
TOFED Baflkan› Rüfltü Terzi, yönetime çok k›sa bir süre
önce geldiklerini hat›rlatarak, “Bizim iflimiz çok kutsal-
d›r, çünkü çocu¤unu, anas›n›, paras›n›, kar›s›n› kimse
kimseye emanet etmez ama, bize ediyor. Yönetim ku-
rulu baflkan›na kadar herkesi kucakl›yorum” dedi. 

TERZ‹, Shell ile olan projelerinden korsan ta-
fl›mac›l›¤a, TOFED bünyesine yeni kat›-

lanlardan Ticaret Odas› seçimlerinde
federasyonu kimlerin temsil edecekle-

rine kadar bir dizi çal›flman›n içine
girdiklerini belirterek, “Görüldü-

¤ü gibi federasyonumuz Tür-
kiye çap›nda örgütleni-

yor” diye konufltu. 
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Motorin Fiyatlar›
‹stanbul :   2.34
Ankara :   2.38
‹zmir :   2.33

Adana :   2.33
D.Bak›r :   2.40
Kayseri :   2.37

‘TOFED’de farkl› 
bir dönem bafll›yor’
‘TOFED’de farkl› 
bir dönem bafll›yor’
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TÜRK‹YE Otobüsçüler Federasyonu’nun (TO-
FED) profesyonel bir yönetime sahip olmak
amac›yla yapt›¤› ola¤anüstü genel kurulun
ard›ndan seçilen yeni yönetimle ne gibi gelifl-
melerin yaflanaca¤› tüm otobüs camias› tara-
f›ndan merakla bekleniyor.

ESK‹ baflkan Mustafa Y›ld›r›m’›n kuraca¤› yeni
oluflum, Yeni Baflkan Rüfltü Terzi’nin yapacak-
lar› s›kça konuflulurken, TOFED Kurucu Baflka-
n› ve Metro Turizm sahibi Galip Öztürk, “Yeni
bir dönem bafll›yor” diyerek bilinmesi gere-
kenleri anlatt›.  HABER‹ 7. SAYFADA

Asker u¤urlama
amac›n› afl›yor!

BAZI kendini bilmezlerin
“asker u¤urlama” ad› alt›nda
yapt›klar› taflk›nl›klar, kamu-
oyunun nefretini çekiyor. An-
ne-babalar, bu tür bilinçsiz
ve tehlikeli törenlere karfl› ol-
duklar›n› belirtiyor “Ama bir
fley yapam›yoruz” diyorlar. 

GEÇT‹⁄‹M‹Z Bayram’da
vatani hizmet için arkadaflla-
r›n› Otogar’da yolcu etmeye
gelen gençlerin “terör” olay-
lar›n› and›ran “u¤urlama”la-
r› bir facian›n yaflanmas›na
neden oluyordu. Yetkililerin
ise buna seyirci kalmalar›
tepkilere neden oluyor.  

HABER‹ 6. SAYFADA

Bilinçsiz bir kesim, yol kesiyor, plaka tekmeli-
yor, hatta araçlar›n alt›na yan›c› maddeler at›yor 

Esenler Otogar›’nda asker u¤urlamaya gelen bir k›s›m gencin taflk›nl›klar›, neredey-
se bir otobüsün yanmas›na neden olacakt›. Yaflananlar, çevreden büyük tepki çekti. 

Baz› kendini bilmezlerin taflk›nl›klar›na otogarda
görevli güvenlikçilerin seyirci kalmas› dikkati çekti

Belgelerle bo¤uflur hale gelen tafl›mac›lar flaflk›n durumda.
“Müracaat ettik, hala gelmedi” diyenler devletten yard›m bekliyor

Kendi alanlar›nda “Türkiye” ismi alm›fl tek federasyonun TOFED oldu¤unu söy-
leyen Baflkan Terzi, “71 derne¤i ile bu kadar büyük yap›ya sahip olan kurum gi-
derek büyümektedir. TOFED, Türkiye çap›nda örgütlenmektedir” diye konufltu

SRC ve 
psikoteknik

Özmal uygulamas›  
1 y›l daha uzat›ls›n

HABER‹ 7. SAYFADA

kafalar› kar›flt›rd›
1 OCAK 2009 tarihinden itibaren ge-
çerli olacak SRC mesleki yeterlilik ile fiu-
bat 2009’dan itibaren uygulamaya ko-
nulacak psikoteknik belgesi, tafl›mac›lar
aras›nda s›k›nt› yaratmaya ve kafalar›
kar›flt›rmaya devam ediyor. 
F‹RMALARINDA çal›flan sürücülerin
ve yöneticilerin müracaatlar›n› yapt›kla-
r›n› dile getiren tafl›mac›lar, “Baz› müra-
caat belgelerinin kayboldu¤unu ö¤ren-
dik. Baz›lar› ise henüz gelmedi. Kafa-
m›z kar›flt›, ne yapaca¤›m›z› flafl›rd›k”
diyorlar. HABER‹ 6. SAYFADA

Zam yi¤idin kamç›s›d›r!
1 OCAK 2009’dan itibaren i¤neden
ipli¤e hayat›m›z yüzde 12 daha zam-
lanacak. Krizin vurdu¤u ülkemizde
on binlerce insan iflsiz kal›rken, Mali-
ye, yeni yay›nlad›¤› Yeniden De¤erle-
me genelgesiyle, Türk halk›na yüzde
12’lik de¤erli bir zam katk›s›nda da-
ha bulundu. HABER‹ 6. SAYFADA

Tamay: “2001 krizi, 
tecrübemizi art›rd›”
ANADOLU ISUZU’nun Sat›fl ve
Pazarlama Direktörü Fatih Tamay, 2008’in
son çeyre¤inde kendisini yo¤un bir flekilde his-
settiren kriz için neler söyledi? HABER‹ 5’TE

TEMSA baflar›s›n› katl›yor
TEMSA Global Sat›fl Pazarlama
Direktörü Ayhan Dayo¤lu, Avrupa
pazar›nda yüzde 10 Pazar pay›n›
hedeflediklerini dile getirerek, bu-
nun yüzde 8’ine ulaflt›klar›n› vur-
gulad›.  HABER‹ 3’TE

Ayn› kumafltan iki
kat elbise ç›kard›k

Metrobüsler çözüm oldu mu?

‹STANBUL Büyükflehir Belediye
Baflkan› Dan›flman› Mustafa Il›cal›,
‹stanbul’daki Metrobüs güzergah-
lar› ile ilgili olarak “Ayn› kumafltan
iki kat elbise ç›kard›k” yorumu-
nu yapt›. 
ILICALI, Metrobüs hatlar›
ile ilgili olarak vatandafl-
lara sürekli anketler yap-
t›rd›klar›n›, olumlu gö-
rüfller ald›klar›n›, bu pa-
ralelde gelen istek ve fli-
kayetleri de de¤erlendir-
diklerini söyledi. 
HABER‹ 5. SAYFADA

‹STANBUL trafi¤i için üretilen çö-
zümler uygulamaya konuldukça, çö-
zümsüzlükler daha da büyüyor. Ray-
l› sistem yerine, pahal› otobüsler al›-
n›p garajlarda bekletilerek çözüm
üretildi¤i söylenebilir mi?. E-5 gibi
Uluslararas› karayollar› haritalar›nda
yer alan otoyolda emniyet fleritleri
yok edilir mi? Geçifl üstünlü¤ü olan
araçlar›n yolu kapat›l›r m›? 

DÜNYADA sadece genifl yollar› bu-
lunan, arazi yap›s› engebeli olmayan
flehirlerde kullan›lan Metrobüs siste-
mi, 7 tepeli ‹stanbul’a monte edilmeye
çal›fl›ld›. Zaten yetmeyen yollar› da-
raltarak, toplu tafl›ma sistemi yaratma
fikri ne kadar baflar›l› oldu? fiehircilik
uzmanlar, “Direkler dikerek tek ray
üzerinden giden sistem kurulabilirdi”
görüflünde birlefliyorlar. 

Erzurum’da
‘MASTER’ 
bilmecesi
ERZURUM’da 2007 y›l›nda Bü-
yükflehir Belediyesi’nin yapm›fl
oldu¤u çal›flmalar sonucu bir
“Master Plan›” haz›rland›. Peki,
“Master Plan›” Erzurumlu tafl›ma-
c›ya ne imkânlar sa¤layacakt›?

HABER‹ 5.SAYFADA

Bireysel otobüsçüler 
TOFED’de toplan›yor
Bireysel otobüsçüler 
TOFED’de toplan›yor

TÜRK‹YE Otobüsçüler Federasyonu
Genel Sekreteri Mevlüt ‹lgin, bireysel oto-
büsçülerin yaflad›¤› bofllu¤u doldurmak
için amac›na ulaflamayan BOSYAD’›n
yerine Karayolu Tafl›mac›lar› Derne¤i’ni
(KAYOD) kurduklar›n› belirtti.
KAYOD’un kurucu baflkanl›¤›n› yapt›¤›-
n› anlatan ‹lgin, “Daha önce bireysel oto-
büsçülerin haklar›n› savunmak amac›yla
bu tip bir oluflum yap›lm›flt›. Ancak ama-
ca ulafl›lamad›” dedi. ‹lgin KAYOD üye-
lerinin TOFED’in hizmetlerinden yararla-
naca¤›n› vurgulad›. 

HABER‹ 4.SAYFADA

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, birey-
sel otobüsçüleri de çat›s› alt›nda topluyor

Mevlüt ‹lgin

Galip Öztürk

Ticaret odalar›nda
örgütleniyoruz

HABER‹ 7. SAYFADA

GÖZLEM

M.Sabri
DÂNÂBAfi
Yüzde 12 Zam 
Tafl›mac›y› Vuracak!.. 2

AYNA

Ahmet
TÜRKO⁄LU
Katleden, katledilen 
bafl›bofl hayvanlar ve
trafik yasam›z›n aczi? 3

YTG-DER BAfiKANI

ÖZGÜRCE

Mevlüt
‹LG‹N
Sektörün 
temsilcisi bellidir 6

TOFED Genel Sekreteri
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O tomobil Distribütörleri Derne-
ği’nden (ODD) alınan istatistiki bil-
gilere göre, AB (27) ve EFTA ülke-

leri toplamına göre 2008 yılında sadece Şubat
ve Nisan aylarında, hem ay bazında hem de
kümülatif değerlerde geçen yıla oranla artış
görüldü. Diğer tüm aylarda hafif ticari araç
pazarında yaşanan daralma Kasım ayında da
belirgin düzeyde sürdü. 

Binek otomobil pazarında da benzer bir se-
yir görülmüştü. 2008 Kasım ayında 2007 Ka-
sım ayına göre yüzde 31,8 gerileme yaşandı ve
202.010 adet seviyesinde gerçekleşti. Bu ayda
en yüksek düşüş yine İzlanda’da yüzde 95,6
ile gerçekleşirken, bu ülkeyi yüzde 67,1 ile Es-
tonya ve yüzde 66,7 ile Litvanya izledi. Kasım
ayında artış gösteren ülke olmadı. 

2007 ve 2008 yılları kıyaslandığında, Türki-
ye hafif ticari araç pazarında da Mayıs ayında
başlayan daralma Kasım ayında daha da be-
lirgin oldu. 2008 Kasım ayında Türkiye paza-
rı yüzde 61,8 oranında azalarak 9.052 adet se-
viyesinde kaldı. 2008 Kasım ayı hafif ticari
araç pazar satışları ile Türkiye, Avrupa hafif
ticari araç satışlarında 5’inci sırada yer aldı. 

Ocak – Kasım 2008 kümülatif 
hafif ticari araç pazarı

2007 ve 2008 yılları 11 aylık gerçekleşen
kümülatif hafif ticari araç pazarı kıyaslandı-
ğında en belirgin düşüş yüzde 53,2 ile İzlan-
da’da gerçekleşirken, hemen ardından yüzde
39,7 ile Letonya ve yüzde 38,6 ile Danimar-
ka yer aldı. 

Kümülatif olarak en yüksek artış ise Ro-
manya (yüzde 44,1), Slovakya (yüzde 16,1) ve
Lüksemburg’da (yüzde 15) gerçekleşti. 

2008 yılı Ocak-Kasım dönemi toplam Av-
rupa satışları bir önceki yılın aynı dönemine
göre yüzde 9,4 düşüşle 1.904.222 adet’e ulaş-
tı. 2008 kümülatif Türkiye hafif ticari araç
pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre
ilk daralmasını Ağustos ayında yaşadı. De-
vam eden aylarda da daralmaya devam etti.
Kasım 2008 sonu itibariyle ise Türkiye hafif
ticari araç pazarı yüzde 13,3 oranında azala-
rak 171.826 adet olarak gerçekleşti. 2008 yılı
Kasım sonu hafif ticari araç satışları ile Tür-
kiye, Avrupa hafif ticari araç satışlarında 5.
sırada yer aldı.

R ekabet Kurumu, Türkiye’deki
petrol pazarına ilişkin rafinaj ve
dağıtım sistemini inceleyip di-
ğer dünya ülkelerindeki uygula-

malarla karşılaştırmalı olarak bir rapor ya-
yınladı. Ulaştırma ve otobüs dünyasında
gündeme getirilen “akaryakıt rekabetsizli-
ği”ne ilişkin raporun sonuç bölümünde, ye-
terli rekabet ortamının bulunmaması, yapı-
sal ve fiyatlandırma gerekçeleri ile birlikte
açıklanıp rekabetin sağlanması için alınma-
sı gereken tedbirler sıralandı. 
Raporda, Rekabet Kurumu Başkanı Prof.
Dr. Nurettin Kaldırımcı tarafından konuya
ilişkin bakış açıları ve yaklaşımlara yer veri-
lerek, “Yapılan başvurular da dikkate alına-
rak akaryakıt sektörünün rekabet mevzuatı
karşısındaki yerinin bir bütün olarak değer-
lendirilmesine ihtiyaç olduğu kanısına ulaş-
tık ve bu incelemeyi yürüttük. İncelemenin
sonuçları, rekabet mevzuatının göreceli ola-
rak yeni olduğu, gelişmekte olan ülkelerde
birçok sektörde görülebilecek türden piyasa
aksaklıklarına dikkatlerimizi yönlendirdi.
Bunlar arasında yasal düzenlemeler ve de-
vamında rekabet mevzuatıyla çatışan kamu-
sal tasarruflar özel önem arz etmektedir”
denildi. 
Raporun sonuç bölümünde ülkemizdeki
petrol pazarına ilişkin olarak yapısal husus-
lar ve fiyatlandırma konularındaki pek çok
etkenin rekabetin oluşmasına engel olduğu
ve bu konularda gerekli tedbir ve iyileştir-
melerin yapılması gerektiği yer aldı. Rapor-
da piyasa aktörlerinin hemen her imkanı re-
kabetsizlik yönünde kullandıkları ve bu dav-
ranışlarına çeşitli bahanelerle gerekçe oluş-
turdukları ifade edildi.
Raporun sonuç bölümünde dikkati çeken
görüşler ise şöyle sıralanıyor: 
• Sadece 5 teşebbüsün pazarın yaklaşık yüz-

de 90’ına hakim olduğu ve bu durumun
uzunca bir süredir değişmeden devam etti-
ği, en önemli sorunun mevcut “pazar yapı-
sı” olduğu ve kalıcı bir rekabetin tesis edile-
bilmesi için bu yapının mutlak suretle değiş-
mesi gerektiği, 
• Beklenen faydaların ortaya çıkabilmesi
için bayilere uygulanacak satış koşullarının
AB üyesi ülkelerdeki uygulamalar dikkate
alınarak yalnızca kategorik bazda sınırlan-
ması gerektiği, 
• “Rekabet yasağı” uygulamalarının mutlak
suretle kısıtlanması ve bu ayrışmanın bayi-
ler bakımından gerçek anlamda bir ticari
özgürlüğe dönüştürülmesi gerektiği, 
• Dağıtım şirketlerinin lisanslarının sürme-
si için getirilen minimum 60.000 ton satış
yapılması konusunun “açıkça” pazara giriş
engeli yarattığı ve kaldırılması gerektiği, 
• Deniz taşıtlarına ÖTV’siz akaryakıt satışı-
nın “dağıtım” şirketlerine özgü bir ticari fa-
aliyet haline dönüştürüldüğü ve bu yolla ih-
rakiye lisansı almış şirketler ile bayilerinin
ticari faaliyetleri üzerinde önemli bir sınır-
lama getirdiği, ÖTV’siz satın alınan akarya-
kıt yeniden piyasaya sürülerek yapılan ka-
çakçılığın önlenmesi amacıyla yapılan bu
yasal düzenlemenin söz konusu amaca hiz-
met etmekten uzak olduğu; zira deniz taşıt-
larına ilk elden akaryakıt satışı yapanlar

üzerinde kısıtlama getirmenin, yeniden satı-
şın ve kaçakçılığın önüne geçilmesi bakı-
mından etkili bir yöntem olmadığı ve fiilen
rekabetin olumsuz etkilenmesine yol açtığı,
bu nedenle kaldırılması gerektiği,
• Vergilerin akaryakıt fiyatlarının yüksekli-
ğinde önemli bir etken olduğu bir ölçüde
kabul edilebilir olmakla birlikte, vergi dışı
fiyatlar bakımından da Türkiye’de akaryakıt
fiyatlarının yakın pazarlara kıyasla yüksek
olduğu, ayrıca serbest fiyatlandırmaya geçil-
mesinin ardından fiyat düşüşlerinin, fiyat
artışlarına kıyasla aynı duyarlılıkla piyasaya
yansıtılmadığı, dağıtım şirketlerinin fiyat
düşüşlerini bazen gecikmeli olarak, bazen
ise nisbi olarak yansıttıkları, bazen de hiç
yansıtmadıkları.
Raporda, “Sorunların ortaya çıkmasında,
belirtilen hususların sektörde ciddi yapısal
aksaklıklara işaret ettiği ve kalıcı bir rekabe-
tin tesis edilmesi bakımından öncelikle bu
aksaklıkların giderilmesi gerektiği düşünül-
mektedir” ibareleri yer alıyor. 
Rekabet Kurumu raporunda, “Daha önce
Bakanlığa verilmiş kurum görüşünün dikka-
te alınmadığı, gelinen noktada ise rekabetçi
bir yapının ortaya çıkmadığı ve sektöre iliş-
kin şikayetlerin arttığının görüldüğü” vur-
gulanıyor. 

Otomotivde Kasım
ayı mengenesi

Ö zellikle büyük kentlerimizde her ge-
çen gün sıkışan trafik insanları çileden
çıkarırken, daralan ve giderek daha

kalabalıklaşan yollarımıza yeni araçlar katılıyor.
Son verilere göre Ekim’de 63 bin 202 adet taşıt
trafiğe kayıt yaptırdı. 

Kentlerdeki trafik karmaşası ve sıkışıklığı
gün geçtikçe artıyor. Mevcut yolların yetersiz-
liği, bakım onarım çalışmaları derken, bir de
trafiğe yeni kaydı yapılan araçların yarattığı yo-
ğunluk, bu keşmekeşliği iyice içinden çıkılmaz
hale getiriyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Motorlu
Kara Taşıtları istatistiklerine göre, Ekim
2008’de 63 bin 202 adet araç trafiğe kaydoldu.
Bu kayıtlarda yüzde 42,5 pay ve 26 bin 840 adet
ile otomobiller ilk sırada yer alıyor. Yüzde 23,3
pay ve 14 bin 724 adet ile motosiklet, yüzde 22,2
pay ve 14 bin 037 adet ile kamyonet, yüzde 4,4
pay ve 2 bin 795 adet ile traktör sıralamadaki di-
ğer araçları oluşturuyor. 

Ekim 2008’de trafiğe kaydolan araçların yüz-
de 7,6 pay ve 4 bin 807 adedini ise minibüs, oto-
büs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan meyda-
na geliyor.     

