çal›fl›yorlar. Mesela bir ay gece çal›fl›yor,
bir ay gündüz çal›fl›yor veya biri gündüzdeyse
öbür sefer de geceye geçiyor. Ya da iki floför
ayn› araçla hareket ederse nöbetlefle devam
ediyorlar. Burda uykusuzluk var içlerinde.
Onun için floförler çabuk sinirleniyorlar, ça-
buk parl›yorlar uykusuzlu¤un verdi¤i fleyler
içinde negatif tepkiler verip kavga ç›kartabili-
yorlar. Kavgaya girebiliyorlar. Yaralanma gibi,
çabuk öfkelenme gibi agresif davran›fllan
gösterebiliyorlar. Birde bunun içinde devriye
nöbetleflme dedi¤imiz olay var. Bir insan  bir
hafta, 10 gün gündüz çal›flt›, sonra gece ça-
l›flt›, tekrar gündüze geçti¤i zaman beyin be-
yin bir fleye adepte oluyor.

Beyin baflka birfleye adapte oluyor daha
sonra baflka bir fleye. Beyin zaten orda s›k›n-
t›ya düflüyor. Neresi gündüz neresi gece, or-
da baya zorlan›yorlar. Zorlanma noktalar› uy-
kusuzluktan daha a¤›r bir semptomlara veya
kazalara sebeb olma riskinin artmas› anlam›-
na geliyor. Üç tane büyük risk var. Bir tanesi
vardiyal› çal›flma dedi¤imiz riskli durum. Bu,
vardiyal› çal›flan bütün meslekler için geçerli
bir durum. Hemflireler için de riskli bir durum.
Hatta yap›lan bir araflt›rmaya göre, vardiyal›
çal›flan hemflirelerin di¤er insanlara oranla
daha fazla kanser olduklar› görülmüfl. Baflka
bir araflt›rmada da  uzun yol flöförlerinin ya
da a¤›r vas›ta flöförlerinin de daha fazla akci-
¤er kanseri olduklar› saptanm›fl. Bundan do-
lay› uykusuzlukla, vardiyal› çal›flmayla kanser
aras›nda bir ba¤lant› var diye düflünüyoruz
ama bu flu anda kesinleflmifl bir fley de¤il.
Kesinleflebilmesi için daha fazla veri ortaya
ç›km›fl olmas› laz›m. ‹kinci risk ise kamyonlar›
kendilerine ait flöförler var. Baz›lar› da ortak
baz›lar› ise flirket ile çal›fl›yor. Baz›lar›nda flöy-
le bir farkl›l›k yok. Kamyonun kendisine ait
flöför de kendi vücudunun k›ymetini bilmiyor.
Örne¤in rüzgarda kal›yor, bana bir fley olmaz
diyor belki biraz e¤itim düzeyi ile de ilgi bura-
s›. fiirkette çal›flan da bu flekilde davran›yor.
Aralar›nda ortak bir davran›fl  paterni var. Yo-
lu de¤erlendirdi¤imizde, flöför direksiyonday-
ken baflka fleyler düflünüyor ve genellikle
müzik dinliyorlar. 
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S a¤l›k Bakanl›¤› a¤›r k›fl flartlar›n›n yafland›¤› illere hizmet
için gönderdi¤i 34 paletli ambulanstan üçü Van’da törele
hizmete aç›ld›. Ambulanslar, kar olmamas› nedeniyle asfalt

üzerinde turlayarak tan›t›ld›.
Van ‹l Sa¤l›k Müdürü Ahmet Özer, paletli ambulanslar›n flu

ana kadar kullan›lmad›¤›n› belirterek, “Umar›m kullanmaya ge-
rek kalmaz. Bir insan› bile kurtar›rsak bu bizim için önemlidir”
diye konufltu. 

Kar ya¤mad›¤› için araçlar› asfalt üzerinde denemek zorunda
kald›klar›n› belirten Özer, “Karda çamurda çukurda büyük bir

performans gösteren am-
bulanslar› karl› bir bölgede
denemek isterdik” dedi.

