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Tehlikeli madde
zirvesi 20 Mart’ta
Z irve Group tarafından, 1.

Tehlikeli Madde ve Taşı-
macılığı Zirvesi 20 Mart

2008 tarihinde İstanbul’da gerçek-
leştirilecek.

The Marmara Esma Sultan Yalı-
sı’nda Ulaştırma Bakanlığı himaye-
sinde Zirve Group tarafından dü-
zenlenen I. Tehlikeli Madde Taşı-
macılığı Zirvesi’ne kamu kurum ve
kuruluşları, yerel yönetimler, iş
dünyası, sivil toplum kuruluşları ile
akademisyenlerin katılması bekle-
niyor.

T.C. Ulaştırma Bakanlığı, T.C.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Al-
manya Ulaştırma Bakanlığı, Al-
manya Sanayi ve Ticaret Odası ve

konunun muadili özel sektör kuru-
luşlarının ve sivil toplum örgüt
temsilcilerinin de konuşmacı ola-
rak yer alacağı 1. Tehlikeli Madde
Taşımacılığı Zirvesi’nde, Tehlikeli
Madde Taşımacılığı masaya yatırı-
lacak.

Zirve Group Basın Merke-
zi’nden yapılan açıklamada; ‘1.
Tehlikeli Madde Taşımacılığı Zir-
vesi’ ile, 1 Ocak 2009 tarihinde yü-
rürlüğe girecek olan 31 Mart 2007
tarihinde 26479 Sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanan ‘Tehlikeli
Maddelerin Karayoluyla Taşınması
Hakkında Yönetmelik’ uygulama-
larının başlamasını ve Türkiye’nin
‘ADR Konvansiyonu’na taraf ol-

masını takip eden süreçte karşılaşı-
labilecek tehditler ve fırsatların ka-
mu ve özel sektör üst düzey yer-
li/yabancı yetkililerinin ve akade-
misyenlerin katılımı ile detaylı bir
şekilde değerlendirileceği, bilgi

alışverişinin sağlanacağı ve konu-
nun kapsamlıca tartışılacağı bağım-
sız bir platform oluşturularak, ge-
rekli çalışmaların güçlü bir iletişim
ortamında sürdürülmesinin hedef-
lendiği belirtildi.
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U luslararası Nakliyeciler Der-
neği’nin (UND) 34. Mali
Olağan Genel Kurulu 22

Mart 2008 tarihinde üyelerinin katılımı
ile gerçekleştirilecek.

UND tarafından 21-22 Mart 2008
tarihleri arasında İstanbul WOW Air-
port Otel’de düzenlenen etkinlik çer-
çevesinde gerçekleştirilecek 34. Ola-
ğan Genel Kurulu’na tüm üyelerinin
katılması bekleniyor.

34.Olağan Genel Kurul’da,
UND’nin yıllık mali planlamasının ve
tüzük değişikliklerinin yapılacağı bir
buluşma platformu oluşturulması he-
defleniyor. Etkinlikler çerçevesinde
21 Mart Akşamı UND üyelerinin katı-
lımıyla düzenlenen ‘Geleneksel Ak-
şam Yemeği’nde ise 44 sürücüye

“IRU Onur Nişanı” ödülü ile “Yılın
Sürücüsü” ödülü verilecek. İki gün sü-
recek etkinliklerin ilk günü; Taşımacı-
lık 2008 Uluslararası Nakliyeciler ve
Tedarikçiler Sergisi açılacak. Ardından
UND’nin 2008 Yılını “Kotasız Avrupa
için eylem yılı” olarak ilan etmesi ve
bu sürecin değerlendirilmesi amacıyla
bir konferans düzenlenecek. 

Etkinliğin ikinci gününde ise mali
planlama ve tüzük değişiklikleri ile il-
gili konular görüşülecek.

UND’de, genel
kurul heyecan›

UBAK’tan K2 Yetki
Belgesi’ne ilk ad›m

AA raç ruhsatında ‘Kamyonet’
yazan araçlara yönelik çıkartı-
lan K2 Yetki Belgesi, kapsam

alanından kaynaklı büyük bir çelişki ta-
şıyordu. Devlet’in, kamyonet olarak
geçen panelvanlar aracılığı ile yapılan
bireysel taşımacılıkların vergilendiril-
mesi amacı ile çıkarttığı belge, vatanda-
şın kafasında soru işaret olarak yer al-
mıştı. Kapsamı tam olarak anlaşılma-
yan uygulama neticesinde panelvan ti-
pi araçlarını hususi oto olarak kullanan
araç sahiplerinin ne yapacağı net bir
şekilde belirtilmemişti.

Taşımacılar Gazetesi ve www.tasi-
macilar.com olarak yaptığımız haberle-
rin arından gelen tepkiler sonrası çalış-
maların farklı bir boyut kazandığını be-

lirten Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım,
“Onlarla ilgili bir düzenleme yaptık. O
sorunu biliyoruz. Esasen bu araç için
belki ilk satın alma belgesinden, tescil-
den kurtulmak adına böyle bir işlem
yapmışlar. Bunu dikkate alarak bir sü-
re daha bunları eski statüsünde devam
ettireceğiz. Şimdilik sadece yetki bel-
gesi zorunluluğu süresini uzattık” dedi.

İçişleri Bakanlığı, 2006 yılında 2918
sayılı Karayolu Trafik Kanunu’nda bir
değişiklik yaparak, araçların dönüşüm-
lerini durdurmuştu. Bu araçları hususi
oto olarak kullanan araç sahiplerinin
31 Temmuz 2009 tarihinden sonra ne
yapacakları konusunda Bakan Yıldırım,
gerekli çalışmalar yapıldığını, K2 Yetki
Belgesi’ni düzenlemelerin yapılmasın-

dan sonra yalnızca yük taşımacılığı ya-
pan kamyonet sahiplerinin alacağını
belirtti. Belirtilen süreye kadar K2 Yet-

ki Belgesi’ni alacak olan araç sahiple-
ri, 5 bin 778 YTL üzerinden yüzde 94
oranında indirim ile alacaklar. 5’te

Tafl›mac›lar ekibi olarak üzerinde önemle dur-
du¤umuz K2 Yetki Belgesi’nde çeliflkiler yüzün-
den vatandafl›n yaflad›¤› s›k›nt›, Ulaflt›rma Ba-

kanl›¤›’n›n yapt›¤› yeni düzenlemeyle çözümlendi.
4
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ECO Ülkeleri’nde sorunsuz taşıma
İpekyolu Lojistik Dernekleri

Federasyonu’nun kuruluşuna
öncülük eden UTİKAD Yö-

netim Kurulu Başkan Yardımcısı
Turgut Erkeskin, amaçlarının
ECO ülkeleri arasında transit taşı-
macılığın geliştirilmesini sağla-
mak olduğunu söyledi. 

Afganistan, Azerbaycan, İran,
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekis-
tan, Pakistan, Tacikistan, Türkme-
nistan ve Türkiye arasında ekono-
mik işbirliğinin artırılması için ku-
rulan Ekonomik İşbirliği Örgütü

(ECO) kuruluş amacına yönelik
faaliyetlerin yanısıra bölge ülkele-
ri arasındaki transit taşımacılığının

geliştirilmesinde önemli projelere
imza atılmasını hedefleniyor.

İran’ın Başkenti Tahran’da

düzenlenen ve ECO Ülkeleri
temsilcilerinin katıldığı toplantı-
da Türkiye’yi temsil eden UTİ-
KAD Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Turgut Erkeskin, fe-
derasyonun ECO Logistics Pro-
vider Associations Federation
(ECOLPAF) adını almasının ka-
rarlaştırıldığını kaydetti. 

Erkeskin, T.C. Ulaştırma
Bakanlığı ve İTO Başkanı Mu-
rat Yalçıntaş’ın da desteğini
alarak projeyi Türkiye’ye ge-
tirdiklerini açıkladı. 7’de

Turgut Erkeskin,
amaçlar›n›n ECO ülkeleri
aras›nda tafl›mac›l›k
sektöründeki engellerin
kald›r›lmas› ve özellikle
transit tafl›mac›l›¤›n
gelifltirilmesini sa¤lamak
oldu¤unu söyledi.

TTuurrgguutt
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‹hracat rekor k›rd›
Türk İhracatçılar

Meclisi’nin (TİM)
hazırladığı rapora göre
Şubat Ayı içerisinde en
fazla ihracat gerçekleşti-
ren sektörün Taşıt Araç-
ları ve Yan Sanayi oldu-
ğu açıklandı. UND ve

TİM tarafından düzenle-
nen toplantı Dış Ticaret-
ten Sorumlu Devlet Ba-
kanı Kürşad Tüzmen ve
video konferans aracılığı
ile Ulaştırma Bakanı Bi-
nali Yıldırım’ın katılı-
mıyla gerçekleşti. 2’de

Yeni Ford Cargo
350 PS, pazarda
FF ord Otosan,

Yeni Ford Car-
go 350 PS’yi  Eski-
şehir Ford Otosan
İnönü Fabrika-
sı’nda düzenlediği
basın toplantısında
tanıttı.

Ford Transit ve
Connect’te kullanı-
lan bilgisayar tekni-
ği ile her parçası
özel olarak üretilen
Yeni Ford Cargo
350 PS, şık tasarımı
ve yüksek perfor-
mansı ile göz ka-
maştırıyor.

Basın mensupları ile
birlikte İnönü Fabrika-
sını gezen Ford Otosan
yetkilileri, ileri tekno-
loji ürünü Yeni Ford
Cargo 350 PS’nin üre-
tim aşamasının ne şe-
kilde gerçekleştiği ba-
sına tanıttı. 4’te

Hyundai, Karsan’la
daha da büyüyecek 

HH yundai Ticari
Araçlar Grubu

Dünya Başkanı,
Hyundai HD Serisi
hafif kamyonların
üreticisi ve Türkiye
ana distribütörü Kar-
san’ı ziyaret etti. 

Hyundai Ticari
Araçlar Grubu Dün-
ya Başkanı Choi

Han-Young, Hyun-
dai’nin geçtiğimiz
yıl HD35 ve HD75
hafif kamyon mo-
dellerinin Türki-
ye’de üretimi ve dis-
tribütörlüğü için an-
laşma imzaladığı
Karsan’la, mevcut
çalışmaları yerinde
incelemek ve olası
yeni projeleri değer-
lendirmek üzere bir
araya geldi.

Karsan Yönetim
Kurulu Başkanı İnan
Kıraç ile de görüşen
Choi Han-Young, ar-
dından Karsan’ın Ak-
çalar’daki fabrikasını
ziyaret etti. 4’te

Ulustrans,özel 
TIR filosunu kurdu
UU lustrans, kurula-

cak Rüzgar San-
tralleri’ne lojistik hiz-
meti vermek üzere 10
araçtan oluşan özel
TIR filosu kurdu. Fir-
ma, ayrıca sektörde ar-
tan talebi karşılamak
içinde Yunanlı bir fir-
mayla iş birliği içerisi-
ne girdi.

Türkiye’nin elek-
trik enerjisi açığını ka-
patmak üzere alterna-
tif enerji kaynaklarını
devreye sokmayı
planlayan Enerji ve
Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı, rüzgar enerji-
sini gündeme getirdi.

Ayrıca elektrik üreti-
minde güneş, jeoter-
mal ve hidrojen gibi
kaynaklardan da ya-
rarlanılması planlanı-
yor. Rüzgar santral-
lerinin türbün, kanat
ve diğer ekipmanla-
rını üreten Dünya’da
10’a yakın firma bu-
lunuyor. 10’da

BakanlığıBakanlığı, , mahkemeye verdimahkemeye verdi
22 0 yaş mağduru TIR

sürücüsü Ulaştırma
Bakanlığı’nı mahkeme-
ye verdi.

Daha önce eylemler-
le sorunlarını dile geti-
ren 20 yaş mağduru
Reyhanlı’lı Tır Sürücü-
sü Ahmet Döner, Ulaş-

tırma Bakanlığı’nı mah-
kemeye verdi. Ulaştır-
ma Bakanlığı’nı mah-
kemeye vererek yürüt-
menin durdurulmasını
talep eden Ahmet Dö-
ner, mahkeme masraf-
larının karşılanmasını
da istedi. 2’de

AAhhmmeett
DDöönneerr

Binali
YILDIRIM

sayfa 1  3/15/08  11:15 PM  Page 1



C M Y K

2 Mart 2008

Gücünün
farkında olmak

TOBB Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu bir toplan-
tıda ‘’Güçlü olan haklıdır’’ demişti.   

Ülkemizin iç ve dış ticaretinde söz sahibi bir diğer sivil
toplum kuruluşu başkanın da karayolu taşımacılarına gü-
cünüzün farkında değilsiniz beyler dediğini biliyorum.

Güçlerinin farkında olan 4 ülkeden örnekler;
1-Fransa Karayolu Taşımacılar Derneği (FNTR) giri-

şimleri ile yalnız karayolu taşımacılarına özel olmak üze-
re 07.01.2006’da ödeme yasası çıkartması (Fransa’da
karayolu taşımacıları için çıkan yasa ismi karayolu taşı-
macılık sektörünün talebi doğrultusunda “Taşımacılık
Güvenliği ve Gelişimi Yasası”, Ticaret Hukuku’na nakliye
için ödeme süresini azami 30 gün ile sınırlayan bir kura-
lı getirmiş oldu.)

2-Türk firmalarının İtalya’da İtalyan çekicilere römork
çektirme karşılığında İtalya geçiş belgesi (Bonus) hak
edebilmek için çekici sahibi firmanın İtalya Karayolu Ta-
şımacılar Derneği’ne üye olma şartı olması (KUGM’nin
dağıtım talimatı)

Yine İtalya’da 13 Aralık.2007 tarihinde, sektörünün
hükümetten istenen hakların 4 yıldır yerine getirilmeme-
si üzerine ülkede trafiğe çıkan 610 bin TIR şoförü toplu
halde greve giderek eylemler yapması sonucu karayolu
taşımacılarının 3 günlük çalışmamasının İtalya ya mali-
yetinin 3 milyar Euro olduğu;

3- 26.11.2007 tarihinde Sırbistan Sınır Kapıları’nda
Gümrük Yetkili makamları ve Sırp Taşımacılar Derneği
Medunarodni Transport arasında gümrük prosedürleri-
nin işleyişi ile ilgili müzakerelerinin başarısız olarak so-
nuçlanması sebebiyle 30.11.2007 Cuma gününden bu
yana özellikle Macaristan’dan ülkeye giriş kapısı başta
olmak üzere Sırbistan’ın tüm sınır ve iç gümrüklerinde 24
saate varan beklemeler yaşatması;

4-IRU’dan alınan bilgiye göre; İngiliz Derneği FTA İn-
giltere’de gelecek günlerde bazı nakliyeci ve çiftçilerin
belirli bölgelerde protesto yapabileceği konusunda bilgi
vermiştir. Sebebi mazot vergilerinin düzeyi olan protesto
ana mazot dağıtım terminallerinde 15 Aralık.2007 Cu-
martesi günü yapılması;

UND başkanı sayın Tamer Dinçşahin’in bir ülkenin sa-
nayisinin ve üretiminin lokomotifi sayılan Kara yolu taşı-
macılarının Sorunlarını anlattığı şubat ayındaki  basına
toplantısında;

KUGM sektöre kapılarını kapattı sözü üzerine 29.Şu-
bat’ta Sayın Ulaştırma Bakanımız Böyle bir şey yok.
Sektörle gayet iyi ilişkilerimiz. Ancak UND, tüm dikkatleri
üzerine çekmek için böyle bir açıklama yapmış olabilir.
Ayrıca kota konusunda ise UND’nin veya bir başka sivil
toplum örgütünün işi değildir. “Kotalar bizim işimiz” diye
cevaplamış,bir gün sonra  devlet bakanımız Sayın Kür-
şat Tüzmen’in de katıldığı TİM in UND ile birlikte düzen-
lediği basın toplantısında Ankara dan canlı bağlantı ile
seslenerek UND’nin ‘’Kotasız Avrupa  eylemine’’ destek
verdiklerini söylemiştir.

Ülkemizde ulusal ve uluslar arası alanda karayolu yol-
cu ve eşya taşımacıları üzerine web sitemizde de logo-
larını gördüğünüz önemli sivil toplum kuruluşlarının birlik
görüntüsünden uzak olmaları sektörü güçsüz göster-
mektedir.

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 2008 Geçiş
Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi’nin, Amaç, Kap-
sam, Tanımlar Bölümü’nde ;

Sektör Kuruluşu: Üyeleri gerçek veya tüzel kişiler
olan, asgari 100 (yüz) üyeye sahip ve üyelerinin en az %
80’i yetki belgesi sahibi olarak Karayolu Taşıma Yönet-
meliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunan dernek, vakıf,
birlik ve benzeri sivil toplum kuruluşlarını,diye tanımlıyor..

Uluslararası taşımacılık alanında bu tanımlamaya uy-
gun 4 adet sivil toplum kuruluşu bulunmakta, UND-RO-
DER-UTİKAD-UKAT. Bu STK‘lardan UND Tüzüğü gere-
ği üyelerinin tamamı yetki belgesine sahip firmalardan
oluşmakta. Sektörümüz için önemli bu dört sivil toplum 

Kuruluşu Ülkemizin dış ve iç ticaretinde taşmacılık ve
lojistik faaliyette bulunan üyelerine ulusal ve uluslar ara-
sı platformlarda yaptıkları ve yapacakları girişimlerle, ül-
keye yararlı taşımacılık ve lojistik hizmetler sunmak üze-
re gönüllü üyelerden teşekkül etmekte. 

UND-RODER-UTİKAD-UKAT üyeleri ağırlıklı olarak
karayolu taşımacılığı ile birlikte diğer taşıma modları lo-
jistik ve forwarder faaliyetleri iştigal etmekte, UTİKAD
üyelerinin genel faaliyet alanı tüm taşıma modlarında for-
warder ve lojistik hizmetlerden oluşmakla birlikte UTİ-
KAD üyeleri arasında 

Önemli bir sayıda karayolu taşımacıları da bulunmak-
tadır. UTİKAD üyeleri aynı zamanda ülkemiz dış ticare-
tinde ağırlıklı olarak uluslararası taşımalarda bu dört der-
neğe üye olan karayolu taşmacılarından hizmet almakta-
dır.

Ülkemiz dış ticareti için çok önem arzeden, UND’nin
Şubat Ayı’nda yaptığı basın toplantısı ile  başlatmış oldu-
ğu ‘Kotasız Avrupa Eylemi’ne Şu ana kadar Ulaştırma
Bakanlığı, TOBB, TİM, TZOB, TÜRK-İŞ, TİSK, HAK-İŞ,
TÜSİAD, DEİK, Türkonfed, İKV gibi kurum ve kuruluşla-
rın doğrudan desteklerini bildirmelerine rağmen uluslara-
rası taşımacılık alanında RODER-UTİKAD-UKAT’ın ( ay-
nı zamanda Fiat ve Clecat Karayolu Taşımacıları Başka-
nı olan UTİKAD Başkanı sayın Kosta Sandalcı’nın vize
ve geçiş belgeleri konusunda Fiat ve Clecat nezdinde
yaptığı çalışmalarına şahidim.) sessiz kalmalarına anlam
veremiyorum.

‘’Dün ile bugün arasında takılıp kalırsak yarını kaybe-
deriz’’ atasözüne atıfta bulunarak;

Ulusal ve uluslararası karayolu taşıma derneklerimizi
kara yolcuların güçlerini gösterme adına bir fırsat olarak
gördüğüm UND’nin 21-22 Mart tarihlerinde yapacağı
konferans ve genel kuruluna katılımları ile destek verme-
ye davet ediyorum.

ANLAMLI SÖZLER:
“Başarı, cesaretin çocuğudur.’’

FARKLI BAKIŞ

Ertuğrul 
TARHAN

Ertuğrul TARHAN
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fiubat’ta ihracat lideri: 
Otomotiv ve yan sanayi 

UND ve TİM tara-
fından düzenle-
nen toplantı Dış

Ticaretten Sorumlu Dev-
let Bakanı Kürşad Tüz-
men ve video konferans
aracılığı ile Ulaştırma
Bakanı Binali Yıldırım’ın
katılımıyla gerçekleşti.

