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UND’de dayan›flma
U

luslararas› Nakliyeciler Der-
ne¤i’nin düzenledi¤i iftar ye-
me¤inde, sektörün gündemin-

de yer alan konular ele al›nd›. ‹lginin
yo¤un oldu¤u toplant›ya, Türkiye ‹h-
racatç›lar Meclisi (T‹M) Baflkan›
O¤uz Sat›c›, sektör duayeni Ali Os-
man Ulusoy, AB uzman› ve UND AB
Dan›flman› Can Baydarol, UND Yö-
netim Kurulu Baflkan› Tamer Dinçfla-
hin kat›ld›. Özellikle Un Ro-Ro sat›fl›-
n›n konufluldu¤u toplant›da, T‹M Bafl-
kan› O¤uz Sat›c›, UN Ro-Ro’nun ol-
dubittiyle sat›lmaya çal›fl›ld›¤›n› be-
lirtti. UN Ro-Ro’nun sat›fl› konusunda
tüm nakliyecilerin tepkilerini ortaya
koymas› gerekti¤ini aktaran Sat›c›, Ro
Ro gemilerinde nakliyecilerin araçla-
r›yla ihracatç›lar›n mal›n›n tafl›nd›¤›na

dikkat çekti. O¤uz Sat›c›, “Kim buna
taraf kim taraf de¤il iyice görmeliyiz. 

Türkiye menfaatlerini düflünmeden
hareket eden nakliyecilerimizi de bir
tarafa not ediyoruz.”dedi. UND ola-
rak hiçbir zaman UN Ro-Ro’nun kar-
fl›s›nda olmad›klar›n› belirten UND
Yönetim Kurulu Baflkan› Tamer
Dinçflahin ise, “Bizi mutlu eden fley
Saffet Ulusoy’un da sat›fla karfl› ol-
mas›d›r. Bizimle birlikte olmas›ndan
ötürü kendisine teflekkür ediyorum”
dedi. UN Ro-Ro’nun belirli say›daki
hisselerinin borsaya aç›larak çok da-
ha yüksek bir oranda de¤er elde ede-
ce¤ini aktaran Dinçflahin, “Biz hiçbir
zaman UN Ro-Ro’nun karfl›s›nda ol-
mad›k. Biz zamlara karfl› ç›k-
t›k”fleklinde konufltu.                6’da

UN-RO-RO SATIfiINDA YÖNET‹M KURULU BAfiKANI ULUSOY SON NOKTAYI KOYDU

“Ölürüm de
satt›rmam”

U
laflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m,
Türkiye ihracatç›lar Meclisi (T‹M)
Baflkan› O¤uz Sat›c›, D›fl Ticaret Bakan›
Kürflat Tüzmen ve Uluslararas›

Nakliyeciler Derne¤i(UND) Yönetim Kurulu
üyesi Çetin Nuho¤lu’nun kendisini
arayarak sat›fla iliflkin kayg›lar›n›
dile getirdiklerini aktaran
Ulusoy, içerisinde soru
iflaretleri olan bu sat›fl›

gerçeklefltirmeyeceklerinin alt›n› çizdi. 
Kamyoncu olmad›¤›m›z› bütün dünya kabul etti

“SOLAKO⁄LU K‹M‹N YANINDA”

Sa¤l›k problemleri nedeniyle ifllerden uzak
kald›¤›n› vurgulayan Saffet Ulusoy, UN Ro-Ro

CEO’su Cüneyt Solako¤lu’na yüklenerek,
“CEO'lar böyle istiyor. Kimin CEO'su
bunlar, bizim mi, ABD'nin mi? Bizim

CEO'muz gelip bize dava açacakm›fl.
Ben böyle bir CEO görmedim. Senin
orta¤›n, temsilcin, seni mahkemeye
veriyor. Yani yedikleri yetmiyor da
ceketi de s›rt›m›zdan alacaklar. Oysaki

ben Un-Ro-Ro’yu ölürüm de
satt›rmam” dedi. 

“UN Ro Ro’nun sat›fl
sürecinde hatal› davrand›k ve bu
hatadan geç olmadan
dönece¤iz.”diyen Ulusoy,
“Eflim, çocuklar›m
sat›fla karfl›.
Ortaklar›m›z›n büyük

bir k›sm› sat›fla karfl›. Asker bile bu sat›fla karfl›.
Böyle bir durumda Türkiye’nin flerefi, nakliyecinin
haysiyeti olan UN Ro- Ro’yu satmayaca¤›z”
fleklinde konufltu. UN Ro-Ro’nun dünyada say›l›
Akdeniz’de ise birinci s›rada oldu¤unu ifade eden
Ulusoy, “Dünyada olmayan Ro-Ro gemileri
yapt›rd›k. Kapasitemizi sürekli artt›rd›k. Bize
kamyoncu diyenler, bizim armatör oldu¤umuzu
gördüler ve öyle de kabul ettiler” fleklinde konufltu.  

TÜRK’TEN BAfiKASINA SATILAMAZ

Ulusoy, Amerikan KKR flirketine 950 milyon euro
karfl›l›¤›nda verilen Un Ro-Ro’nun neleri
kapsad›¤›n› ise flöyle aktard›:“Pendik Liman›’nda 85
dönümlük arazinin de¤eri 250 milyon dolar. fiirketin
150 milyon dolar borcu var. Ambarl› Liman›’nda
bulunan 50 dönümlük arazinin de¤eri 50 milyon

dolar. Ayr›ca Çatalca’da 500 dönümlük bir
arazimiz var. 8 adet çal›flan geminin toplam

de¤eri 400 milyon dolar ve
sayamad›klar›m›z. Bunlar› üst üste
koydu¤unuzda 950 milyon euroluk
sat›fl de¤erinin ne kadar az oldu¤unu

çok aç›k bir flekilde görebilirsiniz.”

ORTAKLARIMIZA TAM DESTEK

fiirkete Türkiye’den bir tak›m isimlerin
talip oldu¤unu ifade eden Ulusoy, “Bizim

için haz›r para önemli. fiu aflamada
kimseyle pazarl›k yapacak durumda de¤iliz.

Örne¤in Afken Holding Yötenim Kurulu
Baflkan› Hamdi Ak›n flirketin yüzde 60’›n›
alabilece¤ini söyledi. Bizde yüzde 40’›n›n
bizde kalmas›n› istiyoruz. 20-30 milyon
euro az olsun, kendi adamlar›m›za satal›m.
Ortaklar›m›z›n paraya ihtiyac› var. Biz de

kimi ortaklarla bir araya gelerek 150-200
milyon euro’luk bir fon oluflturduk. Paraya

ihtiyac› olan ortaklar›m›za bu fonla destek
olaca¤›z” diye konufltu.

Geleneksel hale gelen Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i’nin iftar yeme¤inde,
sektörün önde gelen isimleri Un-Ro-Ro sat›fl› ile ilgili de¤erlendirmede bulundu.

UN Ro-Ro’nun; Türkiye’nin flerefi, nakliyecinin haysiyeti oldu¤unu vurgulayan Saffet Ulusoy, alt›n yumurtlayan
tavu¤a benzetti¤i Un Ro-Ro’yu satmayaca¤›na dikkat çekti. UN Ro-Ro’nun Amerikan Fon flirketi KKR’ye 910 milyon
Euro’ya sat›fl›na karfl› ç›kan Saffet Ulusoy, konunun aç›kl›¤a kavuflturulmas› ad›na bir bas›n toplant›s› düzenledi.
Ulusoy, milli mutabakat olmadan, UN Ro-Ro'nun sat›fl›na kesinlikle izin vermeyeceklerini aç›klad›.

K
oluman, Ankara’da inflaat› tamamlanan
ve 18 Ekim’de aç›l›fl› gerçeklefltirilecek
A¤›r Vas›ta Showroom ve Bak›m Onar›m

tesisleri ile Avrupa standartlar›nda servis imkân›
sunacak. 10 milyon
avro yat›r›m yapan
Koluman Holding,
tesislerde; kamyon,
çekici, treyler gibi a¤›r
yük tafl›mac›l›¤›nda
kullan›lan araçlar ve

hafif ticari araçlara yönelik sat›fl, servis ve yedek
parça hizmetleri verecek.                           3’te

Eski araçlar 
ne olacak?

K
Karsan ile Hyundai aras›nda
imzalanan 5 y›ll›k anlaflma
sonucunda HD35 ve HD75 hafif

kamyon modellerinin Türkiye’de üretimi
Karsan taraf›ndan yap›lmaya bafllad›.

Karsan’›n Bursa fabrikas›nda üretilen araçlar,
‹sotlar Grup taraf›ndan Türkiye pazar›na
sunuluyor. ‹lk baflta flase olarak pazara sunulan
araçlar, önümüzdeki y›llarda talebe göre kasal›
olacak. Hyundai Truck Türkiye Distribütörü
‹sotlar Grup Sat›fl Müdürü Cenk K›z›l›rmak,
“HD35 ve HD75 hafif kamyon modellerimiz
ile ilk y›l yüzde 10 pazar pay› hedefliyoruz.
K›sa sürede araçlar›n Türkiye genelinde genifl
sat›fl ve servis a¤› kurarak pazar pay›m›z› daha
da artt›raca¤›z” dedi.                   8’de

T
›rsan, 30’uncu kurulufl
y›ldönümünü, bünyesine
katt›¤› yeni treyler

markas› Hendricks’in de
tan›t›ld›¤› bas›n yeme¤inde
kutlad›. Düzenlenen yemekte,
T›rsan’›n 2008 hedefleri de
aç›kland›. T›rsan’›n hedefinin
‘toplam treyler pazar›nda
Avrupa’n›n en büyük 5
üreticisinden biri, tank ve silo

pazar›nda ise en büyük 2
üreticisinden biri olmak’ olarak
belirtildi. Hollandal› ticari araç
üreticisi Daf markas›n›n da
distribütörlü¤ünü yapan T›rsan,
bünyesindeki, Kaessbohrer,
Talson ve Hendricks markalar›n›n
da katk›s›yla üretimini her y›l
daha da artt›rmay› ve buna paralel
olarak da ihracat›n› büyütmeyi
amaçl›yor.                        4’de

Koluman’dan
Avrupa
standard›

Hyundai Truck 
Türkiye yollar›nda

T›rsan’›n
30’uncu y›l
sürprizi 

Türkiye’den Ortado¤u’ya tafl›ma yapan 20 yafl
üstü araçlar›n C2 yetki belge süreleri, 31 Ara-
l›k 2007 tarihinde sona erecek. Yafl s›n›r› ne-

deniyle araçlar›na yetki
belgesi alamayan esnaf,
5535 say›l› Hurda Araç
Yasas›’n›n tekrar yürür-
lü¤e girmesini isti-
yor.Hurda Araç Yasa-
s›’yla birlikte rahat bir
nefes alacaklar›n› dile
getiren kamyoncu esnaf›, “Ortado¤u ülkelerinde C2
yetki belgesi bulunan flirketlerle sözleflme yaparak,
onlar ad›na çal›fl›yorduk. Ancak 31 Aral›k 2007 tari-
hi itibariyle sözleflme süremiz sona eriyor ve araçla-
r›m›z 20 yafl üstü oldu¤u için yeniden sözleflme ya-
pam›yoruz. Ayr›ca para kazanamad›¤›m›z için araç-
lar›m›z› da yenileyemiyoruz. Bundan dolay› hükü-
metimizden 5535 say›l› Hurda Araç Yasas›’n›n tek-
rar yürürlü¤e girmesini talep ediyoruz” dedi.

Ramazan 
Bayram›n›z Kutlu

Olsun

Saffet Ulusoy
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Tekirda¤ Liman›’n›n raylar›
Nisan ay›nda döflenecek
2007 y›l›nda tamam-

lanmas› planlanan,
Tekirda¤ Liman›

demiryolu ba¤lant›s›n›n
2008 Nisan ay› içerisinde
tamamlanaca¤› ö¤renildi. 

Akkök fiirketler Gru-
bu'na ait AKPORT flirketi-
nin özellefltirmeden devral-
d›¤› Tekirda¤ Liman›'na
demiryolu ba¤lant›s›n›n,
Tekirda¤-Muratl› hatt› ile
2008 Nisan ay› içinde ta-
mamlanmas› bekleniyor. 

Tekirda¤-Band›rma ara-
s›nda çal›flan Ro-Ro sefer-

leri sayesinde Kuzey ve
Güney Marmara'y› birbiri-
ne ba¤layan karayolunu ta-
mamlay›c› bir iflleve sahip
limandan her gün yaklafl›k
150 TIR ve kamyon yarar-
lan›yor. 

TAfiIMADA
KOLAYLIK

25 Haziran 1997 y›l›nda
devlet taraf›ndan yap›lan
özellefltirme ile Akport Te-
kirda¤ Liman ‹flletmesine
devredilen limana, yeni in-
fla edilecek 2 adet 350 met-
re 'draft'a sahip yanaflma

yeri ilave edilecek.
Projenin tamamlanmas›yla,
Tekirda¤ Liman› Avrupa
yakas›nda demiryolu
ba¤lant›s›na sahip ilk liman
olma özelli¤ine sahip
olacak. Liman bu
özelli¤iyle tüm dikkatleri
üzerine çekiyor. Tekirda¤
Liman›’nda; Konteyner,
Genel Kargo, Dökme Yük,
Dökme S›v› Yük elleçle-
meleri ve Ro-Ro Tafl›mac›-
l›k hizmetleri veriliyor. 

Avrupa Birli¤i Gümrük
Kanunu’nda de¤ifliklik

G
üvenlik önlemlerini artt›ran AB
ülkeleri baflta gümrüklerde olmak
üzere ek kanunlar yürürlü¤e sokmaya

bafll›yor. Bu çerçevede AB ülkeleri; 2009 y›l›
itibariyle AB üyesi ülkeler tamam›yla
bilgisayar ortam›nda yürütülen ortak bir risk
yönetimi uygulamas›na geçecek. Öte yandan
1 Ocak 2008 tarihinden itibaren
Yetkilendirmifl Yükümlüye (Authorised
Economic Operator) iliflkin hükümler
uygulamaya koymay› planlayan AB ülkeleri,
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren de AB’ye
giren ve AB’den ç›kan eflya bilgilerinin
önceden gümrük idarelerine bildirilmesi
zorunlulu¤u getirmeyi hedefliyor. 

