
Bi’sen eksiktin!
Kafasına esen taşıma hizmeti vermeye de-

vam ediyor. Piyasada fazlası ile dolanan kor-
san ve belgesiz taşımacılar yetmiyormuş gibi
şimdi de bankalar taşıma hizmetine girdi!

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da ika-
met eden ClubFinans üyelerine sunulan bu
hizmet sektörü sekteye uğratacak mı merak
konusu. Sayfa Sayfa 66

Finans taksiler sektörü sekteye u¤ratacak m›?
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Motorin Fiyatlar›
‹stanbul :   3.18
Ankara :   3.21
‹zmir :   3.17

Adana :   3.18
D.Bak›r :   3.25
Kayseri :   3.21
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∂ Ardı ardına getirilen sistemlerle hedeflenen toplu
taşımanın sorunlarını çözmek. Her gelen uygulama-
nın akabinde maalesef bazı sıkıntılar
doğmaya başlıyor. Çile çekmeye alışan
toplu taşımacı da vatandaş da uyum sü-
reci diyip sorunlara eyvallah diyor. Za-
man geçtikçe de çözüm getiremeyen kör
topal sistemler kanıksanıyor. 

2010 yılı Avrupa başkenti olarak yaptı-
ğımız tüm girişimlerde toplu taşımanın
son durumu ne? Elbette dünden bu güne
geliştirilen raylı sistemlerle İstanbul için-
de daha hızlı seyahat eder hale geldik.

∂ Fakat toplu taşımada hedeflenen noktaya gelin-
miş midir? Özellikle Belediyenin son zamanlarda

önem verdiği metrobüs hattı hakkında
Belediye’nin raylı sistemde hedeflerine ulaşa-
madığından dolayı otobüsü yenide keşfettiği
zikrediliyor.

Yolcusu için olduğu kadar işletmecisi içinde
karmaşık bir halde olan İstanbul toplu taşıma-
sının çözümünün ne olacağını kimse bilmiyor.
Tüm Özel Halk Otobüsçüler Birliği Derneği
(TÖHOB) Genel Sekreteri Onur Orhon ile
özel halk otobüsçülerinin gündemini meşgul
eden bazı önemli konuları konuştuk. Sayfa 5Sayfa 5

Toplu taşımanın bitmez sorunları Kör topal çözüm önerileri

∂ Her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan bayramında Suri-
ye’deki akrabalarını ziyarete gidecek olan Türk vatandaşlarını taşı-
yacak olan özel ve toplu taşıma araçlarının kayıtları başlamış ve ilk
defa 8 yaş sınırlaması getirilmişti.

Kendi ülkesinde muayenesini yaptırdığı ve karayolunda yürüttü-
ğü aracının Suriye’ye geçerken 8 yaş sınırına neden takıldığını me-
rak eden Türk vatandaşları, uygulamayı keyfi olarak nitelendirmiş-
lerdi. Çok geçmeden tepkilerin artmasıyla 8 yaş sınırı kaldırıldı.
Fakat yaş sınırlamasının iptalinin ardından, araç kayıtlarına olan
başvurular yoğunlaştı. Hatay-Atatürk Caddesi’nde bulunan Polis
toplantı salonu binasında görev yapan memurlar gece saatlerine ka-
dar çalıştı. 8 yaş uygulamasının iptaline neden olarak özel ve toplu
taşınma araç kaydının 2500 adet yapılması beklenirken, 1200 adet-
te kalması gösterildi. Sayfa 5Sayfa 5

Özel araç ve toplu tafl›ma 
araçlar›nda yafl s›n›r› kald›r›ld›.

Suriye’ye caka
satamayaca¤›z!

∂Global olarak yaşanan ekonomik kriz ile
birlikte Avrupa’da ki otomotiv pazarında
daralmanın etkileri görülmeye başlandı.

Konuyla ilgili olarak TAYSAD Başkanı
Ömer Burhanoğlu, otomotiv sektörünün
içinde bulunduğu durumun endişelere yol
açtığına değindi. Pazardaki daralmalara
dikkat çeken Burhanoğlu, Rusya’nın Türk
otomotivcisi için önemli bir rakip haline
geldiğine ve çetin rekabet ortamında yan
sanayiye de önem verilmesi gerektiğine
değindi. Sayfa 2Sayfa 2

“Otomotivcilerin
ayakta kalmas›
imkans›z”

Türk otobüsçülü¤ü
dünyaya aç›l›yor

Toplu tafl›man›n 
labirenti 
Toplu tafl›man›n 
labirenti 
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labirenti 
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TÖHOB GENEL SEKRETER‹ ONUR ORHON SORUYOR: 
Metrobüs hatt› ile ilgili UKOME karar› nerede?

Belediye: 1
Vatandafl: 0
Belediye: 1
Vatandafl: 0

Metro Turizm’in 
sosyal sorumlulu¤u

Ömer BURHANO⁄LU

Mustafa YILDIRIM

∂ Belediye seçimlerinin yaklaşmasıyla önem ver-
ilen yapım çalışmaları öyle bir hal aldı ki yollarda
park etmiş araçlar bile çalışmaları engelleyemi-
yor(!) Yol çalışmalarının devam ettiği Beşiktaş Ak-
doğan sokakta park etmiş olan bir araç da bu
örneklerden biri. Çalışmalar park halindeki bu ara-
cın yanından geçerek gayet istikrarlı devam ediyor.
Tabi bu durumda yol çalışmasının aracın yanından
geçtiğine şükretmek lâzım. Hırslı ve istikrarlı çalış-
ma insanın aklına, “Yol çalışması arabanın üzerin-
den devam etse nasıl bir manzara karşımıza çıkar-
dı?” sorusunu getiriyor. Bakır İnşaatın bölge so-
rumlusu Hüseyin Açış çalışma yapacakları yollar-
daki araç sahiplerine arabalarının plakalarından
ulaştıklarını ve arabalarını çekmelerini istedikleri-
ni belirtti. Açış ek olarak, bazı araç sahiplerine ula-
şamadıklarını bu yüzden de çalışmayı bu şekilde de-
vam ettirmek zorunda kaldıklarını söyledi. Oluşan
durumdaki sorumsuzluğun kimde olduğunu yo-
rumlamak da siz okuyucularımıza kalıyor.

SEKTÖRÜN ‹FTARLARISEKTÖRÜN ‹FTARLARI
∂ On bir ayın sultanı Ramazan-ı

Şerif ayı münasebetiyle Isuzu, Otokar
ve Temsa’nın ayrı ayır düzenlediği if-
tar yemekleri sektörün bir araya gel-
mesini sağladı.

Üretici firmalar tarafından düzenle-
nen iftar yemeklerinde Tüm Özel
Halk Otobüsleri Birliği Derneği (TÖ-
HOB), Turizm Taşımacıları Derneği
(TTDER), İstanbul Toplu Taşımacılar
Birliği Derneği (İSTAB) ve Türkiye
Otobüsçüler Federasyonu (TOFED)
ile bir araya gelindi. 

Katıldıkları iftar yemeklerinde sek-
törel derneklerin başkanları, Levend
Birand (İSTAB), Mustafa Yıldırım
(TOFED), İsmail Yüksel (TÖHOB),
Sümer Yığcı (TTDER) insan taşıma-
cılığı sektörünün, ileriye dönük planla-
rını ve hali hazırda yaşadıkları sorunla-
rı dile getirdi. Sayfa 7-8Sayfa 7-8

Şehir içi Otobüs Taşımacılığı

GÖZLEM

M.Sabri 
DÂNÂBAŞ

M.Sabri DÂNÂBAŞ

Yaz›s› 5’teYaz›s› 5’te

Ulaştırma Bakanımız Sayın
Binali Yıldırım’ın dikkatine!

Kara yollarında Mesleki Eğitim fiyaskosu!

Rifat
SAİT

Rifat SAİT

Yaz›s› Yaz›s› 88’te’te

∂ Otobüs işletmeciliğinde Türkiye geldiği nokta-
da dünya liderliğini korumaya devam ediyor. Bu
konuyla ilgili son dönemde yaşanan gelişmeler
neticesinde Türk otobüs işletmeciliği dünyaya açıl-
mayı hedefliyor. Konuyla ilgili görüştüğümüz TO-
FED Başkanı Mustafa Yıldırım yıllardır yatırım
yaptığımız karayolu insan taşımacılığında geldiği-
miz noktanın birçok dünya ülkesinden çok daha iyi
yerde olduğuna değinerek sektörde revüze edilme-
si gereken bazı sorunlarada değindi. Sayfa 4Sayfa 4

SEKTÖRÜMÜZÜN
BAYRAMINI KUTLARIZ

TAŞIMACILAR
YAYINLARI

∂ Metro Turizm Yat›r›mlar Grubu
Baflkan› Galip Öztürk sosyal
sorumluluk projelerine verdi¤i
destek ile bilinir. Galip Öztürk son
olarak Grubu ad›na 850 bin
YTL’lik ba¤›flta bulundu. 

Metro Turizm Yatırımlar Grubu
yaptığı yatırımın 450 bin YTL’si
Van Polisevi’nin yapımına ve 400
bin YTL’si de Gürpınar ilçesinde
yapılması planlanan kız öğrenci

yurdunun inşaatında kullanılmak
üzere ayrıldı. Toplamda 850 bin
YTL’lik bağışı Metro Turizm Yatı-
rımlar Grubu Yönetim Kurulu
Üyesi ve Genel Koordinatörü Si-
nan Solok tarafından önce Kız
Öğrenci Yurdu için Milli Eğitim
Bakanı Hüseyin Çelik’e, daha son-
ra ise Polisevi için Emniyet Müdü-
rü Mehmet Salih Kesmez’e çek
olarak tes lim etti. Sayfa 2Sayfa 2
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O SD’nin yaptığı açıklamada Ha-
ziran ayında başlayan gerile-
menin Ağustos ayında da de-

vam ettiği, AB pazarı ihracat rakamları-
nın da düştüğü belirtildi.

Otomotiv sanayicileri derneği tarafın-
dan yapılan açıklamaya göre 8 aylık üre-
tim de Anadolu Isuzu otomotiv sanayi
küçük kamyon segmentinde 2 bin 277
adet üretim gerçekleştirerek bu seg-
mentte üretim rakamı açısından birinci
sıraya yerleşti. 

Mercedes-Benz Türk A.Ş. ise büyük
kamyonda gerçekleştirdiği 11 bin 316
adetlik üretim ve 2 bin 457 adetlik oto-
büs üretimiyle iki segmentte de birinci
oldu. Minibüs segmentinde ise 12 bin
540 adetle Ford Otosan bu segmentte
en çok üretimi gerçekleştiren isim oldu.
Midibüs’te ise üretim adedinde birincili-
ği 3 bin 297 adetle Karsan elde etti.

Ağustos 2008’de gerçekleşen çeşitli
segmentlerdeki üretimlerin toplamına
bakıldığında ise Ford Otosan 11 bin 532
adet üretimle birinci, 7 bin 162 adetlik
üretimle Oyak Renault ikinci ve 6 bin

767 adetle Tofaş üçüncü sırada yer aldı.
OSD tarafından yapılan açıklamaya

göre 2008 yılı Ağustos ayında gerçekle-
şen fabrika satışlarında otomobil seg-
mentinde en fazla satışı bin 392 adetle
Tofaş gerçekleştirdi. Ağustos ayında
kamyonette ise fabrikadan satışlarda bi-
rinciliği 3 bin 658 adet satışla Ford Oto-
san elde etti. Minibüs segmentinin fabri-
kadan satışlarında ise en yüksek rakamı
da yine Ford Otosan gerçekleştirdi. Ya-
pılan açıklamada kamyon segmentinde
ise 908 adetle Mercedes-Benz Türk A.Ş.
fabrikadan satışta en yüksek rakamı el-
de etti.

Türkiye ihracatında önemli bir yere
sahip olan otomotiv sanayinin Ocak-
Ağustos 2008 kümülatif ihracatında fir-
malar bazında ilk sıraya 186 bin 597
adetle geçen sene aynı dönemde gerçek-
leştirdiği ihracatın üzerine çıkan Oyak
Renault yerleşti. 173 bin 735 adet ihra-
catla ikinci sıra Ford Otosan’ın olurken,
Tofaş geçen sene aynı dönemde 86 bin
seviyelerindeki ihracatını 158 bin 778’e
çıkartarak üçüncü sıraya yerleşti.

T aşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği
(TAYSAD) Başkanı Ömer Burhanoğ-
lu, Otomotiv sektörünün içinde bulun-
duğu durumun endişelere yol açtığına

değindi. Global ekonomideki olumsuzluğun
enerji ve işçi maliyetlerinde artış yarattığı bir dö-
neme girildiğine Burhanoğlu, yeni yatırımların
çekilmesinden bahsedildiği bir dönemde en bü-
yük endişelerinin eldekileri de kaybetmek oldu-
ğunu vurguladı.

Batı Avrupa’da durağanlaşan otomotiv sektörü-
ne değinen Burhanoğlu “Rusya, uyguladığı vergi
politikası ile araç satışlarını patlattı. Yeni bir yan
sanayi ve yedek parça pazarı doğuyor. 20 tane bü-

yük yatırımcı kapısında bekliyor.  Bize çok daha
ciddi yeni rakipler doğacak” dedi. Türk otomotiv
sektörünün ihracatının yüzde 70’ini yaptığı Batı
Avrupa’da otomotiv sektöründe yaşananların,
Türkiye’de net bir şekilde hissedilmeye başlandı-
ğına değinen Başkan Burhanoğlu, “Bu pazarlar-
daki durgunluk 2009 yılında da devam edeceğini
öngörüyorum. Sektörle ilgili endişelerim her gün
artarak devam ediyor. Türkiye’deki kur politikası
ve son günlerdeki yüzde 15’lik enerji zammından
fazlaca etkilenmiş durumdayız. Kısacası uzun va-
dede ayakta kalmak imkânsız görünüyor” dedi.

“Özellikle yabancı sermayeli firmalarımızın bir
kısmında daralma ve taşınma kararları alınmaya

başlandığı duyumları bize geliyor. Ülkemizde cid-
di istihdam yaratan, vergisini son kuruşuna kadar
ödeyen bu yabancı sermayeyi neden kaybedelim?
Yerli tedarikçilerimiz kendi öz varlıkları ve ser-
mayeleri ile direniyorlar ama bu süreç ne kadar
devam edecek? Küresel rekabete ayak uydurabil-
mek için savaş veriyoruz” diyen Ömer Burhanoğ-
lu içinde bulundukları tablodan kaynaklanan en-
dişeleri anlattı. Sorunun müsebbiplerinin sadece
tedarikçiler olmadığına değinen Burhanoğlu,  hü-
kümete çözüm önerisi ilettiklerini ve bu önerileri
göz önünde bulundurularak hükümetin acil ey-
lem planına geçmesi halinde eldekini yitirme ile
de karşı karşıya kalacaklarını aktardı.

