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Motorin Fiyatlar›
‹stanbul :   3.29
Ankara :   3.33
‹zmir :   3.28

Adana :   3.28
D.Bak›r :   3.35
Kayseri :   3.32

“Turko’ların başarısının sırrı’

FARKLI BAKIŞ

YYazısı 9’daazısı 9’da

Sarı inek verildiğinde böyle olacağını söylemiştik!

GÜR SES

YYazısı 1azısı 11’te1’te

Ertuğrul 
TARHAN

Ertuğrul TARHAN

Nilgün
ÖNKAL

Nilgün ÖNKAL

TIR başına giriş ücreti olarak iste-
nen 271 doları “haraç” olarak gö-

ren TIR şoförleri, bu maaliyetin
Türk nakliyecisini yok edeceğini sa-
vunuyor. Kapıkule Sınır Kapısı’nda
kontak kapama eylemi yaparak sesle-
rini yetkililere duyurmak isteyen TIR
şoförleri, Türk hükümetinin soruna
el atmasını istedi. Durumu, “Türk
nakliyecisini yok etme” adına yapılan
bir proje olarak değerlendiren şoför-
ler, Türk yetkililerin nakliyecinin ar-
kasında durmadığını iddia etti. Bir
İranlı nakliyecinin Türkiye’yi 17
YTL’ye baştan sona geçtiğini belir-
ten TIR şoförü Ender Sat, kendisinin
Bulgaristan’a girdiği anda dezenfekte
ücreti olarak para verdiğini söyledi.

“Sektör şu anda bitmek üzere” di-
yerek durumun ciddiyetine dikkat çe-
ken İsmet Koç ise, “Ulaştırma Ba-
kanlığı nakliyecisini sahiplenmiyor.
Bulgar hükümeti tarafından istenilen
ücretin TIRcılar tarafından ödenme-
si mümkün değil. Bu rakam yıllık
olarak düşünüldüğünde 100 milyon
dolar Türkiye’den çıkmış olacak” de-
di. Maliyetlerin her geçen gün biraz
daha arttığına dikkat çeken şoförler

kendilerini en dertli sektör olarak ni-
telendirdiler. Sorunlarının, aslında
Türkiye ihracatını tehdit ettiğine dik-
kat çeken TIR’cılar, yetkililerin so-
runlara yeterince eğilemediğini dile
getirerek “Ulaştırma Bakanı’nın so-
runlarımızı bildiğine inanıyoruz.
Ama ilgilenmek ya işine gelmiyor, ya
da havacılık ve denizcilikle ilgilen-
mekten bize fırsatı kalmıyor” sözle-
riyle yetkililere isyan eder durumda-
lar. 

Her gümrükte sorun yaşadıklarını
belirten şoförler, “Bize gümrükten çı-
karken gümrüksüz mazot alma hakkı
sağladılar, ama aynı zamandan yurt
dışından gelene de bu hakkı verdiler.
Yurtdışından gelenler mazotu alıp ge-
liyor burada satıyorlar. Bizim silahım-
la bizi vuruyorlar” sözleriyle sorunla-
rını dile getirdiler. 

Yaşanılan sorunların sektörün kim-
sesiz bırakılmasından kaynaklandığını
belirten TIR şoförleri “Bakanlık ola-
rak nakliyecine, halkına sahip çık. Bi-
zim devletimiz mi var? Yaşadığımız
geçiş ücreti konusu neden kaynakla-
nıyor. Uluslararası hukukta nasıl bu
kadar basiretsiz olabiliyoruz” dedi. 

Yan sanayi de¤il, orijinalim…
Türkiye’nin ilk bayan otobüs, TIR,

tanker, ambulans, kargo, taksi ve
çekici floförü o…

¥¥ SSaayyffaa 1122’’ddee

Koluman art›k Antalya’da
Koluman Kögel Treyler Sanayi

Afi. Do¤an Yüncüo¤lu ile muhte-
flem de¤ifliklikler ve yap›lanmalar
gerçeklefltiriyor. ¥¥ SSaayyffaa 1111’’ddee

Yerlileflmeye az kald›
Renault Trucks, Ankomak Fua-

r›’ndan bu yana Renault Trucks da
yaflanan de¤ifliklik ve geliflmeleri
de¤erlendirdi. ¥¥ SSaayyffaa 1100’’ddaa

Kassbohrer’e DAF niflan›
Kassbohrer Ürün Yöneticisi Salih

Ar›süt, Kassbohrer Alüminyum Si-
lobas ve DAF CF 85 çekiciyi tan›tt›.

¥¥ SSaayyffaa 99’’ddaa

Kamyoncu isyandaKamyoncu isyanda

Bulgarlar›n 28 Haziran itibariyle uygulad›¤› “ka-
nunsuz” geçifl ücreti uygulamas›, ‹stanbul’da

9 Temmuz tarihinde toplanan Karadeniz Ekono-
mik ‹flbirli¤i Kara Tafl›ma Dernekleri Birli¤i Yöne-
tim Kurulu Toplant›s›’nda (BSEC-URTA) ele al›n-
d›. Türk TIR’lar›na karfl› uygulamaya konulan ge-
çifl belgesi ücretleri tart›flmalara neden oldu.

Kanun tan›maz Bulgaristan’›n ehli-keyf uygula-
mas›n›n çözümü için, toplant›da Türk ve Bulgar
yetkililerinin en k›sa zamanda bir araya gelmeleri
talep edildi.

Uygulaman›n Türk ve Bulgar nakliyecilerinin ç›-
karlar›n› zedeleyece¤i; tüm BSEC sürecini ve iki
önemli üye ülkenin gerek ekonomik, gerekse si-
yasi iliflkilerin olumsuz etkilenmesinden endifle
duyan birlik, konuyla ilgili çeflitli kararlar ald›.

Al›nan kararlar flu flekilde:
* Ücretli transit geçiflin yeniden tesisi ve onu ta-

kiben ilgili devletlerce karfl›l›kl› tedbirler al›nmas›-
na yönelik atmosfer, karayolu tafl›mac›l›¤›na ve
bölgede ikili ve transit karayolu tafl›mac›l›¤›n›n
aflamal› olarak serbestlefltirilmesini öngören KE‹
Bölgesinde Karayolu ile Eflya Tafl›mac›l›¤›n›n Ko-
laylaflt›r›lmas›na dair KE‹ Mutabakat Zabt›n›n tam
ve h›zla uygulanmas› için KE‹ Örgütü ile BSEC-
URTA taraf›ndan uzun zamand›r gösterilmekte
olan gayretlere zarar vermektedir. 

* ‹kili sorunlara çözüm bulmaya çal›fl›rken hükü-
metlerin, sonuç itibariyle ekonomik ve ticari iliflki-
lerine ve karayolu tafl›mac›l›k sektörüne yönelik
y›k›c› tedbirler almaktan her zaman kaç›nmalar›
gerekti¤ine inan›yoruz.

* Hükümetlerin karar ve eylemlerinde DTÖ Üye-
leri aras›nda transit serbestîsini öngören GATT
Anlaflmas›’n›n 5. Maddesi’ne kesinlikle riayet et-
meleri gerekir. Keza Bulgaristan ve Türkiye hem
DTÖ’ye üyedir hem de GATT Anlaflmas›n› imza-
lam›flt›r. 

* Yukar›daki evrensel prensipler, eflyalar›n ser-
best dolafl›m› prensibi, AB ve Türkiye aras›ndaki
Gümrük Birli¤i’nin gerekleri ve KE‹ karayolu tafl›-
mac›l›¤› sektörünün yukar›daki endifleleri çerçe-
vesinde Bulgar ve Türk makamlar› ücretli transi-
tin yeniden tesisi ile di¤er karfl›l›kl› tedbirler konu-
sundaki pozisyonlar› yeniden gözden geçirmeli-
dir.

* AEBTRI ve UND, daha yak›n iflbirli¤i içerisinde
bulunmal› ve mevcut sorunlara h›zl› çözümler ge-
tirmek maksad›yla Bulgar ve Türk makamlar› ara-
s›nda yap›c› bir diyalog tesis edilmesine katk›
sa¤lamal›d›r.

* Her iki taraf da Bulgaristan ve Türkiye aras›n-
da ve tüm KE‹ bölgesinde nihayetinde ikili ve
transit tafl›mac›l›¤›n serbestlefltirilmesi için çal›fl-
maya ve dolay›s›yla eflyalar›n s›n›r ötesinde ser-
bestçe dolafl›m›nda önemli bir geri ad›m niteli¤i
tafl›yan ücretli transit kotan›n yeniden tesisi gibi
birbirileri üzerinde uygulad›klar› karar ve eylemle-
rini iptal etmelidir,

* BSEC-URTA Baflkan› Bulgar ve Türk makam-
lar›yla en üst düzeyde temaslar yapacak ve onla-
r› kolektif bir aç›k mesaj› niteli¤inde olan iflbu ka-
rar hakk›nda bilgilendirecektir.

Bulgaristan’a uluslararas› alanda ilk tepki!
Do¤an grubu bünyesinde faaliyet gösteren Seda ‹n-

flaat Sanayi ve Ticaret A.fi,  taraf›ndan Havsa Zar-
bun Sanayi Bölgesine yap›lmas› planlanan Avrupa’n›n
en lojistik merkezi için ilk somut ad›m at›ld›.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odas› Yönetim Kurulu
Baflkan› Ümit M›hlayanlar’›n daveti üzerine Mecliste
gündem d›fl› söz alan Seda ‹nflaat Sanayi ve Ticaret
A.fi. Genel Müdürü ‹rfan Özen, proje hakk›nda mec-
lis üyelerine bilgi verdi.

Özen, 2 milyon 427 metrekare alan üzerine kurula-
cak olan Havsa Uluslararas›
Lojistik Merkezinde 2 bin ki-
flinin üzerinde istihdam sa¤-
lanaca¤›n› söyledi.

Demiryolu tafl›mac›l›¤›n›n
esas al›nd›¤› projenin haya-
ta geçmesi için herkesin
deste¤ini isteyen Seda ‹n-
flaat Sanayi ve Ticaret A.fi
Genel Müdürü ‹rfan Özen,
söz konusu projenin ger-
çekleflmesi halinde Havsa
baflta olmak üzere tüm Edirne bölgesine ekonomik
anlamda büyük katk›lar sa¤layaca¤›n› vurgulad›.

Havsa Uluslararas› Lojistik Merkezi projesi kapsa-
m›nda Avrupa’n›n önde gelen lojistik flirketleri ile gö-
rüflerek olumlu cevaplar ald›klar›n› belirten Özen, pro-
jenin hayata geçmesinde Edirne’de bulunan sivil top-
lum örgütlerinin deste¤ine ihtiyaç oldu¤unu belirtti.

Özen, “Proje 80–100 lojistik firmas› içinde bar›nd›ra-
cak. Havsa Uluslararas› Lojistik Merkezi Edirne ve ci-
var› için önemli bir proje. Proje ile iki binin üzerinde in-

san istihdam edilecek. Proje demiryolu tafl›mac›l›¤›na
dayand›¤› için Abalar ve Azatl› köyü aras›ndaki demir
yolu ba¤lant› çal›flmalar›na devam ediyoruz. Burada
bir sorun ç›kmas› halinde alternatif olarak K›rcasa-
lih’te at›l durumda bulunan gar› kullanaca¤›z” dedi.

Havsa Uluslararas› Lojistik Merkezi projesini 2 y›l gi-
bi bir süreçte tamamlamay› planlad›klar›n› belirten
Özen, Havsa Uluslararas› Lojistik Merkezinin Avrupa
ile Türkiye aras›nda bir köprü görevi görece¤ini düflü-
nüyor.

Havsa Uluslararas› Lojis-
tik Merkeziyle Edirne’nin
Avrupa’n›n üssü durumuna
gelece¤ini hat›rlatan Özen,
Projeye hakk›nda Türki-
ye’nin en büyük iki kara ta-
fl›mac›l›¤› devi UND ve RO-
DER ile görüflerek proje
hakk›nda destek ald›klar›n›
da “Proje hakanda UND ve
RODER Baflkanlar› bizlere
tam destek verdi. Bizlerde

projemizi onlara anlatt›k. Avrupal› lojistik firmalar›nda
bu projeleye katk›lar› büyük olacak”  sözleriyle belirt-
ti.

Havsa Uluslararas› Lojistik Merkezinin hayata geç-
mesi için Edirne Ticaret ve Sanayi Odas› Meclis Bafl-
kan›n›n büyük destek verdi¤ini de söyleyen Seda ‹n-
flaat Sanayi ve Ticaret A.fi Genel Müdürü ‹rfan Özen,
yüzde 60’› Do¤an Grubuna ait Zarbun Sanayi Bölge-
sinin 2 y›l› içinde bölge ekonomisine büyük katk›lar
sa¤layaca¤›na inan›yor.

Edirne Avrupa’n›n Lojistik üssü olacak

Bulgaristan’›n TIR bafl›na girifl ücreti olarak istedi¤i 271 dolar, patronlar-
dan çok floförleri çileden ç›kard›.

Belgelerin ‘maflallah›’ var(!)
Ticaret ve TIR Daire Başkanlığı’nın verile-
rine göre; 2008 yılının ilk döneminde  geçiş
belgesi sayısı, 2007 yılının ilk dönemine
oranla yüzde 34,63 arttı. Yine aynı dönem-
lerde verilen TIR Karnesi sayısında da yüz-
de 4,27 yükseldi. 2007’nin ilk  döneminde,
438 bin 605 belge verilirken, 2008 yılının ilk
döneminde bu rakam 590 bin 503’e yüksel-
di. 369 bin 340 olan Tır Karnesi sayısı da
385 bin 101 oldu. Haziran 2007’de 75 bin
149 olan geçiş belgesi, Haziran 2008’de 97
bin 818’e yükseldi. Haziran 2007’de verilen
64 bin 258 TIR Karnesi de 2008’de yüzde
0,36 azalarak 64 bin 28’de kaldı.

Türkiye-ÇEK belge kotalar› artt›
Türkiye - Çek Cumhuriyeti Kara Ulaştır-
ması Karma Komisyon Toplantısı İstan-
bul’da yapıldı. Toplantıda 2008 yılı kesin,
2009 yılı geçici belge kotaları değerlendi-
rildi. Belgeler, ikili taşımalar için 3 bin,
ikili/transit taşımalar için 5 bin 500 ve
üçüncü ülke taşımaları için 1.500 adet
olarak belirlendi. Bu bağlamda, 2006 yılı
KUKK Toplantısı Protokolü kararlarına
göre toplamda 5 bin 500 adet olan iki-
li/transit geçiş belge kotası 8 bin 500 ade-
de yükseldi. Ayrıca, belgelerin 3 bin ade-
dinin sadece ikili taşımaları, kalan 5 bin
500 adedinin ise ikili/transit taşımaları
kapsadığı kaydedildi. 

Mar-Port, Kum-Port, Soyak gibi liman işletmeleri-
nin olduğu Ambarlı Limanı’nda işler durdu. Yaklaşık
400 çalışanın Liman-İş sendikasına üye olmasının ar-
dından işten çıkarma gibi son derece ilkel bir yola baş-
vuran firmalar, Türkiye’nin ekonomisine dolaylı yol-
lardan darbe vuruyorlar! Günlük 5 bin konteyner ha-
reketinin yaşandığı Ambarlı Limanı’nın yaklaşık
3/4’lük işletme oranı durmuş vaziyette. İhracat ve itha-
lat yapmak isteyen firmaların konteynerları ne gemi-
lere yüklenebiliyor, ne de gemilerden indirilebiliyor.
Tabiri caizse Ambarlı da hayat durmuş vaziyette.

Limanda faaliyet gösteren bir firmadan aldığımız
bilgiye göre; limanda elleçleme esnasında kullanılan
ağır yük araçlarının operatörlerinin olduğu grup, Li-
man-İş Sendikası’nın aldığı ortak kararla süresiz gre-
ve çıktı. Liman-İş Sendikası ile
yaptığımız görüşme neticesin-
de, sendika başkanın limanda
greve çıkan işçilerle birlikte ol-
duğu ve grevin önümüzdeki
günlerde nasıl bir seyir alacağı
konusu, sendika yöneticileri ve
işçi temsilcilerinin yapacakları
ikili görüşmeler neticesinde şe-
killenecek.

Suç: Sendikal› olmak! Suçlu: Çal›flan!Devlerin Bulgar ayaklanmas›
Bulgaristan’ın Türk TIR’larına transit ve ikili ge-

çişler esnasında uyguladığı 271 dolarlık “haraç”
politikasına, Türk lojistik
sektörünün iki saygın
derneği sert tepkiler ver-
di. İki dernekte konuyla
ilgili açıklama bombardı-
manı yaptı.

¥¥ SSaayyffaa 66--77’’ddee

‹craat yok, siyaset var (!)
Yürürlüğe 1 Ocak 2009’da tarihinde girme-

si planlanan ADR Konvansiyonu, 2010’a er-
telendi. ADR’nin er-
telenme nedenlerini
Ulaştırma Bakanı  Bi-
nali Yıldırım’a sor-
duk.

¥¥ SSaayyffaa 22’’ddee

HER ZAMAN TAZE GÜNLÜK BALIK
ADEM BABA BALIK LOKANTASI

Adres: Satışmeydanı Sok. No: 2
Arnavutköy/İSTANBUL
Tel: (0212) 263 29 33

Adres: Satışmeydanı Sok. No: 2
Arnavutköy/İSTANBUL
Tel: (0212) 263 29 33

TIR şoförleri, Bulgar uygulamasını protesto için araç anahtarlarını yere
fırlattılar. TIR’cılar Kapıkule Sınır Kapısı’nı 6 saatliğine geçişe kapadı. 
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Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Türkiye Odalar Borsalar Bir-
liği (TOBB) meclis toplantısının ardından Petrol Sanayi Der-

neği Meclisi Başkanı Canan Ediboğlu 10 numara yağın akaryakıt
olarak tüketimi hakkında yazılı açıklamada bulundu.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Ediboğlu’nun
toplantının gündemiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, dolaylı
vergilerin önemli ölçüde sağlandığı sektörlerin başında gelen
akaryakıt sektörünün, kayıt dışı ile ilişkili olarak anılmasından
meclis olarak rahatsızlık duyduklarını dile getirdi.
Edipoğlu; “Yazar kasa ve lisans sistemiyle kayıt dışı 
faaliyet azaldı?
Ulusal marker (işaretleyici), yazar kasa ve lisans sisteminde gös-
terilen hassasiyetle birlikte sektördeki kayıt dışı faaliyetlerin cid-
di oranda azaldığını ifade ettiği yazılı açıklamada Ediboğlu, 2008
yılının ilk çeyreğinde beyaz ürün tüketimindeki artışın yüzde 1,
toplam motorin tüketiminin yüzde 3,4 olarak gerçekleştiğine de
değindi. 
Yüksek vergiler tüketiciyi 10 numara yağa yönlendiriyor
Ayrıca sektörün, 10 numara yağ sorunuyla karşı karşıya olduğu-
na dikkat çeken Ediboğlu, bu sorunun yüksek vergilerin neden
olduğu fiyat farkları nedeniyle ortaya çıktığını belirtti. Düşük vis-
koziteli baz yağlar ve atık yağların yanı sıra, farklı maddeler de
içeren ve gerek araçlar gerek de çevre için son derece zararlı olan
10 numara yağın, 2007 yılının ortalarından itibaren akaryakıt ola-
rak kullanılmasına değindi. Kayıt dışı ve lisanssız bir faaliyet ola-
rak gerçekleşen bu satışların, çok büyük hacimlere ulaştığını be-
lirterek ayrıca ciddi vergi kaybına neden olduğunu da belirtti.
Merdiven altı satış için kamyon garajlarını tercih ediyor
Canan Ediboğlu’nun verdiği bilgide 10 numara yağın kayıt dı-
şı faaliyetlerinin, motorin yağı ve benzeri isimler altında yürü-
tüldüğüne ve bu faaliyetlerin genellikle kamyon garajlarında,
sanayi sitelerinde ve yol boylarındaki çeşitli dükkânlarda ger-
çekleştirildiğini belirtti.

C M Y K
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ADR Konvansiyonu’nda AB
Kapsam›nda Önemliyiz!..

Ç a¤›m›zda tehlikeli konum özelli¤i tafl›-
yan maddelerin afla¤› yukar› birçok sek-

törde kullan›lmas›ndan dolay› oldukça a¤›r
tonajlar teflkil eden bu maddeler demiryolu,
karayolu, deniz yolu ve boru hatlar› ile ta-
fl›nmakta olup yüzde 80 a¤›rl›kl› kimyasal
maddelerde ülkeler ticaretinin yaklafl›k yüz-
de 10’luk bir k›sm›n› meydana getirmekte-
dir. Tehlikeli Madde; Çok zehirli, yüksek
derecede parlay›c›, bas›nç oluflturan ve ya-
n›c› olarak nitelendirilen bu maddeler ola-
rak tan›mlanmaktad›r. Bunlar aras›nda si-
yanür, organo-metalik bileflenler ve a¤›r de-
recede metaller insan sa¤l›¤›na ve çevreye
çok zehirli olduklar›ndan bu maddelerin çok
düflük miktarlar›n›n çevreye yay›lmas› bile
çok ciddi boyutlarda sorunlara neden ol-
maktad›r.
Dünyada geliflmekte olan endüstriyel üre-
timle beraber ham madde ve mamul mad-
de tafl›mac›l›¤› da bu oranda artmaktad›r.
Bu üretimlerde günlük yaflam› devam ettire-
bilmek ad›na kullan›lan maddelerin yan› s›-
ra büyüme e¤ilimi gösteren kentlerde ve
endüstri alanlar›nda ortaya ç›kan at›klar›n
yeniden de¤erlendirilmesi, imha edilmesi
veya depolanmak üzere tafl›nmalar› bahse
konu olan ifllemleri gerekli k›lmaktad›r. Bu
nedenle tüm ülkelerde tehlikeli maddelerin
tafl›nmas› ile ilgili olarak yasal düzenlemeler
bulunmaktad›r. Söz konusu bu düzenleme-
lerin karayolu tafl›mac›l›¤› ile birlikte demir-
yolu tafl›mac›l›¤›, denizyolu tafl›mac›l›¤› ve
havayolu tafl›mac›l›¤›nda uyulmas› gereken
yöntem ve esaslar dahilinde belirlenmekte
olup bunlar›n bir k›sm› özellikle akaryak›t,
parlay›c› ve patlay›c› maddelerin tafl›nmas›-
na iliflkin kurallar› içermektedir. Tehlikeli
madde tafl›yan her türlü arac›n ne tür özel-
liklere sahip bulunaca¤› “Uluslararas› Kara-
yollar›nda Tehlikeli Maddelerin Tafl›nmas›-
na Dair” Avrupa Anlaflmas›’n›n (ADR Kon-
vansiyonu) 9.Bölümünde ifade edilerek
bahse konu anlaflma kapsam›ndaki tehlike-
li maddelerin ne flekilde tafl›naca¤› bildiril-
mektedir. 

ADR Neden Önemli?..
Üretim ve tüketim toplumlar›nda uluslarara-
s› platformlara gelen ticaret yar› mamul ve
mamul maddelerin bu ülkeler aras›nda ta-
fl›nmalar› esnas›nda ortak standart kullan›m
koflullar›n› zorunlu bir hale getirmifl durum-
dad›r. Tafl›mac›l›k s›ras›nda uyulmas› gere-
ken kurallar, tafl›tlar›n ve tafl›ma kaplar›n›n
özellikleri ile ilgili bu türden madde tafl›yan
araç sürücülerinin e¤itilmeleri ve sertifika-
land›r›lmalar› 30 Eylül 1957 tarihinde Ce-
nevre’de yap›lm›fl ve 29 Ocak 1968 tari-
hinde yürürlü¤e girerek ADR Konvansiyo-
nu ile hükme ba¤lanm›flt›r. ADR, tehlikeli
yüklerin karayolu ile tafl›nmas›nda uyulacak
yöntem ve esaslar› kapsamaktad›r. ADR
Konvansiyonu (Tehlikeli Maddelerin Ulusla-
raras› Karayolu Nakliyesi Hakk›nda Avrupa
Sözleflmesi) TBMM Genel Kurulu’nun 30
Kas›m 2005 tarihinde yap›lan oturumunda
görüflülerek 29 Haziran 2005 tarihinde
TBMM Ulaflt›rma Alt Komisyonu’nda
onaylanan ADR Konvansiyonu’na taraf
olunmas›na iliflkin yasa tasar›s› kabul edile-
rek kanunlaflt›r›lm›flt›r. ADR tehlikeli mad-
delerin tafl›nmas› ile ilgili olarak geliflen ve
de¤iflen koflullar çerçevesinde yap›lan tafl›-
mac›l›klara daha kapsaml› bir düzenleme
getirmifltir. Yani ADR kapsam›nda tafl›ma-
c›l›k yapan bu araçlar›n özel bir donan›m ve
ekipmana sahip olmalar› gerekmektedir.

2010 tarihine ertelendi!..
Türkiye’nin ADR Konvansiyonu’na üye ol-
mas› konusunda uluslararas› düzeyde des-
tek sa¤lamak amac›yla 2008 y›l›n›n ilk
ADR toplant›s› Ulaflt›rma Bakanl›¤› hima-
yesinde ve ev sahipli¤inde ‹stanbul’da ger-
çeklefltirdi¤i toplant›da yabanc› ülkeleri
temsilen 25 ADR uzman›n kat›ld›¤› bu
önemli platform ADR konusunda buradaki
ilk temelleri atarak yeni ufuklara yelken aç-
man›n sevincini yaflad›. Toplant›n›n günde-
mini ADR Konvansiyonu ile ilgili mevcut
düzenlemelerdi. Bu konuda da önemli ka-
rarlar al›nd›. Ve umutlar tam yeflerece¤i s›-
rada 2010 tarihine ertelendi¤i deklere edil-
di. Haydi buyurun bakal›m!.. fiimdi buna ne
demek, nas›l bir yorumda bulunmak gereki-
yor. Bu kadar önem arz eden konunun
gündeme gelip de “Yahu bunu biz 2010’a
erteledik? denmesinin ve mant›¤›n›n alt›n-
daki gerçe¤i anlamak hepimiz için zor bir
durum teflkil edecek, kafalar›m›z› buland›r-
maktan öteye gitmeyecektir. Ülkemiz zaten
tehlikeli madde tafl›mac›l›¤› konusunda
anormal derecede yetersizlik göstermekte-
dir. Bu ekonomik ve iktisadi anlamda geli-
flen bir ülke için arzu edilmeyen bir görün-
tüdür. Bunun tek çözümü ise Türkiye’nin
ADR Konvansiyonu yönündeki çal›flmalar›-
na bir an önce temayül göstererek bu kon-
vansiyonun gerekliliklerini çok acil bir flekil-
de yerine getirmesidir.
Sa¤l›cakla kal›n, esen kal›n.

M.Sabri 
DANABAŞM.Sabri DANABAŞ

GÖZLEM

G eçtiğimiz günlerde ADR’nin uygulanmasının 2010’a
ertelenmesinin ardından Taşımacılar ekibi olarak

Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı M. Habip Solak ile bir gö-
rüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmede Solak ADR’nin erte-
lenmesindeki en büyük nedenin; altyapı eksikliğinden kay-
naklandığını belirterek, kara yolu taşımacılığında önemli
bir paya sahip olsak da bölünmüş yollarımızdaki hız stan-
dardının bile Avrupa’dan çok geride olduğunu belirtmişti.

