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TOFED, Ankara’da
KUGM ile uzlaflt›

K ara Ulaştırması Genel
Müdürlüğü ile Türkiye
Otobüsçüler Federasyonu,

rutin olarak düzenledikleri İstişare
Kurulu toplantılarının bu yıl
üçüncüsünü Ankara’da Ulaştırma
Bakanlığı’nda gerçekleştirdi.
Görüşmede Yönetmelikle ilgili
hususlar gündeme getirilirken, öz
mal ve kiralık oranlarında TOFED
ile KUGM arasında mutabakata
varıldı. Çocuklara ve özürlülere
indirim oranları konusunda da
TOFED’in görüşleri dikkate
alınarak yeniden değerlendirilmesi

kararlaştırıldı. 
Gündemi belirleyen diğer

konular arasında Yetki Belgelerinin
birleştirilmesi ve süreleri,
Büyükşehir Belediyelerinde
karşılaşılan sorunlar ve Karayolu
Taşıma Yönetmeliği (KTY)’nin

bazı maddelerinin Yürütmeyi
durdurma kapsamında ihtarla ilgili
hususları yer aldı. Yapılan her
görüşmede TOFED’in fikirlerinin
de göz önünde bulundurulacağı
konusunda fikir birliğine 
varıldı.                             11’de
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KKara Ulaflt›rmas› Genel
Müdürü Talat Ayd›n,
Ocak 2008’den itibaren
yürürlü¤e girecek olan bir
öz mala karfl› iki kiral›k
otobüs uygulamas›n›n ka-
demeli olaca¤›n› söyledi.

Servisçinin dertleri
boylarını aşıyor
İTO ilk kez Cumartesi günü sektör

komitesi toplantısına ev sahipliği
yaptı. İTO 89. Şehiriçi İnsan Taşı-

macılığı Komitesi, gerçekleştirdiği
toplantıyla sorunlarını masaya yatırdı.  

Isparta’daki uçak kazasında hayatını yitiren
İSTAB Üyesi AS Taşımacılık Turizm
Tekstil Şirketi’nin sahibi Kenan Büyük-
danabaş’ın da anıldığı toplantıda, komite
üyeleri yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.

Komite toplantısında söz alan üyeler, SRC
Belgeleri’nden artan akaryakıt fiyatlarına,
haksız rekabetten vergi borçlarına, UKO-
ME’den Y Belgesi’ne kadar yaşadıkları
sorunlarına çözüm aradı.                13’de

Servisçilerin
SRC bilmecesi
Taşımacılık Sektörü’ndeki bürokratik düzen-

lemelerden yakınan Özen Aydın, Ulaştırma 
Bakanlığı tarafından şart koşulan SRC Bel-

gesi’nin kendilerini zora soktuğunu iddia etti.
Ehliyet, Ticari Taşıt Belgesi ve son olarak
SRC Belgesi ile karşı karşıya kaldıklarını ifade
eden Özen Turizm ve Ticaret Şirketi sahibi
Özen Aydın, devlet kurumları arasındaki ko-
pukluğa dikkat çekti.  

Aydın, “Şehir içi personel taşımacılarından
SRC  Belgesi istenmiyor ama okul servis
araçlarından 2008 yılının  Ağustos ayına ka-
dar SRC Belgesi isteniyor. Bir kurum kurul-
muş ne yaptıklarını da bilmiyorlar. Hangi ya-
sayla kurulmuşlarsa mevzuata tam hakim
olmadıkları için her gelen kuruluş kafasına
göre bir şeyler çıkartıyor” dedi.          13’de

Trakya’nın modern
terminali Edirne’de
E dirne’nin önde

gelen otobüs fir-
malarından Vol-

kan Turizm sahiplerin-
den Salim Altunhan,
Edirne Otogarı’nın bü-
yük bir değişim yaşadı-
ğını belirterek, “Otogarı-
mız, Türkiye’nin birçok
şehrinde olmayan düze-
ne sahip. Yaklaşık 1 yıl-
dır otogarımızda çığırt-
kanlar da yasaklandı.
Otogarımızdaki güvenlik
görevlileri ile ortak ça-
lışmalarımız sonucunda
Edirne Otogarı bambaş-
ka bir hüviyete kavuştu”
diye konuştu.        4’te

Ulaşım personeline
seminer verildi
İstanbul Büyükşehir Belediye-

si Toplu Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü’nde Davranış Bi-

limleri Uzmanı Hakan Boz-
kurt’un katılımıyla moral, moti-
vasyon ve davranış bilimleri ko-
nularında hizmet içi eğitim dü-
zenlendi.

Eğitime katılan Toplu Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğü personeli-
ne, “Heyecan ve Sinir Sisteminin
Kontrolü, Doğru ve Etkin İletişim
ve Davranış Bilimleri konularında
seminer verildi.

Özellikle kamu kurumlarında
daha çok ihtiyaç duyulan vatan-
daşlarla ilişkilerde hoşgörünün

ve yaklaşımın ne kadar önemli ol-
duğu “her şeye rağmen” başlıklı
seminer programında bir kez da-
ha, uzman görüşleri ve bilimsel
bakış açısıyla görüldü.        12’de

Isuzu, üretim
ve ihracat
hedefini
büyüttü

A nadolu Isuzu Satış ve
Pazarlama Direktörü
Fatih Tamay, Japon

ISUZU’nun, Türkiye’nin ticari
araçtaki avantajlı durumunu
ISUZU’da kullanmak istedik-
lerini de belirterek, Gebze Şe-
kerpınar Tesisi’ni Avrupa ve
Kuzey Afrika için bir üretim
üssü yapacaklarını da ifade etti.

Ticari araç ihracatının yıl so-
nu itibariyle geçtiğimiz yılın al-

tında kalmayacağını düşünen
Fatih Tamay, “Son aylarda ih-
racatta bir hareketlenme var. O
yüzden de bizim açımızdan ih-
racatta geri kalınmayacak. Ra-
kiplerimize bakıldığı zaman da
ticari araçların çok olumsuz bir
yönü olmayacağını düşünüyo-
ruz. Geçen yılla bu yıla bakıldı-
ğı zaman ihracatta, yaklaşık
olarak 100 bin civarında bir ar-
tış olacak” dedi.              2’de

Şehr-i İstanbul
Kentin ana arterlerini, caddelerini,

sokaklarını otoparka dönüştüren
İSPARK, otopark sorununu çözmekle
övünmeye devam etsin. 12’de

TÖHOB Genel Sekreteri

Onur
ORHON
Onur ORHON

Akaryakıt vergileri
işletmeleri zorluyor

Petrol fiyatlarının durmak bilmeyen artışı
sektörümüzü çok büyük bir sıkıntıya sok-

tu. Özellikle Ortadoğu’daki gelişmeler, buna
bağlı olarak petrol fiyatlarındaki hızlı artış ve
petrol varilinin 90 dolar seviyesi üzerine çık-
ması ve Türkiye’de petrolün üzerine konan
vergilerle beraber, gerçekten sektörümüz çok
zorlu bir döneme girdi. 

Petrolün 2 milyon 500 bin liraya, yani
ÖTV’ye de  yüzde 1 artı onun KDV’si kadar
zamlar ilave edilince, Türkiye petrol fiyatları
konusundaki rekorunu devam ettiriyor. 2’de

Mustafa 
YILDIRIMMustafa YILDIRIM

Ters Açı
TOFED Genel Başkanı

H er geçen gün daha da ge-
nişleyen Kayseri kendisi-
ne yakışır bir terminale ka-

vuşuyor. Potansiyeli karşılamakta
zorlanan eski terminal şehir içinde

kalmış ve trafik yoğunluğuna sebep
oluyordu. 

Belediye çevre yolunu şehir dışı-
na taşırken terminali de şehir dışına
taşımaya ve yeni terminalin yapımı-
na karar verdi. Terminalin kim tara-
fından nasıl işletileceği yönündeki

tartışmalarla gerilimli günler geçiren
Kayseri’de sular durulmaya başladı.
Kayseri’de otobüs taşımacılığı yapan
yerel firmalar, terminalin BİOİ-
AŞ’la ortak işletilmesi yönündeki
isteklerini dile getirirken BİOİAŞ
önce buna yanaşmadı. BİOİAŞ’ın
bu tavrı üzerine Kayseri’deki 4 yerel
otobüs firması yeni otogara girme-
yeceklerini açıkladı. Ancak Kent Tu-
rizm’in yeni otogara gireceğini açık-
laması üzerine yaşanan olaylarda
Kent Turizm’in eski otogardaki ya-
zıhane tabelaları indirilmişti. Yaşa-

nan tüm bu gelişmeler sonrasında
Kayseri’deki 4 firma ile BİOAŞ ye-
ni otogarın ortak işletilmesi nokta-
sında anlaşmaya vardı.

