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Motorin Fiyatlar›
‹stanbul :   2.52
Ankara :   2.55
‹zmir :   2.51

Adana :   2.52
D.Bak›r :   2.58
Kayseri :   2.55

Ulaştırma Bakanlığı, 1 Ocak
2008 tarihi itibariyle yü-
rürlüğe girecek Geçiş Bel-

gesi Dağıtım Esasları Yönerge-
si’ni yayınlarken, yöner-
geye ilişkin bazı ko-
nular, uluslar arası
taşıma yapan firma-
ları düşündürüyor.

Yönerge’de dik-
kat çeken en önemli
nokta ise 2007 yılı
Geçiş Belgesi Dağıtım
Esasları Yönergesi’nde yer al-
mayan R2 yetki belge sahipleri-
nin (forwarderların), 2008 yö-
nergesinde taşımacı olarak ta-
nımlanması olarak gösteriliyor. 

Ulaştırma Bakanlığı’ndaki gi-
rişimlerine hız veren UTİKAD,
sektörde daha etkin bir rol oyna-
mak için girişimlerini arttırırken,

UTİKAD’ın UND,
RODER UKAT’ın
yer aldığı Sektör İz-
leme Komitesi’nde
yer bulacağı tah-
min ediliyor.

Bugüne kadar
Ulaştırma Bakanlığı

tarafından forwarderlara 154
adet R2 belgesi verilirken, son
gelişmelerle, Bakanlığın, “satı-
lan R2 belge adedini mi arttır-
mayı hedefliyor” sorusunu akıl-
lara getirdi.                   2’de

R2 BELGESİ C2 
hüviyetine mi bürünüyor? 

34 y›ld›r
de¤iflmeyen
kalite!

AA nkara Ostim Sanayi Si-
tesinde tam 34 yıldır
damper üretiminde bu-

lunan Cömertler Damper, bu sü-
re içinde edinmiş olduğu bilgi
ve birikimini günümüzün tekno-
lojisiyle birleştirerek sektörüne
hizmet vermeye devam ediyor.

1973 yılında Ayhan, Orhan,
Ertuğrul Cömertoğlu tarafından
damper sektörüne giren giri-
şimci bu üç işadamı, çalışmala-
rından, kalitesinden taviz ver-
meksizin iyi hizmet anlayışı ve
müşteri memnuniyetini sürdür-
meye devam ediyor. Kalitenin

ne derecede önemli olduğunu
idrak eden Cömertler Damper,
kullandığı malzemeleri en ufak
detayına kadar inceleyen, en üst
kalitesine kadar kaliteli malze-
me kullanan bir firma olma
özelliğini taşıyor.

Cömertler Damper, üretimde
bulunduğu ürünlerde temel
amaç olarak belirtilen kaliteyi
ulusal ve uluslararası boyutlara
getirip, belgelendirmeyi amaç-
lamakta. 1973’den bugüne ka-
zanmış olduğu imalat tecrübe-
siyle değişik sektörlere hitap
ediyor. 10’da

T ürkiye’yi ziyaret eden
DAF’ın yeni Satış ve Pa-
zarlama’dan Sorumlu Yö-

netim Kurulu Üyesi Ron Bonsen,
Tırsan ile uzun yıllardır sürdür-
dükleri işbirliğinden duydukları
memnuniyeti dile getirdi.

Ron Bonsen ve Satış Operas-
yonları Direktörü Jan Jeen Seppen,
Türk pazarı hakkında bilgi almak
ve 2008 stratejilerini konuşmak
üzere Türkiye’ye geldi. 

Tırsan Treyler’in Adapaza-
rı’ndaki fabrikası ile birlikte, Sa-
mandıra ve Hadımköy’deki tesis-
leri gezen Ron Bonsen ve Jan Jeen
Seppen, Tırsan bayileri ile bir de-
ğerlendirme toplantısı da yaptı.. 

Bonsen, DAF’ın Avrupa ve Dün-
ya’daki gelişimi ve gelecek ile ilgi-
li stratejileri hakkında bayileri bil-

gilendi. Markanın gerek Avrupa ge-
rekse Dünya’da beklenilenden çok
daha hızlı bir şekilde büyüdüğüne
dikkat çeken Bonsen, bu büyüme-
nin önümüzdeki yıllarda artarak de-
vam edeceğini ifade etti.          4’te

Leasingdeki KDV art›fl›
dengeleri bozacak

Hükümetin, finansal kiralamaya  konu olan
mallardaki yüzde 1 olan KDV oran›n› yüzde

18’e ç›karmas› Türk ifl dünyas› taraf›ndan
tepkiyle karfl›land›. Hükümeti uyaran TOBB
Baflkan› R›fat Hisarc›kl›o¤lu ve ‹TO Baflkan›
Murat Yalç›ntafl, bu uygulama ile sektörün

olumsuz etkilenece¤ini vurgulad›.

M aliye Bakanlığı’nın lea-
sing (finansal kiralama)
işlemlerindeki yüzde

1’lik Katma Değer Vergisi’ni
(KDV) yüzde 18’e çıkarması nede-
niyle başta KOBİ’ler olmak üzere
birçok işletme zor duruma düşte.

Leasing işlemlerinde KDV oranları-
nın KDV’de eşitleme amacıyla artı-
rılması, yatırımları engelleyecek.

CAZİBESİ BİTTİCAZİBESİ BİTTİ
Son değişikle Türkiye’de finan-

sal kiralama alanının cazibesini kay-
bettiğini dile getiren TOBB Başka-

nı Rıfat Hisarcıklıoğlu,  “Finansal
Kiralama sektöründe KDV oranları-
nın bir gecede yüzde 1’den yüzde
18’e yükseltilmesi özel sektör yatı-
rımlarına darbe vuracaktır. Söz ko-
nusu karar, büyüme ve yatırım bek-
lentilerini olumsuz yönde etkileye-

cektir. Bu haliyle finansal kiralama
cazibesini yitirdi” dedi.

AAVRUPVRUPAA’DA’DA BÜYÜRKEN,BÜYÜRKEN,
TÜRKİYE’DETÜRKİYE’DE KÜÇÜLÜYORKÜÇÜLÜYOR

İTO Başkanı Murat Yalçıntaş,
“ABD ve Avrupa’da leasing sektö-
rüne verilen teşviklerle yatırımcılar

desteklenmektedir. Leasing ile fi-
nanse edilen yatırımların toplam ya-
tırımlar içindeki payı  AB ortalama-
sında yüzde 20’lere ulaşmıştır.
ABD’de de ise yüzde 30 ila 35 civa-
rında olduğu tahmin edilmektedir”
diye konuştu.                                 6’da

“Bıçak kemiğin 
içine girdi”

FARKLI BAKIŞ

YYazısı 7’deazısı 7’de

Çözüm Milli Hükümettir!

GÜR SES

YYazısı 3’teazısı 3’te

Kamyoncuya teşvik
çok mu lüks?..

SEKTÖREL DEĞERLENDİRME

YYazısı 5’teazısı 5’te

Ertuğrul 
TARHAN

Ertuğrul TARHAN

Nilgün
ÖNKALNilgün ÖNKAL

Nizamettin 
KARADAĞ

Nizamettin KARADAĞ

MM .Ü. Güzel Sanatlar
Fakültesi Fotoğraf
Bölümü’nü 2003 yı-

lında dereceyle bitiren Altan Bal,
çocukken, ne zaman döneceği
belli olmayan kamyoncu babası
tarafından anlatılan hikâyelerinin
izini, fotoğraf makinesiyle sür-
mek için üç yıl önce yollara düş-
tü. Tamamen rastlantılara daya-
nan tanışmalarla,  daha çok da
otostopla bindiği kamyonlarla
tüm Türkiye’yi defalarca geze-
rek fotoğraf çekti.

Şimdi bu fotoğraflar, Castrol
Madeni Yağlar’ın desteğiyle, İF-
SAK ana sponsorluğunda hazır-

lanan Altan Bal sergisinde, 5
Ocak - 1 Şubat 2008 tarihleri

arasında Fototrek Fotoğraf Mer-
kezi’nde izleyicilerle buluşuyor.

Sergi ve beraberinde yayın-
lanan kitapla ilgili değerlen-
dirmelerde bulunan Castrol
Madeni Yağlar Ticari ve Ağır
Vasıta Ürünleri Pazarlama
Müdürü Birol Nardemir, “Al-
tan Bal’ın fotoğraflarından
oluşan “Kamyoncular Sergisi
ve Kitabı”, kamyoncuların ek-
mek parası peşinde, yollarda
geçen zor yaşamlarını belgesel
bir fotoğraf anlayışıyla  etkile-
yici bir şekilde anlatıyor. 4’te

Kamyoncu babasının hikâyesini aradı

Başbakan,
Cilvegözü Sınır
Kapısı’ndaydı

Do¤ançay,
kabu¤una s›¤m›yor

20 yafl s›n›r›, TIR’c›lar›
Reyhanl›’da eyleme sürükledi

Başbakan Erdoğan, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) tarafından

modernizasyonu yapılan ve 25 milyon do-
lara mal olan Cilvegözü Sınır Kapısı’nın
açılışını gerçekleştirdi. 7’de

‹‹stanbul Ticari Araçlar ve Yan Sanayi
Fuarı’na katılan Doğançay Otomotiv, kısa

zamanda fuarın meyvelerini toplamaya
başladı. Firma sahibi Cemal Doğançay, “23
yıldır sektörde faaliyet gösteren firmamıza
ilgi her geçen gün artıyor” dedi.  5’te 

Isuzu’nun yıldızları

Isuzu tarafından, yetkili servisler arasın-
daki rekabete renk ve hareketlilik getir-

mek amacıyla düzenlediği Isuzu Yıldızı
Teknisyenler Yarışması sonuçlandı. 5’te 

UU laştırma Bakanlı-
ğı’nın 20 yaş üzerin-
deki araçların yurt

dışına çıkışının yasaklaması
yönünde aldığı karar, TIR sü-
rücülerine eylem yapmtırdı. 

Reyhanlı’da Ahmet Döner
isimli TIR sürücüsü, 20 yaş
üstünde olan aracıyla Atatürk
Anıtı önünde açlık grevine
başladı. Atatürk Anıtı’na “Ek-
mek teknemizi elimizden al-
mayın” yazılı pankart asan

TIR sürücüsü Ahmet Dö-
ner’in tek başına başlattığı
açlık grevine, araçları eski
olan başka TIR sürücüleri de
destek verdi.

TIR sürücüleri, “Kullan-
makta olduğumuz araçlar 20
yaştan büyüktür. Bu nedenle
bu araçları satma olanağımız
da yok. Bu durumda da çalı-
şamadığımız için ailemize na-
sıl bakarız” diye yakındı. 

Reyhanlı Şoförler Odası

Başkanı Ali Bayır, eylemin
yapıldığı yere gelerek sürü-
cü Ahmet Döner’e, olayın
Ulaştırma Bakanlığı nez-
dinde görüşülerek olumlu
yönde bir sonuca bağlan-
ması için görüşmelerin ya-
pıldığını söyledi. Bayır, ey-
lem yaparak sorunu çöz-
mek yerine Bakanlığa yapı-
lacak başvuru ile durumla-
rın anlatılmasının daha ye-
rinde olacağını da hatırlattı.
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Hayatımız trafik!..
Çok sevgili okurlarımızın 2008 yılının mutluluk,

sağlık ve esenlik dolu bir yılla en iyi temennilerim-
le geçirmelerini dileyerek başlamak istiyorum bu sayı-
daki dizelerime.

Ekonomik, siyasi, kültürel gelişimlerle geçen kosko-
ca bir 365 günü acısıyla, tatlısıyla, neşesiyle, üzüntü-
leriyle geçirdik ve geride bıraktık. İçinde yaşadığımız
toplumun ekonomik yapısı, aile düzeni, kültürümüz,
hayatı yönetim biçimimiz, ahlak anlayışımız… 

İşte bunların tümü içinde bulunduğumuz hayat kav-
ramı olarak nitelendirdiğimiz oluşumda sosyal davra-
nışlarımızı şekillendirmektedir. Örneğin eş seçimimiz,
yaptığımız iş boş zamanları değerlendirme biçimleri-
miz bizleri ayakta tutan objeler değil midir? Hayatımı-
zın içinde bu saydıklarımın dışında bizi yönlendiren
unsurları da unutmamak gerekiyor. İşimizdeki sorum-
luluk, ailemize olan duyarlığımız, çevreye olan sorum-
luluğumuz, insani ve beşeri ilişkiler vb. derken günlük
hayatımızda yapılmasını sorumlu tuttuğumuz nesnel
ve bizi mesul tutan birçok örnekleme çıkmakta karşı-
mıza… 

İşte bunlardan bir tanesi de hayatımızın içinde çok
önemli bir yer tutmakta olan trafik kavramı… Hepimiz
bu kavramın içinde dönen bir çark gibi onunla özdeş-
leşip haşır neşir oluyoruz.. Bu yazımda da naçizane
trafik kurallarından söz etmek istiyorum… Gerçi hepi-
miz üç aşağı beş yukarı biliyoruz bunları ama, ben bir
kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Zira geçtiği-
miz yıl yine trafik kurallarına uygunluk sağlamayan bir
sürü insan bu kazalarda hayatını kaybetti. Bizleri acı-
lara boğdu, ocaklar söndü, insanlarımız küçücük bir
dikkatsizlik neticesinde bu dünyadan terk-i mekan etti-
ler.

Dikkatsizlik ve hatalar sonucunda insanlara bu elim
acıları yaşatan nedir bu trafik?.. En basit tarifiyle Tra-
fik; insanların, hayvanların ve araçların karayolları
üzerindeki hal ve hareketleridir. Trafik sadece içerisin-
de akışın yönlendirdiği bir yol sistemi değil, aynı za-
manda toplumun bireylerinin bir başka şekilde etkile-
şimde bulundurmasıdır. Buna paralel olarak trafik işa-
retleri de bu oluşumun içinde aksiyon sağlayan unsur-
lardır. Trafik işaretleri Trafiği düzenleme amacı ile kul-
lanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler ve yer
işaretlemelerinden oluşmaktadır. Trafik işaret levhala-
rı sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştiril-
miş ve üzerindeki sembol, renk ve yazı ile özel bir ta-
limatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır. Trafi-
ğin karayolu üzerinde akabilmesi, alışılagelmiş yaşam
faaliyetlerinin belli bir sistem, düzen, güvenlik içinde
devam edebilmesi için ihtiyacın zorunlu kılması karşı-
sında trafik işaretleri doğmuş, her geçen gün geliş-
mektedir. Trafik işaretleri, yolu kullananlara, yol ve
çevresinin genel karakteristikleri hakkında yetkililerce
gerekli görülen ikaz ve tavsiyelerin yazı ve semboller
halinde mesajlarla aktarılmasını sağlar. Yolu kullanan-
lar, trafik işaretlerine uyarak güzergâhlarını seçerler,
yönlerini değiştirirler ve herhangi bir tehlikeye karşı ön-
ceden kendilerini hazırlarlar. Bu yönleri ile trafik işaret-
leri yolun bir parçası, en önemli işleme unsuru ve yolu
kullananlar için hayati önemi haiz birer güvenlik ele-
manıdırlar.

Trafik kuralları, yaya ve sürücülerin yolda giderken
uymaları gereken kurallardır. Günümüzde, özellikle
büyük kentlerde insan ve araç sayısı çok artmıştır. Yol-
lar kalabalıktır. Yaya ve sürücülerin bir yere gidip gelir-
ken birbirlerine zarar vermeden yol almaları, ancak bu
kurallara uymalarına bağlıdır. 

Trafik kurallarına uyulmadığı zaman neler olduğunu
hepimiz biliriz. Bu tür haberleri her gün gazetelerden
okumakta, televizyonlarımızda izlemekteyiz. Trafik ku-
rallarına uymamak hem kendi hayatımızı hem de baş-
kalarının hayatını tehlikeye atmak anlamını taşır. Bu-
nu yapanlar kendilerinin ve başkalarının yaşama hak-
kına saygısızlık etmiş olmaktadırlar. Trafik kurallarına
uymamak insanların ölmelerine, yaralanmalarına, sa-
kat kalmalarına ve maddi zarara uğramalarına neden
olmaktadır. Trafik kurallarına uymayarak başkalarına
zarar vermek, haksızlık yapmak, kul hakkına girmek
demektir. Bu nedenle toplumsal hayatın gereği olarak
trafik kurallarına küçük büyük herkesin uyması gerek-
liliği gibi bir kavram yaratmıştır.

Bu çerçeveler dahilinde trafik kuralları nelerden
oluşmaktadır? Yayalar için önem teşkil eden kurallar:

44Yaya her zaman cadde ve sokakta kendisine ay-
rılan yaya kaldırımından yürümelidir.

44Bir kaldırımdan karşı kaldırıma geçerken yaya
geçitlerini kullanmalıdır.

44Kaldırımdan inerken, karşıdan karşıya geçerken
önce sola sonra sağa yine sola bakıp geçmelidir.

44Yaya kaldırımı olmayan mahallerde yolun solun-
dan yürümelidir.

44Trafik polislerinin işaretlerine uygunluk gösterme-
lidir.

44Trafik polisinin olmadığı mahallerde trafik ışıkları-
na riayet etmelidir.

44Kırmızı yanan ışıkta asla karşıya geçmemelidir.
44Karşıdan karşıya geçerken zikzak çizmemelidir.
44Yolda gruplar oluşturup trafiğin akışına mani ol-

mamalıdır.
Tüm önlemlere rağmen yine de trafikte kural ihlalle-

ri olmaktadır. İnsanoğlu kendince çeşitli mazeretler
bularak bir anlık dikkatsizlik sonucu da olsa trafik ku-
rallarını ihlal eder. İşte tüm önlemlere rağmen meyda-
na gelen trafik kazalarını ve kural ihlallerini asgariye
indirebilmek için etkin denetim ve günün koşullarına
göre caydırıcı ceza kurallarının uygulanması da ge-
rekmektedir. Ancak o zaman güvenli bir trafikten bah-
sedebiliriz. Unutmayalım ki, uygar insan toplumsal ku-
rallara uyan insandır. Uygar insan, her bakımdan ken-
dini geliştirir. Başkalarının haklarına saygı duyar. Kim-
seye zarar vermez. Sabırlı olmasını bilir. Trafik kuralla-
rına uymak da bir sabır ve uygarlık işidir. Trafiğin ana
unsurları olan altyapı, eğitim ve denetimin aynı anda
uygulanması halinde trafik sorunu ve trafikte kaybet-
tiklerimizi en aza indirebiliriz. Alt yapıyı tamamlama-
dan, sürücü, yaya ve yolcu olarak trafiği kullanan in-
sanlarımıza, trafik kurallarını ve trafikte birbirlerine
saygı göstermelerini öğretmeden sadece denetim ve
dolayısı ile ceza yazarak trafik sorununu halledeme-
yiz. İnsanlarımıza trafik kurallarına uymanın ve hoşgö-
rülü olmanın çağdaşlık gereği olduğunu vurgulamalı-
yız. Trafikte hata yapmamayı, başkasının yapmış ol-
duğu hatayı ölümle cezalandırmamamız gerektiğini
öğrenmeli ve öğretmeliyiz.

GÖZLEM

M.Sabri 
DANABAŞM.Sabri DANABAŞ Tafl›malarda, R2 belgesi C2

hüviyetine mi bürünüyor?
Y önerge’de dikkat çeken en

önemli nokta ise 2007 yılı
Geçiş Belgesi Dağıtım

Esasları Yönergesi’nde yer alma-
yan R2 yetki belge sahiplerinin
(forwarderların), 2008 yönergesin-
de taşımacı olarak tanımlanması
olarak gösteriliyor. 

Ulaştırma Bakanlığı’ndaki giri-
şimlerine hız veren UTİKAD, sek-
törde daha etkin bir rol oynamak
için girişimlerini arttırırken, UTİ-
KAD’ın UND, RODER UKAT’ın
yer aldığı Sektör İzleme Komite-
si’nde yer bulacağı tahmin ediliyor.

Bugüne kadar Ulaştırma Bakan-
lığı tarafından forwarderlara 154
adet R2 belgesi verilirken, son ge-
lişmelerle, Bakanlığın, “satılan R2
belge adedini mi arttırmayı hedefli-
yor” sorusunu akıllara getirdi.

Uluslararası eşya taşımacılığı için
Ulaştırma Bakanlığı tarafından C2
yetki belgesi şartı getirilirken, R2
yetki belge sahipleri de 2008 Geçiş
Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi
ile C2 belge sahiplerinin hakların-

dan yararlanmaya başlı-
yor. Yayınlanan yönergeyle, R2 bel-
ge sahibi firmalar da C2, L2 ve M3
yetki belgesi firmalar gibi Rusya
Geçiş Bonus Belgeleri’nden fayda-
lanabilecek. Üstelik bu belgelerden
araç yatırımı yapmadan faydalana-
bilecek.Yönerge’nin 13’üncü mad-

desinde, “C2, L2, M3 ve R2 yetki
belgeli firmalar tarafından yükle-
nen her Rus taşıtı için aylık dönem-
ler halinde Rusya makamlarından
temin edilen 4/1 oranındaki
ödül/bonus belgelerinin 2 adedi
yükleme yapan firmalara tahsis edi-
lir. 2 adedi ise genel kullanıma açı-

lır” şeklinde ifade edildiği gibi artık
R2 belge sahipleri de bonus geçiş
belgesi alabilecek. Öte yandan C2,
L2, M3 ve R2 yetki belgesi sahibi
şirketler, Rusya’da kurulan en aza
yüzde 25 hisseye tekabül eden or-
taklığını resmi olarak gerçekleştir-
mesi durumunda, Rusya’da ortak
olduğu şirket taşıtlarıyla yapmış ol-
duğu her taşıma karşılığında verilen
4 adet ödül belgesinin 3 adedini fir-
maya tahsis edilecek. Bir adedi de
genel kullanıma açılacak.

C2 belge sahipleri R2 belge sa-
hiplerinin de geçiş belgesi alabil-
melerinin önünü açan düzenlemeye
tepki gösterirken, R2 belge sahiple-
rinin Rusya’dan sonra İtalya’da da
römork çektirme karşılığı alınan bo-
nus belgelerinin de önünün açıldığı-
nı öne sürüyor. C2 yetki belgesi
uluslararası nakliyecilerin bir diğer
kaygısı ise R2 belge sahiplerinin al-
dıkları bonus belgelerini kendileri
kullanmadığı için bu belgeleri ücret
ve ya menfaat karşılığında C2 sahi-
bi firmalara verme ihtimali.

