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Motorin Fiyatlar›
‹stanbul :   2.25
Ankara :   2.29
‹zmir :   2.24
Adana :   2.26
D.Bak›r :   2.31
Kayseri :   2.29

Kantareylemi
TOBB’UN 10 YTL’L‹K ÜCRET TALEB‹, fiOFÖRLER‹ Ç‹LEDEN ÇIKARDI

‹‹ppeekk  YYoolluu  GGüümmrrüü¤¤üü’’nnddee  TTOOBBBB’’uunn  kkaannttaarr  kkuurraarraakk  ggiirriiflfl  yyaappaann  aarraaççllaarrddaann  1100  YYTTLL
üüccrreett  aallmmaass››nnaa  tteeppkkii  ggöösstteerreenn  220000  flfloofföörr,,  3355  ddaakkiikkaa  ssüürreeyyllee  yyoolluu  ttrraaffii¤¤ee  kkaappaatttt››

■ TTÜÜRRKK‹‹YYEE Odalar ve Borsalar
Birli¤i’nin (TOBB) fi›rnak’›n Silopi
ilçesindeki ‹pek Yolu ‹çgümrü¤ü’ne
koydu¤u kantarla, floförlerden 10
YTL ücret talep etmesi tepkilere ne-
den oldu.

Yaklafl›k 200 floför, Habur’a gi-
den ‹pek Yolu’nu yar›m saat bo-
yunca trafi¤e kapatt›. fioförler,
“Biz zaten iç gümrü¤e girmeden
önce arac›m›z› kantara sokuyoruz.
Üstelik Habur’dan geçifl yaparken
de 10 YTL’lik kantar paras› veriyo-
ruz. TOBB’un bu uygulamas›n›
onaylam›yoruz” dedi.

Öte yandan yar›m saat süren yol
kapatma eylemi jandarman›n olay
yerine gelmesinin ard›ndan son
buldu.                           >>  33’’ttee

Jandarman›n 
gelmesiyle 
son buldu

Geçifller 10 dakikaya inecek
■ HHAABBUURR  Gümrük Baflmüdürü Mehmet Ulusoy,

çok yak›n bir zamanda araçlar›n, Habur Gümrük sa-
has›nda en fazla 10 dakika bekleyece¤ini söyledi.

Bugüne kadar sürekli gündüz gümrü¤e girifl yapan
araçlar›m›z›n say›s›yla akflam gümrü¤e girifl yapan
araçlar›m›z›n say›s› bir olmad›. Sürekli gündüz girifl ya-
pan araç say›s› daha fazla görünüyor. fioförlerimiz
araçlar›n›n kilolar›n› artt›rmak için depolar›na, lastikleri-
ne veya herhangi gizli bir yere su, kum, çak›l, çimento
gibi maddeler yerlefltiriyorlar. Bu da bizim zaman kay-

b› yaflamam›za ve aksakl›klara neden oluyor.
Habur S›n›r Kap›s›’na yaklafl›k olarak iki hafta sonra

gelecek olan program bizim iflimizi çok rahatlatacak,
dolay›s› ile bu rahatl›k girifl ve ç›k›fllara yans›yacak.
Program kurulduktan sonra bir floför s›n›r kap›s›nda en
fazla 10 dakika duracak. Ve Habur Gümrü¤ümüz bu
program içinde pilot ve örnek gümrük olarak seçildi.
Eskiden iki peron çal›fl›yordu ama flimdi çal›flan peron
say›lar›m›z› alt›ya ç›kard›k. Biz floförlerimizin Irak ta
de¤il de Türkiye’de beklemesinden yanay›z.

““HHaabbuurr’’ddaa,,  yyaakk››nn  zzaammaann  ssoonnrraa  aarraaççllaarr  eenn  ffaazzllaa  1100  ddaakkiikkaa  bbeekklleeyyeecceekk””

> 7’de
Mehmet Ulusoy

Avrupa Birli¤i 
Türk TIR’lar›na
engel ç›kar›yor

Ford Otosan’da yönetim de¤iflti

AANNKKAARRAA Ticaret Odas› Baflkan› Sinan Ay-
gün, Avrupa Birli¤i’nin Gümrük Birli¤i Anlafl-
mas› ve uluslararas› hukuku çi¤neyerek, Türk
TIR’lar›na vize k›s›tlamalar› ve kota uyguland›-
¤›n› söyledi. Kota uygulanmas›n›n karayolu
eflya tafl›mac›l›¤›na ve ihracata büyük darbe
indirdi¤ini savunan Aygün, Gümrük Birli¤i
Anlaflmas›’n›n tekrar gözden geçirilmesi ge-
rekti¤ini belirtti. Gümrük Birli¤i’ne iliflkin Or-
takl›k Konseyi Karar›’n›n 3’üncü maddesinin
“Mallar›n serbest dolafl›m›”n› öngördü¤ünü,
5’inci maddesi ile de bu mallara uygulanan
miktar k›s›tlamalar›n›n ve efl etkili önlemlerin
yürürlükten kald›r›ld›¤›n› hat›rlatt›.      >>  33’’ttee

FORD Otosan Genel Müdürü
olarak 2002 y›l›ndan bu yana
görev yapan Turgay Durak, Koç
Holding Grup Baflkanl›¤›’na geti-
rildi. Durak’tan boflalan yere ise,
Ford Otosan Genel Müdürlü¤ü
görevine, daha önce Genel Mü-

dür Bafl Yard›mc›s› görevini yürü-
ten Michael Flewitt, Genel Müdür
Bafl Yard›mc›l›¤›’na da Ürün Ge-
lifltirmeden Sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s› Ufuk Güçlü atand›.
Atamalar 1 May›s 2007’den itba-
ren geçerli olacak. >>  88’’ddee

MMEERRSS‹‹NN Habur Yük Tafl›mac›la-
r› Yard›mlaflma ve Dayan›flma Ko-
operatifi Baflkan Yard›mc›s› Reber
Haflimo¤lu, yaz›l› aç›klamada
Anavatan Partisi (ANAP) Genel
Baflkan› Erkan Mumcu’nun Habur
S›n›r Kap›s›’n› kapatal›m teklifine
sert tepki gösterdi. “Ya Güneydo-
¤u’yu Türk topra¤› saym›yorsu-
nuz, ya da Güneydo¤u’yu tan›m›-
yorsunuz” diyen Haflimo¤lu, Ha-
bur S›n›r Kap›s›’n›n Güneydo-
¤u’nun can damar› oldu¤unu ve
bunun kapanmas› sonras›nda böl-

gede büyük bir ekonomik çökün-
tünün olaca¤›n› söyledi. Koopera-
tif Baflkan Yard›mc›s›, “Say›n
Mumcu, Habur’u kapatal›m diye-
rek nereye ve kime hizmet etmek
istedi¤inizi anlam›fl de¤iliz. Ya siz
Güneydo¤u’yu Türkiye topra¤› ve
de insan›n› ve Türk milletinden
saym›yorsunuz ya da bölgeyi hiç
tan›m›yorsunuz. Bizim kanaatimiz
ve temennimiz tan›mad›¤›n›z yö-
nündedir. O yüzden müsaade
ederseniz bölgemizi size tan›tmak
istiyoruz” dedi.              >>  88’’ddee

ATO Baflkan› Sinan Aygün

UT‹KAD’tan
RODER’e 

nezaket ziyareti

MAN 2006’da
rekor k›rd›

UULLAAfifiTTIIRRMMAA Bakan› Binali Y›ld›r›m, Aksaray’da 33
kiflinin yaflam›n› yitirdi¤i trafik kazas›nda, otobüsün
yetki belgesiz tafl›mac›l›k yapt›¤› yönündeki tespitleri
dikkate ald›klar›n› ve kazay› araflt›racaklar›n› söyledi.
Bakan Binali Y›ld›r›m, “Malum, gerek flehirleraras› ge-
rek flehir içi gerekse uluslararas› çal›flma yapan yolcu
ve eflya tafl›yanlar›n mutlaka belgeye sahip olmas› la-
z›m. Burada kontrol yap›lmam›flsa bunlar›n araflt›r›l-
mas› yap›lacak. Tabii ki olmamas› gereken bir fley ol-
du¤unu düflünüyoruz” dedi. >>  66’’ddaa

UULLUUSSLLAARRAARRAASSII Nakliyeciler Derne¤i Baflkan› Ta-
mer Dinçflahin, Bulgaristan’›n transit geçifllere k›s›tla-
ma getirmesinin söz konusu olamayaca¤›n› söyledi.
Bulgaristan’la Nisan sonunda ‹stanbul'da Bakanl›k
düzeyinde bir toplant› yap›laca¤›n› belirten
Dinçflahin, “Bu toplant›da sonuca gidelece¤ini
düflünüyorum. Çünkü GATT Anlaflmas›’n›n 5’inci
maddesi mallar›n serbest dolafl›m›n› güvence alt›na
almaktad›r. Transit geçifllere k›s›tlama getirilmesi söz
konusu olamaz” dedi                               >>  66’’ddaa
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5’te

‹stanbul’a
Cadde Alt› otopark

8’de

Magirus’la
yar›flacaklar

8’de

Ulaflt›rma Bakan›:
Kazay› araflt›raca¤›z

Ro-Ro, riskli ve zahmetli bir ifl

Dinçflahin: K›s›tlama
söz konusu olamaz

TTAAfifiIIMMAACCIILLIIKK kavram› kombine tafl›mac›l›k ile da-
ha önemli bir noktada duruyor. Kombine tafl›mac›l›-
¤›n en önemli ayaklar›ndan Ro-Ro tafl›mac›l›¤›, ka-
ra tafl›mac›l›¤›n›n da geliflmesine önemli katk›lar
sa¤layarak maliyet avantaj› sunuyor. 

Günümüzde yeni bir Ro-Ro hatt› oluflturmak zor

ve riskli. RO-RO tafl›mac›l›¤›n›n genel görünümünü
Karadeniz RO-RO ve Konteyn›r Tafl›mac›l›¤› A.fi
Genel Müdürü Ali Gülkanat ile konufltuk. Gülkanat,
RO-RO tafl›mac›l›¤›na girecek olan iflletmelerin, pi-
yasa flartlar›n› iyi bir flekilde de¤erlendirmesi gerek-
ti¤ini savundu. >>  33’’ttee    

Anadolu Isuzu 
yeni modellerini 
Bursa’da tan›tt›

Ali Gülkanat

AANNAADDOOLLUU Isuzu, 03-08 Nisan
2007 tarihleri aras›nda Bursa'da
düzenlenen Otoshow fuar›nda; Ye-
ni Citibus, Yeni Roybus C, Yeni Ur-
ban; kamyon grubunda NPR,
NQR 3D; kamyonet grubunda
NKR-Low, pick-up segmentinde ise
D-Max modelini sergiledi.    > 5’te

ANADOLU YOLCULU⁄UMUZ SÜRÜYOR

Mal sahibi daha dertli
AANNAADDOOLLUU yolculu¤umuzun bu
dura¤›nda, Ro-Ro gemisiyle
Band›rma’ya giden kamyoncu-
larla dertlefltik. Bu kez araç sa-
hiplerinin konu¤u olduk. Birisi
arabas›n›n borcunu ödeyeme-
di¤ini, di¤eri kaçak mazot kul-

lanman›n hiçbir yarar› olmad›-
¤›ndan bahsetti. Konufltu¤u-
muz baflka bir kamyon floförü
ise, belgesiz tafl›ma yapt›¤›n›
anlatt› ve ücretlerin pahal› ol-
mas› nedeniyle belge alamad›-
¤›ndan yak›nd›.          >>  44’’ttee

Haflimo¤lu’ndan ANAP Genel Baflkan›na tepki

Ya Türk topra¤› saym›yor 
ya da bölgeyi tan›m›yor
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MM..NNaaccii  KKaalleennddeerr

Güldürün bu
insanlar›!

E
dirne’den I¤d›r’a uzanan karayolun-
daki yolculu¤umda çok say›da kam-
yoncu esnaf›yla bire bir söylefli yap-

ma imkân› buldum. Nakliye sektörünün
bel kemi¤i bireysel kamyoncular›n hali içler
ac›s›. Artan maliyetler karfl›s›nda her ge-
çen gün eriyen nakliyeci esnaf›, etkin de-
netimlerin yap›lmay›fl›n›n yan› s›ra nakliye
fiyatlar›n›n düflüklü¤ünden yak›n›yor…

Nerede bir kamyoncu görsem arac›m›
sa¤a çekip bafll›yorum söylefli yapmaya.
Bu durumdan kamyoncu dostlar›mda ol-
dukça memnun. Çünkü bugüne kadar hiç
kimse hat›rlar›n› sormam›fl… Kendi tabirle-
riyle; “Herkes anam›z› sordu, herkes ce-
bimize göz dikti, bir fleyler satar›m diye
umdu. Uçan kufl bile bizden nasiplenir-
ken, ilk defa bir ekip bizden menfaat
gözetmeden derdimizi dinledi, üstüne
üstlük hediyeler verdi” diyorlar. Görüfltü-
¤üm kamyoncu dostlar›m›n hemen hemen
hepsinin sorunlar› ayn›: “Bitme noktas›na
geldik. Evimize bir ekmek götüre bil-
mek için iflverenin koydu¤u kurallar
çerçevesinde nakliye yap›yoruz. Kazan-
d›¤›m›z para ise akaryak›t ve vergilere
gidiyor…”

Malumunuz; yurtiçi eflya tafl›mac›l›¤›nda
ekonomik aç›dan en zay›f ve say›sal olarak
en büyük kitleyi teflkil eden tek araç sahibi
gerçek kifliler, kamyonculard›r. Ülkemizde
600 bin’in üzerinde kamyon var. Y›llard›r
üzerinde durulan ama bir türlü ç›kart›lma-
yan Karayolu Tafl›ma Kanunu 59’uncu Hü-
kümet taraf›ndan ç›kart›ld›. Ancak ç›kart›-
lan kanunda kamyoncu esnaf›n›n tan›m›
yap›lmad›… “Tafl›y›c›” deniyor. Ne tafl›y›-
c›s›? Yolcu mu? Yük mü?

Kamyoncu esnaf›n›n faaliyetlerine de-
vam edebilmesi için K1 yetki belgesi flart›
getirildi. Yay›mlanan Karayolu Yönetmeli¤i
ile sektöre geçifl süresi tan›nd›. K1 Yetki
Belgesi için süreler uzat›ld› ve bu flekilde
sektörün yüzde 75(?)’i kay›t alt›na al›nd›…

Büyük umutlarla borç karfl›l›¤›nda al›nan
K1 Yetki Belgesi, kamyoncu esnaf›na ne
getirdi? Bak›n onu kamyoncu dostlar›m
nas›l yorumluyor!... “Bizler belgemizi al-
d›k ama hala korsan çal›flanlar var. Ta-
fl›ma fiyatlar›nda y›k›c› rekabet had saf-
hada. Yollarda belge kontrolleri ise bu-
güne kadar hiç yap›lmad›…”

Kitlesel örgütlenmelerin zay›f oldu¤u
nakliye sektöründe kamyoncular hep tek
bafllar›na mücadele ediyor. Y›k›c› rekabet
bir taraftan, artan maliyetler öbür taraftan
derken kamyoncu esnaf› evine bir ekmek
götürmenin hesaplar› içinde bo¤ulup gidi-
yor. Yük almak için fabrikalar›n kap›lar›nda
günlerce bekleyen floförler ise hep üçüncü
s›n›f insan muamelesi görüyor. Adeta iflve-
ren taraf›ndan afla¤›lan›yor. Yük almak bir
dert, ald›¤› yükü ulaflt›rd›¤› noktada boflalt-
mas› ise ayr› bir dert kamyoncu esnaf› için. 

Oysaki sektörün bel kemi¤i bireysel
kamyoncular›n heykeli dikilmelidir. Bugün
sofram›zda yedi¤imiz ekme¤i, zeytini, pey-
niri onlara borçluyuz. Düflünsenize kam-
yoncular birlik olup üç gün kontak
kapatsalar Türkiye’nin hali ne olur? Nakli-
ye sektörünün yüzde 91’i karayolu ile ger-
çeklefltirilmekte ve bundan dolay› ülke
ekonomisi bir anda çöker.

Hiç kimse ekmek teknesinin zarar gör-
mesini istemez. Ancak kamyoncu para ka-
zanamad›¤› için mecbur kal›yor arac›nda
kaçak akaryak›t, bio dizel hatta 10 numara
ya¤ kullanmaya…

En büyük gider kalemleri akaryak›t ve
akaryak›ta gelen zamlar kamyoncuyu peri-
flan ediyor. Gelirin azalmas› ve giderlerin
gelirin üzerinde olmas› kara kara düflündü-
rüyor. Ucuz yak›t kulland›klar› için nas›l bir
sorunla karfl›laflacaklar›n›n bilincinde ol-
duklar›n› dile getiren floför dostlar›m, “So-
numuz ne olacak bilmiyoruz. Araçlar›-
m›z yeni ve akaryak›ttan tasarruf yap-
mak için de¤iflik yak›t kullan›yoruz. Bu-
da araçlara illaki zarar verecek. Lakin
yapacak baflka bir fleyimiz yok” diyorlar.

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, havayolu ve deniz-
yolu tafl›mac›l›¤›na ucuz akaryak›t sa¤la-
yarak, onlar›n ayakta kalmas›na yard›mca
olurken ülke ekonomisine büyük katk›lar
sa¤layan bu garibanlar› gözden ç›kartmas›
beni aç›kças› düflündürüyor.

K›sacas› kamyoncu esnaf›n›n yaflad›¤›
sorunlar büyük. Bu sorunlar›n çözüme ka-
vuflmas› için baflta sektör dernekleri olmak
üzere hükümete büyük görevler düflüyor.
El birli¤i ile nakliye sektöründe yaflanan
sorunlar›n afl›larak yüzü gülmeyen kam-
yoncu esnaf›n›n kazanc›n›n artaca¤›na
inan›yorum…

Sorunsuz bir nakliye sektörü dile¤iyle
hofl çakal›n…

Nakliyecilere yüz binlerce liral›k belge
paras›, Mesleki Yeterlilik Belgesi için s›nav
flart› getiren zihniyet ne yapmaya çal›fl›yor.

Baflta AB’ye uyum bahanesi olmak üze-
re, gerçek niyeti maskelemek için; kurum-
sallaflma, ifl gücünü artt›rma, hizmet kalite-
si gibi kula¤a hofl gelen gerekçelerle ne AB
ülkelerinde ne de dünyan›n herhangi bir ül-
kesinde olmayan ne varsa yönetmelik zo-
ruyla nakliye sektörüne flart koflulmufltur.

Ayn› zihniyet ne hikmetse bu defa da
tam tersi bir uygulamayla 2001 y›l› 21. Dö-
nem Parlamentosu’nda DSP-MHP-ANAP-
DYP ve FP milletvekillerinin oylar›yla kabul
edilen, ayn› zamanda Türkiye Barolar Birli-
¤i’nin de sahip ç›kt›¤› avukatl›k mesle¤ine
getirilen s›nav flart›n› yürürlükten kald›rm›fl-
t›r. Oysa bu uygulama bütün AB ülkelerin-
de vard›r.

Sevinelim mi, üzülelim mi anlayamad›k.
Bu ülkede nakliyecilik mesle¤i, doktor,
avukat, bakan, milletvekili hatta baflba-
kanl›ktan çok daha hayati öneme sahip-
mifl me¤er.

Evine bir lokma ekmek götürebilmek
için borç-harç ald›¤› kamyonuyla (Üstelik
ço¤u daha borcunu bile ödeyememifl)
onca s›k›nt›ya katlanan kamyoncu esna-
f›ndan a¤›r vas›ta kullanabilmesi için za-
ten olmas› gereken ehliyet d›fl›nda 10.000
YTL belge ücreti, psikotrafik belgesi (Araç

kullanmaya psikilojisi uygun mu de¤il mi
bu raporu alman›z için ‹stanbul’da 2-3
özel hastane var neden devlet hastanesi
de¤il veya bu ifl onlara nas›l verilmifl o da
ayr› bir konu) vb. Belgeleri de alman›z ge-
rekiyor.

Y›llarca vergi vermifl, devlete yük olma-
m›fl, teflvik-kredi istememifl, kay›t alt›nda
iflini yapan küçük iflletmelerden 200.000
YTL belge ücreti, üst düzey mesleki ye-
terlilik belgesi, orta düzey mesleki yeterli-
lik belgesi ve s›nav flart› isteniyor.