TÜİK’in verilerine göre, trafiğe kaydı yapılan
motorlu taşıt sayısı Ekim ayında bir önceki aya
göre yüzde 9,7 azalmış görünüyor.

Bu azalış otomobilde yüzde 6,8, minibüste
yüzde 18,7, otobüste yüzde 36,4, kamyonette
yüzde 7, kamyonda yüzde 13,1, motosiklette
yüzde 16, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 20,2 ola-
rak gerçekleşmiştir. Traktörde ise yüzde 16,3
artış oldu. 

Trafiğe kaydı yapılan motorlu taşıt sayısı ge-
çen yılın aynı ayına göre yüzde 12 oranında
azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 10,6, mini-

büste yüzde 24,6, otobüste yüzde 21,2, kamyo-
nette yüzde 11,7, kamyonda yüzde 17, motosik-
lette yüzde 10,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde
76,5, traktörde yüzde 11,7 olarak gerçekleşti. 

TUİK verilerine göre, 2008 Ocak-Ekim dö-
neminde 745 bin 963 adet taşıtın trafiğe kaydı
yapıldı ve 64 bin 692 taşıtın ise trafikten kaydı
silindi. Böylece trafikteki toplam artan araç sa-
yısı 681bin 271 oldu. Ekim ayı sonu itibariyle
trafiğe kayıtlı toplam 13 milyon 704 bin 216
adet taşıtın yüzde 49,4’ü otomobil, yüzde 15,8’i
motosiklet, yüzde 15’i kamyonet, yüzde 9,9’u
traktör, yüzde 5,4’ü kamyon, yüzde 2,8’i mini-
büs, yüzde 1,4’ü otobüs, yüzde 0,3’ü ise özel
amaçlı taşıtlardan oluşuyor.  

2008 Ekim ayında trafikten ilk defa tescil bel-
gesi alan 63 bin 202 taşıtın yoğunluk sırasına gö-
re illere dağılımı ise şöyle: 

İstanbul yüzde 37,2 ile ilk sırada yer alıyor.
İkinci sırada yüzde 8 ile Ankara, üçüncü sırada
ise yüzde 5,8 ile İzmir yer alıyor. Diğer iller ise
şöyle sıralanıyor: Antalya yüzde 4,2, Adana yüz-
de 3,1, Mersin yüzde 3, Bursa yüzde 2,9, Hatay
yüzde 2, Muğla yüzde 2, Manisa yüzde 2.  Taşıt-
ların yüzde 29,8‘i ise diğer illere dağılıyor.

‹stanbul giderek bo¤uluyor

‘Akaryak›tta rekabet yok?’
Rekabet Kurumu, yay›nlad›¤› raporda, yeterli rekabet ortam›n›n bulunmamas›, yap›sal ve fiyatlan-
d›rma gerekçeleri ile birlikte aç›klan›p rekabetin sa¤lanmas› için al›nmas› gereken tedbirleri s›ralad›

2
009, Tafl›mac›l›k Sektörünü Gelen Yüzde
12’lik Zamla Kutlamaya Haz›rlan›yor. Maliye
Bakanl›¤› Taraf›ndan Belirlenen Yeniden De-

¤erleme Oran›na Göre Tafl›mac›ya Kambur Üzerine
Kambur Daha Yüklendi..

2009 y›l›n›n herkese sa¤l›k, mutluluk ve baflar›lar
getirmesi dileklerinde y›l›n bu son haberi tafl›mac›y›
bir kez daha sarsan, onu içinden bir kez daha vurarak
yeni y›la mutsuz ve umutsuzlukla girmesini baflard›.
Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan 20 Kas›m 2008 tarihin-
de Resmi Gazete’de yay›mlanan 27060 no.lu yürür-
lü¤e giren tebli¤ gere¤ince tafl›mac› için “Yeniden
De¤erleme Oran› yüzde 12 olup, ayn› zamanda
2008 y›l›na ait son geçici vergi dönemi için de uygu-
lanacak. Üstelik bu konuda daha önce yay›mlanm›fl
olan tebli¤ler de yürürlükte olacak.

2008 y›l›nda Yeniden De¤erlendirme Oran› yüzde
7.2’lerde iken 2009 y›l›nda bu oran yüzde 12 gibi bir
de¤erlendirmeyle uygulamaya geçiriliyor. Yani tafl›-
mac›n›n s›rt›na yüzde 65 gibi bir yük daha vuruldu.
Buyurun padiflahlar sofras›na demekten öteye gitme-
yelim. 

2008 y›l›n›n son çeyre¤inde Dünya ekonomisini
sallayacak büyüklükte yaflanan bankac›l›k skandalla-
r›yla, dünya global krizin içine girmifl oldu. Dünyada-
ki yüksek petrol fiyatlar› ve büyüyen ekonomiler neti-
cesinde büyümeye aday ve henüz emeklemekte olan
ülkeler yaflanan bu global kriz nedeniyle çok a¤›r fa-
turalar ödemek zorunda kalarak bu krizden nasibini
alm›fl oldu. Kriz Türkiye’ye te¤et filan geçmedi. Tam
ortadan vurdu. Otomotiv endüstrisinin y›k›lamayaca-
¤›n› sand›¤›m›z bu devler üretim bantlar›ndaki flalteri
kapatmak zorunda kal›rken, mevcut stokta bulunan
üretilmifl ürünlerini 5000 YTL düflü¤üne satmak için
büyük bir çaba harcayarak rekabet pazar›nda boy
gösterdiler. Tüketicinin al›m gücünün önemli oranda
düflmesi hatta s›f›r noktalar›na gelmesi de bunun tuzu
biberi oldu. Otomotiv sektöründe yaflanan büyük kriz
bafl göstererek seyredilmesi istenmeyen bu flekilde bir
tablo ortaya ç›km›fl oldu. Dakikada bir de¤iflmekte
olan gündemimiz art›k günlük yaflam tarz›m›z›n da içi-
ne girerek hayat›m›z›n vazgeçilmeyen parçalar›ndan
biri.. Art›k bunu kimse yad›rgam›yor ve kritize bile et-
miyor. Tüketici, Tedarikçi, Üretici çok zor k›s›r dön-
güler yaflam›yor de¤il ama herkes yaflad›¤› bu f›rt›na-
n›n ne zaman durulaca¤› konusunda tetikte bekle-
mekte.. Bu global anlamda herkesi etkilemifl durum-
da. 

Tafl›mac›l›k sektöründe de etkilenen piyasalardaki
geçen seneye göre art›fl gösteren oranlar, yaflanan
kriz döneminde Uluslar aras› nakliyeciden, taksi flofö-
rüne kadar pek çok kesime önemli bir maliyet getire-
cek. Sektör otoriteleri sessizce yap›lan bu uygulama-
n›n, bu iflten ekmek yiyenleri çok a¤›r etkileyece¤ini
belirtiyor. Yeni y›lda yap›lan bu k›yak uygulama, yol-
cu tafl›mac›l›¤›ndan, taksiciye, nakliyeciye, otobüsçü-
ye hatta minibüsçüye kadar ekmeklerini bu sektörden
ç›karmakta olan binlerce kifliyi etkileyecek. Kapanan
kontaklara bir o kadar kapat›lacak kontak binecek.
Ülkemizde dünya standartlar›n›n çok üzerinde uygu-
lanan yüzde 65’lik vergi oran› bu insanlar›n can›na
tak dedirtecek noktalara gelecek. Üstelik uygulamaya
girecek olan yüzde 12’lik bu zamla birçok ocak söne-
cek, ifl kap›lar› kapanacak. 

Karayollar› Tafl›ma Kanunu’nun 26’nc› maddesin-
de yer alan ve 1/1/2009 tarihinden itibaren uygula-
nacak ‹dari Para Cezalar›’ da bu iflin baflka bir caba-
s›.. 4925 say›l› kanunun (26) maddesi hükümleri ge-
re¤i; 5 maddeye göre Yetki Belgesi almadan tafl›ma
iflinde faaliyette bulunanlara 5.600 YTL, buna ayk›r›
davranan tafl›mac›lara 560 YTL, bu maddenin 6’nc›
f›kras›na göre tafl›ma hizmetini yapmaktan kaç›nan
tafl›mac›lara 448 YTL, 5’nci maddenin yedinci f›kra-
s›na ayk›r› davranarak bir tafl›mac›n›n di¤er  bir tafl›-
mac›n›n faaliyetini engellemesi halinde 4.480 YTL,
tafl›ma senedi olmaks›z›n eflya tafl›yan tafl›mac›lara
1.120 YTL’ l›k para cezas›n› hükme ba¤l›yor.

Hükme ba¤lanan bu a¤›r ve alt›ndan kalk›lamaya-
cak olan müeyyideler haricinde 213 say›l› Vergi Usul
Kanunu gere¤ince Yeniden De¤erleme Oran›na Gö-
re Belirlenen Tarifeler gere¤i Karayolu tafl›ma Yönet-
meli¤i’ne göre 2006 y›l›ndaki UBAK Belge Ücretle-
ri; A1 belge türündeki Otomobil ile flehirleraras› yol-
cu tafl›mac›l›¤› yapanlar için 10.000 YTL iken, bu üc-
ret 2008 y›l›nda 11.556 YTL, A2 Belge türündeki
Otomobil ile uluslar aras› yolcu tafl›mac›l›¤›  yapanlar
için 15.000 YTL iken 2008 y›l›nda 17.334 YTL,
B1 belge türünde Otobüs ile Uluslar aras› Tarifeli Yol-
cu Tafl›mac›l›¤› yapanlar için 40.000 YTL iken 2008
y›l›nda 46.224 YTL, C1 belge türünde Kendi ifltigali
ile ilgili Uluslar aras› ve Yurtiçi eflya tafl›mac›l›¤› ya-
panlar için 5.000 YTL iken 2008 y›l›nda 5.778
YTL’ ye varan çeflitli belge türlerine yap›lan zamlara
pek çok örnek verebilmek mümkün.

Çok aç›k ve sarih olan bu memnuniyet vermeyici ve
yoruma aç›k mukayeseli zam tablosu için sadece net
bir konuya varabilme gerçe¤i ortaya ç›kmakta olup,
s›k›flan ve her geçen gün daralan çember içerisinde
“Kaynak Aray›fl›” gerçe¤ini ortaya getirmekten baflka
bir fleyin söz konusu olamayaca¤›d›r.  Yani i¤neden
ipli¤e kadar her fley 31.12.2008 gecesi 00.01 saa-
tiyle zam sepetinden ceplerimize inecek. Yine bo¤az-
lardan k›s›lacak, yine üstten bafltan k›s›lacak vergilere
yatacak. Birde dünya pazarlar›nda çetin bir rekabetle
nas›l bafl edece¤iz. Hadi b›rak›n›z serbest Pazar anla-
y›fl›n›, bu ülkede geçim derdine düflen vatandafl›n ha-
li nas›l olacak?.

Zaten bu depremin ilk dalgas› bankalar› vurdu. ‹kin-
ci dalga da reel sektörü vurmaya bafllad›. Üçüncü dal-
ga henüz gelmedi. Reel sektörün uygulamaya baflla-
yaca¤› önlemlerden dolay› üçüncü dalga da esnaf› ve
vatandafl› vuracak. Anlafl›laca¤› üzere bu kriz herkesi
vuracak. Ekonomik krizlerin faturas›n› mutlaka birile-
ri öder. Tsunaminin tesiriyle bu dalgalara kap›l›p ha-
yat›n› kaybeden birileri olur.  Fakat dünya dönmeye
devam eder.

Yüzde 12  Zam
Tafl›mac›y› Vuracak!..

M.Sabri
DÂNÂBAfi
TERS AÇI‹

çinde bulundu¤umuz “global krize”
ra¤men, yeniden yap›lanan TAfiIMACI-
LAR yay›nlar›, kadrosuna bas›n dünya-

s›n›n deneyimli bir ismini katarak daha
dinamik bir yap›ya kavufltu. Gazeteci-ya-
zar Metin Güçlü’yle hedefini geniflleten
TAfiIMACILAR gazetesi ve internet sitesi
(www.tasimacilar.com) flimdi haber, arafl-
t›rma ve röportajda daha da farkl› bir a¤›r-
l›¤a kavufltu.

fiifa fien, Zekai Ero¤lu, Oya Kaya ile yolu-
na devam eden TAfiIMACILAR ekibi,  Büfl-
ra Dirilmifl, Özge Tezcanl› gibi dinamik ve
genç yeteneklerle de kadrosunu güçlen-
dirdi. Her zaman do¤rular› dile getiren TA-
fiIMACILAR, sektörün öncü ve vazgeçil-
mez yay›n› durumuna geldi.

Tafl›mac›l›k/Lojistik sektöründe, kurum-
sal flirketlerin ve bireysel tafl›mac›lar›n “se-
sini duyuran”,  Türkiye’nin her köflesindeki
muhabir kadrosuyla sa¤lam bir haber a¤›
oluflturan TAfiIMACILAR, habercileri, köfle
yazarlar› ve kendi kulvar›ndaki “öncü” ya-
y›nc›l›¤› ile farkl›l›k yarat›yor. 

TAfiIMACILAR, her zaman objektif yay›n-
c›l›¤› ilke edinerek, alan›nda yaflanan so-
runlar› sayfalar›na tafl›yacak, y›k›c› de¤il
yap›c› elefltirileriyle ilgili kurum ve kurulufl-
larla bunlar› paylaflacakt›r.

fi‹MD‹ DAHA GÜÇLÜ

TAfiIMACILAR kadrosunda flu isimler bulunmaktad›r: (Oturanlar) M. Naci Kalender (‹mtiyaz sahibi – sa¤da), Metin
Güçlü (Genel Yay›n Yönetmeni), (ayaktakiler soldan itibaren) Zekai Ero¤lu (Haber Koordinatörü), Özge Tezcanl› (edi-
tör), fiifa fien (Yay›n Koordinatörü), Büflra Dirilmifl (Muhabir), Oya Kaya (Muhabir), Ömer Faruk Dirlik (Teknik sorumlu).
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A vrupa’nın en büyük otomotiv pazarlarına
girmeyi başaran, üretimde ilk sıralara yer-
leşen TEMSA Global başarısını katlaya-

rak üst sıralara tırmanmaya devam ediyor. Bugüne
kadar gerçekleştirdiği yurt dışı ve yurt içi hizmetle-
rine bir yenisini daha eklemeye hazırlanan TEM-
SA Global, şimdi de toplu taşımacılık sektörüne
yeni bir ürün sürme çalışmaları içine girdi. 

Metropol adlı aracı toplu taşımacılık segmen-
tinde yurt içi pazarına sunan, ardından Prestij
City ve Avenue modelleri ile pazar payını geniş-
leten TEMSA Global’ın başarılı Satış Pazarlama
Direktörü Dayoğlu, Türkiye’de bütün pazarları
doldurmuş olduklarını dile getirdi.  Dayoğlu, tek
eksiklerinin “körüklü otobüs” olduğunu, bunun
çalışmasını da yaptıklarını belirterek, “Böylece
bir eksiğimizi daha gidermiş olacağız” diye ko-
nuştu.

∂ TEMSA’nın dünü ve bugününü anlatır mı-
sınız?

TEMSA, 2000’li yılların başına kadar Mitsubis-
hi ile teknik lisans anlaşması yapmış ve Türkiye

pazarı için üretim yapan bir şirketti. Yaklaşık
21–22 seneden beri şehirlerarası otobüs üretimi-
ni gerçekleştiriyordu. 2001 senesinde yurt içinde
yaşanan ekonomik kriz döneminde yüzünü Avru-
pa’ya döndü. Çünkü Avrupa stabil bir pazardı.
Burada belli bir pazar payı almayı hedefledi ve
bunun için yapması gereken şey, iş modelini de-
ğiştirmekti. TEMSA yüzünü dışarıya döndükten
sonra bütün modelini değiştirdi. Lisanslı üretim
olmaktan çıktı, kendi modelini yaratma peşine
düştü. Kendi markasını yaratma yolculuğuna çık-
tığı zaman işte o zaman biz vizyon edindi. Global
bir marka olmak vizyonunu edindi.

TEMSA, bugüne kadar ne yurt içinde, ne yurt
dışında hiç toplu taşımacılık sektöründe yoktu.
Bundan sonra, toplu taşımacılık sektörüne de
ürünler üreten bir firma olarak gözükecek. 

∂ Toplu taşımacılık sektörüne derken beledi-
yelere mi, özele mi?

Belediyeler genellikle 12 metrelik solo arabala-
rı kullanıyor. Ama büyük şehirlerde halk otobüsü
taşımacılığı yapan özel operatörlerde, özel halk
otobüsçüleri de 12 metrelik arabaları kullanıyor.
Bunların çalışmış oldukları rotalarda, güzergâh-
larda gerektiğinde 12 metre, gerektiğinde 9,5–10
metre, gerektiğinde 7–7,5 metre segmentinde
araçlar kullanılıyor.  Türkiye pazarı için baktığı-
mızda TEMSA bütün bu pazarları şu anda dol-
durmuş. Bir eksiğinde de körüklü otobüs vardı.
Körüklü otobüs çalışması devam ediyor. Dolayı-
sıyla körüklü otobüs de gelince, bu segment içeri-
sindeki bütün ürünleri küçükten büyüğe kadar ta-
mamlamış olacağız. 

∂ Dünyadaki ekonomik kriz, Türkiye’ye de do-
kunmaya başladı. TEMSA’nın etkilendiği söyle-
nebilir mi? TEMSA krizin neresinde?

Dünyada olan ve bizim dışımızda gerçekleşen
bir dalgalanmadan bahsediyoruz. Bundan dünya
üzerinde etkilenmeyen, etkilenmeyecek olan her-
hangi bir firmanın da olmayacağını bir kere peşi-
nen kabul etmek lazım. Her şey bir iniş çıkış, bir
salınım periyodu içerisinde etkilerini getirecek ve
hem Türkiye içindeki, hem Türkiye dışındaki bü-
tün firmalar bundan nasibini alacaktır. Ama bu-
rada önemli olan, sağlam yapılı olmaktan geçiyor.

Sağlam alt yapısı olan şirketlerin, bu dalgalan-
madan daha az etkileneceği aşikârdır. 2001 sene-
siyle içinde bulunduğumuz dönemi karşılaştıra-
cak olursak TEMSA açısından olay çok başka bir
noktada. 2001 yılı Türkiye’nin kriziydi ve TEM-
SA’nın ihracatı yoktu. Şu andaki ise bir dünya kri-
zi. Dünyadaki ekonomk dalgalana söz konusu
ama diğer taraftan baktığınızda TEMSA’nın ar-
tık, eşit dağılımlı veya dengeli dağılmış bir portfö-
yü var. Dolayısıyla iç piyasadaki daralmayı dış pi-
yasayla, dış piyasadaki daralmayı iç piyasadaki
operasyonlarıyla dengeleyebilecek durumda. 

Bunu da daha ileriye götürmek için TEM-
SA’nın yurt dışındaki yatırımları devam edecek.
Mısır fabrikasını açtık. Mısır fabrikasını açtıktan
sonrada Uzak Doğu’daki arayışımız devam edi-
yor. Şu anda baktığımız zaman bundan elbette et-
kileneceğiz ama bu bizi çok büyük ve derin bir şe-
kilde etkilemeyecek, böyle söyleyeyim.

∂ TEMSA’nın gelecek yıllardaki Avrupa hede-
finden bahseder misiniz?