GÜZERGÂHLAR NEYE GÖ-
RE BELİRLENDİ?

Yürürlüğe giren yönergede nak-
liyecilerin tepkisini çeken bir diğer
önemli nokta ise uluslararası taşı-
malar için Ulaştırma Bakanlığı ta-
rafından belirlenen güzergâhlar.
Günün şartlarına uygun güzergâh
belirlemesi yapılamadığını aktaran
sektör temsilcileri, belirlenen gü-
zergâhların Türk nakliyecisinin
özellikle Avrupa taşımalarındaki
payını azaltacağını savunuyor. Sek-
tör temsilcileri, belirlenen güzer-
gâhların birçoğunda Türk taşımacı-
larının büyük sıkıntılarla karşı karşı-
ya kalabileceğine dikkat çekerek,
tespit ettikleri eksiklikleri Ulaştır-
ma Bakanlığı’na aktarma hazırlığın-
da.

Yönergede yer alan kimi ülke
geçiş belgesi dağıtımlarında eksik-
likler yer alıyor. Örnek olarak Çek
Cumhuriyeti Geçiş Belgesi’nin sa-
dece ikili taşımalar için kullanıldığı
belirtilerek transit taşımaların önü
kapatılıyor.

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, 1 Ocak 2008 tarihi itibariyle yürürlü¤e girecek Geçifl Belgesi Da¤›t›m Esaslar›
Yönergesi’ni yay›nlarken, yönergeye iliflkin baz› konular, uluslararas› tafl›ma yapan firmalar› düflündürüyor.

T ürkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nden (TOBB) edinilen
bilgiye göre, “Hassas” olarak

nitelendirilen bazı eşyaların belirli
ağırlık limitleri altında olması koşu-
luyla Avrupa Birliği sınırlarında TIR
garantisi kapsamında yeniden taşına-
bilecek.

1 Ocak 2008 tarihinden itibaren
geçerli olan uygulamada; AB sınırla-
rında TIR Garantisi kapsamında taşı-
nabilecek hassas eşya listesi, maksi-
mum ağırlık limitlerine göre şöyle sı-
ralandı: 

Büyükbaş hayvanların etleri ve sa-
katatları, dondurulmuş: 3 bin kg.

Süt ve krema konsantre veya ilave
şeker ve diğer tatlandırıcı maddeleri
içerenler: 2 bin 500 kg.

Sütten elde edilen tereyağı ve diğer

katı ve sıvı yağlar: 3 bin kg.
Şeker kamışı, şeker ve kimyaca saf

sakaroz katı halde: 7 bin kg.
TOBB tarafından yapılan bir diğer

açıklamaya göre ise; Avrupa Birliği
sınırlarında, TIR karnesi kapsamında
muz taşımalarına herhangi bir kısıtla-
ma olmaksızın yeniden müsaade edil-
diği bildirildi. 

Bununla birlikte, Armonize Sistem
Kodu (AS Kodu) 24.02.10, 24.02.20
ve 24.03.10 olan Tütün mamulleri ve
AS Kodu 22.07.10 ve 22.08 olan Al-
kol ve alkol türevi ürünlerin tamamı-
nın AB sınırları dahil olmak üzere,
TIR Sözleşmesine taraf olan tüm ül-
kelerde TIR Karnesi kapsamında ta-
şınması yasak. 

AB’den hassas eşya
nakliyesine ağırlık sınırı
“Hassas” olarak nitelendiri-
len baz› eflyalar›n belirli
a¤›rl›k limitleri alt›nda olma-
s› kofluluyla Avrupa Birli¤i
S›n›rlar›nda TIR garantisi
kapsam›nda yeniden tafl›-
nabilecek.

TIR, gelin
arabas› oldu

Otomotive kirli
hava cezası

P ilot Yüzbaşı Özgür Ci-
ritbeyi (28) ile Arzu
Çağlar (25) dünya evine

girerken, gelin arabası olarak
farklı bir araç tercih ettiler.

Karaman’da dünya evine gi-
ren çift, gelin arabası olarak
otomobil yerine TIR tercih etti.
Nikahın ardından TIR'la kent
sokaklarında gezen gelinle da-
madı çevredekiler şaşkınlıkla
izledi.

TIR’la düğün turu attılar
Pilot Yüzbaşı Özgür Ciritbe-

yi ile Arzu Çağlar Yunus Emre
Nikah Salonu’nda, Karaman
Belediye Başkanı Ali Kan-
türk’ün kıydığı nikahla evlenir-
ken, çift, nikah töreninin ardın-
dan, gelin arabası olarak süsle-
nen, arkadaşlarının kullandığı
dorsesiz TIR’a binerek kent so-

kaklarında tur attı. 
TIR’ı gelin arabası yapma

fikrinin eşinden çıktığını söyle-
yen Özgür Ciritbeyi, “Arzu
böyle bir şey düşündüğünü
söyledi ben de kabul ettim. Bir
yakınımıza ait  TIR’ı süsleyerek
gelin arabası yaptık” dedi. Arzu
Ciritbeyi ise, “Genelde gelin
arabası olarak otomobil, fayton
gibi araçlar kullanılıyor. Deği-
şiklik olsun diye TIR’a binmek,
heyecan yaşamak istedim” diye
konuştu.

Hopa-Sarp ve Türk Gözü Sınır
kapıları’ndaki ithalat-ihracat-
yolcu-araç ve kaçakçılık faali-

yetlerinin değerlendirildiği açıklamada
ithalat gerilerken ihracatta artış yaşandı.

Hopa Gümrük ve Muhafaza Başmü-
dürlüğü sorumluluk alanı içinde bulu-
nan Hopa-Sarp ve Türk Gözü Gümrük
Kapıları’ndaki faaliyetlerin açıklandığı
raporda 2007 itibariyle ithalatta gerile-
me yaşanırken ihracattaki artış ilk göze
çarpan gelişme oldu. 2006 yılında 684
milyon 921 bin 394 dolarlık ithalat ya-
pılırken bu rakam 2007 yılında 113 mil-
yon 26 bin 997 dolara geriledi. Yine
2006 yılında 260 milyon 506 bin 394
dolarlık ihracat yapılan kapıda 2007 yı-
lında bu rakam 331 milyon 185 bin 187
dolara yükseldi.

Hopa Gümrük ve Muhafaza Başmü-
dürlüğü’nün 2007 yılı içerisinde yapılan
faaliyetleri kapsamında açıklanan rapor-
da; Hopa Limanı’na 2006 yılında 256
gemi gelmiş, bu rakam 2007 yılında
232’ye gerilemiş. 2006 yılında Hopa Li-
manı’ndan çıkış yapan gemi sayısı 221
iken 2007 yılında bu rakam 268’e yük-
seldi.

Başmüdürlük sorumluluk bölgesi sı-

nır kapılarından 2006 yılında 38  bin 342
TIR ülkeye giriş yaparken 2007 yılında
bu rakam 61 bin 616’ya yükseldiği
açıklandı. 2006 yılında 38 bin 630 TIR
yurtdışına çıkış yaparken, 2007 yılında
bu rakam 63 bin 665 oldu.

Bölgedeki sınır kapısından 2006 yılın-

da 30 bin 399 otobüs ve otomobil Tür-
kiye’ye girerken, 2007 yılında bu raka-
mın 47 bin 627’ye yükseldiği açıklandı.
2006 yılında 63 bin 839 otobüs ve oto-
mobil çıkış yaparken bu rakam 2007 yı-
lında 69 bin 240’a yükseldiği aynı ra-
porda ifade edildi.

Karadeniz’in önemi artt› Avrupa Birliği, otomotiv-
deki karbon emisyonları-
nı aşağıya çekmek için

adımlarını hızlandırdı.  
Avrupa Komisyonu, Avrupalı

otomotiv üreticilerine, karbon
emisyon hedeflerini ihlal etme-
leri nedeniyle 19 milyar dolarlık
ceza vermeyi düşünüyor. Ko-
misyon tarafından verilecek ce-
zanın otomotiv sektörüne yıllık
4-13 milyar Euro’ya mal olacağı
tahmin ediliyor. 

Araçlardaki karbon emisyon-
larını aşağıya çekme planları ya-
pan Avrupa Komisyonu, karbon
emisyonunu kilometrede 160
gramdan, 2012 yılına kadar 130
grama düşürülmesini planlıyor. 

Otomotiv sektöründeki kar-
bon emisyonlarını düşürmek
amacıyla verilecek ceza konu-
sunda komisyonun net bir karar
veremediği öğrenilirken, emis-

yon kurallarını ihlal eden sektöre
karşı verilmesi düşünülen ceza-
lar, Avrupa Komisyonu’ndaki
çevre komisyoneri Stavros Di-
mas tarafından komisyon üyele-
rine gönderildi. Komisyon üye-
leri arasında da cezanın oranıyla
ilgili anlaşmazlıklar sürüyor.
Günter Verheugen, otomotiv
üreticilerinin aştıkları her gram
için otomotiv başına 25 Euro ce-
za vermesini isterken, Divras ise
95 Euro ceza verilmesini öneri-
yor. 

Alman lüks otomotiv üretici-
leri daha ağır araçlara daha yük-
sek emisyon limitleri belirlen-
mesi için güçlü kampanyalar
düzenlerken, çevreci bir lobi
grubunun açıkladığı bilgi,  Avru-
palı otomotiv üreticilerinin
2006’dan beri yakıt verimliliğin-
de çok az ilerleme kaydettiğini
gösteriyor.

sayfa 2  1/9/08  4:08 PM  Page 1



C M Y K

3Ocak 2008

T ırsan’ın İzmir Bölge Bayii
Egetır tarafından satışı ya-
pılan bir adet elektronik

mühürleme sistemine sahip
ADR’li Kassbohrer alüminyum
akaryakıt tankeri, Tırsan’ın Sa-
mandıra Tesisleri’nde düzenle-
nen bir törenle Manisa’da faali-
yet gösteren Shell Bayii İçengül
Petrol Şirketi’ne teslim edildi. 
Düzenlenen teslimat törenine,
Tırsan Yurtiçi ve Yurtdışı Satış
ve Bayii Geliştirme Direktörü
Soner Enginkalp, Tırsan/Kass-
bohrer Ürün Yöneticisi Suat Çe-
liktuğ, Tırsan Pazarlama Uzmanı
Umut Kır, DAF/Tırsan Egetır Sa-
tış Müdürü Ataç Şeran ve İçeren
Petrol şirket sahibi Hilmi İçengil
katıldı. 
AKARYAKIT, ELEKTRONİK
MÜHÜRLEME SİSTEMİ GÖ-
ZETİMİNDE
Elektronik mühürleme sistemine
sahip akaryakıt tankeri hakkında
bilgi veren Kassbohrer Ürün Yö-
neticisi Suat Çeliktuğ, Tır-
san/Kaesbohrer markasının, 1
Ocak 2009 yılında yürürlüğe gi-
recek olan ADR yönetmeliğinin
tüm şartlarını yerine getirdiğini
hatırlatarak, alüminyum tankerin
akaryakıt taşımalarında önemli
maliyet avantajı sağladığını be-
lirtti. 
Teslim ettikleri tankerin en
önemli özelliklerinden bir tane-
sinin alttan dolum yapabilmesi
olduğunu ifade eden Çeliktuğ,
araçta bulunan elektronik mü-

hürleme sistemiyle tankere dışa-
rıdan müdahalenin tamamen en-
gellendiğini söyledi. Çeliktuğ,
“bu tankerimiz 36 bin litrelik bir
hacme sahip. Elektronik mühür-
leme sistemiyle firma sahibi,
tankerin dip vanalarının menhol
kapaklarının, armatür dolap ka-
pağının ve API kaplinlerinin açı-
lıp açılmadığını açıldıysa ne za-
man açıldığını takip edebiliyor”

dedi. 
AĞIRLIK AZALIYOR, YÜK
ARTIYOR
Tırsan/Kasesbohrer alüminyum

akaryakıt tankerini tercih etmele-
rinde, taşıma miktarının artması
ve aracın alüminyum özelliğe sa-
hip olması nedeniyle olası kaza-
larda üstün güvenlik sağlaması-

nın belirleyici olduğunu belirten
Hilma İçengil, “Bu tankeri alma-
mızın nedeni alüminyum olması.
Tankerin hafifliği arttıkça bizim
taşıdığımız akaryakıt miktarı da

artış gösteriyor ve alüminyum
tankerin kaza esnasında patlama-
sı zor. Alüminyum tanker büzü-
lür. Diğerinde patlar ve akaryakıt
dışarıya dökülür” diye konuştu
“Üstten dolum yapılan akaryakıt
tankerlerinde akaryakıt oksijenle
karıştığı için göz başına 5 litre
kaybınız oluyor. Bu da senede 10
bin litreye tekabül ediyor. Ben
alttan dolum sistemiyle firmam-
dan akaryakıt aldığım zaman bu
tanker üç yılda kendisini amorti
edecek” şeklinde konuşan İçen-
gil, “yatırım yaptığınız zaman bu
yatırımın artılarını iyi hesaplama-
nız gerekiyor. Bu tankeri gören-
lerini bunu almamaları mümkün
değil ve Aliağa’dan birçok sipa-
riş geleceğini tahmin ediyoruz”
diyerek sözlerini tamamladı. 

Çözüm Milli
Hükümettir!

İ talya ‘da geçtiğimiz hafta nakliyeciler eylem
yaptı. Eyleme 7 sendikanın öncülüğünde

130 binin üzerinde nakliye şirketi ve kamyon-
cu katıldı.

Eylem kararı almalarının gerekçesini sen-
dikanın sözcüsü şöyle açıkladı: “2003 yılı Ka-
sım ayı itibariyle 4 yıl içinde akaryakıta yapı-
lan yüzde 42 oranındaki zam nedeniyle kara
taşımacılık sektörünün uğradığı zarar 1,5 mil-
yon Euro’dur. Bu ağır maliyet artışı her bir
nakliyecinin sırtına 17 bin 700 Euro ek maliyet
yüklemiştir. Bütün uyarılarımıza ve akaryakıta
uygulanan vergilerin düşürülmesi talebimize
rağmen sesimize kulak verilmemiştir. Bu ne-
denle yasal hakkımızı kullanmaya karar ver-
dik.”

İtalya Başbakanı grevi yasadışı ilan etti.
Nakliyeciler ise “yasal hakkımızı sonuna ka-
dar kullanacağız” diye cevap verdi.

Bu bilgiler, özgür-bağımsız-tarafsız Türk
basın – medyasından değil, yabancı basın-
dan alınmıştır. Stratejik öneme sahip taşıma-
cılık sektörüyle, özellikle KARA TAŞIMACILIK
sektörünün sorunlarıyla ilgilenmeyen BÜ-
YÜK(!) basın ve medya bu habere de yer ver-
medi.

İtalyan Nakliyecileri, mazota uygulanan
vergi oranının düşürülmemesi gerekçesiyle
eylem yaparken, Türk nakliyecisinden servet
vergisi gibi belge ücretleri alındı. Deniz ve ha-
vayollarına uygulanan ÖTV’ siz mazot deste-
ği kara taşımacılarına uygulanmadı. ‘Haksız
rekabeti önleyeceğiz’ diye yola çıkan idare,
kendi eliyle sektöre haksızlık etti. Milyonlarca
dolar yatırım yapmış Türk taşımacıları, geçiş
belgesi, vize, kota engelleriyle iş yapamaz
hale geldi. Zaten düşük kur nedeniyle beli bü-
külmüş ihracatçılarımız, zamanında teslim
edilemeyen mallar nedeniyle pazar payını, re-
kabet gücünü tamamen yitirme noktasına
geldi.

En son Bulgaristan’ın vermesi gereken 100
bin adet belgeyi, sudan sebeple düzenleme-
mesi nedeniyle Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır
Kapıları’nda Türk taşımacısı günlerdir bekle-
di. 30 Kilometreye varan kuyruklarda şoförle-
rimiz perişan oldu. UND’nin uyarılarına Ulaş-
tırma Bakanlığı cevap bile vermedi, verdiyse
de biz duyamadık. Kara taşımacılık sektörü-
nün sorunları idare tarafından muhatap alı-
nan UND veya RODER’i aşmıştır. Bu nokta-
ya geldikten sonra isteseler de konuşmakla
hiçbir çözüm üretemeyecekler.

Önümüzdeki yıl T1 Sistemi’ne geçildiğinde
istenilecek teminatlar nedeniyle birçok Türk
taşımacısı büyük sıkıntı yaşayacak. Bu konu-
da da sektörde görüş birliği sağlanmış değil.
Farklı sesler, değişik yorumlar var. Ancak be-
nim bildiğim aynı belge alımında getirilen ser-
vet vergisi benzeri dayatmalar, burada da ge-
çerli olacak. Herkes parası kadar konuşacak.
Bir anlamda ‘parası olan yapsın, olmayan
olanın yanında taşeron olsun’ zihniyeti, ‘temi-
natı yeterli olan malı taşısın, olmayan yetecek
olana taşıtsın’ şeklinde devam edecek.

Kara taşımacılık sektörünün, bağlı olduğu
sektörlerin, ihracatçılarımızın son dört yıllık
kaybının, maddi-manevi zararının bilânçosu
çıkartılmalı, çok ciddi, net, anlaşılır bir şekilde
yetkili ve ilgililer uyarılmalıdır. Örgütlü güç ol-
mak, günlük kazancı kaybetmemek adına
koskoca bir geleceği yok etmemek gerektiği-
nin bilincine varmak gerekiyor.

ÇÖZÜM:
44 Ekmeğine-işine sahip çıkacak duyarlı

meslek mensuplarının örgütlenmesi,
44 Mevcut derneklere üye meslektaşlarımı-

zın, üyelik görevlerini yerine getirmesi,
44 Mevcut derneklere üye olanların; bilinçli,

duyarlı davranarak dernek yönetimlerini sor-
gulama, özeleştiri –eleştiri mekanizmasını ça-
lıştırma haklarını kullanmaları,

44 Kara taşımacılık sektörünün, bağlı oldu-
ğu sektörlerin, ihracatçılarımızın son dört yıl-
lık kaybının, maddi-manevi zararının bilânço-
su çıkartılmalı, çok ciddi, net, anlaşılır bir şe-
kilde yetkili ve ilgililerin uyarılması,

44 Sektör sorunlarının; sektör çalışanlarının
hiçbir ayrım gözetmeden topyekûn işine-ek-
meğine sahip çıkmasıyla çözülebileceğine
inanmak, durup bekleyerek, zamana bıraka-
rak, birileri nasıl olsa uğraşıyor diyerek, ben
olmasam da olur diye düşünerek değil, elini
taşın altına koyarak çözülebileceğinin bilinci-
ne varmak öncelikli yapmamız gerekenlerdir.

NİHAİ ÇÖZÜM İSE;
44 Ulusal Ulaştırma Politikası izleyecek, 
44 Ulusal Ulaştırma planları yapacak ve uy-

gulayacak,
44 Ulusal çıkarlarımızı koruyacak MİLLİ

HÜKÜMET’tir.
Dostluğu, kardeşliği, vefa duygusunu, say-

gıyla-sevgiyle, içtenlikle yaşamamız ve yaşat-
mamız dileğiyle bütün meslektaşlarımın Kur-
ban Bayramı’nı yürekten kutluyorum.

GÜR SES

Nilgün
ÖNKALNilgün ÖNKAL

Akaryak›t tankeri pazar›nda, Kassboh-
rer markas›yla önemli pazar pay›na sa-
hip T›rsan, elektronik mühürleme siste-
mine sahip akaryak›t tankeri teslimatla-
r›n› sürdürüyor. 

Kassbohrer tanker
teslimatlar› tam gaz

DAF Tırsan, Alpet’in ana
firmasına 7 adet alümin-
yum yarı römork STB35

Kassbohrer akaryakıt tanker fi-
losu teslim etti.

35 metreküp net hacimli tan-
kerlerin teslim edildiği törene,
Tırsan Satış Müdürü İbrahim
Altun, Kassbohrer Satış Müdürü
Haluk Şaşmaz, Ürün Yöneticisi
Salih Arısüt, Pazarlama Müdürü
Selim Şahin, Alpet Genel Mü-
dür Yardımcısı Sabit Durlanık ve
Satın Alma Müdürü Ebru Sor
katıldı. 

ADR sertifikalı Ka-
ssbohrer tankerler, alt-
tan ve üstten dolum
özelliklerine ve pino-
matik dik panolara sa-
hip. Sürücü ve boşal-
tım emniyet sistemleri
içeren bu akaryakıt tan-
kerleri ayrıca 5 bölmeli
gaz geri kazanım sis-
temli. 

Teslimat töreninden
sonra, Mersin Rafine-
ri’den gelen şoförlere
ADR ve güvenli sürüş
eğitimi verildi. Eğitim-
de, araçların hem teorik, hem de
pratik olarak nasıl kullanılacağı

anlatıldı. Bilgisayar üzerinde su-
num tarzında eğitim verilirken,

araç üzerinde de fiili
yani uygulamalı ola-
rak eğitim verildi. Şo-
förlere bir tehlike
anında nasıl davranıl-
ması gerektiği ve or-
taya çıkacak tehlike-
leri önlemek için ne
gibi tedbirlerin alın-
ması gerektiği gibi

konular hakkında bilgi verildi. 

2008 yılına hızlı adımlarla gi-
ren Koluman, yurt dışı yatı-
rımlarıyla beraber, yurt

içindeki teslimatlarına da hız
verdi. 

Koluman Motorlu Araçlar
Mersin Bölge Bayisi, uluslarara-
sı nakliye sektörünün güçlü fir-
malarından Kahramanlı Ulusla-
rarası Nakliyat’a 20 adet 1840
Axor çekici ve 24 adet Koluman
Kögel marka konteynır taşıyıcı
semi treyler teslimatı yaptı. Tes-
limat töreni, düzenlenen gör-
kemli bir kokteylle gerçekleşti-
rildi. Kahramanlı ve ekibi ile sa-
tış süresince yaşadıkları düzgün,

olumlu ve iyi niyetli yaklaşımla-
rın, bundan sonrada devam ede-
ceğini belirten Koluman Kögel
Treyler Sanayi A.Ş. İcra Kurulu
Başkanı Doğan Yüncüoğlu,
“Treyler sanayinde sağlam ve
emin adımlarla ilerlemeye de-
vam eden Koluman Kögel Trey-
ler Sanayi A.Ş. iç ve dış pazarda
gerçekleştirmiş olduğu filo sa-
tışları ile ürünlerini ispatlamakta
ve de verdiği satış sonrası hiz-
metler ile müşteri memnuniyeti-
ni kazanmaya devam etmekte-
dir. Kahramanlı ile ilişkilerimiz
bundan sonra da güçlenerek de-
vam edecektir” dedi.