Nakliyecili¤e bafllamak için mesleki
tecrübe, akademik kariyer, iflletme sahibi
olmak vb. bile yeterli olmuyor, hatta yüz
binlerce lira para verip belgeli olmak bile
yetmiyor. ‹flletmelerde çal›flt›r›lacak ele-
manlar›n bile nas›l belgeye sahip olaca¤›-
n› ilgili bakanl›k belirlemifl. Ayr›ca onca
paradan sonra, tecrübenin ispat› gereki-
yor. Belirtilen süreden sonra bu ifle girdiy-
sen veya öncesinde genel müdür, müdür-
lük falan yapmad›ysan – yapt›n da ispat-
layamad›ysan mutlaka e¤itim kurslar›na
gitmen ve tabi kazanman gerekiyor. Son-
ras› daha da zor. O kadar çok cezay› flart-
lar var ve yönetmelik o kadar çok s›k de-
¤ifliyor ki bunlar› onca iflin aras›nda takip
edemeyece¤in için bir de avukat veya
avukatlar›n›n olmas› gerekiyor.

‹flte iflin püf noktas› buras›. Senin bu ifli
yapmaman veya yapan›n yan›nda ilelebet
tafleron olarak kalman için elinden geleni
yapan zihniyet u¤rad›¤›n haks›zl›klar kar-
fl›s›nda yeni savunacak, hukuksal müca-
delende seni temsil edecek bir hukukçu-
dan ba¤l› oldu¤u birli¤in istemesine ra¤-
men s›nav flart›n› kald›r›yor.

Bilerek veya bilmeyerek yapt›klar› yan-
l›fllara, ald›klar› kararlar, att›klar› imzalarla
koskoca bir ülkenin gelece¤ine sayg›nl›¤›-
na hatta yok olmas›na neden olabilecek
Baflbakan’dan… Mali – Mesleki Yeterlilik
Belgesi istenmiyor. Kamyoncu esnaf›n-
dan floförden istenen psikolojik uygunluk

belgesi istenmiyor.
Ülke yönetmeye talip politikac›lardan,

parti liderlerinden, Mali – Mesleki Yeterli-
lik Belgesi, teminat istenmiyor.

En ufak hatalar›nda bedelini sa¤l›¤›m›z-
la, hayat›m›zla ödeyece¤imiz doktorlar-
dan binlerce YTL’lik belge ücreti, psikolo-
jik uygunluk belgesi, teminat› istenmiyor.

Hatal› aç›lan bir dava veya hatal›-eksik
savunmadan dolay› müvekkilinin haks›zl›-
¤a u¤rad›¤›n› ispat edemeyen, vatanda-
fl›n ömrünü cezaevlerinde geçirmesine
neden olan, kendisinin ailesinin maddi-
manevi ma¤duriyetine sebep olabilecek
vahim hatalar yapabilen, en önemlisi de
insanlar›n hukuka olan inanc›n› yitirmesi-
ne neden olan – olabilecek avukatl›k mes-
le¤i için var olan s›nav flart› yürürlükten
kald›r›l›yor.

Hukuk fakültesinden mezun olmak ki-
flinin teorik bilgisinin yeterlili¤inin ispat›
olabilir. Avukatl›k bir meslek oldu¤una
göre bu mesle¤i yerine getirip getirmeye-
ce¤inin s›navla belirlenmesinin ne sak›n-
cas› olabilir. Stajdan sonra s›nava giren
bir avukat e¤er kazanmazsa staj› bofla
gidecek, haks›zl›k yap›lm›fl olacakm›fl. O
zaman stajdan önce s›nava tabi tutulsun-
lar. Peki nakliyeciler ne yaps›n?

Bu mesle¤e limanlarda çetele tutarak
bafllam›fl, 20-30 y›l›n› bu sektöre hizmet
ederek geçirmifl, iflletme sahibi olmufl
nakliyeci yüz binlerce YTL belge ücreti
veremiyorsa ne ekonomik krizleri atlat›p
ayakta kalm›fl olabilmesi, ne vergi verme-
si, ne istihdam sa¤l›yor olmas›, ne devle-
te yük olmadan, teflvik istemeden geçi-
mini sa¤lamas›, dürüst ticaret yapmas›
vb. Hiçbir ifle yaram›yor. S›navlardan 100
üzerinden 100’den alsa bakanl›¤›n döner
sermayesine yat›racak serveti yoksa bo-
fluna.

‹flte de¤erli arkadafllar; nakliyecilik
mesle¤i mevcut iktidar ve idare sayesin-

de ülkemizde hatta tüm dünyada en say-
g›n meslek olarak tescil ettirilmifltir. Tafl›-
ma kanunu ve yönetmeli¤i sayesinde 2-3
senedir s›k›nt› yaflad›k. Psikolojimiz bo-
zuldu, ifl yapamad›k, derdimizi anlayacak
milletvekilleri, parti baflkanlar›, bakanlar
sesimizi duyuracak bas›n-medya arad›k.
Üyesi oldu¤umuz hakk›m›z› arayacak,
yan›m›zda olacak diye aidat ödedi¤imiz
odalardan umdu¤umuzu bulamad›k. ‹fl-
letmelerimizi kapatt›k. Yurt d›fl›nda firma-
lar kurup ülkemizi vergiden mahrum ettik.
‹stemeyerek de olsa yan›m›zda çal›flan
insanlar› ve ailelerini bizlerle birlikte iflsiz
b›rakt›k. Bakanl›¤›n döner sermayesine
binlerce YTL para yat›rabilmek için ana-
m›z›n-babam›z›n evlerini ipotek ettirerek
krediler ald›k. Tafleron olmaya zorland›k
ama bak›n bütün bu yaflad›¤›m›z ac›lar-
dan sonra nakliyecili¤in ülkemizin en
sayg›n en de¤erli ulafl›lmas› en zor mes-
leklerden biri oldu¤unu cümle aleme ka-
n›tlam›fl olduk. 

Bende bir nakliyeci olarak dünyan›n en
önemli, sahip olunmas›, ulafl›lmas› en zor
olan mesle¤imden ald›¤›m cüretle bir
öneride bulunuyorum.

Tüm bakanl›klar, Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›
örnek almal›d›r. ‹lgili bakanl›klar›n her biri
döner sermaye oluflturur ve nakliyeciler-
den istenen flartlar› içeren bir de yönet-
melik ç›kart›l›rsa çok k›sa süre içinde
IMF’ye olan borçlar›m›z›n tamam›n› öder,
AB ülkelerine borç veren ülke konumuna
gelebiliriz.

Tafl›mac›l›k sektörüne reva görülen yö-
netmelik flartlar› meslek ve sektör ayr›m›
yapmadan öncelikle ülke yönetmeye talip
olanlardan bafllanarak herkese acilen uy-
gulanmal› ve avukatl›k s›nav› flart› kesin-
likle kald›r›lmamal›d›r. Çünkü özellikle biz-
lerin bu mesle¤i lay›k›yla yapacak maddi
– manevi mesleki yeterlili¤e sahip oldu¤u-
nu kan›tlam›fl avukatlara çok ihtiyac›m›z
var ve hep olacak.

NNiillggüünn  ÖÖNNKKAALL

Bu zihniyet
ne yapmaya çal›fl›yor?

UT‹KAD’tan RODER’e
nezaket ziyareti

Gaziantep’te düzenlenen Irak Uluslararas›
Fuar› tan›t›m toplant›s›nda konuflan Hisar-
c›kl›o¤lu, bu fuar›n Irak Hükümeti’nin,

Irak d›fl›nda ortaklafla gerçeklefltirdi¤i ilk fuar ol-
mas› sebebiyle, daha da büyük bir önem arz eti-
¤ini söyledi.

Gaziantep’in Irak’›n en yak›n üretim ve tedarik
merkezi oldu¤una dikkat çeken Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› R›fat Hisarc›kl›-
o¤lu, “Tarihi ‹pek Yolu güzergah›ndaki Gazian-
tep’in, bugün de hem Irak, hem de di¤er komflu ül-
kelerle ticarette önemli bir konumu bulunmaktad›r.
Böylesine uluslararas› organizasyon için gerekli
altyap›ya da sahip bulunan Gaziantep’te, fuar süre-
since tam bir Türk-Irak rüzgâr› esecektir” dedi.

Fuara baflta Avrupa ülkeleri olmak üzere, 30’u
aflk›n ülkeden, bin 500’e yak›n firman›n kat›l›m›
beklenirken, Irak ve çevre ülkelerden de ziyaretçi
organizasyonu yap›laca¤› aç›kland›.

Anadolu Yakas› Hafriyatç›lar ve Damperli
Kamyonlar Derne¤i Baflkan› Soner Cofl-
kun, flehir içinde hafriyat çeken kamyonla-

r›n en büyük sorununun döküm yerleri oldu¤unu
söyledi.

Coflkun, belediyenin ‹stanbul içinde hafriyat dö-
küm yerlerinin s›n›rl› oldu¤unu belirterek, “En bü-
yük sorunumuz döküm yerlerinin s›n›rl› ve pahal›
olmas›. Yeni sahalar aç›ld›¤› ve döküm paralar› 10
YTL’ye çekildi¤i zaman böyle bir sorun ortadan
kalkar” dedi.

Gülegüle Gazete-
si’nin Sorumlu

Yaz› ‹flleri Müdürü
Yusuf Kenan Vural ile
‹flletmeler Koordinatö-
rü Nesrin Polat
evlendi.

Kad›köy Evlendir-
me Dairesi’nde
15.04.2007 günü dü-
zenlenen nikah töreni
ile dünya evine giren
çiftin nikah flahitli¤ini,
gazeteci Yeliz Bal ile
muhasebeci Sibel Öz-
türk yapt›. Törene
çiftin akrabar› ve ya-
k›nlar›n›n kat›ld›. 

TOBB Baflkan›
Hisarc›kl›o¤lu: 
Irak Fuar› önemli

Hafriyatç›lar›n
en büyük sorunu
döküm yerleri

Mutluluklar diliyoruz

Uluslararas› Tafl›mac›l›k Ve Lojistik
Hizmet Üretenleri Derne¤i (UT‹-
KAD) Yönetim Kurulu, Kosta

Sandalc› baflkanl›¤›nda, Ro-Ro ‹flletmeci-
leri ve Kombine Tafl›mac›l›k Derne¤i'ne
(RODER) nezaket ziyaretinde bulundu. 

Ziyarette RODER ve UT‹KAD yöneti-
mi, sektörün ortak sorunlar› karfl›s›nda
sektör kurulufllar› aras›nda iflbirli¤inin da-
ha da gelifltirilmesi mesaj› verdi.

Görüflmede, kurulufllar aras›nda sektö-
rün asgari müflterekte bulufltu¤u hususlar-
da iflbirli¤ini art›rmas› gerekti¤i savunan
UT‹KAD Yönetim Kurulu Baflkan› Kosta
Sandalc›, “Tafl›mac›l›k sektörü ile freight
forwarder mesle¤i etle t›rnak gibidir. Bir-
birinin tamamlay›c›s›d›r. Bu iki sektörün
temsilcilerinin, ortak sorunlar›n›n çözü-
münde asgari müflterekte birlikte hareket
etmesi, sorunlar›n› kamu ve ilgili kurulufl-
lara aktar›rken ortak hareket etmesi sektö-
rümüzün yarar›nad›r. Bu aç›dan RODER
ile iflbirli¤i olanaklar›n›n gelifltirilmesi bi-
zim için önemlidir” dedi. 

RODER ‹kinci Baflkan› Eroy Soylu
ise “Derne¤imiz için intermodal ve kom-
bine tafl›mac›l›k büyük önem tafl›makta-
d›r. Bu aç›dan tüm tafl›ma türlerinde fa-
aliyet gösteren firmalar›n üyesi bulundu-
¤u UT‹KAD ile iflbirli¤i bizim aç›m›z-
dan da önemlidir” dedi. 

Dernek yöneticileri görüflmelerin art›-
r›lmas› yönünde karar al›rken, toplant› so-
nunda birlikte hat›ra foto¤raf› çektirdi.

UUlluussllaarraarraass››  TTaaflfl››mmaacc››ll››kk  vvee  LLoojjiissttiikk  HHiizzmmeett  ÜÜrreetteennlleerrii  DDeerrnnee¤¤ii  yyöönneettiimmii,,  RRoo--RRoo  ‹‹flfllleettmmeelleerrii  vvee
KKoommbbiinnee  TTaaflfl››mmaacc››ll››kk  DDeerrnnee¤¤ii’’nnee  yyaapptt››¤¤››  zziiyyaarreettttee,,  sseekkttöörrüünn  oorrttaakk  ssoorruunnllaarr››  ddee¤¤eerrlleennddiirriillddii..

UT‹KAD ve RODER
yönetim kurulu üyele-
ri, ortak sorunlara
karfl›, sektör kurulufl-
lar› aras›nda iflbirli¤i-
nin daha da gelifltiril-
mesi mesaj› verdi.

Z‹YARETESEKTÖRÜN ORTAKSORUNLARIDAMGASINI VURDU

Gaziantep Kamyoncular Odas›
Baflkan› Reslan Tabur, 22 bin
olan üye say›s›n›n yaflanan eko-

nomik s›k›nt›lar nedeniyle önemli öl-
çüde düfltü¤ünü aç›klad›.

Kamyon floförlerinin ço¤unlu¤unun
iflsiz ve aç dolaflt›¤›n› belirten Baflkan
Tabur, AKP milletvekillerine sitem etti.

SORUNLAR ÇÖZÜLMED‹

Tabur, “Kamyon floförlerinin sahibi
yok. 22 bin üyemizden flu an 12 veya
13 bin kifli kald›. fioförlerin sorunlar›-
n› her platformda anlatmam›za ra¤men
çözülmedi. Irak’a gidip gelen kamyon
floförlerinin halen can güvenlikleri
yok. fioförler yük tafl›yarak birkaç ku-

rufl para kazanabilme ad›na akflama
kadar ambar önlerinde bekliyor. Çok
say›da üyemiz evine ekmek götürmez
hale geldi. Bizim sonumuz ne olacak
bilemiyorum” dedi.

RESM‹ BELGE SORUNU

Kamyon floförlerinin karayollar›nda
rahatça yük tafl›yabilmelerinin önünü
açan resmi belgelerin çok pahal› oldu-
¤unu belirten Tabur, “Resmi belgeleri-
ni tamamlayamayan kamyon floförleri
karayollar›nda istedikleri gibi tafl›ma-
c›l›k yapam›yor. Tafl›mac›l›k belgesi
için bize baflvuran üyelerimizin ço-
¤unlu¤u paras›zl›ktan yak›n›yor” diye
konufltu. GGaazziiaanntteepp  KKaammyyoonnccuullaarr  OOddaass››  BBaaflflkkaann››  RReessllaann  TTaabbuurr..
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A
nkara Ticaret Odas› (ATO) Baflkan›
Sinan Aygün Avrupa Birli¤i’nin
Gümrük Birli¤i Anlaflmas› ve ulusla-
raras› hukuku çi¤neyerek, Türk pla-

kal› TIR’lara vize k›s›tlamalar› ve kota
uygulad›¤›n› ifade etti. 

GÖZDEN GEÇ‹R‹LMEL‹
Türk TIR’lar›na kota uygulanmas›n›n, karayo-

lu eflya tafl›mac›l›¤› ve ihracata büyük darbe in-
dirdi¤ini savunan ATO Baflkan›, Gümrük Birli¤i
Anlaflmas›’n›n tekrar gözden geçirilmesi gerekti-
¤ini dile getirdi.

Gümrük Birli¤i’ne iliflkin Ortakl›k Konseyi
Karar›’n›n 3. maddesinin “mallar›n serbest dola-
fl›m›”n› öngördü¤ünü, 5. maddesi ile de bu mal-
lara uygulanan miktar k›s›tlamalar›n›n ve efl etkili
önlemlerin yürürlükten kald›r›ld›¤›n› hat›rlatan
Aygün, flöyle konufltu: 

“Mallar›n transit geçifl serbestli¤ine getirilen
her türlü ayr›mc› ve keyfi zorluklar, Gümrük Bir-
li¤i’ne ayk›r›d›r. Hukukun ve özgürlüklerin savu-
nucusu oldu¤unu iddia eden Avrupa Birli¤i hu-
kuku ayaklar alt›na al›yor, ticaret özgürlü¤ümüzü
k›s›tl›yor. Türk plakal› kara tafl›tlar›na kota koya-
rak, serbest dolafl›m› engelliyor.”  

BUNUN ADI Ç‹FTE STANDART
Avrupa Birli¤i’nin, Türk TIR’lar›na uygulanan

kotaya çirkin bir k›l›f uydurdu¤unu dile getiren
Aygün flöyle devam etti: “Uluslararas› karayolu
eflya tafl›mac›l›¤›n›n mallar›n serbest dolafl›m›
kapsam›nda de¤il hizmetlerin serbest dolafl›m›
kapsam›nda oldu¤unu savunuyor. Hizmetlerin
serbest dolafl›m›n›n da tam üyelikten sonra söz
konusu olaca¤›n› söylüyor. Ancak konu Rumlar
olunca, limanlar›m›z› ve havaalanlar›m›z› açma-
m›z için bask› yap›yor ve bu talebini mallar›n
serbest dolafl›m› ilkesine dayand›r›yor.”

Avrupa Topluluklar› Adalet Divan›’n›n, Avru-
pa Birli¤i içinde benzer sorunlar yaflayan ülkele-
rin açt›¤› onlarca davada “Tarife d›fl› engeller ge-
tirilemeyece¤ine” karar verdi¤ini hat›rlatan Ay-
gün, “Avrupa Birli¤i, Adalet Divan›’n›n kararla-
r›n› hiçe say›yor” dedi. 

Türk TIR’lar›na kota konulmas›ndan di¤er ül-
ke TIR’lar›n›n yarar sa¤lad›¤›na dikkati çeken
Aygün, “Örne¤in Moldova TIR’lar› Türkiye’ye
bofl girip dolu ç›k›yor. Yani Türkiye’nin ihraç
mallar›n› Moldova TIR’lar› tafl›yor” diye konufl-
tu. Aygün, Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i’nin
verilerine göre, 2004 y›l›nda Moldova’dan Türki-
ye’ye bofl giren TIR say›s› 2 bin 980 iken, 2006
y›l›n›n ilk sekiz ay›nda bu say›n›n 3 bin 943’e
ç›kt›¤›n› vurgulad›.

C M Y K
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Denetimsizli¤in
Ma¤durlar›

Yeni Karayolu tafl›ma mevzuat› gere¤i
yasalara sayg› duyan, devletin otorite-
sine güvenen tafl›mac›lar›m›z büyük

mali bedeller ödeyerek tafl›ma lisanslar›n› al-
d›lar. 

Alamayanlar›n büyük ço¤unlu¤u da maddi
yetersizliklerden dolay› almam›fllard›r. Bu
denli lisans ücreti ödeyen tafl›mac›lar›m›z de-
netimsizli¤in ma¤duru durumundad›rlar.

4925 say›l› Karayolu Tafl›ma Kanunu ve il-
gili karayolu tafl›ma mevzuat› iki y›l gibi k›sa
bir zaman dilimi içerisinde parlamentomuzda
dahi tart›fl›lmadan, muhalefetinde kat›l›m› ile
sivil toplum örgütlerinin menfi görüfllerine
ra¤men yasallaflm›flt›r.

Feryat gözard› edilerek mevzuat yürür-
lü¤e girdi

Tafl›mac›l›k sektörü ile ilgili gerekli son-
dajlar yap›lmam›flt›r. Bu denli genifl bir sek-
törün nas›l denetlenece¤i, kimlerin denetle-
nece¤i hesaplanmadan sadece kanun
metni haz›rlanm›fl ve sektörümüzün adeta
feryad› göz ard› edilerek mevzuat yürürlü¤e
konulmufltur.

Geçen yaz›mda belirttim, belge ücretleri
her gün artarak yol almaya devam ediyor.
Yeni tafl›ma düzeninin hiçbir olumlu taraf›n›
görmeden 5 y›l gelip çatacak gene astrono-
mik bedellerle belgeler yenilenecek. Acaba
tafl›mac›l›k sektörünün d›fl›nda bu denli yük-
sek bedellerle lisanslar›n al›nd›¤› ve yenileme
ücretlerinin ve süresinin bu düzeyde oldu¤u
bir sektör var m›d›r? Cevap, hay›r yok! O hal-
de ne yap›lmak isteniyor, sektör olarak anla-
maya çal›fl›yoruz ama kuflkular›m›z artarak
devam ediyor.

Karayolu tafl›ma mevzuat›n›n k›smen uy-
gulanmas› mevzuat›n ilkeleri aç›s›ndan
mümkün de¤ildir. Bu mevzuat›n üç saç aya-
¤› vard›r: Mesleki Yeterlilik, Mesleki Sayg›nl›k
ve Mali Yeterlilik.