Bizim, Avrupa pazarında yüzde 10 pazar payı
hedefimiz var. Bunun da şu anda yaklaşık yüzde
8’ine kadar geldik. Dolayısıyla çok eski üreticinin
bulunduğu ve sonradan girilen bir pazarda, hede-
fimiz biraz daha yukarıya gitmek. Avrupa’daki
hedefimiz yüzde 10 pazar payı elde etmek. Bu-
nunla ilgili olarak da zaten bütün yapımızı bu viz-
yona ve bu hedefe paralel olarak hazırlıyoruz.
Avrupa’da bir merkezimiz var. 40 ülkede 43 dis-
tribütör ile faaliyet gösteriyoruz. Kendi iletişim
ofislerimiz var. Yani İspanya’dan tutun, Dubai’ye
kadar dünyanın dört bir tarafına dağılmış kendi
satış ve irtibat ofislerimiz var. TEMSA adına dün-
ya çapında marka olmak için ‘global’ unvanı ekle-
dik. Buna layık olmak için de çok çalışıyoruz.  

∂ Euro normlarıyla ilgili üretim planlarınız
nedir?

1.Ocak.2009 itibariyle Euro4’e geçiliyor. Bu ta-
rihten sonra üretilecek araçlar Euro4 olmak zo-
runda. Ama Türkiye Euro2’den Euro4’e, hatta
Euro1’den Euro4’e sıçrıyor. Genelde bu Avru-
pa’da ve diğer gelişmiş ülkelerde adım adım ol-
muştu. Sektör, bir takım ertelemelerden dolayı
Euro4’e bu sene başında geçmek durumunda. 

Bunun kendine has bir takım dezavantajları ve
avantajları var. Avantajlarını sıralamak gerekirse,
Euro4’ün egzoz emisyonlarındaki azalma, çevreye
daha az gaz salınımı yaratması belki en pozitif de-
ğerlerinden biri. Diğer taraftan baktığımız zaman
Türkiye’de yeterli kalitede yakıtın bulunamıyor
olması ve Adblue’nin halen hazırda sisteminin ku-
rulmamış olması, gerçi 2 tane sistemle geçildi. Bir
EGR, birde Adblue var. Ama büyük motorlarda
genellikle birçok üreticinin ben Adblue ile geçece-
ğini biliyorum. EGR’li de geçecek. Ama diğer ta-
raftan baktığımızda birde maliyet artışı olacaktır.
Bu maliyet artışı da bizim ödediğimiz döviz mikta-
rının artması, dolayısıyla da cebimizden çok ciddi
bir miktarda dövizin, hele bu sıkıntılı dönemde
yurt dışına akmasını getirecektir. 

TEMSA baflar›s›n› katl›yor
TEMSA Global Sat›fl Pazarlama Direktörü Ayhan Dayo¤lu, Avrupa pazar›nda yüzde 10
Pazar pay›n› hedeflediklerini dile getirerek, bunun yüzde 8’ine ulaflt›klar›n› vurgulad›

B irçok kurum ve kuruluşu
etkileyen “kriz” taksici es-

nafını da vurdu. İstanbul’da ça-
lışan taksilerin büyük ölçüde
“yattığı”na dikkat çeken Taksi-
ciler ve Şoförler Odası Başkanı
Semih Koçanoğlu, “Artık bak-
kallar gibi veresiye defteri tut-
maya başladık. Tanıdık müşte-
rilerimizi veresiye taşıyoruz”
diye konuştu. 

Koçanoğlu, İstanbul’da 18
bin taksi, 35 bin de şoför oldu-
ğunu belirterek, “İstanbul’un
en büyük sivil toplum örgütü
taksici esnafıdır” açıklamasını
yaptı. Koçanoğlu, taksicilerin
sorunlarını, mağduriyetlerini
dile getirerek sorularımızı ya-
nıtladı:
∂ Kriz, taksicileri nasıl etkile-
di?

İstanbul’da çalışan taksiler,
bundan 6 ay öncesine kadar 24
saatte bir buçuk milyon insan
taşıyordu. Geçen hafta taksi
duraklarını gezdik. Duraklarda
yaklaşık 7-8 bin taksinin boş
yattığını gördük. Demek ki bir
kriz var. Artık bunu hepimiz
kabul etmeliyiz.

Ve ne acıdır ki, İstanbul’da
taksi duraklarında çalışan taksi-
ler artık bakkallar gibi veresiye

defterleri tutuyorlar. Bakıyor-
sunuz, orada iş yerindeki arka-
daşlarımız, şirketlerde çalışan-
ları veresiye bir yerden bir yere
götürüyorlar. Bakkal defteri gi-
bi defter tutuyorlar. Bugün İs-
tanbul’da ekonomik kriz had
safhada yaşanıyor. Kriz taksici-
ye yansıdı, müşteri bulmakta
zorlanıyoruz. 
∂ Mal sahipleri, bu durumda
taksilerine el koyuyor, şoförler
açıkta kalıyor öyle mi?

Aynen öyle. Bugün taksici
bağ-kur sigortasını ödeyemez
duruma geldi. Şu an, binlerce
şoför mecburen taksilerini bıra-
kıyor, mal sahibi kendisi çalıştı-
rıyor. Mal sahibi sabah 9’dan
gündüz 3’e kadar çalışırken na-
fakasını çıkarıyordu, şimdi evi-
nin rızkını bile doğrultamıyor.
Bu durumda taksisini şoförden
alıp kendi çalışmaya başlıyor.
Bu durumda işinden olan 6-7
bin şoför arkadaşımız var.  
∂ Arkadaşlar işlerini kaybe-
dince, kira sözleşmeleri de bo-
zuluyor mu?

Tabi ki bozuluyor. İnsan ka-
zanamayınca kirasını nasıl ver-
sin ki. Şu an 146 meslek guru-
bunun içinde en çok mağdur
olanlardan biriyiz. 

∂ Türkiye’de akaryakıt hala
yüksek fiyattan satılıyor. Ne
olacak bu durum?

Şimdi bu olay, kamyoncunun,
otobüsçünün, minibüsçünün,
taksicinin sorunu ve en kısa za-
manda çözülmesi lazım. 2001
yılındaki krizi el ele verip nasıl
atlattıysak, bunu da aynı şekil-
de atlatacağız. Türkiye güçlü
bir devlet, çözümü de birlik ve
beraberlik içinde çözeceğiz.
Herkes bu konuda birbirine
yardım edecek, saygı duyacak,
destek verecek. Türkiye bir bü-
tün olarak kucaklaştığı zaman
bu kriz bizi hiç etkilemez. 

T emsa Gloabal yaklaşık bir
ay önce sanal ortamda ha-

yata geçen www.galeriplus.com
internet sitesiyle, kurum gü-
vencesinden uzak ikinci el tica-
ri araç pazarında alışıla gelmiş-
leri değiştirmeyi hedefliyor.

İkinci el pazarının “güven”
problemine, Galeri Plus’la çö-
züm üreten Temsa Global ba-
sın mensupları ile bir araya gel-
diği toplantıda projenin ikinci
aşamasına geçtiğini açıkladı.

İkinci el alım, satım, takas ve
finans hizmetlerini galerip-
lus.com internet sitesiyle sanal
ortamdan gerçekleştiren Tem-
sa Global müşterilerin alacak-

ları arabaları yakından görüp
inceleyebilmeleri için ilk yetki-
lendirilmiş bayisini Galeri Plus
adıyla faaliyete geçirdi.

İstanbul Avcılar’da yetkilen-
dirilen Temsa Galeri Plus As-
kale Otomotiv?in açılış töreni
Temsa Global A.Ş. Satış ve Sa-
tış Sonrası Hizmetler Direktö-
rü Ayhan Dayoğlu, Pazarlama
Müdürü Mehmet Çıkıncı, Pa-
zarlama Sorumlusu Ekrem
Özcan, Halkla İlişkiler Sorum-
lusu Uluğ Aktunç, Askale Oto-
motiv Yönetim Kurulu Başka-
nı Yaşabey Kalebaşı, Genel
Müdür Sıtkı Ercan ve Tem-
sa’nın çeşitli bayilerinin katı-

lımlarıyla gerçekleştirildi.
Dayoğlu ikinci el ticari araç

pazarı için geliştirdikleri gale-
riplus.com internet sitesini an-
lattı ve alıcı ile satıcı arasında
malı kurumsal güvence altına
aldıklarını dile getirdi.

Galeri Plus sistemi ile her
marka ticari aracın ikinci elinin
istendiği takdirde Temsa servis
garantisiyle alınacağını dile ge-
tiren Dayoğlu, “İnternet site-
miz ve bayi zincirimiz ile ikinci
el ticari araç pazarında kurum-
sal güvencenin oturmasını isti-
yoruz. Güvenin olduğu bir or-
tamda biliyoruz ki ikinci el pa-
zarı canlanacaktır” dedi. 

Taksi’de veresiye dönemi
Dünya ülkelerini saran ekonomik kriz, taksici esnaf›n› da derin-
den etkiledi. Taksiciler ve fioförler Odas› Baflkan› Semih Koça-
no¤lu, “Tan›d›k müflterileri veresiye götürmeye bafllad›k” diyor

Temsa Global sorumluluk sahibi ticaret anlay›fl› ile ikinci el 
ticari araç pazar›na Galeri Plus ile kurumsallaflmay› getiriyor

‹kinci elde Temsa Global güvencesi

Temsa Metropol City Şile yollarında
Üsküdar-Şile, Kavacık-Tokatköy

arasında hizmet vermekte olan
100 adetlik halk otobüslerinin değişimi
projesi kapsamında Temsa Global 4
adet Temsa Metropol City halk otobü-
sünü teslim etti.

Araçların teslimatı için hazırlanan
törene, Temsa Global Yurtiçi Otobüs

Pazarlama Müdürü Mehmet Çıkıncı,
Satış Geliştirme ve Pazarlama Uzmanı
Ekrem Özcan, Otobüs Satış Şefi Nem-
ci İba, Brey Oto sahibi Mustafa Şahin,
Satış Müdürü Savaş Sarıkaya, Aktif
Satış Yöneticisi İlter Elmas, Satış Uz-
manı Emir Yapıcı ve araç kullanıcıları
Mehmet Orhan, İlhan Özdemir, İlhan
Şenol ve İrfan Şenol katıldı.

Yılsonuna kadar
Prestij ‘Aldın Aldın’
T emsa Global AŞ, Temsa Prestij Super Delu-

xe’e yönelik 31 Aralık’a kadar sürecek olan
“Aldın Aldın” sloganıyla bir kampanya düzenledi.

Temsa’nın “Aldın Aldın” kampanyası kapsa-
mında, vergiler, plaka tescil ve sigorta masraflarını
müşteriler ödemeyecek.

Temsa’nın müşterilerine, Temsa ürünlerini hem
alırken hem de kullanırken kazandırmak amacıyla
düzenlediği “Aldın Aldın” kampanyası dahilinde,
Temsa Prestij Super Deluxe modelinde KDV,
ÖTV ve plaka tescil sigorta masrafları Temsa Glo-

bal tarafından
karşılanıyor.
Ayrıca, tüm
bunlara ek
olarak da 3
bin 500
YTL’lik indi-
rim yapılıyor.
“Aldın aldın”
kampanyası,
tüm Temsa
Global yetkili
satıcılarında
geçerli olacak. 

Temsa Global sat›fllar› tam gazTemsa Global sat›fllar› tam gaz

Semih Kaçano¤lu

Katleden, katledilen
bafl›bofl hayvanlar ve
trafik yasam›z›n aczi?

H
ayvanlara plaka çözüm olur mu?
Y›llard›r gün geçmez ki sahipsiz, ya-
ni bafl›bofl atlar, s›¤›rlar, koyunlar;
yollarda boy göstermesinler, trafi¤i

aksatmas›nlar, can kaybetmesinler, kaybettir-
mesinler. Arflivim, foto¤raf ve haber yaz›lar›y-
la dolu. Bunlardan birkaç›n›–haf›za tazelemek
amac›yla- sunuyorum; hani pek kolay unutma-
ya meyilliyiz ya!

Esas hayvan› bulmak?
Hayvan bu… Bafl›n› bofl b›rak›rsan, davulcu-

ya ya da zurnac›ya de¤il, akl›n›n esti¤i yöne gi-
decek. Ama onun bafl›n› bofl b›rakanlar? On-
lara ne demeli? Onlar bu s›fata daha m› lay›k-
lar acaba? Bu yorumu siz de¤erli okurlar›ma
b›rak›yorum. 

Ama ne zaman bu yüzden trafik aksasa, in-
sanlardan ya da hayvanlardan kan aksa, ayn›
duyars›zlar o anda koro halinde duyarl›lafl›rlar:
“Hani, bunlara dur diyen, bu soruna sahip ç›-
kan yok mu!?  Devlet yok ki! Polis ne yapar!”
San›rs›n›z ki, koro, bu iflin peflini b›rakmaya-
cakt›r, çözümü sa¤latacakt›r… Heyhat!  Bir
saat içinde unuturlar ve tekrar ayn› sorunla
karfl›lafl›rlar, yine konuflurlar, elbette yine unu-
turlar.

Polis ceza yaz›yor mu?
Evet, bir epeyce de yaz›lm›fl, ama nas›l? Sa-

dece, sahiplerini bulabildiklerine. Ceza yaz›la-
ca¤›n bilen, gören; hayvan›na o anda sahip ç›-
kar m›? Hele de can kay›pl› bir faciaya yol aç›l-
m›flsa, tazminat ve hapis yapt›r›mlar› gelebile-
cektir.

Hayvanlara plakal› çözüm?
Evet, kesin çözüm buradad›r.  Örnek mi? Al-

manya, s›rf sokaklarda köpek pisli¤inden kur-
tulmak için bu yola gitti. “Lütfen” ile çözümü
getiremedi. Genel d›fl mekânlara pisleyen kö-
peklerin plakalar›, polise bildiriliyor ve polis de
cezas›n› gönderiyor, t›pk› trafik para cezalar›
gibi.

Plaka nas›l yap›l›yor?
Foto¤raf›n› gördüm: Köpe¤in üzerine sar›l-

m›fl, ba¤lanm›fl yelek türü bir giysi. Sa¤ ve sol
yüzeylerinde belirlemeyi yazm›fllar: HUND
(köpek), M-  9851 (M: Münih).

Trafik Yasas›na hüküm konmal›
Evet, bu çözümü getirecek olan çareyi, yasa

hükmü haline getirtmek amac›yla, yeni trafik
yasam›za hüküm önerisi getirdim.  Kamuoyu-
muzun da bu konuda ayd›nlan›p, sahip ç›kma-
s› gerekiyor. Yasan›n sekretaryas› olan Emni-
yet Genel Müdürlü¤ümüz ve ayr›ca Ulaflt›rma
Bakanl›¤›m›z, bu konuya önem vermeli, sahip
ç›kmal›d›rlar.

‹nsan ve hayvan severler; iflbafl›, amaç bafl›
yapal›m, canlar› koruyal›m!

fiimdi haberlerle dikkat ve haf›za tazelemeleri
1- ‹stanbul’un en ifllek yolu E-5’te bafl›bofl at

krizi sürekli 05.11.2008 Milliyet DHA
‹stanbul’un en ifllek yolu olarak bilinen D-

100 karayoluna ç›kan bafl›bofl bir At trafi¤i bir-
birine katt›. ‹ki günden bu yana D-100 karayo-
luna ç›kan At, sürücüleri flaflk›na çevirdi.

Özellikle sabah saatlerinde E-5 karayolu
Göztepe mevkiinde yola ç›kan ve trafi¤i tehli-
keye düflüren at flaflk›nl›k yaratt›. Bir gün önce
ö¤len saatlerinde Kad›köy istikametine giden
sürücüler karfl›lar›nda kendilerine do¤ru gelen
at› görünce flaflk›na döndü.

Sahipsiz at›n yol kenar›nda ilerledi¤ini gören
vatandafllar trafi¤i yavafllatarak at› yol kenar›-
na almaya çal›flt›. Olay› gören bir polis memu-
ru k›sa süreli¤ine E-5 karayolunu Kad›köy isti-
kametine trafi¤e kapat›rken bir vatandafl da at›
yakalayarak yol kenar›na götürdü. ‹ki gündür
karayoluna ç›karak tehlike saçan sahipsiz At’›n
vatandafllar›n taraf›ndan ara sokaklarda b›ra-
k›ld›¤› ö¤renildi.

2- Yola ç›kan sahipsiz at 28 kifliyi hastanelik
etti 19.09.2007 Mynet Önce otomobil ata
çarpt›, sonra 2 servis minibüsü kar›flt›. Bur-
sa’da, Ömer Çiçek’in (29)  otomobili, (16 KH
171)  aniden önüne ç›kan ata çarpt›. Bu esna-
da arkadan gelen Murat Y›ld›z (28) idaresinde-
ki 16 YA 704, fienol Güven (32) idaresindeki
16 BEZ 08 ile Osman Kurhan (51) idaresinde-
ki 16 S 0711 plakal› 2 servis minibüsü kaza-
ya kar›flt›. Olay dün gece 23.00 s›ralar›nda
merkez Y›ld›r›m ilçesi Arabayata¤› Mahallesi
Yak›n Do¤u Çevre yolunda meydana geldi.
Kaza sonras› at hayat›n› kaybederken olayla
alakal› soruflturma sürüyor(mufl!)

3- Bafl›bofl at›n hazin sonu 22.07.2008
Edirne TV, Melih Yurduseven

Günlerdir, aylard›r tüm yerel gazeteler de ve
televizyon kanallar›n da haber olan bafl›bofl at-
lar rezaletine bir çözüm bulunamad›, buluna-
mayacak da san›r›m.

Kimin görevidir, bu hayvanlar› bafl›bofl b›ra-
kan insanlar›n vurdumduymazl›¤› zaten ortada
iken resmi kurumlardan da bu konuda hiçbir
önlemin ve giriflimin ortaya ç›kmamas› insan-
lar› çileden ç›kart›yor do¤rusu.

Havsa’ ya yaklaflt›¤›mda gördüm ki, bizim at
sürümüz gibi, Havsa’l›lar›nda bafl›bofl at sürüsü
olmal› ki, biri kazaya u¤ram›fl ve yolun kenar›-
na kadar f›rlat›lm›fl, ba¤›rsaklar› yola saç›lm›fl.
fiafl›rd›m, hemen üzülerek ve kahrolarak, bu
hazin tabloyu görüntüledim. Yaz›k de¤il mi bu
hayvana?

Ahmet
TÜRKO⁄LU
AYNA

YTG-DER BAfiKANI

AAyyhhaann  DDaayyoo¤¤lluu,,  ““BBiizz  vveerrddii¤¤iimmiizz  hhiizzmmeett--
ttee  aall››nnaann  aarraacc››nn  ggüüvveennllii  bbiirr  flfleekkiillddee  mmüüflfl--
tteerriiyyee  uullaaflflmmaass››nn››  hheeddeefflliiyyoorruuzz””  ddeeddii..

Ayhan Dayo¤lu, TEMSA’n›n bugün Avrupa’da
kulland›¤› sistemlerin benzeri motor üretti¤ini
belirtiyor. Dayo¤lu, TEMSA ile ilgili birçok
konuyu Metin Güçlü ve fiifa fien’e anlatt›.
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Bireysel otobüsçüler örgütlendi

Gazetemize ücretsiz 
abone olmak için

www.tasimacilar.com

adresinden kayıt yapmanız
yeterlidir.

T ürkiye Otobüsçüler Federasyonu Ge-
nel Sekreteri Mevlüt İlgin, bireysel
otobüsçülerin yaşadığı boşluğu dol-
durmak için amacına ulaşamayan

BOSYAD’ın yerine Karayolu Taşımacıları Der-
neği’ni (KAYOD) kurduklarını belirtti.