Akaryakıtçı, Kassbohrer’dan şaşmıyor

M erkezi, Ordu’da
bulunan ve Ordu, Artvin,
Adana bölgelerinde çi-

mento ve kül nakliyesi ile çimento
alım satımı üzerine çalışan Anlak
İnşaat Malzemeleri Taşımacılık,
Scania markasıyla oluşturduğu filo-
sunu yine aynı marka ile büyütüyor.

Anlak için Gebze’deki Doğuş
Otomotiv Tesisleri’nde gerçekleşti-
rilen teslimat töreninde firma ortak-
larından Hakan Altun, Erçal Oto-
motiv Yönetim Kurulu Başkanı
Nurhan Erçal ve Doğuş Otomotiv
yetkilileri hazır bulundu.

Törende bir konuşma yapan An-
lak şirket ortaklarından Ha-
kan Altun, son derece yoğun
bir rekabetin yaşandığı taşı-
macılık sektöründe başarıya
giden yolun doğru araç seçi-
minden geçtiğini söyledi.
Anlak’ın hızla büyümesinde
Scania’nın önemli pay sahibi
olduğunu vurgulayan Altun,
Scania araçların güçlü, sağ-
lam ve güvenilir olmalarının
yanı sıra düşük işletim mali-
yetleriyle avantaj sağladığını
söyledi.

Alnak, Scania ile
büyüyor
Alnak, 6 adet Scania 
R 420 CA 4x2 HNA çe-
kiciyi filosuna dahil etti

Koluman’dan, Kahramanl›’ya dev teslimat
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Deniz, liman ve
operasyon yönetimi (1)

Yeni yapılmış veya daha önceden var
olsa da birçok döşeme konteynır

terminallerinin yer kaplama sistemleri
olarak çok etkili bir role sahiplerdir.

Geçmiş göstermektedir ki; geleneksel
yer döşeme sistemlerinden limanların
kendilerine özel kaplama sistemlerine
doğru bir dönüşüm söz konusu olmakta-
dır. 

Konteynır taşımacılığında olağandışı
artışın söz konusu olduğu 1970’lerde
önemli elleçleme kapasitesine sahip
olan büyük limanlarda bile döşeme sis-
temlerinden kaynaklanan ve çok kötü
sonuçlara varan problemler yaşanmıştı.
Limanların konteynır operasyonları için
kullandıkları alanın yapısından kaynak-
lanan birçok önemli hatalar yaşanmıştı. 

Konteynır elleçleme miktarında mey-
dana gelen ciddi artışlar sonucunda
konteynırları depolandığı alanların ze-
minleri yeniden gözden geçirilmek zo-
runda kaldı. 

Artan teknoloji ve uzmanlığa rağmen
önemli limanların yanı sıra diğer küçük
limanlarda benzer sorunlar ile karşı karşı-
ya kaldılar. Bu sorunlar günümüzde de ha-
len gelişmiş veya gelişmekte olan ayrımı
söz konusu olmaksızın birçok ülkenin li-
manları için söz konusu olmaktadır.

Geleneksel mühendislik alanlarının
problemlerinde olduğu gibi konteynır
operasyonları için yeni bir döşeme siste-
minin doğru dizayn edilmesi doğru yöne-
tim uygulamalarına bağlıdır. Gerçekten-
de bu çalışmaların tamamı konteynır ter-
minal yönetimi olarak adlandırılmalıdır.
Bu yaklaşım eski alışkanlıkların birçoğu
için tedavi anlamına da gelmektedir. 

Bu çalışmanın amacı konteynır termi-
nal yönetimi ile ilgili fonksiyonları ve
adımları geniş bir çerçevede tanımla-
maktır. Fakat bunu yapmadan önce
konteynır terminalleri için yer kaplama
sistemlerini tanımlamak faydalı olacak-
tır. Bir zemin üzerinde söz konusu ola-
cak faaliyetlere bağlı olarak toprak yapı-
sı üstünde farklı materyallerden oluşan
bir ya da daha çok katmanın oluşturul-
masıdır.

Normal toprak zeminde kullanılacak-
sa bu toprak yapısının çökmelere veya
deforme olmaya olanak tanımaması ge-
rekmektedir. Daha da önemlisi bu zemi-
nin her mevsime dayanıklı olan, yağmur
sularının zemine olumsuz etki yapması-
nı engelleyecek biçimde drenaj sistemi
ile donatılması gerekmektedir. Bir zemin
sisteminin en az 25 yıl dayanması ve-
rimliliği açısından beklenmektedir.

KONTEYNIR TERMİNALLERİNDE
ZEMİN SİSTEMLERİNİN ÖNLEMİNİN
ARTMASI

Modern konteynır terminalleri hareket
eden ve istiflenen konteynırlar için geniş
bir alana ihtiyaç duymaktadır. Bu şekil-
de bir konteynır alanının sağlanması ve
modern koşullara göre donatılması ciddi
maliyetleri de beraberinde getirmekte-
dir. Çoğu zaman bu yatırımlar toplam li-
man yatırım maliyetlerinin yüzde 25’i gi-
bi bir orana tekabül etmektedir. Kontey-
nır terminali uygunsuz ve elverişsiz mal-
zeme ile yapılmış ise bu maliyetler daha
da fazla artabilmektedir.

Ziftli döşemelerde söz konusu olan ha-
talar araç hareketlerinin var olan kanalı-
nın sürekli değişmesine neden olabil-
mektedir. Şu ana kadar konteynır termi-
nal zeminleri daha az zahmetli elleçleme
ve genel kargolara yönelik yapılmıştır.
Konteynır terminal zeminlerindeki hata-
larda nadir olan şeyler değildir. Çevre ko-
şullarına ve diğer olumsuz şartlara daya-
nıklı terminal zeminleri yaklaşık dört yıllık
bir geçmişe sahiplerdir. 

Uygunsuz ve elverişsiz Konteynır ter-
minallerinin yer döşemelerinin konteynır
operasyonlarına olumsuz etkileri yapıl-
dığı zaman değil daha sonra görülmek-
tedir. Konteynır alanının dışsal çevresi
vinçler, rıhtım ve elektrik sistemi kadar
büyük öneme sahiptir. 

Bu konuda yapılacak hatalar büyük
miktarda liman yatırımlarını atıl bir hale
getirebilmektedir. Konteynır yer döşeme
sistemlerinin seçimindeki hatalar finan-
sal açıdan ölümcül sonuçlara neden
olabilmekte, daha sonraki düzeltmeler
ve iyileştirme çabaları daha büyük mali-
yetlere yol açabilmektedir. 

SÜRECEK

İZLENİMLER

Ö.Faruk
GÖRÇİN

Ö.Faruk GÖRÇİN
Objektifiyle kamyoncu
babas›n›n hikâyesini arad›

MM .Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Fo-
toğraf Bölümü’nü 2003 yılında
dereceyle bitiren Altan Bal, ço-

cukken, ne zaman döneceği belli olmayan
kamyoncu babası tarafından anlatılan hikâ-
yelerinin izini, fotoğraf makinesiyle sürmek
için üç yıl önce yollara düştü. Tamamen rast-
lantılara dayanan tanışmalarla,  daha çok da
otostopla bindiği kamyonlarla tüm Türki-
ye’yi defalarca gezerek fotoğraf çekti.

Şimdi bu fotoğraflar, Castrol Madeni Yağ-
lar’ın desteğiyle, İFSAK ana sponsorluğun-
da hazırlanan Altan Bal sergisinde, 5 Ocak -
1 Şubat 2008 tarihleri arasında Fototrek Fo-
toğraf Merkezi’nde izleyicilerle buluşuyor

YOLLARDAYOLLARDA GEÇEN ZOR GEÇEN ZOR YYAŞAAŞA--
MIN BELGESELİMIN BELGESELİ

Sergi ve beraberinde yayınlanan kitapla il-
gili değerlendirmelerde bulunan Castrol Ma-
deni Yağlar Ticari ve Ağır Vasıta Ürünleri
Pazarlama Müdürü Birol Nardemir, “Altan
Bal’ın fotoğraflarından oluşan “Kamyoncu-
lar Sergisi ve Kitabı”, kamyoncuların ekmek
parası peşinde, yollarda geçen zor yaşamla-
rını belgesel bir fotoğraf anlayışıyla  etkileyi-
ci bir şekilde anlatıyor. Castrol Madeni Yağ-
lar olarak, bu önemli kültür ve sanat etkinli-
ğine destek vererek, kamyoncuların hikâye-
lerinin  siyah beyaz fotoğraflarla görünür ha-
le gelmesine ve bu konuda sosyal
bilincin oluşmasına katkı sağlamayı
amaçladık” sözlerini aktardı.

Altan Bal, çocukken, ne zaman
döneceği belli olmayan kamyoncu
babası tarafından anlatılan  hikâyele-
rinin izini, fotoğraf makinesiyle sür-
mek için üç yıl önce yollara düştü.
Tamamen rastlantılara dayanan ta-
nışmalarla,  daha çok da otostopla
bindiği  kamyonlarla tüm Türki-
ye’yi defalarca gezerek fotoğraf
çekti.

ALALTTAN BALAN BAL KİMDİR?KİMDİR?
1977 İstanbul’da doğdu. Birinci-

likle girdiği M.Ü. Güzel Sanatlar
Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nü 2003
yılında dereceyle bitirdi.  2004 yılın-
da, yine babasının yaşam öyküsün-
den yola çıkarak gerçekleştirdiği
“Bekar Odaları” sergisi İstanbul’da ve çeşit-
li şehirlerde defalarca sergilendi. Ali

Akay’ın küratörlüğünü yaptığı “Gelecek De-
mokrasi” sergisine altı fotoğrafla katıldı.
1’inci Uluslararası İstanbul Fotoğraf Biena-

li’nde küratörlüğünü
yaptığı “O (bu, şu, öte-
ki, beriki, sonraki, şim-
diki) Ana Adanmış”
isimli sergiyi açtı. Bal,
Uluslararası Ulisfoto-
fest’e “Kâğıtçılar” adlı
çalışmayla katıldı. “Be-
kâr Odaları” adlı sergisi

İslam Eserleri Müzesi’nde 2007 yılında tek-
rar sergilendi. Fotoğrafları, Toplum Bilim,
Tarih Vakfı İstanbul  Dergisi ve birçok dergi-

de  defalarca yayınlandı. “Kâğıtçılar” çalış-
ması Fototrek Fotoğraf  Merkezi tarafından
kitapçık olarak yayınlandı.  “Bekar Odala-
rı” adlı çalışması 2003 yılında Geniş Açı
Portfolyo sayısında yayınlandı. Cumhuriyet
Gazetesi Yunus Nadi Fotoğraf Ödülü’nü
ve Kodak Profesyonel Kategori Büyük
Ödülü’nü kazandı. Fotoroportaj.org Dergi-
si Kurucu Üyesi ve fotoğraf editörüdür.
Halen çeşitli başlıklar altında fotoğraf
dersleri vermektedir. SkyLife dergisinin
fotoğraf editörüdür.

Daf, Tırsan ve Türkiye’ye güveniyor

R on Bonsen ve Satış Operas-
yonları Direktörü Jan Jeen
Seppen, Türk pazarı hak-

kında bilgi almak ve 2008 strateji-
lerini konuşmak üzere Türkiye’ye
geldi. 

Tırsan Treyler’in Adapazarı’nda-
ki fabrikası ile birlikte, Samandıra
ve Hadımköy’deki tesisleri gezen
Ron Bonsen ve Jan Jeen Seppen,
Tırsan bayileri ile bir değerlendir-
me toplantısı da yaptı. DAF’ın Av-
rupa ve Dünya’daki gelişimi ve ge-
lecek ile ilgili stratejileri hakkında

bayileri bilgilendiren Ron Bonsen,
Türkiye pazarında daha da büyüye-
ceklerinin altını çizdi. 

“2008’DE ÜRETİM KAPASİ-
TESİ ARTACAK”

Markanın gerek Avrupa gerekse
Dünya’da beklenilenden çok daha
hızlı bir şekilde büyüdüğüne dikkat
çeken Bonsen, bu büyümenin önü-
müzdeki yıllarda artarak devam et-
mesini beklediklerini ifade etti.
Ron Bonsen, büyümenin sebepleri-
ni yüksek ürün kalitesi, sağlamlık,
düşük kullanım maliyetleri, doğru
satış ve pazarlama stratejileri ile
yaygın ve tecrübeli satış sonrası ağı
olarak açıklarken, talebi karşılaya-

bilmek için 2008 yılında üretim ka-
pasitelerini artırmak üzere çalıştık-
larını söyledi. 

Avrupa’da sürekli olarak pazar
payını artıran DAF’ın, kaliteli ürün
sunma stratejisini sürdürerek önü-
müzdeki 5 yıl içinde Batı Avru-
pa’daki pazar payını yüzde 20’ye
çıkarmayı hedeflediğini dile getiren
Bonsen, Türkiye’ye verdikleri öne-
mi ve Türk pazarının potansiyeline
duydukları güveni vurguladı. 

“TIRSAN, GÜVENİLİR BİR
PARTNER”

DAF’ın, Türkiye pazarındaki da-
ralmaya rağmen pazar payını artırma-
yı başarmasından son derece mutlu

olduğuna dikkat çeken Ron Bon-
sen, Tırsan ile yürüttükleri başarı-
lı işbirliğini uzun yıllar sürdür-
meyi hedeflediklerini aktardı.
Tırsan’ı çok güvenilir bir partner
olarak gördüklerini ifade eden
Bonsen, Türkiye pazarındaki ba-
şarıyı , Tırsan ile kurulan verimli
işbirliğinin getirdiğinin altını çiz-
di. 

DAF markası Türkiye pazarın-
da sürekli artan bir satış grafiğine
sahip. 2007 yılında pazarda yaşa-

nan yüzde 22 oranındaki düşüşe rağ-
men DAF satışlarını artırarak, pazar
payını yüzde 4.5 seviyesine çıkardı.

RON BONSEN KİMDİR?
Ron Bonsen, 1 Haziran 2007 tari-

hinde DAF Satış ve Pazarlama’dan
sorumlu Yönetim Kurulu üyesi ola-
rak göreve başladı. DAF ailesine
Çek Cumhuriyeti Genel Müdürü

olarak 1998 yılında katılan Bonsen,
2000 Haziran’ında, büyük satış ba-
şarısı elde ettiği DAF Hollanda’nın
Genel Müdürü oldu. 

Aynı dönemde İskandinav ülkele-
rinden de sorumlu olan Ron Bon-
sen, bu yılın başında ise DAF Al-
manya Genel Müdürlüğü görevine
atanmıştı.

Foto¤rafç› Altan Bal, çocuklu¤unda günlerce kamyoncu babas›n›n eve gelece¤i an› sab›rs›zl›kla beklerdi.

Geçti¤imiz günlerde Türkiye’yi ziyaret eden DAF’›n yeni Sat›fl ve Pazarlama’dan Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi Ron Bonsen, T›rsan ile uzun y›llard›r sürdürdükleri iflbirli¤inden duyduklar› memnuniyeti dile getirdi.

MAN Türkiye,
Bakan
Ça¤layan’›
a¤›rlad›

T ürkiye’de kamon üreti-
mini bitirip, otobüs üre-
timine konsantre olan

MAN Türkiye’nin önemli bir
ziyaretçisi vardı. 

Kazakistan dönüşü MAN
Türkiye fabrikasını ziyaret eden
Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer
Çağlayan, Ankara Sanayi Odası
Başkanı Nurettin Özdebir’le
birlikte, MAN Türkiye’de yö-
neticilerle görüşerek rekabet
gücü yüksek ve katma değer
üreten firmaları destekleyecek-

lerini, MAN Türkiye’nin bu an-
lamda önde gelen firmalardan
biri olduğunu dile getirdi.

TEŞVİKLER ARTACAK
Uluslararası alanda rekabeti

destekleyecek teşvikleri artı-
racaklarını belirten Bakan
Çağlayan, MAN Türkiye’nin
de bu uygulamadan faydala-
nacağını kaydetti. 

Firma hakkında Çağlayan’a
bilgi veren MAN Türkiye Yü-
rütme Kurulu Başkanı Dr. Jens

Foerst, MAN’ın çehresinin artık
değiştiğini dile getirdi. MAN’ın
bir Alman şirketi olmaktan çık-
tığını kaydeden Foerst, “Global-
leşen Dünya’ya ayak uyduran
şirketimiz artık uluslararası çeh-
resiyle müşterilerimize hizmet
veriyor. Amacımız Almanya dı-
şındaki pazarlarda da gücümü-
zü artırmak ve lider üreticiler-
den biri durumuna gelmek. Bu
bağlamda Ankara’daki fabrika-
mız çok büyük önem arz edi-
yor” şeklinde konuştu.
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Do¤ançayDo¤ançay,, üretimleriyleüretimleriyle
kabu¤unakabu¤una s›¤m›yors›¤m›yor

K amyon ve TIR’lara parça
üretimi yapan Doğançay
Otomotiv, yılların vermiş

olduğu bilgi ve birikimini tekno-
lojik gelişmelerle bütünleştirerek
üretim yapıyor. Firma, özellikle
rüzgârlık ve depo muhafazasında
rakip tanımıyor.

Her marka aracın yedek parça
üretimini gerçekleştirdiklerini di-
le getiren firma sahibi Cemal Do-
ğançay, “Firmamız, parça konu-
sunda Mercedes, Renault, Daf,
Iveco, Scania, Man ve Volvo gibi
markalara hizmet veriyor. Doğan-
çay Otomotiv için önemli olan
müşteri memnuniyetidir. Müşteri-
lerimizden gelen talepleri her za-
man dikkate alarak, o yönde üreti-
me ağırlık veriyoruz. Eski araçla-
rın yedek parçalarını bulmak çok
zordur. Piyasada bulunsa bile pa-
halıdır. Ancak biz bu araçlara da
yedek parça sağlıyoruz” dedi.

İstanbul Ticari Araçlar ve Yan

Sanayi Fuarı’nı da değerlendiren
Cemal Doğançay, “Doğançay
Otomotiv olarak, Kasım 2007 tari-
hinde gerçekleştirilen İstanbul Ti-
cari Araçlar ve Yan Sanayi Fua-

rı’nda yerimizi aldık. Standımız,
sektör temsilcilerinin ilgi odağı
oldu. Birçok firma ve araç sahibi,

fuar sonrası fabrikamızı ziyaret
ederek, üretimlerimizi yakından
inceledi. 23 yıldır sektörde faali-

yet gösteren firmamız için fuar
son derece olumlu geçti ve her ge-
çen gün müşteri portföyü biraz
daha genişliyor” diye konuştu.

Yedek parça üretiminde yılların
birikim ve tecrübesini teknolojiy-
le birleştirdiklerini açıklayan Ce-
mal Doğançay, bilgisayar destekli
cihazlarla Çatalca’da bulunan fab-
rikalarında üretim yaptıklarını
kaydetti. Fabrikada üretimin ya-
nında montajda yaptıklarını dile
getiren Doğançay, ayrıca İstanbul
İkitelli Dolapdere Sanayi Site-

si’nde bulunan atölyelerinde ise
satış, montaj ve servis hizmeti
verdiklerini kaydetti.

“Otomotiv sektörünün Türkiye
için lokomotif sektör haline gel-
diği ve sadece yerli pazar için de-
ğil, Avrupa ve Dünya pazarları
için üretim yapacak kalite ve ve-
rimlilik seviyesine ulaştığını son
yıllarda açıklanan sonuçlardan
görmekteyiz” diyen Cemal Do-
ğançay, önümüzdeki yıllarda Av-
rupa pazarına da açılacaklarının
altını çizdi.

T ürkiye’de ilk kez İs-
tanbul Ticari Araçlar
Fuarı’nda nakliyecile-

rin karşısına çıkan MX DAF
CF 85 modelinde, tasarım, iç
mekan ve motor teknolojisin-
de yeniliklere gidildiği göz-
lemleniyor.

EURO 5 EMİSYONU’NA
UYUMLU 

Uluslararası nakliyeciler
için SCR sistemine sahip CF
85 Serisi, Euro 5 egzost emis-
yon standartlarına uyumlulu-

ğuyla dikkat çekerken, özel
olarak geliştirilmiş 12,9 litre-
lik Paccar MX motora sahip.

Güvenlik ve konfor özellik-
lerinde üstün niteliğe sahip
DAF CF 85 serisinde, Sleeper
Cab ve Space Cab olmak üze-
re iki farklı kabin seçeneği su-
nuluyor. Sleeper Cab’de, 202
cm uzunlukta, 73 cm genişlik-
te ve 12 cm kalınlıkta yüksel-
tilmiş yatak konumunun yanı
sıra, isteğe bağlı buzdolabı ve
opsiyonel yatak altı depolama
yeri bulunuyor.

DAF CF85 serisinde en dik-
kat çekici nokta motor tekno-
lojisi. 

Hollanda’nın Eindhoven
şehrinde DAF Trucks tarafın-
dan geliştirilen ve üretilen ye-
ni 12,9 litrelik Paccar MX mo-
toru ile donatılırken, motor 200
kW - 1.500 rpm ile 325 kW -
2.100 rpm arasında geniş bir
aralığa sahip devir aralığına sa-
hip. Öte yandan, altı silindirli
sıralı motora sahip CF 85 seri-
si, 1.6 milyon kilometre tasa-
rım ömrüne sahip. 

I suzu tarafından, yetkili servisler ara-
sındaki rekabete renk ve hareketlilik
getirmek amacıyla düzenlenen Isuzu

Yıldızı Teknisyenler Yarışması sonuçlandı. 
Yarışmada birinciliği Lüleburgaz Ana-

dolu Isuzu yetkili servisi Batur Oto’dan,
Ahmet Batur ve Müjdat Küçükbasa ka-
zandı.