“Sektör ertelemeyle değil teşvikle
hazır olur”

Gezi teknelerine CE belgesinin verilme-
si konusunda Türk Loydu’nun yetkilendi-
rildiğine dair Swissiôtel The Bosphorus
da gerçekleşen toplantıda Ulaştırma Ba-
kanı Binali Yıldırım ile bir görüşme ger-
çekleştirerek, ADR’nin ertelenmesinin
nedenini birinci kaynaktan öğrendik.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulu-
nan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım,
“Sektörün hazır olması lazım. Sektör hazır olmayınca yü-
rürlüğe koymuşsunuz ne kıymeti var. Önemli olan sektörün
tam olarak hazır olması” şeklinde konuştu.

Türkiye’de karayolu Taşımacılığının yüzde 90’lık bir dili-
me sahip olduğu gerçeği göz önüne alınırsa karayolu taşı-
macılığının sahip olduğu önemli dilime rağmen çok fazla
yapılandırılmadığı gerçeği Ulaştırma bakanının sözleriyle
ortaya çıkmış oluyor.

Bakan bizi yalanladı, sektör Bakanı yalanladı
Buna ek olarak karayolu taşımacılığı işletmecilerinin,

“Maliyetlerin yükselmesi ve gerek insan taşımacılığında ge-
rek yük taşımacılığında kendilerinin zor rekabet koşulların-
da bırakıldığı, hava ile denizyolu taşımacılığına olanaklar
sağlanırken, karayolu taşımacılığının gün geçtikçe zorlaştı-
ğı” hakkındaki sözlerini ilettiğimiz Ulaştırma Bakanı; “Ya-
kıt fiyatlarının artışı küresel bir artış. Bizim yaptığımız bir

artış değil. Hava yolunda bir indirime git-
medik. Sadece deniz yolunda bir indirimi-
miz var. Hava yolunda hiçbir değişiklik
yapmadık. Sadece denizcilikte yaptık. Biz
karayolu taşımacıları ile görüşüyoruz.
Durum dediğiniz gibi değil” şeklinde bir
açıklamada bulundu.

“Müsteşar karayolu taşımacıları-
nın sorunlarından haberdar”

Ulaştırma Bakanı bizim konuya hakim
olmadığımızı düşünerek “biz kara yolu ta-

şımacılarıyla görüşüyoruz durum dediğiniz gibi değil” dese
de geçtiğimiz günlerde Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Soluk
ile yaptığımız görüşmede Müsteşar karayolu taşımacılarının
durumları hakkında “Kan ağlıyoruz demekte haklılar. Ayrı-
ca karayolundaki akaryakıtta yapılacak ÖTV indirimi siyasi
bir karardır. İndirime gidilmesi her halde söz konusu olma-
yabilir” diye belirtmişti.

‹craat yok, siyaset var

ADR’yi ne zaman uygulasak?..

Tafl›mac›l›¤›n›n büyük bir bölümü kara yoluyla dönen bir ülkede
karayolu tafl›mas›nda alt yap› eksikli¤i itiraf›

ADR Konvansiyonu’nu ilk ola-
rak 1 Ocak 2009 yılında yürür-

lüğe gireceğini duyuran Ulaştırma
Bakanlığı, uygulamanın 1 Ocak
2010 yılında uygulamaya alınacağı-
nı Resmî Gazete aracılığıyla duyur-
du.

Kimin baskısı?
Akaryakıt, madeni yağlar ve çeşit-

li kimyasalların Dünya standartla-
rında taşınmasına yönelik olarak
geliştirilen Tehlikeli Maddelerin
Karayoluyla Taşınması (ADR)
konvansiyonu hakkında geçtiğimiz
aylarda bir zirve düzenlenmişti.
Ulaştırma Bakanlığı, (UBAK) üre-
tici firmalar, sektörel dernekler ve
eğitim görevlilerinin katılımıyla
gerçekleşen zirve kapsamında
ADR oluşumuna Ocak 2009 itiba-
riyle taraf olunacağı duyurulmuştu.
Sistemin oturtulması yönünde so-
mut adımların kim tarafından ve ne
zaman atılacağı tartışıladururken,
söylentilere göre Ulaştırma Bakan-
lığı uygulamanın yürürlük tarihini
birtakım oluşumların baskısıyla er-
telediğini açıkladı. Uzun zamandır
özellikle sivil toplum örgütleri tara-
fından ertelenmesi beklenen ADR
uygulaması, 15 Haziran 2008 tarih
ve 26907 sayılı Resmî Gazete’de
yürürlüğe girme tarihinin ötelediği-
ni duyurdu.

31 Mart 2007 tarihinde yürürlüğe
giren ‘Tehlikeli Maddelerin Kara-
yoluyla Taşınması Hakkında Yö-

netmelik’ başlıklı yönetmeliğin, uy-
gulamaya girme tarihine ilişkin
42’nci maddesini “Bu yönetmelik
1.1.2010 tarihinde yürürlüğe girer”
şeklinde değiştiren UBAK’ın bu
kararının yankıları önümüzdeki
günlerde ortaya çıkacak.

Özellikle “merdiven altı” olarak
tabir edilen akaryakıt satış ve nakli-
yesini, can ve mal güvenliğini hiçe
sayarak yapan firmaların yakından
takip ettiği ADR uygulamasının
ileri bir tarihe çekmesi kafalarda
soru işaretleri bıraktı.

Halkın canı bu kadar ucuz mu?
Yıllar önce İspanya’da meydana

gelen tren kazasının ardından tehli-
keli madde taşımacılığı konusunda
bilinçlenen Avrupa, elim kazadan
yaklaşık 10 yıl kadar sonra İngilte-
re’de piknik alanında patlayan bir
akaryakıt tankeri-
nin saçtığı dehşey
sonunda ADR
konvansiyonunu
oluşturmuştu.

Akaryakıt ve
kimyasal gibi son
derece riskli ürün-
lerin taşınmasına
yönelik olarak Av-
rupa’da oldukça
sert önlemler alı-
nırken Türkiye’de
merdiven altları
dahi kontrol edil-
miyor!

Neredeyse her mahalle arasında
ruhsatsız hizmet (!) veren akaryakıt
ve LPG dolum istasyonları şans
eseri faciaya yol açmazken, uygula-
maların bir türlü yürürlüğe girme-
mesi adeta olası vahşet ve facialara
davetiye çıkartıyor.

Teknoloji ve güvenlik açısından
hiçbir önlemin alınmadığı kaçak
dolum istasyonları, nuh zamanın-
dan kalma tankerlerle petrol ürün-
leri taşıyan akaryakıt firmalarına
“Dur!” diyebilecek, halkın can ve
mal güvenliğini sağlayacak olan
ADR Konvansiyonu’nun uygulan-
maması kafaları karıştırıyor.

İster istemez kendimize soruyo-
ruz... “Türk haklının canı bu kadar
ucuz mu?” Varın bunun değerlen-
dirmesini siz yapın...

ADR hakk›nda kim ne dedi?

Tamer Dinçşahin (UND):
ADR 2010’a ertelenmesi, Türkiye için

inanılmaz derecede ayıp bir olay. 2008
senesinde hayata geçirilmesi için müca-
dele verdiğimiz şeyi 2009’a erteledik.
Hadi dedik hazırlıksızdık, ama 2010 den-
mesi çok yanlış bir şey. Türkiye’de
ADR’nin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor.

Ertelenmeyi alt yapının eksikliğine bağlıyorlar. Alt ya-
pıyı oluşturmak kamunun görevidir. Fakat kamu denet-
leme yapacak bir kurum oluşturmuş değil. Bu şartlarda
uygulanmasını zaten doğru değil. Ayrıca ADR konusu,
Avrupa birliğine giriş mücadelemizde de en büyük ek-
siklerimizden bir tanesi.

Bahadır Özbayır (MBT): 
Bir yönetmelikten söz ediliyor, uygulana-
cak deniyor. Sektör bu konu ile ilgili çalış-
malara başlıyor. Ama son dakikada erte-
lendi haberini alıyorsunuz. Bu tür yönet-
melikler, sektör kuruluşları ve dernekleri
ile görüşülerek, iş birliği halinde bir defa
tespit edilip, belli bir tarih konularak çıka-

rılmalı. Çünkü, bu tür ertelemeler bizleri sıkıntıya sokuyor.
Ercan Saydan (BMC):
Avrupa Birliği’ne uyum yasalarından
bahsediyorsak, her şeyin birbirine uygun
olması lazım. 01.01.2009’da Euro norm-
ları getirilince, siz motorunuzu buna uy-
duracaksınız ama arkadaki sisteminiz
uymayacak. ADR’nin ertelenmesi Euro
normlarının da ertelenmesini akıllara ge-
tirmiyor değil!  
Atilla Kiday (M.A.N):

Türkiye’de tehlikeli madde taşımacı-
lığı uzun zamandır belirli standartlarda
yapılıyordu. Şu an bu iş için kullanılan
birçok araç var. Bu araçlar için de bir
şey düşünülmesi lazım. Bunların iptal
edilmesi, çalışmalarının engellenmesi,
Türkiye ekonomisi olumsuz yönde et-
kiler. ADR’nin bu çerçevede hazırlan-

ması ve bir an önce yürürlüğe sokulması gerekiyor.
ADR niye ertelendi, ertelenmesi konusunda kimden
baskı geldi bilemiyorum.

ADR hakk›nda kim ne dedi?
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Beton 2008 Fuarı’nda depremle ilgili bir
seminer yapılıyor. Betonun lojistik kısmı ile
ilgili seminer yapılmaması hakkında dü-
şünceleriniz nedir?

Çok güzel bir konuya değindiniz. Bir malın
uygun maliyetle ve araçlarla götürülmesi,
götürülen malların da belirli noktalarda de-
polanması ve dağıtılması söz konusu olduğu
an lojistik işin içine girer. Beton da taşımacı-
lıkla doğrudan alakalı çünkü bir yerden baş-
ka bir yere nakil etmek zorundasınız. Benim
görüşüm, bundan sonraki kongrelerden bir
tanesinde ana tema olarak bu konu seçilme-
li.

Beton lojistiğinde sorunlar yaşanıyor.
Araçlar büyük olduğu için sokaklara gire-
miyor veya şehir içine giriş çıkış saatleri kı-
sıtlanıyor, dolayısıyla malını istediği anda
sevk edemiyor. TAİD olarak bu durum için
çalışmalarınız olacak mı?

Araçların belirli saatlerde girip çıkmaları
bizim için yeni bir sorun değil. Tabi araçların
gün geçtikçe büyümesi ve hazır betona geçil-
mesiyle taşımacılık fazlalaşması sorunları
daha da fazlalaştırdı. Taşımacılık ya teknolo-
jik usullerle Avrupa’da olduğu gibi yapıla-
cak, ya kürekle ile beton yapılacak ya da ge-
lişmelere uygun mevzuatların gelmesi için
bütün yerli üreticiler bir araya gelerek çalış-
malara yapacağız.

Treder’in kurulmasını nasıl görüyorsu-
nuz?

TAİD olarak baştan beri benimsediğimiz
prensiplerimiz gereği sektörün tümüyle ilgi-
leniyoruz. Biz ticari araç ithalatçısıyız sadece
ithal malıyla tüm sektörü ele almak ve tartış-
mak eksik olur. Alt yapıyı, üst yapıyı ve ara-
cı yerli pazarıyla birlikte konuşuyoruz. Tre-
der?de Türkiye’de ki üreticileri temsil eden

bir dernek. TAİD ile Treder’i aynı sektörde
ithalatçılar ve üreticilerin kurdukları der-
nekler gibi düşünebilirsiniz. Örneğin, TAY-
SAD ve OSD’de işbirliği içinde fuarlar dü-
zenleyip, başarılı işler yapıyorlar. Bizim du-
rumumuzda aynı. Hem ithalatçı hem üretici
bazı üyelerimiz Treder’e üye oldular, bunu
memnuniyetle karşılıyoruz. Aynı şekilde
Tırsan ve Daf TAİD’e üye oldu. Gayet güzel
gidiyor, birbirilerini tamamladıklarını düşü-
nüyorum. 

Koluman’ın Mercedes Benz ve Kögel ile
birlikte açtığı bayilikler hakkında düşünce-
leriniz nedir?

Bazı bayilikler açıldı, bazıları ile de görüşü-
yorlar. Bu ticari bir konu. Koluman araç sa-
tışında Mercedes Benz’in bir bayisi ancak
Kögel tamamen Koluman’ın kendine ait ti-
cari bir kuruluştur.

Bu durumdan Mercedes Benz’in satışları
olumlu yönde etkilenir mi?

Dediğim gibi Kögel yıllık cirosuna, karına
bakacak olursak markadan bağımsız ticari
bir şirket. Mercedes markası ile Koluman
Kögel motorlu araçlar üzerinden bir bağlan-
tısı var. Olumlu etkilerinin olabileceğini dü-
şünüyorum.

Mercedes Benz’in 2008 yılı ilk altı ayının
değerlendirmesini yapar mısınız?

6 ton ve üzeri kamyon pazarına baktığımız
zaman geçen seneye göre yüzde 2,5 oranın-
da bir düşüş olduğunu görüyoruz. Ortalama-
ya baktığımız zaman Ocak, Şubat aylarının
bir önceki yıla oranla yüzde 16 geçen yılın
üzerinde olduğunu diğer ayların ise geçen
yıldan düşük olduğunu görmekteyiz. Daral-
mayan hatta büyüyen iki segment var bunlar
en küçükler ile en büyükler. 6-9 ton arası ha-
fif kamyon ve 40 tonluk çekici segmentinde

geçen yıla oranla artma olduğu görülmekte-
dir. Bu da şunu gösteriyor: uzun yol ve orta
yol taşımacılığı Avrupa’da olduğu gibi çekici
ile yapılıyor. En ekonomik ve en çağdaş ola-
nı o, ondan sonrada şehir içine dağıtım ise 8
tonluk küçük araçlarla yapılıyor. Aradaki
segmentte giderek sekmeye uğruyor.

Bildiğiniz üzere Rusya sebze ve meyve it-
halatını kesti. Bu durum satışları etkiler
mi?

Rusya bizim için önemli bir Pazar. Rus-
ya’ya mal çekici, treylerle gidiyor. Dolayısıy-
la satışlarımızı kısa vadede olmasa da uzun
vadede olumsuz etkiler.

Mercedes Benz’in yeni bir modeli var mı?
Yeni modelimiz şu an yok. Mercedes ürün

paletini şuanda tamamlanmış durumda.
Uzun vadeli planlarımız ve projelerimiz tabiî
ki var. Bu projeler hayata geçince ya da ge-
çeceği zaman gerekli bilgilendirmeler yapı-
lacaktır.

Özbay›r, sektörü
de¤erlendirdi

Özbay›r, sektörü
de¤erlendirdi

Özbay›r, sektörü
de¤erlendirdi

Özbay›r, sektörü
de¤erlendirdi

Özbay›r, sektörü
de¤erlendirdi

Özbay›r, sektörü
de¤erlendirdi

Mercedes-Benz Türk A.fi. Kamyon Sat›fl Müdürü Bahad›r
Özbay›r ile MBT’nin faaliyetlerini; Baflkanl›¤›n› yapt›¤› 
TA‹D çal›flmalar›n› ve lojistikte yaflanan sorunlar› konufltuk.

Mercedes-Benz Türk geçtiğimiz günler-
de 100 bininci kamyon teslimatını

yapmak üzere bir teslimat töreni düzenledi.
Törene Mercedes-Benz Türk A.Ş. Direk-
törler Kurulu Başkanı Jürgen Ziegler, Mer-
cedes-Benz Türk A.Ş. Finansman ve Kon-
trol Direktörü Bernhard Mader, Mercedes-
Benz Türk A.Ş. Kamyon Teknik Direktörü
Hans-Ulrich Maik, Mercedes-Benz Türk
A.Ş. Satış ve Pazarlama Direktörü Süer Sü-
lün, Mercedes-Benz Türk Basın ve Halkla
İlişkiler Kısım Müdürü Tülin Steinhäuser
katıldı.

Törende konuşma yapan Mercedes-Benz
Türk A.Ş. Direktörler Kurulu Başkanı Jür-
gen Ziegler, “100 bininci kamyon teslimatı
ile Mercedes-Benz Türk’ün mükemmeliye-
te doğru gittiğinin görüyoruz. Bu gelişim
Daimler’in gücüdür” sözleriyle memnuni-
yetini dile getirdi.

Mercedes-Benz Türk’ün 2006–2007 yılla-
rında en fazla vergi ödeyen şirket olduğunu
belirten Jürgen Zeigler, kamyon üretimine
hakkında bilgiler verdi. “Aksaray kamyon
fabrikamızda, günde 64 adet kamyon üreti-
mi gerçekleştiriyoruz. Geçmişte bu rakam
günde 2 adetti. Hoşdere ve Aksaray fabri-
kamızdaki bütün işlemler başarıyla gerçek-
leştiriliyor. 2007–2008 yılları arasında Aksa-
ray ekibimiz Almanya’da ki merkezimizden
destek aldı. Kamyon üretiminde son iki yıl-
da önemli başarılar elde ettik.” 

Yapılan konuşmaların ardından gerçekle-
şen teslimat töreninde 100 bininci kamyon
Martı Konteyner Hizmetleri’ne yapıldı.

Firmanın Mercedes-Benz Türk için ol-
dukça önemli olduğunu belirten Jürgen Ze-
igler, “Şu anda filosunda 47 adet Mercedes-
Benz kamyon barındıran firma, umuyoruz
ki gelecekte bu sayıyı daha da arttıracak”
şeklinde konuştu.

Martı Konteyner Hizmetleri’ne 100 binin-
ci kamyonu, Mercedes-Benz Türk A.Ş.
Teknik Direktörü (Kamyon) Hans-Ulrich
Maik, Martı Konteyner Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk
Karakimseli ve Martı Konteyner Hizmetle-
ri A.Ş.  Genel Müdür Yardımcısı Volker
Boveland’a teslim etti.

Mart› 100 bini kapt›

Uzun süredir üzerinde çalışılan Merce-
des’in yeni modeli Actros’un Türkiye
lansmanı yapıldı. Organizasyonda, Mer-
cedes-Benz Türk Pazarlama ve Satış Di-
rektörü Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk
Kamyon Satış ve Pazarlama Müdürü Ba-
hadır Özbayır, Mercedes Benz Türk Di-
rektörler Kurulu Başkanı Jürgen Ziegler,
Almanya Büyükelçisi Dr. Eckart Cuntz,
Mercedes-Benz Kamyon Satış Kısım Mü-
dürü Burak Tarım gibi isimlerin yanı sıra,
sektörün önde gelen isimleri de yer aldı.

Lansmanda Actros’u, Mercedes-Benz
Kamyon ailesinin amiral gemisi olarak ni-
telendiren Özbayır, “Modern tesisleri-
mizde Axor, Atego ve Unimog serisi
araçları, Avrupa ile eş zamanlı olarak
üretiyoruz. Almanya’da üretilen ve firma-
mız tarafından ithal edilerek sizlerin hiz-
metine sunduğumuz Actros serisi araçla-
rımız ürün gamımızı mükemmel bir şekil-
de tamamlıyor” dedi.

Üç Silahşorlar
Axor ve Atego modellerini Actros ile

tamamladıklarını belirten Özbayır, ‘Üç
Silahşorlar’ olarak nitelendirdiği bu
üçlünün, Türk nakliye sektörünün her
türlü ihtiyacına, her zaman cevap verdiği-
ni ve markaya olan güveni sağladığı-
nıvurguladı.

Actros Guinness Rekorlar Kitabı’nda
100 kilometrede 19,44 litre gibi bir yakıt

tüketimi gerçekleştiren yeni Actros bu
özelliği ile “Dünyanın en az yakıt tüketen
40 tonluk kamyonu” olarak Guinness Re-
korlar Kitabı’ndaki yerini aldı. Güney
İtalya’da Nardo test pistinde, Alman Mo-
torlu Taşıtlar Denetleme Kuruluşu DEK-
RA gözetiminde yapılan 10 bin kilomet-
relik sürek testi sonucunda elde edilen bu
rakamlar Mercedes’in yakıttaki cimriliği-
ni gösteriyor.

Yeni Actros yıldızı gibi parlayacak
Son derece şık güneşliği, aerodinamik

dış aynaları, yeni yan rüzgarlıkları ve
krom çerçeveli yeni farları ile dikkat çe-
ken yeni Actros’da, kabin önündeki Mer-
cedes yıldızı da arkadan aydınlatmalı ve
bu yıldız her zamankinden daha parlak.

Parlayan y›ld›z

Mercedes Axor: 
Firmalar›n gözdesi

İstanbul merkezli olarak nakliye
sektöründe hizmet veren Ömer Yıl-
maz Taşımacılık Ltd. Şti. filosuna 5
yeni Mercedes-Benz Axor 1840 LS
çekici daha kattı. Mercedes-Benz
Aksaray Kamyon Fabrikası Müşteri
Merkezi’nde gerçekleşen tören ile
yeni araçlarını teslim alan firma yet-
kilileri, araç filosuna yönelik yatırım-
larına devam edeceklerini belirttiler.

Ömer Yılmaz Taşımacılık adına
araçları MBT Müşteri Merkezi Teknik
Eğitmeni Halil Eryılmaz ve Yaşar Ye-
şilöz’den teslim alan Ömer Kutlu,
“Düşük yakıt tüketimi, uzun bakım
aralıkları ve kolay bulunabilir uygun
fiyatlı orijinal yedek parça hizmetle-
rinden dolayı Mercedes-Benz mar-
kasını tercih ettik. Filomuzu geniş-
letmeye ve güçlendirmeye yönelik
çalışmalarımız aralıksız sürecek”
dedi.

Bahad›r
ÖZBAYIR
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Yeni Nesil Araç Takip Sistemleri ve işletmeler için
öneminden bahsedebilir misiniz?

Mobiliz Yeni Nesil Araç Takip ve Filo Yönetim Sis-
temi, şu anda Türkiye’de toplam 30 bin civarında araç-
ta kullanımı ile bin 500’ü aşkın saygın bir müşteri port-
föyünün filolarını internet üzerinden canlı izleme ola-
nağı tanıyarak operasyonlarını kontrol altında tutma-
larına imkan sağlamaktadır. Bu şekilde gereksiz yakıt
tüketimini önlemeye yönelik, sürücülerin ani kalkış,
sert fren ve diğer yanlış araç kullanımlarından kaynak-
lanan maliyetleri en aza indiren bir hizmet sunulmak-
tadır. Aynı zamanda olası riskleri önceden görerek ka-
za olasılığını azaltıp maddi hasar ve işgücü kayıpları-
nın da önüne geçilmektedir. Firmalar tarafından belir-
lenmiş yol güzergahları ihlallerini raporlayan sistem
sayesinde ekonomik sürüş takibi yapılabilmekte ve ve-
rimli araç kullanımı teşvik edilmektedir. Ayrıca geçmi-
şe yönelik çeşitli raporlar üretilebilmekte ve arşivlene-
bilmektedir.

Araç Takip Sistemlerinin Nakliye ve Lojistik Sektö-
ründeki yeri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Araç takip sistemlerinin, hemen tüm filo sahibi işlet-
meler için önemi giderek artmakla beraber, Nakliye
ve Lojistik Sektörü kullanım yoğunluğu sıralamasında

dünyada da başı çeken sektör olarak kabul edilmekte-
dir. Avrupa’nın önde gelen araştırma kuruluşlarından
birinin yayınladığı bir rapora göre Avrupa’da şu ana
kadar kurulan sistemlerin %50’den biraz fazlası bu
sektör tarafından kullanılmaktadır. Türkiye’de de sek-
törün önde gelen firmalarının önemli bir kısmı bu tek-
nolojiden yararlanmaktadır ve Mobiliz’in bu firmalar
ile işbirliği içerisinde özel ihtiyaçlarına yönelik geliştir-
diği çok başarılı uygulama örnekleri bulunmaktadır.

CANbus özelliğiniz ve Mobiliz’in sektöre özel diğer
çözümlerinden de söz edebilir misiniz?

CANbus, yeni nesil araçların hemen tümünde bulu-
nan “Controller Area Network” tanımlamasının ilk
harflerinden oluşan araç içindeki bilgisayar ağının adı-
dır. Burada birçok standart bulunmasına rağmen, Mo-
biliz tarafından en yaygın olanı ve büyük otomotiv üre-
ticilerinin desteklediği FMS standardı kullanılmakta-
dır. Şu anda, sadece Mobiliz’de bulunan CANbus
özelliği sayesinde araç bilgisayarından alınan ve sektör
için çok önemli olan, yakıt tüketim hızı, depo seviyesi
ve motor devir bilgilerinin uzaktan takibi yapılabil-
mekte ve sistemden raporlar alınabilmektedir. Aracın
yanısıra, yine yalnızca Mobiliz’de bulunan Römork
Takibi olanağı ile sadece araca değil, römorka ait bil-
giler de sistemden alınabilmektedir. 

Araç Takip Sistemi’nde Nakliye
ve Lojistik Sektörü Bafl› Çekiyor
Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri konusunda uzman Ar-Ge kadrosu ile ürün gelifltiren Mobiliz,
CANbus gibi Türkiye’de henüz benzeri olmayan teknolojileri kullan›c›lar›n hizmetine sunuyor. Nak-
liye ve Lojistik Sektörü için çok önemli olan bu özellik ve genel olarak sistemin yararlar› hakk›ndaki
sorular›m›z› Mobiliz Genel Müdürü Levent Aydo¤an yan›tlad›.

Levent 
AYDO⁄AN

İ skenderun’da faaliyet gösteren Güven Makine, 1977
yılından beri silobas ve damper üzerine üretim yapan

bir firma. Üç yıl önce üretimini yaptığı ürünlerin arasına
mikseri de ekleyen Güven Makine, bu ürününü ilk kez,
hazır betoncuları buluşturan ‘Beton 2008’ fuarında
sergiledi.

Beton 2008 fuarına katılma nedenlerinin, rakiplerine
Güven Makine’nin de mikser üretebildiğini göstermek
olduğunu belirten Güven Makine Satın Alma Müdürü
Metin Kirmit, “Uzun zamandır, bu fuarı bekliyorduk.
Mikser üretimine üç yıl önce başlamamıza rağmen ilk
defa bir mikserimizi bu tarz bir organizasyonda
sergiliyoruz. Üç yıl boyunca alt yapımızı kurduk, şimdi
bunu gösterme zamanı geldi” şeklinde konuştu.

Firmadan ve çalışmalarından da bahseden Kirmit,
Güven Makine olarak 80 kişiye istihdam sağladıklarını ve
10 dönüm üzerine kurulu bir fabrikada hizmet
verdiklerini belirtti. Bu fabrikada yıllık 500 adet ürün
üretebildiklerini dile getiren Kirmit, “Bu 500 aracın 400’ü
silobas, 50’si mikser, 50’si de damperden oluşuyor.
Ürettiğimiz bu araçların yüzde 90’ını ihraç ediyoruz, geri
kalan yüzde 10’luk kısmı da yurt içine veriyoruz” dedi.