OTOMOT‹V gelece¤inden endifleliOOTTOOMMOOTT‹‹VVOOTTOOMMOOTT‹‹VV
Türkiye’nin ihracatta önemli bir paya sahip olan otomotiv sektöründe son dönemde yaşanan endişeler artmaya
devam ediyor. Uzun vadede Türkiye’deki birçok otomotiv firmasının ayakta kalması imkânsız olarak açıklanıyor.

‹hracat›m›z›n gözdesi 
sektör nereye gidiyor?

V›z gelir bize en pahal› akaryak›tV›z gelir bize en pahal› akaryak›t
Y ükselen akaryakıt fiyatları ve yaşanan siyasi-

ekonomik belirsizlik, araç satışlarını olum-
suz etkiledi. Trafiğe kayıt olan araç sayısında yüz-
de 14,8 azalma yaşandı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hazırla-
dığı “Motorlu Kara Taşıtları İstatistiği/Haziran
2008” raporuna göre trafiğe yeni kayıt olan araç-
ların sayısında daralma yaşandı. TÜİK’in istatis-
tikî verilerine göre Haziran 2008 döneminde tra-
fiğe kaydı yapılan araç sayısı 65 bin 97 adet.
65 bin adetlik trafiğe kayıt rakamında yüzde 37,8
oranı ve 24 bin 578 adet ile aslan payı otomobile
ait. Binek otomobilin hemen ardından yüzde
32,7’lik pay ve 21 bin 318 adetlik kayıt rakamı ile
motosiklet geliyor. Sıralama şu şekilde devam
ediyor: kamyonet yüzde 18,8 pay 12 bin 264 adet,
minibüs, otobüs, kamyon ve diğer özel amaçlı
araçlar yüzde 6,6 pay ve 4 bin 250 kayıt rakamı,
traktör ise yüzde 4,4 pay ve 2 bin 687 kayıt sayısı.
Özellikle haziran-temmuz aylarında yaşanan si-
yasi gerilme ve bu gerilmeye bağlı düşen döviz
kurlarının etkilediği alım gücünün otomotiv sa-
tışlarına olan olumsuz yansıması, trafiğe yeni ka-
yıt yaptıran araç sayısında da görüldü. Ma-
yıs/2008 verilerine kıyaslanan Haziran/2008 veri-
lerinde yüzde 18,4’lük azalma görülüyor. En bü-
yük kayıt azalması yüzde 29,1 ile özel amaçlı
araçlarda yaşandı. Bu gurubu yüzde 24,1 oran ile
kamyon, yüzde 22,4 ile kamyonet, yüzde 21,9 ile
otomobil, yüzde 20,6 ile minibüs, yüzde 11,8 ile

otobüs ve yüzde 10,6 ile traktör takip etti. En az
daralmanın yaşandığı taşıt türü ise yüzde 2,6 ile
motosiklet oldu.
Haziran ayının verileri 2007/Haziran ile kıyas-
landığında ise yüzde 13,9’luk azalma yaşandığı
bilgisine ulaşılıyor. Geçen yılın verilerine göre
araç türlerinde elde edilen trafiğe yeni kayıt is-
tatistiği şu şekilde:

Özel amaçlı taşıtlar yüzde 80,7
Minibüs yüzde 28,9
Kamyonet yüzde 22,5
Traktör yüzde 22,5
Kamyon yüzde 14,2
Otomobil yüzde 14,1
Otobüs yüzde 8,2
Motosiklet yüzde 4,5
Trafiğe kayıt yapan araçların yoğunlukları illere
göre ise;

İstanbul yüzde 35,5
Ankara yüzde 6,6
İzmir yüzde 5,8
Antalya yüzde 5,0
Bursa yüzde 3,8
Mersin yüzde 2,8
Adana yüzde 2,5
Diğer toplam  yüzde 38,0 şeklinde ortaya çıkıyor.

∂ Türkiye sanayi sektörünün 2007 yılındaki
ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunun yarattığı
katma değerin, Türkiye sanayi sektörü katma
değerinin yüzde 4,1 olduğu açıklandı. Katma
değer oranının birinci 500 için yüzde 25,5 ol-
duğuna değinilirken 2007 yılında, 1000 büyük
sanayi kuruluşunun toplamda, Türkiye sana-
yi sektörüne olan katma değerin yüzde 29,6
olduğu açıklandı.

İSO’nun verilerine göre, Taşıt Araçları Sa-
nayi’nin ihracat performansına bakıldığında
2007 yılı birinci 500 büyük sanayi kuruluşu
arasında yüzde 31’lik payla ilk sırada yer alır-
ken 2007 ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu ve-
rilerinde ihracatta 515 milyar 669 bin dolar
rakamını kaydettiği, fakat birinciliği koruya-
madığı gözleniyor. Küçük bir artışla sektör
içerisindeki dağılımı da yüzde 6,7 olarak ger-
çekleştirdi. Veriler doğrultusunda Taşıt
Araçları Sanayinin dış kaynak yapısına göre,
kısa vadeli finansal borçlar toplamı 274 mil-
yon 386 bin 983 YTL, yine kısa vadede diğer

borçlar toplamı 425 milyon 166 bin 467 YTL
oldu. 2007 yılı ikinci 500 büyük sanayi kurulu-
şu arasında yer alan Taşıt Araçları Sanayinin
uzun vadede finansal borçlar tablosu toplam-
da 215 milyon 408 bin 705 YTL olurken diğer
borçlar toplamı, 72 milyon 737 bin 114 YTL
olarak belirtildi. Sektörel karlılık oranlarında,
Taşıt Araçları Sanayinin satış karlılığı yüzde
2,8 , varlık karlılığı yüzde 3,1 ve özkaynak kar-
lılığı yüzde 9,2 olarak açıklandı. Ayrıca İstan-
bul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Tanıl Küçük, 2007 yılında ikinci 500 büyük
sanayi kuruluşunun üretimden satışlar ve
toplam satışlardaki artış 2006 yılının gerisinde
kaldığını belirtti.

∂ Uludağ Taşıt Araçları ve Yan Sanayi İhra-
cat Birliği (UTAYSİB) ile Taşıt Araçları Yan
Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ortak bir
yönetim kurulu toplantısı yaptı.Uludağ İhra-
catçı Birlikleri Binası’nda yapılan, ortak top-
lantıda karşılıklı işbirliğinin güçlenmesi için
nelerin yapılabileceği konuşuldu.

UİB Başkanlar Kurulu Başkanlığı’nın yanı-
sıra UTAYSİB Yönetim Kurulu Başkanı da
olan Ferit Sünneli, UİB’in ve UTAYSİB’in
faaliyetleri hakkında TAYSAD üyelerine bil-
gi vererek, “UTAYSİB olarak birçok proje
gerçekleştirmenin arifesindeyiz. Fikir aşama-
sından, sonuç aşamasına kadar birçok proje
mevcut, bizler tüm bu projelerimizin sektörü-
müzün tüm paydaşlarıyla birlikte hayata geçi-
rilmesini çok isteriz.” diye konuştu.

OETK çalışmaları hakkında TAYSAD Yö-
netim Kurulu Üyelerine bilgi veren UTAY-
SİB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Kartepe
ise, “Yaptırdığımız ankette Türk Otomotiv
Sektörü’nün montajcı olarak algılandığını

gördük. En önemli yanlış algılamalardan biri-
si de yan sanayi denildiğinde ortaya çıkmakta.
Ayrıca sektörümüz kendisini iyi tanımlamı-
yor. Bu nedenle sektörümüzü daha iyi anlata-
bilmeyi hedefledi.” dedi.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer
Burhanoğlu, “Karşılıklı iş birliğimizin en son
meyvesi olan OETK’nın sektörümüzün algı-
lanmasında olumlu değişiklikler yapacağına
eminim. OETK çalışmalarının çok daha
olumlu noktalara doğru ilerlemesi için elimiz-
den gelen her şeyi yapmaya hazırız” dedi.

Ayrıca ortak yönetim kurulu toplantısında
beraber gerçekleştirilebilecek projeler için or-
tak bir komite kurulmasına da karar verildi.

Ömer BURHANOĞLU

Otomotivciler Bursa’da topland› Tafl›t araçlar› sanayinin hali ne olacak

Kriz Kapıda
Ü lkemiz bir krizin efli¤inde piyasalar› takip

ediyorum da halinden hiç memnun olan
yok, herkes flikayetçi tar›mda da durum ayn›.
Memleketim Manisa oldu için biliyorum, üzüm-
cü kan a¤l›yor. Kuru üzüm al›m fiyat› 1,20
YTL 2005 y›l›nda satt›¤›m üzümün fiyat› 1.55
YTL 1 kilo kuru üzüm elde edebilmek için 4 ki-
lo yafl üzüm gerekiyor ziraat›, iflçili¤i, mazotu
gübresi, zahmetini hiç hesaba katm›yoruz.

Beklerse y›lbafl›na do¤ru fiyat artabilir ziraat-
ç›n›n beklemeye gücü var m›? Bunu bilen düflü-
nen yok bilseler de ifllerine gelmiyor. M›s›r ve
f›nd›k üreticileri de ayn› durumdalar. Giderleri
artmas›na ra¤men geçen y›la göre daha kötü
durumdalar feryatlar›ndan eylemlerinden ö¤re-
niyoruz. Bindi¤imiz dal› kesiyoruz toplumun
büyük ço¤unlu¤u ma¤dur edilirken bir k›sm›
garip sahisiz çiftçi üzerinden kazançlar sa¤l›yor.

Turizmde ise yurtd›fl›ndan gelen yolcu say›s›-
n›n artmas›na ra¤men döviz girdilerinde düflüfl
var. Yerinde say›yor patinaj var. Turist gelsin
de nas›l gelirse gelsin tatil köylerini otelleri dol-
dural›m, maliyetinin alt›na sat›fllar› extra tur, sa-
t›fl›, hanut ve komisyonlar ile illa karfl›lar›z dü-
flüncesinin sonucunda bu günlere geldik. Her
fley dâhil sistemi de bunu körükledi, flimdi yan-
g›n bafllad›. Bakal›m nerelere kadar uzanacak.
Yurt içinde zor durumda olan ödeme güçlü¤ü-
ne düflen seyahat acenteleri konufluluyor. Yurt
d›fl›nda ‹ngiltere’de Hollanda’da da tur opera-
törü ve seyahat acenteleri iflas etmeye bafllad›.
Ülkemize gönderdikleri turistlerin durumlar› ül-
kelerine dönüflleri sorgulan›yor. Alaca¤› olan
otelci tafl›mac›lar, çal›flanlar güç durumdalar.

Kim kazan›yor bu iflten? Turizm seyahat
acentesi, uçak firmas›, otelci, tafl›mac›, d›flar›-
daki esnaf kazanm›yor o zaman kim kazan›yor
biri bunu aç›klas›n. Herkes biliyor aç›klayan
yok ben söyleyeyim Yurt d›fl›ndaki büyük tur
operatörleri, yabanc› otel zincirleri kazan›yor.

Hesap ortada. Bence bizi kullan›yorlar. Ucuz
ülke imaj› ve pazarlama takti¤i ile bizi sömürü-
yorlar kazançlar› bu ülkeye transfer etmiyorlar
sonuç olarak bedavaya çal›flt›r›yorlar. 
Bizde turizm sektörü olarak otelcisi tafl›mac›s›
restoranc›s› çal›flanlar› bu oyuna alet oluyoruz.

2008 y›l›nda turizm sektörü para kazanama-
d› yerimizde sayd›k ve hatta küçüldük. 
Hükümetlerin serbest piyasa ekonomisi nede-
niyle müdahil olmas› fiyatlar› yukar›ya çekin
maliyetinin alt›nda turist getirmeyin deme hak-
k› yok. Onlar›n ifli tan›t›m, alt yap› haz›rlamak
ve istikrar. Beklentileri, gelsin dövizler bütçe
aç›¤›n› kapatal›m hesap bu.

fiimdi dikkat edin yeni bir oyun daha geliyor.
19.09.2008 günü dünya piyasalar›nda paran›n
k›yamet günü olarak adland›r›ld›. Kriz ve tusu-
nami bekleniyor. Ülkemize etkileri tart›fl›l›yor.

Dünya para piyasalar›nda patlamalar yaflan›-
yor. Global Bankalar finans kurumlar› sigorta
flirketleri bat›yor ve güç durumda olduklar› pefl
pefle aç›klan›yor. Süper devlet, ABD’de çok
büyük ve ciddi, flirket ve banka iflaslar› yaflan-
makta. ABD devleti krizi önleyebilmek, kontrol
alt›na alabilmek için yo¤un çaba sarf ediyor.
Halen de krizin gidiflat›n› durdurabilmifl de¤il
Türkiye ise henüz dalgan›n büyüklü¤ünün far-
k›nda de¤il. Bu kriz ülkemiz için kaç›n›lmaz
ama tesiri ne olur tahmin etmek çok zor. Baz›
ekonomistler Türkiye ekonomisinin 2001 ön-
cesi gibi k›r›lgan olmad›¤›n›, bunun bir avanta-
ja dönüflebilece¤ini söylüflorlar. Arap sermaye-
sinin dolay›s› ile Petro dolarlar›n Türkiye’ye
akaca¤›n› bile söyleyenler ve yazanlar var.

Küresel yap›ya geçen dünyada son y›llarda
dünyadaki kar getiren veya kârl› olma ihtimali
olan sektörleri doymak bilmeyen fonlar üzerin-
den ele geçirmeye çal›flan New York kontrollü
finans lejyonerleri, Dünya paralar›n›n savaflt›¤›
cephelerde kendilerini vurmaya bafllad›lar. 

Borsalar karar›yor, kapan›yor, belirsizlik ne
kadar sürecek belli de¤il Amerikan hükümeti
müdahale etse bile sonuç belirsiz. Önce 11 Ey-
lül’le sars›ld›lar flimdi de petrol fiyatlar› nedeniy-
le bu duruma düfltüler enerji maliyetlerinin art-
mas› bu sonucu do¤urdu deniliyor. 

Havayolu flirketleri içinde 2008 oldukça zor
geçiyor. Avrupal› havayolu flirketleri ya ortak
ar›yor ya da iflastan kurtulmak için hissedarlar
flirketi elden ç›karmaya bak›yor. 