‘2008 Şubat ayı İhra-
cat Rakamları’ konulu
toplantıda açıklanan ve-
rilere göre ihracatımızın,
2007 yılı Şubat ayına
oranla yüzde 40,84 ora-
nında artış göstererek 10
milyar 674 milyon do-
lar, 2008 yılı Ocak ve
Şubat Aylarında gerçek-
leştirilen ihracatın ise
yüzde 44,79 oranla artış
kaydederek 20 milyar
499 milyon dolara ulaş-

tığı bildirildi.
TİM Başkanı Oğuz

Satıcı’nın açıkladığı rapo-
ra göre Şubat Ayı göz
önüne alındığında, en
fazla ihracat gerçekleşti-
rilen sektörümüz, 2 mil-
yar 462 milyon dolar ile
Taşıt Araçları ve Yan Sa-
nayi oldu. Raporlara gö-
re Taşıt Araçları ve Yan
Sanayi Sektörünü, 1 mil-
yar 483 milyon dolarla
Hazır giyim ve Konfek-
siyon Sanayi, 1 milyar
416 milyon dolar ile De-
mir Çelik Sanayi’nin ta-
kip ettiği açıklandı.

Oğuz Satıcı, “Sanayi-
de en büyük artış yüzde
91,37 ile Demir Çelik
sektöründe kaydedilmiş-
tir. Şubat Ayı’nda Taşıt

Araçları ve Yan Sanayi
sektörünün kaydettiği
yüzde 55,75 oranındaki
artış ile Çimento ve Top-
rak ürünleri sektöründe-
ki yüzde 43,96’lık artış
oranı dikkat çekmekte-
dir” şeklinde konuştu. 

Tarım ve Hayvancılık
grubu yüzde 22,84 ora-
nında artış gösterirken
bu sektör içerisinde en
büyük artışın yüzde
54,54 ile Kuru Meyve
ve Mamulleri’nin ger-
çekleştirildiği kayde-
dildi. Yine aynı sektör
içerisinde Canlı Hay-
van Su Ürünleri yüzde
35,12, Ağaç Mamulleri
ve Orman Ürünleri ise
yüzde 39,65 ihracat ar-
tışı gösterdi.

Türk ‹hracatç›lar Meclisi’nin (T‹M) haz›rlad›¤› rapora göre fiubat ay› içerisinde en fazla ihracat gerçeklefltiren sek-
törün tafl›t araçlar› ve yan sanayi oldu¤u aç›kland›. fiubat ay› ihracat› 10,674 milyar dolar olarak gerçekleflti.

OO¤¤uuzz 
SSaatt››cc››

Ulaştırma Bakanlığı’nı mahkemeye verdi
U laştırma Bakanlığı’nı

mahkemeye vererek yü-
rütmenin durdurulması-

nı talep eden Ahmet Döner,
mahkeme masraflarının karşı-
lanmasını da istedi. 

Orta Doğu ülkelerine nakli-
yecilik yaparak geçindiğini be-
lirten TIR sürücüsü, Ulaştırma
Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel
Müdürlüğü’nün çıkarmış oldu-
ğu Genelge’ye göre standartları
yükseltmek adına 20 yaş üstü
çekici TIR’ların yurtdışına çıkış-
larına yasak getirilmesinin, iki
aydan bu yana iş yapılamaması-
na neden olduğunu söyledi. 

Hatay İdare Mahkemesi’ne
verdiği yürütmeyi durdurma
dava dilekçesini aynı durumda
olan bine yakın TIR sürücüsü-
nün mağduriyetini dile getir-
mek için verdiğini belirten Dö-
ner, “Yaklaşık olarak 15 yıldan
bu yana TIR sürücüsü olarak
çalışıyor ve geçimizi sağlıyor-
duk. Ancak Ulaştırma Bakanlığı
tarafından 1993 yılında çıkan ve
bu güne kadar çeşitli nedenler-
le ertelenen bu kararın yanında
birçok firmalar aldıkları teşvik-
lerle araçlarını yenilediler. Bu

yıl Ocak Ayı’ndan itibaren yeni-
den uygulamaya konulan 20
yaş sınırından en çok mağdur
olan da biz olduk” dedi. 

Ahmet Döner, daha öncede
Atatürk Anıtı önünde açlık

grevi, TIR sürücüleri ile yol
kapatma, kendini aracına zin-
cirleyerek eylemler yapmıştı
ve düzenlediği imza kampan-
yasıyla şikayetlerini kayma-
kama iletmişti.

2008’de Geçifl
Belgesi artt›

TOBB verilerine göre Ocak-
Şubat 2008 döneminde 123
bin 518 adet TIR Karnesi

ve 188 bin 777 adet Geçiş Belgesi
verildi. Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği (TOBB), Ticaret ve TIR
Dairesi Başkanlığı’nın verilerine
göre, Ocak-Şubat döneminde veri-
len Geçiş Belgesi sayısı geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 36.30
artışla 188 bin 777 oldu. 

TIR Karnesi sayısı da yüzde
9.98’lik artışla 123 bin 518'e yük-
seldi. 2007 yılının ilk iki ayında
138 bin 497 Geçiş Belgesi, 112
bin 310 TIR Karnesi verilmişti. 

Şubat ayında verilen Geçiş Bel-
gesi sayısı ise geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 35.28’lik artış-
la 95 bin 102'ye ulaştı. TIR Karne-
si sayısı da yüzde 7.06 artarak 62
bin 729 oldu. 2007 yılının Şubat
ayında 70 bin 302 geçiş belgesi, 58

bin 594 de TIR karnesi verilmişti.

Daha önce eylemlerle sorunlar›n› dile getiren 20 yafl üstü araç ma¤duru Rey-
hanl›’l› TIR sürücüsü Ahmet Döner, Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n› mahkemeye verdi. 

AAhhmmeett DDöönneerr,, pprrootteessttooddaann ssoonnrraa flfliimmddii ddee mmaahhkkeemmee yyoolluunnddaa!!....

AAbbiitt KK››zz››llccaa//RReeyyhhaannll››

‹hracat›n önü aç›lmal›
S ektörel Dernekler Federasyo-

nu tarafından yapılan açıkla-
mada Türk ihracatçısının önü-

nü açacak düzenlemeler yapılması
konusuna değinildi.

Sektörel Dernekler Federasyonu
Başkanı Bülent Akgerman, “25–30
yıl önce ihracatçıları yönlendirmek
ve uluslararası arenada nasıl rekabet
edilebileceği hususunda onlara ön-
derlik etmek amacı ile kurulan TİM,
bugün misyonunu büyük ölçüde ger-
çekleştirmiştir” açıklamasını yaptı.

Akgerman, “Gelirleri Bakanlar
Kurulu kararı ile güvence altına alı-
nan İhracatçı Birlikleri, ihracatçılar-
dan yıllık üyelik aidatının yanı sıra,

her bir ihracat dosyasında yaptıkları
“ihracatçı birliği kaydı” muamelesi
karşılığında nisbi aidat almaktadır.
Birliklere her gümrük beyannamesi
için FOB bedeli üzerinden belli bir
oranda harç ödenmektedir. Mevcut
uygulamada bir yıl içinde birliklere
ödenen toplam nisbi aidat, binde 0,5

üzerinden hesaplandığında yıllık
100 milyar USD’lik toplam ihra-
catta 50 milyon USD‘a tekabül et-
mektedir. 2008 yılı için ihracatın
125milyar USD olması hedeflendi-
ğinde bu miktar 62,5milyon USD
demektir.  Öngörülen değişiklik ile
nisbi aidat oranı yüzde 10’a kadar
çıkabilecektir” dedi.

Akgerman, tüm dünyada olduğu
gibi Türkiye’de de ekonominin
darboğazdan geçtiği bir dönemde
ihracatın önünü açacak, sanayinin
rekabet gücünü artıracak uygula-
malara ağırlık verilmesi gerektiğini
hatırlatarak, bir hata yapmaması
için hükümeti uyardı.
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Döner sermayeden,
harcama fonuna

2008 Yılı’nda yapılacak özelleştirmelerle satıla-
cak pek bir şey kalmadığını biliyoruz. Köprüler

ve otoyolların satışından önce kimin akıl ettiğini bil-
mediğimiz bir düzenleme yapıldı.

Köprü, otoyol satışlarından, havalimanlarından
elde edilecek tüm gelirler Devlet Hazinesi’ne değil
bu fona aktarılacak,  milyarlarca USD’ın toplanaca-
ğı bu fonun tek yetkilisi de Ulaştırma Bakanı Binali
Yıldırım olacakmış. Meclise yasa tasarısı olarak
değil, düzenleme olarak getiriliyor. Herhalde Ko-
misyonda karşı çıkabilecek bazı bakanların olabile-
ceği düşüncesiyle bu şekli tercih etmişler. Yasa ta-
sarıları için kabinedeki bütün bakanların imzası ge-
rekiyor ama düzenlemelerde böyle bir şart yok.

Hazine Müsteşarlığı bu düzenlemeye karşı,
Devlet Bakanı Mehmet Şimşek karşı, Ekonominin
Koordinasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcı-
sı Nazım Ekren bu düzenlemenin ekonomi için bü-
yük bir tehlike olduğunu söylemiş. Ama Ulaştırma
Bakanı Binali Yıldırım’ın ısrarlarıyla 3 AKP’li Millet-
vekili tarafından Meclis’e getirildi ve Plan ve Bütçe
Komisyonu’nun gündeminde.

Milyarlarca USD’ın toplanacağı bir fonun tek yet-
kilisi, sorumlusu Sayın Yıldırım olacak. Bu fonu Sa-
yıştay dahil hiçbir kurum veya kişi denetleyemeye-
cek. Bu fondan kime, nereye, hangi yatırıma ne ka-
dar para aktarılacağına bir tek Ulaştırma Bakanı
karar verecek.  Başbakan’ın yetkisinde olan “ örtü-
lü ödenek” ten daha örtülü bir “harcama fonu”. 

Ben bu düzenlemede Kara Taşımacılık Sektö-
rü’nün payı olduğunu düşünüyorum. Yani hepimiz
biraz sorumluyuz bu düzenlemeden. Bizler Ulaştır-
ma Bakanlığı’nın döner sermayesine trilyonlar ya-
tırdık. Üstelik kasamızda, cebimizde olan paramız-
dan, kazancımızdan değil, borçlanarak, yakınları-
mızın evini barkını ipotek ettirip bankalardan kredi
alarak. Bu paralar sektöre istihdam, kurumsallaş-
ma, iş kapasitesinin artışı, daha fazla kazanç, geliş-
me, ilerleme vb. olarak geri döndü mü? Dönmedi.
Haksız rekabet sona erdi mi? Ermedi. Belge alan-
almayan mutlu oldu mu? Olmadı. Bunun hesabını
sorduk mu? Sormadık. 

Tek yetkilinin Ulaştırma Bakanı olacağı, kimsenin
hesap sormayacağı, kimseye hesap verilmeyeceği
milyar USD’lık “harcama fonu”  oluşturma fikrini Sa-
yın Bakan’a Kara Taşımacıları vermiş olmasın?

GÜR SES

Nilgün
ÖNKALNilgün ÖNKALSerin, ilk bayii sat›fl› yapt›

E RD Lojistik’e Baysal Motorlu Araçlar ta-
rafından satışı gerçekleştirilen mega trey-
ler, düzenlenen tören ile firma yetkilisi

İrfan Erdem’e teslim edildi.
Düzenlenen törene; Serin Treyler Yönetim

Kurulu Üyesi Recep Serin, Baysal Motorlu
Araçlar’dan İhsan Baysal, ERD Lojistik’ten İr-
fan Erdem ve firma yetkilileri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Serin Treyler Yö-
netim Kurulu Üyesi Recep Serin, 2008 yılında
bayii yapılanmasına önem verdiklerini ve yılso-
nuna kadar Türkiye genelinde 5 bayi-
i oluşturmayı planladıklarını açıkladı. Serin, “Ba-
yii kanalıyla ilk teslimatımızı gerçekleştirmenin
mutluluğunu yaşıyoruz. 2008 yılındaki en büyük
hedefimiz yurt içinde toplam bin 200 adet araç
satışı gerçekleştirmektir. Ocak ve Şubat satışları-
mıza baktığımızda da bu hedefimizin üzerine çı-
kacağımızı tahmin ediyoruz. ERD Lojistik’e satı-
şı gerçekleştirilen 25 adetlik mega treylerimiz; 3
metre iç yükseklik, 102 m3 hacim, Serin disk
frenli dingiller, kayar perdeli, yürür ve yükselebi-
lir çatı özelliğine sahip” dedi.

Hedef 100 araçHedef 100 araç
Markaya olan güvenlerinden dolayı Serin

Treyleri tercih ettiklerini dile getiren ERD Lojis-
tik yetkilisi İrfan Erdem, “Erdem Kardeşler ola-
rak oto alım ve satım işleriyle kuyumculuk ve
petrol ürünleri ticaretinin yanı sıra Marmaris’te
otel işletmeciliği de yapan firmamız, şirketleri-
miz bünyesine uluslararası nakliyeyi de ERD Lo-
jistik adıyla dahil ettik. Çekicilerde MAN, trey-
lerde ise Serin markasını tercih ettik. Her iki mar-
ka da piyasa da kendisinden söz ettiren satış son-
rası hizmette, endişe duymayacağımız markalar-
dır. Antalya Bölge Bayisi olan Baysal Motorlu
Araçlar’dan temin ettiğimiz bu araçların sayısını
2009 yılına kadar 100 araca çıkartmayı hedefliyo-
ruz” diye konuştu.

“Hizmette sınır“Hizmette sınır yok”yok”
“Daha önce müşterilerimize sadece çekici ba-

zın da hizmet veriyorduk” diyen İhsan Baysal,
Serin Treyler’in Antalya Bölge Bayi-
i olmalarıyla birlikte çekici+treyler konsepti
oluşturduklarını ve müşterilerine farklı ürün yel-
pazesiyle hizmet vermeye başladıklarını söyledi.
Baysal, “Arkamız da iki tane bizi mahcup etme-
yen, kendisini ve kalitesini ispatlamış markalar
var. Bundan sonra bize düşen de bu tür satışları
artırmak olacaktır” dedi.

Filo geniflletme çal›flmalar›na h›z veren uluslararas› nakliye firmalar›ndan ERD Lojistik, Serin Treyler’in Antalya 
Bayii Baysal Motorlu Araçlar’dan 25 adet mega treyler ald›. Bu teslimatla, Serin ilk bayii sat›fl›n› gerçeklefltirdi

BBaayyssaall MMoottoorrlluu AArraaççllaarr,, üürrüünn ççeeflfliittlliillii¤¤iinnii ççookk öönneemmssiiyyoorr

O tokar, treylerde 2007 yılının son
üç ayında, beş büyük filo tesli-
matı yaptı Bu teslimatlarda Sit-

nak’a 47, Kardemir’e 12, İçdaş’a 10, Bo-
rusan Lojistik’e 5 adet ve Mida Petrol’e
4 adet olmak üzere toplam 78 Fruehauf
ve Otokar marka treyler hizmete verildi.

Kara, hava, deniz depolama ve lojistik
sektörü kuruluşu Sittnak, 150 araçlık fi-
losuna 45 adet Mega-Euroslider ve 2
adet Mega Tekstil Taşıyıcı olmak üzere

toplam 47 adet Fruehauf’u ekledi. 1970
yılından beri inşaat demiri ve alaşımlı çe-
lik üreten İçdaş A.Ş., üretim kapasitesi-
nin büyümesi ve yeni nakliye hatlarının
açılması nedeniyle sipariş ettiği, 10 adet
özel üretim, ısıya dayanıklı Otokar Plato
semi-treylerini teslim aldı. 

Kardemir Uluslararası Nakliyat, filo-
sunu 5 Tekstil Taşıyıcı ve 7 Mega Euros-
lider Tenteli treyler olmak üzere 12 yeni
Fruehauf ile güçlendirdi. Filosunda bü-

yümeye giden Borusan Lojistik 3 adet
tenteli ve 2 adet tentesiz Otokar Spira
markalı semi-treyler satın aldı. Araçlar
ebatlarından, tente sistemine kadar tama-
men Borusan Lojistik’in özel ihtiyaçları-
na göre çalışıldı ve üretildi. 

Ankara merkezli akaryakıt firması
olan Mida Petrol, filosunun ilk ADR’li
tankerlerini Otokar’dan teslim aldı. 4
adet Fruehauf ADR’li Tankeri Mida Pet-
rol’e teslim etti.

Otokar’ın treyler teslimatları
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AB’de uygulanan 
yol vergisi!..

Bugün hemen, hemen tüm Avrupa ül-
kelerinin uyguladığı yol vergisi- oto-

yol kullanım ücretleri, bilindiği gibi, mali-
yetleri önemli ölçüde arttıran bir gider ka-
lemi/kalemleri durumuna gelmiştir. 

Avrupa ülkelerinde uygulanan yol ver-
gisi konusundan geçmişten (1970 sene-
lerinden başlayarak)  günümüze doğru
bir değerlendirme yapalım:
44 1970’li senelerin başında, Türk nak-

liyecilerinin,  uluslararası karayolu ile eş-
ya taşımacılığındaki emekleme dönemin-
de, sadece, ALMANYA’ya ödenen, o ül-
kede kalınan gün başına ödenen bir
(Dem.64.00/Gün)  vergi haricinde, güzer-
gâh üzerindeki transit geçmiş olduğu ül-
kelere ödedikleri bir yol vergisi, otoyol
kullanım ücreti yok idi…
44 1974 senesinde başlayan Middle

East Boom’un getirmiş olduğu ticaret
hacmi ile, (Batı Avrupa ülkeleri ile Ortado-
ğu ülkelerinin ticaretinin yükseliş donemi)
Batı Avrupa nakliyecileri ile Türk nakliye-
cileri, çok yoğun bir şekilde Türkiye üze-
rinden, Ortadoğu’ya mal taşımaya başla-
dılar. Dönemin hükümeti, “köprümüzün
alternatifi yoktur, Irak, Iran, Suriye, S.Ara-
bistan, Qatar, Doha, Abudhabi ülkelerine
yapılan taşımalar mutlak surette Türkiye
üzerinden geçecektir” anlayışı ile hiçbir
ön ikaz yapmaksızın, 8 OCAK 1976 tari-
hinde Türkiye’den gecen araçlardan ka-
rayolu ücreti alınacaktır diye bir kanun çı-
kardı.

Hesaplamada, kat edilen km x taşınan
malin ağırlığı x  Dem.0.02  şeklinde  ya-
pılmakta idi. Buna  mukabil de, Türk araç-
larının  kullanmış  oldukları güzergah
üzerindeki ülkelerde de mütekabiliyet
esasına göre yol vergileri  ihdas  ettiler.

Bu arada Türkiye transit geçişe alterna-
tif olarak, Volos>Lazkiye  Ro-Ro  hattı
oluşturuldu ve Yunan armatörler ile Batı
Avrupalı nakliyeciler tarafindan kullanıldı.
44 Önce Eski Yugoslavya, Kaloti-

na>Spielfeld güzergahında yaklaşık
Dem.900,00 bir vergi almaya başladı.
44 Daha sonra Avusturya (1980 sene-

sinde) yol vergisi almaya başladı. (km x
yükün ağırlığı x aschl.0.35 = 310 x 20000
x 0.35 =  aschl.2170 = Dem 310.00)
44 Arkasından diğer ülkelerde bu uygu-

lamalara  geçtiler, gündeme Vignetteler-
yol vergileri  geldi…..

Bugünkü duruma gelince:
1-Bulgaristan-Vignette- Günlük Eu-

ro.7.00- Haftalık Euro 31.00 Senelik
Vignette tutarı Euro.537,00  

2-Romanya-Vignette…Haftalık..Eu-
ro.35.00/Hafta.

3- Avusturya: Electronic Toll  Collection
System-  Go-Box… Otoyol kullanım
ücreti… Euro.0,3255/km 

4- Almanya-Lkw–Maut…Toll Collect…
Otoyol Kullanım ücreti…. Euro.0.11/km
kategori A

Euro.0.13/km kategori B sınıfı araçların
ödediği rakamlardır.

