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Motorin Fiyatlar›
‹stanbul :   2.58
Ankara :   2.59
‹zmir :   2.59

Adana :   2.59
D.Bak›r :   2.65
Kayseri :   2.62
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IBU’ya seçilin ilk Türk
üye ve işadamı İzzet Sa-
lah,”TIR karnesi, arabanın

ve yükün pasaportudur. Ba-
tı’ya 300 bin sefer yapıyoruz
ve Türk nakliyecisi bu karne-
ler sayesinde ayakta duruyor”
dedi. BM nezdinde temsil edi-
len IBU’da (Uluslararası Kara
Taşımacılığı) ilk kez görev ya-
pan ve İtalyan Devleti tarafın-
dan nişan ile ödüllendirilen
nakliyeci işadamı İzzet Salah,
çalışmaları hakkında bilgi ver-
di.

İzzet Salah, Taşımacılar
Gazetesi ile yaptığı röportajda,
sorularımızı cevapladı.

IRU’nun nakliyecilik sektö-

rüne ve özellikle teknoloji an-
lamında katkıları olacak mı?
Veya bu yollarla ilgili neler
olacak?

“IRU’nun en büyük katkısı,
TIR karnesidir. TIR karnesi
bir arabanın ve bir yükün pa-
saportudur. Bugün, Doğu ya
da Batı’ya, TIR karnesi olma-
dan gitme ihtimali yok. Belki,
Avrupa Birliği ülkelerine, gi-
dip gelebilirsiniz. İran’a, Suri-
ye’ye, Azerbaycan’a, Irak’a,
Rusya’ya gidemezsiniz. TIR
karnesi, kefalettir ve pasaport-
tur. Biz, Batı’ya 300 bin sefer
yapıyoruz. Sonuçta, Türk nak-
liyecisi bu TIR karneleri saye-
sinde ayakta durabiliyor. 7’de

“TIR karnesi pasaporttur

D AF’ın, ultra-modern ve
çevreye son derece
duyarlı yeni Motor

Test Merkezi Hollanda Başba-
kanı Balkenende tarafından
açıldı.

Avrupa’da ki önde gelen di-
zel motorlu kamyon imalatçıla-

rından biri olan DAF Trucks
N.V.’nin yeni motor test mer-
kezi Hollanda Başbakanı Jan
Peter Balkenende tarafından
Eindhoven’de açıldı. 

Açılış töreninde, yeni mo-
tor test tesisinin, 20 gelişmiş
test hücresine sahip ve dün-

yadaki en modern test mer-
kezlerinden biri olduğu bil-
gisini veren DAF Trucks
N.V. Yönetim Kurulu Baş-
kanı Aad Goudriaan, “Mo-
tor Test Merkezi, gelecekte
daha etkili ve daha temiz
motorların geliştirilmesinde
önemli bir rol oynayacak ve
DAF’ın motor gelişimindeki
lider pozisyonunu koruma-
sını sağlayacak. Bu ultra
modern test merkezine ya-
pılan 50 milyon Euro’nun

üstündeki yatırım aile şirke-
timiz PACCAR’a bağlı olan
DAF’ın 50 yıldan daha fazla
olan motor geliştirme ve
üretim bilgisine dayanan de-
neyim ve tecrübelerini vur-
gulamaktadır” dedi. 5’te

Panelvan araçlara
K2 Belge floku!
R uhsatında kamyo-

net yazmasına rağ-
men, otomotiv ba-

yilerinin hususi oto olarak
sattıkları Kangoo, Doblo,
Caddy, Connect gibi araç-
ların K2 Yetki Belgesi alma
zorunluluğu var. Kanun’a
göre ayrıca bu araçları kul-
lanacak sürücülerinde SRC
Belgesi alması gerekiyor.

Konuya ilişkin açıkla-
malarda bulunan Ulaştır-
ma Bakanlığı’ndan bir yet-
kili, “Kanun’a göre ruhsa-
tında kamyonet yazan tüm
araçların K2 Yetki Belgesi
alma zorluluğu var. Ba-
kanlığımız, K2 Yetki Bel-
gesi denetimlerinde açık-
lanan süreyi uzattı. Belirti-
len tarihe kadar ruhsatla-
rında kamyonet yazan araç
sahipleri K2 Yetki Belge-
si’ni almak zorundadır. Bu
tür araçları hususi oto ola-
rak kullanan araç sahipleri
ise en kısa zamanda araç-
larında gerekli tadilatları
yaptırarak, ruhsatlarını hu-

susiye çevirmeleri gereki-
yor. Ruhsatlarını hususi
otoya çeviren araçları sa-
hiplerinin K2 Yetki Belge-
si alma zorunluluğu yok”
yorumunu yaptı.

Öte yandan Temmuz
2006 yılında İçişleri Ba-
kanlığı, 2918 Sayılı Kara-
yolu Trafik Kanunu’nda
değişiklik yaparak araçlar-
da son değişikliklerin ya-
pılmasını ve Ağustos 2006
tarihinde de araç dönüşü-
münün tamamen durdurul-
duğunu açıklamıştı. Konu
hakkında açıklama yapan
Ulaştırma Bakanlığı yetki-
lisi’nin Bakanlıklar arası
iletişim kopukluğunun ol-
duğunu ortaya koydu.

Hafif Ticari araç pazarın-
da ciddi oranda daralma
yaşanacağını dile getiren
otomotiv satıcıları ise; Hu-
susi kullanım için bu araç-
ları tercih eden müşterile-
rin, K2 Yetki Belgesi son-
rası farklı araçlara yönele-
ceğini ifade ediyor. 8’de
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4925 Say›l› Karayolu Tafl›ma Kanunu’nun ilgili mevzuat› gere¤i ruhsat›nda kamyonet yazan araçlar›n K2 Yetki
Belgesi alma zorunlulu¤u var. Bakanl›k, K2 Yetki Belgesi denetimlerine 1 Ocak 2008 tarihinde bafllayacak

Kırgızistan da
“evet” dedi
İİ zmir, yıllardır hayalini kurduğu ‘Fuarlar

kenti’ olma yolunda gerçekleştirdiği ça-
lışmaların en heyecanlısını, EXPO 2015’e

adaylık sürecinde yaşıyor. 
İzmir’in adaylığına dünyanın dört bir yanın-

dan destek almaya çalışan TOBB/DEİK Baş-
kanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu’na, Yuna-
nistan’dan sonra Kır-
gızistan da destek ve-
receğini açıkladı.
Dünya’nın sayılı or-
ganizasyonlardan bi-

ri olan EXPO 2015’in İzmir’de gerçekleştiril-
mesi için TOBB ve DEİK tarafından başlatılan
yoğun çalışmalar kapsamında, Kırgızistan ile
de görüşen Hisarcıklıoğlu’nun, Kırgızların des-
teğini de almayı başardığı öğrenildi. 2’de

Ford, ihracatta ilk
s›ray› kapt›rm›yor

SS on 6 yıldır oto-
motiv pazarının
lideri olan Ford

Otosan, 2007 yılındaki
ihracat gelirini 3,4 mil-
yar dolar olarak açıkladı.
2006 yılından 2007 yılına
kadar yüzde 9’luk bir bü-
yüme gösteren Ford Otosan, 2007 yılı üretimini
yüzde 11’lik bir artışla kapattı. 16 farklı ülkeye 2
bin 7 adet cargo ihracatı da gerçekleştirdiklerini
ifade eden Ford Otosan Genel Müdürü Flewitt,
2007’nin verimli geçtiğini açıkladı.              4’te

Bakan Yazıcı, “sorunlara
ortak çözüm bulanacak”
D evlet Bakanı Hayati Yazıcı,

AB sürecine giren Türki-
ye’nin dış ticaret hacminin

270 milyar dolara ulaşacağını belirte-
rek, gümrük müşavirlerinin kambiyo-
dan hukuksal gelişmelere kadar herşeyi
bilmesi gerektiğini söyledi.

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Tür-
kiye’nin ihracat noktasında büyük
gelişmeler yaşayıp, buna hazırlıklı
olunmasını vurguladı.

Türkiye Gümrük Müşavirleri, gümrük
idarelerinde yaşanan sıkıntıların genel de-
ğerlendirmesini yapmak üzere Sultanah-
met Armada Otel’de 12’nci ortak toplan-
tısını düzenledi. Toplantıya, Devlet Bakanı

ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı,
Gümrük Müsteşarı Emin Zararsız,
Gümrük Müsteşar Yardımcısı Umman
Hamidoğulları, İstanbul Gümrük Mü-
şavirleri Derneği Başkanı Cihangir Ön-
ger ve dernek üyeleri katıldı. 10’da

Sarp’ta yenileme
çal›flmalar› bafllad›

S arp Sınır
Kap ı s ı ’n ın
yeniden in-

şa edilerek mo-
d e r n l e ş t i r i l m e s i
için yıkım çalışma-
larına başlandı.

Modernizasyon
programına dâhil
edilen Sarp Gümrük
Kapısı’nın yap-işlet-
devret modeliyle
yeniden inşası ve iş-
letmesine ilişkin
uygulama sözleş-
mesi, geçtiğimiz ay-
larda Başbakan Yar-
dımcısı ve Devlet

Bakanı Hayati Yazı-
cı, Gümrük Müste-
şarı Mehmet Emin
Zararsız, Türkiye
Odalar ve Borsalar
Birliği Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu
ve Gümrük Turizm
İşletmeleri A.Ş. Yö-
netim Kurulu Baş-
kanı Arif Parmak-
sız’ın katılımlarıyla
imzalandı. 11’de

GGüümmrrüükkççüülleerr,, ssoorruunnllaarr›› mmaassaayyaa yyaatt››rrdd››

Türkiye’ye güveniyoruz
S cania Finans Yö-

netim Kurulu Baş-
kanı Claes Jacobsson,
Scania Tüketici Finans-
manı Yönetim Kurulu
Başkanı Eddie Mues ve
Doğuş Otomotiv Sca-

nia Genel Müdürü Tol-
ga Senyücel’in de katıl-
dığı toplantıda 2007 yı-
lında Türkiye’de ger-
çekleştirdikleri finansal
operasyonları değerlen-
di. 10’da
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Cemre’nin gücü
Halkımızın arasında yaygın olarak

baharın müjdecisi olarak bilinen sı-
caklığın artması olayına Cemre denir.
Cemre, birer hafta arayla havaya, suya
ve toprağa düştüğüne inanılan bir ısıtıcı
güçtür (Meydan Larousse, 1969). 

Cemre üç tanedir: Birinci Cemre ha-
vaya (19-20 Şubat), ikinci Cemre suya
(26-27 Şubat) ve üçüncü Cemre de (5-
6 Mart) toprağa düşer. Her Cemre’nin
düşüşüyle hava sıcaklığı artar, Cemre-
lerin arasında ise sıcaklık küçük bir dü-
şüş görülür (Ana Britannica, 1986).

Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıl-
dırım, bir toplantı da Cemre’nin ilk önce
havaya, sonra sırası ile  denize ve kara-
ya düştüğünü söylemişti.

Sayın Bakanımız, aynı Cemre’nin gü-
cü gibi Ulaştırma Bakanlığı olarak  6 yı-
la yakın görev süresince  havaya ve de-
nize  büyük destekler, avantajlar ve teş-
vikler sunmuş,(ÖTV-KDV istisnaları
vs..) kara da ise yalnızca demiryollarına
özel önem vererek büyük yatırımlar ya-
pılmış ve  yapılmaktadır.

Karayolu ulusal ve uluslararası yolcu
ve eşya taşımacıları ulaştırma bakanlı-
ğından bırakın CEMRE’nin gücünü his-
setmeyi,çıkarılan 4925 sayılı kanun ve
ona bağlı yönetmenlikle 39 ayrı yetki
belgesi türü ile hiçbir sektörden alınma-
yan bir ücretlendirme ile katrilyonlara
varan katkı sağlamışlar ve sağlamaya
devam ediyorlar..

Ulaştırma Bakanlığı’nın bir çok ülke-
de sektörlerin anası olarak kabul gören
karayolu taşımacılık sektörüne büyük
destek olması gerekirken köstek olan
uygulamaları olduğunu son 10 gündür
sektör ile KUGM arasında basın yolu ile
haberleşme trafiğinden gözlemliyoruz.

Ulaştırma Bakanlığımız’ın  Kara Ulaş-
tırma sektöründen elde edilen gelirlerin
yine kara ulaştırma projelerine aktarıl-
ması, ulusal ve uluslararası tasımacılık-
tan elde edilen gelirlerin yalnızca kara
ulaştırma sektörü için harcanması.ge-
rektiğine inanıyor ve Doç. Dr. Murat Er-
dal tarafından 2002 senesinde kaleme
aldığı yazısında  önerdiği çözüm öneri-
lerinin geçerliliği geçen süreye rahmen
devam ettiği için  bir kez  daha hatırlat-
mak amacıyla aşağıda sıralıyorum.   

1. Ulaştırma-lojistik vizyon ve hedef-
lerinin belirlenmesi. 

2. Avrupa Birliği’ne giriş sürecinin hız-
landırılması ve AB ulaştırma politikaları-
na uyum. Uluslararası taşımacılık ve lo-
jistik mevzuatlarının harmonizasyonu. 

3. Kombine taşımacılık anlayışının
yaygınlaştırılması için altyapının güç-
lendirilmesi. Demiryolu + karayolu ve
demiryolu + denizyolu bağlantılarının
işler hale getirilmesi. Ro Ro projelerin-
de olduğu gibi özellikle uluslararası eş-
ya taşımacılığında Ro La projesine baş-
lanması ve karayolu araçlarının Avrupa
güzergahından başlayarak yaygın hale
getirilmesi. 

4. Bölge ülkeleriyle transit eşya taşı-
macılığının geliştirilmesi. 

5. Dahili taşımacılığa gereken öne-
min verilmesi. 

6. Uluslararası pazarlama ve tanıtıma
ağırlık verilmesi 

7. E-devlet ve e-lojistik alanlarına ya-
tırım yapılması. Tüm taşıma türlerinde
teknolojinin takibi ve ulaştırma sektö-
ründeki uygulamalarının çoğaltılması. 

8. Ulaştırma alanında özel sektör, ka-
mu kurumları ve üniversite iş birliğinin
işler hale getirilmesi. 

9. Ulaştırma Bakanlığı liderliğinde
sektöre yön verecek sivil toplum örgüt-
leri ve özel sektör temsilcilerinin bir ara-
da yer aldığı bir komitenin oluşturulma-
sı. Bir çeşit uzman danışmanlık grubu-
nun meydana getirilmesi. 

10. Ulaştırma ve lojistik sektöründe
sağlıklı politikaların oluşturulması için
özel sektörden gelen yetişmiş kalifiye iş
gücünün Ulaştırma Bakanlığı ve ilgili alt
birimlerde istihdam edilmesi.
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TOBB’a K›rg›z deste¤i
İzmir’in adaylığına dün-

yanın dört bir yanın-
dan destek almaya

çalışan TOBB/DEİK
Başkanı M. Rifat Hi-
sarcıklıoğlu’na, Yuna-
nistan’dan sonra Kırgı-
zistan da destek verece-
ğini açıkladı.

25 Ocak 2008’de Yunanistan
Başbakanı Kostas Karamanlis ve Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Türk-
Yunan İş Forumu’nda yaptığı konuşmada;
Karamanlis’ten EXPO–2015 için İzmir’e
destek vermesini isteyen TOBB/DEİK Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ,Yunanistan
Başbakanı’ndan aldığı desteğin bir benzeri de
Kırgızistan’dan geldi.

Dünya’nın sayılı organizasyonlardan biri
olan EXPO 2015’in İzmir’de gerçekleştiril-
mesi için TOBB ve DEİK tarafından başlatı-
lan yoğun çalışmalar kapsamında, Kırgızistan
ile de görüşen Hisarcıklıoğlu’nun, Kırgızların
desteğini de almayı başardığı öğrenildi.

Kırgızistan Sanayi ve Ticaret Odası’ndan
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na gön-
derilen mektupta, Kırgızistan’ın İzmir’in
EXPO–2015 sürecinde İzmir ve Türkiye’ye
gereken desteği vereceği vurgulandı. 

Paris’te, bulunan Uluslararası Sergiler
Bürosu’nda görevli Kırgızistan temsilcisine
Mart ayında, EXPO-2015’in hangi şehirde
gerçekleştirileceğine ilişkin yapılacak oyla-
mada; Türkiye lehine oy kullanmasına yöne-
lik talimat verildiğinin ifade edildi. Kırgızis-
tan Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Perfili-
ev imzalı mektupta, “Kırgızistan’ın ‘Herkes
için Sağlık’ sloganı ile EXPO–2015 etkinli-

ğini düzenlemek üzere çalışma yürüten İz-
mir’e destek vereceği konusunda sizi bir kez
daha temin ederiz” ifadesine yer verildiği
bildirildi.  Dünya üzerinde 150 yılı aşkın sü-
redir Uluslararası Sergiler Bürosu (BİE) ta-
rafından düzenlenen Expo “Exposition”un

kısaltması. Uluslararası Sergi ve evrensel
sergiyi anlatan Expo’lar uluslararası plat-
formda ‘Dünya Fuarı’ olarak adlandırılıyor. 

Sergilerde, farklı ülkelerin çok çeşitli
ürünleri bir araya getiriliyor. Fuarın amacı
ise, bu ürünlerin pazarlanmasından çok tem-

sil ettikleri ülkelerin kültür, tarih ve sahip
oldukları varlıkların ortaya konmasıyla öne
çıkıyor. 5 yılda bir düzenlenen Expo’lar en
az 3, en çok 6 ay süreyle açık kalıyor. Fuar
için de yaklaşık 1 milyon 500 bin metre ka-
relik alan gerekiyor.

‹zmir, y›llard›r hayalini kurdu¤u ‘Fuarlar kenti’ olma yolunda gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar›n en heyecanl›s›n›,
EXPO 2015’e adayl›k sürecinde yafl›yor. Fuar için Yunanistan’dan sonra K›rg›zistan’dan da destek geldi

KKaarrddeeflfl üüllkkee KK››rrgg››zziissttaann’’ddaann ggeelleenn ddeesstteekk,, bbüüyyüükk bbiirr mmeemmmmuunniiyyeettllee kkaarrflfl››llaanndd››

Oda ve borsalar
Aliağa’da buluştu
İzmir İli Oda ve Borsalar Müşterek

yönetim Kurulları toplantısı İzmir'in
Aliağa İlçesinde Aliağa Ticaret

Odası'nın ev sahipliğinde yapıldı. Top-
lantıya, Aliağa Kaymakamı Emir Os-
man Bulgurlu, İzmir Ticaret Odası Baş-
kanı Ekrem Demirtaş, İzmir Ticaret
Borsası Başkanı Aydın Kesen, EBSO
Başkan vekili Haluk Tezcan ve Deniz
Ticaret Odası İzmir Şube Başkan yar-
dımcısı Özden Çokdeğer başta olmak
üzere tüm oda başkan ve yönetim kuru-
lu üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan
Aliağa Ticaret Odası Başkanı Adnan
Saka, ilçenin hızlı sanayileşme sonucu
Türkiye'nin en büyük endüstri ve enerji
merkezlerinden biri haline geldiğini
kaydetti.

Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başka-
nı Adnan Saka, 25 yıldan bu yana açıl-
ması istenen, Aliağa Deniz Hudut Kapı-
sı’nın çözüme kavuşturulduğunu belir-
terek bu hizmetin ilçeye kazandırılması-
na katkı koyan tüm kurumlara teşekkür
ettiklerini belirti.

“K “K YYetki Belgesi’nde sorunetki Belgesi’nde sorun
çözülmeli”çözülmeli”

Karayolu Taşıma Kanunu gereği,

alınması gereken K Belgesi uygulama-
sında 25 Şubat'a kadar ücret indirimi ol-
duğunu ancak çeşitli mevzuattan kay-
naklanan sorunlardan dolayı ticaret er-
babı, esnaf ve vatandaşların mağduriyet
yaşadığını dile getiren Saka, "K belge-
sinde büyük sorunlar var. Yasaya göre,
ticaret yapmayanlar bile K belgesi al-
mak zorunda. Bunun çözülmesi lazım.
Hem üyelerimiz hem de hiçbir oda üye-
si olmayan kangoo, doblo gibi ruhsatın-
da kamyonet ibaresi bulunan araca sa-
hip olanlar büyük mağduriyet yaşıyor.
Ulaştırma Bakanlığı nezdinde girişim-

lerle konunun çözüme kavuşturulması-
nı sağlamalıyız" dedi.

“A“Ayakbastı ücryakbastı ücretleri”etleri”
İzmir'in tanıtımı ve ticari potansiyelin

geliştirilmesine yönelik olarak karşıla-
nan turistlerin ayakbastı ücretlerinin sa-
dece İzmir Ticaret Odası tarafından
ödenmesinin haksızlık olacağını söyle-
yen Saka, "İzmir ve bölgenin tanıtımı
için tüm kurumlar, hepimiz gücümüz
ölçüsünde yükü paylaşmalıyız. Odalar,
sivil toplum örgütleri, acenteler, yerel
yönetimler başta olmak üzere herkesin
elini taşın altına koyarak İzmir Ticaret
Odası'nın yanında olması gerekiyor. Biz
Aliağa Ticaret Odası olarak, bir kez da-
ha İzmir Ticaret Odası'nın bu özverili
çalışmalarını desteklediğimizi ve im-
kânlarımız ölçüsünde katkıya hazır ol-
duğumuzu beyan ediyoruz" dedi.

“Özelleştirme de Petkim’e ya“Özelleştirme de Petkim’e ya--
tırımlartırımlar yapılıyor”yapılıyor”

Aliağa Ticaret odası başkanı Adnan
Saka, ilçenin gelişim ve sanayileşme
sürecinde TÜPRAŞ, PETKİM gibi ku-
ruluşların öncü rol oynadığını ifade ede-
rek, Petkim'de yapılan yatırımlar hak-
kında bilgi verdi.

Alia¤a Ticaret Odas› Baflkan› Adnan Saka, ilçenin h›zl› sanayileflme sonucu Türki-
ye'nin en büyük endüstri ve enerji merkezlerinden biri haline geldi¤ini kaydetti.

Cilvegözü karayoluna duble yol 
R eyhanlı Antakya

Cilvegözü arasın-
da bulunan 41 ki-

lometrelik karayolu duble
yol haline getirilecek. Ha-
tay il genel meclisi üyeleri
yaptıkları açıklamada An-
takya -  Reyhanlı ve Cilve-
gözü sınır kapısı arasında
bulunan toplam 41 kilo-
metrelik karayolunun duble
yol haline geleceği,  yolun
yapımının 2008 yılı progra-
mına  alındığı belirtildi. Ha-
tay İl Genel meclisi üyeleri
Hüseyin Yumuşak, Meh-
met Ali Durmaz ve Hilal
Bozkaya yaptıkları açıkla-

mada, modernizasyon ça-
lışması tamamlanan Cilve-
gözü sınır kapısından sonra
şimdi de karayolunun daha
modern hale gelmesi ama-
cıyla duble yol haline gel-
mesi için çalışmaların ya-
pıldığını 2008 yılı programı-
na dahil edildiğini  söyledi.

Bununla ilgili olarak yo-
lun alt yapısının Hatay il
özel idaresince, kamulaştır-
ma çalışmalarının da Ulaş-
tırma Bakanlığı’nca yapıla-
cağını söyleyen İl genel
meclisi üyeleri duble yolun
üst kısmının ise karayolla-
rınca yapılacağını belirtti.

AAddnnaann 
SSaakkaa

TTooppllaamm 4411 kkiilloommeettrreelliikk dduubbllee yyooll yyaapp››llaaccaakk

Bulgaristan,
tafl›mac›l›k
kapasitesini
artt›r›yor

B ulgaristan Ulaştırma
Bakanı Peter Mutafc-
hiev, Japon elçi Tsu-

neharu Takeda’yı ziyaret etti
Bulgaristan Ulaştırma Ba-

kanı Peter Mutafchiev geçtiği-
miz gün Japon elçi Tsuneharu
Takeda ile bir dizi görüşme
yaptı. Yeni yatırımlar için Bul-
garistan hükümeti Japon hü-
kümetinden 360 milyon Ame-
rikan doları kredi alacak.

Bulgaristan taşıma altyapı-
sını düzenlemek ve yeni yatı-
rımları olan  “ODA”nın konu-
şulduğu görüşme ile yeni yatı-
rımlar kesinlik kazandı. Bu
proje, Varna ve Burgaz liman-
ları için yeni taşımalık termi-
nalleri yapımını içeriyor. Proje
kapsamında ayrıca Karade-
niz’e yapılması planlanan iki
adet büyük uluslar arası liman
inşası bulunuyor. Ülke olarak
Lojistik sektöründe daha bü-
yük bir oyuncu olabilmek adı-

na bir dizi yatırım yapmayı
planlayan Bulgaristan Ulaştır-
ma Bakanlığı konteynır ve el-
leçleme kapasitesini geliştir-
meyi amaçlıyor. 