KKaayysseerrii’’ddee yyeennii vvee mmooddeerrnn bbiirr flfleehhiirrlleerraarraass›› oottoobbüüss tteerrmmiinnaallii aaçç››ll››yyoorr.. YYaapp››mm››nnaa kkaarraarr 
vveerriillddii¤¤iinnddeenn bbeerrii ttaarrtt››flflmmaallaarraa kkoonnuu oollaann KKaayysseerrii TTeerrmmiinnaallii’’nnddee aannllaaflflmmaayyaa vvaarr››lldd››..

FFaattiihh KKAARRAATTAAfifi

KKUURRBBAANN
BBAAYYRRAAMMIINNIIZZ 

VVEE YYEENN‹‹ YYIILLIINNIIZZ
KKUUTTLLUU 
OOLLSSUUNN

Kayseri’de sular duruldu
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Akaryakıt vergileri
işletmeleri zorluyor

Petrol fiyatlarının durmak bilmeyen artışı
sektörümüzü çok büyük bir sıkıntıya

soktu. Özellikle Ortadoğu’daki gelişmeler,
buna bağlı olarak petrol fiyatlarındaki hızlı
artış ve petrol varilinin 90 dolar seviyesi üze-
rine çıkması ve Türkiye’de petrolün üzerine
konan vergilerle beraber, gerçekten sektörü-
müz çok zorlu bir döneme girdi. 

Petrolün 2 milyon 500 bin liraya, yani
ÖTV’ye de  yüzde 1 artı onun KDV’si kadar
zamlar ilave edilince, Türkiye petrol fiyatları
konusundaki rekorunu devam ettiriyor. Ka-
rayoluyla nakliye yapan ülkelerde petrol fi-
yatlarını bu kadar vergilendirirseniz, bu enf-
lasyonu olumsuz etki eder. 

Bugün bu ülkede üretilen tüm mamuller
karayoluyla nakliye ediliyor. Dolayısıyla ham
maddeden gıdaya kadar her türlü malın ni-
hai tüketici maliyetinde, ulaşımın maliyeti et-
kisini gösterir. Enflasyon oranı yüzde 10’un
altında ama gıdadaki artışlar yüzde 20’ler
seviyesine geldi. Bunun en önemli nedeni
petrol maliyetleri ve gübredeki maliyetler. Gı-
dayla başlayan bu şey bütün eşyadan her
türlü eşyalara kadar yansıyacak bir maliyet.
İnsan ulaşımının yüzde 95’i karayoluyla
nakledilen bir ülkede yaşıyoruz. Bugün gı-
dayla başlayan yarın dayanıklı tüketim mal-
larına yansıyacak.

Ulaşımla ilgili maliyetler hayatın içindeki
bütün girdileri yüzde 20 oranında artırırsa,
enflasyon yüzde 10’un altındadır demeye
de hakkı olmaz hükümetlerin. Bizim, sektö-
rün yaşamını belirlemek, sektörün koşulları-
nı belirlemek, sektörün koşullarını iyileştir-
mek gibi bir sorumluluğumuz var. Eskiden
akaryakıtlarda çok büyük bir kaçak vardı. Bu
giderek kontrol altına alındı. Ama bugün
esas sıkıntı Türkiye’de mazotun bu kadar
pahalı alınmasından kaynaklanan zorlayıcı
sistem. Bu, sektör mensuplarını, otobüsçü-
leri, bireysel otobüsleri 10 numara yağ kul-
lanmaya itiyor. Yağ kullanmak zorunda kalı-
yor meslektaşlarımız. Tabii şimdi bunu hükü-
met duyduğu zaman hemen yağa zam ya-
palım diyecek. Motorda kullanılması gere-
ken bir yağın yakıt olarak kullanılması itha-
latla elde ettiğimiz otomotiv ürünü olan oto-
büslerimize çok ciddi zararlar veriyor. İşlet-
me giderlerimizi uzun vadede arttırıyor.

Şu anda 10 numara yağın eğer otobüsler-
de veya motorlarda yakıt olarak kullanılma-
sına imkan olsaydı bunu satarlardı. Demek
ki bunun yağ olarak kullanılması lazım. Ama
çaresizlik insanlara her şeyi yaptırıyor ve
motorin yerine yağı yakıt olarak kullanmak
bir çıkış yolu, günlük çıkış yolu. Uzun vade-
de sıkıntı yaratıyor. Bir ara biodizel denilen
ne olduğu belli olmayan yağları, çıkma yağ-
ları, gıda yağları, yanmış gıda yağları bunla-
rı da yakıt olarak değerlendi sektörümüz.
Hala denizden karaya çıkan bir miktar kaçak
mazot var. Denizciler bunu denizde kullan-
mak yerine karadaki nakil vasıtalara satarak
haksız kazanç elde ediyorlar. Şu anda Tür-
kiye’de hali hazırda denizden, sınır kapıları-
mızdan ülkemize belli bir miktar kaçak yakıt
giriyor. Sektör mensupları da çaresiz bir şe-
kilde bunu kullanıyorlar. Hatta mazot almak
için yurtdışına çıkıyorlar. Şimdi bizim de
özellikle yurtdışına çalışan seferlerimizde
gümrüksüz yakıt alma hakkımızı elimizden
aldılar. Biz de döviz kazandırıyoruz yurt dışı-
na çıkarken bu ülkeye, insan taşıyoruz. Bel-
ki uçakla gidecek olan insanları taşıyoruz.
Dolayısıyla şu anda tırlara sağlanan imkan-
ların otobüslerden alınmış olması da bir
adaletsizliktir. 

Buradan Ulaştırma Bakanlığı’na, Maliye
Bakanlığı’na, ilgili tüm bakanlıklara bu çağrı-
yı yapıyorum. Biraz daha duyarlı olsunlar.
Otobüsçülük sektörünün üzerine bu kadar
gelinmemesi lazım.

Mustafa 
YILDIRIMMustafa YILDIRIM

Ters Açı
TOFED Genel Başkanı

Isuzu, üretim ve ihracat
hedefini büyüttü
ISUZU Pazarlama ve Sat›fl Direktörü Fatih Tamay, ticari araç sektöründe iç
pazar›n daralmas›na karfl›l›k ISUZU’nun sat›fl grafi¤inin artmas›n›n
nedenini, büyümeyi hedeflemifl olmalar›na ba¤lad›.

Hyundai ödüle
doymuyor
Hyundai’nin SUV seg-

mentinde yer alan
Santa Fe ve Veracruz

ile ödüle doymuyor.
Hyundai’nin SUV segmen-

tinde yer alan Santa Fe ve Ve-
racruz ile birlikte minivan seg-
mentinde yer alan Entourage
modeli, Amerikan IIHS tara-
fından ‘En Güvenli Araç’
ödüllerine layık görüldü.
NHTSA’nın (National High-
way Traffic Safety Associati-
on – Ulusal Otoyol Trafik Gü-

venliği Kurumu) Yeni Araç
Değerlendirme Programı
(NCAP) dahilinde yaptığı çar-
pışma testlerinden de 5 yıldız
ile en yüksek notu alan bu
araçlar, IIHS’nin gerçekleştir-
diği ön, yan ve arkadan yapı-
lan son çarpışma testlerinde de
en iyi sonuçları elde ettiler.
Hyundai’nin sadece Ameri-
ka’da satılan başarılı minivan
modeli Entourage, 3 yıl üst üs-
te bu ödülü kazanarak da
önemli bir başarıya imza attı.

Temsa’dan küçük
otobüste bir ilk daha
T emsa, küçük

otobüs kullanı-
cılarına yöne-

lik yeni bir adım daha
attı. 

Prestij Super Delu-
xe araçlarını satın al-
madan önce müşteri-
lerine test etme im-
kanı sunan Temsa,
tüm bayilerine test
sürüşü için Prestij
Super Deluxe gön-
derdi.

Türkiye’nin ön-
de gelen ticari araç
üreticilerinden
Temsa, Ağustos
ayında lansmanını yaptı-
ğı Prestij Super Deluxe

aracını müşterilerine
test ettiriyor. Yurt ça-

pındaki Temsa yetkili
satıcılarının tamamında
hazır bulunan Prestij
Super Deluxe araçlar-
larla, satın alma öncesi

deneme sürüşü yapıla-
bildiği kaydedildi. 

Temsa’nın Adana fab-
rikasından, plakalı ola-
rak yola çıkan test sürüş
araçları, İstanbul Ticari
Araçlar ve Yan Sanayi
Fuarı’nda da ziyaretçile-
rin ilgi odağı oldu. Ada-
na’dan Fuar alanına,
Yüreyir-Adana- Mer-
sin-Konya-Antalya-De-
nizli-Balıkesir-İzmir-
Çanakkale-Keşan- Edir-
ne-Lüleburgaz ve Çorlu
güzergahı üzerinden ge-
len 18 Prestij Super De-
luxe aracı, fuar ziyaret-
çileri tarafından da test
edildi.