5- Isvicre–LSVA (Heavy Vehicle  Fee)…
Euro 3-4-5  tip  araçlar için. Sfr
0.226xtonxkm
40 tonluk 1 araç Alm/Isv hududu >

Isv/It hududu arasında (Basel>Chiasso)
Sfr 272,00 yol vergisi ödemektedir…

Bilgileri toparlar isek,
Bulgaristan-Sırbistan-Hırvatistan-Slo-

venya-Avusturya-Almanya güzergâhın-
dan giden 1 araç; Tüm bu ülkelere vignet-
te-otoyol kullanım ücreti-yol vergisi adi al-
tinda odemeler yapmaktadir.

İZLENİMLER

Nazmi
ÖZCAN

Nazmi ÖZCAN Yeni Ford Cargo
350 PS, pazarda
FF ord Otosan, Yeni Ford Cargo 350

PS’yi  Eskişehir Ford Otosan İnönü
Fabrikası’nda düzenlediği basın top-

lantısında tanıttı. Ford Transit ve Connect’te
kullanılan bilgisayar tekniği ile her parçası özel
olarak üretilen Yeni Ford Cargo 350 PS, şık ta-
sarımı ve yüksek performansı ile göz kamaştı-
rıyor. Ford’un yeni ürünü hakkında Ford Tica-
ri Araçlar Ürün Geliştire Müdürü Ahmet Kan-
bolat, “Yeni Ford Cargo Euro 5 normlarına uy-
gun üretildi. Aracın Euro 5 normlarında çalışa-
bilesi için gerekli olan Edblue bittiği anda oto-
matik olarak güç kesiyor. Bu önemli bir özel-
lik” açıklaması ile Ford Otosan olarak Euro 5
normlarına hazır olduklarını vurguladı.

Ford Cargo hakkında komyon şoförlerinden
enteresan şikâyetler aldıklarını belirten Ford
Otosan İnönü Fabrikası Alan Müdürü Nebi
Doğan Özdöngü, “Kamyonculardan gelen şi-
kâyetler bizi şaşırtıyor. Çoğu kamyon şoförü
ellerine bijon anahtarı dahi almadıklarını söylü-
yorlar” açıklaması ile Ford Otosan marka araç-
ların kalitesini vurguladı.

Düzenlenen basın toplantısı sonrasında basın
mensupları ile birlikte İnönü Fabrikası’nı ge-
zen Ford Otosan yetkilileri, ileri teknoloji ürü-
nü Yeni Ford Cargo 350 PS’nin üretim aşama-
sının ne şekilde gerçekleştiği basına tanıttılar.

Modüler bir tasarıma sahip olan Yeni Ford
Cargo 350 PS, müşteriye özel yakıt tankı seçe-
neği de sunuyor. Standart olarak 520 litre hac-
me sahip depo bulunan Yeni Cargo’ya ilave
olarak ikinci yakıt tankı ya da 700 litre, 1000
litre gibi yüksek kapasiteli tanklar da ilave edi-
lebiliyor.

Yeni Cargo’nun motor gücü, 9 litrelik 6 si-
lindirden elde ediliyor. Yüksek performanslı
Cargo 2200 devirde ürettiği 350 beygir güç ile
40 tona kadar yük taşıma kapasitesine sahip.
350 PS’nin motor yapısında ayrıca turboşarj,
TCI (Intercooler) bulunuyor.

Tasarım aşaması Kocaeli, İnönü ve Gebze
Fabrikaları’nda gerçekleşen Ford Cargo, yüz-
de 95 yerli üretim.

Ford Cargo 350 PS ‘nin standart özellikleri
ise şu şeklilde:

Yüksek tavan, çift yataklı ve çelik yapılı ka-
bin; ABS, ASR, hız sınırlayıcı, 4 nokta mekanik
kanin süspansiyonu, yükseklik ve eğim ayarlı
direksiyon simidi mevcut. Ayrıca, ısıtıcılı yan
aynalar, far yükseklik ayarı, dijital gösterge pa-
neli, tüm kilitler için tek anahtar, elektrikli
camlar, uzaktan kumandalı merkezi kilit siste-
mi, ısıtmalı sürücü koltuğu, bel desteği, rad-
yo/CD çalar, elektro manyetik Retarder stan-
dart olarak bulunuyor.

Ford Otosan, A¤›r Ticari Araç s›n›f›nda yeni ürünü Ford Cargo 350 PS’yi tüketicinin be¤enisine sundu.
Yeni Ford Cargo, kendinden önceki modellere oranla art›k daha hafif, daha al›ml› ve daha güçlü.

Hyundai, Karsan’la büyüyecek

H yundai Ticari Araçlar Grubu Dün-
ya Başkanı Choi Han-Young,
Hyundai’nin geçtiğimiz yıl HD35

ve HD75 hafif kamyon modellerinin Türki-
ye’de üretimi ve distribütörlüğü için anlaş-
ma imzaladığı Karsan’la, mevcut çalışmala-
rı yerinde incelemek ve olası yeni projeleri
değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Karsan Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kı-
raç ile de görüşen Choi Han-Young, ar-
dından Karsan’ın Akçalar’daki fabrika-
sını ziyaret etti. 

Geçtiğimiz Ağustos Ayı’nda Hyundai
HD Serisi’nin seri üretimine başlayan ve
çok markalı üretim stratejisi ile Hyunda-
i‘ye ek olarak Peugeot, Renault Trucks,
Citroen ve Karsan marka ticari araçların
da üreticisi olan Karsan’ın fabrikasını ge-
zen Choi Han-Young, HD Serisi’nin üre-
timi ve satışı ile ilgili bilgi aldı.

Başkan Choi Han-Young, yaptığı değer-
lendirmede, “Yüksek kalite, verimlilik, ta-
sarım becerisi ve kalifiye işgücü ile otomo-
tiv sektöründeki başarısını dünya çapında
kanıtlayan Türkiye, gelişen ekonomisi, böl-
gedeki konumu ve ticari vasıta pazarındaki
potansiyeli sebebiyle bizim çok önem ver-
diğimiz bir pazar ve üretim üssü. Türki-

ye’nin önde gelen ticari araç üreticilerinden
Karsan’ın, bu modern ve yüksek teknoloji-
ye sahip fabrikasında Hyundai HD Serisi
hafif kamyonları üretiyor olmasından çok
mutluyuz. Karsan ile işbirliğimizi farklı ti-
cari araç modellerinin üretimiyle kuvvet-
lendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz” dedi.

Karsan Genel Müdürü Mehmet Can Ka-

rabağ ise, Choi Han-Young’un ziyareti ile
ilgili, “Hyundai Ticari Araçlar Grubu Baş-
kanı Sayın Choi’nin Karsan’ı ziyareti bizi
onurlandırdı. Kendisiyle HD Serisi hafif
kamyonlarla ilgili mevcut işbirliğimizin de-
ğerlendirmesini yaptığımız gibi ağırlıklı ola-
rak olası yeni projeler ve Hyundai-Karsan
işbirliğinin geliştirilmesi konularında görüş
alış verişi yaptık. Bu kapsamdaki olası ge-
lişmelerin detaylarını ilerleyen dönemde
kamuoyu ile paylaşabilmeyi ümit ediyo-
ruz” açıklamasını yaptı.

Hyundai Ticari Araçlar
Grubu Dünya Baflkan›,
Hyundai HD Serisi hafif
kamyonlar›n üreticisi ve
Türkiye ana distribütörü
Karsan’› ziyaret etti. 

2 007 yılında Türki-
ye pazarına güçlü
bir giriş yapan Me-

iller, şimdi de müşterile-
rine özel ödeme imkan-
ları sunuyor.

Türkiye’de Doğuş
Otomotiv güvencesiyle
satılan Meiller’ in yarı
römork damper modelle-
ri olan MHPS 41/3 S ST
ve MHKS 41/3 S ALU,

Mart ayı sonuna kadar
sürecek satış kampanya-
sında müşterilerine özel
ödeme imkanları ile su-
nuluyor. Tüm Meiller
yarı römork modelleri,
Garanti Bankası ve Ak-
bank ile yapılan işbirliği
sonucunda, yüzde 0 faiz
oranı ya da 48 aya varan
düşük faiz oranları ile
kredilendirilebiliyor.

T icari Araç
İthalatçı-
ları Der-

neği (TAİD),
2008 Ocak ayı
3,5 ton üzeri it-
hal ticari araç sa-
tış rakamlarını
açıkladı. TAİD
verilerine göre
2008 Ocak döne-
minde 321 adet
çekici satışı yapı-
lırken, 158 adet kamyon satışı gerçekleştirildi.

TAİD verilerine göre; Ocak 2008 döneminde
3,5 ton üzeri ticari araç pazarında 137 adet çeki-
ci satışı gerçekleştirerek ilk sırada yer alan Sca-
nia, kamyon satışlarında 41 adetle üçüncü sırada
yer aldı.

2007 Ocak döneminde 12 adet çekici ve 10
adet kamyon satışı gerçekleştiren Mercedes-
Benz, 2008’in aynı döneminde 5 adet çekici satı-
şı gerçekleştirirken ay içinde kamyon satışı yapa-

madığı gözlendi.
TAİD verilerine göre

2008 yılı Ocak ayı itiba-
riyle kümülatif satışlar
ise şöyle oluştu: DAF;
31 adet çekici, 2 adet
kamyon, Iveco; 25 adet
çekici, 78 adet kamyon,

MAN; 52 adet çekici, 7 adet kamyon, Mercedes-
Benz; 5 adet çekici, Renault; 29 adet çekici, 30
adet kamyon, Scania; 137 adet çekici, 41 kam-
yon, Volvo; 42 adet çekici.

CChhooii HHaann--YYoouunngg’’uunn zziiyyaarreettii,, KKaarrssaann yyeett--
kkiilliilleerrii aarraass››nnddaa mmeemmnnuunniiyyeettllee kkaarrflfl››llaanndd››Meiller’ den kampanya

479 araç
sat›ld›

YYeennii FFoorrdd CCaarrggoo 335500 PPSS,, 4400 ttoonnaa kkaaddaarr üüssttüünn ttaaflfl››mmaa kkaappaassiitteessii vvee ggüüççllüü mmoottoorruuyyllaa ddiikkkkaatt ççeekkiiyyoorr!!....
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Yıkıcı rekabete devam!
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve

Karayolu Taşıma Mevzuatı, taşımacılı-
ğımızı her yönü ile disipline etmeye çalışı-
yor fakat haksız ve yıkıcı rekabeti nasıl or-
tadan kaldıracağını bir türlü açıklamıyor.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’na
istinaden çıkarılan Karayolu Taşıma Yönet-
meliği yolcu taşımalarında, taşıma ücretleri-
nin nasıl belirleneceğini izah ediyor. Bu üc-
retlerin altındaki taşımalara cezai müeyyide
uygulayacağını hükme bağlıyor!.. 

Eşya taşımalarında ise; Ulaştırma Ba-
kanlığı’nın, yayımladığı Ton x Km Tebliği ne
yazık ki bir türlü uygulanmadı. Bu tebliğ
güncellenerek uygulansa, kısmen de olsa
taşıma navlunlarımızı iyileştirecektir. 

Bunun sonucunda da en azında yasalara
saygılı davranan müesseseler, taşımacıları-
mızı; bu tebliğin altında taşıma yapmalarını
dayatmayacak.

Eşitsizlik sadece fiyatlarda değildir. Yolcu
taşımalarında komisyonculuk yasaklanmış,
eşya taşınmalarında ise serbest. Yolcu taşı-
malarının her alanında kısıtlamalar var!..
Örneğin M T, S Plakalar gibi plaka tahditleri
getirilmiş, eşya taşımalarında ise kısıtlama-
lar AB Müktesebatı’na aykırı oluyormuş!.. 

Bu nasıl bir müktesebat ki aynı sektörün
bir bölümüne kısıtlama izni veriyor, diğerine
vermiyor!.. 

Anlamak mümkün değil!.. 
Merak ettik, AB müktesebatını inceledik!.. 
AB ülkelerin büyük çoğunluğunda sektö-

re giriş, araç bazında zorlaştırılıyor!.. Örne-
ğin alacağınız birinci araç için 9 bin Euro,
ikinci araç için 7 bin Euro, üç ve üstü araç-
lar içinse 5 bin Euro teminat isteniyor. 

Bizde ise tam tersi!.. 
Sektöre giriş, birey ve kurum bazında

zorlaştırılıyor!.. Araç bazında ise hiçbir sınır-
lama getirilmiyor!.. 

Oysa asıl olan araçtır!.. Haksız rekabeti
yaratan da araç fazlalığıdır!..

Eşya taşımacıları arasında da yurt dışı
taşımacılara tanınan kolaylıklar, yurt içi taşı-
macılardan hep esirgenmiştir. Yurt dışı taşı-
ma belgelerine tanınan yurt içi taşıma izni
bu eşitsizliği daha da artırmıştır. Örneğin:
Uluslararası taşımacılara tanınan vergiler-
den arındırılmış motorin hakkı, sadece
uluslararası taşımalarla sınırlandırılmış ol-
masına rağmen, indirimli alınan motorin iç
taşımalarda kullanılmaktadır. Yurt içi taşı-
macılar bu durumda yurt dışı taşıma yapan
nakliyecilerle yurt içinde nasıl rekabet et-
sin? 

Uluslararası taşımacılara araç alımların-
da tanınan teşvik hakları, yurt içi taşımacı-
lardan esirgenmiştir!..

Yurt içi taşıma yapanların, eşitlik ve ada-
let isteme hakları yok mudur?

Bütün bu kronikleşmiş sorunlara rağmen,
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü her şe-
yin planlandığı gibi yolunda yürüdüğüne
inanıyor. Açıkçası Kara Ulaştırması Genel
Müdürü Sayın Talat Aydın’ı dinlediğimde:
bende ümitleniyorum, bir şeylerin olacağına
inanmak istiyorum. Sektörümüz kaosa doğ-
ru sürüklenmeden, bazı tedbirlerin alınması
gerekliliğine inanıyoruz!..

14 Ocak 2008 tarihinde Koop Der Yöne-
tim Kurulu olarak Kara Ulaştırması Genel
Müdürü Sayın Talat Aydın Bey’i makamla-
rında ziyaret ettik.

Bu ziyarette edindiğim intiba; Ulaştırma
Bakanlığı’nın en azından taşımacılık sektö-
rünün sorunlarına artık vakıf olduklarını
söylemek mümkün. Ancak bu sorunların
nasıl çözüleceği noktasında fazla bir ilerle-
menin olmadığını söylemeliyim!.. 

Ulaştırma Bakanlığı’nın elinde net istatis-
tik bilgilerin olmadığı bilinmektedir. 2007 fa-
aliyet raporlarında taşınan yükün miktarı,
cinsi ve yoğunluğu konusunda sağlanacak
istatistiklerin akabinde yapılacak yeni dü-
zenlemelerle, sektörümüzün kısmen rahat-
layacağına inanıyorum!..

Yeni araç muayene istasyonları ile ilgili
edindiğimiz intiba ise; Ulusal koşullarımız
dâhilinde daha sağlıklı bir araç muayene
sisteminin hazırlandığı yönündedir.

Bu uzun vadeli planlamaların yanında,
sektörümüzdeki yaşlı araçların yenilenmesi
ile ilgili kısa vadeli ve acil çözüm yollarının
bulunması gerekmektedir. Yaklaşık 400 bin
araç 22 yaşın üzerindedir!.. Bu sayı her gün
artarak devam etmektedir. Artık taşımacılı-
ğımızın tek patronu konumunda olan Ulaş-
tırma Bakanlığı’nın, bu araçların yenilenme-
si noktasında kaynak yaratılması için çalış-
malarını başlatmalıdır diye düşünüyoruz!..

Tüm karayolu taşımacılarımız; tek ses ve
tek yürek halinde demokratik bir örgütlülüğü
sağlamak durumundadır. 

Yukarıda değinmeye çalıştığım yolcu
taşımacılarımıza tanınan hakların çok ol-
duğundan değil, aynı hakların yurt içi eş-
ya taşımacılarımıza da tanınması talebi-
mizdir. Meslektaşlarımızın bizi anlaya-
caklarını umarım.

SEKTÖRELDEĞERLENDİRME

Nizamettin 
KARADAĞ

Nizamettin KARADAĞUBAK’tan, K2 Yetki
Belgesi’ne ilk ad›m
İlk olarak www.tasimacilar.com ve Taşı-

macılar Gazetesi’nin ‘Panel Van araçlara
K2 şoku!’ başlığı adı altında yayımladığı

haberi üzerine geri adım atan Ulaştırma Ba-
kanlığı, hem K2 Belgesi’ndeki indirim süre-
sini, hem de denetleme süresini uzattı.

“Sorun giderilinceye kadar bu uygulamayı
uzatıyoruz. Şu an için herhangi bir sıkıntı
yok” diyen Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım,
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereği
ruhsatında kamyonet yazan araçlara zorunlu
kılınan K2 Yetki Belgesi
ile ilgili bir takım sıkıntı-
ların yaşanacağı yönünde
www.tasimacilar.com ve
Taşımacılar Gazetesi’nde
haberler çıkmasıyla bir-
likte Ulaştırma Bakanlı-
ğı’na tepkiler geldiğini
ifade etti.

Bakanlığa gelen tepki-
ler sonrası çalışmaların
farklı bir boyut kazandı-
ğını belirten Ulaştırma
Bakanı Binali Yıldırım,
“Onlarla ilgili bir düzen-
leme yaptık. O sorunu bi-
liyoruz. Esasen bu araç
için belki ilk satın alma

belgesinden, tescilden
kurtulmak adına böyle
bir işlem yapmışlar.
Bunu dikkate alarak bir
süre daha bunları eski

statüsünde devam ettireceğiz. Herhangi bir
uygulama yapmayacağız. Süreyi uzattık”
açıklamasını yaptı.

“İçişleri Bakanlığı, 2006 yılında 2918 sayı-
lı Karayolu Trafik Kanunu’nda bir değişiklik

yaparak, araçların dönüşümlerini durdurdu.
Bu araçları hususi oto olarak kullanan araç
sahipleri, 31 Temmuz 2009 tarihinden sonra
ne yapacaklar?” sorusuna Bakan Yıldırım,
“Gerekli çalışmalar yapılıyor. Hususi otolar-
la ilgili bir düzenleme yapılacak. K2 Yetki
Belgesi’ni kamyonet sahipleri alacaktır”
açıklamasını yaptı.

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, konuya
ilişkin açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kendi aracı ile kendi malını taşıyan ger-
çek ve tüzel kişi ticari isletmelerin, şehir içi
eşya taşımalarında kullanılan ve toplam yük-
lü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtları için
alacakları K2 Yetki Belgesi’ni 5 bin 778
YTL iken, yüzde 87 indirimli olarak 751
YTL’den belge alma hakları 25.02.2008 tari-
hin de sona erdi. Ancak Bakanlığımıza gelen
yoğun talepler doğrultusunda sadece K2 Yet-
ki Belgesi’ni almak zorunda olanlar için bu
süre 31 Temmuz 2009 tarihine ertelendi. İn-
dirim oranını da yüzde 94 olarak belirlene-
rek, bu konuda önemli bir kolaylık ve avan-
taj getirilmiş oldu. Yapılan düzenleme ile 31
Temmuz 2009 tarihine kadar K2 Yetki Bel-
gesi alma şartı aranmayacak. Ancak, bu süre
içerisinde K2 Yetki Belgesi’ni almak iste-
yenler ise, yüzde 87 yerine yüzde 94 indi-
rimli olarak alabileceklerdir.”

Bakan Y›ld›r›m, ruhsat›nda kamyonet yazan araçlar›n almas› gereken K2 Yetki Belgesi konusuna aç›kl›k 
getirdi. Y›ld›r›m, “Çal›flmalar devam ediyor, 31 Temmuz 2009 tarihine kadar belge zorunlulu¤u yok” dedi.

BBaakkaann YY››lldd››rr››mm;; ““fifiuu aannddaa bbeellggeelleerr yyüüzzddee 9944 iinnddiirriimmllee vveerriillmmeekktteeddiirr””

Bosch’tan
kolayl›k
Bosch tarafından

geliştirilen yeni
test cihazları EPS 200
ve KTS 200 otomobil
servislerinin kullanımı-
na sunuldu.