Japon hükümeti ise ülkenin
gelişme potansiyeli, ekono-
mik stabilite, demokratik or-
tam ve pazar ekonomisi gibi
ekonomik faktörleri dikkate
alarak ve kalıcı ekonomik de-
ğişimleri göz önünde bulun-
durarak gereken krediyi sağla-
yacaklarını belirtti. Bu kredi
paketi destek ve teknolojik iş-
birliği içerecek ve toplam 840
milyon Amerikan doları gibi
bir rakama tekabül edecek. İlk
etapta gerçekleşmesi planla-
nan 5 proje için ayrılacak kay-
nak miktarı ise 400 milyon
Amerikan doları.  Bu projeyle
birlikte 2 ülke arasında karşı-
lıklı olarak ticaret ve uluslar
arası ekonomik ilişkileri geliş-
tirecek bir adım atılacak.

AB, taşımalarda
ortak hareket edecek
A vrupa Birliği üyesi 8 ülke, aralarında imzaladıkla-

rı protokol çerçevesinde taşımacılık alanında bir-
likte hareket edecek!

Avrupa Birliği üye ülkeleri ile diğer Avrupa ülkeleri
arasında; Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, Lüksem-
burg, İngiltere, İrlanda ve İsviçre sınır ötesi taşıma birlik-
teliğini sağlayan
anlaşma imzalan-
dı.

Bu anlaşmaya
göre 2008 ile
2013 yılları arasın-
da uygulanacak
programda, taşı-
ma alanında yaşa-
nacak sorunları en
aza indirmeyi ve
bunlarla ortak
mücadele edilme-
sini, sınır geçişleri
ile taşıma operas-
yonlarının kolaylaştırılmasını içeriyor.

Programın gerçekleştirilmesi için 178.7 milyon Euro
gerekmekte. Proje finansmanın yarısı Avrupa Birliği ve di-
ğer yarısı partner ülkelerden alınmak üzere karşılanacak.

PPeetteerr 
MMuuttaaffcchhiieevv
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Senelerle kanun analizi (2)
B iz sektörü hiç ayrıştırmadık. Her zaman

bir zincirin halkaları olarak gördük, öyle
görülmek zorunda olduğunu savunduk. Bu-
nun mücadelesini vermeye çalıştık. Taşımacı,
nakliyeci, kamyoncu, gümrük çalışanları, firma
çalışanları bu sektöre emek veren herkesin
menfaatleri ortaktır,  yapılması gereken çelme
takmak değil, beraberce yürümektir, adil, dü-
rüst, ahlaklı paylaşımdır.   

İhracatımızın %63’ünü taşıyan UN RO RO
Amerikan Fon şirketine satıldı. Şirketi satın al-
dıktan 1 hafta sonra da zam yaptılar. Kanun
ve Yönetmelik zoruyla zaten küçük işletmeler
yok edildi, Türk Nakliyecisi Mali yıkıma uğradı.
; Bütün sektörlerin ve ülkenin yükünü taşıyan
nakliyeci şimdi de yabancı şirketler, yabancı
ülkeler tarafından vize-dozvola-kota engeliyle
sırtına yüklenen yükü neredeyse taşıyamaz
hale getirildi.

Türk Taşımacısına deniliyor ki; UN RO RO
artık bizim elimizde istediğim zaman zam ya-
par, istediğim zaman yükünü taşırım. Karayo-
lu ile gideceğim dersen Bulgaristan bizden so-
rulur, ister geçiş belgesi veririm, ister vermem.
Şimdi seç bakalım ihraç yükünü RO RO ile mi
çıkartacaksın, kara yoluyla mı? İşte 2007 yı-
lı’da böyle geçti.  Hem Nakliyeci-taşımacı,
hem ihracatçı hem de ülkemizin kaybı devam
ediyor.

Yıl 2008;  İdare tarafından Kanun-Yönetme-
lik zoruyla ağır mali yıkıma uğratılmış Kara Ta-
şımacılık Sektörü’nün sıkıntıları vize, geçiş
belgesi, kota engelleriyle daha da artarak de-
vam edecektir. Geçiş belgesi, vize sorununun
çözümüne inanmayan, sıkıntı yaşayan Türk
Taşımacı firmalar Bulgaristan’da firma kurup,
oradan araç alıp Bulgar şoför çalıştırmaya
başladılar bile. Tamamen paraya endeksli
yaptırımlar nedeniyle eğitim, ticari ahlak, yara-
tıcılık, kurumsallaşma, istihdam, yatırım sağla-
namayacak. AB’ye üye olmadan Gümrük Bir-
liği’ne girilmesinin bedelini sektör ve ülke ola-
rak milyar USD zararla ödemeye devam ede-
ceğiz. AB ülkelerinin planlı ve sistemli bir şekil-
de Türk Nakliyecisini tasfiye etmeye yönelik
dayatmalarına, haksız engellerine Dış İşleri
Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Hükümet
nezdinde karşı konulması gerekirken Dernek-
sel girişimler yetersiz kalacaktır. Tır Karnesinin
kaldırılarak T1 sistemine geçilmesi sonucu is-
tenecek ağır teminatlar nedeniyle Türk Taşı-
macısı daha büyük sıkıntılar yaşayacak. 

Daha önceki yazılarımda Kara Taşımacılık
Kanunu ve Yönetmeliğinin GATS (Hizmet Ti-
careti Genel Anlaşması) ile sağlık, mimarlık,
mühendislik ve taşımacılık alanlarının küresel
rekabete açılması çerçevesinde değerlendiril-
mesi gerektiğini yazmıştım. Bu yıl bütün sek-
törlerde çıkarılan kanun ve yönetmeliklerin na-
sıl yıkım getirdiğini hep birlikte göreceğiz. 

İşsizliğin daha da artacağı, Sanayicilerin
kredi alamayacağı, çiftçinin ekip-biçemeyece-
ği, binlerce, onbinlerce nakliye şirketinin ithalat
–ihracat veya pazarlama departmanlarında
çalışanların düne kadar “EKONOMİ İYİYE Gİ-
DİYOR, İSTİKRAR VAR” diyen işverenle-
rin,şimdi piyasaların durgun olduğunu söyle-
yerek  %2-3 zamlarla çalışmak zorunda kala-
cağı, kendi firmalarını kurma, kendi işletmele-
rinin sahibi olma hayalini bile kuramayacakla-
rı, milyonlarca dar gelirlinin, bağkur-ssk emek-
lisinin hükümet tarafından her zamanki gibi
DEVRİM diye  getirdikleri Sosyal Güvenlik Re-
formu ile daha da mağdur olacağı, sağlık hiz-
metlerinden ancak parası çok olanın yararla-
nabileceği, 426 milyar USD borcu yine %16
faizle borçlanarak ödemekten (ödeyememek-
ten) başka formül bulamayan yöneticilerin ,
Türk halkının malı, alınteri kurum ve kuruluşla-
rı özelleştirme adı altında hibe etmeye devam
edecekleri ,  ülkemizin en güzel kıyı şehirleri-
nin  nükleer atıkların depolandığı çöplüğe çev-
rileceği, sektörümüzü yakından ilgilendiren
her zamanki gibi kulağa hoş gelen içi boş söz-
cükleri gerekçe göstererek hazırlanan yasa ta-
sarı ile KATRİLYONLUK KAÇAKÇILIĞI OR-
TAYA ÇIKARMIŞ, ADLİ MERCİLERE İNTİ-
KAL ETTİRMİŞ GÜMRÜK TEFTİŞ KURULU’
NUN İŞLEVSİZ HALE GETİRİLECEĞİ,
ÖZERK VE BAĞIMSIZLIĞININ ORTADAN
KALDIRILMASIYLA gümrük kaçakçılığının
daha da artacağı, bütün bunların görünmeme-
si için de sorunların, gerçek gündemin üzeri-
nin Türban’la örtülmeye çalışıldığı  bir yıl ola-
cak.. 

Umarım örgütsüz ve hazırlıksız yakalandı-
ğımız için iş-ekmek mücadelesinde yaptığımız
hatalardan ders almış, “ ÖRGÜTLÜ, BİLİNÇLİ
OLMAMANIN”  cezasını ve acısını çekmiş in-
sanlar olarak üzerimizdeki ölü toprağını silki-
nip atar, uyanır, ayağa kalkar, duyarlı-onurlu
insanlar olarak üzerimize düşen sorumlulukla-
rı yerine getirir, “ ORMAN YANARKEN KEN-
Dİ AĞACINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞAN AH-
MAKLARDAN OLMAYIZ.” Yoksa 2008 yılı
sektörel anlamda yaşadıklarımızın devede ku-
lak kalacağı çok daha büyük sıkıntıların, so-
runların, yıkımların yaşanacağı bir yıl olacaktır.

Dilerim; 
Bu endişeler benim paranoyalarımdır.

GÜR SES

Nilgün
ÖNKALNilgün ÖNKALMAN durmak bilmiyor

V arnak Nakliyat firmasının
yetkilileri, MAN Türkiye
fabrikasında gerçekleştirilen

törende yedi adet 18.430 ve beş adet
19.430 aracı, MAN Kamyon ve Oto-
büs Ticaret A.Ş. Bayi Organizasyon
Sorumlusu Ömer Çetiner’den teslim
aldı. 

2007 yılında toplam 12 adet MAN
aracı filosuna dahil eden firmanın
yetkilileri, araçlardan aldıkları per-
formans ve verim nedeniyle bu yılki
ilk alımlarında tercihlerinin yine
MAN’dan yana olduğunu belirtti.

TTAŞ AŞ AKARAKARYYAKITAKIT NAKLİNAKLİ--
YYAATT’T’TA, “MAN” DEDİA, “MAN” DEDİ

Bir başka teslimat da yine MAN
Türkiye fabrikasında düzenlenen tö-
renle Taş Akaryakıt Nakliyat’a ger-
çekleştirildi. Firma 10 adet TGA
19.400 4x2 BLS çekiciyi, MAN
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Te-
darik Zinciri Yönetimi Yetkilisi Ça-
ğatay Kepek ve MAN Kamyon ve
Otobüs Ticaret A.Ş. Malatya Bölge
Bayii Ilıcak Motorlu Araçlar Genel
Koordinatörü Cemil Aksüt’ten tes-
lim aldı. 1999 yılında Adıyaman’da
kurulan aile şirketi, nakliyat ve haf-
riyat alanlarında faaliyet gösteriyor. 

50 adetlik siparişin ilk 10’unu tes-

lim alan firma yetkilisi Mehmet Taş,
yakıtta cimri olan araçların son dere-
ce güçlü ve sağlam olduğunu
belirterek, MAN’ı tercih ettiklerini
söyledi.

MAN’DA BİR TESLİMAT DAHA
Peş peşe gerçekleştirilen teslimat-

lardan biri de geçtiğimiz günlerde yine
MAN Türkiye fabrikasında yapıldı. 3
adet TGA-18.440 LX Euro 5 araç, fir-
ma sahipleri; Şükrü Türkoğlu, Ahmet
Tunç Ilıcak ve Selim Sarıkaya’ya
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.
satış personelinden Murat Çardak, Ça-
ğatay Kepek ve Salim Kibar tarafın-
dan teslim edildi. 

Satışı MAN Kamyon ve Otobüs Ti-
caret A.Ş. Antalya Bölge Bayii Bay-
salman Satış Sorumlusu Ömer Alp
gerçekleştirdi.  2003 yılında kurulan
TEK TRANS, lojistik sektörüne uzun
yıllarını vermiş profesyonel işgücü,
sürekli yenilenen teknolojik alt yapısı
ve güçlü partner ağı ile dünyanın her
noktasında taşımacılık hizmeti sunabi-
len kurumsal bir şirket.  Koşulsuz
müşteri memnuniyeti felsefesiyle ça-
lışmalarını sürdüren şirketin yetkilile-
ri, MAN ile hedeflerine bir adım daha
da yaklaşacaklarını ifade etti.

Varnak, Tafl Akaryak›t Nakliyat ve Tek Trans
firmalar›, MAN Türkiye fabrikas›nda düzen-
lenen törenlerle araçlar›n› teslim ald›lar.

Yapılan teslimatta; Varnak, Taş Akaryakıt
Nakliyat ve Tek Trans firma yetkililerinin

memnuniyeti gözlerden kaçmadı.

Sel Beton Profesyonel’ i Seçti
S el Beton Yapı Elemanları

İnş. Nak. Mad. Gıda
Ürün. Tic. San. Ltd.

Şti.11 adetlik araç filosunu
BMC’nin Profesyonel Serisi
araçlarıyla güçlendirdi. Türki-
ye’nin önde gelen hazır beton
firmalarından Sel Beton Yapı
Elemanları İnş. Nak. Mad. Gıda
Ürün. Tic. San. Ltd. Şti., BMC
Burdur Bucak Yetkili Satıcısı
Mutsan Otomotiv’den 3 adet
PRO 935 FTB (6x4) trans mik-
ser aracı teslim aldı. 

Teslimat törenine Sel Beton
firma Sorumlusu Özer Bülent
Aydoğdu ve BMC Samsun Böl-
ge Müdürü Tayfun Sarıkaya ka-
tıldı. Araçları teslim alan Sel
Beton Firma Sorumlusu Özer

Bülent Aydoğdu; BMC’nin ya-
kın ilgisi, düşük işletme mali-
yetlerinin ve yaygın servis ve
yedek parça ağının araç alımla-

rında etkili olduğunu belirterek
araçların kalite ve dayanıklılık-
larına güveninin tam olduğunu
söyledi. 

Yurtiçi nakliye firmalarının BMC araçlara olan güveni tam

Aba Scania, ‘GHS Krone’ dedi

T aşımacılık şir-
ketleri, 2007
yatırımları çer-

çevesinde araç alımları-
nı sürdürüyor. Aba Lo-
jistik, Scania Gazian-
tep Yetkili Satıcı ve
Servisi Acarsan’dan
satın aldığı 10 adet Sca-
nia R124 GA 4x2 NA
420 çekiciyi Doğuş
otomotiv’in Gebze te-
sislerinde düzenlenen
törenle teslim aldı. Öte
yandan uluslararası ta-
şımacılık firmalarından

GHS Grup da filosun-
daki treyler adedini art-
tırdı. GHS Grup,  son
olarak 5 adet Krone
Profi Liner’i filosuna
katarak 105 araçlık bir
büyüklüğe ulaştı. Do-
ğuş Otomotiv’in Geb-
ze’deki tesislerinde dü-
zenlenen teslimat töre-
nine Doğuş Otomotiv
Genel Müdürü Tolga
Senyücel ve GHS Gro-
up Yönetim Kurulu
Başkanı Göksan Şahin
katıldı.

Fatih Trans’a 13 Renault Trucks
R enault Trucks bayisi

Koçaslanlar Otomotiv,
Fatih Trans’a 13 araç

satışı gerçekleştirdi. Satış Mü-
dürü Olcay Çalgın yaptığı açık-
lamada, Fatih Transla yapılan
anlaşma çerçevesinde 13 aracı
teslim ettiklerini belirterek,
toplam anlaşma rakamının 30
araçtan oluştuğunu kaydetti. 

Araçları teslim alan Fatih
Trans Genel Müdürü C. Said
Akgün, Kazakistan ve İran’da
yeni yatırımlar yaptıklarını be-
lirterek, Renault Trucks’ı tercih
etme nedenlerinin servis hiz-
meti olduğunu söyledi. 

Akgün, 2002 yılında Renault
Truks’ın Bursa’daki ilk ulusla-
rarası müşterisi olduklarına
dikkat çekerek, Türkmenis-
tan’daki araçlarla birlikte filo-
larında toplam 50 araç bulun-

duğunu kaydetti. 
Filo araçlarının çoğunluğu-

nun Renault Trucks olacağını
belirten Akgün “2008 yılı için-
de nakliyede büyük yatırımlar
düşünüyoruz. Bu işi detaylı ve
büyük bir şekilde yapmak isti-
yoruz. Yurt dışındaki yatırımlar
zaten bu yüzden yapıldı” dedi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Arhavi S.S Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı

Kenan Öztürk’ün 

geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiğini
derin bir üzüntüyle öğrendim.

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine meta-
net ve sabır dilerim

Hayati Akbaş
Taşımacılar Gazetesi 

Artvin Temsilcisi
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Türkiye’nin nakliyedeki
küresel hataları

Türkiye uzun bir zamandır bölgesel ve kü-
resel krizlerin arasında kendisini tanımla-

maya çabalamaktadır. Bu çaba bölgesel dina-
mikler üzerinde tek yanlı çıkarımlara yönel-
mektedir. Oysaki Türkiye’nin bu sorunları çöz-
mek için sloganlardan ve tek taraflı bakış açı-
sından daha fazlasına ihtiyacı vardır.

Bu gün gelinen noktada Türkiye’nin ısrarla
söylemeye devam ettiği sloganların başında
Lojistik üssü olan Türkiye ifadesi gelmektedir.
Hâlbuki Türkiye böyle bir konuma ve potansi-
yele sahip olmasına rağmen bu fırsatları birer
birer rakiplerine kaptırmaktadır. Bilindiği gibi
Türkiye taşıma tipleri içerisinde daha ziyade
karayolu taşımacılığına yönelmiş bir ülke ko-
numundadır. Ek olarak Türkiye Avrupa ve
çevre ülkelere nispetle en büyük tır filosuna
sahip olan bir ülkedir. Bunlara rağmen Türki-
ye uluslar arası taşımacılık konusunda hak
ettiği yere bir türlü gelemiyorsa bunun neden-
leri üzerinde çok yönlü olarak bir değerlendir-
me yapma zorunluluğu doğmuş demektir.

Türkiye çok tarafı anlaşmalar ile Tır sistemi
içerisinde bulunan bir ülkedir. Bu sözleşme-
lerden doğan hakların elde edilebilmesi için
kefil kuruluş niteliğinde bulunan örgütlerin et-
kin olarak çalışması gerekmektedir. Bu kefil
kuruluşlar uluslar arası karayolu taşıma birliği
(IRU) tarafından yetkilendirilmiş örgütlerdir.
Diğer ülkelere mensup olan kefil kuruluşlar bu
görevlerini yerine getirirken, Türkiye de ma-
alesef kefil kuruluşlar sadece aracı niteliği ta-
şımakta, sadece tır karnesi verip, tır karnesi
iptal etmeyi asli görevleri saymaktadırlar.

Daha da önemlisi Uluslararası taşımacılık
şirketleri uluslar arası ortamda yalnız kalmak-
ta, bu nedenle haklarını arayamamaktadırlar.
Kefil kuruluşun asli görevi IRU nezdinde mü-
kellefinin haklarını korumak olmasına rağmen
bu türlü bir durumda kefil kuruluş aradan çe-
kilerek taşımacılık şirketini kendisinden daha
fazla yaptırım imkânına sahip olan IRU ile
karşı karşıya bırakabilmektedir. Bunun sonu-
cunda Türk taşımacılık şirketlerine yönelik
hak ihlalleri meydana gelebilmektedir.

Buna ek olarak taşımacılık şirketlerinin en
fazla şikâyet ettiği konuların başında yurt dışın-
da dışişleri mensuplarının kendilerine ilgi gös-
termemesidir. Bu da taşımacılar için ciddi bir
sorundur. Uluslar arası ortamda taşımacılık şir-
ketleri bu nedenle yine yalnız kalabilmektedir-
ler. Bu açıdan bakılınca diğer ülke dışişleri ma-
kamlarının kendi taşıma şirketlerine daha fazla
önem ve hassasiyet göstermeleri uluslar arası
nakliyenin ekonomik yaşamda hayati bir öne-
me sahip olduğunun bu ülkeler tarafından idrak
edildiğinin açık bir göstergesidir.

Bütün bunların daha da üzerinde Türkiye bir-
çok ülke ile Uluslar arası taşıma ve ihracata yö-
nelik olarak imzaladığı anlaşmalarda en fazla
üzerinde durduğu konu mütekabiliyet esasıdır.
Bu Türk taşımacılığı için çok önemli bir konu-
dur. Bunun anlamı anlaşmaya taraf olan ülke
Türkiye’ye yönelik ne kadar taşıma yaparsa
aynı nispette Türkiye’nin de bunu yapabileceği-
dir. Yani Türkiye ye kaç tır girmişse Türkiye de
o ülkeye o kadar giriş hakkına sahip olacaktır.

Bu kaide özellikle son yıllarda Türkiye ve
Türk taşımacılık şirketleri aleyhinde, büyük
oranda erozyona uğratılmıştır. Özellikle İran ve
Bulgar taşıma şirketlerine mensup tırlar Türki-
ye ye bazı illegal yollarla girebilmekte, hem el-
lerinde ki kaçak mazotun bir kısmını Türkiye de
satıp Türk ekonomisini zarara sokarken diğer
yandan kendi ülkelerine dönüş yüklerini daha
ucuz bir biçimde taşıyabilmektedirler.

Bu durum Türk nakliyecisine büyük zararlar
getirmektedir. Zaten rekabet edebilmesi iyice
zorlaşmış olan Türk nakliyeciler birde bu tür bir
sorundan olumsuz yönde etkilenmektedirler.
Zira bakıldığında; yakıt fiyatlarından dolayı
Türk nakliyecisinin hareket imkânı oldukça kı-
sıtlanmıştır. Bir İranlı şirket aracına yakıtın litre-
sini en fazla 5 sent’e alırken bu Türkiye’de yak-
laşık olarak 55 ila 63 sent arasındadır. Dolayı-
sıyla Türk nakliye şirketlerinin İranlı şirketlerle
rekabet şansı bir hayli düşüktür.

Birde olayın uluslar arası çok uluslu şirketle-
ri yönü vardır ki bu esasında parçalı bir niteliğe
sahip olan Türk nakliyecisini en fazla etkileyen
dinamiktir. Türk nakliyecisinin bu gün Irak’a gir-
mesi için gerçekten çok cesur olması gereklidir.
Oysa Türk nakliyecisi yılar önce Irak yükü taşı-
makta, ülkeye büyük oranda girdi sağlanmak-
taydı. Geçmiş dönem seferlerinin binde biri ya-
pılamamaktadır şimdi. Bu anlamda Türkiye ve
Türk nakliyecisi Irak pazarını kaybetmiştir. Oy-
sa Alman kökenli ve dünya üzerinde 6000 in
üzerinde TIR’a sahip olduğu söylenen Willi
Betz isimli firma Irak seferlerini geçmiş yıllara
göre iki katı kadar katlamıştır. Bu neredeyse
Türkiye’nin terk ettiği Pazar payına eşittir. Bu
dönemde Türk şoförler katledilmelerine rağ-
men Türk nakliye şirketlerinin iki katı kadar se-
fer yapan Willi Betz araçlarına ve şoförlerine bir
şey olmamış olması manidardır.

Sonuç olarak Türkiye bindiği dalı kesmekte-
dir. Nakliye ve Lojistik sektörleri Türk ekonomi-
sinin hayat damarlarıdır. Bunlar olmadan Tür-
kiye’nin ürettiklerini dünya pazarına ulaştırma-
sı mümkün değildir. Türkiye bu konuda ciddi
girişimlerde bulunmalı ve Türk nakliyecisine
bir an önce rekabet edebilme imkânı sağla-
malarıdır. Aksi takdirde yük hiçbir zaman orta-
da kalmaz ve taşıyacak biri bulunur.

İZLENİMLER

Ö.Faruk
GÖRÇİN

Ö.Faruk GÖRÇİN Ford, ihracatta ilk
s›ray› kapt›rm›yor

16 farklı ülkeye 2 bin 7 adet Cargo ih-
racatı da gerçekleştirdiklerini ifade
eden Ford Otosan Genel Müdürü Mic-

hael Flewitt, “222 bin 397 araç ihracatıyla
Türkiye’nin ihracat lideri olduk. 2007 yı-
lında iç pazar ve ihracatta toplam 325 bin
117 satışla toplam 6.2 milyar dolar ciro el-
de ettik. 286 bin 356 adetle rekor üretim
gerçekleştirdik. Her geçen yıl büyümemizi,
ihracat ve iç piyasada kurduğumuz denge-
ye borçluyuz.  2005 yılı iç piyasa satışların-
da en güçlü yılımız oldu” dedi. 