Bas›ndan ö¤rendi¤imize göre 2008 bafl›ndan
bu yana s›k›nt›da ya da iflas›n efli¤inde oldu¤u-
nu bildirenler aras›nda; Alitaila,  Futura (‹span-
ya)  Avusturya Havayollar› var. Maliyetlerini dü-
flürmek için British Airways, ‹beria ile ABD’li
iki havayolu flirketi Delta ile Northwest’de bir-
leflme görüflmeleri yap›yor. Kâr› yüzde 50 aza-
lan Finair de 400 kifliyi iflten ç›karmamak için
maafl indirimine gidiyor. Petrol fiyatlar›n›n 147
dolara kadar ç›kt›¤› günlerde havayolu flirketle-
rinden gelen olumsuz haberlerin say›s› artt›. Fi-
nans krizi, durgunlu¤u, durgunluk da petrol fi-
yatlar›n› 90 dolarlara kadar çekti. Ancak bu
arada baz›lar› için ifl iflten geçti ve art›k yolun
sonuna gelindi.

Geliflmeler, British Airways CEO’sunun haf-
tasonu yapt›¤› “30 kadar flirket Noel’den önce
batar” aç›klamas›n› do¤rular nitelikte. Türki-
ye’de ise tüm bu s›cak geliflmelere ra¤men
THY bünyesinde Anadolu Jet markas› alt›nda
bir yeni flirket kuruldu, THY Avusturya hava-
yollar› ile ilgilendi¤i hatta sat›fla ç›kan Air Bos-
na havayollar›na talip oldu¤u ve teklif verdi¤i
yaz›l›yor. Türkiye’de ise her fley güllük gülistan-
l›k global kriz dalgas› henüz bize ulaflmad›. 
Kara henüz görünmedi hazine bitmedi. 

FARKLI BAKIŞ
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> DEVAMI GELECEK SAYI

Ö¤renci servislerine
yüzde 8 zam

∂ Edirne’de öğrencileri okullarına taşıyacak
servis araçlarına, güzergahına göre TÜFE artış-
ları göz önünde bulundurularak ortalama yüzde
8 oranında zam yapıldı.

Edirne Belediyesi’nin Eylül ayı meclis toplan-
tısında gündem maddelerinden birisi de Edirne
Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Baş-
kanlığı’nın personel ve öğrenci servisi ücretleri-
nin yeni dönem tarifesinin belirlenmesiydi, bu
tarifeler ortalama yüzde 8 zam yapılarak kabul
edildi. Edirne Belediyesi Trafik Komisyonu ko-
nuyu inceleyerek, öğrenci ve personel servisi üc-
retlerine TÜFE artışları bazında ücretlendiril-
mesi gerektiğini raporla belirtti. Trafik Komis-
yonu, konuyu Meclise taşıdı, oy birliği ile kabul
gördü. Buna göre en pahalı hat 4’üncü bölgeden
7’inci bölgeye öğrenci taşıyacak hat oldu, geçen
yıl 145 YTL olan hat ücreti bu yıl 165 YTL’ye
yükseltildi. En ucuz hat da 1. Bölge kendi içinde-
ki hat oldu, geçen yıl 52 YTL olan bu hattın üc-
reti bu yıl 60 YTL’ye yükseltildi.
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T ürkiye Otobüsçüler Federasyonu,
Uluslararası Anadolu ve Trakya
Otobüsçüler Derneği ve Büyük İs-
tanbul Otobüs İşletmeleri Anonim

Şirketi’nin düzenlediği iftar yemeğinde otobüs
sektöründe yaşanan sıkıntılar, gelecekte uygu-
lamaya geçilecek projeler ve daha iyi yol almak
için yapılması gerekenlere de yer verildi.

İftar yemeğine, Uluslararası Anadolu ve
Trakya Otobüsçüler Derneği’nin ve Büyük İs-
tanbul Otobüs İşletmeleri Anonim Şirketi’nin
Yönetim Kurulları Başkanlığını, Türkiye Oto-
büsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa
Yıldırım Türkiye Otomobilciler Federasyonu
Kurucu Genel Başkanı Galip Öztürk, dernek
üyeleri, üretici firma yetkilileri, Ulaştırma Ba-
kanlığı İstanbul Bölge Müdürü Ali Rıza Yü-
ceulu, vali ve kaymakam katıldı.

Açılış konuşmasını Uluslararası Anadolu ve
Trakya Otobüsçüler Derneği’nin ve Büyük İs-
tanbul Otobüs İşletmeleri Anonim Şirketi’nin
Yönetim Kurulları Başkanlığını yürüten ve
daha önce de TOFED’in Genel Başkanlığını

yapmış olan Ahmet
Yalamanoğlu yaptı.

Yalamanoğlu, bu
yıl 39’uncu kez iftar
yemeği düzenledik-
lerini belirterek,
“Bir sivil toplumu
örgütüdür ki, 39 yıl-
dır her ramazan
dostları bir araya ge-
liyor. Biz 40 yıl evvel
kurulmuş bir sivil
toplum örgütüyüz.
40 yıldır beraberce
yürüyerek bugünlere
geldik. Bu 40 yılın
içinde Uluslararası
Anadolu ve Trakya
Otobüsçüler Derneği ve Büyük İstanbul Oto-
büsçüleri Derneğini kurduk. Özellikle Genel
Sekreterimiz Mehmet İlgin ve tüm meslektaş-
larımızın çabalarıyla Türkiye genelinde örgüt-
lenerek Türkiye Otobüsçüler Federasyonu,
Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler
Derneği ve Türkiye Otobüsçüler Federasyo-
nu, ayrıca Büyük İstanbul Otobüsçüleri Ano-
nim Şirketi bir çatı altında ve aynı amaçla yo-
luna devam ediyor” dedi. 

Daha da büyüyerek sektöre büyük hizmetler
vermeyi amaçladıklarını vurgulayan Yalama-
noğlu, 40’ıncı iftar yemeğini sabırsızlıkla bek-
lediklerini söyledi.

Yalamanoğlu’ndan sonra bir konuşma ya-
pan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel
Başkanı Mustafa Yıldırım, “Biz çok büyük bir
sektörüz, bu geleneksel yemeklerin her geçen
yıl daha da büyüyerek ve bir aileye dönüşerek
devam etmesi bize çok büyük bir mutluluk ve-
riyor” sözleriyle tüm katılımcılara teşekkür et-
ti.Yıldırım, “Büyük İstanbul Otobüsçüleri Fe-
derasyonları Kuruluşu, Uluslararası Anadolu

Otobüsçüleri Cemiye-
tinden; Uluslararası
Anadolu ve Trakya
Otobüsçüleri Derneği-
ne dönüşüm süreçleri-
ni yaşamış biri olarak
gerçekten bu günleri
görmekten dolayı çok
büyük bir kıvanç duyu-
yorum. Bu sektör dün-
yada çok iyi bir ivme
kaydetti ve dünyada
çok iyi otobüsçülük ya-
pılan bir sektör haline
geldi” dedi.

2008 yılında sıkıntılı
bir dönem yaşandığını
belirten Yıldırım, “Bu

yıl sıkıntılı bir yıl, Ramazan Ayı nedeniyle de
işlerimizde bir duraklama var. Çok aktif olma-
mız ve kurumsal şirketlere dönüşmemiz gere-
kiyor. Özel firmaların tek başına yaşama şans-
ları yok. Birleşmeler sektöre güç kazandıra-
cak, ekonomimizin daha güçlü daha kurumsal
bir hale gelecek” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki dönem devletten bazı düzen-
lemeler yapılmasını beklediklerini vurgulayan
Yıldırım, “Bazı düzenlemeler ve yasallaştır-
malar yapılmalıdır. Bunlar olduğu taktirde
büyük şirketler daha da büyüyerek yollarına
devam edecekler, küçük şirketler ise birleşe-
ceklerdir. Bu konularda destek bekliyoruz”
sözleriyle isteklerini dile getirdi.

Temmuz ayında yolcu kotalarının en yüksek
seviyeye ulaştığını anlatan Yıldırım, Ramazan
ayında planlı seferler yapılacağı takdirde işle-
rin iyi gideceğini belirtti. Ayrıca Yıldırım, ve-
rimli bir sektör haline gelebilmek için projele-
re hep birlikte destek verilmesi gerektiğini ve
toplantılara herkesin katılması gerektiğine de
değindi.

Türkiye Otomobilciler Federasyonu Kuru-
cu Genel Başkanı Galip Öztürk ise sektörün
çok hızlı yol kat ettiğini, Avrupa Birliği süre-
cinde olan Türkiye’nin dünya standartlarında
taşıma yaptığını vurguladı.

Kurumsal şirketler altında toplanmak ge-
rektiğine dikkat çeken Öztürk, “Anadolu’daki
tüm firmalarımızın kurumsallaşarak, ayakları-
nın üzerine basarak gitmelerini sağlamak, on-
ları haksız rekabetin dışında tutmak, birbirle-
rini yok eden değil, birbirlerine destek olarak
ve hep birlikte bir sektör haline getirmemiz
gerekiyor” şeklinde konuştu. 

Öztürk, “Çok üzücüdür ki, yaz bitti, herke-
sin cebine 3-5 kuruş girdi, borçlar hafifledi. Fi-
yatları hemen aşağılara çekiyoruz. Birbirimizi
yok etme zamanı değil, var etme zamanıdır.
Bir araya gelelim Anadolu’nun çeşitli şehirle-
rinde birleşelim birlik olalım ve hepimiz ha-
yatta kalalım” dedi.

Bugün karayolu ile denizyolunun, havayolu-
nun yarıştığını vurgulayan Öztürk, “Bizde
kendimizle yarışmalıyız. Kendimizi sürekli ye-
nilemeliyiz ki ayakta kalma şansını yakalaya-
lım. Birbirimizi haksız rekabetlerle yok etmek
yerine, destek olarak var olmalıyız” sözleriyle
konuşmasını noktaladı.

Ayrıca, Eski Başkan Mehmet Özcan ise sek-
töre verdiği desteği ve anılarının katılımcılarla
paylaştı ve iftar yemeğine katılamayan Ulaş-
tırma Bakanı Binali Yıldırım ve Büyükşehir
Belediye Başkanımı Kadir Topbaş ise katılım-
cılara mesajlarını iletti. 

Ar-Ge Desteği

H er ne kadar, Tofafl hükümetin Ar-Ge bafl-
l›¤›nda kendilerini desteklemeye bafllad›¤›-

n› söylemifl olsa da, acaba otomotiv için teflvik-
ler tam anlam›yla bafllad› m›?

Özellikle de Ar-Ge bafll›¤› alt›nda...
Hürriyet’ten Alper YOLDAfi, Tofafl CEO’su

Ali Pand›r ile Tofafl’›n Ar-Ge’ye yapt›klar› yat›-
r›mlar› konuflmufl. 40’›nc› y›l›n› kutlamaya ha-
z›rlanan ‹talyan Fiat ve Koç Holding ortakl›¤›
Tofafl, fikri mülkiyet haklar› kendisine ait olan
’Minicargo’ ve ’yeni Doblo’ gibi hafif ticari araç
projelerinden sonra flimdi de yeni Alfa Romeo
modellerinin gelifltirilmesinde rol almak istiyor.
Fiat’›n dünyadaki en büyük üç üretim tesisin-
den biri olan Tofafl’›n CEO’su Ali Pand›r, fikri
mülkiyet hakk› kendilerine ticari araçlar proje-
leri ile Ar-Ge’ye verdikleri önemi giderek art›r-
d›klar›na iflaret ederek, “Fiat Grubu bünyesin-
deki yeni projeleri koval›yoruz. Fiat istesin, Al-
fa Romeo’nun yeni modellerini gelifltiririz” de-
mifl. Son 3 y›lda yapt›¤› 1 milyar Euro’luk yat›-
r›m ata¤› ile üretimde 400 binlik kapasiteye
ulaflan Tofafl’›n geldi¤i noktadan da övgüyle
söz eden Pand›r, “Tofafl’›n ayaklar› yere sa¤-
lam bas›yor. Hem ticari hem de binek otomo-
bil üretip ihraç ediyoruz. Ayr›ca Fiat’›n avanta-
j›, büyüyen bir marka oldu¤undan ‹talya’da
kimseyi iflsiz b›rakmadan bize ifl verebiliyor. Ar-
Ge faaliyetlerini art›k üretimden ay›rmak gere-
kiyor” diye konuflmufl.

Yeni ç›kar›lan Ar-Ge teflviklerinin otomotiv
sektörü aç›s›ndan çok önemli oldu¤unu söyle-
yen Pand›r, flunlar› söyledi: “Tofafl olarak Ar-
Ge’ye yat›r›m yap›yoruz. Fiat Grubu içerisinde-
ki yeni projeleri Türkiye’ye çekmek istiyoruz.
Ar-Ge’si Tofafl taraf›ndan yap›lacak yeni bir
modelin mutlaka Türkiye’de üretilmesi gerek-
miyor. Üretimden sonra art›k iflin Ar-Ge k›s-
m›nda olmak için çal›fl›yoruz. Ar-Ge’si Tofafl
ait bir model baflka bir ülkede üretilebilir.” 
Pand›r, Minicargo projesinden sonra 2009’da
yollara ç›kacak yeni Doblo’nun da tamamen
Tofafl’›n eseri olaca¤›na dikkat çekerek, flunla-
r› söyledi: “Bursa’da üretilen her arac›n illa yüz-
de 100 Türk mühendisli¤inin eseri olmas› ge-
rekmiyor. Fakat biz ’yapar›z’ diyoruz. Fiat Gru-
bu’nun di¤er markalar›n› bile dizayn edecek
durumday›z. Sanatsal tasar›m yine ‹talya’da ya-
p›labilir. Ancak, ürünü Bursa’da gelifltirebiliriz.
Mühendislik Ar-Ge’nin yüzde 80’ini oluflturur;
Biz buna talibiz. Fiat isterse Alfa Romeo’nun
yeni modellerini Türkiye’de gelifltiririz.”

YABANCI yat›r›mlar› çekmek için de sadece
pazar, teflvik, düflük girdi maliyetleri, ucuz ve
kaliteli ifl gücü gibi unsurlar›n yeterli olmad›¤›n›
anlatan Ali Pand›r, “Yabanc› yöneticileri etkile-
mek için kiflisel iliflkiler de çok önemli bir role
sahip. Bazen Bo¤az’da bir bal›k yedirmek bile
yeterli olabiliyor. Türkiye’de son y›llarda bu ko-
nudaki eksikli¤ini gidermeye bafllad›. Baflba-
kanl›k Yat›r›m Ajans› kurulu. Ajans›n Baflkan›
Alpaslan Korkmaz da çok do¤ru ifller yap›yor”
fleklinde sözlerine devam etmifl...

TÜRK otomotiv sanayinin yeni yat›r›mlara
ihtiyac› oldu¤unu vurgulayan Ali Pand›r, “Tür-
kiye, hafif ticari araçlara uygulanan yüzde
10’luk ÖTV sayesinde üretim üssü haline gel-
di. Herkes teflvikten söz ediyor. Oysa teflvike
de¤il, pazara bakal›m. Teflvikleri rakibimiz olan
ülkelerin hepsi veriyor. Yeni model yatar›m› bir
kez kaçt› m›, en az 5-10 y›l sonra ikinci flans
do¤uyor. Otomotivde de LCD panelde oldu¤u
gibi treni kaç›rmayal›m.” Diye sözlerini ta-
mamlam›fl.