Dünya’da ve Türki-
ye’de otomobil tekno-
lojisinin gelişimi ve
elektronik uygulama-
ların araçlarda yaygın-
laşması, test cihazları-
nın önemini her geçen
gün arttırıyor. Özellikle
dizel araçların üreti-
mindeki artış ve dizel
araç pazarındaki büyü-
me ele alındığında, araç
onarım servisleri ancak
gerekli bilgi ve tekno-
lojiye sahip oldukları
takdirde yeni nesil
araçlara hizmet verebi-
lecek.

U laştırma Bakanlı-
ğı’nın 5’inci SRC

Belgesi Sınavı, 30 Mart
2008 Pazar günü yapıla-
cak. Ulaştırma Bakanlığı
Kara Ulaştırması Genel
Müdürlüğü tarafından
organize edilen mesleki
eğitimlerde ticari anlam-
da yük veya yolcu taşı-
yan sürücü ve yöneticile-
rine SRC ve ÜDY/ODY
belgeleri alma zorunlu-
luğu getirildi.

Sınav 30 Mart’ta

TREDER 
yeni yerinde
Türkiye’nin önde

gelen treyler üreti-
cilerini bir araya geti-
ren Treyler Sanayicile-
ri Derneği TREDER,
Ataşehir’deki yeni ofi-
sine taşındı. 
2007 yılında Türki-
ye’de treyler sanayi ve
üretimini geliştirmek
amacıyla kurulan
TREDER, Ataşehir’de
açtığı yeni ofisinde fa-
aliyetlerini sürdürecek.

Binali
YILDIRIM
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Köşe yazılarının sorumluluğu yazarlarına aittir.

Taşımacılar Gazetesi basın meslek 
ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Avrupa Birliği ve
taşımacılık

AB’de ekonomik kalkınma için büyük önem ta-
şıyan ortak bir taşımacılık politikasına dair

genel esaslar, ilk kez Roma Antlaşması’nın 74.
ve 84. maddeleri arasında yer almıştır.

Taşımacılık alanında uyumlaştırma ve serbest-
leştirme çabalarına hız verilmesi, Avrupa Komis-
yonu’nun 1985 yılında yayınladığı Beyaz Kitap’la
başlar. 1992 tarihli Maastricht Antlaşması ise, ta-
şımacılık politikasının siyasi, kurumsal ve mali
esaslarının geliştirilmesini ve Trans-Avrupa Taşı-
macılık Ağı’nın oluşturulmasını sağlamıştır.

Haziran 1995’te Avrupa Komisyonu tarafından
hazırlanan “Ortak Taşımacılık Politikası: 1995–2000
dönemi için Eylem Planı” kabul edildi. Bunu, Aralık
1995 tarihinde yayınlanan “Taşımacılıkta adil ve et-
kin fiyatlandırma” adlı Yeşil Kitap ve Aralık 1998’de
yayımlanan ve 2000–2004 dönemini kapsayan bir
bildiri takip etti. Komisyon tarafından Eylül 2001’de
hazırlanan “2010 yılı için Ortak Taşımacılık Politika-
sı; Karar verme zamanı” başlıklı Beyaz Kitap, bu
alandaki bir başka önemli çalışmadır. Bu çalışma,
2010 yılına kadar çağdaş, sürdürülebilir bir ulaştır-
ma sisteminin oluşturulması için ekonomik kalkın-
ma ile toplumun kalite ve güvenlik talepleri arasında
denge kurulmasını amaçlamaktadır.

Avrupa Komisyonu’nun 2007 Yılı Türkiye İlerle-
me Raporu’nda Taşımacılık Politikası alanında yap-
ması gereken çalışmalara 14’ncü fasılda “Ulaştırma
Politikası” başlığı altında değinilmiş. 2007 yılı İlerle-
me Raporunun “Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenme
Yeteneği” bölümünün geniş özetinden (İktisadi Kal-
kınma Vakfı tarafından yaptırılan resmi olmayan çe-
viri) “ulaştırma politikaları” faslında 16 adet tespit,
öneri veya eleştiriye yer verildiği görülmüştür.

Bunlar; aşağıda sıralanmıştır:
1) Kara taşımacılığı alanında genel olarak iler-

leme kaydedilmiştir. Tüm profesyonel sürücülerin
mesleki yeterlilik sertifikasyonu süreci devam et-
mektedir. Karayolu Tasıma Kanunu uyarınca iç
pazarda faaliyet gösteren operatörlerin ruhsatlan-
dırılması tamamlanmak üzeredir.

2) Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili yeni
bir yönetmelik kabul edilmiştir. Ancak bu yönet-
melik, Türkiye ilgili Avrupa anlaşmasına taraf ol-
madığı için yürürlüğe girmemiştir.

3) Karayolu Genel Müdürlüğü’nün kurumsal
kapasitesi artmıştır.

4) Türkiye’deki ağırlık ölçüm istasyonları seya-
hat sıklığı ve trafikteki ağır yük taşıtlarının sayısı
dikkate alındığında yetersiz kalmaktadır.

5) Ulaştırma Bakanlığı’nın AB Koordinasyon
Dairesi güçlendirilmiştir.

6) Demiryolu taşımacılığı alanında herhangi bir iler-
leme kaydedilmemiştir. Türk mevzuatı AB müktesebatı
ile uyumlu değildir ve TCDD tekel konumundadır.

7) Türkiye’de Topluluk müktesebatı kapsamına gi-
ren iç suyolu taşımacılığı bulunmamaktadır.

8) Hava taşımacılığı alanında gelişme kaydedilmiş-
tir. Hava taşıyıcıları için mesuliyet sigortası, trafik kon-
trolörlerinin lisansı ve değerlendirilmesi, güvenlik sorun-
larının raporlanması ve değerlendirilmesi gibi alanlarda
uygulamaya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

9) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yeniden yapı-
lanmasını tamamlamış, çalışan sayısını artırmış ve
Antalya’da bir şube açmıştır.

10) Türkiye henüz Komisyon ile “yatay havacılık
anlaşması” müzakerelerine başlamamış olup, Toplu-
luk hukukunun temel bir gerekliliği olan Topluluk tah-
sisini kabul etmemektedir.

11) Hava Trafiği Yönetimi konusunda bölgesel
işbirliği yetersizdir. Türkiye ve G. Kıbrıs’ta bulunan
hava kontrol merkezleri arasındaki iletişimsizlik
Lefkoşa Uçuş Bilgi Bölgesi’ndeki hava güvenliğini
tehlikeye atmaktadır.

12) Deniz taşımacılığı alanında, mevzuatın uyu-
munda ve özellikle güvenlikle ilgili idari kapasitenin güç-
lendirilmesinde iyi düzeyde gelişme kaydedilmiştir. Ge-
milerin, Ro-Ro gemilerinin incelenmesi ve ruhsatlandı-
rılması, yolcuların gemilerde kaydedilmesi ve güvenliği,
petrol ya da diğer zararlı maddelerin yol açtığı kirlilik,
araç trafiğini izleme ve bilgi sistemi gibi alanlarda uygu-
lamaya yönelik düzenlemeler kaydedilmiştir.

13) Bazı uluslararası sözleşmelere (SOLAS–78,
SOLAS–88, Load Line 88 ve Mar-Pol annex III ve IV)
imzacı olma usulleri bakımından gelişme kaydedilme-
miştir. Türkiye Paris Mutabakat Zaptı’nın kara listesin-
den gri listesine geçmiştir. Türk gemilerinin alı konma
oranı düşmüştür.

14) Piyasaya erişim ve gemi tesciline dair kurallar
müktesebat ile uyumlu değildir. Bu alanda daha fazla
ilerleme sağlamak amacıyla hazırlıklar sürdürülmektedir.

15) Taşımacılık alanındaki devlet yardımları konu-
sunda gelişme kaydedilmemiştir. Türkiye’de devlet
yardımlarını düzenleyecek yerleşik kurum veya yasal
çerçeve bulunmamaktadır.

16) G. Kıbrıs işletimindeki taşıtlar ve uçaklar ile son
durağı G. Kıbrıs olan taşıtlar da dahil olmak üzere Tür-
kiye tarafından malların serbest dolaşımının önündeki
tüm engeller kaldırılmadığı müddetçe bu alandaki mük-
tesebata tamamen uyum sağlanması mümkün değildir.

Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmaları
2003 yılı Temmuz ayında Resmi Gazete’de yayınla-
nan Ulusal Program’la başlamış; Programda “taşıma-
cılık” alanında da Türkiye’nin yapacakları belirtilmiştir.
2007–2013 Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Prog-
ramının “Taşımacılık Politikası” bölümünde de yakın
gelecekte taşımacılık alanında çıkarılmasında yarar
görülen yasa ve ikincil düzenlemelere yer verilmiştir.

Ulusal çıkarlarımıza ve ulusal dış politikamıza aykı-
rı olanlar hariç olmak üzere, AB müktesebatına uyum
sağlanması, hiç şüphe yok ki; Türkiye'nin ve Türk ulaş-
tırma sektörünün yararınadır. Sektörün tüm aktörleri-
nin bu doğrultuda üzerine düşeni yapması da gerekli-
dir. Ancak, taşımacılık sektörünün acil beklentisi, İlerle-
me Raporunun 14'ncü faslında yer alan "Taşımacılık
alanındaki devlet yardımları konusunda gelişme kay-
dedilmemiştir. Türkiye'de devlet yardımlarını düzenle-
yecek yerleşik kurum veya yasal çerçeve bulunma-
maktadır" şeklindeki tespitin, gereklerinin yapılmasıdır.

HUKUKSALDEĞERLENDİRME

R.Bülent
TARHAN

R.Bülent TARHAN
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(Türkiye’nin Avrupa Birliği Taşıma-
cılık Politikası’na Uyumu)

Zirvenin ard›ndaki güç

1 .Tehlikeli Madde ve Taşımacılık
Zirvesi’ne, T.C. Ulaştırma Bakanlığı,
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Al-

manya Ulaştırma Bakanlığı, Almanya Sa-
nayi ve Ticaret Odası ile özel sektör kuru-
luşları ve sivil toplum örgüt temsilcileri
konuşmacı olarak katılacak.

Konuyla ilgili organizasyon çalışmaları-
nı yürüten Zirve Group Eş Başkanı Bengü
Bilik ile görüşüp, zirve çalışmaları ile ilgi-
li bilgiler aldık. Zirve Gro-
up’un diğer Eş Başkanı Ye-
liz Derici ise yoğun çalış-
maları nedeniyle Ankara’da
bulunuyordu.

20 Mart 2008 tarihinde
İstanbul Esma Sultan Yalı-
sı’nda yapılacak 1.Tehlikeli
Madde ve Taşımacılığı Zir-
vesi ile ilgili hazırlık çalış-
maları anlatan Bengü Bilik,
Zirve Group’un kendi ko-
nusunda uzman olduğunu
ve  yine kendi konusunda
uzman olan 3e Danışman-
lık’ın da konsept danışman-
ları olduğunu belirtti.

Öte yandan özellikle AB
Ülkelerindeki şirketlerle ve
uluslararası STK’larla iliş-
kilerinin ve aldıkları  deste-
ğin  kendilerine cesaret ver-

diğini de kaydeden Bilik,  “Zirve’nin bü-
tün taraflara 2009 yılına en iyi imkanlarla
hazırlanma, kanun ve yönetmeliklerin uy-
gulanmasına dönük güçlü iletişim sağla-
yacağına eminim. Zirve bu açıdan büyük
fayda sağlayacaktır” dedi.

Bilik, beklenen katılımcı ilgisinin çok
iyi olduğunu belirterek www.tasimaci-
lar.com ile yapılan işbirliğiyle de katılımcı-
ların bilgilendirildiğini vurgulayarak,

“Biz, ZİRVE GROUP olarak, T.C.
Ulaştırma Bakanlığı’nın himayelerini al-
mış olmaktan, OTOKAR ve PETDER’in
de büyük desteklerinden onur duyuyoruz.
Doğru zamanda doğru bir projeyi hayata
geçirdiğimize eminiz. Tehlikeli Madde ve
Taşımacılığı konusunda çok iddialı olarak
iyi sonuçlar elde etmek istiyoruz. Bu ko-
nuda “Zirve Group”, Türkiye’nin ilk te-
matik stratejik danışmanlık ve çözüm orta-

ğı grubu olarak ko-
numlanabilir” şeklin-
de konuştu.

Bengü Bilik, “Sür-
dürülebilir bireysel
ve kurumsal bir ha-
yat için güvenlik ve
çevre koruma kural-
larının vazgeçilmez-
liğini kabul etmek
gerekir” diyerek,
sponsor firmalara ve
destek sağlayan tüm
kuruluşlara teşekkür
sözleriyle konuşma-
sını noktaladı.

ZİRVE GROUP, 20
Mart Perşembe sabahı
saat 08.30’da Ortaköy
Esma Sultan Yalı-
sı’nda konuklarını
ağırlayacak.

Türkiye’nin ilk tematik stratejik
dan›flmanl›k firmas› Zirve
Group, ad›na yarafl›r bir

organizasyon düzenliyor. 1.
Tehlikeli Madde ve Tafl›mac›l›¤›
Zirvesi’nin ve Zirve Group’un
ard›nda, y›llar›n getirdi¤i bir

tecrübe yat›yor.
BBeennggüü
BBiilliikk

YYeelliizz
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İTO, YÖK’ü
ziyaret etti
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçın-

taş, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Yusuf Ziya Özcan’ı ziyaret etti.   

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf
Ziya Özcan’ın makamında yapılan görüşmeye,
İTO ve İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTİCÜ) Mü-
tevelli Heyet Başkanı Murat Yalçıntaş ve heyet
üyeleri Prof. Dr. Ateş Vuran, Dr. Cengiz Ersun,
Erhan Erken, Mehmet Zeki Sayın, İsmail Kahra-
man, Prof. Dr. Salih Tuğ, İsmail Hakkı Kısacık,
Orhan Albayrak katıldı.  

Heyet Başkanı Murat Yalçıntaş,  Prof. Dr.
Yusuf Ziya Özcan’ın YÖK Başkanlığı’na
atanmasından duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirerek, heyet adına yeni YÖK Başkanı’na ba-
şarılarının devamını diledi. 

Yalçıntaş, “Türkiye’de üniversitelerin bilimsel
üretimlerini artırmasında en önemli nokta olan
üniversitelerin bağımsızlığı ve eğitimde özgürlük-
le ilgili düşünceleriniz, yürekten paylaştığımız hu-
suslardır. Meslek liselerinin yeniden kazanılması-
na yönelik
çabalarınızı
ise iş dünyası
olarak son
derece olum-
lu buluyo-
ruz” diye ko-
nuştu.

YÖK Baş-
kanı Prof. Dr.
Yusuf Ziya Özcan’a mesleki eğitimde yaşanan so-
runların çözümüne katkıda bulunacağına olan gü-
venlerin tam olduğunu dile getiren Başkan Yalçın-
taş, şöyle devam etti: “Özellikle meslek liseleri-
nin katsayı sorununun çözümünü beklediğimizi
vurgulamalıyım. Çünkü katsayı meselesi, Türki-
ye’de mesleki ve teknik liselere olan ilgiyi düşür-
müştür. Ayrıca fakülte ve meslek yüksek okulları-
nın iş dünyasıyla daha sıkı ilişki kurarak, müfre-
datlarının güncelleştirilmesi, iş dünyasının ihtiyacı
olan vasıflarda nitelikli eleman yetiştirilmesine
katkıda bulunması bizim için son derece önemli-
dir. Mesleki eğitimin daha nitelikli ve modern ha-
le gelmesi konusunda atacağınız her adımda iş
dünyası olarak yanınızdayız.”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ise
şu anda 1.2 milyon civarında adayın üniversite ka-
pılarında beklediğine işaret ederek, “Tüm adayla-
rımızı üniversiteye yerleştirmek mümkün değil.
Kontenjanları bu sene olabildiği kadar artıracağız.
Ancak Türkiye’deki tüm gençleri yüksek öğre-
timde okutmak fiziksel olarak mümkün görünmü-
yor” dedi ve meslek liseleri ve mesleki okulların
Türkiye için hayati bir önem taşıdığını vurguladı.

sayfa 6  3/15/08  11:28 PM  Page 1



C M Y K

7Mart  2008

Trafik ve eğitim
bütünleşmeli!..

T rafikte yaşanan sorunların çözümünde
eğitim öncelikle yer almalı. Bu konuda

ulusal planlamalar yapılarak acilen uygula-
maya geçilmeli… Çünkü Trafik Canavarı
can almaya devam ediyor.

Günümüzdeki bilimsel ve teknolojik ge-
lişmeler, toplumda ve insan yaşamındaki
bir takım gelişmeleri çok yönlü olarak etki-
lemiş bulunuyor. Yaşam standartları ve ye-
ni araçlar sayesinde yükselmekte olan bu
gelişmelerin içinde buna paralel olarak
üretilen ulaşım araçları, ekonomiyi, sosyal
ve kültürel yaşantımızı etkileyerek ön pla-
na çıkmıştır. Dolayısıyla insan ve toplum
kavramıyla birlikte bu materyallerin kulla-
nılması sonucunda yeni sorunlar ortaya
çıkmaktadır. 

Bulunduğumuz toplum çok kısa bir sü-
reç içinde sosyo-kültürel değişimlerle des-
teklenmediğinden, geleneksel kültür anla-
yışı ve bu teknolojilerin kullanımı arasında
bir çelişki meydana getirmiştir. Türkiye’de
her alanda yaşanan bu çelişki, karayolu
trafiğinde can ve mal kayıplarına da yol
açarak bu olayı toplumsal soruna dönüş-
türmektedir. Bunun en önemli nedenlerin-
den birisi de; yaşadığımız hızlı sosyal ve
ekonomik değişmeden kaynaklanmakta-
dır. Bu nedenle de sorunun, kültür, eğitim,
hukuk, örgütlenme boyutlarında ele alın-
masını ve incelenmesini doğurmaktadır.

Trafik kültürüne çözüm getirilmesi, insan
unsuruna yatırım yapılması anlamını taşı-
maktadır. Bu da çağdaş davranış ve şekil-
lerinin topluma kazandırılmasıyla mümkün
olacaktır. Aynı zamanda eğitim ve denetim
mekanizmalarının birlikte ele alınarak ya-
pılacak bu yasal düzenlemeler çerçeve-
sinde kurumsallaşma yoluna gidilmesi,
ulusal planlamaların acilen hazırlanarak
çok acil bir şekilde uygulamaya geçilmesi
gerektirmektedir.

Her yıl sayısını telaffuz etmek istemedi-
ğimiz insanlarımızı kaybettiğimiz trafik te-
rörüne son verilmesi, bu kazaların en mini-
mum değerlere indirilebilmesi açısından il-
gili kurumların ortaklaşa yapacakları çalış-
malar neticesinde çağdaş yaklaşımların
getirilmesi kaçınılmaz olmuştur. 2918 sayı-
lı Karayolları Trafik Kanunu ile uygulama
ile bu alandaki çalışmalar sürdürülerek
devreye sokulması, sürücü kursları yoluy-
la, kültürlü, bilgili, çağdaş tarzda eğitimler
verilerek bu kurslarda eğitimin kalitesi art-
tırılmalı, trafik kazalarında insan unsuruna
bağlı ve bu kusurlardan doğan kazaların
azaltılması yönündeki çaba ve çalışmalara
ağırlık verilmelidir. Etkinlik, kalite ve verim-
liliğin mutlak kez sağlanması yönünde ça-
ba gösterilmelidir. Bu kriterler doğrultusun-
da trafik kültürünün oluşturulması ve veri-
lecek eğitim programlarının içerisinde ilk
planda ele alınması yönünde çalışmalara
başlanması kaçınılmaz olmuştur.

Tabii ki iş bununla da bitmiyor... Bunun
gerçekleşmesinde ilgili kurum ve kuruluş-
ların iyi niyet ve çabaları yeterli kalmıyor.
Toplumsal olarak tüm kuruluş, demokratik
toplum örgütlerinin bu konuda duyarlılık
göstermeleri ve bu çalışmalar çerçevesin-
de devreye girmeleri gerekiyor. Şunu hatı-
rımızdan çıkarmamamız ve bilmemiz ge-
rekiyor ki, araç kullanmak trafik işaret ve
ilkyardım tekniklerini öğretmekle bitmiyor.
Her şeyin üzerinde insana sevgiyi, bu ko-
nuda hoşgörülü olmayı, kurallara uymanın
ahlaki bir değer taşıdığını öğretmek ve bu-
nu bir davranış tarzı haline getirmek duru-
mundayız. Bunlar yerine getirildiği zaman
trafik terörünün, kazaların olmadığı, yürek-
lerimizin yanmadığı bir Türkiye’ye işte o
zaman kavuşacağız.