“En çok ter“En çok tercih edilen markayız”cih edilen markayız”
2008 yılında 7’nci defa Türkiye’nin en çok

tercih edilen markası olmayı hedeflediklerini ifa-
de eden Michael Flewitt, 2008 yılı yatırım planı-
nın 100 milyon civar dolarında olduğunu söyle-
di. Flewitt şöyle konuştu: “2008 yılında toplam
pazarda 680 bin adetlik bir satışın gerçekleşme-
sini bekliyoruz. Kocaeli ve Gebze’de kurulu
Teknoloji Merkezimizle araç ve motor geliştir-
me çalışmalarına devam edeceğiz. 2008 yılında
yeni C ve B segmentinde araçlarımızı lanse
edeceğiz. C segmentinde olan Yeni Ford
Focus’u Çeşme’de tanıtacağız. Ford Fies-
ta’nın yerine geçecek olan Verve aracımızı
tanıtacağız. Yeni KA ise B segmentindeki
konseptimiz olarak lanse edilecek”

“Her“Her geçen yıl büyüyoruz”geçen yıl büyüyoruz”
Kocaeli tesislerindeki üretim adetlerini

300 bin’e çıkardıklarını belirten Flewitt,
“Geçen yıl, 285 bin adet araç üretmiştik.
2008 yılında 300 bin’in üzerine çıkmayı he-
defliyoruz. 140 bin adet üretimle başladık
ve üretim sayımızı 300 bin’e çıkardık. Her
sene bir numara olmayı hedefliyoruz. Tek
hedefimiz, düzgün, güvenli ve sürdürülebi-
lir, sağlıklı bir şekilde büyüyebilmek. Bu bi-
zim için kilit cümle” dedi.

Ford Otosan’ın 2007 yılında 110 milyon
dolarlık bir yatırım yaptığını vurgulayan Ford Oto-
san Genel Müdür Başyardımcısı Ufuk Güçlü,
2002 yılından beri, yani 5 yılda 795 milyon dolar
yatırıma imza attıklarını kaydetti.  

“Ford, sosyal sorumlulukta da birinci”“Ford, sosyal sorumlulukta da birinci”
Güçlü, “110 milyon dolarlık bu dağılım; ka-

pasite artışı için 65 milyon dolar, yeni ürün ta-

sarımı testleri için 22 milyon dolar ve diğer
aşamalarımızda 23 milyon dolar olarak ger-
çekleştirmiştir” dedi. Güçlü şu açıklamalarda
bulundu: “2007 Ocak ayında tüm transit araç-
larımızda elektronik enjeksiyona geçtik. Yıl
ortasında 3,2 litrelik, 200 beygirlik, bütün ta-
sarımı ve geliştirmesi Ford Otosan tarafından
yapılan 5 silindirli motorumuzu devreye aldık.

Yine ticari vasıtalar fuar rezistansında da 9
litre 350 beygir gücündeki yeni kargo kam-
yonumuzun lansmanını yaptık. Bunun yanı
sıra 2007 yılında bizler için çok değerli olan
kazanımlarımız var. İkinci kez çevre ödülünü
kazandık. Yine Ford Motor kampının işçi
sağlığı ve güvenlik birincilik ödülünü kazan-
dık. 307 milyon dolarlık rekor yedek parça
cirosuna ulaştık. Bunun yanı sıra bu alana
verdiğimiz önemin sonucu olarak bilimsel
alanlarda 38 patent, 12 faydalı model, 20 üst
tasarım,  6’sı ulusal 19’u uluslararası olmak
üzere 3 marka bilimsel yayın gerçekleştir-
dik. Kargo ihracatımızı 4 kat arttırdık ve yine
motor sporları alanımızda başarılarla dolu bir
sene oldu.  Markalar şampiyonu, genç pilot-
lar şampiyonu, bayan pilotlar şampiyonu ve
pilotlar ikinciliğini aldık. Ford Otosan Ko-
caeli İlköğretim Okulu, Bürülcük Endüstri

Meslek Lisesi öğrenci sosyal kurumları yeni-
lenmesi, Sepetlihisar İlköğretim Okulu sınıf
renovasyonu, Meşelik Spor Merkezi reno-
vasyonu, Diyarbakırda da İlkokul renovas-
yonu gerçekleştirdik”

İç pazarın 633 bin adet satışla kapandı-
ğına işaret eden Ford Otosan Satış ve Pa-
zarlama Genel Müdür Yardımcısı Aykut
Özüner, 4 yıldır istikrarlı bir Pazar takip
ettiklerini söyledi.

“Satışlarımızı ar“Satışlarımızı arttırdık”ttırdık”
Aykut Özüner, “2001 krizinden sonra

pazarın yükseldiği tempo 600 bin adetin
hep yukarısında kalmayı başardı. 2007 yı-
lının ilk 6 ayı, bir önceki seneye göre yüz-
de 30 daha dar gidiyordu. Ama yılın ikin-
ci yarısında  ekonominin biraz hareketlen-
mesi ve belirsizliklerin de ortadan kakma-
sı ile pazar hareketlendi” dedi.

Son 6 y›ld›r otomotiv pazar›n›n lideri olan Ford Otosan, 2007 y›l›ndaki ihracat geli-
rini 3,4 milyar dolar olarak aç›klad›. 2006 y›l›ndan 2007 y›l›na kadar yüzde 9’luk bir
büyüme gösteren Ford Otosan, 2007 y›l› üretimini yüzde 11’lik bir art›flla kapatt›.

GGüüççllüü,, FFoorrdd OOttoossaann’’››nn ççeeflfliittllii aallaannllaarrddaa bbaaflflaarr››ss››nn›› ssüürrddüürrddüü¤¤üünnee vvuurrgguu yyaapptt››

Isuzu’ya yeni atamalar

Anadolu Isuzu’da Satış
Şefi olan Cihan Ş. Nal-
bant Satış Müdürü ola-

rak atanırken, Bölge Satış So-
rumlusu olan Atakan Gürler
ise Satış Şefi olarak atandı.
Üretim Müdürü M. Celal Tun-
cel, Otobüs Üretim Müdürü;
Malzeme İkmal Müdürü Hüs-
nü Açıkelli, Kamyon Üretim
Müdürü; Kalite Kontrol Mü-
dürü Arif Özer, Malzeme İk-
mal Müdürü; Proje Müdürü
Öner Bildiren, Kalite Kontrol
Müdürü görevlerine getirildi.

Cihan Ş. NalbantCihan Ş. Nalbant
1970 İstanbul doğumlu Ci-

han Ş. Nalbant, 1992 yılında
Yıldız Üniversitesi Makine
Mühendisliği Bölümü’nden
mezun oldu ve ardından Mar-
mara Üniversitesi’nde Çağdaş
İş Yönetimi programını bitirdi.
1995 tarihinde Anadolu Isuzu
ailesine katılan Nalbant, Satış
Şefliği görevinden Satış Mü-
dürlüğüne terfi etti.

Atakan GürlerAtakan Gürler
Anadolu Isuzu Satış Müdür-

lüğü Bölümü’nde, Satış Müfet-
tişi olarak 1998 yılında göreve
başlayan Atakan Gürler, 1972
Erzincan doğumlu. 1994 yılın-
da Dokuz Eylül Üniversitesi
Maliye Bölümü’nden mezun
oldu. Önceki dönem Bölge Sa-
tış Sorumlusu olan Gürler Satış
Şefliği’ne getirildi. 

Arif ÖzerArif Özer
Arif Özer, 1971 Frankfurt

doğumlu ve 1993’de Yıldız
Üniversitesi Makina Mühen-
disliği Bölümünü bitirdi.
1996’da Salford Üniversitesi
İleri Derece Üretim Yüksek Li-
sansını tamamlayan Özer, aynı
yıl Anadolu Isuzu’da Malzeme
İkmal Mühendisi olarak göreve
başladı. Son dönem Kalite
Kontrol Müdürü olan Özer,
Malzeme İkmal Müdürü oldu.

Hüsnü Hüsnü AçıkelliAçıkelli
Önce ki dönem Malzeme İk-

mal Müdürü olarak görev ya-
pan Hüsnü Açıkelli, 1957’de
İstanbul’da doğdu. 1981 yılın-
da İstanbul Teknik Üniversitesi
Makina Bölümü’nden mezun
oldu. Anadolu Isuzu’da ki gö-
revine 1985 yılında Dizayn
Mühendisi olarak başlayan
Açıkelli, Kamyon Üretim Mü-
dürü olarak atandı. 

M. Celal M. Celal TTunceluncel
1950 Eskişehir doğumlu

M. Celal Tuncel, 1973 yılında
Devlet Mühendislik ve Mi-
marlık Akademisi Işık Mü-
hendislik Yüksek Okulu Ma-
kina Mühendisliği Bölü-
mü’nden mezun oldu. Anado-
lu Isuzu’daki görevine 1980
yılında Satınalma Mühendisi
olarak başlayan Tuncel, Oto-
büs Üretim Müdürü oldu.

ÖnerÖner BildirBildirenen
1949’da Mersin’de doğan

Öner Bildiren, 1973 yılında
Boğaziçi Üniversitesi Makina
Mühendisliği Bölümü’nden
mezun oldu. 1978 yılında Mal-
zeme İkmal Müdürü olarak
Anadolu Isuzu’da göreve baş-
ladı. Proje Müdürü olan Bildi-
ren, Kalite Kontrol Müdürü
olarak yeni görevine getirildi.

Müflteri memnuniyetini flirketin temel görev ve sorumlulu¤u olarak benimseyen
Anadolu Isuzu, daha iyi hizmet verebilmek ad›na önemli atamalar yapt›

AAnnaaddoolluu IIssuuzzuu,, mmüüflfltteerrii mmeemmnnuunniiyyeettii iiççiinn ççaabbaall››yyoorr

Kamyon Ça¤r› Merkezi
Kalite ve verimlilik düzeyini her

geçen gün arttırdığı bildirilen Vol-
vo, yeni çağrı merkezi ile müşte-

rilerine 7 gün 24 saat en iyi şekilde hiz-
meti vermeyi hedefliyor.

Ürünleri ile araç sektörüne değer katan
Volvo, satış sonrası hizmetlerine Volvo
Kamyon Çağrı Merkezi’ni ekledi. Müş-
terilerinin dilek, şikâyet ve sorularına en
iyi çözümü bulmayı amaçlayan çağrı
merkezi, ayrıca yol yardımı konusunda
da hizmet veriyor.

Müşteri memnuniyetini esas alan proje
ile ilgili açıklama yapan Volvo Kamyon
Türkiye Genel Müdürü Henrik Appelbom;
“Volvo Kamyon Premium bir markadır ve
çok geniş bir yelpazede en kaliteli ağır to-
najlı kamyonları müşterilerine sunmaktadır.

Biz müşterilerimizin en iyi iş ortağı olmayı
hedefliyoruz. Volvo Kamyon sadece ürün-
leri ile değil satış sonrası hizmetleri ile de
ön plandadır. Bu anlamda Çağrı Merke-
zi’nin de müşterilerimiz için çok verimli
çalışmalar yapacağına inanıyoruz” dedi. 

Yön bulmak artık daha kolay
BB laupunkt, yeni yön

bulma cihazı Travel
Lucca 3,3 navigas-

yon sistemini kullanıcılarına
sundu. kolaylaştıran navigas-
yon sistemlerinde lider bir
üretici olan Blaupunkt’un ye-
ni cihazı TravelPilot Luc-
ca 3,3, İstanbul, Ankara
ve İzmir başta olmak
üzere Türkiye’nin 42 yer-
leşim merkezinin, sokak
detayları dahil haritalarını
verebiliyor. Ayrıca cihaz,
tüm il merkezlerine ulaşı-
mın sağlanabilmesi için
güncel Türkiye Karayol-
ları Haritası’nı ve 140 bun
özel noktayı da hafızasında
bulunduruyor. 

TravelPilot Lucca 3,3 ile
Türkiye’nin haricinde Avru-

pa ülkelerinde de yön buluna-
biliyor. Tüm Avrupa Kara-
yolları’nın yüklü olduğu ci-
hazda, Arnavutluk, Belarus,
Bosna Hersek, Bulgaristan,
Çek Cumhuriyeti, Estonya,
Hırvatistan, Karadağ, Leton-

ya, Litvanya, Macaristan,
Makedonya, Moldova, Po-
lonya, Romanya, Slovakya,
Slovenya, Sırbistan, Ukrayna

ve Yunanistan haritaları da
yer alıyor. Windows CE 5.0
işletim sistemi üzerinden ça-
lışan ve “Centrality Atlas II”
300 MHz hızında çift çekir-
dekli işlemciye sahip olan
Lucca 3,3, hızlı ve az enerji

yakarak çalışıyor. 
Lucca 3,3’te rota

hesaplaması kullanıcı-
ların belirledikleri
farklı özelliklere göre
yapılabiliyor. İki nok-
ta arasındaki en hızlı
ya da en kısa rotanın
hesaplanabilmesi, üc-
retli yollar, feribotlar,
otoyollar gibi yol al-

ternatiflerinin rotaya dahil
edilmesi veya edilmemesi
kullanıcıların tercihlerine
göre ayarlanabiliyor.
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Bireysel kamyonculuk
Türkiye’nin gerçeğidir

Kalkınmakta olan ülkemizde nüfus ar-
tış hızı ile istihdam arasındaki den-

gesizlik, milyonlarca vatandaşımızın iş-
siz kalmasını sağlamıştır.

Devlet; vatandaşına iş bulmakta güçlük
çekince, vatandaş az sermaye ile de olsa
kendisine iş yaratma yolunu tercih etmiştir.

Bu durumu daha iyi anlamak için genç
cumhuriyetimizin ilk kuruluş yıllarına bak-
mak lazım. Halkımızın verdiği kurtuluş sava-
şına müteakip, gayri Müslim olan sanatkar
ve tüccarlar ülkemizi terk etmişlerdir. Ataları-
mız cumhuriyetten önce genellikle toprakla
uğraşırlardı ve ticaret erbabını da çerçi diye
adlandırıp, beğenmezlerdi!..

Harf devrimi ile beraber sosyal sermaye-
sinin büyük çoğunluğunu yitirmiş olan yak-
laşık 13 milyon nüfusa sahip ülkemiz, kib-
rit kutusu dahi üretecek durumda değildi.
İşte tam bu noktada Ulu önder Mustafa
Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının çiz-
diği yoldan ayrılmayan halkımız bir sanayi
toplumu yaratmayı başarmış ve muasır
milletler seviyesine erişmek için yoluna
hızlı adımlarla devam etmektedir.

Benzer koşullara sahip dünyanın hiçbir
milletine nasip olmayan bu başarının bü-
yük kısmı, bireysel kamyoncunun fedakâr
çalışmalarının ürünüdür. 80 yıldır kam-
yoncu esnafı, karın tokluğuna taşımacılık
yapmıştır. Bilindiği gibi ulaşıma altyapısı-
nı kuramayan taşıma modları arasında
dengeyi sağlamayan ülkelerin sanayileş-
mesi ve kalkınması nerede ise imkânsız.
İşte ülkemiz bu imkânsızı bireysel taşıma-
cılığı yaratarak başarmıştır!..

Bireysel kamyonculuk gibi hizmet sektö-
ründe irili ufaklı binlerce işletme doğmuş-
tur. On nüfuslu bir aile düşünelim: hepsinin
sanayi sektöründe iş bulmaları tabi ki im-
kânsız! Peki, ne olacak? bunlar iş kurumu-
na müracaat etmişler, aylarca beklemişler
iş veren yok! Ne yapacaklar? 25 yaşına
gelmişler, bir ömür işsiz mi geçecek? Evde
ne tür takılar varsa kuyumcuya bozdurulur,
kalanı eşten dosttan borç edilerek ya bir
bakkal, manav, manifatura benzeri dükkân
açar ya da bir kamyon alarak taşımacılık
hayatına başlar. Devletine yük olması
muhtemel olan delikanlımız, bir iş kurarak
hem devletine yük olmaktan kurtulmuş
hem de yaptığı ticaretten katma değer ya-
ratarak devletine yardımcı olmuştur!..

Gelişmiş ülkelerin, ülkemize dayattıkları
bize göre kartelleşme modelleri ülkemizi
kaosa sürükleyecektir. Onların istediği irili
ufaklı çok işletmedense, az sayıda büyük iş-
letmelerle halkın ihtiyaçlarının karşılanması-
dır. Ne imiş! ileri teknoloji ürünleri ile yapıla-
cak üretimde iş gücünden az istifade edile-
ceği için daha kaliteli ve ucuz ürünler elde
edilecekmiş veya daha kaliteli ve ucuz hiz-
met sunulacakmış!.. Bir atasözümüz var:
‘’bekâra eş boşamak kolaydır’’ derler. Bu ül-
kelerin nüfus artış hızları yıllık yaklaşık bin-
de yirmi falan değildir ve bu ülkelerin 11 mil-
yon işsiz ordusu tabiî ki yoktur. Onlar için
hava hoş. Bize her yolu gösterirler ama sıra
insanımız emeğinin serbest dolaşımına ge-
lince hemen kapıları kapatırlar. Türkiye bu
efendilerin tuzağına düşmemelidir.

Bu koşullar muvacehesinde bilinçli olarak
yaratılmış olan kamyonculuk mesleği, Türki-
ye’nin gerçeğidir. Bütün dünyada kabul gö-
ren bir gerçek var: “verilen haklar geri alına-
maz.” Günün koşullarında ülkemiz bireysel
taşımacılığa ihtiyaç duydu ve kamyoncuları-
mızda bu ihtiyacı karşıladı. Şimdi devlet hiç-
bir şey olmamış gibi çeşitli masum gibi görü-
nen nedenlerle bireysel taşımacılığı ortadan
kaldırma planlarını yapmamalıdır. Bireysel
taşımacılarımızın büyük çoğunluğu örgütlü
ve bu haklarının bilincindedir.

Sosyal devletin gereği; küçük sermayeler-
le kurulmuş olan bu bireysel ticari işletmele-
re çeşitli kolaylıklar sağlayarak, adil bir reka-
bet ortamında ticari faaliyetlerinin devam
edilmesi sağlanmalıdır. Oysa bu gün diğer
işletmelerin ödedikleri vergiye ek olarak
kamyoncu esnafı, Motorlu Taşıtlar Vergisini
ödemektedir. Bu güne kadar bireysel kam-
yoncu, devletten bir kuruş teşvik almamıştır.
Deniz ve hava yolları ile uluslararası kara ta-
şımacılarına tanınan vergilerden arındırıl-
mış motorin satışı, iç taşımaları yapan birey-
sel kamyonculardan esirgenmiştir. Bu anti-
demokratik ve haksız uygulamalara rağmen
bireysel kamyoncu bu gün hala ayakta ise
ve bu pazarda “bende varım” diye biliyorsa,
en ufak devlet katkısı ile neler yapabilecek-
leri ve ne ölçüde katma değer yaratacakları
her halde herkesçe malumdur!..

Bireysel kamyoncular sadaka istemiyor.
Sadece adalet ve eşitlik istiyor!.. Adil bir re-
kabet ortamı istiyor!.. Onurlu bir yaşam için
onurlu bir kazanç istiyor!.. Verilmiş hakları-
nın çeşitli dış güdümlü entrikalarla ellerin-
den alınmamasını istiyor!..

SEKTÖRELDEĞERLENDİRME

Nizamettin 
KARADAĞ

Nizamettin KARADAĞDAF’›n test merkezi aç›ld›
A çılış töreninde, yeni motor

test tesisinin, 20 gelişmiş
test hücresine sahip ve

dünyadaki en modern test merkez-
lerinden biri olduğu bilgisini veren
DAF Trucks N.V. Yönetim Kurulu
Başkanı Aad Goudriaan, “Motor
Test Merkezi, gelecekte daha etki-

li ve daha temiz motorların gelişti-
rilmesinde önemli bir rol oynaya-
cak ve DAF’ın motor gelişiminde-
ki lider pozisyonunu korumasını

sağlayacak. Bu ultra modern test
merkezine yapılan 50 milyon Eu-
ro’nun üstündeki yatırım aile şir-
ketimiz PACCAR’a bağlı olan
DAF’ın 50 yıldan daha fazla olan
motor geliştirme ve üretim bilgisi-
ne dayanan deneyim ve tecrübele-
rini vurgulamaktadır” dedi. 

“Bu alanda gittikçe daha sıkı ha-
le gelen kanunlar, zamanla daha
temiz motorların üretilmesine yol
açtı. Euro5 motorlu modern bir

kamyon veya otobüs bugün, bun-
dan 10–15 yıl önceki Euro1 mo-
tordan % 75 daha az NOx (nitro-
jen oksitler) ve % 94 daha az par-
tikül üretiyor. Gelecekteki Euro 6
motorlar ise Euro 1’e göre sırasıy-
la yüzde 95 ve yüzde 97 oranında
daha temiz olacaklar. Bugün, mo-
dern bir dizel motor bundan yal-
nızca birkaç yıl önce ancak gaz
motorlarında mümkün olduğu dü-
şünülen emisyon değerlerine ulaş-
mış bulunuyor. 

Bu durum dizelin birçok yerde
öncelik kazanmasını sağladı. DAF
dizel motorun sadece hibrit motor-
ları ile beraber değil, genel olarak
da gelecekte önemli bir rol oyna-
maya devam edeceğine inanıyo-
ruz. Ayrıca DAF, hibrit teknolojisi
üzerine çalışmalarını sürdürüyor”
açıklamasını yapan DAF Trucks
N.V. Yönetim Kurulu Başkanı Aad
Goudriaan dizel motorun yıllar
içinde geçirdiği büyük gelişmeyi
vurguladı. 

Çevreci yaklaşımıyla ön plana
çıkan yeni motor test haftanın yedi
günü 24 saat boyunca 50 dereceye
kadar sıcaklıkta ve eksi 20 derece-
ye kadar soğuklukta çalışabildiği
bilgisini veren DAF Trucks Ürün

Geliştirme Müdürü Ron Borsbo-
om şöyle devam etti: “Testler es-
nasında, motorlara normal yol
şartlarında karşılaştıkları güçler
uygulandı. Aynı zamanda dinamo
görevi de görüyorlar. Bu frenleme
üniteleri, DAF’ın Eindhoven’daki
toplam elektrik gereksiniminin
%20’sini, yani 8 megawatt elek-
trik kapasitesi sunabiliyor”.

Avrupa’daki önde gelen dizel motorlu kamyon imalatç›lar›ndan biri olan DAF Trucks N.V.’nin yeni
motor test merkezi Hollanda Baflbakan› Jan Peter Balkenende taraf›ndan Eindhoven’de aç›ld›.

DDAAFF,, ççeevvrreeccii mmoottoorruu tteerrcciihh eettttii

Otokar, başarılı bayiilerini ödüllendirdi

O tokar Ticari Araçlar
Satış Müdürü Murat
Tokatlı’nın, Otokar

Pazarlama Müdürü Tarkan
Burak, Treyler Satış Takım
Lideri Murat Özsoy ve Trey-
ler Satış bölge sorumlularının
da katıldığı toplantıda 2007
yılı değerlendirmesi yapıla-
rak; Otokar’ın 2008 yılı trey-
ler satış startejisi ve hedefleri
Otokar treyler bayileri ile
paylaşıldı.

Bu sene, 45.yılını kutlayan
ve Türkiye’nin önde gelen
semi-treyler üreticisi Otokar,
İstanbul Divan Otel’de bayi-
leriyle biraraya geldiği bir
değerlendirme toplantısı dü-
zenledi. Toplantıda, 2007 yılı-
nın en başarılı bayilerine, pla-
ket verildi.www.tasimaci-
lar.com

2007’de en yüksek satış
adedini yakalayan bayilere
Otokar Ticari Araçlar Satış
Müdürü Murat Tokatlı tara-
fından başarı plaketi verildi.
Otokar’ın başarı plaketi alan

treyler bayileri ise şöyle : 
“Birincilik plaketi, 2007

yılında en yüksek satış ger-
çekleştiren Otokar Hatay
Yetkili Bayisi Günay Günay
Motorlu Araçlar Paz. ve Tic
Ltd. Şti. adına Günay Otomo-
tiv’in sahibi Halef Günay’a
verildi. İkincilik plaketini
Otokar İstanbul Yetkili Bayi-
si Horoz Taşıt Servis Tic. ve
San. A.Ş. adına Genel Müdür
Gürkan Gürbüz, Üçüncülük
plaketini ise Otokar Gazian-
tep Yetkili Bayisi İmam Ka-
yalıoğulları Otomotiv Tic. ve
San. A.Ş adına firma ortakla-
rından Hasan Mazıcıoğlu ve
Genel Müdür Şirzat Uğurluel
aldı. Ayrıca, semi-treyler sa-
tışlarında gösterdiği üstün
performanstan dolayı Otokar
Trabzon Yetkili Treyler Bayi-
si Ulusoy Koll. Şti. Ali Os-
man Ulusoy ve Ortakları adı-
na Genel Müdür Ömer Bu-
lut’a başarı plaketi takdim
edildi.