Alper’in bu önemli aç›klamalar› yakalad›¤›n-
dan dolay› kutluyorum.

Benim de, geçti¤imiz y›l Hyunda-
i fabrikas›nda konuflan Unak›tan’›n söyledikle-
rinden, baz› hat›rlad›¤›m detaylar var ve Say›n
Ali Pand›r’a aç›lan teflviklerden ne derece
memnun oldu¤unu da bu vesileyle sormak iste-
rim… Çünkü, e¤er Ar-Ge deste¤i bafllad›ysa,
Türkiye’de üretim yapan di¤er markalar bu bil-
giyi kaç›rm›fl olmal›lar ?!..

Bildi¤iniz gibi AutoBest Among Emerging
Markets Türkiye jüri üyeli¤imi tam 10 y›ld›r
sürdürmekteyim. Geliflmekte olan pazarlara
uygun araç üretmeyi planlayan, üreten ya da
bizim bölgemiz için araçlar›n› gelifltiren tüm
markalar, yeni ve gelece¤e ait olacak ürünleri-
ni göstermek için Türkiye’den beni, di¤er Au-
toBest kapsam›ndaki ülkelerden de di¤er 13
jüri üyesini dünyan›n çeflitli yerlerindeki tasa-
r›m stüdyolar› ve work shop”lar›na davet edi-
yorlar.

Geçti¤imiz hafta da, Eylül ay›ndan itibaren
Türkiye’de ve ayn› anda dünyada tan›t›lacak
olan yeni Renault Symbol’ü görmek, için Pa-
ris’teki Renault TechnoCenter’da idim.

Tamam› OYAK Renault mühendislerince ge-
lifltirilmifl ve yüzde 90 yerlilik oran›yla üretimi-
ne bafllanacak olan yeni Symbol’ü, AutoBest
grubuyla birlikte inceleme f›rsat› buldum.

Bildi¤imiz yeni Renault ailesinden oldukça
farkl› bir tasar›ma, fakat eski (güncel) Clio
Symbol ile de oldukça benzer bir tasar›ma sa-
hip olan yeni Symbol, bana sanki (Renault’nun
Rusya’daki yeni yat›r›m›) Lada’n›n da bu arac›
üretece¤ini düflündürdü.

Neyse, tasar›m hakk›ndaki bireysel düflünce-
lerimi bir kenara b›rakal›m…

Clio Symbol y›llardan beri Türkiye’nin en çok
sat›lan modeli!..

Yeni Symbol de, ayn› baflar›y› devam ettire-
cek!.. Bu kesin!..

> DEVAMI GELECEK SAYI

FARKLI BAKIŞ
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Türk otobüsçülü¤ü dünyaya aç›l›yor

∂ Sosyal Sorumluluk Projelerine verdiği des-
teklerle bilinen Metro Turizm Yatırımlar Gru-
bu Başkanı Galip Öztürk, Grup adına 450 bin
YTL’si Van Polisevi’nin yapımı ve 400 bin
YTL’si Gürpınar ilçesinde yapılması planlanan
kız öğrenci yurdu inşaatında kullanılmak üzere
toplam 850 bin YTL’lik bağışta bulunuldu.
Metro Turizm Yatırımlar Grubu Yönetim Ku-
rulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Sinan Solok,
önce Ankara’ya giderek Gürpınar Kız Öğrenci
Yurdu inşaatında kullanılmak üzere 400 bin
YTL’lik çeki Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çe-
lik’e, daha sonra ise Van’a giderek Emniyet Mü-
dürü Mehmet Salih Kesmez’e Polis Evi inşaatıy-
la ilgili 450 bin YTL’lik bağış çekini teslim etti.
Van Polisevi sivil vatandaşın kullanımına açık
olacak ve konferans salonları, çok amaçlı eğitim
odaları, pastane, berber gibi sosyal alanları için-
de barındırıyor. 104 yataklı olan polisevi büyük
bir yatırım olarak belirtiliyor. 
Metro Turizm Yatırımlar Grubu şirketlerinden
Vanet fabrikası ve Lisesinin bulunduğu Gürpı-
nar ilçesinde, özellikle kız öğrencilerin eğitimle-
rini sürdürebilmeleri için büyük önem taşıyan
‘kız öğrenci yurdu’, yörede okula gidemeyen kız
çocuklarının yeniden okula kazandırılmaları için
kısa bir sürede hizmete açılacak. 
Metro Turizm Yatırımlar Grubu Yönetim Ku-
rulu üyesi Sinan Solok, grup olarak sosyal so-
rumluluk projelerine ve eğitime desteklerinin
uzun süredir devam ettiğini ve bugüne kadar 4 li-
se ve ilköğretim okulu ile bir öğrenci yurdunu ta-
mamladıklarını belirterek, inşaatı devam eden 9
okulun ise kısa sürede tamamlanarak eğitime
başlanacağını ifade etti.

Metro Turizm’in destekleriMetro Turizm’in destekleri

39 y›ld›r bir arada39 y›ld›r bir arada39 y›ld›r bir arada39 y›ld›r bir arada39 y›ld›r bir arada39 y›ld›r bir arada39 y›ld›r bir arada

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, Uluslararas› Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derne¤i 
ve Büyük ‹stanbul Otobüs ‹flletmeleri Anonim fiirketi bir iftar yeme¤i düzenledi.

Galip ÖZTÜRK

T ürkiye Otobüsçüler Federasyonu
(TOFED) Başkanı Mustafa Yıldırım
artan yakıt maliyetlerini minimalize

etmek için Shell ile yaptıkları anlaşmaya,
Rusya’da yapılacak olan girişimlere ve daha
birçok konuya değindi.
∂ Akaryakıt fiyatlarının yükselmesi

karşısında TOFED’in çalışmaları var mı?
Dünyada enerji fiyatları artarken, otobüs

işletmelerinin sürdürülebilmesi için mutlaka
bizim giderleri durduran bir anlayışla bir şey-
ler yapmamız gerektiğine inandık. Bu anlam-
da da petrolde vergilerin ve hammaddelerin
yüksek olmasından dolayı bir arayışa girmiş-
tik. Yaklaşık 2–3 sene önce görüşmeler baş-
ladı ve geçtiğimiz Haziran ayında Shell ile bir
anlaşmayı imzaladık. Bu anlaşma ile her yıl
25 ile 30 milyar arasında bir indirim sağladı-
ğımız gibi sektörel çalışmalarımıza da eko-
nomik olarak yardım verecek bir kaynak
oluşturduk.
∂ Peki, yakıt fiyatlarındaki artışlar taşıma-

cılığın sürdürülebilirliğini nasıl etkiliyor?
Taşımacılığı sürdürülebilir hale getirmek

için enerjinin çok verimli kullanılması gerek-
mektedir. Bugün tarifeli taşımacılık yapar-
ken, bazen 5 kişi ile bazen 10 kişi ile 1000 km

yola gidiliyor. O zaman siz o seferin maliyeti-
ni karşılayacak parayı o yolculardan almış ol-
muyorsunuz. Bunu sürdürebilmesi için bizim
de mutlaka sefer sayılarımıza dikkat etmemiz
lazım. Doluluk oranlarımıza dikkat etmemiz
lazım. Hat esasını ve sınıflandırma esasını ge-
tirerek, tüketici haklarına da saygı duymamız
gerekiyor. Vatandaş fazla para verdiği zaman
hangi hizmetleri alacağını, az para verdiğinde
de neyi almadığını tanımlamamız lazım. TO-
FED bu yönde çalışmalarına devam etmekte-
dir. Verimlilik kavramı çok önemli ama bu-
nun yanında da gerek kara yollarındaki seya-
hat güvenliğinin arttırılması, gerek hizmet ka-
litesinin yükseltilmesi için sektördeki eğitimli
eleman varlığına büyük önem veriyoruz. Bu
açıdan da Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
ile yakın bir alış veriş içindeyiz. Ayrıca otobüs
işletmeciliğinde geldiğimiz noktada bu bilgi
birikimini ve sistemi ihraç edebilir seviyeye
gelmiş bulunuyoruz. Bu bağlamda da birçok
ülke ile yatırım görüşmelerimiz devam ediyor.
∂ Hangi ülkelerde yatırım yapmayı planlı-

yorsunuz ve niçin TOFED böyle bir girişim-
de bulundu?

Bundan 7–8 ay önce Ulaştırma Bakanımızı
ziyaretimizde kendisiyle konuşmuştuk. Daha
sonra bir kongre yapıldı. Ulaştırma Bakanı-
mız Binali Yıldırım yapılan kongrede de bu
durumu ifade etti. Türkiye’nin otobüs işlet-
meciliğinde geldiği noktada artık dünyaya
otobüs işletmeciliği ihraç edecek durumda-
dır. Rusya’da ortak olacak kişilerle alt yapı
görüşmeleri gerçekleştirdik. Rusya Dünyada
en fazla otobüs işletmeciliği kullanan ülkeler-
den bir tanesi, fakat işletme seviyesi bizim
çok altımızda. Bunun için belki sektörümü-
zün önünü açacak ve ikinci el otobüs pazarı-
nı orada geliştireceğiz. Böylelikle Türkiye’de-
ki ikinci el otobüsleri Rusya’ya ihraç edilerek
orada çalıştırılmasını sağlayarak, pazarın bo-
şaltılması, atıl kapasitelerin giderilmesi konu-
sunda önemli adımlar atılmış olacak. Bu ko-
nuda da üretici firmalardan gerekli desteği

alacağımıza inanıyorum. Üretici firmalar
arasında Temsa bunun sözünü verdi. Biz on-
ların ürettiği ikinci el otobüsleri Türkiye pa-
zarından çıkartarak pazarda boşluk yarataca-
ğız. Onlara yeni otobüs satma imkânı sağla-
yacağız. Kısacası bu projemiz ile dünyada çe-
şitli ülkelere otobüs işletmeciliği yapmak
üzere adım atmış olacağız. Çünkü bizlere çok
büyük talepler geliyor, özellikle Kuzey Afrika
ülkelerinden. Orta Doğu’dan, Kafkaslar’dan,
Balkanlar’dan, Polonya’dan ve Rusya’dan
çok çeşitli talepler geliyor. Önümüzdeki dö-
nemde Türkiye otobüs işletmeciliği modelini
yurt dışına taşıyarak ülkemize döviz kazan-
dırmaya devam edeceğiz.
∂ Sektör diplomalı otobüs kaptanına nasıl

bakıyor?
E belgeli taşıtların, sürücülüğü konusunda

yaş sınırlandırılması var. Diplomalı otobüs
kaptanlarımızın bugüne kadar başlamamış
olması onların yaşlarının küçük olmasından
kaynaklanıyor. Fakat meslek yüksek okulları-
nın otobüs kaptanlığı bölümünden mezun
olan sürücüler zaman içerisinde şehirlerarası
otobüslerimizde çalışmaya başlayacaklar.
Önümüzdeki yıldan itibaren sektörümüzün
içinde çalışmaya başlayacak olan arkadaşları-
mızı yüksek ücretlerle istihdam edeceğiz. Ya-
ni eğitilmiş şoför ile eğitilmemiş şoför arasına
mutlaka fark koyacağız. Yüksek okul mezun-
larına artı bir pirim mutlaka verilecektir ki,
bunu meslek olarak kabul etsinler. 
∂ Dediklerinize göre sektör eğitimli şoföre

çok ihtiyaç duyuyor.
Tabi otobüs işletmeciliğinde en büyük sıkın-

tılardan bir tanesi sürücülük mesleğinin geliş-
tirilmemiş olmasıydı. Ama bu günden sonra
bu sorunumuzu da aşmış olacağız. Kütahya
Dumlupınar Üniversitesi bu anlamda bize
büyük bir destek verdi. Bizde onların yetiştir-
diği şoförleri istihdam ederek, destekleyerek,
daha iyi çalışma koşullarında çalıştırarak on-
ları teşvik edeceğiz.

Mustafa YILDIRIM

Ahmet YALAMANOĞLU
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Y eniden tasarlanan
Hyundai H-1 kendine
has çizgileri ile

dikkatleri üzerine topluyor. Di-
namik bir yapıya sahip olan ara-
ca ilk baktığınızda şık görüntüsü
ile karşılaşıyorsunuz.

Bir araca baktığımda ilk dikka-
tinizi çeken aracın kendine ait
bir yüzünün olup olmadığıdır.
H-1’de gördüğümüz farlar dik
açılı üçgene kazandırılabilecek
en iyi formu sağlıyor ve çizgile-
rindeki hareketler çağımızın ta-
sarımlarıyla uyumlu. Abartıdan
uzak şık ön ızgara ise farlarla
önemli bir uyum içerisinde. Tüm
bu görünüşteki baskın elemanla-
rın duruşuna baktığınızda karşı-
nızda ticareti çözmüş bakışları
görebilirsiniz.

Arka bölümdeki tasarımda ise
köşeli hatların baskın olduğunu
görebilirsiniz. Burada kullanılan
köşeleri belirgin çizgiler ise ara-
cın arka bölümündeki tasarımı
biraz bağımsız kılmış.

Hyundai H-1’in iki yanında bu-
lunan kayar ve arka kapılarıyla
her bölüme kolaylıkla ulaşılmayı
sağlıyor ve araca yapacağınız

yüklemeleri pratikleştiriyor.
5,125 metre uzunluk, 1,920 m
genişlik, 1,935 metre yükseklik
ve 3,2 metre’lik dingil mesafe-
siyle H-1’de önde tek ve çift kol-
tuk olan 2, 3, 5 ve 6 kişilik Van ve
Camlı Van versiyonları da var.

Test sürüşünü gerçekleştirdiği-
miz, H-1’in özellikleri saymakla
bitmiyor. Araçta joystick tipi vi-
tes kolu, yol bilgisayarı, EBD
destekli ABS fren sistemi ve op-
siyonel olarak sunulan ESP, yeni
H-1’in yenilikleri arasında. Ayrı-

ca H-1’i 18 ayrı ekipman versiyo-
nuyla satın alabiliyorsunuz.

3800 d/d’de 170 PS maksimum
güç üreten 2.5 CRDi-VGT mo-
tor, 2000-2500 d/d arasında 40
kgm’lik (393 Nm) maksimum
torka ve 5 ileri manuel şanzıma-
na sahip.

Hyundai H-1’in önde yer alan
bağımsız çift salıncak ve torsiyon
çubuklu süspansiyonu, arkada
bulunan yaprak yaylı süspansi-
yon ile birleşince, hem boş hem
de yüklüyken oldukça konforlu
ve güvenli bir sürüş elde etmeni-
zi sağlıyor.