Mesleki Yeterlilik ve Mesleki Sayg›nl›kla il-
gili haz›rlanan yönetmelik gere¤i tüm sürücü-
lerin ve tafl›mac›l›k sektörü mensuplar›n›n
belgelendirilmesi öngörüldü. Ne hazindir ki
bu anlamda da ciddi bir çal›flma yap›lmadan
alelacele mevzuat yürürlü¤e konuldu. Yakla-
fl›k 3 milyon kiflinin belge alaca¤› bir proje sa-
dece Gazi Üniversitesi’ne havale edildi. Bel-
ge al›nmas› için anlams›z birçok evrak isten-
di, sonra bunlar›n anlams›z oldu¤u anlafl›ld›
ve sadelefltirildi ama bu arada alt› ay geçti.

Birkaç çal›flan 3 milyon belge düzenle-
meye çal›fl›yor

Birkaç tane memur 3 milyon kiflinin belge-
lerini düzenlemeye çal›fl›yor. SRC 4 isteyene
SRC2 veriyor veya belge birisine foto¤raf
baflkas›na ait bir belge gönderiyor. Müraca-
atlarda evrak takip numaras› vermiyorlar, her
yönü ile bir keflmekefllik yaflan›yor, böyle de-
vam ederse 4 veya 5 y›l sonra bu belgeler ta-
mamlanacak gibi görünüyor. Oysa biz Mo-
torlu Tafl›y›c› Kooperatifleri olarak Müktesep
Hak ba¤lam›nda sürücü belgesini ibraz eden
herkese ticaret odalar› vas›tas› ile istenen
SRC belgelerinin verilmesini istemifltik.

Mali yeterlilik aç›s›ndan da durum farkl› de-
¤il. Sektörümüzün iflletme sermayesi dahi
belge ücreti ad› alt›nda kendilerinden al›nd›.
Haks›z rekabet önlenmedi¤i için tafl›ma nav-
lunlar› her gün düflerek devam ediyor, sektör
para kazanam›yor. Tafl›ma filosunun yüzde
70’i 22 yafl›n üstünde. Sektörün kendini ye-
nileyece¤i hiçbir proje yok. Sektörün sundu-
¤u projeler de bakanl›k taraf›ndan de¤erlen-
dirilmiyor. Örne¤in filonun yenilenmesi ile ilgi-
li kooperatifler olarak araç al›m›nda bir sefe-
re mahsus KDV yüzde 1 al›ns›n, eski araçlar
ÖTV yerine say›ls›n, Halk Bankas› kamyon-
culara kefil olsun istedik, ilerleme ne yaz›k ki
yok. Buna benzer Plaka Tahdidi ve Ton / Km
uygulamas› ile ilgili taleplerimize de ciddi an-
lamda cevap alamad›k.

Pratikte denetim yap›lm›yor
Bu tabloya bak›ld›¤›nda neyi denetleye-

cekler, SRC isteyecekler? ‹steyemezler çün-
kü veremediler. UDY ve ODY ayn› düzeyde
lisanslar› denetleyecekler ama denetleyemi-
yorlar, çünkü lisans almayanlar küçümsen-
meyecek düzeyde fazla. Bu durumu da net
olarak hiç kimse bilmiyor. Çünkü do¤ru ista-
tistikler yok. Sektörün büyük ço¤unlu¤unun
belge ald›¤›n› var saysak bile bu belgeleri de-
netleyecek kurum yok. Ulaflt›rma Bakanl›¤›
her gün yeni yeni yetki devirleri yap›yor ama
pratikte denetim falan yok.

E¤er mevzuat bir bütün olarak denetlen-
meyecekse sektörümüze maddi anlamda
hiç bir fayda sa¤lamayaca¤› aflikârd›r. O hal-
de Müktesep Hak ba¤lam›nda 25 fiubat
2006 tarihine kadar lisans alan tüm tafl›mac›-
lar›m›z›n lisanslar› bir sefere mahsus 10 y›ll›k
bir süreden sonra yenilemeli, yenileme sure-
si 2011 yerine 2016 olmal›, aksi takdirde evi-
ni bark›n› ipotek ederek bankadan faizle kre-
di alarak lisans›n› alan tafl›mac›lar›m›z›n ma¤-
duriyeti artarak devam edecektir.

AB Türk plakal› TIR’lara
tafl›ma engeli ç›kar›yor
ATO Baflkan› Sinan Aygün, AB’nin Gümrük Birli¤i Anlaflmas›’n› ihlal ederek Türk
TIR’lar›na tafl›ma engeli ç›kard›¤›n›, bunun da ihracata darbe vurdu¤unu söyledi.

Ro-Ro, riskli ve zahmetli bir ifl

T
afl›mac›l›k kavram› kombine tafl›mac›l›k
ile daha önemli bir noktada duruyor.
Kombine tafl›mac›l›¤›n en önemli ayak-
lar›nda Ro-Ro tafl›mac›l›¤›, kara tafl›ma-

c›l›¤›n›n da geliflmesine önemli katk›lar sa¤laya-
rak maliyet avantaj› sunuyor. 

Günümüzde yeni bir Ro-Ro hatt› oluflturmak
zor ve riskli. Ro-Ro tafl›mac›l›¤›n›n genel görü-
nümünü Karadeniz Ro-Ro ve Konteyn›r Tafl›ma-
c›l›¤› A.fi Genel Müdürü Ali Gülkanat ile konufl-
tuk. Gülkanat, Ro-Ro tafl›mac›l›¤›na girecek olan
iflletmelerin, piyasa flartlar›n› iyi bir flekilde de-
¤erlendirmesi gerekti¤ini savundu.

Karadeniz Ro-Ro olarak hangi hatlarda se-
fer düzenliyorsunuz? 

fiirketimiz 1994 y›l›nda bafllayan Roro hatt›
hizmetlerine Samsun – Novorossisk/Rusya ve
Zonguldak –Skadovsk/Ukrayna hatt›nda M/V
Ulusoy-1 ve M/V Ulusoy-2 gemileri ile devam
ediyor.

Zonguldak-Ukrayna hatt›nda ayda 8 sefer,
Samsun-Novorossisk hatt›nda ise ayda 10 sefer
düzenliyoruz. 

Bu hatlar›n›zda toplam kaç kifli çal›fl›yor? 
Yap›lan bu düzenli seferlerimiz de verilen hiz-

metlerimiz toplam 198 çal›flan›m›z ile Ska-
dovsk/Ukrayna, Novorossisk/Rusya, Samsun ve
Zonguldak ofislerimizin ba¤l› bulundu¤u ‹stan-
bul merkez ofisimizden idare ediliyor. Yani gemi
bafl›na 100 kifli istihdam ediyoruz.

Ro-Ro tafl›mac›l›¤›n›n kara tafl›mac›l›¤› kar-
fl›s›nda ne gibi avantajlar› var?

Gemilerimiz ile tafl›nan TIR araçlar›n›n en seri
ve güvenli bir flekilde Rusya, Ukrayna ve Kaza-
kistan gibi ülkelere ulaflmas› için Ro-Ro hatlar›
çok büyük önem tafl›maktad›r.

Bu TIR araçlar›n›n kara yolu ile bu ülkelere
ulaflabilmeleri için 3-4 ülkeyi geçmeleri ve bin-
lerce km yol yapmalar› gerekiyor. Karayolu ile
yap›lan tafl›malar için ekstra akaryak›t giderleri,
geçifl belgesi giderleri, geçilen ülkeler için vize
giderleri, araç giderleri (amortisman, lastik, ta-
mir-bak›m-onar›m giderleri vb.), floför giderleri
ve en önemlisi büyük zaman kay›plar› oluflmak-
tad›r.

Karadeniz Ro-Ro hatt›n›n di¤er hatlarla
k›yasland›¤›nda nas›l bir görüntü çiziyor?

Karadeniz hatt›nda verilen Ro-Ro tafl›mac›l›-

¤› hizmeti, Türkiye’de hizmet veren di¤er Ro-
Ro hatlar›ndan ve baflka ülkelerde yap›lan Ro-
Ro tafl›mac›l›k hizmetlerinden farkl› ve meflak-
katlidir.

Limanlar aras› transit sürelerinin k›sa olmas›
(14-15 saat), çal›fl›lan limanlara yak›n havaalan-
lar›n›n bulunmamas›, yolcular›n ve floförlerimi-
zin havaalan› ve limanlar aras› transferlerinde
problemlerin yaflanmas› sebebiyle Karadeniz
hatt›nda çal›flmas› gereken gemilerin ROPAX
yani TIR ve yolcu tafl›yabilen gemiler olmas›
mecburiyeti vard›r. Bu da Ro-Ro gemilerine
oranla çok daha büyük bir maliyet demektir.

Geçifl belgelerinde büyük s›k›nt›lar yafl›yo-
ruz. Rusya’da 2000 y›l›na kadar verilen 10 bin
500 adet ikili/transit geçifl belgesi,  2001 ve
2002 y›llar›nda 3 bine düflürülmüfl, 2002 y›l›n-
da ise 5 bin adete ç›kar›lm›flt›. Rusya, Ukrayna
ve Kazakistan için verilen geçifl belgeleri çok
yetersiz kalmaktad›r. 

Geçifl belgesi aç›¤›, firmalar›m›z taraf›ndan
yüklemesi yap›lan her Rus ve Kazak plakal›
araç karfl›l›¤› verilen 4 adet tek tip bonus belge
ile bugün için karfl›lanmaya çal›fl›lmakta. An-

cak bu da yeterli de¤il. Ço¤u kez araçlar ve ge-
miler bu yüzden limanlarda beklemek zorunda
kal›yor.

Bu zor flartlar karfl›s›nda kapat›lan hat-
larda olsa gerek?

Sürekli yaflanmakta olan bu s›k›nt›lar nede-
niyle Karadeniz’de hizmet vermifl olan Rize-
Poti/Gürcistan hatt› 2006 y›l›nda, Samsun –
Illchevsky  /Ukrayna hatt› 2001 y›l›nda, Derin-
ce–Ill›chevsk/Ukrayna hatt› 1999 y›l›nda, De-
rince-Köstence/Romanya hatt› 1998 y›l›nda,
Zonguldak-Novoross›sky/Rusya hatt› da 1998
y›l›nda kapanmak durumunda kald›. 

Örnekleri ço¤altmak istedi¤imizde 2006 y›-
l›nda bafllayan Dikili/Volos hatt›n›n da kapan-
mak zorunda kald›¤› ve yine Kepez (Çanakka-
le)/Italya aras›nda birkaç ay önce bafllayan hat-
t›n da çok büyük zarar etmekte oldu¤unu da
söyleyebilirim.

Sonuç itibariyle bir Ro-Ro hatt› iflletmesi-
nin maliyetleri nelerdir?

Netice olarak Ro-Ro hatt› iflletmek, çok zor
ve maliyetli bir ifl. Gemi bafl›na 100 kifliye ya-
k›n istihdam gerektiriyor. Ciddi bir sistem ve
know-how gerektiriyor. Tüm liman hizmetleri
ve di¤er harcamalar peflin ödendi¤i halde tahsi-
latlar›m›z vadeli yap›lmakta oldu¤undan ciddi
bir finans gücünüz olmak zorundad›r. 

Ropax olan gemilerimiz yolcu da tafl›d›¤› için
her türlü sigorta yapt›r›lmakta ve bu da ciddi bir
maliyet getirmektedir. Buna karfl›l›k, maalesef,
piyasada sigortas›z olan gemiler de çal›flmakta
ve kimse bu tehlikenin fark›nda de¤il.

Özellikle Rusya’da, dünyan›n hiçbir liman›n-
da olmayan oranlarda, çok yüksek liman mas-
raflar› ödemekteyiz. Her seferde toplad›¤›m›z
navlunlar›n %70-75 i liman masraflar›na git-
mektedir. Gemileri doldurarak s›k sefer yapa-
mad›¤›m›z zaman zarar kaç›n›lmaz oluyor.

Son olarak söylemek istedi¤iniz bir fley
var m›?

Bu hatlar için 1994’ten beri çok büyük yat›-
r›mlar yapt›k ve yapmaya da devam edece¤iz.

Tüm zorluklara, zaman ve para kay›plar›na
ra¤men, flirketimiz en iyi servisi verme gayreti-
ni sürdürmektedir. fiartlar›n elvermesi ve de
araç potansiyelinin artmas› halinde flirketimiz
gerekli gemi arz›n› gerçeklefltirecek imkanlara
da sahiptir.

DÜZELTME

Tafl›mac›lar Gazetesi’nin 10 Nisan 2007
günü yay›nlanan say›s›nda, 3’üncü

sayfam›zda yazan Nizamettin Karada¤’›n
soyad›, teknik bir hata nedeniyle KAPLAN

olarak ç›km›flt›r. Yazar›m›zdan ve
okurlar›m›zdan özür dileriz. 

A
TO
Baflka-
n›, ta-

rife d›fl› engel-
ler nedeniyle
Türkiye’nin ih-
racat› son dört
y›lda yüzde 138
oran›nda art›fl
kaydetmesine
karfl›n, AB’nin
belge kotala-
r›nda sadece
yüzde 32’lik
bir art›fl
sa¤land›¤›na
dikkat çekti.
Kotalar›n aci-
len kald›r›lmas› için hükümetin harekete
geçmesini isteyen Aygün, flöyle konufltu: 

“Türk nakliyecilere haks›z muamele
yap›l›yor. AB ile iliflkilerimizi yürüten
Devlet Bakan› Ali Babacan, sorunu acil
gündem maddesi olarak Ortakl›k Konse-
yi’ne tafl›mal›d›r. Ortakl›k Konseyi arac›-
l›¤›yla tafl›ma kotalar› ve vize k›s›tlamala-
r› hakk›nda Avrupa Topluluklar› Adalet
Divan›’ndan görüfl talep etmelidir. Adalet
Divan›’n›n verece¤i ön hukuki karar ba¤-
lay›c›d›r. Sorun bu yolla en fazla 6 ay için-
de çözüme kavuflur.”

S‹NAN AYGÜN’DEN
BABACAN’A ÇA⁄RI

Karadeniz RO-RO ve Konteyn›r
Tafl›mac›l›¤› A.fi Genel Müdürü

Ali Gülkanat: “Gemilerimiz ile ta-
fl›nan TIR’lar›n, en seri ve güvenli
bir flekilde Rusya, Ukrayna ve Ka-

zakistan gibi ülkelere ulaflmas›
için Ro-Ro hatlar› çok büyük

önem tafl›maktad›r.”

Devlet Bakan› 
Ali Babacan

ATO Baflkan›
Sinan AygünHabur S›n›r Kap›s›’nda büyük

s›k›nt›lar yaflayan floförler, bu
sefer de kantar ücretine isyan

etti. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-

¤i’nin (TOBB) geçti¤imiz ay faaliyete
bafllayan ‹pek Yolu ‹ç Gümrü¤ü girifli-
ne kantar koyup 10 YTL ücret almaya
bafllamas› floförlerin tepkisine yol açt›. 

Silopi’ye girerken ve Habur S›n›r
Kap›s› girifl ve
ç›k›fllar›nda
araçlar›n› kanta-
ra sokan floför-
ler, “Biz zaten iç
gümrü¤e girme-
den önce Silo-
pi’de arac›m›z›
kantara sokuyo-
ruz. Habur’dan
girifl ç›k›fl yapar-
ken de 10’ar
YTL’lik kantar
paras› veriyoruz.
TOBB iç güm-
rü¤e kantar kur-
mufl ve bizden
10 YTL para is-
tiyor. Zaten bir-
çok yerde arac›-

m›z› kantara sokuyoruz. Böyle bir uy-
gulama olamaz” diyerek, tepkilerini
gösterdi. fioförler, TOBB taraf›ndan iç
gümrük sahas›nda kurulan kantardan
10 YTL al›nmas›n› protesto etti.

Yaklafl›k 35 dakika Habur S›n›r Ka-
p›s›’na giden ‹pek Yolu’nu trafi¤e ka-
patan floförler, jandarman›n olay yeri-
ne gelmesi üzerine yolu boflaltt›.

Yaflanan geliflmeler sonras› çeflitli
sivil toplum örgütlerinin TOBB ve Va-
lilikle görüflmeler yapt›¤› bildirildi.

Habur’da
kantar isyan›
yol kapatt›

TTOOBBBB’’uunn  ppaarraa  iisstteemmeessii  çç››lldd››rrtttt››
fifioofföörrlleerriinn  eeyylleemmii  yyaakkllaaflfl››kk  3355  ddaakkiikkaa  ssüürrddüü

Halil COfiKUN / Habur

TTOOBBBB’’uunn  kkaann--
ttaarr  kkuurraarraakk  ggii--

rriiflfl  yyaappaann
aarraaççllaarrddaann

1100  YYTTLL  üüccrreett
ttaalleebbiinnee  tteeppkkii
ggöösstteerreenn  yyaakk--
llaaflfl››kk  220000  flfloo--
fföörr,,  IIrraakk’’aa  ggii--
ddeenn  ‹‹ppeekk  YYoo--

lluu’’nnuu  3355  ddaakkii--
kkaa  ssüürreeyyllee  ttrraa--

ffii¤¤ee  kkaappaatttt››..

Irak'›n kuzeyindeki Musul kentinde
yük tafl›yan befl TIR sürücüsünün,
silahl› bir grup taraf›ndan öldürüldü-

¤ü ve araçlar› atefle verdi¤i bildirildi.
Irak emniyet yetkililerinden al›nan

bilgiye göre, Mu-
sul’da yap›lan sal-
d›r›da, Irak’a yük
tafl›yan befl TIR sü-
rücüsünün öldü¤ü
belirtti. Sürücülerin
uyru¤u hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verilmez-
ken, sald›rganlar›n olaydan sonra araçlar›
atefle vererek kaçt›klar› belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, bölge polisinin
olayla ilgili kent çevresinde genifl ope-
rasyon bafllatt›¤› kaydedildi.

Irak'›n kuzeyinde yük tafl›yan çok sa-
y›da Türk floför bu flekilde sald›r›larda
hayat›n› kaybetmiflti.

Musul’da 5 
TIR floförü 
öldürüldü

SSaalldd››rrggaannllaarr  aarraaççllaarr››  aatteeflflee  vveerrddiilleerr..
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OOkkaann  AALLTTAANN

Sürücülerin
dikkatine!

Bu hafta sizlere, tafl›mac›l›k kavram›-
n›n derinliklerini tarif etmek ve tari-
hinden bahsetmek istiyordum. Fa-

kat küçücük canlara mal olan korkunç ka-
za haberinden sonra, teorik yaz›m› baflka
bir tarihe erteledim.

Sizlerle bu sefer, pratik bilgiler içeren bir
yaz›m› paylafl›yorum.

Türkiye’de tafl›mac›l›k, dünyadaki di¤er
ülkelerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda belki de en
yüksek oranda karayollar› üzerinde ger-
çeklefliyor. Herkes, Türkiye’deki karayolla-
r›n›n yetersizli¤inden bahsederken, tüm ta-
fl›mac›l›¤›n gerçekleflti¤i karayollar›m›za
çok da haks›zl›k etmememiz gerekiyor. En
çok ticari arac›n sat›ld›¤› Avrupa ülkesi un-
van›na sahip olmam›z›n yan›nda her y›l yol-
lara ç›kan 1 milyonun üstündeki motorlu
tafl›t da karayollar›m›zdaki bofl metrekare-
lerin azalmas›na neden oluyorlar.

Dolay›s›yla trafik en yo¤un günlerini yafl›-
yor. Daha yo¤un günler de kaç›n›lmaz ola-
rak ufukta... Herkes ya “geziyor” ya da “ta-
fl›yor”!...

Fakat bu s›k›fl›kl›k içinde trafi¤e çok da-
ha dikkat etmemiz gerekiyor. Modern tek-
nolojilerle çok daha h›zl› giden küçük oto-
mobiller, daha yüksek torklu motorlarla, ta-
kometrelerini k›rm›z›ya boyayan otobüsler
ve a¤›r yükleri alt›nda sab›rla ilerleyen çeki-
ci ve kamyonlar... fiehirler aras› yollarda
uzun sürüflün yorgunlu¤uyla herkesin biraz
daha yavafl araç kullanmaya bafllamas›
flart!.. Düflen h›za ra¤men, di¤er “bofl”
araçlar›n da bu sakin trafi¤e uyum göster-
meleri zaruri!.. Bu anlamda sizlere birkaç
basit fakat önemli hat›rlatma yapmak isti-
yorum.

Hepimizin güvenli¤i için ortalama h›z›m›-
z›n bile alt›nda gitmemiz gerekiyor!

Sol fleritleri ve emniyet çizgilerini iflgal et-
mememiz gerekiyor!

