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Motorin Fiyatlar›
‹stanbul :   2.53
Ankara :   2.56
‹zmir :   2.52

Adana :   2.53
D.Bak›r :   2.61
Kayseri :   2.57
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A
merikan Fon fiirketi
KKR’ye sat›fl› için
Rekabet Kuru-

lu’ndan onay bekleyen UN.
RO-RO’da tafl›ma fiyatlar›na
zam yap›ld›. UN. RO-
RO’nun sefer bafl›na yapt›¤›
130 Avru’luk zamma gerek-
çe olarak petrol fiyatlar›nda-
ki art›fl gösterildi. Tafl›ma fi-
yatlar›ndaki zam haberiyle
ilgili, flirketin müflterilerine
gönderdi¤i yaz›l› aç›klama-
da; “08.11.2007 Perflembe
gününden itibaren geçerli ol-
mak üzere navlun BAF k›s-
m›na: yar› römorklar için (gi-
difl-dönüfl) 95 Avro, kopmle-
ler için (gidifl-dönüfl) 125

Avro ve uzun araçlar için (gi-
difl-dönüfl)  130 Avro ilave
edilecektir” denildi. fiirketin
zam haberini aç›klamas›n›n
ard›ndan UND Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Tamer Dinçfla-
hin bir bas›n toplant›s› dü-
zenleyerek, 130 Avro’luk
zamma tepki gösterdi.

Dinçflahin, “UN. RO-
RO’nun sat›fl sürecinde
KKR, ‘hiçbir flekilde zam ya-
p›lmayacakt›r. Sektörün men-
faatine ayk›r› herhangi bir gi-
riflimde bulunulmayacakt›r.’
aç›klamas›n› yapm›flt›. Bu-
gün ise yapt›¤› zamla hem bi-
zi hemde ihracatç›m›z› flaflk›-
na çevirdi” dedi. 6’da

TREDER’den 
Do¤ufl’a davet

Türkiye’nin, Almanya’dan sonra TIR karnesi ile çal›flan en büyük filoya sa-
hip ülke oldu¤una dikkat çeken TREDER, uluslararas› tafl›ma firmalar›ndan
yüzde 90’›n›n araç park›nda ülkemiz ürünlerinin oldu¤unu kaydetti.  Aç›kla-

mada özetle; “TREDER ve üyeleri, ülkemizin ekonomik geliflmesinde görev ve sorum-
luluklar›n› bilerek, ülkemizin kendi markalar› ile faaliyet gösterdi¤i ve rekabetçi avan-
taj› olan sektörü gelifltirmek amac›yla bir araya gelmifllerdir. Türkiye’de üretime baflla-
malar› ile beraber ‘Krone-Do¤ufl Treyler Sanayi ve Ticaret A.fi.’yi de TREDER’e üye
olarak görmekten mutluluk duyaca¤›m›z› bu vesile ile bildirmek isteriz” denildi.

UN. RO-RO tafl›ma fiyatlar›na yap›lan 130 Avro’luk zam, ihracatç›lar› flaflk›na çevirdi.

Do¤ufl Otomotiv-Krone Treyler’in yat›r›m karar›n› resmi olarak aç›klamas›n›n ard›ndan,
TREDER Yönetim Kurulu bir bas›n bildirisi yay›mlayarak, dernek üyeli¤i için davette bulundu.

T
ürk otomotiv sanayisine önemli katk›lar-
da bulunan Koç ve Ford, Ar-Ge çal›flma-
lar›nda önemli bir ad›m atarak, Gebze’de

Teknoloji Merkezi'nin aç›l›fl›n› gerçeklefltirdi.
Aç›l›fl› gerçeklefltirilen
Gebze Teknoloji Mer-
kezi, 1.2 milyon dolara
mal oldu. Yeni merkez,
200 mühendis ve per-
sonelle ek bir tesis ola-

rak Ford Otosan Ürünleri ve Ford Avrupa'n›n ge-
lecekteki model gelifltirme programlar› için des-
tek hizmetleri sa¤layacak. 5’te

ESO’dan
örnek merkez

I
veco, Yeni Daily’yi düzenledi¤i bir top-
lant›yla tan›tt›. Bas›n mensuplar›, toplant›
sonras› yap›lan test sürüflüyle arac›n kali-

tesini kontrol etti. Daily Van ve Daily fiasi ol-
mak üzere pazara sunulan yeni Daily modelle-
rin elektrik sisteminin CAN-BUS mimarisi ile
yeniden dizayn edildi. 116 hp ve 146 hp olmak
üzere daha iyi yak›t ekonomisine sahip Euro 3
motorlar kullan›l›-
yor. Otoyol Genel
Müdürü Maurizio
Manera, “Daily sa-
hip oldu¤u üstün
özelliklerle bugün
dünyada kendini
kan›tlam›fl bir mo-
del. Yeni Daily
modeller, C kesitli güçlü flasisi, Common Rail
Turbo Dizel motorlar› sayesinde emniyetli sü-
rüfl sa¤l›yor” diye konufltu. 4’te

T
reyler sanayinde yüzde
yüz Türk üreticisi olan
Koluman-Kögel, 10’uncu

y›l›nda Rusya ve Avrupa ülkele-
rinde yat›r›ma haz›rlan›yor.

Treyler Sanayi ve Ticaret A.fi.
‹cra Kurul Baflkan› Dogan Yün-
cüo¤lu, “Koluman grubu olarak
sadece Türk pazar›n› hedeflemi-
yoruz. Romanya’da büyük bir
yat›r›m içerisindeyiz. Yine ayn›
flekilde Bükrefl’te 200 dönümün
üzerinde bir yer ald›k ve bura-

dan gerek ticari araç sat›fl›, ge-
rekse Koluman-Kögel Treyler
Sanayi grubu ürünlerinin sat›fl›
amac›yla ciddi bir tesis yat›r›m›
planlam›fl durumday›z” dedi.

Yat›r›mlar›n Rusya, Romanya
ve Do¤u Avrupa ülkelerinde
gerçekleflece¤ini dile getiren
Yüncüo¤lu, Rusya ve Avru-
ya’ya yap›lacak yat›r›mlar›n
Koluman-Kögel’in 10’uncu y›l
hedefleri aras›nda yer ald›¤›n›
aç›klad›.

Ford Otosan’›n
Ar-Ge üssü
Gebze

Yeni Daily,
görücüye ç›kt›

Koluman-
Kögel
Avrupa’da

E
skiflehir Sanayi Odas› (ESO) taraf›ndan
Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan Lo-
jistik Merkezi, sektöre yeni bir ses getirdi.

ESO taraf›ndan kuru-
lan Lojistik Merke-
zi’nde 15 nakliye ofisi,
3 lojistik ve 1 kargo fir-
mas› bulunuyor.

Toplam 90 dönüm
arazi üzerine kurulan
ESO Lojistik Merkezi’nde 300 araçl›k TIR/kam-
yon park›, 3 kargo binas›, 7 nakliye ambar›, ta-
mirhane, benzin istasyonu, lokanta, kafeterya,
berber ve 8 yatakl› otel bulunuyor. Üyelerinin
nakliye ihtiyaçlar›n› en k›sa sürede karfl›lamay›
amaçlayan ESO, Lojistik Merkezi sayesinde bir-
den fazla tafl›y›c› firma aras›ndan en uygun fir-
may› seçme flans›na sahip. 9’da

M
otorin ve ben-
zine yap›lan
litrede 5 Ykr

zamm›n ard›ndan yüzde
4,50 oran›nda ÖTV
zamm› geldi. Akaryak›ta
gelen litrede 5 Ykr ve
yüzde 4,50 oran›ndaki zamma va-
tandafl tepki gösterdi. Zamla birlikte

Ankara’da motorinin
pompa fiyat› 2.40
YTL’den 2.56 YTL’ye,
‹stanbul’un Avrupa ve
Anadolu yakalar›nda
2.37 YTL’den 2.53’e
yükseldi. Motorinin

pompa fiyat› ‹zmir’de ise 2.36
YTL’den 2.52 YTL’ye ç›kt›.

UN.RO-RO’ya zam

fi
›rnak'taki ihracatç›lar, Irak'a yük göndermeme
karar› ald›. Karar›n ard›ndan Silopi’de bulunan
ihracat firmalar›, Irak'ta can güvenli¤i sa¤lana-

na kadar un ve çimento sevkiyatlar›n› durdurdu.
Meclis'ten tezkerenin ç›kmas› ile Kuzey Irak'ta

bulunan terör örgütü mensuplar›na yönelik Türki-
ye'nin yapaca¤› s›n›r ötesi operasyonda, Türk floför-
lerinin can güvenli¤i endiflesiyle baz› tafl›ma ve ihra-
cat firmalar› Irak'a yükü göndermeme karar› ald›.

Öteyandan Ankara'da toplanan Bakanlar Kuru-
lu'ndan Irak’a uygulanacak yapt›r›mlar aras›nda Ha-
bur S›n›r Kap›s›’n›n kapat›lmas› ile ilgili bir karar
ç›kmamas›, bölgede s›n›r ticareti yapan floförleri se-
vindirdi.

Diyarbak›r Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkan› Meh-
met Kaya ise; Irak'a yap›lacak ekonomik ambargo-
dan hem bölge insan›n›n hem de Türkiye'nin zararl›
ç›kaca¤›n› dile getirdi. 11’de

‹hracatç›dan, Irak’a 
yük götürmeme karar›

1
996 y›l›nda Zongul-
dak Liman›’nda bafl-
layan RO-RO tafl›-

mac›l›¤›n›n h›zla geliflti-
¤ini belirten Zonguldak
Ticaret ve Sanayi Odas›
Genel Sekreteri Renda
Okay, y›lsonuna kadar
15 bin TIR’›n tafl›naca¤›-
n› kaydetti. 8’de

Zonguldak
Liman›, 
RO-RO ile
büyüyor...

B
elçika'n›n liman
flehri Anvers kentin-
de incelemelerde

bulunan Tekirda¤ Valisi Ay-
d›n Nezih Do¤an, liman ifl-
letmecili¤i konusunda e¤i-
timli insanlar›n yetifltirilme-
sinin çok önemli oldu¤unun
alt›n› çizdi.

“Belçika, liman kenti
olarak dünya vizyonunda
yerini alm›fl bir ülke. Bin
400 dönüm alan üzerinde
bir liman› incelerken, kentte
pek çok liman›n oldu¤unu
gördüm” diyen Vali Do¤an,
Tekirda¤ Liman›’nda Belçi-
ka modelini uygulayacakla-
r›n› kaydetti.            10’da

Tekirda¤ Liman›’na
Belçika modeliC

enevre’de gerçek-
lefltirilen IRU Yö-
netim Kurulu top-

lant›s›nda, Türkiye ad›na
önemli geliflmeler yafland›.
Toplant›da Türkiye’den bir
kifli ilk kez IRU Yönetim
Kurulu Üyeli¤i’ne seçildi.

K›sa bir süre önce Orta

Do¤u Temsilcili¤i’ni ‹stan-
bul’da açan IRU, ikinci
önemli bir ad›m daha ata-
rak Türkiye’den ‹zzet Sa-
lah’› yönetim kurulu üyeli-
¤ine seçti.

70 ülkeden 180 üye der-
ne¤e sahip olan IRU’nun
(Uluslararas› Karayolu Ta-
fl›mac›l›¤› Birli¤i) öncelikli
hedefi, sürdürülebilir kal-
k›nman›n sa¤lanmas› ve
karayolu tafl›mac›l›¤›n›n
kolaylaflt›r›lmas›d›r.

‹zzet Salah’›n IRU Yö-
netim Kurulu Üyeli¤i’ne
seçilmesi sonras› UND bir
aç›klama yaparak, ‹zzet
Salah’› kutlad›.

Ö¤retmenlikten
Nakliyecili¤e
Tafl›mac›lar Gazetesi’nden “Sektörün
Ojeli T›rnaklar›” yaz› dizisi... 9’da

Akaryak›tta ÖTV floku

‹lk kez bir
Türk IRU
yönetiminde

“YATIRIM ÜLKEM‹ZE HAYIRLI OLSUN” “AMAÇ; SEKTÖRÜMÜZÜ GEL‹fiT‹RMEK”
Treyler Sanayicileri Derne¤i’nden (TREDER) yap›lan yaz›l› aç›klama;
derne¤in kurulufl amac›n›n sektörün geliflmesine olanak sa¤layacak gi-
riflimler için çal›flmak oldu¤u vurgulayarak, Do¤ufl Grubu’nunda bu

çal›flmada yer almas› istendi. Aç›klamada, Do¤ufl Otomotiv-Krone Treyler ortak-
l›¤› için "Söz konusu yat›r›m›n ülkemiz, sektörümüz ve sektörümüzün müflterile-
ri için hay›rl› olmas›n› dileriz” denildi. Türkiye’nin treyler sektöründe y›ll›k 18
bin adet üretim kapasitesi bulundu¤una iflaret edilen aç›klamada, baflta Avrupa ül-
keleri olmak üzere toplam 40 ülkeye ihraç yap›ld›¤› kaydedildi.
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Türkiye’de kamyon
tafl›mac›l›¤›!..

T afl›mac›l›k sektöründe Avrupa’n›n bir nu-
maras› olmay› hedefleyen Türkiye, sek-
tördeki oluflumlara ayak uydurmaya çal›-

fl›yor. Her iflletmenin, birimin, bireyin tafl›mac›l›k
ihtiyaçlar›na mecburiyet duyulup hizmet verilen
bu sektör genelindeki firmalar›n yüzde 80’ninin
küçük iflletmeler olmas›na karfl›n ç›kar›lan tüzük
ve yönetmelikler çerçevesinde yine uluslar ara-
s› tafl›mac›l›k yapan devasa iflletmelere yara-
maktad›r.

‹çinde bulundu¤umuz Mileniumy›l› olarak ta-
bir etti¤imiz flu dönemde mal üretebilmek ve
satabilmek oldukça zorlanan bir konu haline
gelmifltir. D›flar›da üretilip ülkeye ithal edilen,
hatta bu emtiay› son al›c›s›n›n kap›s›na kadar
sa¤lam ve zarar vermeden teslim edebilmek de
dolay›s›yla  bu sektörde büyük önem arz et-
mektedir. 

Sektördeki bu geliflimler karfl›s›nda 9 trilyon
dolarl›k mal›n yer de¤ifltirmesi gündeme gel-
mifltir. Bu kadar önem arz eden rakamsal bo-
yutlar içinde Türkiye’nin de bu pastadan pay
almas› söz konusudur. Özellikle stratejik ko-
num itibariyle ülkemiz bu sektörde ayr› bir
önem kazanmaktad›r. Yap›lan araflt›rmalar so-
nucu önümüzdeki 10-15 y›l içerisinde Lojistik
Sektörü’nün Türkiye için bu pastadan 15 mil-
yar dolarl›k bir avantaj sa¤layaca¤› da gelen
duyumlar aras›ndad›r. AB kriterleri içerisinde
bu rekabetin daha da yo¤unlaflaca¤›, uluslar
aras› arenalarda k›ran k›rana bir rekabetin geli-
flece¤i aç›kça ortadad›r. 

Avrupa’n›n lojistik üssü olmay› hedefleyen
Türkiye’nin bu alandaki giriflimleri ise çok zay›f
kalm›flt›r. Yani sektördeki bu adaletsizli¤i orta-
dan kald›racak tedbirler al›namamaktad›r. Bu
sektörün belkemi¤i olan, emeklerini bu sektöre
y›llarca adam›fl kamyoncular›n çilesi halâ bit-
memifltir. Bir yandan tüm bunlar› yaflarken di-
¤er yandan da afl›r› pahal› olan araçlar›n›n tak-
sitlerini ödeyememe gibi bir s›k›nt›yla karfl› kar-
fl›ya kalmaktad›rlar. Türkiye’de bu sektörden
ekmek yiyen tam 1 milyon kamyoncu kardefli-
miz bulunmaktad›r. Ortadaki tablo gayet aç›k,
durum gerçekten içler ac›s›d›r. Tüm bu yafla-
nan olumsuzluklar karfl›s›nda art›k kamyoncu-
lar›m›z›n tek çat› alt›nda birleflmeleri, koopera-
tifleflmeleri ve örgütleflmelerinin yerine acilen
getirilmesi kaç›n›lmaz bir gerçe¤i gözler önüne
sermektedir. 

Unutmayal›m bu sektör lojisti¤in mihenk tafl-
lar›ndan biridir. Önemlidir..! ve gerekenlerin ya-
p›lmas›n›n vakti zaman› gelmifltir. Taze bir mey-
veyi, sebzeyi km.’lerce toptanc› halinden yükle-
yip ayn› tazelikle sofralar›m›za gece gündüz de-
meden ulaflt›ran bu sektörü, hizmet verenleri
hiçbir zaman unutmayal›m… Hep birlikte ola-
l›m, her kim olursa olsun üzerimize düflenleri
yapal›m, onlar›n s›k›nt›lar›na ve dertlerine çö-
zümcü aray›fllar yaratal›m. Sektörde tüm eme¤i
geçenlere buradan bir kez daha gönül ba¤›m›-
z›n onlarla birlikte oldu¤unu hat›rlat›yor, en içten
sevgilerimizi yolluyoruz. Yollar› hep  aç›k ka-
zançlar› bol ve bereketli olsun, en iyi günler on-
larla birlikte olsun.

Sa¤l›cakla kal›n, esen kal›n..

M. Sabri
DANABAfi
M. Sabri DANABAfi

Ö
zellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›,
Band›rma ve Samsun Limanla-
r›’n›n özellefltirmesi üzerinde

teknik çal›flmalar›n› sürdürüyor. K›sa
sürede ihaleye ç›kmay› planlayan yetki-
liler, iki liman›n birlikte ihaleye ç›kar›l-
mas›n›n öngörüldü¤ünü söylediler. Yet-
kililer, limanlar›n ayn› co¤rafi bölgede
bulunmamas› ve birbirinin alternatifi ol-
mamas› nedeniyle, birlikte ihaleye ç›ka-
r›lmas›n›n yat›r›mc›lar› olumsuz etkile-
meyece¤ini ifade ettiler.

Öte yandan iki limanda bulunan ekip-
manlar›n listesi de aç›kland›. 

Bir k›lavuz botu, 3 römorkör, 2 pala-
mar botu ve bir hizmet botu mevcut olan
Samsun Liman›’n›n da da, elleçleme
ekipmanlar› aras›nda 25–42 tonluk 3
adet dolu ve 8 tonluk 2 adet bofl kontey-
n›r forklifti, 3–35 tonluk 19 adet r›ht›m
vinci, 10 tonluk 2 adet saha vinci, 5–25
tonluk 6 adet mobil vinci, 5 adet standart
ve 7 adet k›sa mastl› forklifti ve 2 adet

1.6 tonluk mini loder yer al›yor.
Limanda konteynerize yük için bofl

alan mevcut bulunuyor ve 35 tonluk ge-
nel amaçl› bir vinçle yükleme ve boflalt-
ma yap›l›yor. 

Limanda TMO'ya ait
30 bin ton kapasiteli bir
hububat silosu bulunuyor
ve limana bitiflik 71 bin
metre kare alan› kaplayan
Serbest Ticaret Bölgesi
1998 y›lsonu itibariyle
hizmet veriyor. 

Feribot liman, Kuzey
Avrupa, BDT ve Orta Do-
¤u ülkeleri aras›nda de-
mir-kara-denizyolu kom-
bine tafl›mac›l›¤a hizmet
veren feribot köprü siste-
mine de sahip.

Band›rma Liman›, Marmara Deni-
zi'nin güney k›y›s›nda yer al›yor ve böl-

genin dökme yük ithalat ve ihracat kap›-
lar›ndan birini oluflturuyor. Modern alt-
yap›ya sahip olan liman, 1000 ve 500

metre uzunlu¤unda iki mendire¤e sahip
ve iki mendirek aras› aç›kl›k 225 metre.
Liman, demiryolu ve karayolu flebekesi
ile ba¤lant›l› bulunuyor. Dökme yük tra-
fi¤ine hizmet verilen limanda, r›ht›mda-

ki yükleme-boflaltma hizmetleri r›ht›m
vinçleri ile gerçeklefltiriliyor. TMO'ya
ait 34 bin ton kapasiteli bir hububat silo-
suna sahip olan liman›n r›ht›mla ba¤lan-
t›l› bir konveyör sistemi de mevcut.

Samsun ve Band›rma
Limanlar› özelleflecek
Yeni dönemdeki
özellefltirmeler kapsam›nda,
Samsun ve Band›rma Limanlar›
da özellefltirilecek. Söz konusu
iki liman›n birlikte ihaleye
ç›kar›lmas› planlan›yor.

FFiizziibbiilliittee  ççaall››flflmmaallaarr››nn››nn  aarrdd››nnddaann  hheerr  iikkii  lliimmaann  ddaa  iihhaalleeyyee  çç››kkaarr››llaaccaakk

K
alDer Türkiye Müflteri
Memnuniyeti Endeksi
2007 y›l› 2.çeyrek sonuç-

lar›na göre, Opet, müflteri memnu-
niyeti konusunda ilk s›raya yerleflti. 

Opet için müflteri memnuniye-
tinin son derece önemli oldu¤unu
vurgulayan Genel Müdür Ayd›n
Günefl, “Yayg›n bayii a¤›m›z,
müflteri beklentilerine verdi¤imiz
yüksek önem, ürün ve hizmet ka-
litemiz ile rekabetin en yo¤un ya-
fland›¤› sektörlerin bafl›nda gelen
akaryak›t sektörünün lideri konu-
munday›z. Bundan sonraki sü-
reçte de yenilikçi, güvenilir ve
toplumsal sorumluluklar›m›z›n
bilinci ile çal›flmalar›m›za devam
edece¤iz. Elde edilen bu sonuç,
misyonumuzun en güzel ifadesi-
dir”dedi.

Opet’te müflteri
memnuniyeti 
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Ma¤dur tafl›mac›lar
neden suskun?

Kara Ulaflt›rma Sektörü sessizli¤ini
koruyor. Bu ülkede nas›l her fleye

al›fl›ld›ysa, bu duruma da herhalde
al›fl›ld›. Belge 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 uçaklar›ndan at›lan bombalar›n
sesleri kar›flm›flt›. Yüzlerce, binlerce
masum insan›n katlediliflini televizyon
ekranlar›ndan izlemifltik. ‹lk gün
yaflad›¤›m›z duygular günlerce ayn›
görüntüyü izleye izleye köreldi. Art›k
insanlar vahfleti, katliam› kabullendi. ‹flte
insan olarak bafl›m›za ne geliyorsa
mücadele etmek, karfl› ç›kmak yerine iflin
kolay›na kaçarak daha korunakl›
oldu¤unu zannetti¤imiz ÇARES‹ZL‹K
liman›na s›¤›nmaktan geliyor. “Bize nas›l
olsa s›ra gelmez” düflüncesiyle
korkakl›¤›m›z›, bencilli¤imizi, acizli¤imizi
göstermemek için olanlar› görmezden,
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
bekliyoruz?

fiu sorular› sormak ve cevap almak
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
müzakereleri bafllatmayaca¤›na göre AB
kriterlerine uyum iddias›yla ç›kar›lan KTK
ne olacakt›r?

*R1 –R2 belgesi alamad›¤› için Haziran
2006 tarihi itibariyle YASA DIfiI faaliyet
gösterir duruma düflen binlerce yurtiçi/
uluslar aras› nakliye yapan organizatör
firmalar bugüne kadar nas›l
denetlenmifltir?

*R1-R2-L1-L2 belgeli firmalar›n
denetimlerinin polis, jandarma, valilik
taraf›ndan de¤il iç gümrüklerde
yap›labilece¤i ortadad›r. Bugüne kadar iç
gümrüklere böyle bir talimat verilmifl
midir?

*Ticaret Odalar›’na kay›tl› yani kay›t
alt›nda olan, Maliye Bakanl›¤› onayl›
faturalar›n› kesen firmalar nas›l olacak da
YASA DIfiI faaliyet gösterir durumda
olacakt›r? Maliye Bakanl›¤› bu firmalar›n
fatura kesmesine 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” durumuna 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
kaybedece¤im” diye düflünerek belge
alanlar var.

Bir de ne düflünürse düflünsün para
bulamad›¤› için belge alamayanlar, veya
bu memlekette kanun ç›kar ama nas›l
olsa uygulanmaz” düflüncesiyle
almayanlar var. ( Sektörün haline
bak›ld›¤›nda bu düflüncedeki
meslektafllar›m›z› öngörülerinden dolay›
kutlamak gerekiyor)

*Belge alan›n da almayan›n da hiçbir
ifline yaramad›¤›, sektörün
kurumsallaflmas›, geliflmesi, kay›t alt›na
al›nmas› beklentilerinin kesinlikle
gerçekleflmedi¤i , AB ‘ye girme hayal
veya bahanesinin gündemden
düflmesiyle anlam›n› yitirdi¤i Kara Tafl›ma
Kanunu ve Yönetmeli¤i ç›kar›ld›¤›yla m›
kalacakt›r?

Kara Tafl›mac›l›k Sektörü mensuplar›
olarak, ‹DAREN‹N MUHATAP ALDI⁄I
TEMS‹LC‹LER ne düflünüyorlar? Bu
sorular› sormufllar m›? sordularsa ne
cevap alm›fllar bilmiyoruz! 

Art›k istikrar da sa¤land›, daha ne
bekleniyor? 

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

Ancak; yaflam› boyunca Çaresizlik
Liman›na demir atmam›fl olanlar;
sormay›, sorgulamay› hiç b›rakmayacak
ve haks›zl›klara al›flamayacak! Bunu
biliyorum.

Nilgün
ÖNKAL

Nilgün ÖNKAL

G
eçti¤imiz günlerde Ankara Gölbafl›
Tesisleri’nin aç›l›fl›n› yapan Kolu-
man A.fi., Beyo¤lu Uluslararas›

Nakliyat’a 12 adet ithal Actros
1841 LSNR alçak flasili tip çekici
teslimat› gerçeklefltirdi.

Düzenlenen teslimat törenin-
de, Beyo¤lu Uluslararas› Nakli-
yat Yönetim kurulu baflkan› Re-
cep Beyo¤lu ve Raflit Han, araç-
lar›n› Koluman A.fi. Gölbafl› Sa-
t›fl Müdürü Serdar M. Gürbüz ve
Kamyon ve Çekici Sat›fl Dan›fl-
man› Mehmet Kurnaz’dan teslim
ald›. 