Mikser üretiminde kaliteyi en üst düzeyde tuttuklarını

ifade eden Kirmit, normal bir mikserin aşınma süresini 3
yıl diye nitelendirirken, kendi mikserlerinde bu sürenin 6
yıla çıktığını iddia etti.

‘Özellikle Arap ülkeleri’
Ürünlerini dünyanın birçok bölgesine ihraç ettiklerini

söyleyen Metin, “Özellikle Arap ülkelerine yoğun olarak
ihracatımız var. Bunun dışında Ortadoğu ülkelerine,
Kıbrıs’a, Romanya’ya da ihracatlarımız oluyor. Bu yıl
Afrika’ya bile ürün gönderdik. En yakın zamanda orada
da pazar payı elde etmek istiyoruz” dedi.

Kirmit, “Güven Mikser yılda 500 tane ürün yapıyordu.
Şu anda hedeflerimizin üzerine çıktık ve yılın ortasında
300 adede yükseldik. Yıl sonu için 600 adedi
hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Güven Mikseri’in gelecek hedeflerinden de bahseden
Kirmit, “Kalitemizi bozmadan üretim sayımızı, istihdamı
arttırarak doğru ürünü iyi fiyatla tüketiciye sunmaya
devam etmek istiyoruz. Öte yandan proje olarak bazı
çalışmalarımız var. Afrika pazarını yeni keşfettik ve
girmeyi düşünüyoruz. Türkî Cumhuriyetlerindeki pazar
sayımızı arttırmak veya Ortadoğu’da girmediğimiz
ülkelere daha fazla silobas vermek istiyoruz” sözleriyle
proje çalışmalarından da bahsetti.

Güven Mikser: “Kalitemizi bozmadan devam ediyoruz”

Dışa bağımlılık bağlamında
enerji ve finans (2)

M evduat bankalar›ndan sadece ‹fl Banka-
s›, Ziraat Bankas›, Halkbank ve Vak›f-

lar Bankas›’nda yabanc›lar söz sahibi de¤il.
Say›lanlar›n d›fl›ndaki bankalar›n hemen
hepsinde bir biçimde yabanc›lar›n belirleyici
oldu¤u görülüyor.  1999 y›l›nda, Türk ban-
kac›l›k sektöründe yabanc›lar›n pay› sadece
% 1 iken, Kas›m 2000 ve fiubat 2001’de
yaflanan ekonomik krizlerin ard›ndan 3 ya-
banc› ortakl›k ve sat›n alma gerçekleflmifltir.
2001 y›l›n›n ikinci yar›s› ve 2002’de Demir-
bank HSBC’ye, Sitebank Milleniumbank’a
sat›lm›fl ve Koçbank Unicredito ortakl›¤›
gerçekleflmifltir. 2005 y›l›n›n bafl›ndan itiba-
ren geçen 30 ayl›k süreçte ise, bankac›l›k
sektöründeki yabanc› pay› -k›sa süre önce
BDDK taraf›ndan onaylanan Oyakbank’›n
sat›fl› ile- yüzde 41’e ulaflm›flt›r. (Yüzde 94’ü
Yunan Alpha Bank’a sat›lan Abank’la ilgili
sat›fl ifllemi bu yaz›n›n yaz›ld›¤› tarih itibariy-
le henüz onaylanmad›¤›ndan yüzde 41 için-
de yer almam›flt›r.)

Kald› ki; yüzde 41 oran› sadece ortakl›k
paylar›na iflaret etmekte olup bankalar›n
‹MKB’de ifllem gören hisse senetleri buna
dahil de¤ildir. Örne¤in, Garanti Bankas›nda
ortaklar›n toplam pay› yüzde 48,51; yaban-
c› ortaklar›n toplam içindeki pay› yüzde 25
iken; an›lan bankan›n ‹MKB’de ifllem gören
hisse senetlerinin oran› 26.12.2007 tarihi
itibariyle yüzde 51,49’dur. Ayn› tarih itiba-
riyle bu senetlerin yüzde 83’ü yabanc›lar›n
elindedir. Akbank’ta yabanc› ortaklar›n pa-
y› yüzde 20, halka aç›lma oran› yüzde
35,74; bu oran içinde yabanc›lar›n pay›
yüzde 70,5’tir. YKB’de ortaklar›n elindeki
toplam yüzde 74.40’l›k pay›n yüzde 40’›
yabanc›lara ait iken borsada ifllem gören
YKB senetlerinin 26.12.2007 itibariyle
oran› yüzde 25.60, yabanc›lar›n elindeki
hisseler yüzde 50,7’dir. Dolay›s›yla; banka-
c›l›k sistemi içinde yabanc›lar›n pay›n›n -or-
takl›k yap›lar› dikkate al›narak saptanan-
yüzde 41 oran›ndan çok daha yüksek oldu-
¤u aç›kça görülüyor.

Yabanc› pay›n›n,  -ortakl›k yap›s›nda dahi-
bir süre sonra yüzde 50–55’ler düzeyine
ç›kmas› olas›l›¤› oldukça yüksektir. Çünkü
2015 y›l›nda Avrupa’daki banka müflteri sa-
y›s›n›n 10 milyon artarak 425 milyon kifliye
ulaflaca¤› öngörülürken, Türkiye’de 28 mil-
yon artarak 48 milyon kifliye ulaflaca¤› tah-
min edilmektedir.   Yeri gelmiflken de¤in-
mekte yarar var: 26.12.2007 tarihli verile-
re göre ‹MKB’de ifllem gören tüm senetler
itibariyle yabanc›lar›n elindeki senet oran›;
yüzde 72. Bunun yüzde 67,61’i tek bafl›na
City Bank’a ait.

Yaz›m›z› Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN
6 Mart 1922 tarihinde Türkiye Büyük Mil-
let Meclisinde yapt›¤› konuflmadan bir al›n-
t›yla bitirelim: “Art›k vaziyeti düzeltmek için
mutlaka Avrupa’dan nasihat almak, bütün
iflleri Avrupa’n›n emellerine göre yapmak,
bütün dersleri Avrupa’dan almak gibi bir ta-
k›m zihniyetler belirdi. Halbuki hangi istiklal
vard›r ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebi-
lerin planlar›yla yükselebilsin. Tarih böyle
bir hadiseyi kaydetmemifltir.”

HUKUKSALDEĞERLENDİRME

R.Bülent
TARHAN

R.Bülent TARHAN

Tafl›mac›l›k sektörü,
kendisine y›llar›n› 
verenleri harc›yor

T aşımacılık sektörü, hepimizin bildiği gibi
yoğun stres altında çalışılan bir sektör-

dür. Bu sektöre senelerini vermiş insanlar ise
yaşadıkları stresli çalışma koşullarından do-
layı ya kalp hastası ya da kanser hastası olu-
yor. Nice duayenler, geçirdikleri rahatsızlık-
lardan dolayı göçüp giderken, pek çoğu da
altına girdikleri sorumluluklardan yakalan-
dıkları hastalıklardan kurulmaya çalışıyor.

Ne yazık ki kendi yalnızlığına terk edilmiş
sektörümüze tüm iş yaşamını adamış kişile-
rin veballerini bu sektörü görmezden gelen
yetkililerin de payına önemli bir vebal düşü-
yor.

Taşımacılık sektörünün tanınmış ve saygı
duyulan isimlerinden birisi olan Ertuğrul
Tarhan’ın kardeşi Alper Tarhan geçirdiği bir
kalp rahatsızlığı sonucu anjiyo oldu. Dört da-
mardan baypas olmasına karar verilen Alper
Tarhan 1965 doğumlu ve 1983 yılından beri
taşımacılık sektörünün içinde iş yaşantısını
devam ettirmektedir.

1999 yılından beri Barsan Global Lojistikte
İstanbul hava kargo müdürlüğü görevinde
bulunan Alper Tarhan daha önce Erşen
Uluslararası Taşımacılıkta kambiyo ve hava
kargo bölümünde görev yapmıştı.

Bahçelievler JFK hastanesinde ameliyatı
Prof. Dr. Ömer Işık tarafından başarıyla ger-
çekleştirilen Alper Tarhan’a Taşımacılar
ekibi olarak acil şifalar dileriz.

Dunlop’tan kamyonlara özel iki yeni farkl› ürün
Karayolu taşımacılığı alanında

kullanılan araçlara yönelik geliş-
tirdiği lastiklerle adından sıkça
söz ettiren Dunlop, ticari araç
lastik piyasasına iki yeni model
sürmeye hazırlanıyor.

SP 344 ve SP 444 kodlu ön aks
ve çeker aks lastikleri ile bölgesel
taşımacıları ve yurtdışına çalışan
lojistik firmalarını hedef alan
Dunlop, ürünlerinin kullanıcılara
sağladığı uzun ömür, gelişmiş ıs-

lak zemin frenlemesi, yüksek ya-
kıt tasarrufu ve aşınmaya daya-
nıklı direnç ile kullanıcıların gön-
lünü fethetmeyi düşünüyor.

Kauçuk hamuru kullanılarak
şekillendirilen ve gövde yapısı ye-
nilenen Dunlop SP 344 ve SP 444
modelleri, 17,5 ve 19,5 inç ebatla-
rındaki önceki modeller olan  SP
341 ve SP 442 modellerinin yeri-
ne geçecek.

Reklamcılar Der-
neği tarafından yılın
en başarılı reklam-
larını ödüllendir-
mek amacıyla verilen Kristal Elma ödülü,
‘Runonflat’ model lastiğin tanıtımı için kul-
landığı teknik ile Goodyear’ın oldu.

Bu yıl 20’nci kez düzenlenen
Reklamcılar Derneği ‘Kristal
Elma’ ödülü, geçtiğimiz günler-
de sahiplerini buldu. Yazılı ba-
sın, televizyon, Açıkhava, radyo,
internet, yaratıcı medya kullanı-
mı, çok mecralı kampanya, or-
tam reklamı ve doğrudan pazar-
lama dallarında kıyasıya yarışan

reklamlar içerisinde
en çok puanı alan
firmaya ödül verildi.

Grey/İstanbul ta-
rafından Goodyear’ın Runonflat lastikleri
için ortaya çıkardığı yaratıcı çalışma da Kris-

tal Elma sahibi olan reklamlar
arasında yerini aldı.

Basın dalında ‘Goodyear Ru-
nonflat lastikleri-ördek kam-
panyası’ ve firmanın bayilerin-
de bulunan bekleme salonları-
na konumlandırılan ‘Runonf-
lat dart’ı, Grey/İstanbul’a Kris-
tal Elma ödüllerini kazandırdı.

Kristal Elma Goodyear’a

İ stanbul Ticaret Odası, Haziran ayı içerisinde pe-
rakende fiyatı en fazla artan maddelerin fiyat-

oran türünde listesini açıkladı. Geçtiğimiz yılın ay-
nı dönemi ile yapılan kıyaslamalar neticesinde orta-
ya çıkan veriler, güllük gülistanlık ekonomimizin
nasıl geliştiğini; istikrarlı ekonomik politikaların iş-
leyiş mantığını sergiledi.

“UlaştırMA masrafları istikrarını koruyor (!)”
Fiyatlar İstanbul’a göre ayarlandığına göre; İstan-

bul’un bitmek bilmez, önlenemez, bir günü bir gü-
nünü tutmaz çilesi trafik içerisinde elimizden geldi-
ğince gerçekleştirmeye çalıştığımız ulaşımın ücret-
leri de ‘Perakende fiyatı en fazla artan maddeler’
listesinde yer alıyor. Kuşkusuz ki ulaşım ücretlerini
liste içerisinde yer almasının en önemli faktörü ar-
tan akaryakıt fiyatları. Bu sebeple ilk olarak benzin
fiyatından başlıyoruz.

Geçtiğimiz yıl litresi 2,96 YTL’den satılan normal
benzin fiyatı, içimden geldi vergisi ve yurtdışında
bi’şeyler oluyor durumları münasebetiyle bu yıl Ha-
ziran ayı itibariyle 3,53 YTL gibi ulaşılması zor bir
rekora imza atıyor. Oranı mı? Fazla değil… Sade-
ce yüzde 19,26! Ama hemen kızmayalım, çünkü
uluslararası piyasalarda petrolün varil fiyatının boy-
nundan çaprazlamasına asılan kocaman allı pullu
‘Maşallahı’ var… Yurtdışına bir şey demek müm-
kün değil…

Akaryakıt fiyatlarının maratonu sonucunda gari-
bim ulaştırma ücretlerinde cüzi (!) miktarlarda ar-
tış kaydedildi. Dolmuş ücretleri bir önceki yılın Ha-

ziran ayına kıyasla yüzde 20,69 oranında artış yaşa-
mak suretiyle kişi başı 1,75 YTL’ye ulaştı. Banliyö
treni ve şehir hatları vapurunun jeton fiyatları bilet
ücreti 7,69 artışla 1,40 YTL’ye yükseldi.

Yüksek akaryakıt fiyatlarının en fazla şikâyet al-
dığı sektör olan şehirlerarası otobüslerinde de bir
miktar fiyat artışı oldu. Haziran 2007’de İstanbul-
Ankara arasında seyahat etmek isteyen bir kişi bi-
let bedeli olarak 40 YTL öderken bu yıl aynı hat
için 43,33 YTL’lik bir ödeme yapıyor. 2007-2008
Haziran ayları temel alınarak oluşturulan listenin
sonucuna göre şehirlerarası yolcu taşımacılığında
örnek olarak kullanılan İstanbul-Ankara güzergâ-
hının bilet fiyatlarında yaşanan artış yüzde 8,33 ora-
nında.

Sıvı yağın da ‘Maşallah?ı var!
Malum araçların en önemli gider kalemi akarya-

kıt; sofranın ise sıvı yağ… En azından bundan son-
ra mutfağın en önemli gider kalemi sıvı yağ olacak!
Sebep mi? İşte sebep… 2007 Haziran ayı içerisinde
litresi 3,50 YTL’ye satılan sıvı yağın fiyatı, 2008 Ha-
ziranı itibariyle on numara performans sergileyip
yüzde 92,78 artışla 6,76 YTL’ye çıkmış! Keza sala-
tanın tadı, bazı alkollü-alkolsüz içeceklerin olmazsa
olmazı limon da aynı şekilde üstün performans ser-
giledi. Geçtiğimiz yıl kilosu 2,52 YTL olan limon fi-
yatları, bu yıl yüzde 69,73’lük yüksek atlama sonu-
cunda 4,28 YTL seviyesine ulaşıp rekor kırdı!..

Listenin ötesini siz, berisini biz boş verelim canı-
mızı sıkmayalım…

Keyfimizin üzerine limon 
s›k›p, ya¤ döktüler!
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MAN Kamyon Sat›fl Yöneticisi Atilla Kiday’la,Türkiye’de ki kamyon üretimini durdur-
mufl olmas›na ra¤men, pazarda ki üstünlü¤ünü koruyan M.A.N’›n geliflimini konufltuk.

2008 yılında yeni modelleriniz neler?
Geçen senenin sonunda Almanya yeni ürünlerini tanıt-

tı. PGS ve PSX bu yeni ürünler geçen senenin Ekim ayın-
dan itibaren Avrupa pazarına ve dünya pazarına sunulma-
ya başlandı. Bu ürünler Euro4 ve Euro5 ürünler daha alt
Euro normu da yok. Dolayısıyla biz bu ürünlerin Türki-
ye’ye getirilmesini biraz bekletiyoruz. Ama 2009 yılının
başından itibaren yürürlüğe girecek Euro4 normlarıyla
birlikte yeni ürünlerimizi sunacağız. Fakat bu senenin içe-
risinde de Euro4, Euro5 PGS ve PGX tenli araçların sipa-
rişini kabul ediyoruz.
Fuara hangi araçlarla katıldınız?

Bu fuara 4 araç ile katılıyoruz. 2 tanesi çekici, 1 tanesi
8X4 damperli kamyon, ama en fazla önem verdiğimiz ve
fuarda ilgi odağı yapmaya çalıştığımız ürünümüz hafif
mikser dediğimiz kamyonumuz.
Bu aracı fuarın gözdesi yapmanızdaki nedeni nedir?

TGA32350 adlı araç şuan Türkiye’de satışa sunulan en
hafif mikser aracı. Bu aracın özelliğine gelirsek; 8X4 sını-
fındaki araçlarında 12 metre küp mikser kullanılıyordu.
Ama 12 metre küp betonu içine konulduğu zaman, nor-
malde karayolları ve trafik taşıma limitlerini aşıyordu. Bu
sebeple aşırı tonajdan dolayı cezalar yazılıyordu. Bir ara-

yış vardı, “Maksimum verim nasıl alabiliriz?” diye, biz de
üretici olarak çözüm araştırmasını yapıyoruz. Daha önce
41 tonluk kamyonlarımızı getirmiştik. Onlar piyasada ta-
lep gördüğü için, bu duruma çözüm olacak bir ürünü ge-
tirdik.
Araçta yer alan özellikler nasıl sağlandı?

Aracın aks mesafesi daha kısa, çünkü daha küçük bir
mikser koyuyorsunuz. Aracın komple yapısı 32 tona göre
ayarlandı. Aksları, şasesi, ara traversleri, makasları ona
göre tasarlanmış. Dolayısıyla 41 tonluk 8x4 bir kamyona
göre yaklaşık 1 ton daha hafif. Bu da demektir ki, 1 ton
yük daha taşıma kapasitesi var. Üzerinde de İmer LT fir-
masının yine aynı şekilde hafifleştirilmiş ve 1 tona yakın
yük kazancı sağlayan bir mikseri var. Böylelikle kamyon
artı üst yapıyla toplamda 2 tona yakın bir avantaj var. Bu
da size faydalı yük olarak geri dönüyor. Normalde 8x4 41
tonluk araçların üzerinde şu anda bulunan mikserler ile
maksimum 6–7 metre küp taşınabilirken. Bu araçla 8–8,5
metre küp taşınabiliyor.
Çekici pazarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Son 2 sene içerisinde çekici pazarı sürekli büyümeye de-
vam etmekte çünkü kamyondan çekiciye dönüş oldu.
Özellikle en fazla 8X2 ve 6X2 kamyon, pazarı kaybetti.

Onun yerine çekici ikame edilmeye başlandı. İnşaat kam-
yonun yanında da 6X4 ve 8X4’te son 6 ayda düşüş var
ama genelde yerini koruduğunu söyleyebiliriz.
MAN bugün nerede, hangi sektörlere ürün sunuyor?

Hemen hemen her yerde varız. 2004 yılında Teger kam-
yonlarının inşaat grubunu Türkiye’ye sunmuştuk. 2004 yı-
lında ayrıca tanıtımını yapmıştık ve sizde gelmiştiniz. O
zamandan beri MAN inşaat grubunda sürekli yükseldi.
Özellikle hazır beton grubunda çok fazla etkinliğimiz yok-
tu, ama o zaman koyduğumuz hedefle hazır beton gru-
bunda kullanılan araçlarımız aranılan bir marka oldu.
2008 ilk döneminde satışlarınız ne durumda?

2001 yılında yaşanan krizle tüm piyasalarda bir daralma
oldu. Ticari araç piyasası da 8 binlere kadar daraldı. Za-
manla ekonomik gelişmelerle birlikte pazar 35 binlere ka-
dar çıktı. Son üç yılda ise pazar 27 binlerde seyrediyor. Bu
bahsettiğim rakamlar 12 ton üzeri araçlar için eğer 6 ton
üzerinden bahsedersek rakamlar 40 binlere ulaşıyor. 2008
yılı için ilk dönem bilinmezliklerle geçiyor AKP’nin kapat-
ma davası var, ne olacağını bilemiyoruz. Çok önemli bir
gelişme olmadığını varsayarsak, bu sene pazarı 25–26 bin
ile kapatabiliriz diye düşünüyorum. Son 5–6 senedir ban-
kaların ve finans kuruluşlarının yurtdışı ortaklar bulması

daha istikrarlı bir finansal ortam yarattı. Bu sebeplerden,
2008 yılı için çok bir yükselme beklemesem de kötü bir
pazar düşünmüyorum.
Yerli üretici olmaktan uzaklaşmak sizi nasıl etkiledi?

Türkiye pazarına uygun olan birçok tip aracı Türkiye’de
üretip, uygun fiyatlara araç satabiliyorduk. Ama şu an
Avrupa’da üretilen ürünleri İtalya’ya satarak, Avrupa’nın
standartlarına göre daha yüksek standartlarda araç sunu-
yoruz. Bu bizim içinde, Türk tüketicisi içinde bir avantaj.
Aynı işi görecek bir araç için tüketici daha fazla para ve-
riyor ama daha fazla güvenlik, daha fazla konfor, daha az
yakıt sarfiyatı satın almış oluyor. Bu yönden olumlu bakı-
labilir. Olumsuz açıdan değerlendirdiğimiz zaman Türki-
ye’de üretim yapılı-
yordu, katma de-
ğer olarak ülkeye
daha fazla katkı-
mız vardı. Birde
Türkiye’de kam-
yon üretirken tak-
tığımız bazı tipler
vardı, şu anda Al-
manya’dan bir kıs-
mı karşılanamıyor.

Türkiye’nin en hafif mikseriTürkiye’nin en hafif mikseriTürkiye’nin en hafif mikseriTürkiye’nin en hafif mikseriTürkiye’nin en hafif mikseriTürkiye’nin en hafif mikseri

M .A.N. Türkiye Kamyon ve Otobüs A.Ş., farklı kulvarlarda hiz-
met veren beş firmaya Haziran ve Temmuz aylarında, çeşitli za-
manlarda toplam 49 aracın teslimatını gerçekleştirdi. Ran Lo-

jistik, Kocayusuf Nakliyat, Standart Group, Cihan Nakliyat ve Bursa Be-
ton firmaları, ortak MANtıkta buluştu.

Firmalar araçlarını M.A.N. Türkiye Kamyon ve Otobüs A.Ş. fabrikasın-
da teslim aldılar.

İlk TGX’ler Ran Lojistik’in
MAN’ın yeni serisi TGX’lerin Tür-
kiye’de satışa sunulmasının ardın-
dan ilk teslimat, Ran Lojistik 10
Adet yeni TGX 18.440 LLS-U aracı
almasıyla gerçekleştirildi. Araçları
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret
A.Ş. Kamyon Satış Müdürü Serkan
Sara, Tedarik Zinciri Yönetimi So-
rumlusu Çağatay Kepek, Bursa Böl-
ge Bayii Komfort Otomotiv Genel
Müdür Yardımcısı Mehmet Demir
ve Ran Lojistik Hizmetleri Filo Müdürü Yüksel Taşkoparan’a teslim etti.

Kocayusuf’un tercihi yine M.A.N. oldu
Adana’da nakliyat alanında faaliyet
gösteren Koca Yusuf firması 430
beygir gücündeki 10 adet 19.430
LX kabin çekiciyi filosuna dahil et-
ti. MAN’dan vazgeçemeyen Koca
Yusuf’un, filosunda bulunan 100
adet çekici ve 103 adet römorkun
yüzde 30’unu MAN araçları oluştu-
ruyor.

Yine M.A.N. çünkü kazandırıyor
Standart Group yeni araçlarını filo-
suna dahil etti. Kaliteli hizmet anla-
yışını müşteri memnuniyeti için her
geçen gün artıran Standart Group,
hizmette sınır tanımayarak daha
hızlı, akılcı ve ekonomik çözümler
için yine MAN’ı tercih etti. Standart
Group firmasının yetkilileri, 10 adet
TGA 18.480 4x2 BLS aracı MAN
Türkiye fabrikasında düzenlenen
törenle teslim aldılar.

Cihan Nakliyat’a 5 adet M.A.N.
Cihan nakliyat son araç yatırımını
için MAN markasını seçti. Filosun-
da daha önce 103 araç barındıran
Cihan Nakliyat, yeni aldığı 5 adet
TGA 19.400 model MAN ile, Filo-
sundaki araç sayısını 108’e çıkarttı.
Araçların Cihan Nakliyat Yönetim
Kurulu Başkanı Faik Sanaç teslim
aldı.

Bursa Beton, M.A.N.’la devam
MAN ile Bursa Beton arasında 2007
yılında başlayan ticari alışveriş sürü-
yor. Filosunu genişletmek için yine
MAN markasını seçen Bursa Beton,
10 adet 32.350 tipi hafif mikser ile 4
adet 33.360 tipi pompayı teslim aldı.
Daha önceden de 20 adet 32.350 ha-
fif miksiri bulunan firma, gerçekle-
şen bu teslimat sonrası, filosundaki
MAN sayısını 34’e yükseltti.

Ortak ‘M.A.N.’t›k

M.A.N.’dan indirimli servis günleri
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret
A.Ş., yurt genelinde konuşlandırdığı
29 yetkili servisinde verdiği satış son-
rası desteğine bir yenisini daha ekle-
di. 30 Eylül’ kadar sürecek olan
kampanya dahilinde MAN ve Neop-
lan müşterilerini, motor yağı, diferan-
siyel yağı, şanzıman yağı ve Retarder
yağı kontrollerini ücretsiz yaptırabili-
yorlar. Ayrıca, hava filtre elemanı,
hava iç filtre elemanı, polen filtre ele-
manı; hidrostatik fan tahrik, direksi-
yon ve debriyaj yağı kontrolü, antif-

rizli soğutma sıvısı değişimi, cam suyu
kontrolü, lastik hava basıncı kontrolü
ve Man-Cats 2 ile araç hata hafızası
tespiti gibi imkanlar da ücretsiz sunu-
luyor. Check-up sonucunda alınan
veriler, raporlaştırılarak, servis imka-
nından yararlanan müşterilere rapor
olarak sunuluyor. Kampanya dahilin-
de müşterilerine yüzde 20 indirimli
yedek parça ve işçilik ücreti gibi avan-
tajları da sunan MAN, check-up so-
nucunda çıkan sorunların değişimin-
de müşterilerine destek sağlıyor.

Atilla K‹DAY
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B ulgaristan’ın Türk TIR’larından transit ve ikili geçişler
esnasında talep ettiği 271 Dolar’lık ücrete meslek ku-

ruluşlarından gelen tepkiler çığ gibi büyüyor. Son olarak
Roder de konuyla ilgili olarak bir basın toplantısı düzenle-
di. Sektörel ve ulusal basının yoğun katılımıyla gerçekleşen
toplantıda Saffet Ulusoy, son günlerde nakliye sektörün-
den, Türk sanayicisine, ithalatçısından ihracatçısına kadar
birçok kişiyi ilgilendiren Bulgaristan’ın uyguladığı transit
geçişlerdeki haksız uygulanmaya değindi.
“Roder Bulgar sorununu Başbakanlık düzeyinde çözmeye
çalışıyor”

Bulgaristan’ın tutumu hakkında 5 günde 4 milletvekili ile
bu konuyu konuştuğuna değinen Ulusoy, Roder’in yeni yö-
netim kurulunun sorunun sahadan ziyade devletlerarası
anlaşma ile çözüleceğine inanmasından dolayı Başbakanlık
ve ilgili bakanlıklar düzeyinde görüşmeler gerçekleştirdiği-
ni belirtti.

İki ülke arasında bu sorunun acilen çözülmesi gerektiği-
ne değinen Ulusoy, sorunun ortadan kalkmasıyla birlikte,
her geçen gün maliyeti artan nakliyecinin daha fazla darbe-
yi kaldıramayacağını ve ister istemez kontak kapatmak zo-
runda kalacağının altını çizdi.