M.Sabri 
DANAB  AŞM.Sabri DANABAŞ

GÖZLEM

ECO Ülkeleri’nde
sorunsuz tafl›ma

AA fganistan, Azerbaycan, İran, Kazakis-
tan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan,
Tacikistan, Türkmenistan ve Türkiye

arasında ekonomik işbirliğinin artırılması için
kurulan Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) ku-
ruluş amacına yönelik faaliyetlerin yanısıra
bölge ülkeleri arasındaki transit taşımacılığının
geliştirilmesinde önemli projelere imza atılma-
sını hedefleniyor.

İran’ın Başkenti Tahran’da düzenlenen ve
ECO Ülkeleri temsilcilerinin katıldığı toplantı-
da Türkiye’yi temsil eden UTİKAD Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Turgut Erkeskin,
İpekyolu Lojistik Dernekleri Federasyonu’nun
kuruluş çalışmalarını Türkiye’nin üstlenmesi
için yoğun çaba sarf ettiğini ve T.C. Ulaştırma
Bakanlığı ile İTO Başkanı Murat Yalçıntaş’ın
da desteğini alarak projeyi Türkiye’ye getirdik-
lerini açıkladı.

Erkeskin, “ECO Ülkeleri’nde taşımacılık ve
dış ticaret faaliyetleri organize edilirken malla-
rın akışı için bir takım yeni koridorların oluştu-
rulması hedefleniyor. Buradaki amaç ise, bu ül-
kelerdeki taşımacılıkla ilgili ortaya çıkan sorun-
larda özel sektörle kamunun iletişim halinde
olmasını sağlamaktır. Kara, hava, deniz ve de-
miryolu olmak üzere 4 taşıma modu da rahat-
lıkla 10 ECO Ülkeleri arasında kullanılmakta-
dır. Taşıma modlarına baktığımız zaman: Kara
yolu bütün bu ülkelerde kullanılan bir taşıma ti-
pi. Hava yolu yine aynı şekilde bütün bu ülke-
lerde kullanılan bir taşıma şekli. Deniz yolu
ağırlıklı olarak Türkiye’de İran’da ve Pakis-
tan’da kullanılıyor. Aynı şekilde Hazar Deni-
zi’ne bağlantısı bulunan Azerbaycan’da da de-
niz yolu taşımacılığı kullanılıyor. Demiryolu
kullanımında, Türkiye’den kalkan bir trenimiz
İran üzerinden Türkmenistan, Özbekistan gü-

zergâhından Kazakistan’a kadar gidiyor. Yine
baktığınız zaman İran’ın Band Abbas Limanı
üzerinden demiryolu ve kara yolunu kullanarak
diğer ülkelere geçiş yapabiliyorsunuz. Pakistan
üzerinden aktarma ile, mesela Karaçiye deniz
yoluyla gidip, oradan karayolunu kullanarak
Afganistan’a gidebiliyorsunuz. İpekyolu Lojis-
tik Dernekleri Federasyonu’nun amacı,  ECO
Ülkelerinde taşımacılık alında yaşanan sorunla-
rın çözüme kavuşturulmasıdır” dedi.

ECO Ülkeleri arasında geliştirilen bu proje
sayesinde taşımacıların önünün açılacağını kay-
deden UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Turgut Erkeskin, bu sayede mal hare-
ketlerinin hızlandırılmasının yanısıra, pazarlarda
ihtiyaç duyulan malların ihtiyaç duyulan mik-
tarda ve ihtiyaç duyulan zamanda en ekonomik
şartlarda mâl edilmesinin de sağlanacağını vur-
guladı. “Değişik ülkelerde ya da bölgelerde,
malların serbest akışıyla ilgili farklı engeller
var. Bunlar mevzuat engelleri olabiliyor, alt ya-
pı kaynaklarının eksikliğinden kaynaklanan en-
geller olabiliyor” diyen Erkeskin, hedeflerinin
ECO Ülkeleri’nde taşımacılığın önündeki en-
gellerin tespit edilmesi ve sonrasında çözüm
yollarının bulunması noktasında projeler geliş-
tirilmesi olduğunu dile getirdi.

Türkiye-Kazakistan arasındaki blok tren ça-
lışmalarının bugün istenilen performansa ulaşa-
madığını kaydeden Erkeskin, bunun nedenleri
arasında maliyet ve transit süre sorunlarının bu-
lunduğunu dile getirdi.  Erkeskin, “Parkur üze-
rindeki ülkelerde transit zamanları değerlendir-
diğinizde o malın vagonla 25 günde İstan-
bul’dan kalkıp, Alma Ata’ya gidebilmesi lazım.
Ama uygulamaya girdiğinizde bu 45-50 günü
hatta bazen 60 günü bulabiliyor. Çünkü siz
İran’da Rus vagonuna her zaman zamanında

yükleme yapamıyorsunuz. Vagon sıkıntısı söz
konusu olabiliyor. Formaliteler uzuyor. Bu da
transit zamanın uzamasına sebep olabiliyor. Bi-
zim bununla ilgili çalışma yapmamız lazım. İs-
tanbul’dan kalkan trenimiz 25 günde eğer Al-
ma Ata’ya varırsa, bu ticaretimize çok büyük
bir katkı sağlayacak. Sonra TIR’larımız İran’a
girerken çok yüksek oranlarda vergiler ödüyor.
Bunların kaldırılması için çalışmalar yapılması
lazım. Bu konu ile ilgili UND ve RODER’in de
çalışmaları var. Ancak UTİKAD önderliğinde
kurmakta olduğumuz ECOLPAF federasyonu
da mutlaka bu konularda çalışmalar yapacak.
Bizim sorunlarımız olduğu gibi diğer ülkelerin
de kendi aralarında böyle sorunları var. Amaç
bütün bu sorunların ortaya çıkartılması, daha
sonra da bunların çözümlerinin bulunması,

önerilerin getirilmesidir, federasyon üzerinden
bu önerilerin ilgili ülkelerin taşımacılıkla ilgili
devlet birimlerine aktarılmasıdır” diye konuştu.

İpekyolu Lojistik Dernekleri Federasyo-
nu’nun Eylül 2008 tarihinde UTİKAD ve İTO
ev sahipliğinde yapılacak toplantı ile kuruluşu-
nun tamamlanacağını açıklayan Turgut Erkes-
kin, bu süre içerisinde federasyonunun ana
sözleşmesini hazırlayacaklarını kaydetti. Fede-
rasyonunun ana sözleşmesini hazırlarken FIA-
TA ve CLECAT’tan destek alacaklarını da dile
getiren Erkeskin, daha sonra hazırlanan taslağı
üye ülkelerin ilgili derneklerine aktaracaklarını
açıkladı. Erkeskin, taslağın onaylanmasının ar-
dından federasyonun Eylül ayında yapılacak
toplantıyla kuruluşunun resmen ilan edileceği-
ni sözlerine ekledi.

Turgut Erkeskin, amaçlar›n›n ECO ülkeleri aras›nda tafl›mac›-
l›k sektöründeki engellerin kald›r›lmas› ve özellikle transit ta-
fl›mac›l›¤›n gelifltirilmesini sa¤lamak oldu¤unu söyledi.

TTuurrgguutt EErrkkeesskkiinn,, ffeeddeerraassyyoonnuunn 22000088 yy››ll›› EEyyllüüll aayy››nnddaa kkuurruullaaccaa¤¤›› mmüüjjddeessiinnii vveerrddii

İKNADER, Tatar’la
yola devam dedi
İKNADER, üyelerinin

katılımıyla 3. Olağan
Genel Kurul Toplantı-

sı’nı gerçekleştirdi. Yönetim
kurulu seçiminin de yapıldı-
ğı genel kurulda Sedat Tatar,
açık oylamayla tekrar baş-
kanlığa getirildi.

Divan Başkanlığını İs-
tanbul MHP eski Milletve-
kili ve Meclis İdare Amiri
Ahmet Çakar’ın yaptığı 3.
Olağan Genel Kurul Top-
lantısı’na İstanbul ve Ko-
caeli’nden birçok nakliye
komisyoncusu ve firma
yetkilisi katıldı.

Kocaeli-İstanbul Nakli-
yeci ve Nakliyat Komis-
yoncuları Derneği’nin (İK-
NADER) 3. Olağan Genel
Kurul Toplantısı’nda açılış
konuşması yapan Sedat
Tatar, İKNADER’in üye-
leriyle birlikte her geçen
gün büyüdüğünü ifade
ederek belirtilen hedef
doğrultusunda çalışmaları-
na devam ettiğini söyledi.

4925 Sayılı Karayolu Ta-
şıma Kanunu ve buna bağlı
olarak çıkartılan yönetmen-
likle birlikte birçok nakliye-
ci esnafının faaliyetine son
verdiğini dile getiren Tatar,
yetkililerin bu konuya daha
duyarlı davranması gerekti-
ğinin altını çizdi. Toplantıda;
Sirkeci’de TCDD arazisi
üzerinde yıllardır faaliyet
gösteren nakliye komisyon-
cularının bir yıl önce bulun-

duğu barakalardan çıkartıl-
masıyla birlikte hem kam-
yoncu hem de nakliyeci es-
nafının mağdur olduğunun
hatırlatılması üzerine Tatar,
“Konuyla ilgili çalışmaları-
mız devam ediyor. Burasının
İKNADER adına kiralana-
rak, tekrar esnafımızın hiz-
metine sunulması için eli-
mizden gelen gayreti göste-
riyoruz. İnşallah en kısa za-
manda tekrar esnafımız eski
yerine kavuşacaktır” açıkla-
masını yaptı.

Ayrıca toplantıda: Gebze
ilçesi’nde Belediye’ye ait
yerde yap-işlet-devret mo-
deliyle bir şirkete verilen
kamyon garajının, şoför ve
nakliyeci esnafını mağdur
ederek birçok soruna yol aç-
tığı ve 13 metrekarelik yazı-
hanelerin kirasının çok yük-
sek olduğu vurgulandı ve
çözüm önerileri sunuldu.

Kongre sonunda yeniden
başkan seçilen Sedat Tatar,
“Verilen görevleri en iyi şe-
kilde yapmak için ellerimiz-
den geleni yapacağız, so-
runlara çözümler arayaca-
ğız” açıklamasını yaptı.

Kaçak mazotlar
‹l Özel ‹dare’ye

H atay Valiliği
Özel İdare Mü-
dürlüğü yurda

kaçak olarak sokulan ve
yapılan kontrollerde ya-
kalanan 400 ton kaçak
mazotu köy yolları ve bö-
lünmüş yol yapımında
kullanacağını açıkladı.

Cilvegözü ve Yaylada-
ğı Sınır Kapıları’nda Suri-
ye’den Türkiye’ye geçiş
yapan çeşitli araçlarda
yapılan kontrollerde ele
geçirilen kaçak mazotlar
İl Özel İdare şantiyesi de-
polarında saklanıyor.

Hatay Valisi Ahmet

Kayhan, yakalanan akar-
yakıtların ihale yoluyla
satılmasının fazla bir gelir
sağlamayacağını belirte-
rek “Şu anda ihale ile sa-
tışa sunmak istesek ilan
vermemiz gerekir ve bu
ihaleye girecek olan şir-
ketler yakıtı ucuza alıp da-
ha sonra bize yüksek fi-
yatla satacak. Bu yıl prog-
rama alınan bölünmüş
yolların yapımına başla-
nacak. Bu nedenle yol ya-
pımında Hatay İl Özel
İdaresi olarak vereceği-
miz araçlarımızda bu yakıt
kullanılacak ” dedi.
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Trafik kazaları sadece
sürücülerin suçu mu?

Trafik kazalarında suç büyük oranda sürücüler-
dedir. Ama sürücülerin kaza yapmasına se-

bep olan dış etkenler de maalesef ülkemizde bol
miktarda bulunmaktadır. 

Karayollarımızda kullanılan asfaltın çeşidi ve
kalitesi aynı yol üzerinde bile farklılık göstermek-
tedir. Bu da aracın direkt olarak yol tutuşunu etki-
lemektedir. Bunlara özellikle kış aylarından çıktık-
tan sonra delik deşik olan yollar eklenince, girilen
çukurlarda lastik patlaması ya da çukurlardan ka-
çarken yapılan ani manevralar yüzünden meyda-
na gelen kazalar artmaktadır.

Sürücülerimiz bir zemin üzerinde araçlarının ne
kadar tutunabildiğini test etme şansı olmadığın-
dan, her zeminde aynı süratle gitmekte ve araçla-
rının aynı fren mesafesinde duracağını düşün-
mekteler.

Oysaki asfalt çeşidi fren mesafesini doğrudan
etkileyen bir faktördür. Buna ek olarak, hangi ha-
va şartında o yolda gidildiği ayrı bir önem taşır.
Aşırı sıcak, soğuk, yağmurlu ve karlı havalarda
aynı zeminde aracın duruş mesafesi değişir. Bun-
lar, yol ve hava şartları bir de aracın durumu dik-
kate alınmalı. Lastiği eskimiş (burada sakın diş
derinliğine aldanmayın – bu konuyu daha sonra
detaylı olarak yazacağım), ön takım ayarları bo-
zuk, fren balataları eskimiş ve dikkati dağınık bir
sürücü her zaman standart durma mesafesinin
artmasına neden olur.

Ayrıca yağmurlu havalarda çukurların oluştuğu
bölgelerde meydana gelen su birikintileri, hızlı ge-
len araçların savrulmasına neden olur. Araç hızla
su birikintisine çarpacağından lastik kanalları su-
yu yaramaz ve suyun üstünde kalarak aracın buz
üstünde gibi kaymasını sağlar. Bu yüzden su biri-
kintilerine çok temkinli ve mümkün olduğu kadar
yavaş girmelisiniz.

Yukarıda yazdığım bütün sebepler yoldan kay-
naklanan ama sürücülerin biraz dikkat ederek çö-
zebilecekleri etkenlerdir.

Ters eğimli virajlar ise bizim kontrolümüzde ol-
mayan başlı başına ayrı bir sorundur. Bazı virajla-
ra geldiğimizde sağa dönerken, eğimin sola doğ-
ru olduğunu (ya da tam tersi) görürüz ki bu ters
eğimdir. Yani aracı içeride tutacağı yerde dışarı
doğru atar ve savrulmanızı sağlar. Bu da yoldan
kaynaklanan bir kusurdur ve hızlı girilen bu tarz vi-
rajlarda kaza yaşanması kaçınılmazdır. Hele bu-
na bir de kaygan zemin, kötü lastikler ve viraj için-
de yapılan fren eklenirse...

Normalinde sağa doğru dönülen bir yolda eği-
min sağ içeri doğru, sola dönülen bir yolda ise sol
içeri doğru olması gerekir. Böyle ters eğimli viraja
sahip bir yolu, önceden kestirmek bazen zordur.
İşte bu sebeplerden dolayı bilmediğimiz virajlara
yine mümkün olan en düşük süratte girmeliyiz.

Gerek otobanda, gerek caddelerde, gerek ise
ara sokaklarda yetersiz ışıklandırma, yanmayan
lambalar, yetersiz bilgilendirme tabelaları ya da
olup da sökülen tabelalar kazaya davetiye çıkarır.
Böyle bölgelere geldiğimiz zaman, eğer karşıdan
gelen veya önümüzde seyreden bir araç yoksa
uzun farlarımızı yakarak daha geniş bir alanı ay-
dınlatmak faydamıza olacaktır. Böylece yol üze-
rindeki çukurları, önümüze çıkabilecek bir cismi
ya da yayayı önceden görme fırsatını yakalarız. 

Uzun farlarımızı karşıdan araç geldiğini görür
görmez kapatmalıyız. Yeri gelmişken bir konuya
daha değineyim. Gereksiz yere yakılan sis farları
sizin sadece kendi egonuzu tatmin eder. Bunun
dışında başkalarının gözünü aldığı için son dere-
ce lüzumsuz, trafik kurallarına aykırı ve kazaya
davet çıkaran bir harekettir.

Sis farları sadece aşırı yağmurlu, sisli ve karlı
havalarda kullanılabilir. Ve sis farlarında da (ki ar-
tık birçok otomobilde standart) aşırıya kaçmamak
lazım. Yani öne 4–6–8 tane şeklinde takmamak
lazım. 2 tanesi işimizi görecektir. Yeteri kadar ışık-
landırma ya da bilgilendirme tabelalarının olmadı-
ğı yerde yine sürücüleri düşen görev  dikkatli ve
yavaş seyretmek olacaktır.

Trafik kazalarında zaman zaman iki aracın bir-
birine çarptığını görürüz. Peki, öndeki araç neden
aniden durur da arkadaki araç ona çarpar. Önde-
ki aracın aniden durmasının birçok sebebi olabilir.
Bunlardan bir tanesi de – ki özellikle büyük semt-
lerdeki kavşaklarda, yayaların bol olduğu yerlerde
– yayaların trafik kurallarına uymamasıdır. Yaya-
lar kendilerine kırmızı yandığı halde araçların
önüne atlayarak, canlarını hiçe sayarak yaptıkları
bu hareket sonrası araçların kaza yapmasına ne-
den olabilirler. Yayaya çarpmak istemeyen araç
sürücüsü ani fren yapacak, kendine yeşil yandığı
için biran evvel karşıya geçmek isteyen arkadaki
sürücü ise olayı geç algılayarak önündeki araca
çarpmaktan kurtulamayacaktır. Bu çok basit ve
günlük hayatta sık karşılaştığımız bir senaryodur.

Burada yapılması gereken ise sürücülerin yine
normal hızda seyredip önlerindeki araçla yeterli
takip mesafesini bırakmalarıdır. Ama asıl iş, nasıl
araçlar kırmızı da geçmiyorsa, yayaların da ışıkla-
ra riayet ederek geçiş sıralarını beklemeleri. Tabi
ki yaya geçitlerinde!  Yayalar üstgeçit, alt geçit ve
ışıklı yaya geçitlerini kullandıkları takdirde hem en
güvenli hem de en hızlı geçişi yapmış olacaklar-
dır. Böylece herhangi bir kazanın olmasına da
mahal vermeyeceklerdir.

Bütün bu yazdıklarımın özeti aslında hepimizin
trafik kurallarına uymamız, trafikte seyrederken
dikkatli olmamız ve olası şartları önceden kestire-
rek tedbirimizi almamızdır.

Elbette ki dış etkiler sürücünün işini zorlaştır-
maktadır ama tedbirli bir sürücü her ortamda en
güvenli şekilde ilerlemesini bilmelidir.

Size keyifli ve güvenli sürüşler diliyorum.

Murat
ÖZTÜRK
Murat ÖZTÜRK

Spiker-Yapımcı

YAKLAŞIM

UND Baflkan› Dinçflahin,
sektörü de¤erlendirdi
BB aşkanlık dönemindeki değişiklikle-

ri anlatan UND Başkanı Tamer
Dinçşahin, “Ben 6 yıl genel sekre-

terlik yaptım. O dönemden beri UND’nin
kurumsal kimliğinin oluşması, hizmetleri-
nin gelişmesi, yeni ürünlerin katılması,
sektöre rekabetçi olabilmesi açısından ça-
lışmalar yapıyoruz. Başkanlık dönemim de
bunun bir üstüne çıkmak oldu. Ama proje-
ler ve gelişmeler, geçmişin devamı şeklin-
de sürüyor. Bazen günün ilerleyişine göre
farlı projeler üretilebiliyor, tek değişiklik
bu. Zaten UND 2001 yılında önemli bir ge-
lişmeyle, kurumsallaştı. Halende aynı sis-
temle devam ediyor” dedi. 

Küresel ekonominin getirdiği dalgalan-
malar nedeniyle 2007 yılının nakliyeci açı-
sından zor yıl olduğunu dile getiren Dinçşa-
hin, “Takım oyunu gerekti, taşımacı arka-
daşlarla birlik olup, ayakta kalabilmek ve
sektörü daha ileriye götürebilmek için ne
yapmamız gerektiğine dair sıklıkla toplantı-
lar yaptık. Ayakta kalabilmek için hızla
farklı bir çalışma sistemine büründük” açık-
lamasını yaptı.