Teslimat töreninde konuflan
Beyo¤lu Uluslararas› Nakliyat
Yönetim Kurulu Baflkan› Recep
Beyo¤lu, uluslararas› tafl›mac›-
l›kta yat›r›m yaparken günümüz-
de bir çok noktaya dikkat etme-
leri gerekti¤ini belirterek, “Bu
nedenle dayan›kl›, ekonomik, iflletim mali-
yetleri düflük, sat›fl sonras›nda h›zl› ve ek-
siksiz, 2.el de¤er kayb›n› en az yaflatan bir
marka ile çal›flmam›z gerekti¤ini düflündük

ve bu sebeple filomuzu Mercedes-Benz
marka ithal Actros 1841 LSNR 4x2 alçak
flasili tip araçlar ile kurmaya karar verdik,

bu do¤rultuda firmam›z›n bütün ihtiyaçla-
r›na cevap veren Koluman Ankara Gölba-
fl›’ndan al›m›m›z› gerçeklefltirdik” dedi. 

Koluman Ankara Gölbafl› Sat›fl Müdürü

Serdar M. Gürbüz ise “Müflterilerimizin
ihtiyaçlar›na yönelik çözümler üretiyoruz.
Beyo¤lu Uluslararas› Nakliyat’›n talep et-

ti¤i özelliklere sahip olan ithal
ACTROS arac›m›z› önerdik ve
avantajlar›n› anlatt›k. Beyo¤lu
Uluslararas› Nakliyat ile uzun
y›llar yeni araç al›mlar›nda, ser-
vis ve yedek parça temininde de-
vaml› ve h›zl› çözümler üreterek
çal›flmalar›m›za devam edece¤iz”
fleklinde de¤erlendirmelerde bu-
lundu.

Koluman Ankara Gölbafl›
Kamyon ve Çekici Sat›fl Dan›fl-
man› Mehmet Kurnaz da “ Kolu-
man olarak önem verdi¤imiz
nokta, müflterilerimizin ihtiyaçla-
r›n› do¤ru tespit ederek uygun
araçlar› temin etmektir. Beyo¤lu
Uluslararas› Nakliyat ile görüfl-
melerimizde kendileri için en

do¤ru arac›n ACTROS 1841 LSNR tip çe-
kiciler oldu¤unu gördük ve bu yeni filoyu
yeni tesislerimizde teslim etmekten gurur
duyuyoruz” fleklinde konufltu. 

M
erkezi Çorum’da bulunan Dalg›çlar Yap›
End. Turiz. Ltd. fiti, filo yat›r›mlar›n› sür-
dürüyor. Firma son olarak 4 adet MAN

19.400 BLS WW araçlar›n› filosuna katt›. 
MAN Türkiye fabrikas›nda düzenlenen törenle,

araçlar MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.fi. Kam-
yon Sat›fl Yetkilisi Atilla Kiday ve MAN Bayii Y›l-
maz Otomotiv Sat›fl Yetkilisi Akif Yakan taraf›ndan
firma sahibi
Ali Dalg›ç’a
teslim edildi.

Baba mes-
le¤ini sürdü-
ren Dalg›çlar,
merkezi Ço-
rum’da bulu-
nan firmala-
r›yla haz›r be-
ton ve turizm
sektörünün
yan› s›ra e¤i-
tim, g›da, hayvanc›l›k ve yem sanayi alanlar›nda da
faaliyet gösteriyor. Filolar›nda toplamda 25 adet ara-
c› bulunan firman›n 15 adet MAN markal› mikser,
pompa ve damperli arac› bulunuyor.

Daf-T›rsan’dan ABCDaf-T›rsan’dan ABC
Nakliyat’a dev teslimatNakliyat’a dev teslimat

Koluman’dan, Beyo¤lu Nakliyat’a 12 Actros

A
vrupa ve Kuzey Irak’a tafl›mac›-
l›k yapan ABC Uluslararas› Nak-
liyat, 2007 y›l› içerisinde gerçek-

lefltirdikleri 45 adetlik DAF ve 50 adetlik
T›rsan Treyler yat›r›mlar›n›n son 15 adet
çekici ve treylerini filosuna katt›. Firma
2007 y›l› son yat›r›m› 15 adet DAF 85-
430 çekici ve 15 adet T›rsan Mega fiasili
Maxima treyleri teslim ald›. 

T›rsan’›n ‹stanbul Samandra’daki te-
sislerinde gerçeklefltirilen teslimat töre-
niyle ABC Uluslararas› Nakliyat firma
sahibi Ergun Bilen, araçlar› Daf-T›rsan

Otomotiv Sat›fl Direktörü Hasan Özbay-
rak’tan teslim ald›.  Teslimat töreni sonra-
s› bas›n mensuplar›n›n sorular›n› yan›tla-
yan Daf-T›rsan Otomotiv Sat›fl Direktörü
Hasan Özbayrak, Had›mköy T›rsan ser-
visinin performans›na dikkat çekti. 2007
y›l› may›s ay› itibariyle tesiste sat›fl hiz-
metinin de verildi¤ini aktaran Özbayrak,
“‹ki sene sonra oras› bize yetmeyecek.
Yol yat›r›mlar› yap›ld› ve bölgede çok
büyük bir nakliye grubu var. Anado-
lu’dan da gelen çok araç var. Yol üstünde
olmas› büyük bir avantaj sa¤l›yor bize.

Antakya, Mersin ve Ege Bölgesi’nden
gelen araçlar buradan servis hizmeti al›-
yorlar” dedi. 

Ergun Bilen, filolar›ndaki DAF ve T›r-
san araç say›lar› konusunda ve neden
DAF 85-430 çekici araçlar›n› tercih ettik-
lerini flu sözlerle aç›klad›: “Filomuzdaki
araçlar›m›z›n yaklafl›k 135 adedi DAF ve
dorseleri de T›rsan’d›r. DAF’› tercih et-
memizin en birinci sebebi ekonomik olu-
flu. 2007 y›l›ndaki tüm çekici yat›r›m›m›-
z› DAF 85-430 modeline yapt›k. Ekono-
mik olmas›ndan ve daha önceki kulland›-

¤›m›z araçlardan memnun kald›¤›m›z
için yine tercihimizi bu araçlardan yana
kulland›k. Bu araçlarda yaklafl›k 60-70
bin km’den sonra yaklafl›k yüzde 20-27
aras› yak›t tasarrufu elde ediyoruz. Bu ta-
sarruf da nakliyede çok önemli bir ra-
kam.” ABC Uluslararas› Nakliyat bünye-
sindeki Erbil ve Atol Trans firmalar› da
yer al›rken, firma ‹stikbal ve ‹pek Mobil-
ya’n›n Avrupa tafl›malar›n› gerçeklefltiri-
yor. Öte yandan NATO yükünü Kuzey
Irak’a tafl›yan ABC Uluslararas› Nakliyat
filosunda 153 çekici bulunduruyor.

Firma bünyesinde kesinlikle kiral›k
araç bulunmad›¤›n› belirten ABC Ulusla-
raras› Nakliyat firma sahibi Ergun Bilen,
firma bünyesindeki araçlar›n›n tamam›-
n›n öz mal oldu¤unu ve öz sermayeleriy-
le bu yat›r›m› gerçeklefltirdiklerini söyle-
di. Kayseri’de uluslararas› tafl›mac›l›k
hizmeti veren ABC Uluslararas› Nakli-
yat, kaçakç›l›k kanununun olumsuz etki-
lerinden korunmak ve UBAK Belgele-
ri’nden faydalanmak için üç firma bün-
yesinde faaliyet gösteriyor. Bu durumu
Ergun Bilen flöyle aç›kl›yor: “Üç tane ay-
r› C2’li firma kurarak UBAK Belgele-
ri’nden C2 belgelerinden faydalanmak
istedik. 150 arac›m›z› da ayn› C2 belgesi
alt›nda tutmak istemiyoruz. Son olarak
ç›kar›lan kaçakç›l›k kanunu ile floförün
iflledi¤i en ufak bir suçtan ötürü firmala-
r›n C2 belgeleri dahi iptal ediliyor. Bun-
dan ötürü de araçlar›m›z› tek bir belge al-
t›nda tutmak istemedik.” ‹ç Anadolu’da
bölgesindeki tafl›mac›l›k yat›r›mlar›n›n
sürekli artt›¤›na iflaret eden Bilen, T›rsan
Yönetim Kurulu Baflkan› ve Uluslararas›
Nakliyeciler Derne¤i (UND) Yönetim
Kurulu üyesi Çetin Nuho¤lu’nun da des-
te¤iyle ‹ç Anadolu Bölgesi’nin en büyük
antreposunu kurduklar›n› aktard›. Bilen,
“Yerimiz, Kayseri Gümrü¤ü’ne 200 met-
re mesafede. ABC flirketi bünyesi alt›nda
70 bin metrekare üzerine, yaklafl›k 40 bin
metrekare kapal› alan› bulunan tamamen
lojistik depo hizmeti verecek bir antrepo
yapaca¤›z” diye konufltu. Filolar›na kat-
t›klar› araçlara floför bulmakta büyük zor-
luk yaflad›klar›na iflaret eden Bilen, bu-
nun en büyük sorumlusunun Almanya ol-
du¤unu söyledi. Son olarak filolar›na kat-
t›klar› 15 arac›n henüz 7-8 tanesine floför
bulabildiklerine dikkat çeken Bilen, yak-
lafl›k 10 arac›na henüz floför bulamad›¤›-
n› kaydetti. Ayn› zamanda UND Yönetim
Kurulu Üyeli¤i görevini de yürüten Er-
gun Bilen, “UND olarak inflallah bu s›-
k›nt›y› da aflaca¤›z. E¤er Schengen vize-
si problemini çözdü¤ümüz taktirde floför
s›k›nt›s›n› da çözece¤iz. Bulgaristan, Ro-
manya gibi ülkelere deneyim kazanmas›
için gönderdi¤imiz floförlere Almanya vi-
ze vermiyor. S›k›nt› burada. Bu s›k›nt›y›
ülke çap›nda bütün ülkelerin yaflad›¤›n›
tahmin ediyorum” diye konufltu. 

Dalg›çlar Man’la
devam ediyor

3
6 y›ld›r tafl›mac›-
l›k sektöründe bu-
lunan Gür Ulusla-

raras› Nakliyat, filosu-
na 15 adet Krone Cool
Liner ve 5 adet Scania
R 124 GA 4x2 NA çe-
kici katarak yat›r›mla-
r›na devam dedi.  

Yurt içinde nakliye
ve lojistik sektörüne de
ad›m atan Gür Ulusla-
raras› Nakliyat ad›na,
araçlar›, Yönetim Ku-
rulu Baflkan Yard›mc›s›
Tolga Gürkan teslim
ald›. Araçlar›n teslima-
t› ise ‹stanbul ve Sam-
sun’da faaliyetlerini

sürdüren Yetkili Sat›c›
ve Servis Erçal Otomo-

tiv taraf›ndan gerçek-
lefltirildi. 

Gür Uluslararas›
Nakliyat’›n tercihi Scania 
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Bu yaklafl›m tedarik zinciri içerisinde yer
alan firmalar›n rollerinin yeniden tan›m-

lanmas› ve fonksiyonel stratejilere uyum
sa¤lamalar› zorunlulu¤unu do¤urmaktad›r.
Optimize ve entegre bir tedarik zinciri süreci
ilk olarak iç tedarik süreci içerisinde baflla-
maktad›r. Bu içsel birleflme bir sonraki ad›m-
da daha fazla genifllemekte, uluslararas› fir-
malarda bu sürece dahil olmaktad›rlar. Bu
firmalar sadece kendi firmalar›n› yönetme-
mekte, bunun yan› s›ra içerisinde bulunduk-
lar› tedarik zincirini de yönetmeye ve yönlen-
dirmeye çal›flmaktad›rlar. Bu aç›dan tedarik
zinciri yönetiminin zor olan koflullarl›na katla-
nabilen firmalar büyümekte, bu sürece dik-
kat etmeyenler ise rekabet güçlerini kaybe-
debilmektedirler.  Bu anlamda kurulacak
olan tedarik zinciri içerisinde baz› kavramlar
önem arzetmektedir. Bunlar aras›nda yer
alan e-tedarik, “Milk Run” ve “modülarizas-
yon” kavramlar› tedarik zinciri içerisinde
önemli bir yere sahiptir. 

TEDAR‹K Z‹NC‹R‹N‹N ANAL‹Z‹
Tedarik Zinciri’nin do¤ru ve verimli iflleyip

ifllemedi¤inin kontrolü aç›s›ndan söz konusu
tedarik zincirinin analize tutulmas› zorunlu-
dur. Bu analizi yaparken öncelikle sorulmas›
gereken baz› sorular vard›r. Bunlar›n bafl›nda
Tedarik Zinciri’nin Geliflmesini ne etkilemek-
tedir? Tedarik Zinciri’nin geliflmesinde rol
oynayan veya oynama potansiyeli olan ak-
törler hangileridir? Tedarik Zinciri kapasitesi
ne kadar daha gelifltirilebilir? Tedarik Zinci-
ri’nin kapasitesi ne kadar art›r›labilir? Tedarik
Zinciri’ne daha fazla geliflebilmesi için d›flar›-
dan kaynak aktar›lmas› söz konusu mudur?
Tedarik Zinciri’nin flu anki yap›s› do¤ru olufl-
turulmufl mudur? Tedarik Zinciri ne zaman
yap›land›r›ld›? gibi sorular gelmektedir.Teda-
rik Zinciri’nin uygun elemanlar› tedarik zinciri
içerisinde farkl› rollere sahip olmakla birlikte
ayn› hedefe yönelik çabalar göstermektedir-
ler. Bu aç›dan tedarik zinciri içerisinde farkl›
ürünlerin hareketleri de söz konusu olabil-
mektedir. Bu nedenle Tedarik Zinciri analizi
öncelikle endüstriyel yap›da gerçeklefltiril-
melidir. Hemen ard›ndan yap›lacak olan te-
darik zinciri seçimi bu çal›flman›n ana konu-
sunu teflkil etmektedir. Tedarik Zinciri’nin
seçiminde kullan›lacak dört ad›m›n bafl›nda
endüstriyel yap›da kullan›lacak olan bir anali-
tik fleman›n oluflturulmas›d›r. Di¤er üç ad›m
ise bu bahsi geçen birinci ad›m›n uygulama-
s›d›r. Birinci ad›mda önemli olan süreci ta-
n›mlayacak olan verilerin elde edilmesidir.
Afla¤›daki flekil bu verilerin elde edilmesinde
gerekli olan sorular› sormaktad›r.  

Bu ad›mlar›n birincisinde sorulacak olan
soru Tedarik Zinciri’nin geliflimine olan ne et-
ki etmektedir sorusudur. Bunu sa¤layacak
olan aktörler hangileridir. Ek olarak Tedarik
Zinciri kapasitesi ne flekilde art›r›labilir? so-
rular› sorulmal›d›r.

ANAL‹T‹K OLARAK TEDAR‹K Z‹NC‹R‹
fiEMASININ OLUfiTURULMASI   

Otomotiv endüstrisi aç›s›ndan tedarik zin-
cirinin oluflturulmas› ve kurulan bu zincirin
analiz edilmesi aflamal› olarak gerçeklefltiril-
mektedir. Bu süreç çal›flmada ABC olarak
tan›mlanacakt›r.

TEDAR‹K Z‹NC‹R‹’NDE I. ADIMDAN IV.
ADIMA KADAR OLAN SÜREC‹N TANIM-
LANMASI

Tedarik Zincirinde birinci ad›mdan dör-
düncü ad›ma kadar olan sürecin analizini ya-
parken, bu süreçlerin verimlili¤i ve baflar›s›
tedarik zincirinin yap›s› kadar üyeleri aras›n-
daki iliflkiye de ba¤l›d›r. Bu nedenle Tedarik
Zinciri oluflturulurken üyelerin seçimi hayati
bir öneme sahiptir. Dolay›s›yla Tedarik Zinci-
rinin oluflturulmas›nda amaçlar belirlenmeli
bu amaçlara hangi üyeler ile ulafl›labilece¤i
saptanmaya çal›fl›lmal›d›r. Kurulacak olan
flebekenin baflar›s› bu üyeler aras›ndaki uyu-
ma ba¤l›d›r.

IV ve V. ADIMLAR
Bu aflamalar akademik ve endüstriyel aç›-

dan ele al›nmal›d›rlar. Birincil ve ‹kincil öne-
me sahip veriler bir araya geirilmeli, Bilimsel
metodlar kullan›larak bu veriler analize tabi
tutulmal›d›rlar. Araç ve otomotov üretimine
yönelik üretim sürecinden sa¤lanacak olan
veriler mutlaka raporlanmal› ve kayda geçiril-
melidir. Bu aç›dan üreticiler ve üretim süreç-
leri bilimsel bir metodla ifllevsel hale getiril-
melidir.  

2. ÜÇÜNCÜ PART‹ LOJ‹ST‹K ‹SLETME-
LER‹ - TEDAR‹KÇ‹LER

Bu k›s›mda, teorik bak›mdan temel say›la-
bilecek zincirleme iliskiler ve 3PL kavram›
içerisinde müflterileri, müflterilerin müflterileri
ve tedarikçiler aras›ndaki iliflkilerin geliflimini
anlamak için uyumlu bir a¤ yaklafl›m› üzerin-
de durulmaktad›r. Bu yaklafl›m, 3PL tedarik-
çilerinin ticaretini, 3PL tedarikçilerinin rolünü
ve son olarak 3PL tedarikçilerinin s›n›fland›-
r›lmas›n› ve yap›lar›n› ele alan tedarik zinciri
yönetimi ve iflletme lojistigi alan›ndaki litera-
tür çal›flmalar›n›n birleflimidir. Literatür çal›fl-
mas› üç farkl› unsuru bir araya getirmektedir:
‹lk unsur 3PL tedarikçilerinin tan›mlanmas›
ve faydalanma flekilleri hakk›nda; ikinci un-
sur, 3PL tedarikçilerinin genel yetenekleri ve
müflteri koordinasyonuna uyum sa¤lamalar›
hakk›nda bilgi verilmesini amaçlamaktad›r. 

SÜRECEK

Ö. Faruk
GÖRÇÜN

Ö. Faruk GÖRÇÜN

D
o¤ufl Otomotiv, Meiller’le
Türkiye’de damper üret-
meye bafllayacak. Scani,

Krone ve Meiller markalar›n›n Tür-
kiye distribütörlü¤ünü yapan Do-
¤ufl Otomotiv, 2008 y›l›nda Türki-
ye’de Alman damper üreticisi Me-
iller ile Sakarya’da damper üreti-
mine bafllamak üzere anlaflma im-
zalad›.

Anlaflma, Do¤ufl Otomotiv Yö-
netim Kurulu Baflkan› Aclan Acar,
Do¤ufl Otomotiv CEO’su Ali Bila-
lo¤lu ve Meiller CEO’su Dr. Frank
Hiller taraf›ndan imzaland›. Var›lan
anlaflmaya göre, Türkiye’de kam-
yon üzeri ve semi-treyler damper
üretimi gerçeklefltirmek üzere yüz-
de 51 Meiller, yüzde 49 Do¤ufl
Otomotiv hissedarl›¤›nda bir limi-
ted flirket kurulacak. 

Töreninde bir konuflma yapan
Acar, “Buradaki en önemli nokta
bu üretimi Avrupa standartlar›nda
dünyaca kabul görmüfl standartlar-
da yapabilmek. Modern makine
park›na sahip bir üretim fabrikas›
kuruyoruz. Bu yat›r›mla Ortado¤u
ve Balkanlar›n en büyük damper
üretim tesisine sahip olaca¤›z. Hem
a¤›r vas›ta hem de inflaat sektörüne
büyük katk›s› olacakt›r. Üretimimi-
zin yüzde 90’a yak›n k›sm› ihraca-
ta odakl› olacak” dedi. 

Meiller CEO’su Dr. Frank Hiller
ise Türkiye’ye yat›r›m karar› süre-
cine iliflkin flöyle konufltu; “Türki-
ye’ye yat›r›m yapmadan önce çok
ciddi pazar analizi yapt›k. Uygun
bir yat›r›m bölgesi arand›. Tüm de-
¤erlendirmelerimiz sonras› Do¤ufl
Otomotiv ile bu alanda ifl birli¤ine

karar verdik. Al-
manya’n›n en gelifl-
mifl damper üretici-
si konumunday›z.
En önemli amaçla-
r›m›zdan bir tanesi
de kat› at›k tafl›y›c›
araçlar›m›z› yerel
yönetimlere tan›t-
mak. Bunun için de
2008 Ocak ay› ilk
ad›m olacak.”

M
AN Finans Grubu’nun Münih’teki genel
merkezi ve Avrupa’daki ifltirakleri, Banka-
c›l›k Düzenleme ve Denetleme Kuru-

mu’nun (BDDK) Türkiye’deki finans flirketlerinin de-
netleyici mevzuat› ve düzenlemelerini model alacak.  

MAN Finans Türkiye Kurucu orta¤› ve Genel
Müdürü Semih Pala, geçti¤imiz hafta gerçeklefltiri-
len MAN Finans Grubu’ nun Uluslararas› ‹cra Kuru-
lu Toplant›s›’nda, BDDK’n›n denetim ve raporlama
sistemi konusunda flirket genel müdürlerine brifing
verdi¤ini ve BDDK’n›n oluflturmufl oldu¤u mevzu-
at›n tüm MAN finans flirketlerinde örnek al›nmas›n›
önerdiklerini aç›klad›.

D
istribütörlü¤ü Do-
¤ufl taraf›ndan yü-
rütülen Scania mar-

kas›, 2009 y›l›nda yürürlü¤e
girecek Euro 5 emisyon
normlar›na uygun motorlar›
kullan›ma sunmaya baflla-
yaca¤›n› duyurdu. Yap›lan
aç›klamada, “Scania ayn›
zamanda CO2 emisyonlar›-

n› yüzde 90 oran›nda azal-
tan üçüncü nesil etanol mo-
torlar›n› da tan›t›yor. Bunla-
ra ek olarak, yak›t tüketimi
ve çevre kirlili¤ini çok
önemli oranda azaltan hib-
rid teknolojisinin ticari aç›-
dan uygulanabilir hale geti-
rilmesiyle ilgili kritik test
aflamas›na geçiyor” denildi.

D
ünyaya hiç karbondioksit sal›n›-
m› olmadan bir kamyon fabrika-
s›n›n iflletilebilece¤ini göstermek

için Volvo Kamyon, 2005 y›l›nda üretim-
de kullan›lan enerji tüketimini araflt›ran
bir proje bafllatt›. Proje flimdiden somut
sonuçlar üretmifl durumda.

Volvo Kamyon Çevre Müdürü Lars
Martensson konu ile ilgili olarak; “Bu
projeye bafllamadan önce karbondioksit-
ten ar›nd›r›lm›fl bir üretimin maliyetleri-
mizi art›raca¤›n› biliyorduk ama bunu
göze alarak haz›rl›klar›m›z› yapt›k. An-
cak uzun vadede, düflünülenin aksine, pa-
ra tasarrufu sa¤lanaca¤›n› da gördük.
Bundan dolay› di¤er firmalara da çevre
üzerindeki a¤›r yükün azalt›lmas› için
benzer tedbirler almalar›n› samimiyetle
öneririz” dedi.

Lars Matensson, “Bu proje üç fabrika-
m›z aras›nda gayr-i resmi bir yar›fl olarak
bafllad› ‹sveç’teki  Umea ve Tuve fabrika-
lar› ve Belçika’daki Gent fabrikas›.
Gent’teki fabrika hedefe ilk önce ulaflt›.
fiimdi ise sadece Umea ve Tuve de¤il, di-
¤er üretim tesislerimizde de ciddi bir kar-
bondioksit yar›fl› bafllad›” diye konufltu.

T
oplant›da Yeni Daily’nin tafl›mac›l›k dün-
yas›na teknoloji, performans ve prestij
aç›s›ndan getirdi¤i standartlar ve di¤er

teknik özellikleri anlat›ld›. Otoyol Genel Mü-
dürü Maurizio Manera, “Daily sahip oldu¤u üs-
tün özelliklerle bugün dünyada kendini kan›tla-
m›fl bir model” dedi. Tasar›m›n›n Giugiaro ola-
rak gerçeklefltirildi¤ini ifade eden Manera, söz-

lerine flöyle devam
etti: “Yeni Daily
modeller, C kesitli

güçlü flasisi, Common Rail
turbo dizel motorlar› sayesin-
de emniyetli sürüfl sa¤l›yor”

DAILY YOLCULU⁄UN
‹LK AfiAMASI

Manera, “Yeni Daily bize
Avrupa’da baflar›l› olan bir
arac› Türkiye’de de görme im-
kan›n› sa¤l›yor. Daily, Avru-
pa’daki liderlik pozisyonumu-
zu bir kere daha güçlendirmifl
ve teyit etmifltir. 2007 y›l›n›n

en iyi ticari arac› olarak seçildi. ‹ngiltere ve ‹s-
panya’da 2007 y›l›n›n en iyi hafif  ticari arac›
olarak seçildi. Daily 2006 y›l›nda Avrupa’da
çok etkileyici bir pazar pay›na, yüzde 17’lik bir
pazar pay›na ulaflt›. ‹veco Avru-
pa’da pek çok segmentte ya bi-
rinci ya da ikinci s›rada. ‹ve-
co’da 24 bin 500 kifli istihdam
ediyor. Son 2-3 y›lda Avrupa’da
talep patlama noktas›nda. Ta-
leplerde her y›l yüzde 20 bin ar-

t›fl oluyor. ‹veco ‹talya’dan ithal edilen bir mar-
ka. Daily uzun bir yolculu¤un ilk aflamas›.
2006 y›l›nda satt›¤›m›zdan daha fazla araç sat-
may› hedefliyoruz. Bizim için bayilerimizle iyi

iliflkiler kurmak çok önemli. Sakar-
ya’daki fabrikam›z›n kapanmas› ürün
a¤›m›z› daraltt›. Ama her bölgenin
farkl› potansiyeli var. Biz de bu ne-
denle yeniden yap›lanmaya gittik.
Zeta ve Euro Kargo çok iyi ürünler.
Kas›m sonunda ‹stanbul’daki fuarda

Euro Kargo’yu sergileyece¤iz. Yeni Daily, Eu-
ro 3 olarak 13 versiyonla piyasaya girdi” flek-
linde konufltu. 

‹LER‹ TEKNOLOJ‹, ÜSTÜN KAL‹TE

‹veco’nun 1978’de do¤du¤unu belirten Otoyol
Sat›fl ve Pazarlama Direktörü Yusuf  Teoman,
“Y›lda 100 bin adet arac›n üretildi¤ini dile getir-
di. Teoman, “ Daily,
2006 sonunda Euro 4
motorlu yeni yüzüy-
le Avrupa’da lanse
edildi. Daily Van ve
Daily fiasi olmak
üzere pazara sunulan
yeni Daily modelle-
rin elektrik sistemi-
nin CAN-BUS mi-
marisi ile yeniden di-
zayn edildi. 116 hp
ve 146 hp olmak
üzere daha iyi yak›t
ekonomisine sahip
Euro 3 motorlar kul-
lan›l›yor. Daily motorlar› genifl devir aral›klar›n-
da yüksek tork üretiyorlar. Araçlar›n kabininde de
büyük yenilikler yap›ld›. En geliflmifl ABS 8 ve
EBD, Air Bag ile CD- MP 3 çalar bulunuyor.
Fren sisteminde yap›lan gelifltirmeler ile 100 ki-
lometreden 0 kilometreye 42 metre gibi k›sa bir
mesafede duruyor. 17,2 metreküp’e varan hacmi
ile s›n›f›n›n en büyü¤ü olma özelli¤ini koruyor.
fiasi ise 3.5 tondan 6.5 tona kadar farkl› tonaj ve
3 metreden 5 metreye kadar farkl› kasa boyutu ile
sunuluyor” fleklinde konufltu.