Maliyeti artan nakliyecinin borç içinde yüzdüğüne ve do-
laylı yollardan banka kredileriyle yaşadığına; bu borç yükü
altına giremeyenlerin ise sektörden çekildiklerine dikkat
çeken Ulusoy, sektörün ülke içerisinde de çeşitli darbelere
maruz kaldığına değindi. Saffet Ulusoy, Türk lojistik sektö-
ründe çalışan araçlarda 15 bin atıl kapasitenin olduğunu
söylerken bu durumun sektör içerisinde rekabet dengeleri-
ni bozduğunu dile getirdi. Ulusoy, “Atıl kapasiteyi ortadan
kaldırmak için hükümetin yeni C 2 belgelerinin alımına sı-
nır getirmesi gerekiyor. Yeni belge alımlarının sadece ihti-
yaç halinde serbest bırakılması gerekiyor” şeklinde konuş-
tu.
“Bizi dinlemeyenlerin, bizden gururla söz etmeleri yan-
lış!”

Hükümetin Türk nakliyesinden gururla bahsetmesini
eleştiren Ulusoy, “Sorunlarımızı sürekli dile getirmemize
rağmen hiçbir bakan bize gelip ‘Derdiniz nedir gelin bir
anlatın’ demedi. Sorunlarımız dinlenmediği müddetçe
yurtdışında Türk nakliyecisinden gururla bahsetmesinler.
Ulaştırma bakanlığının sürekli ek para talep etmesi yüzün-
den dünyanın en gelişmiş kara filosunu hasta yatağına
mahkûm etmişlerdir” diye konuştu.

Kara yolunda yaşanan sıkıntıların kombine taşımacılık ile
çözüleceğine inanan Roder Yönetim Kurulu Başkanı Ulu-
soy, “Bulgaristan’la olduğu gibi yaşanan diğer sorunlara da
çözüm üreten Ro-Ro taşımalarında, uzun zamandan beri
yatırım yapılmaması sonucu derneğimizce alınan kararlar
doğrultusunda 2010 yılında 2 yeni Ro-Ro’yu hizmete suna-
cağız” dedi.

Geçiş ücretlerinden kurtulmanın yolunun Ro-Ro gemile-
ri olduğunu belirten Ulusoy, artık Avrupa’ya yönelik ola-
rak karayoluyla yapılan taşımaların zorlaştığının altını çiz-
di. Ulusoy, “Karayoluyla Avrupa’ya ulaşım süreleri çok faz-
la. Bu süreyi kısaltmak için kullanmamız gereken Ro-Ro
gemilerinin süratli olmaları gerekiyor. Ancak süratli gemi-
ler, sahip oldukları güçlü motorlardan dolayı normalin üze-
rinde yakıt tüketecekler. Bu durum da taşıma maliyetleri-
nin artmasına sebep olacak. Bu gibi olumsuzluklarla karşı
karşıya kalmamamız için yük kapasitesi fazla ancak fiyatı
düşük olan gemiler almamız gerekmektedir. Türk nakliye
sektörünün ayakta kalabilmesi bu koşullara bağlıdır” açık-
lamasını yaptı.
“Devletleşemeyen Suriye için alınan paralar büyük gelir
kaynağı”

Bulgar sorununa çok fazla değinildiğine fakat Güneydo-
ğu sınırında da benzer bir sorunla karşılaşıldığını belirterek
Suriye cephesine değinen Saffet Ulusoy “Suriye tam olarak
devletleşmeyi sağlayamadı. Bu yüzden Türkiye?den 40 bin
araçtan aldığı 700’er dolar geçiş parası onlar için ciddi gelir
kaynağı. Ben inanıyorum ki; bu konuyla sayın Başbakan il-
gilendiği takdirde sorun ortadan kalkacaktır” dedi.

Bulgar sorunun detaylarını aktarmak için toplantıda söz
alan Roder Genel Müdürü Cumhur Atılgan, “Bulgar cep-
hesinden yapılan tüm uygulamalar uluslararası hukuka ay-
kırıdır. Daha önce gümrüksüz sattığı motorine yüzde 25
zam yapan Bulgaristan’ın bu uygulaması Türk nakliyecisi-
nin sırtına ek bir yüktür. Geçiş ücretlerinden alınan para
bu rakamın üzerine eklendiğinde ortaya çıkan rakam 74
milyon Euro’dur. Bu uygulamalar AB hukukuna, GATT
anlaşmasına aykırı bir durumdur” şeklinde konuştu.

Gelişmiş Türk lojistik sektörüne kıyasla Bulgaristan’ın es-
ki araçlarla düşük fiyatlara taşımacılık yaptığına dikkat çe-
ken Atılgan, Bulgaristan’a yönelik illa ki bir yaptırım uygu-
lanacaksa, bunun zayıf oldukları başka bir sektör içerisinde
yapılması gerektiğini dile getirdi.
“Malların serbest dolaşım hakkını halen elde edemedik”

Bulgaristan ile yaşanan sorunların
AB üyeliğini de riske edeceğini belirten
Atılgan, daha fazla sorun yaşanmaması
için bir an önce Yunanistan-Makedon-
ya hattının kullanıma açılması gerekti-
ğini; Karadeniz üzerinden yeni Ro-Ro
hatlarının açılması gerekliliğine dikkat
çekti.

Cumhur Atılgan, uluslararası nakliye-
cilerin karşı karşıya kaldıkları ek mali-
yetleri taşıma ücretlerine yansıtama-
dıklarını, bundan sebep de taşımacılık
sektöründe faaliyet gösteren firmaların
artık ayakta kalma konusunda ciddi
zorluklar yaşadıklarını dile getirdi.

Roder ikinci Başkanı Necmi Çoba-
noğlu ise, yaklaşık on yıldan bu yana
gümrük birliğine hizmet eden Türki-
ye’nin halen daha malların serbest do-
laşımı hakkına sahip olmadığından ya-
kındı.

Çobanoğlu, tüm Avrupa’nın serbest dolaşım hakkına sa-
hip olduğunu ancak Türkiye’nin böyle bir uygulamaya tabii
olmadığını belirtti. Çobanoğlu, “Devlet bu konuda bize sa-
hip çıkmalıdır” dedi.

Toplantıya katılan nakliyecilerde sorunlarını dile getirdi-
ler. Özellikle Ro-Ro kullanımı konusunda dert yakınan
nakliyecilerin çıkışları, Roder Yönetim Kurulu tarafından
ivedilikle cevaplandı. 

Ro-Ro’ya kıyasla karayolunun çok daha ucuz maliyetli
olduğunu savunan nakliyeciler, Ro-Ro işletmecilerinin bu
durumun farkına vardıkları andan itibaren sürekli olarak
zam yaptıklarını; Ro-Ro’nun taşıma maliyetlerinde ki cazi-
besinin artık kalmamasına rağmen neden halen bu yönte-
me teşvik edildiklerine anlam veremediklerini dile getirdi-
ler.

Saffet Ulusoy bu çıkış karşısında; “Ro-Ro, kurulduğu dö-
nemdeki sorunlardan Türk nakliyecisini korumak ve kolla-
mak amacı güdüyordu” açıklamasını yaptı.
“Gemi yanarsa kaybımızı kim telafi edecek?”

Keyfi uygulamalar sonucunda ödemelerin Dolar bazın-
dan Euro bazına döndüğünü belirten nakliyeciler, “Arada
fark yok diyerek Euro’ya döndüklerini belirttiler. BAFF ar-
tırılacak denildiğinde, Ro-Ro işletmecileri de artırıyorlar.

Şu anda kullanılan bir gemide bir süre önce araçlarımız
yandı. Halen daha bu durumun telafisini alamadık ve bize
şu anda da herhangi bir güvence verilmiyor. Bu gemide bir
daha böyle bir olay yaşanırsa bizim mağduriyetimizi kim
güvence altına alacak?” çıkışında bulundular.

Yanan Ro-Ro gemisi hakkında halen hukuki sürecin işle-
diğini belirten Necmi Çobanoğlu, Türkiye’de deniz ihtisas
mahkemesinin sadece bir tane olduğunu, bundan sebeple
de işlerin yavaş yürüdüğünü belirtti. Çobanoğlu, “İtalya’da
açtığımız davalar sonucunda yanan gemiye 23 firma olarak
ihtar koydurmuş bulunmaktayız. Halen daha UN Ro-Ro
yöneticilerinden anlaşma yönünde masaya davet bekliyo-
ruz. İçinde çöp halinde duran treylerlerimizin durduğu suç-
lu Ro-Ro gemisi, İtalya Trieste limanında demirlemiş du-
rumdadır” dedi.

Deniz yasasında bulunan bir açıktan kaynaklı olarak UN
Ro-Ro’nun kendini savunduğunu dile getiren Roder ikinci
Başkanı Necmi Çobanoğlu, “UN Ro-Ro’nun sığındığı tek
nokta, deniz yasasında bulunan ‘Gemi adamlarının hatası
gemi sahiplerine mal edilemez’ ibaresidir. Hukukçularımız
bu konu üzerinde çalışmaktadırlar. Biz bu yangının gemi
adamlarından değil, gemiden kaynaklandığını sürekli ola-
rak hukuksal çerçevede üsteliyoruz” şeklinde konuştu.
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Roder, Bulgaristan ve 
Suriye’ye veryans›n etti
Bulgaristan’›n 28 Haziran’da transit geçifllerde 271 dolar geçifl ücreti ta-
lep etmesinin yank›lar› sürüyor. Konuyla ilgili olarak Saffet Ulusoy ve Ro-
der Yönetim Kurulu üyeleri, genifl kat›l›ml› bir bas›n toplant›s› düzenledi.

DEVLER ARENASI

Bulgaristan’ın uyguladığı 271 do-
larlık transit geçiş ücretleri, sektör-
de yaşanan bir takım sıkıntılar ne-
deniyle tüm nakliyeci ve sanayicinin
duydukları rahatsızlıklardan dolayı
çözüm arayan UND heyeti konuyu
Cumhurbaşkanlığı makamına taşı-
dılar. 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile
gerçekleşen istişare toplantısına
UND Yönetim Kurulu Başkanı Ta-
mer Dinçşahin başkanlığında UND
Yönetim Kurulu Üyeleri, UND İc-
ra Kurulu Başkanı ve Genel Koor-
dinatör ile birlikte tüm bölgelerden
gelen 19 kişilik temsilciler katıldı.

Sektörün sorunları dile getirildi
Toplantıdan sonra görüşlerini al-

dığımız UND Genel Başkanı Ta-
mer Dinçşahin toplantının çok iyi
geçtiğini ve sektör adına da iyi neti-
celer alınacağını gönül rahatlığıyla
ifade ederek; 

“Son günlerde sektörümüzde ya-
şanan Bulgaristan sorunu ve diğer
sorunlar nedeniyle sayın Cumhur-
başkanımızdan bir toplantı talebin-
de bulunduk. Bugün kendisiyle yak-
laşık 45 dakikalık bir istişare toplan-
tısı yaptık. Sorunlarımızı ve alterna-
tiflerini dile getirdik. Kendileriyle
sadece Bulgaristan değil, (Tabiî ki
esas konumuz Bulgaristan’dı) bu-
nun dışındaki sektörümüzle ilgili
konuları kapsayan bir toplantı yap-
tık; bir brifing verdik ve bir arada
kaldık. Sektörün sorunları ile ilgili

olarak da çok net bilgiler ve notlar
aldı. Bizim yaşadığımız içteki ve dış-
taki tüm sorunlarımızla ilgileneceği-
ni ve çözeceğine dair çok olumlu
ifadelerde bulundu.”

Dış işleriyle acil temasa geçilecek
Sektör adına yollarına devam

edeceklerini bildiren Tamer Dinç-
şahin sözlerine devam ederek;

“Sektörle ilgili sıkıntılarımızı ve
son günlerde yaşadığımız Bulgaris-
tan sorununu Cumhurbaşkanı’na
ilettik. Neler yapılması gerektiği, al-
ternatif çözümlerin ne olacağı ko-
nusunda kendisini bilgilendirdik.
Kendileri de bu konuda Dışişle-
ri’ndeki yetkililerle konunun acil
bir şekilde değerlendirilmesi için
görüşeceğini ve kısa bir zaman için-
de de çözüm yoluna gidilmesi ge-
rektiğini ifade ettiler. Tüm sektör
temsilcileri ve yönetici arkadaşları-
mız bu konunun önemine binaen
sorunun çözülmesi için cansiperane
bir çalışma içerisindeyiz. Cumhur-
başkanımızın da desteği ile bu soru-
nu en kısa zamanda çözümlemeyi
amaçlıyoruz. Bu konudaki kararlılı-
ğımız sonuna kadar devam edecek”
dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile
gerçekleştirilen toplantının ardın-
dan Tamer Dinçşahin başkanlığın-
daki UND heyeti, daha sonra Ulaş-
tırma Bakanlığı Müsteşarı ve Kara
Ulaştırması Genel Müdürü Talat
Aydın ile de görüştüler.

UND ‘Köflk’te!..

Uluslararası Nakliyeciler Derneği
(UND) tarafından Cumhurbaşkan-
lığı ziyareti konusunda geçilen son
basın bülteninde, Roder Yönetim
Kurulu Başkanı Saffet Ulusoy’a si-
tem vardı. Roder’in dün (15 Tem-
muz 2008) gerçekleştirdiği basın
toplantısında “UND ile birleşme
konusu gündeminizde mi?” sorusu-
na sert bir çıkış yapan Ulusoy’a
UND cephesi, basından takip ettiği
bilgiler doğrultusunda cevap verdi.

UND’nin geçmiş olduğu bülten
içerisinde; “Sayın Saffet Ulusoy’a,
sektörümüzün karşı karşıya kaldığı
Bulgaristan sorunu ve Ro-Ro hatla-
rına ilişkin açıklamalarından dolayı
teşekkür ederiz. Ancak, Roder’in
geçmiş dönemde sahip olduğu Ro-
Ro hat işletmecisini destekleyen bir
kuruluş olma kimliğinden çıkarak
Bulgaristan ve Ro-Ro şirketlerinin
haksız uygulamalarına karşı çözüm
getirecek somut eylemlere ilişkin
önerilerini de beklemekteyiz” ifade-
sine yer verildi.

UN Ro-Ro’nun Bulgarların geçiş
ücreti talep ettiği tarihte taşıma üc-
retlerine zam yapmasını ardından
yaptığı ‘maliyet’ açıklamasını inan-
dırıcı bulmadıklarını her fırsatta di-
le getiren UND yöneticileri, konuya
ilişkin olarak daha somut adımlar
ve açıklamalar yapılmasını bekliyor-
lar.

UND’nin haber merkezlerine geç-
tiği bülten içerisinde yer alan bir di-
ğer detay da Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül ile yapılan toplantının
detaylarına ve hemen ardından Ka-
ra Ulaştırması Genel Müdürlü-
ğü’nde Ulaştırma Bakanlığı üst dü-
zey yetkilileriyle yapılan toplantının
gündem maddeleri oldu.

‘Taşımacılar’ farkı ile sizlere bilgi-
sine verdiğimiz ‘UND Köşkte…’
başlıklı haberimiz içerisinde de be-
lirttiğimiz gibi, UND Yönetim Ku-
rulu Bşkanı Tamer Dinçşahin baş-
kanlığındaki UND heyeti, Cumhur-

başkanı ile yapılan görüşmenin ar-
dından Kara Ulaştırması Genel
Müdürü Talat Aydın ve Ulaştırma
Bakanlığı Müsteşarı ile bir toplantı
gerçekleştirmişti.

Toplantının gündem maddesi,
haftalardır taşımacılık sektörünün
gündemini meşgul eden Bulgar so-
runu oldu. UND ve Kara Ulaştır-
ması yetkilileri tarafından oluşturu-
lan ortak eylem planı, Bulgaris-
tan’ın haksız uygulamasına karşı ol-
dukça sert tepkiler içeriyor.

Eylem planlarının içerisinde;
- Eski teknolojiye sahip olan ve

çevre dostu olmayan Bulgar kon-
vansiyonel araçlarının ülkemize gi-
rişine müsaade edilmeyecek;

- Bulgar araçlarına yönelik olarak
UBAK belgelerinin kullanımı ve
üçüncü ülke taşımalarının mevcut
kurallara uygun yapılması hususun-
da sıkı tedbirler alınacak (Konu
hakkında geçtiğimiz günlerde
www.tasimacilar.com’da ‘TAŞIMA-
CILAR’ın sesi’ başlıklı bir haber ya-
yınlamıştık;

- Römork çektirme usulüyle yapı-
lan taşımalara müsaade edilmeye-
cek;

- Belli bir süreliğine Batı Avrupa
taşımalarımızda Bulgaristan hattına
alternatif olan Yunanistan-Make-
donya güzergâhları nakliyecilerimi-
zin kullanımına açılacak;

- Tüm Bulgaristan taşımaları üc-
retli hale getirilecek;

- Bulgaristan’ı by pass etmek ama-
cıyla Karadeniz’deki Ro-Ro hatları
teşvik edilecektir” gibi ciddi yaptı-
rım ve düzenlemeler bulunuyor.

UND, alınan eylem kararlarının
yarından itibaren (17 Temmuz 2008
itibariyle) gerçekleştirilmeye başla-
nacağının müjdesini verdi.

UND’den Ulusoy’a sert ç›k›fl!
Bulgaristan sorunu sektörün önde gelen derneklerini karfl› karfl›ya
getirdi. Hemen hemen her gün konuyla ilgili çeflitli aç›klamalar yapan
dernekler, ara s›ra birbirlerine çal›m atmay› da hiç ihmal etmiyorlar.

Bolu Mengen duble yol çalışmasının dönüşünde yeniçağ
camisine gelen Bakan Yıldırım çıkışta kara taşımacılarının

sürprizi ile karşılaştı. Ankara’daki eylemden dönen UND heyeti
aldığı bilgiler doğrultusunda Bakan Yıldırım’ın Bolu’da olduğunu
ve Cuma namazını kılmak için Yeniçağ Camii’ne gideceği
bilgisine ulaştı. İstanbul’a dönüş yapan UND aracında bulunan
basın mensupları alınan bu bilgi sonrası, namaz çıkışında
Bakanı karşıladı ve UND’nin gerçekleştirmiş olduğu eylemi
sordu.

Bulgaristan’ın sorunu ile ilgili görüşlerini sorduğumuz Yıldırım,
Bulgaristan’ın anlaşmalara aykırı olarak bir hafta önce transit
geçiş yapan araçlardan ücret almaya başladığını, fakat bunu
sadece Türkiye’ye değil, bütün ülkü araçlarına uyguladığını ifade
etti. Bir yön için 83 Euro ücret talep eden Bulgaristan’ın bu
tutumunun, bizim ikili anlaşmalarımıza aykırı olduğunu dile
getiren Bakan Yıldırım, “Bu durumu kabul etmemiz mümkün
değil, Dışişleri Bakanlığımız konuyu yakından takip ediyor. Bizim
de girişimlerimiz sürüyor. Ümit ederiz ki kısa sürede çözüm elde
ederiz” şeklinde konuştu. Yıldırım, çözüm elde edilememesi
durumunda da “Çözüm olmazsa bizim de yapacağımız işler var
onları devreye sokacağız” açıklamasında bulundu.

Kısa bir süre önce satılan RO-RO’nun bu sıkıntılara çözüm
olup olamayacağı tartışmasını da Bakan Yıldırım şu şekilde
yanıtladı; “Bulgaristan’da uygulanan eylem tamamen kara
taşımacılığı ile ilgili, RO-RO ile ilgisi yok. Biz zaten var olan
kapıları kullanıyoruz, sorun taşımacılarımız için yeterli
kapasitenin olmayışı. Çünkü ticaretimizin yüzde 60 gibi büyük
kısmını Avrupa’ya yapıyoruz.”

Yapılan eylemden haberi olduğunu belirten Bakan Yıldırım,
“UND hakkı bir eylem yapıyor. Bakanlık olarak bu eylemi
destekliyoruz. Bulgaristan tek taraflı olarak uyguladığı transit
geçiş ücretleri, Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya taşımacılık
yapan Türk nakliyecilerini de olumsuz etkilemektedir. Bu tek
taraflı uygulamanın kaldırılması ya da en azından geçici olarak
askıya alınması için Ulaştırma Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı
ortak hareket etmektedir” açıklamasında bulundu.  

Bulgaristan’ın bu uygulaması, Türk ihracatının yüzde 50 gibi
büyük bir bölümünü Avrupa’ya taşıyan UND üyelerine de büyük
zararlar verdiğini belirten Yıldırım, “Konu hakkındaki gerekli
çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Bakan Yıldırım’ın konuşmasındaki ilginç bir noktada;
Bulgaristan’ın 2 yıl önce böyle bir öneriyle Bakanlığa başvurmuş
olması. Yani Bulgaristan’ın uyguladığı bu geçiş ücreti konusu
Bakanlık tarafından biliniyormuş. Fakat buna rağmen yapılmış
bir şey yok. “Peki, bunun ceremesini hep bizim nakliyecimiz mi
çekmek zorunda?”

Bakan Y›ld›r›m
‘Tafl›mac›lar’dan

kaçam›yor

Bakan Y›ld›r›m
‘Tafl›mac›lar’dan

kaçam›yor
UND’nin Ankara’da yapm›fl oldu¤u eylem
dönüflü, bas›n mensuplar›n› tafl›yan UND arac›,
Bolu’da Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m’›
yakalad›. Ankara’daki eyleme kat›lmayan
Bakan’a konu hakk›ndaki görüflleri soruldu

Sektör içerisinde RODER hakkında bazı iddialar
ortaya atılmaya başlandı. 

Söylentiler arasında, altı ay önce UN-RoRo’nun satı-
şıyla gelişen süreçte RODER’in eski gücünü kaybetti-
ği, gelir kaynaklarının zayıfladığı ve daha önceden yö-
netim kurulunda bulunan bazı Ankaralı nakliyecilerin
yeni yönetim kurulunda isimlerinin bulunmaması RO-
DER’in UBAK ile bazı sorunlar yaşayıp yaşamadığı
gibi konular bulunuyor.

Tüm bu söylentileri ilettiğimiz Necmi Çobanoğlu,
RODER hakkındaki yanlış düşüncelere dair tüm iddi-
alara cevap verdi.

UN-RoRo’nun satışı gerçekleştiğinden buyana RO-
DER’in hem gücünü kaybettiği hem de gelir kaynakla-
rını yitirdiği iddia ediliyor. Bu konu hakkında ne di-
yorsunuz?

Böyle bir şey yok; UN-RoRo satılalı 6 ay oluyor.
RODER gördüğünüz gibi hala ayakta. Ayrıca, RO-
DER’in finansını sağlayanlar bizleriz yani buranın üye-
leri. Burası bir sermaye şirketi değil. Bunu iddia eden-
ler sanırım bizim sivil toplum kuruluşu olduğumuzu
bilmiyorlar. Burası bir dernek ve gelirlerini üyelerinin
verdiği aidat, çeşitli girdiler ve hibeler oluşturur.

RODPA var?
Rodpa bir şirket ve sermaye ve kâr kuruluşudur. Fa-

kat burası bir dernektir. Dernek minimize edilen mas-
raflarla yaşamını devam ettirir. En önemlisi de bura-
nın üyeleri burayı yaşatacak ekonomik güçtedir. Bizim
öyle ekonomik sıkıntılarımız yok. RODER bir meslek
örgütüdür. Meslek örgütlerine de her zaman için o
mesleği icra edenler sahip çıkarlar. Neden sahip çıkar-
lar çünkü birlikte varızdır.

Sivil toplum kuruluşuyuz dediniz fakat Bulgaris-
tan’ın uyguladığı transit geçişlerdeki 271 dolarlık üc-
retlendirme için RODER’in pek aktif olmadığı söyle-
niyor buna ne diyorsunuz? 

Biz eylemi destekledik. Aksini söylemek yanlış olur.
Bulgaristan’a karşı alınan tüm tepkilerde bizlerde des-
teğimizi gösterdik. RODER ve meslek grubu arkadaş-
larımız hep birlikte tüm eylemleri destekledik. Eyleme
nasıl katkıda bulunduğumuzu UND Başkanı Sayın Ta-
mer Dinçşahin’e de UND yönetim kurulu üyelerine de
sorabilirsiniz.

Bizlerde nakliye sektörünün bir STK’sı olarak, onla-
rın eylemine destek verdik. Kapıkule’de de aynı şeyi
yaptık. Sektörden gözünü para hırsı bürümüş bazı ar-
kadaşlarımız bu birlikteliği kırdıysa bu hiçbir STK’nın

sorunu değildir.
Peki, Bulgaristan’ın 550 lt.

benzin limitinin kaldırılma-
sı talebine sıcak bakıyorsu-
nuz. Neden böyle bir tole-
ransı kabul ettiniz?

Bu konudaki toplantılara yönetim kurulumuzdan
önemli isimler katıldı. Yaşanan sorunla ilgili buluna-
cak bir çözüme biz tezat oluşturacak bir öneri ortaya
koymuyoruz. Karşı taraftan bir şey talep etmeniz için
sizin de bir şeyler vermeniz gerekiyor. Bizim 550 litre
sınırımızı Bulgaristan da bize uyguluyor. Fakat bizim
Bulgaristan’a girişimiz onların bize yaptığı girişten faz-
la. Biz kendi çözümümüz için bazı konularda Bulgar
tarafını yumuşatmaya çalışıyoruz. Bizim amacımız mi-
nimal düzeydeki Bulgar araçlarına bu imkânı sağlaya-
rak bize uygulanacak engellemelerin önünü kesmektir.
Yoksa biz elde edeceklerimiz konusunda daha şanslı-
yız. 

Peki, demin 0UN-RoRo’nun farklı bir ticari kuruluş
olduğunu belirttiniz. Son yapılan bir zam var. Ayrıca
Solakoğlu da verdiği bir röportajda kara yoluyla reka-
bet ederiz demişti. Dernek olarak buna neden tepki
göstermiyorsunuz. Bu durum kombine taşımada mali-
yetlerin artmasına neden olmuyor mu?

Şimdilerde bu konuyla ilgili rahatsızlıklar bizlere gel-
meye başladı. Bu konuda gerekli şekilde bizler de ha-
rekete geçeceğiz. Tabii ki devletimizin de önderliği
içerisinde bu işe sahip çıkılması lazım. Yani UN-RoRo
bu zammı yapıyor. Bu zamma rekabet kurulu içerisin-
de tekel gözüyle mi bakıyor yoksa akaryakıta gelen
zamlardan dolayı mı bunu yapmak durumunda kalı-
yor. Elbette kafasına göre bu zammı yapamaz. Son dö-
nemde akaryakıta gelen zam ister istemez birçok kişi-
nin maliyetlerini arttırdı.

Peki, bu fiyat artışı ile ilgili bir itiraz süreci olacak
mı?

Şu an için buna bir şey diyemem hukukçularımız ile
bu konunun istişaresi içindeyiz.

Yeni yönetim kurulunda Ankara’daki bazı isimleri
görmedik ne oldu burayla diyalog sorunu mu oluştu,
ya da UBAK ile olan diyalog daha remi bir hale mi
dönüştürülmek isteniyor?