KAYOD’un kurucu başkanlığını yaptığını an-
latan İlgin, “Daha önce bireysel otobüsçülerin
haklarını savunmak amacıyla bu tip bir oluşum
yapılmıştı. Ancak amaca ulaşılamadı. Türki-
ye’de bireysel otobüsçüler için böyle bir boşluk
olduğu gerçek. Bunu doldurmak amacıyla KA-

YOD’u kurduk” dedi.
İlgin, “225 bin Y belgeli otobüs var, bunun dı-

şında fabrika servisleri yapan otobüsler var.
Bunlar tek tek bireysel otobüsçülerdir. Mevcut
üyelerimiz şehirlerarası ve uluslararası yolcu ta-
şımacılığı yapan D1ve D2 belgesine sahip araç-
lardır. 

TOFED olarak 300 bin üyeli bir federasyon
hedefimiz var. Dolayısıyla,  BOSYAD’ın bıraktı-
ğı boşluğu ve gerçekten otobüsçülük yapıp her-
hangi bir derneğe üye olamamış olan birçok oto-
büsçüyü Karayolu Yolcu Taşımacılığı Derneği

adı altında toplayacağız, kurucu yani geçici baş-
kanlığını da ben yapıyorum” şeklinde konuştu.

KAYOD üyelerinin TOFED’in hizmetlerin-
den yararlanacağını vurgulayan İlgin, “Bu der-
neğin ilk yılında 50 bin üyeyi hedefliyoruz ve
bu hedefe ulaştıktan sonrada Türkiye’nin her
yerinde şubeler açmayı düşünüyoruz. 415 tane
şehirlerarası firmalarda çalışan bireysel oto-
büsçü var. Ayrıca derneğe üye olacakları şah-
sen üye yapmayacağız, sahip oldukları belge-
lerle kurumsal üye olacaklar” sözleriyle derne-
ğin hedeflerini de anlattı.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, bireysel otobüsçüleri de çat›s› alt›nda topluyor

∂ İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel
İşletmeleri (IETT) ve Daimler arasın-
da ek 100 adet Mercedes-Benz Capa-
City satışı için anlaşma imzalandı.

2007 yılında ilk kez İETT tarafından
hizmete sunulan Mercedes-Benz Ca-

paCity, İETT’ye ilk aşamada 50 adet
verildi. Olumlu deneyimler sonucun-
da 100 adetlik bir sipariş daha verildi.
Yapılan anlaşma ile metrobüs hattın-
da kullanılan CapaCity sayısı 250
adete çıkacak.

Mercedes’ten İETT’ye
100 adet “CapaCity”

∂ Ulusal ekonominin tüm kesimlerinde
verimliliği arttırmaya yönelik çözümleri
araştırmak, bilim ve meslek kuruluşlarının
ve kendi alanındaki uluslararası kuruluşla-
rın işbirliğini sağlayarak geliştirmek ama-
cıyla kurulmuş olan Milli Prodüktivite
Merkezi 20 yıldır ‘Yılın İşkadınları ve İşa-
damlarını’ seçiyor. 

2008 için de en güncel yöntemlerin uygu-
laması ve verimlilikte kaydedilen artış ne-
deniyle Mercedes-Benz’in CEO’su Jürgen
Ziegler’i  ‘Yılın İşadamı’ seçti. 

Yılın iş adamı
Jürgen Ziegler

Anadolu Isuzu, İnegöl Belediyesi Halk Otobüsleri İş-
letmesi’ne 40 adet Urban modeli midibüs teslim etti

T eslimat törenine, Anadolu Isuzu pazar-
lama müdürü Efe Yazıcı, otobüs satış
şefi Onur Çetinkaya, Isuzu Bursa Bayii

Şentürkler Holding yönetim kurulu başkanı
Sami Şentürk, Şentürkler satış müdürü Osman
Çetin, Isuzu satış bölge sorumlusu Ferhat San-
caklı, Isuzu pazarlama ürün sorumlusu Coş-
kun Tokan, Anadolu Isuzu satış ve pazarlama
direktörü Fatih Tamay ve Bursa AKP Millet-
vekili Sedat Kızılcık ve İnegöl Belediye Başka-
nı Alinur Aktaş katıldı.

Sektördeki gelişmelerle ilgili bilgi veren ve
Türkiye’nin midibüs üretiminde geldiği noktaya
değinen Anadolu Isuzu satış ve pazarlama direk-
törü Fatih Tamay, Anadolu Isuzu’nun, Türkiye
midibüs ihracatının yüzde 60’ını gerçekleştirdiği-
ni vurgulayarak, “20.000.000 adet üzerinde mo-
tor üretmiş olan, dünyada hafif ticari dizel mo-
torları en çok üreten ve satan, motor teknoloji-
sinde lider olan markamızın bayrağını, Türki-
ye’de taşıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Av-
rupa’nın en çok otobüs üretim ve ihracatı yapan
ülkesi olan Türkiye’de en fazla, küçük otobüs ih-
racatı yapan şirketiz.  Anadolu Isuzu olarak;
Türkiye’de küçük otobüs üretiminin yüzde
44’ünü gerçekleştirirken, 10 aylık OSD verileri-
ne göre, küçük otobüs ihracatının da yüzde
68’ini gerçekleştirmekteyiz. Isuzu, yurtiçi küçük
otobüs pazarında yüzde 35 pay ile lider konum-
da iken; yine küçük otobüs toplu taşıma segmen-
tinde de yüzde 51 ile pazar lideri konumunda yer
alıyor. Araçlarımızı sadece üretip satmakla kal-
mıyoruz, bunların şehir içinde kullanımında da
yardımcı oluyoruz? şeklinde konuştu.

İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş törende
yaptığı konuşmada, “Üstün özelliklere sahip,
Isuzu araçlarıyla halkımıza hizmet vermekten
mutluluk duyacağız” dedi.

Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın davetiyle
kürsüye gelen AKP Milletvekli Sedat Kızılcıklı,
“25 yıllık Türk Japon ortaklığı ile Anadolu Isuzu,
sektörün lokomotifi haline gelmiştir ve öncü ola-
rak kalitesini ortaya koyduğu bu araçlar artık
İnegöl halkına hizmet edecektir. Belediye başka-

nımıza ve Anadolu Isuzu’ya teşekkür ediyor, bu
beraberliklerinin diğer illerimize de örnek olma-
sını diliyorum” sözleriyle teslimatla ilgili düşün-
celerini anlattı.

Araçları Isuzu Bursa Bayii, Şentürkler Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Şentürk’ün
Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teslim etti.
Araçların hayırlı, uğurlu yolculuklara vesile ol-
ması dileğiyle kurbanlar kesildi.

Teslimatın ardından AKP Milletvekili Sedat
Kızılcıklı, Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İne-
göl Belediyesi Halk Otobüsleri İşletmesi Başka-
nı Mustafa Kaya,  Anadolu Isuzu’nun, İnegöl
Belediye’sine hediye ettiği Harmony otobüsü ge-
zip bilgi aldı.

Anadolu Isuzu ‹negöl 
yollar›n› süsleyecek!

Sultan ve Doruk yollarda

E¤itimle, yüzde 34 yak›t tasarrufu
Çetur Çelebi Turizm’in sürücüleri Isu-
zu’nun ‘Verimli Sürüfl Teknikleri E¤itimle-
ri’ne kat›ld›. E¤itimde al›nan raporlar do¤-
rultusunda, yüzde 34 oran›nda yak›t ta-
sarrufu elde edildi¤i görüldü.

Mevlüt ‹lgin

T
ürk otomotiv sanayi olarak çözümü zor bir
denklemin içindeyiz. Fakat bu süreçte, üreti-
ci olarak bizlere karamsarl›¤›n pek yak›flma-

yaca¤›n› düflünüyorum. Krizi dilimize dolad›¤›m›zda
eminim ki sektörümüz için bu durumun nun bir fay-
das› da görülmeyecektir.

2001 krizini yaflayanlar hat›rlayacakt›r ki, o dö-
nemde büyük otobüs pazar›nda yüzde 90’lara va-
ran bir iç pazar daralmas› yaflanm›flt›. 2001’de ya-
flad›klar›m›z› 2008 krizi ile k›yaslamam›z elbette
mümkün de¤il. Çünkü o gün yaflad›¤›m›z ekono-
mik bunal›m, Türkiye’nin içinde meydana gelen ba-
z› olaylardan dolay› tetiklenmifl ve sadece bizim
kendi iç pazar›m›z› etkilemiflti. Bu gün, yaflad›¤›m›z
ekonomik krize bakt›¤›m›zda, Amerika’dan baflla-
y›p, Avrupa’ya yay›lan daha sonra da Türkiye’ye ve
Uzak Do¤uya sirayet eden global bir dalgalanmay›
görüyoruz.

2001 y›l›nda, iç pazarda bunal›m yaflayan üretici-
ler, çözümü ihracatta bulup, d›fl pazara yönelmifller-
di. Maalesef bugün, dünya otomotiv pazar›nda ya-
flanan daralma, ihracat› da çözüm olmaktan ç›kar-
d›. Peki, üretici bu noktada ç›kmazlar›n içinde s›k›-
fl›p kalm›fl m›d›r?

Elbette ki hay›r…
Belki burada sarf etti¤im laf söz çok klifle olacak,

ama krizi f›rsata çevirmemiz gerekiyor. Zihinlerde,
krizin f›rsata nas›l çevrilece¤i yönünde birçok soru
oluflacakt›r. Bu noktada “kriz” kelimesine yapaca-
¤›m›z bir aç›l›m, hem stratejilerimizi, hem de nas›l
f›rsatlar yarataca¤›m›z› ortaya koyacakt›r. Kriz keli-
mesini bir tak›m gidiflat›n veya bir trendin farkl› yö-
ne dönmesi olarak tan›mlad›¤›m›zda, burada paza-
r›n inifl ve ç›k›fllar›n› etkileyen dinamikleri analiz et-
memiz gerekiyor. Çünkü dinamikler de¤iflirken,
bizler uyum sa¤layamazsak, vizyonumuzu genifl tu-
tamazsak, verimlili¤iniz düfler ve piyasadan silinme
tehlikesi ile karfl› karfl›ya kal›r›z.

Bu yüzden tablomuzu çok karamsar çizmemeli-
yiz. Kriz dönemi desek de daralmadan bahsetsek
de sat›fllar›m›z hiçbir zaman s›f›r olmayacak. Çünkü
ekonomik s›k›nt›n›n yafland›¤› bu dönem, sadece
üreticiler için de¤il, vatandafl içinde olumsuz etkiler
yarat›yor. Tasarruf yoluna baflvuran insanlar›n top-
lu tafl›maya yöneldiklerini göz önünde bulundurur-
sak, toplu tafl›ma hizmeti verenler bu durum karfl›-
s›nda otobüse ihtiyaç duyacaklard›r.

‹flte bu gibi nüanslar› yakalad›¤›m›zda ve sahaya
inip pazar›n isteklerini analiz etti¤imizde kendi f›r-
satlar›m›z› yaratm›fl oluruz.

Araç sat›fl adetlerininlar›n›n rakamlar›n›n afla¤›
do¤ru bir e¤ilime geçti¤i dönemlerde dikkat edile-
cek bir di¤er husus da sat›fl sonras› hizmetlerdir. Bu
gibi dönemler de yat›r›m yapmaktan çekinenler,
daha önceden ald›klar› araçlar›n uzun ömürlü olma-
s› için bak›ma önem verecek,ler. Bbu da sat›fl son-
ras› hizmetleri tetikleyecektir. Ayr›ca bizBu dönem-
de sat›fl sonras› hizmetleri kuvvetlendirdi¤imizde bu-
nun sat›fllar›m›za da z içinde bir art› getirdi¤ini gö-
rece¤iz.

Her kriz dönemi kendine has baz› özellikler tafl›r.
Ama kesin olan bir fley var ki o da ne olursa olsun
sektöre yat›r›m yapmak. E¤er ekonomik kriz var di-
yip sektörden elimizi çekersek yar›n üzülerek fark›-
na var›r›z kibir bakm›fl›z ki hizmet edece¤imiz sek-
tör kalmam›fl. Onun için biz Temsa Global olarak
Türk otobüsçülük sektörü için çeflitli projeler gelifl-
tirdik. Bunlar› yaparken biliyorduk ki bizim gelece-
¤imiz hizmet etti¤imiz sektörün gelece¤i ile ayn› pa-
ralelde baflar›ya ulaflacakt›r.

K›sacas›, hava ne kadar karanl›k olursa olsun göz-
lerimiz en k›sa sürede karanl›¤a al›flacakt›r. Bu nok-
tada da baflar›ya giden yolun, kendimize güven-
mekten geçti¤ini fark etmeli ve de¤iflen koflullara
ayak uydurmal›y›z.

Denklem

Ayhan
Dayo¤lu

Artvin Belediyesinden
alternatif yol çal›flmas›

O tokar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne
bağlı toplu taşımacılık hizmeti verecek 130

adet Otokar Sultan City 125S ve 10 adet Doruk
190H halk otobüsü, Ankara Özel Halk Otobüsle-
rine, 70 adet Sultan City 125S modeli Adana Ço-
lak Bulvarı Kooperatifi’ne teslim etti.

Ayrıca, Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmecili-
ği San. Tic. A. Ş. (BURULAŞ) tarafından açılan
otobüs ihalesini kazanan Otokar, 25 adet Doruk
190LE otobüsü 31 Aralık’a kadar Bursa’ya teslim
edecek.

İhalenin ile ilgili açıklama yapan Otokar Genel
Müdür Yardımcısı Basri Akgül, “Doruk 190LE,
modern toplu taşımacılık anlayışı ile hizmet
edenlerin ilk tercihi olan bir otobüs. Ocak
2009’dan itibaren Avrupa Birliği’ne uyum prog-
ramı çerçevesinde Türkiye’de toplu taşımacılıkta
kullanılan otobüslerin belli bir kısmında engelli
taşımacılığı zorunlu hale gelecek. Doruk 190LE
bu yeni regülasyonlara da birebir uyumlu. Doruk
190LE, alçak giriş tabanı, arka kapısındaki engel-
li rampası ile engelli yolcu taşımacılığına hizmet
ediyor ve bu özelliği ile de en ideal ve ekonomik
otobüs” dedi. Sultan ve Doruk modellerinin
yoğun şehir içi trafiğindeki dayanıklılığı ve düşük
yakıt tüketmesi en önemli tercih sebepleri olarak
gösteriliyor.

A rtvin Belediyesi tarafından başlatı-
lan alternatif yol çalışmaları, 2008
yılında büyük bir ivme kazanırken

son olarak şehir otogarı ile Artvin Devlet
Hastanesi arasındaki alternatif yola bariyer
çalışmaları yapıldı. Terminal üzerinde bulu-
nan hastane ve İskebe yoluna bağlanan al-
ternatif yolun bariyerlerinin bir kısmı takıldı.

Terminal üzerinden Artvin Devlet Hasta-
nesi ve Yeni Mahalle İskebe yollarına bağ-
lanan yol aynı zamanda gündüz saatlerinde
kamyon geçişleri ve yoğun trafiğinin rahat-
laması için alternatif yol olarak kullanılıyor-
du. Bu yolda bir süredir genişleme ve asfalt-
lama çalışmaları yapılırken şimdi de yolun
güvenirliliğini arttırabilmek için bariyer ça-
lışması da yapıldı. Yolun yoğun olarak kul-

lanılması ile birlikte bariyer ihtiyacı had saf-
haya çıkmıştı. Bu ihtiyacı gören Artvin Bele-
diyesi kış aylarında buzlanmayı, yaz ayların-
da aşırı hız yapabilecek araçları düşünerek
bariyer koyma çalışmalarını gerçekleştirdi.
Yolun yaklaşık 200 metrelik bölümüne bari-
yer koyan Artvin Belediyesi bir hafta için de
bariyer çalışmalarını tamamlayacak. Böyle-
likle alternatif yolun güvenirliliği artmış ol-
makla birlikte alternatif yol bundan böyle
tüm sürücüler tarafından daha fazla kullanı-
labilecek.

Şehir içerisine girerek vakit kaybetmek is-
temeyen araç sürücüleri için çok büyük
avantajlar sağlayan alternatif yol bariyerli
bir biçimde Artvin’nin en güvenli yolların-
dan biri olacak.
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Aynı kumaştan iki
kat elbise çıkardık

‘2001 krizi, tecrübemizi art›rd›’
Anadolu Isuzu’nun Sat›fl ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay, 2008’in son çeyre¤inde kendisini
yo¤un bir flekilde hissettiren krizi de¤erlendirirken, “Türkiye’de 2009’u öngören flirket yok” dedi

K üresel krizin etkilerini Türkiye’de-
ki otomotivci nasıl hissediyor? Bir
sonraki yılın bütçelerini, bir önceki
yılın Kasım ayında hazırlamaya

başlayan Holdingler, 2009’u neden hala göre-
miyorlar?

Anadolu Isuzu’nun Satış ve Pazarlama Di-
rektörü Fatih Tamay ile bu sorulara cevap
ararken, son zamanlarda halk otobüsçüsü ile
yakın temasa geçen üreticinin gelecek strateji-
lerini de irdeledik.

Anadolu Isuzu’nun Satış ve Pazarlama Di-
rektörü Fatih Tamay’ın, TAŞIMACILAR’ın
sorularına verdiği yanıtlar?
∂ Son dönemlerde üretici firmalar, halk oto-
büslerinin sorunlarına neden bu denli eğilme-
ye başladı?

Halk otobüsçülerine uygun araçlar üreten
her firmanın, müşterileriyle temas etmesi gayet
doğal bir olaydır. Bu gün bir arada olduğumuz
arkadaşlardan bazıları araç alırken, markamızı
tercih etmiş olabilirler ya da tercih edecek ola-
bilirler, önemli olan bu gün ve gelecekte iş ya-
pacağımız insanlarla birlikte olmaktır. Onların
planlarını gelecek stratejilerini ve toplu taşı-
mayla ilgili görüşlerini öğrenmek bizim için
önem teşkil etmektedir. Çünkü bu birliktelikle
aynı zamanda bir analiz de ortaya çıkmaktadır.
Bizler geleceği planlarken hep müşterilerimi-
zin gözüyle bakmalıyız. Müşteri odaklı olmak
lafı sözde değil, özde olmalı derim. Dünya de-
ğişiyor, artık müşteri odaklı olmak diye bir ta-
bir var. Bu da sadece müşteriye ne istediğini
sormakla olmuyor, müşteri ne düşünüyor, ne
hissediyor, neyi nasıl kullanıyor, bunların ta-
mamını bilmek gerekir ki gelecekte doğru stra-
tejiler geliştirelim ve doğru ürünler üretebile-
lim.
∂ Haziran’da durgunluğa giren otomotiv sek-
törü Eylül ayıyla birlikte düşüşe geçti, buna
bağlı olarak yılsonunda hedeflediğiniz rakam-
lara ulaşabilecek misiniz?

Bu soruya ticari araç segmenti ve otobüs seg-
menti olarak iki koldan cevap vermem gereki-
yor. Çünkü Otobüsü ticari araçtan biraz ayır-
mak gerekiyor. Bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla
biraz farklıydı. Bu sene çok ciddi toplu taşıma
projeleri gerçekleştirildi. Bundan dolayı da kü-
çük otobüs satışlarında tüm daralmalara rağ-
men bir büyüme olduğunu göreceğiz.

∂ Peki, otomotiv pazarının son durumunu na-
sıl yorumluyorsunuz?

Ticari araçlara baktığımız zaman, bu yılın ilk
8 ayında gayet olumlu bir trend vardı. Fakat
9’uncu ayda başlayan daralma, sanırım bu yılı
geçen sene kaydettiğimiz rakamların bir mik-
tar altında kapatmamıza sebep olacak. Ama
satışlarımız otomobil üreticileri gibi yüzde 30-
40’ların altına düşmeyecek. Bizim ön görümü-
ze göre en çok etkilenen kamyonet, hafif kam-
yon, pikap ve otomobil segmenti olacak.
∂ Ekonomik kriz etkisini gösterdi göstereli,
üreticiler de tüketiciler de ne yapacağını bile-
miyor. 2009 yılı için siz neler görüyorsunuz?