Otomotiv markalar›ndan, Iveco,
Yeni Daily’yi düzenledi¤i bir
toplant›yla tan›tt›. Bas›n men-
suplar›, toplant›dan sonra yap›-
lan bir test sürüflüyle arac›n ka-
litesini kontrol etti.   

Iveco’nun Yeni Daily’siIveco’nun Yeni Daily’si
görücüye ç›kt›görücüye ç›kt›
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Do¤ufl Otomotiv,
Meiller’le üretimde

Volvo’dan teknoloji yat›r›m›
Volvo Kamyon, dünyada ilk kez hiç karbondioksit salmadan araç üretilen
tesisler kurdu. Fabrika sahas›ndaki rüzgâr santrali ve biomass üretim tesisi
Volvo’nun Gent Fabrikas›’n›n enerji ihtiyac›n› büyük çapta karfl›l›yor.

MAN’da BDDK modeliScania’dan
çevreci motor
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Kamyoncular, UN. RO-RO
sat›fl›na karfl›

Kamyoncu Kooperatifleri ve bireysel kam-
yoncu temsilcileri 4925 say›l› karayolu Tafl›-

ma kanunun yay›mlanmas› ile beraber tüm plat-
formlarda Nakliyecilik sektörünün disipline edil-
me ve kurumsallaflma bahanesi ile kartelleflme-
ye do¤ru götürüldü¤ünü olas› bir kartelleflmenin
gerçekleflmesi halinde yabanc› flirketlerin bu
pastadan en büyük pay› alacaklar›n› ve asla
mevcut fiyatlarla tafl›ma yapmayacaklar› bu du-
rumda da karayolu tafl›mac›l›¤›na mahkum olan
ülkemiz ekonomisinin olumsuz etkilenece¤ini
orta ve küçük ölçekli üreticilerin mallar›n› pazara
sürmekte zorlanaca¤›n› sürekli dile getirdiler.

Kamyoncu temsilcilerinin bu hakl› tespitlerine
Ulaflt›rma Bakanl›¤› yetkilileri ile beraber birçok
nakliyeci firmas› da serbest pazar ekonomisi, li-
beral ekonomi söylevleri ile karfl› ç›kt›lar. UN.
RO-RO’nun sat›fl› ile beraber kamyoncular›n
tezleri ne yaz›k ki do¤ru ç›kt›. E¤er onlarca hatta
yüzlerce UN. RO-RO benzeri firmalar›m›z olmufl
olsa idi uluslararas› tafl›mac›lar›m›z bu felaketle
karfl›laflmayacaklard›. Hani ulusal de¤erler, ne
oldu yurtseverli¤imize? Neden hayati öneme
haiz bir kuruluflumuzu yabanc› bir flirkete kapt›-
r›yoruz?

Bu sat›fla karfl› ç›kanlara gelen elefltirilere ba-
k›ld›¤›nda kimileri “Bu gemiler, bu limanlar bizim.
Bu hizmeti bize verecekler. Kimin ald›¤›n›n ne
önemi var” diye kendi kendilerini adeta kand›r›-
yorlard›. ‹flin gerçe¤ine bak›ld›¤›nda liman, gemi
sizin ama iflletme hakk›n› elinde bulunduran flir-
ket tafl›malara zam yap›yor hadi karfl› ç›k›n ba-
kal›m tüm uluslararas› kurallar aleyhimize iflle-
meye bafllar, çok iyi biliyoruz ki; bu dünya hakl›-
n›n de¤il güçlünün dünyas›. Benzer bir vaka da
telekomünikasyonda yaflan›yor. Türk Telekom’u
satt›k. Bu vesile ile ülkemizi telekomünikasyon
sektöründen tamamen sildik, flimdi ne oldu; ça-
l›flanlar›na bile üç kurufl zamm› çok görüyor. Ça-
l›flanlar sokakta. Kim bu çal›flanlar; bizim yurt-
tafllar›m›z. fiirket grevi k›rmak için fiber optik
kablolara sabotajlar yap›yor. Kim bilir yar›n ne
yapacak; zam verecek ama üç kat›n› vatandafl-
lar›n faturalar›na yans›tacak. Telekom’la rekabet
edecek ayn› altyap›ya sahip baflka bir iflletme
var m›? Cevab›; hay›r yok. T›pk› UN. RO-RO’nun
rakibinin olmad›¤› gibi. O halde rakibi olmayan,
ülkemizin stratejik de¤erine haiz bu kurulufllar›
neden yabanc›lara sat›yorlar? Sektörde tek olan
bu kurulufllara karfl› tüketicileri hangi kanunla ve
gerekçe ile koruyacaklar? Adil rekabet ortam›n›
nas›l sa¤layacaklar? Ayn› sektörde rekabet ede-
cek ikinci ve üçüncü firmalar varm›d›r? 

Dünyan›n hangi ülkesinde her fley sat›l›kt›r, bir
örne¤i varsa birileri ç›ks›n lütfen söylesin. Al-
manya, enerji sektörüne yabanc›lar› sokmuyor.
Dubaili bir flirket ABD’den liman alamad›, geldi
bizden ald›. 

Birey olarak yabanc› sermayeye karfl› de¤ilim.
Globalleflen Dünya’dan izole edilmifl bir ekono-
mi tabii ki olmaz. Geliflmifl ülkelerde oldu¤u gibi
yabanc› sermaye üretim yapacaksa, istihdam
sa¤layacaksa, ileri teknoloji transferi sa¤laya-
caksa buyursun gelsin. Fakat ülkemizin stratejik
öneme sahip halk›m›z›n kurdu¤u ve iflletti¤i kar-
l› kurulufllar›m›z› haraç mezat sat›n alacaklarsa
özelikle hizmet sektörüne girip bakkalc›l›k, ma-
navc›l›k, tafl›mac›l›k yapacaklarsa gelmesinler,
istemiyoruz. Bu durum bizim ekme¤imizin bölü-
flülmesi, yarat›¤›m›z katma de¤erin karfl›l›ks›z
yurt d›fl›na kaç›r›lmas› anlam›na gelir. Ülkemiz
buna izin vermemeli.

Kamyoncu kooperatifleri ve bireysel kamyon-
cu tafl›mac›l›k sektörümüzün kartelleflmesinin
ve yabanc›lar›n eline geçmemesi için adeta si-
gorta konumundad›rlar. Tüm tafl›mac›lar kam-
yoncu temsilcilerinin söylediklerine bir daha dik-
katlice bakmal›d›r. Tehlike kap›y› zorlamadan
çözümler gelifltirilmelidir, aksi takdirde çok geç
kal›nabilir. 

UN. RO-RO flirketinin ABD’li bir fon flirketi
olan KKR (Kohlberg Kravis Roberts)’ye sat›lma-
s›n› do¤ru bulmuyorum. Umar›m Rekabet Kuru-
lu bu sat›fl› onaylamaz. Onaylamas› halinde za-
ten zor durumda olan ihracat›m›z›n olumsuz et-
kilenece¤i ve uluslararas› tafl›mac›lar›m›z›n zor-
lanaca¤› muhakkakt›r. Uluslararas› tafl›mac›l›k
yapan kamyon iflletmecileri olan meslektafllar›-
m›z›n yan›nday›z.

Nizamettin
KARADA⁄

Nizamettin KARADA⁄

K
oç Toplulu¤u flirketlerinden
Ford Otosan, AR-GE çal›fl-
malar›na destek olmaya de-

vam ediyor. Bu kapsaml› desteklerin ba-
fl›nda ise Ford Otosan Gebze Teknoloji
Merkezi'nin aç›l›fl› geliyor. Aç›l›fla Koç
Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mus-
tafa V.Koç, Ford Avrupa Baflkan› John
Fleming, Ford Otosan Genel Müdürü
Mike Flewitt, Koç Holding, Ford Avru-
pa ve Ford Otosan yöneticileri kat›ld›. 

Aç›l›fl› gerçeklefltirilen Gebze Tekno-
loji Merkezi, 1.2 milyon ABD Dolar›’na
mal oldu. Yeni merkez, 200 mühendis
ve personelle ek bir tesis olarak
Ford Otosan Ürünleri ve Ford Avru-
pa'n›n gelecekteki model gelifltirme
programlar› için destek hizmetleri
sa¤layacak. Bu merkez, Koç Toplu-
lu¤u’nun, AR-GE’ye verdi¤i önem,
ay›rd›¤› kaynakla Türk Sanayisi
için örnek teflkil ediyor. Koç Toplu-
lu¤u, AR-GE çal›flmalar›n›, ’yaln›z-
ca montaj yapan de¤il gelifltirip üre-
ten ve uluslararas› arenada da söz
sahibi’ bir yerel sanayiye ulaflmada
ve etkin rekabette son derece önem-
li bir güç unsuru olarak de¤erlendi-
riyor. 

Aç›l›flta ilk konuflmay› yapan
Ford Otosan Genel Müdürü Mike
Flewitt, Türkiye ekonomisinin lider
sektörü olmay› baflaran otomotiv
sektöründe Ford Otosan’›n çok
önemli bir rol oynad›¤›n› söylerek,
“Ford Otosan, AR-GE’nin önemini
y›llar önce kavram›fl ve sürekli bu
alana yat›r›m yapm›flt›r. Bunun netice-
sinde Türk Otomotiv sektörüne kuruldu-
¤undan beri liderlik ederek hizmet et-
mifltir. 1997 y›l›nda hayata geçirilen,
Kocaeli Fabrikas› Projesi’ni ve fabrika-

da üretilecek yeni ürünleri kapsayan ya-
t›r›m karar› sadece üretim projesi olarak
kalmam›fl, ayn› zamanda Ford ile Ford
Otosan ürün gelifltirme departmanlar›n›n
entegrasyonunu da sa¤lam›flt›r.” dedi.  

Ford Otosan’›n kaliteli iflgücü ve son

derece seçkin, geliflmifl mühendislik ka-
pasitesiyle, Ford Avrupa’n›n ticari araç
üretimine entegre olmufl bir üye oldu¤u-
nu belirten Ford Avrupa Baflkan› John
Fleming, yeni merkezin, halen Ford Av-
rupa'n›n ‹ngiltere Dunton'daki Ana Ürün
Gelifltirme ve Motor/fianz›man Mühen-
dislik Merkezi’ne tamamlay›c› olarak,
Türkiye Pazar›’yla ilgili özel motor ge-
lifltirme çal›flmalar›ndan da sorumlu ola-
ca¤›n› söyledi. Fleming, Ford olarak
böyle bir tesisi hayata geçirmekten dola-
y› çok mutlu olduklar›n› ifade ederek
Türkiye’ye olan inançlar›n›n 80 y›l önce
Koç iflbirli¤iyle bafllayarak bugünlere
geldi¤ini ifade etti.  

Koç Holding Yönetim Kurulu Baflka-
n› Mustafa V. Koç ise, yapt›¤› konuflma-
da Ford Otosan’›n her zaman ilklerin ya-
rat›c›s› bir flirket oldu¤unu ifade ederek,
“Türkiye’nin ilk seri üretim otomobili

Anadol, Türkiye’de üretilen ilk motor
Erk Motor, tamamen Türk mühendisle-
rince gelifltirilen ve üretilen 300PS’lik
Cargo kamyon motoru ve yine Türk
mühendislerinin bir baflar›s› olan, geçti-
¤imiz günlerde tan›t›lan 5 silindirli
200PS gücündeki yeni Duratorq Tran-
sit Motoru, Ford ile y›llara dayanan ifl-
birli¤imiz kapsam›nda elde etti¤imiz
baflar›lara sadece bir kaç örnektir. Ford
Otosan’›n üretimde oldu¤u kadar, ürün
gelifltirme aflamas›nda da Ford Avru-
pa’ya olan entegrasyonu görmek bizi
çok memnun ediyor” dedi. 

Ford Otosan’›n gerek Kocaeli Fabri-
kas› gerekse di¤er iflletmeleriyle Türk
sanayi ve ekonomisine olan katk›lar›n›n
çok önemli boyutlarda oldu¤unu da be-
lirten Mustafa V. Koç konuflmas›n› flöy-
le sürdürdü: “Koç Toplulu¤u olarak
2006 y›l›nda gerek Türkiye toplam oto-

motiv üretiminin, gerekse de otomotiv
ihracat›n›n yüzde 45’ini gerçeklefltirdik.
Toplulu¤umuza ait otomotiv flirketleri,
Ford Otosan ve Fiat 2006 y›l›nda toplam
pazar paylar›n› yüzde 29 seviyesine yük-
seltti.”

A
nadolu Isuzu, Diyarbak›r’da dü-
zenlenen Ortado¤u Sanayi Fu-
ar›’nda Turkuaz, Citibus, Roy-

bus C, NQR 3D, NKR-Low, D-Max 4x4
A/T ve D-Max 4x4 M/T modellerini ser-
giledi.

Ekim ay› içerisinde, Diyarbak›r’da
gerçekleflen Ortado¤u Sanayi Fuar›’na
kat›lan Anadolu Isuzu; kamyon, kamyo-
net, otobüs ve pick-up segmentlerindeki
modellerini sergiledi. Anadolu Isuzu’nun
yenilenen Turkuaz modeli ile pick-up
segmentindeki arac› D-Max, ziyaretçiler-
den yo¤un ilgi gördü¤ü bildirildi. 

Türk mühendisleri taraf›ndan tasarla-
nan ve Anadolu Isuzu’nun Gebze fieker-
p›nar Tesisleri’nde üretilen Turkuaz oto-
büsleri, yenilenen tasar›m› ile fuarda zi-
yaretçilerin be¤enisine sunuldu. Anadolu
Isuzu’dan yap›lan aç›klamada, “Turku-
az’›n gelifltirilen ön ve arka süspansiyon
sistemi sayesinde arac›n stabilitesi art›r›-
larak sürüfl konforu gelifltirildi. 175 bey-

gir gücünde motora sahip olan yeni Tur-
kuaz, ekonomik yak›t tüketimi ve daya-
n›kl›l›¤›na ek olarak flimdi kullan›c›lar›na

daha güvenli sürüfl, yolcular›na ise daha
konforlu yolculuklar sunuyor” denildi. 

Isuzu’nun, May›s ay›nda tamamen ye-
nileyerek piyasaya sundu¤u ve önümüz-
deki günlerde Türkiye’de üretmeye bafl-
layaca¤› pick-up’› D-Max 4x4 de, Orta-
do¤u Sanayi Fuar›’nda ilgiyle karfl›land›-

¤› kaydedildi. D-Max 4x4’de, önceki
modelden farkl› olarak motor teknoloji-
sinde daha çevreci Euro 4 normuna sahip
Common Rail Turbo Dizel Intercooler
Motor bulunuyor. 

Anadolu Isuzu’nun Diyarbak›r’da ser-
giledi¤i kamyonet grubunda yer alan
NKR-Low modeli ise 3,5 tonluk, 80 HP
motor gücüne sahip. NKR-Low, alçak
flasisi ile yükleme-boflaltmada büyük ko-
layl›k sa¤larken, arac›n manevra kabili-
yetinin yüksek oldu¤u vurgulan›yor. 

NQR 3D, 175 HP gücündeki yeni
Euro 3 motoru ve Common Rail özelli-
¤iyle art›k daha iyi çekifl gücü, daha az
yak›t sarfiyat›, daha az gürültü ve daha
çok dayan›kl›l›k sa¤l›yor. Yüke göre
otomatik fren ayarlama sistemi (LSV),
çift devreli tam haval› fren sistemi, oto-
matik fren balata ayar›, ABS ve ASR’ye
sahip NQR 3D’deki fren sistemi daha
da gelifltirilerek arac›n sürüfl güvenli¤i
kusursuz hale getirildi.

A
¤›r ticari araç üreticilerinden
Man, yeni TGS ve TGX
modellerini 2008 y›l›nda pi-

yasaya sunacak.
MAN ürün gam›n›n bir önceki

t e m s i l c i s i
olan TGA se-
risi, yeni TGS
ve TGX serisi
ile yer de¤iflti-
riyor. Bilindi-
¤i üzere TGA
serisi M, L ve
LX tipi kabin-
lerine sahipti
ve araçlar k›sa mesafe da¤›t›m ve
yap› sektöründe kullan›l›yordu. Al›-
c›lar D20 (320hp) ve D26 (540hp)
kodlu motor seçeneklerine sahipti.
Yeni gelifltirilen TGX/TGS serisi ise
bir önceki modelin gelifltirilmifl bir
hali olarak piyasaya sunuluyor. Yeni
model ile birlikte di¤er kabin seçe-
neklerine ek olarak XL, XLX ve
XXLtipi kabinlerde gelifltirilmifl. Bu

seçeneklerle birlikte uzun mesafe ta-
fl›malar›nda söz sahibi olmay› hedef-
leyen firma bu alanda belirli bir pa-
zar pay› hedeflenmifl. Yeni seri ile
birlikte D20 ve D26 motor seçenek-
lerine ek olarak çok daha güçlü yeni

bir V8 motor ile
birlikte geliyor.
Bu motor tam
680hp güç üre-
tiyor ve bu
özelli¤iyle Av-
rupa’n›n en
güçlü kamyonu
ünvan›na sahip
oluyor.

Araç gövde ve flasi olarak gelifl-
mifl durumda. Arac›n iç tasar›m›na
bakt›¤›m›zda ise tamamen yeni bir
görünüm, çarp›c› ve yekpare bir gös-
terge paneli tasar›m› göze çarpan ye-
nilikler aras›nda. TGS/TGX serisi-
nin üretimine bafllanm›fl olsa da ya-
flanacak geliflmelerle birlikte arac›n
2008 y›l›nda piyasaya ç›kaca¤›na
söyleyebiliriz.

MAN’dan yeni TGS ve TGX serisi

AR-GE’ye
yat›r›mlar›n›
artt›rarak devam
ettiren Koç ve
Ford, Türk sanayi
ve ekonomisine
önemli katk›larda
bulunuyor. 

Ford Otosan’›n Ford Otosan’›n 
Ar-Ge üssü GebzeAr-Ge üssü Gebze

MMuussttaaffaa  VV..  KKooçç,,  FFoorrdd  OOttoossaann’’››nn  üürrüünn  ggeelliiflflttiirrmmee  aaflflaammaass››nnddaa
FFoorrdd  AAvvrruuppaa’’yyaa  oollaann  eenntteeggrraassyyoonnuunnaa  vvuurrgguu  yyaapptt››..

MMuussttaaffaa    VV..  KKOOÇÇ Mike FLEWITT

T
eknolojik alanda
yaflanan gelifl-
meler tafl›mac›-

l›k sektörünü de yak›n-
dan etkilerken, son ola-
rak bir Japon firmas›
kamyon ve otobüs gibi
a¤›r vas›talar›na yeni
bir görüfl sistemi gelifl-
tirdi¤ini aç›klad›

Japonya'daki elekt-
rik flirketlerinden San-
yo, kamyon ve otobüs
gibi a¤›r vas›ta sürücülerinin
kulland›klar› arac›n her tara-

f›n› d›flar›dan görebilmeleri-
ne olanak sa¤layan ve kör

noktay› ortadan kald›-
ran yeni bir görüfl siste-
mi gelifltirdi¤ini aç›kla-
d›.

Sanyo'dan yap›lan
aç›klamada, arac›n üze-
rine tak›lan genifl aç›l›
dört kameran›n kulla-
n›ld›¤› sistemin, 360
derece görünüm sa¤la-
d›¤›, Wi-Fi wireless
(kablosuz) ba¤lant›s›y-
la kameralardan elde

edilen görüntülerin bir mer-
kezde topland›¤› belirtildi.

D
o¤ufl Otomotiv Alman treyler üreticisi Kro-
ne ile ‹zmir Tire Organize Sanayi Bölgesi’n-
de üretim için 35 milyon dolarl›k yat›r›m an-

laflmas› imzalad›.  Anlaflmayla yüzde 49 hissesi Do-
¤ufl Otomotiv’in yüzde 51’i
hissesi ise Krone’ye ait Krone
Do¤ufl Treyler Sanayi ve Tica-
ret A.fi. ad›n› tafl›yan bir flirket
kurulacak. Üretim için 2008
y›l› bafl›nda ‹zmir Tire Organi-
ze Sanayi Bölgesi’nde fabrika
temeli at›lacak. Üretimin 2009
y›l›nda bafllat›lmas› planlanan
anlaflma ile ortaklar y›lda 10
bin adetlik bir üretim adedi he-
deflerken, bunun yüzde 80’inin ihraç, yüzde 20’sinin
ise iç pazara sunulaca¤› belirtildi. 

Yat›r›m anlaflmas›, Do¤ufl Otomotiv Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Aclan Acar, Do¤ufl Otomotiv CEO’su
Ali Bilalo¤lu ve Krone CEO’su Dr. Jürgen Föhren-

bach taraf›ndan imzaland›.
Türkiye’de üretilen araçlar›n baflta Güney ve Do-

¤u Avrupa ülkeleri olmak üzere a¤›rl›kl› olarak Rus-
ya’ya ihraç edilece¤ini, bununla beraber Irak, ‹ran,

Suriye gibi Ortado¤u ülkele-
riyle, Kuzey Afrika ülkelerine
ihracat için çal›flmalar yap›la-
ca¤›n› belirten Do¤ufl Otomo-
tiv yetkilileri, imza töreninde
bas›n mensuplar›n›n sorular›n›
da yan›tlad›. ‹mza töreninde
konuflan Krone CEO’su Dr.
Jürgen Föhrenbach, anlaflma-
n›n uzun bir görüflme marato-
nundan sonra gerçeklefltirildi-

¤ini belirterek, “B›rak›n uzun olsun. Uzun olsun ki
Türkiye’deki, baflar›m›z da o kadar uzun olsun” diye
konufltu. K›sa vadede Türkiye’de büyük kazançlar
beklemediklerini aktaran Föhrenbach, Türkiye’deki
yat›r›mlar›n›n uzun vadeli oldu¤unu kaydetti.

A¤›r tafl›tlarda dikiz
aynas› tarih oluyor

Krone, Türkiye’de üretilecek

OOzzaann  DDEEMM‹‹RRÖÖZZ

Anadolu Isuzu tam kadro
Ortado¤u Fuar›’ndayd›
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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.

K avurucu yaz s›caklar›n› geride b›rak›rken
sonbahar da kendisini iyiden iyiye

hissettiriyor. Kamyoncu esnaf›n›n çileli ay›
olarak bilinen k›fl ise kap›da!..

Evet, sevgili dostlar bir yaz sezonunu
daha ac›s›yla-tatl›s›yla, kâr›yla-zarar›yla
geride b›rakt›k. Önümüz k›fl!.. K›fl ay› hem
floför arkadafllar›m›z için, hem de
nakliyecilerimiz için dert ay›d›r!.

K›fl deyince maddi durumu iyi olmayan
vatandafllar›m›z›n akl›na odun–kömür paras›
gelirken, maddi durumu iyi olan
vatandafllar›m›z›n akl›na küçük bir kar tatili
planlar› gelir. Çocuklar›n ise sokak aralar›na
yapacaklar› kardan adam ve kartopu
savafllar›…

Kamyoncuya “k›fl mevsimi” dedi¤iniz
zaman ise akl›na ilk gelecek borçtur. Ondan
sonra s›ras›yla iflsizlik, arac›n so¤uktan
donmas›, buz tutan ipleri, çad›rlar› elleri
s›zlaya s›zlaya açmas› ve vebosta gelir.

Maalesef hâla vebostas› olmayan, arac›n
içinde yak›lan piknik tüpleriyle ya da üzerine
at›lan fazladan bir yorganla ›s›nmaya çal›flan
floför arkadafllar›m›z var. ‹flte bu
arkadafllar›m›z için k›fl aylar› tam çileli ayd›r.

Birkaç saniyeli¤ine gözlerinizi kapat›n.
Bolu Da¤›’n›n karla kapal› oldu¤unu ve
d›flar›da dondurucu so¤u¤u düflünün.
fioförün o karda k›flta arac›n alt›na yatt›¤›n›
hatta arac› ›s›tmak için alt›na atefl yakt›¤›n›
hayal edin. Eminim ki hayal ederken bile
tüyleriniz diken diken olmufltur.

“Her fley ekmek paras› içindir” deyip
direksiyon bafl›na geçerek kendilerini yorgan
veya battaniye ile ›s›tan arkadafllar›m›z,
yapt›klar›n›n do¤ru olmad›¤›n› elbette biliyor.
Uyuyup da uyanamayacaklar›n›, efllerini,
çocuklar›n›, sevdiklerini bir daha görememe
gibi bir risklerinin oldu¤unun fark›nda... 

Ama ne çare!.. “Olmuyor iflte, denk
gelmiyor” diyorsunuz de¤il mi?

Sevgili floför arkadafllar›m; pamuk ipli¤ine
ba¤l› olan hayat›n›z› birde kendiniz tehlikeye
atmay›n.  Eve ekmek götürmek için,
çocu¤unuzu okula göndermek için,
mazotçuya, kredi kart›na para laz›m. Ama
unutmay›n,  bize de siz laz›ms›n›z.

Hay›rl› yolculuklar, bol kazançlar...

Siz, bize laz›ms›n›z!..

Nurcan
DÖNMEZ
Nurcan DÖNMEZ

ESK‹fiEH‹R’DEN
DÜNYA PETROL P‹YASALARINDAK‹ ARTIfi, NAVLUN F‹YATLARINA YANSIDI

D
›fl Ticaretten Sorumlu Devlet Bakan› Kürflat
Tüzmen, D›fl Ticaret konusunda Cumhurbafl-
kan› Abdullah Gül’ün vize ve kota problem-

lerinin çözümü için etkin rol almas›n› talep etti. 
Türkiye’nin son y›llarda d›fl ticareti h›zla artmak-

la birlikte, 100 milyar ihracat hedefine de ulafl›ld›.
Ancak d›fl ticarette yaflanan sorunlar, bu hedefin da-
ha da artmas› yönünde bir engel. Dolay›s›yla s›k›n-
t›lar›n bir an önce giderilmesi ve ülkenin d›fl ticaret
hacminin hak etti¤i noktaya yükselmesi bekleniyor.
Nitekim konuyla ilgili olarak D›fl Ticaretten Sorum-
lu Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen ve Türkiye ‹hra-
catç›lar Meclisi Üyeleri Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül’ü ziyaret ettiler. 