YETK‹LEND‹RM‹fi YÜKÜMLÜ

AB üyesi ülkeler, 1 Ocak 2008 tarihinden
itibaren Yetkilendirmifl Yükümlü
uygulamas›n› hayata geçirerek, güvenli ve
gerekli koflullar› yerine getiren yükümlülerin,
gümrük ifllemlerindeki denetimlerde
kolayl›klardan faydalanabilmesinin önünü
aç›yor. 

Yetkilendirilmifl Yükümlü statüsünü

kazanan kiflilerin bu statüye sahip olmayan
kiflilere göre oldukça avantajl› bir konuma
sahip olaca¤› bildirilirken, Yetkilendirilmifl
Yükümlü statüsünü kazanan kiflilerin
gümrüklerde bekleme sürelerinin asgari
düzeye inece¤i kaydediliyor. 

Firmalar›n, Yetkilendirmifl Yükümlü
statüsüne ulaflmalar› için baz› flartlar› yerine

getirmesi gerekiyor. Bu flartlar flunlar:
Gümrük yükümlülüklerinin yerine
getirilmesinde ciddi ihlallerde bulunmamak,
Gümrük kontrollerinin do¤ru biçimde
yap›labilmesine imkân veren ticari ve
gerekti¤inde tafl›maya iliflkin kay›tlar›
düzenli bir flekilde tutma yeterlili¤ine sahip
bulunmak, güçlü bir mali yeterlili¤e sahip

oldu¤unu kan›tlamak, duruma göre uygun
emniyet ve güvenlik standartlar›na sahip
bulunmak, AB üyesi ülkelerden birisinde
yerleflik olmak.

AVANTAJLAR

AB ülkelerinin gümrük ifllemlerinin daha
güvenli bir flekilde yap›lmas›n› hedefleyen
Yetkilendirmifl Yükümlü statüsüyle,
firmalar›n; gümrük ifllemlerinde daha az
belge kontrolü ve fiziki kontrole tabi olmak,
kontrol olmas› durumunda denetimin
öncelikli olarak yap›lmas›, denetimin istedi¤i
bir yerde yap›lmas›, Gümrük Kanunu’nda yer
alan basitlefltirilmifl usullerden faydalanma
hakk›n›n daha kolay elde edilmesi, AB
s›n›rlar›n› geçen eflya için verilen ön
beyanlara istinaden daha ileri düzeyde bir
fiziksel denetinin öngörülmesi durumunda,
beyan› yapan yetkilendirilmifl yükümlü ise
yap›lacak fiziksel denetimin önceden haber
verilmesi ve di¤er yükümlülere göre daha az
bilgi sunarak gümrüklerde beyanda
bulunabilmek gibi avantajlara sahip oldu¤u
kaydediliyor. Türkiye, AB ile uyum süreci
çerçevesinde gümrük kanunlar›n› AB’ye
uyumlu hale getirirken AB Gümrük
Kanunlar›’ndaki yeni kanunlar›n uygulamaya
geçifl tarihleri AB üyesi olmamas› nedeniyle
Türkiye için geçerli olmad›¤›, ancak söz
konusu mevzuat de¤iflikliklerinin zorunlu
oldu¤u ifade ediliyor. Uzmanlar, AB Gümrük
Kanunu’nda yer alan güvenlik ve
yetkilendirilmifl yükümlüye iliflkin
hükümlerin Türk Gümrük Kanunu’na da
aktar›lmas› gerekti¤ini savunuyor. 

Avrupa Birli¤i yak›n zamanda,
Gümrük Kanunu’nda güvenlikle
ilgili önemli de¤ifliklikler
yaparken, bu de¤ifliklerin
tedarik zincirindeki bütün
aktörleri etkilemesi bekleniyor.

Kara Ulaflt›rma Sektörü sessizli¤ini ko-
ruyor. Bu ülkede nas›l her fleye al›fl›l-

d›ysa, bu duruma da herhalde al›fl›ld›. Bel-
ge alamayanlar›n sessizli¤ini anlayabiliriz.
Ama alanlar›n sessizli¤ine ne diyelim?

Y›llar önce Amerika Irak’a sald›rd›¤›nda,
sabah ezan›n›n sesine Amerikan uçakla-
r›ndan at›lan bombalar›n sesleri kar›flm›flt›.
Yüzlerce, binlerce masum insan›n katledi-
liflini televizyon ekranlar›ndan izlemifltik. ‹lk
gün yaflad›¤›m›z duygular günlerce ayn›
görüntüyü izleye izleye köreldi. Art›k in-
sanlar vahfleti, katliam› kabullendi. ‹flte in-
san olarak bafl›m›za ne geliyorsa mücade-
le etmek, karfl› ç›kmak yerine iflin kolay›na
kaçarak daha korunakl› oldu¤unu zannet-
ti¤imiz ÇARES‹ZL‹K liman›na s›¤›nmaktan

geliyor. “Bize nas›l olsa s›ra gelmez” dü-
flüncesiyle korkakl›¤›m›z›, bencilli¤imizi,
acizli¤imizi göstermemek için olanlar› gör-
mezden, duymazdan geliyor, susup, sinip
bekliyoruz. Sakland›¤›m›z yerde sesimizi
ç›karmazsak bizi görmezler zannediyoruz. 

Kara Tafl›mac›l›k Sektörü ma¤durlar›
olarak bizler de böyle de¤il miyiz? Ne bek-
liyoruz? fiu sorular› sormak ve cevap al-
mak hakk›m›z yok mu?

* Trilyonlarca belge paras› toplayan
Ulaflt›rma Bakanl›¤› bu paralarla, paray›
veren flirketlere veya sektöre ne katk› sa¤-
lam›flt›r?

* Yüz binlerce YTL belge paras› veren
firmalar›n ifl potansiyeli artm›fl m›d›r? 

* Belge alamayan binlerce firma flu an
ne yapmaktad›r?

* Türkiye limanlar›n› Güney K›br›s Rum
Yönetimi’ne açana kadar AB;  Ulaflt›rma
konusu da dahil olmak üzere müzakerele-
ri bafllatmayaca¤›na göre AB kriterlerine
uyum iddias›yla ç›kar›lan KTK ne olacak-
t›r?

*  R1–R2 belgesi alamad›¤› için Haziran
2006 tarihi itibariyle YASA DIfiI faaliyet
gösterir duruma düflen binlerce yurtiçi/
uluslararas› nakliye yapan organizatör fir-

malar bu güne kadar nas›l denetlenmifltir?
* R1-R2-L1-L2 belgeli firmalar›n dene-

timlerinin polis, jandarma, valilik taraf›ndan
de¤il iç gümrüklerde yap›labilece¤i orta-
dad›r. Bu güne kadar iç gümrüklere böyle
bir talimat verilmifl midir?

* Ticaret Odalar›’na kay›tl› yani kay›t al-
t›nda olan, Maliye Bakanl›¤› onayl› fatura-
lar›n› kesen firmalar nas›l olacak da YASA
DIfiI faaliyet gösterir durumda olacakt›r?
Maliye Bakanl›¤› bu firmalar›n fatura kes-
mesine nas›l engel olacakt›r? Ulaflt›rma
Bakanl›¤› ve Maliye Bakanl›¤› aras›nda bir
mutabakata var›lm›fl m›d›r?

“ HUKUK TANIMAZ, YASA TANIMAZ,
KANUN DIfiI FAAL‹YET GÖSTER‹R” du-
ruma düflmemek için belge alanlar var.

“Belge alamayanlar nas›l olsa sektör d›-
fl›na ç›kacak, say› azalacak böylece daha
fazla kazanaca¤›z” diye düflünerek belge
alanlar var. 

‹dareye güvenerek, “Belge almazsam
bu ifli yapamayaca¤›m, ne olursa olsun
borç-harç bulup bu belgeyi almam laz›m
yoksa denetimlerde kesilecek cezalar›
ödeyemeyecek  nas›l olsa iflimi kaybede-
ce¤im” diye düflünerek belge alanlar var.

Bir de ne düflünürse düflünsün para bu-

lamad›¤› için belge alamayanlar, veya “bu
memlekette kanun ç›kar ama nas›l olsa
uygulanmaz” düflüncesiyle  almayanlar
var. (Sektörün haline bak›ld›¤›nda bu dü-
flüncedeki meslektafllar›m›z› öngörülerin-
den dolay› kutlamak gerekiyor.)

* Belge alan›n da almayan›n da hiçbir
ifline yaramad›¤›, sektörün kurumsallafl-
mas›, geliflmesi, kay›t alt›na al›nmas› bek-
lentilerinin kesinlikle gerçekleflmedi¤i , AB
‘ye girme hayal veya bahanesinin  gün-
demden düflmesiyle anlam›n› yitirdi¤i Ka-
ra Tafl›ma Kanunu ve Yönetmeli¤i ç›kar›l-
d›¤›yla m› kalacakt›r?

Kara Tafl›mac›l›k Sektörü mensuplar›
olarak ‹DAREN‹N MUHATAP ALDI⁄I
TEMS‹LC‹LER ne düflünüyorlar, bu soru-
lar› sormufllar m›, sordularsa ne cevap al-
m›fllar bilmiyoruz.  

Art›k istikrar da sa¤land›, daha ne bek-
leniyor? 

Sektör ma¤durlar› bu haks›zl›¤a al›flt›lar
m›? Kabullendiler mi, bilmiyoruz..

Ancak; yaflam› boyunca Çaresizlik Li-
man›na demir atmam›fl olanlar sormay›,
sorgulamay› hiç b›rakmayacak ve haks›z-
l›klara al›flamayacak, bunu biliyorum.

Haks›zl›¤a al›fl›l›r m›?

Nilgün
ÖNKAL

Nilgün ÖNKAL

T
ürkiye’den girifl yapan ve
Gürcistan topraklar›n›
transit geçen araçlar›n

kontrolü s›ras›nda zaman zaman
tafl›nan madde ile beyan edilen
ürün aras›nda farkl›l›klar tespit
eden Gürcü yetkililer, söz konusu
farkl›l›¤›n engellenmesi için gerek
teknik anlamda gerekse mevzuat
olarak önlem alma haz›rl›¤› içeri-
sinde olduklar› ö¤renildi.

Gürcistan gümrük yetkilileri,
Türk nakliyecilerinin gümrük ida-
relerine beyan ettikleri mal bedel-
lerinin düflük olmas› nedeniyle,
beyan edilen fatura de¤erleri dik-
kate al›nmad›¤›n›, bunun yerine
gümrük idareleri taraf›ndan belir-
lenen referans fiyatlar üzerinden
ifllem yap›ld›¤›n› kaydetti. 

Türk nakliyecilerinin Gürcistan
gümrüklerinde uzun süre bekle-

melerinin sebeplerinden bir di¤e-
rinin de eksik veya yanl›fl beyan-
dan kaynakland›¤› ifade ediliyor.
Gürcü yetkililerinin dikkat çektik-
leri bir di¤er nokta ise, ithal edilen
veya transit geçen mal›n kimyasal
veya gümrük mevzuat›na göre
analize tabi tutulmas› gereken bir
mal olmas› halinde, bu maddele-
rin analiz için Tiflis’e gönderildi-
¤i, ancak analiz sonuçlar› bir ay
sonra geliyor.

Hatta eksik/yanl›fl beyan için
nakliyecilerimizin cezai iflleme ta-
bi tutuldu¤u durumlarda dahi ce-
zan›n verilmesi için bazen Tif-
lis’teki makamlar›n karar›n›n bek-
lenildi¤i, Türk tafl›mac›lar›n›n bu
nedenle bir ay› aflk›n bir süre
gümrükte beklemek durumunda
kald›¤› dile getiriliyor. 

Gümrüklerin iyilefltiril-
mesi için Baflbakan Er-

do¤an taraf›ndan görevlen-
dirilen Devlet Bakan› Yaz›-
c›, özel arac›yla Kap›kule
S›n›r Kap›s›’na bask›n yapt›.
Gerekli incelemelerin ard›n-
dan Bakan Yaz›c›, ekipman
ve personel takviyesi sözü
verdi. Edirne Valisi ve di¤er
idari yöneticilere haber ver-
meden Kap›kule S›n›r Kap›-
s›’na bask›n yapan Bakan
Hayati Yaz›c›, 6 kilometreyi
bulan TIR kuyru¤undaki flo-
förler ile sohbet etti. Bakan
Yaz›c›’y› tan›mayan fioför-
ler, s›n›r kap›s›nda yaflad›k-

lar› s›k›nt›lar› bir bir anlata-
rak, yetkililerin bu sorunlara
bir an önce çözüm bulmas›
gerekti¤ini dile getirdiler.
Bölgede yaflanan s›k›nt›lar›
yerinde inceleyen Bakan

Yaz›c›, yaflanan s›k›nt›lar›
en k›sa zamanda çözece¤ine
söz verdi. 

Özel arac›yla Kap›kule
S›n›r Kap›s›’na bask›n ya-
pan Bakan Hayati Yaz›c›’y›
görevlilerde tan›mad›. S›n›r
Kap›s›’ndaki ç›k›fl kap›lar›-
na giden Bakan Yaz›c›, ç›-
k›fl ifllemlerinin nas›l yap›l-
d›¤› hakk›nda bilgi ald›ktan
sonra Kaçak ‹stihbarat fiu-
be Müdürlü¤ü’ne giderek 6
ay önce 565 kilo eroinle
gümrük tarihinin en büyük
uyuflturucu operasyonunu
gerçeklefltiren görevlileri
tebrik etti.

Yaz›c›’dan Kap›kule bask›n›
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Gürcistan tafl›malar›na dikkat

Uzmanlar, Avrupa Birli¤i  Gümrük Kanunu’ndaki de¤iflikliklerin Türk Gümrük
Kanunu’na da aktar›lmas›n› savunuyor

A
vrupal› otomobil üreticileri, egzoz emis-
yonunun 2012 y›l›na kadar azalt›lmas›-
na iliflkin AB projesiyle mücadele ede-

ceklerini aç›klad›. 
Porsche fiirketi Baflkan› Wendelin Winde-

king, bir Alman gazetesine verdi¤i demeçte, ki-
lometrede halen 160 gram olan egzoz emisyo-
nunun befl y›la kadar yeni otomobillerde 120
grama düflürülmesi fikrini ‘safl›k’ olarak nite-
lendirirken, Peugeot firmas›n›n patronu Christi-
an Streiff de, projeyi ‘gerçek d›fl›’ bulduklar›n›
aktard›. 