2007’de en yüksek sat›fl adedini yakalayan
bayilere Otokar Ticari Araçlar Sat›fl Müdürü
Murat Tokatl› taraf›ndan baflar› plaketi verildi

OOttookkaarr aaiilleessii,, yyuurrtt ççaapp››nnddaakkii bbaayyiiiilleerriinniinn eellddee eettttii¤¤ii bbaaflflaarr››llaarrllaa öövvüünnüüyyoorr

Enka da treyler üretecek
T ürkiye'de yatırım yapma çalışma-

larına başlayan Enka Pazarlama,
bu şansı treyler üreticisi Schmitz

ile yakaladı. Schmitz, Türkiye'de treyler
üretimine başlayacak.

İş makineleri, ağır taşıtlar ile forklift,
endüstriyel ürünler satışı ve satış sonrası
servis, yedek parça hizmetleri veren Enka
Pazarlama, treyler üreticisi Schmitz ile
Türkiye’de üretime hazırlanıyor.

Hıtachi, Kawasaki, Mıtsubishi, Tadano,
Tadano Faun iş makinaları, NPK, D&A hid-
rolik ekipmanları, Iveco kamyon ve çekicile-
ri, Schmitz, FFB dorseleri SDMO jeneratör-
leri, Iveco Motors, deniz ve endüstriyel mo-
torlar, TCM forkliftleri ile Kobelt kontrol sis-

temlerini Türkiye pazarına sunan Enka Pa-
zarlama, şimdi de  treyler üretimi kararı aldı.

Öte yandan, Ticari Araç İthalatçıları
Derneği (TAID) verilerine göre; 2007
yılında ENKA Pazarlama’nın, 198’i fri-
gofrik ve 434’ü de  tenteli treyler ol-
mak üzere toplam 632 adet aracı Türki-
ye Pazarı’na sattığı öğrenildi.

OPET’te görev değişimi
Koç Holding Enerji

Grubu Koordinatörü
ve Opet Yönetim Kurulu
Üyesi Cüneyt Ağca,
OPET Petrolcülük A.Ş
Genel Müdürlüğü’ne atan-
dığı, 2006 yılından bu yana

genel müdürlük göreveni
yürüten Aydın Güneş’in
ise, genel müdür yardımcı-
sı olarak görevine devam
edeceği bildirildi. Çeşitli
eğitimler gören Cüneyt
Ağca’nın 1962 yılında Er-

zincan’da doğduğu, Gü-
ney Kaliforniya Üniversi-
tesi Petrol Mühendisliği
Bölümü’nden mezun ol-
duktan sonra Teksas Üni-
versitesi’nde yüksek lisan-
sını tamamladığı öğrenildi.
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Köşe yazılarının sorumluluğu yazarlarına aittir.

Taşımacılar Gazetesi basın meslek 
ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Siyasi dokunmazlıklar ve
memur ayrıcalıkları

Yasama dokunulmazlığı ve yasama
sorumsuzluğu, yasama bağışıklığı-

nın alt kategorileridir. Son zamanlarda
yasama dokunulmazlığının kaldırılması
veya sınırlandırılması için neredeyse bir
önkoşul gibi öne sürülen memurlar ve
diğer kamu görevlileri için getirilen kimi
soruşturma ve yargılama ayrıcalıkları
ise 'Bağışıklık' değil; ceza muhakemele-
ri usulünün genel hükümlerinden bazı
yönleriyle ayrılan soruşturma ve yargıla-
ma yöntemleridir. 

Kullanılan en yaygın argüman, “Me-
murlara tanınan yargılama imtiyazları
kaldırılmadan, milletvekili dokunulmazlı-
ğının kaldırılmasının ya da sınırlandırıl-
masının adil olmayacağı” tezidir.

Aşağıdaki karşılaştırmalı hukuk ör-
nekleri ile yürürlükteki yasalarımız; Tür-
kiye'nin hangi kesim için yargı imtiyazla-
rı cenneti olduğunu ve yasama dokunul-
mazlığı konusunun kamu görevlilerinin
özel yargılama yöntemleri üzerinden na-
sıl manipüle edildiğini gösteriyor.

Dünya’nın hemen hemen tüm ülkele-
rinde var olan, bu nedenle evrensel bir
nitelik taşıyan 'Yasama dokunulmazlı-
ğı'nın ülkemizde de uygulanması ve var-
lığını sürdürmesi konusunda kimsenin
bir itirazı olmasa gerek. Tartışılması ge-
reken, dokunulmazlığın 'Yargılama en-
geli' ve 'İnfaz engeli' yönlerinden uygula-
ma alanı ve kapsamıdır.

Dünya Uygulaması
Fransa'da 1995 anayasa değişikliğin-

den sonra, parlamento üyeleri hakkında
soruşturma açılabilmekte, evleri arana-
bilmekte, parlamento üyesi yargılanabil-
mekte; ancak, 'Tutuklama' ve 'Hürriyet-
ten mahrum edici veya hürriyeti sınırla-
yıcı bütün diğer tedbirler' parlamentonun
izniyle uygulanmaktadır.

İngiltere'de 1770 tarihli Parliamentary
Privilege Act'a göre dokunulmazlık sa-
dece medeni hukuk (Civil law) alanında
parlamento üyesine tutuklanmama ve
hapsedilmeme güvencesi sağlamakta-
dır. Ancak, İngiltere'de kişilerin borçla-
rından dolayı hapsedilmesi 1869 tarihli
Debtors Act ile kaldırıldığından 'Tutuk-
lanmama ayrıcalığı'nın hukuk davaları
bakımından da bir anlamı kalmamıştır.
ABD ve Kanada uygulamaları da benzer
şekildedir. 

1946 Japon Anayasası'nın, 50'nci ve
Diet Kanunu'nun 33. maddesine göre,
yasama dokunulmazlığı, parlamento
üyesini sadece tutuklanmaya ve gözaltı-
na almaya (Preventive custody) karşı
korur. 1947 İtalyan Anayasası'nın yasa-
ma dokunulmazlığını düzenleyen 68.
maddesi de benzer bir hükmü içerir.

Buna karşılık, 1978 İspanyol Anaya-
sası'nın 71. maddesi, 12 Şubat 1958 ta-
rihli Knesset Hakkında İsrail Temel Ka-
nunu ve 1999 İsviçre Anayasası'na gö-
re; İspanya, İsrail ve İsviçre'de yasama
dokunulmazlığı, soruşturma ve yargıla-
ma engelini de kapsamaktadır. 

ABD, Kanada, Avustralya, Avusturya,
İngiltere, İrlanda, Belçika, 

İsviçre, İzlanda, Japonya ve Lüksem-
burg'da yasama dokunulmazlığı parla-
mentonun toplantı dönemiyle sınırlıdır.
Yani, parlamentonun toplantı dönemleri
arasında parlamento üyeleri yasama
dokunulmazlığından ve tutuklanmama
ayrıcalığından yararlanamazlar. 

Yunanistan'da, savcı tarafından isten-
mesinden itibaren üç ay içinde karar ve-
rilmemiş ise iznin verildiği varsayılır.
(1975 Yunan Anayasası, madde 62)

Bazı ülkelerde ise yasama dokunul-
mazlığı için suçun, ceza üst sınırı belir-
leyici olmaktadır. 1999 Finlandiya Ana-
yasası'na göre altı aydan fazla; 1975 İs-
veç Anayasası'na göre iki yıldan fazla
hapis gerektiren suçların işlenmesi ha-
linde parlamento üyesi, yasama doku-
nulmazlığından yararlanamaz.

Görüldüğü gibi 'Yasama dokunulmaz-
lığı'nın evrensel ölçekte çeşitli uygulama
biçimleri olmakla birlikte, genel kabul
gören düşünce; 'Yasama dokunulmazlı-
ğı'nın, 'Yasama sorumsuzluğu' gibi mut-
lak ve sınırsız olmadığıdır. Yine genel
uygulamanın, 'Yargılama muafiyeti' ya
da 'Masuniyeti'ni yasama dokunulmazlı-
ğı kapsamında görmediği söylenebilir.

HUKUKSALDEĞERLENDİRME

R.Bülent
TARHAN

R.Bülent TARHAN

Düzeltmen  EEmmrree EEVV‹‹RRGGEENN Muhabir OOyyaa KKAAYYAA

Editör  fifiiiffaa fifiEENN

UBAK araç muayene
ücretlerini aç›klad›
B akan Yıldırım, 2918 sayılı Kanun’un

35’inci maddesine göre; muayene
istasyonlarınca; otobüs, kamyon, çe-

kici ve tanker için 100 milyon lira, otomo-
bil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt,
arazi taşıtı, römork ve yarı römork için 75
milyon lira, traktör (Römorklu-römorksuz)
motosiklet, motorlu bisiklet için 40 milyon
lira muayene ücreti (Katma Değer Vergisi
hariç) alınacağını belirtti.

Yıldırım, “Bu maddede sayılanların dı-
şındaki araçların hangi gruba gireceği
Ulaştırma Bakanlığı’nca belirlenir. Bu üc-
retler ile bu maddede yer alan para cezala-
rı her takvim yılı başından geçerli olmak
üzere, her yılsonunda o yıl için Vergi Usul
Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan
olunan yeniden değerleme oranında artırı-
larak belirlenir. Bu suretle hesaplanan üc-
ret tutarlarında 1 milyon liranın altındaki
tutarlar dikkate alınmaz" dedi.

Yine 2918 sayılı Kanun’un geçici 18 in-
ci maddesine göre de, araç muayenesi ile
ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlü-

ğü’nce verilen hizmetin, yetkilendirilen
gerçek veya tüzel kişilerce faaliyete geçi-
rilinceye kadar devam ettiğine dikkat çe-
ken Bakan Yıldırım, şu açıklamalarda bu-
lundu: “Karayolları Genel Müdürlüğü tara-
fından yapılan muayeneler için 35’inci
maddede belirtilen muayene ücreti ile bu
ücretin genel katma değer vergisi oranı ka-

dar fazlasından oluşan tutar, Teknik Mu-
ayene Harcı olarak vergi dairelerince tahsil
edilir. Bu harç hakkında 492 sayılı Harçlar
Kanunu hükümleri uygulanır"  

Yıldırım, birinci ve ikinci bölge araç mu-
ayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işle-
tim hizmetlerine ilişkin imtiyaz sözleşme-
lerinin, Ulaştırma Bakanlığı, Özelleştirme

İdaresi Başkanlığı ve yetkilendirilen işlet-
meciler arasında 15. 08. 2007 tarihinde im-
zalandığını kaydetti. Yıldırım konuşmasını
şöyle sürdürdü. “Yetkilendirilen işleticiler
tarafından kurulmaya başlanan araç muaye-
ne istasyonlarının, 2008 yılının Ocak
Ayı’ndan itibaren Bakanlığımızca Geçici İş-
letme Yetki Belgesi verildikten sonra faali-
yete başlaması planlanmıştır”

Yıldırım, “Bütün bu konular ışığında ve
17.11.2007 tarih ve 26703 Sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 377 sıra no’lu Ver-
gi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2007 yı-
lı için yüzde 7,2 olarak tespit edilen yeni-
den değerleme oranı dikkate alınarak, Ba-
kanlığımızca yetkilendirilen muayene is-
tasyonlarında 2008 yılında alınacak araç
muayenesi ücretleri; otobüs, kamyon, çe-
kici ve tanker 125 YTL + KDV; otomobil,
minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, ara-
zi taşıtı, römork, yarı römork 94 YTL +
KDV; traktör (römorklu – römorksuz),
motosiklet, motorlu bisiklet 49 YTL+
KDV olarak belirlenmiştir” dedi.

Ulaflt›rma Bakan›
Binali Y›ld›r›m,
araçlar›
s›n›fland›rarak, araç
muayene ücretleri
konusunda sürücüleri
bilgilendirdi. 

“Sektöre kapılarımız, kapalı değil”

B aşkan Yardımcısı Ba-
haddin Karakuş, Ge-
nel Sekreter Hakan

Yılmaz ve İcra Kurulu Baş-
kanı Mine Kaya’nın da hazır
bulunduğu toplantıda 2007
yılı Sektör Raporu’nu kamu-
oyuna açıklayan UND Baş-
kanı Tamer Dinçşahin, sek-
törde yaşanan sıkıntılara de-
ğinerek, Kara Ulaştırması
Genel Müdürlüğü’nün ken-
dilerine kapılarını kapattığını
ifade etmişti.

Toplantıda Dinçşahin,
“UND olarak sorunların çö-
zümü noktasında Ulaştırma
Bakarlığı ve Kara Ulaştırma
Genel Müdürlüğü ile 300’ün
üzerinde yazışma gerçekleş-
tirdik ancak bu yazışmaları-
mızın sadece ve sadece
15’ine yanıt geldi. Adeta
sektörümüzün taleplerine
kapılarını kapatmış olan
KUGM’un bu tavrından bir
önce vazgeçmesi gerekmek-
tedir. AB ve AB dışı ülkeler-
de olduğu gibi KUGM’un
karşımızda değil, yanımızda
olması ülke menfaati için ge-

rekmektedir. Bu gerçekleş-
mediği takdirde sektörümüz
kısa ve uzun vadede belirle-
yeceği hedeflere ulaşamaya-
caktır” açıklamasını yapması-
nın ardından Kara Ulaştırma-
sı Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Nesip Kemaloğ-
lu’ndan cevap geldi.

Kemaloğlu, “Ben evime
istediğimi alır, istemediğimi
almam. Kendi evim, benim
özel kapımdır. Ancak devlet
dairesinde böyle bir şey söz
konusu değildir. Kara Ulaş-
tırması Genel Müdürlüğü
olarak kapımız tüm sektöre
açıktır. Biz kendileriyle
yüzlerce defa toplantı yap-
tık. Yapılan çalışmalardan
kendilerinin bizzat haberi
var. UND Başkanı’nın bu
yöndeki açıklamasına katıl-
mıyoruz. UND, kendi çıkar-
larına göre hareket etmeye
çalışıyor. Sektöre kapıları-
mız kapalı değil, biz sektör
için çalışıyoruz ve çalışma-
larımızın sonunda da sektör
hak ettiği yere gelecektir”
açıklamasını yaptı.

UND Baflkan› Dinçflahin’in “KUGM, sektöre kap›lar›n› kapatt›” yönündeki aç›klamas›na Kara Ulaflt›rmas› Genel Müdür
Yard›mc›s› Kemalo¤lu’ndan yan›t geldi. Kemalo¤lu, “Sektöre kap›m›z kapal› de¤il, biz sektörün yan›nday›z” dedi

BBii
nnaa

ll ii  
YY II

LL DD
II RR

II MM

‹stanbul Ticaret
Gazetesi 50’nci
y›l›n› kutluyor

İstanbul Ticaret Gaze-
tesi’nin kuruluşunun
50’nci yılını bir maka-

le yarışması ile kutluyor.
İstanbul Ticaret Gaze-

tesi’nin 50’nci kuruluş yı-
lında düzenlenen makale
yarışmasında en büyük
ödül 20 bin YTL. 

Düzenlenen
makale yarış-
masında bi-
rinciye 20
bin YTL’lik
altın, ikinci-
ye 10 bin
YTL’lik gü-
müş ve üçün-
cüye de 5 bin
YTL’lik bronz ödül ve-
rilecek. Başvuruların 01
Şubat’ta başladığı yarış-
mada “Cumhuriyetin
100’üncü yıldönümünü
kutlayacağımız 2023 yı-
lında ekonomik hedefle-
rine ulaşmış, dünyanın
politik dengesinde rol
sahibi bir Türkiye hayali
nasıl gerçekleşebilir, si-
zin çözüm önerileriniz
neler?” sorusuna cevap
aranacak. Üniversite öğ-

rencileri arasında düzen-
lenecek makale yarış-
masının konusu;
“2023’te Nasıl Bir Dün-
ya, Nasıl Bir Avrupa ve
Nasıl Bir Türkiye Hayal
Ediyorsunuz?” olacak.

Belirlenen ana tema
çerçevesinde

“ 2 0 2 3 ’ t e
Dünya’-
nın ka-
d e r i n i
h a n g i
d i n a -
mikler

belir le-
y e c e k ?

Dünya ’n ın
güç dengesi doğuya

mı kayıyor? Dengeler
değişirken Avrupa’nın
genişleme halkası nere-
ye kadar uzanacak? Tür-
kiye ekonomik hedefle-
rine ulaşabilecek mi?
Ekonomik, siyasi ve kü-
resel bir güç olarak me-
deniyetler barışının sağ-
lanmasında Türkiye na-
sıl bir misyon taşıya-
cak?” sorularına da ce-
vap aranacak.

UND kimin çıkarlarını
savunacaktı?

U ND, 1974 yılından bu yana uluslararası
karayolu taşımacılık sektöründe faaliyet
gösteren taşımacılarımız tarafından  ku-

rulmuş ve bugüne kadar da yine üyelerinin yani
sektörün görüşlerini, ihtiyaçlarını yansıtmayı ve
gerçekleştirmeyi hedeflemiş olan ve uluslar arası
taşımacılık sektörünün temsilcisi “kurumsal” bir
Meslek Örgütü’dür. Her zaman üyelerinin önünü
açmaya çalışmış ve geleceğinin şekillenmesinde
yol gösterici olmayı hedeflemiştir.
Özellikle 2001 yılından bu yana
12 konu, 16 ülke ve 10 bölge
çalışma grubu ve bu çalış-
ma grupları ve yılsonların-
da gerçekleştirilen Stra-
tejik Hedefler Çalıştay-
ları’na katılan üyeleriyle
birlikte sektörün ihtiyaç-
ları ve hedeflerini belirle-
yerek kamuyla sürekli ola-
rak paylaşmaktadır.

Kara Ulaştırması Genel Mü-
dürlüğü kapılarının herkese açık ol-
duğunu ifade etmektedir. Oysaki iletişimin
sıkıntısız gerçekleşebilmesi sadece toplantıların ya-
pılması anlamına gelmemektedir. KUGM ile bir-
çok toplantı yapıldığı doğrudur ancak söz konusu
toplantılar sonunda ortaya çıkan uygulamalarda
mutabakata varılan konular dahi yer almamıştır.
Sadece KUGM tarafından uygun görüldüğü tak-
dirde yapılan ve kısıtlı süreli toplantılarda ise sektö-
rün taleplerini iletmek ve ortak çözümler bulmak
ne kadar mümkün olabilir?

Geçiş belgesi kotalarının artırılması için önemli
bir platform olan KUK toplantılarında karşı ülkeler
taşımacılık ile ilgili sorunlara yönelik sektör tem-
silcilerine söz verirken ya da sektör temsilcilerinin
onayı olmadan hareket etmez iken, bizler ciddi
mücadele vererek söz almaktayız. KUGM sektöre
rağmen sektör onayı olmaksızın kararlar almakta-
dır.  Halbuki biz bütün KUK toplantılarından önce
çağın gerçeklerine uyarak ön lobi çalışmaları yapa-
rak emek, zaman ve maddi kaynak harcamaktayız.

Son yapılan Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yö-
nergesi’nin gerek hazırlık çalışmalarında, gerekse
yayımlanmasının ardından yapılan girişimlerde ge-
linen nokta göstermektedir ki, sektörün talepleri,
gerçekleri ve ülkenin ihtiyaçları göz önünde bulun-
durulmamıştır. 

Bizim yazdığımız yazılar ve içerikleri ortadadır.
Bu yazılar kimin çıkarını savunmaktadır, Türk nak-
liyecisinin değil mi? Biz dört yıldır hala standart

depoyu tarif edememiş; dört yıldır hala,
yılda tek yönde 460 bin araç ge-

çirdiğimiz ilgili ülke ile bel-
gesiz geçiş protokolünü

imzalayamamışsak, bel-
ge ücretlerinin yüksek-
liği nedeni ile yurtiçi
taşımacı kan ağlıyor,
uluslar arası taşımacı
yurt dışına kaçıyorsa,

mesleğe girişin yasal kri-
terleri ortadayken ücretini

ödeyebilen herkes serbestçe
sektöre girebiliyorsa bir yerlerde

yanlışlık veya eksiklik olmalı. Gönül ra-
hatlığı ile ifade edebiliriz ki bütün bunların müseb-
bibi kesinlikle UND değildir. Aksine toplantılarda
ve yazılarda bu konular gündeme getirilmiştir ve
şimdi sonra da ne şart altında olursa olsun getiril-
meye devam edilecektir. Bundan hiç kimse kuşku
duymasın. Sektörün temsilcisi olarak, sektörün
menfaatlerini ve ihtiyaçlarını gündeme getirmek ve
buna göre hareket etmek kendi çıkarlarına göre ha-
reket etmek ise; evet biz böyle davranıyoruz. Bu-
nun aksi  bir davranışın olması da mümkün değil-
dir. Tersini iddia edenler ne demek istediğini, neyi
kastettiğini sektöre açıklamak durumundadırlar.
Baştan beri savunduğumuz gibi sektörümüzün da-
ha ileriye gidebilmesi ve önündeki sorunların çö-
züme kavuşturulabilmesi için sektör ile kamunun
yan yana durması bir gerekliliktir. 

Hakan Yılmaz
Genel Sekreter
Uluslararası Nakliyeciler Derneği

2 008 yılı Ocak ayında, 2007 yılı Ocak ayına gö-
re verilen geçiş belgesi sayısı ile TIR karnesi
sayısında da artış oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret
ve Tır Dairesi Başkan-
lığı verilerine göre,
2008 yılı Ocak ayında
verilen geçiş belgesi
sayısında geçen yılın
aynı dönemine göre
yüzde 37,36’lık bir ar-
tış oldu. TIR Karnesi
sayısında ise yüzde
15,21’lik bir artış ol-
duğu görülüyor.
TOBB verilerine göre
2007 yılı Ocak ayında
verilen geçiş belgesi
sayısı 68 bin 195 adet-
ken bu rakam 2008 yı-
lı aynı döneminde 93
bin 675 adede yüksel-
di. Öte yandan 2007 yılı Ocak ayında verilen Tır
Karnesi sayısı 53 bin 591 adetken, 2008 yılı aynı dö-
neminde bu rakam 61 bin 741 adede çıktı.

TIR karne
say›s› artt›

UND
Baflkan› Tamer

Dinçflahin’in “KUGM,
sektöre kap›lar›n› kapatt›”

yönündeki aç›klamalar›ndan
sonra UND ve KUGM

aras›ndaki tart›flma
sürüyor. 
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Bitmeyen çile!..
Kamyoncunun sorunları neler, onları

nasıl bir gelecek bekliyor, ne yapa-
caklar? Gerçekten sektör zor durumda,
bir kriz yaşanıyor. Kamyoncu kursağına
bir dilim ekmek girsin, evine bu ekmeği
götürsün diye dünyanın bir ucundan di-
ğer bir ucuna yük taşıyor. 

Yükü taşıması mesele değil, esas me-
sele ufku açık bir geleceği görememesi.
Mesleğinin başlı başına zorlukları var.
İçeride de dışarıda da zorluk yaşıyorlar.
Kamyoncunun sahibi yok. Firmadan işi
alıyor, hadi git götür diyor. Bundan son-
rası günahıyla vebaliyle kamyoncunun
sırtında. Çalışma koşulları çok ağır.
Mecburen uymak zorundalar, belirli yer-
lere ulaşmak zorundalar. Her yerde de
kalamıyorlar ki… Gün geliyor oldukça
önemli eşya taşımak zorundalar. Rasge-
le her yerde yatamıyorlar. Can ve mal
güvenliği açısından devamlı kaldığı yer-
lerde yatmak zorundalar. Mazot paha-
lı… İşte kamyoncu arkadaşlarımızın bit-
meyen çilesi.

Temennimiz her şey iyiye doğru gider.
Kamyoncuya bakmamız lazım, sektörel
anlamda bu arkadaşlarımızın yerinin
çok önemli olduğunu unutmamamız la-
zım. Onlar için elimizden gelen gayreti
göstermemiz lazım. Bütün bunlar göz
ardı edilirse sektördeki küçük işletmele-
rin yaşama şansı ortadan kalkacak, do-
layısıyla bu işten maaşla çalışan kam-
yoncu bile olsa ortadan kaybolup gide-
cektir. Şimdi bu ve buna benzer sorunla-
rı yaşıyoruz. Ama onların yaşadıkları sı-
kıntılara çözüm bulunması yolunda da
hep birlikte olup, bu arkadaşlarımızın sı-
kıntılarına son vermeliyiz. Zira ülkemiz
için çok önemli bir konumdalar.