Anadolu Isuzu’nun Gebze Şekerpı-
nar’daki Fabrikası bünyesinde bulunan
Akademi Isuzu’da gerçekleştirilen yarış-
mada, teknisyenlerin araçlar üzerindeki
teorik bilgi ve pratik becerileri puanlandı.

SINAVI İKİ KİŞİ GEÇTİ
Yarışmada, iki ön eleme sınavını geçen

ve finalde yarışmaya hak kazanan, Antal-
ya yetkili servisi Seyidoğlu, Lüleburgaz
yetkili servisi Batur Oto, Adapazarı yetki-
li servisi Genç Kardeşler, Çankırı yetkili
servisi Doğan Oto, İzmir yetkili servisi
Tekpar, İstanbul yetkili servisi Mekanik
Oto, İzmit yetkili servisi Kırdudu ve Kon-
ya yetkili servisi Gündüz Oto, birincilik
mücadelesi verdi.

BİRİNCİ, LÜLEBURGAZ’DAN
ÇIKTI

Yetkili servislerin ikişer kişilik ekipler-
le yarıştığı Isuzu Yıldızı Teknisyenler Ya-
rışması’nda, Lüleburgaz Anadolu Isuzu
yetkili servisi Batur Oto’dan, Ahmet Batur
ve Müjdat Küçükbasa 2007 yılı şampiyon-
luk kupasını aldı. 

Heyecanın ve çekişmenin son ana kadar

devam ettiği Isuzu Yıldızı Teknisyenler
Yarışması’nda ikinciliği, Antalya yetkili
servisi Seyidoğlu Otomotiv adına yarı-
şan Hüseyin Şahin ve Yaşar Duman ka-
zandı. Anadolu Isuzu Adapazarı Bayi-
i Genç Kardeşler adına yarışan Faruk
Demirtaş ve İrfan Sümbül ise üçüncü
oldu. Yarışmada dereceye girenlere ma-
dalya ve katılımları nedeniyle teşekkür
plaketi verildi.

Kamyoncuya teşvik
çok mu lüks?..

Ü lkemizde birçok sektör devlet deste-
ği ile sağlanan teşviklerle kalkınma-

sına rağmen yıllardır ülkemizin kalkınma-
sına ve sanayinin gelişmesine çok önem-
li katkılar sunan yurt içi taşımacılık yapan
kamyoncu esnafımız devletten bir kuruş
teşvik almamıştır.     

Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın Za-
fer Çağlayan, geçen hafta ağır ticari taşıt
üreten bir fabrikayı ziyaret ederek fabri-
kanın daha da gelişmesi için gerekli teş-
viklerin sağlanması vaadinde bulunuyor.
Sayın bakanımıza katılmamak mümkün
değil. Ülkemizde üretim yapan, katma
değer yaratan, istihdam sağlayan kuru-
luşların mutlaka desteklenmesi gerektiği-
ne ben de inanıyorum. Hatta ülkemizde
ileri teknoloji getirmeyen, üretim yapma-
yan yabancı sermayeye karşı olduğumu
daha öncede bu köşede defalarca dile
getirmiştim. Bu anlamda sayın Sanayi
Bakanımız’ı alkışlıyorum.

Motorlu Taşıyıcı Kooperatifleri 1163 sa-
yılı Kooperatifler Kanunu gereği Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı’na bağlıdırlar. Motor-
lu taşıyıcı kooperatifleri oluşturan birey-
sel kamyoncularımızda gerek esnaf ol-
maları gerekse tacir olmaları gereği Sa-
nayi ve Ticaret Bakanlığımız’a bağlıdırlar.
Aynı zamanda kamyon işletmecileri olan
nakliye şirketleri de Türk Ticaret Kanunu
gereği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na
bağlıdırlar.

NAKLİYE FİRMASI İFLAS BAYRAĞI-
NI ÇEKTİ

Son 6 ay içerisinde çevremizde tanık
olduğumuz onlarca nakliye şirketi iflas
bayrağını çekmiş durumdadır. Artan taşı-
ma maliyetleri karşısında yoğun yaşanan
yıkıcı rekabet taşıma sektörünü bitirme
noktasına getirdi. Bireysel kamyoncu
aracını yenileme yerine yok olmama mü-
cadelesi içerisine girdi.

Motorin bir yılda yaklaşık yüzde 16 ora-
nında artı. Motorlu taşıtlar vergisi rutin
bakım ücretleri derken 4925 sayılı kara-
yolu taşıma kanunu gereği kamyon işlet-
mecilerine bindirilen ek mali yükümlülük-
lerin bedelini kimse paylaşmak istemiyor.

Yeni bir yıla girmek üzereyiz, yeni söz-
leşmeler imzalanacak fakat hiç kimse ta-
şımacılara zam vermek istemiyor. Birço-
ğumuz iki sene önceki navlunlarla taşıma
yapmaktayız. Zam istediğimizde çok ün-
lü iki sözcükle karşılaşıyoruz: 1-Türkiye
de enflasyon tekli rakamlarda ancak o
kadar zam veririz. 2-‘Siz taşımak istemi-
yorsanız, taşıdığınız fiyatın altında taşı-
mak isteyen çok’ derler. Evet gerçekten
de sanayici haklı. Enflasyon tekli rakam-
larda ama motorlu taşıtlar vergisi 4925
sayılı kanun gereği maliyetler enflasyon
sepetinin içinde yok ki? Enflasyon sepe-
tinin içine taşımacıların girdilerini koysa-
lar en iyimser rakam yüzde 40’tır.

KAMYONCU GELECEĞİNDEN EMİN
DEĞİL

Kamyoncularımızla sürekli görüşüyo-
rum. Kamyoncu artık geleceğinden emin
değil, ailesinin nafakasını bile karşılama-
yacak duruma gelmiştir. Büyük çoğunlu-
ğu mübarek Kurban Bayramı’na kurban
kesmeden girmiştir.

Dünyamız’da adaleti ile anılan Hz.
Ömer “Fırat Nehri üzerine bir köprü inşa
etmedim. Bir koyunun bacağı kırılırsa
Yüce Allah’a nasıl hesap veririm” derler.
Halkımızın dini değerlerini referans ala-
rak iktidar olanların rüyalarına Hazreti
Ömer’ul Faruk’un girmesini dilerim.

Taşımacılar olarak derdimizi kime anla-
tacağız? Ulaştırma Bakanlığı bizden sa-
dece belge paralarını ve taşıt kartları üc-
retlerini alır. Ne güzel. Belge ücretleri de
her yıl en az yüzde 7 katlanarak devam
eder. 10 yıl sonra sadece belge yenileme
ücreti bile bir servet değerinde olacak.

Maliye Bakanlığı bizden sadece vergi
alır, kuruşundan vazgeçmez oda güzel.
Vazgeçmesin bizlerden aldığının bir kıs-
mını vergi iadesi olarak başkalarına ver-
sin. İçişleri Bakanlığı yollarda kamyoncu-
larımıza trafik cezası yağdırsın. 

Allah aşkına, taşımacılardan aldıkları-
nın ufakta olsa bir kısmını taşımacıları-
mıza hizmet olarak geri veren bir kurum
yok mu? Sakın yol, su, elektrik olarak si-
ze dönüyor demesinler mi? Sadece ta-
şımacılara dönen bir şey olduğunu bu
güne kadar görmedik.

Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanımız’ın
araç üreticilerine vaat ettikleri devlet
desteğinin araç yenilenmesinde kam-
yon işletmecilerine de tanınmasını isti-
yoruz. Teşvik ettiğiniz fabrikanın ürettiği
araçları taşımacılar hangi para ile ala-
caklar? 

Bu vesile ile tüm çilekeş kamyoncula-
rımızın, Kamyon işletmecilerinin ve tüm
taşımacılarımızın  yeni yıllarını en içten
dileklerimle kutlar, yeni yılın ülkemiz ve
sektörümüz için hayırlara vesile olması-
nı Yüce Allah’tan dilerim.

SEKTÖRELDEĞERLENDİRME

Nizamettin 
KARADAĞ

Nizamettin KARADAĞ

‹stanbul Ticari Araçlar ve Yan Sanayi Fua-
r›’na kat›lan Do¤ançay Otomotiv, k›sa za-
manda fuar›n meyvelerini toplamaya bafl-
lad›. Firma sahibi Cemal Do¤ançay, “23
y›ld›r sektörde faaliyet gösteren firmam›za
ilgi her geçen gün art›yor” dedi.

MMüüflfltteerrii mmeemmmmuunniiyyeettiinnee aa¤¤››rrll››kk vveerreenn DDoo¤¤aannççaayy,, üürreettiimmlleerriiyylleeddee aadd››nnddaann ssöözz eettttiirriiyyoorr..

Isuzu, yıldızlarını
ödüllendirdi

DAF’›n yeni nesil
arac› MX CF 85
Türkiye’nin önde gelen treyler üreticisi T›rsan’›n distibütörlü¤ünü yapt›¤› DAF markas›-
n›n yeni nesil arac› MX Motorlu CF 85 modeli art›k Türkiye yollar›nda boy gösteriyor

MAN Finans’tan
büyük baflar›

MAN’ın Türki-
ye’deki finans
şirketi MAN

Finans, Ocak-Kasım dö-
neminde toplam 9 ülkede
kredilendirilen her 100
MAN otobüsün 40’ını fi-
nanse ederken, kamyon-
da da her 100 araçtan
30’unu kredilendirdi. 

MAN Finans Türki-
ye’yi, yüzde 16 ile İspan-
ya, yüzde 12 ile İngiltere
izlerken, yüzde 40 oto-
büs finanse eden Türki-
ye, en yakın rakibine 1,5
kat fark attı. MAN Fi-
nans Türkiye, aynı za-
manda, Türkiye’de satı-
lan her 3 MAN otobüsün
2’sini kredilendirme ba-
şarısını göstererek, 9 ül-
kenin sıralamasında bi-
rinci sıradaki yerini koru-
du. Kamyon finansmanı
alanında da İtalya ve İn-
giltere’den sonra 9 ülke
arasında üçüncü sırada
yer aldı.

Konuya ilişkin bir
açıklama yapan MAN Fi-
nans Genel Müdürü ve
kurucu ortağı Semih Pa-
la; Fransa, İngiltere, İtal-
ya, İspanya, Almanya,
Rusya, Avusturya, Porte-
kiz MAN Finans şirket-

lerini geride bırakarak,
Türkiye ekonomisindeki
gelişmeleri Avrupalı or-
takları nezrinde gözler
önüne serdiklerini söyle-
di. Pala, “Türkiye kendi
yıldızlarını da parlatıyor,
dünya markalarını da
bünyesine alıyor. Türkiye
global aktörlerin dublörü
değil, rol ortağı olduğunu

kanıtlamaya başladı. Tür-
kiye yol kazasına uğra-
mazsa, dünya otobanında
sürat yaparız” dedi.

Otobüs ve kamyon sa-
hiplerini kredilendirerek
teknolojiyi finanse edip,
yatırımı fonladıklarını
kaydeden Pala, faizlerin
gevşemesiyle birlikte
ekonominin yükseliş
trendini güçlü adımlarla
sürdüreceğini sözlerine
ekledi.
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Köşe yazılarının sorumluluğu yazarlarına aittir.

Taşımacılar Gazetesi basın meslek 
ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Batmaya devam mı?

Yaklaşık 3-4 yıldan beri Maliyet Hesapla-
maları ve Analizi üzerinde çalışıyorum. Ay-

nı zamanda da bu çalışmaları ÜDY eğitimle-
rindeki katılımcı kursiyerlere eğitimlerde akta-
rıyordum.

Bu yıldan itibaren de, sektöre yeni girecek
üniversiteli genç nesillere, aynı bakış açısın-
dan bakıp ileride çalışacakları şirketlerde da-
ha sağlıklı maliyet analizi yapmalarını sağla-
mak üzere, İ.Ü.Lojistik Y.O.’nda verdiğim ders-
lerde de aynı konu üzerinde bilhassa duruyo-
rum.

Ne var ki, bu maliyet konusunu yeni nesil
anlamaya çalışırken, sektörü elinde bulundu-
ran sermaye sahipleri ve üst düzey yöneticile-
rinin çoğu bunu anlayamamakta ya da anla-
mak istememektedir ve bu karmaşa içerisinde
yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadır. Bu-
nunla birlikte ''çalışarak batmak'' terimi yıllarca
sektörümüzde dillendirilmektedir. Ancak he-
men hemen hiç bir meslektaşımız (bazı istis-
nalar dışında) -çok şükür ki- halen batmamış-
tır. Ancak bu yıldan itibaren gerçekten birçok
işletme batmaya adaydır.

Bugüne kadar işletmelerin maliyet hesabı
yapmadan ve ona uygun navlun düzenleme-
lerini uyarlamadan devam edebilmesinin ana
nedeni bu sektördeki firmaların yapısından
kaynaklanmaktadır. Hemen hemen tüm nakli-
yeci şirketlerimiz, asıl faaliyeti olan TIR opera-
törlüğü yanında; nakliye organizatörlüğü, an-
trepoculuk, gümrük komisyonculuğu, yurt içi
ve dışı lojistik dağıtım, sigortacılık, çeşitli yan
faaliyetler gibi işlerde de çalışmakta ve bu fa-
aliyetlerinden doğan kazançlarını ana faaliyet-
leri olan tır operatörlüğü ile konsolide etmekte-
dirler. Her yıl sonunda çıkan bilânçoda görü-
len kar kalemi ise sanki bu tır operatörlüğü fa-
aliyetinin karıymış gibi telakki edilmektedir. Ve
bunu ne yazık ki büyük ve kurumsal olduğunu
düşündüğümüz firmalarımız daha çok yap-
maktadır. 

Ancak bu yıldan itibaren, diğer tüm reel sek-
törlerde olduğu gibi, antrepoculuk ve diğer yan
faaliyetlerdeki işlerde de ciddi bir daralma söz
konusu olacağı beklenmelidir. Zira daha yılın
başından itibaren, başta tekstil sektörü olmak
üzere bazı ciddi kuruluşların iflas etmeye baş-
ladıkları hepimizce üzüntüyle gözlemlenmek-
tedir. Dolayısıyla bu yıl özellikle tüm işletmeler,
faaliyetlerini yaptıkları işlerin gelir ve giderleri-
ni ayrı ayrı değerlendirmeli ve zararlı olan fa-
aliyetleri ya kapatmalı ya da karlı duruma ge-
çirecek düzenlemeleri yapmalıdır. Aksi halde,
yıllardan beri sektörümüzde dillendirilen ''çalı-
şarak batmak'' terimi ne yazık ki bu yıl gerçek-
leşecektir.

Ben buradan tüm nakliyeci dostlarıma içten-
likle bir çağrı yapmak istiyorum: Lütfen bu haf-
ta üst düzey yöneticilerinizle oturup her bir
aracınızın değişken ve sabit maliyetini hesap-
layınız (Sabit maliyetleri hesaplarken yılda bir
kez ödediğimiz Kasko, Green Card, Trafik,
CMR Sigortası ile MTV ve Genel Yönetim Gi-
derleriniz ile amortismanını eklemeyi lütfen
unutmayınız). Çıkan toplam sefer maliyeti ile
gidiş/dönüş yıllık ortalama komple navlununu-
zu karşılaştırınız. Çıkan sonuca göre de müş-
terilerinize navlun tekliflerinizi veriniz. Bir baş-
ka nakliyeci daha ucuz navluna taşıyor diye
bizim aynısını yapma zorunluluğumuz yoktur.
Unutmayınız ki çok ucuz taşıyan nakliyeciler,
toplam taşınacak yükün maksimum yüzde
20'ni taşıyabilirler ve yüzde 80 taşımayı yapan
çoğunluk bunlara uymazsak çok kısa sürede
o işletmeler ya gerçekten batacak ya da ço-
ğunluğun taşıdığı fiyatların seviyesine gele-
ceklerdir ama çoğunluk onlara uyarsa -ki şim-
diye kadar hep böyle oldu- o zaman durum
gerçekten endişe vericidir.

İki temel ve direkt gider kalemimizden biri
olan Roro navlunu son bir yıl içinde yüzde 15
artmıştır. Diğer ana gider kalemimiz olan akar-
yakıt fiyatına da son bir yılda yüzde 41 zam
gelmiş ve dünyadaki artan ham petrol fiyatla-
rına paralel olarak akaryakıt fiyatları artmaya
devam etmektedir. Elektriğe gelen yüzde
19,5'lik zam ile hedeflenen yıllık enflasyonun
iki katından fazla oranda geçekleşmesi, başta
çalışanların ücretleri olmak üzere diğer tüm
maliyetlerimizi artırmıştır. Buna karşılık ihracat
ve ithalat taşıma fiyatları, bırakın artmayı, iki
yıl öncesinin bile altında seyretmektedir.

Lütfen arkadaşlar! Fiyat kırarak ve birbirimi-
zin altını oymaya çalışarak daha fazla büyüye-
meyiz. Böyle bir büyüme şekli dünyanın hiç bir
yerinde görülmemiştir. Büyümemizi akılcı ve
sürdürülebilir bir planlamayla yapmaya çalışa-
lım. ''Kısa günün karı'' mantığı çoktan bitmiştir.
Kısa, günübirlik ve dar çerçevede düşünme-
yelim. Daha büyük, uzun süreli ve akılcı plan
ve stratejilerle büyümek zorundayız. Ya da
yok olup gideceğiz hep birlikte.

Son olarak, en azından bu yıldan başlamak
üzere maliyet artışlarını göz önüne alarak
mevcut navlun fiyatlarımızı artırmalı ve vere-
ceğimiz yeni navlun fiyatlarını da bu maliyet
artışlarını göz önünde bulundurarak teklifleri-
mizi vermeliyiz. Böyle davranmakla tüm nakli-
ye sektörü karlı çıkacaktır.

Bol kazançlı bir yıl olması dileğiyle tüm nak-
liyeci dostlara saygılarımı sunarım.

SEKTÖRE BAKIŞ

Ali
ÇİÇEKLİAli ÇİÇEKLİ Leasingdeki KDV art›fl›

dengeleri bozacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklı-
oğlu ve İstanbul Ticaret Odası

(İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş, finansal
kiralamada yüzde 1 olan KDV’nin, yüz-
de 18’e çıkarılması hakkında sert açıkla-
malarda bulundu.

Hisarcıklıoğlu bu durumun, büyüme
ve yatırımları olumsuz yönde etkileyece-
ğini belirtirken, Başkan Yalçıntaş da
böylece KOBİ’lerin üstüne yeni bir yük
bindirildiğini ifade etti

FİNANSAL KİRALAMA NEDİR?
Herhangi bir yatırım malının mülkiye-

ti leasing şirketinde kalarak, belirlenen
kiralar karşılığında kullanım hakkının ki-
racıya geçmesini sağlayan bir finans-
man yöntemidir finansal kiralama. Mül-
kiyet hakkı leasing şirketinde, kullanım
hakkı da kiracı firmada kalır. Böylece
yatırım malı kendi kendini öderken, söz-
leşme süreci sonunda sembolik bir de-
ğerle mülkiyete geçer.

KOBİ NEDİR?
KOBİ bir ekonominin gerçek dina-

mosudur. Burada genel olarak üç ölçüt
öne çıkar. Bunlar firmanın çalıştırdığı
personel ya da işçi sayısı, bilânço değer-

leri ve bağımsızlıktır. Hisse payı içinde
büyük sermayenin payı yüzde 25´ten az
olan bütün firmalar KOBİ kategorisine
girer.

“SEKTÖR OLUMSUZ ETKİLE-
NECEK”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
kamuda alınan kararların yerinde olması
kadar şeffaf, öngörülür ve sürprizlerden
uzak olması da gerektiğini ifade etti.

KDV artışının leasing sektörü yanın-
da sanayiyi de olumsuz etkileyeceğini
vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklı-
oğlu,“Finansal kiralama sektöründe
KDV oranlarının bir gecede yüzde
1’den yüzde 18’e yükseltilmesi özel
sektör yatırımlarına darbe vuracaktır.
Söz konusu karar, büyüme ve yatırım
beklentilerini olumsuz yönde etkileye-
cektir. 2006’da 5–6 milyar dolarlık yatı-
rıma imza atan sektörde 2007’de bu ra-
kamın 8 milyar dolara ulaşması beklen-
mektedir. Bu çerçevede yapılması gere-
kenlerden biri de, reel sektörün finans-
mana erişim imkânlarının artırılmasıdır.
Oysa alınan karar, bunun tam aksi yön-
de bir etkiye yol açacaktır” dedi.

“ŞEFFAF OLALIM”
Kararın, eleştirilmesi gereken asıl yö-

nünün ise alınma şekli olduğunu vurgu-
layan Hisarcıklıoğlu, “Aynı ortamı sun-

maya çalıştığımız rakip ülkelerde böyle-
sine önemli vergi değişiklikleri, yürür-
lüğe girmeden çok önceden ve diyalog
içinde alınmaktadır. Türk iş camiası ola-
rak bir talebimiz var; bizde de artık, ku-
rallar olsun, kurallar herkese eşit uygu-
lansın ve kuralların nasıl değişeceği de
kurallara bağlı olsun” açıklamasını yaptı.

KOBİ’LERE ARTI YÜK
Murat Yalçıntaş, 1999 ve 2001 krizle-

ri sonrası ciddi bir büyüme sürecine gi-
ren leasing müşterilerinin çoğunlukla
KOBi’lerden oluştuğuna dikkat çekti.

Yalçıntaş, “KDV’nin yüzde 18’e çı-
karılmasıyla KOBİ’lerin üzerine artı bir
yük gelmiştir. Bu, yeni yatırımların erte-
lenmesine ve hatta bazı sektörlerde dur-
gunluğa yol açacaktır. ABD ve Avru-
pa’da leasing sektörüne verilen teşvik-
lerle yatırımcılar desteklenmektedir.

Leasing ile finanse edilen yatırımların
toplam yatırımlar içindeki payı AB orta-
lamasında yüzde 20’lere ulaşmıştır.
ABD’de de ise yüzde 30 ila 35 civarın-
da olduğu tahmin edilmektedir” dedi.