AB Komisyonu, mevzuat tasar›s›n› 2008’in
ilk yar›s›nda aç›klamaya haz›rlan›rken, Alman
Otomobil Üreticileri Derne¤i Baflkan› Matthias
Wissman da, bu konuda Avrupal› Üreticiler
Derne¤i (ACEA) çerçevesinde çözüm bulunma-
s› konusunda fikir birli¤i sa¤land›¤›n› söyledi. 

Otomobil üreticilerinin, ayr›nt›lar hakk›nda
henüz anlaflamad›klar› ö¤renilirken, AB, yeni
mevzuata uymamalar› halinde otomobil üretici-
lerine mali yapt›r›m uygulamay› planl›yor. 

Avrupa Birli¤i
otomotivcilerinin
emisyon ç›k›fl›

Haydi, ilk ad›m› atal›m!

T ürkiye’de tafl›mac›l›k; hava, deniz,
kara ve demir yolu olmak üzere 4
modda gerçekleflmektedir. Tafl›ma-

c›l›k denince de flüphesiz bu 4 ana mod
akla gelir… Ama biz karac›y›z ve kara ta-
fl›malar›n›n üzerinde durmak istiyorum.

Hat›rlayaca¤›n›z üzere ilk say›lar›m›zda
“Örgütlü Tafl›mac›l›k” bafll›¤› alt›nda “Tür-
kiye Tafl›mac›lar Platformu” oluflturulmas›
noktas›nda gazetemiz Tafl›mac›lar ile bu-
nu tart›flmaya açm›flt›m!..

Makalemin yay›mlanmas›n›n ard›ndan
sektör temsilcilerinden; ortak bir notada
hareket etmenin çok daha ak›lc› olaca¤›
yönünde güzel mesajlar ald›m ve almaya
da devam ediyorum…

Karayolu tafl›mac›l›k sektöründe faaliyet
gösteren kooperatifleri saymazsak, yerel
ve genel olmak üzere 100’ün üzerinde
dernek var. Bunlar aras›nda önemli ko-
numlar› bulunan dernek ve federasyonlar-
dan baz›lar› ise;

TOFED: Uluslararas› karayolu yolcu ta-
fl›mac›l›¤› yapan otobüs firma sahiplerinin
ve bireysel otobüsçülerin destek verdi¤i
bir federasyondur.

UND: Uluslararas› nakliyecilerin kurmufl
oldu¤u ve büyük bir kitleye hitap eden bir
derne¤imizdir.

RODER: Uluslararas› nakliyecilerimizin
destek verdi¤i di¤er bir derne¤imizdir.

TND: Yurt içi nakliyecilik yapan kam-
yoncu esnaf›m›z›n kurmufl oldu¤u bu der-
ne¤imizin de hem üye bak›m›ndan hem de
hitap etti¤i kitle bak›m›ndan oldukça bü-
yük öneme sahiptir.

KA‹D: Kargo tafl›mac›lar›n›n bir araya
gelerek kurumsallaflma ad›na kurdu¤u
dernektir.

UT‹KAD: Uluslararas› tafl›mac›l›k ve lo-
jistik hizmeti üreten firmalar›n kurmufl ol-
du¤u dernektir.

…Yukar›da yazd›¤›m karayolu tafl›ma
sektöründeki derneklerden sadece bir ka-
ç›d›r. Bahsetti¤im bu dernekler, karayolu
tafl›mac›l›k sektöründe söz sahibi olan
derneklerdir. Tamam, bu derneklerimiz
üyeleri ad›na güzel ifller yapmaya çal›fl›-
yorlar ama belli bir noktaya kadar. Ondan
sonra bir arpa boyu ilerleme kaydedilmi-
yor.

Dünya art›k globallefliyor ve globalleflen
dünyada her ne kadar Avrupa Birli¤i stan-
dartlar›nda tafl›mac›l›k yapsak da daha üst
noktalara ç›kmam›z gerekti¤ine inan›yo-
rum. Ve bundan dolay› da üstüne basa
basa diyorum ki; ülke genelinde faaliyet
gösteren tafl›ma dernekleri bir araya gele-
rek “Türkiye Tafl›mac›lar Platformu”nu
oluflturmal›d›r…

Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir Tafl›ma
Kanunu ç›kt›. Tafl›ma Kanunu’nun ç›k›fl›
zaten sektörün iki üç y›l›n› ald›. ‹ki üç y›lda
bir yasan›n tam olarak ne getirdi¤i ne gö-
türdü¤ünü söylemek, uygulamalar› gör-
meden mümkün de¤ildir ama bir tafl›ma
kanunu var art›k. Tafl›ma kanunu tüm sek-
törü kaps›yor. Bu kanunla birlikte yük ve
yolcu tafl›mac›l›k sektörü art›k kay›t alt›na
al›nd›!..

Tafl›mac›lar olarak, “Türkiye Tafl›mac›lar
Platformu” oluflturulmas› için ilk ad›m› at-
mam›z gerekir. fiu anda baz› derneklerimi-
zin bu konuya s›cak bakt›¤›n› biliyorum.
Ben inan›yorum ki, biz ilk ad›m› att›¤›m›z
zaman bir y›l içinde sivil toplum örgütleri-
miz bir araya gelerek “Türkiye Tafl›mac›lar
Platformu”nu oluflturacak ve sorunlar›m›-
za ortak çözümler üretilecek.

Haydi sektör temsilcileri vakit kaybet-
meden ilk ad›m› at›p, “Türkiye Tafl›mac›lar
Platformu”muzu olufltural›m!..

Mevlüt
‹LG‹N

Mevlüt ‹LG‹N
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Kamyoncunun 
neden K Plakas› yok?

Senelerdir ülkemizde uygulanan yük tafl›mac›l›¤› ile
yolcu tafl›mac›l›¤› aras›ndaki adaletsizlik 4925 sa-

y›l› karayolu tafl›ma kanunu ile de giderilemedi.
Tam aksine yolcu tafl›mac›lar› için getirilen düzenle-

meler yük tafl›yanlardan esirgendi. Yanl›fl anlafl›lmama-
s› için baflta belirtmek durumunday›m yolcu tafl›mac›-
lar›m›z›n kazand›¤› haklar› asla fazla bulmuyorum fakat
yolcu tafl›yanlar›nda kendilerine tan›nan haklar› istismar
konusu yapmamalar› gereklili¤ine inan›yorum. Ayr›ca
yolcu tafl›mac›lar›na tan›nan haklar›n ayn›s›n›n eflya ta-
fl›yanlara da tan›nmas› gerekmez mi? Yoksa eflya tafl›-
yanlar farkl› bir yak›t türü ve farkl› bir yol güzergâh› m›
kullan›yor?

Taksicinin, taksimetresi var, tart›fl›lmaz bile. Öde-
me nakden hemen yap›l›r. Minibüslerin tafl›ma fiyatla-
r› indi bindi fiyatlar› mahalli idarelerce onaylan›r. Tart›-
fl›lmaz, nakden ödenir. Servis tafl›yanlar›n tafl›ma fi-
yatlar›n› ilgili belediyelerin ilgili birimlerince belirlenir,
bu fiyatlar ayn› zamanda taban fiyatlard›r. Alt›nda
ödeme yap›lmaz üstünde servis tafl›yan›n merhame-
tine kalm›fl mebla¤ ne ise tart›fl›lmaz ödenir. San›ld›¤›
gibi k›ran k›rana ihaleler falan asla olmaz. Bu alanda
inan›lmaz bir tekel var.

Ayr›ca taksicinin T plakas› Minibüsçünün M Plaka-
s› Personel Tafl›yanlar›n P plakas› var. K›sacas› yolcu
tafl›mlar›nda plaka tahdidi var siz isteseniz de bir tak-
si veya minibüs al›p yolcu veya personel tafl›yamaz-
s›n›z. Ne kadar yasak varsa hepsi ile karfl›lafl›rs›n›z.

YOLCU TAfiIMACILI⁄INDA  KOM‹SYONCU
VAR, EfiYA TAfiIMACILI⁄INDA YASAK

4925 say›l› karayolu tafl›ma kanunu ve bu kanuna
istinaden ç›kar›lan karayolu tafl›ma mevzuat› yolcu ta-
fl›malar›nda tafl›ma ücretlerini düzenledi¤i halde eflya
tafl›malar›nda sadece bir TonxKm tebli¤i yay›mland›.
Ne yaz›k ki belirlenen tafl›ma ücretleri mevcut tafl›ma
ücretlerinin bile alt›nda kald›¤› için uygulanmad›. Da-
ha çarp›c› bir örnek verecek olursak Karayolu tafl›ma
kanunu ve yönetmeli¤i yolcu tafl›malar›nda komis-
yonculu¤u yasaklarken eflya tafl›malar›nda komis-
yonculu¤u adeta teflvik etmifltir. H belgeleri ile R bel-
gelerinin benzeri yolcu tafl›mlar›nda yoktur.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinden Kocaeli il merkezi ve
di¤er ilçelerine ö¤renci tafl›yan bir flirket ve birde Mo-
torlu Tafl›y›c› Kooperatifi var. Uyan›k flirket sahibi na-
s›l yapt› ise kooperatifi devre d›fl› b›rakm›fl ve kendi
tekelini kurmufl. Hani hep kooperatifler bu anlamda
suçlan›rlard› ya, galiba ifl tersine döndü. Kocaeli Bü-
yük fiehir Belediyesi tarifeyi belirlemifl: 0-30 Km
88.00 YTL. Bu vatandafl 120 YTL’den tafl›yor alterna-
tifi yok. Vatandafl›n pazarl›k flans› da yok. Birde üstü-
ne üstlük mahalle aralar›na da girmez, D-100 karayo-
lu ve TEM otoyolundan gider gelir. Okul idareleri ile
bu flirketin iliflkileri de çok iyi olsa gerek ki, flikayetçi
vatandafllara direk okul idaresine flikayet et diye bil-
mektedirler. fiunu belirtmeden geçmek istemiyorum;
1962 anayasas› çal›flanlar›m›za çok genifl demokratik
haklar sunmufltu. Ne yaz›k ki çal›flanlar›m›z bu hakla-
r›n› hor kulland›lar. Yemekte k›l ç›kt› diye iflçileri greve
ç›karan sendikalar› hat›rl›yorum. 1982 anayasas› o
haklar›n bir ço¤unu törpüledi.

Kazan›lm›fl haklar› istismar etmeden yerinde kulla-
n›lmas› hem sektörümüz hem de ülkemiz menfaatine
olaca¤› kan›s›nday›m. Tekrar belirtmek istiyorum, yol-
cu tafl›mac›lar›m›z›n kazand›klar› haklar belki de tat-
minkar de¤ildir. ‹zah etmeye çal›flt›¤›m, yolcu tafl›yan-
lar›m›z›n sahip oldu¤u haklar›n›n bir benzerinin eflya
tafl›mac›lar›na da kazand›r›lmas›d›r. E¤er herkesin bir
Plakas› varsa neden KAMYONCUNUN K PLAKASI
NEDEN OLMASIN? Yolcu tafl›malar›nda navlun direk
araç iflletmelerine veriliyorsa neden kamyoncunun
navlunu birkaç arac›n›n vas›tas› ile kamyoncuya ula-
fl›yor?

Yetkililerimizin baflta Ulaflt›rman›n tek patronu
Ulaflt›rma Bakanl›¤›n›n bu çifte standartl› uygulamala-
ra son verece¤ine inanmak istiyorum.

Nizamettin
KARADA⁄

Nizamettin KARADA⁄

OTOMOT‹V / YAN SANAY‹‹

T
ehlikeli madde
tafl›mac›l›¤› ve enerji
ürünleri lojisti¤i

firmalar›ndan Enerji Ofisi,
Otokar’›n ADR onayl› 18
adet tankerini filosuna
katt›.Otokar’›n
Adapazar›’ndaki Arifiye
tesislerinde gerçeklefltirilen
teslimat töreninde, Naktafl
Lojistik Grubu bünyesinde
bulunan Enerji Ofisi’nin 2007

y›l› yat›r›mlar› kapsam›nda
siparifl etti¤i ADR
tankerlerinin ilk parti
teslimat› yap›ld›. 2 adedi
elektronik mühür sistemine
sahip olan toplam 6 adet
Otokar-Fruehauf ADR tankeri
Enerji Ofisi Yönetim Kurulu
Baflkan› Murat Yalç›nda¤,
Otokar ‹ç Pazar Ticari Araçlar
Birim Yöneticisi Murat
Tokatl›’dan teslim ald›.

Enerji Ofisi’nin tercihi
Otokar-Freuhauf

K
amyon kasas› ve römork üreti-
minde Yeksan markas›yla yollar-
da boy gösteren ‹stanbul Treyler,

son olarak Maytrans lojistik firmas›n›n fi-
losuna 4 adet kamyon römork ekledi.

Gerçeklefltirilen teslimat töreninde
Maytrans yöneticilerinden Ak›n Fazl›o¤lu,
araçlar›n› Yeksan Sat›fl ve Pazarlama Mü-
dürü Ali Kans›z’dan teslim ald›. Fazl›o¤lu,
teslimat töreninde yapt›¤› aç›klamada,
“Kamyon ve römorkun uyumu çok önem-
li. Bu bizim için hem yak›ttan tasarruf
hem de lastik afl›nmas› ve fren uyumundan
de¤erlendirdi¤imizde büyük önem tafl›yor.
Yeksan markas›n›n bu konuda uzman ol-
du¤unu gördük ve yat›r›mlar›m›z›n geri
kalan›n› da Yeksan markas› olarak düflünü-
yoruz” dedi.‹stanbul Treyler Makine Sana-
yi ve Ticaret A.fi’nin, gerek yurt d›fl›na ge-
rekse yurt içine, tenteli ve aç›k kasa üre-
timlerinin h›zla devam etti¤ini aç›klayan
Sat›fl ve Pazarlama Müdürü Ali Kans›z,
“Amac›m›z kaliteli üretim yaparak pazar›n
talep ve beklentilerini karfl›lamak” dedi.