2007 yılında petrol fiyatlarındaki yükse-
lişin sektörü olumsuz etkilediğini dile geti-
ren Başkan Tamer Dinçşahin, “Petrol önü-
ne geçilemeyen bir hal aldı. Taşıma mali-
yetlerinin yüzde 47’sini akaryakıt oluşturu-
yor. 3,5 kat artan akaryakıt maliyeti bizi
çok bunalttı. Örneğin, 7 bin kilometrelik
bir parkurda 2 bin 500 litre akaryakıt kulla-
nıyorsanız, bin Euro ek bedel ödüyorsunuz.
Buna bir de Avusturya ve Almanya’nın ge-
tirdiği yol geçiş ücretleri eklenince son 3
yıl içerisinde bir taşımacı bin 300, bin 400
Euro’luk fazla maliyet ödemiş oluyor. Bu
da taşıma fiyatlarına çok düşük oranlarda
yansıtıldı. Kuyruklar, geçiş sıkıntıları, geçiş
belgesinin olmadığı dönemlerde kapılarda
beklemeler ve değişik güzergâhlarda gidil-
mesi gibi ek maliyetleri de koyduğunuz za-
man, rakamlar almış başını gidiyor” sözle-
riyle taşımacıların oldukça sıkıntılı dönem-
ler geçirdiğini vurguladı.

“RO-RO İÇİN “RO-RO İÇİN UYGUN UYGUN GEMİGEMİ
BEKLİYORUZBEKLİYORUZ!..!..””

RO-RO ile ilgili etkin çalışmaların de-
vam ettiğini belirten Başkan Dinçşahin,
“RO-RO’ da tek sorun istenilen geminin
süratle elde olmaması. Taşımacı arkadaş-
larla toplantılar yapıldı, altyapı hazırlandı
ve limanlar oluşturuldu. Ama geminin elde
olmayışından dolayı düğmeye basılamadı.
Zaman vererek kimseyi yanıltmak istemi-
yorum ama çok iyi noktalara gelindi, kısa
sürede iyi şeyler elde edeceğiz ve
UND’nin sektöre mal olmuş gemileri de-
nizle buluşacak” dedi.

UN. RO-RO’nun satışından sonra yapı-
lan zamlarında projeyi etkilediğini söyle-
yen Başkan Dinçşahin, “Eski yönetim za-
manında yapılan zamlarla, birlikte iş bir-
liği yapacağımız kişilerin rakamsal bakış
açıları ve dışarıdaki partnerlerin beklenti-
leri farklılaştı. Fiyatın yüzde 20-25’i altın-
da taşıma yapabilmeyi amaçladığımız için
bu seferde buna uygun hareket edemedik”

açıklamasını yaptı.
RO-RO için Türk taşımacılarla ortak ol-

mak istediklerini söyleyen Başkan Dinçşa-
hin, karşılaştıkları tabloya göre hareket ede-
ceklerini ancak amaçlarının herkesin eşit ol-
duğu bir ortaklık yapısı olduğundan bahsetti.

“RO-LA“RO-LA’YI DESTEKLİYORUZ”’YI DESTEKLİYORUZ”
Başkan Dinçşahin, “RO-LA, uygun ve

geçerli bir proje. Geçiş güzergahında bulu-
nan ülkelerin ve demiryolu içerisinde yapı-
lan zamlar projenin maliyetini yükseltmişti.
Ama şu anda tüm taşıma şekillerine baktığı-
mızda fiyatlar eşit hale geldi. Biz fiyatları
daha aşağıya çekmek istiyoruz. Projenin en
büyük getirisi zaman ve belge sıkıntısına ge-
tirdiği çözüm olacak” dedi.

LOJİSTİK ÇALIŞMALAR DEVLOJİSTİK ÇALIŞMALAR DEV--
LETİN ONALETİN ONAYINI BEKLİYORYINI BEKLİYOR

Lojistik Köyler Projesi hakkında bilgi ve-
ren Dinçşahin, “Lojistik köyler, Türkiye’nin
lojistik sektöründe hem içeride hem dışarıda
verimli olmasını sağlayacak. Taşıma modla-
rı bir araya gelecek ve verimlilik artacak.
Garaj, gümrük, bakım hizmetleri her şey bir
arada olacak. Dolayısıyla az eleman, çok ve
süratli iş mantığı benimsenecek. Bunları üst
üste koyduğumuzda verimliliğin ve ülke ya-
rarının ön planda olduğu bir taşıma şekli

oluşacaktır. Avrupa gibi bir bölgede lojistik
köyler oldukça yaygın olmasına rağmen
Türkiye'de lojistik köyler hâlâ tartışma ko-
nusu. Buna karşılık Samsun, Ankara, Kayse-
ri, Erzurum ve İstanbul Halkalı'da projeler
var. Ancak şunu belirtmeliyim ki, İstanbul
Halkalı bu projeye uygun değil. Halkalı ko-
nut alanı olduğu için, lojistik köy oluşturu-
lamaz diye düşünüyorum. Ama Hadımköy,
su toplama havzası olduğu için lojistik için
oldukça uygun” şeklinde konuştu.

Lojistik Köyler Projesi’nde yapılan toplu
konutların projeyi etkilemediğini de söyle-
yen Dinçşahin, “Lojistik merkezler daha
farklı yerlerde. Örneğin, Hadımköy’de plan-
lamalar farklı, yapılmış olan tek yol var ama
genişletilerek 3 yola çıkartılacak. Arsa fiyat-
ları yükseldi, biz birilerine sanki çanak tut-
tuk. Halka yazık, rakamlar aldı başını gidi-
yor. Birileri buna dur demeli” açıklamasını
yaptı ve “Tamamı ile Belediye Meclisi’nde
geçebilecek bir sorundu. Meclis dirayetli
davranıp, mühür bassaydı, burası çoktan bit-
mişti” dedi.

İLİŞKİLER GELİŞTİRİLMELİİLİŞKİLER GELİŞTİRİLMELİ
UND’nin 2008 yılında faaliyetlerini de

anlatan Dinçşahin, “Kotalar ile ilgili çalış-
malarımız zaten sürüyor. 2008’de kota soru-
nu çözüme kavuşturulmalı. Kamu ile işbir-

likleri ve ilişkiler geliştirilmelidir. Uluslara-
rası bir meslek örgütü olan UND’nin bu gü-
ne kadar olan etkinliklerinin daha da hızlan-
dırılması için tüm imkânlar kullanılmalıdır”
sözleriyle hedeflerini vurguladı.

“T“TAŞIMACILAR AŞIMACILAR ARARTTAN DÖVİZAN DÖVİZ
KARŞISINDAKARŞISINDA DİKKADİKKATLİ OLMALI”TLİ OLMALI”

Dinçşahin, taşımacıları artan döviz farklı-
lıklarını göz önünde bulundurarak taşıma fi-
yatlarını ona göre vermeleri konusunda uyar-
dı. Tamer Dinçşahin; “Özellikle Avrupa’ya
çalışan arkadaşlarımız fiyatlandırmalarını
Euro cinsinde yapmalılar. Akaryakıt, green
kart, giriş masrafları, arabanın taksiti, mazot,
yol geçiş ücretleri, şoförün parası… Bütün
taşıma maliyetleri Euro üzerinden hesaplanı-
yor. Dolayısıyla yeni yılda Pound üzerinden
anlaşma yapan taşımacılar 400–500 Euro ci-
varında zararda. Bilinçli bir şekilde maliyet
planı yapmak lazım. Aksi takdirde maliyetle-
rini bilmeyen kişi zarar görür. Çünkü taşı-
mada artık bu şekilde bir karlılık yok. Mali-
yetlere göre fiyat vermek çok önemli.”

Ayrıca 34. Olağan Genel Kurul’da kamu-
sal katılımdan daha çok sivil toplum katılımı-
nın yoğun olacağını düşündüklerini dile geti-
ren Başkan Dinçşahin, kurulda UND’nin he-
defleri, taşımacıların sorunlarının ve beklen-
tilerinin görüşüleceğini belirtti.

Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i (UND) Baflkan› Tamer Dinçflahin, artan akaryak›t fiyatlar› ile dalgalanan döviz piya-
sas›n›n sektörde yol açt›¤› s›k›nt›lar› ve Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i’nin üzerinde çal›flt›¤› projeleri de¤erlendirdi.

UND ve TİM’den ‘Kota kalksın’ çağrısı

BBaaflflkkaann DDiinnççflflaahhiinn:: ““RROO--LLAA,, uuyygguunn vvee ggeeççeerrllii bbiirr pprroojjee...... PPrroojjeenniinn eenn bbüüyyüükk ggeettiirriissii zzaammaann vvee bbeellggee ss››kk››nntt››ss››nnaa ggeettiirrddii¤¤ii ççöözzüümm”” 

NUluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)
ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin
(TİM) ev sahipliğinde ‘Şubat 2008 İhra-

cat Rakamları’ konulu basın toplantısı, Dış Ticaret-
ten Sorumlu Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen’in biz-
zat; Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın ise video
konferans şeklindeki katılımı ile
gerçekleştirildi.

Toplantıda bir konuşma yapan
UND Başkanı Tamer Dinçşahin, ül-
kemizin toplan ihracat miktarımızın
son beş yıl içerisinde yüzde 197
oranında, AB ülkelerine yapılan ih-
racat oranının ise yüzde 205 arttığını
belirtti. Konuşmasında, ülkemizin
57 Avrupa ülkesi ile yapmış olduğu
ikili anlaşmalar sonrasında 43 ülke, kendilerine ya
da ülkeleri üzerinden yapılan taşımalara geçiş bel-

gesi kotası uygulandığını dile getirdi. 
Toplantıya katılan bir diğer isim

olan Türkiye Odalar Borsalar Birliği
(TOBB) Lojistik Sektör Meclis Baş-
kanı Çetin Nuhoğlu oldu. Nuhoğlu,

“Çalışmalarımız göstermiştir ki, AB ülkelerince

uygulanan haksız taşıma kotalarına
kalıcı bir çözüm, AB ülkelerinin ye-
rel mahkemelerine açılacak davala-
rın neticelerini, AB’nin en üst dü-
zeydeki yargı organı olan Avrupa
Toplulukları Adalet Divanı’na intikal ettirilmesi

kaydı ile mümkün olacaktır” dedi.
Nuhoğlu konuşmasında, Almanya ve İspanya

gibi kota uygulayan ülkelere yapmış oldukları iti-
razların bu ülkeler tarafından çeşitli nedenlerden
ötürü reddedildiğini dile getirdi. Bulgaristan’ ın ise
AB tam üyeliğinin hemen ardından, Türk nakliye-
cilerine daha önce kotaya tabi olmayan transit ge-
çişlere kota uygulaması başlattığını söyledi.

TİM Başkanı Oğuz Satıcı ise,“Dayandığımız
hukuki zemin oldukça sağlam. AB ile yapılan
müzakereler ‘Taşımacılık Politikası’’nın da ara-
larında olduğu 8 başlıkta tıkandığı için sorunu

müzakere süreci içerisinde çözme-
nin imkanı yok. Oyunu AB’nin ku-
rallarına göre, AB hukuk sistemi
içerisinde oynayalım. Bunun için
de kota problemini en yoğun yaşa-
dığımız 10 AB ülkesinde Adalet Di-
vanı’na ulaşması amacı ile 40 dava
açalım. Ancak bununla da kalma-
yıp, kota sorununu tüm uluslararası
platformlarda dile getirelim. Ken-
dimizi anlatan ve tanıtan bir ka-

muoyu oluşturalım” şeklinde konuştu.

UND ve T‹M, Avrupa’ya yap›lan ih-
racatlarda kota uygulamas›n›n, sek-
töre ve Türkiye’ye ekonomik alanda
olumsuzluklar yaratt›¤›n› belirtti.
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Sağlam projeler
hazırlamalıyız!..

40 yılı aşan bir süredir önce Avrupa
Topluluğu ve son yıllarda da Avrupa

Birliği ile bütünleşme konusunda milletçe
seferberlik ilan etmiş durumdayız. Ata-
türk’ün bize mesaj olarak verdiği “Çağ-
daş Medeniyetler Seviyesine Ulaşmak”
hedefine doğru ilerliyoruz.

17 Aralık 2004 tarihine kadar geçen sü-
rede Gümrük Birliğine girerek, sınırlarımı-
zı serbest mal dolaşımına açtık. Şimdi de
ekonomik birlikteliğimizin alt yapısı için ge-
reken enflasyon ve bütçe açıklarımızın ka-
panması konusunda  yeterliliğimizi göster-
meye çalışıyoruz. Daha 25-30 yıllık zorlu
bir bekleme sürecinden geçeceğiz. 

Neredeyse 80 yıllık bir süreç sonucunda
amacımıza ulaşacağız ve bu amaç bizim
için bir hedef değildir. Amaç bu geçiş  sü-
recinde Atatürk’ün de dediği gibi çağdaş
medeniyetler seviyesine ulaşmak olmalı-
dır. Çağdaş medeniyetin bir pazarı, bir
peyki, bir vilayeti olmak değil. Bu nedenle
AB üyeliği bizim için  tam isabeti elde edin-
ce sevineceğimiz, edemeyince üzüleceği-
miz bir hedef değil, hedefe nişan alacak alt
yapıyı sağlayacak bir süreç olmalıdır.

AB ülkeleri ile aramızda var olan eko-
nomik, sosyal, politik farklar yok edildi-
ğinde yan yana yaşayabilir bir hale gele-
ceğiz. Özellikle sınır kapılarımız gibi bir-
birimize değdiğimiz noktalarda iletişim,
ulaştırma gibi alt yapılar bir birine uydu-
rulduğunda birlikte hareket edebileceğiz.
Üretim ve tüketim ölçeklerimiz arttığında,
verimliliklerimiz yükseldiğinde ortak iş ya-
pabileceğiz. Çağdaş teknolojilerin uygu-
lanması durumunda iş geliştirmesi sağla-
yacağız. Küresel Dünya’ya uyum sağla-
dığımızda artık sadece AB’nin değil tüm
gelişmiş ülkelerin bir üyesi olacağız.

Lojistik sektörü olarak AB ile yıllardır bir-
likte çalışıyoruz, uyum sağlayacak tedbir-
leri, eğitimi alıyoruz. İşlemleri gerçekleştiri-
yoruz. Küresel taşıma ağının bir parçası
olarak özellikle gümrük birliğinden sonra
gümrük işlemlerimizde ve uluslararası ta-
şımacılıkta AB’nin bir üyesi olacak alt yapı-
yı sağlamış durumdayız. Ülkemizin  içinde
bulunduğu coğrafi noktada üretim yapan
ve tüketen 500 milyonluk bir batı pazarı
ile, üretemeyen ancak, büyük bir tüketim
potansiyeli, hatta açlığı olan 500 milyonluk
yakın doğu pazarı ile bir köprü durumun-
dayız. Hammadde açısından zengin olan
bu doğu pazarı ile üretim açısından kapa-
sitesi yüksek batı pazarı arasındaki ham-
madde, yarı mamul ve ürün hareketi Türki-
ye üzerinden geçecek olan taşıma koridor-
larında gerçekleşecektir. 

AB’nin ülkelerin birliğe uyum süreci için-
de değerlendirmekte oldukları ana politi-
kaları vardır. Bunlar;

44 Taşımacılığın kayıt altına alınması, öl-
çümleme ve raporlama yapılması

44 Sektöre girişin kurallara bağlanarak
zorlaştırılması ile ölçeklerin büyütülmesi

44 Süreç bazlı yönetim, mali ve hukuki
sorumluluk ve sigortalama yapılması

44 Bilgi giriş tekrarının önlenmesi ortak
bilgi havuzu yaratılması

44 Eğitim ve sertifikasyon ile hizmet kali-
tesinin arttırılması

44 Çevre koruma kurallarına uyacak bir
iş yapma şekli sağlaması

44 Taşımanın kara yolundan deniz ve de-
mir yollarına aktarılması

44 Kombine taşımacılığın geliştirilmesi
44 Ölçek büyütülmesi, verimlilik artışı

maliyetlerin düşürülmesi
44 İletişim alt yapısı güçlendirilmesi ve

bilgi güvenliğinin sağlanması
44 Araç tiplerinin ölçü, yaş, cins olarak ve

hizmetlerin kalite olarak standardizasyonu 
44 Gümrük ve sınırlar gibi Avrupa’ya

değen noktalarda öncelikle uyum sağlan-
ması

Yapacağımız çalışma bellidir. Bunların
sağlanması  öncelikle lojistik hizmetlerde
ne durumda olduğumuzun belirlenmesi,
her taşıma şeklinde bizi nelerin beklediği-
nin ortaya konması ardından da yapılacak
işlemlerin başlatılması ve hızla tamamlan-
ması gerekmektedir.

Hedefimiz Avrupa Birliğine tam üye ol-
mak değildir. Tek bir amaca odaklanmak
yerine bizi Avrupa Birliği’nin bir parçası
haline getirecek olan yola odaklanmalı-
yız. Bu süre boyunca birliğin kaynakların-
dan, yönlendirmesinden, desteğinden
hatta zaman zaman arttırdıkları baskıla-
rından da yararlanarak, bizi onlarla aynı
seviyeye getirecek projeleri hazırlayıp,
alt yapıyı kurup, bunu bir yaşam felsefesi
haline getirmeliyiz. Bu seyahatin sonu bi-
zi mutlaka Avrupa Birliği’nin tam üyeliği-
ne götürecektir.

Atilla
YILDIZTEKİNAtilla YILDIZTEKİN
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LOJİSTİK PENCERESİNDEN

UND, hedeflerine ulafl›yor
11 974 yılında kurulan UND’nin inançları ve

hedefleri sayesinde büyüdüğünü belirten
UND İcra Kurulu Başkanı Mine Kaya,

“Önceleri karayolu taşımacılık sektörünün önünü
açmak, geleceğini planlamak, ortak hedeflerini be-
lirlemek amacıyla çalışmalar yapmış, ancak belli
bir dönem sonra belki uzun soluklu bir yönetimin
olmasının sebebiyle hedeflerinde çeşitlilikler oluş-
muş. 2001 yılında ise yeni yönetim anlayışı tama-
men benimsendi. 2001 yılına kadar dernek olan
UND, 2001’den sonra kurumsal bir yapı kazandı ve
lidere bağlı olmayan çalışma şekli sistemleşti. 2001
yılında aldığımız ulusal kalite ödülümüz bunu tescil-
liyor. Yönetim kurulu başkanı değişebilir, yönetim
kurulu üyeleri değişebilir ama UND’nin vizyonu
ve hedefleri asla değişmez” açıklamasını yaptı.

“KAÇAKÇILIK KANUNU GÖZ“KAÇAKÇILIK KANUNU GÖZ--
DEN GEÇİRİLMELİ”DEN GEÇİRİLMELİ”

UND yönetimi ve icra kurulunun, sektörün sorun-
larını ve beklentilerini tespit etmek için yoğun çalışma
içinde olduğunu söyleyen Mine Kaya, “Sektörün sı-
kıntılarını belirleyip bunları herkesle paylaşıyoruz.
Mesela 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu bundan önce-
ki 4926 Sayılı Kanun’a göre taşımacılık açısından sek-
törü daha da kötüye götürmüştür. Kanun oluşturulur-
ken biz itirazlarımızı gündeme getirdik. Nitekim ka-
nunun çıkmasıyla bazı örnekleri de yaşadık. Taşımacı-
lar milyarlarca dolar değerindeki araçlarını şoförlere
teslim ediyor. Şoförün gerçekleştirdiği en ufak bir ha-
ta tüm firmanın kapanmasına ve tüm firmanın araçla-
rına el konulmasına neden oluyor. Bu bizce çok ağır
bir cezadır. Dolayısıyla diyoruz ki, 5607 sayılı kaçak-
çılıkla mücadele kanunu tekrar gözden geçirilmeli”
açıklaması ile kişi hatalarının kurumlara yüklenilme-
mesi gerektiğinin altını çizdi.