Bazen araç gruplar› h›zlansa da, araç
içinde can›m›z s›k›lsa da, onlara kap›l›p ga-
za yüklenmemiz gerekiyor!

Önceden kazanm›fl olduklar› devirleri
koruyarak birbirini sollayan a¤›r tafl›tlara
anlay›fl göstermemiz gerekiyor! (Bu arada
devir koruyaca¤›m diye rampa ortalar›n›
uzun süre iflgal etmemeliyiz!)

Önümüzdeki araçlar› takip ederken, en
az 50 metrelik fren mesafemizi korumam›z
gerekiyor! 

Karfl›dan araç gelmedi¤ine ve arkan›zda
sizden daha h›zl› bir araç olmad›¤›na emin
olmad›kça sollama yapmaktan kaç›nma-
m›z gerekiyor! (Sinyal verilince sola ç›kma
hakk› elde edilmez! Arkadan gelenin her
zaman güçlü frenleri olmayabilir!)

Sollama yapaca¤›m›z öndeki arac›n sü-
rücüsünün bizi görmüfl oldu¤undan da
emin olmam›z gerekiyor!

Birden fazla arac› ayn› anda sollaman›n,
kesinlikle çok büyük tehlike getirece¤ini
unutmayal›m!..

Tüm flerit de¤ifltirme ve dönüfllerde sin-
yal vermeli ve k›sa huzmeli farlar›m›z› gün
›fl›¤›nda da aç›k tutmal›y›z!

Araç içinde gürültülü ya da çok rahatlat›-
c› müzik dinlememiz gerekiyor.

Dikkatimizin da¤›ld›¤›, reflekslerimizin
düfltü¤ü anda, ilk mola yerine dinlenmeye
çekilmemiz gerekiyor!

Uzun yola her zaman, kendimizi olabildi-
¤ince dinç hissetti¤imiz zamanda, çok faz-
la yemek yemeden ç›kmal›y›z. 

Uzun sürüfller için yan›m›zda dikkatimizi
açacak kahve özlü içecekler bulundurma-
m›z da gereklidir. (Bunlar› ise her zaman
kam›fll› tüplerle içmeliyiz!)

Sab›rl›, sakin ve anlay›fll› olun!
Sadece kendi arac›n›z›n direksiyonunda

oldu¤unuzu ve baflkalar›na trafik kurallar›n›
yeniden ö¤retemeyece¤inizi, unutmay›n!

Yavafl giderek, riskleri en aza indirece¤i-
nizi, hedef noktam›za da tam zaman›nda
ulaflaca¤›n›z›, akl›n›zdan ç›karmay›n!

Bu arada azami süratin yan›nda mini-
mum h›z kurallar›na da uymal›y›z!..

Zorunlu olmad›kça mesai saati bafllan-
g›ç ve bitiminde, a¤›r tafl›tlar› büyük flehir
trafi¤ine sokmay›n! (Çok gereksiz küçük
kazalar›n her zaman çok s›k›fl›k trafikte ya-
fland›¤›n› hat›rlay›n!)

Son olarak, insan tafl›yanla, cans›z yük
tafl›yanlara birkaç sözüm daha var!.. Lüt-
fen, “can tafl›yan”lar›n her koflulda önceli¤i
oldu¤unu unutmay›n!.. “Can” tafl›yanlar
da, “can” tafl›d›klar›n› her salise hat›rlama-
l›lar, ona göre gaza bas›p, direksiyon çevir-
meliler!..

O “can”lardan birinin, can›n›zdan çok
sevdi¤iniz yavruca¤›n›z›n “can”› olabilece-
¤ini akl›n›zdan ç›karmay›n!..

SER‹ ‹LANLAR

Fikret acar
0542  8254870
Renault 2006 model Minibüs

uzun sasi 36b›n km de avc›-
lar_b.duzu aras›nda aytur turizm-
den ayl›k net 1400ytl ›fliyle beraber
sah›b›nden sat›l›kt›r.kl›ma yok

Fiyat› 38000 YLT
Zafer Noyan
Fiyat›: 40000 YTL
0535 4157856
Fargo Kamyon 1999 model
Sahibinden satl›k araç çok temiz-

dir damperli kamyon
GÜRBÜZ YILMAZ
0535 8951401
18+1
Fiyat›: 36000 YTL
Peugeot Midibüs 2007 model
Sah›b›nden 2.8 karsan 3000km

de bagc›lar bolges›nden sat›l›kt›r.
GÜRBÜZ YILMAZ
0535 8951401
18+1
Fiyat›: 25000 YTL
Peugeot Midibüs 2005 model
2.8 isuzi motor j.9 full orj›nal sah›-

b›nden 4 tek ›fl›yle beraber sat›l›kt›r.
Turap Yazar
0537 2272858
Isuzu Midibüs 2002 model
Fiyat›: 62000 YTL
arac›m çok temiz kazas›z kli›mal›

mikrofonlu çay kahve makinal›
elektrikli aynal körüklu koltuklu mu-
ayyer›

Yusuf ERDO⁄AN
0537 6883257
DAF Çekici 1992 model
Fiyat›: 36.000 YTL
DAF 95/400 LASTIKLER YENI

ARAC MUHAYYER
Yusuf ERDO⁄AN
0537 6883257
Çekici 1984 model
Fiyat›: 9.000 YTL
1984 model 13/60 2/42 tenteli

yar› romork taban kapaklar balata
kampana yen› dorse

EMRULLAH TULUM
0543 2714622
Mercedes Kamyon 1995 model
Fiyat›: 34.000YTL
motor. blok. pompa. turbo. s›f›r

kab›n orz›nal boya bey pazar› kasa
arac muayyer

CENG‹Z GÜMÜfi
0533 8160577
Renault Çekici 2001 model
Fiyat›: 82.000 YTL
çekici model : 2001
motor 01.02.2007 tarihinde yap›l-

m›flt›r. lastikler %90.
dorse model : 2005 8,5 m. dam-

perli konya özgül yap›m›, lastikler
%85 dir.

Murat Ünal
‹MAMO⁄LU OTOMOT‹V A.fi.
0533 6824870
0 216 5612210
Scania Çekici 1998 model
124L 400
Fiyat›: 36000 EURO mavi renk

lastikler s›f›r transport çal›flm›fl çok
temiz bir araç

Murat Ünal
‹MAMO⁄LU OTOMOT‹V A.fi.
0533 6824870
0 216 5612210
Mercedes Çekici 1994 model

1844
Fiyat›: 48000 YTL
araç yüksek kabindir.
Murat Ünal
‹MAMO⁄LU 
0533 6824870
0 216 5612210
Iveco Çekici 1998 model
470 EUROSTAR
Fiyat›: 33000 EURO
araç birinci s›n›ft›r.araca ayakkab›

ile hiç binilmemifl.lastikler s›f›r siga-
ra dahi içilmemifl.

Murat Ünal
‹MAMO⁄LU OTOMOT‹V A.fi.
0533 6824870
0 216 5612210
Volvo Çekici 1996 model
FH 420
Fiyat›: 60000 YTL
transport çal›flm›fl lastikler % 90

k›rm›z› renk 675bin kmde
Murat Ünal
‹MAMO⁄LU OTOMOT‹V A.fi.
0533 6824870
0 216 5612210
Iveco Çekici 1998 model
EUROSTAR 470
Fiyat›: 62000YTL
araç 1.s›n›ft›r mavi renk ayakkab›

ile girilmemifl lastikler s›f›r 570bin
kmde

Murat Ünal
‹MAMO⁄LU OTOMOT‹V A.fi.
0533 6824870
0 216 5612210
1992 model
JUMBO DORSE FRAUF MARKA
Fiyat›: 6000EURO
3 adet frauf marka jumbo dorse

taban sac makasl› sürgülü perde
var

Murat Ünal
‹MAMO⁄LU OTOMOT‹V A.fi.

0533 6824870
0 216 5612210
Mercedes Çekici 1994 model
1844
Fiyat›: 47000YTL
1844 mavi renk lastikler % 90

motor s›f›r yüksek kabin
Elimizde 1996 Model Alt›n Ordu

1996 Model T›6d›z 2004 Model
Günefl 2007 Model Narin ve Çeflitli
Dorseler Bulunur. Aleminyum Ka-
pak ve ABS’li ve körüklüdür 

Erdal TOPRAK
0544 331 50 33
Mercedes 1996 Otobüs 46+1

1996-1997-1998 – model orijinal
Mercedes 0403 marka tüm oto-
büsleriniz peflin olarak al›nacakt›r.
0403 satmak isteyenlerin dikkatine
acil 20 adet aranmaktad›r.

Murat B‹LD‹R‹C‹
Murat Turizm
Dah. Tic.
0212 224 45 26
0544 5088127
Fiat 2001 Minibüs 20.000 YTL

bak›ml› klimal› 14 kiflilik servis ga-
rantili 

Ömür YOLLU
0216 5771774
0555 3773877
2007 model Lowbed yük görme-

mifltir havuz ölçüleri 3,20 eni 5,20
boyu lastikleri s›f›r arka ayaklar›
hem haval› olarak hem de istenilirse
elle indirilebilir sat›fl› haz›rd›r.

Erdal TOPRAK
0544 3315033
Renault 2006 Minibüs 14+1
Fiyat›: 40.000 YTL
(Peflin)
Fikret ACAR
0212 6396570
0542 8254870

Ford 2005 Minibüs 14+1 Ford
Transit Jumbo 430 ed 17+1 kiflilik.

65.000 kilometrede okul tafl›t› ori-
jinal turizm paket yatay koltuk em-
niyet kemeri konvekta klima oto-
motik kap› tribün tavan ful, görüflü-
lür.

0532 5100711
Volkswagen 2006 Minibüs 14+1

araç 2006 Ekim ç›k›fll› 15.000
km’de + Deri döfleme, klima, kaza-
s›z, 4 tek ifliyle, uzun flasi, deri.

Fiyat›: 59.500 YTL
0216 4223230
0543 9563795

Dodge 1990 Kamyonet 250
Fiyat›: 9.000 YTL
Recep ERÇEV‹K
0532 2924004
Damper kasa, k›rm›z› renk birin-

ci el çeker ve ön lastikler yeni dingil-
ler normal yatakl› Ford Kargo 2217
görülmeye de¤er 1989.

Fiyat›: 25.000 YTL
H. Hüseyin KARAO⁄UL
0274 4123825
0544 4434343
‹zmir hatt›nda çal›flt›r›lmak üzere

kiral›k 46+1 otobüs aranmaktad›r.
Mehmet SÜMER

0533 4654547
Mercedes 1998 Otobüs 46+1

araç 2003 görünümlü çok temiz ve
bak›ml›d›r.

Ercan TEZEL
0542 7442222
Isuzu Kamyonlar ABS 0 KM Ga-

rantili Yetkili Bayiden Otobüsler
Roybus Klimal› ABS 0 Km Garantili
Yetkili Bayiden 

Mansur NALBANT
0216 3618600
0537 7262692

ÇEfi‹TL‹ 
‹LANLAR

Malsahibidahadertli
RO-RO GEM‹S‹NDE KONUfiTU⁄UMUZ KAMYONCULAR, SORUNLARINI ANLATTI

B
iz sordukça onlar anlatt›, hatta öyle
zamanlar oldu ki konular› kendileri
açt›lar. S›ralad›lar dertlerini. Biz
zaten biliyorduk kamyoncunun so-

rununun ne oldu¤unu, ancak her dinledi¤i-
mizde yeni yeni bilgiler edindik.

Bu kez mal sahibi kamyoncular›n sorunla-
r›n› dinledik. Gördük ki mal sahiplerinin du-
rumu floför olarak çal›flanlardan daha kö-
tü.‹lk olarak 2005 model BMC Profesyonel
827 sahibi Kaz›m Aktafl’›n görüfllerini ald›k.

Arabay› ne zaman ald›n›z. ‹fl yapabili-
yor musunuz?

(Kaz›m Aktafl 2005 model BMC Profes-
yonel 827 sahibi) Arabay› ald›¤›mdan itiba-
ren bafllayay›m. 2004’ün Eylül ay›nda araba-
y› 106 bin YTL’ye bir arkadafl›mla ortak al-
d›k. Bu flase fiyat›, 14 bin YTL’ye de kasa.
Araca toplam 43 bin 500 YTL peflin verdik.
22 ben 22 ortak verdi. 80 bin YTL’yi de 36
ay vade ve 32 bin YTL farkla 112 bin YTL
borç, ayda 3 bin 125 YTL ayl›k taksitle, ta-
mam› 157 bin YTL’ye geldi. Buna kasko da-
hil de¤il. Biz ortakla beraber 19 ay boyunca
gece gündüz ifl kovalad›k. 19 ay sonra ayr›l-
maya karar verdik. Orta¤›m bu ifli daha fazla
yapamayaca¤›n› söyledi. 

Sonra biz arabay› satmak için galeriye gö-
türdük. Galeri 2006’n›n Nisan ay›nda, 2005
model kamyona 70 bin YTL para verdi. Son-
ra 80 bin YTL’ye anlaflt›k biz bankaya gittik.
Dedik ki bu araban›n borcu ne kadar. Ban-
kadan, ‘55 bin YTL getirirseniz borcunuz bi-

ter’ dediler. Biz 55 bin YTL hesaptan düfltük.
Geriye 35 bin YTL kald›. Ben orta¤a 17 bin
500 YTL para verdim. Ortakla arabay› 19 ay
önce 22 bin YTL’ye alm›flt›k. 19 ay kovala,
çal›fl bir de 5 bin YTL eksi¤ine arabay› tek-
rar sat. Sonra arabay› kendime ald›m çal›fl-
maya bafllad›m.

Zarar› görüyorsun niye bu iflin içine gi-
riyorsun hâlâ?

19 ay›m›z› heba etmiflim. Acaba, araban›n
borcunu bitirip de ayda 2-3 bin lira para ka-
zanabilir miyim diye tekrar girdim bu ifle.
fiimdi flu var, d›flar› ç›ksak 600 - 800 YTL
maafla nas›l geçinebiliriz. Bende üç tane ço-
cuk var. Üçü de okula gidiyor art› ikisi ders-
haneye gidiyor. Ben flu an arabam›n borcunu
bitirdim. Benim atadan kalan mal varl›¤›yla
evi idare ediyordum. Kamyonu da üzerinde
çal›flan›yla beraber borçlar›n› bitiririm diye
ald›m. 

Ortakla ayr›l›nca ne oldu?
Zaten o paray› borçla ald›k, borçla verdik.

2006’n›n Nisan ay›nda ayr›ld›k. Araban›n
bankaya da borcu vard›, devrini de alamad›k.
K1 yasas› da ç›km›flt› zaten, ortak ad›na al-
m›flt›k. fiimdi arabay› borcu yok. Arabay›
kendi üzerime ald›m. Sonra 10 bin 780
YTL’yi haz›rlad›m, K1 belgesini almaya git-
tim Ulaflt›rma Bakanl›¤›’na dedim ki ben K1
belgesini almak istiyorum. 

Ruhsat›n› göster dedi. Bakt›, ‘25 ton kapa-
site istiyoruz. Bunu alt›ndakilere K1 belgesi
vermiyoruz’ dediler. Yani, ya ikinci bir araba
alacaks›n ya da b›rakacaks›n. Almad›m bu ifli.
‹kinci bir araba alsam K1’e para kalm›yor. K1
alsak alm›yoruz. Böyle bir çeliflkideyiz. Yola
devam ediyoruz riski göz önüne ald›k. 

Kaçak mazot konusunda ne düflünüyor-
sun?

(‹zzet Çay›ro¤lu BMC Pro 2005 sahibi)
Ayn› kilometrede kaçak mazotla 200 litre ya-
k›yorsan öbürüyle 180 litre yak›yorsun. Ben
bunlar›n hepsini hesap ettim. Yine en iyi çö-
züm bayi mazotu. O da bildi¤imiz bayiinin

mazotuyla. fiöyle bir olay anlatay›m size;
Band›rma’da bir akaryak›t istasyonundan
afla¤› yukar› 250 litre mazot ald›m. Daha ön-
ce de birkaç sefer alm›flt›m buradan. Ondan
sonra fabrikaya gittim. 

Fabrikada dediler neden bilmedi¤in yer-
den mazot al›yorsun. Araba o zaman alt› ya-
fl›ndayd›. Sonra depodan mazotu flifleye çek-
tik. Bir de ne görelim mazot de¤il bu, biodi-
zel. Sonra geri dönüflte ayn› akaryak›t istas-
yonuna u¤rad›m, dedim ki: Arkadafl bak bu-
radan mazot al›yoruz. Bize niye böyle bir
sahtekârl›k yap›yorsunuz. Bize mazot para-
s›na biodizel sat›yorsun. Sonra paras›n› al-
d›m, ama ne gerek var böyle fleylere ay›p
de¤il mi?

fiuan belgen yok alam›yorsun ne olacak
bunun sonu?

(Ergün Karaköseli 91 model Ford Kar-
go sahibi) 600 bin kamyoncuyu, 300 bine
düflürmeyi amaçl›yorlar. Herkes 25 tona ula-
flamayacak. K1 belgesi edinen bir arkadafl 54
YTL verip ilave edebilir. Olmayan ise büyük
bir s›k›nt› içinde. Veya flirketlefltirecek. fiim-
di sen, benim arkadafl›ms›n. Gel senin K1
belgenle beraber flirket kural›m örne¤in. O
zaman limited flirket olacak. Öyle olunca da
senin en az yüzde 25 ortakl›¤›n olacak. 

Art› 75 ton kapasite istiyor devlet. Koope-
ratiflere R belgesi var. K1 belgesi ç›kt›¤›nda
alt›m›zda araba olmad›¤› için K1 belgesi ala-
mad›k. 350 YTL verip alam›yoruz. Ama
böyle olunca ad›na belge istiyor, amaç birey-
sel kamyoncuyu bitirmek. fiirketleflmeye,
kooperatifleflmeye bir yönelim içinde olun-
mas›n› istiyorlar. 10-15 günde bir Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’n› ar›yorum, yeni bir haber olup
olmad›¤›n› soruyorum. Sa¤ olsunlar yan›tl›-
yorlar. Yaklaflan seçimlerle birlikte, bireysel
kamyoncu için bir iyilefltirmeye gidilecekmifl
duydu¤umuz kadar›yla.

‹stanbul-Band›rma
aras›nda Ro-Ro
hizmetinden yararlanan
kamyoncularla gemide
sohbet etme imkan›
bulduk. Bunca
zamand›r yapt›¤›m›z
röportajlarda yüzü
gülen bir kamyoncuya
rastlamad›k henüz

Kaz›m Aktafl‹zzet Çay›ro¤luErgün Karaköseli

Tafl›mac›lar Gazetesi sahibi Naci Kalender, kamyonculara kalem, çakmak ve anahtarl›k gibi hediyeler verdi.
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Kamyon ve çekicide ilk çeyrek

2007 y›l›n›n ilk 3 ay›n› baflka bir ifade ile de ilk
çeyre¤ini geride b›rakm›fl bulunuyoruz. Pazarda

sat›fl› gerçekleflen araç adetleri ile ilgili kategoriler
ve firmalar baz›nda istatistiki bilgiler ve yorumlar
yay›nlanmaya bafllad›.

Bu kapsamda konu ile ilgili görüfllerimizi seg-
mentler baz›nda sizlerle paylaflmak istedik.

6 ton üzeri olarak tabi edilen kamyon pazar›n›n
bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre 1/3 oran›nda
darald›¤› görülmektedir. Bu daralman›n segmentler
baz›nda irdelenmesi bizce önem arz etmektedir:

25/26 ton AYA Kapasiteli 6x2 Kamyon Seg-
menti:

Söz konusu segmentin daralmas›, daha do¤ru-
su di¤er segmentlerde yer alan araçlar›n lehine kan
kaybetmesi yeni bir olgu de¤ildir. Özellikle yürürlü-
¤e giren yasa ve yönetmelikler ile artan kontroller
ve yükselen nakliye maliyetleri gibi nedenlerden
dolay› söz konusu segmentte gerçekleflen araç sa-
t›fllar› ciddi düflüfl e¤ilimi içerisindedir. Bu trend
önümüzdeki süreçte de devam edecektir. Söz ko-
nusu geliflmeyi tetikleyen önemli faktörlerin aras›n-
da bireysel nakliyecili¤in özellikle artan maliyetler
ve tafl›mac›l›k sektörünün gittikçe daha profesyo-
nel yap›lar / örgütler alt›nda organize olmaya bafl-
lamas›n›n da say›lmas› flartt›r.