Bakın, 2009 ile ilgili ne bütçeler, ne de üretim
planları şu anda açık değil. Büyük bir ihtimale
planlar ve bütçeler yılbaşına kadar da herhalde
birkaç kez daha değişecek. Türkiye’de 2009 yı-
lını öngörebilen bir firma yok. Mesela bunu
holdinglere de sorsanız onlarda size 2009 ile il-
gili bir şey söyleyebilecek durumda değiller
halbuki holdingler Kasım ayının ortasında, bir
sonraki yılla ilgili bütün beklentileri, bütün
değişkenlikleri planlar ve bütçelerini belirlen-
miş olurdu.
∂ Anlaşılıyor ki bunun nedeni krizin etkileri,
peki bu kriz ne zaman bitecek, üretici bunu ön
görebiliyor mu?

Öncelikle şunu belirteyim, 2009 zor bir yıl
olacak. 2009’un ikinci yarısında özellikle son
çeyreğine belki biraz daha olumlu yönde geliş-
meler beklenebilinir, ama olumlu yönde geli-
me satışların birden patlayacağı anlamını taşı-
mıyor. 2008’in son 3 ayından daha iyi bir za-

man dilimi olacak demeliyiz. Bundan dolayı
bu krizin aşılması 2009’un son 3 ayından son-
rası için beklenebilinir. Şu an için bankalara,
riskleri kontrol altında tutamadıkları için te-
dirgin davranıyorlar. Riskleri kontrol altında
tutmaya başladıkları zaman asıl görevleri
olan para satmaya başlayacaklardır. Mevdua-
tı toplayan bankalar risk çok fazla olduğu için
kredi veremiyorlar.

Ama genel olarak baktığımızda 2001 yılın-
da yaşadığımız krizden elde edilen tecrübeler
2009’u oldukça tekmili karşılamamızı sağladı.
2009 zor bir yıl olacak desek de zor yıllarla,
kolay yıllar kardeştir. Anadolu’da bir değim
vardır,  ‘kâr ile zarar kardeştir diye yada ‘Ar
yılı, kâr yılı’ derler. Dolayısıyla otomotiv sek-
törü ve bankacılık sektörü açısından 2009 ar
yılı olacak. 
∂ Bankalar Basel II’yi uygulasalardı, bu gün
sıkıntı yaşarlar mıydı?

Basel II’ Türkiye’de bu yıllarda uygulanacak
bir şey değil. Türkiye’de bu uygulamayı, Hol-
dingleşmiş firmadan tutun da kobilere kadar
hiçbir noktada uygulayamazsınız. Çünkü Tür-
kiye’de firmaların Basel II kriterlerine göre bir
yaşam tarzları yok. Birçok firma çok ortaklı,
ayrıca Basel II kriterlerine göre kredi verilse
bugün Türkiye’deki kobi ölçekli firmaların hiç
birisi kredi alamazlar. O zaman da bankacılık
yapılamaz.
∂ Anadolu Isuzu EURO normlarına hazır mı?

Anadolu Isuzu olarak Euro normlarına hazı-
rız. Elbette şu an bir geçiş dönemindeyiz bazı
şeylerin ötelenmesi gibi durumlar oluyor fakat
bu Anadolu Isuzu olarak geçerli değil. Biz en
kısa sürede araçlarımızı getirmeye başlayaca-
ğız. Biz bu sistem içerisinde EGR sistemini
kullanıyoruz. Araçlarımızda AdBlue kullanıl-
maması da çok büyük bir handikap değil. Ja-
ponlar hangi sistemi kullanırlarsa, kullansınlar
teknolojileri çok gelişmiş bunu bütün dünya
kabul ediyor.
∂ Sektör adına Anadolu Isuzu adına eklemek
istediğiniz bir şeyler var mı?

Sektörümüz geçmişte yaşadığı kötü tecrübe-
lerle 2009 yılına tedbirli bir şekilde adım ata-
caktır. Türk otomotiv sanayi elde ettiği değeri
kaybetmemelidir. Hepimiz bunun bilincinde-
yiz o yüzden ben sadece herkesin kurban bay-
ramını ve yeni yılını kutluyorum.

‘Master’ bilmecesi

İ stanbul’daki Metrobüs güzergahların, banket-
leri daralttığı, hatta ortadan kaldırdığı yönün-

deki iddialara katılmadığını belirten Büyükşehir
Belediye Başkan danışmanı Mustafa Ilıcalı,
“Yaptığımız şehir içi bir yol. Şehiriçi yolların ke-
narlarında banket var. Ama banketin bir taşıtın sı-
ğacağı kadar olabileceği yol, şehirlerarası yüksek
standartta yol. Şehir içi yollarda her zaman bu ka-
dar bir banket ayrılmıyor. Biz burada yoldan en
fazla insan nasıl taşınır, onu düzenlemeye çalışı-
yoruz” diye konuştu. 

Ilıcalı, “Metrobüslere güzergah yaparken yolla-
rı daraltma yerine, üstten gidecek raylı sistem ku-
rulabilirdi. Özel otolar da sıkışmazdı” şeklinde bir
soruya ise şu cevabı verdi:

“Onlara bir şey demiyoruz. Biz hepsini yapıyo-
ruz. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. 1 yıl içinde
yaklaşık 50 kilometrelik bir hat yaptık. Günde 520
bin yolcu taşıyoruz. Bu saatte 50 bin demek. Oto-
mobilleri dolu dolu götürsen 5 bin 800 insan eder.
Görüyorsunuz, 10 saatte taşıyamıyor. Biz şu anda
elimizdeki yolu iyi kullanmaya çalışıyoruz. Yani
aynı kumaştan iki kat elbise çıkardık.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Top-
baş’ın “Özel araçların sıkışması önemli değil, biz
yolcu taşımada akışkanlığı sağladık. Herkes toplu
taşımaya yönelsin” şeklindeki sözlerinin yanlış an-
laşıldığını vurgulayan Ilıcalı, “Hayır, özel araçlar
sıkışmıyor. Bu işi başkanım adına ben yapıyorum.
Ben kontrol ediyorum, helikopterden görüntüler
alıyoruz. Biz insanların toplu taşımaya yönelmele-
rini istiyoruz elbette ama özel araçların sıkışma-
ması için de her şeyi yapıyoruz” dedi. 

Mustafa Ilıcalı, Metrobüs hatları ile ilgili ola-
rak vatandaşlara sürekli anketler yaptırdıkları-
nı, olumlu görüşler aldıklarını, bu paralelde ge-
len istek ve şikayetleri de değerlendirdiklerini
sözlerine ekledi. 

Bir dönem Milletvekilliği görevinde de bulu-
nan, şimdi ise İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Topbaş’ın danışmanlığını yürüten
Mustafa Ilıcalı, aynı zamanda Bahçeşehir Üniver-
sitesi’nde de öğretim üyeliği görevini yürütüyor.

E rzurum’da 2007 yılında Büyükşehir Belediyesi’nin
yapmış olduğu çalışmalar sonucu bir “Master Pla-
nı” hazırlandı. Peki, “Master Planı” Erzurumlu

taşımacıya ne imkânlar sağlayacaktı? Hazırlanan düzenle-
me, Erzurumlu yolcu taşımacılarına, yürürlüğe girmeden
anlatılmış mıydı?

Tüm bu karmaşa içinde çözüm yolu arayan Erzurumlu
Halk Otobüsçüleri ile konuştuğumuzda ortaya ilginç şeyler
çıkıyor. Birçok otobüsçü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Ulaştırma Daire Başkanı Durak Bulut’u “Özel Halk Oto-
büsçülüğünü Erzurum’da bitirmek için elinden geleni yapı-
yor” şeklinde itham ederek dertlerini anlatmaya başlıyorlar.

Bu kanıya nasıl vardıklarını sorduğumuzda esnaf anlat-
maya başlıyor: “Master Planı? diye bir uygulama başlat-
tılar. İstanbul’dan adam getirdiler, bu planı yaptılar. Gü-
zergâhlarımızı Doğu, Batı, Güney, Kuzey diye 4’e ayırdı-
lar. Şimdi 4 farklı yöne giden 4’er tane 1 numaralı, 2 nu-
maralı hatlar var. Halk eski hatlarımıza alışmıştı, ama

şimdi biz işletmeci ola-
rak hatlara alışamadık
ki toplum alışabilsin.” 

Vatandaş’ın otobüste
1 numarayı görüp, han-
gi güzergahtan geçtiğini
okumadan otobüse bin-
diğini söyleyen esnaf,
çoğu zaman bu yüzden
tartışmalar yaşandığına

dikkat çekiyor. Erzurumlu Özel Halk Otobüsçüleri
“Master Planı”yla hat numaralandırmanın yanlış yapıldı-
ğını belirterek, aracın gittiği yönü belirten bir numaralan-
dırmaya geçilmesi gerektiğine işaret ediyor.

Ayrıca “Master Planı”nın adil bir şekilde uygulanmadı-
ğına dikkat çeken Cevdet Karakoç, planın minibüslere uy-
gulanmadığını ve çifte standardın oluştuğunu dile getirdi.

Akıllı bilet sistemi ile mağdur edildiklerini öne süren
Vefa Aksakal ise sisteme geçilmeden önce elektronik or-
tamda kaydedilen günlük hâsılatların ertesi gün saat 3’te
işletmecilerin hesaplarına yatırılacağının söylendiğine,
fakat ödemelerin anlaşmalı bankalar tarafından eksik ve
zamanından geç ödendiğini belirtti.

Osman Madırlı ise arabalarındaki sistemde saydıkları
yolcu sayısı ile bankadan aldıkları paranın uyuşmadığını
ve uzunca süredir kullandıkları sistemde büyük problem-
ler oluştuğuna dikkat çekti.

Elektronik bilet sistemi ile elde edilen kazancın yüzde
10’unun, anlaşmalı banka tarafından kesildiğine vurgu
yapan Faruk Alyürek de ‘70 kişi taşıyorum mesela, siste-
me bakıyorum deftere yazıyorum, bankaya gidiyorum 50
kişiye düşmüş. 20 tanesi nereye gitmiş bilemiyoruz. Sis-
tem karışmış durumda” şeklinde konuştu. Erzurumlu
Özel Halk Otobüsçüsü, yeni sistemle verdiği savaşı anla-
tırken, “gelen gideni aratır oldu” diyor.

Kardelen Kart sistemi ile bonus uygulaması adında bir
yeniliğin de getirildiğine değinen Osman Madırlı “Diye-
lim ki bugün A hattına çalışıyorsunuz. O hatta Kardelen
Kart kullanan yolcu sayısı fazla deyip, bonus için yüzde
20 kesinti yaptık diyorlar” şeklinde konuştu. Mandırlı, as-
lını bilmeden bir sözleşmenin içine düştüklerini ve gün-
lük kazançlarından sürekli çeşitli adlarla kesintiler yapı-
lan garip bir sistemin içine çekildiklerini ifade etti. 

O
tobüs sektörü insanlara hizmet ve-
ren önemli bir sektördür. Otobüs
firmalar›n›n araç filolar›na bakt›¤›-
m›z zaman benzer otobüslerle karfl›-

lafl›yoruz. Bu nedenle firmalar› ancak hizmet
kalitesiyle ay›rt edebilirsiniz.

Örne¤in, Metro Turizm Türkiye’nin en
genç, en yeni, en büyük otobüs filosuna sa-
hip. Bu bir ayr›cal›kt›r, ama önemli olan hiz-
mette ayr›cal›¤› sa¤lamakt›r. Hizmette ayr›ca-
l›¤› sa¤lamakta, verdi¤iniz ikramlar, ürünlerin
markas›, yapt›¤›n›z servisler, personelin mi-
safirlere karfl› olan davran›fllar› ile belli olur.
E¤er bunlar› iyi bir flekilde, kaliteli olarak ya-
pabiliyorsan›z, o zaman zaten iyi, tercih edi-
len, güvenilir firma olursunuz.
‹kramlar›n temiz olmas› gerekir

Belirli bir hizmet kalitesine ulaflmak için e¤i-
timler düzenlemeli, çal›flanlar sa¤l›k ve psiko-
lojik muayenelerden geçmeli ve her sene 2-3
kere ehliyetleri emniyet müdürlükleri taraf›n-
dan kontrol edilmelidir. Tüm bunlar sa¤lan›r-
sa yolcular güvenli ve mutlu seyahat ederler.

Yolcu otobüs içinde saatlerce seyahat edi-
yor, host ve hosteslerle beraber oluyorlar. ‹k-
ramlar›n temiz olmas›, sunulan›n 5 y›ld›zl›
otel hizmeti kalitesinde, yolcunun istedi¤i fle-
kilde verilmesi önemlidir. Ama önemli olan
hizmetin yolculara bir vazife olarak de¤il, ca-
n› gönülden yap›lmas›d›r. Bu da ancak sürek-
li e¤itimlerle sa¤lan›r.

Hizmet gönülden
verilir

Sinan
SOLOK

G eçen hafta belediye sınırları içerisin-
de hizmet eden toplu taşım araçları
(otobüs minibüs ve taksi) ile ilgili

içişleri bakanlığı tarafından yeni karayolları
trafik kanunu tasarısı taslağının hazırlandığı
haberi gündeme oturdu.

Bu taslak özel halk otobüsü işletmecilerini
fazla telaşlandırmadı. Nedeni zaten özel
halk otobüsü işletmecisi belediyelerle her yıl
tahüthame yapıyor, buna uygun şekilde so-
rumluluklarının bilincinde davranıyor ve di-
siplinli, sistemli bir toplu taşım hizmeti yapı-
yor.

ÖHO işletmecilerinin dışında olan minibüs
ve taksiler ise tam bir şok yaşadı. Bu araçla-
rın plaka tahdidi ve muhtesip hakları olması
nedeni ile daha rahat hareket sahası sağlı-
yordu. Ama hazırlanan bu kanun taslağında,
‘Her toplu taşıma aracı, her 5 yılda bir söz-
leşme yenilemek zorundadır” gibi bir madde
teklif edilmiş ve tartışmalara açılmıştı.

Bu gelişmeler araç fiyatlarının ciddi şekilde
düşmesine neden oldu. Esnaf arasında tepki-
ler yükselmeye başladı,  yazılı ve görsel ba-
sında bu gelişmenin İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından gündeme geldiği söylenti-
leri yayıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
bu söylentilerden dolayı bir açıklama yapa-
rak minibüs ve taksilerle ilgili bir çalışmanın
olmadığını belirtti.

Burada önemli olan üzerinde durulması
gereken minibüs ve taksilerle ilgili bu olum-
suz gelişme olduğunda tüm meslek kuruluş-
ları ayağa kalkıyor. Minibüs esnaf odaları,
taksi esnaf odaları, İstanbul Odalar Birliği,
hatta Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Fe-
derasyonu (TŞOF) girişimi ile gelişmeler ta-
kip edildi. Bunlar güzel gelişmeler olması
gerekir. Ama özel halk otobüsü işletmecile-
ri, yıllardır bu uygulamanın altında ezildi.
Plaka tahdidi yapılsın, muhtesip haklarımız
verilsin diye çalışmalar yapıldı ama ne kadar
yalnız kaldığımızı bir kez daha görmüş ol-
duk. Artık bu yalnızlık bitsin tüm kurumlar
ile ayağa kalkalım ve haklarımızı almak için
mücadele edelim.

Sevgi ve saygılarımla…

De¤iflimin
getirecekleri

Göksel
OVACIK
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kafalar› kar›flt›r›yor
U laştırma Bakanlığı tarafından 1

Ocak 2009 tarihinden itibaren
yürürlüğe konacak olan uygula-
ma nedeniyle, SRC Mesleki Ye-

terlilik belgesi ile psikoteknik belgeleri konu-
sunda taşımacıların sıkıntıları bitmiyor. 

Firmalarında çalışan sürücülerin ve yönetici-
lerin müracaatlarını yaptıklarını dile getiren
bir şirket sahibi, “Bazı müracaat belgelerinin
kaybolduğunu öğrendik. Tekrar müracaat et-
tik ve sonuç SRC3 olması gereken belge SRC1
olarak geldi. Bazıları ise henüz gelmedi. Sor-

duğumuzda postadan kaynaklandığı veya pa-
rasının yatırılmadığı yönünde cevaplar aldık.
Kafamız karıştı, ne yapacağımızı bilmiyoruz,
şaşırıp kaldık” diyerek yaşanan aksaklıklara
dikkat çekti.   

Bilindiği gibi, servis, taksi, minibüs, otobüs,
kamyon, kamyonet sürücüleri için 31.12.2008
tarihinde muafiyet sona eriyor. Ulaştırma Ba-
kanlığı’nın genelgesi uyarınca bu tarihten son-
ra lise mezunu olmayanlar yolcu taşıması ya-
pamayacak. 

Öte yandan 1 Şubat 2009’dan itibaren psiko-
teknik belgesi bulundurmayan sürücüler cezai
işleme tabi tutulacağı gibi, araç sahiplerinin de
ceza göreceği belirtiliyor. Görüşünü aldığımız
sürücüler, “Psikoteknik belgemiz yoksa işve-
ren bize araç vermeyecek, dolayısıyla işsizler
ordusuna yenileri katılacak” diyerek sıkıntıla-
rını dile getiriyorlar. 

Edindiğimiz bilgiye göre, trafik kazasına ka-
rışan sürücünün “psikoteknik”belgesi yok ise
sigorta şirketleri tarafından hasar ödemesi de
yapılmayacak.

Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı 30 bin sivil me-
mur, jandarma trafik, trafik polisi ve trafik za-
bıtası tarafından yapılacak denetimlerde, psi-
koteknik belgesi bulundurmaması durumunda
firmaya 5 bin, sürücüye ise 250 YTL tutarında
bir para cezası uygulanacağı belirtiliyor. 

Bilindiği gibi, 25.02.2004 tarih ve 25384 sayı-
lı resmi gazetede yayınlanan “Karayolu Taşı-
ma Yönetmeliği” 60. maddesi “e” bendine gö-
re, profesyonel sürücülere psikoteknik değer-
lendirme yapılmaktadır. Aynı yönetmeliğin
73’üncü maddesine göre, bu değerlendirmeyi
yaptırmayan sürücüleri çalıştıran firmalar için
para cezası, yetki belgesinin iptali ile ceza ko-
şulları belirtilmiştir. 

SRC ve 
psikoteknik
SRC ve 
psikoteknik

1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olacak SRC mesleki yeterlilik ile fiubat 2009’dan itibaren
uygulamaya konulacak psikoteknik belgesi, tafl›mac›lar aras›nda s›k›nt› yaratmaya devam ediyor

Yeni y›lda yine zamlan›yoruz!
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren iğne-

den ipliğe hayatımız yüzde 12 daha
zamlanacak. Küresel krizin vurduğu

ülkemizde on binlerce insan işsiz kalırken,
Maliye Bakanlığı, yeni yayınladığı Yeniden
Değerleme genelgesiyle, Türk halkına yüz-
de 12’lik bir değerli zam katkısında daha
bulundu.

Buna göre karayolu taşımacılığından si-
lah ruhsatına, pasaport harçlarından, mu-
hasebe ücretlerine, noter işlemlerinden çe-
şitli harçlara kadar iğneden ipliğe yüzde
12’lik zam, yılbaşı gecesi yürürlüğe girecek. 

Sektörümüzü de yakından ilgilendiren
Yeniden Değerleme oranı, evine ekmek
götürmek için çabalayan insanların cebin-
deki paradan yüzde 12’lik bir dilimi daha
götürecek. Geçen seneye göre artış göste-
ren oran, bu kriz döneminde Uluslararası
nakliyeciden, taksiciye kadar birçok kişi
için önemli bir maliyet yükü getirecek. Ko-
nuya yakın uzmanlar, “Genelgenin getirdi-
ği artı yük, yine gözden kaçıyor. Sessiz se-
dasız yapılan bu uygulama, geçim sıkıntısı
çekenleri daha çok etkileyecek” diye konu-
şuyorlar.  