Baz› AB ülkelerinin Türk mallar›na uygulad›¤›
kotalar›n kald›r›lmas›, kimi ülkelerin d›fl ticarette
Türk ifladamlar›na zorluk ç›karmas› yönündeki s›-
k›nt›lar› Cumhurbaflkan› Gül’e aktaran Tüzmen, bu
konuda Cumhurbaflkan› Gül’ün, “elimden geleni ya-
paca¤›m, giriflimlerim olacak” dedi¤ini ifade etti.
Özellikle 8. Cumhurbaflkan› Turgut Özal ve 9. Cum-
hurbaflkan› Süleyman Demirel döneminde, ifladam-
lar›n›n, yurtd›fl› seyahatlerde cumhurbaflkanlar›n›n
yan›nda bulundu¤unu söyleyen Kürflad Tüzmen, bu
konuda da Gül’den destek almak istediklerini ve
Gül’ün d›fl ticaret konusunda a¤›rl›¤›n› koyaca¤›n›
düflünüyoruz” dedi¤i ö¤renildi. 

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’ün, 59. Hükümet
döneminde kabinenin içinde yer almas›n›n d›fl tica-
ret aç›s›ndan bir avantaj oldu¤unu ifade eden Bakan
Tüzmen, “Cumhurbaflkan› ihracatç›lar›n, ithalatç›la-
r›n sorunlar›n› gayet iyi biliyor. Bize d›fl ticaret ko-
nusunda tam destek verece¤ini ifade etti.” dedi.
Tüzmen, Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’ün, ‘özel-
likle ihracat konusunda elde edilen rakamlardan bü-
yük memnuniyet duydu¤unu, daha da büyük hedef-
lerin konulmas› gerekti¤ini’ ifade etti¤ini söyledi.

T
afl›mac›l›k sektörünün önemli sivil top-
lum örgütlerinden RODER, Rodpa
Araç Servis ve Pazarlama Ticaret

A.fi’deki hissesini sataca¤›n› duyurdu. 
Sat›fl›n gerçeklefltirilmesi halinde RO-

DER’in ticari alanda faliyet gösterece¤i alan
kalmam›fl olacak.

RO-RO Gemi ‹flletmecileri ve Kombine
Tafl›mac›lar Derne¤i (RODER), Rodpa Araç
Servis ve Pazarlama Ticaret A.fi’deki hissesi-
ni satma karar› ald›. 

RODER’den yap›lan aç›klamada “Yöne-
tim Kurulumuzun 26.09.2007 tarih ve 150
say›l› karar› ile derne¤imizin Rodpa Araç
Servis ve Pazarlama Ticaret A.fi’deki hissesi-
ni paraya çevirmek suretiyle de¤erlendirilme-
sine karar verilmifl bulunmaktad›r” denildi.

Al›nan karar gere¤ince RODER’in Rodpa
A.fi’de bulunan 1/400 paya tekabul eden bir
adet hissesinin tamam›n›n sat›laca¤›n› bil-
dirdi. Aç›klamada ayr›ca hisse sat›fl›na veri-
lecek teklifin kapal› zarf usulü yap›laca¤›
kaydedildi.

S
on olarak, Amerikan Fon fiirketi KKR’ye
(Kohlberg Kravis Roberts) sat›fl› için Re-
kabet Kurulu’ndan onay bekleyen UN.

RO-RO da tafl›ma fiyatlar›na zam yapt›. 
En son 18 Temmuz 2007 tarihinde tafl›ma fi-

yatlar›na zam yapan UN. RO-RO, yeni zamm›
8 Kas›m 2007 tarihinden itibaren hayata geçi-
recek. 

Yap›lan zamma gerekçe olarak artan petrol
fiyatlar› gösterildi. UN. RO-RO Yönetim Ku-
rulu’nun 30 Ekim tarihinde yap›lan toplant›s›
sonras› al›nan zam karar›yla ilgili olarak UN.
RO-RO’yu kullanan müflterilerine gönderdi¤i
aç›klamada, “Buna göre 08,11 2007 Perflembe
gününden itibaren geçerli olmak üzere navlu-
nun BAF k›sm›na; yar› römorklar için (Gidifl-
Dönüfl) 95 Euro, kompleler için (Gidifl-Dönüfl)
125 Euro ve uzun araçlar için (Gidifl-Dönüfl)
130 Euro ilave edilecektir” denildi. 

UN. RO-RO’dan yap›lan aç›klamada flunlar
kaydedildi; “Genel olarak Ham Petrol Fiyatla-
r›ndaki art›fl gemilerimizin kulland›¤› akarya-
k›ta (bunker) hemen hemen bire bir oran›nda
yans›t›lmaktad›r. Örne¤in 18 Temmuz 2007
günü 376$/ton olan yak›t, bugün itibariyle
466$/tona ulaflm›flt›r. Bu yüzde 24’lük bir art›fl
anlam›na gelmektedir. Uzmanlar maalesef bu
yüksek fiyatlar›n bir süre daha devam edece¤i-
ni belirtmektedirler.

Sefer maliyetlerimiz içinde en büyük pay›
alan yak›ta gelen bu fiyat art›fllar›n› Avrupa ve
dünyadaki bütün denizcilik flirketleri ile nakli-
ye flirketlerinin yapmakta oldu¤u gibi navlunu-
muz içerisinde yer alan BAF k›sm›na yans›t-
mak durumunday›z.”

UN. RO - RO tafl›ma
fiyatlar›na zam yapt›
Petrol fiyatlar› tarihinin  zirvesi olan 94.24 dolar seviyesine ulafl›rken,
bu art›fl nakliye sektöründe navlunlar›n artmas›na neden oldu. 

UN. RO-RO’nun tafl›ma fiyatlar› flöyle:

Pendik/Ambarl› – Trieste Gidifl-Dönüfl Tek yön
Dorse E1.610 E1.010
Komple araç E2.110 E1.320
Kamyon Römork E2.240 E1.400

A
kdeniz’in en önemli RO-RO hatt›na sahip
iflletmelerden UN. RO-RO’nun, Amerikan
Fon flirketi KKR’ye sat›fl›na iliflkin Reka-

bet Kurulu’nun onay› beklenirken, Uluslararas›
Nakliyeciler Derne¤i (UND) sat›fl›n iptaline iliflkin
Rekabet Kurulu’na baflvurdu. 

Konuyla iliflkin UND Genel Merkezi’nde UND
‹cra Kurulu Baflkan› Mine Kaya ve UND Genel
Koordinatörü Nejat Yard›mc›’yla ortak bir bas›n
toplant›s› yapan UND Yönetim Kurulu Baflkan› Ta-
mer Dinçflahin, bafl›ndan beri UN. RO-RO’nun
KKR’ ye sat›fl›na karfl› ç›kt›klar›n› belirterek, RO-
RO tafl›mac›l›¤›nda kartellerin olufltu¤unu ve bu
konuda haz›rlad›klar› dosyay› Rekabet Kurulu’na
sunduklar›n› kaydetti. 

‹zmir Çeflme’de bulunan Ulusoy RO-RO flirke-
tinin de tafl›ma fiyatlar›na yüzde 5’lik bir zam yapt›-
¤›n› aktaran Tamer Dinçflahin, geçifl belgeleri ve vi-
zelerle mücadele edildi¤i bir dönemde iki RO-RO
hatt›nda toplamda yüzde 12-13’e varan oranlardaki
zamm› UND olarak manidar bulduklar›n› söyledi. 

Dinçflahin, “UN. RO-RO’yu sat›n almakta olan
KKR taraf›ndan sat›n alma süreci içerisinde yap›lan
tüm toplant›larda ‘Hiçbir flekilde gemi ücretlerine

zam yap›lmayacakt›r. Sektörün menfaatine ayk›r›
herhangi bir giriflimde bulunulmayacakt›r.’ denil-
mesine ra¤men bu aç›klamalardan tam iki hafta
sonra, RO-RO’da sefer bafl›na 130 Avro zam yap›l-
m›flt›r. UN. RO-RO taraf›ndan yap›lan sefer bafl›na
130 Avro’luk zam, nakliye ve ihracat sektörünü flafl-
k›na çevirdi. Böylece seferde 240 adet treyler tafl›-
yan bir RO-RO gemisi bir seferde 31 bin 200 Avro
motorin zamm› yaparak kar›n› art›rm›flt›r. 31 bin
200 Avro’luk sefer bafl›na ekstra gelirin motorin
zamm› gerekçesi ile izah edilmesi mümkün de¤il-
dir” diye konufltu. 

UN. RO-RO’nun sat›fl sürecinin bafllang›c›nda

fon flirketi KKR’nin Yunan ve Rum firmas› Marfin
Group ile ilgili çekincelerini aktard›klar›n› hat›rla-
tan Dinçflahin, Marfin firmas›n›n UN. RO-RO sat›fl
sürecinin d›fl›na ç›kt›¤› yönündeki aç›klamalara te-
reddütle yaklaflt›klar›n› belirterek, bu konudaki çe-
kincelerini Rekabet Kurulu’na sunduklar›n› vurgu-
lad›.

Rekabet Kurulu’nun sat›fla onay vermesi duru-
munda tafl›ma fiyatlar›n›n artaca¤›n› ve bu duru-
mun ihracatç›lar› da olumsuz etkileyece¤ini ifade
ederek, onay sonras›nda nakliyecilerin UN. RO-
RO’yu kullanmamak gibi bir lüksünün olamayaca-
¤›n› dile getirdi.

UN RO RO’da, KKR-Marfin iliflkisi 
Dinçflahin, Marfin firmas›n›n UN.
RO-RO sat›fl sürecinin d›fl›na ç›kt›¤›
yönündeki aç›klamalara tereddütle
yaklaflt›klar›n› belirterek, bu
konudaki çekincelerini Rekabet
Kurulu’na sunduklar›n› aç›klad›.

DDiinnççflflaahhiinn,,  ““UUNN..  RROO--RROO’’yyaa  yyaapp››llaann  113300  AAvvrroo’’lluukk  zzaamm,,  nnaakklliiyyee  sseekkttöörrüünnüü  flflaaflflkk››nnaa  ççeevviirrddii..””

UT‹KAD Genel
Kurulu 20 Kas›m’da

Rodpa’dan
çekiliyor

1986 y›l›nda 30 firma-
n›n kat›l›m› ile UN-

MAD ad› alt›nda kurulan
UT‹KAD, 24'üncü Genel
Kurulu’nu 20 Kas›m
Çarflamba günü ‹stanbul
Crowne Plaza Hotel'de
gerçeklefltirecek. 

Tafl›ma iflleri organiza-
törlü¤ü yapan tüm firma-
lar› ayn› çat› alt›nda top-
lamak için çal›flmalara
bafllayan UNMAD, 1995

y›l›nda UKAD ile birle-
flerek 162 üyenin oybirli-
¤i ile “Uluslararas› Tafl›-
ma iflleri Komisyoncular›
ve Acentalar› Derne¤i
(UTIKAD)” ad›n› ald›. 

1999 y›l›nda UTI-
KAD üyesi firmalar›n
oybirli¤i ile dernek unva-
n› “Uluslararas› Tafl›ma-
c›l›k ve Lojistik Hizmet
üretenleri Derne¤i” ola-
rak de¤ifltirildi.

Cumhurbaflkan›
Gül kotalara 
el atacak

O
tomotiv üretimi ihracat›n deste¤iyle
art›fl›n› sürdürürken iç sat›fllardaki
gerileme dikkat çekiyor.  Otomotiv

Sanayi Derne¤i (OSD)
verilerine göre otomo-
tiv üretimi 2007 y›l›
Ocak-Eylül dönemin-
de bir önceki y›l›n ayn›
dönemine göre yüzde
6,9 artarak 778 bin
adede ulaflt›. Bununla
birlikte, otomobil üre-
timi de yüzde 12,4 ora-
n›nda artarak ayn› dö-
nemde 451 bin rakam›na ulaflt›. 

Kamyon pazar›nda yaflanan gerileme üreti-
me de yans›d›. 2007 y›l› Ocak-Eylül döne-
minde üretim, otobüste yüzde 13, minibüste
yüzde 7, kamyonette yüzde 1 artarken, küçük

kamyonda yüzde 21, büyük kamyonda ise
yüzde 13, midibüste yüzde 8 oran›nda azald›.
Traktör üretimi ise yüzde 16 azalarak 25 bin

adet oldu. Otomotiv
üretiminin dinamo-
su haline gelen ihra-
cat ise artmaya de-
vam ediyor. 2007
y›l› Ocak-Eylül dö-
neminde toplam
sektör ihracat› ge-
çen y›la göre yüzde
33 art›flla 13,7 mil-
yar ABD dolar›n›

geçti. Türkiye ihracat›nda 1. s›rada olan sana-
yinin, toplam ihracattaki pay› yüzde 19,8 ol-
du. Öte yandan, Türkiye’nin 2007 y›l› Ocak-
Eylül döneminde toplam tafl›t arac› ihracat›,
yüzde 18,4 artarak 591 bin adet oldu.

Otomotiv üretimi
yüzde 6.9 artt›
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Ulusoy’un e¤itime
deste¤i sürüyor

E
¤itim ve ö¤retime her zaman büyük
önem veren Ulusoy ailesi son olarak
Samsun’da Nedime Serap Ulusoy Ana-

dolu Denizcilik Meslek Lisesi’ni hizmete sok-
tu. Aç›l›fl törenine, Milli E¤itim Bakan› Dr.
Hüseyin Çelik, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan›
Faruk Nafiz Özak, Samsun Milletvekilleri,
Samsun Valisi, Samsun Belediye Baflkan› Y›l-
maz Ulusoy kat›ld›. 

Samsun Valili¤i ve hay›rsever Y›lmaz Ulu-
soy taraf›ndan 20 Nisan 2007 tarihinde yap›lan
protokolle, Samsun Tekkeköy ilçesinde tafl›n-
maz üzerinde bulunan binalar›n büyük onar›m
ve tadilatlar› yapt›r›larak 24 derslikli okul bi-
nas›, 3 laboratuar, atölye binalar›, 202 erkek,
12 k›z ö¤renci kapasiteli pansiyon ve 8 adet
lojmandan oluflan Nedime Serap Ulusoy Ana-
dolu Denizcilik Meslek Lisesi olarak hizmete
aç›ld›. 

Aç›l›fl› gerçeklefltirilen okulda, denizcilik
alan› makine zabitli¤i dal›nda 101, deniz araç-
lar› yap›m› alan› çelik gemi inflas› dal›nda 82
ö¤renci ö¤renim görüyor. 

Türkiye’de yolcu ve yük tafl›mac›l›¤›n›n geliflmesinde büyük katk›lar› bulunan Ulusoy
ailesi, e¤itim alan›ndaki hizmetleriyle de hay›rseverliklerine devam ediyor.

Rusya tafl›malar›nda 
son durum (1)

Avrupa’da giderek etkin hale gelen Türk
tafl›mac›l›k filosuna, uluslararas›

platformlarda ülkeler taraf›ndan günden
güne artan engeller oluflturulmaktad›r. Bu
ülkelerden, özellikle Rusya Federasyonu
taraf›ndan getirilen uygulamalar ve geçifl
belgesi sorunlar› nedeniyle bahse konu
ülkeye yap›lan tafl›malar durma noktas›na
gelmifltir.

Rusya Federasyonu’na 2005 y›l›nda 2.3
milyar dolar olan ihracat›m›z, 2006 y›l›nda
%36 art›fl ile 3.2 milyar dolara, yine 2005
y›l›nda 12.9 milyar dolar olan ithalat›m›z
%36 art›fl ile 17.4 milyar dolara ç›km›flt›r.
Rusya Federasyonu ile ülkemiz aras›ndaki
artan bu d›fl ticaret hacmine karfl›l›k Rusya
geçifl belgelerinin yetersizli¤i yüzünden
tafl›mac›lar›m›z art›k dayanamaz hale
gelmifltir. 

Rusya geçifl belgesi sorunumuz, Rus
taraf›n›n 2001 y›l›nda kendi milli
nakliyecisini kalk›nd›rmaya yönelik politika
izlemeye bafllamas› ve ücretli geçifl
belgelerinin tahsisini durdurmas›yla
meydana gelmifltir. ‹ki ülke aras›nda teati
edilecek kota miktar› ikili/transit tafl›malar
için 3.000 adet ve 3. ülke tafl›malar› için
300 adet olarak belirlenmifl idi. O
dönemdeki Rusya’ya yönelik ikili
tafl›malar›m›z 10.200 sefer ve Rusya
üzerinden transit seferlerimiz 1.500
civar›nda iken, Rus nakliyecilerinin sefer
say›s› 300 adet idi. 2001 y›l›nda belirlenen
kota sonucunda tafl›malar›m›z 2002 y›l›nda
8700 adede düflmüfltür. Sonraki sene
tafl›malar›m›z yine art›fl trendine girmifl
olup, 2006 y›l›nda araçlar›m›z Rusya’ya
15.139 adet ikili ve Rusya üzerinden
yaklafl›k 3.000 adet transit tafl›ma
gerçeklefltirmifltir. Buna karfl›l›k Rus
araçlar› Türkiye’den 2.981 adet tafl›ma
gerçeklefltirmifltir.

2001 y›l›nda getirilen kota sonras›nda
yap›lan KUKK toplant›s›nda Türk taraf›
geçifl belgesi kotas›n›n artt›r›lmas›n› talep
etmifl, ancak, belge art›fl› yerine Rus
taraf›n›n ›srar›yla iki ülke aras›nda
Türkiye’de yüklenecek beher Rus arac›
karfl›l›¤›nda Türk taraf›na 4 adet bonus
belgesinin tahsisini öngören bir Bonus
Sistemi uygulamaya konmufltur. Bu
kapsamda, Türk nakliyecileri geçifl belge
kotalar›ndaki yetersizli¤i bonus sistemi ile
aflmaya çal›flmaktad›r. Bu kapsamda,
Türk nakliyecileri, 2002 y›l›nda 550 adet,
2003 y›l›nda 906 adet, 2004 y›l›nda 1607
adet, 2005 y›l›nda 2398 adet ve 2006
y›l›nda ise 2543 adet Rus plakal› araç
yüklemesi gerçeklefltirmifllerdir.

Rusya ile 2003 y›l›nda yap›lan toplant›da
iki ülke aras›nda teati edilen ikili/transit
geçifl belgesi say›s› 5.000 adede ç›kar›lm›fl
ve yine toplant› protokolüne yüklenen Rus
araçlar›ndaki art›fl ile orant›l› olarak geçifl
belgesi kotas›n›n da art›r›laca¤› ifadesi yer
alm›flt›r. Ancak bugüne kadar Rus taraf›
kota art›fl› konusunda sürekli olumsuz
görüfller ve uygulamalar ile karfl›m›za
ç›km›flt›.

Rusya ile son yap›lan KUK Toplant›s› ile
3-4 Temmuz 2007 tarihlerinde ‹stanbul’da
gerçekleflti. Söz konusu toplant› öncesi
UND ile ASMAP bir araya gelerek iflbirli¤i
konusunda ortak bir mutabakata vard›lar.
Ancak KUKK Toplant›s›nda geçifl
belgesine iliflkin yaflanan s›k›nt›lar Rus
taraf›na iletilmesine ra¤men yine herhangi
bir olumlu geliflme kaydedilememifltir.
Toplant›dan ç›kan tek olumlu geliflme iki
ülke sektör temsilcileri ile Ulaflt›rma
Bakanl›¤› yetkililerinden oluflan bir çal›flma
grubu kurulmas› yönünde karar
al›nmas›d›r. 

UND-ASMAP ‹fiB‹RL‹⁄‹
Türk ve Rus nakliyecilerini Uluslararas›

Karayolu Tafl›mac›l›¤› Birli¤i’nde (IRU),
UND ve ASMAP temsil etmektedir. Bu iki
meslek örgütünün son y›llarda yürüttükleri
yak›n iflbirli¤i sayesinde baz› sorunlar
afl›labilmifltir.

Nitekim Türkiye ve Rusya’n›n
uluslararas› karayolu tafl›mac›lar›n› bir
araya toplayan UND ve ASMAP, UND’de
2001 y›l›nda meydana gelen yönetim
de¤iflikli¤inden sonra stratejik olarak
birlikte hareket etmeye ve iki ülkenin
nakliyecilerinin ortak ç›karlar› üzerinde
çal›flma yapmaya gayret etmifllerdir.

UND, ASMAP ile iflbirli¤i içerisinde,
geride kalan 2002-2006 y›llar› aras›nda
Rus nakliyecilerin Türkiye’de yaflad›klar›
sorunlar› çözmek ve daha fazla say›da Rus
arac›n›n UND üyeleri taraf›ndan
yüklenmesini sa¤lamak için azami çaba
göstermifltir. Bu ba¤lamda UND,
defalarca Rusya’da ve Türkiye’de Türk ve
Rus yetkililer ile bir araya gelmifl, raporlar
düzenlemifl, toplant›lar tertip etmifl ve
yapt›¤› bu çal›flmalar›n sonucunda gerek
Türkiye ile Rusya aras›ndaki tafl›mac›l›k
hacminin korunmas› ve gelifltirilmesi,
gerekse Türkiye’den Rusya
Federasyonu’na yönelik tafl›ma yapan
Rus plakal› araçlar›n say›s›n›n önemli
oranda artmas›n› sa¤lam›flt›r.

SÜRECEK

Mine
KAYA

Mine KAYA

1
996 y›l›nda Zonguldak
Liman›’nda bafllayan
RO-RO tafl›mac›l›¤›n›n

h›zla geliflti¤ini belirten Zon-
guldak Ticaret ve Sanayi
Odas› Genel Sekreteri Renda
Okay, y›lsonuna kadar 15 bin
TIR’›n tafl›naca¤›n› kaydetti. 

Zonguldak Liman›ndan ya-
p›lan RO-RO tafl›mac›l›¤›nda
2007'nin ilk 9 ay›n› de¤erlen-
diren TSO Genel Sekreteri
Okay, birçok firma arac›l›¤›y-
la yap›lan RO-RO tafl›mac›l›-
¤›nda 7 bin 592 TIR’›n Zon-
guldak Liman›’ndan ç›k›fl
yapt›¤›n›, buna karfl›l›k 6 bin
744 TIR’›n da ülkeye girifl
yapt›¤›n› aç›klad›. Eylül ay›-
na kadar üç firmaya ait RO-
RO gemilerinin Ukrayna'ya

145 sefer yapt›¤›n› vurgula-
yan Okay, Zonguldak Lima-
n›n›n ‹ç Anadolu'nun Karade-
niz'e aç›lan penceresi konu-
muna geldi¤ine dikkat çekti. 

Sadece Türk firmalar›n›n
de¤il, Suriye, ‹ran, Rusya,
Kazakistan, Ukrayna ve Gür-
cistan firmalar›n›n da Zongul-
dak Liman›’ndaki RO-RO ta-
fl›mac›l›¤›n› kulland›¤›n› dile
getiren Okay, “Uluslararas›
nakliye yapan 32 sayg›n fir-
ma RO-RO tafl›mac›l›¤›nda
Zonguldak'› tercih ediyor.
2007 y›l›n›n ilk 9 ay›nda top-
lam 14 bin 336 t›r Zongul-
dak'tan girifl ve ç›k›fl yapm›fl-
t›r. Hiç flüphesiz bu rakam y›l-
sonunda 15 bini geçecektir.
Bu süre zarf›nda baz› sorunla-

r›n yaflanmas› da do¤ald›r.
Ancak kurumlar ve taraflar
bu sorunlar› mutlaka aflacak-
t›r. ‹nan›yoruz ki D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤› ve D›fl ‹flleri Ba-
kanl›¤› TIR geçifl belgeleri
baflta olmak üzere sorunlar›
en k›sa sürede giderecektir"
de¤erlendirmesinde bulundu. 

B
alnak Logistics Group,
Amerikal› fon flirketi The
Great Circle Fund  ile or-

tak 50 milyon USD’l›k yat›r›ma
haz›rlan›yor.

Firmalar aras›nda
imzalanan ortakl›k an-
laflmas› sonras›nda
Balnak’tan yap›lan
aç›klamada, ortakl›¤a
iliflkin firman›n görüfl-
leri aktar›ld›. Balnak
Logistics Group flirke-
tinin kurucusu ve Yö-
netim Kurulu Baflkan›
Lütfi Aygüler, “Ortak ve yat›r›m-
c› olarak Great Circle Fund ile
çal›flmaktan mutluluk duyaca-
¤›z’’ dedi.

Ulafl›m, lojistik ve alt yap› sis-
temi konular› üzerine uzmanla-
flan özel sermaye fonu (private

equity fund) Great Circle
Fund’›n yat›r›m deste¤i ile yap›-
lacak, 50 milyon USD’› bulmas›
planlanan yat›r›mlar›n, Balnak
Logistics Group’un geliflimine

büyük katk›lar sa¤lamas› hedef-
lenirken, Aygüler ortakl›kla ilgili
“Orta¤›m›z sayesinde firmam›-
z›n büyüklü¤ünü önümüzdeki 3
y›l içinde iki kat›na ç›kartaca¤›z
ve müflterilerimize tek noktadan
sundu¤umuz bütün servisleri ge-

lifltirece¤iz” diye konufltu. 
Yaklafl›k 190 milyon dolarl›k

bir fonu yöneten Great Circle
Fund, yat›r›mlar›nda Türkiye ve
eski Sovyetler Birli¤i ülkelerinde

yo¤unlaflmak istiyor. Bal-
nak Logistics Group’un
yeni hissedar› Great Circle
Fund ortaklar›ndan Hew
Crooks, Türkiye’de lojis-
tik pazar›n›n h›zla büyüdü-
¤ünü ve her geçen gün da-
ha komplike hizmetler ta-
lep edildi¤ini, Balnak Lo-
gistics Group’un da sek-

törde bu ihtiyaçlar› karfl›layabile-
cek  seçkin bir firma oldu¤unu
belirtti. Balnak ekibinin hakl› bir
sayg›nl›¤a sahip oldu¤unu ifade
eden Crooks, bu ekibi, agresif
büyüme planlar› için destekleye-
ceklerini kaydetti.

UND güvenli sürüfl için kollar› s›vad›

‹
mzalanan anlaflma çerçevesinde
SRC program›nda yer alan sürüfl
tekniklerinin ö¤retilmesi de yer

al›yor.  
UND Genel Merkezi’nde yap›lan

imza toplant›s›nda, UND Genel Sekre-
ter Hakan Y›lmaz ve UND ‹cra Kurulu
Baflkan› Mine Kaya haz›r bulundu. 

