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∂ Türkiye bütçesinden her y›l milyonlarca
hatta milyarlarca dolar sadece karayollar›n›n
yenilenmesi için Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n ka-
sas›na aktar›l›yor. Önce yama yap›lan o da
yetmeyince yenilenen yollar› asl›nda bu hale
sokan yine bizleriz. Karayollar› Genel Müdür-
lü¤ü’nün verileri karayolunda yük tafl›yan
kamyonlar›n istiap haddini aflarak fazla yük
almas›n›n yollara her y›l 2 milyar dolarl›k za-
rar verdi¤ini ortaya koydu.

∂ Durum böyle olunca Ulaflt›rma
Bakanl›¤› çareyi denetimi art›rmakta bul-
du. ‹stanbul Ulaflt›rma Bölge Müdürü Ali
R›za Yüceulu, bölge müdürlü¤ünün s›n›r-
lar› dahilinde tonaj afl›m›n›n önüne geçil-
mesi için 2010 y›l›nda 5 yeni kantar›n dev-
reye al›naca¤›n› belirtti. ‹stanbul Ulaflt›r-
ma Bölge Müdürlü¤ü s›n›rlar› dahilinde ‹s-
tanbul, Tekirda¤, Kocaeli, Edirne ve K›rkla-
reli bulunuyor. 5’TE

M‹LYARLAR HAVAYA UÇUYOR 2010 DENET‹M YILI ‹LAN ED‹LD‹

AVRUPA’DA DÜfiÜfi 
TÜRK‹YE’DE ARTIfi VAR 
Avrupa Otomotiv Üreticileri

Derne¤i'nin (ACEA) 2009 y›l›
verilerine göre Ocak-Aral›k

verilerine göre 27 AB
ülkesinde otomobil pazar›

yüzde 1,6 düflüfl gösterirken
Türkiye’de ayn› dönemde
yüzde 20.9 art›fl yafland›.

Connect’e ödül
üstüne ödül

2010 YILININ T‹CAR‹ ARACI

Tafl›mac›l›k sorunlarla
dolu bir sektör
∂ Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i  (UND)

geleneksel Stratejik Hedefler Çal›flta-
y›’n›n 9’ uncusu lojistik uygula-
malar› ile bir ad›m öne ç›kan
Mersin’de gerçeklefltirdi.
UND’nin 2010 y›l› yol harita-
s› ve dolay›s›yla hedefleri-
nin belirlendi¤i çal›fltayda
derne¤in belirledi¤i 110
hedefe sektörde ge-
len talepler do¤rul-
tusunda eklenen-
ler ile 245 hedefe
ulafl›ld›. 6’DA

TAMER D‹NÇfiAH‹N:

Türkiye-Bulgaristan Ulaflt›rma Karma Komisyon Toplant›s›
27-28 Ocak 2010 tarihlerinde Ankara’da gerçeklefltirildi.

Toplant›da, geçifl belgeleri kotalar› belirlendi.

∂ Ankara’da gerçekleflen Türkiye-
Bulgaristan Karma Komisyon toplant›-
s›nda Bulgaristan ile yap›lacak tafl›ma-
lar›n kotas› belli oldu.  Buna göre 2010
y›l› için transit geçifl belgesi 250 bin
adet, ikili geçifl belgesi 30 bin adet,
bofl girifl-yük alma belgesi 17 bin 500
adet, 3. ülke belgesi 1.000 adet olarak
belirlendi.Toplant›da iki  ülke aras›nda
sürekli yaflanan geçifl belgesi sorunu-
nun bundan böyle yaflanmamas› için
önümüzdeki y›l için de geçerli olacak

geçifl belgesi say›lar› belirlendi. Buna
göre 2011 y›l›nda Türkiye- Bulgaristan
tafl›malar› için transit geçifl belgesinin
250 bin adet, ikili geçifl belgesinin 30
bin adet, bofl girifl-yük alma belge-
sinin 17 bin 500 adet, 3.ülke belge-
sinin de 1.000 adet olmas› karara ba¤-
land›.  Türk taraf› toplant›da, Türk araç-
lar›na uygulanan cezalar› gündeme
getirerek yüksek ve farkl› cezai müey-
yidelerden dert yand›. Bulgar taraf›n›n
yan›t› “Konu inceleniyor” oldu.

2010 KOTALARI BELL‹ OLDU 2011’DE DE 250 B‹N BELGE 

∂ Otomotiv Distribütörleri Derne¤i'nin, ACEA  verile-
rine  dayanarak yapt›¤› aç›klamaya göre AB  ve  EF-
TA ülkelerinde 2009 y›l› Aral›k ay›nda 2008 y›l› Ara-
l›k ay›na göre  yüzde 16 art›fl yafland› ve 1 milyon
74 bin 438 adet seviyesinde binek otomobil pazar›
gerçekleflti. Rakamlar 2009 y›l› Haziran ay›ndan beri
ayl›k bazda art›fl e¤iliminin devam etti¤ini gösterdi. 

ARTIfi HAZ‹RAN AYINDAN BER‹ DEVAM ED‹YOR

Eski Yeni 
‹stanbul: 2.66 2.83
AAnnkkaarraa:: 22..8877 22..7700
‹zmir: 2.83 2.66
AAddaannaa:: 22..8866 22..7700 
D.Bak›r: 2.92 2.76
SSiivvaass:: 22..9933 22..7755

Motorin Fiyatlar›

Amerika otomotiv pazar›n›n
kap›s›n› Türk mal› araçlara açan,

Türkiye’nin otomotivin ana
vatan›na ihraç etti¤i ilk araç olan
Transit Connect, ABD’de 2010

y›l›n›n ticari arac› seçildi.
∂ 2009 y›l› içinde Amerika’n›n en prestijli ödül-

lerinden olan Detroit News, Popular Mecha-
nics Dergisi ve Kelly Blue Book “Y›l›n arac›”
ödüllerini alan Transit Connect, son olarak
Truck Trend dergisi ve 50 Amerikal› gazeteci-
nin juri üyeli¤ini yapt›¤› Kuzey Amerika’da Y›-
l›n Ticari Arac›  ödülü için 3 finalist aras›na kal-
m›flt›. Türkiye ve Avrupa’da “Van of The Year”
baflta olmak üzere pek çok ödül kazanan
Transit Connect, bu y›l May›s ay›nda Türki-
ye’den otomotivin ana vatan› Kuzey Amerika
pazar›na ihraç edilen ilk araç olma baflar›s›n›
da gösterdi. Ford Focus'dan sonra hem Avru-
pa'da hem de Kuzey Amerika'da ödül kaza-
nan ikinci Transit Connect, Türk Otomotiv En-
düstrisi'nde alt›n bir sayfa aç›yor. 2009 y›l› için-
de Amerika'n›n en prestijli ödülleri aras›nda
yer alan Detroit News, Popular Mechanics ve
Kelly Blue Book "Y›l›n Arac›" ödüllerini alan
Transit Connect Kuzey Amerika “Y›l›n Ticari
Arac› Ödülü'nü” de müzesine götürdü. 

BULGAR‹STAN’a 
250 bin geçifl belgesi 

Bahad›r Özbay›r

ADR 2011’de devreye girsin!
‘Devlet dedik 
devret demedik’
∂ Türkiye’nin dört bir

yan›ndan gelip, ‹stan-
bul’da ekmek paras›
için günlerce bekle-
yen “Bir ifl ç›ks›n da
evime ekme¤imi gö-
türeyim” diye çabala-
yan kamyoncular› Tafl›mac›lar Gazetesi ekibi
olarak biz de dinleyelim dedik. 8’DE

S‹RKEC‹ KAMYONCULARI:

Mercedes-Benz Türk’ün
2009 y›l› bafl›nda kurdu¤u

lansman›n› da Eylül 2009’da
yapt›¤› 2. el araç al›m sat›m›

yapan flirketi “Mercedes-
Benz Tafl›t Ticaret ve Servis
A.fi., 2009 y›l›nda ikinci el
pazar›na büyük hareketlilik
getirdi. Geçen sene flirket

kanal›yla 100’ü sat›fl olmak
üzere toplam 800 araç üze-

rinde ifllem yap›ld›. 

∂ Mercedes- Benz Tafl›t Ticaret
ve Servis A.fi. Genel Müdürü-
Osman Nuri Aksoy  “‹kinci el
piyasas›na da Mercedes gü-
veni geldi” dedi. ‹kinci el araç
piyasas›nda güven sorunu-
nun bulundu¤unu,  müflteri-
nin arac›n› satarken acaba pa-
ram› alabilir miyim, arac›m›n
de¤eri tam verilecek mi? gibi
düflüncelerinin oldu¤unu be-
lirten Aksoy 2011 y›l›nda bu
piyasan›n›n referans noktas›-
n›n kendileri olaca¤› konu-
sunda oldukça iddial›. 6’DA

2010’DAN DA UMUT YOK

A¤›r ticari araç pazar›
YÜZDE 40 DARALDI

∂ A¤›r Ticari Araçlar Derne¤i (TA-
‹D) A¤›r Ticari Araç Pazar›n›n
2009 y›l› performans›n› de¤er-
lendirerek, 2010 y›l› beklenti-
lerini aç›klad›. Derne¤in verile-
rine göre a¤›r ticari araç pazar›
2009’da yüzde 40 daral›rken
2010’da tünelin ucunda ›fl›k
görünmüyor. 3’TE

∂ TREDER Baflkan› Murat Tokatl›, sektörün ADR yö-
netmeli¤i konusunda  Ulaflt›rma Bakanl›¤›’na
bask›s›n›n devam etti¤ini dile getirirken;  yönet-
meli¤in mutlaka 1 Ocak 2011’de devreye girme-
sini beklediklerini söyledi. Yönetmeli¤in 2011’de
devreye girip girmeyece¤inin bu y›l›n ilk alt› ay›n-
da anlafl›laca¤›n› kaydeden Tokatl› “ ‹flin h›zlan-
mas› laz›m. ‹lk alt› ayda geliflme olmazsa bir erte-
leme daha görürüz ve yönetmeli¤in devreye gir-
mesi 2012’yi bulur “ diye konufltu. ADR Konvansi-
yonuna taraf  olman›n ve yönetmeli¤in yürürlü-
¤e girmesinin maliyetlere yans›yaca¤›n› dile geti-
ren Tokatl› “Bir onay kuruluflu belirlendi¤i zaman
bizim maliyetlerimiz de düflecek”dedi. 7’DE

‹kinci elde Mercedes-Benz hareketlili¤i
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‹stanbul Kamyoncular Esnaf
Odas› ola¤an genel kurulunu yap-
t›.  Bin 800 üyeli odan›n baflkanl›-
¤›na yeniden Cemil Ok seçildi. Ok,
genel kurulda yapt›¤› konuflmada
kamyonculu¤un kutsal, ama bir o
kadar da sorunlar› olan bir meslek
oldu¤unu söyledi. Ok, 58. Hükü-
met zaman›nda ç›kar›lan 4925 sa-
y›l› Karayolu Tafl›ma Kanunu’nun
tafl›mac›l›k ifline bir düzen getir-
meye çal›flt›¤›n› vurgulayarak “En
kötü yasa yasas›zl›klardan daha
iyidir” dedi. “Yasan›n art›lar› da
var, eksileri de” diyen Cemil Ok
kamyoncular›n sorunlar›n› çöz-
mek için Ulaflt›rma Bakanl›¤› ve
Kara Ulaflt›rmas› Genel Müdürlü-
¤ü ile diyalog içinde olundu¤unu
kaydetti. 

HERKES YETK‹
BELGELER‹N‹ ALSIN 

“Y›llardan beri süregelen keflme-
kefllik 2003’de ç›kar›lan bu kanunla
bir nebze de olsa önlenmeye çal›fl›l-
d›” diyen Ok, bütün üyelerin 30 Ni-
san’da da¤›t›m› sona erecek yetki
belgelerini  almalar›n› istedi. “Bel-
gesiz kimse çal›flmas›n çünkü a¤›r
ceza-i müeyyideler var. Kimse ona
maruz kalmas›n” diyen Ok, Türki-
ye’de 600 binin üzerinde eflya tafl›-
mac›s› kamyoncunun bulundu¤u-
nu belirtti.  Plaka tahdidi istedikle-
rini  bir kez daha vurgulayan Ok,
kanun ile 25 Ocak 2006’dan sonra
tafl›mac›l›k ifline girenlerden 25 ton

kapasite ve 10 bin lira sermaye is-
tendi¤ini, bunun da bir anlamda
plaka tahdidi anlam›na geldi¤ini
söyleledi. Ok flöyle konufltu: “ Bu 25
ton istiap haddi yanl›fl anlamalara
neden oluyor. 25 fiubat 2006 sonu-
na kadar K1 yetki belgesine müra-
caat etmifl esnaftan 25 ton istiap
haddi  istenmeyecek. Onlar , kaza-
n›lm›fl bir hakt›r. Ancak 2006’n›n 25
fiubat’›ndan sonra mesle¤e girecek
olan her esnaftan 25 ton istiap
haddi ve 10 milyar lira da sermaye
istenecek. O da bir nevi plaka tah-
didine denk düflüyor. Dolay›s›yla
art›k önüne gelen herkes bende
kamyonculuk yapay›m diyemeye-
cek.” 

Oda Baflkan› Ok, di¤er taraftan
da kanunun denetim ve cezalar›-
n›n tam anlam›yla uygulanmas›n›
istedi. “Yasa koyucular›n uygula-
mada da denetimlerini s›klaflt›r-
malar› laz›m” diyen Ok “ Biz her
türlü fedakârl›¤a girerek bu yasa
çerçevesine kendimizi sokuyor-
sak, yasaya uyum içerisinde olma-
yanlar da  cezaland›r›lmal› ” diye
konufltu.   

KANTARLAR YAYGINLAfiSIN 

Kamyoncunun para kazanma-
s›n› etkileyen en büyük nedenle-
rinden birinin istiap hadlerine
uyulmamas› oldu¤unu dile geti-
ren Cemil Ok  “‹stiap haddi uygu-
land›¤› takdirde kamyoncumuz
hem para kazanacak hem de yük
ço¤alacak. Bir kamyon 2 arac›n
yükünü al›yor. Bunun Türkiye ge-
neline yay›lmas› için Bakanl›¤›
destekliyoruz” dedi.  

‹stanbul kamyoncusunun flehir

içindeki tüm sorunlar›n›n çözümü-
nü lojistik köyün içinde kamyoncu-
ya da yer ayr›lmas›nda gören Ok,
“Tafl›ma sektörünün üyeleri bu
köyde olmal›.  Sektör içerisinde var
olan tüm ö¤eler lojistik yap›lanma-
n›n içerisinde olmal›.  fiehir içine ve
flehirleraras›na sirkülasyon o nok-
tadan sa¤lanmal›” diyerek lojistik
köy tart›flmas›na kamyoncu
boyutu ekledi.

Cemil Ok, ‹stanbul Kamyoncular Esnaf Odas› Genel Kurulu’nda 
güven tazeledi. Genel kurulda üyelerinden bir kez daha yetki  
alan Ok, kamyoncular›n bir an önce Ulaflt›rma Bölge 
Müdürlü¤ü’ne giderek yetki belgelerini almas›n› istedi. 

HERKES YETK‹
BELGELER‹N‹ ALSIN 

HERKES YETK‹
BELGELER‹N‹ ALSIN 

CEM‹L OK 

Y
eni araç muayene istasyonlar›n›n devreye
al›nmas› ile birlikte AB standartlar›nda araç-
lar›n fenni muayenelerinin yap›lmas›na mü-
teakip Ulaflt›rma Bakanl›¤› hakl› olarak servis

araçlar›n›n yafl›n› 12 y›ldan 20 y›la ç›kard›. Bu tafl›ma-
c›lar›m›z için kazan›lm›fl bir hakt›r ve asla geri veril-
memelidir. 

4925 Say›l› karayolu tafl›ma kanunu ve ilgili tafl›ma
mevzuat›n›n Tafl›mac›l›k sektörüne getirdi¤i ve adil ol-
mad›¤›na inand›¤›m›z birçok mali ve idari ek yüküm-
lülüklerini en çok elefltirenlerden birisiyim. Fakat ilgili
kanun ve mevzuat›n tafl›mac›l›k sektörüne ve milli
ekonomimize olumlu yönde katk› sunacak uygula-
malar›n› da görmemezlikten asla gelemeyiz. Mevzua-
t›n iyi olan taraflar›n› desteklemek durumunday›z.  

Ulaflt›rma Bakanl›¤› 10 Temmuz 2003 y›l›ndan bu
yana Karayolu Tafl›mac›l›k Sektörünü disipline et-
meye çal›flmaktad›r. Yaklafl›k 7 y›ll›k zaman dilimi
içerisinde Tafl›mac›l›k sektörümüzü defalarca dinle-
diler, çok yo¤un elefltiriler ald›lar. Bütün bu çal›flma-
lar sonucu ülkemiz ve tafl›mac›l›k sektörünün lehine
olan ve uluslararas› camiada kabul gören tafl›mac›l›k
normlar› ülkemizde de uygulanmaya çal›fl›lmakta-
d›r. Ne hazindir patenti ülkemize ait olan hiç tafl›ma
arac›m›z›n olmamas› ve araç yedek parças› üreti-
minde de istenilen seviyede olmamam›z. Uluslara-
ras› sermaye guruplar›n›n menfaatleri zedelendi¤i
an bu tür uygulamalara derhal müdahil olurlar. 

Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n haz›rlad›¤› 17.09. 2009 ta-
rih ve 27352 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak
yürürlü¤e giren Okul Servis Araçlar› Hizmet Yönet-
meli¤i’nde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik
çok do¤ru bir yönetmeliktir Ülkemizin ulusal menfa-
atleri ve milli ekonomimiz aç›s›ndan da gereklidir
Sektörümüzün de menfaati bu yöndedir. 

1-Ulusal menfaatlerimiz bak›m›ndan bak›ld›¤›nda;
a-Sat›n al›nan araçlar›n büyük ço¤unlu¤u ithaldir

ederken döviz ödüyoruz.
b-Yeni araçlar garanti kapsam›nda olduklar› için

orijinal parça kullanma zorunlulu¤undan dolay›
parçalarda ithal olmak zorunda dolays› ile dövizle
al›nan ithal parça kullan›l›yor. 

2-Tafl›mac›lar›m›z›n menfaatleri bak›m›ndan ba-
kal›m

a-Yeni araçlar oldukça pahal›. Halk›m›z›n sat›n al-
ma gücü s›n›rl› oldu¤undan banka kredileri marifeti
ile araçlar al›nmakta; borcu bitti¤i zaman araçta te-
davülden kalk›yor. Bir ömür araç kredisi ödüyor,
elinde avucunda hiçbir fley kalm›yor. 

b-Borç bata¤›nda olan tafl›mac› mesleki sayg›nl›k
de¤erlerini korumamakta, devlete olan vergilerini
bile ödememektedir.