U luslararası alanda yaşanan ekonomik kriz
büyümeye devam ederken gelişmelerin ül-
kelere ve sektörlere etkileri de netleşiyor.

Avrupa ülkeleri turizm sektörünü önemli ölçüde et-
kileyeceği düşünülen  “kriz”e karşı önlem almaya
başladı. İspanya ve Kıbrıs Rum Kesimi destek pake-
ti hazırladı ancak Türkiye hazırladığı 83 maddelik
destek paketinde turizme yer bile vermedi.   

Konu ile ilgili görüşlerine başvurduğumuz Türkiye
Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Ba-
şaran Ulusoy, “Türkiye’nin dezavantajlarının yanı
sıra avantajlara da sahip olması nedeniyle büyük
kayba uğramadan, hatta büyük artışlarla çıkmasını
muhtemel görüyoruz” dedi. 

Geçtiğimiz günlerde, “kriz”le ilgili hükümetin
açıkladığı bir “önlemler paketi” var. Ancak bu pa-
kette turizm’le ilgili tek madde yok. Bunu nasıl kar-
şıladınız? Bu konudaki açıklamanız nedir?

Hükümet henüz önlemler paketi üzerinde çalışı-
yor. Bu nedenle bu konuda yorum yapamıyoruz.
Bununla beraber, TÜRSAB olarak Hükümet nez-
dinde turizmle ilgili önlemlerin de alınması için giri-
şim ve çalışmalarımız oldu ve olacaktır.
∂ Kriz, turizm sektörünü ne ölçüde etkiledi? Elini-
ze bu konuda ulaşan veriler var mı?

Küresel ekonomik kriz şüphesiz tüketimi genel
olarak pek çok alanda daraltmaktadır. Turizm en-
düstrisi bu daralmadan en fazla etkilenecek olan
sektörlerden olacaktır. Şirketlerin maliyet düşürme
programları nedeniyle incentive, seminer gibi  prog-
ramları kısıtlanacak, bayi toplantıları azalacaktır.
Dinlence, tatil maksatlı seyahat pazarında da tüketi-
ci özgüveninin azalması, birikimlerini koruma arzu-
sunun artması ve kredi bulmanın zorlaşması neden-
leriyle daralma gözlenecektir.

Dış pazarlar bazında dünyanın en büyük kitlesel
varış noktalarından birisi olan Türkiye'nin bu kriz-
den dezavantajlarının yanı sıra avantajlara da sahip
olması nedeniyle büyük bir kayba uğramadan, hatta
küçük artışlarla çıkmasını muhtemel görüyoruz. Bu
avantajlar YTL'nin değer kaybıyla Türkiye'nin Gü-
ney Avrupa ülkelerine göre daha kolay satılabilir bir
varış noktası haline gelmesi ve kriz dönemlerinde
daha etkili bir ürün tipi olan her şey dahil sistemini
en yaygın ve kaliteli biçimde uygulayan ülke olması-
dır. Bununla beraber, Türkiye'nin ana pazarları kriz-
den en çok etkilenmesi beklenen orta sınıf ve altı ke-
sim olması da bir dezavantajdır. Ancak bu kesimler
içinde seyahat etme kararı alanlar için yukarıda sa-
yılan nedenlerle en parlak varış noktası Türkiye'dir.

İç pazarda ise olumlu şeyler söylemek çok daha
zor. Elimizde durumu yansıtan net rakamlar bulun-
muyor. Bununla beraber, Kurban Bayramı satışları-
nın beklenenin yüzde 15 civarında altında seyrettiği-
ni üyelerimizle yaptığımız bilgi alışverişlerinden an-
lamaktayız. Dolayısıyla, kriz en çok iç pazarda çalı-
şan turizm işletmecilerini etkileyecektir. Kuşkusuz
turizm işletmecilerinin krizden etkilenmesi tüm di-
ğer sektörlerin de doğrudan etkilenmesi anlamına
geliyor. Çünkü, yerli ya da yabancı turistler Türki-
ye'de daha az seyahat ettikleri sürece tüm sektörler
bu durumdan kayba uğruyorlar.
∂ Turizm sektörünün içinde bulunduğu durumla
ilgili yetkililer gerekli bilgiye sahip mi? Eğer siz, hü-
kümette yetkili bir isim olsaydınız, ne gibi çözüm
önerileri getirirdiniz?

Turizm, bilhassa milli ekonomik krizlere karşı en
dayanıklı sektörlerden birisidir. Çünkü, döviz kazan-
dıran yönü ile dış pazarlardan önemli bir talep alır ve
iç pazardaki daralmayı kompanse edebilir. Ekonomi
sıhhatine kavuştuğunda ise çabuk toparlar. Ayrıca,
turizm sektörü diri ve canlı kalan ülkeler, krizlerde
diğer sektörlerini daha kolay düze çıkarırlar. Çünkü
turizm sektörü diğer sektörleri doğrudan ve hızlı bir
şekilde destekleyebilmektedir. Bu nedenle turizm
sektörünü canlı tutan ülkeler tüketimi ve ekonomile-
rini krizlerden daha çabuk çıkarmayı başarırlar. Biz
turizmin, Türkiye'nin hem ekonomik kalkınmasında,
hem de bu tür krizlerde desteklenmesinin ulusal çı-
karlarımız için gerekli olduğunu savunuyoruz. 

Gerçek şu ki, turizm Türkiye'de doğal ve kültürel
kaynaklara bağlı olarak önemli potansiyele sahiptir
ve bu potansiyel 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
ile özellikle fiziksel yatırımlar bazında teşvik edile-
rek harekete geçirilmiştir.

Ancak turizmin pazarlama kolu olan seyahat
acenteleri bu yıla kadar hiç bir teşvik sisteminden
faydalanmadan Türk turizm ürünlerini organize
ederek dış ve iç pazarlarda tanıtmaya, pazarlamaya
ve satmaya devam etmişlerdir. Türkiye için şimdi tu-
rizmin ikinci atılım hamlesinin zamanı gelmiştir. Bu
hamle seyahat acentelerinin teşviki ile olacaktır. Se-
yahat acentelerinin KOBİ ve ihracatçı teşviklerin-
den yararlandırılması, müze kart uygulamasının ya-
bancı turistleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi,
iç turizmde gelişmesi istenen bölgelere yönelik ola-
rak tüketiciye seyahat acentesi faturası üzerinden
vergi iadesi verilmesi, Eximbank'tan verilen turizm
pazarlama kredilerinin kapsamının ve miktarının
genişletilmesi istenen bu teşviklerdir.
∂ Bu konuda sektöre ve kamuoyuna iletmek istedi-
ğiniz bir mesajınız var mı?

Birincisi ve en önemlisi halkımızın ve hükümet yet-
kililerimizin, Türkiye turizm endüstrisinin ekonomi-
mizin belkemiği olduğuna inanmaları, bugün itibarıy-
la dünyanın en büyük varış noktaları arasında ilk on
içinde olduğunu bilmeleridir. Türkiye'nin geleceğinin
turizmde olduğunu bu kriz de bir kez daha kanıtla-
maktadır. Bir de halkımıza seyahatlerinde seyahat
acentelerinin organizasyonlarını tercih etmelerini bil-
hassa öneriyorum. Çünkü kriz dönemlerinde illegal
faaliyet gösteren kaçak seyahat işletmeleri çok daha
riskli hale gelirler. Ayrıca daha ucuz, daha güvenli bir
seyahat için seyahat acentelerinin organizasyonları en
makbulüdür. Seyahat acenteleriyle seyahat artarsa
endüstriyel ilişkiler de gelişeceğinden halkımız çok
daha uygun maliyetlerle seyahat fırsatı bulacaklar,
daha önce gidemedikleri yerlerin kapılarının da ken-
dilerine bir bir açıldığını göreceklerdir. Örneğin, bu-
gün seyahat acenteleriyle GAP turu ya da Kaçkarlar
turu yapabilirsiniz. Ancak, bu organizasyonları birey-
sel olarak yapmaya kalksanız belki de cesaret edeme-
yecektiniz, ya da seyahati organize etmek için çok da-
ha fazla zaman ve para harcayacaktınız.

TÜRK TUR‹ZM‹
desteklenmeli
Dünya ekonomisini etkileyen “kriz”in Türk turizmini de etkileyece-
¤ini belirten TÜRSAB Baflkan› Baflaran Ulusoy, “Türk turizmi mut-
laka desteklenmeli, yerinde önlemler zaman›nda al›nmal›” diyor

A
skerlik, her Türk gencinin kutsal
görevleri aras›nda yer al›yor. Her
genç “asker olmak” için s›ras›n›

bekler. Bir gurur kayna¤›d›r. Vatani gö-
revini yapacak olan “k›nal› kuzu”lar› o
kutsal oca¤a u¤urlarken, kantar›n topu-
zunu biraz fazla kaç›rm›yor muyuz? Bir
u¤urlama törenini bu kadar bilinçsizce
abartmak herhalde Türk insan›na özgü
bir fley olmal›, ancak kafl yapal›m der-
ken göz ç›karmak da böyle oluyor. 

“Asker olmak” her Türk gencinin,
“u¤urlamak” da dostlar›n›n görevi an-
cak bu töreni kimse zarar görmeden
yapman›n bir yolu yok mu? Baz› kendini
bilmezlerin “u¤urlama” ad› alt›nda araç-
lara zarar vermesi, plakalar› sökmesi,
otobüsleri yumruklamas› gerekli mi?

Bu u¤urda geçmiflte oldu¤u gibi, yine
olabilecek “ölümlü” kazalar›n hesab›n›
kim verecek? Bir asker u¤urlan›rken,
insanlar›n can›n›n “tehlikeye” at›lmas›,
milli servet olan araçlara zarar verilme-
si flart m›?

Geçti¤imiz Bayram’da da “vatani hiz-
met” için “Asker Oca¤›”na giden genç-
lerimizin say›s› oldukça fazlayd›. Onlar›,
davullu zurnal› u¤urlamaya giden yak›n-
lar›, arkadafllar›, dostlar› da yine kon-
voylar oluflturmufltu. Çevrelerine ver-
dikleri rahats›zl›¤a ald›rmayan bu gu-
rup, zaman zaman geçifl üstünlü¤ü olan
ambulanslara, itfaiye araçlar›na bile yol
vermeyerek yaratt›klar› “dehflet” boyu-
tunun fark›nda olmaks›z›n “asker u¤ur-
lama” ad› alt›nda adeta terör estirdiler.

Otobüslerin alt›na yan›c› maddeler
atan baz› “kendini bilmezler” olas› bir
faciaya davetiye ç›karmakta tereddüt
etmediler. Ya araç yansayd›, ya içinde-
kilere bir fley olsayd›? 

Otogar’da yaflananlar, bu bilinçsiz
“masum terör”ün yaln›zca bir parças›y-
d›. Güvenlik görevlilerinin müdahale et-
medi¤i, bafl›n› çevirip görmezden geldi-
¤i olaylar, “ac›” bir sonla bitseydi, so-
rumlusu kim olacakt›?

Konvoy yaparak arkadan gelen araç-

lar› engelleyen, korna çalarak çevreyi
rahats›z eden baz› bilinçsiz guruplara
kimsenin “dur” dememesi ise oldukça
düflündürücü. Geçmiflte bu tür “u¤urla-
ma”lara, güvenlik nedeniyle flehir içinde
yasak getirilmiflti. Ancak son zamanlar-
da yine ayn› sahneler, kamuoyunu ra-
hats›z eder boyuta ulaflm›fl, yasaklar da
unutulmufl görünüyor.  

Mahalle aralar›ndan bafllayan “yayga-
ra ve gürültü”, otobanlara, oradan Oto-
garlara kadar uzan›yor. Çevrelerine za-
rar verdiklerinin bilincinde olmayan bu
guruplarla ilgili görüflüne baflvurdu¤u-
muz baz› “anne-babalar” duyduklar› ra-
hats›zl›klar› dile getiriyorlar. 

O¤lu askerde bulunan anne Asuman
Türksoy, “Evlad›ma da u¤urlama töreni
düzenlediler. Arkadafllar› taraf›ndan oto-
gara kadar götürdük. Ama inan›n, yollar-
da yapt›klar› tehlikeli hareketler yüre¤imi
a¤z›ma getirdi. Otogarda ba¤›r›p ça¤›r-
d›lar. Ben böyle bir fleyin karfl›s›nday›m.
Kimseyi rahats›z etmeye hakk›m›z yok.
Her vatan evlad› gibi o¤lum da askerlik
görevini gururla yapacak ama bu ifli faz-
la abartmaya gerek yok” diye konufltu. 

Asker oca¤›nda o¤lu olan bir baba ise
daha düflündürücü fleyler söylüyordu:
“Böyle flatafatl›, yaygaral› olaylara hep
karfl› oldum. Ama o¤lumun arkadafllar›
›srar ettiler. Gençtirler, yürekleri vatan
sevgisiyle doludur dedim, karfl› ç›kma-
d›m ama yap›lanlar beni utand›rd›. Bun-
lar kültürlü, bilinçli kiflilerin yapaca¤› ifl
de¤il. Birilerinin bu olaya dur demesi
flart. Yoksa bu olaylar gençlerimizin ba-
fl›n› yakacak. Gazetelerde okudum,
böyle bir u¤urlamada kaza sonucu bir
genç hayat›n› kaybetmifl. Yap›lanlar
hem tehlikeli, hem çevreye, insanlara
rahats›zl›k veriyor. Buna karfl› bir önlem
al›nmal›, polis bu konuda bir fleyler yap-
mal›. Hatta ‹çiflleri Bakanl›¤› bu konu ile
ilgili bir çal›flma yapmak zorunda. Yok-
sa asker u¤urlayal›m derken, çok can›-
m›z yanacak.”

Askere u¤urlama
amac›ndan sapt› 

D ünya Turizm Örgütü´nün (UNWTO)
“Kasım 2008 Dünya Turizm Barometre-

si’ raporu yayımlandı. Raporda, uluslararası
alanda yaşanan ve giderek derinleşen ekono-
mik krizin ülke ve sektörlere yansı-
malarının yayılarak sürdüğüne de-
ğinilerek, küresel krizin 2009´da et-
kileyeceği sektörlerden birinin de
seyahat endüstrisi olacağı, 2007 yı-
lında yüzde 6 oranında gerçekleşen
turizmdeki büyümenin, 2009’da ya-
rıya düşerek yüzde 2-3 düzeyinde
kalacağı belirtildi.

Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği
(TUYED) Başkanı Kerem Köfteoğlu yaptığı
açıklamada, ekonomik krizin turizme etkilerini
değerlendirmek amacıyla, TUYED Ar-Ge Biri-

mi´nin, Dünya Turizm Örgü-
tü´nün ilgili raporu da dahil bazı
veriler üzerinde inceleme yaptığı-
nı söyledi. İnceleme sonunda, el-
de edilen verilerin, dünya turiz-
minde de frene basıldığını göster-
diğini ifade eden Köfteoğlu, krizin
Türkiye´ye yansımasının ise
olumlu olabileceğine işaret etti.

‘Kriz’, Türk turizmine yeni fırsatlar yaratabilir

Kerem Köfteo¤lu

Baflaran Ulusoy

Sektörün
temsilcisi bellidir

T
ürk otobüsçülü¤ü gün geçtikçe deri
de¤ifltirmeye ve kendini yenilemeye
devam ediyor.
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu

olarak her dönemde sektörümüz için önemli
geliflmeler kaydettik. Ülkemizin en eski ve
kökleflmifl sektörlerinden olan otobüsçülük el-
de etti¤i bu de¤erler sayesinde bir basamak
daha ç›kt›.

Zaman öyle bir zaman ki tüm otobüs sektö-
rü birlik olmal›, isteklerini bir arada konuflup,
ayn› çat› alt›ndan yetkililere iletmelidir. fiu an-
da bu birli¤i TOFED Türkiye genelinde bün-
yesine katt›¤› 71 dernekle sa¤lam›flt›r.

Buna en iyi örnekte, TOFED’in son yap›lan
ola¤anüstü genel kuruludur. 374 delegenin
temsil etti¤i kurula 322 kifli kat›lm›fl, kat›la-
mayan üyelerde hac dönemine denk geldi¤i
için mazeretlerini bildirmifltir. Düflünün, bir
genel kurula yüzde 95 kat›l›m sa¤lanm›fl, bir-
biriyle rakip olan sektör çal›flanlar› dostça so-
runlar›n› paylaflm›fl ve yeni sözcülerini oy bir-
li¤i ile seçmifltir.

Otobüsçülerin bir kongreye bu kadar yük-
sek kat›l›m ve ilgi göstermesinin nedeni TO-
FED’in kurulmas›ndan bu yana gösterdi¤i ba-
flar›, yapt›¤› çal›flmalar ve sektöre verdi¤i gü-
vendir.

TOFED bu baflar›lar› kaydederken, sektör
içerisinde yeni oluflumlar›n yap›laca¤› konu-
sunda dolaflan f›s›lt›lar kula¤›ma geliyor. Sek-
törümüzü temsil eden derneklerin çeflitlen-
mesi oldukça iyi bir geliflmedir. Fakat devlete
sorunlar›m›z› dile getirirken bu bizim için çok
büyük bir dezavantajd›r.

Türkiye’de 5-6 tane iflçi konfederasyonu
var. Hak-‹fl, Türk-‹fl gibi ama devletin ciddiye
al›p, görüflmeler yapt›¤› sadece Türk-‹fl’tir.
Çünkü Türk-‹fl en çok üyeye sahip olan, en
etkili oland›r.

TOFED, temsil etti¤i kitle, yapt›¤› çal›flma-
larla ve o çal›flmalar s›ras›nda sektör mensup-
lar›n›n gösterdi¤i ilgi ile kendini kabul ettir-
mifltir, bir düzeye ulaflm›flt›r. Bilen de¤il, bö-
len statüsüyle küçük bir federasyon kurulma-
s› durumunda TOFED’in kayb› de¤il, sektö-
rün kayb› olacak ve sektör bölünecektir.

Sektörümüzde bu tip makam h›rs›na sahip
insanlar oldu¤unu da düflünmüyorum. Sektö-
rü bölmek amac›yla hareket eden flah›slar,
yak›n çevresi ve ba¤l› oldu¤u kurumlar›n etki-
sinde kalm›fllard›r.

Asl›nda fazla söze de gerek yok. Çünkü
bakt›¤›n›z zaman görüyorsunuz ki sektörün
taban› örgütleme konusunda kendi adresini
seçmifl. B›rakal›m, yeni oluflumlar var olan
güçleri ortaya ç›kars›n.

Mevlüt
‹LG‹N
ÖZGÜRCE

TOFED Genel Sekreteri

‘‹ETT ile s›k›nt›m›z var’
İ stanbul’lu Halk Otobüsleri sahipleri “Hizmette

kaliteyi biz de istiyoruz ama İETT ile sıkıntımız
var” diyor.  “Kurtlar Vadisinde çalışıyoruz” diyen İs-
tanbul Halk Ulaşım Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı, Yönetim Kurulu üyesi Lokman Hakan,
üzerlerinde bir takım planların yapıldığına dikkat çe-
kerek, “Ancak bunlar bizim için iyi gelişmeler kötü
değil. Biz buna razıyız, daha kötüsü olmasın” dedi.