“İŞ KANUNU ÇIKMALI”“İŞ KANUNU ÇIKMALI”
Karayolu Taşıma İş Kanunu’na da değinen Mine

Kaya, “ Bu kanun çıkmalı. Çıkartılacak olan kanun,
uluslararası karayolu taşımacılık sektörü, ülke içeri-
sindeki mevzuatlarla yönetilmek ve bunları gerçek-
leştirmek zorunda olmakla birlikte uluslararası mev-
zuatı da takip etmek durumunda. Avrupa ile veya Av-
rupa dışı ülkelerdeki uygulamalarla bizimkilerin ör-
tüşmediği farklı uygulamaların getirdiği sıkıntılı du-
rumlar olabiliyor. Resmi tatil günleri ve bayramlar
bizde çalışma süresi olarak sayılıyor. Dolayısıyla ayrı

bir kanun oluşturulmalıdır. Bununla ilgili çalışmaları-
mızı da başlattık” dedi.

“BULGARİST“BULGARİSTANAN,, SIKINTI SIKINTI YYARAARA--
TTACAKACAK!..!..””

1979 yılında Bulgaristan ile yapılan anlaşmanın
tek taraflı fes edilmesi konusunda yaptıkları çalışma-
lara da değinen Kaya, “Anlaşmanın iptal edilme is-
teği bildirildiği andan itibaren çok iyi bir çalışma
yapılması gerekiyordu. Toplantılar yapıldı fakat hala
karara bağlanamadı. Özellikle transit geçişleri ile
ikili taşımaların yer aldığı 7. madde üzerinde muta-
bakata varılıp bir an önce taraflarca imzalanması ge-
rekiyor. Aksi takdirde Bulgaristan’ın kota ve diğer
uygulamaları bu yılda sıkıntı yaşamamıza sebep ola-
cak. Dolayısıyla anlaşmanın bir an evvel hayata ge-
çirilmesi gerekir. UND anlaşmanın fes edildiğini

öğrendiği anda gruplarını topladı, Bulgar dernekler-
le bir araya geldi ve görüşler oluşturdu. Görüşleri-
mizi Ulaştırma Bakanlığı ile paylaştık. Taslak anlaş-
mayı incelediğimizde üzerinde değişiklik yapılması-
na gerek olmadığını ifade ettik” diye konuştu.

“ADR ŞAR“ADR ŞARTLARININ SAĞLANTLARININ SAĞLAN--
MASI GEREK”MASI GEREK”

Tehlikeli madde taşımacılığının hafife alınmaması
gereken bir konu olduğunu belirten Kaya, ADR Kon-
vansiyonu’na taraf olma süreci için yoğun çaba sarf
etmek gerektiğini vurguladı.  Kaya, “Süreç henüz ta-
mamlanmadı. Bu yüzden sadece İstanbul’da eğitim
veriliyor. Anadolu bölgeleri ne olacak? Yönetmeliğin
2009’da yürürlüğe girmesi için taraf olma sürecinin
oldukça çabuk tamamlanması gerekiyor. Biz bir etki
analizi yaptık. Karşımıza çıkan en büyük sorun tehli-

keli madde taşımacılığı oldu. Çünkü sadece taşımacı-
nın hazır olması yetmiyor, her konuda ADR şartlarının
sağlanması gerekli. Türkiye’nin kendi kurumlarınca
onaylanmış kişilerce eğitimlerini verebilecek sistemi
olmalı. Biz Almanya Ticaret Odası ile bu işi yürütü-
yor, Almanya’dan onay alıyoruz. Artık Türkiye’den
onay almamız gerek” açıklamasını yaptı.

“SİGOR“SİGORTTAA SİSTEMİNDE DEĞİSİSTEMİNDE DEĞİ--
ŞİKLİK ŞİKLİK YYAPILMALI”APILMALI”

UND olarak yeşil kart sigorta sistemini önemse-
diklerini dile getiren Kaya, “Türkiye’de hasar indi-
rimleri, araç takip sistemleri gibi belli başlı hasar in-
dirimleri bizde uygulanmıyor. Bu konuda girişimler-
de bulunduk. Hazineden Sorumlu Devlet Bakanımız
Sayın Mehmet Şimşek ve Hazine Müsteşarlığı’yla
yapılan görüşmeler sonucunda gelişmeler yaşanma-
ya başladı. Çünkü Hazine Müsteşarlığı motorlu taşıt-
lar bürosuna bu konuda gerekli çalışmanın başlatıl-
ması yönünde bir yazı göndermiş. Konuyu takip edi-
yoruz” dedi. Kaya, yürürlüğe giren 20 yaş üstü araç-
ların sınırlandırılması ile ilgili ise; “Yaş şartı sınıflandı-
rılması ile ilgili yönetmelik çıktığından beri çalışmalar
yapıyoruz. Bizler için öncelikle insan hayatı önemli.
Her bakımdan bunun sonuna kadar arkasındayız. Sa-
dece yaşa bakarak araçları trafikten çekmenin de çok
doğru olmadığını düşünüyorum. Özelliklerini koru-
duğu sürece araçların trafikte olmasına izin verilme-
li” sözleriyle UND’nin düşüncelerini dile getirdi.

“RO-LA“RO-LA, , MADDİ İMKÂNSIZLIKMADDİ İMKÂNSIZLIK--
LARALARA TTAKILDI!..AKILDI!..””

RO-LA projesi üzerinde hala çalıştıklarını belirten
Kaya, “Halkalı’da bir RO-LA projemiz var. Dün-
ya’daki en uzun RO-LA hattı olacak ve başka bir ör-
neği yok. Altı deneme seferi yaptık ve başarı ile so-
nuçlandı ancak çıkan maliyet engelini bir türlü aşa-
madık. Engellerin en büyüğü, Bulgaristan’ın geçiş
ücretlerinde indirim yapmaya ya da daha makul bir
seviyeye çekmeye yanaşmaması. Gerekli maliyetle-
rin sağlanamaması ve fon bulunamaması da,  bu pro-
jenin hayata geçirilmesini engelledi. Çalışmaları ha-
len sürdürmekteyiz” dedi.

“İPEK “İPEK YOLU CANLANACAK”YOLU CANLANACAK”
“İpek Yolu’nu tekrar yaşatma projemiz var.

Konu ile ilgili olarak İran ve Çin ile ikili görüşme-
ler yaptık. Dubai’de düzenlenen IRU Dünya Kon-
gresi’nde Pakistan, İran, Gürcistan, Azerbaycan
ve Bulgaristan ile protokol imzalandı. Bu sayede
İpek Yolu’nu eski şaşalı günlerine geri döndürme-
yi planlıyoruz. TOBB, UND ve TOFED’in sahip-
liğinde yapılacak IRU Dünya Kongresi’nde en
önemli konu da bu” açıklaması ile UND’nin diğer
faal çalışmalarına değindi.

KOTKOTASIZ ASIZ AAVRUPVRUPA, A, İLK MEYVEİLK MEYVE--
SİNİ SİNİ VERDİ!..VERDİ!..

Kotasız Avrupa Eylem Planı kapsamında çok büyük
destek aldıklarından bahsedileceğini söyleyen Kaya,
“Kotasız Avrupa Eyleminin ilk sonuçlarını aldık. Yunan
Ulaştırma Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucu,
belge kotamız 42 binden 49 bine çıktı. Yunan tarafı ilk
defa 30 bin adet ayrı bir transit kotası yarattı. Yaptığımız
görüşmeler oldukça yapıcıydı. Türk taşımcısının önemi-
ni ve bize ihtiyaçları olduğunu söylediler. İlişkilerimizin
iyi olması KUK toplantılarına da yansıdı. UND’nin yurt-
dışında iyi bir yeri var” dedi.

“OR“ORTTAK HAREKETAK HAREKET ŞARŞART”T”
Sektörünün sıkıntılı bir sene geçirdiğinden de

bahseden Kaya, “Önümüzde ki sene daha da sı-
kıntılı olabilir. Petrolün artması, taşımacılık sektö-
ründe maliyetlerin yaklaşık yüzde 30’unu kapsa-
yan bir paya sahip. Sektörün önündeki gerek ulu-
sal, gerek uluslararası engellerin bir şekilde çözü-
me kavuşturulması gerekiyor. Unutmayalım ki,
bu sektör ülkemize önemli döviz kazancı sağla-
yan lokomotif bir sektör. Ayakta kalabilmek için
hep birlikte çalışmalıyız” sözleriyle ortak hareket-
le sıkıntıların çözüme ulaşacağını vurguladı.

UND ‹cra Kurulu Baflkan› Mine Kaya, 34. Genel Kurul öncesi Uluslararas› Nakliyeciler
Derne¤i’nin (UND) baflar›lar›n›, hedeflerini ve çal›flmalar›n› anlatarak sektöre ›fl›k tuttu.

UUNNDD ‹‹ccrraa KKuurruulluu BBaaflflkkaann›› MMiinnee KKaayyaa:: ““SSaaddeeccee yyaaflflaa bbaakkaarraakk aarraaççllaarr›› ttrraaffiikktteenn ççeekkmmeenniinn ççookk ddoo¤¤rruu oollmmaadd››¤¤››nn››
ddüüflflüünnüüyyoorruumm.. ÖÖzzeelllliikklleerriinnii kkoorruudduu¤¤uu ssüürreeccee,, aarraaççllaarr››nn ttrraaffiikkttee oollmmaass››nnaa iizziinn vveerriillmmeelliiddiirr.. AAvvrruuppaa’’ddaa bbuu ssiisstteemm bbööyylleeddiirr..””
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Taşımada yük
sabitlemenin önemi

Mal can›n yongas›d›r deyimi belki de so-
rumlulu¤unu ald›¤›m›z her türlü yükün

yerine sa¤-salim ulaflt›rmam›z gereklili¤inin
en güzel ifadesidir.

Lojistik sektörü milyarlarca dolar› bulan ithalat
ve ihracat hacmiyle, her fleyin zaman›nda, so-
runsuz ve sapasa¤lam teslim edilmesi amac› ile
hizmet vermektedir.  Peki, bu sektör sorumlulu-
¤unu ald›¤› yükü yerine teslim etme sürecinde ve
yükü yol boyunca sabitleme konusunda ne ka-
dar tecrübeli?  Malzeme tedarik kadrosu ve kul-
lan›c› personeli ne kadar bilinçli ve bilgili?

Kullan›m› son 15 y›ld›r artan yük sabitleme
gerdirmelerinin, ilk kullan›ma bafllan›ld›¤› dönem-
lerde ortaya ç›kan ifl kazalar› (a¤›r yaralanma, va-
gon devrilmeleri, TIR kazalar›) sonucu, bu malze-
melerin de di¤er her türlü kifli ve ifl ehemmiyetini
yak›ndan ilgilendiren mevzularda oldu¤u gibi
belli bir standarda ba¤lanmas› gerekti¤i ortaya
ç›km›flt›r.  EN12195–2 ad›yla bütün detaylar› be-
lirlenmifl olan bu standart, kullan›c›lar taraf›ndan
bilinmeyen ve bilgisizlikten do¤an ifl kazalar›n›
ortadan kald›rmay› amaçlam›flt›r.

Peki, gerek kullan›c›n›n gerekse tedarikçinin
bilgisinin yetersiz oldu¤u ülkemizde, en etkin
kullan›ma ulaflmam›z için nelere dikkat etme-
miz gerekmektedir?

Yük sabitleme gerdirmeleri 4 temel unsurdan
oluflmaktad›r.  Birinci olarak dikkat edilmesi ge-
reken gergi aleti’dir.  Her bant geniflli¤ine sahip
farkl› tonajlarda gergi aletleri olup, kullan›lacak
tonaja uygun malzeme seçilmelidir.  25 mm ge-
niflli¤e sahip bir gergi aleti için 500N, 35 mm için
1500N, 50 mm için 2500N, 75 mm için 3500N
dayanma gücü gereklidir.

Hammadde itibariyle 1.s›n›f saç kullan›lmal›,
rahat kullan›m için pürüzsüz ve çapaklardan
ar›nd›r›lm›fl olmal›d›r. Uzun süreli kullan›m ve
çevre etkenlerinden korunmas› için galvaniz
kaplamal› veya yeni nesil Vital Anti-pas kaplan-
mal›d›r.  Do¤abilecek ifl kazalar›n› minimuma
indirmek ve yol boyunca oluflabilecek ifl aksilik-
lerini engellemek için çift kilitli fren sistemi ol-
mas›na ve bant toplama gövdesinin dolu olma-
s›na dikkat edilmelidir. So¤uk havalarda olufla-
bilecek don olaylar›na karfl› tedbir oluflturmas›
amac›yla el tutma sap›n›n plastik kapl› olmas›
tercih edilmelidir.

‹kinci olarak dikkat edilmesi gereken husus ta-
fl›y›c› kolonlard›r.  Yüksek mukavemetli yüzde
100 polyester multifilament hammaddeli bantlar,
minimum uzama ve maksimum performans
sa¤lamaktad›r.  Kimyasal özellikleri sayesinde
do¤a olaylar›ndan etkilenmeden yol boyu gü-
venlik sa¤lamaktad›r.  Geriye dönüflüm yoluyla
elde edilen ve görsel fliflkinlik sa¤lamas› d›fl›nda
hiçbir türlü standart dayanma kapasitesi olma-
yan polipropilen malzemelerin kullan›lmamas›
gerekmektedir.  

Üçüncü ana unsuru, tafl›y›c› kolonun ve gergi
aletinin ucunda bulunan ba¤lant› kancalar› olufl-
turmaktad›r. Baflka amaçlar için üretilmifl olan in-
flaat demirleri ve çubuklar›n aksine, 1.s›n›f demir-
çelik hammadde kullan›larak çekilmifl transmis-
yon mili kullan›lmal›d›r.  1,5 tonluk bir kütlenin sa-
bitlenmesi için minimum 8 mm, 2,5 tonluk için 11
mm (tercihen 12 mm) 5 tonluk için 18 mm kanca
kullan›lmal›d›r. Ifl›l ifllemi tamamlanm›fl, s›cak dal-
d›rmadan geçmifl olmal›d›r. Her türlü çevre etke-
nine ve paslanmaya karfl› galvaniz kaplanmal›d›r.   

Kusursuz bir bütünlük için gerekli olan 4. te-
mel unsur bu üç ana parçan›n birbirine ba¤lan-
mas›n› sa¤layan dikifltir. Yüzde 100 endüstriyel
polyester dikifl iplikleri kullan›lmal› ve belirli bir
kal›nl›¤›n alt›nda ip kesinlikle kullan›lmamal›d›r.
Standartlarda belirtilen flekilde dikilmeli, bant
içinde kullan›lan dokuman›n ip yönü ile dikifli ya-
p›lan iplerin yönü maksimum gücü sa¤layacak
flekilde koordine edilmelidir. 

Yukarda belirtilenler ›fl›¤›nda bir zincir en zay›f
halkas› kadar güçlüdür prensibi unutulmamal› ve
belirtilen bu 4 temel unsurdan sadece baz›lar›n›n
iyi olmas›na de¤il, her bir halkan›n en az di¤eri
kadar sa¤lam olmas›na dikkat edilmelidir.  Sat›n
al›nacak malzemenin etiket içermesine ve bu eti-
kette yazan hammaddenin, üretim tarihinin, fizik-
sel dayan›m›n, sat›n al›nan malzeme ile uyum
içersinde oldu¤u gözlenmelidir. Güvenirlili¤i is-
patlanm›fl sertifikal› ürünler, uzun süreli ve huzur-
lu kullan›m için tercih edilmelidir. Kullan›ma bafl-
larken güvenli çal›flma kapasitesinin maksimum
dayanma gücünün yar›s› oldu¤u unutulmamal›-
d›r. Hiçbir zaman belirtilen maksimum güç, nor-
mal bir çal›flma kapasitesi olarak de¤erlendirilip
kullan›lmamal›, emniyet katsay›s› en az 1:2 olma-
yan ürün tercih edilmemelidir.    

‹yi fiyata uygun mal alman›n bir sanat oldu¤u
günümüzde, artan rekabet ortam› ve zor elde
edilen kazançlar, kiflileri ister istemez ucuz mala
yönlendirmektedir.  Günü kurtarma pahas›na
ucuza al›nan ürünler yol açt›klar› kazalar ve s›k
y›pranma oran›yla daha fazla maliyeti beraberin-
de getirmektedirler. Hayat›n›n k›ymetini bafl›na
bir kaza gelmeden pek fark›na varmayan insa-
no¤lu, öncelikle kendi hayat›n›n k›ymetini daha
sonra da bütün sorumlulu¤unu tafl›d›¤› yükün
k›ymetini riske atmamal› ve bu bilinç içersinde
ucuzun basitli¤ine kaçmamal›d›r.

FARKLI BAKIŞ

H.Vedat 
ADIVAR

H.Vedat ADIVAR Zirve’ye Otokar deste¤i
E sma Sultan Yalısı’nda 20 Mart tari-

hinde düzenlenecek olan 1. Tehlike-
li Madde ve Taşımacılık Zirvesi’nin

öncesinde Otokar adına, İç Pazar Ticari
Araçlar Satış Birim Yöneticisi Murat Tokat-
lı, Otokar olarak Tehlikeli Madde Taşımacı-
lığı konusunda getirdikleri yenilikler ile
Türkiye’nin ADR’ye uyum esnasında yapıl-
ması gerekenleri aktardı.

“Tehlikeli maddelerin uluslararası kara-
yollarında taşınması ile ilgili anlaşma olan
ADR, Avrupa’da 40 yıldır yürürlükte, Tür-
kiye’deki çalışmaları ise özellikle son iki
yıldır oldukça hızlandı. ADR bir kere tehli-
keli maddeleri akaryakıt, patlayıcı madde,
basınçlı gaz gibi 9 sı-
nıfa ayırıyor ve taşın-
masından, paketlen-
mesi, yüklenmesi, bo-
şaltılmasına kadar her
aşamayı göz önünde
bulundurarak değer-
lendirmelerini yapı-
yor. ADR koşulların-
da taşımacılık yapa-
bilmek için öncelikle
ülkenin ADR tarafın-
dan tanınması ve daha
sonra ise üretilen ta-
şıt, ekipman ve donanımın ülkenin yetkili
makamınca onaylanması lazım” şeklinde
konuşan Tokatlı, Türkiye’de henüz ADR
Sertifikasını verecek olan bir kurumun be-
lirlenmediğini, bu konuda bir an önce ilgili
kurumun belirlenmesi gerektiğini vurgula-
dı. Tokatlı, Otokar’ın tehlikeli madde taşı-
macılığı ile ilgili çalışmalarına Türkiye’deki

büyük petrol firmalarından gelen talep üze-
rine başladıklarını belirterek, “1996 yılında
anlaşmamız üzerine ilk ADR sertifikalı tan-
kerleri ithal olarak getirdik ve ilk olarak
1999 yılında ADR sertifikalı kamyon üstü
tankerlerin imalatını bitirerek piyasaya sür-
dük. Daha sonra kendimizi geliştirdik semi
treylerini yaptık. Taşımacılık sektöründe
maliyetlerin önemini ve hafif bir araç ile
daha fazla yük taşındığını düşündük, alü-
minyuma yöneldik. Müşterilerimizi düşün-
düğümüzde en iyi karar buydu. 2002 yılın-
dan bu yana da alüminyum tanker treyleri
piyasaya sunuyoruz. Ayrıca 2006 yılından
beri elektronik mühürleme sistemi, elektro-

nik karışım önleme
sistemi gibi bazı ağır
tanker koşullarını uy-
guluyoruz. Şu anda
piyasanın önderi oldu-
ğumuzu rahatlıkla
söyleyebilirim” açık-
lamasıyla tehlikeli
madde taşımacılığı ko-
nusunda kat ettikleri
yolu vurguladı.

Türkiye’nin tehli-
keli madde taşımacılı-
ğı konusunda Avru-

pa’dan geride olmadığını dile getirerek To-
katlı, “ Avrupa’nın gerisinde değiliz, hatta
ilerisindeyiz bile diyebilirim. İthale bağım-
lı kalmayıp bu işi kendimiz yapabiliriz.
Kalitemiz yeterliliğimizi gösteriyor” söz-
leriyle Türkiye’nin bu konuda güçlü oldu-
ğunu belirtti.