F atih Tamay, Japon ISU-
ZU’nun, Türkiye’nin ti-
cari araçtaki avantajlı

durumunu ISUZU’da kullan-
mak istediklerini de belirterek,
Gebze Şekerpınar Tesisi’ni Av-
rupa ve Kuzey Avrupa için bir
üretim üssü yapacaklarını da
ifade etti.

İHRACATTA 100 BİN ARTIŞ
Ticari araç ihracatının yıl so-

nu itibariyle geçtiğimiz yılın
altında kalmayacağını düşünen
Fatih Tamay, “Son aylarda ih-
racatta bir hareketlenme var. O
yüzden de bizim açımızdan ih-
racatta geri kalınmayacak. Ra-
kiplerimize bakıldığı zaman da
ticari araçların çok olumsuz bir
yönü olmayacağını düşünüyo-
ruz. Geçen yılla bu yıla bakıldı-
ğı zaman ihracatta, yaklaşık
olarak 100 bin civarında bir ar-
tış olacak. Ama bunun ne ka-
darı otomobilden ne kadarı ti-
cari araçtan geleceği konusun-
da bir şey söyleyemiyorum.
Çünkü yıl sonu itibariyle daha
kolay değerlendirebiliriz” de-
di. 

SEKTÖR HAREKETLNDİ
Tamay, iç pazarla ilgili daralma-

nın kaynağını ise şöyle açıkladı:
“Geçen yılın ikinci yarısında Türki-
ye’nin önünde iki tane seçim vardı.
Bu iki seçimde de sektörde çok bü-
yük problemlerin çıkacağı varsayı-

lıyordu. Böyle bir beklenti vardı.
Dolayısıyla ticari araç sektörü aynı
zamanda da daralmıştı. Seçimlerin
ikisi kazasız, belasız güzel bir şe-
kilde sonuçlandı. Böylece bu olum-
suz beklentiler de sona erdi ve ye-
rini olumlu beklentilere bıraktı” Fa-
tih Tamay, bunun da pazarın biraz
daha hareketlenmesine neden oldu-

ğunu belirterek, “Sonuçta
yıl sonu itibarıyla, küçük
de olsa bir daralma yaşa-
nacak. İlk 6 ayda ise da-
ralma çok büyüktü. Bu
daralma, birincisi bu
olumsuz beklentilere bağ-
lı. İkincisi de tamamen
bundan kaynaklanan eko-
nomik kriz beklentisine.
Yani seçim sonuçları kötü
olursa, ekonomik kriz çı-
kar, o yüzden problem çı-
kar diye düşünülüyordu.
Bunların olmayacağı orta-
ya çıktığı zaman, yılın son
3–4 ayında hareketlenme
başladı ama bu hareket-
lenme yılın tamamını kur-
tarmaya yetmedi. Sadece
daralmayı küçültme yö-
nünde olumlu oldu” dedi.

DARALAN PAZAR DA
BİLE ISUZU BÜYÜYECEK

Daralan pazarda ISU-
ZU’nun genişlemesinin
sebebinin de büyümeyi
hedeflemiş olmalarından
kaynaklandığını ifade

eden Fatih Tamay, sözlerine şöyle
devam etti: “Aynı hedefimiz
2008–2009 yıllarında da olacak.
Pazar daralsa da genişlese de her
halükarda pazar payı olarak büyü-
yeceğiz. Bu bir hedeftir. Bu hedefe
yönelik yapılan çalışmalarla,  pa-
zarlama faaliyetleriyle, müşteri

ilişkileriyle bu hedefi yakalamaya
çalışıyoruz. Ne mutlu bize ki yaka-
ladığımızı da biliyoruz”. 

HİSSELERİNİ ARTTIRMAK İSTİYORLAR
Japon ISUZU ile çok güzel ve

çok verimli olacağına inandıkları
bir iş birliği içerisinde olduklarını
dile getiren Tamay, Japon Isu-
zu’nun Türkiye’deki hisselerini
artırmak istediklerini de belirtti.
Fatih Tamay şöyle devam etti:
“Bu da çok sevindirici bir geliş-
me. Türkiye’nin ticari araçtaki
avantajlı durumunu ISUZU’da
kullanmak istiyorlar. Gebze Şe-
kerpınar Tesisi’ni Avrupa için
özellikle ve Kuzey Afrika için bir
üretim üstü yapmak istiyorlar.

Bunun için de ortak çalışmaları-
mız var. Geçtiğimiz hafta Japon
ISUZU’nun Başkan Yardımcısı
Mr. Goro Shintani de bu konuda
bilgiler verdi basına. Toplam 25
bin araçlık bir rakam var. Bu 25
bin aracın üretim üssünün tama-
mının Türkiye’de olma şansı var.
Bu da önümüzdeki yılın ortaları
civarında ortaya çıkacak. Biz bu
yılın son aylarında, 2008 yılının
son aylarında önümüzdeki yılın
Türkiye’nin Pikap üretimine pilot
olarak başlayacağız.  Japon ISU-
ZU ile işbirliğimiz şu an sadece
D-Max üzerine olacak ama deva-
mında bütün M serisi, kamyon,
kamyonetler ve otobüslerin tama-
mı olabilir”  
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Örgütlü taşımacılık
Türkiye’de taşımacılık; hava, deniz, kara ve

demiryolu olmak üzere 4 modda gerçek-
leşmektedir. Taşımacılık denince de şüphesiz
bu 4 ana mod akla gelir…

Gelişen teknoloji ile birlikte taşıma modları-
mızda dünya standartlarının üstüne ulaştı. Bu-
rada dikkatinizi çekmek istediğim önemli bir
konu üzerinde durmak istiyorum: “Türkiye Ta-
şımacılar Platformu.”

“Türkiye Taşımacılar Platformu” oluşturul-
ması noktasında gazetemiz Taşımacılar ile bu-
nu tartışmaya açmak istiyorum…

Taşıma alanlarına baktığımız zaman her
sektörün kendi dernekleri olduğunu görüyo-
ruz. Sektörde yaşanan sorunların çözümü
noktasında bu derneklerin çalışması belli bir
noktadan sonra yetersiz kalıyor. Bu sorunların
çözüme kavuşması için ortak hareket şart!..

Dünya artık globalleşiyor ve globalleşen
dünyada her ne kadar Avrupa Birliği standart-
larında taşımacılık yapsak da daha üst nokta-
lara çıkmamız gerektiğine inanıyorum ve bun-
dan dolayı da üstüne basa basa diyorum ki; ül-
ke genelinde faaliyet gösteren taşıma dernek-
leri bir araya gelerek “Türkiye Taşımacılar Plat-
formu”nu oluşturmalıdır…

Karayolu taşımacılık sektöründe faaliyet
gösteren kooperatifleri saymazsak, yerel ve
genel olmak üzere 100’ün üzerinde dernek
vardır. Bunlar arasında önemli konumları bulu-
nan dernek ve federasyonlardan bazıları ise;

TOFED: uluslararası karayolu yolcu taşıma-
cılığı yapan otobüs firma sahiplerinin ve birey-
sel otobüsçülerin destek verdiği bir federas-
yondur.

UND: Uluslararası Nakliyecilerin kurmuş ol-
duğu ve büyük bir kitleye hitap eden bir derne-
ğimizdir.

RODER: Uluslararası Nakliyecilerimizin
destek verdiği diğer bir derneğimizdir.

KAİD: Kargo taşımacılarının bir araya gele-
rek kurumsallaşma adına kurduğu dernektir.

Yukarıda yazdığım karayolu taşıma sektö-
ründeki derneklerden sadece bir kaçıdır. Bah-
settiğim bu dernekler, karayolu taşımacılık
sektöründe söz sahibi olan derneklerdir. Ta-
mam, bu derneklerimiz üyeleri adına güzel iş-
ler yapmaya çalışıyorlar ama belli bir noktaya
kadar. Ondan sonra bir arpa boyu ilerleme
kaydedilmiyor.

Burada tıkanıklığın başlıca nedenleri ara-
sında dernek sayısının fazla olması ve her ka-
fadan ayrı bir ses çıkmasından kaynaklan-
maktadır. Hiçbir derneğimizi zan altında bırak-
mak istemiyorum ancak, bir derneğin “ak” de-
diğine diğer dernek “kara” diyerek karşı çıkı-
yor. Hal böyle olunca da sorunlar çözüm yeri-
ne katlanarak büyüyor…

Bugün karayolu taşımacılık sektörünün ya-
şadığı en büyük sorunların başında akaryakıt
gelmektedir. Taşımacı, kazandığı paranın bü-
yük bir bölümünü akaryakıta vermekte ve do-
layısıyla büyük emek ve umutlar bağladığı
aracını yenileyememektedir. Bu karayolu yol-
cu taşıma sektöründe de aynı, yük taşımacılık
sektöründe de aynı…

Taşımacılık sektöründeki sivil toplum örgüt-
lerinin bir yandan demokratik, akademik ve
mesleki çalışmaları devam ederken diğer yan-
dan da bir araya gelerek oluşturulacak “Türki-
ye Taşımacılar Platformu”na destek vermeli-
dirler. Ancak sektörde yaşanan sorunlar ortak
hareketlerle çözüme kavuşur…

Temennimiz, örgütlü bir taşımacılık sektö-
rüyle, sorunların çözüme kavuştuğu sorunsuz
bir taşımacılık sistemidir.