3-Çocuklar›m›z aç›s›ndan olaya bakt›¤›m›zda; 
a-Güvenlik sorunu: Bu konuda ezbere konuflma-

n›n do¤ru olaca¤› kanaatinde de¤ilim. ‹statistiklere
bakmak laz›m. Bu anlamda kaza istatistikleri ince-
lendi¤inde; arac›n teknik donan›mlar›ndan dolay›
veya iddia edildi¤i gibi metal yorgunlu¤undan do-
lay› olan kaza istatistiklerinin aç›klanmas› gerekiyor.
Oysa kazalar›n ezici ço¤unlu¤u yüzde 98 civar› sürü-
cü hatas›ndan kaynaklanmaktad›r. E¤er çocuklar›-
m›z›n can güvenli¤i korunmak isteniyorsa SRC bel-
gelerine psikoteknik belgelerine odaklans›nlar.
Mevcut istatistikler net de¤ilse bile fikir verme aç›-
s›ndan sürücü e¤itimini elzem k›l›yor. 

b-Bir devlet büyümüzün dedi¤i gibi ‘’Mazot  vard›
da biz m› içtik.’’ Velilerimiz tafl›mac›lar›m›z›n hak et-
ti¤i paralar› ödedi de araçlar m› yenilenmedi. Velile-
rimizi suçlamak anlam›nda söylemiyorum. E¤itimin
ülkemizde çok kolay olmad›¤›n›n bilincindeyim.
Gayrisafi milli has›lam›z ortada. Hizmet sat›n alma
gücümüz bu, o halde aya¤›m›z› yorgan›m›z kadar
uzatmak zorunday›z   

‹lgili yönetmeli¤in aleyhinde dava açan Türkiye
E¤itim, Ö¤retim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çal›-
flanlar› Sendikas›’n›n üzerine vazife olmayan bir ko-
nu ile ilgilenmesini anlamakta zorlan›yoruz. Ö¤ret-
menlerimizin kar›n toklu¤una çal›flt›klar›, özlük hak-
lar›n›n çok k›s›tl› olduklar›n› üzülerek izliyoruz.  Sen-
dikan›n ö¤retmenlerimizin haklar› yerine ö¤rencile-
rin tafl›ma problemleri ile u¤raflmalar› dikkate de¤er
bir konu.  Konuyu enine boyuna inceledikleri kana-
atinde de de¤ilim. Dava dilekçelerinden bir paragra-
f› sendika internet sitesinden ald›m. ‘’ Çocuklar›m›-
z›n can güvenli¤i her fleyden daha önemlidir. Buna
ra¤men ö¤rencilerimizin can güvenli¤ini tamamen
ekonomik kayg›lara kurban eden bir anlay›fl›n oldu-
¤unu görmek üzüntü vericidir .‘’ ‹flte bu cümleler
sendikam›z›n duygu sömürüsünden yola ç›kt›¤›n›n
en iyi kan›t›d›r Oysa Ulaflt›rma bakanl›¤›m›z ÖZEL
MUAYENE ‹STASYONLARININ DEVREYE G‹RMES‹NE
MÜTEAK‹P ARAÇ YAfiINI HAKLI OLARAK YÜKSELT-
MIfiTIR .‘’  Yeni araç muayene sistemi AB standartla-
r›nda araç muayenelerini yapmaktad›r 

Araç yafl›n›n yükseltilmesi gerekçesi ekonomik de-
¤il tekniktir. Örne¤in befl yafl›nda bir araç tüm yürür
aksamlar› iflas etmifl ve eski sistemde oldu¤u gibi
araç gitmeden ruhsat›na fenni muayenesi yap›lm›flt›r
ibaresi yaz›ld› araç çok mu güvenli olacakt›?  Çocukla-
r›m›z›n güvenli¤i sa¤lanm›fl m› olacakt›?  Tabi ki asla.
Bu gün araç yafl› 30 da olsa geçen seneden daha gü-
venlidir fenni anlamda muayeneden geçmifltir. 

Amac›m›z Yüce Mahkeme’nin karar›n› tart›flmaya
açmak de¤ildir. Kimi kurum ve kurulufllar›m›z bile-
rek veya bilmeyerek uluslararas› sermaye guruplar›-
n›n ç›karlar›na hizmet edebilirler. Bu anlamda mah-
kemelerimizi de meflgul edebilirler. Yüce yarg›m›za
güvenimiz sonsuzdur. Yarg› süreci henüz bitmifl de-
¤il. Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n gerekli itiraz› yapaca¤›na
inanmak istiyoruz. 

Tafl›mac›l›¤›m›z› bir bütün olarak görmek zorun-
day›z. Bu iflin kamyoncusu minibüsçüsü veya servis-
çisi  hiç fark etmez hepsi bir bütündür. Bu gün servis
yafl› yar›n kamyon yafl› sorun tüm tafl›ma sektörü-
nün sorunudur.  Sektör olarak Ulaflt›rma Bakanl›-
¤›’n›n yan›nda oldu¤umuzu deklare etmeliyiz. Gere-
kirse demokratik haklar›m›z› kullanmaktan tereddüt
etmemeliyiz. 

Sayg›lar›mla...

Türkiye’nin lider treyler üreticisi T›rsan Treyler A.fi. ve Daf
Trucks N.V. Türkiye’deki bayii a¤›na Konya’y› da ekledi.

‹fl birli¤i ile
sektörde bir ilk

Yurtiçi Kargo, Turkcell ile or-
taklafla gelifltirdi¤i yeni proje ile
2010’a merhaba derken Sektör-
de ilk defa gerçeklefltirilecek uy-
gulama ile Turkcell hat sahibi
Yurtiçi Kargo müflterileri, bireysel
gönderileri için ödedikleri tutar
karfl›l›¤›nda kontör veya dakika
kazanacak. 6 Ocak tarihinde yü-
rürlü¤e giren kampanya çerçeve-
sinde Turkcell Haz›r Kart hatt› sa-
hiplerinin hatlar›na ertesi gün
kontörleri yüklenmifl olacak.
Turkcell fatural› hat sahiplerinin
ise ilk fatura dönemlerinde ka-
zand›klar› dakikalar toplam ko-
nuflma sürelerinden düflülerek
faturaland›r›lacak.

Yurtiçi Kargo ayr›ca, söz konu-
su kampanya esnas›nda gönderi-
leri 1 kg. aflmayan tüm müflterile-
rine kontör/dakika ile birlikte
yüzde 15 indirim f›rsat› da sun-
maya devam edecek. 

YURT‹Ç‹ KARGO-TURKCELL 

Brisa, 1 Ocak 2010’dan itibaren
geçerli olmak üzere yönetim

de¤iflikli¤ine gitti. Yeni yap›lanma
ile Serdar Demirda¤ Sat›fl Genel

Müdür Yard›mc›l›¤›na getirildi. 

Çat›s› alt›ndaki Bridgestone
ve Lassa markalar›yla yurti-
çi yenileme pazar›nda ilk iki
s›rada yer almay› hedefle-

yen Brisa yeni bir yap›lanmaya gitti.
Yeni yap›lanmaya göre Serdar

Demirda¤, Sat›fl Genel Müdür
Yard›mc›l›¤› görevini yürütecek. 

Yeni organizasyonda Brisa Pa-
zarlama ve ‹fl Gelifltirme Direktörü
olarak hizmet veren Gökhan Cü-
celo¤lu’nun Genel Müdürlük Da-
n›flman› olarak atanmas›yla birlik-
te, Pazarlama Direktörlü¤ü görevi-
ne Zeki Bilsel getirildi. 

Ürün Yönetimi Direktörlü¤ü’ne
Levent Akpulat getirilirken, Strate-
jik Yönetim Direktörlü¤üne Kamil
Ya¤c› ve Tedarik Zinciri Yönetim
Direktörlü¤ü’ne Fatih Tunçbilek
getirildi. 

Daha önce Lassa ve Bridgestone
markalar›ndan sorumlu Pazarlama
‹letiflimi Lideri görevini yürüten
Aylin Erdil’in Uluslararas› Pazarla-
ma Müdürü olarak atand›¤› yeni
yap›lanmada, Marka ‹letiflimi Uz-
man› olarak faaliyet gösteren Deniz
Turna Bridgestone,  ‹ris Kahyao¤lu
da Lassa Marka Yöneticisi oldu. 

Brisa’da 
yeni dönem

Opet, 2009 y›l› sonunda bafllatt›¤›
“Sevmek Korumakt›r” adl› sosyal so-
rumluluk projesinin kapsam›n› geniflletti.
OPET istasyonlar›nda uygulanmaya bafl-
lanan Bioshield dezenfeksiyon uygula-
mas›, “Temiz Tuvalet E¤itimi” verilen
okullara da tafl›nd›. 

Opet 2000 y›l›nda bafllad›¤› “Temiz
Tuvalet Kampanyas›”n›n içeri¤ini ge-
lifltirerek toplum geneline yaymaya de-
vam ediyor. Kampanya kapsam›nda ‹s-
tanbul’daki üç okulda toplam 5 bin
500 ö¤renci, temizlik görevlisi ve ö¤-
retmene temiz tuvalet kullan›m› ve hij-
yen e¤itimi verildi. E¤itim verilen okul-
lar›n tuvaletleri de bakteri, virüs ve
mikroplara karfl› 90 gün boyunca koru-
ma sa¤layan BioShield dezenfeksiyon
koruma iflleminden geçirildi. Koruma
alt›na al›nan tuvaletlere “Sevmek Ko-
rumakt›r” stickerlar› yap›flt›r›ld›. 

Opet Yönetim Kurulu üyesi Nurten
Öztürk ö¤rencilerle yapt›¤› sohbetler s›-
ras›nda, “Tuvalet temizli¤i ve hijyen sa¤-
l›kl› bir yaflam için büyük önem tafl›yor.
Tuvaletlerin yanl›fl kullan›m› ve hijyen
kurallar›n›n do¤ru uygulanmamas› insan
sa¤l›¤›n› tehdit eden birçok hastal›¤a ne-
den oluyor.  Opet olarak, tüm sosyal so-
rumluluk projelerimizde oldu¤u gibi so-
nuç odakl› çal›fl›yor ve Temiz Tuvalet
Kampanyam›z ile siz gelecek nesillerin
daha sa¤l›kl› yaflamalar›na katk›da bu-
lunmak istiyoruz” dedi. 

Opet’in “Sevmek
Korumakt›r”
projesi 
okullara tafl›nd›

Tafl›mac›n›n
Irak’taki derdi
GÜVENL‹K 

1990 y›l›ndan bu yana Irak’a tafl›-
ma yapan K›l›ç Group Yönetim Ku-
rulu Üyesi ve Mersin UND Temsilci-
si Nevaf K›l›ç,  iki savafl gören Irak’a
bu savafllar sonras›nda bile tafl›ma
yapt›klar›n› belirtti. 20 y›ld›r Irak-
Türkiye aras›nda tafl›ma yapt›klar›n›
dile getiren K›l›ç, hala savafl sonras›-
n›n etkilerini tafl›yan Irak ile yaflanan
en büyük sorunun güvenlik oldu¤unu
dile getirdi.K›l›ç özellikle Musul’da
güvenlik sorunun had safhada oldu-
¤unu 2010 y›l›nda bu sorunun çözü-
me ulaflmas›n› beklediklerini söyledi. 

ARAÇLAR SINIRDA 
5 GÜN BEKL‹YOR 

Araçlar›n s›n›r kap›lar›nda 5 güne
kadar beklediklerini ifade eden Ne-
vaf K›l›ç “Bu kadar uzun beklemek
s›n›r kap›lar›n›n iyi çal›flmad›¤›n› gös-
teriyor” diye konufltu. K›l›ç sözlerine
flöyle devam etti: “Saddam Hüseyin
döneminde araç kuyru¤u Musul’a 90
kilometre kadard› ve bu kuyruk bir
günde eriyordu. Irak taraf›nda bir s›-
k›nt› yok, s›k›nt› Türkiye’den kay-
naklan›yor.  Türkiye’den senelik 350
ile 400 bin araç Irak’a ç›k›fl yap›yor.
Bütün s›n›r kap›lar›n› toplasak bu ka-
dar araç ç›k›fl› olmuyordur.”

DUBLE YOL ‹ST‹YORUZ
K›l›ç,  Urfa’dan Habur’a uzanan

bir duble yol beklentisi içinde ol-
duklar›n› belirtti. K›l›ç “Urfa’y› Ha-
bur’a ba¤layacak bir otoban projesi
vard›. Ancak maliyeti nedeniyle bu
yol Mersin’den Urfa’ya kadar yap›l-
m›fl. fiimdi en büyük temennimiz
Urfa- Habur aras›ndaki duble yolun
yap›lmas›. Bu yol yap›l›rsa Türk
nakliyecisinin Irak’a tafl›malar› daha
da artar” dedi. K›l›ç 2010 y›l› için de
umutlu.  Irak Devleti yavafl yavafl
oturuyor diyen K›l›ç yaflanan bütün
s›k›nt›lar›n Irak’ta devletin tam
oturmamas›ndan kaynakland›¤›n›
dile getirdi.

MERS‹N UND TEMS‹LC‹S‹
VE KILIÇ GROUP YÖNETIM 
KURULU ÜYESI NEVAF KILIÇ 

D
af-T›rsan Otomotiv A.fi.
Konya Yetkili Sat›fl Merke-
zi‘nin aç›l›fl› gerçekleflti. Aç›-

l›fla T›rsan Yönetim Kurulu Baflkan›
Çetin Nuho¤lu ve T›rsan CEO’su
Ömer Faruk Tezcan kat›ld›. Avrupa
yan› s›ra Türkiye’deki bayii a¤›n› da
geniflletmek için çal›flmalar›n› sür-
düren T›rsan, Konya’dan sonra An-
kara Lojistik Üssü ve ‹zmir’de de
yetkili sat›fl ve sat›fl sonras› merkez-
leri aç›l›fllar› ile devam edecek.

TIRSAN TREYLER 
ADAPAZARI’NDA ÜRET‹L‹YOR

T›rsan ürün gam›nda yer alan
perdeli, tenteli, aç›k kasa, kamyon-
römork, konteyner tafl›y›c›, lowbed
ürünlerin d›fl›nda tanker, silobas ve
kapal› kutu ürünler ile müflterilerin
ihtiyaçlar›na uygun ürünler su-
nuyor. Ürünler Adapazar›’nda ku-
rulan T›rsan Adapazar› fabrikas›nda
üretiliyor. 2009’da faaliyete baflla-
yan Ar-Ge merkezi ise Türkiye Sa-
nayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan
onaylanan sektörün ilk Ar-Ge mer-
kezi konumunda. ‹lk olarak devrim
yaratan yeni flasi teknolojisi ile ayn›
segment araçlardan 2 ton daha ha-
fif olan T›rsan Hafif Perdeli/Tenteli
Semi-Treyler serisini gelifltiren T›r-
san Ar-Ge merkezi son olarak
Kässbohrer Tenteli Semi-Treyler ve

Aç›k Kasa Semi-Treyler araçlar›
sektöre sundu.

Kässbohrer Tenteli Semi-Treyler
ve Aç›k Kasa Semi-Treyler araçlar
100 y›l› aflk›n süredir güven veren
Alman Treyler üreticisi Kässboh-
rer’in ürün kalitesi ve deneyimi ile
T›rsan Adapazar› tesislerinde seri
üretim mant›¤› ile üretiliyor.

T›rsan  genifl treyler ürün gam›-
n›n yan› s›ra 1995’den bu yana Daf
Trucks N.V.’nin Türkiye distribü-
törlü¤ünü de yürütüyor. Daf
Trucks N.V. 1996 y›l›nda dünyaca
ünlü kamyon ve çekici markalar›
olan Peterbilt ve Kenworth’u da
bünyesinde bulunduran Amerikan
Paccar Grubu taraf›ndan sat›n al›n-
d›. 2009 y›l›nda T›rsan Treyler, Daf
ile Türkiye’de uzun y›llard›r sürdür-

dü¤ü baflar›l› iflbirli¤ini süresiz ola-
rak uzatma karar› ald› ve yeni bir
distribütörlük sözleflmesi imzalad›. 

80 y›ld›r üretilen Daf çekiciler,
geçti¤imiz y›l Daf XF ve CF serisine
verilen iki büyük ödülle kalite ve üs-
tünlü¤ünü tekrar ispatlad›. Daf XF
serisi Avrupa’n›n önemli ticari araç
dergilerinden Truck and Driver
okuyucular› taraf›ndan ‘Gelmifl
Geçmifl En ‹yi Kamyon’ ödülünü al-
d›. Her y›l geleneksel olarak Lon-
dra’da verilen sektörün önde gelen
flirket sahipleri, floför ve filo yöneti-
cilerinden oluflan 25 kiflilik bir jüri
taraf›ndan belirlenen Motor Trans-
port Awards ödül töreninde ise Daf
CF85 serisi 12. kez ‘Y›l›n En ‹yi Fi-
lo Kamyonu’ ödülüne lay›k görül-
dü.

K›l›ç, s›n›r kap›-
lar›nda bekletil-
melerini, dene-
timleri ve otoyol
sorunlar›n› dik-
kat çekti ve en
büyük sorunun
güvenlik oldu¤u-
na belirtti.

‹STANBUL
KAMYONCULAR

ESNAF ODASI
BAfiKANI 
CEM‹L OK 

DAF-TIRSAN Konya bayii
KAPILARINI AÇTI

Daf -T›rsan’›n Konya bayisinin aç›l›fl› sektörden büyük ilgi gördü.
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A
d›n› A¤›r Ticari Araçlar Derne¤i olarak de¤iflti-
ren TA‹D 2009 y›l›n› a¤›r ticari araçlar aç›s›n-
dan de¤erlendirdi. TA‹D Baflkan› Bahad›r Öz-
bay›r aç›klamas›nda 2009 y›l›nda a¤›r ticari

araçlar pazar›n›n yüzde 40 oran›nda bir daralma yafla-
d›¤›na dikkat çekti. 

Özbay›r aç›klamas›nda 2009 y›l›n›n yük ve yolcu
tafl›yan a¤›r ticari araçlar aç›s›ndan s›k›nt›l› bir y›l oldu-
¤unu vurgularken; y›lsonunda sadece 607 flehirlerara-
s› otobüs ve 15 bin 600 adet 6 ton ve üzeri kamyon
sat›ld›¤›n› belirtti. 

“KDV ‹ND‹R‹M‹ OLSAYDI
DURUM FARKLI OLURDU” 

Özbay›r hükümetin yapt›¤› ÖTV indiriminin sadece
binek otomobilde bir canlanma yaratt›¤›na dikkat çe-
kerek flöyle konufltu: “Bir önceki y›la nazaran flehirle-
raras› otobüs pazar› yüzde 39 oran›nda, kamyon ve çe-
kici pazar› yüzde 41 oran›nda daralm›flt›r. Hükümeti-
mizin otomotiv sektöründeki talebin canland›r›lmas›na
yönelik ald›¤› tedbirlerin aras›nda yer alan ÖTV indi-

rimi uygulamas› ÖTV oranlar›n›n yüksek oldu¤u oto-
mobilde önemli bir teflvik unsuru olmufl, otomobil pa-
zar› y›l› geçen y›la göre yüzde 21 gibi bir art›fl ile kapat-
m›flt›r. Ancak ÖTV oranlar›n›n otobüste yüzde 1, kam-
yon ve çekicide yüzde 4 oldu¤u A¤›r Ticari Araçlar
sektöründe yap›lan ÖTV indirimleri bu sektörü can-
land›rmaktan çok uzak kalm›flt›r. A¤›r Ticari Araçlar
için önerdi¤imiz KDV indirimi de¤erlendirmeye al›n-
mam›fl ve neticede y›l 607 adet flehirleraras› otobüs ve
15 bin 600 adet kamyonla ortalama yüzde 40 oran›n-
da bir daralma ile kapanm›flt›r. Yüksek stoklarla y›la
bafllayan a¤›r ticari araç üretici ve distribütörleri y›l bo-
yunca stoklar› eritmeye çal›flm›fl olsalar da birçok fir-
mada hala 2008 y›l›ndan devreden stok bulunmakta-

d›r. Kamyon ve çekici sektöründe faaliyette bulunan
12 firman›n önemli bir bölümü üretim ve ithalatlar›na
aylarca ara vermifllerdir. Birçok a¤›r ticari araç bayii sa-
t›fllar›n ve servis bak›m girifllerinin neredeyse durma
noktas›na gelmesi nedeniyle kapanm›flt›r.