D
o¤ufl Otomotiv, 2007 y›l›n›n
ilk 6 ay›n› ve 2007 y›lsonu he-
deflerini, düzenledi¤i bas›n

toplant›s›yla aç›klad›. 
Global ve ulusal ekonomik e¤ilim-

lerle ilgili analizlerde bulunan Do¤ufl
Otomotiv Yönetim Kurulu Baflkan›
Aclan Acar, nüfus art›fl› ve tüketim
trendine dikkat çekerek, dünyan›n ge-
nel üretim hacminin artan tüketimi
karfl›layamaz hale geldi¤ini söyledi.

2008 sonuna kadar dünya ekonomi-
sinin büyüme h›z›nda bir yavafllama
olaca¤›n› da aç›klayan Acar, Türki-
ye’nin bu konuda di¤er ülkelere göre
daha flansl› oldu¤unun alt›n› çizendi.
Acar, seçim sonras› istikrar›n korun-
mufl olmas›n›n ve s›k› para ve maliye
politikalar›yla, global kriz ortam›ndan
en az biçimde etkileneceklerine inan-
d›klar›n› da kaydetti. Acar, “Önümüz-
deki günlerde dönemsel dalgalanmalar
bekliyoruz. 2008 ve 2009 y›l›ndan

sonra bu dalgalanmalar›n normale dö-
nece¤ini tahmin ediyoruz” dedi.

Bir önceki y›la oranla toplamda
yüzde 35, ithalde yüzde 33 daralan
otomotiv sektöründe, 2007 y›l› sonu-
na kadar Do¤ufl Otomotiv’in yüzde
12 pazar pay› hedefledi¤ini aç›klayan
Yönetim Kurulu Baflkan› Acar, “Do-
¤ufl Otomotiv olarak y›lsonunda 65-
70 bin adet araç sat›fl› gerçeklefltirerek
yüzde 12 pazar pay› hedefliyoruz. ‹lk
alt› ayda 7 bin adet olarak gerçekleflen
ikinci el otomobil sat›fllar›n›n ise 14
bin âdete ulaflmas›n› bekliyoruz. Tüm
ulusal sat›fllara paralel, önümüzdeki
günlerde faaliyete geçecek Do¤ufl Au-
to M›s›r’›n da y›lsonuna kadar olan
k›sa sürede 521 adet araç sataca¤›n›
öngörüyoruz. Tüm bunlar›n sonucun-
da Do¤ufl Otomotiv ailesi olarak 2007
y›l› sonunda 1 milyar 715 milyon
Amerikan Dolar› ciroya ulaflaca¤›m›z›
söyleyebilirim” fleklinde konufltu.

Acar; “Otomotivde, 2008-2009 y›l›ndan sonra dalgalanmalar normale dönecek”

Do¤ufl’un hedefi 70 bin araç

Otomotiv üretimi art›yor
Türkiye otomotiv pazar› Ocak-

A¤ustos dönemi sat›fllar›nda
yüzde 20 daralma yaflarken,

ihracat deste¤iyle tafl›t araçlar›
üretimi art›yor. A¤ustos ay›nda ise
otomobil üretimindeki
yavafllaman›n artt›¤› göze çarp›yor.

OSD 2007 Ocak-A¤ustos dönemi
verilerine göre, toplam tafl›t arac›
üretimi, 2006 y›l› Ocak-A¤ustos
dönemine göre yüzde 5,9 art›fl ile
672 bin adete otomobil üretimi ise
yüzde 11,8 artarak 388 bin adete
yükseldi. 

Toplam üretim, ihracat›n deste¤i
ile art›fl›n› sürdürmeye devam

ediyor, ancak üretimde art›fl h›z› iç
pazardaki daralman›n olumsuz
etkisi ile düflmeye bafllad›, A¤ustos
ay› ile birlikte otomobil
üretimindeki yavafllaman›n da
artt›¤› görülüyor. Sat›fllardaki
durgunluk ise devam ediyor. 2007
y›l› Ocak-A¤ustos döneminde
otomobil sat›fllar›, 2006 y›l› ayn›
döneme göre yüzde 18,5 azal›fl
ile196 bin adet olarak
gerçekleflirken, ithalat›n pazar pay›
yüzde 67 olarak gerçekleflti.

Segment  baz›nda minibüs ve
otobüs üretimi artarken, küçük
kamyon, midibüs ve büyük kamyon
üretimleri geriledi.

Koluman’dan Avrupa
standartlar›nda hizmet

K oluman Holding, A¤›r Vas›-
ta Showroom ve Bak›m
Onar›m Servisi tesisleri ile

müflterilerine Avrupa standartlar›n-
da bir servis sunacak.

Aç›l›fl› 18 Ekim tarihinde ger-
çeklefltirilecek olan tesisler, kam-
yon, çekici, treyler gibi a¤›r yük
tafl›mac›l›¤›nda kullan›lan araçlar
ve hafif ticari araçlara yönelik sa-
t›fl, servis ve yedek parça hizmet-
leri verecek. 42.264 m2’lik alan
üzerine 10.860 m2 kapal›, 20 bin
m2 yeflil alana sahip olan tesise 10
Milyon Avro yat›r›m yap›ld›. 

Tesislerle ilgili bir de¤erlendir-
me yapan Koluman Holding Yö-
netim Kurulu Üyesi S.Kaan Sal-
t›k, tesislerin ak›ll› bina mimarisi
ile donat›ld›¤›n›, baflta at›k sistem-
leri olmak üzere tüm iflletim sis-
temlerinin çevreye duyarl› bir fle-
kilde tasarland›¤›n› belirtti. Tesiste
bütün evsel at›klar›n bir ar›tma te-
sisinde ar›t›ld›¤›n› ve ar›tmadan
sonra sulamada kullan›ld›¤›n› ifa-
de eden Salt›k, ya¤ at›klar›n›n yi-
ne bir ar›tmadan geçirildi¤ini ve
depolan›p imha tesislerine gönde-

rildi¤ini aktard›. Tesislerin günlük
100–120 araç kapasiteli oldu¤unu
söyleyen Salt›k, “Tesisler, ayn› an-
da 40 araca hizmet verebilecek
teknik donan›m ve teknolojiye sa-
hip. Türkiye flartlar›nda fabrika

maliyetine yak›n bir tesis infla
edildi. Türkiye’ye her sene 10
milyon euro yat›r›m sözünü ger-
çeklefltiriyoruz.” dedi. 

YATIRIMLAR SÜRÜYOR

AB üyesi olan Romanya’ya da

yeni yat›r›mlar›n›n bafllad›¤›n› dile
getiren Salt›k konuflmas›na flöyle
devam etti, “Romanya’da 230 dö-
nümlük bir arazi ald›k. Bunun 80
dönümü üzerinde bir otomotiv ya-
t›r›m› planl›yoruz. A¤›r vas›ta ve
otomobil servisi gerçeklefltirmeyi

planl›yoruz. Ayn› zamanda Mercedes
Benz’in bayili¤i için Romanya’da
baflvurumuzu yapt›k, ön kabul ald›k,
prosedürleri bekliyoruz.

Romanya’daki yat›r›m 10 milyon
Euro ile bafllayacak ilk etapta, pazar-
daki geliflmelere göre bu rakamlar
artabilir. Özellikle kamyon üreticileri
Romanya’ya büyük ilgi gösteriyor.
Romanya’da sadece Mercedes ürün-
leri de¤il ayn› zamanda üst yap›lar›-
m›z›n sat›fl› da gerçeklefltiriliyor.” 

‹HRACATTA HEDEF

40 M‹LYON EURO

Yurtd›fl› at›l›mlar›na bu y›lsonu

itibariyle h›z vereceklerini de alt›n›
çizen Salt›k, Rusya’ya Kögel Ko-
luman iflbirli¤i ile üretilen Semi-
Treyler ihracat›na önümüzdeki y›l-
dan itibaren bafllayacaklar›n› ve
bin adet semi-treylerin Rusya’da
sat›fl› için flimdiden siparifl edildi-
¤ini belirtti. Koluman Holding’in
2008 ihracat hedeflerine de de¤i-
nen Salt›k, “Son 3 y›ld›r 10 milyon
Euro’luk ihracat›m›z var. Bu sene
hedefimizi aflaca¤›z. Önümüzdeki
sene grup olarak özellikle Rusya
operasyonu ile birlikte bu rakam›
40 milyon Euro’ya çekmeyi hedef-
liyoruz” fleklinde konufltu.

Ankara’da inflaat› tamamlanan A¤›r Vas›ta Showroom
ve Bak›m Onar›m tesislerinde, Avrupa standartlar›nda
servis imkân› sunmay› amaçlayan Koluman Holding,
tesis için 10 milyon avro yat›r›m yapt›. 

Yeni tesisini teknolojik cihazlarla donatan
Koluman, müflterilerine kaliteli hizmet sunacak. 

Maytrans römorklar› Yeksan’dan

Maytrans, Yeksan ile ifl ortakl›¤›n›n uzun y›llar devam etmeyi planl›yor.

sayfa 3  01/10/2007  18:11  Page 1



C M Y K

OTOMOT‹V /  YAN SANAY‹4 1 Ekim 2007

Otomotiv Lojisti¤i

OTOMOT‹V ENDÜSTR‹S‹NDE ANAL‹T‹K
B‹R TEDAR‹K Z‹NC‹R‹ YÖNET‹M‹ YAK-

LAfiIMI ve TEDAR‹K SÜREÇLER‹N‹N ANA-
L‹Z‹ ÜZER‹NE DE⁄ERLEND‹RME

‹flletme Yönetiminde en büyük örnek de-
¤iflmelerden birisi iflletme büyüklüklerinin
ya da bafll› bafl›na organizasyonlar›n tek
bafllar›na faaliyetlerine devam etmelerinin
zorlaflmas›, di¤er firmalar ile aralar›ndaki
izolasyonu sürdürememeleridir. ‹flletmeler
art›k bir tedarik zinciri içerisinde faaliyet
göstermek zorundad›rlar. Tedarik zinciri
içerisinde yer alana her bir iflletme birimi
kendi de¤erlerini art›rmaya çal›flman›n yan›
s›ra kendi faaliyet alan›na giren iflleri opti-
mize etme gayreti göstermektedir. Bu ça-
balar›n tamam› iflletmelerin yüz yüze kald›k-
lar› maliyet bask›s›ndan kaynaklanmaktad›r.
Bu nedenden dolay› iflletmeler maliyet bas-
k›s›na ve bunun yaratt›¤› risklere beraber
katlanman›n daha az s›k›nt› yaratt›¤›n›n far-
k›na varm›fllard›r. Bu yaklafl›mlar tedarik
zinciri içerisinde yer alan organizasyonlar›n
geleneksel yaklafl›mda söz konusu olan ve
flirketlerin kendi bafllar›na bütün faaliyetleri
üstlenmesinden kaynaklanan büyük mas-
raflara hep beraber katlanmalar›,  bu saye-
de iflletme bafl›na düflen maliyetlerin ve
harcamalar›n azalmas› düflüncesine dayan-
maktad›r.  Bununla beraber Tedarik zincir-
lerinin kurulmas›n›n uluslar aras› bir düzeye
ulaflan ve gittikçe artan rekabet anlay›fl›na
dayand›¤›n› söyleyebiliriz. Günümüzde re-
kabet markalar aras›nda veya ma¤azalar
aras›nda de¤il tedarik zincirleri aras›nda
gerçekleflmektedir. Bu çal›flmada etkili bir
rekabet için tedarik zinciri ön planda ele al›-
narak tan›mlanmaktad›r.

Bu çal›flman›n bafll›ca hedefi Avrupa araç
üreticilerinin kulland›¤› tedarik zinciri analitik
flemalar›ndan birisi olan dört tedarik zinciri-
nin analiz edilmesidir. Bu dört tedarik zinciri
benzer araç modelinin üretilmesini hedefle-
mektedir. (Bunlar _ olarak tan›mlanmakta-
d›r.) Fakat bunlar farkl› tedarik zinciri dü-
flüncelerinin farkl› özelliklerini yans›tmakta-
d›rlar. Bu farkl› yap›lanmalar›n analizi bu ça-
l›flman›n konusu olarak karfl›m›za ç›kmakta-
d›r. Bu çal›flmada Menon taraf›ndan ortaya
konulan tedarik zincirine iliflkin yaklafl›mlar-
dan esinlenilmifltir. Buna göre bu çal›flmada
üç önemli tema söz konusu olmaktad›r.
Bunlardan birincisi; Çal›flman›n konusu te-
orik aç›dan analiz edilmekte, bilimsel yön-
temler ile tan›mlanmaktad›r. ‹kinci olarak,
pratik aç›dan çal›flman›n konusu analize ta-
bi tutulmakta, endüstriyel bak›fl aç›s› geliflti-
rilmeye çal›fl›lmaktad›r. Üçüncü ve son ola-
rak, elde edilen sonuçlar tekrardan bir de-
¤erlendirilmeye tabi tutulacakt›r. Bu hedef-
lere ulafl›labilmesi için bu çal›flmada tedarik
zinciri analizine yönelik uygun bulunan un-
surlar aç›klanacakt›r.

KURAMSAL ALTYAPI 
Tedarik Zinciri tabiri genellikle müflteri ta-

leplerinin karfl›lanmas›nda beraber hareket
eden ve her biri sürecin bir bölümünü ger-
çeklefltiren iflletmeleri ve bunlar›n aralar›nda
organize olmasa da gerçekleflen faaliyetleri
tan›mlamaktad›r. Tedarik zinciri üç düzeyde
s›n›fland›r›labilinir. Birinci olarak, ‹ç Tedarik
zinciri, di¤eri arac›s›z tedarik zinciri üçüncü
ve son olarak da afla¤›daki tabloda göste-
rildi¤i gibi toplam tedarik zinciri. ‹ç tedarik
zinciri departmanlar› içermektedir. Bunlar
daha çok geleneksel yaklafl›mdaki tek firma
içerisinde yer alan operasyon birimleridir.
Arac›s›z tedarik zinciri ise tek bir firma ile
do¤rudan irtibat kurabilen müflterilerin ve
tedarikçilerin içerisinde yer ald›klar› tedarik
zincirlerini tan›mlamaktad›r. Toplam tedarik
zinciri kavram› ise bu iki kavram› da kapsa-
yacak biçimde içerisine almaktad›r.     