1.Tehlikeli Madde ve Taşımacılık Zirve-

si’nin yapılacağı haberini alır almaz Oto-
kar’ın çalışmalara başladığını belirten Mu-
rat Tokatlı, “Zirve olayına satış amaçlı gir-
miş değiliz. Akaryakıt ve tankerle ilgili
sektördeki öncülüğümüzden dolayı çalış-
mada yer almak istedik. Çünkü öncü şirket
olmanın getirdiği bir takım yükümlülükler
var, bu da onlardan biri. Amacımız Oto-
kar’ın ve treyler sektörünün beklentilerini
aktarmaktır. En büyük beklentimiz devlet
nezrinde seçilecek, bize sertifika verecek,
kontrol edecek kişilerin bir an önce saptan-
ması” şeklinde konuştu.

Bu konuda geçte olsa çalışmalara başlan-
masının sevindirici bir haber olduğunu söy-
leyen Tokatlı, “ Bizimde artık hem üretici-
ler, hem piyasada faaliyet gösteren kişiler
olarak bir an önce harekete geçmemiz la-
zım. Bu süreç biraz sıkıntılı geçebilir. Hazır
olan kuruluşlar var, olmayanlar var. Herkes
elinden geleni yaparsa bunu en az sıkıntıyla
atlatırız. Gayet güvenli adımlarla yürüyüp,
Türkiye treyler piyasasını ve güvenliği ön
plana çıkararak, kontrol altına almak için
hep beraber çalışmalıyız” sözleriyle herke-
sin birlik olması gerektiğini dile getirdi.

T ürkiye’nin elektrik enerjisi
açığını kapatmak üzere alter-
natif enerji kaynaklarını dev-

reye sokmayı planlayan Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanlığı, rüzgar ener-
jisini gündeme getirdi. Ayrıca elek-
trik üretiminde güneş, jeotermal ve
hidrojen gibi kaynaklardan da yarar-
lanılması planlanıyor.

Rüzgar santrallerinin türbün, kanat
ve diğer ekipmanlarını üreten Dün-
ya’da 10’a yakın firma bulunuyor.
Türkiye’de rüzgar santrallerinin yatırı-
mını yapacak firmalar, gerekli ekip-
manlarını bu firmalardan
temin edecek. Lojistik fir-
maları ise yurtdışındaki
fabrikalarda üretilen rüz-
gar santrali ekipmanları-
nın belirtilen bölgelere ta-
şınmasını sağlayacak.

Kurulacak rüzgar san-
trallerine lojistik hizmeti
vermek için harekete ge-
çen Ulustrans, özel dona-
nımlı 10 araçtan oluşan
TIR filosu kurdu. Ekip-
manların taşınmasında
araç sıkıntısı yaşamamak
için Yunanlı bir firmayla
da iş birliği içerisine girdiklerini açık-
layan Ulustrans Genel Müdürü Olgun
Hacıalioğlu, “Ağır taşımaya giren, en-
boy olarak özel izinlere tabii her türlü
ürünü taşıyacak ekipman yatırımı yap-
tık. Ancak araç bulamıyoruz. Çünkü
bu araçların üretimi çok uzun zaman

alıyor. Şu anda bir vinç siparişi verse-
niz, 2010’da alamazsınız. Bu yüzden
Yunanlı bir firmayla işbirliği yaptık. O
firmanın 50 araçlık filosu var. O araç-
ları da bu işe kanalize edeceğiz. Türk
lojistik sektörü bu altyapıya sahip de-
ğil. Dolayısıyla rüzgar santrali yatırım-
cılarının, lojistik firmalarıyla anlaşma-
larını şimdiden yapmaları gerekiyor.
Böylece firmalar araç filolarını temin
etme yoluna giderler” dedi. Sanko
Holding’in Çatalca’da gerçekleştire-
ceği ve her biri 3’er megawatt gücün-
de toplam 20 türbünden oluşacak rüz-

gar santrali ekipmanlarını taşıdıklarını
açıklayan Hacıalioğlu, “Ekipmanlar,
Danimarka’dan İstanbul’a denizyo-
luyla getiriliyor ve limandan santralin
inşa edileceği alana ise özel TIR’larla
taşınıyor. 3 megawatt’lık bir santralin
ekipmanlarını, özel TIR’larla 14 sefer-

de taşıyoruz” diye konuştu.
YYol etüdü 6 ay sürüyorol etüdü 6 ay sürüyor
Taşıma işini üstlenecek bir lojistik

firmasının, taşıma işlemine başlama-
dan 6 ay önce santralin kurulacağı böl-
gede etüt çalışması yaptığını dile geti-

ren Hacıalioğlu, Enerji Ba-
kanlığı ve yatırımcı firmala-
rın bu süreyi de göz önünde
bulundurmaları gerektiğini
söyledi.

Hacıalioğlu, “Rüzgâr
santrali ekipmanlarının ta-
şınması çok zor iş. Çünkü
ebatları çok büyük. Bu
yüzden yol güzergâhı çok
önemli. Yolun dönüş çapı-
nın, eğiminin çok iyi he-
saplanması gerekiyor. Hat-
ta bu santrallerin kurulaca-
ğı çoğu yerde yol bile yok.
Önce yolu açılması gereki-

yor. Bu çalışmaları santrali üreten fir-
ma, yatırımcı şirket ve lojistik firması
birlikte yürütmesi gerekiyor. Yani bu
iş uzun zaman alıyor. Zaten Türki-
ye’nin enerji sıkıntısı var. O yüzden da-
ha fazla geç kalmamak lazım” dedi.

Ç anakkale Sanayici ve
İşadamları Derne-
ği(ÇASİAD) tarafın-

dan 2007 yılının şirketi seçi-
len İÇDAŞ Çelik Enerji Ter-
sane ve Ulaşım Sanayi A.Ş,
Çanakkale’ye 1,5 milyar do-
larlık yeni bir yatırım yapaca-
ğını açıkladı. 

İÇDAŞ Çelik Enerji Tersa-
ne ve Ulaşım Sanayi A.Ş, Ça-
nakkale’ye katkılarından ve
başarılı çalışmalarından dola-
yı Çanakkale Sanayici ve İşa-
damları Derneği tarafından
2007 yılının şirketi seçildi.
İÇDAŞ Genel Müdürü Bü-
lend Engin, bu başarıların
kendilerine yön verdiğine
dikkat çekerek, Çanakkale’ye
2011 yılına kadar 1,5 milyar
doları bulacak yeni yatırımlar
yapacaklarını müjdeledi.

Çanakkale’de 9 yıldır fa-
aliyette bulunan İÇDAŞ, bu
ilde ilk kez yılın şirketi seçil-
di. Çanakkale’yi üretim üssü
seçen İÇDAŞ, halen 6 bin
500 kişi istihdam ederken,
demir çelik, ulaşım, enerji,
tersanecilik, armatörlük gibi
alanlarda ülkemize katma
değer sağlıyor. İlde gerçek-
leştireceği yeni yatırımlarla
Çanakkale’deki istihdamını
10 bin kişinin üzerine çıkar-
mayı hedefliyor. 

CASİAD’ın 16. kuruluş
yıldönümü etkinliklerinde dü-
zenlenen törende, ödülü Der-
nek Başkanı Hüseyin Yal-
man’ın elinden İÇDAŞ Genel
Müdürü Bülend Engin aldı.
Engin, Çanakkale’de kurulu
tesislerinin potansiyel değeri-
nin 3 milyar Amerikan Doları
üzerinde olduğunu hatırlata-
rak, “2011’e kadar 1200
MW’lık süper kritik enerji
üretim tesisi ve gemi sacı üre-
tim tesislerinin devreye gire-
cek. Ayrıca 250 bin DWT ton-
luk gemi yapımı için 3 kuru
havuz inşasını gerçekleştire-
ceğiz” dedi.   

İÇDAŞ, Çanakkale’deki
önemli konumunun yanı sıra
Türkiye’nin de ilk 13 büyük
kuruluşu arasında yer al-
maktadır. Gerçekleştirdiği
üretim ve sağladığı istihda-
mın yanı sıra kültür, sanat,
spor ve eğitime sağladığı
katkılarla sosyal sorumlu-
luklarına da önem verdikle-
rini belirten İÇDAŞ A.Ş Ge-
nel Müdürü Bülend Engin,
başarılarının, akıl ile demok-
rasinin vazgeçilmez birlik ve
bütünlüğüne olan inançların-
dan kaynaklandığını, yöne-
tim ve kalite anlayışlarının
ana felsefesinin de buna da-
yandığını ifade etti.

Murat Tokatl›; “Türkiye, tehlikeli madde tafl›mac›l›¤› konusunda ekipman olarak Avrupa devleri ile yar›flacak
yeterlili¤e sahip” aç›klamas› ile 1. Tehlikeli Madde ve Tafl›mac›l›¤› Zirvesi öncesi umut verdi.
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TTookkaattll››,, ssaann››llaann››nn aakkssiinnee TTüürrkkiiyyee’’nniinn AAvvrruuppaa’’nn››nn ggeerriissiinnddee oollmmaadd››¤¤››nn›› vvuurrgguulluuyyoorr

‹ÇDAfi’tan
Çanakkale’ye
yeni yat›r›m

Ulustrans, özel TIR
filosunu kurdu!..
Ulustrans, özel TIR
filosunu kurdu!..
Ulustrans, kurulacak Rüzgar Santralleri’ne lojistik hiz-
meti vermek üzere 10 araçtan oluflan özel TIR filosu
kurdu. Firma, ayr›ca sektörde artan talebi karfl›lamak
içinde Yunanl› bir firmayla ifl birli¤i içerisine girdi.

IRU Dünya Kongresi Türkiye’de
5 kıtadaki 72 ülkeden 180 meslek

örgütünü çatısı altında toplayan
ve dünya çapında uluslararası

karayolu taşımacılığı sektörünün çı-
karlarını savunan Uluslararası Kara-
yolu Taşımacılığı Birliği’nin (IRU)
31. Dünya Kongresi 15–16 Mayıs
2008 tarihlerinde UND, TOBB ve
TOFED işbirliğinde Türkiye’de ger-

çekleştirilecek. IRU tarafından gele-
neksel olarak 2 yılda bir düzenlenen
IRU Dünya Kongreleri, karayolu ta-
şımacılığı sektör liderlerinin buluşma-
sı, sektörün durumunun değerlendiril-
mesi ve geleceğinin daha iyi şekillen-
dirilebilmesi için olumlu çalışmalar
yapmayı amaçlamakta. Kongrelerde,
uluslararası ticaret kapsamında taşı-

macılıkla ilgili olarak, gelecekte hü-
kümetlerin gündemine gelebilecek
konular da önceden değerlendiriliyor.

Bu yıl ülkemizde gerçekleştiri-
lecek olan 31. IRU Dünya Kon-
gresi’nin ana teması “Yeniden
Canlanan İpek Yolu: Karayolu Ta-
şımacılığı Barış ve Refah Getiri-
yor” olarak belirlendi.
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Cefakar taşıyıcılar
Ü lkemiz içerisinde ve uluslararası nakli-

yecilikte, toplumda önemli bir hizmet
sektörü ifa eden cefakâr taşıyıcılar sektörü-
nün personelini selamlıyorum!..

Bilindiği üzere, bu sektörde çalışan kam-
yon, TIR vb. araçlarda şoförlük yapan arka-
daşlarımız çeşitli risklerle karşı karşıyalar.
Günlerce, haftalarca hatta aylarca evlerin-
den ve ailesinden uzakta görevlerini yerine
getirirken, direksiyon başında kazalarla ve
sabotajlarla dul bir eş ve yetim çocuklar bı-
rakarak canlarını kaybedebiliyorlar.

Onun için bu sektörde çalışan kardeşleri-
mizi can-ı gönülden kutluyorum. Bu gibi du-
rumlarda yetim aileleri adına bir yardım fo-
nu kampanyası başlatılmasından yanayım.

Bu fonun oluşturulması içinde önce siya-
silerimize sonra sivil toplum örgütlerimize
büyük görevler düşmektedir. Başlatılacak
bu yardım fonu sayesinde; talihsiz olaylar
sonrası hayatını kaybeden sektör mensup-
larımızın geride kalan gözü yaşlı eşlerine,
boynu bükük yavrularına bir nebzede olsu
katkı sağlanmış olur.

Doğu’nun çetin coğrafya ve sert ikliminde
bendeniz de sektör adına taşıyıcılar koope-
ratifini (11 no’lu Sınırlı Sorumlu Taşıyıcılar
Kooperatifi) açmış olmanın kıvancını duy-
maktayım.

Kooperatifimiz Bitlis ilinin Hizan ilçesinde-
dir. Sorunlarınız, iletişim ve paylaşmayla
azalır diyor, bu camiada çalışan herkese
saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

YAKLAŞIM

Yakup
AKTAŞ

Yakup AKTAŞ

11 No’lu S.S. Taşıyıcılar Koop. BaşkanıTonaj denetimlerinde,
2871 araç cezaland›r›ld›

K arayollarında ağırlık ve boyut kon-
trollerine önem veren Ulaştırma Ba-
kanlığı, sürücülere göz açtırmıyor.

Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlükleri so-
rumluluk alanlarıyla seyyar kantarların bulun-
duğu bölgelerde yapılan denetimlerde, 4925
sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 2918 sayılı
Karayolu Trafik Kanunu’na aykırı hareket
eden sürücüler idari para cezasına çarptırıldı.

Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlükle-
ri’nin bulunduğu Adana, Ankara, Antalya,
Bolu, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul,
İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon’da 260 bin
598 araçta yapılan kontrollerde 2 bin 871 ara-
ca 2 milyon 314 bin 561 YTL ceza kesildi.

Seyyar kantarlar ile yapılan ağırlık ve bo-
yut denetimlerinde ise 4 bin 87 adet araç kon-
trol edildi. Yapılan kontrollerde 806 araca,
908 bin 16 YTL para cezası kesildi. Adana’da
316 araca 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanu-
nu’na istinaden para cezası kesilirken, 393
araçta 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanu-
nu’ndan işlem gördü. İstanbul’da 4925 sayılı
Karayolu Taşıma Kanunu’na aykırı hareket
eden 36 araca cezai işlem uygulanırken,
Samsun’da da 1 araç 4925 sayılı Karayolu
Taşıma Kanunu’na aykırı hareket etmekten

işlem göndü. 2918 sayılı Karayolu Trafik Ka-
nunu’na aykırı hareket eden İstanbul’da 11,
Samsun’da da 49 araca işlem yapıldı.

Valiliklerin sorumlu olduğu alanlarda İl
Özel İdare, Emniyet ve Jandarma tarafın-
dan gerçekleştirilen ağırlık ve boyut kon-
trollerinde ise toplam 8 bin 475 araçta de-
netim yapıldı. Yapılan denetimlerde 483
araca, 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanu-
nu’na aykırı hareketten dolayı 992 bin 555
YTL para cezası verildi.

Ulaflt›rma Bakanl›¤› Bölge Müdürlükleri taraf›ndan 1 Ocak-11 fiubat 2008 tarihleri aras›nda gerçeklefltirilen
a¤›rl›k ve boyut kontrollerinde 2 bin 871 araca 2 milyon 314 bin 561 YTL para cezas› kesildi

AA¤¤››rrll››kk vvee bbooyyuutt ddeenneettiimmlleerriiyyllee oollaass›› ggüüvveennlliikk ssoorruunnuu vvee ttrraaffiikk kkaazzaa--
llaarr››nn››nn öönnüünnee ggeeççiillmmeeyyee ççaall››flfl››rrkkeenn,, ggöörreevvlliilleerr ttaarraaff››nnddaann bbeellggeessiizz
ççaall››flflaann aarraaççllaarrddaa bbiirr bbiirr tteessppiitt eeddiilleerreekk cceezzaallaanndd››rr››ll››yyoorr..

B itlis’in Hizan İlçe-
si’nde karşılaştığı-
mız kamyoncu Şirin

Aydın, “Sesimizi duyurun”
diyerek bizi görür görmez
anlatmaya başlıyor.

Eskiden işlerinin iyi oldu-
ğunu, getirilen uygulamalar-
la mazot parası bile bulama-
dıklarını söylüyor. “Eskiden
ucuz mazot alıyorduk, litresi
1 YTL’den şimdi 2,70 YTL’
ye alıyoruz. Kimse bizi düşünmüyor. To-
naj uygulamasıyla birlikte, hangi yüke gi-
dersek gidelim mazot parasını çıkaramı-
yoruz” diyen Aydın, kamyonunun bile
para etmediğini söylüyor. “Önceden
30–35 bin YTL’ ye aldığımız kamyonu

tekrar satmak istediğimizde 40–45 bin
YTL’ ye satıp para kazanabiliyorduk.
Hem çalışarak, hem de satınca kazanıyor-
duk. Oysa şimdi 2005 model 120 bin
YTL’ ye aldığımız kamyonu satışa çıkart-
tığımızda 60 bin YTL’ ye gitmiyor. İşler

gittikçe kötüleşiyor” Şirin
Aydın’ın 7 aydır kamyonu
bağlı, para kazanmadan
kamyonuna baktığı içinde
çaresiz. “Bağlı kamyonla-
rımıza vergi, taşıt pulu,
kasko yıllık olarak 6 bin
YTL ödemek zorundayız.
Karnımızı doyuramıyoruz
ki, dolayısıyla ödeyemiyo-
ruz. Bu çekilecek çile mi?”
Devletin istediği belge-

lerle sırtındaki yük daha da artıyor Ay-
dın’ın, yetkililere soruyor. “Herkesin gözü
kamyoncularda. Her yıl bir şey istiyorlar
bizden, her geçen gün yenisi. K1 belgesi,
SRC belgesi… Bir yıl geçmeden yenisi…
Ne zaman bitecek bu?”

Kamyoncu kötüye gidiyor
Kamyoncunun hayat yolculu¤u gittikçe zorlafl›yor. Mazot pahal›l›¤›, tonaj uygulamas›, vergi, istenilen
belgeler derken s›k›nt›lar gittikçe büyüyor. Tüm bunlara ra¤men kamyoncu sorun yerine çözüm istiyor

Haşimoğlu,
Abak’ı ziyaret etti
S ilopi Şoförler

ve Otomobil-
ciler Odası Başka-
nı Heşar Haşi-
moğlu, Habur Sı-
nır Kapısı üzerin-
den taşımacılık ya-
pan şoförlerin so-
runlarını görüşmek için
Kaymakam Aydın
Abak’ı ziyaret etti.

Habur’un ilçe halkı
için büyük önem arz et-
tiğini dile getiren Haşi-
moğlu, “Şoförlerimizin
yaşadığı sorunlar halkı-
mıza ekonomik anlamda
yaşıyor. Eğer buradaki
sorunlar çözüme kavu-
şursa, ilçemizde de eko-

nomik sorunların önüme
geçilecektir. Bölge hal-
kımızın tek geçim kay-
nağı Habur’dur”dedi.

Kaymakam Abak
ise, görevi gereği Ha-
bur Sınır Kapısı’ndan da
sorumlu olduğunu be-
lirterek şoförlerin so-
runlarını çözmek için
oda başkanı ile koordi-
neli çalışmalar yapa-
caklarının altını çizdi. 

Ekonomik ve toplumsal flartlar, kamyoncuyu olumsuz etkiliyor

Suriye, şoförleri
çileden çıkardı
C ilvegözü Sınır Kapısı’ndan

çıkarak Suriye üzerinden
Orta Doğu ülkelerine geçiş

yapan Türk şoförleri, Suriye’nin ye-
ni uygulamasından rahatsız oldu.

Suriye’nin son bir hafta içerisin-
de mazot fiyatlarına anormal dere-

ce zam uyguladığını dile getiren
TIR şoförleri, bu uygulamanın
Türk şoförlerine yönelik bir dayat-
ma olduğunu ve bununla birlikte
Suriye üzerinden Orta Doğu ülke-
lerine geçiş yapan konvoy sanının
da bire indiğini iddia etti.

Bu arada Cilvegözü ile
Suriye Sınır Kapısı arasın-
da bulunan tampon bölge-
de araçların çok oluşu yü-
zünden tıkanma meydana
geldiği belirtildi.  Yaklaşık
1000 aracın yolu tıkadığı
tampon bölgedeki izdi-
ham yüzünden Cilvegözü
Gümrük Sahası’na araç
alımı da durduruldu. Böy-
lece Cilvegözü tarafında
kuyruk oluşmaya başladı.Suriye, nakliyeciye sorun ç›karmaya bafllad›
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