‹mza töreninde konuflan UND Genel
Sekreteri Hakan Y›lmaz, özellikle sürü-
cü e¤itimi için önemli projeler hayata
geçirdiklerini belirterek, talep yetersiz-
li¤inden yak›nd›. Türkiye’nin mevzuat
itibariyle AB normlar›nda tafl›ma yap-
mas› gerekti¤ini aktaran Y›lmaz, gü-
venli sürüfl e¤itimi projesini sonuna ka-
dar uygulamakta kararl› olduklar›n›
söyledi.

Türkiye’de kalifiye sürücülerin, yeni
TIR sürücüsünün yetiflmedi¤ine dikkat
çeken Y›lmaz, “Ne yaz›k ki yeni sürü-
cü yetifltirilmiyor. Gelir düzeyine bakt›-
¤›m›zda uluslar aras› nakliyede çal›flan-
lar›n gelirlerinin Türkiye’deki ortalama
gelir da¤›l›m›ndan yüksek olmas›na
ra¤men bu alanda çal›flacak sürücü sa-
y›s› çok afla¤›larda. Bizler UND olarak
bedava verdi¤imiz e¤itimlerimiz de da-
hi yeterli ilgiyi ne yaz›k ki çekemiyo-
ruz. fioför problemi halen çözemedi¤i-
miz bir problem ve her geçen gün art›-
yor. Mesle¤in tercih edilmemesinde,
iflin imaj› diyebiliriz çal›flma flartlar›n›n
a¤›r olmas› diyebiliriz ama Türkiye’de-
ki iflsizlik oran›na bakt›¤›n›z zaman bu

kadar bedava e¤itimlere kurslara ra¤-
men hala floför bulunmamas›n›n sebep-
lerini aray›p bulaca¤›z” dedi. 

Avrupa’daki cazip ifl koflullar›na ra¤-
men ciddi anlamda sürücü eksikli¤i ya-
flad›klar›n› dile getiren Y›lmaz, sözleri-
ni flöyle sürdürdü: “Avrupa ülkeleri sü-
rücülerinin çal›flma saatlerini uzatma
derdine düflmüfl durumda. Tüm e¤itim-
lerine ra¤men floför aç›¤›n› kapatam›-
yor. Sürücülere çok iyi flartlarda ifl im-
kanlar› sunmas›na ra¤men. ‹nflallah sü-

rücülerin çal›flma saatleri biraz daha
uzayacak”

Hedeflerinin, yurtiçi nakliye sektö-
ründe çal›flan sürücüleri de güvenli sü-
rüfl e¤itimine dahil etmek oldu¤unu ifa-
de eden UND ‹cra Kurulu Baflkan› Mi-
ne Kaya ise, “Avrupa’da önde gelen bir
filomuz var ve tafl›mac›l›kta ciddi an-
lamda birinci  s›raday›z. Sürücülerimiz
de bu iflin temel tafl› olmas› sebebiyle
onlar›n e¤itimi bizim için birinci s›rada
geliyor” dedi. 

Uluslararas› Nakliyeciler
Derne¤i (UND), TIR
sürücülerinin güvenli sürüfl
e¤itim almas› konusunda
önemli bir ad›m atarak,
güvenli sürüfl e¤itimi veren bir
firma ile anlaflma imzalad›.

SSüürrüüccüülleerree  ggüüvv  eennllii  ssüürrüüflfl  ee¤¤iittiimmiinn  iillee  bbiirrlliikkttee  SSRRCC  ssüürrüüflfl  tteekknniikklleerrii  ddee  öö¤¤rreenneecceekk

UUlluussooyy  aaiilleessiinniinn  ee¤¤iittiimmee  yyöönneelliikk  ddeesstteekklleerriinniinn  ddeevvaamm  eeddeeccee¤¤iinnii  iiffaaddee  eeddeenn  hhaayy››rrsseevveerr  YY››llmmaazz  UUlluussooyy,,  sseekkttöörrüünn  yyeettiiflflmmiiflfl  eelleemmaannaa  iihhttiiyyaacc››  oolldduu¤¤uunnuu  ssööyylleeddii

Zonguldak Liman› 
RO-RO ile büyüyor

Balnak yeni orta¤›yla
yat›r›m haz›rl›¤›nda!..
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E
skiflehir Sanayi Odas› (ESO) taraf›n-
dan Organize Sanayi Bölgesi’nde
kurulan Lojistik Merkezi, sektöre

yeni bir ses getirdi. ESO taraf›ndan kurulan
Lojistik Merkezi’nde 15 nakliye ofisi, 3 lo-
jistik ve 1 kargo firmas› bulunuyor.

Toplam 90 dönüm arazi üzerine kurulan
ESO Lojistik Merkezi’nde 300 araçl›k
TIR/kamyon park›, 3 kargo binas›, 7 nakli-
ye ambar›, tamirhane, benzin istasyonu, lo-
kanta, kafeterya, berber ve 8 yatakl› otel
bulunuyor.

Üyelerinin nakliye ihtiyaçlar›n› en k›sa
sürede karfl›lamay› amaçlayan ESO, Lojis-
tik Merkezi sayesinde birden fazla tafl›y›c›
firma aras›ndan en uygun firmay› seçme
flans›na sahip. 

Ayr›ca Lojistik Merkezi’nde oluflturulan
Bilgi Sistemi sayesinde; ayn› anda 18 fir-
madan teklif alabilme, talebe olan teklif vb.
girifllerde an›nda e-mail ile haberdar olma,
aç›k eksiltme modu ile tafl›y›c› firmalar›
aras›nda en düflük teklifi bulabilme, anl›k
olarak ayr›nt›l› raporlama, taleple ilgili flart
ve koflul belirtebilme, ifllem sonuçlar›n›n
kolay ve an›nda takip edilmesi gibi bir çok
kolayl›¤› üyelerine sunuyor. 

Lojistik Merkezi bilgi sistemi bilgi pa-
nosuna b›rak›lan ilanlar ise; ESO Lojistik
Merkezi firmalar› taraf›ndan görüldü¤ü
gibi yine araç sahipleri taraf›ndan bilgi pa-

nosunda da an›nda
görülmekte ve lojis-
tik firmalar arac›l›-
¤›yla araç sahipleri
de ilana teklif vere-
bilmekte. 

Eskiflehir Organize
Sanayi Bölgesi’ndeki
firmalar›n lojistik ih-
tiyaçlar›n›n karfl›lan-
mas› amac›yla Lojis-
tik Merkezi ve ESO
üyeleri aras›nda ‹n-
ternet üzerinden çal›-
flan bir yap› olan
ESO Lojistik Merke-

zi Bilgi Sistemi sayesinde; üyelerin lojistik
ihtiyaçlar›n›n en çabuk, güvenilir ve düflük
maliyetlerde sa¤lanmas› ve Lojistik firma-
lar›n›n üyelerle olan iliflkilerinin en yüksek
seviyede tutularak karfl›l›kl› fayda sa¤lan-
mas› amac›yla sunuldu.

ESO Lojistik Merkezi Bilgi Sistemi, in-
ternet tabanl› çal›flan bir sistem olup, bu sis-
temin avantaj› co¤rafik mekân ve de¤iflik
iletiflim altyap›lar›na ba¤l› olmaks›z›n erifli-
lebilmekte. 

Ö¤retmenlikten
Nakliyecili¤e

N
akliye komisyonculu¤unda ikna ka-
biliyetinin çok önemli oldu¤unu ha-
t›rlatan Nurcan Dönmez, aksi takdir-

de girilen sorumlulu¤un alt›ndan kalkman›n
da çok güç oldu¤unu söyledi. 

Nurcan Dönmez, ö¤retmenlikten nakliye-
cili¤e geçifl serüvenini; “Fabrikaya sekreter
olarak girmifltim. Daha sonra sevk›yat k›s-
m›nda çal›flmaya bafllad›m. Sekreterlikten,
sevk›yat k›sm›na geçmemle birlikte birden
kendimi kamyonlar›n içinde buluverdim. ‹lk
zamanlar bir hayli zorland›m. Hatta öyle za-
manlar oldu ki, kamyonlara hayretle bakt›m.
‹lk k›rkayak ismini duydu¤umda, ‘kamyo-
nun k›rk tane tekerle¤i mi var’ diye sormufl-
tum. Gece gündüz durmadan çok çal›flt›m.

Azmim sayesinde k›sa sü-
rede ifli ö¤rendim. Per-
sonel olarak bafllad›¤›m
Esnak Eskiflehir Nakliyat
fiirketi mali kriz yaflamaya
bafllad›. Firman›n sahibi iflas
etti. ‹fli bildi¤im için iflas eden
flirketi almak istiyordum. Konuyu dostlar›m-
la görüfltüm. Onlar bana; “Sen ö¤retmensin.
Bu ifli yapmakta zorlan›rs›n” dediler. Ben
kendilerine “bu ifli yapaca¤›m” deyince: ba-
na borç para verdiler. Bir miktar da banka-
dan kredi çektik ve bu flirketi sat›n ald›m ve
o günlerden bu günlere geldim” sözleriyle
özetliyor.

Nakliyecilik mesle¤ini bayan ya da erkek

mesle¤i diye nitelendir-
menin yanl›fl oldu¤unu
vurgulayan Nurcan
Dönmez, bayanlar›n
bugüne kadar girdi¤i
her iflte baflar›l› oldu¤u-
nu, ancak sektör olarak
nakliyecili¤in çok
farkl› bir sektör
oldu¤unu kay-
detti. “Nak-
l i y e

sektö-
ründe sabah ifl bafl›
yapt›m, ö¤leye do¤ru
ç›k›fl dilekçemi ver-
dim” diyen Nurcan
Dönmez, ö¤ret-
menlik mesle¤ini
b›rakarak nakliye
sektörüne ilk gir-
di¤i y›llarda sek-
törün çok farkl›
oldu¤unu, özellik-
le floförleri anla-
man›n apayr› bir
fley oldu¤unu ve
bundan dolay› ilk
y›llarca çok boca-
lad›¤›n› söyledi.

Eskiflehir’de tek
bayan nakliyeci ol-
du¤unu ifade eden
Nurcan Dönmez,
bayan olman›n ver-
di¤i bir tak›m s›k›n-
t›lar oldu¤unu ve bu-
nu da zaman içinde
oturtturmaya çal›flt›¤›-
n› kaydetti.

Eskiflehir’de 20 fir-
maya nakliye hizmeti
veren Esnak’›n sahi-
bi Nurcan Dönmez,
yaflam tarz›n› ve
firmas› Esnak’›
flöyle anlatt›:

Bu meslek be-
nim sosyal hayat›m› etkiledi. Çev-
remi etkiledi. Beni benden götürdü diyebili-
rim. Ben biraz yaramaz bir insand›m. Biraz

daha deli dolu bir bayand›m. Ama bu mes-
lek beni oturttu. Her fleyden önemlisi

gençli¤imi yaflatmad›. Benim yafl›tlar›m
barlarda gezerken, ben acaba bu iflletme-

yi bir ad›m öteye nas›l atar›m, acaba
flu firmay› al›rsam kar yapar m›-

y›m ya da ödemeli al›rsam flu
mu olur, bu mu olur gibi ka-
famdaki sorular› çözmeye u¤-
raflt›m. Gece-gündüz akl›m-

da hep flirket vard›.
Nakliyecilik nedir? Bir

grup insan var. E¤itim dü-
zeyi düflük, KDV’yi dahi
hesaplayamayan ve ifl
bekleyen insanlar. Bir
grup insanlar var. Oku-
mufllar! Bir yerlere gel-
mifller! Müdür olmufl-
lar! Söz sahibi olmufl
insanlar. Biz bunlar›n
aras›nda arac›y›z. Bu
iki grup aras›nda ileti-
flimi sa¤l›yoruz. Yeri
geliyor kendimizi flofö-
rün yerine koyuyoruz.
Yeri geliyor fabrikadaki
yetkilinin yerine koyu-
yoruz. Bir mal çal›nd›-
¤›nda maldan sorumlu-
yuz. Bedelini ödemek
zorunday›z. Sonra floför

fabrikaya gider. Yükü sa-
ramaz. Geri gelir. fioförün ma-

zot paras›n› ödersin. fioförün
hakk›n› savunursun. Ama floför
yeri geldi¤inde nakliyeciye
‘yirmilikçi’ diyor. Hay›r efen-
dim. Ben bunu kabul etmiyo-
rum. Ben bu iflletmede hiç ele-
man çal›flt›rmasam 2 bin YTL
giderim var.

Benim hizmet faturam, do¤al
gaz›m, suyum, kiram, internet
param, elektri¤im var. Bu gi-
derleri bir yerden karfl›lamal›-
y›m. Ben sadece komisyoncu

de¤ilim. Sadece komisyoncu
olan arkadafllar da var. Ama ben

flirketlerin ödeme ifllerini de yap›-
yorum. Ne yap›yorum? fiirkette
y›lbafl›nda ve belli dönemlerde

oturuyorum. Ben sizin A flehrinden B
flehrine gidiflinizi flu fiyata götürürüm. fiu

tonajda flu fiyata, flu flartlarda götürürüm
ama ödememi flu flekilde al›r›m diyorum. O
ifl ç›kt›¤›nda floföre de karfl›l›¤›n› veriyorum.

“Sektörün Ojeli T›rnaklar›” yaz› dizimizin
bu haftaki konu¤u Esnak Nakliyat
fiirketi’nin sahibi Nurcan Dönmez. Sekreter
olarak girdi¤i fabrikada bir müddet sonra
kendini kamyonlar›n içinde bulan Dönmez,
k›sa sürede kendi firmas›n› kurmufl.

ESO’dan örnek merkez

A
vrupa Oto Tafl›y›c›lar› Derne¤i’nin (ECG) her y›l
düzenledi¤i Uluslararas› Otomotiv konferans› ‹s-
tanbul’da gerçeklefltirildi. Konferansa Otomotiv

lojisti¤i alan›nda Avrupa çap›nda faaliyet gösteren önem-
li firmalardan yaklafl›k 250 kifli, Türkiye’den de sektörün
önde gelen isimleri kat›ld›. Konferansta Kara Ulaflt›rmas›
Genel Müdürü Talat Ayd›n’da Türkiye’nin karayolu lojis-
ti¤i ile ilgili, kat›l›c›lara genel bir bilgiler verdi.

Türkiye’nin makro ekonomisindeki iyileflmenin, tafl›-
mac›l›k, ulaflt›rma ve lojistik alan›nda da mevcut oldu¤u-
nu dile getiren Ayd›n, “Türkiye’de AB’ye uyum çerçeve-
sinde son 5 y›lda kanunlar ç›kar›ld›. Düzenlemeler yap›l-
d›. Bunlar karayolu kanunu, karayolu yönetmeli¤i, mesle-
ki yeterlilik yönetmeli¤i. Bu kanunlarla biz tüm karayolu
lojisti¤inde faaliyet gösteren aktörleri lisanslad›k. fiu ana
kadar Türkiye’de yurt içi ve uluslararas› tafl›mac›l›k ala-
n›nda 270 bin iflletmeci lisans ald› ve bunu otomasyon sis-
temine aktard›k. Bu çerçevede karayolu lojisti¤inin stan-
dartlar› yükseltilmeye çal›fl›ld›.”dedi. 

DENET‹MLERE A⁄IRLIK VER‹LECEK

Araç muayenelerinin Avrupa standartlar›nda yap›lma-
s›n›n sa¤lanmas› amac›yla bu hizmeti özellefltirdiklerini
ifade eden Ayd›n konuflmas›n› flöyle sürdürdü, “Araç mu-
ayene istasyon-
lar› önümüzde-
ki y›ldan itiba-
ren Türk – Al-
man ortakl›¤›n-
da, giriflimciler
taraf›ndan özel
sektör eliyle
gerçeklefltirile-
cek. Lojistik fa-
aliyetinde bulunan tafl›tlar›n denetimleri a¤›rl›kl› iflimiz
olacak. Yine yolcu tafl›mac›l›¤›na yönelik düzenlemeler
de mevcut. Yine lojistik için çok önemli bir konu tehlike-
li maddelerin tafl›nmas›. Bununla ilgili uluslararas› bir
sözleflmeye taraf olduk.” 

TÜRK‹YE KÜRESELAKTÖR OLMAYAADAY

Ayd›n, Türk ekonomisinin gümrük birli¤inden sonra
tamamen d›fla aç›ld›¤›n›, dünyaya bu konuda entegre
olundu¤unu belirterek flöyle devam etti, “Türk milli geli-
rimizin yar›s›na yak›n›n› d›fl ticaretle gerçeklefltiriyoruz.
Böylesine yüksek bir ticaret de, tafl›mac›l›k ve lojistik de-
mektir. Bunun kesintisiz sürdürülmesi için uluslar aras› ta-
fl›ma alan›nda ülkemizin önündeki engellerin azalt›lmas›
ya da kald›r›lmas› gerekiyor. Yap›lan bu çal›flma ve dü-
zenlemeler Türkiye’yi uluslararas› anlamda, küresel lojis-
tikte önemli bir aktör olmaya yak›nlaflt›rd›. 

Bakanl›k olarak lojistik sektöründe varmak istedi¤imiz
yerin ne oldu¤unu stratejik bir plan yaparak belirle-
dik.”Otomotivin, Türkiye’nin ihracat kaleminde bir nu-
mara oldu¤unu belirten Ayd›n, 2003 ile 2007 y›llar› ara-
s›nda bu sektörde gerçekten çok önemli geliflmeler yaflan-
d›¤›n› ve bu geliflmeyi bütün veriler ve rakamlar›n göster-
di¤ini sözlerine ekledi.  

Talat Ayd›n:
Lojistik aktörlerini
lisanslad›k
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“TREYLER EK‹NE” OLUMLU TEPK‹LER ALMAYA DEVAM ED‹YORUZ

Bir koyundan, 
iki post ç›kard›lar

1998 y›l›nda UND RO-RO ile ilgili kat›l-
d›¤›m bir toplant›da ‘Uygulanan nav-

lun 2000 dolar. Dolar-mark paritesi 1.70
ve mark olarak karfl›l›¤› 3 bin 400 mark.
Nakliye navlunlar› Mark ile oldu¤undan
nakliyeci bin Mark zararda’ diye belirtti-
¤imizde Say›n Cüneyt Çolako¤lu, UND
RO-RO’nun tüm masraflar›n›n dolar ile
karfl›land›¤›n› ve bu nedenle de mark
navlununa dönmelerinin mümkün olma-
d›¤›n›, 2000 dolar navluna tafl›maya de-
vam edeceklerini belirtmiflti.

1998 senesinde say›n Erdo¤an fienay,
say›n Taner Gürkan ve say›n Numan
Esin ortakl›¤›nda kurulan Ege RO-RO,
Haziran ay›nda hem de Trieste’ye THY
uçak servisi ile bin 750 dolara ve de h›zl›
gemilerle 3 günde Trieste’ye hizmet ver-
meye bafllay›nca -UND RO-RO’nun o
zamanki var›fl süresi 4 gün idi.

UND RO-RO’da fiyat›n› bin 750 dolara
yani yine 1.70 parite ile 2 bin 975 marka
çekti. EGE RO-RO verdi¤i hizmet kalitesi
ile artan talep karfl›s›nda 2000 senesi
Eylül ay›nda 3 geminin kapasitelerini ar-
t›rma projesini gündeme getirdi.

Kriz nedeniyle 2001 y›l› sonlar›nda Ege
RO-RO’nun 2 gemisini yurt d›fl›na kirala-
y›p bir gemisiyle de UND RO-RO-EGE
RO-RO iflbirli¤ine girildi. Bunu sonucun-
da da navlunlar k›sa sürede tekrar 2 bin
dolara ç›kt›. 

Para piyasas›nda Euro’nun dolar karfl›-
s›nda de¤er kazanmas›yla, UN RO-RO
ad›n› alan flirket, fiyatlar›n› o günkü kur-
dan Euro’ya çevirerek, Euro navlunlu
hizmet vermeye bafllad›. 

Nakliyecilerin 1998’de Avrupa’ya yap›-
lan tafl›ma navlun birimi ile RO-RO nav-
lunu ayn› olmal› düflüncemiz o anda iflle-
rine geldi¤i için dolardan Euro’ya döndü-
ler. Hani her türlü masraflar› dolard› ve
de dolardan baflka bir para birimine
dönmeleri mümkün de¤ildi?

Euro navluna geçiflten itibaren, Eu-
ro’nun Dolar’a göre art›fl› da -bugün pa-
rite 1.4469- yüzde 45-50 civar›nda. Böy-
lece bir koyundan 2 post ç›kar›lm›fl olu-
nuyor. Ege RO-RO rekabeti ortadan kal-
k›nca, petrol fiyatlar›ndaki art›fl da de-
vaml› bahane edilerek 2002’den itibaren
RO-RO fiyatlar›na zamlar arka arkaya
gelmeye bafllad›. Aç›klanan son zamla 2
bin 110 Euro’ya ç›kar›ld›.

Uluslararas› nakliye sektöründe yüksek
maliyetler, geçifl belgesi ve kotalarla s›-
k›nt›l› bir süreç yaflan›yor. UN. RO-RO’ya
yap›lan zam sadece nakliyecilerin sorunu
de¤ildir!..

Bir yanda çok zor flartlarda afl›r› mali-
yetle çeflitli zorluklarla tafl›ma yapan
uluslararas› tafl›mac›lar, di¤er yanda ku-
rulufl amac› kar olmayan Yugoslavya’ya
yoluna alternatif olarak kurulan ve de
uluslararas› tafl›mac›lar›n deste¤i ile bu-
gün de¤eri 910 milyon Euro’ya Amerikan
fon firmas› KKR ye sat›lan bir UN. RO-
RO firmas›. Bence bu nakliyecilerin soru-
nu olmakla birlikte, 100 milyar dolar› bu-
lan ihracat›m›z›n yüzde 53’nün karayolu
ile yap›ld›¤› ve Avrupa’ya yap›lan 330 bi-
ne yak›n seferin 90 bininin RO-RO’larla
yap›ld›¤› düflünüldü¤ünde ihracat mali-
yetinin artmas›na sebep olacak. Bu ne-
denle d›fl pazarda rekabet gücünü kay-
bedecek olan ihracatç›lar›m›z için Türki-
ye ihracatç›lar Meclisi (T‹M) ve Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin (TOBB) da-
ha fazlas› ile sorgulamas› gereken bir ko-
nu olmal› diye düflünüyorum.

Ertu¤rul
TARHAN

Ertu¤rul TARHAN

A
rkas, Antalya Li-
man›’na MSC’den
sonra ikinci bir hat

daha ekledi. EMES, Rus-
sia Ekspess haftal›k servi-
siyle reefer ve konteyner
tafl›malar›nda ihracatç›n›n
maliyetlerini düflürüyor.

Antalya’daki sanayici-
ye kendi ilinden ihracat
ve ithalat yapma imkân›
veren Arkas, yeni yat›r›-
m›yla hem Antalya sana-
yicisinin üretimini art›rd›
ve hem de yeni pazarlara
ulaflmas›n› sa¤lad›. Ar-

kas’›n acenteli¤ini yürüt-
tü¤ü MSC’nin haftal›k
olarak düzenledi¤i sefer-
lerle bafllad›¤› Antalya
yat›r›m›na, liman ekip-
man ihtiyaçlar›n› da ta-
mamlayarak devam etti.

Daha önce ‹zmir ve
Mersin Limanlar›’ndan
yükleme yapan Akdeniz
ve ‹ç Anadolu Bölge-
si’ndeki ithalat ve ihra-
catç›lara büyük kolayl›k
sa¤layan Antalya Liman›,
artan ticaret hacmi d›fl›n-
da, pazara yeni yat›r›mc›-

lar›n kat›lmas›nda ve is-
tihdam art›fl›nda da etkili
oluyor.

HEDEF 30 B‹N TEU

Antalya Liman›’ndan
2007’nin ilk sekiz ay›n-
da 2006 y›l›n›n ayn› dö-
nemine göre yüzde
86’l›k art›flla 14.588
TEU ihracat, yüzde
30’luk art›flla 4.654
TEU ithalat gerçekleflti-
ren Arkas, y›lsonu hede-
fini ise toplam 30 bin
TEU olarak belirledi.

L
ojistikte kümeleme çal›flmalar›-
n›n ele al›nd›¤› panel, Clusterin
(Kümeleme) 2007 ‹stanbul orga-

nizasyonu çerçevesinde masaya yat›r›ld›.
Clusterin (Kümeleme) 2007 ‹stanbul
Konferans› kapsam›nda Lojistik Kümele-
me konulu panelde konuflan Hollandal›
Lojistik Dan›flman› Kees Verweij, Türki-
ye’nin ekonomik anlamda Çin ekonomi-
sinden en az etkilenmesi için kombine ta-
fl›mac›l›¤› gelifltirmesi gerekti¤ini aktard›. 

Lojistik Yönetim Dan›flman› Atilla
Y›ld›ztekin moderatörlü¤ünde düzenle-
nen Lojistik Kümeleri konulu panele,
Koç Üniversitesi ‹ktisadi ve idari Bilimler
Dekan› Bar›fl Tan, Hollanda Lojistik Da-
n›flman› Kees Verweij, ‹talyan Lojistik fir-
mas› yöneticilerinden Francesco Philippi
kat›larak lojistik sektöründeki kümeleme
çal›flmalar› hakk›nda bilgi verdi. Türki-
ye’nin özellikle tekstil tafl›malar›nda tek
avantaj›n›n Avrupa’ya yak›nl›¤› oldu¤unu
aktaran Kees Verweij, Türkiye’deki deniz
ve tren tafl›mac›l›¤›n›n yeterli düzeyde ol-
mad›¤›na iflaret etti. 

Çin’den Avrupa’ya tafl›man›n yaklafl›k

1 ayl›k bir süre zarf›nda gerçekleflti¤ini,
Türkiye’den ise 7-8 gün aras› bir sürede
tamamland›¤›n› vurgulayan Kees Verwe-
ij, “Türk sanayisinin Çin karfl›s›nda reka-
bet edebilmesinde en önemli avantaj› Av-
rupa’ya yak›nl›¤›d›r. Tafl›mac›l›¤›n›n Çin
karfl›s›nda Hollandal› markalar Türki-
ye’den 1 hafta gibi bir sürede mal tedari-
¤i yapabilirken, Çin’de bu oran 1 ay gibi
bir süreyi kaps›yor. E¤er kombine tafl›ma-
c›l›¤a a¤›rl›k verilirse, Çin’le rekabet flan-
s›n›z artar” diye konufltu.

Hollanda ve Almanya’ya Türkiye’den
yap›lan tafl›malarda kara yollar›n›n a¤›r-
l›kl› olarak kullan›ld›¤›na iflaret eden,  Ke-

es Verweij, “Ancak karayollar›n›n mali-
yeti çok yüksek. Türkiye’den Avrupa’ya
yap›lacak tafl›malarda ‹zmir’den gemi
arac›l›¤›yla tafl›ma daha ucuz olabilir.
Konteyn›r tafl›mac›l›¤› kullan›larak firma-
lar›n ek kamyon ve TIR giderleri de düfl-
müfl olur. Özellikle Avrupa’daki tekstil
firmalar› Tren yolunun daha yo¤un bir fle-
kilde kullan›lmas› gerekti¤ine inan›yor”
dedi. 