OTOMOT‹V SADECE 
OTOMOB‹L DE⁄‹LD‹R

A¤›r ticari araçlar sektörünün ekonominin “yükü-
nü“ tafl›d›¤›n› belirten Bahad›r Özbay›r, ekonomik
krizlerden en erken ve en derin etkilenen sektörün de
a¤›r ticari araçlar sektörü oldu¤una dikkat çekti. An-
cak buna ra¤men Türkiye’de otomotiv denildi¤inde
akla sadece otomobilin geldi¤ine vurgulayan Özbay›r

“Otomobil, kamuoyunun ve sade vatandafl›n ilgisini
daha fazla çekti¤inden a¤›r ticari araçlarla ilgili sorun-
lar›n özellikle ulusal medyada gündeme gelmesi haliy-
le son derece s›n›rl› olmaktad›r. Kamu otoritesinin
a¤›r ticari araçlara ilgisi de maalesef bugüne kadar oto-
mobilin gölgesinde kalm›fl, tüm hayk›r›fllara ra¤men
yeterli düzeyde olamam›flt›r” dedi.

TÜNEL‹N UCUNDA IfiIK YOK 
Özbay›r, 2010 y›l›ndan da umutlu olmad›klar›n›

söyledi. 2010 y›l›nda belirgin bir düzelme beklenmiyor
diyen Özbay›r  a¤›r ticari araç pazar›n›n 2010’da acil
önlem al›nmas› gereken sektörlerin bafl›nda yer ald›¤›-
na vurgu yaparak  KDV’nin yüzde 10’a  düflürülmesi-
ni beklediklerini ifade etti. Özbay›r flöyle konufltu: “
A¤›r Ticari Araç pazar›n›n 2010 y›l›nda canland›r›lma-
s› için bu araçlardaki KDV oran›n›n yüzde 8 puan in-
dirilerek yüzde 10’a çekilmesi gerekmektedir. Uzun
vadeli olarak “ özel “ tüketim ile hiç bir ba¤lant›s› bu-
lunmayan A¤›r Ticari Araçlarda Özel Tüketim Vergisi-
nin de tamamen s›f›rlanmas› yerinde olacakt›r.”

A¤›r Ticari Araçlar Derne¤i ( TA‹D) A¤›r Ticari Araç Pazar›n›n 2009 y›l›
performans›n› de¤erlendirerek 2010 y›l› beklentilerini aç›klad›.

Derne¤in verilerine göre a¤›r ticari araç pazar› 2009’da yüzde 40
daral›rken 2010’da tünelin ucunda ›fl›k görünmüyor. 

Rusya geçifl
belgeleri
da¤›t›m esaslar›

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Rusya
Geçifl Belgelerinin da¤›t›m› ve kontrolüne
dair teknik bir aç›klama yapt›. 

Ulaflt›rma Bakanl›¤›’nca yay›mlanan
Geçifl Belgesi Da¤›t›m Esaslar› Yönergesi’nin “Rus-
ya Federasyonu geçifl belgelerinin da¤›t›m›” ile ilgi-
li olarak Geçifl Belgesi Otomasyon Sistemi’nde
(GEBOS) takip edilmesi için TOBB taraf›ndan yü-
rütülen çal›flmalarda yaklafl›l›yor. 

Önümüzdeki günlerde, Rusya Federasyonu’na
tafl›ma yapanlara tahsis edilen ya da edilecek geçifl
belgeleri ile ilgili hususlar bilgisayar ortam›nda ta-
kip edilebilecek. 

Rusya’ya tafl›ma gerçeklefltiren firmalar›n dikkat
etmesi gereken baz› noktalar flöyle: 

a) Rusya Federasyonu geçifl belgesi da¤›t›m› GE-
BOS taraf›ndan takip edilmeye baflland›¤›nda,
Ulaflt›rma Bakanl›¤› taraf›ndan belirlenen “avans”
miktar›n› aflan veya Bakanl›k taraf›ndan avans ta-
n›nmayan firmalar, sadece Rus arac› yükleme bel-
gelerinin ibraz etmeleri halinde Rusya Federasyo-
nu ikili geçifl belgesi alabilecekler

b) Rus arac› yüklendi¤inin kan›tlanmas› amac›y-
la, Rusya Federasyonu geçifl belgesi da¤›t›m› yap›-
lan bürolar›n (Kap›kule, Hamzabeyli, Zonguldak,
Samsun ve Trabzon) yan› s›ra ‹MEAK Deniz Tica-
ret Odas› (Sal›pazar›) merkezine de ibraz edilebile-
cek belgeler ise; 

• Navlun faturas› (Rus firma taraf›ndan düzen-
lenmifl ve yükleten firman›n da kaflesinin bulundu-
¤u fatura) 

•Rus arac› tescil belgesi (Rus araç ruhsat) 
•TIR Karnesi 
•CMR 
•Rus arac› sürücü pasaportu 
•T.C. geçifl belgesi 
c) Ulaflt›rma Bakanl›¤›’ndan al›nan bilgiye istina-

den, sadece Türkiye’den Rusya Federasyonu’na
yönelik tafl›malar için Rus arac› yüklemesi kabul
edilecek 

d) Firmalar›n, “avans” kapsam›nda ald›klar›
Rusya Federasyonu ikili geçifl belgeleri nedeniyle 1
ay içerisinde Rus arac› yüklemeleri gerekecek 

e) Rus arac› yükleme karfl›l›¤›nda tahsis edilen
“hak edifl” belgelerinin da¤›t›m›na, bu belgelerin
otomasyon kapsam›nda takip edilmeye baflland›¤›
tarihten itibaren bafllanacak. Bu kapsamda, ihraç
kayd›yla Rusya Federasyonu’na gönderilen geçici
plakal› tafl›tlar› çekerek götüren yetki belgeli çeki-
ciler  ile baflka bir ülkeye yük götürüp dönüfl yükü-
nü Rusya Federasyonu’ndan alacak araçlar için ge-
reken “ikili” geçifl belgeleri hak edifllerinden tahsis
edilebilecek. 

f) ‹adesi zorunlu belgeler aras›nda bulunan Rus-
ya Federasyonu ikili geçifl belgeleri “kullan›lma-
dan” iade edildi¤inde, bu belgelerin avans olarak
yeniden tahsisinde de 1 ay içerisinde Rus arac› yük-
leme zorunlulu¤u olacak. Yani, firmaya 1 belge 2
kez tahsis edildi¤inde, firma bu belge nedeniyle 2
Rus arac› yüklemek zorunda olacak.

A⁄IR T‹CAR‹ ARAÇ PAZARI YÜZDE 40 DARALDI

Bahad›r Özbay›r
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T
TSO Heyeti  Ulaflt›rma Böl-
ge Müdürü Nurettin Ay-
d›n’› ziyaret ederek DLH
bünyesinde yürütülen ya-

t›r›mlar hakk›nda bilgi ald›. Ziya-
rete, Yönetim Kurulu Muhasip
Üye Adnan Sa¤lam, Yönetim Ku-
rulu Üyeleri ‹smail Öztürk, Erkut
Çelebi, Tolga Avc›, Selahattin
Bektafl, Mustafa Albayrak ve Ge-
nel Sekreter Hakan Gürhan kat›l-
d›.

Trabzon Ulaflt›rma Bölge Mü-
dürü Nurettin Ayd›n heyete ,
Trabzon – Tirebolu-Gümüflhane-
Erzincan demiryolu,  Sürmene Ye-
niçam Tersanesi ve Trabzon Hava-
alan› 2. pist konular›nda bilgi ver-
di.

DEM‹RYOLUNDA 
SON DURUM 

Ayd›n, Trabzon-Tirebolu-Gü-
müflhane-Erzincan demiryolu
hatt› proje sözleflmesinin imza-
land›¤›n› ve projenin bafllad›¤›n›
an›msatt›. Ayd›n, heyete yapt›¤›
bilgilendirmede, Sürmene Yeni-
çam tersanesinde 2 bin 250 met-
re ana mendirek, 332 metre tali
mendirek imalat›n›n yap›ld›¤›n›,
350 metre uzunlu¤unda ve eksi
10 metre derinli¤inde r›ht›m ima-
lat›n›n bitirilerek projenin ta-
mamland›¤›n› aktard›.

2006 y›l›nda ihale edilen proje-
de fiziki gerçekleflmenin yüzde
yüz oldu¤unu belirten Ayd›n Pro-
je kapsam›nda tersanecilerin ge-
mi imalat sahas› olarak toplam üç
yüz bin metre kare dolgu alan› ya-
p›ld›¤›n› an›msatt›.

Sürmene Yeniçam tersanesi ay-
n› anda 12 adet on bin DWT’dan
fazla gemi inflas›na imkân veriyor.

Yöredeki gemi infla sektörünün
geliflmesine katk› verecek olan
projede toplam befl bin kiflinin ça-
l›flmas› öngörülüyor.

PARALEL P‹ST PROJES‹ 
Ayd›n kendisini ziyaret eden

heyete Trabzon Havaalan› 2.pist
projesi hakk›nda da flu bilgileri
verdi. Trabzon ve çevresinde kon-

vansiyonel boyutlarda yeni bir ha-
vaalan› yap›m› için uygun bir alan
bulunamamas› nedeniyle denize
dolgu yap›larak 2640 x 45 m.’lik
mevcut piste paralel ve 210 m ara
uzakl›kta 3000 x 45 m. boyutlar›n-
da yeni bir pist yap›m› planland›-
¤›n› söyleyen Ayd›n; 2 milyon 830
bin TL bedelli projenin 2010 y›l›n-
da ihale edilmesi bekleniyor.

Ahmet
TÜRKO⁄LU

Damper, Kamyon,
fioför ve Devlet?

A
sl›nda bu hafta, ““EEllmmaaddaa¤¤’’ ddaann vvee OOttoobbüüssççüü--
nnüünn AAtteeflflllee DDaannss››nnddaann”” bahsedecektik. Fa-
kat damper, h›zla gündeme girdi. Çünkü, bir
üst geçidi asfalta indirdi. Bu da 12 A¤ustos

depreminde, bir köprünün, otobüs üstüne y›k›l›fl›n›
hat›rlatt›.  DDee¤¤iiflfliikkllii¤¤iinn sseebbeebbii de, ‹stanbul-Beylikdü-
zünde (D 100=E 5) “kalkm›fl damperle üst geçidi as-
falta göçüren (26.01.2010) kamyon(cu) haberi oldu.
Ya o s›rada o geçidin üstünde, alt›nda olsayd›k?...

““NNaallbbaanntt”” ??
Ermenistan D›fliflleri Bakan› (Hani, bizimkinin elini

kerhen s›kan, gülümsemekden bile kaç›nan…) onun
soyad›ndaki nalbant (yaz›l›fl›: “Nalband”) At, eflek ka-
t›r gibi hayvanlar›n tabanlar›n› koruyucu nallar› ya-
pan ve veya çakan kiflilere verilen ad… Ancak bu iflin
de incelikler mutlaka var ya, tornac› kadar hassas de-
¤ildir. Zamanla bu kelime mecaz anlam da kazanm›fl
ve iflinde ehil olmayanlar için kullan›lmaya bafllan-
m›flt›r, kötü tamirciler için çok kullan›l›r: NALBANT!

NNaallbbaanntt ssüürrüüccüülleerr,, nnaallbbaanntt ddeevvlleett üürreettiimmii mmii??
Haydi, tabancalar› çekelim ve “ateflli” tart›flmalar(!)

yapal›m. Kimin tabancas› erken öterse, o kazans›n,
Çünki, ”öteki” hayat›yla birlikte, tart›flmay› da yitirmifl
olacakt›r. Ne yapal›m; o da Türkiye de do¤masayd›!

Tart›flma(!) bafll›yor:
Devlet baflta olsa, böyle sürücüler olmaz!
Hadi oradan be! Aptal kafal›! Devletle ne ilgisi var?
Elbette devlet olsa, böyle sonuç da olmazd›!
Be Allah›n sersem kulu! Devlet mi ona böyle yap

dedi? Devlet mi onun fleyisini, yani ne derler o z›kk›-
ma? “Damperisini”  kald›rd›?

Ulan ne perisiyse o perisi? Devletle ne ilgisi var,
aptal?

Aptal sensin!
Ne? Ben mi? Al sana: Tattaratattat!

Vurulan adam, yatt›¤› yerde nefesini verir-
ken, gerekçesini yetifltirmeye çal›fl›r: 

Devleeet, deevleet olayd›, e¤¤… 
Adam ölmüfltür. Bunlara da; “Damper magandas›

ve kurban›: 1 ölü” diye bafll›k ve yorum üretece¤iz ve
hemen de unutaca¤›z.

AABB ‘‘ddee bbuu iiflfllleerr nnaass››lldd››rr,, aabbee??
Trakya flivemizdeki “aabbee”mizin de; bu ?AB halleri?

ile örtüflmesi bir tesadüftür, ama ““KKaallkkmm››flfl ddaammppeerr
yyoolluunnaa”” giden vatandafl›m›z›n a¤z›nda kalan lâf›,
do¤rusuyla, biz tamamlayal›m.

Sadece AB de de¤il, tüm modern ülkelerde bir ya-
sal zorunluluk vard›r:  Herkes, iflinin ehli olmak, ehil-
lik için de zorunlu e¤itimleri, sonuçta da sertifikalar›-
n›/diplomalar›n› almak zorundad›rlar. ‹nflaat sahala-
r›nda kullan›lan sabit vinçler bile bu kapsamdad›r.  

OOttoobbüüss,, kkaammyyoonn ssüürrüüccüüllüü¤¤üü??
Bunlar da ayr› ayr› branfl e¤itimleridir. Ders kitap-

lar› vard›r. Nazarî (yaz›l›) bilgiler yan›s›ra, uygulamal›
e¤itimler ve gerçek boyutlardaki ilgili tafl›tlarla s›nav
zorunluluklar› vard›r. Tafl›t, hareket öncesi nas›l haz›r-
lan›r, hangi listeye göre iflaretlenerek kontroller yap›-
l›r, bu tafl›tlar hangi yollarda ve nas›l kullan›l›rlar?... 

DDaammppeerrlliilleerr??
Damperliler nas›l yüklenir? Hafriyat yükleme ve

boflaltma alanlar›ndan, ham topraklardan, çamurlar-
dan yollara ç›k›fl flartlar›, araziyi iflletenlere, kullanan-
lara düflen görevler nelerdir. Boflaltma alanlar›na,
noktalar›na yanaflmalar, damperi kald›r›rken denge
zorunluluklar›, boflalt›m sonras› kontroller, emniyet
tedbirleri nelerdir?

Damperli bofl-yüklü kasalarda insan tafl›nabilir
mi? Giderken damper kald›r›l›p da, insanlar yollara
dökülüp-öldürülür mü?  

-  Tabii, bittabi! Biz yapar›z. “Evvel Allah, sonra flo-
för Abdullah” fasl›ndan, yapar›z. T›pk›, Trabzon Beflik-
düzündeki gibi (15.05.2009, milliyet)    Ne kar›fl›rm›fl
devlet? 

ÖÖlleenn ttaarrtt››flflmmaacc››yyaa dduuyyuurruulluurr:: Sen, bu haberi de
duymam›fl ol. Bunu da devlet ö¤retmeliydi diyecek-
tin, sa¤ kalsayd›n.

BBuu kkoonnuuddaakkii hhaabbeerrlleerr ddee eeppeeyyccee ffaazzllaa,, aammaa nneerree--
yyee,, nnaass››ll ss››¤¤dd››rraabbiilleeccee¤¤iizz?? ‹‹llggiillii kkaaffaallaarraa ss››¤¤dd››rrmmaakk ddaa--
hhaa öönneemmllii aammaa…… 

MMooddeerrnn üüllkkeelleerr mmii?? OOnnllaarr,, ““ggââvvuurr,, mmaavvuurr aabbee!!……””
Biz, mezarlar yap›l›rken, etraf›na süs mermerleri ko-
nulmas›n› yasaklamakla, onlardan daha ileri, daha
hayat koruyucu, dolay›s›yla daha mübârek oluruz,
olur biter!

AAffiiyyeett oollssuunn!!
DDüüflfleenn DDaammppeerr KKaammyyoonn fifioofföörrüünnüü EEzzddii:: Tekir-

da¤’da kulland›¤› kamyonun hidrolik pompas›ndan
s›zan havay› kontrol etmeye çal›flan sürücü 56 Yafl›n-
daki Yakup Aktan, düflen damperle kamyon aras›na
s›k›flarak can verdi. Tekirda¤’da kulland›¤› kamyo-
nun hidrolik pompas›ndan s›zan havay› kontrol et-
meye çal›flan sürücü 56 yafl›ndaki Yakup Aktan, dü-
flen damperle kamyon aras›na s›k›flarak can verdi. 

DDaammppeerrllii kkaammyyoonnllaa kkaahhrreeddeenn KKaazzaa Beflikdüzü il-
çesinde dün meydana gelen trafik kazas›nda hayat›-
n› kaybeden anne ile k›z›n evinde büyük hüzün yafla-
n›rken, kazada efli ve k›z›n› kaybeden Ali Kara sinir
krizleri geçirdi.  

Beflikdüzü ilçesine ba¤l› Korkuthan köyünde dün
meydana gelen kazada, kivi toplamaya giden gün-
delikçileri tafl›yan kamyonun damperinin aniden
kalkmas› sonucu kasada bulunan befl kifli yola düfle-
rek yaraland›. Yaral›lardan Hülya Kara (43) ile Ayla Ka-
ra (20) kald›r›ld›klar› hastanede yap›lan müdahalele-
re ra¤men kurtar›lamad›.

Kazada yaralanan Sebahat Kara, kaza an›n› flöyle
anlatt›: “Kivi toplamaya gitmek için kamyonun kasa-
s›na binmifltik. Yolda giderken damper aniden kalkt›
ve yola yuvarland›k. Birbirimizin üzerine düfltük. Ge-
risini hat›rlam›yorum.”

TTSO Yönetim Kurulu Baflkan› M. Suat Hac›saliho¤lu ve Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Ulaflt›rma Bölge Müdürü Nurettin Ayd›n’ › makam›nda ziya-
ret ederek, DLH bünyesindeki yürütülen yat›r›mlar hakk›nda bilgi ald›.