Araç sayısındaki artış sektörü da-
raltıyor

Son yıllarda karayolu taşımacılığında
artan araç hacmi sektörü dar boğaza so-
karak, bu yıllarını işine adamış kamyon-
cuyu da atıl hale getirdi. Yani bir kişiyi
doyuracak ekmek üç, dört kişiye bölün-
dü. Bireysel nakliye yavaş yavaş eriye-
rek iş yapılamaz noktasına gelindi. Sek-
tör de bir noktada şirketleşmeye yöneldi.
Bireysel kamyoncu diye bir şey kalmadı. 

Türkiye’de toplam 750 bin aracın oldu-
ğu düşünüldüğünde bu araçların tabi ki
hepsi şirketlerin öz malı olarak kabul
edilmemeli… Bunların bir kısmı bireysel
çalışanlar, mesleği icra edenlerden olu-
şuyor. Her kamyon bir aile geçindiriyor.
Bir sektörü şirketleşme bazında toparla-
mak yanlış bir davranış.  Sıkıntıların ne
olduğu açık bir dille ifade ediliyor. Yani
çözülebilecek konular gayet açık. 

Bu şartlarda şoförlerin işlerinden ne
kadar memnun olup olmadığı da ayrı bir
tartışma konusu. Bağladıkları işe göre
yeterli kazançları yok. Piyasada her ge-
çen gün çoğalmakta olan nakliyecilik
işinden dolayı fiyatlar aşağı çekilmiş va-
ziyette. Bu işin içinden nasıl çıkılacağını
hiç kimse bilmiyor. Birinin bin 500 YTL
gittiği yere diğeri 750 YTL fiyatla gidiyor.
Fiyatlama konusunda sıkı denetim ol-
ması lazım. Bu da rekabet koşullarında
işini aklı başında yapan firmaları sıkıntı-
ya sokuyor. Sektörde çember gün geç-
tikçe daralıyor. Kar marjları çok düşük…

Tüm bu zorluklar karşısında kamyon-
cunun, nakliyecinin ayakta kalabilmesi
adına yeni düzenlemelerin acilen getiril-
mesi, hem kendilerinin çalışıp kazanma-
ları ve dolayısıyla ülkeye kazandırmala-
rını dilemekten başka bir çıkış yolu
yok…  

Yolunuz açık, ufkunuz geniş, kazancı-
nız bol olsun…

M.Sabri 
DANAB  AŞM.Sabri DANABAŞ

GÖZLEM

“TIR karnesi pasaporttur”
BB M nezdinde temsil edilen IBU’da

(Uluslararası Kara Taşımacılığı) ilk
kez görev yapan ve İtalyan Devleti

tarafından nişan ile ödüllendirilen nakliyeci
işadamı İzzet Salah, çalışmaları hakkında
bilgi verdi.

İzzet Salah, Taşımacılar Gazetesi ile yaptı-
ğı röportajda, sorularımızı cevapladı.

IRU’nun nakliyecilik sektörüne ve özel-
likle teknoloji anlamında katkıları olacak
mı? Veya bu yollarla ilgili neler olacak?

“IRU’nun en büyük katkısı, TIR karnesi-
dir. TIR karnesi bir arabanın ve bir yükün pa-
saportudur. Bugün, Doğu ya da Batı’ya, TIR
karnesi olmadan gitme ihtimali yok. Belki,
Avrupa Birliği ülkelerine, gidip gelebilirsi-
niz. İran’a, Suriye’ye, Azerbaycan’a, Irak’a,
Rusya’ya gidemezsiniz. TIR karnesi, kefa-
lettir ve pasaporttur. Biz, Batı’ya 300 bin se-
fer yapıyoruz. Sonuçta, Türk nakliyecisi bu
TIR karneleri sayesinde ayakta durabiliyor..
IRU, Birleşmiş Milletler’le bir arada çalışan
yarı BM kuruluşudur. IRU, uluslararası kara
taşımacılığıdır. BM’de, IRU’nun temsilcisi
vardır. Hangi kısımda derseniz, kamyon taşı-
macılığı, insan taşımacılığı, otomobil, eşya
ve otobüs taşımacılıkları gibi.  BM’de ki çı-
kan güvenlik ve teknolojik kurallar önce
IRU’dan geçiyor. İtiraz edilme imkanı var-
sa, evvela IRU itiraz eder. Bununla ilgili ör-
nek vereyim: Dijital takoğraf hemen kon-
sun denildiğini düşünün. Dijital takoğraf ta-
kıyor. Ama dijital takoğraf, 200 tane almam
ya da arabaları yenilemem lazım. Bu kolay
bir yatırım mı? O zamana ne olur. Bütün
IRU teşkilatı olayı inceler. BM’e bir rapor
verir. Faydalı bir şey ama hayata geçmesi
zaman alır. Burada IRU, devreye giriyor, ta-
rih belirleniyor. 2010 da yapalım deniyor.
Bunun maliyet ve diğer boyutları hesapla-
nıp, değerlendiriliyor”

IRU yönetime seçildiniz. Onunla ilgili
bir şeyler söyler misiniz?

”En önemlisi Türkiye’nin hak etmiş ol-
masına rağmen, ilk defa IRU yönetimine bir
Türk’ün girmesi çok önemli. Girmek gibi,
bunu sürdürmekte çok önemli. IRU yöneti-
minde çeşitli ülkelerden 5 tanesi eşya taşı-
macılığı, 4 tanesi de yolcu taşımacılığı 11 ki-
şi var”

Siz bu şekilde TOFED’i de temsil ediyor-
sunuz?

“TOBB’u da, nakliyecileri dolayısıyla,
Türkiye’yi temsil ediyorum. Önemli olan
Mayıs ayında IRU Genel Kurulu’nun Türki-
ye’de olması. Uluslararası Nakliyeciler Der-
neği’ne şu anda ki en büyük faydası lobici-
lik. Diğer nakliyeci dernekleri ile bir araya
gelmemizde, insanlar ile çalışmamızda bir-
likte olmamızda fayda var. IRU bünyesinde
dünyanın çeşitli ülkelerinden insanlar var.
Burada lobi çalışmaları yapılır. Böylece,
Türkler tanınır. Önemli olan tanıtımdır. Bi-

zim, daha önce burada olmamız gerekiyor-
du”

Siz teksiniz. İstanbul’daki genel kurulda
bir ikinci kişi seçilebilir mi? 

“Yok! İki senede bir seçilir. Burada ki
kongrenin seçimle ilgisi yok. Seçim, Ka-
sım’da yapıldı. 2010–2011 seçimleri de,
2009 sonunda yapılacak. Bu seçim sistemin-
de, bir ülkeden iki kişinin olması mümkün
değil. Benim, bir dönem daha olup olmama-
mı bir kenara bırakın. İki senede bir yapılan
bu seçimlerde,  bir Türk’ün olması gerekli.
Burada, bir takım kıstaslar var. Her isteyen,
kulis yaparak buraya giremez. Burada,  bir
kere mesleği çok iyi bilip, geçmişi ve itiba-
rının olması gerek. Türkiye de ve yurt dışını
iyi bilmek lazım.  Yönetim Kurulu toplantı-
ları, Fransızca ve İngilizce yapılıyor.

IRU Yönetimine gelmeniz ile birlikte, uf-
kunuzda neler belirdi. Neleri gördünüz.
Neleri eksik yapıyormuşuz Türkiye olarak?

2001 de UND yönetimi olarak eksiklik-
leri tespit ettik. Türk nakliyecisinin birçok
eksiği var. Bunların başında da yetersiz
eğitim geliyor. Gerek şoförünün, gerekse
yöneticisinin olaylarla ilgili eksik bir bil-
gisi var. Çok okumayı da sevmiyoruz. Fa-
kat, bir işte başarılı olabilmek için, ger-
çekten eğitim yapmak lazım. Bizim mes-
lekte, bilhassa uluslararası nakliyecilik
bölümü öyle bir hale geldi ki, her an her
şey takip edilmeli. İyi bir nakliye yapabil-
mek için, dünyayı takip etmek lazım. Bu-
nu UND olarak takip edip, arkadaşlarımı-
za da yayınlıyoruz. 

Zaten bunu UND olarak takip ediyoruz.
IRU’ya girdiğin zaman, dünya çapında
uluslararası nakliyecilere yapılacak. İste-
nen değişiklikleri anında öğrenip, anında
müdahale etmek veya anında bunu kendi
ülkene duyurma imkanı olacak. Ben birin-
ci el oldum. Bu az bir şey değil. 

Türk uluslararası nakliyecisi olayları bi-
rinci elden mi öğrenecek?

“İtiraz edilecekse, benim kanalımla itiraz
edecek veya zaman kazanmak gerekiyorsa
zaman, kazanacak. Bu benim sayemde ola-

cak. Oradaki diğer yönetim kurulu üyeleri de
benim gibi insanlar. Onlar da meslekten in-
sanlar. Benim işime yaramayanlar onun da
işine yaramıyor. Onun  için ben güzel bir ça-
lışma olacağını hissediyorum.”

İzzet Bey, şimdi sektör sizi tanıyanlar ta-
nıyor. Ama IRU ya girene kadar o kadar yü-
zünüz tanınmıyordu. Biraz kendinizden
bahsedelim? İzzet SALAH kimdir? Kaç do-
ğumludur? Kaç yıldır sektördedir? 

“Ben 1947 doğumluyum. İstanbul. İktisat
Mezunuyum. Taşımacılığa 1967 de Sene-
moğlu’ndan başladım. Sene 2008 ve 41 se-
nedir aynı işi yapıyorum. Şimdi üst düzey
yöneticiyim. İngilizce, Fransızca ve İtalyan-
ca konuşuyorum. 2 oğlum var. Onlar büyük.
1967’den beri müşterilerimiz var. İlişkileri-
miz hala devam ediyor. Ben, ATO da, seçil-
miş üye olarak görev yaptım. Şu anda
TOBB’da, TIR Komitesi’nde çalışıyorum.
Ayrıca 2003 senesinde İtalyan Hükümeti,
bana bir devlet nişanı verdi. Bunu taşıyan az
Türk’ten biriyim” 

İtalyan Devleti nişan verdiİtalyan Devleti nişan verdi
Nakliyeci olarak bir Saffet  Ulusoy var. Bir

de, ben varım.. Başka Türkler de var. Öğretim
görevlileri ve çeşitli meslek kuruluşlarından.
Mesela, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu,
AKP Parti Milletvekili Egemen Bağış aldı. 

IBU’ya seçilin ilk Türk üye ve ifladam› ‹zzet Salah,”TIR karnesi, araban›n ve yükün pasaportudur.
Bat›’ya 300 bin sefer yap›yoruz ve Türk nakliyecisi bu karneler sayesinde ayakta duruyor” dedi.

‹‹zzzzeett SSaallaahh,, GGaazzeetteemmiizziinn iimmttiiyyaazz ssaahhiibbii NNaaccii KKaalleennddeerr’’iinn ssoorruullaarr››nn›› yyaann››ttllaadd››

‹‹zzzzeett 
SSaallaahh

UND Başkanı Tamer
Dinçşahin, Başkan Yar-
dımcısı Bahaddin Kara-

kuş, Genel Sekreter Hakan Yıl-
maz ve İcra Kurulu Başkanı Mi-
ne Kaya’nın da hazır bulunduğu
toplantıda 2007 yılı Sektör Rapo-
ru’nu kamuoyuna açıkladı.

Türkiye’nin Dünya mal ihra-
catı sıralanmasında 34. ve mal it-
halatı sıralanmasında 22. sırada
yer aldığını dile getiren Başkan
Dinçşahin, Finlandiya, Macaris-
tan, Portekiz, Slovakya gibi Av-
rupa Birliği ülkelerinin geride bı-
rakıldığını söyledi. 

Dinçşahin, “Ülkemiz genel lo-
jistik performansı konusunda
Macaristan, Slovenya, Çek Cum-
huriyeti, Polonya, Bulgaristan ol-
mak üzere birçok Avrupa Birliği
ve üye olmuş ülkeleri geride bı-
rakmıştır. Öte yandan gümrükler
alt yapı, uluslararası sevkıyatlar
ve lojistik etkinlikleri gibi alan-
larda birçok gelişmiş ülkeyi geri-
de bırakmamıza rağmen yurt içi
lojistik maliyetler konusunda ise;
dünya sıralamasında 112. sırada
yer almaktayız” dedi.

2007 sonu itibariyle C2 yetki
belgesi alan firma sahibi sayısının
bin 400’e ulaştığını açıklayan
Dinçşahin,  Türk uluslararası ka-

rayolu eşya taşımacılığı sektörü-
nün en büyük ve en modern filo-
ya sahip olduğunu kaydetti. 2007
yılında yaşanan en önemli geliş-
meler arasında UND 2. Başkanı
İzzet Salah’ın IRU Yönetim Ku-
rulu Üyeliği’ne seçilmesini gös-
teren Dinçşahin, Almanya’nın
başını çektiği Schengen vizesi so-
runu, sivil toplum kuruluşlarının
girişimiyle çözüldüğünü hatırlat-
tı. “2007 yılının unutulması kolay
olmayan olaylarından bir tanesi
de Türkiye’den Ro-Ro ile yapılan
ihraç taşımalarının yarısından faz-
lasını gerçekleştiren Un Ro-Ro

şirketinin ABD’li fon kuruluşu
Kohlberg Kravis Roberts&Co. L.
P. (KKR) şirketine satılması ol-
du” diyen Dinçşahin, UND ve
TİM’in satışa karşı çıkmasına
rağmen rekabet kurulunun satışa
onay verdiğini ve satışın hemen
akabinde Un Ro-Ro’ya yapılan
üst üste zamların Türk nakliyeci-
sini olumsuz yönde etkilediğini
söyledi.

“Sektörü önemli projeler bek-
liyor” diyen UND Başkanı Tamer
Dinçşahin, 2008 yılı projelerini
şöyle sıraladı:

Yeni dönem vizyonunu ‘küre-

sel oyuncu olmak’ olarak açıkla-
yan uluslar arası karayolu taşıma-
cılık sektörünün, 2008 günde-
minde birçok önemli proje yer
alıyor. UND tarafından her yıl ya-
pılan Stratejik Hedefler Çalışta-
yı’nda belirlenen 105 hedef ve
projelerden bazıları şöyle; Taşı-
ma kotaları sorununda çözüm
için “2008 kotasız Avrupa için
eylem yılı” projesinin sonuca
ulaştırılması. Başta, İstanbul’un
iki yakasında olmak üzere önem-
li merkezlerde lojistik ihtisas böl-
gelerinin kurulması. 2008 yılında
UND’nin de RO-RO taşımacılığı
alanındaki AB ülkeleri ve Kara-
deniz’e yönelik projelerini haya-
ta geçirmesi. İpek Yolu’nun yeni-
den Canlandırılması projesinin
hayata geçirilmesi ve bu çerçeve-
de IRU 31. Dünya Kongresi’nin
İstanbul’da hayata geçirilmesi.
Bulgaristan ile ikili ve transit ta-
şımalarda liberalizasyon sağlan-
ması. Rusya ve Türkî Cumhuri-
yetleri ile ilgili kota ve vize so-
runlarının çözümü. Sürücü belge-
lerinin AB ile uyumlu hale geti-
rilmesi. Yeşil Kart Sigortası Sis-
temi’nde hasarsızlık indirimi, fi-
yat indirimi, rekabet sisteminin
getirilmesine ilişkin çalışmaların
sonuçlandırılması.

2007, nakliyeci için zor bir yıl oldu
Dinçflahin, 2007 y›l›nda uluslararas› piyasalarda artan petrol fiyatlar›, hükümetin uygulad›¤› politikalar
ve Un Ro-Ro’ya yap›lan zamlar›n nakliye sektörünün zor bir y›l geçirmesine neden oldu¤unu söyledi.

DDiinnççflflaahhiinn,, 22000088 yy››ll››nnddaa öönneemmllii pprroojjeelleerree iimmzzaa aattaaccaakkllaarr››nn›› ssööyylleeddii

TIR
sorununa
çözüm

R eyhanlı Belediye
Başkanı Hüseyin
Ş a n v e r d i ,

TIR’larda yaşanan 20 yaş
sorununa çözüm arandığı-
nı açıkladı. 

Belediye Başkanı Hü-
seyin Şanverdi ve AK
Parti İlçe Başkanı Meh-
met Hacıoğlu, başta AK
Parti Grup Başkan Vekili
Sadullah Ergin ve Hatay
Milletvekili Fevzi Şan-
verdi’nin önemli girişim-
leriyle, TIR’lardaki 20
yaş sorunu ve esnafın
mağdur olmaması konu-
sunda çalışmaların sürdü-
ğünü belirtti. 

Şanverdi, “Grup Baş-
kan Vekilimiz Sadullah
Ergin ve Milletvekilimiz
Fevzi Şanverdi, Ulaştır-

ma Bakanlığı ile Esnaf
Kefalet Kooperatifi Ge-
nel Başkanlığı arasında
yaptıkları çalışma sonucu,
20 yaş uygulamasından
dolayı araçları trafiğe çı-
kamayacak olan TIR sa-
hiplerine ucuz kredi te-
min edilerek, araçlarının
yenilenmesi sağlanacak.
Konuyla ilgili çalışmalar
devam ediyor, en kısa za-
manda sonuçlandırılacak”
dedi. 

TIR sahiplerinin mağ-
duriyetlerinin önlenmesi
amacıyla yapılan çalışma-
nın devam ettiğini belir-
ten AK Parti İlçe Başkanı
Mehmet Hacıoğlu, alına-
cak ucuz kredi ile araçlar
yenilenecek ve 20 yaştan
dolayı mağdur olduklarını
söyleyen sürücü veya mal
sahibi esnaflarımızda ra-
hat bir nefes alacakları gi-
bi işlerinin başına döne-
ceklerini söyledi. Daha
detaylı açıklamaların
Ulaştırma Bakanlığı’nca
açıklanacağı kaydedildi.  

HHüüsseeyyiinn
fifiaannvveerrddii

SRC Sınavı 30 Mart’ta
UU laştırma Bakanlı-

ğı’nın 5’inci SRC
Belgesi Sınavı, 30 Mart
2008 Pazar günü yapı-
lacak.

Ulaştırma Ba-
kanlığı Kara
Ulaştırması
Genel Mü-
dürlüğü tara-
fından organize
edilen mesleki eği-
timlerde ticari anlamda
yük veya yolcu taşıyan
sürücü ve yöneticileri-
ne SRC ve ÜDY/ODY
belgeleri alma zorunlu-
luğu getirildi. Sözü

edilen bu belgeleri ala-
bilmek için 12 Şubat
Salı gününe kadar, eği-
timlere başlamak üze-
re kayıt yaptırmak ge-

rekiyor. Kara
Ulaştırması
Genel Mü-
d ü r l ü ğ ü ,
SRC Belgele-

ri eğitim kaydı
ve ücretsiz detaylı

bilgi için Ulaştırma
Bakanlığı’nın yetkili
eğitim kurumlarından
ve elçi eğitim akade-
misinden bilgi alınabi-
leceğini bildirdi.  
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Taşımacılık sektöründeki
cefakar dostlarım!..

Biliyorum ki hepiniz zor şartlar altında ek-
mek parası için oradan oraya yaprak gi-

bi savrulup gidiyorsunuz. evinizin kirası, ço-
cukların okul masrafları, geçim derdinin ara-
sında yoğrulup gidiyor. Binlerce kilometre ise
hayatınızın taşları gibi birer birer geride kalır-
ken hayat mücadelesi bitmiyor. 

Sizler kendi hayatlarınızın peşinde koşar-
ken, geçim savaşı verirken insanların hayat-
larında da önemli bir yer tuttuğunuzu biliyor
musunuz? 

Aileniz için önemli bir birey olabilirsiniz
ama sizin taşımız olduğunuz ürünlerin, in-
sanlar için, farkında olmasalar da ne kadar
önemli olduğunu biliyor musunuz?  

Gıdadan ham maddeye, işlenmiş ürünler-
den tekstile daha bir çok ürün sizlerin saye-
sinde bir noktadan diğerine giderek insanla-
rın kullanımına sunuluyor.  Bu işi yaparken
bu ürünleri zamanında ve sağlam bir şekilde
nakletmenin yanında sizlerin önemli bir göre-
vi daha var. Bu işi yaparken kullandığınz ka-
rayollarında hayatta kalmak. 

Hayatta kalmanın yolu ise trafik kurallarına
uymak ve insanlara saygılı olmaktan geçiyor.
Yolların ağır işçileri olan sizler eğer kurallara
uyarsanız hem insanlara örnek olmuş olur-
sunuz, hem de sene içinde hayatını kaybe-
den insan sayısının azalmasını sağlarsınız.

Yorgun yola çıkmamak, gerekli molaları
vermek, aracın bakımını yaptırmak, hatalı
ve gereksiz sollama yapmamak, otomobil
kullanıcılarını tehlikeye atacak davranış-
lardan kaçınmak, kaza anında küçük
araçlara verilebilecek hasarın göz önünde
bulundurmak, aşırı sürat yapmamak, yol
koşullarına uygun hızda seyretmek, aşırı
yükleme yapmamak, kısacağı trafik kural-
larına uymak ve diğer sürücülere saygılı
olmak bu işin temelini oluşturuyor.

Diğer sürücülerden saygı görmek isti-
yorsanız, "kamyon şoförü", "minibüs şofö-
rü" yakıştırmalarını tarihe gömmek istiyor-
sanız yukarıda bahsettiklerime uymak zo-
rundasınız. Bunu en çok kendiniz ve sizi
sevenler için yapmalısınız.  Bu bahsettik-
lerimi tüm sürücülerin yapmasını başarırı-
sak, yani kendi kendimizi eğitip, kendimi-
zin polisi olursak işte o zaman medeni ül-
keler seviyesine yükselir, trafik terörünü
yok ederek trafik kazaları ölüm oranların-
da birinci ülke konumundan kurtuluruz.

Değişik dallarda "En iyi sürücü" yarışmala-
rı yapan firmaların da amacı bu. Güvenli ve
ekonomik araç kullanan, çevreye daha az
zazar veren sürücülerin artması. Kamyon,
otobüs, minibüs ve otomobil üreten firmaların
amacı çevre dostu ve daha güvenli araçlar
üretmek. Ama buradaki en önemli faktör siz-
lersiniz, yani sürücüler... Sizler en kötü şart-
lardaki araçları, en kötü yol koşullarında bile
kurallara uymanız halinde olabilecek en gü-
venli şekilde kullanabilirsiniz. Ama yine de
tercih yeni model araçları kullanmak ve onla-
rın güvenlik ekipmanlarından yardım almak.
Yalnız şunu unutmayın ki geliştirilen tüm tek-
nolojiler insanın vurdumduymazlığı karşısın-
da çaresiz kalıyor. O yüzden tekrarlıyorum; iş
sürücüde yani sizlerde bitiyor. 

Sevdikleriniz için, daha uzun bir hayat sür-
mek ve sürdürmek için lütfen kurallara uya-
lım ve saygılı olalım. Bizler, eğer istersek, bu-
nu başarabilecek bir milletiz. 

Hepinize kazasız, hayırlı yolculuklar
diliyorum.

Murat
ÖZTÜRK
Murat ÖZTÜRK

Spiker-Yapımcı

YAKLAŞIM

Ulaflt›rma’dan panelvan
araçlara K2 Belge floku!

O tomotiv üreticileri tarafından Panal
Van olarak piyasaya sürülen ve bazı
tüketicilerin kimi modellerini VİP’ye

çevirdikleri araçların ruhsatları kamyonet ol-
duğu için yasaya göre K2 Yetki Belgesi alma
zorunluluğu var. Ulaştırma Bakanlığı, belge
süresini 31 Aralık 2008 tarihine uzattı.

Ruhsatında kamyonet yazmasına rağmen,
otomotiv bayilerinin hususi oto olarak sattıkla-
rı Kangoo, Doblo, Caddy, Connect gibi araçla-
rın K2 Yetki Belgesi alma zorunluluğu var. Ya-
saya göre ayrıca bu araçları kullanacak sürücü-
lerinde SRC belgesi alması gerekiyor.

Daha önce K belgelerinde son günü 28 Şu-
bat 2008 olarak açıklayan Ulaştırma Bakanlığı,
bu süreyi 31 Aralık 2008’e tehir etti. Öte yan-
dan 25 Şubat 2008 tarihine kadar belgelerde
indirim uygulayarak K2 Yetki Belgesi’ni 700
YTL’ye veren Bakanlığın, bu tarihten itibaren
belge ücretlerini de 5 bin YTL civarına çıkarta-
cağı öğrenildi.

Bakanlıklar, birbirinden habersiz!..
K2 Yetki Belgesi konusunda açıklama ya-

pan Ulaştırma Bakanlığı’ndan bir yetkili,
“2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu’nda ta-
şıtların amacı dışında kullanımına izin verilmi-
yor. Şuan bir buçuk milyon civarında ruhsatın-
da kamyonet yazan araç var. Bu araçlar eşya
taşımacılığı mı yapıyor? Yoksa hususi oto ola-
rak mı kullanılıyor bu bilinmiyor. 