Bakınız izah edeyim. Bu bir görev değişimidir, ayrıca
bilindiği üzere RODER Lojistik A.Ş. olarak Anka-
ra’da çok büyük bir kurum var. Bu arkadaşlarımız bu
işin başında ve çok fazla görevleri var. Onlarda RO-
DER’in bir parçası ve her şeyidir. Ayrıca bugüne ka-

dar RODER’e hizmet etmiş insanlardır. Şu andaki
isim değişimleri RODER’in kendi bünyesindeki görev
değişiminden kaynaklanmaktadır. Yeni kanların, yeni
çalışmaların bir dağılımıdır. Bizde geldik, görev yapa-
cağız. Yarın burayı terk edeceğiz belkide, o arkadaşla-
rımız yine gelecek. Onun için aramızda herhangi bir
sorun asla olamaz olmaz da.

SSoonn ggüünnlleerrddee RROODDEERR hhaakkkk››nnddaa oorrttaayyaa bbaa--
zz›› iiddddiiaallaarr aatt››llmmaayyaa bbaaflflllaadd››.. BBiizzlleerrddee TTaaflfl››--
mmaacc››llaarr oollaarraakk bbuu iiddddiiaallaarr›› RROODDEERR ‹‹kkiinnccii
BBaaflflkkaann NNeeccmmii ÇÇoobbaannoo¤¤lluu’’nnaa ssoorrdduukk..
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UND’nin Ankara’da yapm›fl oldu¤u eylem
dönüflü, bas›n mensuplar›n› tafl›yan UND arac›,
Bolu’da Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m’›
yakalad›. Ankara’daki eyleme kat›lmayan
Bakan’a konu hakk›ndaki görüflleri soruldu

UND Başkanı Tamer Dinçşahin, Bulgar plakalı
araçların yapılan protokollere göre 500’den fazla
3’üncü ülke taşıması yapma imkânı olmamasına rağ-
men usulsüz taşımalarla protokolleri deldiklerini be-
lirtti.
Usulsüzlüğü tespit KUGM’nin görevi
UND olarak bu usulsüzlüğü tespit ettiklerini ve du-
rumun Türk nakliyecisi aleyhine olduğunu belirten
Dinçşahin; “İki ülke arasındaki taşıma ilişkilerinin
anlaşmalara uygun olarak yapılmasını sağlamak
Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdür-
lüğü’nün asli görevleri arasındadır. Bulgar araçlarına
yönelik denetimlerin ve gerekli yaptırımların uygula-
masına acil olarak KUGM tarafından başlanmalıdır”
çağrısında bulundu.
Usulsüz taşımayla Türk nakliyecisi darbe yiyor

Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğunda usulsüz 3’üncü
ülke taşımaları için ciddi yaptırımlar olduğunun altı-
nı çizen Dinçşahin bazı ülkelerde 4 bin Euro’yu bu-
lan para cezalarının ve 3 ay trafikten men edilmeye
varan cezalar olduğunun altını çizdi. 
Dinçşahin; “UND Yönetim Kurulu olarak kamuyu,
tespit ettiğimiz bu usulsüzlüğü görmeye ve gideril-
mesi konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz” dedi.
Konşimentolar da Bulgaristan, faturalarda başka
ülkeler
Elde ettikleri usulsüz 3’üncü ülke taşımalarının bel-
geleri basınla paylaşan Dinçşahin, UND olarak yap-
tıkları araştırmada inceledikleri toplam belge sayısı-
na oranla yüzde 20 oranında usulsüz olarak 3’üncü
ülke taşımasının gerçekleştiğini belirtti.
Konuyla ilgili ek olarak Dinçşahin, bu taşımaların

yüzde 10’unun konşimentolarının Bulgaristan olarak
düzenlendiği ve faturalarının Rusya, Polonya, Maca-
ristan gibi çeşitli ülkelerde kesildiğini diğer yüzde
10’luk dilimin de UBAK belgelerinin mükerrer kul-
lanımlar sonucu gerçekleştiğini belirtti.
Kabotaj sınırlarımız içinde bile nakliye yapıyorlar
Bu ve benzeri usulsüzlüklerin denetlenmemesi
nedeniyle Türk taşımacısının ciddi darbe aldığının
vurgulandığı toplantıda Dinçşahin, “Usulsüz taşı-
malar sadece karayolunda değil, Türkiye kabotaj sı-
nırları içinde de yapılıyor. Dernek olarak bunları her
an ispatlamaya hazırız” şeklinde konuştu. Usulsüz-
lük ortamının KUGM’un görevini yerine getiremeyi-
şinden dolayı mı meydana geldiği sorulması üzerine
Dinçşahin; “Kara Ulaştırması ile toplantı yaptık ve
dileklerimizi belirttik. Fakat bunu hayata geçirmeleri
gerekir. Bunu yapamadıklarında taşımacılık sektörü-
nün nerelere geldiğini görüyoruz. Bu belgelerle yapı-
lanları gösteriyoruz. Bunların dışında da farklı tespit-
ler gerekirse onları yapmaya da hazırız” dedi.
Alman Bulgarı lojistik üs olarak mı kullanıyor
İçinde Almanya’nın parmağı olduğu iddia edilen,
Avrupa Birliği’nin Bulgaristan’ı lojistik üs olarak kul-
lanmayı hedeflediği ili ilgili söylentilere Dinçşahin;
“Bu bir gerçek esasında Avrupa birliğine son giren
ülkeler olarak Avrupa birliğine yaratılacak bir fon-
dur biz hukuksal olarak gümrük birliğine imza atmış
Dünya Ticaret Örgütüne üye ülkeler arasında yapıl-
mış olan protokoller gereğince daha kötüleştirici bir
işlem yapılamaz kuralını biz uygulatıyoruz. Kimse bi-
zi yaptığımız anlaşmalar gereğince daha da kötüye
götürme hukukuna sahip değildir” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı doğru adres
Dinçşahin UND’nin Bulgar sorununu Cumhurbaş-
kanlığına taşıması üzerine UBAK’ın bir çözüm üre-
temediğinden dolayı mı bu yola başvuruldu şeklinde-
ki soruya, “Taşımacılık sektörü ülkemizde yüzde
15’lik bir istihdam alanı sağlamaktadır. Bizler de
böyle bir sektörün faaliyet alanlarının ve sorunlarının
tespitinin yapılmasını istiyoruz. Bu yüzden Sayın
Cumhurbaşkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik.
Kendisinin Dışişleri Bakanlığından gelmesi dolayı-
sıyla da konumuz hakkında gayet dolu birisi. Görüş-
memizde bize bu konularla ilgili tedbirlerin ardı ar-
dına geleceğinin sinyallerini verdi. Ulaştırma Bakan-
lığı düzeyindeki görüşmelerimiz her zaman sürüyor.
Fakat artık sektörümüz sadece ulaştırma bakanlığı
ile değil maliye bakanlığı dışişleri bakanlığı gibi bir
çok alanı ilgilendiren sorunlarla baş etmek zorunda
kalıyor. Bunun için tüm bu bakanlıkların üzerinde
bir koordinasyonun sağlanması gerekiyordu. Bunun
için Cumhurbaşkanlığı çok doğru bir adresti. 

UND Sektörü temsil eden her oluşumla irtibat ha-
linde
Son zamanlarda UND’nin gerçekleştirdiği eylemle-
rin dışında Bulgaristan’dan ve uluslar arası bazda
kimlerle görüşüldüğünün sorulması üzerine Dinçşa-
hin;
?Girişimlerimiz Türkiye pazarından pay almak iste-
yen Bulgar nakliyecisine büyük bir darbe vuruyor.
Bunu onlar da biliyorlar. Bunun için oradaki üç der-
nekten ikisi sorunların aşılması için bizimle birlikte
çalışıyorlar. Ayrıca Avrupa Birliği danışmanımız Can
Baydarol şu an Cenevre’de bu konuyla ilgili olarak
Dünya Ticaret Örgütü ile temaslarda bulunuyor. Bu-
nun dışında gerek IRU gerek temsil edildiğimiz di-
ğer birçok oluşumla bu konuyu görüşüyoruz” şeklin-
de konuyu açıkladı.
Kaybedilmeyecek alternatif yollar oluşturulmalı
Tamer Dinçşahin, alternatif yollarla ilgili yaptıkları
girişimlerin sorulması üzerine; Bazı konularda haklı
çıkmalarının kendilerini üzdüğünü belirterek Ro-
Ro’nun satışına göndermede bulundu. Ayrıca sözle-
rine “ilk günden beri hisselerimizi satmak istemeyişi-
mizdeki ısrarlı tutum ve başkalarının da hisselerini
satmamaları gerektiğini söyleyişimiz bugün yaşadık-
larımızla bizi haklı çıkarmıştır. Ve bundan üzüntü
duymaktayız. Gönül isterdi ki ön gördüklerimiz ol-
masaydı, manidar bir şekilde Bulgaristan’la birlikte
UN-RoRo’da da zam olmasaydı. Güzergâhlarda is-
tenildiği gibi rekabetçiliği engelleyen işlemler, uygu-
lamalar olmasaydı. Bundan sonra yapacağımız Bul-
garistan’ın Bay-pass edileceği veya Bulgaristan’ın gü-
cünün azaltılacağı alternatif güzergâhların açılması-
dır. Mesela Makedonya ve Köstence hattının açılma-
sı konusundaki girişimler de çok önemli. Buralarla il-
gili olarak Bakanlığımızla da paylaştığımız girişimle-
rimiz var” şeklinde devam etti.
KUGM imzaladıkları protokolleri uygulamaya ko-
yabilmeli
Başkan Dinçşahin toplantının sonunda yaptığı ko-
nuşmada; “Aslına bakarsanız ticaret serbesttir. İste-
yen istediği şekilde istediği noktada ticaret yapabilir.
Ama kuralları belirlenmiştir. Kurallarının belirlendi-
ği noktada, hiçbir kimse bir başka ülkenin aracını
başka bir ülkede taşıma yapmasını engelleme hakkı-
na sahip değildir. Bizim istediğimiz sadece belirlenen
kuraların uygulanmasıdır. Yanlış uygulamalara karşı-
yız ve bunun kavgasını yapmaktayız. Biz anlaşmaları
yapıyoruz fakat uygulayamıyoruz. Uygulamasını ya-
pacak tek nokta da bizim kamudaki üst temsilcimiz
Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü’dür. Kendi imza-
ladıkları protokolleri, uygulamaya koyabilirlerse hiç-
bir sorunumuz kalmayacak.” şeklinde konuştu.

UND KUGM’yi göreve ça¤›rd›!
Türk TIR’lar›ndan talep etti¤i 271 dolar geçifl ücretini usule uygun olarak niteleyen Bulgaristan’›n
TIR’lar› usulsüz üçüncü ülke tafl›mas› yap›yor, KUGM’nin bunun için bir yapt›r›m› yok!

Uluslararası Nakliyeciler
Derneği’nin (UND) Bulgaris-
tan’ın uyguladığı transit ge-
çişlerdeki 271 dolarlık geçiş
ücreti ile alakalı olarak Ankara’daki Bulgar Bü-
yükelçiliği önünde gerçekleştirdiği eyleme Ulu-
soy otobüsleriyle gitmesi ve Ulusoy isminin ön
plana çıkması UND ile RODER arasında bir yakın-
laşmanın olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.

Aklımıza takılan bu soruyu TOFED ve TODER’in
birleşmesinde büyük rol oynayan Ulusoy Holding
Otobüs İşletmesi Genel Müdürü ve TOFED Baş-
kanı Mustafa Yıldırım’a sorduk. 

Yıldırım, “İlk önce şunu belirtmeliyim. UND’ye
iki otobüs verdik. Biz yolcu taşıyoruz, guruplaş-
mış yolcuları da taşıyoruz. UND Başkanı beni ara-
dı. Dostumdur, eski mesai arkadaşımdır. Parasını
ödedi, biz hibe etmedik.

Federasyon en iyi yol
Önceki deneyimlerinden yola çıkarak TOFED ve

TODER’in bir federasyon çatısı altında bireysel
varlıklarını devam ettirdiğine, fakat sektörün so-
runları için birliktelikten doğan bir kuvvetle daha
güçlü hareket ettiklerini belirten Mustafa Yıldırım,
“Bana göre mutlaka bir birleşmenin olması lazım.
Ama önce küçüklerin haddini bilmesi lazım…
Ben küçüklerin hepsini Saffet Ulusoy’un çocukla-
rı olarak görüyorum. UND’de RODER’de Saffet
Ulusoy’un çocuklarıdır. Aslında burada olması
gereken ve hep söylediğim bir şey var. Yine ufak
tefek pürüzler çıkararak, bu barış süreçlerini bazı
arkadaşlarımız yanlış şekilde etkiliyorlar. Hazır
şartlar oluşmuşken ve birlikten doğacak gücü

kullanmak varken arkadaşlarımız, bir taraftan
dost bir taraftan düşman olmasın. Dostsanız dost
gibi davranacaksınız” şeklinde konuştu.

Derneklerin bağımsızlığı etkilenmemeli
Ayrıca Yıldırım, bu tarz oluşumların sancılı bir

dönemden geçtiğine değinerek; “Bu süreçlerde
biraz toleranslı olmak lazım, geçmişte söylenmiş
sözlerin, atılmış adımların ve birleşme sancıları-
nın sorun olmaması gerekiyor. Ama muhakkak
RODER’in ve UND’nin üst yapısını oluşturacak
bir federasyonun kurulması gerekmektedir. Fakat
bu derneklerin bağımsızlığını etkilemeden ayrı ay-
rı varlıklarını sürdürmeleri sağlanarak sektör so-
runlarında birlikte hareket edecekleri bir üstyapı
olmalıdır. Çünkü birliktelik süreçlerinde paydaşlık
çıkar ve sen onu al ben bunu alayım gibi nahoş
konular sorun yaratır. Sen sensin ben benim. 

UND ve RODER’in sancıları aynı
Ayrıca, üst yapıda iki dernek de kurucu başkan

olarak Saffet Beyi seçerse iyi olur,  ondan sonra
taban kimleri uygun görülüyorsa yönetim kuru-
lunda onlar getirilir. Sonuç olarak ne olmuş olur,
güçlü ve birlikte olunur. Bu gün UND’nin de RO-
DER’in de sancıları hep aynıdır” şeklinde belirtti. 

İlke fedakârlık
Birleşmelerin fedakârlık gösterildiği taktide

oluşturulabildiğine değinen Yıldırım “Fedakârlık
yapmazsanız birleşme olmaz. TOFED-TODER bir-
leşmesinde iki taraflı fedakârlıkla o işi çözdük”

dedi.
RODER cephesi federatif

üst yapıya nasıl bakıyor?
Mustafa Yıldırımla konuş-

tuğumuz UND, RODER ve tüm C2 belgelileri bir
çatı altında toplayacak olası bir federatif birleşme
ile ilgili olarak RODER cephesinin görüşünün ne
olabileceğini RODER Başkanı Saffet Ulusoy’a
sorduk.

Saffet Ulusoy: “RODER olarak biz varız?
RODER olarak C2 belgelileri kapsayacak olan

federatif bir üst yapı oluşumuna sıcak baktıklarını
belirten Ulusoy; “ Hep birlikte sektör için bir çıkar
yol bulmamız gerekiyor. biz RODER olarak her
konuda varız. Yeter ki yol uzun olmasın. Biz böyle
birlikte hareket etme taraftarıyız.

Herkes kapasitesi kadar temsil edilmeli
Fakat UND, RODER ile tüm C2’lileri kapsayacak

bir üst yapı oluşumunda temsiliyetler önemli, ben
uzun zamandan beri böyle bir birleşmenin olma-
sına değiniyorum. Ama bilinmelidir ki RODER bü-
yük bir sivil toplum kuruluşu bunu hesap ederek
bir üst yapı oluşturulsun. Ve herkes kapasitesi
kadar temsil edilsin.

‘Göreceğimi görmüşüm’
Mesleğimizde yaşadığımız sorunlar ve bu sek-

törün bekası için birlikte hareket etmek önemli…
Benim ne başkanlık iddiam var ne de hırsım var,
birileri de fedakarlık etmeyi bilsin Allah bana
ömür vermiş, göreceğimi görmüşüm. İsveç Kra-
lından İtalya’dan Almanya’dan şiltler almışım da-
ha fazlasına da gerek yok. Bu işi üzerine alacak
olan da sorumluluğunu bilsin” şeklinde konuştu.

UND ile RODER nas›l birleflir?UND ile RODER nas›l birleflir?UND ile RODER nas›l birleflir?UND ile RODER nas›l birleflir?UND ile RODER nas›l birleflir?UND ile RODER nas›l birleflir?UND ile RODER nas›l birleflir?

Çobano¤lu: “Eyleme nas›l destek verdi-
¤imizi UND yetkililerine sorabilirsiniz”

Ulusoy: “Bizim derdimizi dinlemeyen devlet, yurt d›fl›nda Türk
lojistik sektöründen gururla bahsetmesin!” ç›k›fl›nda bulundu. UND cephesi, UN Ro-Ro’nun yapt›¤› zam hakk›nda aç›klama bekliyor.

Tamer Dinçflahin’in Bakan Y›ld›r›m’a bu bak›fl› objektifimizden kaçmad›.
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Gerçekten yazık
O tomotivde baflar›l› olan yerli flirketlerle

anlaflmalar›n› sonland›r›p, pazar›m›za
do¤rudan kendi kurduklar› flirketlerle gelen ve
tüm kârl›l›¤› do¤rudan yurt d›fl›na ak›tan ör-
nekler gerçekten çok fazla…

Fatih Altayl›, geçti¤imiz günlerde bir yaz›s›n-
da Mazda için onlarca y›l çal›flm›fl Mermer-
ler’in elinden Mazda markas›n›n nas›l uçup
gitti¤ini ve Mermerler’in kurdu¤u düzenin ve
potansiyelin üstüne Mazda Avrupa’n›n nas›l
gelip de ‘haz›ra oturdu’¤unu yazm›flt›.

Hat›rlarsan›z, Do¤ufl Otomotiv, 80’lerin so-
nu 90’lar›n bafl›nda Opel ve GM markalar›n›n
Türkiye distribütörüydü…

Do¤ufl’un afl›r› baflar›l› çal›flmalar› ve elde
edilen büyük pazar pay› GM’in dikkatini çe-
kince, Türkiye’de fabrika kuraca¤›z diye Do-
¤ufl ile olan anlaflmalar›n› feshedip, Torbal›’ya
ucuz bir montaj tesisi kurmufllard› ve tüm
Opel’lerin sat›fl›n› ve teflkilat› da üstlenmifller-
di. Sonra ifller sarpa sar›nca önce fabrikay› ka-
patm›fllar, sonar da pazarlama hacimlerini mi-
nimize etmifllerdi. Do¤ufl Otomotiv, flimdi VW
markalar grubunu temsil ediyor. Yine çok ba-
flar›l›lar, fakat flimdi de VW kendisi Türkiye’ye
gelip haz›r teflkilat›n üzerine oturmak için bü-
yük gayret içinde… Hatta yine ayn› flekilde,
“dar” bir montaj tesisi kurma vaadiyle…

Mazda da, çok güzel bir örnek…
Fakat Mermerler’in son 7 y›lda orijinal Maz-

da’n›n istediklerini, pazar›m›zda olmayan baz›
modellerinin pazarlanmas› gibi, yerine getir-
medi¤i de konufluluyor. Neyse, bunlar detay…

Borusan’dan da BMW’nin çekilmek isteme-
si, Tofafl’›n ‹talyanlar›n eline geçmesi, Oto-
san’›n y›llar önce büyük hisse anlam›nda
Amerikal›lar›n olmas›, Hyundai Assan’›n his-
selerinin Güney Korelilere verilmek zorunda
kal›nmas›, ToyotaSa fabrikas›n›n, Toyota Mo-
tor Corp. Türkiye olarak de¤iflmesi, Anadolu
Honda’n›n, Honda Türkiye olarak Japonlafl-
mas›, Isuzu’daki Japon hisselerinin ço¤unlu¤a
ulaflt›r›lmas›, Volvo’nun Oyak-Ulusoy’dan
al›nmas›, Oyak Renault’nun da durumu ma-
lum…

Hakl›s›n›z, gerçekten yaz›k…
Önce Türkiye sermayesi ve devlet deste¤i ile

temeli at›lan, bedavaya arsalar tahsis edilen
otomotivimiz, yeflerip meyve vermeye baflla-
y›nca, orijinal markalara kapt›r›l›yor…

Fakat benim bir ümidim var!
Art›k, o orijinal markalar›n içinde yetiflmifl,

tasar›mc›dan, parça ve ürün gelifltirme mü-
hendisine, usta iflçisinden akademik hocalara
profesyonel yöneticiden, uluslararas› pazarla-
ma uzmanlar›na art›k tüm dünya otomotiv en-
düstrisinde Türklerin ismi var… Nitelik ve kre-
atiflik olarak en üst seviyelerde an›lan isim-
ler…

‹flte, bence çok uzak olmayan bir gelecekte
Türkiye’nin yeni “Devrim”i için kollar s›vana-
cak, gurbetteki “beyin”ler ve “usta”lar geri ge-
lecek ve Türkiye’nin kendi markas›n› ve mo-
dellerini yaratacaklar !..

Sadece lokal pazara de¤il, çevre ülkelere de
ihracat yapaca¤›m›z gerçek Türk Mal› otomo-
billerimizi yaratacaklar… Ancak, cesur bir dev
yat›r›m›n ilk k›v›lc›m› çakmas› gerekiyor… Ge-
risi, çorap sökü¤ü gibi gelecektir… Tüm dün-
yada konufltu¤um Türk otomotivciler de, bu
mant›¤a katk›da bulunmak için sab›rs›zl›klar›n›
dile getirmekten çekinmiyorlar!..

20 y›ll›k bir otomobil gazetecisi olarak duy-
gular›m› ve hayalimi paylaflmak istedim.

Otomotiv sektörü için emek vermifl ve halen
gece gündüz çal›flan tüm kifli ve kurulufllara,
en derin sayg›lar›mla !..
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Hukuk Dan›flman›
AAvv.. UU¤¤uurr AAMMAASSYYAAGeçtiğimiz aylarda Türkiye’de yeni

yapılanma içerisine gireceğini duyuran
Mazda’nın başı belada. Hem de yakla-
şık 200 milyon dolarlık bir bela!

Uzun zamandan bu yana Mazda’nın
Türkiye distribütörlüğünü yapan Mer-
merler Grup ile yollarını ani bir kararla
ayıran Mazda Japonya, feshin gerçek-
leşmesinin ardından yurt çapında faali-
yet gösteren yaklaşık 25 kadar Yetkili
Servis ve bayisiyle de anlaşmasını sona
erdirdi. Rekabet Kanunu’na muhalif
gerçekleşen bu yol ayrımı neticesince
markanın kullanıcıları uzun zamandır
ne olacağı konusunda çelişki yaşıyorlar-
dı.

Mazda Motor Logistics Europe N.V.
Belçika’nın baskısı neticesinde Türkiye
yapılanmasını değiştirme kararı alan
Mazda Japonya, eşi benzeri görülme-
yen bir uygulamaya gitti. Şubesinin şu-
besini açmaya çalışan Mazda Japonya,
şimdi ihbarsız ve tazminatsız ortada bı-
raktığı yetkili servis ve bayilerinin gaza-
bına uğruyor.

Yeni yapılanmasında sözleşmesini fe-
sih eden servislerin yetki belgelerini
kullanan Mazda, Sanayi Bakanlığı’na

gelen şikayet dilekçeleri sonucunda or-
tada kaldı. Eski bayilerin Bakanlığa ilet-
tikleri dilekçelerde, artık Mazda ile ça-
lışmadıklarını, yeni yapılanma esnasın-
da kendilerine ait olan yetki belgeleri-
nin kullanıldığını dile getirerek yasal iş-
lem başlatılması talebinde bulundular.
İncelemelerde bulunan Sanayi Bakanlı-
ğı, Mazda’nın elinde bulunan yetki bel-
gelerini iptal ederek Mazda’nın Türkiye
faaliyetlerini süresiz askıya aldı.

Belge iptalinden sonra Türkiye’ye ye-
ni araçların yanı sıra yedek parça da it-
hal edemeyen Mazda, 18 bayiinin taz-
minat davasıyla karşı kaşıya kaldı. Bayi-
leri temsilen davayı yürüten ESC Con-
sulting Avukatı Özgür Kaya ile konu-
nun detayları hakkında görüştük.

Otomotiv gibi ciddi bir sektörde böyle
bir olayın yaşanmasının akıl almaz oldu-
ğunu belirten Avukat Kaya, “Mazda
Belçika, yeni yapılanma kapsamında İs-
tanbul’da yaklaşık 10 bin YTL’lik bir
yatırım ile şube açtı. Ancak bu yapılan-
manın hiçbir surette yetkili servis açma-
ya yeterlilikleri bulunmamaktadır. Bu-
nun sebebi de halen eski bayilerin yetki
belgeleri ile çalışılmasıdır” dedi.

On sekiz bayi adına Mazda’ya karşı
tazminat davası açtıklarını dile getiren
Avukat Kaya, “Bayilerin mağdur olduk-
ları beş ana başlık bulunuyor. Portföy
kaybı, çıkartılan işçilerin kıdem tazmi-
natları, stoklarda bulunan araç ve yedek
parçaların bedelleri, yapılan yatırımla-
rın bedelleri (Plaza v.s) ve Rekabet Ka-
nunu’na göre iki yıllık mahrumiyet taz-
minatı. Bu konularda açılan davanın
toplam tutarı da yaklaşık 200 milyon
dolar gibi büyük bir para” şeklinde ko-

nuştu.
Sanayi Bakanlığı’na yapılan başvuru-

lar neticesinde geçersiz belge kullandığı
saptanan Mazda’nın şu anda ithalat da-
hi yapamadığı bilgisini veren Kaya,
“Pek çok kişinin merak ettiği nokta şu.
Neredeyse tüm dünya otomotiv devleri
Türkiye’de yatırım yaparlarken, neden
Mazda gibi bir firma şubeleşmeye git-
meyi tercih ediyor? Doğal olarak insan
kendine ‘Bunun ardında bir art niyet mi
var?’ sorusunu soruyor” açıklamasında
bulundu.

Bir diğer sıkıntı da markayı tercih
eden müşterilerin cephesinde yaşanı-
yor. Şu anda yetkili servisi ve bayisi bu-
lunmayan Mazda’nın müşterileri, arıza
ve kaza durumlarında araçlarının ga-
ranti ve orijinal yedek parça gibi hiz-
metlerinden yararlanamıyorlar. Maz-
da’nın pazardan çekilmesi sonrasında
ortada kaldıklarını ve araçları ile ilgili
sorun yaşadıklarında tamirhanelere git-
mek zorunda kaldıklarını belirten mar-
kanın müşterileri bu olumsuzluğun bir
an önce bitmesini temenni ediyorlar.

Mazda bilmecesi
Japon Otomotiv devinin Türkiye faaliyetleri tehlikede. Türkiye’de Yetkili
Servis ve Distribütörlü¤ü flu an bulunmayan firmaya karfl› davalar aç›l›yor.
En büyük sürpriz ise firmaya parça ve araç ithalat›nda uygulanan blokaj.

‘Bu da bizden olsun’ tabirine –argo cümle
için affınıza sığınarak- “CUK!” diye oturan
hadiselerin ardı arkası kesilmiyor! İçişleri
Bakanlığı, yerel seçimler öncesinde beledi-
yelerin kasasını doldurmak için resmen “Giderayak kıyağı” yaptıklarını açıkladı!