Tedarik zinciri içerisinde hammaddeden
nihai müflteriye olan süreçte tedarik zinciri-
nin tüm üyeleri bu sürece kat›lmaktad›rlar.
Tedarik zincirinin rekabet mant›¤›nda flirket-
ler faaliyetlerini ve çabalar›n› yeniden göz-
den geçirmelidirler. Firmalar›n çabalar› ken-
dilerinin de¤il bütün tedarik zincirinin baflar›-
s›na yönelik olmak zorundad›r. Bunun yan›
s›ra firmalar tedarik zincirinin baflar›s›n›n
kendilerine de yans›yaca¤› ve rekabet avan-
taj›n›n yan› s›ra, yat›r›mlar ve maliyetler aç›-
s›ndan optimizasyonun sa¤lanaca¤›n›n bilin-
cinde olmal›d›rlar. Bununla birlikte firmalar
daha fazla rekabetin bulundu¤u bir co¤raf-
yada mücadele etmek zorunda kalabilirler.

Tedarik zinciri felsefesinin rekabet avan-
taj›na ulafl›lmas›n› sa¤layabilmektedir. Küre-
sel Tedarik Zinciri Forumu Tedarik Zincirini
müflteriler ve di¤er aktörler için de¤er ya-
ratmak amac›yla bilgi, hizmet ve üretimi
sa¤layan merkezi tedarikçilerden son kulla-
n›c›ya kadar olan süreçte yer alan her bir
birimin organize veya de¤il birbirleri ile en-
tegre olmalar› olarak tan›mlanm›flt›r. Tedarik
Zincirinin temel konusu daha fazla de¤er
yaratmak, bunu yaparken maliyetleri katla-
n›labilir bir seviyeye indirmek bu flekilde
zincir içerisinde yarat›lan sinerji ile verim ve
karl›l›k art›fl› sa¤lamakt›r. Tedarik Zinciri,
entegre yönetim yaklafl›m›nda bütünsel te-
darik zincirinin bütün süreçleri kapsayabil-
mekte, geleneksel yaklafl›m› da içerecek bi-
çimde geniflleyebilmektedir. 

SÜRECEK

Ö. Faruk
GÖRÇÜN

Ö. Faruk GÖRÇÜN

H
ollandal› ticari araç üreticisi Daf mar-
kas›n›n da distribütörlü¤ünü yapan
T›rsan, bünyesindeki, Kaessbohrer,

Talson ve Hendricks markalar›n›n da katk›s›y-
la üretimini her y›l daha da artt›rmay› ve buna
paralel olarak da ihracat›n› büyütmeyi amaçl›-
yor.

Türkiye’nin en büyük treyler üre-
ticilerinden T›rsan, kuruluflunun
30’uncu y›l›n› düzenledi¤i bas›n ye-
me¤iyle kutlad›. 2008 y›l› hedefleri-
nin de aç›kland›¤› gecede, T›rsan, he-
definin ‘toplam treyler pazar›nda Av-
rupa’n›n en büyük 5 üreticisinden bi-
ri, tank ve silo pazar›nda ise en büyük
2 üreticisinden biri olmak’ olarak
aç›kland›.

“Türk markas› olarak Avrupa’da
zorland›k”

30’uncu y›l kutlamas› nedeniyle düzenlenen
gecede konuflan T›rsan Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Ö. Çetin Nuho¤lu, Türk markas› olarak
Avrupa pazar›nda kendilerini kabul ettirmekte
zorland›klar›n› ifade ederek, bünyelerine kat-
t›klar› markalarla Avrupa’daki konumlar›n›
güçlendirdiklerini söyledi. 

Türk ekonomisindeki yüksek faiz ve düflük
kurdan yak›nan Çetin Nuho¤lu, Türkiye orta-
lamas›nda flirketlerin ömrünün 17 y›l oldu¤u-
nu belirterek 30 y›l›n Türkiye ve T›rsan için
önemli bir performans oldu¤una dikkat çekti.
Nuho¤lu, “Bir 30 y›l daha kalabilecek miyiz,
bilemiyorum. Çünkü flartlar zor. Bu maliyetle-
ri karfl›layarak nas›l ayakta kalaca¤›z diye
kendimize sordu¤umuzda bunun tek çaresinin
büyümek oldu¤unu görüyoruz. Agresif bir fle-
kilde büyümemiz gerekiyor. Onun içinde 2002

y›l›ndan itibaren hem Tür-

ki-

ye’de hem de yurt d›fl›nda büyümeyi temel
hedef olarak ilan ettik” dedi.

“Türkiye’de 30 y›ld›r pazar lideriyiz”
T›rsan’n›n dünyada hiçbir treyler üreticisi-

nin sahip olamad›¤› kadar genifl bir ürün ga-
m›na sahip oldu¤unu kayde-
den Nuho¤lu, kalite-
li üretimleri ile 30
y›ld›r Türkiye’de
pazar lideri olduk-
lar›n› söyledi. Nu-
ho¤lu, “Büyüme
stratejilerinin bir
parças› olarak
bünyelerine katt›k-
lar› Alman Hend-
ricks tanker ve si-
lo treyler marka-
s›yla ihracat noktas›nda da-
ha büyük ad›mlar atmay› hedefliyoruz” dedi.

T›rsan ve bünyesindeki di¤er 3 marka
ile Avrupa’daki 5 büyük treyler üreti-

cisinden birisi olacaklar›n› dile geti-
ren Nuho¤lu, Kaessbohrer ve
Hendricks markalar›yla Avru-
pa’n›n en büyük iki tanker üreti-

cisinden biri olacaklar›n› aktard›.
15 milyon Euro’luk yat›r›m
Türkiye pazar›ndaki ithal trey-

ler markalar›n›n güçlü finans destekleriyle pa-
zara girdi¤ine dikkat çeken Çetin Nuho¤lu,
pazar paylar›n›n yüzde 35 oranlar›n› alt›na ge-
riledi¤ini, buna karfl›n yat›r›mlar›n›n artarak
sürdü¤ünü kaydetti. Hendricks markas› için

Almanya ve Türkiye ölçe¤inde top-
lam 15 milyon Eu-

ro’luk bir yat›r›m
gerçeklefltirdik-
lerini dile geti-
ren Nuho¤lu,
hedeflerinin
daha da büyü-

yece¤ini söyle-
di.

T›rsan’›n 30
y›ll›k hikâyesi

Düzenlenen gecede, T›r-
san Genel Müdürü Osman Sever

de firman›n 1977 y›l›nda Kartal tesislerinin
kuruluflundan 2007 y›l›na kadar ki serüvenini
aktararak, 2007 y›l›nda 4 bin 200 adetlik trey-
ler üretimi hedeflediklerini belirtti. T›rsan ve
bünyesindeki markalar›n dünyadaki 30 ülkeye
ihracat gerçeklefltirdi¤ine dikkat çeken Osman
Sever, T›rsan’n›n Türkiye ekonomisindeki
önemine dikkat çekti.

T›rsan’n›n Ar-Ge ve teknoloji yat›r›mlar›na
da büyük önem verdi¤ini vurgulayan Sever,
“‹stanbul Sanayi Odas›'n›n (‹SO) 39 y›ld›r
aral›ks›z her y›l yay›nlad›¤› “Türkiye'nin ilk

500 Büyük Sanayi Kuruluflu” listesinin
2006 y›l› sonuçlar›nda TIR-

SAN’›n elde etti¤i baflar›l› sonuç da
bunun göstergesi. 2006 y›l› sonuçlar›na göre
TIRSAN, bir önceki y›l yer ald›¤› 307. s›ra-
dan geçen y›l 253. s›raya ç›kt›. TIRSAN ayr›-

ca Capital dergisinin Türkiye’nin en büyük
500 özel flirketi araflt›rmas›nda 227’inci s›rada
yer ald›” dedi.

30 y›lda T›rsan
✔ 1977 – TIRSAN’›n kuruluflu.
✔ 1985 – ‹ngiliz York. Ltd. ile dingil üreti-

mi konusunda lisans anlaflmas›.
✔ 1993 – Adapazar› treyler fabrikas›n›n

aç›l›fl› – Türkiye’deki en büyük tesis.
✔ 1994 – So¤utuculu araç üretimi için

Lamberet ile lisans anlaflmas›.
✔ 1995 – DAF Trucks N.V. ile distribütör-

lük anlaflmas›.

✔ 1998 – Samand›ra’da ‹stanbul bayili¤i-
nin aç›l›fl›.

✔ Goch üretim tesislerinin aç›l›fl›.
✔ Gaziantep bayili¤inin aç›l›fl›.
✔ 2002 – Alman Kaessbohrer firmas›n›n tank

ve silo bölümünün al›nmas›.
✔ 2003 – Hollandal› üretici Talson’un al›n-

mas›.
✔ 2005 – 2006 Bayi a¤›n›n geniflletilmesi –

5 yeni bayilik.
✔

2006 – Toplam 3.000 adedin üzerinde treyler sa-
t›fl›. 1.000 adetten fazla ihracat.

✔ 2007 – Alman Hendricks firmas›n›n 
al›nmas›

S
abiha Gökçen Havaalan›’nda
kargo tafl›mac›l›¤› yapan S.S.127
No’lu Kooperatif, 12 adet DAF

marka çekiciyi filosuna katt›. Koopera-
tif Baflkan› Ahmet Çavufl, “Çekici al›m
tercihlerimizi bundan böyle Daf/T›r-
san’dan yana kullanaca¤›z” dedi.

S.S 127 No’lu Kooperatif, kargo ta-
fl›mac›l›¤›n› yapmak üzere DAF-T›r-
san’dan 8 adet DAF CF 85.430 ‹nter-
national çekici, 4 adet DAF CF 85.430
‹nternational Medium Deck çekici, 8
adet Rulo Air Cargo tabanl› T›rsan
Maksima ve 4 adet T›rsan Mega fiasili
Maksima semi treyler olmak üzere top-
lam 12 çekici ve 12 treyler sat›n ald›.

Al›nan yeni araçlar, DAF/T›rsan’›n
Samand›ra tesislerinde düzenlenen
tören ile Sat›fl Koordinatörü ‹brahim
Altun taraf›ndan S.S.127 No’lu Ko-
operatif Baflkan› Ahmet Çavufl’a tes-
lim edildi.

Kooperatif yöneticileriyle gerçeklefl-
tirdikleri toplant›lar neticesinde tafl›na-
cak kargoya uygun ürün sunduklar›n›
aç›klayan DAF-T›rsan Sat›fl Koordina-
törü Altun, “2 ay devam eden toplant›-
lar›n ard›ndan proje gelifltirdik. Çünkü
standart bir nakliye de¤ildi. Belki de
Türkiye’de ilk defa bu anlamda pro-
fesyonelce düflünülmüfl ve organize
edilmifl lojistik operasyonuydu. Sabiha
Gökçen Havaliman›’na gelecek hem
normal kargo yüklerinin hem de air

kargo olarak adland›r›lan hava uçak
paletlerinin transit çal›flmalar› günde-
me gelecekti. Bu projede baflar›l› ol-
mak için bizim daha önce ihracat
ürünlerinde uygulad›¤›m›z özel kayar
tabanl› sistemi kullanmaya karar ver-
dik. Ve treylerlerimizi bu özelliklerle
donatt›k. Türkiye’de ilk defa bu an-
lamda filo teslimat› yap›yoruz. Araçla-
r›m›z ayn› zamanda yan perdeli, kayar
çat›l›, çat› kald›rma gibi pek çok tek-
nik üstün özelli¤e sahip” dedi.

S.S.127 No’lu Kooperatif’in 400
üyesi bulundu¤unu ve bundan sonraki
çekici yat›r›mlar›nda tek tercihlerinin
DAF olaca¤›n› dile getiren Kooperatif
Baflkan› Ahmet Çavufl, “Sabiha Gök-
çen Havaalan›’nda kargo tafl›mac›l›¤›
yap›yoruz. Kooperatifimiz L1 ve C2
yetki belgelerine de sahiptir. ‹htiyaç
duyulmas› halinde yurtd›fl› tafl›malar›-
na da bafllayaca¤›z” fleklinde konufltu.

T›rsan 30’uncu y›l›nda
yeni arac›yla sürpriz yapt›
Türkiye’nin önde
gelen treyler
üreticilerinden T›rsan,
kuruluflunun 30’uncu
y›l›n› kutlarken,
bünyesine katt›¤›
Hendricks markas›yla
da hedefini büyüttü. 

T›rsan, air kargoda çözüm orta¤›

Nuho¤lu; “T›rsan geride b›rakt›¤› 30 y›l boyunca Türk Otomotiv sanayiine ve Türk nakliye sektörüne
önemli katk›lar sa¤lad›. Ayr›ca üretti¤imiz ürünler bugün Avrupa pazar›nda”
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U.N Ro-Ro iftara
damgas›n› vurdu 

UND’nin geleneksel hale gelen iftar
yeme¤indeki ana tart›flma konular›-
n›n bafl›nda ise UN RO RO flirketi-

nin sat›fl› yer ald›. T‹M Baflkan› O¤uz Sat›-
c›, UN Ro Ro’nun oldubittiyle sat›lmaya
çal›fl›ld›¤›n› belirterek, “Bu ko-
nuda da saçma sapan bir ko-
nunun içerisindeyiz. Ad›n› ko-
yam›yorum, tarif edemiyorum.
Nas›l yönetilece¤i, nas›l iflleti-
lece¤i belli olmadan, buradaki
taraflarla paylafl›lmadan di¤er
taraflarla paylafl›lmadan böyle
bir oldubittiyle birileri birtak›m
fleyleri yapmaya çal›fl›yor. Bu-
nu gerçekten anlamak müm-
kün de¤il. Hani bazen insanla-
r›n ak›llar› durur; buna ak›l dur-
mas› m› deriz ak›l tutulmas› m›
deriz, herhalde öyle bir sürecin
içerisinden geçiyor, UN RO
RO’yu yöneten profesyonel
yöneticiler” dedi.

UN RO RO’nun sat›fl› konu-
sunda tüm nakliyecilerin ku-
rumlar›n d›fl›nda da tepkilerini ortaya koy-
mas› gerekti¤ini aktaran Sat›c›, Ro Ro ge-
milerinde nakliyecilerin araçlar›yla ihracat-
ç›lar›n mal›n›n tafl›nd›¤›na dikkat çekti.
O¤uz Sat›c›, “Kim buna taraf kim taraf
de¤il iyice görmeliyiz. Türkiye menfaatleri-
ni düflünmeden hareket eden nakliyecile-
rimizi de bir tarafa not ediyoruz. Onlarla
ilgi olarak gerekli tavr› üreticilerimiz, ihra-
catç›lar›m›z koyacaklard›r. E¤er piyasa
serbest piyasaysa mutlaka tercihlerimizi,
bizim yan›m›zda kim durdu, arkam›zda
kim durdu yada kim durmad›, görece¤iz
ve ona göre tavr›m›z› gelifltirece¤iz. Bun-
dan kimsenin flüphesi olmas›n” fleklinde
konufltu. 