Bakanlığımızın K2 Yetki Belgesi süresini
uzatmasının da nedeni bu. Ruhsatında kamyo-
net yazan araçlar, K2 Yetki Belgesi almak zo-
rundadır. Ruhsatında kamyonet yazan araç sa-
hipleri eğer eşya taşımacılığı yapmıyorsa, araç-
larında gerekli tadilatları yaptırarak ruhsatlarını
hususiye dönüştürmeleri gerekiyor. Bunu yap-
tırdıkları zaman K2 Yetki Belgesi almak zorun-
da değillerdir. Aksi takdirde K2 Yetki Belgesi
zorunluluğu var” dedi.

Oysaki İçişleri Bakanlığı 2006 yılında 2918
sayılı Karayolu Trafik Kanunu’nda bir değişik-
lik yaparak, araçların dönüşümlerini durdurdu.
Buna göre Temmuz 2006 yılında araçlarda son
değişiklikler yapıldı ve Ağustos 2006 tarihinde
araçlardaki değişiklikler tamamen durduruldu.
Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi bu açıklamayı ya-
parken, bakanlıkların birbirinden habersiz ha-
reket ettiğini ortaya koydu.

Yüzde 27 ÖTVYüzde 27 ÖTV farkıfarkı
Konu hakkında görüş belirten trafik mu-

amelecileri ise; “Ruhsatında kamyonet ya-

zan araçların dönüşümleri eğer durdurulma-
saydı araç sahipleri Maliye Bakanlığı’na yüz-
de 27 ÖTV farkı ödeyeceklerdi. Bu ücrette
neredeyse K2 belge ücretlerinin iki katı ola-
caktı” açıklamasını yaptı. 

PazarPazar daralacakdaralacak
K2 Yetki Belgesi’yle hafif ticari araç pa-

zarının daralacağını dile getiren otomotiv
satıcıları, “Bakanlığın bu uygulamasıyla
birlikte pazarda ciddi oranda bir daralma

yaşanması tahmin ediliyor. Panal Van
araçları tercih eden müşterilerin bir kısmı,
araçları hususi otoya kullanırken, bir kısmı
da kendi işlerinin nakliyesinde kullanıyor. 

Dolayısıyla hususi oto için bu araçları
tercih eden müşterilerin farklı araçlara
yönelmesi, hafif ticari araç pazarında
ciddi oranda düşlere neden olacaktır”
yorumunu yaptı.

31 Aralık 2008 tarihine kadar K2 Yetki

Belgesi’ni almayan ve ruhsatlarında kam-
yonet yazan araç sahiplerinin ise 1 Ocak
2008 sabahı Ulaştırma Bakanlığı’na tepki-
lerinin ne olacağı merak konusu.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanu-
nu’yla zorunlu kılınan K2 Yetki Belge-
si’nin tanımı ise; Sadece kendi esas iştigal
konusu ile ilgili yurtiçi eşya taşımacılığı
yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yap-
mayacak firmalara verilen belgedir.

Ruhsat›nda kamyonet yazan araç sahiplerine, Ulaflt›rma Bakanl›¤› K2 Yetki Belgesi sürprizi yapmaya haz›rla-
n›yor. Otomotiv sat›fl uzmanlar›na göre; Belgeyle birlikte hafif ticari araç pazar›nda bir daralma söz konusu
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T İM Başkanı Oğuz Satıcı, “Meslek
liseleri ve meslek yüksek okulla-
rını daha cazip hale getirmek için,

bu okullardan mezun olmuş kişileri ça-
lıştıranlar 5 yıl süreyle SSK ve muhtasar
vergilerinden muaf tutulsun ” dedi.

TİM Başkanı Oğuz Satıcı, TİM Baş-
kanvekili Süleyman Orakçıoğlu, İcra
Komitesi Üyeleri Eliya Alharal, Mustafa
Çıkrıkçıoğlu, Gülsüm Azeri ve Hüseyin
Nakiboğlu’ndan oluşan TİM heyeti, ka-
muoyunun gündemini yeniden ekono-
mik gelişmelere çekmek amacıyla iki
gündür Ankara’da sürdürdüğü görüşme-
lerini tamamladı. 

Heyet, Devlet Bakanı Kürşad Tüz-
men, Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan,
Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı
Hayati Yazıcı, Hazineden Sorumlu
Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ve Re-
kabet Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nuret-
tin Kaldırımcı, Milli Eğitim Bakanı Hü-
seyin Çelik, Spordan Sorumlu Devlet
Bakanı Murat Başesgioğlu, Maliye Ba-
kanı Kemal Unakıtan ve Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren ile
irtibata geçerek üretici ihracatçıların
karşılaştığı sorunlar hakkında bakanları
bilgilendirdi. Özellikle mesleki eğitim
veren okulların cazip hale getirilmesi
gerektiğini vurgulayan Satıcı, “Meslek
liseleri ve Meslek Yüksek Okullarını
daha cazip hale getirmek için, bu okul-
lardan mezun olmuş kişileri çalıştıran-
lar 5 yıl süreyle SSK ve muhtasar ver-
gilerinden muaf tutulsun” dedi. 

Bayan Vekil,
kamyoncuya
sahip ç›kt›

M aliye Bakanı
Kemal Una-
kıtan’ın ce-

vaplandırması için
TBMM’ne soru önergesi
veren DSP’li vekil Ağır-
baş,  SRC belgesi ve mo-
torlu taşıtlar vergisinin
neden yüksek olduğu
hakkında bilgi istedi.
DSP İstanbul Milletveki-
li Ayşe Jale Ağırbaş, Tür-
kiye’de motorlu taşıtlar-
dan alınan verginin, Dün-
ya’daki ülkelere göre ol-
dukça yüksek olduğuna
dikkat çekti. Dünya’daki
uygulamalara bakıldığın-
da, aracın emisyon hac-
mine göre son model
otolardan alınan motorlu
taşıtlar vergisi hakkında
bilgi veren Ağırbaş, “Bu
vergiler, Almanya’da 81
Euro ile 272 Euro arasın-
da, Yunanistan’da 13 Eu-
ro ile 420 Euro, Porte-
kiz’de 16 Euro-198 Euro
civarındadır. Avrupa ül-
kelerindeki araçlardan
alınan motorlu taşıtlar
vergisi, Türkiye’deki
motorlu taşıtlar vergisi-

nin 20’de biri kadardır.
Vergilerin yüksek seyret-
mesi, özellikle geçimini
taşımacılık yaparak kaza-
nan kamyoncu esnafının
mağdur olmalarına neden
olmaktadır. Ekonominin
içinde bulunduğu şartlar-
dan dolayı ekmeğini zor
kazanan kamyoncu esna-
fı, geçtiğimiz yıllarda
kendilerinden alınan yet-
ki belgesi, mesleki yeter-
lilik belgesi, SRC belgesi
ücretlerini ödeyebilmek
için bankalara borçlan-
mış, kredi taksitlerini
zorlukla ödemeye çalışır-
ken, birde yüksek motor-
lu taşıtlar vergisi karşısın-
da ne yapacağını bilemez
duruma gelmiştir. Kıskaç
içerisine giren kamyoncu
esnafı icra tehdidiyle kar-
şı karşıyadır. Faiziyle bir-
likte ödenemez duruma
gelen borçları ve vergile-
ri nedeniyle, araç muaye-
nesini dahi yaptıramayan
kamyoncu esnafı çalışa-
maz, mesleğini yapamaz
duruma düşürülmüştür”
dedi.

Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi
(T‹M) Baflkan› O¤uz Sat›c› ve
beraberindeki heyet, kamuo-
yu gündemini ekonomik ge-
liflmelere çekebilmek ama-
c›yla Ankara’da yapt›¤› gö-
rüflmeleri tamamlad›.

A¤r›’da aç›k
pazar s›k›nt›s›
SS arısu Açık Pazarı’nın

yeniden açılması için
Ağrı Milletvekili Doç. Dr.
Yaşar Eryılmaz’ın, Devlet
Bakanlığı ve Gümrük
Müsteşarlığı nezdinde
yaptığı girişimlerin so-
nuçsuz kaldığı bildirildi.
Gümrük Müsteşarlığı, sa-
ha güvenliğini gerekçe
göstererek, Sarısu Açık
Pazarı’nın açılmasına mu-
halefet ettiği öğrenildi.
Gümrük Müsteşarlığının
bu gerekçesine tepki gös-
teren Yaşar Eryılmaz,
“Maalesef,  Ne Gümrük
Müsteşarlığı ne de bağlı
olduğu Devlet Bakanı, sı-
nır ticareti ve açık pazar
konusunda her hangi bir
fikir üretmiyorlar. Temel-
siz gerekçeler illeri süre-
rek olmaz diyorlar. Bizim
Ağrı halkına verdiğimiz
sözler vardır. Sözlerin de
ötesinde ortada yapılması
gereken bir ekonomik ve
sosyal gereklilik de var-
dır” dedi.Özellikle Sarı Su

Açık Pazarının bölge hal-
kı için önemini vurgula-
yan Yaşar Eryılmaz “
Bugüne kadar Müsteşar-
lık ve Devlet Bakanlığı

nezdinde yaptığımız giri-
şimlerde sonuç alama-
dık. Bölgeye gittiğimiz-
de devamlı bu konu ön
plana çıkmaktadır. Anka-
ra’da iken sınır ticareti ve
açık pazar konusunda
her gün telefonlar alıyo-
ruz. Sınır ticareti ve açık
pazar konusunda halkı-
mızın yoğun isteği var.
Şu anda konu çıkmaza
girdiği için Ağrı millet-
vekilleri olarak meseleyi
sayın başbakana götüre-
ceğiz” diye konuştu.

TİM, Bakanlar’a Projelerini aktardı
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Lojistik sektöründe
kâr marjları

Geleceği olan bir sektörde çalışıyoruz. On se-
ne önce adı lojistik olan tek kuruluş yokken,

bu gün uluslararası kara taşıması, deniz taşıma-
cılığı, kara kargo, hava kargo işletmeciliği, ulusal
komple veya parsiyel taşıma, şehir içi dağıtım
yapan hatta evden eve eşya taşıyan birçok kuru-
luş ortaya çıkmıştır. 

Yeni bir şirket kurarak lojistik adını kullanmaya
başlayan ya da kayıtlı isimlerini değiştirmeseler
bile, araçlarının üzerine, depolarının kapılarına
lojistik adını yazdıran yüzlerce şirket vardır. 

GSMH’mız arttıkça, ekonomimiz belirsizlikten
uzaklaşıp ileriye dönük pozitif beklentiler ortaya
çıktıkça tüketim artmakta, bu tüketimi karşılaya-
cak üretim ve ithalat rakamları büyümekte, ucuz-
layan üretim ihracatı desteklemekte ve lojistik po-
tansiyelimiz artmaktadır. Artan potansiyel ölçek-
lerin büyümesine, 3PL kuruluşların pazarının ge-
nişlemesine, verilen hizmetlerin verimlilik kazan-
masına, ucuzlamasına, müşteri memnuniyetinin
artmasına ve daha çok kuruluşun lojistik hizmet-
leri outsource etmesine olanak sağlamaktadır.

Lojistik sektörü gelişen bir sektördür ancak ne
kadar karlı bir sektör olduğu henüz kayıtlara geç-
memiştir. Lojistik hizmet vermek üzere kurulacak
olan bir işletmenin mevcut hizmetlerin üzerine
kurulması tercih edilmektedir. Sıfırdan başlaya-
cak olan bir oluşumun ilk yıl zarar etmesi kaçınıl-
mazdır. Nakit yaratılması ancak birinci yılın so-
nunda başlamaktadır. Doğru bir iş planı ve yöne-
tim ancak ikinci yılın sonunda başa, başnoktası-
na ulaştırmaktadır. Üçüncü yıl ise 1. yılda yaratı-
lan zararın karşılanacağı kadar kar yaratan bir yıl
olmakta ve gerçek geri dönüşler ancak 3. yıldan
sonra sağlanabilmektedir.

Lojistik sektörü sabır ve destek gerektiren bir
iştir. Taşımacılık sektörümüzün çok sevdiği gibi
bir kamyon alıp birinci günden itibaren para ba-
san bir iş kolu değildir. Sektörümüzde çokça
rastladığımız forwarderlık veya taşıma işleri or-
ganizatörlüğü hatta komisyonculuk gibi birinci
müşteriden itibaren para kazanılan bir iş kolu
da değildir. Uzun süreye, hatasız yönetime,
planlı yatırıma, doğru eleman ve müşteri seçi-
mine, kademeli büyümeye, zaman zaman ha-
yale, ama her zaman yapılanı ölçemeye ihtiya-
cı olan bir sektördür. İlk günden para kazanan,
kolay başlayan, yapılması için bilgiye ihtiyacı
olmayan her iş kolunda kar marjları düşüktür.
Rekabet kirlenmiştir. Oyuncu sayısı çoktur.
Müşteri güvensiz, hizmet veren güvenilmezdir.
Kar, karşı tarafın kandırılabildiği oranda ger-
çekleşir. Bu tip işlerde cironun büyütülmesi he-
deftir. Yaşamak için işe ihtiyaç vardır.

Lojistik sektöründeki kar marjları ile ülkemiz-
de ölçülememektedir. Sektörün büyükleri adı
lojistik de olsa lojistik tanımına uymayan işleri
aynı ciro havuzunda toplamaktadırlar. Kontey-
ner taşımacılığı, liman işletmeciliği, demir yolu
taşıması, kargo taşıması, uluslar arası taşıma-
lar, araç taşıması hatta gemi taşımacılığı ortak
havuza atılıp lojistik sektörünün önde gelen şir-
ketlerinin cirolarını şişirmektedir.

Yapılan işlerin segmente edilip birbirine değen
en az üç hizmetin verildiği ve bu işlerin uzun sü-
reli bir kontrata dayandırıldığı işlere lojistik diyo-
ruz. Yaptığımız işler içinde de bunu 3PL cirosu
olarak tanımlıyoruz. Bu ayrıştırmanın yapıldığı
zaman cirolarımızın çok düşük olduğu ancak
3PL hizmetlerden elde ettiğimiz yüksek kar mar-
jının, düşük katma değerli işlerden elde edilen
düşük kar marjıyla harmanlandığını ve büyük lo-
jistik şirketlerin kar marjlarının azaldığını görmek-
teyiz. ABD’de Armstrong & Associates tarafından
yapılan araştırmalar toplam Pazar potansiyelinin
bir trilyon dolar olduğu bir ortamda, Pazarın 2003
yılına göre yüzde 16,3 büyüdüğü gözlenmiştir.
Son 8 yıllık ortalama büyüme % 14,2 olmuştur ve
en büyük sektörel büyüme olarak görülmektedir.
Bu büyüme içinde uluslar arası taşımanın büyü-
me oranı yüzde 34 olmuştur.

İşin karlılığına gelince vergi sonrası karlılık şir-
ketler içinde yüzde 17 ( Expeditors) ile yüzde 9 (
Kuhne Nagel) arasında değişmektedir.  3PL ku-
ruluşlar içinde lokal taşımacılıkta yoğunlaşan şir-
ketler içinde, vergi sonrası kar marjları yüzde
20,8’e (C.H. Robinson) kadar çıkabilmektedir.

Ülkemizde karlılığı ölçecek bir sistem söz ko-
nusu değildir. Kayıtların sadece muhasebe kayıt-
ları olarak görüldüğü, kayıt dışı harcamaların söz
konusu olduğu, bilgilerin ya olmadığı veya sak-
landığı bir ortamda kar marjlarının belirlenmesi
mümkün görülmemektedir. Mali müşavirler, da-
nışmanlar ve aile şirketlerinde patronlar karların
minimize edilmesi konusunda ellerinden gelen
çalışmayı yapmaktadırlar.

Ülkemizde Karayolları Taşıma Kanunu’nun da
etkisiyle bir eleme yapılacaktır. Bu eleme sonun-
da birçok ismin piyasadan çekileceğine ve yerle-
rini daha büyük ölçekli, ciddi çalışmalar yapacak
olan şirketlerin alacağına, ölçeklerin büyüyeceği-
ne, kar marjlarının artacağına inanıyorum.  Ülke-
mizde kar marjları açıklanmamaktadır. Bilinen
gerçek şudur ki; bu günün kaotik, kayıt dışı des-
tekli, küçük ölçekli, bilgisiz, gözü kapalı çalışan
lojistik sektöründe sadece yaşayabilen, büyüyen,
yatırım yapan lojistik şirketleri kar etmektedirler.
Eylül 2007 tarihinden sonra en çok bir yıl içinde,
kontrol uygulamalarının sıklaşması ile sektör kü-
çük tanelerini geride bırakacak ve büyüklerin de-
ğeri artacaktır. Eleğin deliklerinden aşağı düşme-
meyi başaranlar pazar paylarını, karlarını, ölçek-
lerini arttıracak ve yarınımızın büyük lojistik şir-
ketleri olarak karşımızda olacaklardır. 
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Arkas’tan e¤itime ba¤›fl
Ü niversite ve özel sektör işbirliğine

önem veren Arkas çalışmalarına bir
yenisini daha ekledi. Dokuz Eylül

Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yöneti-
mi Yüksekokulu(DİYYO) müfredatında
yer alan  “Gemi Yönetimi” eğitiminin bil-
gisayar destekli olarak verilmesini sağla-
mak için deniz ticaret filosunda kullandığı
Shippernetix yazılımını Yüksekokul’a ba-
ğışladı. 

Arkas’ın, bilgisayar destekli gemi işle-
tim sistemlerine hâkim personel yetiştir-
mek amacıyla bağışladığı  “Shippernetix”
adlı yazılımın, tüm eğitimleri ve teknik des-
teği, yazılımı geliştiren Global Sistem Da-
nışmanlık tarafından verilecek ve “Bilgisa-
yar Temelli Gemi Yönetim Sistemi” tüm
öğrencilere okutulacak. 

Üniversite Eğitmenlerine Üç GünÜniversite Eğitmenlerine Üç Gün--
lük Seminerlük Seminer

Shippernetix’in yazılımı ve işleyişiyle il-
gili hazırlanan seminerler Dokuz Eylül
Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yöneti-
mi Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr A.Gül-
dem Cerit, Arkas Deniz Ticaret Filo Müdü-
rü Ali İbrahim Kontaytekin ve Global Sis-
tem Yazılım Danışmanlık Genel Müdürü
Haydar Koçak’ın katılımıyla gerçekleşti.
Üç gün süren seminerde eğitimin amacı ve
özellikleri hakkında bilgiler verildi. 

Tanıtım toplantısındaki konuşmasında
gemi denetiminin insan hayatına da etki et-
tiğinin altını çizen Arkas Denız Tıcaret Fi-
losu Genel Müdürü Ali İbrahim Kontayte-

kin, “Eski sistemle, gemi denetlemelerinde
yüzlerce sayfa kullanmak gerekirken şimdi
tek bir bilgisayar tuşuyla geminin her türlü
bilgisine ulaşma şansına sahip oluyorsu-
nuz. 

Global Sistem tarafından hazırlanan bu
yazılım sektörle birlikte daha da gelişece-
ğine inanıyorum” dedi. 

Shippernetix, gemi-ofis arası online ileti-
şimi sağlanması, dokümantasyonu ortadan
kaldırarak zaman tasarrufu, gemiler seyir
halinde iken günlük stok miktarları, bakım
işleri, yedek parça, kritik ekipman ve em-
niyet malzeme takibi, uygunsuzluk kayıtla-
rı, denetlemeler, kaza raporları, emniyet
toplantı kayıtları, kullanıcılar arasında dü-

şük maliyetli mesajlaşma, gemi ajandaları
ve kaptan kasa hesap takipleri gibi olanak-
ları kullanıcılarına sağlıyor. 

Ayrıca Global Sistem, İstanbul Teknik
Üniversitesi Denizcilik Fakültesi müfreda-
tına da  “Bilgisayar Bazlı Denizcilik Yöne-
timi” dersi konulması için çalışmalarını yü-
rüttüğünü açıkladı.  

Arkas, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz ‹flletmecili¤i ve Yönetimi Yüksek Okulu müfredat›nda olan “Gemi Yönetimi” e¤i-
timinin bilgisayar ile verilmesini sa¤lamak için deniz ticaret filosunda kulland›¤› Shippernetix yaz›l›m›n› ba¤›fllad›

‹‹ssttaannbbuull TTeekknniikk ÜÜnniivveerrssiitteessii DDeenniizzcciilliikk FFaakküülltteessii mmüüffrreeddaatt››nnaa ““BBiillggiissaayyaarr BBaazzll›› DDeenniizzcciilliikk YYöönneettiimmii ddeerrssii”” kkoonnuullmmaass›› aammaaççllaann››yyoorr

Aras Holding’te, bayrak değişimi

A ras Holding’in kurucusu
ve Yönetim Kurulu Baş-
kanı Celal Aras’ın iki yıl-

dır tedavi gördüğü kansere yenik
düşerek 30 Ocak 2008’de hayata

veda etmesinin ardından
Aras Holding’te bayrak de-
ğişimi gerçekleşti. 

Aras Holding A.Ş Yöne-
tim Kurulu Başkan Vekilliği
ve Aras Cargo Genel Mü-
dürlüğünü yürüten Evrim
Aras Sağıroğlu, Aras Hol-
ding Yönetim Kurulu Baş-

kanlığı’na getirildi. Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcılığı’na Can-
polat Aras atandı, Barış Baran
Aras Yönetim Kurulu Üyesi ola-

rak görevine devam eder-
ken, Aras Holding A.Ş. İcra
Kurulu Üyeliği görevini yü-
rüten Salim Güneş aynı gö-
revinin yanı sıra Aras Cargo
A.Ş. Genel Müdürlüğü gö-
revini de yürütecek.

29’uncu yılını geride bıra-
kan Aras Holding bünyesinde bu
gün, Aras Holding A.Ş, Aras
Cargo A.Ş, Filo Cargo, Aras
Kurye A.Ş., Aras Ofset A.Ş.,
Aras Sigorta Brokerliği A.Ş.,

Aras Tour A.Ş, Aras Otel, Aras
Logistics A.Ş, Aras Güvenlik ve
Catering Hizmetleri, Aras Dağı-
tım ve Pazarlama Ltd.Şti firmala-
rı faaliyet gösteriyor. 

‹ÇDAfi, “çevre
ödülü” ald›

elik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi
A.Ş.(İÇDAŞ) Avrupa Birliği tarafın-
dan verilen Çevre Ödülleri’nin Türki-
ye Programı’ndaki Yönetim Kategori-

si’nde birinciliği elde etti. Avrupa Birliği Çevre
Ödülleri Türkiye Programı’ndaki Yönetim Kate-
gorisi’nde birinciliği elde eden İÇDAŞ’ın ödülü
Nisan Ayı’nda teslim edilecek. 

İÇDAŞ Genel Müdürü Bülent Engin ödülle
ilgili “Çevreye olan duyarlığımız nedeniyle ödü-
le layık görüldük, bu bizi gururlandırdı. Önemli

bir hedefe ulaştık.
Aynı duyarlılığımızı
sürdüreceğiz” açıkla-
masını yaptı. 

1987 yılından beri
Avrupa Komisyonu
Çevre Genel Müdür-
lüğü tarafından veri-
len, Avrupa Birliği
Çevre Ödülleri,
AB’ye üye ve üyelik
sürecinde olan 28 ül-

kenin katılımıyla gerçekleştirildi. Çevre dostu
yönetim anlayışını benimseyen şirketlerin başarı-
larını takdir etmek ve diğer kurumları teşvik et-
mek amacıyla verilen ödül törenine Türkiye
2006 yılından beri katılıyor. 

İÇDAŞ Genel Müdürü Bülent Engin, “Çev-
reye saygımız her zaman üst düzeydeydi ve bu-
nun Avrupa’nın en itibarlı kurumu tarafından
ödüle layık görülmesi bizleri çok gururlandırdı.
Önemli bir alanda daha hedefe ulaşmamız çev-
re konusunda bizim heyecanımızı artırırken, du-
yarlılığımızı da aynı şekilde göstermeye devam
edeceğiz” diye konuştu.

Kargo tafl›mac›l›¤›n›n önemli isimlerinden
Aras Holding’in Yönetim Kurulu Baflkan› 

Celal Aras’›n yerine Aras Kargo Genel Mü-
dürü Evrim Aras Sa¤›ro¤lu getirildi. 