TRABZON’DA DEV
PROJELERE DO⁄RU
TRABZON’DA DEV
PROJELERE DO⁄RU

Bozüyük- Mekece-
Adapazar› bölünmüfl
devlet yolunu aç›ld› 

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an ve
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m Bozü-
yük- Mekece-Adapazar› bölünmüfl
devlet yolunu açt›. 

Baflbakan Erdo¤an, törende yapt›¤›
konuflmada, bu yolun  kaderini de¤ifl-
tirdiklerini söyledi. Erdo¤an, 7 y›lda
23 katrilyon Lira yat›r›m yaparak, 11
bin 400 kilometre yeni bölünmüfl yol
infla ettiklerini belirterek,  “Bu yollar
10 y›l önce ne idi, bugün ne? Buralar-
dan, bu ölüm rampalar›ndan nas›l ge-
çiyorduk? Ama flimdi huzurla, güvenle
geçeceksiniz.'”dedi.

'Bakan Y›ld›r›m ise bu yol için  2003
y›l›ndan bu yana sadece bölünmüfl yol-
lara 24 milyar lira para harcand›¤›n›
söyledi. Bu yol 1 milyar lira harcand›-
¤›n› bildirerek '' ‹flte Bilecikli en do¤ru-
sunu seçti, yolunu da yapt›k, gönlünü
de yapt›k, daha sonra h›zl› trenini de
yapaca¤›z'' diye konufltu.

Samsun Liman› 
v›z›r v›z›r çal›fl›yor 
Samsun Liman›’na Aral›k 2009’da
610 bin 948 ton yükleme ve bo-

flaltma ifllemi gerçeklefltirildi. 

Samsun Liman ‹flletme Mü-
dürlü¤ü aral›k ay› liman faali-
yet raporuna göre, limanda
153 bin 271 ton yükleme ya-

p›ld›. 470 TIR ve 338 yolcu limandan
ç›k›fl yapt›, 699 bin 565 grostonluk 72
gemiye ise yükleme gerçekleflti. Boflalt-
ma ifllemi ise tonaj olarak 457 bin 677
ton oldu. Tafl›ma amaçl› 267 TIR do-
lu, boflaltma ve tafl›ma amaçl› bofl 480
TIR limana gelirken, 800 bin 982
grostonluk 151 gemi boflaltma ifllemi
yapt›. Toplam 610 bin 948 ton yükle-
me ve boflaltma iflleminde kuru yük,
portakal, limon, mandalina, domates,
salatal›k, hurda demir, bak›r, motorin,
gibi ürünler tafl›nd›. Hayati AKBAfi 

Trabzon TSO
limanda

inceleme yapt›
Trabzon Ticaret ve Sanayi
Odas› (TTSO) Yönetim
Kurulu Baflkan› M. Suat
Hac›saliho¤lu ve Yönetim

Kurulu Üyeleri, Trabzon’un d›fl ti-
caretinde yüksek bir paya sahip
olan Trabzon Liman›’nda kamu ve
özel sektör kurumlar›na ziyarette
bulundu.

Gümrük Muhafaza Baflmüdürü
Fikret Erol, Ulaflt›rma Bölge Mü-
dürü Nurettin Ayd›n, Serbest Bölge
Müdürü Hikmet Akyaz›, Trabzon
Serbest Bölge ‹flletici Firma Trans-
bafl A.fi. Müdürü Talat fiivilo¤lu
ve Trabzon Liman› ‹flletici Firma
Alport A.fi. ‹flletme Müdürü Mu-
zaffer Ermifl ile yap›lan toplant›lar-
da ihracat›n gelifltirilmesi konular›
görüflüldü.

TTSO Yönetim Kurulu Baflkan›
Suat Hac›saliho¤lu, Avrupa ve As-
ya ülkeleri aras›nda modern ipek
yolunun en önemli noktas› olan
Trabzon Liman›’n›n  ifl dünyas›na
ciddi bir altyap› ve hizmet sa¤-
lad›¤›n› söyledi. 

Trabzon Liman›’n› her zaman
bölgenin ‘Medar-› ‹ftihar›’ olarak
gördü¤ünü ifade eden Hac›sali-
ho¤lu, limanda yürütülen moder-
nizasyon, çal›flmalar›n› önemsedik-
lerini vurgulad›. 

Trabzon’dan 102 ülkeye, bir
milyar dolar› aflk›n ihracat gerçek-
lefltirildi¤ini vurgulayan Baflkan
Hac›saliho¤lu   Trabzon’un ihraca-
t›n› art›rmak için TTSO olarak üye-
lere sürekli d›fl ticaret e¤itimi veri-
ldi¤ini kaydetti.

Vizeler kalkt›, Türk 
fuarlar›na ak›n var 

‹stanbul Mobilya Fuar› ba-
s›n toplant›s› CNR Holding
Yönetim Kurulu Baflkan›
Ceyda Erem, MOSDER

(Türkiye Mobilya Sanayicileri Der-
ne¤i) Yönetim kurulu Baflkan› Nazif
Türko¤lu ve MOBSAD (Mobilya Sa-
nayi ‹fl Adamlar› Derne¤i) Yönetim
Kurulu Baflkan› Nuri Gürcan’›n kat›-
l›m›yla Ritz Carlton ‹stanbul’da ya-
p›ld›. Toplant›da konuflan Erem,
CNR Expo Fuar Merkezi’nde dü-
zenlenecek ‹stanbul Mobilya Fua-
r›’n›n; Türkiye’nin en büyük, dünya-
n›n da ikinci büyük fuar› olma yo-

lunda ilerledi¤ini belirtti. Erem, ‹s-
tanbul Mobilya Fuar›’na Almanya,
Azerbaycan, ABD, Bulgaristan Fas,
Fransa, ‹srail, ‹ran ve Lübnan’›n da
aralar›nda oldu¤u 36 ülkeden al›c›lar
gelece¤ini ifade etti.

Ceyda Erem, Suudi Arabistan’dan
ilk kez al›c› gruplar›n›n ‹stanbul Mo-
bilya Fuar›’nda temas kuraca¤›n› da
aç›klad›. Komflu ülkelere uygulanan
vizenin kald›r›lmas›n›n yan›nda hü-
kümet baz›nda yap›lan üst düzey te-
maslar›nda bu konuda etkili oldu¤u-
na dikkati çeken CNR Holding Yö-
netim Kurulu Baflkan› Erem; “Vize

ifllemlerinin kald›r›lmas›n›n ard›ndan
komflu ülkelerden ve özellikle Orta-
do¤u’dan yüksek oranda ziyaretçi ar-
t›fl› oldu. Bundan Suudi Arabistan’da
etkilendi. Bu ülkeden ilk kez heyetler
geliyor. Davetimize ciddi yan›tlar al›-
yoruz. Say›n Baflbakan›m›z›n yapt›¤›
temaslar›nda bunda etkisi var. ‹ran,
al›c› gruplar›nda birinci s›rada. Birle-
flik Arap Emirlikleri de öyle. AB ül-
kelerinin üzerine çok düflmememize
ra¤men krizin de etkisiyle de¤iflik pa-
zar aray›fllar›nda olan AB firmalar›
Türkiye’ye yöneldi. Al›c› gruplar›nda
artma oldu¤unu gördük” dedi. 

Y
aflanan mali krizin faturas›n›
her koflulda ödeyen say›s›z
sektörün yan›nda ad› dahi
duyulmayan tafl›mac›l›k sek-

törü yaflanan ekonomik krizin için-
den ç›kman›n türlü türlü yollar›n›
ar›yor. Y›llar›n yükünü yollar›n yü-
küne benzeten, ancak bugüne kadar
böylesi zor flartlar alt›nda nakliye ifli
yapmad›klar›n› belirten S.S. 103 no-
lu Edirne Ayflekad›n Tren ‹stasyonu
Kamyoncular ve Nakliyeciler Mo-
torlu Tafl›y›c›lar Kooperatifi üyeleri
krizin yan›nda so¤uk havayla da
mücadele ediyor.

‹fllerin durma noktas›na geldi¤ini
kimi zaman milyarl›k araçlar›n›n ay-
larca yüksüz bir flekilde bekledi¤ini
belirten nakliyeciler nakliye bedelleri-
nin düflük olmas›n›n yan›nda dünya-
n›n en pahal› mazotunu kullanman›n
s›k›nt›s›n› yaflad›klar›n› ifade ediyor.

Edirne tablosunu ve kendilerine
yans›malar›n› ortaya koyan Edirneli
nakliyeciler devletin kendilerine
ucuz mazot deste¤i vermelerinin ya-
n›nda Edirne’ye yap›lacak fabrika
yat›r›mlar› ile ifllerinin aç›laca¤›
ümidini tafl›yor. Art›k yük tafl›yama-
d›klar›n› ancak dert tafl›d›klar›n› ifa-
de eden nakliyeciler “Önceden yü-
kümüzün bedelini biliyor ona göre
hesap yap›yorduk. fiimdi ise tafl›d›-
¤›m›z yükün hesab›n› bilmiyor ve
yar›n›m›z› da göremiyoruz. Çünkü
dert tafl›yoruz”  diye konufluyor.  

Bafll›ca sorunlar›n› dile getiren

nakliyeci esnaf› araçlar›n›n uzun sü-
re ifl bekledi¤ini ve Edirne’de var
olan iki fabrikadan ç›kacak yüklerle
ayakta kalma mücadelesi verdikleri-
ni aktararak “Yaz aylar›nda tayin
dönemleri oluyor. O zaman eflya
nakliyesi yap›yoruz. Ama buda bize
de¤il d›flar›dan ilimize yük getiren
kamyonculara yar›yor ve çok k›sa
bir sezon olarak görülüyor” dediler. 

Yo¤un kar ya¤›fl›n›n ard›ndan ifl-
lerinin iyice durdu¤unu belirten
nakliyeciler iflsizlikten so¤uk havaya
ra¤men araç temizli¤i yaparak vakit
geçirmeye çal›fl›yor. Görüfllerine
baflvurdu¤umuz 40 y›ll›k nakliye fir-
mas› sahibi Turgut Erginler ifllerin
bitme noktas›na geldi¤ini ifade ede-
rek flunlar› söyledi. “‹fller art›k lojis-
tik tafl›y›c›lara kayd›r›l›yor. Art›k
kamyoncu esnaf› bitecek gibi görü-
nüyor. Özellikle yo¤un geçen k›fl
flartlar› bizi çok etkiliyor. Hava so-
¤uk olunca kamyon havalar› donu-
yor ve çal›flmalar›nda problemler
yaflan›yor” dedi.

Cüneyt Erginler ise devletin yeni
uygulamaya koydu¤u tafl›mac›l›k
belgelerinin sektöre çeki düzen geti-
rece¤ine inand›klar›n› ancak devle-
tin paralar› belge ad› alt›nda ald›k-
tan sonra geri dönüflünün olmad›¤›-
n› ifade etti. fiirketler ile flah›slar ara-
s›nda tonaj fark› olu¤unu ifade eden
Erginler “Kanunlar bizim lehimize
olaca¤›na aleyhimize oluyor. Cebi-
mizden ç›kan para geri gelmiyor”
diye konufltu.

Özellikle nakliye firmas› sahip-
leri devletin ucuz mazot vermesi
gerekti¤inde birleflerek deniz yolu
sektörüne bir liraya mazot verildi-
¤ini kendilerine ise ayn› mazotun
3 liraya yak›n bir rakamla verildi-
¤ini ifade ediyor. Tafl›t pullar›n›
dahi ödeyemediklerini belirten
Mehmet Erginler ise “Biz y›llar
önce ifl almayal›m diye ifle gelme-
yip evde yat›yorduk, ama flimdi ifl
alam›yoruz. Hem k›fl flartlar› ile
hem de hayat flartlar› ile mücadele
ediyoruz” dedi.

Edirne’de ki karayolu tafl›mac›l›k sektörü her geçen gün kötüye
gitmeye devam ediyor. Sektör krizden ç›k›fl yollar›n› ar›yor.  

Edirneli nakliyeci s›k›nt›da

CNR HOLD‹NG YÖNET‹M KURULU BAfiKANI CEYDA EREM:

Dünya Gümrük
Günü Gürcistan

ile beraber
kutland›  

26 Ocak Dünya Gümrük
Sarp S›n›r Kap›s›'n›n iç k›sm›nda
bulunan Türk taraf›na ait bir bi-
nada düzenlenen törenle,
kutland›. Törenin Gürcistan’dan
da konuklar› vard›. Acara Özerk
Cumhuriyeti Maliye ve Ekono-
mi Bakan› Vazha Bolkvadze,
Gürcistan Maliye Bakan Yard›m-
c›s› Giorgi Kervalishvil’in de
kat›ld›¤› törende konuan Artvin
Valisi Mustafa Yemlihal›o¤lu,
Gürcistan ile olan iliflkilerin
önemli oldu¤unu söylerken; “Bu
iliflkilerin gelifltirilmesi için Sarp
S›n›r Kap›s› son derece önemli “
dedi. Bolkvadze  ''Sarp S›n›r Ka-
p›s› ülkelerimiz aras›ndaki iliflki-
lerin simgesidir'' derken Kerva-
lishvil de  ''Sarp S›n›r Kap›s› aç›l-
d›ktan sonra iki ülke aras›ndaki
ticari ve kültürel iliflkiler gelifl-
ti¤ini belirtti.

SARP’I
geçemediler
Sarp s›n›r kap›s›nda yap›lan

kontrollerde yine yurda kaçak
sokulmaya çal›fl›lan et ve moto-
rin yakaland›. Sarp s›n›r kap›-
s›nda Hopa Gümrükler Bafl-
müdürlü¤ü, Kaçakç›l›k, ‹stih-
barat ve Narkotik Gümrük
Muhafaza Müdürlü¤ü ekipleri-
nin yapt›¤› kontrolleri aral›ks›z
devam ediyor. Sarp s›n›r kap›-
s›nda bu defada Gürcistan’dan
Türkiye’ye girifl yapmak üzere
T.C. pasaportu tafl›yan kulland›-
¤› yolcu otobüsünde risk kriter-
leri çerçevesinde yap›lan kon-
trollerde, Türkiye’ye kaçak ola-
rak sokulmak istenen 550 kg.
Dana eti ve 300 litre Motorin
ele geçirildi. Araç sürücüsü hak-
k›nda Hopa Cumhuriyet savc›-
l›¤›na suç duyurusu yap›l›rken,
ele geçirilen kaçak et ve moto-
rinin gümrüklenmifl de¤erinin
16.117 TL oldu¤u aç›kland›.
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T
ürkiye’de her y›l yenilenen yollar›
görünce “ Neden “ diye düflünmeyen
yoktur. Yama yap›lan, o da
yetmeyince yeniden asfaltlanan

yollar›n müsebbiplerinden biri de bu yollardan
geçen kamyonlar. Daha do¤rusu kamyonlar›n
istiap hadlerini aflarak fazla yük almas›. 

‹stanbul Ulaflt›rma Bölge Müdürü Ali R›za
Yüceulu Karayollar› Genel Müdürlü¤ü
rakamlar›na dayanarak yapt›¤› aç›klamada
haddinden fazla yük alan kamyonlar›n yollara
verdi¤i zarar›n 2 milyar dolara ulaflt›¤›n›
söyledi. 

HEM HAKSIZ REKABET 
HEM YOLLARA ZARAR 

Kamyoncular›n belirlenen tonaj› aflarak
fazla mal yüklemelerinin öncelikle kendi
meslektafllar›na zarar verdi¤ine dikkat çeken
Yüceulu “ Fazla yük alan kamyoncu bir baflka

kamyoncunun alaca¤› yüke de engel oluyor.
Di¤er taraftan fazla yükü ile yollarda
seyrederken trafik güvenli¤ini yok ediyor ama
di¤er taraftan da milli servetin yok olmas›na
neden oluyor. Afl›r› yüklenmifl araçlar›n
yollar›m›za verdi¤i zarar y›lda 2 milyar dolar›
buluyor. Bu rakam Karayollar› Genel
Müdürlü¤ü’nün verdi¤i rakamd›r. Karayollar›
her y›l bu yollar›n yap›m› için milyarlarca lira
harc›yor” dedi. 

YEN‹ KANTARLAR GEL‹YOR 
Yüceulu ‹stanbul Bölge Müdürlü¤ü yetkisi

dahilinde kalan bölgede 5 yeni kantar›n daha
devreye sokularak denetimin s›k›laflt›r›laca¤›n›
belirtti. ‹stanbul’da sadece Çaml›ca ve
Mahmutbey giriflinde 2 kantar bulundu¤unu
hat›rlatan Yüceulu yetersiz kalan kantarlara
yap›lacak eklemelerle denetim yap›lan nokta
say›s›n›n 7’ye ç›kaca¤›n› aç›klad›. Bu kantarlar;
K›nal› – ‹stanbul aras›nda K›nal› Köprülü

kavfla¤› Silivri, Kemerburgaz- ‹stanbul aras›nda
Kemerburgaz Köyü 230 no’lu bölümde, ‹zmir-
‹stanbul aras›nda  Karayollar› Tuzla Bak›m
Evi’nde, Yalova- ‹zmit  aras›nda Karamürsel-
Tepeköy mevkiinde ve Kap›kule Edirne yolu
üzerinde kurulacak. 

DAVA ÜSTÜNE DAVA AÇILIYOR 
Eldeki k›s›tl› kadroya ra¤men denetimleri

eksiksiz yaparak kural ihlallerinin önüne
geçmeye çal›flan ‹stanbul Ulaflt›rma Bölge
Müdürlü¤ü’nün en büyük derdi ise aç›lan
davalar.  Yüceulu ceza-i ifllemle karfl›laflan
tafl›mac›lar›n ilk ifllerinin müdürlü¤e dava
açmak oldu¤unu söyledi. 2009’da toplam 617
davaya muhatap olduklar›n› belirten Ali R›za
Yüceulu aç›lan davalar›n yüzde 98’ini ise
müdürlü¤ün kazand›¤›na dikkat çekti. Öyle ki
2009’da aç›lan 617 davadan sadece 18’i davac›
lehine sonuçlanm›fl.

‹stanbul Ulaflt›rma Bölge
Müdürü Ali R›za Yüceulu
2010’u özellikle tonaj

afl›mlar›n›n önüne geçme y›l›
ilan etti. Kent girifl ç›k›fllar›na

eklenecek 5 yeni kantarla
denetimleri s›klaflt›racaklar›n›

ifade eden Yüceulu tonaj
afl›mlar›n›n yollar› kullan›lmaz

hale getirdi¤ini söyledi.

TONAJ AfiIMININ YOLLARDA
YARATTI⁄I TAHR‹BAT: 
2 M‹LYAR DOLAR

Yayc›l› Kardefller de
SER‹N TREYLER dedi

Serin Treyler, 2010’a h›zl› bafllad›.
I¤d›r’da Yayc›l› Kardefllere 6 adet Mega

Treyler teslimat› yap›ld›.
2009 yılında hedeflerinin üstünde bir
performans gösteren Serin Treyler,
2010 yılına da hızlı başladı. Serin Trey-
ler, taşımacılık sektörünün önemli mer-

kezi haline gelen Iğdır’da Yaycılı Kardeşlere
6 adet Mega Treyler teslimatı gerçekleştirdi.
Teslimatla ilgili olarak açıklama yapan Serin
Treyler Yönetim Kurulu Üyesi Recep Serin,
zorlu bir yılı başarıyla bitirmenin gururunu
yaşadıklarını, bu yılda kendilerine hedefler
belirleyerek yola çıktıklarını söyledi. Bu an-
lamda Yaycılı Kardeşlere yapılan teslimatın
hedefleri yakalama konusunda önemli bir
motivasyon sağladığını belirterek, “Ayrıca ya-
tırımlarında bu yılda da bizi tercih ettikleri
için başta Yaycılı Kardeşler Pazarlama Tic.
Ltd. Şti Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Yaycı-
lı başta olmak üzere tüm yönetim kuruluna
teşekkür ederim.”dedi.