Mevlüt
İLGİN

Mevlüt İLGİN

TOFED Genel Sekreteri

Minitur 2008’e haz›r
2 008 yılında da 2009’a hazırlık yapmak

için yatırımlarına devam edecek olan
Mehmet Öksüz, kaptanların hepsinin

eğitimden geçtiğini, araçların hepsinin
VIP’lerini yaptıkla-
rını ve yeni sürümün
hazırlığı için bekle-
diklerini ifade etti.  

Kaptanların eğiti-
mine çok önem ver-
diklerini dile getiren
Mehmet Öksüz,
“Turizm Taşımacılar
Derneği olarak,
Otobüsçüler Fede-
rasyonu Mercedes
ve Volkswagen’in
de katkısıyla beraber
şoförlere gereken
eğitimi veriyor. Ay-
rıca üç sene önce-
sinden beri kaptan-
lara davranış eğiti-
mi de verilmeye başlandı. Bu sene başlatılan
yeni bir uygulamada da kaptanların sağlık eği-

timlerini otogarda Tüm Otobüsçüler Federas-
yonu veriyor” diye konuştu.

Viano’da ruhsat sorunumuz var
Mercedes, Isuzu ve Volkswagen turizmci-

lik açısından en el-
verişli, en rahat
bulduğumuz araç-
lar. Biz de o neden-
le bu araçları tercih
ediyoruz. Yerli tu-
ristler de bu araba-
ları tercih ediyor.
Viano’dan 5 adet
aldık.

Çünkü, 4+1 Via-
no’da bir ruhsat
problemimiz vardı.
4+1 kamyonet ola-
rak giriyor. Kamyo-
net olarak da turizm
belgesi alamadığı-
mız için, Viano’yu
çok fazla tercih et-

miyoruz. Ama Caravella 9+1 olduğu için mi-
nibüs sınıfına giriyor.

Minitur’un sahibi Mehmet Öksüz, filosunu 2008 y›l›na haz›r-
lamak üzere 10 adet Isuzu Turkuaz, 10 adet Volkswagen Ca-
ravella, 10 adet Mercedes Sprinter, 5 adet Mercedes Viano,
5 adet de Volkswagen Crafter ald›. 

Otokar, Doruk Denizlililerin de hizmetinde
Otokar’ın toplu taşı-

ma araçlarından
Doruk, Denizli

Halkaya Turizm firmasının
da tercihi oldu. 

Halkaya Turizm tarafın-
dan özel halk otobüsü ola-
rak şehir içi toplu taşımacı-

lık amacı ile kullanılacak
olan 10 adet Doruk’un tesli-
matının geçtiğimiz günlerde
Otokar yetkilileri tarafından
gerçekleştirildiği bildirildi.

Gerçekleştirilen teslimat
törenine Halkaya Turizm
adına Halil Karakaya ve

Otokar Ticari Araçlar Satış
Bölge Sorumlusu Murat To-
run’un katıldığı kaydedildi. 

Dört silindirli Euro III
Deutz motora sahip olan ve
yaklaşık 70 kişiye varan ta-
şıma kapasitesine sahip Do-
ruk otobüslerinin, teslimat
töreninde konuşan Halil
Karakaya, otobüs tercihinde
kaliteyi ön planda tuttuğunu
ifade etti. 

Safa Turizm de
“Prestij
Deluxe” dedi
S afa Turizm Uluslar arası Taşımacılık Oto-

motiv İnşaat Gıda Ticaret ve Sanayi Limi-
ted Şirketi, Temsa bayii Maroto’dan bir

adet Süper Prestij Deluxe aldı. Teslimat törenin-
de firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Hasan San-
sar ve Genel Müdür Bülent Sansar da vardı. Ara-
cın anahtarını
firma yetkili-
lerine Maroto
Otobüs Satış
Müdürü Er-
man Geyik
teslim etti.
Süper Prestij
Deluxe’ü uy-
gun yakıt sar-
fiyatı sağladı-
ğından dolayı
tercih ettiklerini dile getiren Safa Turizm yetkili-
leri, “Super Deluxe en zor koşullarda bile kon-
forlu bir sürüş ve son teknolojiye göre üretilmiş
aksesuarlarıyla modern ve keyifli bir yolculuk
sağlıyor” dedi

AZ-AL Turizm
vizyonla büyüyor

Çayırağası’na 2 Travego
ayırağası VIP Tu-
rizm, Gaziantep
Koluman’dan 2
adet Travego 17

SHD alarak filosunu tak-
viye etti.

Firmanın özel isteği üze-
rine, Travego’lar özel ya-
pım olarak Gazian-
tepspor’un renklerine bü-
ründü. Firma, 2008 yılında
da Travego alımlarına de-
vam edecek. Kaptanlara
verilen eğitimden sonra,
firma sahibi Ali Soybay,

aracın anahtarını Gaziantep
Koluman Otobüs Satış Mü-
dürü Devrim Bayhan’dan
teslim aldı. Teslimat töre-
ninde, Firmanın İstanbul
Bölge Müdürü Şevket Çi-
visöken, firmanın Adana
yazıhanesi sahibi Mehmet
Ali Geçör, kaptanlar Ali
Tokuşoğlu, Aytur Atalar ve
MBT Otobüs Satış Büyük
Müşteri Danışmanı Alpin
Yıldırım, Mercedes tesli-
mattan Hüseyin Bayrak ve
Ziya Kersin hazır bulundu.

Ç

Ağırlıklı olarak öğren-
ci taşımacılık sektö-
ründe hizmet veren

AZ-AL Turizm, 2007 filo
yatırımlarını 10 adet Renault
Master alarak tamamladı.

Filosunda 40’a yakın öz-
mal, portföyünde ise 420
adet araç bulunan AZ-AL
Turizm, yatırımlarını sürdü-
rürken, İlkem Turizm firma-
sıyla da farklı bir kulvarda
vizyon geliştiriyor.

Teslimat sonrası
Taşımacılar Gazetesi’ne özel
değerlendirmelerde bulunan
AZ-AL Turizm ortakları
Aziz Baş ve Ali Bayrakta-
roğlu, personel ve öğrenci
taşımacılığı sektörüne ilişkin
açıklamalarda bulundu. Filo-
larında 2-3 yaşın altında araç
çalıştırmadıklarını dile geti-
ren firma ortaklarından Aziz
Baş, sektördeki kar marjları-

nın düşüşüne dikkat çeke-
rek, “Satarken kazanma ola-
yı bitti. Eskiden 10 lira’ya al-
dığımız aracı 2-3 sene sonra
10-12 lira’ya satıyorduk. Bu
dönemler bitti artık. Kar
marjları ve enflasyon bu du-
rumda etkili oldu. Sistem
öyle bir konuma geldi. 40-
50 lira’ya aldığımız aracı ay-
nı fiyata satamayacağımızıı
biliyoruz. Onun için fiyat
yönünden uygun, kalite yö-
nünden yüksek araç istiyo-
ruz.” dedi.
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Sorunlara çözüm
üretmeliyiz

Bayram havasının sektöre hakim ol-
ması nedeniyle, sorunlarımız birkaç

gün gündemimizin ertelenmesine neden
olurken, bayram sonrasında yine ağla-
ma duvarına döneceğiz. Acı ama gerçek
bu.

Gelelim kış sezonundaki makus talihi-
mizin gerçek yüzüne. Bizler, yani birey-
sel otobüsçüler, maliyetlerin artmasın-
dan dolayı, kendimize günlük çözümler
üretmek zorunda kaldığımızda, ayrı bir
maliyet getirdiğimizi bile bile bu yola
başvuruyoruz.

Nasıl mı?
Büyük İstanbul Otogarı’nın altına bir

inin ve alt katlarda biraz gezinin baka-
lım, neler göreceksiniz?

Gördüklerinizden ne kadar etkilene-
ceksiniz? Açıkçası çok merak ediyorum.
En iyisi ben söyleyeyim size. Bireysel
otobüsçü, mazot yerine çok amaçlı yağ
olan 10 numara yağ kullanmakta. Çünkü
mazot maliyetini 2 milyon 500’lerden,
bin 700’lere indirme çabası içindeler. İfa-
de etmek istediğim konu, çaresizliğin in-
sanlarımızı nelere ittiğini izah etmek.