Türkiye’den Hollanda’ya karayoluyla
yap›lan tafl›malar›n ortalama 7 gün sürdü-
¤ünü, ancak baz› durumlarda TIR’lar bir
iki gün gecikebildi¤ini aktaran Verweij,
Avrupa’daki birçok tekstil markas›n›n kü-
resel ›s›nmay› dikkate alarak, tren ve de-
niz tafl›mac›l›¤›na yönelmeye bafllayacak-
lar›n› söyledi. 

Panelistlerden, Francesco Philippi ise
‹talya’da hayata geçirdikleri lojistik kü-
meleme örne¤ini anlatt›. Buna göre bir
kümede toplanan sanayiciler, broker deni-
len arac›larla tafl›mac›lara ulafl›yor. Daha
önce tafl›mac› ve üretici do¤rudan birbi-
riyle ba¤lant›l›yken, flimdi üretici broker-
lar arac›l›¤›yla tafl›mac›lara ulafl›yor. Bro-
ker’lar›n görevi üreticilerden talepleri top-
lamak ve ürünlerin tafl›mac›l›¤›n› yapt›r-
mak.

T
ürkiye’deki Kamyon /Çekici
/Treyler pazar›n› geçmiflten günü-
müze ele alan Özcan, dünyadaki

geliflmeleri de aktard›. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1966
senesinde T.I.R Sözleflmesine, taraf olma-
s›ndan bu yana, sanc›l›, meflakkatli, dertli,
zaman zaman sevinçli  41 y›l  geçti ve 2007
senesine geldik. Bu çok zevkli, heyecanl›,
ayn› zamanda birçok geliflmeyi ve sorunla-
r› bir arada bulunduran sektörden, birçok
detay› sizinle paylaflmak isterim. Öncelik-
le, ekipmandan  bafllayal›m. 

Kamyon/Çekici, Yunancadan ''trochos''
kelimesinden türetilmifltir, trochos ise te-
kerlek anlam›n› tafl›r. Amerika'da, ''motor
trucks”, ‹ngiltere’de ''Lorry'',  Frans›zcada
''Camion'',  Meksika  ‹spanyolcas›nda'' tro-
ca''   terimleri de kullan›lmaktad›r. 2. Dün-
ya savafl› öncesinde, ilk kamyonlar  Türki-
ye’ye  girmeye  bafllam›flt›r. 2. Dünya  sa-
vafl›ndan sonra ( Marshall  yard›m›n›n da
etkisi ile ) Türkiye’ye giren ilk çekici ve
kamyonlar, do¤al olarak, ABD’den geldi.

✔ Autocar (Piyasadaki ismi OTO-
KAR’d›r.)

✔ Mack
✔ International Harvester ( Piyasadaki

ismi ENTER’d›r. Bu markaya, daha çok
Devlet Kurulufllar› ra¤bet ettiler.)

50’lilerin ortalar›na  do¤ru geldi¤imiz-
de, piyasaya  ‹ngiliz marka kamyonlar hâ-
kim olmaya bafllad›lar. Austin, Leyland,
Morris, Bedford, Dodge, Seddon Atkin-

son, ERF, Foden, AEC, Commer, Dennis
gibi. Diesel kamyonlar›n, Türkiye’ye gir-
mesi, 50’li senelerin sonlar›na do¤ru oldu.
1958–1959 senelerinde Dizel  kamyonlar
Türkiye  pazar›na girdi ve kullan›lmaya
bafllan›ld›. Alman markal› kamyonlar da
yavafl yavafl  pazara  hâkim olmaya baflla-
d›lar. Bu Alman markalar, Mercedes,
MAN, Bussing, Magirus, Faun, Krupp,
Henschel. Pazardaki di¤er  markalar  ise
söyle  s›ralan›yordu. ‹sveç üretimi Volvo
- Scania  Vabis, Frans›z  üretimi Berliet -
Saviem – Bernard, Hollanda üretimi
DAF, ‹talyan  üretimi FIAT, Avusturya
üretimi STEYR, ABD üretimi White –
Kenworth.

1973’lerin bafl›nda yerli üretime ge-
çildi.

1960’l› y›llar›n sonlar›nda, Süleyman

Demirel  Hükümeti, Adalet Partisi gö-
revdedir. Turgut Özal da  Devlet Planla-
ma Teflkilat›’n›n bafl›ndad›r. Türkiye
Cumhuriyeti’nin yafl meyve, sebze ihra-
cat›n› gelifltirmek için nakliyecilere ilk
teflvikler verildi. Y›lda 1 Milyon ABD
Dolar› navlun geliri getirmek taahhüdü
ile s›f›r gümrüklü, çekici ve  frigorifik
treyler ithal izini verildi. 

Çekiciler, A.B.D. ve  Avrupa'dan,  Fri-
gorifik treylerler ise A.B.D’den  getirildi.
Çekici   olarak MACK ( F-700 serisi )  -
VOLVO ( F-88/F-89 serisi), Frigorifik
Treyler  olarak Dorsey, Trailer  Inc, daha
sonra  Great Dane, Trailmobile, Strick
marka, tümü A.B.D. üretimi, frigorifik
treylerler pazarda yerlerini ald›lar. Yukar›-
da da  belirtti¤im gibi, frigorifik  ithal trey-
lerler 1969 senesinden itibaren Türkiye
Uluslararas›  Karayolu Nakliyecileri tara-
f›ndan kullan›lmaya bafllan›lm›flt›r. Filolar-
da, büyük bir ço¤unluk  frigorifik  treyler-
ler idi. 1973-1974 senelerinde  yerli   üreti-
me  geçildi.( Otoyol-Boronkay-Y›ld›z
Treyler-Aksoylu). 1958 ve 1969 Vienna
anlaflmalar›na istinaden,  frigorifik treyler
ebatlar› 12.00-12.20 mt x 2.35mt  x 2.50
mt  idi.Eski Do¤u Blo¤u Ülkeleri üreticile-
ri: LIAZ ( Çek Cumhuriyeti.), Tatra (Çek

Cumhuriyeti), Zastava Trucks ( Sirbistan),
Kamaz ( Rusya Federasyonu.), MAZ (Be-
yaz Rusya). Asya k›tas› üreticileri; Tata
Motors (Hindistan ) - Mitsubishi ( Japonya
.) - Ashok Leyland (Hindistan). Amerika
k›tas›  üreticileri; Mack Trucks, Peterbilt,
Kenworth, Freightliner, International, Ford
Truck.

200 bin kifli bu sektörde istihdam

ediliyor. Türkiye pazar›nda 2007  se-
nesi  ilk 8 ayl›k  veriler ›fl›¤›nda, ithal
çekici sat›fllar›; DAF 723, IVECO
296, MAN 461, MERCEDES 142,

RENAULT TRUCKS 537, SCANIA
1262,  VOLVO 396  adet çekici olarak
belirlendi. Geldi¤imiz nokta, 1976 se-
nesinde, o günün koflullar›nda elde
edebildi¤im veriler, Türkiye’de   35
firma  vard› ve  toplam araç say›s› da
550’ydi. 1982  senesine  geldi¤imizde
firma  say›s› 130’a  yükseldi, filo da  2
bin idi. Bugün  firma  say›s› 1300’un

üzerinde  (C2  yetki belgeli)  ve  araç
say›s› da 35 bin’in üzerinde. Demek ki
takriben 200 bin kifli  bu sektörden
geçimini  sa¤lamaktad›r.

D
ünya vitrininde yer
almak aç›s›ndan li-
manlar›n çok önemli

oldu¤unu söyleyen Tekirda¤
Valisi Ayd›n Nezih Do¤an,
Türkiye’de liman iflletmecili-
¤i konusunda e¤itimlerin ve-
rilmesi gerekti¤ini ifade etti.
Belçika'n›n liman flehri An-
vers kentinde incelemelerde
bulunan Tekirda¤ Valisi Ayd›n
Nezih Do¤an,"Liman iflletme-
cili¤i konusunda e¤itimli in-
sanlar›n yetifltirilmesi çok
önemli. Belçika, liman kenti
olarak dünya vizyonunda ye-
rini alm›fl bir ülke. Bin 400
dönüm alan üzerinde bir lima-

n› incelerken kentte pek çok
liman›n oldu¤unu gördüm.
Dünyan›n en büyük limanla-
r›ndan birisidir Anvers liman›.
Türkiye liman iflletmecili¤in-
de y›ll›k 3 milyon konteyn›r
kapasitesi ile çal›fl›yor. Ancak
yaln›zca Anvers'de bulunan li-
man›n kapasitesi 3.6 milyon
konteyn›r. Ayn› anda 19 bin
adet dolu ve 20 bin adet bofl
konteyn›r alabilen bu limanda
ayr›ca depolama yerleri mev-
cut. Dünya vitrininde yer al-
mak aç›s›ndan limanlar çok
önemli bir konum teflkil et-
mektedir" dedi.

Hangi kamyon
ne zaman geldi?

2005  y›l›  üretimleri 
Dünya  ve Türkiye Kamyon/Çekici/Treyler pazar› 

Çekici Pazar›nda Dünya S›ralamas› ( 16  tondan a¤›r  araçlar)

✔ Daimler Chrysler ( MERCEDES-BENZ)....      241 000
✔ VOLVO.............................................................177 100
✔ PACCAR (DAF TRUCKS)............................   124 500
✔ INTERNATIONAL...........................................  61 000
✔ MAN................................................................... 53 400
✔ SCANIA.............................................................  53 300
✔ HINO MOTORS  (Toyota Group)...................    44 500
✔ Iveco (Fiat  Group)............................................   43 300

Treyler ekine farkl› bir bak›fl aç›s› kazand›rmak için bilgilerini bizimle
paylaflan Araflt›rmac› Nazmi Özcan, Uluslararas› Karayolu ile Eflya
Nakliyesi Tarihi ve Geliflimiyle ilgili bir de¤erlendirme de bulundu. 

Çin’le rekabet için
kombine tafl›mac›l›k 

Arkas,
Antalya’da 
ikinci hatt›n› açt›

TA‹D’de ilk 9 ay rakamlar›
T

icari Araç ithalatç›lar› Derne-
¤i (TA‹D) verilerine göre
2006 y›l› ilk 9 ay›nda toplam

8 bin 186 adetlik toplam ithal a¤›r ti-
cari araç sat›fl› yap›l›rken bu rakam
2007 y›l› ayn› döneminde ise 6 bin
536 adede geriledi. 

Ayl›k karfl›laflt›rmada da gerileme
göze çarp›yor. 2007 y›l› Eylül ay›nda
734 adetlik ithal kamyon ve çekici

sat›fl› gerçekleflirken, bir önceki y›l›n
ayn› döneminde bu rakam 927 adetti. 

Uzmanlar, pazarda yaflanan bu ge-
rilemede kamyona olan talebin geri-
lemesinin etkisi oldu¤unu kaydedi-
yor.

2007’nin ilk 9 ay›nda toplam 4 bin
333 adetlik ithal çekici sat›fl› yap›l›r-
ken ayn› dönemde 2 bin 203 adetlik
kamyon sat›fl› da yap›ld›. 

Tekirda¤ Liman›’na
Belçika modeli

AA..NNeezziihh  DDOO⁄⁄AANN

sayfa 10  12/11/2007  16:25  Page 1



C M Y K

Kas›m 2007
SINIRDAN

M eclis'ten tezkerenin
ç›kmas› ile Kuzey
Irak'ta bulunan terör

örgütü mensuplar›na yönelik Türki-
ye'nin yapaca¤› s›n›r ötesi operasyon-
da, ihracatç›lar›n can güvenli¤i al›na-
mad›¤›ndan baz› firmalar Irak'a ihra-
cat yükü göndermeme karar› ald›. Bu
firmalardan Sel-Az Petrol ‹thalat ‹h-
racat Sanayi Ticaret Limited fiirketi
Sahibi Aziz ‹nangu, flu an Irak'a ihra-
cat›n durma noktas›na geldi¤ini, ihra-
cat yapmad›klar›n› söyledi. Tezke-
re'nin meclisten ç›kmas› ile Irak'a ih-
racat› durdurma karar› ald›klar›n› an-
latan ‹nangu, "fiu an ilk olarak çimen-
to ve un ihracat›n› durdurduk. Sadece
daha önce fabrikalardan verilen ve
fabrikadan ç›kan siparifller gönderili-

yor onun d›fl›nda gelen sipariflleri al-
m›yoruz. Böyle giderse Irak'a yap›lan
bütün ihracat durma noktas›na gele-
cek" dedi. ‹nangu, Kuzey Irak'ta bu-
lunan terör örgütü mensuplar›na yö-
nelik yap›lacak s›n›r ötesi operasyo-
nun bölgeye zarardan baflka bir yara-
r› olmad›¤› gibi bölgede de ekonomik
çöküntüye neden olaca¤›n› söyledi.

‹nangu, konuflmas›nda
"fiu an Silopi Cizre'de
kimse Irak'a ihracat yap-
mak istemiyor. ‹hracat ya-
p›lsa bile Irak'taki firma-
lardan paralar›n› alam›yor-
lar. Çünkü flirketler aras›n-
da çek senet yok, laf üs-
tünde her fley. Bir de s›n›r
ötesi operasyon yap›l›rsa
biz paralar›m›z› karfl›dan
alamay›z" diye konufltu.

Standart depo
yönetmeli¤i
de¤iflmeli

Cilvegözü S›n›r
Kap›s›’nda bir
araya gelen Hatay

Milletvekili Fevzi fian-
verdi, Belediye Baflkan›
Hüseyin fianverdi, AK
Parti ilçe Baflkan› Meh-
met Hac›o¤lu RODER
Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Y›l-
maz, Rey-
h a n l › ’ d a k i
nakliye flir-
k e t l e r i n i n
baflkan ve
temsilcileri,
nakliyecile-
rin s›k›nt›la-
r›n› masaya yat›rd›.

Toplant›da konuflan
RODER Yönetim Kuru-
lu Üyesi Mustafa Y›l-
maz, Cilvegözü S›n›r Ka-
p›s›’ndan yap›lan ç›k›fl-
lardaki sorunlar›n azald›-
¤›n›, ancak nakliye sektö-
ründe yeni s›k›nt›lar›n or-
taya ç›kt›¤›n› söyledi. 

Ulaflt›rma Müdürlü-
¤ü’nün Adana’ya tafl›na-
cak olmas›ndan dolay› s›-
k›nt›l› olduklar›n› belir-

ten Y›lmaz, “550 litre
olan standart depo ve ya-
k›t konusunun 800-900
litreye ç›kar›lmas›n› isti-
yoruz. Standart depo yö-
netmeli¤inde de¤ifliklik
olmal›. Ulaflt›rma Bakan-
l›¤›’n›n zaten böyle bir
çal›flmas› var” dedi. Y›l-

maz, nakli-
yecilerin ve
sürücülerin
içinde bulun-
duklar› s›k›n-
t › l a r › n d a n
kurtar›lmas›
yönünde ça-
l›flma yap›l-

mas›n› beklediklerini be-
lirterek, SSK ödemeleri-
nin yüksek oluflundan da
rahats›z olduklar›n› ak-
tard›. Y›lmaz, “Sektör
her geçen gün zarar et-
mektedir. Yeni y›lda 20
yafl afla¤› olan araçlar tra-
fikten men edilecek. 7
bin’e yak›n sürücü ya da
araç sahibi iflsiz kalacak.
Tüm sorunlar›m›za bir an
önce çözüm bulunsun”
diye konufltu.

HHaalliill  CCooflflkkuunn//HHaabbuurr

T ürkiye ile Suriye s›n›r kap›lar› aras›ndaki
tampon bölgenin kapat›laca¤›n› belirten AK
Parti Hatay Milletvekili Fevzi fianverdi, tam-

pon bölgede bekleyen floförlere de ceza uygulanaca¤›-
n› söyledi. Cilvegözü S›n›r Kap›s›’nda yaflanan s›k›nt›-
lar› masaya yat›rmak amac›yla, Cilvegözü Gümrük
Müdürlü¤ü’nde tafl›mac›l›k sektör temsilcileri ve bölge
idarecilerinin kat›l›m›yla bir toplant› gerçeklefltirildi. 

Toplant›ya, UND Yönetm Kurulu Üyesi Metin Da¤-
l›, RODERYönetim Kurulu Üyesi Mustafa Y›lmaz’la,
Kaymakam Cemalettin
Y›lmaz, Belediye Bafl-
kan› Hüseyin fianverdi,
Milletvekili Fevzi fian-
verdi, AK Parti ilçe
Baflkan› Mehmet Hac›-
o¤lu, Gümrük Müdürü
Servet Balg›ç ve Orta
Do¤u Çal›flma Grubu
Baflkan› Mehmet Se-
lim Arslan kat›ld›. Toplant› sonras› aç›klama yapan AK
Parti Hatay Milletvekili Fevzi fianverdi, nakliye sektö-
ründe yaflanan s›k›nt›lar›n ve çözüm yollar›n›n görüflül-
dü¤ünü söyledi. fianvredi “TIR sürücüsü keyfine göre
hareket edip  tamponda bekleyerek, zaman›nda girifl
yapmak isteyenlere de engel oluyordu. Bundan sonra
böyle davrananlar cezaland›r›lacak” dedi.

TIR floförlerine tampon
bölge yasa¤› geldi!..

A
nkara'da toplanan Bakanlar Ku-
rulu'ndan Irak’a uygulanacak
yapt›r›mlar aras›nda Habur S›-

n›r Kap›s›’n›n kapat›lmas› ile ilgili bir
karar ç›kmamas›, bölgede s›n›r ticareti
yapan floförleri sevindirdi. 

Baflbakan Yard›mc›s› ve Hükümet
sözcüsü Cemil Çiçek'in aç›klamalar›n›
televizyondan izleyen floförler, karar› al-
k›fllarla destekledi. fioförler, Habur S›n›r
Kap›s›’n›n kapat›lmas›n›n hiçbir sorunun
çözümüne çare olamayaca¤›n›, aksine
yeni sorunlar›n ç›kabileceklerini ifade et-
ti. Öte yandan Diyarbak›r Ticaret ve Sa-
nayi Odas› Baflkan› Mehmet Kaya, Irak'a
yap›lacak ekonomik ambargodan hem
bölge insan›n›n hem de Türkiye'nin za-
rarl› ç›kaca¤›n› dile getirdi. 

Baflbakan Yard›mc›s› ve Hükümet
sözcüsü Cemil Çiçek’in Bakanlar Kuru-
lu toplant›s›ndan sonraki aç›klamalar›n›
s›n›r kap›s›ndaki canl› yay›n araçlar›ndan

naklen izleyen floförler, Habur S›n›r Kap›-
s›'n›n kapat›lmas› ile ilgili karar› duymay›n-
ca sevinç yuma¤› oluflturdu. Bakan Çiçek’in
aç›klamalar›n› can kula¤›yla dinleyen floför-
ler, Habur S›n›r Kap›s›'ndan sadece bölge
halk›n›n de¤il, tüm Türkiye’nin ekonomik
kazanc›n›n oldu¤unu, her hangi bir amborgo
uygulanmas› veya kap›n›n kapat›lmas›n›n
hem Irak, hem de Türkiye’den çok say›da
insan› ma¤dur edece¤ini söylediler.

Irak’a yük tafl›yan floförler, Türkiye’nin
ekonomik olarak Habur S›n›r Kap›s›'ndan
birçok kazan›m›n›n oldu¤unu, s›n›r kap›s›-
n›n kapat›lmas› ile Türkiye’de do¤acak bir
ekonomik krizin hem bu iflten ekmek yiyen-
leri hemde birçok kesimi etkileyece¤ini ile-
ri sürdü. fioförlerden Y›lmaz Beyazc›o¤lu
“S›n›r ötesi operasyon oldu¤u zaman ilk
olarak bizim ekmek teknemiz olan Habur
S›n›r Kap›s› etkilenir. Operasyon oldu¤u za-
man duruma bakar›m, herkes gidiyorsa biz-
ler de tabi ki gidece¤iz. fiu anda uzun kuy-
ruklar oluflmaya bafllad›. Böyle giderse kuy-

ruklar daha da uzayacak. Bizler floför olarak
Habur S›n›r Kap›s›’n›n kesinlikle kapat›l-
mas›ndan yana de¤iliz çünkü bu iflten bin-
lerce aile ekmek yiyor” dedi. 

Habur S›n›r Kap›s›’nda kuyrukta bekle-
yen floförlerden Abdurrahman Erdi, Habur
S›n›r Kap›s›’n›n flimdilik kapanmas›n›n se-
vindirici bir geliflme oldu¤unu ancak güm-

rü¤ün çok yavafl iflledi¤inden dolay› flikâ-
yetçi oldu¤unu ve günlerce kuyrukta bekle-
mek zorunda kald›klar›n› söyledi. Erdi “Ha-
bur S›n›r Kap›s›’n› kapat›rlarsa biz bütün
araçlar›m›z› ba¤layaca¤›z ve da¤a ç›kmak
zorunda kalaca¤›z. Çünkü baflka çaremiz
kalm›yor. Bizim fabrikam›z yok. Bizim bir
tek Habur S›n›r Kap›m›z var” dedi.

fi›rnak'taki ihracatç›lar Irak'a yük gön-
dermeme karar› ald›. Karar›n ard›ndan
Silopi ilçesinde bulunan ihracat firmalar›,
Irak'ta can güvenli¤i sa¤lanana kadar
un ve çimento sevkiyatlar›n› durdurdu.

‹hracatç›dan Irak’a yük
götürmeme karar›

fioförlerin, Bakanlar Kurulu karar› sevinci
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D ikkat eksikli¤i genetik bir psikolojik rahats›zl›k
olup, zaman içerisinde bireyde derin yara izle-

ri b›rakabilir.
Dikkat eksikli¤i bulunan kifliler ne yaz›k ki iflle-

rinde baflar›l› olamamakta, uzun süre ifllerini sür-
dürememektedirler. Bu durum kiflilerin aile yaflan-
t›lar›nda da sorunlara yol açabilmektedir.

Türkiye’de dikkat eksikli¤i problemi ile karfl›
karfl›ya olan çok say›da insan var. Bizleri as›l zor-
layan bireyin rahats›zl›¤›ndaki oran›d›r. Dikkat ek-
sikli¤i yüzde 70’in alt›nda olan insanlar fazla tehli-
ke yaratm›yor ama rahats›zl›¤› yüzde 70’in üzerin-
de olanlar hem trafik hem de toplum için tehlike
yarat›yor.

Bu tür kifliler özellikle araç kullan›yorsa, kon-
santreleri çabuk kaybolur ve direksiyon hâkimiyet-
lerini kaybeder. Trafik kazalar›nda emniyet tuta-
naklar›na bakt›¤›m›zda; “Dikkatsizlik sonucu direk-
siyon hâkimiyetini kaybederek kaza yapm›flt›r…”
ibaresini görmekteyiz.

Avrupa’da trafik kazalar›n› asgariye indirmek
için sürücülere yönelik dikkat testleri uygulanmaya
bafllad›. Uzman bir psikolog nezaretinde yap›lan
bu testler sayesinde bireyin dikkat eksikli¤i yüzde-
lik olarak tespit ediliyor. Ortaya ç›kan sonuca göre
bireyin trafikteki h›z limiti ayarlan›yor ve o h›z limi-
tinin üstüne ç›kmas› engelleniyor. Bu bireye uygu-
lanan bir ceza de¤il, aksine kendi hayat› ile trafik-
teki insanlar›n can güvenli¤ini sa¤lamakt›r.

Özellikle son zamanlarda Türkiye’de de bu
alanda ciddi çal›flmalar›n bafllad›¤›n› görmekteyiz.
Psikoteknik Merkezlerinin aç›lmas› bunun en
önemli örne¤idir. ‹lk etapta otobüs floförlerine uy-
gulanan dikkat testleri, öyle ümit ediyorum ki ya-
k›n zamanda tüm sürücülere uygulanacak ve on-
lar›n trafikteki dikkatleri ölçülecektir. Bununda tra-
fik kazalar›n›n ülkemizde azalmas›nda büyük katk›
sa¤›laca¤› ümidindeyim.

Dikkatin ve konsantrasyonun çabuk da¤›lmas›
bireyin elinde olan bir fley de¤ildir. Onun için sa-
dece arabay› kullanan kifli olarak görmemek la-
z›m!.. Yolda yürüyen insan›n da, karfl›dan karfl›ya
geçen insan›n da dikkatlerine çok iyi konsantre
olamad›¤› bilinmektedir. Çünkü dikkat eksikli¤i
genellikle genetiktir. Bireye do¤ufltan geçer. Ayr›-
ca yorgun, uykusuz ve aç olan kiflilerde de dikkat
bozuklu¤u yaflan›r.

Dikkati çabuk da¤›lan insanlar, çabuk parlaya-
rak agresif tepkiler gösterir. Türkiye’de dikkat ek-
sikli¤i bozukluklar›n› saptamak için yap›lan araflt›r-
mada çocuklardaki s›kl›¤› yüzde 3-10 aras›nda
olan durumun, eriflkinlerdeki yayg›nl›¤› yüzde 2 ci-
var›nda saptanm›flt›r. Özellikle daha baflka bir psi-
kiyatrik tan› alanlarda yüksek düzeyde bulunmufl-
tur. Genç alkol ba¤›ml›lar›n›n 1/3 ünde bu rahat-
s›zl›¤a ait geçmifl dönemde temelde belirgin özel-
liklerin oldu¤u, 2/3 ünde ise bu rahats›zl›¤›n var ol-
du¤u gözlenmifltir.

Asl›nda kolayca tedavi edilebilen bu durum ne
yaz›k ki; kiflilerin ve yak›n çevrelerinin bu durumu
bir rahats›zl›k olarak alg›lamamalar› nedeniyle, te-
davisiz kalarak, kiflinin gerekli ifllevselli¤e ulafla-
mamas›na neden olmaktad›r. Sonuç olarak birey
kendinde var olan yetenekleri kullanamay›p, erifle-
bilece¤i sosyal, mesleki, akademik düzeylerden
daha düflük düzeylerde kalmas›na sebep olmak-
tad›r. Tedavi edilmedi¤i durumlarda rahats›zl›k,
hastada y›llarca kendini göstermekte ve depres-
yon, kayg› bozukluklar› gibi di¤er psikiyatrik bo-
zukluklara yol açabilmektedir.