Isuzu Erzurum’da
Isuzu’nun N serisi araçlar› Erzurum’da
kullan›c›lar›yla bulufltu. Yenilenen
kamyonlar Erzurumlulara tan›t›l›rken;
Tezel Kargo ve Adil Cam yeni

Isuzu’lar›na kavufltu. 
2009 y›l›n›n kamyon segmentindeki lideri

Isuzu yeni Isuzu N Serisi araçlar› Erzurum'da
düzenlenen kokteylde kullan›c›lar›n›n be¤enisine
sundu.

Erzurum yetkili bayisi Sönmezler Oto'nun ev
sahipli¤i yapt›¤› kokteylde, Anadolu Isuzu Bölge
Sat›fl fiefi Demir Dikmen ve Pazarlama fiefi
Mehmet ‹rfan Alptekin de haz›r bulundu. 

Kokteyle ev sahipli¤i yapan Sönmezler Isuzu
Plaza Genel Müdürü Adem Sönmez
“Gelifltirilmifl N serisi araçlar›nda Euro 4
normlar›n› sa¤lamak için herhangi bir katk›
maddesi kullan›lmas›na gerek kalm›yor. Bu
sayede tüketici yak›t d›fl›nda herhangi bir ürün
tafl›mak zorunda kalm›yor" dedi. 

Man’dan Koza ‹nflaata
10 adet TGS Kamyon

‹nflaat sektöründe faaliyet gösteren Ko-
za ‹nflaat yeni yat›r›mlar›nda Man marka-
s›n› tercih etti. Firma 10 adet TGS model
araçlar ile filosunu daha da güçlendirdi.

10 adetlik sözleflmenin 4 adedini Man Türkiye fab-
rikas›nda düzenlenen törenle teslim alan firma yet-
kilileri, Man kalitesinden ve performans›ndan çok
etkilendiklerini ifade ettiler. 4 adet 33.360 damper
araç, Man Kamyon ve Otobüs Ticaret A.fi. Kam-
yon Sat›fl Bölge Koordinatörleri Kerem Oktay ve
Do¤ucan Suyan› taraf›ndan Koza ‹nflaat sahibi Ser-
dar Sak’a teslim edildi.

H
atay’›n önemli firmalar›ndan fian-
verdiler Nakliyat filosuna 2 tane
Iveco Stralis çekici ekledi. Iveco

Ankara Bayisi Özgözde Otomotiv’den
al›nan çekiciler filoya girerken firma yet-
kilisi ‹sa fianverdi filoyu ‹vecolarla genifl-
letme hedefinde olduklar›n› söyledi.  

‹veco Ankara Bayi Özgözde Otomotiv
Hatay’›n önemli firmalar›ndan fianverdi-
ler Nakliyat’›n filosuna ‹vecolar›n girme-
sini sa¤lad›. Firma son olarak 2 Iveco
Stralis çekiciyi filosuna katt›. 

fianverdiler Nakliyat ad›na çekicileir
teslim alan ‹sa fianverdi bundan böyle fi-
lonun Iveco çekicilerle büyüyece¤in söy-
ledi. Özgözde Otomotiv’in verdi¤i hiz-
metin Iveco’yu tercih etmelerinde büyük
etkisi oldu¤unu vurgulayan fianverdi; “

fiu ana kadar yapt›¤›m›z al›mlar içinde
belki de en rahat›n› gerçeklefltirdik. Ser-
vis-sat›fl-yedek parça kombinasyonunun
en iyi iflledi¤i  bayii yap›s›n› Özgözde’de
ve Iveco’da gördü¤ümüz için tercihimiz
bu yönde oldu” diye konufltu 

2010 IVECO YILI OLACAK
Teslimatta Özgözde Otomotiv ad›na

konuflan Sat›fl Müdürü Göktan Güçlü ise
Iveco’nun var olan kalite ve hizmet anla-
y›fl›na eklenen ürün gam›ndaki geniflleme
ve  de¤iflikliklerle 2010 y›l›n›n Iveco y›l›
olaca¤›na inand›klar›n› ifade etti .Özel-
likle hafif ticari araçlarda çok genifl bir
ürün yelpazesi oluflturarak her türlü ihti-
yaca cevap verecek flekilde haz›rland›kla-
r›n› söyleyen Güçlü, a¤›r vas›tada yenile-
nen Trakker grubu araçlarla inflaat sektö-
rüne, Euro 5 motorlu araçlar›yla da yurt
içi ve yurt d›fl› nakliyecilere hitap edecek-
lerini sözlerine ekledi. Göktan Güçlü,
uzun bak›m aral›klar›, düflük yak›t tüketi-
mi ve fiyat-kalite dengesini sa¤lad›klar›
sat›n alma maliyetleri ile ekonomik çö-
zümler sunduklar›n›n da alt›n› çizdi. 

Hatay’›n önemli
firmalar›ndan
fianverdiler Nakliyat
filosuna 2 tane Iveco
Stralis çekici ekledi.
Iveco Ankara Bayisi
Özgözde Otomotiv’den
al›nan çekiciler 
filoya girerken firma
yetkilisi ‹sa fianverdi
filoyu ‹vecolarla
geniflletme hedefinde
olduklar›n› söyledi.  

Iveco Stralis fianverdiler’in filosunda

Öz Trans
Nakliyat
filosuna 
12 adet
premium  
katt›

Adana bölgesinin nakliye ve
yurtiçi tafl›mac›l›k alan›nda büyük
firmalar›ndan olan Öz Trans
Uluslaras› Nakliyat ‹nfl.‹th.‹hr.San.
Tic. Ltd. fiti. Filosunu geniflleterek
12 adet Renault Premium 440.19
4x2 kamyonu filosuna katt›. 

‹mam Kayal›o¤ullar› Otomotiv
taraf›ndan gerçeklefltirilen sat›fl›n teslimat töreni ‹mam
Kayal›o¤ullar›’n›n Adana Plazas›nda gerçekleflti. Araç
teslimat törenine, Öz Trans sahibi Yusuf Dönmez,
‹mam Kayal›o¤ullar› fiube Müdürü, ‹lker Erdal, Renault

Trucks Türkiye Bölge Müdürü Abdullah
‹smet Direk kat›ld›. 

Teslimat töreninde konuflan Öz
Trans sahibi Yusuf Dönmez deneme
amaçl› ald›klar› 2 Renault Premium’dan
ald›kar› performans sonucu bu sat›n
alamaya karar verdiklerini belirtti.
Dönmez “Renault Kamyonlar›n›n

performans›ndan ve yak›t tasarrufundan gerçekten
etkilendik ve toplam al›m›m›z› 12 adet olarak
gerçeklefltirdik. Önümüzdeki günlerde de araç
al›mlar›m›z devam edecektir” dedi. 

Fiat’tan hem taksitli
hem hediyeli kampanya

Borusan Lojistik filosunu
BMC’lerle güçlendirdi

Fiat Binek ve Ticari Araçlar, k›fl mevsi-
minin zorlay›c› etkilerine karfl› Fiat mo-
del sahiplerinin araçlar›n› haz›rlayabil-
meleri amac›yla yeni bir servis kampan-

yas›na start verdi. K›fl mevsiminin so¤uk ve y›p-
rat›c› flartlar›n›n kendini güçlü biçimde hissettir-
di¤i bu günlerde Fiat Binek ve Fiat Ticari Araç-
lar, yafl ve model s›n›rlamas› olmaks›z›n tüm Fiat
markal› araç sahipleri için özel ödeme kolayl›kla-
r› sunan yeni bir servis kampanyas› düzenliyor.
28 fiubat 2010 tarihine kadar Fiat yetkili servis-
lerinde geçerli olacak servis kampanyas› kapsa-
m›nda 400 TL ve üstünde ifllem gerçeklefltiren
Fiat markal› araç sahipleri için World’e özel 5
taksitle ödeme ayr›cal›¤› sa¤lan›yor. Kampanya-
dan yararlanacak Fiat sahiplerine 60 TL de¤erin-
de motor ve plastik aksam koruma bak›m› hedi-
ye edilirken, Worldcard’›n paro özelli¤ini kulla-
narak bir sonraki bak›mda ekstra 20 TL paro in-
dirimi avantaj›ndan da faydalanabilecek.

Fiat’›n hediyeli k›fl bak›m› kampanyas›, boya
ve kaporta ifllemleri hariç tüm mekanik/elektrik
iflçilik, motor ya¤› de¤iflimi, mekanik yedek par-
ça, k›fl lasti¤i ve orijinal aksesuarlar gibi servis ifl-
lemlerini kaps›yor.

Türkiye lojistik sektörünün önde ge-
len kurulufllar›ndan Borusan Lojistik,
araç filosunu BMC marka çekicilerle bü-
yütmeye devam ediyor.

Borusan Lojistik taraf›ndan sat›n al›nan 10
adet PRO 1142 çekici arac›n teslimat›n› BMC
yetkili sat›c›s› Büyükkarc› Otomotiv düzenlenen
bir törenle gerçeklefltirdi. Törene Borusan Lojis-
tik A.fi.’den Türkiye Kara Nakliye Müdürü Tar›k
Erdo¤an, Bursa Bölge Müdürü Erdo¤an Yahfli ve
Bursa Bölge Kara Nakliye Müdürü Gürkan
Öneyman, BMC Sanayi ve Ticaret A.fi.’den ‹stan-
bul Bölge Müdürü Erdal Ero¤lu, ‹stanbul Bölge
Sat›fl Sorumlusu U¤ur fiahin ve BMC Yetkili Ser-
visi Akdo¤anlar Otomotiv’den Yusuf Akdo¤an
kat›ld›.

BMC ARAÇLARI GÖZETLEN‹YOR
Teslimat› yap›lan 10 adet PRO 1142 araçta,

sektörde ilk defa BMC’nin müflterilerine sundu-
¤u “BMC Filo Yönetim Sistemi” bulunuyor.

BMC Filo Yönetim Sistemi ile filodaki araçla-
r›n anl›k kontrolü ve görüntülenmesi sa¤lan›yor.
Araç planlamas›na imkan veren sistem sayesinde
etkin ve verimli filo yönetimi ile iflletme giderleri
düflürülüyor, firman›n rekabet gücü ve karl›l›¤›
art›yor. PRO 1142 çekilerde iki kademeli Jacobs
motor freni, h›z sabitleyici, elektromekanik ta-
kograf, immobilizer standart olarak sunulan özel-
likler aras›nda yer al›yor. 

TCDD- OPET elele, 
sa¤l›k ve temizli¤e

TCDD’ye ait gar, istasyon, büfe, gifle
ve trenlerin tuvalet ile binalar›n çevre te-
mizli¤i konular›nda TCDD ile OPET ara-
s›nda iflbirli¤ini içeren protokol, TCDD

Genel Müdürü Süleyman Karaman ve OPET Yö-
netim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk taraf›ndan,
TCDD Genel Müdürlü¤ü’nde düzenlenen bir tö-
renle imzaland›.

“TCDD ve Opet El Elele, Sa¤l›k ve Temizli¤e”
slogan› ile bafllat›lan “ Temizlik Ray›nda” kampan-
yas› projesi imza töreninde konuflan TCDD Genel
Müdürü Süleyman Karaman “2 y›l sürecek bu sos-
yal sorumluluk projesi ile temizlik, hijyen ve çevre
bilinci olufltururken,  hem halk›m›za daha iyi hiz-
met sunaca¤›z, hem de temiz, hijyenik ve halk›m›-
z›n iyi zaman geçirece¤i sosyal ve kültürel alanlar
yarataca¤›z. Kampanya ile tren, hem yoluyla, hem
garlar›yla p›r›l p›r›l bir görünüme kavuflacak” dedi.  

Opet Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk ise;
10 y›ld›r yürütmekte olduklar› “Temiz Tuvalet”
kampanyas›nda TCDD ile iflbirli¤i yapmaktan bü-
yük mutluluk duyduklar›n› belirterek, “TCDD’ye
ait tüm istasyon, gar ve trenlerindeki tuvaletlerin
de “Temiz Tuvalet” Kampanyas› kapsam›na al›na-
rak; ‘Temizlik Ray›nda’ projesi ile hijyenik ve te-
miz bir hale getirilecek olmas›ndan son derece
memnunuz. Bu projenin baflar› ile yürüyece¤ine
inanc›m›z tamd›r” dedi.

‹stanbul Ulaflt›rma Bölge
Müdürü Ali R›za Yüceulu
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Köfle yaz›lar›n›n sorumlulu¤u yazarlar›na aittir.

Tafl›mac›lar Gazetesi bas›n meslek 
ilkelerine uymaya söz vermifltir.

S
on günlerde dillerde döndürülen keli-
melerin aras›na “Marka” da girmifl bu-
lunuyor. Kelimeye çok yabanc› olma-
sak da bu kelimeyi sarf etmekte çok da

zorluk çekmiyoruz. Ama nedir bu “Marka” ve-
ya “Markalaflma”? 

Oldukça s›k kullanm›fl oldu¤umuz bu keli-
me, tabir, deyim ne derseniz deyin asl›nda bir
kültür. Marka kavram› sadece kulland›¤›m›z
bir ürün de¤il, amblem de¤il, düflünce de¤il.
Markay› yaratan uygulamalar ve üzerinde
toplanan tüm fikirler kuruluflun kimli¤inden,
sektördeki konumlamas›na kadar olan etap-
larda uygulanabilir formüller ve aksiyonlar-
dan oluflan bir paket. 

Kendi ülkelerinde ve uluslararas› arenalarda
marka olabilmeyi baflarabilmifl, tan›nm›fl gü-
venilirlik kazanm›fl büyük ve küçük ölçekli bü-
tün kurulufllar bu sahalardaki noktalarda
oturmufl kimlikleri ile art› de¤er yarat›yor. Bu
de¤erin yarat›lmas›nda da kalite ve güvenir-
likleri de ispatlanm›fl bir marka kimli¤i olufl-
mas›ndan ibaret.. 

Marka, her sektörde, her alanda böyle oldu-
¤u gibi tafl›mac›l›kta da geçerli olan konum-
land›rmalar› sahneye getirmekte, bütün bu
kriterlerin do¤rultusunda iyi hizmet, do¤ru
zamanlama, müflteri memnuniyeti gibi önem
arz eden unsurlar› göz ard› etmemekten geç-
mektedir. K›sacas› markalaflma kültürünü
oluflturan fleyler, kurumsal stratejilerin yarat-
t›¤› markalaflman›n tümüyle o ürüne odak-
lanmas› neticesinde olufluyor. ‹yi bir yönetim,
üstün kalite anlay›fl›, çok iyi bir pazarlama,
kuvvetli bir finans, mükemmelleflen bir müfl-
teri iliflkisi sonucunda iflte o marka dedi¤imiz
fley “gerçek markaya” dönüflmekte. Burada
en önemli husus “kalite”dir. Hizmet esnas›n-
da yönetimsel becerinizle yaratt›¤›n›z ve uy-
gulamaya koydu¤unuz her fley kalite aç›s›n-
dan önemlidir. Marka tesadüflere b›rak›la-
maz. Kalite kavram›ndan sonra, kalitenin pa-
zarlama stratejisi önem kazanan ikinci bir hu-
sustur. Bu aflamada markalaflma pazarlama
stratejilerine ba¤l› flekillenmeye bafllar. Pazar-
lama stratejileri markalaflman›n “lokomotifi”
görevini üstlenir. 

Birkaç y›ld›r zor günler geçiren tafl›mac›l›k
sektöründeki s›k›nt›lara de¤inmek gerekirse;
ha bire ç›k›fl yollar› aran›yor, sorunlar masaya
yat›r›l›yor, bilinçsiz bir flekilde yat›r›mlar yap›-
l›yor. Ama ufukta de¤iflen hiçbir fley görün-
müyor.  Bunun nedeni de yukar›da ifade etti-
¤im konularda markalaflamamaktan geçiyor.
Yani bu konularda belirli bir noktaya geleme-
mekten kaynaklan›yor. Yanl›fl belirlenmifl uy-
gulamalar ve stratejiler neticesinde belirle-
nen kitlelere yönelmek, piyasada ayakta kala-
bilmek mümkün de¤il.

Görüldü¤ü üzere markalaflma ve bu kültürü
yaratmak çok kolay bir oluflum de¤il. Markay›
sa¤lam temellere oturtmadan yap›lacak tüm
harcamalar olumsuz sonuçlara, istenmeyen
maliyetlere hatta ve hatta kilit vurulmas›na
kadar kötü durumlara sebebiyet verebilir. ‹ki
TIR, üç otobüs al›p bu serüvene gözü kapal›
girmek pembe rüyalar görmekten öteye git-
mekten baflka hiçbir fley de¤ildir. 

Markalaflmak!..

U
ND’nin 9. Stratejik Hedefler
Çal›fltay› 15- 17 Ocak tarihleri
aras›nda Mersin’de gerçekleflti-
rildi. UND’nin 2010 yol hari-

tas›n›n belirlendi¤i çal›fltay›n ev sahipli-
¤ini yapan UND Baflkan› Tamer Dinç-
flahin sektörden gelen taleplerle 245’e
ulaflan hedef say›s›na dikkat çekti.

Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i
(UND) geleneksel Stratejik Hedefler
Çal›fltay›’n›n 9’ uncusu lojistik uygula-
malar› ile bir ad›m öne ç›kan Mer-
sin’de gerçeklefltirildi.  UND’nin 2010
y›l› yol haritas› ve dolay›s›yla hedefleri-
nin belirlendi¤i çal›fltayda derne¤in be-
lirledi¤i 110 hedefe sektörde gelen ta-
lepler do¤rultusunda eklenenler ile
245 hedefe ulafl›ld›. Çal›fltay›n ev sa-
hipli¤ini de yapan UND Baflkan› Ta-
mer D‹nçflahin hedef say›s›n›n bu ka-
dar çok olmas›n›n sektörün içinde bu-
lundu¤u s›k›nt›lar› gösterdi¤ini söyledi.
Dinçflahin “Demek ki sektör 2010’dan
ümitli. Gelifltirilmesini istiyor, daha da
verimli olmas›n› istiyor. Bunlar bizim
için yol haritas›d›r. Bu stratejik hedef-
lerin baflar›ya ulaflt›¤›n› gördü¤ümüzde
ifllerin yoluna girdi¤ini anlar›z” dedi. 