32 ton AYA Kapasiteli 8x2 Kamyon Seg-
menti:

Daha önceki yaz›lar›m›zda da belirtti¤imiz gibi
söz konusu segment özellikle yeni devreye giren
yasa ve yönetmelikler paralelinde bir ara çözüm
aray›fl› sonucu oluflmufltur. Yay›nlanan istatistikler-
den görülen bu segmentinde 6x2 segmenti gibi
ciddi bir daralma içerisinde oldu¤u yönündedir.
Aç›kças› kiflisel görüflümüz gerek 6x2, gerekse de
8x2 kamyon segmentlerinin önümüzdeki süreçte
daralmalar›n›n kaç›n›lmaz oldu¤udur. Türk nakliye
sektörü profesyonel yap›lara dönük transformas-
yonunu gerçeklefltirdikçe bu geliflim daha da bariz
hale gelecektir.

Çekici ve Treyler Segmenti:
Biz bu segmenti sadece çekici kategorisi de¤il

ayn› zamanda treyler grubu ürünlerle birlikte ele al-
may› daha uygun görüyoruz. Yay›nlanan istatistik-
lere bakt›¤›m›zda, söz konusu segmentin b›rak›n
daralmay›, tam tersine büyüme trendini sürdürdü-
¤ü gözlemlenmektedir. Bu geliflmenin dayand›¤›
nedenleri k›saca s›ralamak gerekirse:

1-Çekici ve treyler kullanan firmalar a¤›rl›kl› ola-
rak uluslararas› nakliye sektöründe yer almaktad›r-
lar. Türkiye ihracat› sürekli art›fl gösteren bir ülke
konumundad›r. ‹hracat›n art›fl›na paralel olarak,
ham madde, yar› mamul malzeme ve üretime dö-
nük makine ithalat› da ciddi art›fl göstermektedir
Bunun do¤al sonucu olarak uluslararas› nakliye ya-
pan firmalar›m›z›n ifl hacimleri büyüme trendini sür-
dürmektedir. Mevcut geliflmeler paralelinde söz
konusu firmalar›n araç parklar›n› yenileme ve bü-
yütmeye yönelik yat›r›mlar› sürmektedir.

2-Yukarda da belirtti¤imiz üzere yurt içi tafl›ma-
c›l›k yapan firmalar da yönetmelik ve kanunlarda
oluflan de¤ifliklikler ve kara yolu denetimlerinin art-
mas› paralelinde çekici ve treyler kombinasyonlar›-
na filolar›nda gittikçe daha çok yer vermeye baflla-
m›fllard›r.

3-Sektörde yer alan firmalar›n profesyonellefl-
mesi ve iflletmecikte ortaya ç›kan maliyetlerin
önemi hususunda genel bilinç seviyesinin yük-
selmesi sonucunda çekici ve treyler kombinas-
yonlar›na yönelme kaç›n›lmaz bir olgu olarak ora-
ya ç›kmaktad›r.

25 ton AYA Kapasiteli 6x2 ‹nflaat Kamyonu
Segmenti:

Söz konusu segmet de Türkiye’nin kendine
özgü koflullar› sebebi ile ortaya ç›km›fl ve y›llarca
inflaat sektörüne dönük nakliye filosunun omur-
gas›n› oluflturmufltur. Günümüzde gerek yürürlü-
¤e giren yeni yasa ve yönetmelikler, gerekse de
tüm nakliye sektörü gibi artan profesyonellik se-
viyesi ve iflletme maliyetlerinin en az ilk yat›r›m
maliyetleri kadar önemli oldu¤unun bilincine var-
mas› gibi nedenlerden dolay› söz konusu seg-
ment bir daralma içine girmifltir. Tabii bu genel
de¤erlendirmenin yan›nda, 2007 y›l›n›n bir seçim
y›l› olmas›, inflaat sektöründe yap›lan yat›r›mlarda
ortaya ç›kan fliflme ve bunun sonucunda da ya-
t›r›m›n geri dönüflü ile ilgili endiflelerin oluflmas›
v.b. sebeplerden dolay› yat›r›mlar›n ötelenmesi-
nin de bizce an›lan segmentin daralmas›ndaki
önemli nedenlerin aras›nda say›lmalar› flartt›r.

26/32 ton AYA Kapasiteli 6x4 / 8x4 ‹nflaat
Kamyonu Segmenti:

Gerek sektörel bilinç seviyesinin yükselmesi,
gerek teknolojik geliflmelerin ortaya ç›kard›¤› ihti-
yaçlar, gerekse de inflaat sektörünün do¤al ge-
reksinimleri nedeni ile söz konusu segment geç-
ti¤imiz süreçte ciddi büyüme göstermifltir. Yay›n-
lanan istatistiklere bak›ld›¤›nda kiflisel izlenimimiz
an›lan segmetteki daralman›n da di¤er segment-
lerdeki kadar ciddi boyutta olmad›¤› yönündedir.
Bizce ülkenin içinde bulundu¤u genel seçim orta-
m›, firmalar›n içinde bulunduklar› belirsizlik ortam›
sebebi ile yat›r›mlar›n› ertelemeleri bu segment
özelindeki daralman›n ana nedenini oluflturmak-
tad›r. Kiflisel görüflümüz seçim ortam›n›n sa¤l›kl›
bir flekilde atlat›lmas›n›n akabinde bu segmet
özelinde ertelenen yat›r›mlar›n hayata geçirilmesi
sonucunda ciddi bir büyüme trendine girilmesinin
kaç›n›lmaz olaca¤›d›r.

6 – 16 ton AYA Kapasiteli Kamyon Segmenti:
A¤›r tonajl› kamyon segmenti ile karfl›laflt›r›ld›-

¤›nda söz konusu segmentin daha az etkilendi¤i
aç›kça görülmektedir. Buda bizce sektörün içinde
bulundu¤u duraksaman›n ifllerin daralmas›ndan
ileri gelmedi¤ine iflaret etmektedir. Özellikle da¤›-
t›m ve k›sa – orta mesafeli tafl›mac›kta faaliyet gös-
teren iflletmeciler nezdinde ciddi bir daralma olufl-
mamakta ve bu da yat›r›mlara yans›yarak kendisi-
ni göstermektedir.

Genel De¤erlendirme:
Türk kamyon piyasas› y›l›n ilk çeyre¤inde önem-

li bir daralma geçirmifltir. Segmentler özeline inildi-
¤inde ise, bu geliflmenin ciddi bir dönüflümün ha-
bercisi oldu¤unun da söylenmesi mümkündür. Bi-
reysel nakliyeciler pazardan çekilmekte, kurumsal
filolar büyümekte, yeni firmalar ortaya ç›kmaktad›r. 

Özellikle BASEL II flartlar›n›n devreye girmesi ile
birlikte bu dönüflüm kaç›n›lmaz olarak daha da h›z-
lanacakt›r. Sektörün kendisini bu dönüflüme ve
de¤iflime haz›rlamas› flartt›r. 

‹fl dünyas›nda sürekli gündemde olan sürekli
de¤iflime ayak uydurma yetene¤i yüksek ve inno-
vatif çal›flma prensiplerini benimseyen firmalar
ayakta kalacak, söz konusu koflullarla yaflaman›n
gerekliliklerini yerine getiremeyen firmalar ise ma-
alesef sektördeki varl›klar›n› sürdüremeyeceklerdir.

Sa¤l›cakla kal›n, kazanc›n›z bol, yolunuz aç›k
olun de¤erli nakliyeci dostlar›m›z.

Tafl›mac›l›k ve lojistik sektörünün nabz›n› tutan 
www.tasimacilar.com 

5 y›ldan bu yana her gün geliflmeleri efl anl› olarak okuyucular›na online iletiyor.
Hizmetlerini ücretsiz olarak sunan 

www.tasimacilar.com

tafl›yanlara tafl›tanlar› ayn› çat›da buluflturuyor.Kara, deniz, hava tafl›mac›l›¤› ve
lojistik sektörü hakk›nda her bilgiyi bar›nd›ran www.tasimacilar.com

zengin içeri¤i ve dinamik yap›s› ile profesyonellere, sektörü merak edenlere ve
sektör hakk›nda bilgi almak isteyenlere kaynak olmaya devam ediyor. Türkiye’de

internet üzerinden en çok ziyaret edilen sektörel sitesi olma özelli¤ine sahip 
www.tasimacilar.com 

sitesinde güncel ve sektörel haber ak›fl›n›n yan› s›ra, tafl›mac›l›k ve lojistik ile ilgili
kanun ve yönetmelikler, sektörel dernek ve odalardan bilgiler, araç al›m sat›m›, ifl ve

ihale ilanlar› da yer al›yor.

wwwwww..ttaassiimmaacciillaarr..ccoomm
info@tasimacilar.com

Tafl›mac›lar Gazetesi’ne ücretsiz abone olmak için www.tasimacilar.com
sitesinde abone formunu eksiksiz doldurunuz.

Gazetemize 
Ücretsiz Abone

olmak için

Adresinden 
Kay›t 

Yapman›z 
Yeterli

www.tasimacilar.com

MAN2006’darekork›rd›
M

AN, 2006’y› ve 2007 y›l›ndaki hedef-
lerini ‹stanbul’da bulunan Rahmi Koç
Müzesi’nde düzenledi¤i toplant›yla
de¤erlendirdi.

Toplant›da konuflan MAN Türkiye A.fi. Yürütme
Kurulu Baflkan› Dr. Carsten Intra 2006 y›l›n› rekor
sat›flla kapatt›klar›n› söyleyerek, “MAN’›n 2006 y›-
l›nda toplam sat›fl has›lat› 13 milyar Avrodur. Bu dö-
nemde 8 milyar kar elde ettik” dedi.

REKABETTE ETK‹L‹

2007 y›l›nda daralma beklediklerini belirten Intra,
bu daralman›n nedenin de havayolu flirketlerinin fle-
hirleraras› uçufllarda rekabete gitmeleri ve Türki-
ye’nin önünde bulunan seçimlerin etkili olaca¤›n›
vurgulad›. 

Intra, “2010 y›l›nda 100 bin adetlik sat›fl rakam›-
na ulaflmay› hedefliyoruz. 2006’da yakalad›¤›m›z
80 bin adetlik sat›fl rakam› gösterdi ki, hedeflerimize
2010 y›l›na kalmadan ulaflaca¤›z” diye konufltu.

TÜRK‹YE’N‹N KATKISI BÜYÜK

On y›l önce Avrupa kap›lar›n› açt›klar›n› ifade
eden Man Türkiye A.fi. Yürütme Kurulu Baflkan›
Intra, flimdi dünya kap›lar›n› zorlad›klar›n›, bunda da
Türkiye’nin katk›s›n›n büyük oldu¤unu kaydetti.

Dr. Castein Intra flöyle konufltu:
“Bafll›ca hedefimiz Türkiye’nin istihdam oran›n›

korumak. MAN’›n istihdamdaki pay› ise giderek ar-
t›yor. 2000 y›l›nda bin 700 iflçi çal›fl›rken bu rakam
2006 y›l›nda 2 bin 800 iflçiye ç›km›flt›r.”

KAMYON ÜRET‹M‹ ARTTI

MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.fi Yürütme Ku-
rulu Baflkan› Tuncay Bekiro¤lu ise konuflmas›nda,
MAN’›n 2006 y›l›nda ticari araç grubunda kamyon
üretiminin yüzde 20 artt›¤›n› ve toplam 81 bin 766
adetlik sat›fl gerçeklefltirdiklerini söyledi.

Bekiro¤lu, “2003 y›l›nda 55 bin 849 kamyon
satt›k. Bu rakamlara bak›ld›¤›nda 2006 y›l› bizim
için gerçekten rekor y›l› oldu. 2006 y›l›ndaki
kamyon sat›fl adedimiz ise 79 bin 822. 2007 he-
deflerimize flimdiden ulafl›yoruz. Toplam sat›flla-
r›m›z 2 bin 693’e vard›k. Yerli üretim kamyonlar
da ise 2007 y›l› içinde 168 adetlik sat›fl gerçeklefl-
tirdik” fleklinde  konufltu.

EURO 6’YA HAZIRIZ

MAN Kamyon ve Otobüs A.fi. Yürütme Kurulu
Baflkan› Bekiro¤lu, MAN’›n yeniliklerini aç›klad›¤›
konuflmas›n› flöyle sürdürdü:

“S›k›flt›r›lm›fl do¤algazla çal›flan belediye otobüs-
lerimizden Ankara Büyük fiehir Belediyesi’ne 400
adet satt›k. Bu çevreci otobüsler yüzde 62 tasarruf
sa¤l›yor. Hem de bunlar normal flartlarda yani, dizel
araçlara göre 100 kilometrede flehir içi trafi¤inde tu-
tulan kay›tlara göre bu tasarrufu sa¤l›yor. Yak›nda
AdBlue gerektirmeyen motorlar› devreye sokaca¤›z.
Biz bugün Euro 6 normlar›na haz›r durumday›z.”

Anadolu Isuzu, 03-08 Nisan 2007 tarihleri
aras›nda Bursa'da düzenlenen Otoshow
fuar›nda; otobüs, kamyon, kamyonet ve

pick-up segmentindeki araçlar›n› sergiledi.
Anadolu Isuzu, Bursa TÜYAP’ta düzenlenen

fuarda otobüs grubunda Yeni Citibus, Yeni Roy-
bus C, Yeni Urban; kamyon grubunda NPR, NQR
3D; kamyonet grubunda NKR-Low, pick-up seg-
mentinde ise D-Max modelini tan›tt›.

Otobüs grubunda s›n›f›n›n en genifl iç hacmine
sahip olan Citibus, Euro 3 emisyonlu, 175 beygirli
Turbo Dizel Common Rail Motoru ile çevre dostu
olarak biliniyor.

Anadolu Isuzu’nun fuarda sergiledi¤i küçük
otobüsü Roybus ve Roybus C, 27 kiflilik koltuk
kapasitesine sahip. Ön gö¤üs, ön panjur, ön tam-
pon ve far yerleflimi tamamen yenilenen Roy-
bus’un, k›smen yenilenen arka yüzü ve 4 silindirli
Turbo Dizel motoru, ekonomik yak›t tüketimi sa¤-
l›yor.

175 HP, Euro 3, Common Rail Turbo Dizel
Intercooler motoruyla 7,5 tonluk kamyon gru-
bunda yer alan NQR ise, ABS, yüke göre otoma-
tik fren ayarlama sistemi (LSPV), hidrolik fren
sistemi (HBB), 850 mm geniflli¤inde düz paralel
flasi ve 6 ileri vites seçenekleri yer al›yor. NPR
modeli ise 7.5 tonluk kamyon s›n›f›nda. 121 HP
güce sahip olan NPR, Euro 2 Turbo Dizel motor
özelli¤i tafl›yor.

Kamyonet Grubunda yer alan NKR-Low da 3,5
tonluk, 80 HP motor gücüne sahip. Yükleme-bo-
flaltmada kolayl›k sa¤lamas› için tasarlanan alçak
flasisi ve manevra yetene¤i sayesinde dar sokaklar-
da rahatça dolaflabiliyor.

Anadolu Isuzu
yeni modellerini
Bursa’da tan›tt› Ticari Araç ‹thalatç›lar› Derne¤i (TA‹D)

verilerine göre, 2007 Ocak-Mart topla-
m›nda bin 870 adetlik ithal kamyon ve

çekici sat›ld›. Sat›lan bu araçlar›n bin 255’i çe-
kici, 615 adedi ise kamyon.

Ocak-Mart 2007 ithal kamyon sat›fl adetle-
rinde bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre
düflüfl yafland›. 2006 ilk çeyre¤inde bin 346
adetlik ithal kamyon sat›fl›na karfl›l›k, bu oran
2007 y›l› ilk çeyre¤inde yaklafl›k yüzde 50 ora-
n›nda gerileyerek 615 adede geriledi. 

Öte yandan çekici sat›fllar›nda da 2006 ve
2007 ilk çeyrekleri k›yasland›¤›nda, önemli bir
de¤ifliklik yaflanmamas›yla birlikte, az da olsa
ithal çekici sat›fllar›nda gerileme göze çarp›yor. 

DAF
Daf 2006 y›l›nda 221 adetlik ithal çekici sa-

t›fl›na karfl›l›k, 2007 y›l›nda 213 adetlik çekici
satt›. Mart ay› ithal kamyon ve çekici sat›fl
adetleri incelendi¤inde DAF, 2006 Mart ay›n-
da göre sat›fl adetlerini yükseltti. 

IVECO
Bir di¤er ithal ticari araç markas› Iveco ise

2006 y›l› Ocak-Mart dönemine göre sat›fl adet-
lerinde gerileme yaflad›. 2006 y›l› ilk çeyre¤in-
de 104 adet ithal çekici sat›fl› yapan Iveco,
2007 y›l› ilk çeyre¤inde 63 adetlik sat›fl yapa-
bildi. 

Iveco’nun ayl›k karfl›laflt›rmada da 2006 y›l›
mart ay›na göre sat›fl› geriledi. 

MAN
Hemen hemen tüm markalar›n ithal kamyon

sat›fl adetlerinde gerileme yaflamas›yla birlikte
en fazla ithal kamyonu Mart ay›nda 122 adet-
lik sat›flla Man elde etti. Öte taraftan Man
2007 y›l› ilk çeyre¤inde 2006 y›l› ilk çeyre¤ine

göre ithal çekici sat›fl adetlerinde gerileme ya-
flad›. 2006 Ocak-Mart’›nda 249 adetlik ithal
çekici satan Man, 2007 ilk çeyre¤inde 126
adetlik çekici sat›fl› elde etti.

MERCEDES
Y›l›n ilk çeyre¤inde ithal çekici sat›fl adetle-

rini artt›ran Mercedes, ithal kamyon sat›fl adet-
lerinde geriledi. Türkiye’de kamyon ve çekici
üretimi yapan Mercedes, 2007 Ocak-Mart dö-

neminde 73 ithal çekici, 46 adette ithal kam-
yon sat›fl› gerçeklefltirdi. 

RENAULT TRUCKS
‹thal çekici ve kamyon sat›fllar›nda Renault

Trucks, 2006 ilk çeyre¤inde toplamda 430
adetlik sat›fl yaparken, 2007 ilk çeyre¤inde bu
rakam 331 adede geriledi. Öte taraftan ayl›k
bazda 2006 ve 2007 y›llar› k›yasland›¤›nda
Renault Trucks ithal kamyon ve çekici sat›fl
adetlerinde de belirgin bir gerileme yaflad›. 

Renault Trucks y›l›n ilk çeyre¤inde 205 adet
ithal çekici ve 126 adette ithal kamyon sat›fl›

yapt›.
SCAN‹A
‹lk çeyrekte bir önceki y›l›n ayn› dönemine

göre çekici sat›fl adetlerini artt›ran Scania, ithal
kamyon sat›fl adetlerinde geriledi. 2006 Ocak-
Mart’›nda 509 adetlik ithal kamyon ve çekici
sat›fl› yapan Scania, 2007 ilk çeyre¤inde 469
rakam›na geriledi. 

Mart ay› ithal araç sat›fl adetlerinde Scania
hem çekicide hem de kamyon da bir önceki y›-
l›n mart ay›na göre gerileme yaflad›. 

VOLVO
Bir di¤er a¤›r ticari araç ithalatç›s› Volvo ise

ithal çekici sat›fl adetlerinde art›fl elde ederken
ithal kamyon sat›fl adetlerinde geriledi. Volvo
2007 ilk çeyre¤inde 127 adetlik ithal çekici sa-
t›fl›yla bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre ar-
t›fl kaydetti. 

2006 ilk çeyre¤inde 40 adetlik ithal kamyon
sat›fl› elde eden Volvo, 2007 ilk çeyre¤inde 7
adetlik ithal kamyon sat›fl adediyle yetindi.

Ayl›k bazda ithal çekici ve kamyon sat›fl
s›ralamas›:

Çekici: Scania 154, Daf 84, Renault Trucks
82, Man 62, Volvo 58, Iveco 37, Mercedes 33

Kamyon: Man 112, Iveco 100, Renault
Trucks 81, Mercedes 19,Scania 8, Daf 2, Vol-
vo 2.

2007 Ocak-Mart ithal çekici ve kamyon
sat›fl s›ralamas›:

Çekici: Scania 452, DAF 213,  Renault
Trucks 205, MAN 126, Volvo 123, Mercedes
73, Iveco 63, 

Kamyon: Iveco 240, MAN 173, Renault
Trucks 126, Mercedes 46, Scania 17, Volvo
7, Daf 6.

■ MAN ticari araç sat›fl›na h›zla devam ediyor. MAN, Çelikler Yat›r›m
Holding’e 41 adet TGA çekici, Özflaro¤lu Nakliyat’a ise 5 adet TGA
18.430 4x2 BLS teslim etti. Ayr›ca MAN Trabzon’daki ikinci servisinin
aç›l›fl›n› da gerçeklefltirdi.