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

Dikkat eksikli¤i nedeniyle ortaya ç›kan psikolo-
jik rahats›zl›klar›n tedavisi mümkündür. Tedavinin
ilk aya¤›nda dikkat artt›r›c› testler uygulanmakta-
d›r. Daha sonra psikoterapi ile birlikte ilaç tedavisi
uygulanmaktad›r. Uyku dikkat eksikli¤inde önemli
bir faktör oldu¤u içinde birey mutlaka uyku düze-
nine önem vermelidir!..

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

Dikkatsizlik, bir hastal›kt›r

Alanur
ÖZALP
Alanur ÖZALP

YAKLAfiIM

Uzman Psikolog  
(0212) 352 09 42

A
vrupa Birli¤i Ko-
misyonu, Rusya’n›n
s›n›r geçifllerini ko-

laylaflt›rmas› gerekti¤ini be-
lirterek, Rusya’ya ça¤r›da bu-
lundu.

AB Tafl›ma Komisyo-
nu’ndan Jacques Barrot, Rus-
ya’n›n gümrük prosedürlerini
sadelefltirmesi ve Avrupa-
Rusya s›n›r geçifllerini kolay-
laflt›rmas› gerekti¤inin alt›n›
çizdi. Jacques Barrot, yapt›¤›
aç›klamada; Kas›m ay›nda
Moskova’y› ziyaret ederek,

yapaca¤› ziyaretin sonunda
bu soruna çözüm getirece¤ini
vurgulad›. Barrot, bu konuda-
ki hususlar› görüfltüklerini ve
birli¤in bu konuyla ilgili bir
ekip oluflturdu¤unu, s›n›r ge-
çiflleri ile ilgili problemlerin
masaya yat›r›ld›¤›n› belirtti. 

Rusya ile büyük bir iflbirli-
¤ine gitmek istediklerini söy-
leyen Barrot, Rusya’n›n Av-
rupa tafl›ma kurallar›na uy-
mas› gerekti¤inin alt›n› çizdi.

Trafik Müflavirli¤i 
yeni istihdam kap›s›

T
rafik Müflavirleri Odalar›
Birli¤i Baflkan› Kemal At›l-
man, yeni düzenlemelerle

birlikte Türkiye genelinde 30 bin
lise mezunu gence istihdam alan›
aç›ld›¤›n› belirterek, mecliste bu-
lunan kanunun bir an önce ç›kma-
s›n› istedi.

Kamyon ve çekicilerin plaka ve
ruhsat ifllemlerinde kimi insanlar›n
yanl›fl yönlendirildi¤ini de aktaran
At›lman, Tafl›mac›lar Gazetesi’nin
bu konudaki sorular›n› yan›tlad›.

Kanunun getirileri ne olacak?
Kanun ç›karsa bu meslekteki

yanl›fll›klar ortaya ç›kacak. fiu an-
da bu mesle¤i icra etmeyen kifliler,
kendilerini bu meslekte gösterip,
insanlar› yan›ltmaktad›r ve bizleri
de rencide etmektedir. Bizler, yani
bu mesle¤i icra edenler, halk dilin-
de ifl takibi olarak bilinir. Ancak
bizim esas iflimiz ifl takip etmek
de¤ildir. Biz müflavirlik hizmeti
veririz, hizmetin sonunda da bu
evrak›n bir kurumda bitmesi la-
z›md›r, oraya gideriz. Zaten kanun
ç›kt›ktan sonra bu hizmetler daha
iyi denetime tabi tutulaca¤› için
daha iyi olacak. Ancak flu andan
itibaren Türkiye’de bir standart
gelmifltir ve bu standarta uyma-
yanlar›n bu ifli yapmalar› art›k zor-
dur. ‹lgili kurumlar bu konuda bir
çal›flma yapmaktad›rlar. Yak›n za-
manda da bunu ç›kart›yoruz, art›k
bu mesle¤i yapanlar belli bir e¤i-
timden geçecek, en az lise mezunu
olacaklar. E¤er lise mezunu de¤il-
se bu ifli yapamayacaklar. 

Meslek içi e¤itim var m›?
Meslek içi e¤itimlerimiz vard›r.

Milli E¤itim Bakanl›¤›yla yapt›¤›-

m›z ortak çal›flma ile flu anda 5 bin
kifliye sertifikalar› verildi. Bunun
akabinde de TSE ile birlikte flu an-
da 100 binlerin üzerindeki insan›n
e¤itimi bafllayacak. Bu meslekten
aileleriyle birlikte 400 bin kifli ek-
mek yemektedir. Bundan sonraki
incelemeler denetlemeler Sanayi
Bakanl›¤› taraf›ndan da yap›lacak
ve sertifikas› olmayanlar›n bu
mesle¤i icra etmesi mümkün ol-
mayacakt›r. 
fiu anda bir denetim yok mu?

Denetimleri bafllataca¤›z. fiimdi
burada yeni ç›kan tafl›mac›l›k ya-
sas›na göre kamyonlar›n birinci
meselesi nedir? Tonaj problemi.
Tonaja uymuyorsa, ya yeni bir
kamyon alacak, ya yeni bir t›r ala-
cak ya da bu tonajla çal›flma yapa-
cak. Araçlar›n azami katar a¤›rl›k-
lar›na göre yük verilir. Azami katar
a¤›rl›¤› e¤er fazlaysa, az yük al›r.
Yani teknik belgelerindeki yaz›ya
göre davran›rlar. Hiçbir flekilde bu
belgelere uymayan kiflilerin sözle-
rine kan›p bizim d›fl›m›zdaki in-
sanlara kan›p, “ruhsatlar›n›z› geti-
rin, biz size fazla kilo al›r›z” di-
yenlere inanmas›nlar. Buradaki ta-
fl›yabilme kapasitesi, makine mü-
hendisinin çizece¤i proje netice-
sinde al›n›r. Aksi halde hem baflla-
r› a¤r›r, hem de boflu bofluna mas-
raf etmifl olurlar. Buradaki bütün
mesele Ulaflt›rma Kanunu’na uy-
gun olarak ç›kan yasaya göre, ala-
caklar› kilolard›r. 

Kamyoncular fazla tonajdan
çok flikâyetçi…

Bu konuda mücadele edecek ku-
rumlar kimdir, sivil toplum kuru-
lufllar›d›r. Burada ‹stanbul Ticaret

Odas› var ve esnaf odalar› var bu
ilgili kurumlara müracaat etsinler.
Zaten onlar ilgili bir çal›flma yap›-
yorlar. Ama devletin iflleyiflinde
baz› eksiklikler oluyor. Nedir bun-
lar, düzenlemeler ilgili uzman ku-
rulufllar dinlenmeden haz›rlan›yor.
Yani bürokratlar oturuyorlar masa-
da haz›rl›yorlar, o zaman da uygu-
lamadaki insanlar s›k›nt› çekiyor.
Burada yap›lacak fley nedir,  uygu-
lamadaki insanlar› da dinlemektir.
Bunu dinlemedi¤iniz müddetçe bu
ifller yürümez. 

Ruhsatla yapt›¤› ifl farkl› olan
treylerler için ne söyleyebilirsiniz?

Araban›n efsaf› tadilata uygun
ise, ona göre araç alacaklar. fiimdi
birisi tanker al›yor, o tankerin sal
kasa yapmak için baz› yerlere ilgi-
li müracaatlarda bulunmuyor, son-
ra da ç›k›yor diyor ki; benim ara-

c›m salkasa. Bu otomobille yük ta-
fl›maya benzer. Ya da kamyonun
üzerinde yolcu tafl›maya benzer.
fiimdi siz evraklar›n›z› ve araban›-
z› buna göre haz›rlamad›¤›n›z
müddetçe, ilgili makine mühendi-
sinden tadilatla ilgili proje çizdir-
medi¤i müddetçe, senin yapaca¤›n
hiçbir fley yok. 

Çünkü uygun mu de¤il mi? Yani
bu araç sal kasa olmaya uygun mu
de¤il mi? Tafl›yaca¤› yükü bu araç
kald›r›r m› kald›rmaz m›? Bunu da
en iyi ilgili mühendis bilir. Bu mü-
hendisten konuyla ilgili raporunu
almas› laz›m. Art›k Türkiye’de bir
fleyler de¤ifliyor.  Türkiye her ku-
rumuyla baz› kabuklar›n› at›yor.
Onun için bizim yapaca¤›m›z bu-
rada, bu normlara uymak. 

Ya sahte belge konusu.. 
Sahte belge haz›rlamak bizim d›fl›-

m›zdaki, insanlar›n yapt›klar› bir
ifltir. Biz böyle sahte belge haz›rla-
yanlar› yakalad›¤›m›z takdirde il-
gili kurumlara flikayette bulunuyo-
ruz. Bunlara inanmas›nlar, verdik-
leri para yapacaklar› ifl, hepsi bofla
gider. Bu belgelerin sahtesini yap-
t›rmak suç. Bu durumda iki tarafta
art niyetli. Bu tamamen bizim d›fl›-
m›zdaki insanlar taraf›ndan yap›l›-
yor. Trafik Müflavirleri’nin d›fl›n-
daki insanlar sahtecili¤e yöneliyor. 

Yani e¤er böyle sahte belge dü-
zenleyen var ise, bize bildirsinler.
Bize flikayet geldi¤i zaman bu in-
sanlar hakk›nda, devletin ilgili bi-
rimlerine flikayette bulunuyoruz.
Bizim zaten Oda olarak da böylesi
kiflileri gördü¤ümüz zaman yetki-
lilere bildirme zorunlulu¤umuz
var. Bizim statümüzde bu var. 

Yeni düzenlemelerle Trafik Müflavirli¤i
yapabilmek için lise mezuniyeti flart›
getirilirken, bu alanda yaklafl›k 30 bin
kifliye istihdam alan› aç›ld›. 

AAtt››llmmaann,,  ‘‘BBeeflflbbiinn  yyeennii  ppeerrssoonneellee  mmeesslleekkii  ee¤¤iittiimm  vveerriillddii..  TTüürrkkiiyyee’’ddee  ddöörrttyyüüzzbbiinn  kkiiflfliilliikk  bbiirr  aaiillee  oolldduukk..’’

Tebrikler,
‘FordFord’a
M

üflteri memnu-
niyetine önem
veren Ford Oto-

san, S›raceddin Nakliyat
Limitet fiirketi’nin garan-
ti kapsam›nda olan 2006
model 18x30 Ford Gargo
çekicisinde meydana ge-
len motor ar›zas›n›n tama-
m›n› üstlendi. Ford Oto-
san’›n Tarsus Mehmet K›-
l›ço¤lu yetkili servisinde
periyodik bak›mlar› yap›l-
d›¤›n› iddia eden S›raced-
din Nakliyat Limited fiir-
keti orta¤› Mehmet Kelo¤-
lu, “Firmam›za ait 2006 model 33 F 2485 plakal› ara-
c›m›z seyir halindeyken, Pozant› giflesine 3 km kala
motor bölgesinde duman hâs›l oldu. Motordaki ar›za-
n›n 1.gözde birel kolu yatak sarm›flt›r. Yatak sard›¤›n-
dan dolay› birel kolunu kopar›p blo¤u patlatm›flt›r.
Arac› kullanan floförümüz ise flirketimizin orta¤› ve
ayr›ca y›llar›n tecrübeli floförüdür” diyerek Eylül ay›
içinde Ford Otosan yetkililerine durumu bir dilekçe
ile bildirmiflti.

Konuyu araflt›ran Ford yetkilileri, müflteri sorunu-
nu çözüme kavuflturdu. Motor masraflar›n›n Ford ta-
raf›ndan karfl›lanaca¤›n› aç›klayan Ford yetkilileri;
“Eylül ay›nda bize iletilen müflteri flikâyetinde sonu-
ca ulaflt›k. ‹lgili arac›n yetkili servisimize sürekli gel-
mifl olmas› nedeniyle, standart d›fl› kullan›m söz ko-
nusu olmas›na ra¤men, müflteri memnuniyetini sa¤la-
mak amac›yla motorun yüzde 100 masraf›n›n Ford
Otosan taraf›ndan ödenmesine karar verilmifltir” dedi.

AB de  Rusya
Gümrükleri’nden
dertli

MMeehhmmeett  KKEELLOO⁄⁄LLUU
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KK
oluman, 1965 y›l›nda Mustafa Kolu-
man ve Ortaklar› Makine ve Çelik
Tic. Ltd. fiti. olarak 400 bin TL ser-

maye ile Ankara’da kuruldu. fiirket, faaliyet
alan›n›, makine ticareti, demir-çelik iflleri,
komple fabrika ve tesisleri, hammadde ihrac›,
turistik ifller ve bu ifllerle ilgili ithalat-ihracat,
elektrojen gruplar› ve bunlar›n ithalat›, komis-
yon ve mümessilli¤i olarak belirledi. 

1966 y›l›nda flirketin unvan› Koluman Çe-
lik-Makine Tic. Ltd.
fiti. olarak de¤ifltirildi.
Kurulufl tarihinden iti-
baren sürekli geliflme-
yi ve büyümeyi hedef-
leyen flirket 1975 y›-
l›nda holdingleflmifl
ve bu tarihte Koluman
Holding A.fi. kuruldu. 

fiirket, faaliyet ala-
n›n› zaman içerisinde
daha da geniflletmifl
ve 1979 y›l›nda Kolu-
man Holding bünye-
sinde yer almak üzere Koluman ‹nflaat ve Mü-
hendislik A.fi.’yi kurdu. Koluman ‹nflaat ve
Mühendislik A.fi. daha çok grup içerisinde in-
flaat faaliyetlerini yürütürken, grubun ihtiyac›
olan yeni bina ve ek tesis ihtiyaçlar›n› karfl›l›-
yor. 

1982 y›l›nda Koluman Çelik Makine Tic.
Ltd. fiti’nin unvan›, Koluman Motorlu Araçlar
Ticaret ve Sanayi A.fi. olarak de¤ifltirildi. 

KOLUMAN’DA fi‹MD‹ SORUMLU-

LUK ZAMANI

1984 y›l›n›n May›s ay›nda Koluman Hol-
ding A.fi., o tarihteki unvan› Otomarsan olan
Mercedes-Benz Türk A.fi.’ye ortak olmufl ve

Mercedes-Benz'in Türkiye'de yeniden yap›-
lanmas› sürecinde ülkemizin otomotiv paza-
r›nda önemli bir sorumluluk üstlendi. 

Bu tarihten itibaren Koluman Motorlu
Araçlar Ticaret ve Sanayi A.fi. otomotiv sek-
törüne yo¤unlaflarak Mercedes-Benz Türk
A.fi.’nin ana bayilerinden biri olmufl ve Mer-
cedes-Benz ve Chrysler marka araçlar›n sat›fl
ve sat›fl sonras› servis hizmetlerini sa¤lamaya
bafllad›. Koluman Motorlu Araçlar Ticaret ve

Sanayi A.fi., Merce-
des-Benz yetkili bayi
olarak ilk flubesini
1984 y›l›nda Tarsus’ta
açt›. 1990’l› y›llarda
h›zla büyümeye bafl-
layan flirket, 1990 y›-
l›nda Gaziantep, 1995
y›l›nda Mersin Ser-
best Bölge, 1998 y›-
l›nda ‹stanbul, 1999
y›l›nda da Ankara fiu-
besi’ni faaliyete ge-
çirdi.

1997’de araç üstyap›s› imalat ve montaj fa-
aliyetlerini yerine getirmek amac›yla Tarsus
‹malat ve Montaj fiubesi’ni kuran Koluman,
birçok dünya markas› ürünün, üreticileri ile
yap›lan lisans anlaflmalar› vas›tas›yla yerli
olarak imalat› ve/veya montaj› yapmakta.
Damper, tanker, yang›n söndürme üst yap›la-
r›, tuz serici, vakumlu süpürge, ön süpürge,
kar b›ça¤› ekipmanlar› üretim ve montaj› ve
araç modifikasyonu yap›lan ifllerin bafll›cala-
r›d›r. 

1998 y›l›nda flirketin yelpazesi biraz daha
genifllemifl ve Koluman Holding bünyesinde
yer alan Koluman Sigorta Arac›l›k Hizmetleri

A.fi.’yi kuruldu. Koluman Si-
gorta ve Arac›l›k Hizmetleri
A.fi. trafik, kasko, yang›n, sa¤-
l›k, hayat, nakliye vb. sigorta
konular›nda müflterilerine hiz-
metler sunmakta ve sigorta sek-
töründe isim yapm›fl befl sigorta
flirketinin acentelik faaliyetlerini
bünyesinde yürütmekte.

KÖGEL, TÜRK‹YE’DE

ÜRET‹L‹YOR

1999 y›l›nda yine Tarsus’da
yüzde 81’i Koluman Grubuna,
yüzde 19’u Alman treyler üreti-
cisi Kögel A.G.’ye ait olmak
üzere kurulan Koluman Kögel
Treyler Sanayi ve Ticaret A.fi.
15 bin m2’lik kapal› alan›nda
treyler ve üstyap› üretim ve

montaj faaliyetlerine devam ediyor.
Koluman Grubu, 2004 y›l›nda Kögel A.G.

firmas›na ait olan yüzde 19 hisseyi sat›n ald›.
2005 y›l› bafl›ndan itibaren de daha önce Tar-
sus ‹malat ve Montaj fiube taraf›ndan yürütül-

mekte olan damper, tanker, yang›n söndürme
üst yap›lar›, tuz serici, vakumlu süpürge, ön
süpürge, kar b›ça¤› ekipmanlar› üretim ve
montaj› ve araç modifikasyonu gibi faaliyetler
Koluman Kögel Treyler Sanayi ve Ticaret
A.fi. taraf›ndan yürütülmeye baflland›.

Kuruldu¤u günden bugüne kadar geçen sü-
rede üretim ve sat›fl›n› sürekli art›ran Kolu-
man Kögel Treyler Sanayi ve Ticaret A.fi.,
2005 y›l›nda treyler pazar›nda ilk dört s›rada
yer ald›. 15 milyon 647 bin YTL ödenmifl ser-
maye ve 172 adet çal›flan› bulunan flirketin en
büyük hissedar› Koluman Motorlu Araçlar Ti-
caret ve Sanayi A.fi.

fiirket 2005 y›l›nda 633 adet sat›fl› gerçek-
lefltirerek 16 milyon Euro’luk ciroya ulafl›r-

ken, flirketin, önümüzdeki dönemdeki hedef-
leri büyüyor. 

YATIRIMLARLA BÜYÜYEN DEV

Koluman Grubu, yat›r›mlar› sürekli ön
planda tutarak, flirket bünyesindeki karlar› ya-

t›r›m finansman›n-
da kulland›. 2006
y›l›n›n Mart ay›n-
da 2 milyon Euro
tutar›nda yat›r›m
yap›larak Tar-
sus’ta Treyler ve
Ticari Araç Servis
Binas› faaliyete geçirilerek yeni tesis, 4 bin
523 m2’lik inflaat alan› ve 22 bin 844 m2 arsa
alan›na ç›kar›ld›. 2006 y›l›n›n Haziran ay›nda
7,4 milyon Euro’luk yat›r›m yap›larak Gazi-
antep flubenin yeni hizmet binas› faaliyete ge-
çirildi. 20 bin m2’lik alan üzerinde toplam 12
bin 650 m2’lik kapal› alana sahip olan yeni te-
sis, Mercedes-Benz’in yeni gelifltirdi¤i ulusla-

raras› konsepte uygun olarak infla edildi. Ta-
mamen ak›ll› bina olarak tasarlanan yap›, va-
rolan tüm otomasyon sistemlerini içerirken,
tesis Mercedes-Benz’in Avrupa ölçe¤indeki
en büyük ve en önemli tesislerinden biri ola-

rak faaliyet gösteriyor. Tesis Türkiye’deki ba-
z› ilkleri de bünyesinde bar›nd›r›yor.      Tür-
kiye’nin ilk alüminyum onar›m atölyesi ve la-
zer kontrollü otobüs karoseri düzeltme tezga-
h› bu tesiste kuruldu. Hem hatas›z hem de h›z-
l› ifllem yap›lmas›na olanak sa¤layan bu bö-
lümler özellikle ticari araç ve otomobil sahip-
lerinin ihtiyac›n› en iyi flekilde karfl›l›yor. 

‹flte 40 y›l› aflan
eme¤in sat›r bafllar›
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Koluman’da AB
standartlar›nda hizmet
Koluman Motorlu Araçlar A.fi. ba¤l› flir-

keti Koluman Kögel Treyler Sanayi ile
birlikte geçti¤imiz y›l› 780 çal›flan› ve 663
milyon YTL cirosu ile geride b›rak›rken, Tür-
kiye otomotiv sektöründe 14’üncü ve Anka-
ra'da tüm firmalar aras›nda 4’üncü büyük
flirket s›ralamas›na hak kazanm›flt›r. 2007
y›l›n› da geçen y›la benzer de¤erlerle kapa-
taca¤›m›za inan›yoruz.  

Ankara fiubemiz, 10 y›ld›r Balgat'taki
merkezinde faaliyet göstermektedir. Balgat
tesislerimiz fiziksel olarak artan ihtiyaçlar›
karfl›layamad›¤›ndan a¤›r vas›ta sat›fl, ba-
k›m ve onar›m tesislerini Gölbafl›na tafl›mak
durumunda kald›k. Binek ve hafif ticari
araçlar›n faaliyetleri Balgat'ta devam ede-
cektir.  

Gölbafl› Tesisimiz 40 bin m2 arazi üzerin-
de, 959 m2 Show-Room, 8 bin 962 m2 ba-
k›m ve onar›m atelyeleri, 750 m2 servis, ye-
dek, parça deposu, 1 bin 50 m2 genel par-
ça deposu ve bin m2 sosyal tesis olmak
üzere toplam 12 bin 721 m2 kapal› alandan
teflekkül etmektedir. 

Mercedes-Benz'in uluslararas› konsepti-
ne tamamen uygun olarak infla edilen bu
tesiste; Mercedes-Benz'in tüm a¤›r vas›ta-
lar›, UNIMOG ve Sprinter araçlar›, Koluman
Kögel Treyler Sanayi’nin üretimi, Kögel ya-
r›-römorklar› ve damperleri, JunJin beton
pompalar› ve kamyon üst yap›lar›n›n sat›fl›
ve sat›fl sonras› hizmetleri sunulacak. Bu te-
simimizde müflterilerimize ayn› zamanda
yat›r›m ve finansman dan›flmanl›¤› da yap›-
lacak.  

Tesiste ayn› anda mekanik bak›m ve ona-
r›mlar için 20 araca, kaporta ifllemleri için 10
araca ve yar› römorklar için de ayr›ca 10
araca hizmet verebilecek toplam 40 ifl yeri
bulunmakta. Bu tesis geliflmekte ve de¤ifl-
mekte olan nakliye sektörüne cevap vere-
bilmek üzere planland›. Kamyonlarla yap›-
lan nakliye yavafl yavafl yerini, Türkiye'de
TIR tabir edilen çekici ve yar› römorktan
oluflan katarlara b›rakmaktad›r. Toplam
a¤›rl›klar› 40 tonu ve uzunluklar› 18 metreyi
bulan bu katarlara bak›m ve onar›m hizmet-
lerini verebilecek alan ve boyutlar dikkate
al›nd›. Nakliye sektörü d›fl›nda damper, tan-
ker, beton mikser, beton pompas›, çöp
kamyonlar› ve benzeri üst yap›lar›n bak›m
ve onar›m› da bu tesisimizde yap›lacakt›r.
Ayr›ca tesis, esnek çal›flma saatleri düzeni
içerisinde sabah saat 06:00'dan itibaren
gece 24:00'e kadar hizmet verecek. Bu aç›-
dan de¤erlendirildi¤inde Türkiye'de bir ilktir. 

Kaporta atölyemizde 5 ton kapasiteli üst
yap› montaj vinci, bilgisayar destekli 2 adet
flase düzeltme tezgah› ve 3 araç kapasiteli
son teknolojiye uygun tesisat, techizat ve
aletlerle donat›lm›fl boyahane yer almakta-
d›r.  

Atölyelerde dijital merkezi ya¤ sistemi,
merkezi at›k ya¤ depolama, merkezi hava
sistemi, egzos gazlar›n›n tahliyesi, kaynak
gaz› ve toz emme sistemleri kullan›lmakta.
Sistemde kullan›lan sular önce ar›t›lmakta
ve ondan sonra sisteme yeniden kazand›r›l-
maktad›r. 12 bin m2 yeflil ve bitkisel örtü de
önem verdi¤imiz ayr› bir programa ba¤lan-
d›. Tüm ›s›tma sistemleri do¤algaz ile çal›fl-
maktad›r. Tesisin tamam›nda yang›n alg›la-
ma ve söndürme sistemi mevcuttur. Günefl
enerjisi ile s›cak su elde edilmektedir. Tesi-
sin tamam›na yetecek kapasitede 1000
KvA'l›k jeneratör mevcuttur.  

Güvenlik amac› ile tesisin geneli toplam
60 kamera ile izlenmektedir. Tesisin meka-
nik ve elektrik sistemleri otomasyona ba¤-
lanm›flt›r. 

K›saca müflterilerimize gurur duyabile-
cekleri, tüm otomasyon sistemleri ile ak›ll›
bir tesis ve çevre bilinci ile örnek bir kurulufl
sunmaktay›z. 

17 milyon YTL'ye mal olan bu yat›r›m,
Türkiye'de otomotiv endüstrisinin önümüz-
deki y›llarda daha da geliflece¤ine olan
inanc›m›z›n bir eseridir. Uzun y›llar bu en-
düstrinin "montaj endüstrisi" diye küçüm-
senmesi, hatta zararl› olarak de¤erlendiril-
mesi art›k geride kalm›flt›r. Geçti¤imiz y›l
Türkiye bir milyon 25 bin araç üretimini ger-
çeklefltirerek, bunun 706 bin 400 adedini ih-
raç etti. Bu y›l üretimin bir milyon 150 bin
araca ulaflmas› ve ihracat›n 800 bin adetle-
re yükselmesi beklenmekte. Ancak üretim
ve ihracatta yaflanan bu baflar›lara karfl› iç
pazarda sat›fllar önemli ölçüde geriledi.

Bu gerileme bineklerde yüzde  20, hafif ti-
cari araçlarda yüzde  15, kamyon ve oto-
büslerde ise yüzde 25 gibi ciddi oranlarda-
d›r. ‹ç pazardaki bu gerilemeye ra¤men
Mercedes-Benz ürünlerinin sat›fl›nda bu
düflüflleri yaflamad›¤›m›z› belirtmek isterim.
Mercedes-Benz, müflterilerine ihtiyaç duy-
duklar› do¤ru tipleri; yak›t, bak›m ve ona-
r›mda tasarruf sa¤layarak düflük iflletme gi-
derleri ile sunabildi¤inden pazar pay›n› art-
t›rmaya devam etmektedir.

Kalitenin ekonomiye dönüflebildi¤inin bi-
lincinde olan müflterilerimize takdir duygu-
lar›m ile bu tesisi sadakatlerinin karfl›l›¤› ola-
rak arma¤an ederim.