Ayrıca ESP (Elektronik Den-
ge Kontrol Programı), tehlike
anında aracı dengeli bir hale ge-
tirebilmek için tekerleklere akta-
rılan torku ayarlar ve fren siste-
mine hükmederek her bir teker-
leğin ayrı şiddetlerde fren yap-
masını sağlıyor.

www.tasimacilar.com olarak
test sürüşünü gerçekleştirdiği-
miz aracı ticarette işini bilenlere
öneriyoruz. Çünkü Hyunda-
i H-1 size işinizi konforlu bir şe-
kilde yapmanızı sağlayacak…

C M Y K
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2008 y›l›na iddial› bir flekilde giren Hyun-
dai H-1 yolda emin ad›mlarla yürüyor.

Otomotiv Sanayicileri Derneği Avrupa oto-
mobil pazarını değerlendirdi. OSD tarafın-

dan yapılan açıklama 2008 yılının ilk 8 aylık dili-
minin değerlendirmesi olarak gerçekleştirildi.
Avrupa Otomotiv Üreticileri Derneği ACE-
A’nın, 2008 yılı 8 aylık döneme ait açıklamasın-
da, otomobil satışları Avrupa’da yüzde 3,9 ora-
nında azalarak 10,8 milyon adet düzeyine gerile-
di. Avrupa Birliği -AB’ye yeni üye- ülkelerinde,
bu dönemde otomobil satışları, Bulgaristan, Lit-
vanya ve Slovakya’daki önemli artışlara bağlı
olarak yüzde 2,7 oranında artmış, ancak bu
olumlu gelişmeye rağmen pazarın, AB ve EFTA
Ülkelerinde yüzde 3,9 oranında düşüşü engelle-
nemediği kaydedildi.

AB ve EFTA ülkelerinde özelikle İzlanda’da
yüzde 27,5 İspanya’da yüzde 21,1 ve İrlanda’da
gerçekleşen yüzde 16,7’lik düşüş tüm Avrupa ül-
keleri genelinde yaşanan otomobil satışlarındaki
daralmaya etkisi olduğu söyleniyor. AB ve EF-
TA ülkelerinde yaşanan düşüşün yanı sıra paza-
rı etkileyen diğer etkenler de petrol fiyatlarında-
ki artış ve müşteri güven endeksindeki düşüşün
olduğu belirtildi. Günden güne kendini daha
fazla hissettiren pazardaki daralmayı bazı üretici
firmalar önceden göremedikleri için üretimleri-
ni frenleyemediler. Sonuç olarak stokları şişen
ve patlama seviyesine gelen üreticiler ise buz da-
ğına çarpmamak için şimdi gemilerinin dümen-
lerini hangi yöne kıracaklarını düşünüyorlar.

İçine düştükleri çıkmazda satış fiyatlarını dü-
şürme yolunda bir politika izlemeleri halinde de
kişi başına düşen araç oranında yaşanacak artış
zaten hat safhada olan atıl kapasiteyi kaldırıla-
mayacak bir yük haline getireceğe benziyor.

AB ve EFTA ülkelerinde 2008 yılı 8 aylık dö-
nemde otomobil satışlarındaki düşüş oranı yüz-
de 3,9 düzeyinde gerçekleşse de 2008 yılı Ağus-
tos ayında, pazarda keskin düşüşlerin yaşanma-
ya başladığı görülüyor. Bu düşüşü yaz ayındaki
bakım onarım gibi birçok nedenden ötürü oldu-
ğunu ve daha sonraki aylarda bunun yükselişe
geçeceğini düşünmek maalesef pazarın gerçek-
leştirdiği üretim ve satış oranlarında bir önceki
senenin aynı dönemine olan oranlarla kıyaslan-
dığında dar boğaza girildiğini ve gerçek manada
bir düşüş yaşandığını gösteriyor. 2008 yılı 8 aylık
döneme bakıldığında pazarda artış gösteren Al-
manya, Fransa, Belçika gibi Avrupa Birliği ülke-
lerinde bile, Ağustos ayında otomobil satışları-
nın düşüş eğilimine girdiği görülüyor. Yapılan
araştırmalar neticesinde özellikle bu ayda, İs-
panya’da otomobil pazarında yaşanan yüzde
41,3’lik düşüş ile İrlanda’da gerçekleşen yüzde
41,6’lık daralmanın boyutu riskin hangi boyut-
larda olduğunu açıkça gösteriyor.

Toplu tafl›man›n labirenti
T üm Özel Halk Otobüsçüler

(TÖHOB) Birliği Genel Sekre-
teri Onur Orhon ile özel halk

otobüsçülerinin gündemini meşgul eden
bazı önemli konuları konuştuk. Orhon,
Belediye’nin katılımcı demokrasiden
uzak bir şekilde aldığı kararların özel
halk otobüsçüsünü nasıl etkilediğini, dü-
zenleme adına alınan bir çok yeni kara-
rın karmaşaya neden olduğuna dikkat
çekti.
∂ Metro, tramvay ve metrobüs proje-

lerinin ÖHO’ne etkileri nelerdir?
Tabi etkileniyoruz. ÖHO, metrobüs ve

raylı sistemi entegre ederseniz bu sorun-
lar çok rahat çözersiniz. Avcılar-Cevizli-
bağ metrobüs hattı, Taksim-Levent met-
ro hattı, Sirkeci-Zeytinburnu tramvay
hattını ele aldığımızda bu hatlarla ortak
kullandığımız güzergahlarda bir küçül-
me yaşadığımızı gördük. 
∂ Otobüslere yeni getirelecek AkYol-

Bil sistemi ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
Belediye bu konularda zaten tek başı-

na kararlarını veriyor ve uygulamaya ge-
çiyor. ÖHO’leri de Belediye bünyesinde
çalıştıklarına göre kararlara uymak zo-
rundalar. Bunlarla ilgili uygulama ak-

saklıkları daha sonradan çıkıyor. Sorun
yaşanmadan kamu çağırılarak çözümler
üretilse daha iyi olur tabi. Ücret sistemi-
nin nasıl olacağını bile bilmiyoruz. Şu
anda AkBil değerleri havuzda toplanı-
yor, yeni sistem ile o havuz el değiştire-
cektir, ne olur bilemiyoruz.
∂ Bu sistemle ÖHO’lerinde ki biletçi-

lerinde kaldırılması bekleniyor, bir çok
kişi işinden olmayacak mı?

Geçmişten beri öyle bir çalışma var.
Eğer biletçinin bulundurulmasındaki ge-
rekçeleri ortadan kaldıracak bir düzen-
leme sağlayacaklarsa ve sistem de sağlık-
lı bir şekilde çalışacaksa olabilir. Özel-
leştirmelerle iş yerleri de kapanıyor. Ça-
ğın getirdiği bir takım düzenlemeler ola-
cak. Önemli olan geçiş sürecindeki ma-
duriyetleri azaltmak. 
∂ İstanbul’un toplu taşımasında ki bu

çarpıklık nasıl düzelir?
Tüm sistemleri temsil eden karar meka-

nizmaları oluşmalı. UKOME’de örneğin
sadece belediyenin, karayollarının, emniye-
tin temsilcileri var. Ama onların sözü geç-
miyor. Yeni düzenleme ile belediyenin gö-
rüşleri geçerli. Hiçbir sivil toplum kuruluşu,
hiçbir meslek örgütü yok. Bu açıdan da de-

mokratik ve katılımcı olmuyor. Mesela şu
andaki metrobüs ile ilgili alınmış bir UKA-
ME kararı var mı? Ben araştırdım bulama-
dım, bazı şeyler muamma! Ben Metrobüse
karşı değilim. Fakat orada araçlar soldan gi-
diyor. Orada bir kaza olsa, hukuken ne ola-
cak! UKAME’nin karar almalı.
∂ Silivri hattındaki ÖHO’lerindeki deği-

şikliği nasıl değerlendiriyorsunuz?
Onlar VİP otobüs oldu. Fakat ben orada

yapılanları çok tehlikeli buluyorum. Açıkça-
sı arkasında başka şeyler yatıyor. Bu konu
ile ilgili belki ileride bir açıklama yapaca-
ğız. Ben mesajımı veriyorum. O iş başka
şeylerin amacı ile yapıldı.

Şehir içi Otobüs Taşımacılığı
fiehirlerde ulaflt›rma hizmetleri genellikle yerel

yönetimlerce gerçeklefltirilmektedir. Yerel yö-
netimler çeflitli sebeplerle kentliye sunduklar› tafl›-
ma hizmetinde yetersiz kalm›fllard›r. Baflka sektör-
lerde oldu¤u gibi ulaflt›rma sektöründe de özellefl-
tirme bir çözüm olarak ortaya ç›km›flt›r. Ulaflt›rma-
da özellefltirme, ulafl›m altyap›s›n›n özel iflletmeci-
lerle kullan›lmas› olup büyük harcamalarla gerçek-
lefltirilen altyap›n›n verimli flekilde kullan›lmas› ya-
n›nda, yolcular›n sunulan tafl›ma hizmetinden
memnun kalmalar› ve bunlarda süreklili¤in sa¤lan-
mas›n›n önemi büyüktür. Çal›flmada, kent içi top-
lu tafl›ma hizmetinin özellefltirilmesi için bir karar
destek modeli ortaya konmas› amaçlanm›flt›r. Bu-
lan›k mant›k, istatistik yöntem ve çeflitli modeller
kullan›lm›flt›r.

Ulaflt›rma tüm sektörlerin temel ifllemidir. Baflta
ilkel araçlar olmak üzere gerçeklefltirilen ulaflt›rma
hizmetlerinde teknolojinin geliflmesiyle beraber gü-
nümüzde de¤iflik araçlar kullan›lmaktad›r. Kentler-
de çeflitli organizasyonlar taraf›ndan sunulan ulafl-
t›rma hizmetleri genellikle yerel yönetimler taraf›n-
dan gerçeklefltirilmektedir. Ulaflt›rma hizmetlerini
performans› yolcu, iflletmeci ve planlamac› aç›s›n-
dan ayr› ayr› de¤erlendirilmektedir. Yerel yönetim-
ler ulaflt›rma hizmetini sunarken yeterli perfor-
mans› göstermemektedirler. Bu yüzden iflletmeci-
lik aç›s›ndan kamu sektörü yan›nda özel sektör de
devreye girmifltir. Kamu ve özel sektörün birlikte
veya ayr› olarak çal›flmas›yla belli bir rekabet orta-
m› sa¤lanm›fl ve hizmet performans›nda ilerleme-
ler kaydedilmifltir. Ulaflt›rma hizmetlerindeki özel-
lefltirme ile kaynaklar›n daha etkin kullan›lmas›
sa¤lanabilecektir.

Yarat›lan rekabet ortam› ile sunulan hizmetlerin
performans› art›r›labilecektir. Bu flekilde devletin
ve yerel yönetimlerin kamuya sunduklar› de¤iflik
hizmetlerden dolay› oluflan yükte azalma meydana
gelmektedir. Uluslararas› kurulufllar ve bankalar
özellefltirme konusunda yap›lan çal›flmalar› destek-
lemektedir.  Kamu ve özel teflebbüslerin birlikte ça-
l›flmas›yla ulaflt›rma hizmetinin kalitesi art›r›labilir.
Bu tür modeller tüm dünyada destek görmektedir.
Çal›flmada kent içi otobüs tafl›mac›l›¤›nda yap›la-
cak özellefltirme uygulamas› için bir karar destek
modeli ortaya konulmaya çal›fl›lm›flt›r.

∂ Otobüs Tafl›mac›l›¤› 
Tüm dünyada otobüs tafl›mac›l›¤›n›n kenti içi

toplu tafl›mada önemli bir yeri vard›r. Otobüs tafl›-
mac›l›¤›nda istenilen seviyelere eriflmek baz› flartla-
r› yerine getirmekle mümkün olur. Etkin olmayan
organizasyon ve iflletme, donan›m s›k›nt›s›, uygun
yap›lmayan planlama otobüs iflletmecili¤inde s›k›n-
t›lar oluflturmaktad›r. Oluflan s›k›nt›lar ekonomik
olmayan iflletim maliyetlerinin ortaya ç›kmas›na ve
kaynaklar›n verimli kullan›lmamas›na sebep ol-
maktad›r. Otobüs tafl›mac›l›¤›n›n en büyük avantaj-
lar› s›kl›k, esneklik ve ekonomikliktir. Bu özelli¤i ile
kent içinde çok genifl bir alanda tafl›ma hizmeti su-
nulabilmektedir. Fakat sistemli bir organizasyon ve
planlama olmad›¤› takdirde etkin bir otobüs tafl›-
mac›l›¤› sa¤lanamaz. 

> DEVAMI GELECEK SAYI

GÖZLEM

M.Sabri 
DÂNÂBAŞ

M.Sabri DÂNÂBAŞ

Dar bo¤az nefes
ald›rmayacak m›?

Test ettik, onayl›yoruz!
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T ürk otomotiv sanayinin önde gelen
firması Tofaş, 2008 yılının ilk altı
aylık döneminde elde ettiği finan-
sal miktarı, üretim adetlerini ve

gelecek planlarını düzenlediği bir basın top-
lantısıyla açıkladı. Tofaş CEO’su Ali Pan-
dır’ın açıkladığı rakamlar, Tofaş’ın bile bek-
lentilerinin üzerinde çıktı.

Geçtiğimiz yılın Ocak-Haziran dönemine
kıyasla ortaya çıkan rakamları kamuoyuyla
paylaşan Ali Pandır, “Otomotiv piyasasında
olumlu kıpırdanmalar yaşanıyor. İlk altı ay-
lık dilimde döviz kurlarında yaşanan düşüş
ve Türkiye’deki siyasi belirsizlik ile uluslara-
rası piyasada sürekli yükselen petrol fiyatla-
rına rağmen elde ettiğimiz rakamlar olduk-
ça yüksek. Rakamlarımızın bu kadar yüksek
oluşunun şüphesiz en önemli nedeni, geçti-
ğimiz yıllarda üretim ve satışa dair yapmış
olduğumuz yatırımların doğruluğudur” de-
di. Tofaş’ın 2008 yılı Ocak-Haziran aylarını

kapsayan ilk altı aylık dilimde güçlü bir yük-
seliş yakaladığını belirten Pandır, “Satış ge-
lirlerimiz yüzde 69 oranında artış göstererek
2,8 milyar YTL seviyesine ulaştı. Finansal
başarımız satış adetlerimize de yansıdı. Bu
olumlu tablo neticesinde toplamda 172 bin
367 adetlik araç satışı gerçekleştirdik. Bu
miktar geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında yüz-
de 73 artış yakaladığımız görülmektedir”
şeklinde konuştu.