İETT’nin sözleşme gereği 7 iş günü içinde ödeme-
lerini yapması gerektiğini belirten Lokman Hakan
ise, bu sürenin uzadığını, ödemelerin zamanında ya-
pılmadığını belirtiyor. Daha önce ödemelerde aksa-
ma olmadığını ancak son 8 aydır aksaklıklar yaşandı-
ğına dikkat çeken Hakan, “Yaklaşan yerel seçimler
öncesi bizim paramız ödenmiyor, çünkü seçim bizim
paramızla seçim yatırımı yapılıyor. Vatandaşın para-
sıyla ağalık yapıyorlar. 2 bin 80 aracımız var. Şirkette
4 hak edişimiz var, en az 9 trilyon. Toplamda 40 tril-
yona yakın eder ve alamıyoruz” diye konuşuyor.

Yeni İstanbul Halk Otobüsleri Ticaret Anonim
Şirketi adına konferansa katılan Yönetim Kurulu
Üyesi Abdurrahim Yusufoğlu ise farklı bir konuya
değindi. Şirket adına 5 otobüsle hizmet verdiklerini
belirten Yusufoğlu, metroların, metrobüslerin çok
iyi bir hizmet olduğunu dile getirerek, “Hep kaliteli
hizmetten söz ediliyor. Metrolardan Metrobüs’den
bahsediliyor. Biz yıllardır hizmet veriyoruz. Fakat
İETT ile ilgili bazı sıkıntılarımız var. Kaliteden bah-
sediliyor. Kalite ne ile yapılır, kâr amaçlı yapılır. Ne
kadar özel sektör olursan ol, hizmette kâr amacı güt-
mek zorundasın. Fakat şu anda yaklaşık 1-2 aydır
hiçbir ödeme alamadık. Aşağı yukarı 4 tane hak edi-
şimiz var içerde. Kaliteyi nasıl yansıtacağız? Yaşa-
mak için mutlaka bir şeyler yapmak zorundayız. Şu
an bunun maddi sıkıntısı içindeyiz. Ödemelerde sı-
kıntı yaşıyoruz. Bunu aşarsak rahatlarız. Yerel se-
çimler yaklaşıyor, inşallah bunu dikkate alırlar. Böy-
le olunca biz de kaliteli hizmet verebiliriz. Sonuçta
ekmeğimizi taşımacılıktan kazanıyoruz” diyor. 

A. Yusufo¤lu

Lokman Hakan
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T ürkiye Otobüsçüler Fede-
rasyonu (TOFED) Başkanı

Rüştü Terzi, bir özmala karşılık
üç sözleşmeli taşıt çalıştırılabil-
mesi yönünde Karayolu Taşıma
Yönetmeliği’nde kalıcı düzenle-
me yapılması ya da bu öneri uy-
gun görülmediğinde en azından
bir yıl daha bir özmala üç sözleş-
meli taşıt çalıştırılabilmesine im-
kan verilmesi yönündeki taleple-
rini Ulaştırma Bakanlığı’na ilet-
tiklerini vurguladı. 

Terzi, dünyada yaşanan ekono-
mik krizin yansımalarının ülke-
mizde de yoğun derecede hisse-
dildiğini belirterek yeni yatırım
yapmanın sektör mensupları açı-
sından zorluğuna dikkat çekti ve
“Bakanlığımızın önerilerimizi
dikkate almasını bekliyoruz ve
buna inanıyoruz” dedi.

Karayolu Taşıma Yönetmeli-
ği’nde "D1 ve D2 yetki belgesi
sahiplerinin bir özmala karşılık
iki sözleşmeli taşıt çalıştırabil-
mesi" kuralı bulunuyor. Geçici
bir maddeyle getirilmiş bulunan
bir özmala karşılık üç sözleşmeli
taşıt çalıştırılabilmesi imkânı 31
Aralık 2008 tarihinde sona eri-
yor ve 1 Ocak 2009 tarihinde uy-
gulama başlıyor. 

Bir özmala karşılık iki sözleş-
meli taşıt çalıştırılması uygulama-
sının 1 Ocak 2009 tarihinde yü-

rürlüğe girmesi halinde bu oranı
aşan durumlardaki taşımacıların
özmallarını yeterince arttırıp, ya
da mevcut bazı sözleşmeli taşıtla-
rını yetki belgesinden sildirip bu
oranın altına düşmeden yeni taşıt
kaydettirme imkânları ortadan
kalkıyor.

Yeni taşıt kaydettirme ihtiyacı
olanların bir özmala üç sözleşme-
li taşıt şartından faydalanarak, ta-
şıt kayıt işlemlerini imkânları öl-
çüsünde 31 Aralık 2008 tarihine
kadar yaptırmaları gerekiyor.

Bir özmala karşılık iki sözleş-
meli taşıt çalıştırılabilmesi, taşı-
macıların yeni özmal taşıt alma-
larını ya da yeni sözleşmeli taşıt
çalıştırmamalarını gerektiriyor.
Kriz ortamında büyük zorluklar
getirecek bu olumsuz sonuçlar-
dan kurtulmak için önceden ta-
lep edilen yönetmelik düzenle-
mesinin yapılması önem taşıyor.

Karayolu Taşıma Yönetmeli-
ğinde belge yenileme ücreti, ön-
ce yeni belge alma ücretinin
yüzde 50’si olarak öngörülüyor.
Daha sonra yapılan değişiklik
ile bu oran yüzde 15’e düşürül-
dü. Ancak yürürlük tarihi 1
Ocak 2009 olarak belirlendi.
Taşımacılar 1 Ocak’tan itibaren
yüzde 15 ödemeyle belgelerini
yenileyebilecek. 

Özmal uygulamas› 1 y›l daha uzat›ls›n

‘TOFED’te yeni bir dönem bafllad›’
T ürkiye Otobüsçüler Federasyonu

(TOFED) eski başkanı Mustafa
Yıldırım’ın kuracağı yeni oluşum,
TOFED yeni başkanı Rüştü Ter-

zi’nin başkanlığı sıkça konuşulurken, ekibimiz
TOFED kurucu başkanı ve Metro Turizm’in
sahibi Galip Öztürk’e TOFED ile ilgili merak
edilenleri sordu.

Galip Öztürk, “Mustafa Yıldırım’ın kuracağı
yeni oluşum, Yılmaz Ulusoy’un talebesi oldu-
ğunu ortaya koyar” dedi.
∂ TOFED’in kurucu başkanı olarak yeni yö-
netimi nasıl görüyorsunuz?

TOFED’e kurucu başkan olarak başladım ve
başında da tek amacımın bu sektörü bir yere
getirip bırakmak olduğunu söyledim.

O zaman hiç kimse inanmamıştı. Başkanlık
çok kıymetlidir, koltuklar bırakılmaz. Kurucu
başkanlığı yapıp bıraktım, daha sonra birinci
dönem Ahmet Yalamanoğlu 2 yıla yakın çok
iyi bir başkanlık süreci geçirdi. Mustafa Yıldı-
rım ve arkadaşlarının kurduğu küçük çaplı bir
dernek vardı. Bölünmüşlük olmaması için
Mustafa Bey’i aradım ve TOFED başkanlığını
teklif ettim.

İki buçuk yıl Mustafa Bey başkanlık yaptı. Bu

bir değişim ve bir kurumsallık süreciydi. Doğ-
rular ve yanlışlar oldu. Mustafa Yıldırım ile ka-
zandıklarımız ve kaybettiklerimizi bir kenara
bırakıp, önümüze bakmamız lazım.

TOFED’in gerçek kurumsallık dönemini
üçüncü başkanı ile yaşayacağına inanıyorum.
Bu dönemde TOFED gerçekten sektöre hiz-
met veren bir kurum haline gelecek ve sistemin
güzelleşmesi için entegrasyonu çok daha hız-
landıracak. Artık yeni bir dönem başlamıştır. 
∂ Mustafa Yıldırım ile devam etmeyi düşün-
mediniz mi?

Mustafa Bey 2,5 yıl sırf egoları için başkanlık
yaptı. 2.5 yıl boyunca, en büyük otobüs firması-
nın sahibine, kendisini aday gösteren ve fede-
rasyonun kurucu başkanı olan bir kişiye yani
bana, bir kere şirketimle, sistemle alakalı so-
runlarımı sormadı.

Mustafa Bey’e TOFED’te yanlış başkansın
demedim,  sadece bazı şeylerin ters gittiğini
söyledim. “Mustafa Bey artık bunu taşıyamıyo-
ruz, kaldırmıyoruz. Ya Ulusoy’un genel mü-
dürlüğü ya da TOFED in başkanlığına devam
edin, aksi takdirde kendi adayımı gösteririm.
Yoksa adayım sensin, TOFED başkanı olarak
devam etmek istediğin sürece seni destekliyo-

rum” dedim.  Çünkü Ulusoy’da  mesai ve TO-
FED başkanlığı aynı anda yürümüyor. Bazı si-
yasi bakış açılarından da kaynaklanan Ulusoy
müdürlüğü ile TOFED başkanlığı birbirine uy-
muyor, dolayısıyla almamız gerekenleri alamı-
yoruz. Kendisi zaman istedi ve sonunda muha-
lefet olacağını söyledi. 

Olsun, kim kimin derneğini kaçırabilir. Bura-
sı sektör ve ben bu insanların rakibiyim. Yani
bu insanlar kendi menfaatlerine olmayan bir
durumda rakiplerine destek verebilirler mi?

∂ TOFED başkanı olan Rüştü Terzi’yi nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Şimdiki başkanımız tarafsız, ne Kamil
Koç’un, ne Ulusoy’un ne Metro’nun. Kurum-
sal bir başkan, kurulda da gördüğünüz gibi sek-
törün tamamı oybirliği ile arkasında.
∂ Mustafa Yıldırım önümüzdeki günlerde
yeni bir oluşum içerisine gireceğini açıkladı.
Sektörde bir bölünme yaşanacak mı?

Öncelikle böyle bir şey yapacağına inanmıyo-
rum. Şayet bir dernek kurarlarsa da hiçbir kesim
tarafından destek görmeyecek. Sadece birbirine
kızan 3-5 tane firma yanlarında olacaktır. Bu da
asla sektörün sesi olamayacak. Sektörün Türki-

ye’de tek bir sesi var, o da Türkiye Otobüsçüler
Federasyonu ve üzerinde bir temsil kuruluşu ol-
ması imkânsız. Zaten önümüzdeki dönemde
Mustafa Yıldırım’ın düşüncelerinin önü kesile-
cek. Çünkü TOFED üye olma zorunluluğu geti-
recek. Mustafa Bey de TOFED’e başkanlık yap-
mış, zaten TOFED üyesi bir insandır. TO-
FED’in üyesi ve başkanlığını yapmış bir insan
olarak, bölücü birisi olarak yapacağı bu davranış
ancak Yılmaz Ulusoy’un talebesi olduğunu or-
taya koyar.

Ticaret odalar›nda örgütleniyoruz
Türkiye ismi alm›fl tek federasyonun TOFED oldu¤unu söyleyen Baflkan Terzi, “71 derne¤i ile bu kadar büyük
yap›ya sahip olan kurum giderek büyümektedir. Ticaret odalar› dahil birçok yerde h›zla örgütleniyoruz” dedi

T ürkiye Otobüsçüler Federas-
yonu (TOFED) Başkanı Rüş-
tü Terzi, otobüsçüleri sevindi-

recek ve en önemlisi ülke ekonomisi-
ne bile katkı sağlayacak projelerini
ekibimizle paylaştı.

Otobüs camiasının içinden gelen bir
isim olarak meslektaşlarının tüm so-
runlarına ses olacak Rüştü Terzi, “Bi-
zim işimiz çok kutsal bir iş. Çünkü
kimse çocuğunu, parasını, karısını,
anasını, babasını kimseye emanet et-
mez ama bizim meslek mensuplarımı-
za emanet eder. O yüzden ben teşri-
fatçısından, yönetim kurulu başkanına
kadar herkesi kucaklıyorum” dedi.
∂ TOFED Başkanı Rüştü Terzi döne-
minde neler yapacak?

Yönetime geleli çok kısa bir süre ol-
du fakat çalışmalarımıza başladık. Ya-
pacağımız işlerden en önemlisi Shell
ile olan projelerimiz. Çünkü geliri ol-
mayan sivil toplum örgütleri, istedik-
lerini yapamazlar. Dolayısıyla gelir
sağlayıcı argümanlarımızı geliştirme-
miz lazım. Bu argümanlar genişledik-
çe federasyonlara, derneklere olan fir-
maların bağlılıkları artacak. Biz de in-
sanların oraya girmek istemesi, oralar-
da faydalı olmak istemesi adına daha
da güzel işler yapacağız.

Öncelikle yurtiçindeki araçların,
yurt dışına satılabilmesi hep konuşu-
lan bir konu. Bunların bir planlama
çerçevesinde yapılması gerektiğini dü-
şünüyorum. İlk önce sistemimizi beğe-
nen ve sistemimizi ihraç edebileceği-
miz ülkeleri bulmamız gerekiyor.
Bunlar benim nazarımda Suriye, Mı-
sır, Irak, Gürcistan, Azerbaycan, Ka-

zakistan, Türkmenistan gibi ülkeler-
dir. Biz bu ülkelerdeki çalışmalarımızı
geliştirip, sistemimizi satma yoluna gi-
deceğiz.

Olağanüstü genel kurulda İSTAB’ın
da TOFED bünyesine katıldığı açık-
landı. TOFED’e katılacak başka mes-
lek kuruluşu olacak mı?

Federasyonumuzun ismi, Türkiye
Otobüsçüler Federasyonu. Dolayısıyla
Türkiye ismini almış Türkiye’deki tek
federasyon. Taşımacılık adına faaliyet
gösteren herkesin bu çatı altında birlik
ve beraberlik içinde toplanması için
elimizden geleni yaparız. Bunun ilk
örneği İSTAB oldu. UYTAD aynı şe-
kilde bize katılmak için kongre yapı-
yor. Bunun dışında bizimle beraber
hareket etmek isteyen, çalışmak iste-
yen herkese kapımız açık. Herkesin
tek vücut, tek nefes, tek bilekle dilek-
lerini söylemesi, sorunlarını tartışması
için aynı çatı altında bulunmayı talep
ediyoruz.

Ayrıca bu çerçevede Shell indirimi-
mizden dolayı İstanbul’da ki şehir içi
taşımacılarla, halk otobüsleriyle de
görüşmelerimiz var. Belki onları da
farklı bir dernek çatısında toplayıp on-
ları bünyemize alacağız.

Ticaret odası seçimlerine TOFED’i
kim hazırlayacak?

Lobi çalışmasına çok önem veririm.
Bu çalışmalar adım adım aşağıdan yu-
karıya gelmekle olur. Ticaret odası
bunun ilk adımı. TOFED’e bağlı der-
neklerin bütün şirketlerine yazı yazı-
yorum ve herkesin ticaret odası mec-
lislerine girmesini, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği delegesi adaylığını is-
temelerini ve TOBB’a aday olmalarını

istiyorum. Çünkü bu adım adım gidi-
lecek bir olay. Ve eğer TOBB’da dele-
ge sayımızı arttırabilirsek, hükümete,
ilgili bakanlıklara etkinliğimiz, yaptırı-
mınız daha kolay olur. Bu projeyi taşı-
macılıkla ilgili tüm birimlerin destek-
lemesini istiyorum.

7 kişi komiteye seçilecek. Bu 7 kişi
arasında Mustafa Yıldırım, İbrahim
Arttırdı, Tahsin Yüce ve Başaran Ulu-
soy’da var. Eğer müşterek davranır-
sak, birbirlerimizle mücadele etmez-
sek daha verimli olabileceğimize ina-
nıyorum. Biz aynı çarkın içinde, aynı
dişlileriz. Bugüne kadar Ali Osman
Ulusoy ağabeyimiz TOBB’da hep var-
dı ama hep yalnız kaldı. Yalnız kaldığı
için belki de sesini o kadar fazla duyu-
ramadı, istediğimizi belki de tek kaldı-
ğı için alamadık. O yüzden müşterek
hareket etmeliyiz. Herkesi kucaklayıp,
sorunlarımızı paylaşmamız, sorunların
üzerine yürümemiz lazım. Ne kadar
sorunların üzerine yürürsek o kadar
başarılı olacağımıza inanıyorum. Şu-
bat ayında yapılacak olan ticaret odası
seçimleri çok önemli, başarma yolun-
da elimizden gelen her şeyi yaparız.

Esnaf›n sessiz
bekleyifli

‹
stanbul da hizmet veren ticari
otobüs, minibüs ve taksiler sessiz
bekleyifle geçti.
Her gün üst üstte görsel ve yaz›l›

bas›nda haklar›nda ç›kan haberler es-
naf› tedirgin etmeye bafllad›. Sonla-
r›n›n ne olaca¤›n› kestiremiyorlar. Gö-
rünen o ki lehte veya aleyhte karar al›-
nacak, bir çal›flma yap›lacaksa sonucu
önümüzdeki yerel seçimlere endeks-
lenmifl durumda. Kimse seçimden ön-
ce elini tafl›n alt›na koymak istemiyor.

‹stanbul’un yükünü çeken, lastikli ta-
fl›mac›l›k esnaf›n›n kaderi görünen o
ki önümüzdeki yerel seçimde oynaya-
caklar› aktif rollere göre flekillendirme
yap›laca¤a benziyor. Bir bak›ma ter-
cih yapmaya zorlan›yor. Ortaya at›lan
bir haber, ticari taksi de¤erini yar› ya-
r›ya düflürebiliyor. Keza minibüsler de
öyle. Minibüs tan›m›n›n kald›r›lmas›,
otobüs ibaresinin konmas›n›n huzur-
suzlu¤u esnaf aras›nda ayyuka ç›kt›.
Bu haberler daha sonra yetkililer tara-
f›ndan yalanlansa da, haklar›nda bir
çal›flma yap›ld›¤› alenen ortadad›r.

Bu ticari sektörde en zorda olan es-
naf ise özel halk otobüsü esnaf›d›r.
Birkaç ay önceye kadar kurumsallafl-
ma, hat düzenlemeleri, yeni yönerge
ve bunun gibi birçok çal›flmalar üze-
rinde beyin yoran yöneticiler flimdi de
esnaf›n Akbil hak edifllerinin çok ge-
cikmeli ödenmesi ile flok üzerine flok
yafl›yorlar. Konuya ‹ETT yetkililerinin
cevab› ise dünyay› saran ekonomik
krizin kendi üzerlerinde büyük etki
yapt›¤›n› bundan dolay› ödemelerin
gecikti¤i olsa da, bu cevap esnaf ve
yöneticiler taraf›ndan inand›r›c› bulun-
muyor. 

‹ETT yolculardan Akbil paras›n› pe-
flin olarak tahsil ediyor. ‹ETT’nin bu
krizden en az zarar gören sektör oldu-
¤u ise bir gerçek. ‹ETT’nin Akbil pa-
ralar›n›n bir k›sm›n› rayl› sistem ve
metrobüs çal›flmalar›na aktard›¤› her-
kes taraf›ndan biliniyor. ‹ETT rayl› sis-
tem ve metrobüs yap›m›n› Büyükflehir
Belediye’sine devreder ve olan yolcu
tafl›mac›l›¤›n› yaparsa, ‹ETT’nin ka-
zanc› hem kendini hem de denetimde
çal›flt›rd›¤› özel halk otobüsü esnaf›n›
rahatlat›r.

Göksal
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İ ngiltere’nin Denny of Dumbarton
Tersanesi’nde 1953 yılında inşa edi-
len Fenerbahçe vapuru 55 yıl boyun-
ca İstanbullulara hizmet etti. Acı tat-

lı birçok olaya tanıklık eden vapur düzenle-
nen veda töreniyle Türk denizcilik tarihinin
bir anıtı olmak üzere Hasköy’deki Rahmi
Koç müzesine uğurlandı.