GÜMRÜKTE SIKINTI
Sat›c›, 2023 y›l›nda 500 milyar dolarl›k

ihracat hedefi olan Türkiye’nin, önemli s›-

k›nt›larla karfl› karfl›ya oldu¤unun alt›n› çi-
zerek, 1996 y›l›nda AB ile imzalanan
Gümrük Birli¤i Anlaflmas›’n›n farkl›laflt›r›la-
rak günün flartlar›na uygun bir hale getiril-
mesi gerekti¤ini savundu. Sat›c› sözlerini
flöyle sürdürdü: “Ciddi s›k›nt›lar var ve
özellikle nakliyecilerle biz üretici ve ihra-
catç›lar et ve t›rnak gibiyiz. Bunlarla ilgili
iflbirli¤imiz sonuna kadar sürecek. Özel-
likle de hükümetin üzerinde bu konuda
büyük bir bask› kuruyoruz. AB müzakere-
leri sürecinden çok daha önemli konu,
Gümrük Birli¤i Anlaflmas›’n›n günün flart
ve koflullar›na uygun hale getirilmesidir.
Sizlerin de her alanda bu sorunun çözü-
müne taraf olman›z gerekiyor. Yar›n öbür
gün AB; Rusya, Ukrayna, Çin, Hindistan
ile serbest ticaret anlaflmas› imzalarsa, bi-
zi göremezsiniz. Bizi göremezseniz, yükü-
müzü de tafl›yamazs›n›z demektir. Bu ko-
nu milli davad›r. Hep birlikte çözmek zo-

runday›z”

V‹ZEL‹ GEÇ‹fiE DEVAM
Avrupa Adalet Divan›’n›n ald›¤›

bir karar sonras› Türk TIR floförle-
rine de vizesiz geçifl hakk› tan›na-
cak gibi bir yanl›fl alg›laman›n
do¤du¤unu belirten UND AB Da-
n›flman› Can Baydarol, bu duru-
mun geçerli bir durum olmad›¤›n›n
alt›n› çizdi. 

AB ülkelerinin vize ve kota en-
gelleriyle mallar›n serbest dolafl›-
m›n› engelledi¤ini aktaran Bayda-
rol, bu konu karfl›s›nda AB ülkele-
rindeki yerel mahkemelerde dava-
lar aç›labilece¤ini belirterek, Adalet
Divan› kararlar›n›n Türkiye’yi resmi
olarak ba¤lamad›¤›n› hat›rlatt›.  

“KAPIDA SIKINTI VAR”

‹ftar gecesinin en önemli konuk-
lar›ndan sektör duayeni Ali Osman
Ulusoy’da, nakliyecili¤in durumu-
nun çok iyi olmad›¤›na iflaret etti.
Gerek hükümet nezdinde, gerekse

Ulaflt›rma Bakanl›¤› nezdinde nakli-
yecinin sorunlar›n› her f›rsatta dile
getirdi¤ini vurgulayan Ulusoy, “Tür-
kiye’nin hemen hemen tüm s›n›r
kap›lar›nda s›k›nt›larla karfl› karfl›ya-
y›z. Geçifl belgesi s›k›nt›m›z var,
akaryak›t s›k›nt›m›z var” diye ko-
nufltu. 

Sarp S›n›r Kap›s›’ndaki s›k›nt›lara
de¤inen Ali Osman Ulusoy, “Sarp
kap›s›nda gümrükte s›k›nt›lar var.

Orada gürcü yetkililerle nakliyeciler ara-
s›nda s›k›nt›lar var. Orada kavgalar gürül-
tüler devam ediyor. Nedir o deposunu in-
diriyor. Deposunu iptal etti¤i zaman C
kart›n› iptal ediyor. Bunun için Ulaflt›rma
Bakan›’yla görüfltüm. Geçici de olsa bu
insanlara yard›mc› olal›m dedim. Ancak
flu ana karda bir neticeye varamad›k.
UND yetkililerinden bu konuda da ad›mlar
atmas›n› bekliyoruz” fleklinde konufltu. 

ULUSOY’A TEfiEKÜRLER

UND olarak hiçbir zaman UN RO
RO’nun karfl›s›nda olmad›klar›n› belirten
UND Yönetim Kurulu Baflkan› Tamer
Dinçflahin, “Bizi mutlu eden fley ise say›n
Saffet Ulusoy’un da sat›fla karfl› olmas›-
d›r. Bizimle birlikte olmas›ndan ötürü ken-
disine teflekkür ediyorum” dedi.  UN Ro
Ro’nun belirli say›daki hisselerinin borsa-
ya aç›larak çok daha yüksek bir oranda
de¤er elde edece¤ini aktaran Dinçflahin,
“Biz hiçbir zaman UN RO RO’nun karfl›-

s›nda olmad›k. Biz zamlara karfl› ç›kt›k.
Sat›fl zaman›nda dahi yüzde 5 zam yapa-
rak bilançolar flirinlefltirilmeye çal›fl›ld›” di-
ye konufltu.

S›n›r Kap›lar›’ndaki modernizasyona da
dikkat çeken Dinçflahin sözlerini flöyle
sürdürdü: “S›n›r kap›lar›ndaki iyilefltirmeler
yap›l›rken s›k›nt›lar da sürüyor. Kap›kule
S›n›r Kap›s›’na alternatif olarak aç›lan
Hamzabeyli S›n›r Kap›s›’n›n yabanc› pla-
kal› araçlar›n pazar paylar›n› artt›rmaya
yarad›¤›n› görüyoruz.”

“HEP BÖYLE OLMALI”
‹ftar gecesinin sponsoru Shell ad›na bir

konuflma yapan, Shell Ticari Akaryak›tlar
Müdürü Hakan Özakman ise sektördeki
birlik havas›na dikkat çekti. Son günlerde
sektörde birlik beraberlik havas› içerisinde
güzel yaklafl›mlar oldu¤unu belirten özak-
man, bu durumdan çok mutlu olduklar›n›
ifade ederek, “Çünkü benim de bu sek-
törde bir pay›m var. Ç›kar kavgas› yap-

mak yerine daha yap›c› birliktelikler olufl-
turmal›y›z. Ben Shell ad›na oluflturulacak
birliktelikte sizlere destek verece¤imize
söz veriyorum” dedi. 

Uluslar aras› nakliyecilerle çözüm orta¤›
olduklar›n› kaydeden Özakman, Gürbulak
noktas›nda UND’ye her türlü  deste¤i ver-
meye haz›r olduklar›n› söyledi. Özakman,
“Shell ya¤lar› ve Shell akaryak›tlar› tama-
m›yla Türk nakliyeciler taraf›ndan yap›l-
maktad›r” dedi.

UND’nin iftar yeme¤inde 
T‹M Baflkan› O¤uz Sat›c›,
sektör duayeni Ali Osman
Ulusoy, AB uzman› ve UND
AB Dan›flman› Can Baydarol,
UND Yönetim Kurulu Baflkan›
Tamer Dinçflahin çarp›c›
aç›klamalarda bulundu.
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Köfle yaz›lar›n›n sorumlulu¤u yazarlar›na aittir.

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

Geleneksel hale gelen Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i iftar yeme¤inin gündeminde UN-Ro-
Ro sat›fl› yer ald›.Konuflmac›lar, Un-Ro-Ro’nun sat›fl›na iliflkin çarp›c› aç›klamallarda bulundu. 

ALTO Baflkan›’ndan tonaj uyar›s›

Bakanl›k 
fazla tonaj için 
dü¤meye bast›

K
arayollar›nda yap›lan denetimlerde; tra-
fik kurallar›na ve kanunlara uymayarak
istiap haddinden fazla yük alan, 5 bin

623 araç sürücüsüne idari para cezas› kesildi.
2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanunu kap-

sam›nda etkin denetimler bafllad›. Trafik kural-
lar›na ve kanun-
lara uymayan
sürücülere;
Ulaflt›rma Ba-
kanl›¤› Bölge
Müdürlü¤ü ile
‹l Valilikleri
emrinde görevli
trafik ekiplerin-
ce para cezas›
uygulan›yor.
Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Diyarba-
k›r, Erzurum, ‹stanbul, ‹zmir, Samsun, Sivas ve
Trabzon Ulaflt›rma Bölge Müdürlükleri ile 81
‹l Valilikleri taraf›ndan 01 Temmuz–07 Eylül
2007 tarihleri aras›nda gerçeklefltirilen kontrol-
lerde, kurallara uymayan araç sürücülerine göz
açt›r›lmad›. A¤›rl›k boyut kontrollerinde 252
bin 8 araçtan, istiap haddinden fazla yük alan 5
bin 623 araç sürücüsüne 2 milyon 463 bin 415
YTL idari para cezas› kesildi.

A
lia¤a Ticaret Odas› (ALTO) Baflkan›
Adnan Saka, tafl›ma yapan kifli ve
kurulufllar›, Karayollar› Trafik Kanu-

nu ve Tafl›ma Yönetmeli¤i hükümleri do¤rul-
tusunda trafik ve karayolu güvenli¤i gere¤i
afl›r› yükle tafl›ma yap›lmamas› konusunda
uyard›.

Konuya iliflkin bir aç›klama yapan ALTO
Baflkan› ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
¤i (TOBB) Ticaret Odalar› Konsey Üyesi Ad-
nan Saka, “Karayollar› Trafik Kanunu ve Ka-
rayolu tafl›ma Yönetmeli¤i gere¤i; araçlar›n
yüklenmesinde belirtilen ölçü ve esaslara ay-
k›r› olarak tafl›ma s›n›r›ndan fazla yük almak,
dingil a¤›rl›klar› afl›lacak flekilde yükleme,
azami toplam a¤›rl›klar›n afl›lmas› ve gabari
d›fl› yüklenmesi yasaklanm›flt›r. Üyelerimizin
ma¤duriyetle karfl›laflmamas› için bu konuda

dikkatli davran›lmas› gerekiyor” dedi.
Karayollar›nda denetimlerin s›klaflt›r›ld›¤›-

n›, Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n ve TOBB’un da
konu hakk›nda uyar›larda bulundu¤unu kay-
deden Saka, “Araçlar›n a¤›rl›k ve boyutlar›na

iliflkin olarak, 2918 say›l› Kanunun (b) ve (f)
bentlerine uymayan iflletenlere bin 78 YTL.,
(b) ve (f) bentlerine ayk›r› yük gönderenlere 2
bin 156 YTL idari para cezas› uygulanmakta-
d›r” diye konufltu.

Karayollar›nda her y›l binlerce trafik kaza-
s› oldu¤unu, son 7 y›lda meydana gelen 3,5
milyon trafik kazas›nda 23 bin kiflinin yafla-
m›n› kaybetti¤ini dile getiren Saka, yollardaki
trafik güvenli¤inin toplumsal önem arz etti¤i-
ni vurgulad›. Araçlar›n yasal s›n›rlar içinde
yüklenmesinin; trafik güvenli¤i ve karayolu
alt yap›s›n›n korunmas› bak›m›ndan çok
önemli oldu¤unu ifade eden Saka, tafl›tlar›n
yasal ölçü ve s›n›rlar›n üzerinde yüklenmesi
halinde idari müeyyidelerin yan› s›ra Bakan-
l›k taraf›ndan yurtd›fl›na ç›k›fl izinlerinin de
iptal edildi¤ini hat›rlatt›. 
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P
anik atak, hafif psikolojik hastal›kt›r ve dün-
yadaki meslek guruplar› aras›nda en çok
floförlük mesle¤iyle ilgilenen bireyler ara-

s›nda görülür. Bireyin bu rahats›zl›¤› yaflamas›n-
da en büyük faktör korkudur.

Panik atak en k›sa ve öz tabiri ile ani olarak
ortaya ç›kan endifle - kayg› nöbetidir. Bu endifle
ve kayg› nöbeti kiflinin vücudunda baz› fiziksel
belirtilerle kendini gösterir. Bu yüzden de ço¤u
zaman kiflide yo¤un bir korku ve rahats›zl›k duy-
gusu yarat›r. Bu yo¤un korku duygusu içinde ki-
fli, çok kötü bir fley olaca¤›n›, onun için sonun
geldi¤ini, ölece¤ini veya kalp krizi geçirece¤ini
düflünür.

Panik atak direkt kalp krizine neden olmuyor
ama kifli kendinde o kadar yo¤un bir korku yara-
t›yor ki; o korku kalp krizine neden olabiliyor!..
Panik atak halinde kalp at›fllar› h›zlan›r, yüzde k›-
zarma, terleme, titreme ya da sars›lma, nefes
darl›¤› ya da bo¤uluyor hissi, solu¤un kesilmesi,
gö¤üs a¤r›s›, bafl dönmesi, kontrolünü kaybede-
ce¤i ya da ç›ld›raca¤› korkusu ve kolda uyuflma
gibi baz› belirtiler bafllar. Kalp krizi olmamas›na
ra¤men, kalp krizinin tüm belirtileri panik atak
halinde ortaya ç›kar…

Hafif psikolojik rahats›zl›klar›n en büyük özelli-
¤i: Yüzde 100 iyi olan ve iyi olduktan sonra hiç-
bir kal›nt› b›rakmayan ve çok özel büyük bir olay
olmad›¤› takdirde de genelde kendili¤inden nük-
setmeyen rahats›zl›klard›r. Panik ata¤›n özelli¤i
gerçekte olmad›¤› halde bir tak›m fleyleri sanki
oluyormufl gibi düflünerek, bunlar›n korkusuna
kap›lmakt›r. Örne¤in uçak korkusu, köpek kor-
kusu gibi korkular› çok yo¤un olarak yaflamak
veya panik haline getirmektir. Bunun yan›nda
deprem pani¤i de bu hastal›kla ilgili rahats›zl›kla-
r›n bafl›nda gelir.