Gelelim bu çaresizlik içindeki insanla-
ra! Sivil toplum örgütleri olarak bizim na-
sıl çare ürettiğimiz ya da üretebildiğimiz;
bizim asıl sorgulamamız gereken konu-
lar bunlar olmalı. Bizler sivil toplum kuru-
luşlarının temsilcileriyiz. Bu sorunlara
toplumsal sorunlar bulmak bizim görevi-
miz olmalı. Maalesef, etkinliğimizi yeter-
li olarak göstermekte acizlik içerisinde-
yiz. Buna rağmen bireysel otobüsçüler
derneği BOSYAD olarak, siyasi irade-
den istediğimiz yani hakkımız olan talep-
lerimize olumlu cevap alamadığımız gibi
‘bugün değil, yarın konuşuruz’ mantığı
ile zamanı ve zemini katletmekten öteye
gidemiyoruz. Biz de bu şartlar karşısın-
da kendi çözümlerimizi kendimiz üret-
mek adına BOSYAD olarak OPET ile
yüzde 9 indirimli sözleşme imzalamış
bulunmaktayız. Bütün otobüsçülerimize
bu konuda bayram müjdesi de vermiş
olayım. İleriki zamanlarda yine bireysel
otobüsçülerimiz adına, daha güzel kat-
ma değer elde edebilecekleri sözleşme-
ler yapacağız. 

Bunu da yine ilk defa  Taşımacılar Gaze-
temiz’de sizlere ulaştıracağız. Bu kazanım-
larla ilgili toplantılar yapacağız. Bu konudaki
davetlerimize mutlaka katılmalısınız ki hem
sektör hem de bireysel otobüsçülerimiz her
şeyi bilsinler. Çünkü sorunlarımıza mutlaka
kendi içimizde çözüm üretmek zorundayız.

Önümüzdeki sayılarda daha güzel haber-
ler vermek dileğiyle Kurban Bayramınız’ı
kutlar, kazasız-belasız yolculuklar, iyi ka-
zançlar, bol bereketler diliyorum.

Son sözüm yine sektörden içeri!..

Hüsamettin
AYDIN

Hüsamettin AYDIN

BOSYAD Başkanı

Otobüsçüye güvenli
yol lazım mı (ş)

2007 seçimleri öncesidir. “AKP’nin mil-
letvekili adayları, TOFED’ e geliyorlar-

mış, sorunlar, etkileri çözümleri ve aday
parti görüşleri olabilirlikler – olamazlıklar,
belkiler görüşülecekmiş” diye ben de çağ-
rılırım.

ADAYLAR KARŞIMIZDA
Birkaç gün öncesinden hazırlıklar yapa-

rım. Yakınlarda oluşmuş otobüslü faci-
alardaki ve yapılmış, yapılmakta olan,
mevcut çeşitli yol güvenliği sorunlarının
çözümlenebilirliği etrafında, beş başlıklı
bir dosya ve özetini hazırlayıp, toplantı
salonuna girerim. Beş adaydan, Sn. Baş-
bakan’a en yakın isim Sn. Prof. Dr. Ömer
Dinçer’dir. 

TOFED Genel Başkanı Sn. Yıldırım,
toplantıdan erken ayrılır, vekili toplantıyı
yönetecektir (Sn. ARTTIRDI).

OTOBÜSÇÜNÜN TEK SORUNU YA-
KIT? 

TOFED camiasından, yaklaşık 20 de-
ğerli şahsiyet vardır. Genellikle yakıtın bir
şekilde ucuzlatılması gereğini dillendir-
mektedirler. Şaka, ironi ile karışık, “Mazot
1 lira olacak!” diyen partilerle kızıştırmalar
yapılır. 

“MAZOT UCUZLAMAZ!”
Sn. Dinçer, böyle bir anlamı ortaya koy-

du. Çünkilerini açıkladı: “Bütçede yakıt
ÖTV+ KDV girdisine muhtacız. 8-10 mil-
yar dolar kadar” dedi yanılmıyorsam.
Kendisine,kaçak yakıtla mücadelenin bu
kaynağı geçeceği çokça söylendiyse de
o, havadaki kuş, otobüsçü, eldeki (o kü-
mesteki) kazdı ve ağlasa da gülse de yo-
lunacaktı.”

OTOBÜS NE YAPAR?
Her halükârda yola gider. Mazot ucuz-

dur, pahalıdır; otobüs yola gidecektir. Az
yolcu – çok yolcu demeden, gidecektir.
Gitmemek de bir tür, piyasadan silinmek-
tir.

GÜVENSİZ YOLDA MI GİTSİN?
İnancıma, pek çok inançlara göre, “gü-

venli yol” tercihtir. Ben de, “gereksiz de-
kor” değilim ya… Kendi inancıma göre,
“yakıt olmadı,  güvenli yol isteyelim, bu da
bana düşer” diyerek, toplantı başkanın-
dan söz istedim; verdi (teşekkürler ). 

“Sn. Adaylar, Sn. Hocam, otobüsçü ve
diğer paylaşımcı için potansiyel yol tehli-
keleri şunlar, son bir haftadaki otobüslü
facialar ve yol kusurları kaza sonrası tuta-
nakları, yasa, denetimci…” derken, ilk 2
veya 3’üncü cümlemde toplantı başkanı-
mız sözümü kesti (teşekkürler): “Bir daki-
ka, Ahmet Bey, biz burada otobüsçünün
sorunlarını konuşuyoruz, siz trafiğe girdi-
niz. Bu toplantının konusu değil!” 

BEN YANILMIŞIM?
“Özür dilerim Sn. Başkan, ben zannet-

miştim ki otobüsçü yakıtı ucuza hatta
ucuz almasa bile yola gidecektir. Dolayı-
sıyla güvenli yola muhtaçtır. Tazminat kıs-
kacında olmayan firma da yok gibidir,
ama demek ki ben yanılmışım” dedim ve
sustum.

DOSYALAR ADAYLARA
Sözlü olarak herkesle paylaşamadık,

adayların bu konuda olası sözlerini ala-
madık, bari şu dosyaları çıkışlarında
adaylara vereyim, boşa da gitmesin diye,
toplantı sonuna kadar kaldım ve “konuşu-
lamamış dosya” olarak verdim.

DİNÇER DE TRAFİKZEDE OLDU
‘Bakan olur’ diye umulan Sn. Dinçer,

vekil olduktan sonra trafikzede oldu. Hem
de başka bir vekil arkadaşıyla. O dosyamı
ne etti, son olay sonrasında hatırladı mı
bilmem, ama en azından, o acıyı yaşayın-
ca çözümcülük gelişmiş olabilir. Geçmiş
olsun dileğimizi tekrarlayalım!

LATİF KARAALİ’YE TEŞEKKÜRLER 
Sn. Karaali, geçen haftaki yazısında;

yol güvenliği sorununu çok ayrıntılı bir şe-
kilde işlemişti. Hem konuya yer verdiği
hem ayrıntıları dağarcığında bulundurdu-
ğu hem de çok iyi bir şekilde işlediği için,
candan kutluyorum, teşekkür ediyorum.
Bilindiği gibi; hem otomotivci hem taşıma-
cı hem de trafikzede firmalarımız arasın-
da bulunuyorlar.

TAZMİNATSIZ, YOL DÜZELMEZ?
Bunun, Sn. Binali Yıldırım dönemine rast-

lamasını istemezdim ama maalesef kendi-
sini yanıltan kurmay kadrolar olduğu anlaşı-
lıyor. Otobüsçünün, yol kusurlarına karşı
açacağı davalar, belki de o kadroların cep-
lerini yırtarak, gözlerini açabilecektir. Ayrı-
ca, iyileştirme finansmanı taleplerinin karşı-
lanması için, TBMM Plan ve Bütçe Komis-
yonu’na kanıt olarak sunulabilecektir. 

Ahmet
TÜRKOĞLU
Ahmet TÜRKOĞLU

YTGK- DER BAŞKANITTrraakkyyaa’’nn››nn mmooddeerrnn
tteerrmmiinnaallii EEddiirrnnee’’ddee

E dirne’nin önde gelen
otobüs firmalarından
Volkan Turizm sahiple-

rinden Salim Altunhan, Edirne
Otogarı’nın büyük bir değişim
yaşadığını belirterek, “Otogarı-
mız, Türkiye’nin birçok şeh-
rinde olmayan düzene sahip.
Yaklaşık 1 yıldır otogarımızda
çığırtkanlar da yasaklandı. Oto-
garımızdaki güvenlik görevli-
leri ile ortak çalışmalarımız so-
nucunda Edirne Otogarı bam-
başka bir hüviyete kavuştu”
diye konuştu. 

Günde yaklaşık 200 aracın
giriş-çıkış yaptığı Edirne Oto-
garı’nda Otogar Jandarma Tra-
fik ekipleri de yoğun mesaide. 