Velev ki bu da bizden!
Şöyle bir memleket hayal edin… Belediye başkanlarının kasasını düşünsün, cart

ve curt vergisinden belediyelere pay versin, İçişleri Bakanı desin ki “İyi niyetle har-
casınlar diye verdik bu payları?… Şimdi de hayal kurmayı bırakın, yaşadığınız top-
rağa bir göz atın… Hayalleriniz gerçek oldu dimi? Böy-
lesine sürprizlerle dolu bu memleket…

Uzatmadan olayın aslını açıklayalım, ne siz ne de biz
sıkılalım…

İçişleri Bakanlığı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
(TBMM) verdiği son kanun teklifi, petrol ürünlerinden
alınan ÖTV’nin tamamını (!), motorlu taşıtlardan alı-
nan ÖTV’nin yüzde 28’ini, alkollü ve gazlı içeceklerden
alınan özel tüketim vergisinin yüzde 60’ını, Özel İleti-
şim Vergisi, Şans Oyunları Vergisi ve Özel İşlem Ver-
gisi’nin tamamından belediyelerin pay aldıkları havuza
dahil edilmesini içeriyordu. TBMM Genel Kurulu’nda
kabul edilen kanun teklifi 1 Temmuz 2008 itibariyle yü-
rürlüğe girdi.

Hediyemiz olsun
İçişleri Bakanı Beşir Atalay ise bunun belediye başkan-

larına, son hizmet yıllarında bir armağan olduğunu belir-
terek, “Dileğimiz belediye başkanlarının, bu kaynakların kıymetini bilmeleri” dedi.

Bakan Atalay tarafından hazırlanan ve TBMM tarafından ‘ver gelsin’ şeklinde
onaylanan kanuna göre, il özel idareleri ve belediyeler genel bütçe vergi gelirlerinin
toplan tahsilat miktarı üzerinden pay sahibi olacaklar. Sağlanan ek kaynak, genel
bütçe vergilerinin tahsilatından, vergi iadesi miktarı düşüldükten sonra arta kalan
net tahsilat rakamı üzerinden hesaplanarak yöneticilerin kullanımına sunulacak.
Kurumlara paylama ise şu şekilde gerçekleşecek:

Büyükşehir dışındaki belediyeler yüzde 2,85
Büyükşehir ilçe belediyeler yüzde 2,50

İl özel idareleri yüzde 1,15 oranında genel
bütçe vergi gelirlerinden pay sahibi olacak-
lar.

Bakanlar Kurulu’nun keyfine bağlı
Kanun içerisinde bir diğer dikkat çeken başlık da, paylama miktarındaki oranla-

rın 2 katına kadar atış ve indirimi yetkisinin Bakanlar Kurulu’na verilmesi oldu. Be-
lediyelerin kendi sınırları dahilinde tahsil ettikleri genel bütçe vergi gelirinin yüzde
5’i ve genel bütçe geliri tahsilat toplamı üzerinden büyükşehir ilçe belediyelerine hi-
be edilen payı içerisinden yüzde 30 gibi büyük bir dilim, büyükşehir belediyesinin

olacak.
Federe belediyelerin sırrı anlaşıldı (!)
Birkaç ay önce alınan ilçe belediyelerinin birleşmesi

kararının gizli gerekçesi bir nebze olsun ortaya çıktı. Ka-
muoyunda büyük tartışmalara neden olan ‘birleşik bele-
diyeler’ konusunda çeşitli görüşler ortaya atılmıştı. Bun-
ların en dikkat çekici ve konuyla ilgili olanı, şüphesiz ki
‘rant sağlamak’ teorisi olmuştu. Kanunun uygulama kri-
teri, dolaylı yollardan bu teoriyi doğrular nitelikte. 

Vergi gelirlerinden belediye ve il özel idarelerine ay-
rılacak olan payın dağıtım kriterleri arasında, her yılın
Ocak ayından itibaren Türkiye İstatistik Kurumu’ndan
(TÜİK) alınan belediye ve il nüfus sayıları ön planda
yer alıyor. TÜİK’in verileri İller Bankası ve Maliye Ba-
kanlığı’na; yüzölçümü, gelişmişlik seviyesi ve köy sayısı
gibi kriterler ile birlikte sunulacak.

Devletin devlete borcuna teminat!
Sağlanan kaynak aslında bir bakıma belediye ve il özel idareleri gibi resmi kurum-

ların devlete olan borçlarının teminatı niteliğine sahip. Sağlanan katkı payı içerisin-
den Maliye Bakanlığı veya İller Bankası, kurumların borçlarının tahsilatını düştük-
ten sonra kalan meblağın geri ödemesini yapacak.

Amman gecikmesin!
Meclisin kabul ettiği kanunla birlikte enteresan da bir uygulama yürürlüğe girdi.

Kanuna göre; aylık olarak Maliye Bakanlığı’nca hesaplanacak olan belediye payla-
rının İller Bankası’nda açılan ilgili hesaplara geç yatırılması halinde, ilgili Maliyeci-
lere maaşlarının 5 katı (!) oranında ceza kesilecek.

‘Giderayak’ k›ya¤›!

“Beton olmadan köprü, yol olmaz. Yol ol-
mazsa da lojistik olmaz” sözleriyle hazır be-
ton ve lojistik bağlantısını vurgulayan Türki-
ye Hazır Beton Birliği Başkanı Ayhan Pak-
soy ekibimizin sorularını cevapladı.
Beton tesislerden inşaatlara giderken lojis-
tik devreye giriyor. Burada yaşadığınız sı-
kıntılar neler? 

Kısıtlama arterleri var. Yollarda olan her-
kesin ne tür problemleri varsa, hem tedarik-
çileri hem de sektörde şahıslara ait nakliye
araçları, ham maddeyi tedarik ederken ve
betonu ürettikten sonra yerine ulaştırırken
bahsettiğiniz bütün sıkıntıları çekiyorlar. 
Sıkıntıların giderilmesi yönünde ne gibi ça-
lışmalarınız var?

Taşıma bacağına bakarsanız her bölgenin
kendine has sıkıntıları var. Türkiye’de ka-
nunların, mevzuatları uygulanması şehirden
şehre, bürokrattan bürokrata değişebiliyor.
Mesela yollara çıkış yasağı İstanbul’da ve
Ankara’da var ama birçok şehrin bundan
haberi yok. Kuralları esnetebilmek ya da ka-
nunlara bir şey yapabilmek mümkün değil

fakat kurallarında hakkaniyetli olması ve
hizmet edebilmesi lazım. Aykırılık görürsek
bunun düzeltilmesi için ilgililere başvuruyo-
ruz, yaptığımız bundan ibaret.
Karayollarnın inşası konusunda tavsiyeniz
var mı?

Önemli olan doğru uygulama yapmakta-
dır. Maalesef asfalt uygulamaları çok doğru
değil. 3 yılda asfalt yolun bozulmaması la-
zım. Asfaltın ortalama ömrü 7–10, betonun
ki ise 30 senedir. Önceleri beton biraz daha
pahalı olmasına rağmen, çoğu yolda tercih
ediliyordu. Çünkü uzun süre bakım onarım
istemiyor, asfalta nazaran daha çok dayanı-
yor, yol tutuşu, yanmama gibi özellikleri
var. Asfalt çoğu yerde yasaktır, kapalı tü-
nellerde kullanılamaz. Bizde kapalı tünele
bile asfalt yapılabiliyor. Siz anlatıyorsunuz
ama birazda dinleyecek kulak lazım.
Yetki belgeleri konusundaki düşünceleriniz
neler?

Taşımacılığı kendimiz yaptığımız için K2
belgemiz var. Ama çokta bir mana ifade et-
miyor. Bakanlık bir para topluyor ama sek-

törü belirli
bir yere
getirdiğini
zannetmi-
yorum. Ne
belgesidir
bu, neye
istinaden
a l ı n ı y o r ,
belge karşılığında ne gibi yeterlilik aranıyor?
Belge dendiği zaman bir özelliği olması la-
zım. Biz belge, sertifika, eğitim sertifikası ve-
riyoruz. Bakanlık bir eğitim sertifikası mı
arıyor, şoförleri bir teste mi tutuyor, para al-
manın dışında bir teminat mı alıyor? Durum
‘Ver parayı, al kâğıdı’ dan ibaret.  Bunun ki-
me ne faydası var?
Gelecek yıllarda taşımalarınızı demiryolu
ile yapılabilir misiniz?

Mümkün değil, her beton santrali 25–30
kilometredir. Betonun hava sıcaklığına bağlı
olarak kullanılması gerekir ve 2–2 buçuk sa-
atlik ömrü vardır yoksa çöp olur, atmak zo-
runda kalırsınız.

Şehir içine girme yasaklarının bu duruma
olumsuz etkisi olmuyor mu?

Beton döküm saatleri çok kısıtlı saatler da-
ha doğrusu çalışma saatlerini kısıtlıyorlar.
Çeşitli sebeplerden gelip mikseri durduru-
yorlar. Şoförde derdini anlatmaya çalışıyor
ki, şantiyeye betonu dökmeniz lazım. Beton
öyle bir şey ki yarımda bırakamazsınız. 
Çözümlerle ilgili neler yapıyorsunuz?

Yetkililere anlatmaya çalışıyoruz. Şehir
merkezinde bir inşaata ruhsat verilmiş, son-
ra inşaat araçları şu saatte giremez denilmiş.
Bunun mantığı ne, ruhsatı vermeselerdi.
Derdim Türkiye’nin derdi ve en kısa sürede
biri sorumluluğu alıp çözüme ulaştırmalı.

“Beton olmadan 
LOJ‹ST‹K olmaz”
Türkiye Haz›r Beton Birli¤i Baflkan› Ayhan Paksoy ile haz›r beton
tafl›mac›l›¤›nda ve araç seçiminde yaflanan s›k›nt›lar› konufltuk.

M erkezi İzmir’de bulunan Zafer Kar-
deşler Nakliyat, filosuna yeni kataca-

ğı araç için BMC’de karar kıldı. 
BMC’nin İzmir yetkili satıcısı Şensan Oto-

motiv tarafından gerçekleştirilen satışta, 1
adet BMC PRO 1142 çekici, Zafer Kardeş-
ler Nakliyat Paz. ve Tic. Ltd. Şti.’ye teslim
edildi. Zafer Nakliyat firma sahiplerinden
Ali Katı anahtarları, Şensan Otomotiv Satış
Müdürü Ahmet Demir’in elinden aldı. 

Törende, Şensan Otomotiv Satış Müdürü
Demir ile İzmir-Kemalpaşa Taşıyıcılar Ko-
operatifi’nin Başkanlığını da yapan Ali Ka-
tı’nın yanı sıra, firma ortaklarından Zafer
Katı da yer aldı.

BMC markalı araçlardan son derece
memnun olduklarını belirten firma sahiple-
ri, “Filomuzu her geçen gün BMC marka
araçlarla genişletiyoruz.” açıklamasında bu-
lundular.

Zafer Kardefller de 
profesyonel dedi

Zafer Kardefller de 
profesyonel dedi

Zafer Kardefller de 
profesyonel dedi

Zafer Kardefller de 
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Hazır beton fuarına, bizzat Roadshow’da sergiledikleri
Kassbohrer Alüminyum Silobas aracıyla katılan Tırsan gru-
bu, fuarın ilk gününde bir basın toplantısı düzenledi. Top-
lantıda Kassbohrer Ürün Yöneticisi Salih Arısüt ve Tırsan
Pazarlama Müdürü Selin Şahiniz aracın teknik özellikleri ve
sağladığı avantajlar hakkında bilgiler verdi.

Beton 2008 fuarına çimento sektörüne hitap eden alümin-
yum silobas araçlarıyla katıldıklarını belirten Kassbohrer
Ürün Yöneticisi Salih Arısüt aracın özellikleri ile ilgili şun-
ları dile getirdi. “Aracımızın hem gövdesi hem şasisi özel
alaşım alüminyumdan imal edilmiştir. Bu sayede müşterile-

rimize hem daya-
nıklı hem de ha-
fif araç sunabili-
yoruz. Fuarda
sergilediğimiz
araç donanımıyla
birlikte 4 bin 500
kg boş ağırlığa
sahip. Çelik muz
tipi rakiplerine
göre yaklaşık 3
ton daha hafif
olan bu araç, kul-
lanıcısına daha
fazla yük taşıma

fırsatı sunuyor.” Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik 30 met-
reküpten 45 metreküpe kadar değişik hacimlerde ürün gamı
sunduklarını belirten Arısüt, en çok tercih edilen araçlarının
fuarda sergilemiş oldukları 30 metreküplük alüminyum silo-
bas olduğunu da sözlerine ekledi. Araç ayrıca özel olarak ta-
sarlanan geometrik yapısı sayesinde kullanıcısına çabuk ve
tam boşaltma yapma imkanı da sunuyor.

Üretim aşamasına da değinin Arısüt, “Araçlarımız basınç-
lı kaplar yönetmeliğine göre üretilmiş, bu yönetmeliğe göre
test edilmiş ve ‘C’ belgesi almış onaylı araçlardır. Araçları-
mız 2 bar işletme basıncı sahip olup, 4 bar işletme basıncın-
da test edilmiştir.” açıklamasında bulundu.

Çelik muz yerini alüminyuma bırakıyor
“Alüminyum silobas sektörde alışılmış çelik muz silobasa

göre daha yeni sunulmuş bir araç. Fakat fuarda da görüldü-
ğü gibi gidişat daha çok alüminyum ve kabaca uzay tipi de-
nilen araca kaymaktadır. Çünkü alüminyum araçlar ağırlık
farkından dolayı ciddi avantaj getiriyor. Özellikle son dö-
nemlerde yük kontrollerinin ve cezaların artırılması, bu tür
araçları cazip kılıyor. Araçlara yapılan ilk yatırım maliyetin-
deki fark da en fazla 1 buçuk senelik bir sürede amorti edi-
liyor. Bir buçuk sene sonunda elde edilen her kazanç da kar
olarak geri dönüyor.”

12,9 litre MX motorla uzun ömür
CF serisinin en son modellerinden bir olan DAF CF 85,

12,9 litrelik PACCAR
MX altı silindirli sıralı
motorla üstün perfor-
mans ve yakıt tüketi-
mi sağlıyor. 1.6 mil-
yon kilometre tasarım
ömrü için geliştirilen
MX motorun, bakım
periyotları uzatılarak,
bakım ve işletme ma-
liyetleri de minimuma
indirildi. Ayrıca silin-
dir blok ve kapaklar-
da kullanılan üstün kaliteli Kompakt Grafit Demir de, yük-
sek işlevsellik ve güvenilirlik sağlıyor.

Hedef daha yüksek adetler
Türkiye’nin silobas ihtiyacının, o yılki inşaat sektörünün gi-

dişatına ve ülkenin diğer fonksiyonel ilişkilerine göre deği-
şiklik gösterdiğine değinin Arısüt, yurt içindeki yıllık silobas
satışının 800 ile 1000 adet arasında olduğunu, bunun da yüz-
de 90’ının çelik muz tipi silobaslardan oluştuğunu söyledi.
Kendilerine kalan yüzde 10’luk payda da  40 adetlik bir satış
rakamı yakaladıklarını belirten Arısüt, “Hedefimiz daha
yüksek adetler, bunun için çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz
Roadshow’da müşterilerle bire bir ilişki kurma fırsatı yaka-
ladık. Bunun olumlu etkisini uzun vadede bekliyoruz” dedi.

Kassbohrer Alüminyum 
Silobas’a da DAF yak›fl›r

“Turko’ların
başarısının sırrı’

A vrupa Futbol fiampiyonas›nda Milli tak›m›m›-
z›n Portekiz yenilgisi sonras› oynad›¤› ‹sviçre,

Çek ve H›rvat maçlar›ndaki galibiyetlerine yerli ve
yabanc› herkesin bu üstün baflar› sonras› söylem-
lerinde en çok kullan›lan kelimeler imkâns›z,
flans, dua ve mucize.

Fatih Terim’in ‹sviçre, Çek ve H›rvat maçlar›
sonras› gündeme gelen, odas›ndaki duvarda as›l›
olan ‘’imkâns›z diye bir fley yoktur, mucizeler za-
man al›r.’’sözü Kar›nca Uluslararas› tafl›mac›l›k fir-
mas›n›n duvarlar›nda as›l› ‘’‹mkâns›z› iste’’ slogan›
ile meclis üyeli¤i yapt›¤›m ‹stanbul Ticaret Odas›
Meclis salonunda her toplant› öncesi yazan “Her
zaman daima en mükemmele” sözlerini hat›rlatt›.

Pozitif düflününce, beyninizi sonuca ve çözüme
odaklay›nca baflar›n›n, hayat›n her alan›nda oldu-
¤unu görebilirsiniz. Bir önceki “Keflke bizi de din-
leyen olsa” bafll›kl› yaz›m›n sonunda hayat denk-
lemi olarak, “Çal›flma(10) x do¤ruluk (10) x Bilgi
(10) x fians(0)=0!” diye yazm›fl alt›na da ‘’fiANS
Z‹HN‹N‹ HAZIRLAYANLARA YARDIM
EDER’’sözünü eklemifltim.

Hayatta imkans›z dedi¤imiz bir çok fleyin, muci-
ze diye adland›rsak da gerçekleflti¤ine flahit olmu-
fluzdur. ‹mkâns›zlar›n gerçekleflti¤i zamanda arka-
s›ndan “Ne flans ama”, “Vay be flansa bak” ve
“Ne flansl› adam” dedi¤imiz de bir gerçektir.

Hangi dine mensupsan›z her dinin içinde dua
en büyük inanc›m›zd›r. Hayat›n her alan›nda aç›k
veya kapal› mekanda bir ifl öncesi, bir s›nav önce-
si, bir maç öncesi ve devamlar›nda dua etmek
manevi bir hazd›r, kuvvettir.

Kesinlikle polemik olsun diye yazm›yorum. ‹lahi
bir tesadüfte olsa Avrupa Futbol fiampiyonas› ön-
cesinde yaz›l› ve görsel bas›n›n gündeminde olan
Adana’da ki Fatih Terim Lisesi çat›s›nda bafllayan
ve milli tak›m›m›z›n baflar›s› ile artan dualara mil-
letçe devam ediyoruz.

1970–1974 y›llar› aras›nda Milliyet, Cumhuri-
yet ve Tercüman gazetelerine Vefa Stad›’nda oy-
nanan maçlarda ki spor muhabirli¤imin verdi¤i
hevesle 2 senedir bu sütunlarda sizlere sektör ko-
nular›nda yazan biri olarak, zihinlerini tam olarak
bu flampiyonaya haz›rlayan emek, çal›flma ve
inanc›n sembolü Turkolara Avrupa flampiyona-
s›nda elde etti¤i Avrupa üçüncülü¤ünden dolay›
sonsuz teflekkürler.

FARKLI BAKIŞ

Ertuğrul 
TARHAN

Ertuğrul TARHAN

Kassbohrer Ürün Yöneticisi Salih Ar›süt Beton 2008’de, birlikte sergi-
ledikleri Kassbohrer Alüminyum Silobas ve DAF CF 85 çekiciyi tan›tt›.

Uluslararası nakliye, antrepo-
depolama ve gümrükleme

hizmeti veren Ran Lojistik, yurtdışına yönelik gerçekleştirdiği
sevkiyatlarında, artık Tırsan’ın en son teknoloji ile üretilmiş
Mega treylerlerini kullanacak.

Özellikle Ro-Ro ve Ro-La taşımacılığı esnasında büyük
kolaylık sağlayan Tırsan Mega treylerden 50 adet satın alan
Ran Lojistik, yıl içerisinde Low-bed yatırımı da yaparak ağır
tonajlı yük taşımacılığına da girmeyi hedefliyor.

Tırsan’ın Samandıra tesislerinde gerçekleşen teslimat
töreninde konuşan Ran Lojistik İcra Kurulu Üyesi Filo
Müdürü Yüksel Taşkoparan, “Sektöre ilk girdiğimizde, filo
alımını Tırsan’dan gerçekleştirmiştik. Zaman içerisinde
memnuniyetimiz ve Tırsan’ın kalitesi, yine firmayı tercih
etmemize neden oldu. 4 yıllık yatırım planlarımız neticesinde
200 araçlık daha filo genişletmesi yapacağız. 2008 yılı

içerisinde satın aldığımız 50
adetlik araca ilaveten 50 araç

daha satın alacağız” şeklinde konuştu. Taşkoparan ayrıca
Eylül ya da Ekim ayı içerisinde şirketin yüzde 33’lük diliminin
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda halka arz edeceklerini
belirtti.

Treyler hakkında teknik bilgileri veren Tırsan Teknik
Koordinatörü Ayhan Kolcuoğlu, “Standart Mega araçlarımızın
yapısında çeşitli değişikliklere gittik. Özellikle amortisör ve
şasi ciddi anlamda değişikliklere maruz kaldı. Geliştirme
aşamasında testlerimizi de normal istiap haddi olan 26-27 ton
yerine 38 ton üzerinden gerçekleştirdik. Araçlar trene vinç
yardımıyla yükleneceğinden, tam dolu kapasite ile kaldırma
işlemi esnasında oluşacak etkiye dayanması gerekiyor.
Kullandığımız teknoloji ve aracın kendisi, Türkiye’de başka
hiçbir firma tarafından üretilmiyor” dedi.

Ran Lojistik T›rsan’› seçtiRan Lojistik T›rsan’› seçti

Her bölgeden taşımacılık gündeminin takip edildiği sitemize, yayınla-
dığımız Bulgaristan sorunu haberleriyle ilgili çeşitli yorumlar gelmeye
devam ediyor. Son olarak AB ülkesinde yaşayan bir meslektaşımızdan
gelen, Türk firmalarının Bulgaristan’a yaptığı taşımalarda içinde bulun-
duğu durumu anlattığı yazısını, eksiksiz olarak yayınlıyoruz.

Sayın Meslektaşlarımız,
Dikkatle gelişmelerini takip ettiğimiz Bulgaristan transit geçişlerinde

uygulanan izin belgeleri ve kararı alınan “Türk araçlarının Bulgaristan’a
girişlerinde 500 litreye kadar mazot ile girebilmesi” ile ilgili problem
Türk firmalarını anlaşılmaz bir şekilde haksız rekabet içine sokmaktadır.

Bir konunun altını çizmek istiyoruz ki şu ana kadar kimsenin üzerinde
durmadığı ve kontrol edilmeyen bir durumdur. UBAK/CEMT izin bel-
geleri ile Bulgar firmaları Türkiye’den Avrupa’ya araçlarını yüklemekte-
dir, ancak UBAK izin belgelerini Bulgar araçları, Bulgaristan toprakla-
rına kadar kullanmaktadır ve geriye kalan bölgelerde Avrupa Birliği içe-
risindeki taşımalarda Bulgaristan lisansını kullanmaktadır. Örneğin, İs-
tanbul-Almanya yüklemesi yapan bir Bulgar aracı, Bulgar topraklarına
kadar UBAK/CEMT izin belgesini kullanmakta ve daha sonrasında Av-
rupa Birliği içerisindeki taşımalarda Bulgar lisansını kullanmaktadır. Bu
kaba bir şekilde UBAK/CEMT izin belgeleri sözleşmesinin dikkate alın-
maması ve bu sözleşmenin dışına çıkılmasıdır. Aynı şekilde Avrupa Bir-
liği yasasının da?

Bu şekilde Bulgar firmaları bir adet UBAK/CEMT izin belgesi ile bir
hafta içerisinde Türkiye’den Avrupa’ya 3–4 araç yükleyebilmektedir. Bu
durum resmen bir kanun ihlalidir. Çünkü UBAK/CEMT izin belgesi ile
taşıma yapan araçların bu belgeyi yüklemenin yapıldığı noktadan yükün
boşaltım noktasına kadar kullanmaları gerekir. Örneğin, İstanbul-Al-
manya taşımasının transit süresini 14 gün olarak ele alırsak bu iki hafta-
lık zaman zarfı içerisinde aynı firma bir UBAK/CEMT ile Türkiye’den
en az 6 aracını daha yükleyebilmektedir. Bu durum, Türk araçlarının iş-
lerinin azalmasına neden olmaktadır ve Bulgar araçlarının lehinedir.

Ayrıca sizlerinde bildiği gibi Bulgaristan’dan Avrupa’ya yapılan taşıma
ücretleri kilometre başına 0,5–0,6 Euro’dur. Ancak Türkiye’den Avru-
pa’ya yapılan taşıma ücreti kilometre başına 1 Euro civarındadır. Bu ka-
ba fark, bir taşıma için 500 Euro’ya kadar fark yaratmaktadır.

Bir UBAK/CEMT ile Avrupa’ya Türk araçları 14 günde bir araç yük-
leyebilirken, bu zaman zarfı içerisinde Bulgar firmaları bir
UBAK/CEMT izin belgesi ile bu 14 günlük süreçte neredeyse 6 farklı
aracını Türkiye’den Avrupa’ya yükleyebiliyor. Bu resmen bir kanun ih-
lalidir ve Türkiye için kabul edilemez bir durumdur.

Dileğimiz bu izin belgelerinin kontrollerine Türk kurumları tarafından
yoğunlaşılması ve Türk taşımacılarının aleyhine olan bu durumun dikka-
te alınmasıdır.

Ek Bilgi: Örneğin, bu problem Rusya’da çözülmüştür. Rusya bu belirt-
tiğimiz izin belgeleri yasasına uymayan ülkelere bir izin belgesi ile 20
günde bir kere yükleme hakkı vererek kısıtlamaya gitmiştir. Her CEMT
belgesinde yükün nereye taşındığı ve güzergahı belirtilip, sonrasında bil-
gisayar programları sayesinde bu CEMT izin belgelerinin kontrolü sağ-
lanmaktadır.

TAfiIMACILAR’›n sesi
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Entegre Lojistik Yönetimi
ve Lojistik Süreçler (2)

G ›da Lojisti¤i: G›da ürünleri için depo-
lama, tafl›ma ve ambalajlama gibi faali-

yetler farkl› flekillerde gerçeklefltirilirler. G›da
ürünleri temelde bozulabilir ve çürüyebilir bir
nitelik tafl›maktad›r. Ayn› zamanda konser-
ve ve benzeri g›da ürünlerinin dayanma sü-
releri nispeten biraz daha uzun olabilmekte-
dir. Bu nedenle g›da ürünlerinin tamam› lite-
ratürde bozulabilir ve çürüyebilir ürünler ola-
rak tan›mlanm›flt›r. Bu do¤rultuda depola-
ma ve tafl›ma gibi lojistik süreçlerde özel ko-
flullara ihtiyaç duymaktad›r.

G›da Lojisti¤i ile ilgili bilinmesi Gerekenler
- G›da Lojisti¤i ve Tafl›mac›l›¤›
- Is› Kontrollü Konteyner ve Araçlar
- G›da Güvenlik Sistemleri 
- Bozulabilir Ürünlerin Karayolu ile Tafl›n-

mas›na ‹liflkin Sözleflme (ATP Konvansiyo-
nu)

- Kritik Nokta Kontrol Analizi (HACCP)
- Araç ‹çi So¤utma Sistemleri
- So¤uk Hava Depolar›
- Kullan›lacak Ekipman›n Seçimi
Tekstil Lojisti¤i: Tekstil lojisti¤ine konu

olan materyaller genel olarak tamamlanm›fl
tekstil ve haz›r giyim ürünleri ile Tekstil en-
düstrisinde kullan›lacak hammadde ve yar-
d›mc› maddelerden meydana gelmektedir.
Tamamlanm›fl ürünler son kullan›c› taraf›n-
dan kullan›ma haz›r tekstil ürünleri olarak ta-
n›mlanabilmekte, bu ürünlerde bayan erkek
ve çocuk tekstil ürünleri olmak üzere üç gru-
ba ayr›lmaktad›r. Tekstil endüstrisi mevsim-
sel bir niteli¤e sahip olup, tekstil lojisti¤i di-
¤er endüstrilere yönelik lojistik süreçlerden
farkl› özellikler bar›nd›rmaktad›r.