Tofaş’ın satışlarının bu denli yüksek çık-
masında mini kargo segmentinin önemli ol-
duğuna da değinen Pandır, yüzde 101 ora-
nında artış neticesinde 1,07 milyar Euro’luk
ihracat ve yüzde 98 artış ile 136 bin 788 adet-
lik ihracat gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Net karlılık oranlarını da paylaşan Ali
Pandır, Tofaş’ın yılın ilk altı aylık bölümün-
de elde ettiği kar miktarını 178,8 milyon
YTL; kar artış oranını ise yüzde 183 artış
olarak açıkladı. Üretim adedi olarak Tofaş

tarihinin en yüksek rakamını elde ettiklerini
sözlerine ekleyen Tofaş CEO’su Ali Pandır,
“169 bin 573 adetlik üretimimiz, fabrikamız-
da gittiğimiz performans artışı sonucunda
ortaya çıktı. Yüzde 93’e çıkarttığımız üretim
kapasitemiz sonucunda 250 bin olan üretim
miktarımız bugün 360 bin adede ulaşmıştır.
Yılsonuna kadar kapasitemizi 400 bin adede
çıkartmayı hedefliyoruz” dedi.

Doblo ve Fiorino ile hafif ticari segmentte
yurtdışında ciddi Pazar payı elde ettiklerini
belirten Pandır, döviz kurlarının düşmesine
rağmen bine otomobilde de artış yakaladık-
larını kaydetti.

Yatırım planlarından da bahseden Ali
Pandır, ürün ve fabrika yatırımlarının sürek-
li olarak devem ettiğini; Linea, mini kargo
ve Doblo’nun yerine geçecek olan ‘263’ kod-
lu aracın yatırımlarının sürdüğünü belirtti.
Ali Pandır, beş yıllık süre içerisinde 1 milyar
Euro’luk yatırım yapacaklarını dile getirdi.

İnsan Taşıma
Vahşetimiz ve TC

Devletimiz (4)

Kaza fianl›urfa’n›n Harran ‹lçesi Meydankap›
köyüne ba¤l› 100 kilometre uzakl›ktaki Göktafl
mezras›nda meydana geldi. Tar›m iflçilerini
tafl›yan 63 FC 519 plakal› kamyon viraj›
alamad›, devrildi, akraba olduklar› belirlenen 20
kifli çeflitli yerlerinden yaraland›. Halil Y›ld›r›m
(35)  yönetimindeki kamyon Büyük Y›ld›z
köyünden ald›¤› iflçileri Suruç’a götürüyordu.
(Saat 06.00) s›ralar›.Faciada 20 kifli yaraland›. 

Yaral›lar çevredeki köylülerin araçlar›yla
Harran Devlet hastanesine kald›r›ld›. Burada ilk
tedavileri yap›ld›ktan sonra ambulanslarla
fianl›urfa’daki çeflitli hastanelere sevk edilen
yaral›lardan; 9 yafl›ndaki Afife 7 yafl›ndaki
Mehmet 15 yafl›ndaki Amfla, 15 yafl›ndaki
‹brahim ve 44 yafl›ndaki Mahmut, 29 yafl›ndaki
Mustafa, 8 yafl›ndaki Meryem Günefl ile 23
yafl›ndaki Ali, 27 yafl›ndaki Mahmut ve 27
yafl›ndaki Bayram Ba¤›fl’›n durumlar›n›n a¤›r
oldu¤u ö¤renildi.

Yaral›lar fianl›urfa, Bal›kl›göl ve T›p Fakültesi
acil servisinde tedavileri devam ediyor. 

Kaza’da yaralananlar›n isimleri flöyle: Ali
Günefl (1982), Meryem Günefl (2000),
Mehmet Günefl (1992), Ayfle Günefl (1993),
‹brahim Günefl (1993), Mustafa Günefl (1984),
‹sa Ba¤›fl (1986),Marta Ba¤›fl (1945), Ömer
Demir (2003), Bayram Demir (1978), Hüseyin
Günefl (1981), Aysel Günefl (1991),Mahmut
Ba¤›fl (1981),Halil Ba¤›fl (1988), Hacer Ba¤›fl
(1989), Habfle Demir (1973), Mehmet Demir
(1988), Ahmet Demir (2001), Meryem Ba¤›fl
(2000), Mahmut Günefl (1964)

F acialarda son halka: Tar›m iflçilerini tafl›yan
kamyon devrildi: 20 yaral› Yine kamyonda

tar›m iflçisi kazas› 20 yaral› 11.05.08 2008
HABER7 (Muhammet Taflç›lar)

Birkaç say›d›r, bu konuyu ifllemek zorunda
kal›yorum. Halka deyince bir dilsiz f›kras› geldi
akl›ma. Dilsizin biri, Halkal›’ya gidifl-dönüfl
banliyö bileti almak için, Sirkeci de gifleye
yanafl›r. Gifle memuru bayana, iflaret diliyle;
derdini anlatmaya çal›fl›r. O dönemlerde,
mesafeye göre bilet fiyatlar› farkl›d›r.

Bayan, karfl›s›ndaki adam›n; parmaklar›yla
halkalar yap›p birinden – di¤erine geçiflini taciz
olarak düflünüp flikâyetçi olmas›yla, bizim dilsiz
apar-topar polise-savc›ya götürülür.

Tercüman yard›m›yla ifadesi al›n›r sal›verilir. O
öfkeyle gelir–0 bayan memura olanca h›rs›yla
ve yine iflaret eliyle hakaretlerini boflalt›r ve
gider.

∂ Trajikomik – trajik fark›
Yukar›daki f›kra; trajikomiktir. Engelli bir

insan›n, dert anlatma trajedisiyle, komiklik
girifttir.

Ama insan tafl›ma vahfletimiz içinde, trajedi
üstüne-trajedi vard›r.

1)3 kurufl gündelik-birkaç lokma ekmek
muhtac› olmak,

2)Bu ifle de raz› olman›n muhtac› olmak,
3)Çal›flma yerine ermek için; hayvanlara

lay›k=insana yak›flmayan tafl›tla gitmenin
muhtac› olmak,

4)Traktör, Kamyon, Kamyonet; ne olursa
katlanman›n muhtac› olmak.

5)Hayvan tafl›ma sürücüsü k›l›klara
teslimiyetin muhtac› olmak,

6)Tembellefltirilmifl, ilgisizlefltirilmifl devlet
mekanizmas›n›n -bakarlar›- gözü önünde,
facialara mahküm olmak.

∂ Davalar bekliyorum!
Devleti böylesine; onursuzluk, iktidars›zl›k,

yasas›zl›k, hukuksuzluk, denetimsizlik=
bafl›boflluk içine düflüren; tembel, duygusuz,
vicdans›z ve fakat iflgüzarlardan; hakk›mda
açacaklar› davalar› bekliyorum. Hukuk
alan›nda, onlar› da bir güzel kepaze edeyim.

Ama çözümcü olan davran›fl; o iflgüzar ve
fakat tembellerin, “devlete iflbafl› ettirmeleri”dir.

AYNA

Ahmet 
TÜRKOĞLU

Ahmet TÜRKOĞLU

YTG-DER BAfiKANIYTG-DER BAfiKANI

‹MKB’ye ilk alt› ayl›k faaliyet raporunu
sunan Tofafl, elde etti¤i faaliyet kâr›, net
kâr ve üretim adetleri ile ikinci yar›y›la

dair planlar›n› düzenledi¤i bir bas›n
toplant›s› ile kamuoyuyla paylaflt›.

Bi’ sen eksiktin!Bi’ sen eksiktin!

Bridgestone R 247Bridgestone R 247 Dunlop’tan yeni Sport Maxx TT

S AGA Havayolları 4 adet yeni
737–800 uçak için BOEING
ile anlaşma imzaladı. SAGA

AIRLINES, Amerikan BOEING
Uçak Yapım Firmasıyla  iki adedi
kesin satın alma, iki adedi ise opsi-

yonlu olmak üzere 4 adet fabrika çı-
kışlı 737-800 tipi yeni nesil, wingletli
uçak için imza attı. Anlaşmanın imza
töreni SAGA Havayolları Genel
Müdürlük binasında düzenledi.
BOEING adına  Ticari Uçaklar Av-

rupa, Rusya ve Orta
Asya Bölge Müdürü
Ryan Rubenstein,
SAGA Havayolları
adına Yönetim Kuru-
lu Başkanı Abdulka-
dir Kolot anlaşmayı
imzaladı. Yapılan an-
laşmayla ilgili SAGA
Havayolları Yönetim
Kurulu Başkanı  Ab-
dulkadir Kolot, şirke-
tin beş yılda  bu nok-
taya geldiğini belirte-

rek, “Filomuzda halen 4 adet BOE-
ING yapımı uçak var. Bu sayıyı art-
tırma kararı aldık ve ilk yeni uçak an-
laşmamızı BOEING ile yaptık. İki
uçak kesin satın alma, ikisi de aynı
şartlarla opsiyonlu olmak üzere top-
lam 4 uçak için imza attık. BOEING
ile yaptığımız bu işbirliğinden son
derece mutluyuz. Havacılık sektö-
ründe Türkiye'nin  büyümesinde bi-
zim de katkımızın olmasından gurur
duyuyoruz” dedi. Törene ayrıca
BOEING Ticari Uçaklar Avrupa Sa-
tış Müdürü  Jean Thouin, BOEING
Türkiye Danışmanlarından  Celal
Kavur ile SAGA Havayollarından
Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcı-
sı Musa Alioğlu, Genel Müdür  Ali
Birhan Temel ve Genel Müdür Yar-
dımcısı Cemalettin Çelebi katıldı. 

SAGA-BOEINGSAGA-BOEING anlaflmas›

Tofafl kârda Avrupal›’n›n
ötesinde!

Ali PANDIR

Dunlop, yeni ultra-yüksek perfor-
mans lastiği SP Sport Maxx TT,
DuPont Kevlar teknolojisi ve

yenilikçi Touch Teknolojisini kullanarak
tasarladı.

Yenilikçi Touch Teknolojisi’ni Kevlar®
teknolojisi ve motor sporlarına özgü nano
parçacıkları ile bir araya getirerek tasarla-
nan Dunlop SP Sport Maxx TT ile perfor-
mansın daha da ileriye taşınması amaçla-
nıyor.

Dunlop SP Sport Maxx TT’nin üstün
teknolojilerin bir bileşimi olduğunu söyle-
yen Dunlop Tüketici Lastikleri Marka
Müdürü Melih Evcimen, “Dunlop SP
Sport Maxx TT, sürüş performansında bir
üst aşamaya ulaşmak için Kevlar teknolo-
jisi ve motor sporlarında kullanılan son
teknoloji hamur bileşimleri gibi yüksek
kaliteli malzemeler kullanılarak tasarlan-
dı. Bu sayede otomobil ve sürüş tutkunla-
rına mükemmel bir sürüş hassasiyeti sağ-
layan SP Sport Maxx TT, daha iyi yol geri
bildirimi ile sürücülerin sınırlarını daha da
ileriye taşımalarına olanak tanıyor” dedi.

Dunlop’ın Almanya Hanau’da bulunan

araştırma ve geliştirme merkezinde yapı-
lan karşılaştırmalı performans testlerinde,
öncüsü başarılı SP Sport Maxx’a göre, ye-
ni Sport Maxx TT’nin ilk versiyonları ku-
ru ve ıslak zeminlerde direksiyon hakimi-
yetinde ve ıslak zeminde aşınmada belir-
gin olarak daha iyi performans gösterdi.
Önde gelen rakipleri ile yapılan karşılaş-
tırmalı testlerde yeni Sport Maxx TT bir-
çok önemli performans ölçütünde rakip-
lerine göre daha başarılı oldu.

∂ Kevlar ve Touch Teknolojileri
Kevlar bir tür ısıya dayanıklı ve güçlü

sentetik aramid tel bütünüdür. Aynı ağır-

lıktaki çelikten 5 kat daha güçlü para-ara-
mid elyaf olan DuPont™ Kevlar®, azaltıl-
mış ağırlık, artırılmış dayanım ve aşınma-
ya karşı direnç sağlar.  Bu malzeme sürüş
hassasiyetini artırmak için lastiğin bileşi-
mine benzersiz ve yenilikçi bir teknoloji
ile ekleniyor. 100 nanometreden (mili-
metrenin milyonda biri) küçük parçacık-
lardan oluşmuş hamur bileşimi ve dolgu
malzemeleri ile yeni Dunlop Sport Maxx
TT daha üstün bir tutunma ve aşınma
performansına ulaşıyor.

Touch Teknolojisi, lastiğin sürücüye da-
ha fazla yol bilgisi sağlaması ve sürücüden
gelen komutların daha hızlı ve etkin bir
şekilde yola aktarılması için bir dizi yeni-
likçi lastik teknolojisini bünyesinde barın-
dırıyor. Çok Açılı Sırt Teknolojisi(MRT)
yol tutuşunu ve virajlarda kontrolü artırır-
ken daha düz sırt profili sayesinde yüksek
bir denge ve direksiyon hassasiyeti sağla-
nır. Dunlop Sport Maxx TT’nin sahip ol-
duğu özel damak koltuk sistemi ile lastik
ve jant arasındaki bağlantı güçlenir. Bu sa-
yede daha gelişmiş bir yol geri bildirimi ile
birlikte daha yüksek bir denge elde edilir.

K afasına esen taşıma hizmeti vermeye devam ediyor.
Piyasada fazlası ile dolanan korsan ve belgesiz taşı-

macılar yetmiyormuş gibi şimdi de bankalar taşıma hizme-
tine girdi!

Bankaların VIP hizmet adı altında sundukları indirimli
hizmetler, özellikle pek çoğumuzun acele yetişmemiz ge-
reken bir yer olduğunda tercih ettiği taksileri vuracak.

Finans Bank’ın müşterilerine gönderdiği mailde “Seya-
hatlerinize bir adım önde başlamak ister misiniz?” sorusu
soruluyor. Mailin içeriğine baktığımızda “Piyasa taksileri-
ne oranla yüzde 50 avantajlı ulaşımınızı sağlayın” ibaresi
dikkatimizi çekiyor. VIP hizmetin cazip ve sosyetik yanı ilk
bakışta cazip geliyor. Düşünsenize, müşteri hizmetlerini
arıyorsunuz ve istediğiniz gün, saat ve mekâna özel araç
geliyor, üstüne üstük yüzde 50 ucuza!