Edirne Otogarı’ndaki değişi-
mi yerinde inceleyen ekibimiz,
otogardaki son durumu göz-
lemledi. Bölgede bulunan Jan-
darma Trafik Ekipleri denetim-
lerini sıkı tutuyor. 4925 sayılı
Karayolu Taşıma Kanunu çer-
çevesinde otobüslerde bulun-
durulması gereken tüm belge-
ler jandarma güvenlik ekipleri
tarafından sıkı takip altında. 

Araçlarda bulunması gere-

ken, yangın tüpü, ilkyardım
çantası, zincir, takoz, çekme
halatı, boyunluk, reflektör gibi
tüm ekipmanlar Edirne Oto-
gar’ında eksiksiz bulunuyor.
Öte yandan Aralık ayı sonu iti-
barıyla otobüs sürücüleri içini
gerekli olan, SRC, Psikoteknik
Doktor Raporları da Edirne
Otogarı’nda tamamlanmış du-
rumda.

Sayın Latif Karaali’ye Teşekkürler
Edirne Otogar›, Trakya Bölgesi’nin ça¤dafl yüzü konumunda. Son 1
y›lda büyük bir de¤iflim geçiren bu terminal, yepyeni düzeni, sessizli¤i
ile oldukça farkl› bir çizgi tafl›maya devam ediyor. 

Otobüsçü bayramda nefes aldı
K urban Bayramı nedeniyle otobüsle-

rin bir hafta süreyle dolması, se-
zonluk da olsa otobüsçünün yüzü-

nü güldürdü. Taşımacılar Gazetesi olarak
Büyük İstanbul Otogarı’ndaki firmalarla ko-
nuştuk ve Kurban Bayramı öncesinde oto-
büslerdeki doluluk oranlarıyla ilgili görüşle-
rini aldık.  

Bayram öncesi bir sessizliğin söz konusu
olduğunu, sadece Aralık’ın 17,18 ve19’unda
bir yoğunluk yaşanacağını belirten Balıkesir
Uludağ Turizm İstanbul İşletmecisi Mustafa
Pak, “Kurban Bayramı’nın insanlara getirdi-
ği ekstra bir yük var. Bu da insanların kurban
kesme isteği. Çoğu insan kendi bulunduğu
yerlerde, bir bölüm insan da memleketinde,
köyünde, kasabalarında kurban kesmek ister.
Bizim Ege Bölgesi’nde çalışan firmalar ola-
rak bir şansımız var.  Ayın 17 veya 18’inde
Manisa Bölgesi’nde yemin töreninin de ol-
ması bizim için bir avantaj” dedi. 

“Kurban Bayramı ayrıca var olan korsan
taşımacılığı da arttıracaktır “ diyen Pak, söz-
lerini şöyle bitirdi: “Korsan taşımacılar en
kötü şartlarda taşımacılık yaptıkları halde  ful
yolcu taşıyorlar. Her firma yeterli sayıda ek
sefer koyamayacaktır. Çünkü oldukça çok
sayıda otobüs hacca gitmiştir. Dolayısıyla
otobüs sayısında da bir azalma vardır”

Kurban Bayramı nedeniyle otobüslerde
yer olmadığını dile getiren Has Turizm Yö-
netim Kurulu üyesi Nezih Kara, “Eğer aracın
evraklarını yetiştirebilirsek ek sefer koymayı
düşünüyoruz. Kurban Bayramı’nda tatil sü-
resi uzun olmadığı için; Ramazan Bayramı
ile arasında çok fark yaşanmıyor. Zaten bay-
ram süresince 3 gün üst
üste tek yön dolu. Bay-
ram dönüşleri de dolu”
dedi. Kara, “Bayramlar-
da artan korsan taşımacı-
lık konusunda gereken
yapılıyordur diye düşü-
nüyorum. Korsan taşıma-
cılık her bayramda yaşa-
nıyor ama geçen bayram-
da öyle bir durum yaşa-
madık; çünkü Ulaştırma

Bakanlığı ve TOFED
korsancıların peşinde. Is-
parta’da meydana gelen
uçak kazasından sonra
belli bir oranda havayo-
lundan karayolu yolcu
taşımacılığına yüzde 5
civarında bir kayma ol-
du. Bu Atlas Jet’in kay-
bıdır.  Yolcular, bu kaza-
dan sonra THY veya otobüslere yönelmiştir.
Ama bu oranın yüzde 5 ‘ten fazla olacağını
tahmin etmiyorum. Ucuz fiyat politikası uy-
gulandığı müddetçe bunlar olabilir” şeklinde
konuştu.

Has Diyarbakır firma sahibi Lütfi Çalışır,
“Kurban Bayramı’nda otobüslerde yolcu sa-
yısındaki artış bir haftalıktır.. Ayrıca hiçbir
bayramda mazot bu kadar çok yükselme-

mişti. Akaryakıttaki bu
yükselme, firmaları kon-
tak kapatma noktasına bi-
le getirebilir. Motorinde-
ki bu pahalılığa karşı bü-
tün otobüsçüler yağa yö-
nelmek zorunda kaldı.
Yağ da otobüsçüyü yarı
yolda bırakıyor. Ama de-
nize düşen yılana sarılır.
Buna en kısa zamanda
çare bulmak lazım” dedi.

Kurban Bayra-
mı’nda otobüslerin sa-
dece üç günlük seferi-
ne talep olduğunu söy-
leyen Lider Turizm İs-
tanbul İşletmecisi
Mustafa Kaya, “Bay-
ram öncesi, hafta sonu
bir yoğunluk başlıyor.
İlave servislerimizi de

koyduk. Ek seferler yapıyoruz. Özellikle An-
kara-İstanbul güzergâhına bayağı bir talep
var ama sadece yolcu taşıyoruz. Hiçbir şekil-
de kazanç yok. Her zaman Kurban Bayramı,
Ramazan’dan çok daha iyi geçer. Zaten bu
kalıplaşmıştır. Yaklaşık yüzde 50 fark olur.
Çünkü, herkes memleketinde kurban kes-
mek istiyor” dedi.

Çanakkale Truva Seyahat İstanbul İşletme-
cisi Sinan Uzun, Aralık’ın 14’ü ile 24’ü arası
hem gelişlerde hem de gidişlerde otobüslerde-
ki yolcu sayısında bir yoğunluk olduğunu be-
lirtti. Uzun, “Ramazan Bayramı, Kurban Bay-
ramı’ndan daha iyiydi. Ramazan’dan bu güne
kadar geçen günlerde, durum çok kötüydü.
Ben 1978’den beri bu sektördeyim. O yıldan
beri en kötü dönemi geçirdik diyebilirim. İyi
olan tek yön, korsan taşımacılıkta eskiye oran-
la biraz azalmanın olması. Belki her firma kor-
sandan şikayetçi ama bizim çalıştığımız hatlar-
da yok denecek kadar az. Sanırım Doğu ve Ka-
radeniz’de çok fazla” dedi.

Yıllardan beri, Kurban Bayramı’nda yolcu
doluluk oranlarının, Ramazan Bayramı’na gö-
re her zaman fazla olduğunu belirten Pamuk-
kale Turizm İstanbul Bölge İşletmecisi Hüse-
yin Arttırdı, “Çünkü Ramazan’da memleketi-
ne gidemeyenler, Kurban Bayramı’nda gitme-
yi tercih ederler. Bu nedenle bu Kurban Bay-
ramı’nda da beklentilerin üzerinde yolcu sayı-
sında artış yaşanıyor. Otobüsçünün bu bayram
yoğunluğunu kazasız, belasız atlatmasını te-
menni ediyoruz. Otobüs yolcusu artık özüne
döndü. Daha önceleri kaybettiğimiz yolcuyu
uyguladığımız fiyat politikasıyla tekrar kazan-
dık” dedi.
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“Rüzgar Mehmet”,
y›l›n kaptan› seçildi

T emsa tarafından
2006 yılında ilki
verilen “Yılın

Kaptan Şoförü” ödülünün
bu yılki sahibi “Rüzgar
Mehmet” lakabıyla tanınan
Mehmet Devşiren oldu.