Tekstil Lojisti¤i ile ilgili bilinmesi Gereken-
ler

- Tekstil Lojisti¤i
- Tekstil Tedarik Zinciri
- Tekstil Ürünlerinin Tafl›nmas› ve Depo-

lanmas›
- Tekstil Ürünlerinin Ambalajlanmas›
- Tekstil Ürünlerinde Standartlar, Yeflil

Nokta (Grune Punkt), Ekolojik Etiket (Eko-
teks)

- Sonsuz Delikli Tafl›ma Araçlar›
Otomobil lojisti¤i: Otomobil lojisti¤i

özelli¤i itibar›yla oldukça karmafl›k ve yo¤un
bir süreçtir. Bunun temel nedeni otomobille-
rin 10.000–100.000 aras›nda de¤iflebilen
alt parçadan oluflabilmesidir. Otomobil üre-
timi, ana üretim fabrikas› ve onu destekle-
yen yurtiçi ve uluslararas› tedarikçilerden
meydana gelen bir a¤ organizasyonu söz
konusudur. Ülkemizden Bursa TOFAfi fab-
rikas› ana üretim merkezi olmak üzere, FI-
AT ‹talya, yerli ve uluslararas› tedarikçiler-
den oluflan organizasyonu içerisinde ham-
madde, yar› mamul ve haz›r parça ak›fl› ör-
nek olarak verilebilir.

Otomotiv Lojisti¤i ile ilgili bilinmesi Gere-
kenler

- Otomotiv Sektörü ve Lojistik 
- Tamamlanm›fl Ürün Lojisti¤i
- Yedek Parça Lojisti¤i (Komponent Lojis-

ti¤i)
- ‹kinci El Otomobil Lojisti¤i
- Karayolu Çoklu Tafl›y›c›, Denizyolu Araç

Tafl›y›c›, Demiryolu oto Kuflet
- Oto Ba¤lama Sistemleri 
Fuar ve Etkinlik Lojisti¤i: Fuar ve et-

kinlikler (konferans, kongre, sempozyum,
sergi, tan›t›m kampanyas› vb.) günümüzde
dünya ticaretinin ayr›lmaz bir parças› olup,
iflletmelerin pazarlama – tutundurma strate-
jilerinde önemli bir ifllevi bulunmaktad›r. Be-
lirli bir zaman aral›¤›nda ve belirli bir amaç
do¤rultusunda düzenlenen fuarlar, hedef pa-
zarlara iflletme ürün ve hizmetlerinin tan›t›l-
d›¤›, sat›c› ve al›c›lar›n; bir bak›ma arz ve ta-
lebin bir araya geldi¤i buluflma noktalar›d›r.

Fuar ve Etkinlik Lojisti¤i ile ilgili bilinmesi
Gerekenler

- Fuar Lojisti¤i
- Ata Karnesi ve Kullan›m›
- Fuar Stantlar› ve Malzemelerinin Tafl›n-

mas›nda yasal düzenlemeler
- Fuar ve Etkinlikler ‹çin D›fl Ticaret Ope-

rasyonlar›
- Fuar Operasyonlar›nda Düzenlenen Bel-

geler
Proje ve inflaat lojisti¤i: proje ve infla-

at lojisti¤i operasyonel süreçler ve gerçeklefl-
tirilen lojistik faaliyetlerin genel kargo ve yük
operasyonlar›ndan farkl›l›k arz etmesinden
dolay› Spesifik operasyonlar olarak tan›mla-
nabilmektedir. Operasyonu gerçeklefltirile-
cek mal›n farkl› ebat ve özellikler tafl›mas› ta-
fl›ma ve elleçleme operasyonlar›n›n da her
sefer de farkl›laflmas› anlam›na gelmektedir.
Dolay›s›yla uygulanan lojistik çözümler her
operasyon için farkl› biçimlerde söz konusu
olabilmektedir. 

Proje ve ‹nflaat Lojisti¤i ile ilgili bilinmesi
Gerekenler

- Proje ve ‹nflaat Lojisti¤i
- Low Bed ve Havuzlu Low Bed Araçlar
- Gabari Yükler
- A¤›r ve Havaleli Yükler
- Geçifl ve ‹zin Belgeleri
- Transit Geçifllerde Uygulanacak Prose-

dürler.
(Devam› gelecek say›da)

İZLENİMLER

Ö.Faruk
GÖRÇÜN

Ö.Faruk GÖRÇÜN

Hazır betoncuları bir araya getiren
Beton 2008 Fuarı’na katılan Rena-

ult Trucks, fuarda Permium Lander ve
Kerax modellerini sergiledi. Fuarda,
Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü
Gino Costa, Renault Trucks Türkiye
Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu ve
Renault Trucks Pazarlama Müdürü Fa-
tih Erdem gibi isimler yer aldı.

Renault Trucks yetkilileri fuarda yap-
tıkları açıklamada, geçtiğimiz aylarda
yapılan Ankomak Fuarı’ndan sonra,
araçlar için çok olumlu geri dönüşler al-
dıklarını belirttiler. O gündün bugüne
124 adet sipariş topladıklarını dile geti-
ren Renault Trucks Türkiye Satış Di-
rektörü Bursalıoğlu, “Aldığımız bu si-
parişlerin teslimatlarına başladık. İlk
gelen 5 siparişi geçen ay teslim ettik. Bu
ay içerisinde 5 aracın teslimatını daha
gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Teslim edilen araçların henüz tam
olarak operasyona başlamadığına deği-
nen Bursalıoğlu, ilk teslimatlardan iti-
baren araçları çok yakın takibe alacak-
larını ve gerekli gördükleri çalışmaları
yapacaklarını belirtti. Yakıt tüketimi
konusuna da değinen Bursalıoğlu, Ke-
rax’ın ağır şantiye işinde benzerleri ara-

sında en az yakıt tüketen ürün olduğu-
nu iddia etti.

“Kerax için mutlaka görüşmeye geli-
yorlar”

Ağır şantiye grubunda, hafriyat işinde,
maden işinde yeni ihale kazanan firma-
ların hemen hemen hepsinin Kerax için
görüşmeye geldiğini belirten Bursalıoğ-
lu, Kerax’ın kendini ispatladığını ve is-
patlamaya da devam ettiğini ifade etti. 

“İki gün sonra bizde yerli olacağız”
Bütün pazarları aynı gördüklerini,

yerli ithal ayrımı yapmadıklarını belir-
ten Renault Trucks yetkilileri, “İki gün
sonra biz de yerli olacağız. O yüzden
yerli veya ithal gibi bir bakış açımız yok.

Bizim inancımız ürün iyiyse, hizmet
iyiyse satılıyor. Yerli olması veya ithal
olması değil” açıklamasında bulundu-
lar. Yerli olmalarının vizyon ve misyon-
larında bir değişimlik yaratmayacağını
belirten Renault Trucks Türkiye Genel
Müdürü Gino Costa, “Bizim vizyonu-
muzda, misyonumuzda hep müşteriyle
ilgili. O yüzden bir değişiklik olacağını
zannetmiyorum. Yerli oluşumuz, Türki-
ye’deki müşterilerimize çok daha yakın
olmamızı sağlayacak” şeklinde konuştu.

“Maliyeti fiyatlara yansıtmayacağız”
Gümrük duvarlarının olmadığı sürece

bitmiş arabanın, dağıtılmış arabadan
daha ucuza geldiğini belirten Gino Cos-
ta, ‘Türkiye’de üretim ekstra maliyet
oluşturacak, fakat biz bu ekstra maliye-
ti bünyemizde tutacağız, fiyatlarımıza
yansıtmayacağız” dedi ve ekledi. “Fiyat-
ları düşük tutmanın tek çaresi yerlileş-
meyi hızlandırmak. Şu anda zaten onu
olabildiğince hızlı bir şekilde yapmaya
gayret ediyoruz. Ama ne kadar hızlan-
dırsanız hızlandırın endüstriyel olarak
seri üretim anlamında yerlileşmek, belli
bir zaman gerektiren bir süreç. Ama bu-
nu mümkün olduğu kadar hızlı yapa-
ğız.”

Yerlileflmeye az kald›Yerlileflmeye az kald›Yerlileflmeye az kald›Yerlileflmeye az kald›Yerlileflmeye az kald›Yerlileflmeye az kald›
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Yurtdışına çalışan nakliye firmalarının neredeyse tama-
mının şikayetleri ortak. Kota sorunu… ama sorun sadece
kota ile bitmiyor. Dış mihrakların yaptıkları haksız ve ka-
nuna aykırı uygulamalardan kafamızı kaldırıp yurtiçinde
uygulanan yanlış politikalara batkımızda sorunun nerden
ve ne şekilde kaynaklandığını rahatlıkla görebiliyoruz.

Buyrun size örnek. Akyılmaz Uluslararası Taşımacılık
firmasının Nisan 2004 yılında Habur Sınır Kapısı’nda alı-
konan bir aracı var. Konuyu en son bıraktığımızda, araçla
ilgili olarak hukuki süreç başlamıştı. Akyılmaz firmasının
Genel Müdürü Çetin Akyılmaz’a son durumu sorduk; de-
taylı bir biçimde anlattı. 

İlk olarak olayın gelişmesinden başladı Çetin Akyılmaz.
2004 yılının Ocak ayında İran’dan Gaziantep’e putsoy is-
minde bir yük taşıdıklarını; 3 ay boyunca kolcu nezaretin-
de Yıllak Gümrüğü’nden, Antep Gümrük Müdürlüğü’nün
sundurmasına getirdiklerini belirtti. Akyılmaz, “Üç ay so-
nunda Habur’dan Irak’a giriş yaparken aracımıza el konul-
du. Doğu Beyazıt Cumhuriyet Savcılığı’na gittik ve suçu-
muzun ne olduğunu sorduk. Onlarda bize putsoy taşıdığı-
mızı; Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’nün suç duyurusunda
bulunduğunu ve bu maddenin mazot olabilme ihtimali yü-
zünden araca el konulduğunu söylediler. Savcılık Van’da
bir kimyagere maddenin testini yaptırmış. Yan katkı mad-
deleri ile birlikte mazot özelliği teşkil ettiğini, ancak sert-
leşme noktasının uygun olmadığını ortaya çıkartmışlar.
Olay mahkemeye intikal etti ve yedi ay sonra savcı iddiana-
me dosyasını hazırladı. Halen daha dava devam ediyor”
dedi.

Adli sürecin devam ettiği tarihlerde gümrüklerde bekle-
tilen araçlarla ilgili bir yasa çıktığını ve 48 ay sonra mahke-
me tarafından aracın teminatsız kendilerine teslim edildi-
ğini söyleyen Akyılmaz, aracı teslim almaya gittiklerine
hurdadan farksız olduğunu dile getirdi. Akyılmaz, “Aracın
her tarafı pastan sökülmüş vaziyetteydi. Dorse numarası
bile kalmamıştı üzerinde. Bizde doğal olarak aracı alma-
dık. Silopi mahkemesine başvuru yaptık ve tespit kararı çı-
karttık. Keşif için 15 gün sonrasına randevu aldık ve bilir-
kişi nezaretinde aracın kontrolleri yapıldı. Eksik parçalar-
dan kaynaklı olarak 24 bin Euro’luk tazminat kazandık”
şeklinde konuştu.

Bu enteresan uygulamanın ardından, nakliyecilerin so-
runlarına değindik. İlk olarak geçim sıkıntısı yaşayan nak-
liyecilerin en önemli gider kalemi olan akaryakıt konusun-
da Çetin Akyılmaz’ın görüşlerini aldık. Kendisine; “Nakli-
yeci artık arabası ile ev geçindiremez. ‘Kendilerine artık ek
iş bulmaları gerekiyor’ deniliyor. Siz bunu nasıl değerlendi-
riyorsunuz? Sizin durumunuz nedir?” sorusunu yönelttik
ve şu cevabı aldık:

“Bu söze kesinlikle katılıyorum, son derece doğru bir tes-
pit. Bunun sebebi gayet açık. Ocak ayında Kapıkule’den
mazot aldığınızda litresi 1,10 YTL idi. Euro bazında da 56
Cent’e tekabül ediyordu. Bugün ise bu rakam Türk Lira-
sı’nda 1,70, Euro bazında ise 98 Cent’e geliyor. Bu rakam-
ları navlunla kıyasladığımızda artış değil, düşüş var. Zaten
sektörde atıl kapasite de araç var. Düşük navlunla yük ta-
şıyanlar, ödeme vadesini uzatanlar ya da navlun kıranlar
yüzünden adam gibi para kazanan kimse yok.”

Navlunların yükselmediği sürece nakliyecinin para kaza-
namayacağını belirten Çetin Akyılmaz, tüm taşımacıların
bir araya gelerek yük taşımama kararı alması gerektiğini
dile getirdi.

Çok düşük fiyatlara taşımacılık yapıldığından yakınan
Akyılmaz, “Bugün Antep-İstanbul arasında 1.200, 1.300
YTL’ye taşımacılık yapanlar var. 20 tonluk yükü dediğim
fiyatlara taşıyacak bir sürü TIR var. İyi de bu arabanın yak-
tığı mazot 450-470 litre civarı. Mazot miktarını çarpın 3,20
YTL ile alın işte size işin temel masrafı. Bu maliyetin üze-
rine otoban ücreti, köprü fiyatı ve şoför maliyetini de koy-
duğunuzda esas maliyet ortaya çıkıyor. Bu sektör nereye
gidiyor, bu fiyata nasıl çalışıyorlar anlamıyorum?” sözleri
ile sektör içerisinde navlunları düşürenlere karşı şaşkınlığı-
nı dile getirdi.
“Habur’u geçtikten sonra sigorta bitiyor!”

Irak ve çevre ülkelere giderken araçlarının sigortalarının
kapsam dışı kaldığını söyleyen Çetin Akyılmaz, “Araçlar
Zaho’dan öteye gidemiyor. Amerikan yükleri de konvoy ile
geçiyor zaten. Çok sayıda arkadaşımızın aracı mayına ya-
kalandı, askerler kurşun sıktı, sayamayacağım bir sürü olay
yaşadı. Bu tür zayiatlar çok fazla var; maliyetler inanılmaz
boyutlarda. Ancak tüm bu zararları sigortalar görmezden
geliyor. Araçlarımızın yurtdışı kaskoları olmasına rağmen

Irak’a girdiğimiz anda geçerliliği olmuyor; Avrupa için
böyle bir durum söz konusu değil” dedi.

İran’a girişlerde de sıkıntılar yaşandığını belirten Akyıl-
maz, Tahran’a giden araçlardan 70 dolar yol parası alındı-
ğından yakınıyor. “İran’dan transit geçen araçlardan 670
dolar mazot farkı adı altında para alıyorlar. Türkiye’ye ge-
lirken sattığı mazottan da litre başına 98 Cent fiyat çekiyor-
lar. Ama kendi vatandaşlarına 10 dolar karşılığında 1000
litre mazot satıyorlar.”
“Plakalar dondurulmalı”

Taşımacılık sektörünün gelişme gösterebilmesi için mut-
lak surette atıl kapasiteyi zamanla ortadan kaldıracak pla-
ka dondurulması sisteminin getirilmesi gerektiğini söyle-
yen Çetin Akyılmaz, Türkiye’de araç arzının taleple doğru
orantılı yapılması gerektiğini savunuyor. “Her önüne gelen
araç alıp, firma kurup ‘Ben nakliyeciyim’ diyor. Tamam
kursunlar, zaten kimse yapma diyemez ama devletin buna
karşı da bir önlem alması gerekiyor. Bugün ulaştırma sek-
törünün durumunda olan bir sürü sektör var. Misal tekstil,
ayakkabı, keza gıda… Devletin bir planlama stratejisi yok;
herkes sevdiği sektöre giriyor. Ama kimse de çıkıp demiyor
ki ‘Kardeşim sen ne yapıyorsun? Öz kaynağın nedir? Mes-
leki tecrüben nedir?’… bunları kimse sormuyor” şeklinde
sitem etti.

Devlet Planlama Teşkilatı’nın ithalat-ihracat rakamları
üzerinden iç pazarın ihtiyacını bulması gerektiğini söyleyen
Akyılmaz, devletin çeşitli düzenlemelere giderek araçlara
yaygın bir süre içerisinde sınırlama getirmesi gerektiğinin
altını çizdi. Örnek olarak yurtdışına çıkan araçlara getirilen
20 yaş sınırlandırılmasını veren Çetin Akyılmaz, zamanla
bu yaş haddini daha da düşürmek gerektiğini savundu.
Özellikle Avrupa’nın gelişen araç teknolojilerini yakın ta-
kibe aldığını; insana ve çevreye duyarlı araçların kullanıl-
ması için hükümetlerin çeşitli teşvikler sunduğunu belirtti.

ADR Konvansiyonu’nu ateşli bir şekilde desteklediğini
de dile getiren Akyılmaz, “Eski araçlar varsın hurdaya git-
sin, yeter ki güvenli ve dayanıklı tankerlerle taşımacılık ya-
palım” dedi.

Renault Trucks ‘çekici’ geldi

NNeettlloogg LLoojjiissttiikk,, ffiilloossuunnaa yyeennii kkaatttt››¤¤›› 2255 aaddeett
RReennaauulltt PPrreemmiiuumm 444400 ççeekkiicciiyyii tteesslliimm aalldd››..

TTaaflfl››mmaacc››ll››kk sseekkttöörrüünnddee uuzzuunn yy››llllaarrdd››rr
ffaaaalliiyyeett ggöösstteerreenn vvee ÜÜllkkeerr mmaarrkkaass››nn››nn lloojjiissttiikk
vvee nnaakklliiyyee iiflfllleerriinnii yyüürrüütteenn ‹‹nntteerrccoommbbii NNeettlloogg
GGrruubbuu,, ffiilloossuunnaa yyeennii kkaatttt››¤¤›› 2255 aaddeett RReennaauulltt
PPrreemmiiuumm 444400 ççeekkiicciiyyii tteesslliimm aalldd››.. FFiilloossuunnaa 2255
aarraaçç bbiirrddeenn kkaattaann NNeettlloogg LLoojjiissttiikk HHiizzmmeettlleerrii
AA..fifi.. yyeettkkiilliilleerrii ddaahhaa öönnccee kkaammyyoonn ss››nn››ff››nnddaa
RReennaauulltt mmaarrkkaass››nn›› kkuullllaanndd››kkllaarr››nn››,, ffaakkaatt ççeekkiiccii
oollaarraakk iillkk kkeezz tteerrcciihh eettttiikklleerrii ddiillee ggeettiirrddiilleerr..

AArraaççllaarr››nn tteesslliimmaatt›› iiççiinn ddüüzzeennlleenneenn ttöörreennee,,
RReennaauulltt TTrruucckkss SSaatt››flfl PPaazzaarr DDiirreekkttöörrüü ÖÖmmeerr
BBuurrssaall››oo¤¤lluu,, RReennaauulltt TTrruucckkss TTüürrkkiiyyee BBaayyii
KKoooorrddiinnaattöörrüü YYaaflflaarr EErrkkaann,, ÇÇeettaaflfl OOttoommoottiivv
SSaatt››flfl MMüüddüürrüü SSoonneerr AAllppeerröözz,, ÇÇeettaaflfl OOttoommoottiivv
GGeenneell MMüüddüürr YYaarrdd››mmcc››ss›› KKeerriimm BBaaflflaarr vvee
NNeettlloogg GGeenneell MMüüddüürr YYaarrdd››mmcc››ss›› AAllii ‹‹ssttaannbbuulllluu
kkaatt››lldd››..

Hat Grup Alliance ailesine kat›ld›

HHaatt NNaakklliiyyaatt vvee TTeekk SSppeeeedd’’ii bbüünnyyeessiinnddee
bbaarr››nndd››rraann HHaatt GGrruupp,, ffiilloossuunnaa yyeennii ddaahhiill

eeddeeccee¤¤ii aarraaççllaarr iiççiinn RReennaauulltt TTrruucckkss’’ttaa kkaarraarr
kk››lldd››.. RReennaauulltt PPrreemmiiuumm AAlllliiaannccee 445500..1199 mmooddeell
EEuurroo 55 mmoottoorraa ssaahhiipp 44’’eerr aaddeett aarraaçç
ddüüzzeennlleenneenn ttöörreennllee ffiirrmmaallaarraa tteesslliimm eeddiillddii..

KKaayysseerrii GGüüllssooyyllaarr ttaarraaff››nnddaann ssaatt››flfl››
ggeerrççeekklleeflfleenn 88 aaddeett ççeekkiicciinniinn tteesslliimmaatt
ttöörreenniinnee,, RReennaauulltt TTrruucckkss BBööllggee KKoooorrddiinnaattöörrüü
FFeerriidduunn KK››ssaa vvee HHaatt GGrruupp ffiirrmmaa ssaahhiibbii
HHüüsseeyyiinn TTeekkiinn kkaatt››lldd››..

Çetafl’tan Eras’a 5 adet Renault Kerax

RR eennaauulltt TTrruucckkss ‹‹ssttaannbbuull bbaayyiissii ÇÇeettaaflfl,, EErraass
‹‹nnflflaaaatt ffiirrmmaass››nnaa 55 aaddeett RReennaauulltt KKeerraaxx

444400..4422 88xx44 aarraaçç tteesslliimm eettttii..
DDüüzzeennlleenneenn ttöörreennddee,, EErraass ‹‹nnflflaaaatt ffiirrmmaass››

ssaahhiibbii EErrddoo¤¤aann ÖÖzzggüünn,, ÇÇeettaaflfl SSaatt››flfl MMüüddüürrüü
TTaayyffuunn KKaarraahhaassaann’’ddaann aannaahhttaarrllaarr›› tteesslliimm aalldd››..

TTeesslliimmaatt ttöörreenniinnddee RReennaauulltt TTrruucckkss bbaayyiissii
ÇÇeettaaflfl,, EErraass ‹‹nnflflaaaatt’’ttaann 1100 aaddeett LLaannddeerr 444400..3322
88xx44 aarraaçç ssiippaarriiflflii ddee aalldd››..

Önba Nakliyat Renault Trucks’› seçti  

AAnnttaallyyaa’’nn››nn öönneemmllii nnaakklliiyyee ffiirrmmaallaarr››nnddaann
oollaann ÖÖnnbbaa NNaakklliiyyaatt 22000088 yy››ll›› yyaatt››rr››mm››nnddaa

RReennaauulltt PPrreemmiiuumm 444400..1199 TT 44xx22’’yyii sseeççttii..
RReennaauulltt TTrruucckkss AAnnttaallyyaa bbaayyiissii AASS--SSAARR
OOttoommoottiivv’’ddeenn 55 aarraaçç tteesslliimm aallaann ÖÖnnbbaa
NNaakklliiyyaatt GGeenneell MMüüddüürrüü ‹‹ssmmaaiill TTookkaattll››oo¤¤lluu,,
RReennaauulltt TTrruucckkss FFiinnaannss kkrreeddiissii iillee yyaapptt››kkllaarr›› bbuu
yyaatt››rr››mmllaa ffiillooyyaa yyeennii kkaatt››llaann RReennaauulltt PPrreemmiiuumm
ççeekkiicciilleerrii tteerrcciihh eettmmeelleerriinnddeekkii eenn öönneemmllii
uunnssuurrllaarr››nn,, aarraaççllaarrddaakkii yyüükksseekk ppeerrffoorrmmaannss vvee
yyaakk››tt eekkoonnoommiissii oolldduu¤¤uunnuu vvuurrgguullaadd››..

Velev ki bafl›boflluk…
Malumunuz Türk nakliyecisinin en büyük s›k›nt›s›, ç›kart›lan yasalar ve
uygulamalar›n denetimlerinde yaflanan bafl›boflluk. Aky›lmaz Uluslarara-
s› Tafl›mac›l›k ile denetimlerde yaflanan aksakl›klar hakk›nda konufltuk.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2008 yılı Mayıs
ayında trafiğe kaydı yapılan ve trafikten kaydı silinen
motorlu kara taşıtları rakamlarını açıkladı. Elde edilen
verilere göre Mayıs ayında trafiğe toplam 76 bin 411
aracın kaydı yapıldı. Mayıs ayı içerisinde trafikten kay-
dı silinen araç sayısı ise 7 bin 248 olarak belirlendi. Bu
rakamlara göre Mayıs 2008’de trafiğe toplam 69 bin
163 araç dahil oldu ve trafiğe kayıtlı araç sayısı 13 mil-
yon 380 bin 163’e ulaştı.

Mayıs 2008’de trafiğe kaydı yapılan 76 bin 411 aracın,
yüzde 41,2’sini otomobiller oluştururken, otomobili
yüzde 27,2 ile motosiklet, yüzde 20,7 ile kamyonet, yüz-
de 3,9 ile traktör izledi. Geri kalan yüzde 7,0’lık kısm
ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan
oluştu. Trafik kaydı yapılan araçların adetlerine baktı-
ğımızda ise; otomobil 34 bin 485, motosiklet 20 bin 771,
kamyonet 15 bin 804, traktör 3 bin 4, kamyon 2 bin 668,
minibüs 1.364, otobüs 1.212, özel amaçlı taşıtlar ise 304
adet olarak gerçekleşti.

2008 Mayıs’ta trafiğe kaydı yapılan araç sayısı bir ön-
ceki ay ile karşılaştırıldığında yüzde 3,8’lik bir düşüş ya-
şandığı gözüküyor. Bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaş-
tırıldığında ise yüzde 3,1’lik artış yaşanmış.

2008 yılı Ocak – Mayıs döneminde 386 bin 933 aracın
trafiğe kayıt yaptırdığı, 29 bin 715 aracın ise trafik kay-
dının silindiği belirlendi. Buna göre 2008 yılında trafiğe
toplam 357 bin 218 araç dahil oldu.

Mayıs sonu itibariyle trafikte yer alan araçların seg-
mentlere göre dağılımı şu şekilde oluştu: Otomobil
yüzde 49,6 - motosiklet 15,5 -  kamyonet 14,8 - traktör
10,0 - kamyon 5,5 - minibüs 2,8 - otobüs 1,5 - özel
amaçlı taşıtlar ise yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.

2008 Mayıs ayında ilk defa trafiğe çıkan taşıt kayıtla-
rının illere göre yoğunluğuna bakıldığında ilk sırayı İs-
tanbul aldı. Yüzde 36,3 ile ilk sırada yer alan İstanbul’u
sırasıyla, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Ada-
na, Muğla, Manisa ve Gaziantep takip etti.