Çelikler Yat›r›m Holding yetkilileri, 1 adet MAN TGA 33.480 6x4 BBS
LX, 10 adet MAN TGA 18.480 4x2 BLS LX ve 30 adet MAN TGA
41.480 8x4 BB-WW Damper, toplam 41 adet MAN TGA araçlar›n› teslim
ald›.  

Özflaro¤lu Nakliyat ise 2007 y›l› içerisinde fliparifl verdi¤i 5 adet MAN
TGA 18.430 4x2 BLS çekicilerden ilkini teslim adl›. 

140 adetlik çekici filosuna y›l içerisinde alacaklar› 5 Man TGA
çekicilerle birlikte yat›r›mlar›n›n devam edece¤ini belirten Özflaro¤lu
Nakliyat ortaklar›ndan ‹rfladi fiaro¤lu,  1 adet yeni MAN TGA 18.430 4x2
BLS çekiciyi, MAN Finans Bölge Müdürü Vahit Altun ve MAN Finans
Krediler Sorumlusu Esra Erdal'dan teslim ald›. 

TRABZON’A ‹K‹NC‹ MAN SERV‹S‹

Öte yandan MAN’›n Trabzon’daki ikinci servisi olan Hasan Özer
Plazas› aç›ld›. Aç›l›fla Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan› Faruk Özak kat›ld›.

MAN’›n Trabzon’daki ikinci yetkili servisi olarak hizmet verecek olan
Trabzon Hasan Özer Plazas›, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan› Faruk Nafiz
Özak, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.fi. Yürütme Kurulu Baflkan›
Tuncay Bekiro¤lu’nun kat›l›m›yla aç›ld›.

SERV‹S SAYISI 30’U GEÇECEK

Aç›l›flta konuflan MAN Yönetim Kurulu Baflkan› Tuncay Bekiro¤lu,
Trabzon’da aç›lan yeni plaza ile güçlerine güç katt›klar›n›, y›l sonuna kadar
yetkili servis say›s›n›n otuzu geçece¤ini söyledi. Bekiro¤lu, bir Trabzonlu
olarak bölgeye yat›r›m yapmaktan ayr›ca mutluluk duydu¤unu belirtti.

Hasan Özer’i esnafl›k günlerinden tan›d›¤›n› söyleyen Bakan Özak ise
MAN’a bölgeye yapt›¤› yat›r›mlardan dolay› teflekkür etti.

60 kiflinin istihdam edildi¤i üç katl› plaza, showroom ve yetkili servis
olarak 3 bin metre karelik bir alanda hizmet verecek. 

Plaza aç›l›fl›n›n ard›ndan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.fi.
yöneticileri, 2006 y›l› içerisinde gösterdikleri performansa göre
de¤erlendirdikleri bayilerine ödül verdi. Yap›lan sat›fllar ve düzenlenen
pazarlama aktivitelerinin de¤erlendirildi¤i ödül töreninde Koyuncu
Akaryak›t Oto. Tic. ve San. A.fi. birinci oldu.

TESL‹MAT VE YEN‹ SERV‹S

‹thal ticaride Ocak-Mart rakamlar›

TTüürrkkiiyyee’’ddee  22000077  MMaarrtt
aayy››nnddaa  ttooppllaamm  551100  iitthhaall
ççeekkiiccii,,  332244  aaddeett  ddee  iitthhaall

kkaammyyoonn  ssaatt››lldd››..  MMaarrtt
aayy››nnddaa  kkaammyyoonn  vvee

ççeekkiicciiddeekkii  ttooppllaamm  ssaatt››flfl
aaddeeddii  iissee  883344..

MMAANN,,  22000066  yy››ll››  ddee¤¤eerrlleennddiirrmmeessiinnii  vvee  22000077  yy››ll››  hheeddeefflleerriinnii  üüsstt  ddüüzzeeyy  yyöönneettiicciilleerriinniinn  kkaatt››lldd››¤¤››  ttooppllaanntt››ddaa  aaçç››kkllaadd››..

sayfa 5  21/04/2007  15:22  Page 1



K›s›tlama
söz konusu olamaz

UND Baflkan› 
Tamer Dinçflahin

C M Y K

Ulaflt›rma 620 Nisan 2007

Y›l - 1  SAYI - 8    Fiyat›: 25 Ykr  -   20 Nisan 2007

www.tasimacilargazetesi.com
e-posta: info@tasimacilar.com

‹‹mmttiiyyaazz  SSaahhiibbii
Mete Turizm Bas›n ve Yay›nc›l›k Hizmetleri

San. ve Tic. Ltd. fiti. Ad›na 
MM..NNaaccii  KKAALLEENNDDEERR

Genel Yay›n Yönetmeni
KKoorrhhaann  DDEEMM‹‹RR

Sorumlu Yaz›iflleri Müdürü
HHüüsseeyyiinn  KKAARRAABBUULLUUTT

Hukuk Dan›flman›
AAvv..  UU¤¤uurr  AAMMAASSYYAA

ANADOLU TEMS‹LC‹L‹KLER‹

Edirne-KAPIKULE-HAMZABEYL‹ Mehmet
fiENOL Edirne Gazetesi Edirne - ‹PSALA -

‹smail AL‹fi ‹psala Gazetesi - Hatay - Reyhanl›

- C‹LVEGÖZÜ Abit KIZILCA Rehber

Gazetesi - Hatay Cemil YILDIZ Antakya

Gazetesi  - Ardahan - Posof - TÜRKGÖZÜ

Bülent KILIÇ K›l›ç Ofset - I¤d›r -D‹LUCU

Serdar ÜNSAL - A¤r› Do¤ubayaz›t -
GÜRBULAK  Selehattin KAÇURU -Artvin

Hopa - SARP Hayati AKBAfi - fi›rnak - Silopi -

HABUR Halil ÇOfiKUN - Cizre / Emin Dilovan
KINAY Haber 73 Gazetesi - Kocaeli Gökhan

MER‹Ç Güzel Sanatlar - Aksaray Hüseyin Avni
GÖKÇE - Çanakkale Olay Gazetesi 

Adres: Barbaros Bulvar› Bostanc› Veli Sokak. No:8/3
Befliktafl 34353 - ‹STANBUL
Tel:(0212) 258 77 86 - 87 Fax:(0212) 259 78 85
Gsm:0532 311 40 62 - 0546 804 65 15 
E-mail: info@tasimacilar.com   

info@tasimacilargazetesi.com

Bas›ld›¤› Yer: ‹hlas Gazetecilik A.fi.
29 Ekim Cad. No:23 / Yenibosna - ‹STANBUL

Köfle yaz›lar›n›n sorumlulu¤u yazarlar›na aittir.

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

Haber Koordinatörü
YYaaflflaarr  CCAANN

Haber Müdürü
EEmmrree  KKOOLL

MMeevvllüütt  ‹‹LLGG‹‹NN

Y›k›c› de¤il,
yap›c› rekabet

Firmalar aras›nda yaflanan fiyat politika-
lar›, y›k›c› rekabete neden oluyor. Bun-
dan da en fazla zararl› ç›kan yine firma-

lard›r. Bizler rekabete karfl› de¤iliz. Rekabet
elbette olacakt›r ama y›k›c› de¤il, yap›c› yön-
de…

Mal ve hizmet kalitesinin artt›r›lmas› için
bütün sektörlerde rekabet büyük önem arz
etmektedir. Zaten ça¤dafl ve demokratik ül-
kelere bakt›¤›m›zda da bu aç›kça görülmek-
tedir. Serbest dünya ekonomisini inceledi¤i-
mizde Roma Antlaflmas› karfl›m›za ç›k›yor…

AB Rekabet Politikas›, Avrupa Toplulu-
¤u’nu kuran Roma Antlaflmas›’nda da yer
verildi¤i üzere, üye ülkelerin serbest rekabe-
tin oldu¤u aç›k piyasa ekonomi ilkesine uy-
gun olarak yürütülecek bir ekonomi politika-
s›n› kabul edecekleri ilkesi üzerine kuruldu.
Bu çerçevede, Birlik içinde rekabetin korun-
mas› ve gelifltirilmesi hedefleniyor. AB için-
deki rekabet kurallar›, piyasa ekonomisini ifl-
leten, rekabetin hukuka ayk›r› olarak s›n›flan-
d›r›lmas›na izin vermeyen, rekabeti kuran ve
koruyan hukuk kurallar›d›r.

Her ne kadar serbest dünya ekonomisi
benimsense de rekabetin belli kurallar içinde
yap›lmas› yönünde hukuksal ba¤lay›c› mad-
deler vard›r. Hiç kimse kendi kafas›na göre;
“ben fiyat indirimine gidiyorum” diyemez.
Ama maalesef ülkemizde rekabet kavram›
tam anlam›yla yerleflmedi¤i için firmalar›m›z
yap›c› rekabet yerine y›k›c› rekabeti tercih et-
mektedir.

Tafl›mac›l›k sektörüne bakt›¤›m›zda; gerek
hava tafl›mac›l›¤›nda, gerekse kara tafl›mac›-
l›k sektöründe k›ran k›rana bir rekabet söz
konusu. Havayolu flirketleri yolcu potansiyel-
lerinin düflük oldu¤u dönemlerde otobüs bi-
let fiyat›n›n bile alt›nda tafl›ma yap›yor, oto-
büs firmalar› kan a¤l›yor. Hal böyle olunca fir-
malarda bafll›yor kendi içinde y›k›c› rekabe-
te… ‹stanbul’dan Diyarbak›r’a bir otobüsün
gidifl maliyetlerine bakt›¤›m›zda komisyon ve
vergiler hariç koltuk bafl› 45 YTL gibi bir ra-
kam ç›k›yor karfl›m›za. Bilet fiyatlar› ise 40
YTL. Böyle bir rekabet anlay›fl› kesinlikle ola-
maz…

Rekabet nas›l yap›l›r? Maliyet hesaplar›
gözden geçirilir ve kar pay› üzerinden indirim
yap›l›r. Yani bir firma “ben 10 lira kar yapa-
r›m” derken, di¤eri “arkadafl ben 5 lira kar
yapaca¤›m” diyebilir. Bu do¤ald›r. Çünkü kar
pay› üzerinden rekabet yap›lmakta, ayn› ma-
l› veya hizmeti üreten firmalar bundan zarar
görmemektedir. Öte yandan tüketici aç›s›n-
dan bakt›¤›m›zda da maliyetin alt›ndaki sat›fl-
larda mal ve hizmet kalitesi düfltü¤ünü görü-
yoruz…

Malumunuz karayolu tafl›mac›l›k sektörü-
nün belli bir düzene sokulmas› için Karayolu
Tafl›mac›l›k Kanunu ç›kart›larak firmalara ge-
çifl süreleri tan›nd›. Tafl›ma kanunu ve yönet-
meli¤i, firmalar›n kurulmas› ve faaliyete geç-
mesiyle ilgili daha ba¤lay›c› k›staslar getiri-
yor. Mesleki yeterlilik, mali yeterlilik, mesleki
sayg›nl›k gibi kurallar getirmifl. Onun için bu
geçifl ve uyum sürecinde hem yük hem de
yolcu tafl›mac›lar› biraz daha kontrollü olma-
s› gerekir. fiöyle ki;

- Rekabeti k›s›tlayan anlaflmalar›n ve ege-
men durumun haks›z kullan›m›n›n ortadan
kald›r›lmas› (rakipler aras›nda fiyat tespit an-
laflmalar› gibi)

- Firmalar aras›nda birleflmelerin kontrol
edilmesi (iki grubun, piyasaya egemen olma-
lar›n› sa¤layacak biçimde birleflmeleri gibi)

- Tekelci ekonomik sektörlerin özellefltiril-
mesi (telekomünikasyon, ulaflt›rma, enerji gi-
bi)

- Devlet yard›m›n›n izlenmesi (canlanma
olas›l›¤› olmamas›na ra¤men zarar eden bir
firman›n ticari faaliyetini sürdürmesi amac›y-
la tasarlanan Devlet yard›m›n›n yasaklanma-
s›)

Serbest rekabete hiçbir zaman karfl› olma-
d›k. Bizim karfl› ç›kt›¤›m›z haks›z ve y›k›c› re-
kabettir. Sektörde belgesiz çal›flarak rekabet
yapanlara karfl›y›z. Bunun içinde yetkililerin
bir an önce harekete geçerek maliyetlerin al-
t›nda sat›fl yapanlar› önlemesini arzu ediyo-
ruz. Yukar›da da bahsetti¤im gibi maliyetlerin
alt›nda rekabet yap›lamaz, rekabet ancak kar
oranlar› üzerinden yap›labilir.

Bakanl›klar›n yetkili birimleri taraf›ndan et-
kin denetimler yap›lmal› ve tafl›mac›l›k sektö-
ründe taban/tavan fiyat uygulamas› yap›lma-
l›d›r. Otobüs sektöründe TOFED; Kas›m-Ma-
y›s dönemlerinde yolcu potansiyelini art›r-
mak amac›yla taban fiyat tespit çal›flmalar›
yapt›. Yap›lan bu çal›flmalar Ulaflt›rma Ba-
kanl›¤›’na rapor halinde sunuldu. Bakanl›¤›n
›l›ml› yaklafl›mlar› sonucu Kas›m-May›s dö-
nemleri aras›nda belirlenen fiyat uyguland›.

fiimdi birde nakliye sektörüne bakal›m:
Nakliye sektöründe de firmalar ve bireysel
kamyoncular kendi aralar›nda anlaflmazl›¤a
düflüyor. Düflük fiyat uygulamalar›yla kendi-
lerine zarar veriyor. Bursa’dan ‹stanbul’a bir
kamyon yük getirdi¤inde maliyet nedir? Kim-
se bunun hesab›n› yapm›yor. Burada sektö-
rel derneklere büyük görevler düflüyor. Ya-
pacaklar› bilimsel çal›flmalarla ton/km birim
fiyatlar›n› belirleyebilir ve bu fiyat üzerinden
tafl›ma yap›lmas›n› sa¤layabilirler.

Temennimiz sürdürülebilir yap›c› bir fiyat
politikas›yla sektörde bol kazançl› günlerdir.
Yolunuz aç›k, kazanc›n›z bol olmas› dile¤iyle
sa¤l›cakla kal›n.

U
laflt›rma Bakan› Binali Y›ld›-
r›m, Aksaray’da 33 kiflinin ya-
flam›n› yitirdi¤i trafik kazas›n-
da, otobüsün yetki belgesiz ta-

fl›mac›l›k yapt›¤› yönündeki tespitleri
dikkate ald›klar›n› ve kazay› araflt›racak-
lar›n› söyledi.

Ulaflt›rma Bakan› Y›ld›r›m, 46’›nc›
Uluslararas› Hava Trafik Kontrolörleri
Federasyonu’nun (IFATCA) dünya
kongresi aç›l›fl› sonras› vize ve kota uy-
gulamalar›, Aksaray’da ço¤u çocuk 33
kiflinin hayat›n› kaybetti¤i trafik kazas›
ile ilgili aç›klama yapt›. 

ARAfiTIRACA⁄IZ
Geçti¤imiz günlerde Aksaray’da ço¤u

çocuk 33 kiflinin hayat›n› kaybetti¤i tra-
fik kazas›nda otobüsün yetki belgesiz ta-
fl›mac›l›k yapt›¤› yönündeki tespitleri
Binali Y›ld›r›m, flöyle de¤erlendirdi: 

“Bu konu araflt›r›l›yor. Malum gerek
flehirleraras› gerek flehir içi gerekse
uluslararas› çal›flma yapan yolcu ve eflya
tafl›yanlar›n mutlaka belgeye sahip ol-
mas› laz›m. Bu belgeyi almadan yola ç›-
kan araçlara çok a¤›r cezalar var. Tabi
bunun kontrolünü de flehirlerde emniyet
k›rsal kesimlerde de jandarma yap›yor.

Burada kontrol yap›lmam›flsa bunlar›n
araflt›r›lmas› yap›lacak. Tabii ki olma-
mas› gereken bir fley oldu¤unu düflünü-
yoruz”

Otobüsün 46 kapasitesi varken 60’›n
üzerinde yolcu ile seyahate ç›k›lmas›n›n

kazaya davetiye ç›karmak oldu¤unu ifade
eden Y›ld›r›m, “Çok üzücü bir kaza, yav-
rular›m›z› velilerimizi kaybettik. ‹nflallah
böylesine üzücü kazalar daha az yaflan›r
diyoruz. Buna göre de gerekli tedbirler
al›n›r diye düflünüyoruz” dedi.

Ulaflt›rma Bakan›:
Kazay› araflt›raca¤›z

Tehlikeli maddelerin karayo-
luyla tafl›nmas› hakk›ndaki yö-
netmelik resmi gazetede yay›nla-
narak yürürlü¤e girdi.

Türkiye’nin 2005 y›l›nda 5434
say›l› Kanunla kat›ld›¤› ADR
Konvansiyonu’na taraf 42 ülke
bulunuyor. Yönetmelikte dikkat
çekilen nokta ise, 2007 y›l›nda
bafllayan ve 2010 y›l›nda ADR ta-
raf ülkelerinde tamamlanmas›

gereken tünel kategorileri ve bu-
na ba¤l› k›s›tlamalar yönetmelik-
te dikkat çeken bir nokta olarak
yer al›yor. 

Yönetmelikle, baz› tehlikeli
maddelerin tafl›nmas› için özel
izin flart› aran›rken, di¤er önemli
nokta da tehlikeli madde tafl›ma-
c›l›¤›nda sürücülerin geçerli bir
e¤itim sertifikas›na sahip olma
zorunlulu¤u aran›yor.

Tehlikeli maddelerin karayo-
luyla tafl›nmas› hakk›ndaki yö-
netmelik resmi gazetede yay›nla-
narak yürürlü¤e girdi.

Türkiye’nin 2005 y›l›nda 5434
say›l› Kanunla kat›ld›¤› ADR
Konvansiyonu’na taraf 42 ülke
bulunuyor. Yönetmelikte dikkat
çekilen nokta ise, 2007 y›l›nda
bafllayan ve 2010 y›l›nda ADR ta-
raf ülkelerinde tamamlanmas›

gereken tünel kategorileri ve bu-
na ba¤l› k›s›tlamalar yönetmelik-
te dikkat çeken bir nokta olarak
yer al›yor. 

Yönetmelikle, baz› tehlikeli
maddelerin tafl›nmas› için özel
izin flart› aran›rken, di¤er önemli
nokta da tehlikeli madde tafl›ma-
c›l›¤›nda sürücülerin geçerli bir
e¤itim sertifikas›na sahip olma
zorunlulu¤u aran›yor.
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U
luslararas› Nakliyeciler Derne¤i
(UND) Baflkan› Tamer Dinçfla-
hin, Bulgaristan’›n transit geçifl-
lere k›s›tlama getirmesinin söz

konusu olamayaca¤›n› söyledi.
Dinçflahin, Bulgaristan ve kota uygulama-

lar›na iliflkin sorular›m›z› yan›tlad›: 

Bulgaristan Konusunda galiba s›cak
geliflmeler var. Bu geliflmeler nedir?

Evet var. Geçmifl Karayolu Tafl›ma anlafl-
mas› 2006 y›l› temmuz ay›nda Bulgaristan
taraf›ndan tek tarafl› fesih edildi. Yeni bir
anlaflman›n yap›lmas› konusunda görüflme-

ler devam etmektedir.
Y›lbafl›ndan bu yana yap›lan görüflmeler-

den ilki 25 Ocak'ta Sofya'da yap›lan ve Sn.
Bakan›m›z Kürflat Tüzmen baflkanl›k etmifl
oldu¤u KEK toplant›s› idi. Bu toplant›da
Bulgaristan taraf›ndan tek tarafl› olarak iptal
edilmifl olan 1979 anlaflmas›n›n yerine yeni

bir anlaflma yap›lmak is-
tendi. Bu talep karfl›s›nda
Bakanl›klar ve Dernekle-
rin kat›l›m›yla ‹stanbul'da
bir buluflma gerçekleflti.
Burada da Bulgarlar tara-
f›ndan yap›lmak istenilen
anlaflmada Bulgaristan ta-
raf› tafl›malar için tam ser-
bestlik istedi. Bu tabi ki
belli kurallar içerisinde ol-
mal›yd›.