Devşiren, ödülünü
Temsa Genel Müdürü
Mehmet Buldurgan’dan
aldı. İki yıldır sürdürdükle-
ri projenin, sektörde yankı
uyandırmaya devam ettiği-
ni dile getiren Buldurgan,
“Kaptan şoförler, muavin-
ler, firma sahipleri ve çalı-
şanları olmak üzere tüm ta-
şımacılık sektörü, sosyal
sorumluluk projemizde bi-
zi desteklemeye devam
ediyor. Değerli jüri üyele-
rimiz tarafından seçilen

kaptan şoförler, meslek-
taşlarına örnek oluyor ve
bu mesleğin sektörde
hak ettiği konuma taşın-
masına liderlik ediyor.
Ayın Kaptan Şoförü pro-
jemiz aracılığıyla, hedef
kitlelerimizle yakın iliş-
kiler kurmaya devam
edeceğiz” dedi.
Akademi, medya ve

sektör temsilcilerinde olu-
şan jüri tarafından yılın
kaptan şoförü seçilen
Mehmet Devşiren, Aksa-
ray-Konya yolunda soğuk-
kanlılığı sayesinde Ürgüplü
bir eczacının hayatını kurta-
rışını şöyle anlatıyor:
“Adamın bir bacağı tama-
men kopmuş, bir bacağı da
kısmen kopmuştu. İp ara-
dım, bulamadım. Sonra ak-
lıma kravat geldi. Muavi-
nin ve kendimin kravatları-
nı çıkarıp yaralının bacakla-
rına bağladım ve kan kay-
bını önledim. Bir bacağı
kurtuldu, diğerine protez
takıldı. En önemlisi hayatı
kurtuldu.”
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MYE’nin
sınırlandırılması

doğru mu?
İstatistiğin hayatımızda çok önemli

bir yer tuttuğu konusunda herhalde
hiç kimsenin itirazı yoktur sanırım. İs-
tatistik verilerin kullanılmasında en
önemli faktörün parametrelerin doğru
seçilmesi olduğunu düşünmekteyim.

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştır-
ması Genel Müdürlüğü 21.06.2007 ta-
rihinde yayımladığı 33 sayılı genelge
ile mesleki yeterlilik eğitimi hizmetleri-
nin yurt sathının her tarafına dengeli
bir şekilde dağılması ve hizmetin va-
tandaşın ayağına götürülmesi mantığı
ile bazı düzenlemeler ve bunun yanın-
da sınırlamalar getirmiştir.

Devlet her zaman vatandaşın huzu-
ru, güvenliği, rahatlığı ve hizmetler-
den herkesin azami ölçüde faydalana-
bilmesi için gerekli düzenlemeleri yap-
ma yetkisine haizdir. Ancak bu düzen-
lemeler yapılırken yatırım yapmış mü-
teşebbisin de haklarının gözetilmesi-
nin uygun olacağı kanaatindeyim.

Örneğin Mesleki Yeterlilik Eğitim
Merkezi açabilmek için en az üç ders-
lik, öğretmenler odası, sorumlu yöne-
tici odası, büro hizmetleri odası, tuva-
let, kütüphane, kantin, çay ocağı gibi
yerlerin bulunmasını ve içlerinde de
gerekli donanımın bulunmasını şart
koşmuştur.

Eğer merkeze bağlı bir şube açıla-
caksa en az bir derslik ve merkezler-
deki müştemilatında bulunması isten-
mektedir. Bu istenen şartları yerine
getirerek yetki belgesi almış olan ger-
çek ve tüzel kişiler ciddi miktarda bir
yatırım yapma mecburiyetinde kal-
mışlar, ayrıca merkez içinde 10 bin
YTL 5 yıl için ücret ödemiş bulunmak-
tadırlar.

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü-
nün 33 No’lu genelgesinin V. madde-
sinde bu genelgenin yürürlüğe girme-
sinden önce şube sayısı dört adetten
fazla olan yetki belgesi sahiplerinin
31.12.2007 tarihine kadar durumlarını
bu genelgede belirtilen şube sayısına
uygun hale getirmeleri(1 merkez 4 şu-
be)istenmektedir.

Yatırım yapmış gerçek ve tüzel kişi-
lerin haklarının korunması ve mağdu-
riyetlerinin önlenmesi için, genelgenin
çıkış tarihinden önce yetki belgesi al-
mış firmaların mevcut durumlarının
korunması, yeni yetki belgesi alacak-
ların genelge şartlarına uymalarının
uygun olacağı kanaatindeyim.

Ayrıca Kara Ulaştırması Genel Mü-
dürlüğü 33 Sayılı Genelgesi’nin İ
Maddesi’nde ekte yer alan illerin nü-
fus sayımı sonuçlarını dikkate alarak,
her ile asgari 2 eğitim merkezi olmak
üzere, her 350 bin kişi için bir eğitim
merkezinin/şubenin yetkilendirilmesi
buna bağlı olarak her vilayetimize nü-
fus sayısına göre belirlenecek sayıda
yetki belgesi verilmesini belirtmiştir.

Kanaatimce illerin nüfus sayılarına
göre oranlama yapılıp, eğitim merkez-
lerinin sayılarının tespit edilmesi yan-
lış rakamların çıkmasına neden olabi-
lecektir. Sadece SRC belgesi düşü-
nüldüğünde Türkiye İstatistik Kurumu-
nun 2006 verilerine göre kamyon,
kamyonet, otobüs sayısı 2 milyon 581
bin adettir. Muafiyetle SRC belgesi
alanları bile düşseniz yinede milyonla
ifade edilen sayıda SRC belgesi ala-
cak sürücü karşımıza çıkacaktır. Ayrı-
ca ODY ve ÜDY sertifikası alacak kişi
sayısı 100 bindir.

Ülke genelinde 241 adet yetkili mer-
kez açmanın yetersiz olacağını dü-
şünmekteyim. Hizmetin vatandaşın
ayağına götürülmesi düşüncesi man-
tıklıdır, ancak merkezlerin sayı ve yer-
lerinin tespiti için sadece nüfus sayıla-
rının baz alınması şahsi kanaatimce
yeterli değildir. Merkez tespiti için baz
alınacak parametrelerde illerdeki
kamyon, kamyonet, otobüs sayıları ile
eşya ve yük taşımacılığı yapan firma-
ların sayısının bulunması gereklidir di-
ye düşünmekteyim.

MYE yetki belgesi sınırlamasındaki
mantığı anlamış değilim. Devlet şart-
ları koyar ve denetler; yapan yapsın.

Kemal 
BİNERBAY
Kemal BİNERBAY

TÜMNAK Genel Sekreteri

TTOOFFEEDD,, AAnnkkaarraa’’ddaa
KKUUGGMM iillee uuzzllaaflfltt››

K ara Ulaştırması Genel Müdürü Talat
Aydın, Ocak 2008’den itibaren yürür-
lüğe girecek olan bir öz mala karşı iki

kiralık otobüs uygulamasının kademeli olacağı-
nı ve ilk yıl, oranın bir öz mala üç kiralık araç
şeklinde gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü ile Tür-
kiye Otobüsçüler Federasyonu, rutin olarak dü-
zenledikleri İstişare Kurulu toplantılarının bu
yıl üçüncüsünü gerçekleştirdi. Görüşmede Yö-
netmelikle ilgili hususlar masaya yatırıldı. Top-
lantıya TOFED heyeti olarak Genel Başkan
Mustafa Yıldırım, Genel Başkan Vekili Hayati
Uzun, Genel Sekreter Mevlüt İlgin, Başkan
Yardımcısı Rüştü Terzi ve Genel Müdür Vekili
Mevlüt Bayrak katılırken, KUGM adına ise Ge-
nel Müdür Talat Aydın, Genel Müdür Yardımcı-
sı Nesip Kemaloğlu, Yolcu Taşımaları Daire
Başkanı Celal Tümer ve Personel, İdari ve Ma-
li İşler Daire Başkanı Zafer Dağlar iştirak etti.

Talat Aydın, TOFED’in önerisini de değer-
lendirerek öz mal taşıt sayısının yüzde 43 ve ki-
ralık taşıt sayısının da yüzde 57 oranında oldu-
ğunu belirtti. Aydın, “1 Ocak’tan itibaren bir öz
mala iki kiralık otobüs uygulamasına geçilme-
sinde, bu rakamlar çerçevesinde hiçbir sıkıntı
yaşanmayacağı ortaya çıkıyor” dedi. 

TOFED Başkanı Mustafa Yıldırım, bir oto-
büste kaç koltuğun özürlülere ayrılacağının, yö-
netmelikte yer alması gerektiğini belirterek,
“TOFED olarak gerçekten muhtaç durumda
olan engellilere destek veriyoruz ve vermeye
de devam edeceğiz. 0-6 yaş arası çocuklara za-
ten indirim uygulanıyor. Ve bu doğru bir uygu-
lamadır. Ancak 06-12 yaş arasına da indirim ya-
pılması işletmeleri mali anlamda zorlamakta.
Sivil toplum kuruluşlarıyla ve meslektaşları-
mızla yaptığımız görüşmelerde otobüsteki yüz-
de 5 koltuğun indirimli bilet talebinde bulunan
ve bu nitelikleri taşıyan yolcularımıza ayrılma-
sının doğru olacağı inancındayız” dedi.

TOFED, DİKKATE ALINACAK
Kara Ulaştırması Genel Müdürü Talat Aydın

ise, 06-12 yaş çocuklara yapılacak indirimin
yolculuğu teşvik edici olabileceği için uygula-
maya konulduğunu ve sektöre faydalı olabile-
ceği inancında olduklarını belirterek, yüzde 50
indirim oranının yüzde 25 olabileceğini, bu ora-
nın özürlüler için de yapılabileceğini ifade etti.
Bu yüzde oranlarının düşürülebileceğini, TO-
FED’in görüşlerinin de dikkate alınarak yeni-
den gözden geçirileceğini dile getirdi.