Panik atak bir fobidir. Türkçede korkunun t›b-
bi kelime karfl›t› da fobidir. Ama fobi normal olan
bir korku de¤ildir. Normalden hem fazlal›¤› var
hem de kifli bundan korkulmamas› gerekti¤ini
bildi¤i halde korkuyor. Bu bir psikolojik rahats›z-
l›k ama bir de eyleme dönüfltürülmüfl hali vard›r
ki; iflte o zaman kifli kelimenin tam anlam›yla ha-
yat›n› kâbusa çeviriyor. Köpek korkusu olanlar
soka¤a ç›kamazken, trafik kazas› yapan veya ta-
n›k olan (ölümlü ya da yaralamal›) kiflilerde araca
binmeme korkusu bafllar.

Panik atak rahats›zl›¤› herkeste görülebilir.
Ama en çok hangi meslekte görülüyor diye ba-
kacak olursak; Bilim adamlar› taraf›ndan yap›lan
bir araflt›rmada floförlerin panik atak rahats›zl›¤›-
na yakalanma oranlar›n›n, di¤er meslek gurupla-
r›na göre daha fazla oldu¤u tespit edilmifl. fio-
förlük mesle¤inde ise ilk s›ray› otobüs floförleri
çekerken, patlay›c› ve yan›c› madde tafl›yan tan-
ker floförleri ise ikinci s›rada otobüs floförlerini
takip ediyor. Ayr›ca Panik atak, uzun yol a¤›r va-
s›ta floförlerinde de çok s›k gören bir hastal›kt›r. 

Kifliyi üzen, rahats›z eden, bütün kontrolünü
kaybetmesini sa¤layan bir olay ortaya ç›kt›¤›nda
panik devreye giriyor. Rahats›zl›¤›n bilinçalt›na
yerleflmesiyle birlikte, ayn› olay›n tekrar edece¤i
endiflesi yaflanmaya bafll›yor.

fioförde panik atak; trafik kazalar›n›n izlenme-
siyle de ortaya ç›kabilir. Bunun yan›nda patlay›c›
ve yan›c› madde tafl›yan araç floförlerimiz, tehli-
kenin içinde seyir etti¤ini sürekli düflünürse, pa-
nik atak içine girebilir. 

E¤er panik atak uzun süre tedavi edilmezse,
psikolojik kökenli baflka rahats›zl›klar› meydana
getirebilir. Örne¤in kifli evden d›flar› ç›kmaktan
korkar olursa, panik ata¤a "agorafobi" efllik edi-
yor diyebiliriz. Bunun d›fl›nda sosyal ortamdan
kopma sonucu kiflide depresif bir duygu-durum
oluflabilir.

Panik atak deyip geçmeyin

Alanur
ÖZALP

Alanur ÖZALP

YAKLAfiIM

Uzman Psikolog  
(0212) 352 09 42

‹FTAR GECES‹NDE, NAKL‹YE SEKTÖRÜ GÜNDEM‹YLE ‹LG‹L‹  ÇARPICI AÇIKLAMALAR YAPILDI
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Bu ‹çiflleri Bakan› da
yan›l(t›l)acak m›?

F acia say›s› art›fllar›nda; Sürücüleri mi
suçlayacak, yoksa yolu ve denetimi de

görecek mi?
Yeni ‹çiflleri=Trafik ve Yol Denetleme

Bakan›m›z; Prof. Dr. Beflir ATALAY oldu.
Malum, 60. Cumhuriyet Hükümetimiz de
kuruldu. Bakanlar›m›zdan baz›lar› de¤iflti,
baz›lar› ayn› kald›. Sn. AKSU’nun,
‹çiflleri’nden gidece¤ini ummuyorduk.
Be¤eneni de be¤enmeyeni de vard›.
De¤ifliklik inflallah hay›rl› olur. Kendisinin
akademisyenli¤i, sistemcilik de
kazand›rd›¤›ndan, konusuna çok iyi hakim
olabilmek için çok çabalayaca¤›n› umar›m,
dilerim.

Say›n AKSU’ nun bence kusuru;
konudaki tek uzman gördü¤ü ve dinledi¤i
kesimin, Emniyet Genel Müdürlü¤ü camias›
ve sivillere adeta kapal› olmas›yd›.

Daha önceki bir makalemden al›nt›larla;
yeni Bakan›m›z Sn. ATALAY’ ›
bilgilendirerek kutluyorum, baflar›lar
diliyorum.

TRAF‹K, POL‹T‹KAMIZIN, POL‹S‹M‹Z‹N,
‹STAT‹ST‹KLER‹M‹Z‹N RÖNTGEN‹  

Bu içerikte, Trafik Polisimizin,
Politikam›z›n, ‹statistiklerimizin de röntgeni
vard›r.

‹statistiklerin önemi, yeni
Cumhurbaflkan›m›z Sn. Gül’ün son
kat›ld›klar› (Baflbakan yard›mc›s› ve D›fliflleri
Bakan› olarak) bir uluslararas› toplant›
yap›lm›flt›, ‹stanbul’ da; “AB, TC ve
‹statistik” diyebiliriz. Orada vurgulam›fllard›:
“‹STAT‹ST‹KLER ÇOK ÖNEML‹D‹R!
B‹ZLERE TANIDA VE ÇÖZÜMDE,
‹ZLEMEDE, BAfiARIDA YOL GÖSTER‹R!”
(Kendilerini de kutluyor, baflar›lar diliyoruz.)

‹çiflleri Bakan›m›z Sn. Aksu’nun bir
aç›klamas›n› daha internetten ald›m.
(13.11.2006 Y. fiafak)  Aç›klamaya sebep;
bir milletvekilinin sorusu (Hüseyin GÜLER,
ANAP-Mersin). Önce, bir an›y› paylaflal›m.

ÖNÜNDEK‹ KÂ⁄IDI OKUYAN KADIN
Benzetmede hata olmas›n, geçmifl

dönemleri hat›rlad›m. 12 Eylül’de kapat›lan
partilerin yerine yenileri, yasakl› liderlerin
emanetçileriyle kuruluyor. AP yerine DYP’yi
Sn. DEM‹REL vekili C‹NDORUK; CHP
yerine DSP’yi de Sn. B. ECEV‹T vekili Sn.
Rahflan Han›m kuruyorlar. Seçime de
kat›l›yorlar. Propaganda konuflmalar›, TRT
den yay›nlan›yor. Rahflan Han›m; kafas›n›
önündeki notlardan kald›rmadan, okumay›
sürdürürdü. Sn. ÖZAL’ da ona isim takm›flt›:
ÖNÜNDEK‹ KÂ⁄IDI OKUYAN KADIN!

BAKANIN AÇIKLAMASI
Bafll›k : “KAZALAR, SÜRÜCÜ

HATALARINDAN KAYNAKLANIYOR”
Özet: Bir önceki y›la göre – az da olsa-

trafik kazalar›nda ARTIfi varm›fl.
Etkenleri de;
a) Sürücü art›fllar›,
b)  Sürücü kusurlar›,
c) Tafl›t say›s›nda art›fl (2006

Temmuzunda; önceki y›la göre yüzde 35)
imifl.

Azalan sürücü suçu etkenler:
_  Alkollü araç kullanmada: yüzde 7.5

(alkollü sürüfl demek istiyorlar. )
_  Afl›r› h›zda: yüzde 21.4
_  Uygun park etmifl araçlara çarpmada:

yüzde 29.7
_   Geçme yasakl› yerlerden geçmede:

yüzde 2.4   (sollama m›, belli de¤il.)

BAKAN AKSU, NE OKUYOR?
Tabii ki istatistik rakaml› aç›klamal› verileri!

Onlar› kim yaz›yor? Kendi ekibi; Emniyet
Genel Müdürlü¤ü, Trafik Hizmetleri
Baflkanl›¤›. Hatta bu rakamlar› TÜ‹K (eski
D‹E) Türkiye ‹statistik Kurumu kullan›yor. 

‹nan›l›r m›? HAYIR!  HAYIR!  HAYIR!

EMN‹YET GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü BASKI
ALTINDA MI?

Evet. “TC Polisi Baflar›l› Olmak
Zorundad›r !” bask›s› alt›nda her alanda,
herkesle, her fleye ra¤men. Hem de Trafik
Konusu; d›fl kap›n›n – d›fl mandal› edilerek. 

(Em. Gn.  Md.’ de; 27 ayr› Daire
Baflkanl›¤› var; Pasaport, Kaçakç›l›k, Mali,
Narkotik gibi. fiimdi üstüne Trafik Hizmetleri
Baflkanl›¤› kurulan Trafik Daire Baflkanl›¤›
da böyleydi.)

‹STAT‹ST‹KLER‹M‹Z NEDEN
GÜVEN‹LMEZ?

1) Yol kusurlar›n›; Kaza Tutanaklar›nda
gizlerseniz,

2) Trafikli ölümleri tam kaydetmezseniz;
güvenilmez.

Aç›klayal›m:
Polislere genelge (özeti): “Trafik Kaza

Tutanaklar›nda yol kusuru belirtmek; ait
oldu¤u kurumun ilgili yetkilisinin yaz›l›
onay›na ba¤l›,  aksi halde yasakt›r.”

Sadece olay an›nda/yerinde ölenler
kaydedilir. Sonrakiler hariçtir. Sanki baflka
etkenlerden ölmüfllerdir.  Modern ülkelerde
bir olaya kar›flan tüm trafikzedeler; 30 gün
içinde ölürlerse, trafik ölümü olarak kayda
geçerler.                                

SÜRECEK

Ahmet
TÜRKO⁄LU

Ahmet TÜRKO⁄LU

Ramazan Bayram›’nda
yine Suriye vatan-
dafllar› Türkiye’ye

gelecek. Bayramlaflma gö-
rüflmeleri ile ilgili olarak
bir günlük çal›flma ziyareti-
ne giden Reyhanl› Kayma-
kam› Cemalettin Y›lmaz,
ayn› gün yurda döndü. 

Suriye’nin Bab-Al Hawa
Gümrük Kap›s›’nda yap›lan

bayram görüflmesine Kay-
makam Cemalettin Y›lmaz,
Suriye’nin ‹dlib iline ba¤l›
Harim ilçe kaymakam› Al-
bay Talal  Merzuk kat›ld›.

Reyhanl› Kaymakam›
Cemalettin Y›lmaz, Rama-
zan Bayram›’nda Suriye
vatandafllar›n›n daha önce
de oldu¤u gibi bu bayram-
da da Türkiye’ye toplu tafl›-
ma araçlar› ile gelerek ya-

k›nlar›nda yat›l› bayramlafl-
ma yapaca¤›n› aç›klad›.

Bu arada geçen y›l uygu-
lanmas›na bafllan›lan s›n›r-
s›z bayramlaflmadaki 48 sa-
at süre uygulanmas›n›n de-
vam etti¤ini hat›rlatan Kay-
makam Y›lmaz, Suriye’den
gelen ziyaretçilerin de ayn›
flekilde yak›nlar›n›n yan›n-
da 48 saat süre ile kalabile-
cekleri kaydetti.

Cilvegözü Gümrük
Kap›s›’nda, emni-
yet komisyonu ye-

ni bir karar ald›. Al›nan
karara göre bundan böyle
Cilvegözü’nde ifl takipçi-
li¤i yap›lmayacak.

Reyhanl› Kaymakam›
Cemalettin Y›lmaz bafl-
kanl›¤›nda kurulan Cilve-
gözü Gümrük Kap›s› Em-
niyet Komisyonu, ald›¤›
yeni karar› uygulamaya
bafllad›.

Daha önce yap›lan ifl
takipçili¤inin yasal olma-
d›¤›n› ifade eden Reyhan-
l› Kaymakam› Y›lmaz,
araç sürücülerinin bundan
böyle ifllemleri kendisinin
yapaca¤›n› aç›klad›. 

TIR sürücülerinin güm-
rük ifllemlerini yapt›r›r-
ken, evraklar›n›n eksik ol-
mas› halinde ba¤l› oldu¤u
firmadan bir görevli iste-
yebilece¤ini vurgulayan
Kaymakam Y›lmaz, gö-
revlinin yük ve arac›n be-
yanname veya di¤er bel-
gelerindeki eksiklikleri ta-
mamlad›ktan sonra güm-

rük alan›ndan ayr›laca¤›n›
kaydetti.

Kaymakam Y›lmaz,
“Gümrü¤ün modern yap›-
ya kavuflmufl olmas›yla
sürücü arac›ndan inme-
den, muhafaza, polis, kan-
tar, tescil,  muayene, girifl
gibi her türlü ifllemlerini
yapabiliyor. Bu nedenle
de ifl takibi yapmak söz
konusu de¤il. Zorunlu ol-
mad›¤› ve sürücünün de
talebi olmad›¤› sürece ifl
takipçisi olarak sahaya
girmek mümkün olmaya-
cakt›r” dedi. 

H
abur’dan Irak’a girifl yapan
Türk fioförleri, Halil ‹bra-
him Gümrü¤ü’nde Peflmer-

gelerin vize dayatmas›yla karfl› karfl›-
ya kald›. Peflmergeler, 3 ayl›k süresi
kalan vizelere girifl izni vermeyince,
sürücülerin huzuru kaçt›.

Kuzey Irak’a yük tafl›yan Türk flo-
förleri, Peflmergelerin her gün bir
baflka oyunu ile karfl› karfl›ya kal›yor.
Türk floförleri, Peflmergelerin kendi-
lerine uygulad›klar› bu kurallar kar-
fl›s›nda yetkililerin biran evvel devre-
ye girerek, sorunu çözmesini istiyor.

90 günlük vize süresi kalan Türk
floförleri, Habur S›n›r Kap›s›’nda
araçlar›n› park ettikten sonra fi›r-

nak’a geçerek, vize sürelerini uzat›-
yor. Uygulamaya tak›lan floförlerden
Mahmut Uysal, “Her 90 gün kala
vizeyle mi u¤raflal›m? Peflmerge
flimdi yeni bir kanun ç›karm›fl ve
vize bitifl süresine 3 ay kalanlar› geri
Türkiye’ye çeviriyor. Irak’a geçebil-
mek için vize süremizin en az 4 ay
olmas› laz›m, yoksa geri çeviriyor-
lar. Ben flimdi bir daha gidece¤im.
Vizemin süresi 05 Kas›m 2007 tari-
hinde dolacak ama beni yine geri çe-
virecekler. Tüm ›srarlar›m›za ra¤-
men 90 ve 90 günden az süresi ka-
lan vizeleri kabul etmiyorlar. Yetkili-
ler sesimizi duysunda yard›mc› ol-
sunlar” diyerek yaflad›¤› s›k›nt›lar›
dile getirdi. 

fiimdi de vize sorunu!
PEfiMERGELER, TÜRK fiOFÖRLER‹NE YÖNEL‹K HERTÜRLÜ OYUNU OYNUYOR 

Peflmergelerin Türk
floförlerine yönelik
uygulad›¤› vize sorunu,
s›n›rda uzun araç
kuyruklar›n›n oluflmas›na
neden oldu. fioförler,
yetkililerden sorunlar›n
çözülmesi konusunda
yard›m istedi.