Bizlerin söyledi¤i;  Bul-
garistan Plakal› araçlar›n
Türkiye'ye yüklü geliflle-
rinde yük alabilmeleri için
gerekli olan ikili belgele-
rin kald›r›lmas› yani ikili
tafl›malar›n belgesiz yap›l-
mas›, transit tafl›malar›n
serbest olmas› ve üçüncü
ülke tafl›malar›n›n kotaya
tabi olmas›, bunlara d›fl›n-
da bofl girip yük alman›n
her iki ülke içinde kesin-

likle müsaade edilmemesi fleklindeydi. Sa-
dece bofl girifllerde özellikli tafl›malar için
müsaade edilecekti, buda tanker, low-bed,
oto tafl›ma türü idi. Ancak ‹stanbul’da yap›-
lan bu toplant›dan bir sonuç al›namad›. Her
iki ülke bakanl›k yetkilileri özel sektör tem-

silcilerinin uzlaflmas› için sadece tafl›mac›la-
r›n kat›ld›¤› bir toplant›n›n Bulgaristan’da
düzenlenmesine karar verildi.

Peki, bu buluflma gerçekleflti mi, görüfl-
ler karfl›l›kl› paylafl›ld› m›?

Evet, bu görüfller sonucunda 25'e yak›n
tafl›mac› arkadaflla birlikte Bulgaristan’a gi-
dilip Bulgar nakliyeci arkadafllarla bir araya
gelindi. Bu kat›l›m içerisinde her iki derne¤i
temsilen kat›l›m oldu. Bulgar taraf›ndan da 3
dernek ve tafl›mac›lar› temsil edildi. Çok da
yararl› bir toplant› oldu. Sonucunda belirli
kararlar al›nd›. Ancak sadece “Basat” adl›
dernek bir konuda muhalefet etti. Buda Tür-
kiye'ye bofl girip yük alman›n serbest b›ra-
k›lmas›yd›. Basat bir ölçüde de W›lly Betz
taraf›ndan temsil edilmekteydi. Bu iste¤i ta-
mam›yla bu firman›n kendi menfaatlerini
gözetmesinden kaynaklanan ve büyük ço-
¤unluk k›sm›n› zor durumda b›rakabilecek
bir istekti. Bunun yanl›fll›¤›n› anlatt›k. Bu
toplant› sonras›nda olay›n çözümü konusu
Bakanl›k düzeyinde Mart sonunda Sofya'da
yap›lacak olan toplant›ya b›rak›ld› ancak bu
toplant›da da sonuç al›namad›.

Ald›¤›m›z bilgiye göre Nisan sonunda
bir görüflme olacak. Burada sonuç al›na-
cak m›d›r?

Evet, Bakanl›k düzeyinde Nisan sonun-
da ‹stanbul'da bir toplant› olacakt›r. Bu
toplant›da sonuca gidilecek oldu¤unu dü-
flünmekteyim. Çünkü GATT anlaflmas›n›n
5’inci maddesi mallar›n serbest dolafl›m›n›
güvence alt›na almaktad›r. Transit geçifllere
k›s›tlama getirilmesi söz konusu olamaz.
Ayr›ca, Gümrük Birli¤inin 5 ve 6. madde-
leri mallar›n serbest dolafl›m›na karfl› en-
gellemeler ve efl etkili tedbirler konamaya-

ca¤›n› çok net olarak aç›kl›yor.
Sektörün bu konuda düflüncesi nedir?
Sektör olarak ortak bir tutum içerisinde-

yiz. Biz sektörümüzün gelece¤ini planla-
maktay›z. Bu nedenle de tafl›mac›lar›m›z
için haks›z rekabet yaratabilecek tüm uygu-
lama ve anlaflmalar›n karfl›s›nday›z.

Bulgaristan üzerinden geçifl yapan araç
say›m›z 180 bin üzerindedir. Bu ölçekteki
tafl›malar›m›z için uzun bir süredir alternatif
güzergâhlar üzerinde çal›flmaktayd›k. Kapa-
site planlamas› yaparak çeflitli güzergâhlar
tespit ettik. Bildi¤iniz gibi Ro-Ro seferleri-
miz kapasitesi artarak devam etmektedir. Bu
seferlere ilave olarak Köstence'ye konulacak
Ro-Ro konusunda çok büyük geliflme kay-
dedildi. ‹zmir’deki mevcut Çeflme hatt›na
ilave olarak Çanakkale ve ‹zmir'den yeni iki
Ro-Ro hatt› hizmet vermeye bafllad›.

Sene bafl›nda yaflanan Bulgaristan Vize
krizi nedeniyle Yunanistan ç›k›fll› Makedon-
ya - S›rbistan güzergâh› kullan›ld› ve baflar›l›
olundu. Bunun ötesinde Yunanistan Igoume-
n›tsa liman›na ulaflan otoyol inflaat› bitirildi
ve bu yolla ulafl›mda serbestleflti. K›saca ta-
fl›mac›lar olarak alternatiflerimizi haz›rlad›k.
Bizler bunlar› yaparken bir taraftan da Bul-
gar meslektafllar›m›zla rekabet de¤il, ortak
yat›r›mlar yaparak iflbirliklerini artt›rmay›
hedefliyoruz.

■ Bulgaristan’la yaflanan transit geçifl ko-nusunda, Türk tafl›mac›s›n›n etkilenmeye-ce¤ini belirten Dinçflahin flöyle konufltu:“Bakanl›¤›m›z, ‹hracatç›lar›m›z ve sektörbu konuda birliktelik içerisindedir. Asl›nabakarsan›z Türk nakliyecilerden daha faz-la Bulgar nakliyeciler bu durumdan etkile-neceklerdir. ‹flte biz bu nedenle, sadeceTürk tafl›mac›lar›n de¤il Bulgar tafl›mac›-lar›nda ilerde önlerine ç›kabilecek sorunla-r›n bugünden önlemini al›p rekabetçi ola-bilmeleri için çal›flmaktay›z. Bu düflünce-lerimizi de kendileri ile paylaflmaktay›z vebundan da mutluluk duyuyoruz.”

Tafl›mac›lar›m›z etkilenmeyecek

Türkiye, Moldova üzerinden üçüncü ülkeye ge-
çifl için 425, Moldova’ya bofl araçla girip yük
almak için de 275 adetlik geçifl belgesi kulla-

nabilecek.
Türkiye-Moldova Kara Ulaflt›rmas› Karma Komis-

yon Toplant›s› sonras› yay›nlanan protokolde, Moldo-
va; Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere yapaca¤› tafl›-
malarda 325, bofl olarak Türkiye’ye gelip yük almak
için de 300 adet geçifl belgesi kullanabilecek. Türkiye
ise, Moldova üzerinden üçüncü ülkeye geçifl için 425,
Moldova’ya bofl araçla girip yük almak için de 275
adetlik geçifl belgesi kullanacak.

Toplant›da, iki ülke aras›nda yolcu tafl›mac›l›¤› ala-
n›nda yüksek bir potansiyel oldu¤u belirtilerek, dü-
zenli yolcu tafl›mac›l›¤›n›n gelifltirilmesi yönünde ça-
ba sarf edilmesi gerekti¤i belirtildi.

Türkiye, Moldova 
üzerinden geçiflte 
425 belge kullanacak

Ulusulararas›
Nakliyeciler

Derne¤i
Baflkan›

Tamer
Dinçflahin
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Habur Gümrük Baflmüdürü Mehmet
Ulusoy son günlerde baz› medya or-
ganlar›nda ç›kan Habur kapat›ld› ha-

berlerinin gerçekleri yans›tmad›¤›n› ve s›n›r
kap›lar›n›n ancak bakanlar kurulu karar› ile
kapat›labilece¤ini söyledi. Baflmüdür Ulusoy
ayr›ca çok k›sa bir süre içerisinde bir arac›n
Habur Gümrük sahas›nda en fazla 10 dakika
durabilece¤ini söyledi.

‹thalat ‹hracat, S›n›r Ticareti Gelifltirme ve
Dayan›flma Derne¤i yönetim kurulu üyeleri
Yusuf Tosunu ve Kemal Palta’y› makam›nda
kabul eden Habur Gümrük Baflmüdürü Meh-
met Ulusoy, Habur S›n›r Kap›s›’nda girifl ve
ç›k›fllar›nda hiç sorun olmad›¤›n› ayr›ca son
dönemlerde girifl ve ç›k›fllarda gözle görülür
bir art›fl›n oldu¤unu dile getirdi.

Habur S›n›r Kap›s›'nda girifl ve ç›k›fllar›n
az olmas›n› baz› floförlerin yasad›fl› ifller
yapmas›na ba¤layan Gümrük Baflmüdürü
Mehmet Ulusoy iyi niyetle çal›flan bütün
herkese gerekli kolayl›klar›n sa¤land›¤›n›
belirtti.

MAKSATLI HABERLER

Baflmüdür Ulusoy “ Baz› medya kurulufl-
lar›nda Habur S›n›r Kap›s› kapat›ld› diye ya-
lan haberler ortaya at›l›yor bunun sonuncun-
da birçok yerden bizi arayan oldu. Böyle bir

fleyin olmad›¤›n› herkese anlatt›m. Bu haber-
leri kim hangi maksatla yap›yor anlam›fl de-
¤ilim. Buras› bir iflyeri de¤il ki kendi kafa-
m›za göre aç›p kapatal›m. Habur S›n›r Kap›-
s› ve di¤er bütün s›n›r kap›lar› ancak bakan-
lar kurulu karar› ile aç›l›r veya kapan›r.

Her hafta rutin olarak Irak yetkileri ile
yapt›¤›m›z toplant›da Irak taraf›ndaki yetki-
lilerde bize çok teflekkür ettiler, bu
teflekkürün sebebi de her gecen gün girifl ve
ç›k›fllarda artan araçlar›n say›s›ndan dolay›
idi. Günlük ortalama olarak 2 bin den fazla
araç girifl ve ç›k›fl yap›yor.

Bugüne kadar sürekli gündüz gümrü¤e
girifl yapan araçlar›m›z›n say›s›yla akflam
gümrü¤e girifl yapan araçlar›m›z›n say›s›
bir olmad›. Sürekli gündüz girifl yapan araç
say›s› daha fazla görünüyor. fioförlerimiz
araçlar›n›n kilolar›n› artt›rmak için depola-
r›na, lastiklerine veya herhangi gizli bir ye-
re su, kum, çak›l, çimento gibi maddeler
yerlefltiriyorlar. Bu da bizim zaman kayb›

yaflamam›za ve aksakl›klara
neden oluyor.

Habur s›n›r kap›s›na yak-
lafl›k olarak iki hafta sonra
gelecek olan program bizim
iflimizi çok rahatlata-
cak, dolay›s› ile
bu rahatl›k girifl
ve ç›k›fllara yan-
s›yacak. Program
kurulduktan son-
ra bir floför s›-
n›r kap›s›nda
en fazla 10
dakika dura-
cak. Gümrü-
¤ümüz bu
program
içinde pilot
ve örnek
gümrük olarak
seçildi. Eskiden

iki peron çal›fl›yordu ama flimdi çal›flan pe-
ron say›lar›m›z› alt›ya ç›kard›k. Biz floförle-
rimizin Irak ta de¤il de Türkiye de bekle-
mesinden yanay›z.

Türkiye’de ilk kez burada aç›lan ‹pek
Yolu ‹ç Gümrü¤ü’nden büyük bir verim al-
d›k. Yap›lan fizibilitelere göre; aç›kças› bu
kadar›n› beklemiyorduk ama, sistem oturdu
ve flu an sorunsuz bir flekilde çal›fl›yor.
‹pekyolu gümrü¤ü Türkiye’de bir ilk ve ör-
nek bir gümrüktür.  Bizim floförlerimizden
bir ricam›z var: Gümrük yasalar›na uymala-
r›n› ve evraklar›n›n eksiksiz olmas›n› isti-
yoruz.” dedi

YEN‹DEN CANLANACAK

‹thalat ‹hracat, S›n›r Ticareti Gelifltirme
ve Dayan›flma Derne¤i yönetim kurulu üye-
si Yusuf Tosun bas›nda ç›kan Habur kapat›l-
d› sözlerine tepki göstererek Habur’u kapat-
man›n öyle kolay olmad›¤›n› söyledi. Tosun
“‹ç Gümrük flu an sorunsuz bir flekilde

çal›fl›yor ama iç gümrük binas› hizmete
girdi¤i zaman daha da iyi çal›flacakt›r. ‹ç
Gümrük’ün Silopi’de kurulmas›nda
büyük emekleri gecen Milletvekil-
lerimize ve baflmüdürümüze katk›lar›n-
dan dolay› teflekkür ediyorum.” dedi 

‹thalat ‹hracat, S›n›r Ticareti
Gelifltirme ve Dayan›flma

Derne¤i yönetim kurulu
üyesi Kemal Patla ise
Habur S›n›r Kap›s›’nda
yaflanan s›k›nt›lar›n
geçici oldu¤unu ve en
k›sa zamanda tekrar
eski canl›¤›na
kavuflaca¤›na inan-
d›¤›n› söyledi. Pal-
ta, ‹ç Gümrük’ün
ilk kez Silopi de
aç›lmas›ndan
dolay›, katk›lar›

geçen herkese çok
teflekkür etti¤ini
söyledi. 

HHaabbuurr  GGüümmrrüükk  BBaaflfl--
mmüüddüürrüü  MMeehhmmeett  UUlluu--
ssooyy::  ““ÇÇookk  kk››ssaa  ssüürree
iiççeerriissiinnddee  aarraaççllaarr,,  HHaa--
bbuurr  GGüümmrrüükk  ssaahhaass››nn--
ddaa  eenn  ffaazzllaa  1100  ddaakkiikkaa
bbeekklleeyyeecceekk..””
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AAhhmmeett  TTÜÜRRKKOO⁄⁄LLUU

Dondurmam gaymak,
otobüsüm gaymak

B
ir filme isim bile oldu; DONDURMAM
GAYMAK!......

Bu telâffuz: taflral› dondurmac›n›n; ifltah
kabartarak sat›fl çabas›n›n ba¤›rt›s›d›r.

Dondurma da özellikle s›cak günlerde ara-
n›lan serinletici leziz, hofl bir üründür. (Hijyen
flartlar› geçerlidir.)

Dondurmaya ad›n› veren de kendi özelli¤i;
yani kar›fl›m›n›n dondurulmas›d›r, ‘don’ ma
olay›d›r. Dondurman›n bu serinletici özelli¤i;
hasta edici öldürücü nitelik de kazanabilir.
Bu nitelik; tüketicisinin tutumuna ba¤l›d›r. Bu
tatl› ‘don’ olay›n›n tad›n› korumas›; üretim-
saklama- da¤›t›m-sat›fl ve tüketim zincirinde-
ki herkesin özenine ba¤l›d›r.

GAYMAK – KAYMAK

Kaymak kelimesi de çok zengin anlamla-
r›yla, fliirde, edebiyatta, sporda da çok kulla-
n›lan bir kelime:

Kaymak dondurma,
Süt kayma¤›, 
Afyon kayma¤›, 
Kaymakl› kaday›f,
Sirke kayma¤› sirke üstünde süt kayma¤›

olamaz” atasözü bile var)
Y›ld›z kaymak,
Hayat› kaymak (ölüm, zulüm),
Toprak kaymak (heyelân),
Buzda kaymak buz pateni),
Ski kaymak (kayak),
Suda kaymak (jet ski; Levent K›rca’ n›n ko-

nusudur),
Sporcu kay(d›r)mak (yer de¤iflikli¤i)…
Eh, bir de tafl›t kayma var.

TAfiIT KAYMAK?
Tafl›t, kaymalar›n›n da çeflitleri, özellikle de

bizim Elhamdüllilhistan’›m›zda var.
Bunlar› da bafll›ca 2’ye ay›rabiliriz.

1)Kurak (yol) zemin kaymalar›:
1.1 ) Rampada, floförlü/floförsüz kay-

ma(k)lar,
1.2) H›zda fren kaymalar›, (z›p›r gençlerin

davran›fllar› da bu cümledendir)
1.3) Camlaflm›fl asfaltta kayma(k)lar
1.4) M›c›rda kaymalar.

2)Islak zemin kaymalar›:
2.1)Ya¤murda kaymalar,
2.2)Buz (lanma) da kaymalar. Bunlara

“don” kaymalar› da denilebilir.

OTOBOSUM GAYMAK?

Otobüsün taflra telâffuzu da yer yer; oto-
bos’ tur. Bu yüzden “ otobosum gaymak”
dedik.

Amma bu da yine 2 anlama gelecektir:
1) Otobüs kaymak,
2) Otobüsün kaymas›.
Otobüs Kaymak:
Kaymak teknolojisinin zirve yapt›¤› oto-

büsler kastedilir. Hemen her otobüs için mar-
kan›z da böyle say›l›r, bu alanda tatl› bir reka-
bet de var. Tüm üreticileri kutlamak da gerek!

Otobüs Kaymak’lar›:
Otobüsleri en fazla kayd›ran›n, kaygan ze-

minler oldu¤unu biliyoruz; ›slak ya da kuru.

‘DON’ OLAYI ‹LG‹L‹LER‹?

Meteoroloji haberlerinde; baz› bölgelerimiz
için 6-8 aya bile varan süreyle o uyar›lar ya-
p›l›r:

“Yurdun … kesimlerinde don olay› görüle-
ce¤inden; ilgililerin, gereken tedbirleri almas›
gere¤i, uyar›s› yap›ld›.”

Ben bu “ilgili”leri ve tedbirleri merak ediyo-
rum:

Karayollar›m›zdaki don olaylar› ile ilgili ilgi-
lileri ve al›nacak tedbirleri.

Don olacak ve kayganlaflabilecek bölge-
lerde yol donmalar›n› ve bunlara ba¤l› olufla-
bilecek, potansiyel facialar› önleyecek kal›c›
ve geçici tedbirleri almak gerekmez mi?

Kal›c› olarak; don, ya¤›fl bölgesinde, ko-
nuflland›r›lacak uyar› ve düflürülmüfl h›z lev-
halar› [ayr›ca orta vadede elektronik yaz›l› ve
sembollü flemalarla, zamansal (güncel gibi)
uyar› mesajlar›]

Geçici olarak; önleyici/çözücü kimyasal,
kar y›¤›lmas›n› engelleyici küreme çal›flmalar,

Ama bizim baz› ilgililer, bu konuda ilgisiz
davran›yorlar. “-Herkes kendi ‘don’undan
sorumludur”, diyorlar anlafl›lan. Her ‘don’u iç
çamafl›r gibi alg›l›yorlar, besbelli. Onlar›n bu
anlay›fllar› da dez baflar›lara dönüflüyor.
Ülkemiz kadar, tafl›t kayd›ran ülke yok!

Habur’dageçifller 
10dakikayainecek

Halil COfiKUN / Silopi

Irak hükümeti
sigorta ad› alt›nda 
haks›z para al›yor

›rnak'›n Silopi ‹lçesi'nde bulunan Habur S›-
n›r Kap›s›'ndan Irak'a yük götüren tanker
floförlerinden, Irak geçici hükümeti yeni ç›-
kard›¤› yasayla, sigorta için 25, Arap

CMR’si için 15 dolar al›yor.
Habur S›n›r Kap›s›'nda kuyrukta bekleyen

tanker floförleri, Irak geçici hükümetinin keyfi
yasalar ve uygulamalar ç›kard›¤›n› ileri sürerek,
yeni düzenlemeler nedeniyle zorda kald›klar›n›
söyledi.

fioförler özellikle Irak hükümetinin sigorta pa-
ras› ad› alt›nda 25 dolar ve Arap CMR’si ad› al-
t›nda al›nan 15 dolar›n, haks›z bir uygulama ol-
du¤unu belirtti.

Halil ‹brahim Gümrü¤ü’nde al›nan 25 dolar
ülkeye giren yapanc› floförleri iki gün boyunca si-
gortalat›yor. Ancak floförler, Irak hükümetinin bu
güne kadar hiçbir floföre sigorta haklar›n› verme-
diklerini iddia etti.

fi

Silopili ifl adam›ndan 
her ay 5 bin YTL ba¤›fl

Silopili ifl adam› Ata Ökten; ‹thalat ‹hracat,
S›n›r Ticareti Gelifltirme ve Dayan›flma Der-

ne¤ine ayl›k 5 bin YTL ba¤›fl da bulunarak iç
gümrük için gereken tüm yard›mlar›n yap›laca-
¤›n› söyledi.

‹thalat ‹hracat, S›n›r Ticareti Gelifltirme ve
Dayan›flma Derne¤i Yönetim Kurulu Baflkan
vekilleri Tahir Ö¤men ile Yusuf Tosun, Silopili
ifladam› Ata Ökten’i makam›nda ziyaret etti.