İstanbul Boğazı’nın emektar vapuru için
düzenlenen törene, İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Kadir Topbaş, Koç Holding
Onursal Başkanı Rahmi Koç, Fenerbahçe
Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Beyoğlu
Belediye Başkanı Ahmet Demircan, İDO Ge-
nel Müdürü Ahmet Paksoy ve Yazar-Şair Su-
nay Akın’ın yanı sıra birçok deniz tutkunu ve
İstanbullu vatandaşlar katıldı.

İstanbul Vapur Hatları tarihinde önemli bir
gün yaşandığına dikkat çeken İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Kadir Topbaş şehirlerde
medeniyetler yeşerirken kendilerine has sem-
boller ürettiğini dile getirdi. Topbaş Fenerbahçe
vapurunun veda töreninde şöyle konuştu:

“Londra’nın iki katlı otobüsleri, Venedik’in
gondolları gibi şehirler çeşitli semboller üret-
miştir. İstanbul’un da bu gemileri, şehrimiz
için önemli bir semboldür. Bugün Şirketi
Hayriye döneminde de hizmet veren Fener-
bahçe vapurunda bulunmaktan dolayı mutlu-
yuz. Bu gemide nice anılar, nice güzellikler
saklı, bizler de istedik ki bunca güzelliği için-
de barındıran Fenerbahçe vapuru kıymet bi-
len birinin olsun. Rahmi Koç Beyin talebini
de değerlendirince emekliliğini Koç müzesin-
de geçirmesi için elimizden geleni yaptık.”

Şehir hatları vapurlarının İDO ile birlikte
birçoğunun yenilendiğine ve denizyolu yolcu
taşımacılığında önemli bir noktaya geldiğine
dikkat çeken Kadir Topbaş, “Biz bu vapuru
tekrar yolcu taşıyabilme ve sefer yapabilme
imkânına getirmeye çalışsaydık, yeni motorlar
koyacak ve güvertede değişiklik yapacaktık.
Çok ciddi maliyetlerin yanı sıra orijinalliğini
de bozmuş olacaktık. Böylelikle Fenerbahçe
vapuru, Fenerbahçe vapuru olmaktan çıka-
caktı. Yaşatılması ve orijinalliğinin korunma-
sı içinde Koç Müzesi’nde sergilenmesine ka-
rar verdik” şeklinde konuştu.

Topbaş sözlerini sonlandırırken Rami Kış-
lası’nın kültür merkezi haline getirilmesi için

de çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiği
müjdesini verdi.

Emektar vapur hakkında Koç Holding
Onursal Başkanı ve Koç Müzesi Başkanı
Rahmi Koç, “Gemiler de insanlar gibidirler,
inşa edilirler, yani doğarlar, servis verirler ya-
ni yaşarlar, hizmet dışı kalırlar yani ölürler.
Görevini tamamlamış birçok gemi hurdaya
ayrılırken bazı şanslı gemiler nostaljileri çeşit-
li girişimlerle yaşatmaya devam ederler” şek-
linde konuştu.

Fenerbahçe gemisinin tarihinde Yassıa-
da’ya da yolcu taşıdığına dikkat çeken Rahmi
Koç, “Fenerbahçe vapuru bundan sonra İs-
tanbul halkına bambaşka şekilde hizmet vere-
cek, lütfen bu güzel gemiyi unutmayınız. Fe-
nerbahçe vapurunu müze olarak sergileme
sorumluluğunu da en iyi şekilde yerine getire-
ceğimizi belirtmek isterim” dedi.

Fenerbahçe vapurunun Koç Müzesi?nde
sergilenmesi için İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Kadir Topbaş ile Koç Holding
Onursal Başkanı ve Koç Müzesi Başkanı
Rahmi Koç arasında protokol imzalandı.

En son 2003 yılında restore edilen Fenerbah-
çe vapuru ahşap kaptan köşklü, 2x1500 beygir
gücü ve çift uskuru sayesinde 17 deniz mili hız
yapabilme imkanına sahip ve Şirketi Hayri-
ye’nin gözde vapurlarından biriydi. 77 metre
boyundaki 1500 yolcu kapasiteli Fenerbahçe va-
puru, bando ekibinin çaldığı marşlar ve İstanbul
Boğazı?nda gerçekleştirdiği veda turunun ar-
dından, bundan sonraki yaşamını sürdüreceği
Hasköy’deki Koç Sanayi Müzesi’ne çekildi.

C M Y K

∂ İçişleri Bakanlığı,
yayınladığı bir genel-
geyle “ikinci el oto ga-
lerileri”nin, halkın can
ve mal güvenliğini teh-
dit ettiği gerekçesiyle,
Mayıs-2009’a kadar
yerleşim alanları dışı-
na taşınacağını bildir-
di. İçişleri Bakanı Be-
şir Atalay imzasıyla 81

İl Valiliği’ne gönderi-
len “İkinci El Oto Ga-
lerileri” ile ilgili genel-
gede “Satışa sunulan
araçların apartman gi-
rişlerinde, yol kenarla-
rında, kaldırımlarda ve
zaman zaman da yol
ve caddelerde sergi-
lenmekte” olduğuna
dikkat çekiliyor. 

O, art›k bir emekli
Ne yolcular tafl›d›, nice f›rt›nalar gördü, fiirket-i Hayriye’nin ve ‹stanbul deniz
tafl›mac›l›¤›n›n gözde vapurlar›ndan “Fenerbahçe” art›k bir emekli. 55 y›l süren
yolculu¤u sonras› emekliye ayr›larak, Rahmi Koç Müzesi’nde dinlenmeye çekildi
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İstanbul’un yıllardır kahrını çeken ve Sirkeci-
Halkalı, Haydarpaşa-Gebze arası çalışan ban-

liyö trenlerinin durumu içler acısı. Her tarafı dö-
külen, “son kullanma tarihi” çoktan geçmiş
trenler, hala inatla yolcu taşımakta direniyor.

İstanbul’da ulaşım amaçlı, çok sayıda Metro-
büs servise konarken, raylı sistemler devreye gi-
rerken, metrolar yapılırken kent içi taşıma ya-
pan banliyö trenlerinin neden göz ardı edilerek
revizyona tabi tutulmadığı ise kafalarda soru işa-
retleri bırakıyor.

Kırık-dökük durumdaki 46 yıllık banliyö
trenlerinde yolculuk edenler, köşe-bucaktan
gelen pis kokular nedeniyle rahatsız oldukla-
rını dile getirerek, “Banliyö trenleri herhalde
TCDD’nin gözünden çıkardığı bir ulaşım sis-
temi, bu kadar bakımsız bırakılmaları bunu
gösteriyor” diye konuşuyorlar.

Yıllardır Sirkeci-Halkalı hattını kullanan bir

başka yolcu ise, mecburen bu hattı kullandığını
belirterek, “Evime yakın yerde iniyorum. Bu
hattı kullanmak benim için daha avantajlı. An-
cak, kent içinde modern raylı sistemlerle hizmet
verilirken, banliyö trenlerinin bu acınacak duru-
munu görmek bizleri üzüyor. Bunlara el atacak
bir yetkili yok mu? Hadi TCDD tarafından göz-
den çıkarıldılar, ihmal ediliyorlar, bari Büyükşe-
hir’e devretsinler” diyor. 

Mevcut raylardaki metal yorgunluğu, tren-
lerin 1962 model oluşları, TCDD’nin konuyla
ilgili geleceğe dönük herhangi bir çalışma
yapmadığını ortaya koyuyor. İstanbul halkı ise
yıllardır düdükleriyle büyüdükleri, bir anlam-
da simgeleşmiş “banliyö trenleri”ne artık
“müzelik” gözüyle bakıyor ancak yine de yer-
lerine yenilerinin gelmesini, raylarda yapıla-
cak ciddi bir bakımla daha modern hale geti-
rilmeleri gerektiğini vurguluyor. 

Oto galerileri flehir d›fl›na tafl›nacak

Banliyö trenleri son günlerini yafl›yor

T urizm taşımacıları dertli
mi dertli, dolu mu dolu,

bir dokunanı, “Ah keşke do-
kunmasaydım” dedirtecek,
perişan edecek kadar elektrik
yüklenmişler. Nasıl yüklenme-
sinler ki? Gelen vuruyor, gi-
den vuruyor, dertlerini kimse
bilmiyor, seslerini kimse duy-
muyor, hepsi borç harç içinde
yüzüyor ama ülkelerine hiz-
meti bir görev kabul ediyor.  

Cankurtaran’daki “otopark
otel”lerinde (araçlarının için-
de yatıp kalkıyorlar) turizmin
bu küçük ama “olmazsa ol-
maz” dişlilerini ziyarete gittik.
Hepsi de görmüş geçirmiş in-
sanlar. Genci, tecrübelisi ade-
ta dert meyhanesine dönmüş,
anlattıkça anlattılar. Biri ko-
nuştu, diğeri kravatını bağladı,
bir başkası ise dosyalar dolusu
kimlik belgelerini önümüze
serdi. Kim haklı, kim haksız,
buyurun siz karar verin…
∂ Kent içi taşımacılıkta kar-
şılaştığınız sorunları anlatır
mısınız?
Öncelikle park sorunu bizi çok
zorluyor. Turistleri Dolma-
bahçe’ye götürüyoruz, otopar-
kına giremiyoruz. Eskiden gi-
riyorduk, şimdi çay bahçesi ol-
du, küçük araçlar ücretsiz giri-
yor, biz döviz taşıyoruz ama gi-
remiyoruz. Girince de çok pa-
ra istiyorlar. Nuruosmaniye’ye
esnafın araçları yüzünden gi-
remiyoruz, araçlarımızı park
edemiyoruz. Şimdi de yasak-
landı. Oysa orası turistler için
yapılan bir yer. Sultanahmet,
turistlerin en çok rağbet ettik-

leri bir yer, buraya da giremi-
yoruz. Peki, biz turizme bu ya-
saklar yüzünden nasıl hizmet
vereceğiz?
∂ Otopark sorunu yaşadığı-
nız başka bölgeler var mı?
Otellerin önüne yaklaşamıyo-
ruz. Polis, otellerin önüne tu-
rist bırakmamıza, turist bekle-
memize izin vermiyor. Biz ül-
kemize turizm hizmeti veriyo-
ruz. Polisin bize öncelik hakkı
tanıması gerekirken, bize en-
gel oluyor, işimizi yapmamızı
zora sokuyor. Böyle hizmet
yapılır mı? 
∂ Otel idaresi müdahale et-
miyor mu?
Etmezler. Çünkü konu, şoför-
le polis arasındadır. Polis dur-
mamıza izin vermez, biz de
dolanıp dururuz. Yazıktır. Ve
acıdır ki, böyle durumlarda ar-
kamızdan bir sürü ceza gelir.
Benim aracımda Ulaştırma
eski bakanının yetki belgesi
var. ‘Turist gezilerinde, resto-
rantlarda, havaalanında polis
bizzat indirme ve bindirmeler-
de yardımcı olacak’ demişti.
Buna rağmen, müşteriyi indir-
meden pas geçerek devamlı
tur atıyoruz. Elimizde Ulaştır-
ma Bakanlığı’nın resmi yazısı
olduğu halde müşteri indirip
bindiremiyoruz. 
Köprüden geçerken, bir fotoğ-
raf için, hafif duruyoruz. He-
men ceza yazıyorlar. Döviz ge-
tiren, Türkiye’ye gelir sağlayan
turizm sektörüne sanki bir
düşmanlık var. Bizler onore
edilmemiz gerekirken, bunlar-

la karşılaşıyoruz. Bu tür davra-
nışlarla, turizmde bindiğimiz
dalı kesiyoruz. 
∂ Turizm taşımacıları olarak
birçok belge almanız isteni-
yor, bunlar gerekli mi?
Şimdi de şehir içi belgesi iste-
niyor. Şehir içi belgesi servis
aracı için istenir. 81 ilde şehir
içi belgesi çıkardığınız zaman
ne olur? Bir sürü kağıt dosya
olur. B2’yi, yerli-yabancı özel
gurupları taşımak için vermiş-
sin. Bunun için araçlar bağla-
nıyor. 750 YTL cezası var.  
Bize dediler ki SRC alacaksın,
aldık. Psikoteknik dediler, al-
dık. Ve zamanında bize ehli-
yet diye, turizm belgesi kağıdı
verdiler. Hepimizde var. Sor-
muyorlardı ama şimdi yine
sormaya başladılar. Gene
SRC, turizm belgesi ve psiko-
tekniği soruyorlar. Bunların
hepsi olduğu halde, bana yazın
ortasında zincir soruyorlar. 
Bizim derneğimiz de yok, bir
başımız da yok! Bizim başımız,
her şeyimiz Başaran Ulusoy.
Ama bugüne kadar şoförler
için hiçbir şey yapmamıştır.
Kendi memleketine yapmadı-
ğı gibi şoförler içinde yapma-
mıştır. Eğer burada bir şeyler
feda edilecekse, biz kendimizi
feda etmeye hazırız. 
∂ Aylık geliriniz ne kadar?
Gelirimiz, ayda 500 YTL. Şir-
ketin verdiği 500 YTL maaş.
Bir tek sigortamız var. Yeme-
ğimiz, suyumuz aldığımız pa-
ranın içinde. Açıkçası bahşişe
çalışıyoruz. 

“Sahipsiz” kald›klar›n› belirten  “turizmin
a¤›r toplar›”, “Herkes bize vuruyor. Belgele-
re bo¤ulduk, yetti art›k” diye hayk›r›yorlar

Turizm tafl›mac›lar› dertliTurizm tafl›mac›lar› dertli

∂ Dünya ekonomisini et-
kileyen “kriz”in Türk tu-
rizmini de etkileyeceğini
belirten TÜRSAB Baş-
kanı Başaran Ulusoy,
“Türk turizmi mutlaka
desteklenmeli, yerinde
önlemler zamanında
alınmalı” dedi.
∂ Başaran Ulusoy, “Tür-
kiye’nin dezavantajları-
nın yanı sıra avantajlara
da sahip olması nedeniy-
le büyük kayba uğrama-
dan, hatta büyük artışlar-
la çıkmasını muhtemel
görüyoruz” diye konuştu. 

HABERİ 6. SAYFADA

TÜRK TUR‹ZM‹
desteklenmeli

Baflaran Ulusoy

Recep Çelik

‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl düzenlenen törende, “Yaflat›lmas› için Koç Müze-
si’nde sergilenmesine karar verdik” diye konufltu. Ünlü ifladam› Rahmi Koç ise, tarihi “Fenerbahçe” va-
purunun Rahmi Koç Müzesi’nde ‹stanbul halk›na bambaflka bir flekilde hizmet verece¤ini dile getirdi. 

Fenerbahçe Futbol kulübü Baflkan› Aziz Y›ld›r›m da,
kulüple ayn› ismi tafl›yan vapurun veda törenindeydi.

2
2 Aral›k Pazartesi günü flehir hatlar› ifl-
letmesi vapurlar›ndan 1952 Glasgow
yap›m› Fenerbahçe’nin veda seferine

kat›lma flans›na eriflen say›l› ‹stanbullulardan
biri oldum.

‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Sa-
y›n Kadir TOPBAfi, yap›lan törenin ard›n-
dan Fenerbahçe vapurunu Koç Müzesi’ne
devreden protokolü Say›n Rahmi KOÇ ile
birlikte imzalad›.

‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Ka-
dir TOPBAfi yapt›¤› konuflmada kentlerin
çeflitli sembollerle tan›nd›¤›n›, ‹stanbul va-
purlar›n›n da ayn› Londra’n›n k›rm›z› çift
katl› otobüsleri gibi simgesel özellikler tafl›d›-
¤›n› vurgulad›.

Ben isterdim ki bunlar› söyleyen baflkan
1994’den bu yana ‹stanbul’da belediye oto-
büslerinin krem k›rm›z› renklerinin de¤ifltiril-
mifl oldu¤unu, bir zamanlar ‹ETT bünyesin-
de bir tafl›t müzesi bulundu¤unu hat›rlasayd›.
Kent yaflamlar›nda müzelerin önemine de¤i-
nirken ‹ETT Ba¤larbafl› Kültür Merkezi ve
Ulafl›m Müzesi’nin de en k›sa zamanda ha-
yata geçirilece¤i müjdesini verseydi.

Ba¤larbafl› Ulafl›m Müzesi’ne yönelik hiçbir
aktivite gözlenmiyor. Kapal› alanda bofl salo-
nun ortas›nda bir atl› tramvay vagonu ile ye-
nilenmifl ahflap vagon aç›k havada do¤a ko-
flullar›na karfl› terk edilmifl bulunuyor. Bura-
y› ziyarete yönlendirecek hiçbir çaba yok.
Bir ‹stanbullu olarak üzüntü duyuyorum. Her
halde sonunda buray› da bir özel müzeye
devredece¤iz.

Fenerbahçe’de oturan, Galatasarayl› bir ‹s-
tanbullu olarak Fenerbahçe vapuru ile bo¤az
sular›nda yol al›rken bunlar› düflünüyordum.
Say›n baflkan›n dan›flmanlar›n›n kendisine
bunlar› hat›rlatmas›n› isterdim. Bir ara bun-
lar› Say›n Sunay AKIN’a da anlatmak iste-
dim. Gazetecilerden kimse de bu yönde bir
soru sormad›. Çünkü Emre BELÖZO⁄-
LU’nun nikah daveti daha magazindi.

Fenerbahçe jilet olmaktan kurtuldu. Yeni
istinatgah›nda, konuklar›na ‹stanbul vapurla-
r› ile ilgili nostalji yaflatmaya haz›rlan›yor.
Belki de bir gün yeniden k›sa süreli de olsa
Marmara sular›na kavuflur.

Fenerbahçe

Onur
ORHON
GÖZLEM

TÖHOB Genel Sekreteri

∂ Halk Eğitim Merkezlerine (HEM)
bir destek de Ulaştırma Bakanlığı’ndan
geldi. Arhavi Halk Eğitim Merkezine,
Ulaştırma Bakanlığı Kamu İnternet Eri-
şim Merkezi (KİEM) sınıfı açtı.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapı-
lan KİEM sınıfında 16 bilgisayar bulu-
nuyor. Halk Eğitim bünyesinde açılan ve
açılacak olan bilgisayar eğitimi konulu
kurslarda da kullanılacak olan KİEM sı-
nıfı ilçede önemli bir boşluğu doldurdu.

Arhavi HEM Müdürü Osman Çe-
pin Ulaştırma Bakanlığına teşekkür
ederek “Bu tür destekler bizlerin çalış-
ma şevkini artırıyor” dedi.

ÇepinUlaflt›rma’dan
Arhavi’ye destek

Taksi Endüstrisi
liderli¤e oynuyor
II . Uluslararası Taksi Forumu, IRU önderli-

ğinde ve Almanya Taksi ve Kiralık Araçlar
Federasyonu (BZP) katılımıyla Köln’de gerçek-
leşti.  Forum kapsamında ülkenin en büyük 150
taksi operatörü ve bu alanda düzenleyiciler bir
araya geldi. Bu sayede sektör ve düzenleyici ku-
rumlarca taksi endüstrisinde kaliteli servisin bir
standart haline getirilmesi planlanıyor. 

Forum katılımcıları sektöre girişte pazarın li-
beralleşmesini ve giriş-çıkış kolaylıklarının sağ-
lanmasını, ancak bunun yanında uygun olan ku-
ralların ve düzenlemelerin de beraberinde gel-
mesini istiyorlar. Buna en önemli örnek ise tak-
si sürücülerinin eğitimi ile birlikte belirli bir hiz-
met standardının yakalanması gösteriliyor. 

IRU taksi grubu başkanı Hubert Andela yaptığı
açıklamada, “Ne forumda altı çizilen aşırı derecede
kurallara bağlı olan bir pazarın, ne de tamamen ser-
best bırakılmış bir pazarın sektöre katkı sağlamaya-
cağını, ikisinin bir karışımının uygulanması ile birlik-
te istenen servis kalitesine ulaşılabileceğini” belirtti. 
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