Ödeme işlemini ClubFinans Kredi Kartı’ndan tahsil
eden bankanın sunduğu hizmette kilometre başına alınan
ücret sadece 65 Ykr! ‘Piyasa taksisi’ olarak nitelendirilen
sarı taksilerde kilometre başına alınan 1,30 YTL’lik ücrete
rağmen kimi zaman 5 YTL dahi kazanamayan taksici es-
nafı, tıpkı korsan taksilerde olduğu gibi bu uygulamada da
haksız rekabet koşullarıyla karşı karşıya kalacağa benziyor.
7,5 kilometre alt mesafe limiti koyan banka, belirlenen
mesafenin aşağısında seyredilecek güzergahlarda ek ola-
rak 5 YTL daha talep ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve
Antalya’da ikamet eden ClubFinans üyelerine sunulan bu
hizmet sektörü sekteye uğratacak mı merak konusu.

AfiT‹ bayrama
haz›rlan›yor

∂ Otobüsçüler Dernek Başkanı Ethem Ateş,
yaptığı açıklamada, AŞTİ bilet satış gişelerinin,
otogar içinde bulunan iç ve dış mekânının
komple yenileneceğini; yapımı hızla süren bilet
satış gişelerinin bitiminin ardından iç ve dış bo-
yalarının da yapılacağını söyledi. Ethem Ateş,
“Tadilatların bitmesiyle otogarın içinde bulu-
nan kapı güvenliği, daha sıkı denetlenecek, yol-
cularımız huzur ve güvenle yolculuk yapacak-
lar” dedi.Başkan Ateş, “Belediye desteğiyle
AŞTİ Taksi kuruldu. Havaalanına belediye
otobüsü hizmeti ile ve şehirlerarası yolcularımı-
z, esnafımız 24 saat boyunca  şehir içine sunu-
lan ücretsiz yolcu taşıma servislerinden yarar-
lanmaktadır. Şehir içi ücretsiz hizmet eden ser-
vis araçlarının kalitesin İSO 9001 kalite belgesi
ile ispatlamıştır” dedi.

M AN Kamyon ve Otobüs Tic.
A.Ş. Satış Grup Müdürü Ke-

mal Erdoğan, Kamil Koç Otobüsleri
A.Ş.’nin yeni Genel Müdürü oldu.

Meslek hayatına finans ve satın al-
ma bölümlerinde başlayan Kemal Er-
doğan, 1994 yılından bu yana birçok
farklı sektörde Satış ve Pazarlama bö-
lümlerinde yöneticilik görevlerinde
bulundu. 2004 yılından bu yana da
MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş.’de
önce Otobüs Satış Müdürlüğü daha
sonra da Pazarlama, Otobüs, Kamyon
ve Kamu Satışından sorumlu “Satış
Grup Müdürü görevini yürüten Erdo-
ğan, 13 Temmuz 2008 tarihi itibariyle
Kamil Koç Otobüsleri A.Ş.’de Genel
Müdür olarak göreve başladı.

Evli ve iki çocuk babası olan Erdo-
ğan, ‘Ortadoğu Teknik Üniversite-
si’ni “Yüksek Endüstri Mühendisi”
olarak tamamlamış, ileri düzeyde İn-
gilizce ve orta düzey Almanca bil-
mektedir.

Kamil Koç’ta görev yapmanın ken-
disi için çok büyük bir mutluluk oldu-
ğunu belirten Erdoğan, yeni görevin-
deki hedefleriyle ilgili de, “Kâmil
Koç bugün 278 bilet satış noktası ve
3.000’e yakın çalışanı ile Türkiye’nin
en büyük 500 firmasından biri. Yük-
sek nitelikli çözümleri ve 82 yıldır el-
de ettiği engin tecrübe ile yolcularına
hizmet sunuyor. Amacımız artık hep
birlikte, uzman personelimizin de
desteğiyle Kâmil Koç’un yüksek bü-

yüme hızını sürdürmek. Böylece fir-
mamızın pazarda çok daha yüksek
rekabet gücüne ulaşacağına, operas-
yonların çok daha verimli yürütülece-
ğine ve bunlara bağlı olarak yolcula-
rımıza daha yüksek kalitede hizmet
sunacağımıza inanıyoruz” şeklinde
açıklamalarda bulundu.

Kâmil Koç’un yeni Genel Müdürü

Kemal Erdoğan

∂ Brisa, Bridgestone markasıyla Türkiye’nin şehirlera-
rası yol şartlarına özel olarak bir otobüs lastiği geliştirdi.
Geçtiğimiz günlerde bir iftar yemeği düzenleyen Brisa,
Türkiye’nin şehirlerarası yol şartlarına özel olarak geliştir-
diği Bridgestone marka otobüs lastiğini tanıttı. Türkiye
pazarına özel olarak Brisa’nın İzmit Fabrikasında gelişti-
rilen R 247’nin özelliklerini Brisa Pazarlama ve İş Geliş-
tirme Direktörü Gökhan Cüceloğlu katılımcılara anlattı.

R 247’nin en önemli özellikleri arasında ekonomik, çev-
reye duyarlı ve güvenli olması gösteriliyor.

Brisa Pazarlama ve ‹fl Gelifltirme 
Direktörü Gökhan Cücelo¤lu R 247’yi tan›tt›.

Brisa Pazarlama ve ‹fl Gelifltirme 
Direktörü Gökhan Cücelo¤lu R 247’yi tan›tt›.
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‹ftar’da TEMSA’dayd›lar
T emsa Global A.Ş.’nin düzenlediği

iftar yemeklerine TOFED Başkanı
Mustafa Yıldırım, İSTAB Başkanı

Levent Birant, TTDER Başkanı Sümer Yığ-
cı ve dernek üyeleri katıldı. Temsa adına ev
sahipliğini Yurtiçi Pazarlama Satış ve Satış
sonrası hizmetler Direktörü Ayhan Dayoğlu,
Pazarlama Müdürü Mehmet Çıkıncı ve
Temsa yetkilileri yaptı.

İSTAB Başkanı Levent Birant Temsa’nın
geliştirdiği teknolojiden gayet memnun
olduklarını vurgulayarak, yeni eğitim ve öğre-
tim dönemi ile ilgili açıklamalar yaptı.
“2008–2009 öğretim yılı başladı. Okul taşı-
macılığı yapan arkadaşlarımıza iyi bir sezon

diliyorum. Ümit ettiğimiz seviyedeki rakam-
ları alamasak da en azından asgari, maliyetle-
rimizi karşılayacak seviyede bir artış yakala-
mış olduk. Bu beklediğimiz bir artış değildi.
Yakıt fiyatlarının belli noktalara çıkıp tekrar
iniş seviyelerine gitmesi, düşük orandaki artış
oranını bir nebze kurtaracak diye düşünüyo-
rum” şeklinde konuştu.

TTDER Başkanı Sümer Yığcı ise
Temsa’nın her koşulda kendilerine destek
olduğunu belirterek, “Biz turizm taşımacıları
olarak zor şartlarda çalışan insanlarız. Her
sene başında iş yapamayacağımızı düşünü-
rüz, korkarız ve fiyatlarımızı alt seviyelerde
tutarız. Hâlbuki seneler önce Türkiye’de 6

bin yatak vardı. Bu gün diyorlar ki 80 bin ya-
tak var ve bu yatakları turizm acenteleri dol-
duruyor. Buna göre bizlere her zaman iş var
demektir, korkmaya gerek yok” dedi.

TOFED Başkanı Mustafa Yıldırım Temsa
ile yaptıkları çalışmaları ve marka hakkında-
ki düşüncelerini anlattı.

Temsa Global A.Ş. Yurtiçi Pazarlama Satış
ve Satış sonrası hizmetler Direktörü Ayhan
Dayoğlu konuşmasında, sektörümüzün de-
vamlılığı için her şeyden önce personele yatı-
rım yapılması gerektiğini ve akaryakıt mas-
raflarının önemini vurguladı. Ayrıca gelecek
dönemde Çin, Hindistan veya Rusya’da yatı-
rım hazırlığı içerisinde olduklarını söyledi.

Temsa Global A.fi. ‹stanbul Toplu Tafl›mac›lar› Birli¤i Derne¤i, Turizm Tafl›mac›lar› Derne¤i ve Tür-
kiye Otobüsçüler Federasyonu’nu Ramazan sebebiyle düzenledi¤i farkl› iftar yemekleriyle a¤›rlad›.

Temsa kullanan
kaptan rahat eder
Temsa kullanan
kaptan rahat eder

Sorumlulu¤unu
bilen kaptan dostu
Sorumlulu¤unu
bilen kaptan dostu

∂ Temsa Global AŞ, sosyal sorumluluk projele-
rine devam ediyor. Kaptanlar Kulübü sosyal so-
rumluluk projesi kapsamında Dumlupınar Üni-
versitesi Kütahya Meslek Yüksekokuluna bir
adet şehirlerarası otobüs hibe etti.

Türkiye Otobüsçüleri Geliştirme ve İyileştir-
me (TOGİ) projesini yürüten Temsa Global
AŞ, geçtiğimiz gün Dumlupınar Üniversitesi
Kütahya Meslek Yüksekokulunda gerçekleştir-
diği törenle Otobüs Kaptanlığı bölümüne bir
adet şehirlerarası yolcu otobüsü bağışlandı.

Üniversite’nin Germiyan Kampüsü’nde ger-
çekleştirilen teslimat törenine, Temsa Global
Yurtiçi Pazarlama, Satış ve SSH Direktörü Ay-
han Dayoğlu, Temsa Global AŞ yetkilileri, Tür-
kiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Baş-
kanı Mustafa Yıldırım, Dumlupınar Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Güner Önce,  Meslek Yük-
sek Okulu Müdürü Doç. Dr. Gülten Eren Gü-
müştekin, bölüm hocaları ve öğrencilerin yoğun
katılımıyla gerçekleşti. 

Türkiye’de yapılan taşımaların büyük bir bölü-
münün kara yolunda gerçekleştiğine değinerek
sözlerine başlayan Temsa Global Yurtiçi Pazar-
lama, Satış ve SSH Direktörü Ayhan Dayoğlu
konuşmasında, en başından beri yapılan yatı-
rımların karayolu üzerinde yoğunlaştığını ve bu
taşımlara arasında otobüs taşımacılığı ile yapı-
lan taşımaların da gün geçerek arttığını belirtti.
∂ Alternatif değil tamamlayıcı
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED)

Başkanı Mustafa Yıldırım törende yaptığı ko-
nuşmada,  Türkiye’nin yapılan yatırımlar sonu-
cunda dünyanın en büyük karayolu taşıma ülke-
si haline geldiğine değinerek, bu gün Türki-
ye’nin otobüs işletmeciliğini en iyi yapan ülke ol-
duğunu bütün dünya kamuoyunun kabul ettiği-
ne değindi.
∂ Bu sisteme 50 yıl daha ihtiyacımız var
Yıldırım konuşmasında “Bu anlamda da ula-

şım politikalarımızı, ulaşım sistemlerinin birbir-
lerini tamamlayıcı olarak geliştirilmesi için 2-3
modda değil de tüm modlarda sağlaması ve des-
teklerin bütün sektörlere eşit şartlarda yapılma-
sı gerekmektedir. Ancak son dönemlerde ma-
alesef karayolunun önüne bir takım engeller ko-
nurken, diğer taşıma sistemlerinin önüne de sı-
nırsız destekler konmuştur” dedi.

∂ Gelinen nokta eğitilmiş elemana açlığı
Türkiye’de otobüs işletmeciliğinin geldiği

noktada, artık akademik düzeyde eğitimli bir
kadronun oluştuğuna dikkat çektiği konuşması-
na TOFED Başkanı Mustafa Yıldırım, “Sektö-
rün eğitilmiş insan gücüne ihtiyacı her geçen
gün artmaktadır. Bu gün çevremizdeki ülkelere
baktığımızda Türkiye kadar ulaşım eğitimine
önem veren bir ülke göremiyoruz. Otobüs şo-
förlüğü mesleğinin akademik düzeyde öğrendi-
ği bir ülke yok. Bu anlamda baktığımız da bizim
hükümetlerden çok ciddi destek almamız la-
zım” diye belirtti.

∂ Temsa Global,  kaptanları rahat ettirmek için
Prestij Super Deluxe’ün arka beşlisini BedoSeat
adı verdiği yatakla donattı.
Prestij Super Deluxe’ün arka beş koltuğunun ya-
tağa dönüşmesini sağlayan sistem ile dünyada
bir ilke imza atan Temsa Global,  düzenlediği if-
tar yemeklerinde BedoSeat’ı İSTAB ve TTDER
üyelerine tanıttı.
Arkadaki beş koltuğun öne doğru hareket etme-
siyle ortaya çıkan BedoSeat ile ilgili açıklama ya-
pan Yurtiçi Pazarlama Satış ve Satış sonrası hiz-
metler Direktörü Ayhan Dayoğlu, “Kaptan yat-
tığı yerden belli olur dedik ve araştırma geliştir-
me merkezimizde Prestij Super Delux aracımı-
zın içerisine yeni bir yatak ve koltuk kombinas-
yonu oluşturduk. Kaptanın yaptığı yer ne kadar
rahat olursa, kaptan aracın içerisinde boş durdu-
ğunda ne kadar rahat dinlenirse ondan alacağı-
mız verimde o kadar artıyor” dedi.
Dayoğlu, “Kaptan boş zamanlarında BedoSe-
at’te gayet rahat bir şekilde dinleniyor. 2.10 san-
tim uzunluğunda ve 60–65 santim genişliğinde
bir yatak yani bir basketbol oyuncusu rahatlıkla
yatağa sığabiliyor. Yatağın yapısı özel terletme-
yen bir malzemeden yapıldı ve ortopedik Kapta-
nımız artık bundan sonra çok rahat bir şekilde
yolculuk öncesine dinlenecek” sözleriyle Bedo-
Seat’in yapısını anlattı.
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∂ Bu yıl ilk sekiz aylık oto-
büs üretimiyle liderliği elin-
de bulunduran Mercedes-
Benz Türk A.Ş. gerçekleş-
tirdiği otobüs teslimatıyla
da başarısını sürdürüyor.
Mercedes-Benz Türk A.Ş.
pazarlama merkezinde ger-
çekleştirilen teslimat töreni
ile Efe Tur 7 adet Travego 15 SHD otobüsün sahibi oldu. Ger-
çekleştirilen törene Mercedes-Benz Türk A.Ş. adına Menger-
ler Kocaeli Genel Müdürü Levent Gürel, Hastalya Deniz Sa-
tış Müdürü Cüneyt Ergün, Mengerler Satış Müdürü Ayhan
Aydın ve Kocaeli Satış Müdürü Tamer Ücal iştirak ettiler.
Gerçekleştirilen Teslimatta araç alımını yapan 3 bireysel oto-
büsçü de hazır bulunurken, Efe Tur’un firma ortaklarından
Halit Bicak, Genel Müdür yardımcısı S. Orhan Beyazıt, törene
Efe Tur adına katılan isimler oldu.