MERS‹N LOJ‹ST‹K 
AÇIDAN ÇA⁄ ATLIYOR 

Baz› hedeflerin 2009’dan 2010’ a
geldi¤ini belirten Dinçflahin “Tüm ta-
raflar bu sorunlar› sahiplenmeli.  Sa-
hiplenirse say› önümüzdeki sene
150’ye iner, ikinci sene 80’e iner, ama
hiç bir zaman bitmez”  diyerek sektör
mensuplar›na da büyük görev düfltü-
¤ünü söyledi. Dinçflahin sözlerine flöy-
le devam etti: “Bu kadar say›da öneri-
nin veya bu kadar sorunun olmas› bu
sektörün sorunlu bir sektör oldu¤unu
gösteriyor ki biz bunu hiçbir zaman in-
kâr etmedik. Bunu her zaman söylüyo-
ruz. ‹yilefltirilmesi gereken, yap›lmas›
gereken, sahiplenilmesi gereken birçok
nokta var.”UND Baflkan› Tamer Dinç-
flahin çal›fltay için Mersin’in seçilme
sebeplerine de de¤indi.  Mersin’in son

y›llarda lojistik anlamda dev ad›mlar
att›¤›n› söyleyen Dinçflahin  “Mersin
inan›l›rsa birçok fleyin yap›labilece¤ini
gösterdi. Bu durumda ‹stanbul, ‹zmir,
Kayseri gibi illerdeki  kamu ve bölge-
sel yöneticilerimiz bunu neden görmü-
yor” sorusunu sordu. Dinçflahin lojis-
tik mucizenin neler baflarabilece¤inin
görmek isteyen herkesin Mersin’e gel-
melerini istedi. 

MERS‹N TÜRK‹YE’N‹N 
B‹R ADIM ÖNÜNDE 

2008’de bafllayan ve 2009’un he-
men her sektör için kay›p y›l haline
getiren krizin Mersin’in a¤›rl›kl› tafl›-
ma yapt›¤› Ortado¤u pazar›nda kayba
neden olmad›¤›na dikkat çeken Ta-
mer Dinçflahin “Sadece bu bile bu

bölgedeki tafl›mac›lar›m›z›n daha aktif
davrand›klar›n› gösterir. Lojistik aç›-
dan Türkiye’nin en baflar›l› bölgesi
olan Mersin’in motive edilmesi gerek-
ti¤ine inand›k. Bu nedenle 9. çal›fltay›-
m›z Mersin’de gerçeklefltirildi” dedi. 

110 HEDEF‹N AÇILIMI 
UND Baflkan› Tamer Dinçflahin

derne¤in belirledi¤i 110 hedefin
aç›l›m›n› da verdi. 40 tane Avrupa
Birli¤i hedefi oldu¤unu söyleyen
Dinçflahin  BDT, Ortado¤u ve Kör-
fez ülkeleri için verilen önerilerin
56, mevzuat hedef önerilerinin 11,
hizmet ofisi önerilerinin 3, e¤itim
merkezi önerilerinin 6, Ar-Ge öne-
rilerinin 11, finans bölümü önerile-

rinin 3, kurumsal iletiflim önerileri-
nin 2 ve  Gürbulak S›n›r Kap›s› için
1 toplam öneri geldi¤ini belirtti.
Toplamda 110 olan hedef bu öneri-
lerle birlikte 245’e ulafl›rken; 2023
vizyonu için de 45 istek geldi¤ini
ifade etti. 

Hedeflerin vizyonunu gelifltire-
rek 2023 vizyonu oluflturulaca¤›n›
kaydeden Dinçflahin’in as›l akl›n-
daki tarih ise 2024. 2024’ün
UND’nin kuruluflunun 50. Y›l› ola-
ca¤›n› hat›rlatan Tamer Dinçflahin
“Bir sivil toplum örgütü olarak
50’nci yafla gelmek çok önemli. O
zaman farkl› hat›rlanacak olan bir
nakliyeciler derne¤i görece¤iz” de-
di .   

2023 V‹ZYONU
“LOJ‹ST‹KÇ‹” OLMAK 

Dinçflahin ve UND’nin 2023 vizyo-
nu ise kara tafl›mac›s›ndan lojistikçili-
¤e terfi etmek olarak ön plana ç›k›yor.
Dinçflahin “ Türkiye art›k 2023’te
co¤rafi konumunun öne ç›kt›¤› bir
platformda markas›n› oluflturup dün-
ya markas› olarak öne ç›kmas›. Ve bu
konuda y›lmadan, b›kmadan devaml›
çal›flmak, u¤rafl vermek” derken sözle-
rine flöyle devam etti: “Ama benim en
büyük dile¤im; kamu, özel sektör
ekonomik kadronun ülke stratejileri-
nin ve mast›r planlar›n›n oluflturulma-
s›. Böylelikle sadece co¤rafi avantaj›
öne sürmeyen bir Türkiye’nin bölgede
bir lojistik üs olmas›n›n önü aç›l›r.” 

UND’nin Mersin’de yapt›¤› 9.
Stratejik Hedefler Çal›fltay›’nda bir
önceki çal›fltay›n de¤erlendirmesini
UND ‹cra Kurulu Baflkan› Mine Ka-
ya yapt›. 2009 çal›fltay›nda 144 hedef
belirlendi¤ini hat›rlatan Kaya hedef-
lerin yüzde 60’›n›n gerçeklefltirildi¤i-
nin alt›n› çizdi. 

UND ‹cra Kurulu Baflkan› Mine
Kaya Mersin’de gerçeklefltirilen 9.
Stratejik Hedefler çal›fltay›nda 8. ça-
l›fltay›n de¤erlendirmesi yapt›.
2009’da derne¤in belirledi¤i 111 he-
defe sektörden gelen önerilerin de
eklenmesiyle toplam 144 hedef belir-
lendi¤ini dile getiren Kaya, y›lsonun-
da 86 hedefin gerçeklefltirildi¤ini, he-
def gerçekleflmesinde yüzde 60’› ya-
kalad›klar›n› söyledi. 

MALIYETLER 
EN ÖNEMLI SORUN 

UND’nin geçen y›l belirledi¤i he-

defler içinde en önemli kalem sektör
maliyetleri idi. Zira belirlenen 144
hedefin yar›s›ndan daha fazlas› sektör
maliyetlerinin düflürülmesi üzeriney-
di. Kaya bu konudaki 83 hedefin
43’ünde baflar›ya ulafl›ld›¤›n› söyler-
ken AB müktesebat›na sektörel uyum
konusunda da önemli ad›mlar at›ld›-
¤›na dikkat çekti. 

ÇÖZÜLEMEYEN SORUNLAR 
Konuflmas›nda 2009 y›l›n›n sek-

törel de¤erlendirmesini de yapan
Kaya Avrupa’ya yap›lan kara tafl›ma-
lar›n›n yüzde azald›¤›n›, 343 bin 758
seferin 1258 bin 411’e indi¤inin be-
lirtti. Rusya ve BDT ülkelerine yap›-
lan tafl›malar›n da yüzde 10 azald›¤›-
n› dile getiren Mine Kaya, Ortado¤u
pazar›na yap›lan tafl›malar›n ise sa-
dece yüzde 1 oran›nda düfltü¤ünün
söyledi. Kaya, geçen sene Libya, Ür-
dün ve Suriye’ye vizenin kald›r›ld›¤›-

n›, 3 ayl›k S›rbistan vizesinin 6, 1 ay-
l›k Suudi Arabistan vizesinin ise 3
ayl›k verilmeye baflland›¤›n› kaydet-
ti.  2010’da Ortado¤u Ülkeleri, Kör-
fez ülkeleri, Irak, Türki Cumhuri-
yetleri, BDT Ülkeleri ve Kuzey Afri-
ka pazarlar›ndan umutlu olduklar›n›
belirten Kaya, 2010Tafl›mac›l›k ‹fl
Kanunu’nun ç›kmas›n› bekledikleri-
ni söyledi.  Di¤er taraftan tehlikeli
madde tafl›mac›l›¤›n›n hala çok “
Tehlikeli “ oldu¤unu belirten Kaya “
ADR konvansiyonuna taraf olma sü-
reci gecikti. Yönetmeli¤in yürürlü¤e
girifli 2011’e ertelendi. Bu nedenle
tehlikeli madde tafl›mac›l›¤› hala çok
tehlikeli. Ayr›ca Türkiye’nin ortak
transit sistemine taraf olmas› gecikti.
16 Haziran 2010’da dijital takograf
zorunlulu¤u bafll›yor. Ancak Türki-
ye’de hala ulusal otorite belirlenmifl
de¤il“ diyerek çözülemeyen noktala-
ra da de¤indi. 

Geçen y›l›n hedeflerinde gerçekleflme oran› % 60
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UND BAfiKANI TAMER D‹NÇfiAH‹N MERS‹N’DEN SESLEND‹

M
ercedes-Benz Tafl›t Ticaret ve Servis A.fi
Genel Müdürü Osman Nuri Aksoy 2009
y›l› bafl›nda devreye giren, tan›t›m› 2009

Eylül’ünde yap›lan Mercedes Benz Türk’ün 2. el
araç  al›m sat›m flirketinin pazara h›zl› bir girifl yap-
t›¤›n›  söyledi. Mercedes Benz Türk’ün ikinci el pa-
zar›na giriflinin san›ld›¤› gibi krizle ba¤lant›s› olma-
d›¤›n› söyleyen Aksoy  “ Bu bilinenden daha uzun
soluklu bir ifl. Projelendirmesi yaklafl›k 3 y›l önce
bafllam›flt›. ‹lk ad›m› 2007 y›l›nda at›lan projemiz
2009 y›l› bafl›nda devreye girdi. Lansman›n› da Ey-
lül ay›nda yapt›k “ sözleri ile süreci anlatt›. 

H‹ZMET Z‹NC‹R‹N‹N 
HALKASI TAMAMLANDI

“Mercedes-Benz Tafl›t Ticaret ve Servis A.fi  ih-
tiyaçtan do¤du diyen Aksoy, as›l amac›n Merce-
des Benz Türk’ün hizmet zincirini tamamlamak
oldu¤unu söyledi. Aksoy flöyle konufltu: “ Merce-
des Türkiye’de araç üretiyor, sat›yor. Ciddi bir
bayi a¤› var, finansman flirketi var, sigorta flirketi
var. Bir tek ikinci el araç  al›p satm›yorduk. Müfl-
terilerimizden talep de geliyordu. Bunu da devre-
ye alarak hem gelen talebi karfl›lad›k, hem de bu
hizmet zincirini tamamlad›k.”

‹K‹NC‹ EL P‹YASASINDA 
MERCEDES GÜVEN‹

“Hizmet zincirinin tamamlanmas› ile beraber
müflteri bir bayinin masas›na oturdu¤unda tüm ifl-
lemi ayn› yerde tamamlan›yor. Ayr› ayr› yerlere
giderek zaman kaybetmiyor” diyen Osman Nuri
Aksoy  “‹kinci el piyasas›na da Mercedes güveni
geldi” dedi.  Bu piyasada güven sorununun bu-
lundu¤unu,  müflterinin arac›n› satarken acaba
param› alabilir miyim, arac›m›n de¤eri tam veri-
lecek mi gibi düflüncelerinin oldu¤unu belirten
Aksoy iddial› konufltu: “Bizim büyük bir slogan›-
m›z var “Güven.”  Biz bu ticaretin belirli bir gü-
ven yap›s›nda devam etmesini istiyoruz. Müflteri
al›rken de satarken de güven duysun istiyoruz. Bu
ticaretin içinde arac›n› satan›n ben acaba param›
alabilir miyim diye düflünmesini istemiyoruz. Bu-
rada Mercedes güveni devreye giriyor. Müflterile-
rimiz Mercedes gibi bir kurumun beni ma¤dur
edecek hali yok diye düflünüyor. Arabay› teslim
etti¤i gün prosedürler tamamlan›rsa ödeme yap›-
yoruz. Ama bu süreçte biz de dürüstlük bekliyo-
ruz. E¤er araba hasarl›ysa hasarl› oldu¤unun söy-
lemesini bekliyoruz. Bütün bu süreç güvene daya-
l› ikili iliflkilerden kaynaklan›yor.”

3 SAAT SÜREN ‹NCELEME 
Osman Nuri Aksoy arac›n durumunu tespit et-

mek 3 saat süren bir ekspertizden geçti¤ini ve fi-
yat›n buna göre belirlendi¤ine dikkat çekti. Eks-
pertizin Mercedes Benz Türk merkez atölyesinde
yap›ld›¤›n› dile getiren Aksoy, müflterinin hasar
durumunu söylememesi durumunda ifllemlerin
uzad›¤›n tersi durumda ise 1 saat içinde al›m iflle-
minin yap›labildi¤ini ifade etti. 

SIRADA ‹K‹NC‹ EL ‹HRACATI VAR 
Aksoy ikinci el piyasas›nda 4 - 5 yafl›nda araçla-

r›n a¤›rl›kl› olarak
al›m sat›ma geldi¤i-
ni ancak çok s›k ol-
masa da 1994-
2000 model araçla-
r›n karfl›lar›na ç›kt›-
¤›n› kaydetti.   Çe-
kicide 4-5 yafl var-
ken otobüste araç
yafl› 1990’lara ka-
dar geri gidebiliyor.
Aksoy, al›nan 2. el
otobüslerin ihracat›
ile ilgili bir projeyi de hayata geçirmeyi hedefledik-
lerini, Pazar olarak da Türki Cumhuriyetler, Orta-
do¤u ülkeleri ve Kuzey Afrika ülkelerini belirledik-
lerini dile getirdi. Yak›n dönemde hiç kimsede ol-
mayan bir garanti sisteminin de devreye girece¤inin
belirten özellikle Aksoy alt›n- gümüfl – bronz kate-
gorisine göre garanti uygulanaca¤›n› anlatt›. Buna
göre alt›n araçlar›n hepsi, gümüfl araçlar›n da baz›-
lar› garanti kapsam›nda olacak.

2010 HEDEF‹ 1000’L‹ RAKAMLAR
fiu ana kadar 100’e yak›n arac›n sat›fl›n›n ya-

p›ld›¤›n› anlatan Osman Nuri Aksoy, al›m sa-
t›m dahil olmak üzere 800 arac›n flirket kana-
l›yla el de¤ifltirdi¤ini 2010 hedefinin ise
1000’li rakamlara ulaflmak oldu¤unu aç›klad›.
Bu 1000’li rakamlar içinde a¤›rl›k yine çekici
grubunda. Aksoy 500’e yak›n çekicin al›m sa-
t›m›n›n yap›lmas›n› hedeflediklerinin anlatt›,
ancak as›l rotay› “ ‹kinci el piyasas›n›n referan-
s› olmak” olarak gösterdi.  Aksoy “‹kinci el
araç sat›fl 2011 y›l›nda piyasada referans nok-
tas› biz olaca¤›z “ sözleriyle iddialar›n› ortaya
koydu. ‹leriki aflamada Türkiye’nin pek çok

noktas›na flubeler açmay›
düflündüklerinin alt›n› çi-
zen Aksoy ikinci el pazar›-
n›n da önümüzdeki 10 y›l
içinde kurumsallaflaca¤›na
inan›yor. 

Sadece Mercedes markal›
ürünler almad›klar›n› piyasa-
daki tüm markalar› ald›klar›n›
söyleyen Aksoy as›l amaçlar›-
n›n ise Mercedes olmayan bir
markay› al›p müflteriye Mer-

cedes markal› araç vermek oldu¤unu dile getirdi.
Bu aflamada müflteriye 3 - 4 y›la kadar varan vade-
lerle kredi imkan› da sunduklar›n› hat›rlatan Aksoy,
otomobil, kamyon, otobüs ve hafif ticari araç grup-
lar› için çal›flan ayr› birer ekip oldu¤unu, bunun da
ifllerine verdikleri önemin göstergesi oldu¤unu dile
getirdi. 

Mercedes-Benz Tafl›t Ticaret ve Servis A.fi. bün-
yesinde;  BusStore ile ikinci el otobüs al›m sat›m›,
Truckstore ile ikinci el kamyon al›m sat›m›, USED
1 ile ikinci el hafif ticari araç al›m sat›m›, EL 2 ile de
ikinci el otomobil al›m sat›m› yap›l›yor. 

Mercedes-Benz Türk’ün 2009 y›l› bafl›nda kurdu¤u
lansman›n› da Eylül 2009’da yapt›¤› 2. el araç al›m sat›m›
yapan flirketi “Mercedes-Benz Tafl›t Ticaret ve Servis A.fi.,
2009 y›l›nda ikinci el pazar›na büyük hareketlilik getirdi.

Geçen sene flirket kanal›yla 100’ü sat›fl olmak üzere
toplam 800 araç üzerinde ifllem yap›ld›. 

‹kinci elde
Mercedes-Benz
hareketlili¤i
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Özel tasar›ml› Fiat Fiorino 
sonbaharda yollarda
Özel tasar›ml› Fiat Fiorino 
sonbaharda yollarda

G eçti¤imiz y›l› ticari araçta lider olarak
kapatan Fiat Ticari Araçlar 2010 y›-

l›nda da interaktif bir projeyle yeni bir pa-
zarlama baflar›s›na imza atacak.

www.benimfiorinom.com sitesinden
bütün ziyaretçiler Fiorino’lar›n› istedikleri
gibi tasarlayacak.Ocak ay› sonuna kadar
sürecek kampanyada sitede yer alan tasa-
r›mlar de¤erlendirerek ve Tofafl taraf›n-
dan Özel bir seri üretilerek 2010 y›l›n›n
sonbahar aylar›nda sat›fla sunulacak. Site-
yi ziyaret edip kendi Fiorino’sunu tasarla-

yanlara bisikletten, navigasyon cihaz›na
kadar birçok hediye bekliyor.

fiimdiden 100 binden fazla ziyaretçi
taraf›ndan ziyaret edilen ve 25 bin adet-
ten fazla kay›tl› tasar›m›n yer ald›¤› web
sitesinde ön ve arka tamponlardan, ta-
van raylar›na, motor kaputundan, ›zga-
raya ve hatta kabin içi detaylara kadar
150’den fazla aksesuar seçene¤iyle farkl›
tasar›m kombinasyonlar› oluflturmaya
imkan tan›n›yor.

‹ suzu D- Max 2009 y›l›nda Türkiye pa-
zar›nda en be¤enilen ve en fazla talep

gören pick- up oldu. Otomotiv Distribü-
törleri Derne¤i ( ODD) rakamlar›na göre
D- Max geçen y›l 2 bin 46 adetlik sat›fl›
yakalad›.   Dünyan›n en zorlu rallisi ola-
rak kabul edilen Dakar 2009’da ocak ay›
itibariyle birinci gelen D- Max sahadaki
birincili¤ini sat›fllara da yans›t›rken; pazar
pay› yüzde 20’ye yükseldi. 

Anadolu Isuzu yetkilileri, Isuzu’nun 90
y›l› aflk›n mühendislik evrimi ve tecrübesi-
nin ürünü olan Isuzu D-Max’ in, tasar›m›,
konforu, teknolojisi, yak›t ekonomisi ve
sa¤lam yap›s›yla hem ticari amaçla hem
de hobi arac› olarak kullanmak isteyenle-
rin genel tercihi oldu¤unu belirterek, her
kulvarda flampiyonlu¤a al›flm›fl bir ekibin
son noktas›n›n Isuzu D-Max oldu¤una
dikkat çekti. Müflterilerinin de bu flampi-
yon ekibin bir parças› oldu¤unu dile geti-
ren yetkililer, Isuzu D-Max’in pazara,
Maximum Dayan›kl›l›k, Maximum Per-
formans ve Maximum Güç ilkesi ile ç›kt›-
¤›n› vurgulayarak, pazar liderli¤inin D-

Max fark› ile kan›tlayan müflterileri ile ba-
flar›ld›¤›n›n alt›n› çizdi.