Van Valisi Niyazi Ta-
n›l›r, “Bölgede flartlar›n
a¤›r olmas›ndan dolay›, baz› yerleflim
yerlerinden hastalar›n merkeze gelmesi güçlefliyor. Arazi baka-
m›ndan Türkiye’nin beflinci büyük ili konumunda olan Van’da
paletli ambulanslar›n d›fl›nda mobil sa¤l›k araçlar› oluflturarak
her ilçemize bir tane götürmeyi hedefliyoruz” diye konufltu.

Habur Gümrü¤ü'nde bir ayda yafla-
nan 58 kaçakç›l›k olay›nda 1 mil-
yon 790 bin 872 YTL (1 trilyon

790 milyar 872 bin TL) de¤erinde eflya
ele geçirildi.

Habur Gümrük ve Muhafaza Baflmüdür-
lü¤ü ekiplerinin 2007 Ocak ay› içerisinde
düzenledikleri operasyonlarda 1 milyon
790 bin 872 YTL de¤erinde kaçak malze-
meler ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler içinde moto-
rin, 1 milyon YTL ile ilk s›rada yer al›r-
ken, 375 bin 897 YTL de¤erinde badem
ve 142 bin 169 YTL de¤erinde benzin s›-

n›rdan kaçak geçirilmeye çal›fl›l›rken ya-
kaland›.

1 Ocak ve 2 fiubat 2007 tarihleri aras›n-
da yap›lan operasyonlarda ele geçen di¤er
malzemeler ise flöyle:

Kerosen, JP8, cep telefonu, ceviz, doping
ilac›, temizlik kovas›, sigara, glock marka
tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet flarjör.

CEV‹Z YER‹NE KAYA TUZU
Öte yandan Silopi ‹lçesi'nde arac›ndaki

ceviz yükünü kaya tuzuyla de¤ifltirip s›-
n›rdan geçmeye çal›flan yabanc› floför ya-
kaland›.

Habur kaçakç›l›k ekiplerin flüphe üzeri-
ne yapt›¤› aramada, araçta 2 bin 500 YTL
de¤erinde kaya tuzu ele geçirildi.

Ukrayna’dan 157 bin YTL de¤erinde
ceviz yükleyen Kuveyt Plakal› araç flofö-
rünün, Habur S›n›r Kap›s›na geldi¤inde
yükünün 2 bin 500 YTL de¤erindeki kaya
tuzu ile de¤ifltirildi¤i anlafl›ld› Kaçakç›l›k
ekipleri yapt›klar› incelemelerden sonra
floförün arac›n alt›n› delme sureti ile yük-
leri de¤ifltirildi¤i tespit ettiler.

Olay sonras› kaçakç›l›k s›ras›nda kulla-
n›lan araca el konulurken floför hakk›nda
ise yasal ifllemler bafllat›ld›.

Habur’da bir ayda trilyonluk
kaçak malzeme ele geçirildi
Operasyonlarda motorin, benzin, cep telefonu, ceviz, doping ilac› gibi malzemeler ele geçirildi.

Korhan DEM‹R

Cemal Gökçe

Özel araçlar›n ço¤almas› ‹stanbul trafi¤ini içinden
ç›kalmaz duruma getirdi.
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C M Y K

H acettepe Üniversitesi taraf›ndan
yap›lan bir araflt›rmaya göre,
meslek gruplar› aras›nda en fazla

sigaray› uzun yol floförleri içiyor. fioförleri
s›ras›yla, polisler ve bas›n mensuplar›
izliyor. 

Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi
Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Nazmi Bilir, Türkiye'de sigara ile
ilk tan›flma ve sigaraya bafllama yafl›n›n 13
dolay›nda oldu¤unu vurgulayarak, "Y›llar
içinde sigaraya bafllama yafl› giderek
afla¤›lara iniyor" uyar›s›nda bulundu. 