Mayıs 2008’de trafiğe ilk defa kaydolan 31 bin 485
otomobilin markalara göre dağılımına bakıldığında ise
sıralama şu şekilde; Renault yüzde 16,2 - Opel yüzde
9,0 - Hyundai yüzde 8,9 - Tofaş-Fiat yüzde 8,4 - Honda
yüzde 7,0 - Toyota yüzde 6,7 - Ford yüzde 6,5 - Volk-
swagen yüzde 3,8 - Peugeot yüzde 3,8 - diğer markalar
ise yüzde 27,4’lük pay sahibi oldu.

Motorlu Kara Tafl›tlar› ‹statistikleri
TÜ‹K, May›s 2008 motorlu kara tafl›tlar› istatistiklerini aç›klad›. 76 bin
411 arac›n trafi¤e kayd› yap›l›rken, 7 bin 248 arac›n da trafik kayd›
silindi. Kay›tl› toplam araç say›s› 13 milyon 380 bin 163’e yükseldi.

Çetin
AKYILMAZ

Gino COSTA ve Ömer BURSALIOĞLU
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Sar› inek verildi¤inde böyle
olaca¤›n› söylemifltik!

Geç de olsa UND’nin eylem karar› sek-
tör ad›na, hepimiz ad›na umut verici-

dir. Takdir edilmeli, desteklenmelidir.
Ancak üzülerek belirtmek zorunday›m ki

ben ne Bulgaristan’›n geçifl ücreti istemesi-
ne, ne ‹talya’n›n Türk TIR’lar›ndan fazla
ücret almas›na, ne Ro-Ro’nun zam yap-
mas›na ne de Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n
UND’yi yaln›z b›rakmas›na hiç flafl›rma-
d›m. 3–4 y›ldan beri sektörün u¤rad›¤›
haks›zl›klar› görenlerin bugün yap›lanlara
flafl›rmalar›na da hayret ediyorum. Sanki
sanayicilerimiz, ihracatç›lar›m›z sadece
Bulgaristan’›n bafllatt›¤› geçifl ücreti ile re-
kabet edemez, üretemez hale geldi, sanki
sektördeki firmalar sadece bu uygulama-
dan sonra ifl yapamaz hale geldi. 

Ulaflt›rma Bakan› sanki sektör unsurlar›-
n›n bütün hakl› taleplerine kulak vermifl,
yerine getirmifl de bir tek Ankara eylemin-
de nakliyecinin yan›nda olmam›fl gibi ifa-
delerde kabul edilir gibi de¤il. Ben idareyi
derneksel, kiflisel veya sektörün baz› ke-
simlerine tan›nan keyfi uygulamalarla de-
¤il, sektörün bütünü için geçerli olacak uy-
gulamalar›, sektör ve ülke menfaatlerine
uygun al›nan kararlar› dikkate alarak de-
¤erlendiririm.

Yüzlerce nakliyecinin karfl›s›nda ‹TO’da
konuflan Say›n Bakan’›n, bütün konuflma-
lar› TÜMNAK Derne¤i taraf›ndan deflifre
edilerek yay›nlanm›flt›. Web sayfas›nda ha-
la duruyor. Meslektafllar›m›z bir okusunlar
bakal›m Kara Tafl›mac›l›k Sektörü’ne veri-
len sözlerin bir tanesi yerine getirilmifl mi?
Tepkilerini demokratik haklar›n› kullana-
rak alanlarda gösterme düflüncesinde olan
dernekler bu zihniyet taraf›ndan, “SOKAK
DERNEKLER‹” diye nitelendirilmifltir. El-
bette Ulaflt›rma Bakan› Say›n Y›ld›r›m, so-
ka¤a ç›km›fl nakliyecinin yan›nda yer alma-
yacakt›r.

Ç›kar›lan Kara Tafl›ma Kanunu ve Yö-
netmeli¤i ile sektörden Sar› ‹nek istenmifl-
tir. 

Sar› ‹nek verildi¤inde ister bilerek, ister
bilmeyerek feryatlara ses ç›karmayanlar›
çok daha büyük sorunlar›n bekledi¤ini on-
larca kez yazm›flt›m. (Sar› ‹nek konumun-
da olan Forwarder firmalard›.) S›ras›yla
Boz ‹nek, Benekli ‹nek, Kara ‹nek vb. ayn›
sorunlar› yaflayacakt›. Kara Tafl›mac›l›k
Sektörü’nden küçük iflletmeleri ve Türk
Nakliyecisini tasfiye edecek uygulamalar›n
ilk kurban› Sar› ‹nek konumundaki forwar-
der (Yönetmelikteki tan›m› ile Nakliye Or-
ganizatörü) olmufltur.

Yine yaflad›¤›m›z sorunlar›n kayna¤›n›
do¤ru tespit edemezsek tepkimizi as›l kay-
na¤›na de¤il de baflka yerlere gösterirsek
hiç faydas› olmayacak. Bulgaristan Hükü-
meti’nin veya Bakanl›¤›’n›n ald›¤› kararlar
kendi tafl›mac›lar›n›n, kendi ülkelerinin
menfaatinedir. Burada önemli olan bizim
Hükümetimizin, bizim Ulaflt›rma Bakanl›-
¤›m›z›n Kara Tafl›mac›lar› için ne yapaca-
¤›, Bulgaristan Hükümetine ne tepki gös-
terecekleridir. Ayn› uygulamay› Bulgar pla-
kal› araçlara uygulayabilecekler mi?
UBAK/SEMT denetimini acilen bafllata-
rak, Bulgar plakal› araçlardan bizde geçifl
ücreti alaca¤›z diyebilecekler mi? 

Ben hiç tahmin etmiyorum; Çünkü
Bulgaristan Ocak 2008 itibariyle AB ül-

kesidir. Bir Ulaflt›rma Bakanl›¤› düflünün;
AB’ye üye olup olmayaca¤› henüz belli de-
¤ilken, hatta al›nmayaca¤›m›z çok aç›k bir
flekilde yüzümüze söylenmiflken, AB’ye
uyum iddias›yla bir Kanun ve Yönetmelik
ç›kart›yor. AB’nin hiçbir ülkesinde görül-
memifl-duyulmam›fl bir uygulamayla kendi
Kara Tafl›mac›lar›ndan “Belge ücreti”
ad›yla trilyonlarca lira para al›yor. Yüzler-
ce küçük iflletme kapatmak zorunda kal›-
yor. Binlercesi belki kay›t alt›nda iken ka-
y›t d›fl› konuma düflüyor. Yine yüzlercesi
bankalara-tefecilere borçlanarak iflletmesi-
ni devam ettirmeye çal›fl›yor. Ne ac›d›r ki,
baz› meslektafllar›m›zda “Belgen yoksa fa-
tura kesemezsin” dayatmas› karfl›s›nda da-
ha az maliyetli oldu¤u için içi yana yana
Bulgaristan’da firma kurmufltu. fiimdi bu
zihniyette bir Bakanl›¤›n veya buna dur de-
meyen bir Hükümet’in kendi tafl›mac›s›na
reva gördü¤ü bir zulüm için kalk›p da Bul-
garistan Hükümeti’ne veya Ulaflt›rma Ba-
kanl›¤›’na hesap soraca¤›n› hiç tahmin et-
miyorum. Umar›m ben yan›l›r›m.

Kara Tafl›mac›lar›n›n sorunlar›n›n Der-
neksel Mücadele ile çözülemeyecek boyut-
ta oldu¤unu daha öncede yazm›flt›m. Sek-
törün bütün unsurlar›n› kapsayacak, di¤er
sektörlerle dayan›flma içinde yasal-meflru
zeminlerde ortak hareketle sorunlar›m›z›
çözmesi gerekenleri harekete geçmeye yö-
neltmekten baflka çözüm yoktur.

Bu arada binlerce nakliyeci, tafl›mac› fir-
man›n üyesi oldu¤u ‹stanbul Ticaret Odas›
Baflkan› ve Yönetimi bu duruma ne diyor
bilen var m›?

GÜR SES

Nilgün
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Bu değişikliklere Rusya’ya yapılan bin adetlik treyler satışı
ve bayilik sistemi örnek olarak verilebilir. Koluman Kögel ba-
yilik sistemi yapılanmasının ilkini Antalya Hastalya Otomotiv
ile gerçekleştirdi. Akdeniz Bölgesinde faaliyet gösteren ulus-
lararası nakliyeci ve nakliye kooperatiflerinden temsilcilerin
katıldığı açılış töreni yoğun ilgi gördü.

İlk bayilik Antalya’ya
Açılışta ekibimize açıklamalarda bulunan Koluman Yöne-

tim Kurulu Üyesi Kaan Saltık, bayilik sisteminin ilk planda
Türkiye’nin 7 bölgesinde yapılanacağını, ihtiyaçlar doğrultu-
sunda Türkiye çapına yayılacağını belirtti. 2008 yılında satış
adetlerinin Türkiye ekonomik şartlarında bir değişiklik olma-
ması durumunda 2 bin adet olarak gerçekleşeceğini kaydeden
Saltık, 2009 yılında ise bayilik sistemi nedeniyle yurtiçi satış
adetlerinde yüzde 50’lik bir artış olmasını beklediklerini ifade
etti.

Kapasite genişletme çalışmaları hızla devam ediyor
Koluman Kögel Treyler Sanayi A.Ş. İcra Kurulu Başkanı

Doğan Yüncüoğlu ise Rusya’ya yapılan bin adetlik ihracat
bağlantısı ve bayilik sistemi nedeniyle Mersin’de ki fabrikada
kapasite genişletme için başlatılan inşaat çalışmalarının yoğun
bir şekilde devam ettiğini, kısa bir süre sonra fabrikada açılış-

la ilgili bir etkinlik düzenleneceğini belirtti.
Yüncüoğlu, satış hedeflerinin Türkiye’nin siyasi ve ekono-

mik gidişatı ile bağlantılı olarak gerçekleşeceğini ifade etti.
Bayileşme süreci hakkında bilgiler veren Koluman-Kögel

Bayii Yönetim ve Pazarlama Şefi Göktan Tandoğan, “Bayilik
kapsamında müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek için
stratejik noktalarda konumlanmaya çalışıyoruz. Holding bün-
yemizdeki bayilerimiz olan ve dört bölgede hizmet veren Ko-
luman Motorlu Araçlar ile birlikte bayilik sürecindeki geliş-
memiz, Hastalya Otomotiv ile sınırlı kalmayacak. Yurdun çe-
şitli noktalarına yeni bayiler açmaya, müşterilerimize koşulsuz
ulaşma ve hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Hedef, her kamyona bir Koluman Kögel
Açılışta kısa bir konuşma yapan Hastalya Otomotiv A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tüzün, Koluman Kö-
gel’in bayi yapılanmasında ilk olarak kendi kuruluşları tercih
ettikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti. Hedeflerinin; sa-
hibi olduğu Denizli bayiliği ile birlikte her çekici araca bir rö-
mork, her kamyona bir Koluman Kögel ürünü satmak oldu-
ğunu vurguladı.

Açılışa,  Antalya ve çevre illerden gelen uluslararası nakliye
ve yurtiçi taşıma şirketi sahipleri ile nakliye kooperatifleri yet-

kilileri, Mercedes-Benz Türk A.Ş. ile Koluman Kögel Treyler
Sanayi A.Ş. yetkililerini karşılarında görünce, gerek Merce-
des-Benz ürünleri gerekse Koluman Kögel ürünleri hakkında
detaylı bilgi alabilmek için yetkilileri soru yağmuruna tuttular.
Ürünlerin kalitesine ve rakiplerine kıyasla fiyat avantajlarına
dikkat çektiler.
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Koluman Kögel, Do¤an Yüncüo¤lu’nun ‹cra Kuru-
lu Baflkanl›¤›na gelmesinden önce bas›nla ve sek-
törle iliflkileri zay›f bir seyir izlerken, art›k muhte-
flem de¤ifliklikler ve yap›lanmalar gerçeklefltiriyor.

Koluman Kögel’in ilk bayisi, Hastalya ad›yla hizmete girdi.
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Mesleğine 20 yılını adamış bir kadın ağır vasıta sürücüsü, kıvırcık ve jöleli
saçlarıyla, makyajıyla gayet bakımlı bir kadın… “Geri Vites Hayatlar” adlı ki-
tabın yazarı… Aynı zamanda özel ulaşımında iyi bir motosiklet kullanıcısı…
Şimdilerde kabına çekildiği köşesinde mütevazı bir mantı evi & kafe işletiyor.

Kendini “64 model bir kadın” olarak tanımlayan Leyla Ağaçkoparan, 20 yıl-
dan bu yana edinmiş olduğu mesleğini şehir içi, şehir dışı yollarda, uluslarara-
sı otobanlarda geçirmiş usta bir sürücü. Kadından sürücü olmaz lafını çok kez
duyan, bıkmış biri… Bu yüzden geçirdiği 20 yıllık meslek kariyerini noktala-
mış ve şu anda kendi tanımlamasıyla şahane bir mekâna “park etmiş…”

Henüz emekli olmamasına rağmen, mesleği kendince sonlandırıp hep haya-
lini kurduğu çok küçük ölçekte bir mantı evi açmış. Bir gün tüm yaşadıkları-
mı kitap ve film yapacağım düşüncesiyle adeta kendini şarja bağlamış. Şoför-
lüğü çok seviyor ama yıllarca bu meslete çalıştığından “Bir daha araç sahibi
olmadan, uzun yola çıkmam” diye ekliyor.

20 yıl boyunca sabah akşam demeksizin emek verdiği mesleğinin fark edil-
memesinin, edinmiş olduğu tecrübelerin ilgilenilmemesine kırgın biri…

Üstelik gazete röportajlarında ve televizyon konuğu olduğunda mesleki so-
rular yerine sırf kadın olduğu için magazin edasında sorulan sorulardan şikâ-
yetçi. Can veya yük taşıma gibi hassas bir mesleğin hiç de hafife alınmaması
gerektiğinin önemle altını çiziyor ve toplumun cinsiyet anlayışına ve ayrımcı-

lığına adına şiddetle savaş veriyor.
Çok sevdiği işini bırakmasına rağmen
ara sıra otobüsle kültür turları düzen-
liyor. 

Ayrıca, Ağaçkoparan eğitime önem
verilmesi gerektiğine inandığından,
ehliyetini kimlik yerine kullanan ve
kapısının önündeki aracını park dahi
edemeyenlere direksiyon dersleri ve-
riyor. Kendisine neden bu mesleği
tercih ettiğini sorduğumuzda tek ya-
nıtı, “Elbette meslek aşkı... Zaten se-
vilmeden başarılı olunmaz” demek
oluyor ama aynı anda yüzünü garip
bir hüzün kaplıyor. Aslında Leyla Ha-
nım erkek işi yapıyor olmanın ve bu
yüzden akıllara gelen o hoyratlık tanı-
mından çok uzak gayet insan sevgisiy-
le dolu, sempatik, ılıman, yumuşak ve
anaç biri… Nitekim araç kullanımın-
da tercihi yük taşımacılığından ziya-

de, insan taşımacılığı yönünde. Küçüklüğünde ve çocukluğunda gece uykusu
çok az olan bir bebek olduğunu söyleyen Leyla Ağaçkoparan, annesinin onu
uyutmak için helâk olduğunu, babasının onu zaman zaman sırtlayıp, sokakta
park etmekte olan arabasına koyduğunda anca uykuya daldığını belirtiyor.
Bunun nedenini de kendisine ninni gibi gelen ve tıkır tıkır çalışan dizel moto-
run sesi ve arabanın kokusu olduğunu,  aslında daha o yıllardan kaderinin çi-
zildiğini söylüyor…

Leyla Abla bu kokulara, yağlı ve kapkara üstüpülere, dizel motor yağlarına
ve tamirhane ortamlarına sevdalı biri…

Leyla Ağaçkoparan oturduğu mahallede ilk iki tekerlekli bisiklete ve daha
sonraki yıllarda bir motosiklete sahip olan çocuklardan biri… Yaşıtı olan kız
çocukları mahallede annelerinin dizinin dibinde oturadursun, o kuzenleriyle
birlikte akrabalarının kamyonlarını düz kontak çalıştırarak kocaman direksi-
yonun tepesine oturanlardan… Kendisine bu eğilimin nereden geldiğini sor-
duğumuzda keyifli bir tavırla, “Armut dibine düşüyor” diyor ve ekliyor “Ba-
bama çok âşık bir kız çocuğuydum ve engelleyemiyordum kendimi. Diğer kız-
ların ilgiyle uğraştıkları ev ve yemek işleri, dantel örme, pasta tarifleri, maga-
zin takipleri, yeni gelin muhabbetleri, kahve falları gibi şeyler benim tarzım
değildi. Bir parfümün kokusunu gres yağının, mazotun, üstüpünün, benzinin
kokusuna hiçbir zaman tercih etmedim. Gerçi bu konuda da haksızlık etmek
istemiyorum. Babamın tamirhanesindeki torna makinesinden çıkan helezon
talaş artıklarından kızlara küpe yapıyordum, kırılan-dökülen oyuncakları da
tamir ediyordum”  diyor.

Asfaltların kraliçesi Leyla Ağaçkoparan meslek hayatında ilk işi servis şoför-
lüğü ile başlıyor. Bunun ardından, Topkapı-Adapazarı hattında çalışan 302
otobüslerle yolcu taşıyor. Başarısını gören ve nihayet ona güvenen başta Va-
ran Turizm olmak üzere seyahat firmaları Leyla Abla’yı şehirlerarası yolcu ta-
şıyan firmalara terfi ettiriyor. Çoğunlukla “Reklâm Amaçlı” işe alınsa da o
yaptığı işini her şeyden önde ve üstün tutan, sorumluluğunu bilen ve mesleği
uğruna özel hayatını bile feda edebilen biri olarak tanınıyor. Hatta ve hatta
bazı sempozyumlara bile konuşmacı olarak katılıyor. Kendine has üslubu,
mesleki donanımı ve konusuna hakim kişiliğiyle topluma ve özellikle hem-
cinslerine örnek teşkil ediyor. Mesleki kariyerinin kilometre taşlarını hızla tır-
manan Leyla Ağaçkoparan artık uluslararası yollara çıkıyor.

TIR şoförlüğü yaparak Hollanda’dan, Portekiz ve İspanya’ya veya Maroc-
co’a (Fas) dondurulmuş gıdaları taşıyor. Sonraki etap ise beş yıl Kartal Bele-
diyesi şoförlüğü… Leyla Abla burada başta Kartal-Şişli arası çift katlı otobüs-
le yolcu taşıması olmak üzere, sağlık otobüsü, çöp kamyonu, zabıta çekicisi,
akaryakıt tankeri, ambulans gibi hizmet veren bütün araçlarda direksiyon sal-
lıyor… Daha sonraki görevi ise Antalya civarında turist otobüsü şoförlüğü
oluyor.

Yine o dönemler Hollandalı eşiyle tanışıyor ve âşık oluyorlar “Madem ül-
kemde anlaşılamıyorum, bari bir yabancıyla evlenip, orada mesleğime devam
edeyim” düşüncesiyle evlenme teklifini kabul ediyor ve o ülkeye yerleşiyor
ama başta “kültür farkı” olmak üzere, birçok etkenlerden dolayı anlaşamayıp
ayrılıyorlar ve yolların kraliçesi Hollanda vatandaşı olmasına rağmen ülkesine
dönme kararı alıyor.

Kitap yazma kararı da böyle oluşuyor. Evet dile kolay tam 20 yıl… Leyla
Ağaçkoparan iki yabancı dil bilen, 20 yıldır profesyonel, kendini bu işe gerçek
anlamda adamış başarılı kadınlardan biri…  Gelişen ve değişen Türkiye’nin
otomotivdeki gururlu yüzü…

Ancak; ülkesine döndüğünde sektörde yeniden yer almak yerine, İstan-
bul/Anadolu Yakası-Suadiye semtinde açtığı mütevazı kafesinde halen nefis
mantılar üretiyorken, bir yandan da hem direksiyon dersleri veriyor, hem film
senaryolarına hız veriyor, hem de yeni kitaplarının çalışmalarıyla günlerini ge-
çiriyor.

Kadınların otomotiv sektöründe daha çok yer alması gerekliliğine inandığın-
dan, bu konuda yapabileceği her ne varsa yapmaya hazır olduğu mesajını veri-
yor ve çalışmalarına yön verebilecek reklam filmleri ve sponsorluk teklifleri
bekliyor.

Türkiye’nin ilk bayan otobüs, TIR, tanker, ambulans, kargo, taksi ve çekici floförü o…

Geçtiğimiz yıla oranla 2008 yılı ilk altı aylık pazarda yüzde 3’lük bir büyü-
me kaydeden C segmenti, otomobil üreticilerinin bu segmente ağırlık

vermesine neden oldu. 
Avrupa ve Türkiye’de C segmentindeki araçların pazar payındaki büyü-

meyle Ford  bu segmentteki üretimlerine ağırlık verdi ve gerçekleştirdiği
lansmanla, pazarda kapasitesini arttırmak isteyenler arasında yer alacağı-
nı gösterdi. 

Otomotiv pazarının daralma yaşadığı son birkaç yıldır üreticiler yükselen
segmentlerdeki üretimlerine ağırlık vererek, pazar paylarını dengede tutma
çabaları devam ediyor.

Ford-Otosan da düzenlediği lansmanda sunduğu Kuga modeliyle, SUV-
crossover (Sport Utility Vehicle-Arazi Araçları) pazarında yerini almayı
amaçladığı görüldü.

Ford Kuga’nın lansmanında konuşan Satış ve Pazarlama Genel Müdür
Yardımcısı Aykut Özüner, “2000 yılından bu yana en hızlı büyüyen seg-
mentlerden biri olan pazara Kuga ile çok güçlü bir giriş yaptığımıza inanıyo-
ruz. Burada dikkat edilen en önemli nokta, her Ford araçta olduğu gibi sü-
rüş dinamikleri oldu” diyerek Kuga ile ulaşmak istedikleri hedefi belirtti.

Ford Otosan’ın tanıtımını gerçekleştirdiği, klasik 4X4 dış görünüşüne
Ford’un kendi çizgilerini katarak sunduğu Ford Kuga’dan Türkiye pazarın-
da C segmenti ve SUV aracı olarak beklentisi büyük. Bunun yanı sıra Tem-
muz ayı içerisinde Türkiye yollarına sunacağı yeni Focus Coupé-Cabriolet
ile Ford Focus ailesini tamamlamış oldu.

Focus Coupé-Cabriolet’le ilgili açıklamada bulunan Özüner, “Yeni Focus
Coupé-Cabriolet sene başında Türkiye’de satışa sunmayı planlamamıştık.
3 kapı, 5 kapı, 4 kapı ve SW’ dan oluşan çok geniş bir gövde tipi yelpaze-

sine sahip olan Focus
ailesini böylece
t a m a m l a -
mış ol-
duk.”

Y e n i
Ford Focus
Coupé-Cabrio-
let özel bir karı-
şım. Yeni Focus,
kinetik ön tasarımı klasik bir zarafete sahip, İtalyan imzalı arka tasarımı mü-
kemmel bir uyum içinde. Yenilenmiş Focus Coupé-Cabriolet’nin çizgileri, Pi-
ninfarina ortaklığı ile geliştirildi.

Böylelikle Ford Otosan, Türkiye otomobil pazarında büyüme kaydeden C
segmentine iki yeni araçla girdi.

Üreticiler segment C’ye a¤›rl›k verdi

Ford’dan cazip 
fiyat avantaj›

Transit Connect’in ürün yelpazesini ge-
nişleten Ford Otosan, Transit Connect Co-
lorline’ın gelişiyle birlikte yeni fırsatların
gelişini duyurdu. Transit Connect Colorli-
ne serisi ve Temmuz ayında Ford müşteri-
lerine sunacağı fiyat avantajları hakkında
bilgiler, Ford Otosan Pazarlama Müdürü
Serhan Turfan’dan geldi.

Serhan Turfan, “Ticari araç pazarının tar-
tışmasız lideri olarak, araçlarımızın gelişti-
rilmesi ve çeşitlendirilmesi esnasında müş-
terilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bu-
lunduruyoruz. Colorline serisini geliştirir-
ken de bu doğrultuda hareket ettik. Color-
line serisi de, tüm Transit Connect’lerde ol-
duğu gibi sağlam şasi ve dayanıklı yapısı;
cazip fiyat ve çok özel ödeme koşullarıyla
pazara sunuluyor” dedi.

Transit Connect Colorline’ın en çarpıcı
özelliklerini ise; “Colorline serisinde kulla-
nılan boyalı ön tampon, krom ön ızgra ve
sadece bu seriye özel iki renk seçeneği olan
‘Tango Kırmızı’ ve ‘Performans Mavi’ ile
şık bir görünüm elde ettik. Konfor özellik-
leri olarak ise standart olarak CD çalar,
elektrik ısıtmalı aynalar, elektrikli ön cam-
lar ve yükseklik ayarlı direksiyon bulunu-
yor” sözleri ile aktardı.

Temmuz ayı içerisinde Ford modellerinin
başlangıç fiyatlarını düşürdüklerini belirten
Turfan, “Fierta, Focus, Mondeo ve Transit
Connect Colorline serisi araçlarımızda ca-
zip başlangıç fiyatları belirledik. Bu fiyatla-
ra ek olarak sıfır faizle satışlarımız bulunu-
yor. Ayrıca Focus C-Max ve Mondeo’larda
belli oranlarda alınan kredilerde yüzde 0,99
oranıyla 12 aylık ödeme planı imkanımız
bulunuyor” şeklinde konuştu.

Ford Otosan’a büyük ödül
Türkiye’nin en prestijli çevre ödülü sahibini buldu. Çevre Yö-

netim Sistemi ile Ford Otosan, ‘Şahabettin Bilgisu’ ödülüne la-
yık görüldü.

Kocaeli Sanayi Odası tarafından bu yıl 14. kez düzenlenen
Türkiye’nin en prestijli çevre ödülü olarak kabul edilen Şaha-
bettin Bilgisu Çevre Ödülü, Ford Otosan İnönü Kamyon Motor
ve Aktarma Organları fabrikasına verildi.

Daha önce 2004 ve 2007 yıllarında iki defa bu ödüle layık gö-
rülen Ford Otosan, bu yıl ödülü ‘Çevre Yönetim Sistemi’ adlı
uygulaması ile aldı. 

Ford Otosan İnönü fabrikasında gerçekleşen ödül töreninde;
Ford Otosan İnönü Fabrika Müdürü Burak Gökçelik, Çevre ve
Orman Bakanı Veysel Eroğlu’ndan Büyük ödülü ve İzaydaş in-
dirim ödülünü aldı.

Ödülün takdim edilmesinin ardından kısa bir konuşma yapan
Burak Gökçelik, “Sürdürülebilir kalkınma, ancak çevrenin ko-
runması ile mümkün olabilir. Belirlenen en yüksek çevre stan-
dartlarının ötesinde gerçekleştirdiğimiz üretimimiz sayesinde,
yakın zamanda ‘Avrupa Çevre Birliği Çevre Ödülleri-Türkiye’
programında birincilik ve ikincilik elde ettik. Türkiye’yi bu alan-
da Avrupa’da temsil etmenin heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Yan sanayi de¤il, orijinalim…Yan sanayi de¤il, orijinalim…Yan sanayi de¤il, orijinalim…Yan sanayi de¤il, orijinalim…Yan sanayi de¤il, orijinalim…Yan sanayi de¤il, orijinalim…

Leyla A¤açkopan, yollarda geçen
20 y›l›n ard›ndan garaj›na çekildi.
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