N SER‹S‹ DE ALTIN 
MADALYAYI BIRAKMADI

‹suzu’nun alt›n madalyay› kimseye kap-
t›rmayan bir baflka modeli ise hafifi kam-
yon segmentinin flampiyonu oldu. 2009
y›l›nda krizin  zor flartlar›na ra¤men bafl-
tan afla¤› yenilenen N serisi hafif kamyon-
lar da Pazar lideri oldu. 2009’da bin 254
N serisi kamyon sat›l›rken, Pazar pay›
yüzde 33’e ulaflt›. 

Dünyan›n lider ticari araç dizel motor
üreticisi olan Isuzu son civatas›na kadar
yeniledi¤i N serisi araçlar›nda kullan›c›la-
r›na, geliflmifl üstün Euro 4 motor tekno-
lojisi sayesinde, yüksek performans›n ya-
n›nda üstün bir yak›t ekonomisi de sun-
makta. Ayr›ca sat›fl›n sadece uzun senele-
re yay›lacak bir ortakl›¤›n bafllang›c› oldu-
¤unu düflünen Anadolu Isuzu,yeni araçla-
r›nda bak›m sürelerini de uzatarak, kulla-
n›c›lar›n serviste geçecek süreyi azaltmay›
amaçl›yor. 

D- MAX VE N SER‹S‹
bu y›l da “fiampiyon”

‹suzu’nun
flampiyonlar›

bu y›l da
flafl›rtmad›.

‹suzu’nun Pick-
Up’› D- Max ve

N serisi hafif
kamyonlar› y›l›

Pazar lideri
olarak kapad›. 

T reder ve Tüv-Süd kalite ve güvenlik için
bir araya geldi. ‹ki kurum " Kalite ve

güvenlik için iflbirli¤i" protokolü imzalad›.
Protokolün imza törenine Treder Yönetim
Kurulu Baflkan› Murat Tokatl›, Tüv-Süd
Genel Müdürü Tu¤ba Gürsoy, Treder
Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Serdar
Kiremit, Treder Yönetim Kurulu Üyesi
Yalç›n fientürk, Treder Genel Sekreteri
Ayhan Eryazar, Tüv-Süd Otomotiv Tak›m
Koordinatörü Zehra Do¤an kat›ld›.

Treder'in Türkiye’deki treyler sektörünü
gelifltirme ad›na yap›lmas› gereken her türlü
faaliyetin içinde oldu¤unu söyleyen  Tokatl›,
“En büyük savafl›m›z piyasada yaflanan
uygunsuz üretimler, denetimsizlik ve
sahteciliktir” dedi. 

Protokol ile treyler üretiminde kalitenin
artaca¤›n› ve devaml›l›¤›n›n sa¤lanaca¤›n›
dile getiren Tokatl› " Bu protokol haks›z
rekabet ve  uygunsuzluklar›n önlenmesi ,
cayd›r›c›l›¤›n sa¤lanmas› aç›s›ndan,  treyler
sanayisi için önemli bir kilometre tafl›
olacakt›r” fleklinde konufltu.

Treder ve Tüv-Süd olarak kalitenin de
kalitesini vermeyi amaçlad›klar›n› belirten
Murat Tokatl› “Tüv-Süd’den al›nan kalite
güvenlik belgesiyle kalite uygunlu¤unu
göstermek ad›na araçlara bir etiket
yap›flt›r›lacak, böylece o arac›n Türkiye’deki
standartlar› sa¤lad›¤›n› göstermifl olaca¤›z"
derken Treder üyelerinin bu sektördeki
farkl›l›klar›n› da ortaya koyacaklar›n› dile
getirdi. Tüv-Süd Türkiye Genel Müdürü
Tu¤ba Gürsoy’da “Kalite ve güvenlik için
bir manifesto imzal›yoruz" diyerek bafllad›¤›
konuflmas›na flöyle devam etti: “Türkiye
art›k üretip de kendisi tüketen bir ülke de¤il.
Treyler üretiminde ihracat› destekleyen bir
yap›ya sahip. Buradaki amac›m›z  Avrupa
standartlar›n›n daha da üstünde bir
güvenceyi Türkiye’ye yerlefltirmek. Bu proje
ile ”Güven verir, de¤er katar” felsefemizi bir
kez daha tekrarl›yoruz.”

Gürsoy “ Üretime her alanda destek
veriyoruz. Bize gelen her sorunu çözmek
için “know how” birikimimizi Türkiye’ye
yans›t›yoruz” dedi.

Türkiye’nin Tunus’tan
neyi eksik?
K

arayolu ile tehlikeli madde
tafl›mac›l›¤›n› düzenleyen
kurallar manzumesi olarak
tan›mlanabilecek ADR Kon-

vansiyonu ilk olarak Fransa’da orta-
ya ç›kt›. Takvimlerin henüz 1950’li-
leri gösterdi¤i dönemde Fransa ge-
rek çevre gerekse de insan sa¤l›¤›
aç›s›ndan tehlikeli maddelerin tafl›n-
mas› konusunu gündeme ald›. 5
çevre ülkenin kat›l›m› ile 1957’da
konvansiyon yürürlü¤e girdi. 

Konvansiyon yay›nlad›¤›nda sa-
dece 62 sayfayd›. Aradan 53 sene
geçti ve Fransa’n›n liderli¤inde bafl-

lat›lan Konvansiyona bugün tam 45
ülke taraf oldu. Konvansiyon metni
de bu arada binlerce sayfaya ulaflt›. 

Taraf olan ülkeler aras›nda 27 AB
ülkesinin yan› s›ra karayolu ile tehli-
keli madde tafl›mac›l›¤›nda söz sahibi
olmak isteyen ülkeler de var. Bu ülke-
ler içinde AB ülkeleri d›fl›nda Tunus
gibi, Fas gibi ilgi çeken ülkeler de var.
Ayr›ca Kazakistan, Azerbaycan, Rus-
ya gibi ülkeler de uluslararas› arenada
söz sahibi olabilmek için bu konvansi-
yona taraf olmufl… Ama Türkiye
konvansiyona taraf de¤il… Hem de
sektörün, üretici firmalar›n bütün

bask›lar›na ra¤men konvansiyona ta-
raf olma yönündeki bask›s›na ra¤men
taraf olma süreci uzad›kça uzuyor. 

fiimdilik son tarih 1 Ocak 2011
olarak gözüküyor. Ancak bu zaman
uzamaya devam ettikçe ak›llara dev
ve modern filosu ile dünyay› arfl›n-
lamaya devam eden, üretici firma-
lar›n›n üretti¤i tankerleri dünyan›n
dört bir yan›na giden Türkiye’nin
Kuzey Afrika’n›n tafl›mac›l›kta çok
da söz sahibi olmayan ülkeleri Fas
ve Tunus’tan ne eksi¤i var? sorusu
geliyor. 

Zira ülke genelinde tehlikeli mad-

de tafl›mac›l›¤› yapan tankerler de,
uluslararas› tafl›ma yapan treylerler
de ADR yönetmeli¤inin bütün hü-
kümlerini karfl›l›yor. Bunda da özel-
likle yabanc› menfleli akaryak›t üreti-
cilerinin Türkiye’de faaliyet göster-
mesi büyük rol oynad›.  Yani asl›nda
gereken tüm flartlara eksiklikler olsa
da sahip olan Türkiye’nin tek yapa-
ca¤› fley konvansiyona taraf olarak
kalitesini tescillemek. Ama Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’n›n gösterdi¤i tüm çabaya
ra¤men bürokrasideki a¤›rl›¤›n ya-
ratt›¤› yavafll›k flimdilik taraf olma
sürecini uzat›yor.

Karayolu ile tehlikeli madde tafl›mac›l›¤›n› düzenleyen ADR
Konvansiyonuna 1957’den bu yana 45 ülke taraf oldu ve bunlar

aras›nda Türkiye yok. Ama Tunus’tan Fas’a, Azerbaycan’dan
Kazakistan’a kadar karayolu tafl›mac›l›¤›nda Türkiye’nin rakibi
olamayacak ülkeler var. Durum bu olunca ak›llara “ Türkiye’nin

Fas’tan Tunus’tan neyi eksik” sorusu geliyor. 

Treder ve Tüv-Süd ile
kalitenin de “Kalitesi”

TREDER Yönetim Kurulu Baflkan› Murat Tokatl›
sürekli ertelenen ADR yönetmeli¤i ve

konvansiyona taraf olma sürecinin 2011’de
tamamlanmas›n› beklediklerini ifade etti. Tokatl›

yönetmeli¤in 2011’de devreye girmesinin
istediklerinin dile getirirken; “‹lk alt› ayda bir
geliflme olmazsa 2012’yi de görürüz” dedi. 

T
reyler Sanayicileri Derne¤i Baflkan› Murat
Tokatl› bugüne kadar defalarca ertelenen
ADR Yönetmeli¤i’nin 1 Ocak 2011’de de

devreye girmemesi durumunda sektörün büyük so-
runlarla karfl› karfl›ya kalaca¤›n› ifade etti. Tokatl›,
sektörün bu konuda Ulaflt›rma Bakanl›¤›’na bask›s›n›n
devam etti¤ini dile getirirken; “Yönetmeli¤in mutlaka
1 Ocak 2011’de devreye girmesini bekliyoruz” dedi.
Yönetmeli¤in 2011’de devreye girip girmeyece¤inin
bu y›l›n ilk alt› ay›nda anlafl›laca¤›n› kaydeden Tokat-
l› “ ‹flin h›zlanmas› laz›m. ‹lk alt› ayda geliflme olmaz-
sa bir erteleme daha görürüz ve yönetmeli¤in devreye
girmesi 2012’yi bulur “ diye konufltu.

ADR için her ülkede bir onay kuruluflunu olmas›
gerekti¤ini hat›rlatan Murat Tokatl› konvansiyona ta-
raf olunmad›¤› ve yönetmelik kabul edilmedi¤i için
bir onay kuruluflu olmad›¤›n›, bu nedenle de onay›n
Almanya’dan al›nd›¤›n› belirtti. Tokatl› “Ben konuya
flu anda üreticiler aç›s›ndan bak›yorum.  E¤er bir onay
kurumu olmazsa 01.01.2011’den itibaren araçlar›
kim onaylayacak. O ekibin belirlenmesi ve e¤itilmesi
laz›m” dedi.

“TÜRK‹YE ONAYDA 
DIfiARIYA BA⁄IMLI” 

Türkiye’nin onay belgeleri Türkiye’de verileme-
di¤i için bu ifllemi yurt d›fl›nda a¤›rl›kl› olarak
da Almanya’da yapt›rd›¤›n› söyleyen To-
katl›, ADR’ye taraf olunmas› duru-
munda ciddi bir maliyetin ortadan
kalkaca¤›n› belirtti. Tokatl› flöyle
konufltu:“Burada inan›lmaz bir
para söz konusu. Bu ifl Türki-
ye’de devreye girip bir onay
kuruluflu belirlendi¤i zaman
Türkiye’de bizim maliyet-
lerimiz düflecek. fiu anda
Almanya’dan al›yoruz.
Bunun ciddi bir maliye-
ti var. 3 gün kalsa 6–7
bin Euro para al›n›-
yor. Bunun bir de tip
onay› var. Ve sonuçta
onay alma aflamas›
neredeyse 40–50 bin
Euro’lara mal oluyor.
Di¤er taraftan bunun
zaman boyutu var. fiu
an 1 ay ifllemi bitmifl
arac›n onay belgesini
bekliyoruz. Ama yö-

netmelik devreye girerse hem zaman aç›s›ndan
hem de maliyet aç›s›ndan ciddi rahatlama yarat›r.”

Tokatl›, ADR’li tankerlerin fiyat›n›n normale göre
neredeyse 2 kat pahal› oldu¤unu, onay aflamas› Tür-
kiye’de olursa maliyetlerin düflmesinin tanker fiyatla-
r›n› da ucuzlataca¤›n› ifade etti.

ARAÇ PARKININ DE⁄‹fiMES‹
‹Ç‹N ZAMAN LAZIM 

TREDER Baflkan›  Tokatl› ADR devreye gir-
meden önce e¤itimlerin de bir an önce tamam-
lanmas› gerekti¤ini de dile getirirken;   ADR ‘ye
taraf olunmas› durumunda var olan araç park›n›n
de¤iflmesi için mutlaka zaman tan›nmas› gerekti-
¤inin alt›n› çizdi. Tokatl› “ADR 01.01.2011’de
devreye girdi, bütün araç park›n› çöpe at diye bir
fley söz konusu de¤il. Sonuçta devlet buna bir sü-
re verecektir. Bu 5–10 y›l olabilir. Bizim tavsiye-
miz 5 y›ld›r. Belki de o tip araçlara özel bir hur-
da indirimi düflünülebilir devlet taraf›ndan. Ama
yeni girecek arabalar art›k sertifikal› olacak” diye
konufltu. Tokatl› bu durumda da eski araçlar›n
yafl›na ve cinsine göre Arap ülkeleri ya da Türki
Cumhuriyetlere ihracat yap›labilece¤ini bunun
için de devlet deste¤i beklediklerini ifade etti.

Türkiye'deki ilk ve tek ADR
E¤itmen E¤iticisi olan UND
‹cra Kurulu Üyesi Alper Özel
herkesin dilinde olan
kapsam›n› kimsenin tam olarak
bilmedi¤i ADR’yi
Tafl›mac›lar Gazetesi
için anlatt›. Özel’in
A’dan Z’ye
anlatt›¤› ADR bu
s a y › m › z d a n
i t i b a r e n
g a z e t e m i z d e
olacak. Bu say›da
“ADR nedir ne de¤ildir” sorusunun cevab›n›
al›yoruz. 

ADR konvansiyonunun aç›l›m› “Uluslararas› Ka-
rayollar›nda Tehlikeli Maddelerin Tafl›mas› Avrupa
Sözleflmesidir.” (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by
Road)

ADR konvansiyonu karayollar›nda seyahat ede-
rek madde tafl›yan tüm araçlar›n güvenilir flekilde ta-
fl›ma  yapabilmeleri için tehlikeli madde üretenlere-
dolum tesislerine-araç sürücüsüne-araç sahibine,
tehlikeli madde tafl›yanlara-tanker üreticilerine ve
kullananlara yönelik sorumluluklar›, yükümlülükle-
ri, e¤itimleri, tehlikeli madde tafl›mas›nda kullan›lan
araçlar›n iflaretlenmesi, etiketlenmesi ve karayolla-
r›nda güvenli nakliyesi konular›n› içeriyor. ADR, ta-
fl›mac›l›¤›n güvenli yap›labilmesi için konulmufl stan-
dartlar zinciri gibi düflünülebilir. Bu standartlara uy-
gunlu¤un akredite olmufl kurulufllar taraf›ndan bel-
gelendirmesi gere¤i yine ADR kural›n›n bir parças›.

ADR konvansiyonunun fikir babas› Fran-
sa’d›r,1950 y›l›nda Fransa böyle bir tafl›ma türünün
oldu¤unu fark etti ve bir düzene sokulmas› gerekti-
¤ini 5 komflu ülkesi ile paylaflt›. Bu flekilde ADR
konvansiyonu do¤du. 30 Eylül 1957 y›l›nda bu kon-
vansiyon yürürlü¤e girdi. O zaman 62 sayfadan olu-
fluyordu. Zaman içinde ihtiyaçlara göre de¤iflikli¤e
u¤rad› güncellendi ve bugün 1000 sayfaya ulaflt›.
Çünkü ADR konvansiyonu her iki y›lda bir güncel-
leniyor, bu güncellemeler kimya alan›nda, teknoloji
alan›nda ve araç teknolojisinin geliflmelere göre gün-
celleniyor.

Fransa’n›n ön ayak oldu¤u ve ilk önce komflular›
ile paylaflt›¤› konvansiyon 5 ülkeyle bafllam›flt›. Kon-
vansiyona taraf olan ülke say›s› da aradan geçen 53
y›lda 45’e ulaflt›. Bu ülkeler içinde; Tunus, Fas, ‹s-
panya, Portekiz, bütün AB ülkeleri, Rusya Federas-
yonu, Moldova, Ukrayna, S›rbistan, Karada¤, Arna-
vutluk, Bosna Hersek, Kazakistan, Azerbaycan gibi
ülkeler var. Malta 2007’de bu anlaflmaya taraf olan
ülkelerden biri.

Tehlikeli maddeler, karayolu, deniz yolu, hava
yolu, tren yolu ile tafl›n›yor ama a¤›rl›k karayollar›
üzerinde gerçeklefliyor. Bu nedenle de ADR Konvan-
siyonu çok önemli bir konu. 

Tehlikeli madde nedir dersek o da “‹nsanlara,
çevreye tehlike oluflturacak maddelerdir. 

Tehlikeli madde olarak 3 bine yak›n madde var.
Bunlar›n içinde deodorantlar, sprey kutular›, siya-
nür, havai fiflekler, telefon pilleri ve akla gelebilecek
gelmeyecek pek çok madde bulunuyor.  Aseton tafl›-
mak bile ADR kapsam›na giriyor. Asl›nda yan›c›-
patlay›c›-yak›c›-bulafl›c›-radyoaktif-afl›nd›r›c›-özel-
likteki s›v›, kat› ve gaz tüm maddeler ADR kapsam›-
na giriyor.

Murat Tokatl›

ADR 2011’de
devreye girsin!

ADR nedir 
ne de¤ildir?

Alper Özel
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C M Y K

S
irkeci Gar’›n›n arka taraf›nda toplanan
kamyonculara bir sorup da bin ah iflit-
memek mümkün mü?  Gel gelelim bu
so¤uk k›fl gününde hepsini tek derdi

“Ailemizin karn› doysun, tekerlek devaml›
dönsün”. Bütün yaflam kaideleri bu olan
kamyoncular›n sorunlar› bitmek bilmiyor. 

‹ktidar her de¤iflti¤inde baflka bir umutla
ifllerin daha iyi gidece¤ini düflünen Sirke-
ci’deki kamyoncular s›k›nt›lar›n her dönem
devam etti¤ini, devletin kendilerini unuttu-
¤unu düflündüklerini dile getirdi. Her iktidar
döneminde s›k›nt›lar›n düzelmedi¤ini tersi-
ne bir sonraki iktidara devredildi¤ini belir-
ten kamyoncu esnaf›  “Devlet dedik, devret
demedik” diyerek s›k›nt›lar›n› anlatt›. Kam-
yoncular her daim sorun yuma¤›n›n çözme-

ye çal›flt›klar›n› söylerken; lojistik köy proje-
lerinde bir türlü yer alamaman›n üzüntüsü-
nü de duyduklar›n› dile getirdi.