Türkiye'de erkeklerin yüzde 57,2’sinin,
kad›nlar›n yüzde 28,4’ünün sigara
kulland›¤›n› söyleyen Bilir, "Yerleflim
bölgeleri düflünüldü¤ünde, büyük
flehirlerde sigara kullan›m›n›n daha yayg›n
oldu¤u görülüyor. K›rsal kesimde sigara
içenlerin oran› yüzde 29,5 iken, kentlerde
bu oran yüzde 32,6’ya kadar ç›k›yor." dedi.

Türkiye'de sigara tüketiminin meslek
gruplar›na göre da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda
yüzde 74 oran›yla ilk s›rada uzun yol
floförlerinin geldi¤ini söyleyen Bilir,
"Bundan sonra, polisler, bas›n mensuplar›,
ö¤retmenler ve doktorlar geliyor. Oysa bu
meslek gruplar›, ö¤renciler ve çocuklar
taraf›ndan model al›nan kimlikler
olmalar›ndan ötürü büyük önem tafl›yor."
diye konufltu. Sigara içenlerin hemen
hepsinin stresi gerekçe olarak
gösterdiklerini aktaran Bilir, "Ancak, bu
gerekçe do¤ru olamaz. Ayn› meslekte olup
da sigara içmeyenler var, onlar stresle nas›l
bafl ediyorlar?" diye sordu. 

‹K‹ L‹TRE MAZOT PARASI
Sigara içenlerin yaln›zca sigara sat›n

almak için harcad›klar› paran›n y›ll›k
tutar›n›n 15 milyar dolar oldu¤unu belirten
Bilir, "Sigara kullanman›n yol açt›¤› sa¤l›k
sorunlar›n›n tan› ve tedavisi için yap›lan
harcamalar eklendi¤inde bu miktar daha da
artacakt›r." ifadesini kulland›.

Sigara içenlerin bu al›flkanl›ktan
vazgeçmeleri durumunda öncelikle
sa¤l›klar› için olumlu bir ad›m atacaklar›n›
kaydeden Bilir, flöyle devam etti: 

"Bunun ötesinde maddi olarak da önemli
kazan›mlar elde edeceklerdir. 1 günlük
sigara paras› ile; 2 litre mazot, 3 kg elma,
2 kg sabun, 2 düzine yumurta, 10-12
gazete; 1 haftal›k sigara paras› ile, 1
roman, 1 saks› çiçe¤ini almak, ayl›k
do¤algaz veya su faturas›n› ödemek; 1
ayl›k sigara paras› ile de 1 ayakkab›, yar›m
depo benzin, buhars›z ütü, pantolon,
gömlek gibi farkl› ürünler almak
mümkün."

Uzun yol floförleri
tiryakilikte sollad›

Pirelli’nin ikinci filmi
internette yay›nda

K athryn Bigelow’un yönetti¤i ve  Uma
Thurman’›n konuk oyuncu olarak yer
ald›¤› Pirelli’nin ikinci filmi “Mission

Zero” internet üzerinden yeniden ekranlarda.
Baflar›l› ilk yay›ndan sonra yeni Pirelli k›sa

filmi “Mission Zero”da Uma Thurman oynu-
yor, filmin yönetmeni ise Strange Days (Tu-
haf Günler) ve Point Break (K›r›lma Noktas›)
filmleriyle ün ka-
zanan Kathryn Bi-
gelow.

Pirelli, markas›n›
ve faaliyetlerini ta-
n›tmak amac›yla
çekilen yeni k›sa
filmini yay›nlamak
için bir kez daha
interneti seçti.

Eski rolleri ve
filmlerinden dolay›
Kill Bill’in y›ld›z›
Uma Thurman, h›z
ve güç kavramlar›-
n› uluslararas› or-
tamda insanlar›n zihninde en iyi temsil eden
aktrist. Fakat bu filmde Uma’n›n h›z› ve “gü-
cü kontolsüz” olunca hiçbir anlam ifade et-
meyecek. PZero lastikleri ile donat›lm›fl bir
Lamborghini Gallardo kullanan Uma Thur-
man, birden bire ortaya ç›kan ve görünürde
belli bir sebep yokken Thurman’› öldürmeye
çal›flan gizemli suikastç›lardan kaçmak için
Los Angeles sokaklar›nda h›z yap›yor.