Sektörün Türkiye’deki 22 yıllık geç-
mişinde toplamda 35 milyar dolarlık ya-
tırıma aracılık ettiğini ve leasing işlemle-
rinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki
payının 2007 yıl sonu itibariyle yüzde
2’ye yaklaşmasının beklendiğine işaret
eden Yalçıntaş, “Yeni KDV oranı uygu-
lanır ise olumsuz sonuçlar 3 ila 6 ay
içinde ortaya çıkacaktır. Bu durum sek-
törde yüzde 60 ila 70’lik bir daralmaya
sebep olacaktır. KDV oran artışının uy-
gulamaya girmesinin ilk olumsuz etkisi,
İMKB’de hisseleri işlem gören finansal
kiralama şirketlerinin hisse değerlerinde
meydana gelen yüksek oranlı düşüşler-
dir” diye konuştu.

Renault Trucks bayi ağını ge-
nişletiyor. Renault
Trucks’ın 21’inci servis ve

satış tesisi Koçaslanlar Otomotiv
Kocaeli’de açılırken, Eskişehir’de
de Ali Rıza Onat Bayisi’de Eskişe-
hir-Bursa yolunun 5’nci kilometre-
sinde açıldı.

RENAULT TRUCKS İZ-
MİT’TE BÜYÜYOR

Renault Trucks’ın Kocaeli’deki
açılışına başta Renault Trucks Av-
rupa Direktörü Jean Pascal Viel-
faure olmak üzere Renault Trucks
Türkiye Genel Müdürü
Gino Costa ile genel mü-
dürlük yetkilileri katıldı. 3
bin 300 m2 kapalı alana
sahip olan Koçaslanlar
Otomotiv İzmit Plaza,
servis alanı, showroom ve
yedek parça deposu ola-
rak hizmet veriyor. Açılışı
yapılan tesiste 122 kişi
görev yapacak.

YATIRIMLAR ÜRE-
TİME DÖNÜK

Açılışta bir konuşma yapan Re-
nault Trucks Türkiye Genel Müdü-
rü Gino Costa, Koçaslanlar Oto-
motiv’in Bursa bölgesindeki pazar
payına vurgu yaparak Türkiye’deki
yatırımlarının önemine dikkat çekti.
Gino Costa, “Temmuz ayında ka-

muoyuna duyurmuş olduğumuz
gibi Türkiye’de üretim amaçlı
yatırım kararı aldık. Başlangıçta
yılda 5 bin adet olarak üretilecek
Premium Uzunyol, Kerax ve
Lander araçlarımız, hem Türki-
ye’de hem de çevre ülkelerde pa-
zarlanacak” dedi.

“Yerli üretimle yapa-
cağımız atılım ve hızlı bü-
yümeye, en önemli iş or-
taklarımızdan biri olan
Koçaslanlar Otomotiv
de, Bursa’dan sonra yap-
tığı İzmit yatırımı ile katkı
sağlamaya devam edi-
yor” diyen Costa, açılışı
yapılan tesisin önemine

dikkat çekti.
ALİ RIZA ONAT, ESKİŞEHİR-

LİLER’E HİZMET EDECEK
Renault Trucks bayi ağını ge-

nişletiyor. Renault Trucks’ın Es-
kişehir bayisi Ali Rıza Onat, Es-
kişehir-Bursa yolunun 5’nci kilo-

metresinde açıldı.
Renault Trucks Anadolu’daki

bayi ağını genişletmeye devam
ediyor. 10 bin m2 bir alanı kapsa-
yan, Ali Rıza Onat Motorlu Araç-
lar 3 bin 500 m2’lik kapalı alana
sahip ve Renault bakım, idari
showroom ile servis hizmetlerini
bünyesinde bulunduruyor.

Eskişehir-Bursa karayolunun
5’inci kilometresinde bulunan
bayi açılışına, Ali Rıza Onat Ge-
nel Müdürü Ertuğrul Onat, Rena-
ult Trucks Satış ve Pazarlama Di-
rektörü Ömer Bursalıoğlu, Bölge
bayileri ile yerel halk katıldı. 

Servis ve bakım hizmetlerinin
de verildiği tesisin açılışında bir
konuşma yapan Renault Trucks
Satış Pazar Direktörü Ömer Bur-
salıoğlu, Ali Rıza Onat motorlu
araçlar şirketinin Ankara ve
Samsun’dan sonra açtığı 3. En-
tegre Renault Trucks Tesisi oldu-
ğuna dikkat çekerek, “Bu sene
içerisinde Renault Trucks olarak
önemli bir karara imzamızı attık.
Dolayısıyla önümüzdeki sene so-
nundan itibaren Karsan Bursa te-
sislerinde yerli olarak imal ettiği-
miz araçlarımızla büyümeye de-
vam edeceğiz. Bu büyüme hede-
fi içerisinde bayilerimize çok
önemli rol düşüyor” dedi.

Hükümetin, Maliye Bakanl›¤›’n›n finansal kiralamaya (lea-
sing) konu olan mallar›n›n KDV’sini yüzde 1’den yüzde 18’e
ç›karmas› Türk ifl dünyas› taraf›ndan tepkiyle karfl›land›

KKarayolu taşıma yö-
netmeliği kapsa-

mında faaliyet göste-
ren/gösterecek tüm sü-
rücülerin alması gereken
Mesleki Yeterlilik Bel-
gesi SRC sınav sonuçla-
rı Ulaştırma Bakanlığı
tarafından açıklandı. 

Elçi Eğitim kurumla-
rında eğitim gören İz-
mirli Özgür Çelik, sı-
navda 100 puan alarak
birinci oldu. Ulaştırma

Bakanlığı’nın sınav so-
nuçlarına göre İzmir’de
Özgür Çelik, Antalya'da
İsmail Acar, Bandır-
ma’da İlker Yakut Tuk-
sal, 100’er puan alarak
birinci oldular.

Yapılan sınavda yük-
sek puan alarak derece
elde eden kursiyerler,
İzmir Elçi Eğitim Ku-
rumları Müdiresi Sevi-
lay Sait tarafından pla-
ketle ödüllendirildi.

Renault Trucks Anadolu Yollarında

KKaradeniz Sahil Yolu Hopa-Kemalpa-
şa arasında deniz dolgu çalışmasını
yürüten 57 kamyoncu, düşük ücret

aldıklarını idea ederek, yol kesme eylemi yap-
tı. Ailelerin de destek verdiği eylem, Arhavi
kaymakamının araya girmesiyle son buldu.

Artvin’in Arhavi ilçesinde faaliyet gösteren
kamyoncu esnafı, yol kesme eyleminden bir
gün önce Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası’nda
toplanarak, Arhavi Belediye Başkanı ve sivil
toplum örgüt temsilcileriyle görüştü.

Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan
görüşmenin ardından bir so-
nuç alamayan 57 kamyoncu
esnafı, eşlerini de yanlarına
alarak araçlarıyla birlikte Ka-
vak yolunu ulaşıma kapattı. 

Arhavi Kaymakamı Ali Ak-
ça’nın olay yerine gelmesiyle
birlikte 57 kamyoncu esnafı,
Yılmaz Yıldız, Kadir Tornu, Ali Ergüneş,
Ömer Aravaloğlu ve Yaşar Uzunhasanoğlu’nu
temsilci seçti. Kamyoncu temsilcileri, Kay-
makam Akça’ya, “Güneşli Dik Yamaç Kö-
yü’ndeki taş ocağından Hopa-Esen kıyı arasın-

daki deniz dolgu çalış-
masına kamyonları-
mızla taş çekiyoruz.
Bu iş karşılığı ise yük-
lenici firma tarafından

ton başına 2.30 Ykr ödeme yapılıyor ama aldı-
ğımız bu ücret ile biz mazot paramızı çıkarta-
mıyoruz. Göz göre göre zarar ediyoruz” dedi.

Arhavi Kaymakamı Ali Akça, şoförleri din-
ledikten sonra “Bu işlerin bir şekilde yürüme-

si gerekiyor. Devlet bir projeyi ihaleye çıkart-
mış ve o işinde zamanında bitirilmesi gereki-
yor. Bu resmi bir prosedür. Ancak taleplerini-
zi dinledik. Yüklenici firma yetkililerine ta-
leplerinizi ileteceğim ve sorunun çözümü
noktasında çaba göstereceğim” dedi.

Arhavi Kaymakamı ile yapılan görüş-
menin ardından kamyoncular, yol kesme
eylemine son verdi ve eylem olaysız bir
şekilde sona erdi.

Kamyoncular yol kesti

SRCSRC
s›nav›s›nav›
birincisibirincisi
‹zmir’den‹zmir’den
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V ize ve geçiş belgeleri konusunda 6 se-
nedir UND yönetim kurulu ve İTO’da bir

senelik meclis üyeliği görevlerim sırasında
her platformda gündeme getirmiş ve ilgilile-
rin desteğini istemişimdir.

Maalesef 1996 yılındaki Gümrük Birliği
geçiş sürecinde atlanmış ve akla gelmemiş
bir konuyu UND yaptığı çalışmalarla hakkı-
mızı almak için çaba sarf etmektedir.

Ama burada UND’nin yanında diğer
STK’ların da katkılarını bilmekle beraber
daha fazlasını beklemekteyiz. 1996
Gümrük Birliği Anlaşması'ndan bu yana
Türk ihracatının % 50-75 arasındaki kıs-
mını, yabancı yatırımcı firmalar yapmak-
ta. 2007 yılı itibariyle yabancı yatırımcıla-
rın ihracat payı yüzde 77'dir. Hem yaban-
cı hem Türk yatırımcı firmaların ihracat
ve ithalatlarında malların serbest dola-
şımda. Ama hizmet sayılan taşımanın
yalnız Türk TIR’ları için kapsam dışında
olması ile gümrük birliği ilgili maddelerin-
de de belirtilen tarife dışı ve tarife içi en-
gelle karşılaşıldığından taşıma maliyetle-
rinin arttığını, malların tesliminde gecik-
meler yaşadıklarını (tren binme zorunlu-
luğu-belge bitmesi gibi) uluslararası plat-
formlarda alıcılarına-göndericilerine ve
de yurt dışındaki bağlı bulundukları tica-

ret odalarına anlatarak lobi ve baskı yap-
maları gerekmektedir.

Neden BAF? Neden BAF? 
BAF konusuna gelince sitede bulanan

köşe yazarı bölümümdeki mazot artışını
belirten paragrafımda; Petrol arttı diye Un-
Roro zam yapıyor. 2002 den beri Un-Roro
fiyatlarını döviz bazında 1750.-dolar-
dan–3000 dolara yani % 71 arttırmış du-
rumda. Ya biz kara nakliyeciler: yalnız son
15 günde döviz bazında mazota %15 zam
geldi müşterisine yansıtmıyor / yansıtamı-
yoruz. 2002’deki mazot fiyatı ile şimdiki fi-
yat arasında Türkiye’de tam % 75(o.35
den-0.61) –Bulgaristan’da % 230 (0.36
dan-0.83) Avusturya’da 0.60 dan 1.18’e %
96 artış var. Bakın navlunlarınıza 2002’deki
fiyatlardan bile aşağıda taşıma yapıyorsu-
nuz. TİM açıklıyor ihracat aylık 11 milyar
doları buldu diye. Bu 11 milyar doların % 53
ünü uluslararası nakliyeciler taşıyor. 

Yıllık ihracat 105 milyar doları buldu de-
niliyor. Bu ihracatın %75’i de AB’ye yapıldı-
ğı ve bunun % 53’ünü biz taşıdığımıza gö-
re ihracat ve ithalatçılar nasıl gemi ve hava
taşımalarında bu artışları BAF adı altında
ödüyorlarsa kara nakliyecilerin de 2002’den
bu yana Avrupa’da örnek koln olarak hesap
edilip ortalama 5000 km baz alındığında
yalnız mazottan olan artış 640’dur. Buna
ilave olarak 2004 senesinden itibaren Avus-
turya’da gidiş dönüş 220. Almanya’da koln
ortalaması ile 160 maut olarak adlandırılan
otoyol vergileri ilave edildiğinde 1050’lik bir
artış olmuştur. Buna her kesimin itirazda
bulunduğu döviz kurunun düşmesi ama bu-
nun yanında Türkiye’deki personel dahil di-
ğer masraf kalemlerinin YTL bazında zam-
lanması da artı maliyet olarak karşımıza
çıkmaktadır.

Bir de esas önemli konuda finansal sıkın-
tımız. Bizler araçlarımızı çıkartırken peşin

döviz vererek finanse ediyoruz ama maale-
sef rekabetimizi öne sürerek firmalarımız
ödemelerini 30-günden 90 günlere kadar
uzatma gayreti ve zorlaması içinde olmak-
tadırlar. Fransa Hükümeti bu konuda 7
Ocak 2006 tarihinde çok önemli bir adım at-
tı. Özel bir yasa çıkartarak, tüm sektörlerin
anası olarak kabul ettiği, karayolu eşya ta-
şıma sektörünün; korunması gereken sek-
tör olduğunu belirterek, karayolu eşya taşı-
macılarının navlun ödemelerinin vadesini
30 gün ile sınırlamıştır. Darısı bizim başımı-
za diyerek köşemdeki tüm yazılarımda de-
ğindiğim gibi Avrupa’ya yakınlık avantajımı-
zı kaybettirmeyen bu sektöre tüm sorunları-
na anında müdahale edecek, önceden ön-
görecek BİR YAPILANDIRMANIN BİR AN
ÖNCE HAYATA GEÇMESİ İÇİN SN. BAŞ-
BAKANIMIZIN DEVREYE GİRMESİ GE-
REKMEKTEDİR.

Son olarak Fransa’nın tüm sektörlerin
anası olarak kabul ettiği lojistik sektörüne
ilişkin, 2006 senesinde çıkardığı özel yasa-
yı sizinle paylaşmak istiyorum.

FRANSAFRANSA’DA’DA YENİ MEVZUAYENİ MEVZUATTAA GÖREGÖRE
ÖDEME KOŞULLARIÖDEME KOŞULLARI

(FNTR Kılavuzun(FNTR Kılavuzun’’dan alıntılar)dan alıntılar)
Karayolu nakliyecileri uzun süredir ödeme

sürelerinin normal dışı şekilde uzamasından
şikayetçiydi. Bu eğilim zaman içinde giderek
daha da kötüleşti. Daha kısa ödeme süreleri-
nin görüşülmesi yönündeki çabalara rağmen,
karayolu taşımacılığı sektöründe faaliyet gös-
teren şirketler müşterilerinin, sözleşmeye da-
yanarak aldıkları hizmetlerle alakalı ödemele-
ri mümkün olduğu kadar geç yapmak isteme-
leri nedeniyle nakit akışı sorunları ile sık sık
karşılaşmaktaydı. 

Bu nedenle, sektörün talebi doğrultusunda
“Taşımacılık Güvenliği ve Gelişimi” Yasası, Tica-
ret Hukuku’na nakliye için ödeme süresini azami
30 gün ile sınırlayan bir kuralı getirmiş oldu. 

Bu kural akaryakıt maliyetindeki artıların
navlunlara yansıtılmasına yönelik yeni meka-
nizması tamamlamaktadır. Bu belge bu yeni
aracın nasıl kullanılacağını, bu sayede nakliye-
cilerin nakit akışı yönetimini ne şekilde iyileşti-
rebileceklerini açıklamaktadır.

YYeni mevzuat neyi öngörüyor?eni mevzuat neyi öngörüyor?
Ödeme süreleri artık 30 günü geçemeyecek.

Taşımacılığın güvenliği ve gelişimine ilişkin
2006-10 sayılı yasa ile (yasanın yürürlüğe girdi-
ği tarihe kadar, sözleşme taraflarının genellikle
30 gün olması öngörülen son ödeme tarihini
uzatabilmelerine müsaade eden) Fransa Tica-
ret Hukuku’nda aşağıdaki şekilde değişiklik ya-
pılmış bulunmaktadır: 

Karayolu eşya taşımacıları, sürücüsü ile bir-
likte veya sürücüsüz olarak cezai yaptırım para
cezası her türlü ihlal azami 15.000 EURO tuta-
rında bir para cezasına tabi olup, bu rakam bir
kurumsal sorumluluk söz konusu olduğunda 5
ile çarpılabilir (75.000 EURO).

Not: Bu yaptırım, hem ödemeyi geciktiren
taraf hem de ödemeyi belirtilen son tarihten
sonra kabul eden taraf için geçerlidir.

TTicari yaptırım: icari yaptırım: GGecikme cezalarıecikme cezaları
Hatırlatma: Ödeme koşullarının, bu koşul-

ların nasıl uygulanacağının yanı sıra faturada
belirtilen ödeme süresini izleyen günden baş-
lamak üzere (ödemenin bu tarihten sonra ya-
pılması halinde) ödenmesi gereken gecikme
cezası için uygulanacak faiz oranını da belirt-
mesi zorunludur. Gecikme cezaları bir hatır-
latmaya gerek olmaksızın ödenmelidir.

Uygulama prosedürleriUygulama prosedürleri
Nakliyeciler, bu tür para cezaları için faiz

oranını belirlemekte serbesttir. Ancak, bu
oran, kanunen, yasal faiz oranının bir buçuk
katından az olmamalıdır. 2006 yılında yıllık ya-
sal faiz oranı % 2.11 olarak belirlenmiştir.

Dolayısıyla, ödeme sürelerinin aşılmasına
yönelik (sözleşmeye dayalı) cezaların oranı,

sözleşme temelinde yıllık % 3.165’ten aşağı
olamaz. 

Sözleşme kapsamında bir cezanın karar-
laştırılmadığı durumlarda, gecikme cezaları-
nın oranı yasa ile belirlenir. Bu, en yakın tarih-
li yeniden finansman işlemi için Avrupa Mer-
kez Bankası tarafından uygulanan faiz oranı
olup 7 yüzde puanı kadar bir ilave ücret alınır.
Halen AMB faiz oranı % 2.25’tir.

Dolayısıyla, taraflar aksini kararlaştırmadık-
ça, ödeme süresinin aşılması halinde ödene-
cek cezaların oranı yıllık % 9.25’tir.

Uluslararası nakliyeciler için ek bilgi:Uluslararası nakliyeciler için ek bilgi:
CMR Konvansiyonu kapsamında olmayan

tüm konularda uluslararası nakliye sözleşme-
si için hangi mevzuatın geçerli olduğunun kon-
trol edilmesi gerekmektedir. Fiyatların ve öde-
me sürelerinin belirlenmesi CMR Konvansiyo-
nu kapsamında değildir. 

Başta ödeme süreleri/koşulları olmak üze-
re, Fransız mevzuatı 1980 tarihli Roma Kon-
vansiyonu’nda belirtilen kriterler uyarınca
uluslar arası nakliye sözleşmeleri için de ge-
çerli olabilir. Bu nedenle, bir uluslararası nakli-
ye sözleşmesi; tarafların bu şekilde karar ver-
mesi halinde ya da tarafların düzenleyici bir
yasa üzerinde görüş birliğine varmadığı ancak
sözleşmenin bağlayıcı faktörünün Fransız
mevzuatı kapsamında girdiği durumlarda
Fransız mevzuatı ile düzenlenebilir.

İki sözleşme bağlayıcı faktörü birleştirilmeli-
dir: Nakliyecinin kayıtlı ofisi Fransa’dadır.
Fransa, yükleme ve/veya boşaltmanın ger-
çekleştirildiği ülkedir.

Paris ve Berlin arasında faaliyet gösteren
bir Fransız nakliyeci bu sınır ötesi taşımanın
Fransız hukuku kapsamında düzenlendiğini
düşünebilir. Aynı hizmet için, bir Alman nakli-
yeci de Alman hukukunu uygulayabilir. Tabi-
i ki, Fransa içinde gerçekleştirilen her kabotaj
taşıması için Fransız mevzuatı geçerlidir.

FARKLI BAKIŞ

“Bıçak kemiğin
içine girdi”

Ertuğrul 
TARHAN

Ertuğrul TARHAN

H atay Havalimanı’nın açılış tö-
reninin ardından helikopterle
Cilvegözü Sınır Kapısı’na

gelen Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan, yenilenen kapının açılışını
gerçekleştirdi. Başbakan Erdoğan, açı-
lış töreninde yaptığı konuşmada, yapı-
lan çalışmaların tarihi İpek Yolu ticare-
tinin geliştirilmesi anlamına geldiğini
aktardı.

“DIŞ TİCARET HACMİ 270
MİLYAR DOLAR”

Cilvegözü Sınır Kapısı'nın iki ülke
arasındaki dostluk ve kardeşlik köprü-
sü konumunda olduğunu kaydeden
Başbakan Erdoğan, sınır kapılarının,
TOBB ile yaptıkları çalışmalarda İpsa-
la, Gürbulak, Hamzabeyli,  Habur ve
Cilvegözü Sınır Kapısı’nın yapımının ta-
mamlandığını, Kapıkule ve Sarp Sınır
Kapıları’nın ise yapımının sürdüğünü
söyledi. Erdoğan, "Türkiye'nin dış tica-
ret hacmi 270 milyar dolara ulaştı. Sınır

kapılarının yenilenmesi sadece trafiğin
rahatlatılması değildir. Bu çalışmalar,
tarihi İpek Yolu'nun yeniden inşası ala-
nına da geliyor. Türkiye yüzlerce yıl
elinde tuttuğu İpek Yolu'nu yeniden
canlandırma şansı yakalamıştır. Bu fır-
satı en iyi şekilde değerlendirmekte ka-
rarlıyız. Doğu ve batının hammadde ve
tüketim malları sevkıyatı alış-verişin-
de önemli bir noktadayız. Avrupa'dan
Çin'e kadar kesintisiz demiryolu ula-
şımı sağlayacak durumdayız. Sınır ka-
pılarındaki modernizasyonu çalışma-
ları ile kara ulaşımında da fevkalade
önemli bir konuma gelmiş bulunuyo-
ruz" dedi.

“ÇITAYI YÜKSELTTİK”
Havaalanı ile birlikte yüzlerce toplu

açılış yaptıklarını anlatan Erdoğan
şöyle devam etti: “Birileri temel atar,
unutur biz ise gelir unutulanları haya-
ta geçirir, halkımızın hizmetine sunarız.
Göstermelik temeller atmayız, birileri
bekçi parası kadar ödenek ayırır. Gös-

termelik temel atıp milletin gözünü bo-
yayanlardan olmadık, olmayacağız.
Bütün bunlar kendi kendine olan işler
değil. Bunların arkasında hedef, vizyon

ve kararlılık
vardır. Türki-
ye’yi dünyanın
en önemli ül-
kesi haline ge-
tirmek konu-
sunda adım
adım ilerliyo-

ruz. Türkiye bugün dünyanın 17., Avru-
pa'nın 6. büyük ekonomisidir. Biz çıtayı
yükselttik. Kendimize dünyanın en bü-

yük 10 ekonomisi hedefi koyduk. Tür-
kiye ekonomisi iç ve dış krizlere daya-
nıklı haldedir. Türkiye ekonomik alan-
da restorasyon değil yeniden inşa dö-
nemi yaşıyor." 