PARA CEBE G‹RMEDEN B‹T‹YOR 
Her gün sabah›n erken saatlerinde ekmek

tekneleri olan kamyonlar›n› parklarda b›ra-
karak Sirkeci’ye geldiklerini belirten kam-
yoncu esnaf› “ Araçlar›m›z Zeytinburnu’na,
‹kitelli’ye, Silivri’ye b›rakarak buraya ekme-
¤imizin peflinde koflmaya geliyoruz ama bu-
rada kime derdimi anlat›rsak anlatal›m ku-
lak ard› ediliyoruz” derken; artan mazot fi-
yatlar›ndan da etkilendiklerin de dile getiri-
yor.  Sirkeci’nin zorunlu misafirleri farkl›
cümlelerle dertlerini söze döküyor, cümlele-
ri farkl› olsa da hepsinin derdi asal›nda ay-
n›… “Kazand›klar›m›z vergiye, akaryak›ta ve
trafik cezalar›na gidiyor. Hem rekabet yü-

zünden hem de krizi yüzünden neredeyse
bedavaya yük tafl›d›¤›m›z da buna eklenirse
bize nafakam›z› ç›karacak bir fley kalm›yor.” 

Ard arda gelen akaryak›t zamlar› hepsinin
belini bir daha do¤rulmayacak derecede
bükmüfl. “ Zaten mazot alam›yorduk. fiimdi
ard arda gelen zamlarla mazotun fiyat› ben-
zine iyice yaklaflt›” diyen kamyoncular araç-
lar›na zarar verse de 10 numara ya¤ kullan-
maktan baflka yol da bulamam›fl…

UTANÇ DUYUYORUZ 
Ekonomik dertleri bir yana ‹stanbul’a

geldiklerinde as›l yaflad›klar› sorunu kimi
görse anlatan kamyoncular k›fl›n so¤uk yü-
zünü göstermesi ile beraber daha da zor ko-
flullarda ayakta kalmaya ekmek teknesine
yük bulmaya çal›fl›yor. So¤u¤un etkisinden
s›k› s›k› giyinerek sak›nmaya çal›flan kam-

yoncular geçen hafta resmen bafllayan Av-
rupa Kültür Baflkenti etkinliklerine de de¤i-
niyor. ‹stanbul bu sene Avrupa’n›n kültür
baflkenti ilan edildi. Buras› turistlerin sürek-
li u¤rak merkezi ve gelip geçen turistler Av-
rupa Kültür Baflkent’inde bu manzaray› gö-
rüyor. Biz bu durumdan utanç duyuyoruz
ama kimse sesimizi duymuyor”  diyen kam-
yoncular ‹zmir örne¤inde oldu¤u gibi bir
yerin kendilerine tahsis edilmesini bekliyor.
Uzun laf›n k›sas› “ ‹nsanca” flartlar›n oldu¤u
bir yer istiyor kamyoncu. Simit peynir de ol-
sa yemek yiyip, ince belli bardakta tavflan-
kan› çay içebilecekleri, bir çift tatl› söz ede-
rek birbirilerini teselli edebilecekleri, k›fl›n
so¤u¤undan, yaz›n kavurucu güneflinden
kendilerini koruyacak bir yer… 

Çok mudur istekleri?  Takdir sizin…

Türkiye’nin dört bir yan›n-
dan gelip, ‹stanbul’da ek-
mek paras› için günlerce
bekleyen “Bir ifl ç›ks›n
da evime ekme¤imi götü-
reyim” diye çabalayan
kamyoncular› Tafl›mac›lar
Gazetesi ekibi olarak biz
de dinleyelim dedik.

Mert KALKAN - Oya KAYA

‘Devlet dedik devret demedik’

A
vrupa Birli¤i Uyum Yasas› gere¤i Türki-
ye’de tafl›mac›l›k kurallar›n›n de¤iflmeye
bafllad›¤› dönemde sektör Haziran
2010 itibariyle dijital ça¤a uyarak ta-

kograf sistemine geçmifl olacak.  Dijital takog-
rafa geçmeye haz›rlanan Türkiye’de yaflanan
bir olay ise “ Pes” dedirtti¤i kadar Türk zekâs›-
na hiçbir fleyin karfl› duramayaca¤›n› bir kez da-
ha gösteriyor.

Ehliyet üzerine yerlefltirilen bir çip sayesinde
trafikte araç h›z›n›n kontrolünü sa¤layan takog-
raf ayn› zamanda sürücünün kaç saattir direksi-
yon sald›¤›n› da gösteriyor. Ve kurallar gere¤i
bir sürücü en fazla 4.5 saat direksiyon bafl›nda
kal›p dinlenmeli.

KLONLANMIfi EHL‹YET 
VARSA SORUN YOK! 

Dinlenmeli diyoruz ama Türk kamyoncusu
bunun da çaresini buldu. Ünlü Türk zekâs›n›n
devreye girmesi ile bulunan çözüm ise bu zekâ-
ya flapka ç›kartt›r›yor. 4.5 saatte bir mola ver-
mek istemeyen sürücü ehliyetin üzerindeki çip’i
klonlayarak takografa uyumlu bir baflka tak›yor
ve sürenin dolmas›na yak›n bir anda kartlar› de-
¤ifltiriyor. Böylece floför direksiyona yeni geç-
mifl ya da molas›n› vermifl gibi görünüyor.

Ve bunun için sadece bir oto sanayiye gidip
100 lira vermek yeterli oluyor.

“SUÇA TEfiV‹K ED‹L‹YORUZ”
Tafl›mac›lar› suçlu duruma düflüren bu uy-

gulaman›n da kendilerine göre hakl› sebepleri
oldu¤unu söyleyenlerde yok de¤il.  Herkesin

kendi bak›fl aç›s›ndan bakt›¤›nda hakl› oldu¤u
Türkiye’de her uygulama için binlerce bahane
üretmek mümkün. Onlar yasalar karfl›s›nda
ceza gerektirecek bu uygulamaya neden ihti-
yaç duyduklar›n› bak›n nas›l anlat›yor: “ 4.5
saatte bir mola vermek zorunday›z evet. Ama
o 4.5 saatin doldu¤u an da¤›n bafl›nda olabili-
yoruz. Mal›n› bekleyen müflterimizin bask›s›
ile karfl›laflabiliyoruz. Ya da ‹stanbul’a giriflte
köprünün bafl›nda olabiliyoruz. Bu durumda
ne yapaca¤›z. Bize yapacak tek fley kal›yor.
Usulsüzlük hatta sahtekarl›k oldu¤unu bile bi-
le, yakalan›rsak ceza alaca¤›m›z› bile bile klon-
lanm›fl ehliyeti kullanmak. Asl›nda devlet bizi
uygulama ile suça kendisi teflvik ediyor.

Daha önceleri takograf süresine uymad›¤›

ceza üstüne ceza alan kamyoncu bir kez daha
ceza yememek için “yanl›fl yola” girerken;   alt
yap›n›n tüm kurallar› hatas›z uygulamak için
yeterli olmad›¤›n› da savunuyor. ‹simsiz kal-
may› tercih eden bir kamyon floförü “Takog-
raf sistemini Avrupa istedi¤i için devlet yap›-
yor ama bizim alt yap›m›z bu sisteme uygun
olmad›¤› için memurlar da bunu bilip idare
ediyorlar. Belki bu bir geçifl sürecidir. 3–5 y›l
sonra bu mesle¤in ekonomisi düzelirse o za-
man trafik memurlar› da ifllerini daha s›k›ya
al›rlar bu sahtekârl›¤a gerek kalmaz. Takograf-
ta hile yap›lmamas› için çift floförün çal›flt›r›l-
mas› laz›m. Ama ikinci floföre verecek param›z
yok” sözleri ile çeliflkiyi ortaya koyuyor. 

Gümrük Müflavirli¤i Asgari Ücret Tarifesi,
T‹M’in önerileri al›narak yeniden düzenlendi.
T‹M Baflkan› Mehmet Büyükekfli ücret tarife-
sinin ihracatç›lara büyük külfet yükleyece¤ini
düflündükleri için revize istediklerini ve tarife-
nin bu yönde de¤ifltirildi¤ini söyledi. Gümrük
Müsteflarl›¤› taraf›ndan 31 Aral›k 2009’da ya-
y›nlanan Gümrük Müflavirli¤i Asgari Ücret Ta-
rifesi, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere revize edilerek 22 Ocak 2010’da
yeniden yay›nland›.

De¤ifliklik 31 Aral›k 2009’da yay›nlanan üc-
ret tarifesine ücretlerin “Piyasa gerçeklerinin
uza¤›nda  olmas› ve yo¤un küresel rekabette
ihracatç›lara büyük külfet yükledi¤i “ gerekçe-
leriyle itiraz eden Türkiye ‹hracatç›lar Mecli-
si‘nin itirazlar› göz önüne al›narak yap›ld›.
De¤ifliklik sonras› bir Aç›klama yapan T‹M
Baflkan› Mehmet Büyükekfli  “Yeni tarife ile
gümrük müflavirli¤i hizmetleri için belirlenen
asgari ücretler, ülkemiz ve d›fl ticaret sektörü-
müzün gerçeklerine ve ülkemiz ekonomik ko-
flullar›na uygun, gerek ihracatç› ve ithalatç›lar›-
m›z gerekse gümrük müflavirlerimiz için makul
bir düzeye getirilmifl bulunmaktad›r. Zira tari-
fenin yeniden belirlenmesine iliflkin önerileri-
miz, geçmiflten bugüne bu yükü bizimle birlik-
te omuzlayan gümrük müflavirlerimizin bek-
lentilerini de karfl›layacak bir seviyeye gelinme-
si yönünde olmufltur” dedi.

Büyükekfli T‹M’in görüfllerini dikkate
alarak tarifenin yeniden düzenlemesini
sa¤layan Devlet Bakan› Say›n Hayati Ya-
z›c›’ya da teflekkür etti.

TÜRK’ÜN FEND‹ 
takograf› nas›l yendi

Buras› Türkiye her an her fley olabilir derken bir kez daha bu
sözü do¤rular nitelikte bir olayla karfl›lafl›yoruz. Türk akl› her

fleyin üstesinden gelir, her sorun gördü¤ünü çözüm haline ge-
tirir. ‹flte yurdum insan›ndan pes dedirten bir yetenek daha…

Bu çipler klonlanarak sahte ehliyet yarat›l›yor.

Son y›llar›n en a¤›r k›fl flartlar› ile bu y›l
karfl›laflan Türkiye’de durumdan mem-
nun olmayan say›s› çok olsa da kara k›-
fl›n gelmesinden memnuniyet duyanlar
da yok de¤il. Özellikle k›fl lasti¤i üreti-

cileri a¤›r k›fl flartlar›n›n gelmesi ile beraber sat›flla-
r›n artmas›ndan memnun oldu.  Türkiye’nin pek
noktas›n› beyaza boyayan kar, k›fl lasti¤i sat›fllar›n-
da patlama yaflatt›. Güvenli bir yolculuk isteyen sü-
rücüler zorlaflan yol ve hava koflullar›na k›fl lasti¤i
ile karfl› durmaya çal›flt›. 

Brisa Ticari Lastikler Sat›fl Müdürü U¤ur Köksa-
lan kar ya¤›fl›n›n sat›fllar› olumlu yönde etkiledi¤ini
teyit eden isimlerden sadece biri. Köksalan özellik-
le kar ya¤›fl›n›n yo¤un oldu¤u bölgelerde tüm las-
tik gruplar›nda sat›fl art›fl› yafland›¤›n› belirtti. Kök-
salan bütün sürücüleri k›fl mevsimi bafl›nda can ve
mal güvenlikleri için haz›rl›kl› olmaya davet eder-
ken; sat›fllar›n özellikle binek ve hafif ticari araç gu-
rubu lastiklerinde bir canl›l›k yafland›¤›n› ifade etti. 

A⁄IR T‹CAR‹ ARAÇ 
KULLANICILARI DAHA B‹L‹NÇL‹ 

Köksalan bu noktada özellikle otobüs ve kam-
yon grubu araç kullan›c›lar›n›n daha bilinçli oldu-
¤una dikkat çekti. ”Otobüs ve kamyon grubu araç
kullan›c›lar›n›n bu konuda daha profesyonel bir
yaklafl›mla, çal›flt›klar› bölgenin koflullar›na ba¤l›
olarak, önlemlerini daha bilinçli olarak ald›klar›
görülüyor” diyen Köksalan otomobil kullan›c›lar›-
n›n k›fl lasti¤i kullan›m› konusunda daha hassas ol-
mas› gerekti¤inin alt›n› çizdi. 

EK‹M-MART ARASI 
KIfi LAST‹⁄‹ KULLANMALI 

K›fl lastiklerinin sadece kar ya¤›fl› ile beraber ak-
la gelmesini yanl›fl oldu¤unu vurgulayan U¤ur
Köksalan “K›fl lasti¤i kullan›m› sadece karl› koflul-
larda de¤il, s›cakl›klar›n 7 derece ve alt›na düfltü¤ü
dönemlerde,  Türkiye genelinde Ekim-Mart döne-
minde kullan›lmal›.  K›fl lastikleri düflük ›s›lara gö-
re haz›rlanm›fl özel kar›fl›m› ve s›rt deseni ile yumu-
flakl›¤›n› koruyacak ve k›fl koflullar›na tam uyum
sa¤lanmak üzerine tasarlanmakta ve üretilmekte-
dir. Yaz lastikleri-
nin, k›fl koflullar›n-
da yol tutufl, fren
mesafesi gibi ko-
nulardaki perfor-
mans›n›n di¤er
mevsimlerdeki ol-
mas› beklenme-
melidir” uyar›s›n-
da bulundu. 

K›fl lasti¤inin karl›, so¤uk ve ya¤›fll› ortamlarda,
özel kimyasal kar›fl›m› ve s›rt deseni sayesinde, kar-
l› veya buzlu zeminlerde, özellikle güvenli sürüfl,
yol tutufl, viraj ve fren performans› konular›nda
çok önemli avantaj sa¤lad›¤›n› vurgulayan Köksa-
lan “K›fl lasti¤i kullanmamak, ciddi anlamda can
ve mal güvenli¤ini risk alt›na sokmak anlam›na ge-
liyor “ dedi. 

“KIfi LAST‹⁄‹ KULLANAN 
Z‹NC‹R TAKMASA DA OLUR” 

Köksalan’›n dikkat çekti¤i bir di¤er nokta da  k›fl
lasti¤i kullanan bir sürücü ve arac›n zincir takma ya
da takmama tercihi oldu. K›fl lasti¤i kullanan bir
sürücünün zincir takmadan da yola devam edebile-
ce¤inin belirten Köksalan afl›r› buzlanman›n yaflan-
d›¤› bölgelerde çivi tak›labilir k›fl lastiklerinin kulla-
n›lmas›n› tavsiye etti ve ekledi: “Do¤ru ve uygun
k›fl lasti¤i kullanan araçlar için, sadece Trafik De-
netleme Kanunu gere¤i zincir bulundurma ihtiyac›
var.” 

B‹R KIfi LAST‹⁄‹ ORTALAMA 80 L‹RA 
K›fl lastiklerinin fiyat›na gelirsek… Lastik fiyatla-

r›n›n ebat ve araç türünü göre de¤iflti¤ini belirten
Köksalan lastik fiyat›n›n adet bafl›na 70- 80 lira ci-
var›nda oldu¤unu söyledi. Buna göre Lassa Sno-
ways 2 Plus deseni 175/70 R13 ebad›nda 4 adet
otomobil k›fl lasti¤inin fiyat› 340 TL’yi, Bridgesto-
ne LM-20 deseni 185/65 R14 ebad›nda 4 adet oto-
mobil lasti¤inin fiyat› da 440 TL.’yi buluyor. 

Brisa’da 2009 Eylül ay›ndan itibaren özel fiyat
koflullar› ile k›fl lasti¤i kampanyas› baflland›¤›n› ve
devam etti¤inin hat›rlatan U¤ur Köksalan fiyatlar›n
yan›nda, uygun ödeme koflullar›n›n da sunuldu¤u-
nu belirtti. Bu koflullar›n içinde Axess kredi kart›na
+4 taksit uygulamas› da var. 

KARA KIfi
lastik üreticilerini
SEV‹ND‹RD‹
Türkiye’yi etkisi alt›na alan kara k›fl çok

kimseyi memnun etmese de lastik üretici-
lerinin yüzünü güldürdü. Özellikle ocak
ay›nda bast›ran karla beraber sürücüler
k›fl lasti¤i alarak pazar› hareketlendirdi.   

‹stanbul Ticaret Odas› Baflkan› Murat Yal-
ç›ntafl’›n gözleri de Oda’ya her gidifl geliflinde
onlara tak›l›yor. Komflusu kamyoncular›n aç›k
alanda verdi¤i yaflam mücadelesini gören Yal-
ç›ntafl, onlar›n hayat›n› bir nebze de olsa kolay-
laflt›racak projeler hayata geçirilmesi, bir nakli-
yeciler sitesi oluflturulmas› için projeler geliflti-
rildi¤ini ancak projelerin bir türlü hayata geçi-
rilemedi¤inin söyledi. Projelerin hayata geçiri-
lememesinin nedeni ise tan›d›k: “Bürokrasi” 

‹TO’NUN KOMfiULARI 
Biz ‹stanbul Ticaret Odas› olarak bu projenin

içerisinde bulunmak istedik. Çünkü sonuçta bi-
zim komflumuzdur ve bizim üyelerimizdir kam-
yoncular” diyen Yalç›ntafl bürokrasiyi aflamad›k-
lar›n› belirtti. Yalç›ntafl “ Ne yaz›kt›r ki kimseyi
de suçlamak istemiyorum ama Türkiye’de bir
gerçe¤in alt›n› çizmemiz laz›m. ‹fllerimizi biz ken-
dimiz zorlaflt›r›yoruz. Geliflmifl ülkelerde sistem-
ler sorunu çözmek üzere kurgulanm›flt›r. Bizde
ne yaz›kt›r ki sistemler karmafl›klaflt›rmak için
kurgulanm›fl. Kiminle konuflsan›z, en düflük yet-
kiliden en yükse¤ine kadar herkes ayn› fleyi söy-
lüyor, “Mutlaka buraya bir çözüm getirilmesi la-
z›m. Sirkeci Gar›’n›n önüne bir çözüm getirilme-

si laz›m ama sonuç ç›km›yor” diye konufltu. 
Verilen foto¤raf›n ‹stanbul’un imaj› için de za-

rarl› vurgulayan Yalç›ntafl “Oradaki kamyoncu
esnaf›n›n rahatlat›lmas› laz›m” derken “ O mey-
dan›n düzenlenmesi laz›m ki görüntü ortadan
kalks›n” sözleri ile kamyoncuya umut verdi. An-
cak bürokrasi nas›l afl›lacak sorusu yan›t buluna-
bilmifl de¤il. ‹stanbul Ticaret Odas› Baflkan› Mu-
rat Yalç›ntafl bürokrasinin karanl›k koridorlar›n-
da nas›l kaybolundu¤unu, projelerin nas›l tozlu
raflara kalkt›¤›n› “Hadi gelin yapal›m diyorsu-
nuz. Yapam›yoruz çünkü o mevzuat, bu yönet-
melik derken kal›yoruz” sözleri ile anlat›yor.

Komflu’dan kamyoncuya destek

Gümrük 
Müflavirli¤i 
Asgari Ücret
Tarifesi’nde 
de¤ifliklik 

Brisa Ticari Lastikler Sat›fl Müdürü U¤ur Köksalan 

Murat Yalç›ntafl

Mehmet Büyükekfli

T‹M’‹N ÇALIfiMALIRI SONUÇ VERD‹
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