Mustafa
KOLUMAN
Mustafa KOLUMAN KOLUMAN KÖGEL

kabu¤una s›¤m›yor

‹ cra Kurulu Baflkan› oldu¤um Ko-
luman Kögel Treyler Sanayi ve
Ticaret A.fi. genç bir flirket ve 10

yafl›n alt›nda olmas›na ra¤men, kurul-
du¤u günden bugüne kadar çok önem-
li yol ald›. Bugün bünyesinde Kögel -
Rohr - Rosenbauer – Junjin ve di¤er
markalar› bar›nd›r›yor. Bunlar›n her
biri kendi içerisinde kendi uzmanl›k
alanlar›nda çok ciddi ve çok büyük flir-
ketlerdir.

RUSYA TESL‹MATI 2008’DE 

Koluman Kögel Treyler Sanayi ve
Ticaret A.fi. olarak partnerimiz Kögel
firmas›yla birlikte Rusya’ya bin adet
araç sataca¤›z. Bununla ilgili anlaflma-
m›z› yapt›k ve teslimat›m›z 2008 y›l›
içerisinde olacak. 

Teslimat› gerçeklefltirilecek araçlar,
Koluman Kögel Treyler Sanayi ve Ti-
caret A.fi.’nin Tarsus’daki tesislerinde

üretilip, gönderilecek. Rusya’ya yap›-
lacak bu teslimat; hem ülkemiz hem
de Koluman için oldukça önemli bir
teslimatt›r.

KOLUMAN-KÖGEL YERL‹ 

Koluman-Kögel Türkiye’de otur-
mufl bir marka. Ciddi bir araç park›
oluflturduk. Binlerce araç teslim edil-
mifl, ciddi bir müflteri kitlesi oluflmufl,
belli bir müflteri memnuniyeti seviye-
sine ulaflm›fl vaziyette. 

‹thalatla bafllayan iflbirli¤imiz, ciddi
yat›r›mlarla üretime dönüyor.

Kögel, Alman orjinli bir marka ama
biz Koluman-Kögel olarak Türk mar-
kas›y›z. Yüzde yüz Türk’üz ve içimiz
de hiç yabanc› sermaye yok. Ayr›ca
TREDER’ e de üyeyiz. Türkiye’de en
genifl ürün gam›na sahip firmay›z ve
üretti¤imiz ürünleri Almanya Kögel’e
de gönderiyoruz. Çünkü farkl› sektör-

lere farkl› araçlar üretiyoruz.
Türk Silahl› Kuvvetleri baflta olmak

üzere Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demir Yollar›’na, Köy Hizmetleri’ne,
Karayollar›’na, Aselsan’a, Belediye ve
‹tfaiye teflkilatlar›n›n araç  park›n›n
oluflmas›nda Koluman, büyük pay sa-
hibidir.

YURDIfiINDA YATIRIM  

Koluman Grubu olarak sadece Türk
pazar›n› hedeflemiyoruz. Romanya’da
büyük bir yat›r›m içerisindeyiz. Yine
ayn› flekilde Bükrefl’te 200 dönümün
üzerinde bir yer ald›k ve buradan ge-
rek ticari araç sat›fl› gerekse Koluman-
Kögel Treyler Sanayi grubu ürünleri-
nin sat›fl› amac›yla ciddi bir tesis yat›-
r›m› planlanm›fl durumday›z. Önü-
müzdeki bir y›l içinde de burada tesisi-
mizi infla ederek, ticari faaliyetlerimi-
ze devam edece¤iz.

Türkiye’de üretti¤imiz ürünlerimizi
Romanya’daki bu tesisimiz ve sonra
bunu izleyecek partner tesislerle, olu-

flacak network vas›tas›yla kademeli
olarak yurt d›fl›na sat›fl›n› da gerçeklefl-
tirmeyi hedefliyoruz. Yat›r›mlar›m›z;
Rusya, Romanya ve Do¤u Avrupa ül-
kelerinde gerçekleflecek. Rusya ve Av-
ruya’ya yap›lacak yat›r›mlar›m›z Ko-
luman-Kögel’in 10’uncu y›l hedefleri
aras›ndad›r. Koluman grubu hiçbir za-
man yat›r›mlar›n› durdurmad›. Türki-
ye’ye güvenimiz tamd›r, Türk ekono-
misine güveniyor ve bu yönde de yat›-
r›mlar›m›z› sürdürüyoruz.

TEK T‹P ÜRÜN, ÜRETM‹YORUZ

Koluman-Kögel, hiçbir zaman tek
tip treyler üreticisi olmad› ve olmaya-
cakta. Müflteri talep ve istekleri do¤-
rultusunda ürün çeflitlerini gelifltirecek-
tir. Dolay›s›yla farkl› ürün segmentle-
rinde uzmanlaflma içerisinde olan bir
kurumuz. Bunlar nelerdir? Kögel mar-
kas›yla Türkiye’de klasik tip semi trey-
ler üretiyoruz. Kögel markas›yla ithal
etmekte oldu¤umuz frigofrik araçlar›
getirip sat›yoruz. Ve di¤erleri. 

“Koluman Grubu hiçbir zaman yat›-
r›mlar›n› durdurmad›. Türkiye’ye gü-
venimiz tamd›r. Türk ekonomisine
güveniyor ve bu yönde de yat›r›mla-
r›m›z› sürdürüyoruz.”

Koluman, Romanya'ya 10 Milyon Euro
Yat›r›mla 'Mercedes Üssü' Kuruyor!..
M

ercedes-Benz Türk'ün en bü-
yük yerli ortaklar›ndan Kolu-
man Holding, Romanya'ya

otomotiv üssü kurmak için kollar› s›vad›.
Bükrefl otoyolu üzerinde 230 dönümlük

bir arazi sat›n alarak ilk d›fl yat›r›m›n› ger-
çeklefltiren flirket, Mercedes-Benz’in Ro-
manya bayili¤ini de yapacak. 

Geçen y›l 6 bin 400 araç sat›fl› yapan ve
servislerini 50 bin arac›n ziyaret etti¤i Ko-
luman’›n, 2006 cirosu ise 650 milyon
YTL oldu. 42 y›ld›r Türkiye’de faaliyet
gösteren Koluman, 2008’le birlikte d›fla
aç›lman›n ad›mlar›n› da att›. 

10 M‹LYON EURO

Romanya’daki çal›flmala-
r›na ilk etapta 10 milyon
Euro yat›r›m ile bafllayacak
olan Holding, pazardaki ge-
liflmelere göre de bu mikta-
r› artt›racak. 

Romanya’da y›lda bin
a¤›r vas›ta sat›fl› hedefledik-
lerini belirten Koluman Yö-
netim Kurulu Üyesi Kaan
Salt›k, kendi üretimleri
treyler, beton pompas›,
akaryak›t tankerlerini de
Avrupa’ya tan›tm›fl olacak-
lar›n› söyledi.

2006’n›n sonunda Bükrefl’de arsay› sa-
t›n ald›klar›n› vurgulayan Salt›k, 2008’in
bafl›nda ise 18 ay sürecek inflaat sürecine
bafllayacaklar›n› dile getirdi. Salt›k,
2009’un ikinci yar›s›nda da tesisin aç›l›fl›-
n› gerçeklefltireceklerini aktararak, ilk
etapta a¤›r vas›ta servisini ve Showro-
om’u devreye sokacaklar›n› kaydetti. 

HIZLI BÜYÜYEN PAZAR 

Romanya’n›n h›zla büyüyen bir pazar
oldu¤unu dile getiren Salt›k, “AB üyesi
olan Romanya, çok h›zl› büyüme potansi-
yeline de sahip bir pazar. Romanya, Türki-
ye’nin gerisinde bafllad› ve h›zl› bir flekil-
de gelifliyor. Bükrefl otoyolu üzerinde, a¤›r
vas›ta trafi¤i olan ve Türk nakliyecilerin
de yo¤un olarak kulland›klar› bir yolda

konumlanaca¤›z. Bükrefl, Avrupa için cid-
di bir lojistik merkez oluyor. Orta vadeli
hedefimiz, y›lda bin kamyon sat›fl›n› yaka-
lamak” dedi. 

RUSYA’YA B‹N ARAÇ 

2007 y›l› itibariyle
Rusya’ya da ürün ihraç
etmeye bafllad›klar›n›
aç›klayan Koluman Yö-
netim Kurulu Üyesi Ka-
an Salt›k, “Rusya, bizim
için çok önemli. ‹lk tesli-
matlar›m›z çok olumlu
karfl›land›. 2008 için bin
araç siparifli ald›k. Al-
man Kögel firmas›yla

beraber inflallah bu araçlar› teslim edece-
¤iz. O zaman ‘gerçek sanayici oluyoruz’
diyece¤iz. Son üç senedir 8 ile 10 milyon
dolar aras›nda y›ll›k ihracat›m›z var. Bu
sene bu hedefimizi aflaca¤›z. Önümüzdeki
sene ihracatta grup olarak 40 milyon dola-
ra ç›kabiliriz” diye konufltu. 

“KAMYONLARI, ASKER‹ ARAÇ

HAL‹NE GET‹R‹P, SATIYORUZ”

KOLUMAN, kamu ve askeri sektöre de
araç sat›fl› gerçeklefltiriyor. “fiirketin geç-
miflinden gelen kamu iflinde ciddi bir tec-
rübemiz var” diyen Kaan Salt›k, belediye-
ler, Karayollar› Genel Müdürlü¤ü ve Dev-
let Demiryollar›’n›n projelerine yönelik
ürünler de sunduklar›n›n alt›n› çizdi. 

Salt›k Türk Silahl› Kuvvetleri ile çal›fl-
malar›n› ise flöyle anlatt›: “Silahl› Kuv-
vetlere zaman zaman Unimog’larla bera-
ber üst yap› yap›yoruz. Fabrikam›z yeni
tank tafl›y›c›lar› gelifltirdi. Oldukça iyi bir
ürün oldu ve be¤eni toplad›. Bunun d›-
fl›nda sivil kamyonlar›n askerilefltirmesi-
ni de yap›yoruz.”
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3Kas›m 2007

K
olumanEfe markas›yla üreti-
me bafllayan flirket, Türk Si-
lahl› Kuvvetleri'nin hizmetine

sunulmak üzere özel imalat gerekti-
ren 6 aksl›, 70 ton tafl›ma kapasiteli
Milli Tank Tafl›y›c› Treyler'ini üretti.

Koluman-Kögel Treyleer Sanayi
A.fi. ve Efe Endüstri, Türk Silahl›
Kuvvetleri’ne hizmet edebilecek, özel
imal gerektiren ve Türkiye’de ilk de-
fa 6 aksl›, 70 ton tafl›ma kapasiteli
tank tafl›y›c› Low-Bed semi treyleri
hayata geçirdi.

2006 y›l›nda Ar-Ge çal›flmalar›nda
iflbirli¤ine yönelen Koluman ve Efe,
birlikte oluflturduklar› knowhow ile
ortak yat›r›mlarda ürün ve proje ba-
z›nda yeni ad›mlarla ülke kaynaklar›-
n›n do¤ru kullan›m›nda özgün ürünle-
riyle pazarda yer almay› hedefliyor.

Koluman Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa Koluman, Türki-
ye’de üretilen kamyon üst yap› ve
treyleri, ülkedeki ekonomik altyap› ve

henüz uygulanmayan uluslararas›
standartlar› nedeniyle kalite, emniyet
ve tasar›m yönünden henüz Bat› Av-
rupa ürünlerinin düzeyi alt›nda bulun-
du¤unu hat›rlatarak, “Amaçlanan bu
iflbirli¤i kapsam›nda dar alanlarda üs-
tün manevra kabiliyetini ve üstün tek-
nolojiye sahip olan bir ürünü Türk Si-
lahl› Kuvvetleri’nin hizmetine sun-
duk. ‹flbirli¤imiz kapsam›nda flirket
kaynaklar›m›z› maksimum düzeyde
verimli kullanarak, ülkemize yeni çö-
zümler ve ürünler kazand›rmay› he-
defliyoruz” dedi.

‹lk kez IDEF 2007'de görücüye ç›-
kan treyler, Türkiye d›fl›nda Uzak Do-
¤u, Afrika ve Bat› Avrupa ülkeleri ile
ABD taraf›ndan da yak›ndan takip
edildi. Dünyada s›n›rl› say›da bulunan
70 tonluk tank tafl›y›c› treylerden biri
olan sistemin daha iyi tan›t›m› için
KolumanEfe, önümüzdeki y›llarda
birçok savunma sanayi fuar›nda arac›
tan›tmay› planl›yor.

KOLUMANEFE TANK TAfiIYICI LOW-SEM‹-TREYLER, TÜRK‹YE’DE ÜRET‹LMEYE BAfiLADI

KolumanEfe’den TSK için
Kamyon üst yap› üretiminde
Türkiye’nin iki önemli flirketi olan
Koluman ile Efe Endüstri, Ar-Ge ve
sanayi alan›nda güçlerini birlefltirdi.

✔ÜRET‹LEN fiASELER ‹HRAÇ ED‹L‹YOR

Türkiye’de Kögel lisans› ile flase üretimlerini
gerçeklefltiren Koluman, üretimlerinin tamam›n›
Almanya’daki Kögel firmas›na naklederek, ülke
ekonomisine büyük katk›lar sa¤l›yor. 

✔ YURDIfiINDA SERV‹S

Klasik ve küvet tip olmak üzere hem harddox hem de
ST 52 çelikten üretti¤imiz farkl› hacimlerdeki
araçlar›m›z› hem iç piyasada hem de yurt d›fl›nda
sat›lmas› üzere üretiyoruz. Yurtd›fl›na satt›¤›m›z
araçlar›m›za da servis hizmeti vermekteyiz.

✔ TCDD’DE ZAGRO DÖNEM‹

Türk Devlet Demir Yollar›’na teslimini hala
sürdürmekte oldu¤umuz çok amaçl› hem kara yolu hem
de demir yolu üzerinde giden servis ve bak›m araçlar›.
Bunlar Alman Zagro firmas› ile gelifltirdi¤imiz özel
donan›ml› ürünler. Araçlar özellikle Türkiye’nin hizmet
edilmesi zor olan yörelerinde demir yollar›n›n her türlü
ihtiyac›n› karfl›layarak demir yolu a¤›n›n
geniflletilmesine de büyük destek veriyor.

Türkiye’de Almanya TÜV-
SÜD’den ADR sertifikas›

alan Koluman Kögel, Rohr lisan-
s›yla akaryak›t tankerleri üretmeye
bafllad›. 

1 Ocak 2009 tarihinde itibaren
Türkiye’de ADR yönetmeli¤i ha-

yata geçecek. ADR sertifikas› ala-
rak Rohr lisans›yla üretimlerine
bafllayan Koluman Kögel, önü-
müzdeki süreçte çal›flmalar›na
kamyon üstü tanklar›n ADR serti-
fikasyon al›m›n› yo¤unlaflacak.

Akaryak›t sektöründe Rohr fir-

mas›n›n Türkiye’de ürünlerinin it-
halat›n› da yapan Koluman Kögel,
müflterilerinden gelen talep ve ih-
tiyaçlar do¤rultusunda; saç ve alü-
minyum olarak her türlü akaryak›t
tankerini teslim süreç tarihinde si-
parifllerini karfl›l›yor.

Türkiye’de inflaat sektörünün son
y›llarda gösterdi¤i geliflmeye pa-

ralel önemli yat›r›m yapan Koluman,
Kore menfleli JUNJIN firmas›n›n be-
ton pompalar›n› getirip, araç üzerine
monte ederek pazara sundu.

Ar-Ge çal›flmalar›na da önem veren
firma, gerek kamyon üstü hardoks, ge-
rek standart ST 52 çelikten mamul
damperleri üretip farkl› kombinasyon-
larda farkl› metreküp hacimlerdeki
araçlar› müflterilerinin hizmetine su-
nuyor.

JUNJIN pompalar›nda yüzde 20 Pa-
zar pay›na sahip Koluman, önümüzde-
ki dönemlerde JUNJIN firmas› ile
Türkiye’de yat›r›m planlar› kuruyor.

Rohr, Koluman’la Türkiye’de

‹nflaat sektörü ondan sorulur

Rosenbauer dünyan›n en büyük
itfaiye arac› üreticisi olan bir

Avusturya firmas›. Rosenbauer it-
faiye arac› sektöründe bir numara-
d›r. Rosenbauer’in itfaiye teflkilat-

lar› için araç üretir. Koluman ola-
rak biz bu araçlar› getirip pazara
sunar›z. Koluman grubu olarak
Avusturya’daki partnerimiz Ro-
senbauer firmas›na Türkiye’deki

ürünlerimizi gönderiyoruz. Bu iki-
li dostluk sayesinde Türkiye’deki
ürünler Avusturya’da, Avustur-
ya’daki ürünler Türkiye’de pazara
sunuluyor.

‹tfaiye teflkilat›n›n gözdesi Rosenbauer

Damper semi treyler-
ler de; Gerek küvet

tip hardoks malzemeden
mamul gerekse de alü-
minyumdan mamul göv-
de yap›lara sahip olan
damperler olacak. ‹nflaat
sektörüne dönük ürün ga-
m›m›z› h›zla tamaml›yo-
ruz. ‹leriye dönük inflaat
sektöründe beton mikser
plan›m›z var. ‹nflaat sek-
törüne dönük olarak low-
bed ürün gam›m›z› genifl-
letmeyi düflünüyoruz.

Maksad›m›z, müflteri-
lerimize Türkiye’de bayi-
lik sisteminde yer ald›¤›-
m›z Mercedes-Benz
ürünleriyle komple çö-
zümler sunmakt›r. 

‘Farkl› ürün çeflitleriyle, hizmetinizdeyiz’

TTüürrkkiiyyee’’ddee  UUnniimmoogg’’uunn  aannaa  ssaatt››cc››ss››  oollaann  KKoolluummaann  MMoottoorrlluu
AArraaççllaarr  AA..fifi..,,  bbuuggüünnee  kkaaddaarr  TTüürrkk  SSiillaahhll››  KKuuvvvveettlleerrii’’nnee  1100  bbiinniinn
üüzzeerriinnddee  UUnniimmoogg  tteesslliimmaatt››  ggeerrççeekklleeflflttiirrddii..
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Koluman: Kalitenin
ve güvenin adresi!
T

ürkiye’de yar›m asra yak›n bir maziye
sahip olan KOLUMAN emin
ad›mlarla ilerliyor.  40 y›l› aflk›n

süredir, hiç aksamadan sürdürülen anlay›fl ve
sorumluluk duygusu, gelecekteki yeni
baflar›lar›n en büyük habercisi ve güvencesidir.

1965 y›l›nda mümessillik ve ithalat alan›nda
çal›flmak üzere kurulmufl bir flirket olan
KOLUMAN; bugün, motorlu araçlar, inflaat
ve mühendislik, pazarlama ve d›fl ticaret
alanlar›n› kapsayan genifl bir alanda faaliyet
gösteriyor. 

KOLUMAN, 1984 y›l›nda Otomarsan'a
ortak olarak, Mercedes-Benz'in Türkiye'de
yeniden yap›lanmas›
s›ras›nda, ülkemizin
otomotiv pazar›nda
önemli bir sorumluluk
ald›. 

Firma, Mercedes-
Benz Türk A.fi.’nin
ana bayilerinden biri
olup, Mercedes-Benz,
J U N J I N ,
P A L F I N G E R ,
ROHR, BUCHER,
K A S S B O H R E R ,
MATISA marka
araçlar›n sat›fl ve sat›fl
sonras› servis
h i z m e t l e r i n i
vermesinin yan› s›ra,
araç üst yap›s› ve montaj iflleri de yapmakta. 

Bu hizmetlere ek olarak 2003 y›l›nda, EC
96/96 Muayene direktiflerinin uyguland›¤› ve
TS EN 45004 Standard› flartlar›n› yerine
getiren Araç Muayene ‹stasyonlar›
faaliyetlerine de bafllayan KOLUMAN, ilk
araç muayene istasyonunu ‹stanbul'da faaliyete
açt›. 

KAMU KOLUMAN’A GÜVEN‹YOR
KOLUMAN Motorlu Araçlar A.fi. finans,

idare, sat›fl, montaj, üretim ve uluslararas›
ticaret birimiyle
idari yap›s›n›
o l u fl t u r u r k e n ,
i fl l e t m e
n o k t a l a r › n d a k i
baflar›l› hizmet ve
servis anlay›fl› ile
özel sektörün yan›
s›ra, baflta T.C.
Karayollar›, Köy
Hizmetleri Genel
Müdürlü¤ü, Türk
Silahl› Kuvvetleri,
Orman Genel Müdürlü¤ü, Devlet
Demiryollar› olmak üzere bir çok kamu
kurulufluna ve belediyelere yapt›¤› sat›fllar ve
kurdu¤u tesislerle devlet sektörüne güvenle
hizmetlerini sürdürüyor.

AVRUPA STANDARTLARINDA
KAL‹TE 

Avrupa standartlar›ndaki
pazarlama ve servis
kalitesini imalat alan›na da
tafl›yan KOLUMAN
Motorlu Araçlar A.fi,
damper ve tanker üretiminin
yan› s›ra yang›n söndürme
üst yap›lar›, tuz serici,
vakumlu süpürge, ön
süpürge ve kar b›ça¤›
ekipmanlar›n› da güvenle
piyasaya sürmeye bafllad›.

Y›llard›r Türkiye
pazar›nda tafl›mac›l›k
sektörünün sorunlar› ile
yak›ndan ilgilenen
KOLUMAN, orta¤› olarak
bafllad›¤› ve sonras›nda tüm hisselerini sat›n
ald›¤›, Koluman Kögel Treyler Sanayi
A.fi.’nin Tarsus’daki 10.000 m2’lik
fabrikas›nda üretilen Kögel marka treylerlerin
sat›fl›n› da uygun finans koflullar› ile yapmakta.
Bunun yan›nda, pazarlad›¤› ürünler aras›nda,
MERCEDES-BENZ UNIMOG'un ayr›cal›kl›
bir yeri bulunuyor.

RAKAMLARLA KOLUMAN

Bugün itibar›yla Türkiye genelinde

1 fabrika, 5 flube, 9
Showroom, 730 personeli,
622 milyon YTLcirosu, 212
milyon YTL aktif
büyüklü¤ü, tamam›
ödenmifl 85 milyon YTL
sermayesi ile otomotiv
sektörünün önemli
firmalar›ndan biri haline
gelen KOLUMAN, 2003
y›l›nda Ankara'n›n en çok
vergi ödeyen 41’inci flirketi
olurken, 2004 y›l›nda
31’inci s›rada, 2005 y›l›nda

ise 35’inci s›rada yer ald›.  
Capital Dergisi’nin her y›l yay›nlad›¤›

“Türkiye'nin En Büyük 500 Özel fiirketi”
listesinde KOLUMAN; 

✔ 2003 y›l› cirosu ile 91’inci s›rada, 
✔ 2004 y›l› cirosu ile 70’inci s›rada, 
✔ 2005 y›l› cirosu ile 69’uncu s›rada 

yer ald›. 
YURT ‹Ç‹ VE YURT DIfiINDA

YATIRIM ATA⁄I

Yönetim merkezi
Ankara’da bulunan
flirketin en büyük
hissedar›, ayn› zamanda
Mercedes-Benz Türk
A.fi.’nin de orta¤› olan
Koluman Holding
A.fi.’dir. Koluman;
Ankara, Mersin,
‹stanbul ve Gaziantep
Bölgeleri’nde hizmet
vermekte olup, yurt d›fl›
yat›r›mlar›na da

bafllam›flt›r. 
Tarsus / Mersin bölge tesislerimizin arazisi

üzerine 21 Eylül 1999 y›l›nda kurulan bu tesis;
70.000 m2 arazi üzerinde 20.000 m2 kapal›
alanda 28’i idari 197 personel ile hizmet
veriyor. Yabanc› firmalar›n bir anda dikkatini
üzerine çeken servis, Avrupa’dan birçok firma
bu tesise ortak olmak üzere giriflimlerde

bulunuyor.
Avrupa standartlar›ndaki

pazarlama ve servis
kalitesini imalat alan›na da
tafl›yarak, yang›n söndürme
üst yap›lar›n›n yan› s›ra,
damper üst yap›s›, kuru yük
semi treyler, tuz serici,
vakumlu süpürge, ön
süpürge ve kar b›ça¤›
ekipmanlar›, araç üstü
akaryak›t tankerleri ile de
güvenle piyasaya hizmet
vermektedir.

K O L U M A N ’ I N
KAL‹TES‹ TESC‹LL‹

KOLUMAN Motorlu Araçlar A.fi.
üretimlerini dünya kalite standartlar›na
ulaflt›rm›fl ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi
Belgesini konusunda almaya hak kazanm›fl ilk
ve tek firma olma özelli¤ini de tafl›yor.

1995 y›l›ndan bu yana yang›n söndürme
arac› üretiminde 205 adet araç imalat›
gerçeklefltirmifl, ayn› zamanda Rusya, Irak,
Suriye ve KKTC gibi ülkelere de ihracatlar
gerçeklefltirmifltir.

KOLUMAN Motorlu Araçlar A.fi, araç üst

yap›s› konusunda; Türkiye, Ortado¤u ve
Balkan ülkelerinin en kaliteli üretim yapan,
en iyi firma olman›n gururunu tafl›makta.

ÜRET‹M

✔ Otomotiv-Araç Üst yap›lar›
✔ Yang›nla Mücadele Arac› ‹malat› (

Arazöz )
✔ Damper ‹malat›
✔Akaryak›t Tankeri ‹malat›

✔Araç Üstü Halatl› Vinçler
✔ Kancal› Hidrolik Vinçler
✔Vakumlu Yol Süpürgesi
✔ Araç Önüne Monte Edilen Yol

Süpürgesi
✔Araç Önüne Monte Edilen Kar B›ça¤›
✔Tuz Serici
✔ Çelik Kamyon Kasalar›
✔Ambulans Üst Yap›s›

✔ Kurtarma Arac› Üst Yap›s›
✔Araç Üstü Seyyar ve Sabit Platformlar
✔ Low-Bed Treyler

ÜRET‹M B‹R‹MLER‹

✔ Saç ‹malat Birimi
✔ Kaynak Birimi
✔Talafll› ‹malat Birimi
✔ Kumlama Tesisi
✔ Kombine Boyama ve Kurutma Tesisi

✔ Montaj Birimi 

ÜRET‹MLER‹M‹Z

✔ 1995 ‹tfaiye Araçlar› Üst Yap› Montaj›
✔ 1997 Damper
✔ 1999 Tenteli Semi Treyler
40 Y›l› aflk›n süredir, hiç aksamadan

sürdürülen anlay›fl ve sorumluluk duygusu,
gelecekteki yeni baflar›lar›n en büyük
habercisi ve güvencesidir.
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