“25 MİLYON DOLARLIK
YATIRIM”

Sınır Kapısı’nın açılış töreninde söz
alan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklı-
oğlu ise; Cilvegöz Sınır Kapısı'nın 25
milyon dolara mal olduğunu belirte-

rek, kapının 1 milyon araç ve 3 mil-
yon yolcu kapasitesine çıkarıldığını
söyledi. 

Kürsüye gelen Devlet Bakanı Haya-
ti Yazıcı ise konuşmasında mevcut sınır
kapılarının hacmi taşıyamaması ve ce-
vap verememesi nedeni ile yeniden ya-
pılanıldıklarını vurguladı. Yazıcı, “Yedi
sınır kapımız vardır . Bu kapılar artan ti-
caret hacmini taşıyamaz hale geldi.  Bu
nedenle de yeniden yapılandırıldı” dedi.

evreciler uyarıyor ancak, açık
alanlarda lastik yakmaya de-
vam ediyoruz. 
Otomotiv sektörü zehirli gaz

emisyonlarını azaltan araç modelleri
geliştiredursun, Türkiye’de toplanan
eski araç lastikleri açık alanlarda ya-
kılmaya devam ediyor.

Son olarak, hurdacılar tarafından
toplanan araba lastikleri Şırnak şehir
merkezine 3 km uzaklıkta olan Silopi
Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nun ar-
kasında bulunan boş araziye götürüle-
rek ateşe verildi. Yaklaşık 15 km
uzaktan çıplak gözle rahatlıkla görü-
len dumanlar, yetkililerin gözünden
kaçtı. 

Yakılan çok sayıda lastikten çıkan
dumanlar rüzgarın etkisi ile Silopi Ya-
tılı İlköğretim Bölge Okulu üzerine

gitti.  Kanserojen etki yarattığı iddia
edilen dumanların öğrenciler üzerinde
etki yaratacağı korkusu ile vatandaş-
lar tedirgin oldu. Öte yandan 15 km
uzaklıkta bile görünen kara dumanlar
çıktığı esnada yangını söndürmeye it-

faiye ekiplerinin gelmemesi ve yetki-
lilerin buna engel olmaması akıllara
çeşitli soru işaretlerine neden oldu.  

Greenpeace’nin Türkiye Temsilcisi
Toksik Atıklar Sorumlusu Banu Dik-
mencioğlu, açık alanlarda atık yakma-
nın ilkellik olduğunu söyleyerek, ka-
palı tesislerde bile atık yakmak tehli-
keliyken açık alanlarda bu şekilde
hurda araç lastikleri yakmanın üçüncü
dünya ülkelerinde kullanılan ilkel bir
yöntem olduğunu kaydetti.

Öte yandan Çevre ve Orman Ba-
kanlığı ömrünü tamamlamış lastikle-
rin toplatılması yönünde yönetmelik
yayımlamasına rağmen, üretici firma-
ların biraraya gelerek kurdurkları
LASDER’in bu tür olaylar karşısında
sessiz kalması akıllarda soru işareti bı-
rakıyor..

Baflbakan, CilvegözüBaflbakan, Cilvegözü
S›n›r Kap›s›’ndayd›S›n›r Kap›s›’ndayd›
Baflbakan Erdo¤an, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i (TOBB) taraf›ndan moder-
nizasyonu yap›lan ve 25 milyon dolara
mal olan Cilvegözü S›n›r Kap›s›’n›n aç›l›-
fl›n› gerçeklefltirdi. 

MMooddeerrnniizzaassyyoonn ççaall››flflmmaallaarr›› ttaammaammllaannaann CCiillvveeggöözzüü SS››nn››rr KKaapp››ss››,, yyaapp››llaann ggöörrkkeemmllii ttöörreennllee hhiizzmmeettee aaçç››lldd››

Lastikler havayı kirletmeye devam ediyor 

Abit KIZILCA/Reyhanl›

Ç
Artvin Şoförler ve Otomobil-

ciler Odası Başkanı Temel
Demirci, Artvin’deki taşı-

macıların, özellikle şoför esnafının
yaşadığı sorunlara parmak bastı.

Oda hizmetlerinin verilmesinde
maddi olarak büyük sorunlar yaşa-
dıklarını dile getiren Temel Demir-
ci, ‘Gelirlerimiz, Şoförler Odası’nın
giderlerini karşılayamıyor’ dedi.

Demirci konuşmasına şöyle de-
vam etti: “Artvin’de son zamanlar-
da yaşanan ekonomik gelişmeler,
Artvin’deki esnafı ve şoförleri
mağdur etmiştir. Esnafımız banka-
larla adeta bütünleşmiş durumda. Borcu
borçla ödemek zorunda kalıyorlar. Böy-
lece iyice çıkmaza giriyorlar. Artvin Şo-

förler ve Otomobilciler Odası olarak
700 üyem bulunuyor. 11 kişilik yönetim
kurulu üyeleriyle gönüllü hizmet veri-

yoruz. Ancak üye esnaflarımız, üye
aidatlarını ödemekte bile zorlanıyor.
2008 yılı halkımız için çok zor bir yıl
olacaktır.” 

Demirci, Cerrattepe’deki maden
çıkarılması olayına önce karşı çıkan
ve sonra madenin çıkmasına kendi-
leri sebep olan Yeşil Artvin Derne-
ği’nin amacının madencilerin nakli-
ye işini yaparak para kazanmak ol-
duğunu belirtti. Madene hayır mi-
tinginde 50’ye yakın sivil toplum
örgütünün destek verdiği güçlü olu-
şumla büyük ses getiren bir eylem
yapıldığını da ifade eden Demirci,

“Daha sonraki eylemlerde çözülmeler
oldu. Ama ilk fireyi nakliyeciler koope-
ratifi verdi”  şeklinde konuştu.

Artvin fioförler Odas›
Baflkan› içini döktü
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Yunan belge sorunu ve
STK’ların başarısı

Komşu ülke Yunanistan Türk taşımacıları için
gerek ikili gerekse transit taşımalar ve AB’ye

açılan bir diğer kapı olması nedenleriyle oldukça
büyük öneme sahiptir. Yunanistan’a 2000 yılında
420 Milyon Dolar olan ihracatımız 4 kat artış gös-
tererek 2006 yılında 1.601 Milyon Dolar’a yüksel-
miş 2007 yılının ilk 8 ayında ise 1.274 Milyon Do-
lar seviyesine ulaşmıştır. 

Yunanistan ile ikili ticaret geleneksel olarak yıl-
lardır ülkemiz lehine bir süreç izlemiş olup; özellik-
le son yıllarda büyük oranda ülkemiz lehine ticaret
fazlası vererek sonuçlanmıştır. Dış ticaretteki bu
olumlu gelişmeler Yunanistan’a yapılan taşımala-
rımıza da direkt olarak yansımış; sefer sayımız
2007 yılı Ocak – Haziran döneminde 2006 yılının
aynı dönemine göre % 67 artış sağlayarak 13.895
âdete ulaşmıştır. Yunanistan üzerinde yapılan
transit taşımalarımız ise 30.000 sefere yaklaşmış-
tır.

Ticaret artarken geçiş belgesi engeli karşımız-
da… Yıldan yıla artan ticaretimize rağmen geçiş
belgesi kotası 2005 yılından bu yana aynı oranda
artış sağlamadı. Özellikle 2006 yılında Atina’da
gerçekleştirilen KUK toplantısında sadece 2.000
adet belge artışı elde edildi. 2007 yılında ise Hazi-
ran ayından bu yana geçiş belgesinin yetersizliği,
belgelerin ikili ve transit taşımalara plansız dağıtı-
mı ve bir önceki yıl yapılan KUK toplantısında ko-
ta artırımı konusunda izlenen yanlış stratejiler bizi
bu zorlu günlere getirdi..

Yunanistan’a ve Yunanistan üzerinden yapılan
taşımaların aksamadan devamı için Derneğimiz
öncelikle sektör temsilcisi olması nedeniyle Ulaş-
tırma Bakanlığı nezdinde çeşitli girişimlerde bulun-
du ancak olumlu bir sonuç alınamadı. Bunun üze-
rine Yunan Derneği OFAE, Yunanistan Ticaret
Odası, Türk-Yunan İş Konseyi, Hellenic Lojistikçi-
leri Derneği’ne konuyu aktardık. Son olarak Yunan
Ticaret Odası kanalıyla Atina’da bir toplantı ger-
çekleştirdik. Yapılan görüşmede Türk taşımacısı-
nın içinde bulunduğu sıkıntılar aktarılarak; iki ülke
arasındaki ticaretin gelişiminde Türk nakliyecisinin
katkısının göz ardı edilmemesi gerektiğini, bu ne-
denle de çözümü birlikte bulmamızın kaçınılmaz
olduğunu vurguladık ve Derneğimizin yapmış ol-
duğu bu girişimler 20 Kasım 2007 tarihinde sonuç-
larını göstermeye başladı. Dış Ticaret Müsteşarlı-
ğı ve Dışişleri Bakanlığımız’ın destekleri ile Yuna-
nistan Ulaştırma Bakanlığı’ndan istemiş olduğu-
muz görüşme talebi olumlu karşılandı ve 20 Ka-
sım’da Atina’da UND Heyeti ile Yunan Ulaştırma
Genel Müdürü Evangelia TSAGA başkanlığındaki
Bakanlık heyeti bir araya geldi.

Sorunlarınızı biliyoruz ve çözüm getirmek istiyo-
ruz.. Ülkemizde hiç de alışık olmadığımız bir şekil-
de UND Heyeti’ni hiç tereddütsüz kabul eden
Ulaştırma Genel Müdürü TSAGA geçiş belgesi ile
ilgili taleplerimizi ve yaşanan bazı sorunları kendi-
sine aktaran UND Heyeti’ne “Evet sorunlarınızı bi-
liyoruz ve size yardımcı olmak istiyoruz.” şeklinde
yanıt verirken, Ocak ayında KUK toplantısı yap-
mak üzere Türkiye’ye gelmek istediklerini belirtti. 

Son derece yapıcı bir yaklaşım sergileyen Ge-
nel Müdür özellikle Transit taşımalarımızın durma
noktasına geldiğini aktarmamız üzerine Ocak ayı
sonuna kadar geçerli olmak kaydıyla 4.000 adet
transit geçiş belgesinin 10 gün içerisinde Türk ta-
rafına verileceğini belirtirken; ikili ve transit taşıma-
lar için ayrı belge kullanılması fikrini geliştirdiklerini
ve bunun için Türk taşımacısının yıllık ne kadar
transit belge ihtiyacı olabileceğinin de belirtilmesi-
ni istediklerini ifade etti.

2005 yılından bu yana hiçbir olumlu gelişme
sağlanamayan hatta ilgili kamu kuruluşlarımızın
sorunları çözmekte arzu edilen performansın altın-
da kalmış olmasına rağmen Yunanistan taşımala-
rı ile ilgili olarak Yunan tarafının bu yapıcı yaklaşı-
mı ve elde edilen bu sonuçlar Türk taşımacılık
sektörü için son derece sevindiricidir. Daha da se-
vindirici olan ise Yunanistan Ulaştırma Bakanlığı’-
nın Türk taşımacısının ve iki ülke arasındaki tica-
retin önündeki engelleri aşma ve çözüm bulma yö-
nündeki istekliliğidir. 

Ancak, şu an için Yunanistan ikili belgesi İpsala
kapımızda bitmiş durumdadır. Taşımalarımızın ak-
samaması için mevcut transit belgelerden ikili taşı-
malarımıza kullandırılması talebimizi Ulaştırma
Bakanlığı’na ilettik. Ayrıca Türkiye tarafının 2.000
adet ek ikili geçiş belgesi talebi bulunmakla birlik-
te; Yunanistan tarafının konuya ilişkin yanıtı henüz
alınamadı…

Diğer yandan UND Heyeti’nin bu girişimlerine
destek vererek sorunların çözümüne katkı sağla-
yan Dışişleri Bakanlığımız ile Dış Ticaret Müste-
şarlığımız’a sektörümüz adına şükranlarımızı sun-
mak istiyoruz. Aynı destek ve kararlılığı Türk taşı-
macılık sektörünün menfaatlerini korumak öncelik-
li sorumluluğu olan Ulaştırma Bakanlığımız’dan da
beklemekteyiz.

Mine
KAYA
Mine KAYA

SEKTÖRELDEĞERLENDİRME

GG alataport’ta ikinci kez ihaleye çı-
kabilmek için Tabiat Varlıkları
Koruma Kurulu’nun onayı bekle-

niyor. Derince Limanı’nda da ihale lehine
sonuçlanan teklif sahibi ile sözleşme imza-
lanma aşamasında.

Özelleştirme hazırlıkları süren Samsun
ve Bandırma limanları da ihaleye çıkmayı
beklerken, İskenderun Limanı da özelleştir-
me ihalesinin iptalinin ardından bekleyen
limanlar arasında yer alıyor.

İzmir Limanı’nın 49 yıl süreyle işletme
hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştiril-
mesi amacıyla, 3 Mayıs 2007 tarihinde ya-
pılan pazarlık görüşmeleri sonucunda en
yüksek teklifi, 1 milyar 275 milyon dolarla
Global-Hutchison-EİB Ortak Girişim Gru-
bu (OGG) vermişti.

Satışın, Özelleştirme Yüksek Kurulu
(ÖYK) tarafından onaylanmasının ardından
İzmir Limanı’nın ihale sözleşmesi, taraflar
arasında paraflanarak, Temmuz ayı içinde
Danıştay'a sunuldu.

GALATAPORT
Galataport’ta (Salıpazarı-Karaköy Kur-

vaziyer Liman Kompleksi) ikinci kez ihale-
ye çıkabilmek için, Tabiat Varlıkları Koru-
ma Kurulu’nun onayı bekleniyor.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) Ge-

nel Müdürlüğü’nün, Galataport ihalesi, 16
Eylül 2005’de gerçekleştirilirken, en yük-
sek teklif, 3 milyar 8 milyon Avro (4,3 mil-

yar dolar) ile Royal Caribbien önderliğin-
deki konsorsiyumdan gelmişti.

Galataport ihalesinde iptal kararı üzerine,
Özelleştirme İdaresi yeniden imar planı ha-

zırlayarak, bir yıl önce ikinci ihale için, Tabi-
at Varlıklarını Koruma Kurulu’na başvuru
yapmıştı.

DERİNCE LİMANI
36 yıl süreyle işletme hakkının devri iha-

lesi gerçekleştirilen Derince Limanı ihale-
sinde en yüksek teklifi, 195 milyon 250 bin
dolar ile Türkerler Ortak Girişim Grubu
verirken, ihale ÖYK tarafından onaylandı.
Derince Limanı, ÖYK onayının ardından,
ihale lehine sonuçlanan teklif sahibi ile
sözleşme imzalanmasını bekliyor.

Özelleştirme hazırlıkları süren Samsun
ve Bandırma limanları da ihaleye çıkmayı
bekliyor. Her iki limanın da 36 yıllığına iş-
letme hakkı devri ile eş anlı özelleştirilme-
si öngörülürken, limanda yer alan Toprak
Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarının da satı-
şa dahil edilmesi planlanıyor.

İskenderun Limanı’nın 36 yıl süreyle iş-
letme hakkı devri yöntemiyle özelleştiril-
mesine ilişkin yapılan ihalede en yüksek
teklifi, 80 milyon dolar ile PSA-Akfen
OGG vermiş, ihale daha sonra iptal edil-
mişti.

İskenderun Limanı da özelleştirme ihale-
sinin iptalinin ardından bekleyen limanlar
arasında yer alıyor.

DD ünya’da ve Türkiye’de yıldızı
en fazla parlayan sektörün
lojistik olduğunun altını çizen

Cem Kumuk, dünyada başıboş yoğun
bir sermaye hareketi olduğuna dikkat
çekti. 

Yabancı yatırım fonlarının gözde yatı-
rım araçlarından biri haline gelen lojis-
tik sektörünün öneminin her geçen gün
arttığını belirten Kumuk, Türkiye eko-
nomisinin üretim ve tüketim noktasın-
da önemli bir noktaya ulaştığını kaydet-
ti. Kumuk, “Türkiye’nin
ekonomik standardizasyo-
nunun muhafazası konu-
sunda gelişmiş endüstri
ülkelerine de bir görev ve-
rilmiş. Çünkü Türkiye’de-
ki ekonomik stabilizasyon
yaralanırsa, bunun en bü-
yük zararını onlar da göre-
ceği için artık Türk ekono-
misini yaşatmak, onlar
açısından ciddi bir görev
haline gelmiştir” dedi.

Yabancı fonların Türki-
ye lojistik sektörüne olan
ilgisinin sempatiyle karşı-
lanması gerektiğini ifade
eden Cem Kumuk, “An-
cak, yabancı fonların kural
olarak ortaya koydukları
bir takım kendilerini koru-
yucu kurallar maalesef ya-
tırım fonlarına çok sempa-
tik bakmamızı engelliyor” şeklinde ko-
nuştu. 

Serbest piyasa ekonomilerinde, pi-
yasa rekabetinde gereksiz maliyet artışı
veya kar maksimizasyonuna yönelen
firmaların tekel dahi olsalar yaşama
şansı bulamayacaklarını vurgulayan
Cem Kumuk, lojistik sektörüne yapılan
fon yatırımlarının da bu amaçla hareket
edemeyeceğini dile getirdi.

Taşımacılar Gazetesi’nin sorularını
yanıtlayan Cem Kumuk, Türkiye’nin
yabancı lojistik sektör oyuncularının
ağzını sulandıracak bir lojistik pasta ol-
duğunu aktararak, Türkiye ekonomisi
her ne kadar global ölçeklerde ilginç
bir konuma gelse de Türk lojistik en-
düstrisinin hala kendine özgü bir tarafı
olduğunu söyledi. Cem Kumuk, “Ne
kadar Dünya çapında bir oyuncu olur-

sanız olun, Dünya çapında kontaklarınız
olursa olsun, Lojistik çözümler olarak
Türkiye piyasasında yaratıcı kurum
özel kendi çözümler yaratamıyorsa, bir
takım farklılıklara imza atamıyorsanız,
teknolojiye ve bilgi birikimine yatırım
yapmıyorsanız, isterseniz lojistik sektö-
ründe dünyanın en büyük oyuncusu
olun, Türkiye piyasasında yaşama şan-
sınız yok demektir” diye konuştu. 

Sektördeki yabancı oyuncuların Tür-
kiye’deki şartları bilerek gelmesi ge-

rektiğini belirten Kumuk, “Yabancı ya-
tırımcılar Türkiye’de var olan mevcut
pastadan yemeyi ve şirketi satın alarak
ama hiçbir yatırım yapmadan bu pay-
dan nemalandığı sürece ‘buna devam
ederim. Nemalandırma cazip hale gel-
mezse satar çıkarım’ düşüncesindeler.
Maalesef bu şekilde hiçbir pastadan
pay alma imkanları yok. Yatırımcıların
bunu bilerek gelmeleri gerekiyor. Yani
Türkiye’de bu tür bir sektöre gelmek
isteyen sektör oyuncusu Türkiye’ye gi-
rerken yatırım yapmak istediğini, tek-
nolojik transfer yapmak istediğini yap-
ması gerektiğini ve Türkiye’den kısa
vadelerde büyük kazanımlarla pay alıp
çıkmak yerine kısa sürelerle yatırım ya-
parak değişmesi gerektiğini bilmeli-
dir.”

Ekol Lojistik olarak bugüne kadar

kendilerine gelen evlilik tekliflerini ve
ya tamamen satın alma tekliflerini hiç-
bir zaman iyi karşılamadıklarını aktaran
Kumuk, “Tam tersi orantı da biz Türki-
ye piyasasında yabancı oyunculara yer
açmak yerine, Türk oyuncu olarak
Dünya piyasalarında kendimize yeni
piyasalar açarak, Türk sınırları dışında
faaliyetler göstererek yolumuza devam
ediyoruz” diye konuştu. 

İstanbul, İzmir, Mersin gibi şehirle-
rimizin uluslararası lojistik formlarını

korumak zorunda ol-
duğuna işaret eden
Cem Kumuk, “Lojistik
üs olmak anlamında İs-
tanbul’un böyle bir
misyonu olması gerek-
tiğine ben inanmıyo-
rum. Ancak bunun da
başarılabilmesi için
ekonominin yönetim
endüstrilerinin farklı
bir yurt hattına yayıl-
ması gerekiyor. Lojis-
tik artık İstanbul odaklı
bir faaliyet eyleminden
uzaklaşsın. Sözün kısa-
sı yatırımcıların, üretim
endüstrisine faaliyet
gösterenlerin Anado-
lu’yu daha verimli kul-
lanmasıyla doğru oran-
da biz de Anadolu’yu
lojistik anlamında ge-

liştirme fırsatına sahip olacağız. Dola-
yısıyla uluslararası lojistik olma niye-
tinin hala İstanbul’da bırakılmasıyla
beraber ulusal bir lojistik olması hü-
viyetinin artık Anadolu’da homojen
bir şekilde gözüküyor olması gere-
kir” sözlerini ifade etti.

Kumuk, “Kara dediğiniz zaman bu
işe tren de giriyor. Bir katarda 60 tane
treyleri beraber olarak bir çırpıda çıkar-
manız farklı bir şey,  60 tane treylerin
tekerleklerin üzerinde bir sınırdan çık-
ması çok daha farklı bir şey. Öte yandan
Türkiye’nin her tarafı deniz. İzmir’den
Yunanistan’a, İzmir’den İtalya’ya, yine
Karadeniz limanlarından Ukrayna’ya
ve Rusya’ya deniz taşımacılığı geliştiri-
lirse sınır kapılarında da çok fazla sıkıntı
yaşamayacağımıza inanıyorum” diyerek
sözlerini tamamladı.