Vize süresi 90 ve 90 günden az olan Türk floförleri peflmergelerin dayatmas›yla karfl›karfl›ya kald›.
Girifl yapamayan Türk floförleri s›n›rda uzun araç kuyruklar› oluflturdu...

S›n›rda s›n›rs›z bayramlaflma Cilvegözü’nde
ifl takipçili¤i
yasakland›!..

Cemalettin Y›lmaz 

T
ürkiye’deki kam-
yoncular, haks›z
bürokratik engel-

lerle adeta çileden ç›kart›-
l›yor. Bir market, berber
gibi arac›yla esnafl›k ya-
pan nakliyeciler, bürokra-
sinin haks›z uygulamalar›
alt›nda ezilmeye devam
ediyor. Son olarak, Akyaz›
fioförler ve Otomobilciler
Odas› Baflkan› Hikmet Öz-
gür ve 75 Nolu Kamyon-
cular Kooperatif Baflkan›
Adem Atmaca ortak bir
aç›klama yaparak, floför
esnaf›n›n maliyeye olan
vergi borcundan ötürü

araçlar›n›n fenni muayene-
lerini yapamad›klar›n›,
fenni muayenesi yap›lama-
yan araçlar›n›n da trafikte
yap›lan kontrollerde ba¤-
lanmas›yla ma¤dur edil-
diklerini kaydetti. 

Vergi borcu nedeniyle
araçlar›n›n fenni muayene-
lerini yapt›ramayan ve tra-
fik denetlemelerinde araç-
lar› ba¤lanan kamyoncu
esnaf›n›n iste¤i isi yetkili-
lerin bu konuya duyars›z
kalmamalar› ve kendileri-
ne yard›mc› olacak ad›m-
lar›n biran önce at›lmas›
olarak belirtiliyor.

Kamyoncular›n
vergi borcu isyan› 
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K
arsan ile Hyundai aras›nda imzalanan 5
y›ll›k anlaflma sonucunda HD 35 ve HD
75 hafif kamyon modellerinin Türkiye’de

üretimi Karsan taraf›ndan yap›lmaya baflland›. Araç-
lar›n sat›fl, servis ve yedek parça hizmetlerini kapsa-
yan distribütörlü¤ü ise ‹sotlar Grup taraf›ndan yürü-
tülmekte. ‹sotlar Grup; Kore’de ve dünyan›n çeflitli
ülkelerinde baflar›s› kan›tlanm›fl bu arac›n, Türki-
ye’de de önemli sat›fl adetlerine ulaflmas›n› sa¤laya-
cak. fiu anda 20 noktada yetkili sat›c›lar›yla sat›fl ve
servis hizmetlerini yürüten grup, 1 y›l içinde bu sa-
y›y› 40’a ç›kartacak. Sat›fl Müdürü Cenk K›z›l›rmak,
“K›sa sürede araçlar›n Türkiye genelinde genifl sat›fl
ve servis teflkilatlanmas› sa¤layarak pazar pay›m›z›
artt›raca¤›z. Hyundai HD serisi, 3,5 ve 7,5 ton kapa-
sitesi ile yük tafl›mac›l›¤›nda mükemmel ifl orta¤›”
dedi. ‹htiyaca yönelik kabin ve dingil mesafesi su-
nan HD serisi, nakliyeciye en uygun tercihi yapma
olana¤› sa¤l›yor. Hyundai HD serisi, kabin içi kon-
for ve sürüfl keyfinin yan› s›ra, Hyundai kalitesi ve
güvenilirli¤i ile birlikte ekonomik sürüfl imkân› da
sunuyor.

Güvenli sürüfl ve ergonomik yap›s›yla Hyundai
HD serisi, yük tafl›mac›l›¤›nda konforlu yolculuklar
sunarken, öne e¤imli kontrol paneli, sürücü dikkati-
nin da¤›lmamas› için özel olarak tasarlanm›fl. Kap›,
tutunma rahatl›¤› düflünülerek tasarlanm›fl ve ko-
numland›r›lm›fl. Sürücüler, HD serisinin genifl ön
cam› sayesinde dar alanlarda dahi güvenli manevra

yapabiliyor. Araçlar, dayan›kl› materyaller ve nite-
likli yer kaplamas› ile mükemmel ses izolasyonu,
yeni tasar›m ahflap görünümlü kontrol paneli ve led
düflmeleri ile sürücüsüne ayr›cal›k kazand›rmakta.

Karsan taraf›ndan üretilen Hyundai Truck HD 35
ve HD 75 ürün gruplar›n›n önümüzdeki y›llarda çe-
flitlenece¤ini ifade eden ‹sotlar Grup Sat›fl Müdürü
Cenk K›z›l›rmak, “Karsan ve Hyundai taraf›ndan
imzalanan anlaflma sonras› araç Bursa’n›n Akça-
lar Köyü’nde bulunan Karsan
fabrikas›nda üretilmeye
bafllad›. Üretici Karsan
Fabrikas› ve Türkiye
distribütör
firma da
‹sotlar’d›r.
3,5 tonluk
HD 35 kam-
yonet ve 7,5
tonluk HD
75 kamyon
olmak üze-
re iki ana
ürün plan-
land›. Da-
ha sonra
bu ürün
grubu çe-
flitlendirerek Türkiye pa-
zar›na belli bir pay çerçe-
vesinde devam edecektir.
‹sotlar Grup, bu çerçevede Türkiye çap›nda 20 adet
yetkili sat›c› teflkilat› kurdu. Bu teflkilat bir sene için-
de 40 âdete ç›kacak ve o seviyede de devam edecek.
Bakt›¤›m›z zaman ilk hedefimiz birinci sene Türkiye
pazar›ndan kamyon, kamyonet segmentinden yüzde
10 pazar pay›na ulaflmak” dedi. Otomotiv pazar›nda
yaflanan daralmaya ra¤men pazardan yüzde 10 pay
hedeflediklerini aç›klayan K›z›l›rmak, “Kuraca¤›m›z
agresif bayi teflkilat›, tan›t›m ve saha çal›flmalar›yla
da bu pazar pay›n› pekifltirmeyi hedefliyoruz” diye
konufltu.

TEKNOLOJ‹ HAR‹KASI

Hyundai Truck HD 35 ve HD 75 araçlar›n yeni
jenerasyon ile üretildi¤inin alt›n› çizen K›z›l›rmak,
“HD serisi araçlar›m›z yeni jenerasyonla üretimi
gerçeklefltirildi. Araçalar›m›z›n teknolojisi yüksektir.
En önemli özelliklerinden bir tanesi de teknolojinin
yan›nda esteti¤i ve konforudur. Araçlarda Hyundai
motor kullan›l›yor. Hyundai HD’nin ultra sert flasisi,
araç güvenli¤ini ve performans›n› art›rmaktad›r. Ge-

lifltirilmifl amortisör teknolojisi ve yaprak yaylar›, is-
ter yüklü ister yüksüz durumda, en uygun süspansi-
yon direncini yarat›r. Ayr›ca HD 35’te standart ola-

rak yer alan ‘Yüke Göre Otomatik
Fren Ayarlama Sistemi’, büyük

boy fren balatalar› ve ikili
fren destekleri, sürekli
güvenilir ve güçlü fren
sa¤lar. HD 75 serisin-
de acil fren duru-
munda direksiyon
hâkimiyetini sa¤la-
yan ABS teknolo-

jisi mevcuttur.

Yükseltilmifl
fren ve debriyaj

performans›, kuvvet-
lendirilmifl süspansiyon ve

geniflletilmifl dingil kapasitesi ile HD 75, daha fazla
yükleme kapasitesi sunmaktad›r. Rutin bak›m kap-
sam›nda, bütün s›v› seviyeleri kolayca kontrol edile-
bilir ve geliflmifl entegre mazot filtresi sadece 20 bin
km aral›klarla servis gerektirir” fleklinde konufltu.

BURSA’DA ÜRET‹L‹YOR, 
TÜRK‹YE KAZANIYOR

Türkiye’de Hyundai’nin güçlü bir imaj› oldu¤una
dikkat çeken ‹sotlar Grup Sat›fl Müdürü Cenk K›z›-
l›rmak, konuflmas›n› flöyle sürdürdü:

Hyundai’nin Türkiye’de tan›n›rl›¤› ilk befl marka
içindedir. Dolay›s›yla bu çok önemlidir. Hyundai
Truck olarak biz de imaj› aynen devam ettirmeyi ve
yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle de bayii tefl-
kilat›n›n kurumsal yap›s› ve görselli¤i üzerinde ver-
di¤i hem sat›fl hem de sat›fl sonras› hizmet konusun-
da özellikle çok büyük önem vererek duruyoruz ve
bu konunun alt›n› çiziyoruz. Sat›fl ve sat›fl sonras›n-

daki yap›lanmay› da bu flekilde oluflturduk. Mevcut
yetkili sat›fl› yapan noktalar ayn› zamanda sat›fl son-
ras› hizmeti veren noktalard›r. Tan›n›rl›¤›n›n yan›nda
ikinci önemli bir konu arac›n yerli üretim olmas›d›r.
Yani Türkiye’nin en büyük sanayi kurulufllar› ara-
s›nda yer alan Karsan Fabrikas›’nda, Türk iflçisinin
çal›flt›¤› bir kuruluflta üretilmesi bizim için çok
önemlidir. Tedarik problemi aç›s›ndan, yan sanayi-
nin oluflmas› ve Türkiye’ye katk› sa¤lamas›, insan›-
m›za ifl gücü yaratmas› aç›s›ndan çok önemlidir. Ve
bu çerçevede çal›flmalar›m›z› yönlendirip, pazar pa-
y›n› da mümkün oldu¤u kadar yükselmeyi hedefli-
yoruz.

GIDA TAfiIMACILARI VE 
LOJ‹ST‹KÇ‹LER‹N H‹ZMET‹NDE

HD 35 ve HD 75 araçlar özellikle da¤›t›m sek-
töründe kullan›lan araçlard›r. Bu sektördeki g›da
da¤›t›c›lar›, bal›kç›lar, sebze ve meyve tafl›y›c›lar›,
meflrubat da¤›t›c›lar›, mobilya ve beyaz eflya gibi
firmalara ya da flah›s bazl› bireysel tafl›mac›lara
satmay› hedeflemekteyiz. Bunun yan›nda lojistik
köylerin kurulmas›yla birlikte TIR’lar ile gelen
mallar, flehir içine kamyon ve kamyonetlerle da¤›-
t›lacak. Dolay›s›yla lojistik firmalar› da bizim
müflteri portföyümüz aras›ndad›r. Konforun yan›n-
da tasarruf sa¤layabilece¤iniz, yak›t avantaj›yla
öne ç›kan bir araçt›r. Her ne kadar rakiplerimizin
ürünleri ile teknik özellikleri birbirine yak›n
görünse de birçok konuda tamamen farkl›d›r. Ya-

k›t olay› çok hassas bir konudur. Yak›t tüketimi,
farkl› yüklerde farkl› km ve farkl› yollarla de¤ifl-
kenlik gösterir. Fabrika içinde ve kendi bünyemiz-
de yapt›¤›m›z, rakip ürünlerle ilgili çal›flmalarda
yak›t tüketiminde avantajlar tespit ettik. 

KARSAN’IN BURSA FABR‹KASINDA ÜRET‹LEN ARAÇLARI, ‹SOTLAR PAZARA SUNUYOR

Hyundai Truck Türkiye yollar›ndaHyundai Truck Türkiye yollar›nda

A
nadolu Isu-
zu’nun mü-
hendislik,

kalite ve üretim fa-
aliyetlerinden so-
rumlu Teknik Di-
rektörlük görevine
Japon Isuzu Motors
Ltd’den Toshinori
Takasaki atand›.

2004 y›l›ndan bu
yana Isuzu Motors
Ltd.’de Araç Parça-
lar› Üretim Mühen-
disli¤i Departman›
Genel Müdürü olarak görev yapan Takasaki,
yeni görevine 03 Eylül 2007 tarihinde baflla-
d›. 1960 y›l›nda Japonya’da do¤an Takasaki,
1982 y›l›nda Nihon Üniversitesi Makine Mü-
hendisli¤i Bölümü’nden mezun. 

Toshinori Takasaki, Nisan 1982’de Isuzu
Motors Ltd’de Araç Boyas› Üretim Mühen-
disli¤i Sorumlusu olarak göreve bafllad›. Ta-
kasaki, Eylül 1988’de North American Suba-
ru – Isuzu Automotive Üretim Mühendisli¤i
görevine, Nisan 1992’de Isuzu Motors Ltd.
Araç Montaj Üretim Mühendisli¤i Departma-
n›’na atand›.

A¤ustos 1994’te I.C Engineering Corpora-
tion’da Isuzu Motor Ltd. için Yurt içi ve Yurt
d›fl›ndaki fabrika inflas› sorumlusu olarak gö-
revine devam eden Takasaki, 1998 y›l› May›s
ay›nda North American Subaru – Isuzu Auto-
motive’e transfer oldu. Toshinori Takasaki,
Nisan 2001’de Isuzu Motors Ltd’de Araç
Parçalar› Üretim Mühendisli¤i Departman›
fiase Üretim Mühendisli¤i Müdürü görevine
ve 2004 y›l› Ocak ay›nda da Araç Parçalar›
Üretim Mühendisli¤i Departman› Genel Mü-
dürlü¤ü’ne getirilmiflti.

Anadolu
Isuzu’ya yeni
teknik direktör

Toshinori Takasaki

Hyundai Truck Türkiye Distribütörü ‹sotlar Grup Sat›fl Müdürü Cenk K›z›l›rmak; “HD 35 ve
HD 75 hafif kamyon modellerimiz ile ilk y›l yüzde 10 pazar pay› hedefliyoruz.”

Hyundai Truck’lar pazara ilk baflta flase olarak sunulacak
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