Film, insan›n kovalamaca sahneleri üzerine
infla edilmifl. Ancak, zekice haz›rlanm›fl olan
olay örgüsünün son sahnesinde, ünlü y›ld›z›n
bafl›na gelen aç›klanamayan bir dizi olay›n
çözümü ortaya ç›kacak. Yönetmen Kathryn

Bigelow, senaryonun gerçekçi bir yorumunu
ortaya koyuyor ve hareket dolu sahnelere
duygusal ve psikolojik gerilim kat›yor.

Film, sinema sanayisinin merkezi Hollywo-
od’un bütün olanaklar›ndan yararlanarak Los
Angeles’ta uluslararas› üne sahip yetenekli
sanatç›larla çekildi. Görüntü yönetmeni Ja-
nusz Kaminski’den silah sorumlular›na ve

yap›m sonras› eki-
bine kadar herkes,
en iyi aksiyon kare-
lerinin tüm özellik-
lerini tafl›yan bu k›-
sa filmin baflar›s›na
katk›da bulundu.
Sonuç, Hollywo-
od’un sunabilece¤i
en iyi özellikleri sa-
dece 10 dakikaya
s›¤d›rm›fl iyi bir
film.

Geçen y›l, inter-
net ortam›n› da¤›-
t›m kanal› olarak

seçmek iyi bir fikir. Yayg›n kullan›m› saye-
sinde, sadece bir iki ayda film küresel bir bo-
yuta ulaflt›, 216 ülke ve ba¤›ms›z bölgelere
eriflim sa¤lad›.

Avrupa ve Güney Amerika’dan yüksek eri-
flim rakamlar›na ulafl›l›rken, Komor Adalar›
ve Fiji gibi uzak yerlerden de ba¤lant› kuran
sinema tutkunlar› ve sanal alemde sörf yapan-
lar oldu. Hatta bir y›ldan k›sa bir süre içinde
film, buzlarla kapl› Antartika’da bile 5 mil-
yon’dan fazla bilgisayar ekran›na yans›m›fl. 

Bu y›l da proje hakk›nda çok konufluluyor
ayr›ca insanlar yeni senaryo ve fikirler sun-
mak konusunda teflvik ediliyor.

I ¤d›r’›n 110 numaral› Yang›n
‹hbar telefonunu sürekli as›ls›z
ihbarlar için arayan Ermeniler,

I¤d›rl› itfaiyecileri ifl yapamaz hale
getirdi. 

I¤d›r' a 16 Km. uzakl›kta bulu-
nan Ermeniler, aylardan beridir
110 Yang›n ‹hbar telefonlar›n›
günde 300 ile 400 kere arayarak
meflgul ediyorlar. Konu ile bir
aç›klama yapan ‹tfaiye Müdürü
Akif Günde" Bu son aylarda s›k
s›k bizleri arayan Ermenilerin
as›ls›z telefonlar› buradaki ifl
programlar›m›z› allak bullak et-
mektedir. Günde en az 300 ile
400 kere bizi arayan Ermeniler

nedeninden santralimiz çal›flamaz
duruma geldi. Gerçek ihbarlar
için arayan vatandafllar›m›za hiz-
met vermekte s›k›nt› yafl›yoruz”
dedi.

Müdür Akif Günde "Biz bura-
da ‹tfaiye Müdürlü¤ü olarak in-
sanlar›n can ve mal güvenli¤ini
sa¤lamak durumunday›z. Ancak
110 ‹hbar telefonlar›m›z bu flekil-
de meflgul edildi¤inde çeflitli s›-
k›nt›lar do¤maktad›r. Ermeniler,
Türkiye’ye zarar vermek için el-
lerinden geleni yap›yorlar. Buna
art›k tüm milletçe al›flt›k. Ancak
bu yapt›klar› insan hayat›yla oy-
namakt›r” fleklinde konufltu.

Ermenilerin telefon oyunu

Türkiye’de sirgara tiryakileri-
nin bafl›nda uzun yol floförleri
geliyor. Bunu çocuklar›n ör-
nek ald›¤› meslekler olan po-
lisler, bas›n mensuplar› ve
doktorlar izliyor.