Denizcilikte
lojiPORT devri

L ojiport Dergisi denizci-
lik sektörünün sesini
duyurmak amacıyla ya-

yın hayatına başladı.  
www.lojiport.com sitesinin

sahibi olan Selçuk Onur, deniz-
cilik sektörünün sorunlarını dile
getiren Lojiport Dergisi’nin
Genel Yayın Yönetmenliği gö-
revini yürütü-
yor. Limanlar-
daki nispi kira
bedelinin ay-
rıntılı olarak yer
aldığı Aralık sa-
yısında, Kasım
sayısına oranla
daha çok liman
ve tersane
ekipmanına yer
verildi. Loji-
port, firma tanı-
tımlarının yanı
sıra, Dünya li-
manlar ından
haberler, konteyner taşımacılığı
analizi ve sektörden kısa haber-
ler Lojiport’un Aralık sayısında
yer alıyor. 

Türk denizciliğinin ayak ses-
leri artık dünyanın her yerinden
duyulabilecek güçlülükte çıkı-
yor. Denizciliğimizdeki bu hız-
lı gelişmeye medyamızın da ka-
yıtsız kalamayacağı bir gerçek.
Özellikle haber portallarının

başarılı çıkışlarının ardından ye-
ni bir dergi de, denizcilik med-
yasında yerini aldı: lojiport.

Bünyesinde başta lojistik
sektörüne yönelik olmak üzere
7 dergi ve 1 internet televizyo-
nu barındıran Aysberg Ajans ta-
rafından hazırlanan lojiport, bir
liman ve ekipmanları dergisi

olacak. loji-
port’un Genel
Yayın Yönetme-
ni ve www.loji-
port.com sitesi-
nin sahibi Sel-
çuk Onur, hazır-
ladıkları dergi-
nin okunup atı-
lan değil, oku-
nup saklanan bir
dergi olacağını
belirtti. Onur,
“Denizlerin ula-
şılamayacak ka-
dar uçsuz bu-

caksız oluşunu göz önüne ala-
rak iyi yüzebileceğimiz bir bö-
lümünü seçmeyi uygun gör-
dük. Dergimizde limanları ilgi-
lendiren ne varsa bulabilecek-
siniz. Türk ve Dünya limanları-
nı tanıtacağız.. Kapasitelerini,
ne tür yükler elleçlediklerini,
hangi ekipmanlarla hizmet ver-
diklerini aktaracağız” şeklinde
konuştu.

Limanlar son
düzlükte
Devletin elindeki son li-
manlar da, özel sektörün
olacak. Onay bekleyenle-
rin haricinde Samsun,
Band›rma ve ‹skenderun
limanlar› ihale sürecinde.

Fon yatırımları Lojistikte
ne yapmak istiyor?

Danıştay 13. Dairesi,
TCDD Genel Müdür-

lüğü’ne ait İzmir Lima-
nı’nın özelleştirilmesi ama-
cıyla yapılan ihalenin yü-
rütmesinin durdurulması
istemini reddetti.

Liman-İş Sendikası ve
Kamu İşletmeciliğini Ge-
liştirme Merkezi Vakfı’nın,
İzmir Limanı’nın işletme
hakkının 49 yıllığına devre-
dilmesi işleminin durdu-
rulması istemiyle açtığı da-
vada Danıştay 13. Dairesi,
ihalenin durdurulması iste-
mini reddetti.

Kararda, limanın tek
parça halinde işletilmesi-
nin hukuka aykırı olmadığı
da belirtildi. Limanın işlet-
me hakkını, 3 Mayıs
2007’deki ihalede 1 milyar
275 milyon ABD teklif ve-
ren Global-Hutchison-EİB
(Ege İhracatçı Birlikleri)
Ortak Girişim Grubu ka-
zanmıştı.

‹zmir Liman›’nda
yola devam
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Lojistikte dış
kaynak kullanımı

C ranfield Üniversitesi’nden Prof. Martin Chris-
topher, “Gelecekte kurumların rekabeti üret-

tikleri ürünlerde veya tüketilen ülkelerde değil,
kullandıkları tedarik zincirleri arasında olacaktır”
demiştir.

Ürünlerin kalitelerinin birbirine eşit, hatta içe-
riklerinin aynı olduğu küresel bir pazarda strate-
jik avantaj yaratmak ancak, müşteriye doğru
ürünlerin, doğru fiyatla, doğru zamanda, doğru
miktarda, doğru şekilde, doğru kanaldan olabil-
diği kadar hızlı ve hasarsız ulaştırılmasıyla
mümkün olabilmektedir. Son kullanıcı dilediği
zaman, dilediği mali dilediği yerde, dilediği koşul-
larda ve kabul ettiği fiyata alma hakkına kavuş-
muştur. Bu da ancak ürünlerin kullanıcıya en uy-
gun şartlarla iletilmesine, yani lojistik hizmetlerin
verilmesine bağlıdır. Lojistik hizmetler de dünya
üzerinde üretici kuruluşlar tarafından değil, hiz-
metlerin bu amaçla kurulmuş ve alt yapılarını ta-
mamlamış lojistik kuruluşları yani 3PL (3. parti
lojistikçiler) tarafından sağlanmasıyla yani dış
kaynak kullanımı (Outsourcing) ile sağlanabil-
mektedir.

Üretici kuruluşların kendi temel iş konularına
yoğunlaşması ve lojistik hizmetlerini bu konuda
yapılanmış ve uzmanlaşmış kuruluşlara bırak-
ması günümüzde en çok rastlanan uygulamalar-
dan biridir. Basit anlamda Outsourcing veya dış
kaynak kullanmak “ Üretici adına tedarikçiden
satıcıya olan ürün hareketinin bu iş için uzman-
laşmış kuruluşlarca yerine getirilmesi işlemidir”
şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanım günümüz-
de özellikle lojistik konusunda değişmiş ve şu
şeklini almıştır. “Outsourcing Lojistik hizmetlerin
müşteri memnuniyeti ve artı değer yaratmak
amacıyla, ana iş konusu lojistik olan kuruluşlar
tarafından yerine getirilmesi için, üretici kuruluş-
larla yapılan uzun süreli, stratejik iş ortaklığıdır”.
Outsourcing edilen lojistik hizmetler şu nedenler-
den dolayı dışarıdan temin edilmektedir.

44 Ana firma üretim için gerekli olan her türlü
kaynağını ana iş konusuna yoğunlaştırılmakta,
böylece düşük değerli, kaynak gerektiren, oyala-
yıcı işlerin mevcut düzen içinde yapılması ve
kontrolü dışarıya verilmektedir.

44 Lojistik hizmetlerin verimli olabilmesi için
çok sayıda kuruluşa benzer hizmetlerin verilme-
si, ölçekleri büyütülerek avantaj yaratılması,
mevcut yatırımın daha uygun koşullarla kullanıl-
ması artı değer yaratmaktadır. Lojistiğin daha
büyük filolarla, daha büyük depolarla ve dağıtım
sistemleri ile gerçekleştirilmesi iş verimini, karlılı-
ğı ve hizmet kalitesini arttırmaktadır.

44 Bir kar merkezi olan fabrika alanlarından,
bir gider merkezi olan depolama fonksiyonunun
çıkartılması ile üretimde kullanılacak alan ve ka-
pasite artışı sağlanmaktadır. Bu da yatırım mali-
yetini düşürüp, üretim maliyetini aşağıya çekebil-
mektedir.

44 Lojistik çağımızın hızla gelişen bir sektörü
olarak, son teknolojilerin ve uygulamaların gün-
cel biçimde kullanılmasını gerektirmektedir. Böy-
lece daha iyi servis hizmeti alınabilmekte ve
müşteri memnuniyeti ve bağlılığı arttırılmaktadır.
Bu teknolojilerin uygulanması için sürecin takibi,
uygun yatırım yapılması ve bilimsel uygulamala-
rın iş yapma şekli içine eklenmesi gerekir. Bu da
üretici kuruluşların yapabileceği işlerden biri de-
ğildir. 

44 Depolama alanları, ekipmanlar, dağıtım
araçları üreticiler için ciddi bir yatırımdır. Kendi
lojistiğini kendisinin yaptığı kuruluşlar bu yatırım-
lara kaynak ayırmaktadırlar. Bu kaynaklar üre-
timle doğrudan bağlantılı olmadığı için gelir de
getirmemektedir. Lojistik hizmetlerin dışarıdan
alınması durumunda depo, ekipman ve araç
mülkiyetleri lojistik kuruluşuna aktarılacak ve el-
de edilen kaynak üretimin geliştirilmesinde kulla-
nılabilecek veya bilançolar iyileştirilebilecektir.

44 Lojistik hizmetler hem yapılması, hem de
günün şartlarına göre geliştirilmesi sırasında bü-
yük bir know-how gerektirmektedir. Bu bilgi biri-
kiminin zaman içinde sağlanması, öğrenilmesi,
elemanların eğitimi gibi çalışmalar üretici kuru-
luşların iş planlarında değildir. Bu nedenle dışa-
rıya aktarılmış olan bu hizmetlerin lojistik kuru-
luşları tarafından yerine getirilmesi, farklı sektör-
lerde oluşan lojistik bilgisinin üreticinin işi için de
kullanılması mümkün olacaktır.

44 Üretim sektörleri artık kalifiyesiz işçi değil,
konusunda uzmanlaşmış pahalı işçiler kullan-
maktadır. Bu işçilere ödenen ücretler bir depo
elemanı veya araç şoförüne ödenen ücretlerden
daha yüksek olmaktadır. Bu da iş yerinde işçi üc-
retleri arasında uçurum yaratmakta ve huzur-
suzluğa yol açmaktadır. İşçilerin bir grubunun
farklı bir şirket kadrosunda olması hem sendika
sorunlarını çözmekte hem de ücret uçurumunu
ortadan kaldırmaktadır.

44 Verilen hizmetlerin kontrolü sırasında bilgi
sistemleri ve otomatik ölçüm metotları kullanıl-
maktadır. Bu sayede düzgün raporlama yapıl-
makta, riskler ve fırsatlar mümkün olduğu kadar
çabuk değerlendirilmeye alınmaktadır. Benzer
kuruluşların iş yapma şekilleri de analiz edilebil-
mekte ve yeniden süreç yapılanması kolaylaş-
maktadır.

Lojistik sektörünün geleceği outsourcing ora-
nının artmasına bağlıdır. Bu gün için her yıl
yüzde 4- yüzde 5 oranında artan outsourcing
oranı henüz şirketlerimizi küresel rekabette öne
çıkaracak orana ulaşmamıştır. Lojistik şirketleri-
ni başarı hikayelerinin paylaşılması, yaratılan
avantajın duyurulmaısı konusunda çalışmaya
davet ediyorum.
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Lojistikçilere, tezsiz
yüksek lisans imkan›

T IR şoförlerinin
sendikaları öncü-
lüğünde yürüttük-

leri grev, İtalyan ekono-
misini adeta felç etti. 

3 gün süren TIR şoför-
lerinin grevinde, akarya-
kıt istasyonlarında kuy-
ruklar oluştu, ülkede gıda
sıkıntısı yaşandı. 

İtalya’da yaşananlar
sonrası Türk taşımacıları-
nın ve hükümetin nasıl
adımlar atması gerektiği
bir kez daha sorgulanması
gerekiyor. 

TIR ŞOFÖRLERİ-
NİN 3 GÜNLÜK GREV
FATURASI 3 MİLYAR
EURO

Geçtiğimiz günlerde
İtalya’da toplumu esir
alan büyük bir kaos ya-
şandı. Dört sendikaya
bağlı TIR ve Kamyon şo-

förlerinin yasal grevi, gi-
derek korsan greve dö-
nünce Çizme’de yaşam
felç oldu. Sektörde hükü-
metten istenen hakların 4
yıldır yerine getirilmeme-
si üzerine ülkede trafiğe
çıkan 610 bin TIR şoförü
toplu halde greve gider-
ken eylemler yaparak pa-
ralı otoyol ağını tekerlek-
ler üzerindeki dev kon-
teynırlarla kapattılar. Üç
gün süren ve İtalya’yı
adeta tutsak alan grev, hü-
kümetle sendikalar ara-
sındaki görüşmelerin uz-
laşma konusunda sık sık

kesilmesiyle sinir bozucu
hallere dönüştü. 

Motorin fiyatlarının
2007’de yüzde 17, iş
emeğinin yüzde 5, otoyol
ücretlerinin yüzde 4, TIR
bakımının yüzde 3 artma-
sına karşın şoförlük ücret-
lerinde bir artış görmedik-
leri gibi hayat güvencele-
rinin riskte olduğunu öne
sürdü. Noel öncesi greve
giderek ülkeyi yaşanmaz
hale getiren şoförler, ey-
lemlerini sertliğe dökerek
tüm bağlantı yollarını kes-
ti ve güzergahları kullanıl-
maz hale getirdi.İtalya’da
genel temel ürünlerin ve
özellikle gıda maddeleri-
nin sevkiyatının yüzde
85’ini TIR’larla yapılma-
sıyla büyük kentlerde
benzin ve yiyecek sıkıntısı
hemen kendisini gösterdi.
Benzin istasyonlarında
kuyruklar oluşurken mar-
ketlerde, manavlarda,
bakkallarda ve kasaplar-
da et, sebze, meyve, ha-
mur mamulleri, süt ve süt
su stokları kısa sürede eri-
tilirken, tezgahlar boş
kaldı. 

Bu arada, yakıt yoklu-
ğundan ve üretim parçala-
rı ulaşamadığından, bir-
çok fabrikaya kilit vurula-
rak, işçiler zorunlu izne
çıkartıldı.

Y editepe Üniversitesi ve Indiana Purdue
Üniversitesi ortaklaşa10 dersten olu-
şan, tezsiz Lojistik Sistemleri Yöneti-

mi ve Mühendisliği yüksek lisans programı
oluşturdu. Akşam derslerine katılarak programı
bitiren lojistik hizmeti sunan firmalardaki per-
sonel, hem Yeditepe Üniversitesi’nden hem de
Indiana Purdue Üniversitesi’nden çift yüksek
lisans diploması alabilecek.

Yeditepe Üniversitesi tarafından yeni bir for-
matla sunulan yüksek lisans programının ders-
leri, Yeditepe Üniversitesi ve Indiana Purdue
Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından bir
yıllık eğitim süresi boyunca verilecek. 10 ders-
ten oluşan 30 kredilik programda öğrenciler, 6
haftalık eğitim programını yurt dışında geçire-
cekler.

BEYİN GÜCÜ YETİŞECEK
“Globalleşen rekabetçi ekonomik ortamda

lojistik, ekonominin ve iş dünyasının en önem-
li sektörü olmuştur. Sektörde gelişim ve lojis-
tiğin önemi giderek artmaktadır” diyen proje-
nin mimarı Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Ali Nezihi Bilge, amaçlarının günü-
müz ve geleceğin rekabet ortamında sürdürü-
lebilir rekabet ve başarı için başta lojistik sek-
törü olmak üzere endüstriyel ve ticari işletme-
lerin lojistik konularının yönetimi için ihtiyaç
duyulan beyin gücünü yetiştirmek olduğunu
söyledi.

Lojistiğin, diğer meslek dalları gibi yalın bir
konu veya disiplin olmadığını dile getiren Bil-
ge, düzenledikleri eğitim programı ile öğrenci-
lerine araştırmacı niteliği kazandıracaklarının
altını çizdi. Bilge, “Indiana Purdue Üniversite-

si ile işbirliğine gitmeden önce konunun uz-
manları ile lojistik sektöründe neler yapabile-
ceğimizin analizini yaptık. Lojistik danışman-
ları ve firma sahipleriyle; ‘özellikle sektörün
ihtiyaçları neler, sektörde ne gibi sıkıntılar var,
sektörde neler olması gerekir’ diye uzun uzun
tartışarak Türkiye’nin lojistik konusunda nele-
re gereksinimi olduğunu saptamaya çalıştık.
Bu saptamaların uzantısında, daha önce ikili
anlaşma yapmış olduğumuz Indiana Purdue
Üniversitesi’nde bu konuyu ayrıntılarıyla gün-
deme getirdik. Bu konunun tartışılması sonucu
Indiana Purdue Üniversitesi lojistik sektörün-
deki uzman hocalarıyla, bizde bulunan hocala-
rımızın karşı görüşlerinin bir sentezini yaparak,
yüksek lisans programıyla lojistik sektöründe
hizmet sunun firma personellerine yönelik dü-
zenlenen akşam dersleriyle tezsiz çift yüksek

lisans diploması alma imkânını sağladık” dedi.
“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”
Gecede bir konuşmada Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. İbrahim Fahir Borak yaptı. Prof. Dr.

Borak, konuşmasında özetle
şunları söyledi: “Lojistik Sis-
temleri Yönetimi ve Mühendis-
liği, Türkiye’de Yeditepe Üni-
versitesi’nin ve YÖK’ün istediği
standartları yerine getiren bir
programdır. Böyle olmasına kar-

şı sadece akademik ağızda değil, uygulamaya
dönük bir program olarak düşünüldü. Bu Yedi-
tepe Üniversitesi’nin uluslararası nitelikte ça-
lışmaların bir parçasıdır. Böyle bir programın

meydana getirilmesi birkaç kurumlarla an-
cak mümkün oldu. Bütün bu standartların
sağlanması, bahsi geçen kurumların onayla-
rının alınması çok yoğun bir çalışma icap et-
tirdi. Umut ederim bu program bizim bek-
lentilerimizin üstünde olacak. Elimizden ge-
leni yapacağız.”

Indiana Purdue Üniversitesi ile Yeditepe
Üniversitesi, ‘Lojistik Sistemleri Yönetimi ve

Mühendisli¤i’ çift diploma yüksek lisans program›n›
düzenledi¤i kokteyl ile aç›klad›. Lojistik sektör

çal›flanlar› tezsiz yüksek lisans yapacak.

YYeeddiitteeppee ÜÜnniivveerrssiitteessii,, ““LLoojjiissttiikk SSiisstteemmlleerrii YYöönneettiimmii vvee MMüühheennddiissllii¤¤ii”” pprroo--
jjeessiiyyllee TTüürrkkiiyyee’’ddee bbiirr iillkkee iimmzzaa aattaarraakk,, lloojjiissttiikkttee bbeeyyiinn ggüüccüü yyeettiiflflttiirreecceekk

TIR şoförleri
istedi; İtalya’da
hayat durdu
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Kurumlar, layıkıyla
görevini yapsın!..

Karayolları Erzurum Bölge Müdürlüğü yetki-
lileri gene alınacaklar amma karayolların-

daki aksaklıkları yazmak zorundayız. Çünkü
Karayolları insanların rahatça ulaşım ve yaşa-
mı ile alakalı olduğu gibi aynı zamanda seyahat
hürriyetinin de olmazsa olmazıdır. Bu nedenle
yerel basın olarak konuyu devamlı gözlemlen-
mek durumundayız. Yoksa bizim kişilerle işimiz
yok. Sistemleri ve dolayısıyla kurumların aksa-
yan yanlarını gündeme getiriyoruz.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün son yıllar-
da yaptığı çalışmalar gerçekten dikkat çekici.
AK Parti Hükümeti’nin iş başına gelmesiyle ka-
rayollarının faaliyetlerinde büyük bir artış var.
Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın “Duble yol”
çalışmalarını başlatması ile birlikte Karayolları’-
nın sorumluluğunun arttığını biliyoruz.

Duble yolların yapılması birçok yerde belirgin
bir şekilde trafiği rahatlatmıştır. İstatistiklere
bakmadım ama duble yolların devreye girmesi
ile muhtemeldir ki trafik kazaları da önemli ölçü-
de azalmıştır. Bu nedenle duble yol çalışmaları
süratle tamamlanırsa çok yararlı olacaktır.

Karayolları Erzurum Bölge Müdürlüğü tara-
fından gazetemize gönderilen yazılı açıklama-
da, duble yol çalışmaları kapsamında Ağrı vila-
yetinin 81 il içinde 22.sırada hizmet aldığı ifade
ediliyor. Fakat yaşadığımız Ağrı ilinde bölge
müdürlüğünün bu açıklamasını teşvik edecek
oranda ne yapılmış bir yol var ne de bir çalış-
ma... Ağrı bölgesinde yıllardan beri yol çalışma-
ları ağır aksak bir şekilde yürüyor.

Diğer yandan Karayollarının bölgemizde
yaptırdığı yolların büyük bir kısmı kalite açısın-
dan da ortalamanın altındadır. Muhtemelen dü-
şük maliyetler ya da teknik yetersizliklerle yapı-
lan Ağrı yolları nerede ise bir yıl bile devam et-
meden yamalanmakta ya da yollarda bolca çu-
kurlar meydana gelmektedir. Rahatlık la söyle-
nebilir ki Ağrı’nın yolları kısa süreli bir yağmu-
run yağması ile de kolayca bozulabiliyor.

Binaenaleyh Ağrı’da yapılan yollar verimlilik
açısından değerlendirmeye tabi tutulduğunda
ne yazık ki Karayolları Erzurum Bölge Müdürlü-
ğü’nün başarısından söz edilemez. Bilinmekte-
dir ki devlet olarak girmeye çalıştığımız AB’de
yolların ömrü en az yirmi yıldır. Ağrı’da ise da-
ha bir yıl bile dolmadan yollar bozulmaktadır.

Doğubeyazıt’ın bir başka sıkıntısı ise transit
yoldan geçen araçlar yayalar için büyük tehli-
keler oluşturuyorlar. Bu nedenle ilçe içinde
transit geçen araçların hızları bir şekilde düşü-
rülmelidir. Araçların hızları da ancak kavşak ya-
pılması ve bu kavşaklarda trafik ışıklarının tesis
edilmesi ya da yollarda kasis yapılması ile
mümkündür.

İran’a giden transit yol nüfus yoğunluğu yük-
sek olan bir mahallenin içinden geçmektedir.
Bu bölgede her geçen gün yeni binalar yapıl-
maktadır. Dolayısıyla büyük-küçük herkes kar-
şıdan karşıya geçmek durumundadır. Gerek
okullara gitmek gerek ise iş icabı yolun bir tara-
fından diğer tarafına geçmek isteyen kişilere
yoldan süratle geçen araçların çarpma riski çok
yüksektir. 

Binaenaleyh bu bölgede Karayolları ile birlik-
te trafik komisyonunun da devreye girmesi ge-
rekir. Öncelikle şehir içinde geçen transit yolda
mutlaka sürat tahdidine gidilmeli ve bu konuda
gerekli uyarı levhaları dikilmelidir. Ayrıca transit
yolda kısa aralıklarla kasisler oluşturulmalı ve
bu şekilde araçların sürat yapması önlenmeli-
dir.