Ayd›n, “Güvenlikçi, firman›n vitrindir”

Y üksel Özel Güvenlik Hizmetleri AŞ. İs-
tanbul Bölge Müdürü Oğuz Aydın,
problem üreten değil, çözüm üretip, iş-

letmelerin vitrinini oluşturan, eğitimli güvenlik
personeli ile hizmete başladıklarını söyledi. Yük-
sel Holding’e bağlı Yüksel Özel Güvenlik Hiz-
metleri A.Ş’nin İstanbul Bölge Müdürlüğü,  hiz-
mete girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli
komuta kademeleri ile özel birliklerinde üst dü-
zey görev yapan Oğuz Aydın’ın, bölge müdürlü-
ğü, Faruk Diken’in ise müdür yardımcılığına ge-
tirildiği öğrenildi.

Türkiye’nin büyük holdinglerinden olan Yük-
sel Holding’in gücünü arkalarında hissettiklerini
ifade eden İstanbul Bölge Müdürü Oğuz Aydın,
“Güvenlik adına bütün sorumluluğu üstleniyo-
ruz. Sözleşmemizde bu madde vardı, diğeri yok-
tu diye bir ayırım içerisinde olmayacağız. Bütün
sorumluluğu üzerimize alacak şekilde çalışma-
larımızı yapacağız” dedi.

“Pr“Problem olmayacağız”oblem olmayacağız”
Türkiye’de güvenlik sektörünün hızla gelişti-

ğini, hızla firmaların kurulduğuna işaret eden
Oğuz Aydın, kaliteli ve duruşuyla sağlam olan
firmaların tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

“Ucuz, dolayısıyla, kalitesiz güvenlik yapmı-
yoruz” diyen Aydın, “Güvenlik sorunluysa,

problemin bir parçası olur. Bu noktada çözücü
olan, problem olmayan olmalıyız. Türkiye’de
güvenliğin işletmeye katkısını anlatan istatistik-
ler yok. Güvenlik şirketler tarafından masraf ola-
rak algılanıyor, Bünyeye katkıları göz ardı edili-
yor. Güvenlik olmasaydı neler kaybedilirdi soru-
sunu sormak lazım. Güvenlik görevlisinin, işlet-
melere katkısı düşünülmeli. İşletmelere göre gü-
venlik olmalı ve buralara istihdam edilecek per-
sonel eğitilmeli. Amacımız, işletmelerin prestiji-
ne katkı sağlamak. İşletmeye girdiğinizde, ilk
güvenlik elemanıyla karşılaşıyorsunuz. Güven-
likçi, işletmenin vitrinidir” dedi.

Türkiye şartlarında 5188 sayılı Kanun’a göre
personel istihdam ettiklerini de hatırlatan Oğuz
Aydın, çalışanların nizami eğitilip, temiz sicile
sahip olması gerektiğini vurguladı.

Aydın, “Güvenlik sektöründe çalışanların, si-
cilleri temiz olup, kanun ve nizamlara uygunlu-
ğu şartı vardır. Buna riayet ediyoruz. Kaliteli ve
sorunsuz güvenlik hizmetleri verebilmek için,
çalışmalarımıza başladık. Bu yılsonuna kadar bin
insanımızı istihdam edeceğiz. Bu sektörde fiyat-
lar oluşmadı. Bin 100 ile bin 200 lira arasında fi-
yatlar var. Ama kalite de, fiyata göre belirleniyor.

Verginin yükünün fazla olması, istihdamı etkili-
yor. Özellikle, küçük şirketleri etkiliyor. Yan
yollara itiyor. Bizim bu konuda problemimiz
yok. Yüksel Holding’in verdiği güç ile kaliteli ve
en iyi güvenlik hizmetlerini vereceğiz”

“Koruma da sınır“Koruma da sınır yok”yok”
Emekli subay olan ve TSK’nin çeşitli kade-

melerinde çok başarılı görevlere imza atan Oğuz
Aydın, koruma ve güvenlikle ilgili sınırlamanın
olmadığını belirtti.

Her türlü korumayı yapmak için gerekli teçhi-
zata sahip olduklarını da anlatan Aydın, “VIP de-
diğimiz, kişileri silahlı korumanın yanı sıra; mar-
ker, kıymetli eşya, para gibi taşımacılıkta da ge-
rekli tecrübeye sahip, çok iyi yetiştirilmiş perso-
nelimiz var. Bu konu da, gelen talepleri karşılı-
yoruz” dedi.

Yüksel Holding’in belirlediği vizyon ve mis-
yon noktasında hareket ettiklerini de anlatan Ay-
dın, şunları söyledi: “Kaliteye ilişkin hedefleri-
mizi sürekli olarak gözden geçirebilme dinamiz-
mini ve hedeflerimize ulaşma kararlılığındayız.
Beklentileri ve ihtiyaçları en iyi biçimde belirle-
yerek, buna uygun hizmeti üretmekteyiz. Kalite-
yi, şirketimiz için ulaşılan ve korunan bir düzey
değil, sürekli yenilenen ve geliştirilen bir hedef
olarak görüyoruz. Ekip ruhu ve ekip çalışması
anlayışını, şirket kültürümüzün temeli kıldık..”

EEvvrriimm AArraass
SSaa¤¤››rroo¤¤lluu

BBüülleenntt
EEnnggiinn

CCeellaall
AArraass

FFaarruukk
DDiillsseennOO¤¤uuzz

AAyydd››nn

OO¤¤uuzz AAyydd››nn,, eesskkii bbiirr OOrrdduu mmeennssuubbuu

Ç

Hudut Komiserleri
bir araya geldi

Y ılda iki kez
yapılan Tür-
kiye-Gürcis-

tan hudut komiserleri
görüşmelerinin ilki,
Sarp Sınır Kapısı'nın
Gürcistan tarafında
yapıldı. 

Türkiye adına gö-
rüşmelere katılmak
üzere Sarp Sınır Kapı-
sı'na gelen Artvin Va-

lisi Cengiz Aydoğdu
ve beraberindeki he-
yeti, Gürcistan'a bağlı
Acara Özerk Cumhu-
riyeti Başbakanı Le-
van Varshalomidze,
Gürcistan Kara Sınır
Birlikleri Acara Bölge
Başkanı Albay Davit
Gogua ve bazı askeri
yetkililer karşıladı. 

Vali Aydoğdu ile
Başbakan Varshalo-
midze, toplantı önce-
si VIP salonunda,
Muratlı Sınır Kapı-
sı'ndan geçişi sağla-
yacak karayolu yapı-
mına ilişkin görüş-
me yaptı.
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Mutat Depo
Anlamad›m gitti, bu mutat depo me-

selesini. Bu kavram› gümrük mev-
zuat›na kim soktu, niçin buna gerek du-
yuldu, kimlerin teflvikiyle bu mevzuat
olufltu… Gerçekten araflt›r›lmaya de¤er.
Bu uygulama t›pk› bavul ticareti tan›mla-
mas›na benziyor ‹nan›yorum ki, e¤er
Türkiye’de akaryak›t sorunu olmasayd›,
mutat depo muhabbeti ile hiç muhatap
olmayacakt›k. S›rf akaryak›t ithalatç›lar›-
n› korumak için yaz›l› hukuk sistemimize
girmifl ac›mas›z bir ifade.

Asl›nda Türkiye AB’ye girmifl olsayd›,
mutat depo kavram› sabun köpü¤ü gibi
çoktan yok olup gitmiflti. Çünkü ça¤dafl
devletlerde böylesi bireysel ayr›cal›klara
kesinlikle yer yoktur. Bireysellik diyorum
zira bu kavram kargaflas› ile petrol itha-
latç›lar› korunmufl, milyonlara hizmet
eden tafl›mac›l›k sektörü ise cezaland›-
r›lm›flt›r.

Neymifl, efendim araç sahipleri, araç-
lar›ndaki mutat depo kadar yurt d›fl›n-
dan motorin getirebilecekler. Orijin yak›t
depolar› d›fl›nda depo monte etmek ya
da mevcut depolar› büyütmek yasakt›r.

Mutat depo harici getirilen motorine el
konulmakta, kaçakç›l›k mevzuat› uygu-
lama yap›lmakta, gerekti¤inde araç mü-
saderesine kadar gidilmektedir.

Bu uygulama ile akaryak›t ithalatç›lar›
do¤rudan devlet taraf›ndan korunmaya
çal›fl›lmakta, tafl›mac› sektör ise tama-
men kaderine terkedilmifltir. As›l iflin di-
¤er ac› taraf› ise; siyaset ve bürokrasi-
deki onca a¤›rl›¤›na ra¤men UND’nin de
bu haks›zl›k karfl›s›nda sessiz kalmas›-
d›r. 

Asl›nda bu uygulamada devlet de za-
rar görüyor. Çünkü uluslar aras› çal›flan
araçlar›n yurt d›fl›ndan getirdikleri moto-
rin, normal yollardan ithal edilen moto-
rinden daha hesapl›d›r. 

Baz› Türki ve Ortado¤u ülkelerinde
motorin neredeyse bedava iç piyasaya
verilmektedir. Türk sürücülerin hiçbir
döviz harcamadan getirdikleri bu akar-
yak›t, asl›nda ekonomiye de bir katk›d›r.

Hal böyle iken, devletin bu konuda
sürücülerin üzerine insafs›zca gitmesi
hiç bir mant›kla izah edilemez.

Gümrük mevzuat›, mutat depoyu
imalat s›ras›nda yap›lan depo olarak
tan›mlam›flt›r. Bu nedenle baz› imalatç›
firmalar bu zafiyetten yararlanmak için,
imal ettikleri araçlar›n depolar›n› biraz
daha büyük yapt›klar› için, araçlar›n›
hem pahal› hem de daha kolay satabil-
mektedirler

Dolay›s›yla bu çarp›k mevzuat nede-
niyle, ayn› tonajl› iki kamyon ya da trey-
ler birbirinden farkl› depolar tafl›yabili-
yorlar. Arac›n biri bir ton kapasiteli de-
poya sahip iken, ayn› tonajl› bir baflka
araç 200 litre depo kapasiteli olabiliyor. 

Birilerin yarar› için, devlet gücünün bi-
lerek ya da bilmeyerek alet edilmesi çok
yanl›flt›r. Uluslar aras› çal›flan araçlar›n
depolar›na kimsenin kar›flmamas› gere-
kir. Kendi ihtiyaçlar›nda kullanmak üze-
re, uluslar aras› çal›flan araçlar›n, yurt
d›fl›ndan getirdikleri motorini mesele
yapmak hiç de yak›fl›k olmuyor. 

Bu ülkeye döviz kazand›rmak için ge-
rekti¤inde hayat›n› tehlikeye atan tafl›-
mac›l›k sektörü, özel tedbirlerle teflvik
edilece¤ine, onun deposuna müdahale
etmek çok yanl›flt›r. Bu flekil uygulama-
larla Türk firmalar› di¤er ülkelerin nakliye
filolar› ile nas›l rekabet edecek?

DOĞUBEYAZIT’TAN

Menmet 
KOÇ

Mehmet KOÇ Bakan Yaz›c›, “sorunlara
ortak çözüm bulunacak”

D evlet Bakanı Hayati Yazıcı,
Türkiye’nin ihracat nokta-
sında büyük gelişmeler ya-

şayıp, buna hazırlıklı olunmasını
vurguladı.

Türkiye Gümrük Müşavirleri,
gümrük idarelerinde yaşanan sıkın-
tıların genel değerlendirmesini
yapmak üzere Sultanahmet Arma-
da Otel’de 12’nci ortak toplantısını
düzenledi.

Toplantıya, Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı,
Gümrük Müsteşarı Emin Zararsız,
Gümrük Müsteşar Yardımcısı Um-
man Hamidoğulları, İstanbul Güm-
rük Müşavirleri Derneği Başkanı
Cihangir Önger ve dernek üyeleri
katıldı.

“HİZMET“HİZMET ETMEK İSTİETMEK İSTİ--
YORUZ”YORUZ”

İstanbul Gümrük Müşavirleri
Dernek Başkanı Önger, gümrükçü-
lerin başta Avrupa olmak üzere bü-
tün dünya ülkelerine entegre olma-
sı gerektiğini vurguladı. 

“Dış ticaret işlemlerini gerçek-
leştiren gümrük müşavirleri ola-
rak, Avrupa ve dünyada meslektaş-
larımızla işbirliği içerisinde olmak
zorundayız” diye sözlerine devam
eden Önger, “Bu çerçeve dâhilinde
CONFİAD ve IFCBA gibi gümrük
müşavirleri örgütleriyle ortaklaşa
faaliyetler düzenlemekte ve bunu
sektörümüze lanse etmeliyiz. Yapı-
lan toplantılarda görülüyor ki,
mesleğimizle alakalı çok önemli

kararlar ve gümrük kanununda ya-
pılan değişiklikler, maalesef bizim
derneklerimizin görüşleri alınma-
dan yapılıyor. Bu da bizi uzun yıl-
lardır rahatsız eden hususlardan bi-
ridir. Bunun için defalarca gayret
gösterdik. Çeşitli temaslarda biz-
den önceki yönetimlerde söyledi-
ler. Bu bizi derinden yaralayıp, ge-
ri dönülmez yollara sokuyor. Yeni
bir gümrük tasarısı var önümüzde,
bizler oda olmak için gayret ediyo-
ruz. Mesleğe hizmet etmek için bir

sürü gayretlerimiz var” dedi.
“TİCARET“TİCARET HACMİ 270HACMİ 270

MİLMİLYYAR DOLAAR DOLAR”
Bakan Yazıcı, Türkiye’nin son

yıllarda ekonomik alanda önemli
trendler elde ettiğine dikkat çeke-
rek, AB süreci içerisinde ticari
hacmin 270 milyar dolar gibi bir

seviyeye yükseleceğini
söyledi. Gümrük müşavirliği ya-
panlara önemli işlerin düştüğünü
belirten Yazıcı, “AB müzakere sü-
reci içerisinde ticaret hacminin
270 milyar dolar gibi bir seviyeye
yükselmesi gerek gümrük müste-
şarlarının gerekse müşavirlerin
önemli bir rol üstlendiklerini gös-
teriyor” dedi.

Yaşanan sorunlara ortak çözüm
aranacağına işaret eden Bakan
Yazıcı, “Gümrük formalitelerinden
kaynaklanan mali, idari ve ceza-
i sorumluluklar olmaması için, gi-
derek daha rekabetçi bir hal alan
uluslar arası ticarette zamana karşı
yapılan yarışa paralel olarak güm-
rük işlemlerini gerçekleştirenlerin
de teknik ve bilgi alt yapılarının

yüksek olması gerekmektedir. Bu
kapsamda, 4458 sayılı gümrük ka-
nunu dolaylı temsilci durumundaki
gümrük müşavirleri için uzun bir
eğitim, staj, yardımcılık ve sınav
süreci belirlemiştir. Bu sürecin so-
nunda gümrük müşavirleri ve mü-
şavirlik hakkını elde edenlerin
mesleki bilgi ve birikimlerinin ye-
terli olacaktır” dedi.

Ulaştırma Bakanlığı, model yılları 1958 ile
1972 arasında değişen, yaklaşık 59 bin
442 adet kamyon, otobüs, tanker ve çe-

kiciyi trafikten çekme kararı almasının ardından,
15 Ocak itibarıyla MKE Hurda İşletmesi Kuru-
mu’na eski araçların teslim edilmeye başlandığı
bildirildi. Aliağa Ticaret Odası Başkanı Adnan
Saka, devam eden uygulama hakkında Oda üye-
lerini ve kamuoyunu bilgilendirdi.

Aliağa Ticaret Odası Başkanı Adnan Saka,
“Uygulama, 1972 ve öncesindeki ağırlığı 3 bin
500 kilodan fazla ve yük taşımak için imal
edilen kamyon, tanker, çekici türü motorlu ta-
şıtları, 16 adet ve üzeri oturma yeri olan oto-
büsleri kapsıyor. Tebliğ kapsamındaki araçla-
rın, öncelikle trafik tescil kuruluşlarında hur-
daya ayrılması, daha sonra MKE Kuru-
mu’nun; Aliağa, Kırıkkale ve Kocaeli-Seymen
Hurda Müdürlükleri’nden herhangi birine tes-
lim edilmesi gerekiyor” dedi.

''Aracın bedeli nasıl belirlenecek"''Aracın bedeli nasıl belirlenecek"
Aliağa Ticaret Odası Başkanı Saka, bu uygu-

lama ile karayolunda güvenliği sağlamayı
amaçlayan Kara Ulaştırması Genel Müdürlü-
ğü’nün, araç başına bin YTL ile 10 bin YTL ara-
sında ödeme yapacağını belirterek, “Araçların
tonajlarına ve taşımacılık yetki belgesi olup ol-

mamasına göre, bedeli tespit edilerek araç sahi-
bine ödeme yapılacak. MKE Hurda Müdürlü-
ğü’ne, teslim edilecek 35 yaş üstü aracın net
ağırlığının 0.60 YTL ile çarpımıyla bulunacak ra-
kama 750 YTL eklenip, araç bedeli olarak sahi-
bine ödenecek. Eğer aracın K belgesi varsa ara-
cın net ağırlığının 0.60.YTL ile çarpımıyla bulu-
nacak rakama 1.500 YTL daha ilave edilerek
araç fiyatı belirlenecek” dedi.

Konu ile ilgili konuşan Aliağa Ticaret Odası
Başkanı Saka, “Kara Ulaştırması Genel Müdür-

lüğü’nün tebliğine göre, 15 Ocak 2008 tarihin-
den itibaren 35 yaş üstü söz konusu araçların
trafiğe çıkışları, belirli bir takvim çerçevesinde
rayiç bedeli ödenerek hurdaya ayırma yönte-
miyle önlenmeye başladı. Araçlarını hurdaya
ayırmak isteyenler, emniyet müdürlükleri, trafik
tescil merkezlerinde hurdaya ayırma işlemlerini
tamamladıktan sonra araçlarını Makine Kimya
Endüstrisi Kurumu’nun (MKE) Aliağa’da bulu-
nan Hurdasan A.Ş. Hurda İşleme Müdürlü-
ğü’ne teslim edecek. Araçlar; MKE’nin, Kırık-
kale ve İzmit Seymen'deki hurda müdürlükleri-
ne de teslim edilebilecek” diye konuştu.

AraçlarAraçlar nasıl hurdaya ayrılacak?nasıl hurdaya ayrılacak?
Tebliğ kapsamındaki araçlarını hurdaya

ayırmak için aracın kayıtlı olduğu tescil kuru-
luşuna müracaat edilmesi halinde, hurdaya
ayırma işlemi yapılmayacak; araç sahibi ve-
ya kanuni vekilinin dilekçesi doldurularak,
araç üzerinde haciz rehin mülkiyeti, muhafa-
za ve benzeri tahkikat bulunmadığına dair
belge düzenleneceği öğrenildi. Hurdaya ayır-
ma işlemi aracın teslim edileceği MKEK
Hurda Müdürlüğüne yapılacak. Söz konusu
belge, herhangi bir trafik tescil kuruluşuna
müracaat edilmek suretiyle alınabilecek.

Başkan Saka, Ulaştırma Bakanlığı’nın ya-
yınladığı “Hurdaya Ayırma Takvimi”ne göre
ilk olarak 1958 model ve öncesi araçların iş-
lem göreceğini, 1 Mart 2008 ile 30 Nisan
2008 tarihleri arasında da 1959-1961 model
araçların hurdaya ayrılacağını belirtti.

Devlet Bakan› Hayati Yaz›c›, AB sürecine giren Türkiye’nin d›fl ticaret hacminin 270 milyar dolara ulaflaca¤›n›
belirterek, gümrük müflavirlerinin kambiyodan hukuksal geliflmelere kadar her fleyi bilmesi gerekti¤ini söyledi.

DDeevvlleett BBaakkaann›› HHaayyaatt›› YYaazz››cc››,, TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii ggüümmrrüükk mmüüsstteeflflaarrllaarr›› vvee mmüüflflaavviirrlleerriinniinn
üüssttlleennddii¤¤ii rroolllleerree vvuurrgguu yyaappaarraakk,, bbuu kkoonnuuddaa vveerriilleenn ee¤¤iittiimmiinn ddee öönneemmiinnee ddee¤¤iinnddii

AAlliiaa¤¤aa TTiiccaarreett OOddaass›› BBaaflflkkaann›› SSaakkaa,, ‹‹zzmmiirr’’ddee hhuurrddaa aarraaççllaarr››nn,, MMKKEE AAlliiaa¤¤aa
HHuurrddaassaann AA..fifi.. HHuurrddaa ‹‹flfllleemmee MMüüddüürrllüü¤¤üü’’nnee vveerriilleeccee¤¤iinnii bbeelliirrttttii

HHaayyaattii
YYaazz››cc››

35 yaş araçlar imha edilecek
Alia¤a Ticaret Odas› Baflkan› Sa-
ka, bu uygulama ile karayolunda
güvenli¤i sa¤lamay› amaçlayan
Kara Ulaflt›rmas› Genel Müdürlü-
¤ü’nün, araç bafl›na bin YTL ile 10
bin YTL ödeyece¤ini söyledi.

SS cania Finans Yönetim Kurulu Başkanı
Claes Jacobsson, 15 şirket ile toplam 40
ülkede 23 bin 500 müşteriye ulaştıklarını

açıkladı. Türkiye’ye güvendiklerini ifade eden
Jacobsson, “Türk pazarı bizim için çok başa-
rılı” açıklamasını yaptı.

Scania Finans Yönetim Kurulu Başkanı Claes Ja-
cobsson, Scania Tüketici Finansmanı Yönetim
Kurulu Başkanı Eddie Mues ve Doğuş Otomotiv
Scania Genel Müdürü Tolga Senyücel’in de katıl-
dığı basın toplantısında 2007 yılında Türkiye’de
gerçekleştirdikleri finansal operasyonları değer-
lendirerek 2008 yılı hedeflerini açıkladı.

Scania Finans sayesinde teslimatlarda yüzde 15 ar-
tış olduğunu kaydeden Jacobsson, net satışlarda
yüzde 16, faaliyetlerde yüzde 37 ve gelirde yüzde
42 artış gerçekleştiğini ifade etti. Jacobsson, “Her
şeyden önemlisi borçsuz bir şirketiz ve bununla
da gurur duyuyoruz” dedi. Dünya borsalarında
yaşanan dalgalanmanın kendilerini etkilemediği-
ni ifade eden Jacobsson, “CEO’muz, ‘2007 yılın-
da 75 bin araç satacağız. 2 yılda bunu 200 bine çı-
kartacağız’ dedi. Doğrudur. Pazarda bir talep var
ve emin adımlarla ilerliyoruz. Şu günlerde
ABD’de yaşanan olumsuzluklar borsada çalka-
lanmaya neden oldu. Scania araçları ABD’de sa-
tılmıyor ve ABD’de yaşanan olumsuzluklar bizi
etkilemedi” diye konuştu.

2008 yılında ciro büyüklüğünü yüzde 10 artış olarak
açıklayan Jacobsson, Ar-Ge artışının da yüzde 8-9
olacağını ve bununda toplam gelirin yüzde 4’üne
tekabül ettiğini kaydetti. Scania olarak finansal
hizmetlerde 15 şirketlerinin bulunduğunu ifade
eden Jacobsson, “15 şirketimiz 40 ülkeye yayıl-
mış durumda. Şuanda finansal hizmetlerde 468
çalışan, 23 bin 500 müşteri, 79 bin finansman
sözleşmesi ve 3.840 milyon Euro kaynak ile sağ-
lam müşterilerimiz var. Nakliye Avrupa’da başa-
rılı bir yıl geçiriyor ve bu da bizim satışlarımıza
yansıyor. Sicania olarak bizim sigorta hizmetleri,
finansman ve birde bayii finansmanımız var” şek-
linde konuştu.

Jacobsson, “Türkiye’de 2002 yılından buyana bin
780 adet Scania, 890 adet Krone araca finansman
desteği sağladık. Türkiye pazarı bizim başarılı bir
Pazar. Pazarda Scania-Doğuş verimliliğiyle sağlık-
lı müşteri portföyü oluşturduk” açıklamasını yaptı.

Türkiye’ye
güveniyoruz

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Arhavi S.S Motorlu Taşıyıcılar
Kooperatifi Başkanı Sayın

Kenan Öztürk’ün 

geçirdiği kalp krizi sonrası
hayatını kaybettiğini derin bir
üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhuma Allah’tan rahmet, ke-
derli ailesine metanet ve sabır di-
leriz.

Taşımacılar Gazetesi
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Stres!..
Üretimi gerçekleştirilen bir malın; A nokta-

sından B noktasına taşınmasında, depo-
lanmasında, etiketlenmesinde ve dağıtımında
lojistik firma çalışanlarının fonksiyonu büyük-
tür. Sürekli yoğun iş temposu içinde bulunan
sektör çalışanları, kendi sağlıklarına dikkat et-
melidir!..