Atahal binas›nda bir araya gelen dernek yö-
neticileri ve ifladam›, iç gümrük için fikir al›flve-
riflinde bulundular. Ziyarete Habur S›n›r Kap›-
s›’nda son zamanlarda girifl ve ç›k›fllarda büyük
düflüfl yafland›¤›n› bunun nedenin ise iç gümrük-
te yaflanan s›k›nt›lar oldu¤u dile getirildi. Ayr›ca
iç gümrük binas› için bir an önce çal›flmalar›n
bafllat›lmas›n›n gereklili¤i ifade edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Güneydo-
¤u’ya gönderdi¤i 13 kiflilik milletvekili he-

yeti Silopi’de bulunan Habur S›n›r Kap›s›’nda in-
celemelerde bulundu.

‹lk olarak fi›rnak'›n Cizre ilçesini ziyarette
bulunan heyet, daha sonra Silopi’deki Habur
S›n›r Kap›s›’nda Gümrük Bafl Müdürü Meh-
met Ulusoy’u makam›nda ziyaret ederek, Ha-
bur S›n›r Kap›s›'nda son durumu hakk›nda bil-
gi ald›.

CHP Habur’u inceledi

Mehmet Ulusoy
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‹stanbul Büyükflehir Belediyesi, otopark sorununu çözü-
mü için, yap-ifllet modeliyle “Cadde Alt›” otoparklar› in-
fla etmeyi sürdürüyor.
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi, ‹stanbul’un otopark so-

runu için çözmek için hayata geçirdi¤i “Cadde Alt›” oto-
park projesinde, yap-ifllet modeliyle 12 yeni otopark yap›l-
mas›n› karara ba¤lad›.

fiehrin trafik sorununun çözümünde kilit rol oynayaca¤›
belirtilen zemin alt› katl› otoparklar için belediye, bütçesin-
den kaynak ay›rmadan yap-ifllet modeliyle infla edecek. ‹lk
etapta Fatih’e 4, fiiflli’de 3, Kad›köy, Bahçelievler, Üsküdar,
Güngören ve Ka¤›thane’de birer olmak üzere 12 adet
“Cadde Alt›” otopark› yap›lacak.

5393 Say›-
l› Belediye
Kanunu’nun
18. (e) mad-
desi ile Oto-
parklar 2886
Say›l› Devlet
‹hale Kanu-
nu’na göre
30 y›l süreyle kullan›lmak üzere üst kullan›m hakk› veril-
meksizin ihale edilecek. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi da-
ha önce de büyük cadde ve meydanlar›n alt›n› otopark ya-
pacak bir çal›flma bafllatm›flt›.

C M Y K

Türkiye’de trafik kazalar›n›n nedenleri-
ne bakt›¤›m›zda floför hatalar›n›n çok
fazla oldu¤unu görüyoruz. fioförleri-

mizin trafikte hata yapmalar›n›n nedeni ise
yaflad›klar› psikolojik bunal›mlard›r. 

fioför kelimesi akl›m›za geldi¤i zaman ka-
za kelimesi de yan›nda geliyor. Çünkü flo-
förlerimiz ne kadar uzun süre trafikte kal›r-
sa, kaza yapma riskleri de o kadar artar.
fioförlü¤ü kendine meslek edinmifl, bu ifl-
ten evinin nafakas›n› temin eden insanlar›-
m›z uzunyola ç›kt›klar›nda kafalar›nda hep
soru iflaretleri olufluyor. Buda onlar›n kaza
risklerini artt›r›yor.

Trafik kazas›n›n nedenleri aras›nda yor-
¤unluk ve uygukusuzluk gelmektedir. Özel-
likle vardiyeli çal›flan floförlerimiz di¤erlerine
oranla daha fazla tehlike oluflturur. Yap›lan
araflt›rmalarda gece araç kullanan floförleri-
mizin sabaha karfl› saat 4-5-6 gibi perfor-
manslar›n›n düfltü¤ü gözlenmifltir. Dolay›-
s›yla trafik kazalar›nda birinci faktör vardi-
yeli çal›flmaya ba¤l› uykusuzluk ve adap-
tasyondur…

Yurtiçi ve uluslararas› çal›flan a¤›r ticari
araçlar›n hemen hemen hepsinin kabin için-
de “ömür biter yol bitmez” diye duygusal
bir söz yazmaktad›r. Gerçekten bakt›¤›m›z-
da ömür bitiyor ama yol hiçbir zaman bitmi-
yor. Sürekli karayollar›nda seyir eden floför-
lerimiz s›la hasreti ile yan›p tutuflmaktad›r.
Ailelerini düflünmekte, efl-dostlar›n› özle-
mektedirler. fioförlerimiz, sosyal aktivitiler-
den ise hep mahrumdurlar…

Halböyle olunca da uzun yol insan› iki fle-
kilde etkiliyor. Birincisi düz ve monoton bir
yol ise bir süre sonra insan›n uykusu gelme-
ye, s›k›lmaya ve bunalmaya bafll›yor. Onun-
la da ilgili olarak zihninde de hareket edemi-
yor, yürüyemiyor ama hayaller, düflünceler
gelifltirmeye bafll›yor, planlar yap›yor kafa-
s›nda. Bu hayeller ise onun bir anl›k dal¤›n-
l›¤›na neden oldu¤u için kaza yapma riskini
art›r›yor. 

‹kincisi ise; Türk toplumunun yap›s›nda
evin reisi ekrektir. Kamyon ve TIR floförleri-
miz hayatlar›n›n büyük bir bölümünü aile-
sinden uzakta geçirdiklerinden evin yüküm-
lülü¤ünü eflleri üstlenmektedir. Her ne ka-
dar ailenin iç yap›s›yla efller ilgilensede flo-
förlerimizin akl›nda hep ailesi vard›r. “ço-
cuklar›m do¤ru yerde mi? do¤ru yetifliyor
mu? okula gidiyorlar m›? okuldan kaç›yorlar
m›?” diye akl› arka tarafta kal›yor. 

Uzunyol floförlerinin aile yap›lar›na bakt›-
¤›m›zda; büyük aile yap›s› karfl›m›za ç›k›yor.
Bunun nedenide floförlerin sürekli uzunyol-
da olmas› ve yuvan›n da¤›lmas›n› engelle-
mek için büyük aile yap›s›n› benimsemeleri-
dir. Trafik kazalar›n›n meydana gelmesinde
bütün bunlar büyük bir faktör olarak karfl›-
m›za ç›kmaktad›r. Gazetelerin üçüncü say-
fa haberlerine bakt›¤›m›zda; “Dalg›nl›k ve
dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini
kaybeden araç sürücüsü trafik kazas› yap-
t›.”  Diye yazd›¤›n› görüyoruz. ‹flte “dalg›nl›k
ve dikkatsizli¤in” nedenleri yukar›da bah-
setti¤im gibi vardiyeli çal›flmak, yorgunluk
ve uykusuzluk ile hasret özlemidir.

Akademisyenler taraf›ndan incelenen ka-
za raporlar›nda da uykusuzlu¤un ön planda
oldu¤u aç›kça görülmektedir. Hemen belir-
teyim trafik kazalar›n› sadece kamyon, TIR
veya otobüs floförleri yapm›yor. Özel oto-
mobili ile trafi¤e ç›kan insanlar›m›zda trafik
kazalar›na kar›flabiliyorlar. Mesela diyelim
ki; otomobiliyle vatandafl›m›z ‹stanbul’dan
Antalya’ya gidecek. Antalya’ya bir saat kal-
m›flt›r. Ama uyku gözüne batar “hadi bir sa-
at daha dayanay›m” der. ‹flte kaza o son
saatte gerçeklefliyor. ‹statistiklere göre va-
raca¤› noktaya yaklaflt›¤› mevkilerde kaza
oluyor. Sürücülerimiz varacaklar› yere yak-
laflt›kca ‘art›k bu zamana kadar bir fley ol-
mad›, bundan sonra da olmaz’ diyerek risk
al›yorlar.

Trafik kazalar›nda hep soçlu floförlerimiz
mi? Elbette hay›r!... Yol hatalar›ndan kay-
naklanan kazalarda vard›r: keskin virajlar,
›fl›klar, ifleret levhalar›n›n yetersizli¤i vs..

Türkiye flartlar› içinde yol hatalar›n›n bü-
yük risk oluflturdu¤unu biliyoruz. Ama her
hükümetin ulaflt›rma bakan›; karayollar›n-
dan kaynaklanan hatalar› asla kabul etmi-
yor. Ve “böyle bir fley yok” diyor. Bilim
adamlar›n›n karayollar›nda yapt›¤› araflt›r-
malarda ise tam tersi ç›k›yor karfl›m›za. Tür-
kiye’de bir çok bölgede ölü noktalar mev-
cut ve bu ölü noktalar›n ›slah› konusunda
ciddi çal›flmalar yap›lm›yor. 

Ölmek en büyük ac› ama sakat kalmak
da çok büyük bir ac›. Onun için tedbiri el-
den b›rakmamak dile¤iyle kazas›z bol
kazançl› günler diliyorum…

Aman dikkat!..

YAKLAŞIM

AAllaannuurr  ÖÖZZAALLPP
Uzman Psikolog

Tel: (0212) 352 09 42

Magirus’la yar›flacaklarMagirus’la yar›flacaklarMagirus’la yar›flacaklarMagirus’la yar›flacaklarMagirus’la yar›flacaklarMagirus’la yar›flacaklar

■ Avrupa’da 1999 y›l›ndan beri
geleneksel olarak düzenlenen 5

bin kilometrelik “Gumball 3000
Rallisi”ne bu y›l ilk defa Türki-

ye’den kat›l›m olacak. Trafi¤e
aç›k yollarda yap›lan rallide ar-
matör Kemal Sad›ko¤lu ve Ali-
konur Yarsuvat modifiye edilen
1977 model Magirus-Deutz mi-

nibüsle Türkiye ad›na yar›fla-
cak. Bu y›l 28 Nisan – 5 May›s

tarihleri aras›nda dokuzuncusu
düzenlenecek olan Gumball

3000 Rallisi’ne 93 otomobilin
kat›lmas› beklenirken, yar›fl yi-
ne ‹ngiltere’nin baflkenti Lond-

ra’dan bafllayacak.
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‹stanbul’a12 yeni
CaddeAlt›otopark
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ÜÜSSKKÜÜDDAARR,,  GGÜÜNNGGÖÖRREENN  VVEE

KKAA⁄⁄IITTHHAANNEE’’DDEE  YYAAPPIILLAACCAAKK

Mersin Habur Yük Tafl›mac›lar› Kooperatif Baflkan
Yard›mc›s›, ANAP Genel Baflkan› Mumcu’nun Ha-
bur’u kapatal›m teklifine tepki göstererek, “Ya Gü-

neydo¤u’yu Türk topra¤› saym›yorsunuz, ya da Güneydo-
¤u’yu tan›m›yorsunuz” dedi.

Mersin Habur Yük Tafl›mac›lar› Yard›mlaflma ve Dayan›fl-
ma Kooperatifi Baflkan Yard›mc› Reber Haflimo¤lu, yaz›l›
aç›klamada Anavatan Partisi (ANAP) Genel Baflkan› Erkan
Mumcu’nun Habur S›n›r Kap›s›’n› kapatal›m teklifine sert
tepki gösterdi.

EKONOM‹K ÇÖKÜNTÜ OLUR

Baflkan Yard›mc›s› Haflimo¤lu, Habur S›n›r Kap›s›’n›n Gü-
neydo¤u’nun can damar› oldu¤unu ve bunun kapanmas› son-
ras›nda bölgede büyük bir ekonomik çöküntünün olaca¤›n›
söyledi.

Kooperatif Baflkan Yard›mc›s›, “Say›n Mumcu, sizin Ha-
bur’u kapatal›m diyerek nereye ve kime hizmet etmek istedi-
¤inizi anlam›fl de¤iliz. Ya siz Güneydo¤u’yu Türkiye topra¤›
ve de insan›n› ve Türk milletinden saym›yorsunuz ya da böl-
geyi hiç tan›m›yorsunuz. Bizim kanaatimiz ve temennimiz
tan›mad›¤›n›z yönündedir. O yüzden müsaade ederseniz böl-
gemizi size tan›tmak istiyoruz” dedi.

MUMCU’NUN GÖRMES‹ GEREK

Haflimo¤lu, ANAP Genel Baflkan› Mumcu’nun en k›sa za-
manda Habur’un her iki yakas›n› da ziyaret ederek, Türki-
ye’yi çok seven insanlar oldu¤unu görmesi gerekti¤ini belirtti.

Türkiye ve Irak halklar›n›n kardefl olduklar›n› vurgulayan
Reber Haflimo¤lu, “Bugün Kuzey Irak’ta PKK bar›n›yorsa,

birileri ç›k›p flu veya bu flekilde konufluyorsa bu sadece ABD
ve ‹srail’in oyunudur. Bunda halk›n hiçbir suçu yoktur. O za-
man Say›n Mumcu, Habur’un iki yakas›nda yaflayan insanla-
r›n sucu ne ki; cezaland›rmak istiyorsunuz” diye konufltu.

Kooperatif Baflkan Yard›mc›s› aç›klamas›n› flöyle sürdürdü:
“Say›n Erkan Mumcu, e¤er Habur’un aç›k kalmas› ülke

ç›karlar›na tehdit ise biz bölge insanlar›, sizler gibi Ankara’da
konuflarak de¤il, gerekirse vücudumuzu siper yaparak, Ha-
bur’u kendimiz kapat›r›z. Ama Türkiye’nin en büyük tehdidi
Habur’un aç›k kalmas› de¤il, vatan›m›z› bölmeye çal›flan
güçlerdir.

TÜRK‹YE TEM‹NATI

Bu güçlerin en büyük silah› ise iflsizlik ve terördür. Çünkü
iflsizlik terörü beslemektedir. Kanaatimiz Habur’u kapatal›m
derken sizin de bu güçlere alet oldu¤unuz yönündedir. Orada
yaflayan insanlarda en az sizler kadar Türkiye’yi sevmekte
canlar›n›n ve mallar›n›n teminat› olarak görmektedirler. Hele
ki Türkiye gibi büyük bir ulus ve güçlü bir devlet 4 milyon
akrabas›n› asla, tehdit unsuru görecek kadar küçük de¤ildir.

Sonuç olarak sizden ricam›z, Kuzey Irak’tan gelen tahrik-
lere kap›lmay›n›z. Bunlar ABD’nin provokasyonlar›d›r. Ve
ülke ç›karlar›m›z›n tam tersidir. Lütfen oyuna gelmeyiniz,
sizden beklentimiz Habur’un çok daha iyi çal›flmas› için des-
teklerinizdir.”

Ya Güneydo¤u’yu tan›m›yor
ya da Türk topra¤› saym›yor

Güneydo¤ulu kooperatif baflkan yard›mc›s›dan, ANAP Genel Baflkan›’na tepki

Ford Otosan Genel Müdü-
rü olarak 2002 y›l›ndan
bu yana görev yapan

Turgay Durak, Koç Holding
Otomotiv Grup Baflkanl›¤›’na
getirildi. 

Ford Otosan’›n ihracatta bü-
yük baflar›lar elde etmesinde
önemli pay sahibi olan Turgay
Durak’tan boflalan Ford Otosan
Genel Müdürlü¤ü görevine,
daha önce Genel Müdür Bafl
Yard›mc›s› görevini yürüten
Michael Flewitt’in getirildi¤i
bildirildi.

Boflalan Genel Müdür Bafl
Yard›mc›l›¤›’na ise, Ürün Ge-
lifltirmeden Sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s› Ufuk Güçlü
atand›. 

Ford Otosan’dan yap›lan
aç›klamaya göre atamalar, 1
May›s 2007 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yeni Genel Müdür Michael Flewitt, Ford Otosan’daki görevine
2005 y›l› May›s ay›nda Genel Müdür Bafl Yard›mc›s› olarak bafllad›.

Çal›flma hayat›na 1983 y›l›nda Ford Motor Company flirketinde
stajyer olarak bafllayarak ‹malat Bölümlerinde de¤iflik görevlerde
yer ald›.  Ford Avrupa’daki son görevi Ford Motor Company’nin
tüm Avrupa operasyonlar›ndan sorumlu Üretim Kalite Direktörülü-
¤ü idi.

Michael Flewitt, 1987 y›l›nda H.N.C. Üretim ve Makina Mühen-
disli¤i bölümünü tamamlad›ktan sonra, Salford Üniversitesi’nde Yö-
netim ve Proje Yönetimi konular›nda Yüksek Lisans çal›flmalar›n›
tamamlad›. 1962 y›l›nda ‹ngiltere’de do¤an Michael Flewitt evlidir. 

1977 y›l›ndan bu yana Ford Otosan’da çeflitli görevlerde bulunan
ve atamalar sonras› Ford Oto-
san Genel Müdür Bafl Yard›m-
c›l›¤›na getirilen Ufuk Güçlü
ise, Ford Otosan’daki çal›flma
hayat›na Uygulama Mühendisi
olarak bafllad›¤› aç›kland›. Ça-
l›flma hayat›na Mamül Gelifltir-
me Dizayn Mühendisi olarak
devam eden Güçlü, 1991 y›l›n-
da Ürün Gelifltirme Genel Mü-
dür Yard›mc›s› olarak atand› ve
o tarihten bu yana ayn› görevi
sürdürdü¤ü ifade edildi. 

1951 do¤umlu olan Ufuk
Güçlü, Kad›köy Maarif Kole-
ji’nden 1969 y›l›nda mezun ol-
duktan sonra lisans e¤itimini
ODTÜ Makina Mühendisli¤i
bölümünde tamamlad›. Güçlü,
evli ve iki çocuk sahibi.

Durak, Otomotiv 
Grup Baflkan›

Biliflim
toptan
tüfekten
daha 
kuvvetli

‹ nternet Medyas›
Derne¤i’nin düzen-
ledi¤i internet gün-

leri toplant›s›na kat›lan
Ulaflt›rma Bakan› Bina-
li Y›ld›r›m, biliflimin
toptan tüfekten daha
kuvvetli hale geldi¤ini
söyledi. 

‹nternet Günleri Kap-
sam›nda düzenlenen
toplant›da konuflan Bi-
nali Y›ld›r›m, Adalet
Komisyonu’nun internet
suçlar›n› düzenleyen bir
taslak çal›flmas› oldu¤u-
nu kaydederek, internet-
te sansür uygulad›klar›
yönündeki elefltirilere
yan›t verdi. 

Ulaflt›rma Bakan› Y›l-
d›r›m, “Kimsenin bizi in-
terneti zapturapt alt›na
alan bir konumda gör-
mesini istemiyoruz. Bi-
zim, amaçlad›¤›m›z ve
yapmaya çal›flt›¤›m›z in-
ternete sansür de¤il, in-
ternet üzerinde ifllenen
suçlara müdahale etmek-
tir” dedi.

Sevgili okurlar›m, önümüzdeki
say›dan itibaren Tafl›mac›lar
Gazetesi’nde sizlerden gelen

sa¤l›k üzerine her türlü soruyu
cevaplayaca¤›m. 

Sorular›n›z› iletebilece¤iniz
adresler:

e-mail: info@tasimacilar.com
Faks: 0212 259 78 85

TTuurrggaayy  DDuurraakk..

MMiicchhaaeell  FFlleewwiitttt

Habur’da 2007 y›l› içerisinde yaflanan 140 olayda
toplam 2 milyon 857 bin 301 YTL de¤erinde
kaçak eflya yakaland›.

fi›rnak’›n Silopi ilçesinde bulunan Habur S›n›r Kap›-
s›’na ba¤l›, Habur Gümrük ve Muhafaza Baflmüdürlü-
¤ü kay›tlar›na göre, 1 Ocak 2007 ile 5 Nisan 2007 ta-
rihleri aras›nda Habur’da yaflanan 140 olayda toplam 2
milyon 857 bin 301 YTL de¤erinde kaçak eflya ele ge-
çirildi.

Al›nan bilgiye göre, ele geçirilen malzemeler aras›n-
da; benzin, motorinden oluflan akaryak›t ürünleri, fleker,
çay, badem ve ceviz gibi g›da maddelerinin yan› s›ra si-
gara, elektronik eflya, cep telefonlar› ve ayakkab› yer
al›yor.

Bu malzemelere ek olarak 4 bin 100 YTL de¤erinde
Glok marka tabanca ve çal›nt› otomobiller bulundu¤u
belirtildi.

Öte yandan Habur’da 2007 y›l› içerisinde memura
darp ve sahte belge düzenleme gibi olaylar da yafland›.

Habur s›n›r›nda
kaça¤a geçit yok

MMeerrssiinn  HHaabbuurr  YYüükk  TTaaflfl››mmaacc››llaarr››  YYaarrdd››mmllaaflflmmaa  vvee  DDaayyaann››flflmmaa  
KKooooppeerraattiiffii  BBaaflflkkaann  YYaarrdd››mmcc››ss››  RReebbeerr  HHaaflfliimmoo¤¤lluu
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