Uzun yol floförlerinin günlük sigara masraf›, iki litre mazot paras›na denk geliyor.

I¤d›r ‹tfaiye Müdürü Akif Günde

Uma Thurman

Filmde Thurman, Los Angeles sokaklar›nda h›z yap›yor.

I ¤d›r'a ba¤l› Tuzluca ‹lçesi'nde at s›rt›nda ilçe d›fl›na
sevk edilmek istenen kaçak sigara yakaland›. Olay-
la ilgili M.Y ve D.Ö. isimli flah›slar gözalt›na al›nd›

I¤d›r ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü Ekipleri, M.Y ve
D.Ö. isimli flah›slar ile henüz kimli¤i belirleneme-
yen 2 kifli Afla¤› Mahalle Tekalt› mevkiinde kaçak
sigaralar› atlara yüklerken bask›n yapt›. Yap›lan
bask›nda M.Y ve D.Ö. isimli flah›slar yakalan›rken

henüz kimli¤i belirlenemeyen 2 kifli olay yerinden
kaçmay› baflard›.

Emniyet güçleri; 10 adet torba içerisinde 992
karton çeflitli markalardaki sigaralarla birlikte 2 ata
ve bir araca el koydu. 

Olayla ilgili M.Y. ve D.Ö. isimli flah›slar gözalt›-
na al›n›rken, kaçan 2 kiflinin yakalanmas› için jan-
darma ekipleri çal›flma bafllatt›.

At s›rt›nda sigara kaçakç›l›¤›

Trafik para cezalar› 
PTT'den yat›r›labilecek

2006 y›l›nda kapanan
flirket say›s› yüzde 21 artt›

T rafik para cezalar› bundan böyle, PTT flu-
belerinden de yat›r›labilecek.  PTT Genel

Müdürlü¤ü'nden yap›lan aç›klamaya göre, PTT,
Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›, Emniyet Genel Mü-
dürlü¤ü ve Karayollar› Genel Müdürlü¤ü ara-
s›ndaki protokolün bir süre önce imzaland›¤›
an›msat›ld›.

Aç›klamada, protokol gere¤ince, Karayollar›
Trafik Kanunu'na göre kesilen trafik para ceza-
lar› ile Karayollar› Genel Müdürlü¤ü Kurulufl ve
Görevleri Hakk›nda Kanun'un 21. maddesine is-
tinaden kesilen eriflme kontrollü kara yollar›n-
dan kaçak geçifl ücreti ve cezalar›n›n PTT flube-
lerinden de yat›r›labilece¤i kaydedildi. 

PTT aç›klamas›ndan, söz konusu cezalar›n
PTT arac›l›¤›yla tebli¤ ve tahsiline yar›ndan iti-
baren bafllanaca¤› ifade edildi. 

TOBB’un Ticaret Sicili verilerine göre, 2006
y›l›nda aç›lan flirket say›s›nda, geçen y›l›n

ayn› dönemine göre yüzde 9,90 art›fl
gerçekleflirken, kapanan flirket say›s› da yüzde
21,07 oran›nda artt›.

Yeni flirket açma oran›, 2005 y›l› içerisinde 95
bin 306 olurken 2006 y›l›nda 104 bin 740
rakam›na ulaflt›. De¤iflim ise yüzde 9.90 olarak
gerçekleflti. Ayn› dönem içinde kapanan flirket
say›s› da hayli kabar›k. 2005 y›l›nda 28 bin 724.
2006 y›l› içerisinde 34 bin 777 flirket kapand›.
Kapanan flirket say›s›ndaki de¤iflim oran› ise
yüzde 21.07 olarak gerçekleflti.

Ayn› verilerden, 2006 y›l› Aral›k ay›nda, 2005
y›l› Aral›k ay›na göre aç›lan flirket say›s›nda
yüzde 0,98’lik azalma olurken, kapanan
flirketlerde ise yüzde 4,07’lik bir art›fl oldu.
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