Hizmet sektöründe birilerini memnun etmek
çok zordur. Siz iyisini yapmaya çalışırsınız,
karşı taraf sizden daha iyisini talep eder. Hal
böyle olunca da sektörde yoğun iş temposu ve
stresli bir gün yaşamamak elde değildir. Strese
bağlı olarak öfkede kaçınılmazdır. Ancak her
şeye rağmen öfke kontrolünü çok iyi yapmak
gerekir. Aksi takdirde bundan hem birey hem
de karşı taraf zararlı çıkabilir!...

Strese karşı verilen tepkiler uzun bir zaman
dilimi içinde kronik hastalıkların gelişmesine
zemin hazırlar. Streslerin sıklığı ve yoğunluğu
zamanı kısaltabilir. Bu hastalıklar baş ağrısı,
yüksek tansiyon, kalp rahatsızlıkları gibi be-
densel hastalıklar olabildikleri gibi, psikolojik
hastalıklar da olabilir. İnsanlar edinmiş oldukla-
rı davranış kalıplarına ve zihinsel özelliklerine
göre stres karşısında psikolojik tepki olarak ge-
ri çekilme, kabullenme, karşı koyma veya kor-
ku, endişe, depresyon gibi duygusal problem-
ler ortaya çıkabilir.

Kişi bireysel bütünlüğüne yönelen tehditlere
karşı, özellikle zihinsel düzeyde başarılı bir
mücadele veremezse, başa çıkamadığı stres-
lerin biriken ve yoğunlaşan etkilerin sonucu
davranış düzeyine yansıyan bazı belirtileri ol-
maktadır. Bunlardan bazıları ise;

1. Önemli veya önemsiz, daha önceden ko-
laylıkla verebilen kararları vermekte güçlük, 

2. Alışılmış davranış biçimlerinde önemli de-
ğişiklik,

3. En iyi olanı değil, garanti olanı seçmek 
4. Uygun olmayan durumlarda ortaya çı-

kan öfke, düşmanlık ve kızgınlık dalgaları, 
5. Sigara ve içki içme eğiliminin artması, 
6. Kişisel hata ve başarısızlıkları sürekli dü-

şünmek, 
7. Aşırı hayal kurmak, sık sık düşünceye da-

lıp gitmek, 
8. Duygusal ve cinsel hayatta düşüncesiz

davranışlar,
9. Birlikte olunan kimselere aşırı güven (ve-

ya güvensizlik), 
10. Alışılmıştan daha titiz veya işin gerektir-

diğinden daha fazla çalışmak, 
11. Konuşma ve yazıda belirsizlik ve kopuk-

luk, 
12. Nispeten önemsiz konularda aşırı endi-

şelenme veya tam tersine gerçek problemler
karşısında ilgisizlik ve kayıtsızlık,

13. Uyku bozukluğu (zor uyuma veya gece
boyu sık sık uyanma)

Aslında stres, onu zihninde taşıyan kişiye
aittir. Hepimiz günlük, basit gözlemlerimizden,
aynı olayı farklı kişilerin farklı tepki ve yakla-
şımlarının olduğunu biliriz. Bu farklılık zihinsel
şartlardan, sosyal şartlara kadar uzanan değiş-
kenlerden kaynaklanır. 

Aynı kişi bir gün dış ortamdan gelen uyaran-
lara gülüp geçerken, bir başka gün aynı olayla-
ra sert tepkiler verebilmektedir. Bu sebeple
stres olgusu incelenirken, bireyin psikolojik
özelliklerinin de ele alınması psikolojik bütünlü-
ğünü oluşturan düşünce, duygu ve davranışla-
rını anlamaya, tanımaya gerek vardır.

YAKLAŞIM

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

Alanur ÖZALPSarp’ta yenileme
çal›flmalar› bafllad›

MM odernizasyon programına dâhil
edilen Sarp Gümrük Kapısı’nın
yap-işlet-devret modeliyle ye-
niden inşası ve işletmesine iliş-

kin uygulama sözleşmesi, geçtiğimiz aylarda
Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Hayati
Yazıcı, Gümrük Müsteşarı Mehmet Emin Za-
rarsız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Gümrük Turizm
İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arif
Parmaksız’ın katılımlarıyla imzalandı. İmza tö-
renine, Artvin Milletvekili Ertekin Çolak,
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Trabzon TSO
Başkanı Şadan Eren, Artvin TSO Başkanı Kur-
tul Özer, Rize TSO Başkanı Ömer Faruk Oflu-
oğlu, Hopa TSO Başkanı Sinan Altunsoy ve
Arhavi TSO Başkanı Atıf Kesim de katıldı. Ya-
pılan imza töreni ardından, Sınır Kapılarının iş-
letilmesi için kurulan Gümrük Turizm İşletme-
leri A.Ş. yapım işini ihaleye açtı, açılan ihaleyi
Taşeli İnşaat Firması kazandı. 

Taşeli İnşaat, Sarp Sınır Kapısı’nın yeni-
den modernizasyonunu gerçekleştirmek için
makine parkını Hopa’ya getirerek, İnşaat
Mühendisi Orhan Tabak’ın sorumluluğunda
çalışmalarına başladı. 

Hopa Gümrükler Başmüdürü Hilmi Türkoğ-
lu konuyla ilgili yaptığı açıklamada çalışmalar
süresince hizmette aksama olmayacağını ifade
etti. Türkoğlu “TOBB ile müsteşarlığımız ara-
sında varılan mutabakat gereği çalışmalara baş-
lanmış bulunuyor. Şu anda atıl olarak duran bi-
naların yıkım çalışmaları devam ediyor. Yeniden
yapım çalışmaları süresince bizim verdiğimiz
ve sorumluluk alanımızla ilgili hizmetlerde bir
aksama olmaması için gerekli bütün tedbirler
alınmıştır” dedi. Sarp sınır kapısının yapım işle-
rini üstlenen Taşeli İnşaat Mühendisi Orhan
Tabak “Şirketimiz konusunda uzman bir kuru-
luştur. Sarp Sınır Kapısı’nda yeniden moderni-
zasyon için fiili çalışmalara başladık. Protokol
kapsamında çalışmaları 12 ay içinde tamamla-
ma zorunluluğumuz var, ama yaptığımız incele-
meler sonucu biz ümit ediyoruz ki bu işi daha
da kısaltarak 10–11 ay gibi bir sürede tamamlar
ve teslim ederiz.” dedi.

TOBB’un yaptığı incelemeler sonucu ortaya
çıkartılan, Sarp Sınır Kapısı’nda inşa edilecek
tesislerin toplam tahmini maliyetinin 40 milyon
747 bin 398 YTL olduğu öğrenildi. 

Hopa TSO Meclis Başkanı Hakan Toker’de,
söz konusu projenin yatırım süresinin yer teslim
tarihinden itibaren 12 ay, işletme süresinin ise
20 yıl olduğunu bildirdi. Toker, Sarp Gümrük
Kapısı için yapılan çalışmalarla ilgili, “Türkiye
sınırlarında çağdaş hizmetin yeni bir örneği
gündemde, gümrükler ülkemiz açısından son
derece önemli ve adeta ekonominin can damar-
ları. Sarp Sınır Kapısı’nın önemi daha da arta-
caktır. Proje tamamlandığında ülkemizin vitri-
nine yakışır bir görüntünün ortaya çıkması biz-
leri son derece sevindirecektir” dedi.

Sarp S›n›r Kap›s›’n›n yeniden infla edilerek mo-
dernlefltirilmesi için y›k›m çal›flmalar›na baflland›.
HHaayyaattii AAKKBBAAfifi//HHooppaa

SSaarrpp GGüümmrrüükk KKaapp››ss››’’nn››nn yyeenniiddeenn yyaapp››llaannmmaass›› iiççiinn ççaall››flflmmaallaarr ttüümm hh››zz››yyllaa ddeevvaamm eeddiiyyoorr

C i l v e g ö z ü ’ d e
kaçakçılık olayları

C ilvegözü Sı-
nır Kapı-
sı’nda 2007

yılında meydana ge-
len 175 kaçakçılık
olayında 11,5 milyon
YTL tutarında kaçak
eşya ele geçirildi.
Hatay’ın Reyhanlı İl-
çesi Cilvegözü Sınır
Kapısı’nda geçen yıl
175 kaçakçılık olayı
ortaya çıkarıldı ka-
çakçılık olaylarının
toplam maddi değe-
rinin 11,5 milyon YTL olduğu açıklandı. 

Gümrük Muhafaza, Kaçak İstihbarat ve Narkotik
Ekiplerince yapılan çeşitli operasyonlarda esrar,
mazot, cep telefonları, oto yedek parçaları, kol saat-

leri, sarımsak, çi-
mento, parfüm, siga-
ra gibi kaçak eşyalar
ele geçirildi. 

Cilvegözü Sınır
Kapısı’nda meydana
gelen kaçakçılık
olaylarında, kullanıl-
dığı tespit edilen 58
otomobil, 12 otobüs,
51 TIR,  bir silo, bir
minibüs, bir kamyo-
na el konulurken,
olaylarla ilgili 189

kişinin de hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi. 
Daha önceki senelere göre olayların azaldığını be-

lirten Cilvegözü Sınır Kapısı yetkilileri, son 10 yılın
istatistiklerine göre alınan önlemlerin 2007 yılına
olumlu yansıdığını ifade ettiler.

EEkkiipplleerr,, ss››nn››rr kkaapp››llaarr››nnddaa
kkaaççaakkçç››ll››¤¤aa ggeeççiitt vveerrmmiiyyoorr

AAll››nnaann öönnlleemmlleerr iiflflee yyaarr››yyoorr

fi›rnak'ta Tanker
dolusu sigara

S ilopi’de 200 bin
YTL değerinde ka-
çak sigara ele geçi-

rildi. Olayla ilgili iki kişi
gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren
Silopi Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince ilçe merkezin-
de akaryakıt tankerine dü-
zenlenen bir operasyonda,
tahmini değeri 200 bin
YTL değerinde olan 6 bin
900 karton kaçak sigara ele
geçirildi.Kaçakçılık ekiple-

ri zula diye tabir edilen ara-
cın gizli bölümlerine yer-
leştirilen kaçak sigaraları
çıkartmak için saatlerce uğ-
raştı. Sigaralara el konulur-
ken, olayla ilgili 2 şahsın
gözaltına alındığı bildirildi.

EEkkiipplleerr bbaaflflaarr››ll›› bbiirr
ooppeerraassyyoonnaa iimmzzaa aatttt››

AAbbiitt KKIIZZIILLCCAA//RReeyyhhaannll››

C ilvegözü Sınır
Kapısı’nda 250
yıllık, paha biçi-

lemeyen tarihi mobilya
ve halı ele geçirildi.

Cilvegözü Kaçak İstih-
barat Ekipleri’nin aldığı
istihbarat yönünde yapı-
lan çalışmada, Türki-
ye’den Suriye’ye gelen Hasan Droubu yönetimin-
deki Suriye plakalı TIR’ın beyan dışı ve yanıltıcı be-
yanla yük taşıdığı belirlendi. Yapılan aramada, Hz.
Musa’nın kutsal kitaplarda geçen asası ile Kızılde-
niz’i yararak geçtiği anın resmedilmiş hali de bulu-
nan 20 adet saf ipek halı, prinç gümüş işlemeli 2
adet mangal ve sandıklar ile şamdan ele geçirildi. 

Dünyaca ünlü sermayedarların yıllarca çalışarak
elde etmelerinin dahi mümkün olmadığı belirtilen
halılar ve pirinç gümüş işlemeli 52 parça mobilya-
ların sedef, fildişi deniz kabuğu ve gümüş işleme-
li olduğu belirtildi. Ayrıca İslam alimlerine ait ol-
duğu belirlenen kitaplıkta ele geçirildi.

Suriye’den gelerek Türkiye üzerinden Avrupa ülke-
lerine gideceği belirtilen aracın sürücüsü tutuklandı ve

eşyalara müzeye verilmek
üzere el konuldu. Konuyla
ilgili olarak Mersin Güm-
rüğü’nde bir araçta da ara-
ma yapıldığı öğrenildi.

TIR’larla tarihi 
kaçakçılık
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Başkan Hüseyin Erer,
kamyoncuya sahip çıktı

K arabük Belediye Başkanı Hüseyin
Erer, Yaz-Kış geçimini kamyon
ya da TIR üzerinde geçiren taşı-

macı esnafını, haklı isteklerinde destekledi-
ğini ve bununla alakalı projeler geliştirmeyi
hedeflediklerini belirtti.

Başkan Erer, zorluklar içerisinde çalışa-
rak, ekmeğini zor şartlar altında kazanan
kamyoncuların yaşadığı sıkıntılara değine-
rek, “Bu insanlar, geçimlerini eşlerinden,
çocuklarından günlerce ayrı kalıp, uzun ve
zahmetli çalışmaların sonunda elde ediyor.
Onların dertleriyle dertlenmek, insani vazi-
femiz” şeklinde konuştu.

Nakliyecilerin yaşadıkları sıkıntıla-
rın verdiği talimatla araştırıldığına işa-
ret eden Başkan Hüseyin Erer, Kara-
bük’te çeşitli düzenlemelere gidebile-
ceklerinin işaretini verdi.

Özellikle nakliyeci esnafının yaşadığı
zorluklar ile çocuklarının eğitimine dikkat
çeken Başkan Hüseyin Erer, “Kamyon ya
da TIR üzerinde bir ömür tüketen bu azim-
li insanlarımızın sorunlarına yönelik araştır-

malar yaptırırken, çocuklarının ya da ailele-
rinin meselelerini de unutmadım. Çocukla-
rının daha iyi eğitim görmesi, ailelerinin da-
ha rahat etmesi için gayretlerimiz olacak.
Önemli olan, ekmek parasını özlem ve ya-
şadıkları zorluklarla kazanan nakliyeci es-
nafının haklı isteklerinin ardında durabil-
mek. Onları tanımak, onlarla yaşamak ve
paylaşmak gerek. Hepsinin, farklı farklı sı-
kıntılarının olduğunun farkındayım. Kara-
bük’te, esnafın iş bulmasından, yol düzenle-
melerine kadar çeşitli projeler planlıyoruz.
Onların rahat etmeleri, gözlerinin arkaların-
da kalmaması için her türlü gayreti göstere-
ceğiz. Karabük Belediyesi olarak, farklı

hizmet anlayışımız olduğunu ortaya koya-
cağız” dedi. Karabük Belediye Başkanı Hü-
seyin Erer’in, çalışmalarına destek veren
bazı nakliyeciler, şunları söyledi:

“Başkan Hüseyin Erer’in, elindeki im-
kanlara göre bize destek olacağını biliyoruz.
Karabük’te başta yol çalışmaları olmak
üzere trafik ve park sorunumuz gibi mese-
lelerin çözümünde büyük katkısı oldu. Baş-
kan Erer’in, hizmet noktasında ardımızda
durması, bizi mutlu ediyor. İnşallah, ilerle-
yen dönemde, nakliyeci esnafının daha da
fazla ardında duracaktır. Önümüzdeki dö-
nem de, hizmetlere devam edilebilmesi için
kendisinin ardında duracağız”

BBeelleeddiiyyee BBaaflflkkaann›› HHüüsseeyyiinn EErreerr,, nnaakklliiyyeecciilleerriinn yyaallnn››zz oollmmaadd››¤¤››nn›› ggöösstteerrddii

Krone, hediye da¤›t›yor 

K rone’nin sosyal sorumlu-
luk konusundaki vizyo-
nu doğrultusunda spon-

sor olduğu “Presents of Ho-
pe/Umudun Hediyeleri” kampan-
yası için hediyelerle dolu 4 adet
Krone treyler, maddi
imkanları iyi olma-
yan çocuklara ulaş-
mak üzere Ber-
lin’den yola çıktı.
“Presents of Ho-
pe/Umudun Hediye-
leri” kampanyası
dünya çapında mad-
di imkanları iyi ol-
mayan ve zor şart-
larda yaşamlarını
sürdüren çocuklara
hediyeler vererek
onları mutlu etmeyi
amaçlıyor. Bernard
Krone GmbH, bü-
yük önem verdiği bu
kampanyaya finan-
sal ve operasyonel
anlamda destek oluyor.

Geçen yıl kampanya boyunca
çocuklara verilecek hediyelerin
taşınması için 1 adet Krone trey-
ler sağlayan Krone, bu sene top-
lam 4 adet Krone treyler vererek
kampanyaya destek veriyor. 

Bu kampanya ile özel olarak
ilgilenen Krone Pazarlama Di-
rektörü Frank Albers kampanya
ile ilgili olarak şunları söyledi:
“2006 yılında, maddi imkânları
iyi olmayan çocuklara yaşadıkla-

rı zor koşullar içerisinde hediye-
lerini vermeye gittiğimizde, on-
ların minnettarlıklarını, mutluluk-
larını görerek unutulmaz anlar
yaşadık. Yaşadığımız bu duyguyu
kelimelerle anlatmak imkânsız.
Böyle bir kampanya tekrar des-

teklenmeyi kesinlikle hak edi-
yor.” 

Bu yıl Wertle’den başlayan
kampanyanın ilk durağı Polonya
oldu. Hediyelerle dolu Krone
treylerler, daha sonra Slovakya,

Romanya ve
Bulgaristan’a
geçerek yakla-
şık 5.000 km
boyunca Kosi-
ce, Sibiu ve Di-
mitrovgrad gibi
birçok farklı
şehre uğraya-
cak. Maddi im-
kanları iyi olma-
yan çocuklara
ayakkabı kutu-
suna paketlen-
miş umut ve
mutluluk ver-
meye devam
edecek. Bu yıl,
geçen yıla kıyas-
la 20.000 daha

fazla hediye çocuklara ulaştırıla-
cak.  Krone, nakliye sektörünün
yükünü güvenli bir şekilde taşı-
manın yanısıra destek olduğu sos-
yal sorumluluk projeleri ile sektör
dışında gelişen olaylara karşı du-
yarlılığını da ortaya koyuyor.

““Presents of Hope/Umudun Hediyeleri” kampanyas› için hediyelerle dolu 4 adet Krone
treyler, maddi imkanlar› iyi olmayan çocuklara ulaflmak üzere Berlin’den yola ç›kt›. 

Serin, ç›tay› yükseltti
NN akliye sektörüne treyler dingili

üretimiyle Konya’da faaliyetine
başlayan Serin Treyler, sektörden

gelen talepler doğrultusunda; Optima,
Jumbo, Mega Liner, Damper Şasi, Kuru
yük, Lowbed, Römork, Tekstil, Konteyner,
Tanker ürünleriyle hizmet ağını genişletti.
Firma 2008 yılı içerisinde de frigorifik
treyler üretimi gerçekleştirecek.

Yurtiçi treyler pazarında 2006 yılında 925
adet araç satışı gerçekleştiren Serin Treyler,
2007’yi bir önceki yıla oranla yüzde 15’lik ar-
tışla bin 62 adetle kapattı.

Antalya bayii Baysallar Motorlu Araçlar
Nakliye İnşaat ve Sanayi Ticaret Limitet Şir-
keti yetkilisi Ayşe Şahan ile birlikte bir basın
toplantısı düzenleyen Serin Treyler Yönetim
Kurulu Üyesi Recep Serin, yurtiçi satışlarda
hedef müşterilerinin uluslararası lojistik fir-
maları olduğunu açıkladı. Serin, “Türkiye’de
treyler pazarı ile ilgili sağlık bir veri olmadığı
için yıl içerisinde satılan araçlar hakkında net
bilgimiz yok. Satılan araçların adedini 2007
yılı içerisinde satılan çekicilerden çıkartmaya
çalışıyoruz. Ancak bu veride treyler pazarı
için sağlıklı bir sonuç olmuyor” dedi.

7 bölgede 7 bayii7 bölgede 7 bayii
Serin Treyler’in bayii yapılanmasına ağır-

lık verdiğini açıklayan Recep Serin, ilk bayi-
lerini de Antalya’da MAN Bayii Baysallar
Motorlu Araçlar Nakliye İnşaat ve Sanayi
Ticaret Limitet Şirketi ile oluşturduklarını
açıkladı. Hedeflerinin 7 bölgede 7 bayii oluş-
turmak olduğunu ifade eden Serin, bayilerin
satış ve satış sonrası hizmet vereceğini kay-
detti. Yurt içinde bayii yapılanmasıyla birlik-
te Doğu Blok’una açılmayı hedeflediklerini
ifade eden Recep Serin, “Bir otomotiv üssü
haline gelme yolunda hızla ilerleyen Türki-
ye’ye Serin Treyler’de ayak uydurmaktadır.
Yavaş yavaş üretimden montaja bir dönüş
yaşanacaktır. Bunu yaparken de kendi kalite-
mizden ve prensiplerimizden asla taviz ver-
meyeceğiz. Doğu Bloğu’nda ciddi bir pazar
oluşmaya başladı. Oluşan bu pazarda Serin
Treyler olarak yer almak istiyoruz. Bunun
içinde yıl içerisinde yatırım ve ihracat yapma-
yı planlamaktayız” diye konuştu.

Yüzde 13’lük arYüzde 13’lük artıştış
2008 yılında yurt içi satışlarında hedefin

yüzde 13’lük bir artış olduğunu kaydeden
Recep Serin, “Serin Treyler olarak bin 200
adet satış hedeflemekteyiz. Bu hedefe ulaş-
mak için birebir sıcak satıştan çıkıp, Türkiye
çapında bölgesel satış noktaları oluşturaca-
ğız. Bölgesel satış noktalarının kullanımı, sa-
tış sonrası hizmet kapsamında da değerlendi-
rilecektir. Müşteriye hem çekici hem de
treylerin satış ve servis hizmetleri aynı yer-

de, aynı anda ve kendi bölgesinde alma ola-
nağı sunulacaktır” dedi.

Frigorifik trFrigorifik treylereyler ürüretileceketilecek
Serin Treyler’in müşteri talep ve beklen-

tileri doğrultusunda üretim yaptığını vurgu-
layan Recep Serin, “2008 yılı hedeflerimiz-
den bir diğeri de frigorifik treyler üretimi-
dir. Frigorifik üretimi, müşterilerimizden
gelen talepler doğrultusunda ortaya çıktı.
Amacımız müşteri memnuniyetidir ve on-
lardan gelen talep ve istekler doğrultusunda
üretimlerimize devam etmekteyiz. Frigori-
fik treylerde alt takım firmamız tarafından
üretilirken, aracın üst kısmı ithal edilecek.
Bu yeni ürünümüz ise 2008 Mayıs ayı içeri-
sinde Türkiye pazarında yerini alacak” şek-
linde konuştu.

“Anadolu Kaplanı’yız”“Anadolu Kaplanı’yız”
Serin Treyler’i Anadolu Kaplanı’na ben-

zeten Recep Serin, “Bilindiği üzere Konya,
üst yapı sektöründe adeta Türkiye’nin Çin’i.
Kaliteden taviz vermeden Avrupa standart-
larında üretim gerçekleştiren Serin Treyler,
bu özelliğiyle de nakliyecilerimiz arasında
‘Anadolu Kaplanı’ olarak anılmaya başladı.
Bundan dolayı da oldukça gururluyuz. Ara-

lık 2007- Ocak 2008 tarihleri arasında tesli-
matını gerçekleştirdiği 120 adetlik treyler
satışında bizleri tercih eden Şeflek Nakliyat,

Erdemler Nakliyat, Ataklar Nakliyat, Asil
Nakliyat, Ok Nakliyat ve Küçük Nakliyat’a
teşekkür ederiz” açıklamasını yaptı.

Avrupa standartlar›nda treyler üretimi gerçeklefltiren Serin Treyler, 2008 y›l› hedeflerini aç›klad›. 7 bölgede 7 bayi yap›lanmas› plan-
layan firma, yurt içi sat›fllar›n› yüzde 13 artt›rmay› hedefliyor. Firma ayr›ca yurt d›fl›nda da yeni ürünleriyle Do¤u Blok’una aç›lacak.

SSeerriinn:: ““DDoo¤¤uu BBllookk’’uunnddaa cciiddddii bbiirr ppaazzaarr oolluuflflmmaayyaa bbaaflflllaadd››.. FFiirrmmaa oollaarraakk bbuurraaddaa yyeerr aallmmaakk iissttiiyyoorruuzz””

Karabük Belediye Baflkan› Hüse-
yin Erer, ekmek paras›n› uzun
yollarda kazanan kamyoncu es-
naf›na destek oldu¤unu söyledi.

HHeeddiiyyeelleerrii ddaa¤¤››ttmmaakk iiççiinn ddöörrtt KKrroonnee TTrreeyylleerr ggöörreevvlleennddiirriillddii
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