Transit yol üzerinde henüz eğitim ve öğreti-
me başlayan Ahmedi Hani Okulu da nazara
alındığında tehlikenin boyutu daha da büyü-
mektedir. Karayolları, Belediye ve Trafik Komis-
yonu bu çalışmayı hemen ya da mutlaka baş-
latması gerekir. Çünkü yarın çok geç olabilir. 

Lütfen her kurum layıkıyla görevini yapsın.

Menmet 
KOÇ

Mehmet KOÇ

DOĞUBEYAZIT’TAN

34 y›ld›r de¤iflmeyen
kalite: Cömertler Damper

1973 yılında Ayhan, Orhan, Ertuğrul
Cömertoğlu tarafından damper sek-
törüne giren bu üç işadamı, çalış-

malarından, kalitesinden taviz vermeksi-
zin iyi hizmet anlayışı ve müşteri mem-
nuniyetini sürdürmeye devam ediyor.
Kalitenin ne derecede önemli olduğunu
idrak eden Cömertler Damper, kullandı-
ğı malzemeleri en ufak detayına kadar
inceleyen, en üst kalitesine kadar kaliteli
malzeme kullanan bir firma olma özelli-
ğini taşıyor.

Cömertler Damper, üretimde bulun-
duğu ürünlerde temel amaç olarak belir-
tilen bu kaliteyi ulusal ve uluslararası bo-
yutlara getirip, belgelendirmeyi amaçla-
makta. 1973’den bugüne kazanmış oldu-
ğu imalat tecrübesiyle değişik sektörlere
hitap eden kuruluş, bu hizmetini başarı-
larla devam ettiriyor. Yapmış olduğu işin
bilincinde ve daha iyisini yapmanın gay-
reti içerisinde bulunan Cömertler Dam-
per, yılların verdiği tecrübeyi daha iyiye
ulaşmak için teknolojik yatırımlarına ara-
lıksız devam ediyor.

ÜRÜN YELPAZESİ GENİŞ
Cömertler Damper’in üretimde oldu-

ğu ürün yelpazesinde oldukça geniş çap-
lı mamüller bulunuyor. Bu ürünler ara-
sında Kuvvet Tipi Damper, Kaya Tipi
Damper, Hafriyat Tipi Damper, Havuz
Tipi Damper, Oklit Tipi Damper, Dorse,
Kum Tipi Damper, Kırkayak Tipi Dam-
per Çeşitleri ile 250’lik Damper üretim-

leri bulunuyor. Cömertler Damper bin
600 m2’lik kapalı alana sahip üretim te-
sislerinde bu çalışmalarını yürütüyor.

Kalitesinden asla ödün vermeyen
ürünler, iskeletinden boyanmasına, mon-
te edilmesine kadar deneyimli, profesyo-
nel 20 kişilik bir ekip tarafından gerçek-
leştiriliyor. Tamamen öz kaynaklarını
kullanarak imalatta bulunan Cömertler
Damper, müşteri memnuniyetini ilk pla-
na alan ciddi bir kuruluş…

Bulunduğu seri imalat aşamasının ya-
nında müşteri istekleri doğrultusunda da
bu hizmeti sürdüren firmanın diğer pren-
siplerinden biri de gelen müşterisini

çok bekletmemek. Sipariş alındığı andan
teslimata kadar geçen süreç içinde yaptı-
ğı çalışmaları müşterisine danışan, onlar-
dan bilgi alabilen ve “en iyi olmak ge-
rektiğine” inanarak üreten kuruluşun tek
hedefi sektörde hedefledikleri yere gele-
bilmek. Cömertler Damper Yönetim

Kurulu Üyesi Orhan Cömertoğlu; “Sek-
törde bu işi yapabilen birçok meslektaşı-
mız bulunuyor. Bizler bu işe başladığı-
mızda sektörün yolunun oldukça açık ol-
duğunu gördük. Bu işte kaliteli imalat ve
müşteri memnuniyeti çok önemlidir.
Müşteri bir kez geldi mi ikinci kez de
gelmeli. Aldığı sonuçtan memnuniyet

duymalı. Biz bunu kendi müşterilerimiz
içinde başardık. Ankara’da damper üre-
ticisi denildiğinde hemen ‘Cömertler’
adı akla gelir. Bahsettiğiniz gibi biz bir
de müşteriyi bekletmeyiz. Sipariş üze-
rinde mutabık kaldığımızda hemen üre-
tim aşamaları başlar. Konusunda çok de-
neyimli, bilgili, teknolojiyi takip eden
profesyonel 20 personelimiz mevcut.
Canla başla çalışıp bilgi ve birikimlerini
yaptıkları işe adapte ederler. Sonuçta
müşterimiz de memnunluk duyar, bizde
onun memnuniyetinden dolayı memnun
oluruz” dedi.

İlkleri Türk sanayisine kazandırmayı
kendisine ilke edinmiş olan Cömertler
Damper, üretimde bulunduğu bu ürün-

lerle müşterilerine anahtar teslimi çö-
zümler sunuyor.  Yarım asra yaklaşan
hizmet süresi içinde hafriyat alanları ve
özel projelere çözüm ortaklığı sunan fir-
ma, sektöründe kalitesinde liderliği ya-
kalamak için müşterilerinin istek ve
beklenti ve gereksinimlerini ön plana
alarak, çalışanlarının ortak katılımı ve
çabalarıyla sürekli gelişim anlayışı içe-
risinde kalite yönetim sistemi şartlarını
sağlayarak tam anlamıyla memnun et-
meyi idrak eden bir kuruluş olmanın
haklı gururunu yaşamakta bunları sağ-
larken de çevreye duyarlı davranarak,
çalışanlarının işçi sağlığı ve güvenliği
konularında gelişimlerini sağlamayı ta-
ahhüt etmektedir.

YY ılda iki taksit halinde ödenen motor-
lu taşıtlar vergisi tutarları, 2008 yı-
lında yüzde 7.2 oranında artırılarak

yeniden belirlendi.
Maliye Bakanlığı’nın Motorlu Taşıtlar Ver-

gisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayım-
landı. Buna göre motorlu taşıtlardan Ocak ve
Temmuz aylarında olmak üzere iki taksitte

alınan ve aracın yaş ve silindir hacmine göre
değişen motorlu taşıtlar vergisinde 2008’de
tahsil edilecek tutarlar, yüzde 7.2 olan artırıl-
dı.

Kamyon, kamyonet, çekici ve benzeri
araçların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tuta-
rı ise şöyle oldu:

Bin 500 kg’a kadar araçlarda 1-6 yaş ara-

sındakiler yıllık 379 YTL’lik, 7-15 yaş arasın-
daki araçlar 252 YTL, 16 ve üzerindeki araç-
lar ise 125 YTL motorlu taşıtlar vergisi vere-
cek. 

Bin 501-3 bin 500 kg’a kadar olan kam-
yon, kamyonet, çekici ve benzeri araçlarda
ise 1-6 yaş aralığındaki araçlar 760 YTL, 7-15
yaş arasındaki araçlar 442 YTL, 16 yaş ve
üzerindeki araçlar ise 252 YTL vergi verecek. 

3 bin 501-5 bin kg’a kadar olan araçlarda
1-6 yaş aralığındaki araçlar bin 141 YTL, 7-
15 yaş arasındaki araçlar 950 YTL, 16 yaş ve
üzerindeki araçlar ise 379 YTL motorlu taşıt-
lar vergisi ödeyecek. 

5 bin-10 bin kg’a kadar olan araçlarda 1-6
yaş aralığındaki araçlar bin 268 YTL, 7-15
yaş arasındaki araçlar bin 077 YTL, 16 yaş ve
üzerindeki araçlar ise 507 YTL motorlu taşıt-
lar vergisi ödeyecek. 

10.001-20 bin kg’a kadar olan araçlarda 1-
6 yaş aralığındaki araçlar bin 521 YTL, 7-15
yaş arasındaki araçlar bin 268 YTL, 16 yaş ve
üzerindeki araçlar ise 760 YTL motorlu taşıt-
lar vergisi ödeyecek.

20.001 kg ve üstü araçlarda 1-6 yaş aralı-
ğındaki araçlar bin 902 YTL, 7-15 yaş arasın-
daki araçlar bin 521 YTL, 16 yaş ve üzerin-
deki araçlar ise 886 YTL motorlu taşıtlar ver-
gisi ödeyecek.

Kamyon ve çekicideki
MTV oranları arttı...

SS
ürücüler, aman dikkat! Yolunuz Kızılay’a düşer-
se, caddelerde hata yapmamaya dikkat edin. Ka-
meralı trafik polisleri, hata yapan sürücülere göz

açtırmıyor. Atatürk Bulvarı ya da GMK üzerindeki
trafik polisleri hata anını, ellerlindeki kameralarla,  fo-
to çekerek ya da kameraya kaydederek tespit ediyor.
Bu cadde üzerinde, “Valahi memur bey, hatam yok!”
şeklindeki itirazlar geçerli değil… İtiraz edilince, ha-
tanız size hemen kameradan gösteriliyor. Cezalar da
bu tespitlere göre kesiliyor. Trafik polisleri hata ya-
pan sürücüleri hiç affet-
miyor. Kızılay’a yolu dü-
şen sürücüler Atatürk
Bulvarı  veya G.M.K
Bulvarı üzerinde seyre-
derken hata yapmamaya
gayret göstermeli.Yoksa
kameralı trafik polisleri
affetmiyor, basıyor ceza-
yı… Bizden söylemesi.

İskenderun’a atanan Cilve-
gözü Muhafaza Müdürü
Mustafa Dinçer ve emek-

liye ayrılan Muhafaza Müdür
Yardımcısı Mustafa Çiftçi
onuruna Hatay’ın Reyhanlı il-
çesinde yemek verildi.

Cilvegözü Sınır Kapısı kafe-
teryasında verilen yemeğe
Gümrük Müdürü Kaymakam
Cemalettin Yılmaz,  İskende-
run Gümrükler Başmüdürü
Ali Fuat Kılıç, Gümrük Müdü-
rü Servet Balgıç, Kaçakçılık
İstihbarat Büro Amiri Mustafa
Açıcı ve muhafaza müdürlüğü
personeli  katıldı.

Mesleğinde 31 yılını ta-
mamlayarak emekli olan Mu-
hafaza Müdür Yardımcısı

Mustafa Çiftçi’ye hizmetle-
rinden ötürü bir plaket, Türk
Bayrağı ve çeşitli hediyeler
verildi.  

Bu arada emekli olan Mu-
hafaza Müdür Yardımcısı
Mustafa Çiftçi, çiftçilikle uğ-
raşacağını açıkladı. Öte yan-

dan Gümrük Muhafaza Mü-
dürü Mustafa Dinçer’in ise İs-
kenderun Gümrük Başmüdür-
lüğü’ne atandığı belirtildi.

Ankara Ostim Sanayi Sitesi’nde tam 34 y›ld›r damper üretiminde bulunan Cömertler Damper, bu süre içinde
edinmifl oldu¤u bilgi ve birikimini günümüzün teknolojisiyle birlefltirerek sektörüne hizmet vermeye devam ediyor

2008 y›l›yla birlikte zam haberleri de pefli s›ra gelmeye bafllad›.
Son zam haberi, motorlu tafl›tlar vergisinde kendisini gösterdi.

ÖÖ
zelleştirilmesi gündemde olan Boğaz Köp-
rüleri ve paralı otoyolların 2007’de 486
milyon 189 bin YTL gelir elde ettiği açık-

landı.
Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre; İs-

tanbul Boğaz Köprüleri ile paralı otoyollardan
yapılan geçişlerden sağlanan gelir, Kasım sonu
itibariyle 486 milyon 189 bin YTL'yi buldu. 

2007’nin ilk 11 ayında, Boğaz Köprüleri’nden ya-
pılan geçişlerden 180,1 milyon YTL gelir elde
edilirken, bu sürede her iki köprüden çift yönlü
olarak 135 milyon 956 bin aracın geçiş yaptığı
öğrenildi. 

PARALI OTOYOLLARIN GELİRİ
ARTIYOR
Yılın ilk 11 ayının verile-
rine göre; işletmedeki 6
paralı otoyol güzergâhın-
dan geçiş yapan 147 mil-
yon 82 bin araçtan 306,1
milyon YTL gelir elde
edildi. Aralık 2007 ile bir-
likte bu yıl sonunda köprü
ve paralı otoyollardan elde

edilecek toplam gelirin 530 milyon YTL'ye
ulaşması tahmin ediliyor. 2006 yılında köprü ve
otoyolların toplam geliri yüzde 29 artarak 410,7
milyon YTL düzeyinde olmuştu. Paralı yollara
en son 2006 Temmuz’unda zam yapılmıştı.

Köprü ve
otoyollar para
bas›yor 

Fotolu trafikçiler
işbaşında!..Cilvegözü’nde veda yeme¤i

Veda yeme¤ine kat›lan
davetliler, samimi bir
ortamda unutamaya-
caklar› bir gece yaflad›.

M.Sabri DÂNÂBAfi/Ankara

FFeevvzzii ÖÖZZTTÜÜRRKK//AAnnkkaarraaAAbbiitt KKZZIILLCCAA//RReeyyhhaannll››

RODPA,
hissesini satıyor
RODPA Araç

Servis Pazar-
lama ve Tica-

ret A.Ş.’ye ait RO-
DER Ankara Toplu
İşyeri Yapı Koope-
ratifi’nde bulunan 8
hissenin kapalı zarf
usulü satışa sunul-
duğu öğrenildi.

Karayoluyla ulus-
lararası eşya taşı-
macılığı yapan fir-
maların araç yatı-
rımlarının kurumsal
bir yapı altında or-
tak bir şirket üze-
rinden yürütülmesi
amacıyla 2003'te

229 firma ve kişinin
ortaklığıyla kurulan
RODPA, RODER
Ankara Toplu İşyeri
Yapı Kooperati-
fi’nde bulunan his-
selerini satışa çıkar-
dı.

Kooperatifte 8
hissesi bulunan
RODPA, teklifleri
kapalı zarf usulüyle
alacak. RODER
üyelerine öncelik
tanınacak ihalede,
muhammen bedel
beher hisse için
350bin olarak belir-
lendi.
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Psikosomatik’te
kesin tedavi!..

Hatırlayacağınız üzere daha önceki yazımızda psikolo-
jik rahatsızlıklardan Psikosomatik’i ele alarak, rahat-

sızlığın belirtilerini işlemiştik. Bu yazımızda da kısaca Psi-
kosomatik’in tedavi yöntemlerine değinmek istiyorum!..

Psikosomatik, psikolojik kökenli olan fiziksel hastalıkla-
ra verilen genel addır. Yunancada ruh anlamına gelen
‘psyche’ ile beden anlamına gelen ‘soma’ kelimelerinin bir-
leşmesinden oluşmuştur. Rahatsızlığın çıkış noktasının
psikolojik sorun olduğunu “Hastalıkların çıkış noktası psi-
kolojiktir” başlıklı yazımda kaleme almıştım.

Öncelikle şunu belirmek isterim ki; eğer ortada bir ra-
hatsızlık varsa, bunun tedavisi de vardır. Bunu asla unut-
mayalım. Önemli olan bireydeki rahatsızlığın teşhisi ve
hastalığın tanısıdır. Ortaya çıkan hastalıkların tedavisi yö-
nünde bilim adamları sürekli çalışmalar yaparak, hastalı-
ğın çıkış noktasını ve tedavi yöntemlerini buluyor…

Geçmiş yıllarda psikiyatri uzmanlarına veya psikologla-
ra gidenlere tabiri caizse “deli” damgası vuruluyordu. Bu
yüzden de psikolojik rahatsızlıkları bulunan insanlar; “ba-
na da deli diyecekler… Ben deli değilim ki psikologa veya
psikiyatri uzmanlarına gideyim…” gibi düşünerek muaye-
ne olmaktan kaçıyordu. Ama günümüzde bu tabular kırıl-
dı ve insanlar yaşadıkları rahatsızlıktan kurtulmak için psi-
kiyatri uzmanlarına muayeneye gidiyor, psikologlardan
yardım alıyor!.. Bunu anlatmamdaki sebep: birçok rahat-
sızlıkların çıkış noktası psikolojiktir!.. 

Psikosomatik rahatsızlığın tedavisinde hipnoz yöntemi
de kullanılır. Hipnoz ayrıca: çeşitli ameliyatlarda, diş he-
kimliğinde, bağımlılıkların tedavisi, kilo problemlerinde,
cinsel sorunlar, ağrı, okuma, hafıza ve öğrenme kapasite-
lerinin artırılması, kekemelik, tik bozuklukları, tırnak yeme,
psikonevrotik bozukluklar, yeme bozuklukları, gece işe-
meleri, psikoanaliz, hipnoanalizde ve çeşitli ruhsal bozuk-
lukların tedavisinde, çeşitli psikosomatik hastalıklarda,
günlük stresler sonucu oluşan gerginliklerde bedensel ve
zihinsel gevşeme amacıyla, ağrısız, narkozsuz doğum
yaptırmada yardımcı olarak kullanılabiliyor.

Yine bunun yanında; psikoterapi yöntemleri ve bilişsel
psikoterapi uygulanır. Uygulanan terapiler sonucu hasta
normal hayata döner ve bir müddet daha tedavi gördükten
sonra hayatına kaldığı yerden devam eder. Tedavide,
E.M.D.R. yöntemi uygulanmaktadır. Burada sonuç çok
başarılıdır ve hastalık kesinlikle tekrar nükse yapmaz.

Psikolojik rahatsızlıklardan uzak, sağlıklı günler dileğiy-
le hoşça kalın!..

YAKLAŞIM

Alanur
ÖZALP

Uzman PsikologUzman Psikolog
(0212)(0212) 292 09 49292 09 49

Alanur ÖZALP

S ilopi Şoförler ve Otomobilci-
ler Odası Başkanı Heşar Ha-
şimoğlu, 2003 yılında

ABD'nin Irak'ı işgalinin ardından
bu ülkedeki petrol rafinelerinin
uzun süre çalışamadığını ve bunu
fırsat bilen bazı yabancı ülkelerin,
Mersin ve İskenderun limanlarını
kullanarak, uzun süre Irak'a akarya-
kıt sevkiyatı yaptığını bildirdi.

2006 yılı başlarına kadar devam
eden sevkiyatlar dolayısıyla nakli-
yat şirketleri ve kamyon sahipleri-
nin araçlarının kasalarını sökerek, 7
ile 10 bin YTL'ye akaryakıt tankı
monte ettirdiğini anlatan Haşimoğ-
lu, ''O dönem çok kar getiren bu iş,
Irak'taki rafinerilerin tekrar çalış-
maya başlamasıyla son buldu'' dedi. 

Tankerlerine iş bulamayan kam-
yoncuların akaryakıt tanklarını sök-
türerek, yerine tekrar kasa monte
ettirdiğini belirten Haşimoğlu, şöy-
le devam etti:

''Şırnak ve çevresinde 10 bine ya-
kın akaryakıt tankı hurdacı bekliyor.
Yüzlerce kamyon sahibi bu işten
zarar etti. Banka kredisi çekerek

kamyonunu tankere çeviren esnaf,
harcadığı parayı çıkaramadan sevki-
yat bitti. Şimdi binlerce tanker Şır-
nak, Cizre, Nusaybin ve Silopi çev-
resinde boş arazilerde kaderine ter-
kedilmiş durumda. 7 ile 10 bin
YTL'ye maledilen bu tankerleri
500-600 YTL'ye hurdacılar alıyor-
du, artık onlar da almaz oldu. Çev-
rede sağlıksız ve kötü görüntü oluş-
turuyor.''

Bölgedeki kamyoncuların Irak'a iş
alamadıklarını da anlatan Haşimoğ-
lu, bunun Irak'a mal veren ülkelerin,
gümrük işlemleri daha kısa süren
İran, Suriye ve Ürdün Limanları'nı
tercih etmesinden kaynakladığını
kaydetti.Kamyoncu Halit Eğlenen
de, Irak'tan Türkiye'ye gelen ve li-
manlardan yük alan yabancı kam-
yonların 2-3 gün içerisinde gümrük-
leme işlemi yapabildiğini, ancak
Türk kamyoncuların kimi zaman li-
man ve sınır kapısında toplam 20 gün
gümrükleme sırası beklediğini söyle-
di.Eğlenen, ''Iraklı şoför ayda 4-5 se-
fer yaparken, biz 40 günde 3 sefer
yapabiliyoruz. Firmalar bu nedenle
bize iş vermiyor'' diye konuştu.

Türkiye genelinde araçlarTürkiye genelinde araçlar
hurdaya çekilmeyi bekliyorhurdaya çekilmeyi bekliyor
Irak'a benzin ve motorin sevkiyat›n›n
azalmas›yla kamyonlardan sökülen
yaklafl›k 10 bin tanker, fi›rnak ve çev-
resinde hurdac›ya sat›lmay› bekliyor.
Halil COfiKUN/Silopi

HHeeflflaarr HHaaflfliimmoo¤¤lluu

“yeni y›lda tüm yüklerinizin sagl›k, mutluluk 
ve bol kazançlar getirmesi dile¤iyle..”

Koluman A.Ş. İstanbul Şube
Yakacık Yolu No:103 Samandıra
Kartal/İstanbul
Tel : 0216 311 80 50
Fax : 0216 311 82 29

Koluman A.Ş. Ankara Şube
Konya Yolu No:199 
Balgat/Ankara
Tel : 0312 473 70 00
Fax : 0312 473 70 42

Koluman A.Ş. Ankara Gölbaşı Şube
Ankara-Konya Devlet Karayolu 5. Km
Gölbaşı/Ankara
Tel : 0312 497 55 00
Fax : 0312 497 55 41

Koluman A.Ş. Gaziantep Şube
Otoyol Organize Sanayi Çıkışı 
Gaziantep Cad. No: 117
Aktoprak/Gaziantep
Tel : 0342 473 85 00
Fax : 0342 473 84 00

Koluman A.Ş. Mersin Şube
Yenice Otoyol Çıkışı
Tarsus/Mersin
Tel : 0324 651 42 42
Fax : 0324 651 42 45

www.koluman.com.trKOLUMAN KÖGEL
TREYLER SANAYİ A.Ş.
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