‹nci gibi MAN’lar

Efetur’un y›ld›zl›lar›

A nadolu Isuzu’nun TÖHOB ile bir araya
geldi. İftar yemeğine Anadolu Isuzu’dan
başta Genel Müdür Ömer Lütfü Ablay,
Satış ve Pazarlama Direktörü Fatih Ta-

may olmak üzere birçok yetkili katılırken TÖHOB
Genel Sekreteri Onur Orhon’nun da iştirak ettiği
toplantıya Anadolu Isuzu bayileri ve özel halk otobü-
sü işletmecileri de katıldı.

Anadolu Isuzu’nun Satış ve Pazarlama Direktörü
Fatih Tamay Anadolu Isuzu’nun projelerinden ve ge-
lecek hedeflerinden bahsetti. Yaptığı konuşmada
Anadolu Isuzu’nun 2008’in ilk 8 ayında gerçekleştir-
diği satışlarla rakiplerinin önüne geçtiğine değinen
Tamay, “Hedeflerimiz büyük. Avrupa gibi zor bir pa-

zara ürün satıyoruz. Buna
rağmen en yakın rakibi-
mizin 2,5 kat üzerinde bir
satış gerçekleştirdik. Bu
da açıkçası önemli bir ra-
kam” şeklinde konuştu.

Türkiye’de en büyük kü-
çük otobüs üreticisi ol-
duklarının altını çizen Ta-
may gerçekleştirdikleri

üretim ve satışlarla kısa sürede Avrupa’da da liderli-
ği ele alacaklarının söyledi. 

Kazakistan Özbekistan, Mısır, Suudi Arabistan ve
Kuveyt gibi ülkelere ihracat yapan otomotiv üretici ve

ihracatçılarından daha zor bir iş yaptıklarına değinen
Tamay kaliteli ürünler ürettiklerini bu kaliteyi elde
etmek için de bedelinin ödenmesi gerektiğini söyledi.

Ortadoğu ve İpek Yolu ülkelerinin ise bu bedelleri
ödemekte güçlük çekeceğine değinen Tamay, “Bizim
yüzümüz her zaman batıya dönük, gelişimi ve ilerle-
meyi orada yakalayabilirsiniz, hizmet ettiğimiz Avru-
pa pazarı seçici ve kalitesi yüksek ürünlerin yarıştığı
bir pazar bu açıdan daha kıymetli” dedi.

Küçük otobüste 9 metre segmentinde de pazarda
yer almaya başlayan Anadolu Isuzu bu segmente de
hedefi büyük olarak gözüküyor.

Tamay, “Biz her zaman için kaliteyi önemsedik ye-
ni girişimlerimizde de bu ön planda olacak, pahamı-

∂ BMC İngiltere’de showroom
açtı. BMC’nin İngiltere Show-
room’unun açılışına BMC Sa-
nayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkan Vekili ve Mu-
rahhas Azası Mehmet Demir-
pençe, First Group yetkilisi
Linda Howard (MD First Scho-
ol UK) ve Metro firması yetkili-
si Neil Holt (Director Mybus)
katıldılar. BMC’nin müşterile-
rinden gelen talepler doğrultu-
sunda, İngiltere taşımacılık
standartlarına uygun olarak

ürettiği BMC 1100 FE SCHO-
OL BUS model otobüs ve
BMC CONDOR 12 metre sü-
per alçak tavanlı otobüsleri İn-
giltere’nin en büyük otobüs iş-
letmecisi olan First Group ve
Metro Firmalarına şu ana ka-
dar 400 adetin üzerinde vere-
rek İngiltere’de ki okul otobüs-
lerinde lider konuma geldi.
Showroom açılışında, Mehmet
Demirpençe, First Group ve
Metro yetkililerine Schoolbus
Kabartma Plaketleri verdi.

Ulaştırma Bakanımız
Sayın Binali

Yıldırım’ın dikkatine!

U laflt›rma sektöründe olanlar›n yak›n-
dan bildi¤i Mesleki E¤itim fiyaskosun-
dan bahsetmek istiyorum. Ya da bafl-

ka bir ifadeyle SRC, ODY ve ÜDY belgeleri.
Bir kaç y›l önce AB uyum yasalar› çerçevesin-
de Ulaflt›rma bakanl›¤› Kara ulaflt›rma Genel
müdürlü¤ü bünyesinde ç›kart›lan uygulama ile
profesyonel anlamda sürücülük yapan floförle-
rin sözüm ona almak zorunda olduklar› SRC
belgeleri resmen fiyasko oldu. SRC yani SÜ-
RÜCÜ kelimesinin sessiz harflerinden oluflan
mesleki yeterlilik belgesi fos ç›kt›. fioförler tara-
f›ndan alay konusu olan SRC, floförlerin daha
SRC’nin ilk duyuldu¤u tarihlerde : “SRC, dev-
letin bizden para toplamak için ç›kartt›¤› klasik
bir uygulama, göreceksiniz bu da bofl ç›kacak
dedi¤i”  bir belgedir. Böylesi uygulamalar ma-
alesef vatandafllar›n devletine olan güvenini
sarsmaktad›r. T›pk› SRC’den önce al›nmas› ge-
reken ve sonra çöpe at›lan Ticari Kullan›m Bel-
geleri gibi… Bakanl›k bu olay›n pefline düflme-
li ve gerekeni acilen yapmal›d›r.

Müsaadenizle SRC’nin k›sa bir tarihinden ve
yap›lan büyük yanl›fll›klardan bahsedelim:

Yukarda da bahsetti¤imiz gibi Ulaflt›rma Ba-
kanl›¤› Kara Ulaflt›rma Genel müdürlü¤ü bün-
yesinde ç›kan SRC, ODY ve ÜDY belgeleri,
özel sektör kurulufllar›na 11.000 YTL (On bir
milyar TL) karfl›l›¤›nda yetki belgesi verilerek
baflland›. Paray› veren, e¤itim yerini haz›rlayan
ve e¤itimcilerini bulan kurulufllara e¤itim yetkisi
verildi. Böylece Türkiye’de say›lar› yüzlerce yet-
kili kurum olufltu. Bu flekilde Bir Trilyonu aflan
para topland›. Di¤er taraftan da floförlere efl za-
manl› sözüm ona muafiyet yap›ld›.2006 y›l›n-
dan önce ehliyet alm›fl her floför Ulaflt›rma ba-
kanl›¤›na 10 YTL ve Gazi üniversitesine 11
YTL toplamda 21 kusur YTL harç paras› yat›-
rarak SRC belgelerini almaya çal›flt›. Almaya
çal›flt› diyorum çünkü Bir önce y›l paralar›n› ya-
t›r›p baflvuranlardan bile hala belgelerine ulafla-
mayanlar var. Daha kötüsü vatandafllar bu iflle
ilgili sorumluya ulaflamamaktad›r. Bize inanma-
yanlar bakanl›¤›n ve Gazi üniversitesinin ilgili
telefonlar›n› arayarak bir tecrübe yaps›nlar. Bu
flekilde gariban floförlerden Trilyonlarca para
topland›. Peki, ama bu SRC’leri kim soruyor?
Kim denetliyor? Bunca insan SRC’leri bofluna
m› ald›? Hani Trafik polisleri SRC belgelerini
soracakt›? ODY ve ÜDY’lerden hiç bahsetme-
yece¤im bile. Bu bir komedidir, bu bir skandal-
d›r. Bakanl›k bu ifle derhal müdahale etmelidir.

Ulaflt›rma bakanl›¤›n›n SRC konusunda sü-
rekli muafiyet tarihini ileri bir tarihe atmas› iflin
ciddiyetini bitirmifltir. Her defas›nda son kez fa-
lanca tarihe kadar muafiyetler uzat›lm›flt›r deni-
lerek SRC’nin fiyaskosu belirginleflmifltir. Siz
hem E¤irim kurumlar›n› kurdurun, bunun için
Trilyonlarca para al›n, ama di¤er taraftan sü-
rekli Muafiyeti uzatarak 22 YTL’ye SRC verin.
Bu ne perhiz bu ne lahana turflusu. Böyle olun-
ca SRC e¤itimine kim gelir? Amaç sürücülerin
e¤itilmesi mi para toplamak m›? Ha bu arada
yaklaflan yerel seçimler nedeniyle kimseyi k›z-
d›rmadan, popülist bir politika m› uygulan›yor?
Yoksa SRC belgeleri seçimlerden sonra m› de-
netlenecek?

Yeri gelmiflken Ulaflt›rma bakanl›¤› Kara ulafl-
t›rma Genel müdürlü¤üne de birkaç sözümüz
olacak.

‘Bir fley sormak istiyoruz. Türkiye’de say›lar›
milyonlar› bulan sürücüleri yak›ndan ilgilendi-
ren önemli bir uygulama için Kara ulaflt›rma
Genel müdürlü¤ünüzde kaç personel çal›fl›yor?
Biz söyleyelim, en fazla 10 kifli. Onlardan baz›-
s› üst konumda, baz›s› sekreter. Sürücülerle
muhatap olan 2 ya da 3 kifli var. Bir milyon sü-
rücüye 3 kifli bak›yorsa kifli bafl›na 330 bin kifli
eder. Arkadafllar›n Allah yard›mc›s› olsun. ‹flte
bu yüzden telefonlara kimse bakamaz.

*Apar topar Mesleki e¤itimleri ç›kartt›n›z. As-
l›nda kanunlar›m›za göre Türkiye’de e¤itim ifli-
ni Milli E¤itim bakanl›¤› düzenler. Bunu çok iyi
biliyorsunuz. Buna ra¤men ›srarla bu ifle soyun-
dunuz. Peki, ne oldu? Haz›rlam›fl oldu¤unuz bir
müfredat, ya da izlenecek bir kitap ç›kart›n›z
m›? Biliyoruz ki yetki alm›fl yüzlerce kurum ken-
di kafas›na göre bir kitap ç›kartt› ya da takip et-
ti¤i bir yay›n var. Her kurum kendine göre e¤i-
tim veriyor. Sald›m çay›ra Mevla’m kay›ra he-
sab›. Yalansa lütfen ç›k›n yalan deyin. Siz y›lda
birkaç kez, o da kafan›za estikçe s›nav yap›yor-
sunuz. Peki, s›nav sorular›n›z hangi kitaba ve
hangi müfredata göre haz›rlan›yor. Sorular›
kim haz›rl›yor? Sorulardaki kelime hatalar›ndan
kim sorumlu? Böyle bir s›nav› Milli E¤itim ba-
kanl›¤› haz›rlasa daha iyi olmaz m›yd›? S›nav
takvimini daha y›lbafl›nda haz›rlasan›z ve herkes
bilse ve ona göre haz›rlansa olmaz m›?  Çok
mu zor?

‘Di¤er yandan Mesleki e¤itim diyoruz ya, en
önemlisi SRC konusunda e¤itimci kriterleri ne-
dir? Bir kurum için atanan e¤itimci bir baflka
kurum için ret al›yor. Bu nas›l oluyor? Bunu
kim seçiyor ve nas›l denetliyor? Asl›nda e¤itim-
cileri siz seçmeniz gerekmez mi? Neden E¤itim-
cinin e¤itimini vermiyorsunuz? Kurumlar e¤i-
timci bulam›yor. Bu konuda en iyi kaynak Milli
E¤itim bakanl›¤›na ba¤l› kurumlar, Üniversite-
ler ve Türk silahl› kuvvetlerinin ulaflt›rma subay-
lar›. Ama maalesef oralardan da prosedürler
yüzünden e¤itimci bulunam›yor. 
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Ve BMC ‹ngiltere’de…

OTOKAR sektör dernekleri yöneticileriyle biradayd›.

∂ Otokar düzenlediği iftar yemek-
lerinde taşımacılık sektörünün
önemli temsilcileri ile bir araya gel-
di. İstanbul Toplu Taşımacılar Birli-
ği Derneği (İSTAB) ile başlayan if-
tar buluşmaları, Türkiye Otobüsçü-
ler Federasyonu (TOFED) Yöne-
tim Kurulu, Tüm Özel Halk Oto-
büsçüleri Birliği (TÖHOB) yöneti-
cileri için düzenlenen üç ayrı iftarla
devam etti.İftar yemeklerine katılan
taşımacılık sektörünün önemli tem-
silcilerini Otokar yetkilileri ağırladı.

Otokar Genel Müdür Yardımcısı
Basri Akgül, iftar yemekleri
sayesinde sektörün değerli kurum,
dernek ve birlikleriyle bir araya gel-
me fırsatı bulduklarını söyledi.

İSTAB Yönetim Kurulu, TO-
FED, BOİAŞ Yönetim Kurulları ile
TÖHOB Yönetim Kurulu ve bağlı
şirketlerin temsilcileri ile yapılan if-
tarlarda sektörün önemli temsilcile-
ri sorunlarını paylaşma fırsatını da
buldular.Sektör gazetecileri OTOKAR’›n iftar›nda habere konu oldular.

Anadolu Isuzu iç ve d›fl pazarda bu güne kadar üretti¤i segmentlerde yaka-
lad›¤› liderli¤i 4x4 Dmax ve 9 metre otobüslerle kuvvetlendirmeyi hedefliyor.

Otokar sektör temsilcilerini iftarda a¤›rlad›Otokar sektör temsilcilerini iftarda a¤›rlad›

∂ İnci Turizm ve Paşa
Uluslararası Nakliyat
firmalarının sahibi Ad-
nan Özer, Cityliner ve
Starliner otobüslerinin
yanı sıra 10 adet TGA
19.400 aracını teslim al-
dı. İnci Turizm firması,

MAN Türkiye fabrikasında düzenlenen törenle 4 adet Cityli-
ner ve 2 adet Starliner otobüs aracını teslim aldı.

Ulaşım sektöründe kaliteli, güvenli ve insana değeri en üst se-
viyede temel alan bir hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirten
Adnan Özer, değişen müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşı-
layabilmeyi; yenilikleri, teknolojiyi ve sürekli müşteri memnuni-
yetini takip ederek en önde olmayı amaçladıklarını; bu nedenle
de yatırımlarına NEOPLAN ile devam ettiklerini söyledi.

Araçları İnci Turizm ve Paşa Uluslararası Nakliyat firma sa-
hibi Adnan Özer, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Oto-
büs Satış Yetkilisi Gökhan Çerioğlu ve MAN Finansal Hizmet-
ler A.Ş. Bölge Satış Müdürü Vahit Altun’dan teslim aldı.

TURSAB Baflkan› Baflaran Ulusoy TTDER Baflkan› Sümer Y›¤c›

Cihan Nalbant

Halk otobüsçüleri iftarda 9 metrelik Isuzu Citimark otobüslerine ilgi gösterdiler.

‹STAB Baflkan› 
Levent Birand

Fatih Tamay

Hedef: 9 metrede liderlik
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