KUGM’NİN ÖZ MAL VE KİRALIK TA-
ŞIT VERİLERİ

1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girmesi bekle-
nen, bir öz mala karşı iki kiralık araç uygulama-
sının kademeli olabileceği ve ilk yıl, bu oranın
bir öz mala üç kiralık araç şeklinde gerçekleş-
tirilebileceğini belirten Aydın, şöyle devam et-
ti: “KUGM tarafından yapılan bir araştırmanın
verilerine göre şehirlerarası yollarda faaliyet
gösteren 10 bin 201 otobüsün yüzde 43’ü yani
4 bin 382’si öz mal, yüzde 57’si yani 5 bin
819’u kiralık. Bu durumda öz mal kiralık oranı
yüzde 50’ye yakın”

KADEMELİ GEÇİŞ  YAPILMALI
TOFED Genel Başkanı, bu konuda sektörde

sorunlar yaşanacağını, bu oranın altında kalan
firma sayısının az olmasına karşın sektörde pa-
zar paylarının yüksek olduğunu, bu nedenle bu-
na yakın oranlarda kademeli geçiş yapılmasın-
da yarar olduğunu belirtti. Yıldırım, “Kiralık
otobüs dağılımı şirketler göz önüne alındığında

birbirine yakın oranlarda değil.
Yüksek otobüs sayısına sahip firma-
lar, bire iki uygulaması durumunda
bu oranın üzerindeki kiralık otobüs-
leri filosunun dışında bırakmak zo-
runda kalacak. Büyük ve kurumsal-
laşmış firmalardan ayrılan bireysel
otobüsçüler, yerel çalışan daha kü-
çük ölçekli firmalarla işbirliği yapmaya zorla-
nacak” dedi. Talat Aydın ise TOFED’in görüş-
lerini dikkate alarak, ilk yıl için bu oranı, bir öz
mala karşı üç kiralık araç olarak uygulayacak-
larını ifade etti.

BELGE FİYATLARI AŞAĞIYA ÇEKİ-
LEBİLİR

B1, D1 ve B2 Yetki Belgesi’nin D2 Yetki
Belgesi’ni ihtiva etmesinin uygun olacağını ve
bunun için F Belgesi’nde yapılan iyileşmenin
B Belgeleri’nde de yapılabileceğini ifade eden
Talat Aydın, belge fiyatlarının yeniden gözden
geçirilip, aşağı çekilmesinin uygun olacağını da
belirtti. Avrupa Birliği uyum yasaları gereği, 5
yıllık olan belge sürelerinde uzatmanın söz ko-
nusu olamayacağını ancak yetki belgelerinin
yenileme esnasında ödeme oranlarında iyileş-
tirme yapılabileceğini sözlerine ekledi. Otobüs
kiralamalarında kiracının en az üç otobüsünün
olması şartının da iptal edildiğini söyledi. Ay-
dın, “Y Belgesi konusu hassas bir konu. Şu an
bu konuda bir çalışmamız yok. Araç yaşları hu-

susunda da değişiklik düşünmüyoruz” dedi.
SIKINTILARA ÇÖZÜM
İstanbul ve diğer Büyükşehir Belediyeleri-

nin, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile çelişen
ve işletmelere ağır külfetler getiren uygulama-
ların sona ermesi için TOFED’in önerileri doğ-
rultusunda Büyükşehir Belediyeleri ile koordi-
nasyon sağlanması amacıyla bir toplantı düzen-
leneceğini belirten Aydın, “Şirketlerin daha az
sıkıntı ile karşılaşarak, sağlıklı ve güvenli sefer-
ler düzenlemeleri bizim de temel hedeflerimi-
zin başında” diye konuştu.

DÜZENLEMELERDE YARGI SÜRECİ
Danıştay’ın Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin

bazı maddelerini iptal etmesi ve ihtar cezaları
hakkında bilgi veren Aydın, “Yargıtay süreci de-
vam ediyor. Çıkacak karara göre, eğitim ve sağ-
lık konularında gereken düzenlemeler yapılacak.
İhtar ve para cezaları ile ilgili durum da Danıştay
süreci sonunda belirlenecektir. Bu konu netleşin-
ceye kadar sektör mensuplarından bir girişimde
bulunmamalarını talep ediyorum” dedi

KUGM ile TOFED’in
‹stiflare Kurulu
Toplant›s›, Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’nda
gerçeklefltirildi.
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ANADOLU TEMSİLCİLİKLERİ
Ankara- Sabri DANABAŞ Kayseri -Fatih Karataş

Edirne-KAPIKULE-HAMZABEYLİ Mehmet
ŞENOL Edirne Gazetesi Edirne - İPSALA -

İsmail ALİŞ İpsala Gazetesi - Hatay - Reyhanlı -
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Köşe yazılarının sorumluluğu yazarlarına aittir.

Taşımacılar Gazetesi basın meslek 
ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Benim penceremden
gözükenler

Teknolojinin gelişmesiyle bera-
ber kullandığımız araçların

özellikleri artmaktadır. Kamyon ve
otobüslerin hız sınırları otomobil-
lerle eşdeğer olma yolunda ilerle-
mektedir. 

Teknik donanım olarak yeni araç-
larda kaza riski asgariye indirilmiş-
se de mevcut yollarımızın bu altya-
pıya sahip olmadığı alenen ortada-
dır. Buna bazı şoför arkadaşlarımı-
zın dikkatsizliği eklenince, asgariye
indirilen kaza riski ters orantılı ola-
rak artmaktadır. 

Bu bağlamda şoför ve esnaf oda-
larına büyük görevler düşmektedir.
Ülkemizin en büyük sorunlarından
olan eğitimsizliğin giderilmesi adı-
na yapılan çalışmaların, hızlandırı-
larak yaygınlaştırılmasının gerek-
mekte olduğu kanısındayım. Tabiri
caizse ‘bakkaldan alma’ sürücü
belgesi veya yeterlilik sertifikası
profesyonel eğitimciler tarafından
uygulamalı olarak verilir hale geti-
rilmelidir.

Bu belgelerin en ciddi ve uygula-
malı denetimler dahilinde verildiği
ve kullanıldığı şehir içi toplu taşı-
macılığında dahi yeterli seviyede
olmadığı gözlemlenmekte olup, ça-
lışmaların daha kapsamlı yapılma-
sı ve denetlenmesi gerekmektedir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
toplu taşımacılığı kurumsallaştırı-
lıp, halka arzı planlanmaktadır. Bu-
günden taliplisi olan özel halk oto-
büsü kuruluşlarına, gerekli eğitimin
daha da yaygınlaştırılarak geniş
kapsamlı olarak profesyonelce ver-
mesilmesi gerekmektedir. 

Yapılması planlanan halka arzın-
da verimli olabilmesi için bu kuru-
luşlar vasıtasıyla yapılması gerekti-
ği düşüncesindeyim. Bu eğitimlerin
sadece toplu taşıma değil, bütün
sürücüleri kapsaması gerekmekte-
dir. Bunun en güzel örneği otoban-
da otomobille sol şeritte yaklaşık
olarak 120km/h süratle seyreder-
ken, arkamdan gelen yüklü kamyo-
nun selektör yaparak benden yol
istemesidir. Buna sebep olanın,
eğitimsizliğin ve eğitim gerekliliği-
nin olduğunu düşünüyorum.

Bir sonraki yazımda tekrar görü-
şebilmek ümidiyle hayırlı yolculuk-
lar dilerim.
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Farklı Bakış

Şehr-i İstanbul
Kentin ana arterlerini, caddeleri-

ni, sokaklarını otoparka dönüş-
türen İSPARK, otopark sorununu
çözmekle övünmeye devam etsin.
Kadıköy Söğütlüçeşme Cadde-
si’nde Altıyol’dan aşağıya inen yol
üç şeride izin vermektedir. Sağda-
ki şerit otopark ilan edilerek sarı si-
yah giysileriyle İSPARK görevlileri-
ne terk edildi.

Şimdi bu yetmedi ki anlaşılan 30
veya 45 derece açı ile araçlar çap-
raz bırakılmaya başlandı. Yani yol-
dan bir şerit daha işgal ediliyor. Bu
şekilde bir düzenlemeyi hangi Av-
rupa şehrinden esinlendiler, doğru-
su merak ediyorum.

Bilmiyorum yasalar mı değişti?
Üsküdar Belediyesi, Nuh Kuyusu
Caddesi üzerinde bez pankartlar-
da “Bu cadde üzerinde park yasa-
ğı uygulanmaktadır, ceza-
i işlem yapılacaktır” yazıyor. Trafik
düzeni ilçe belediyelerine mi dev-
redildi?

Bu ne perhiz bu ne lahana turşu-
su. Bir tarafta caddelerde parka
izin, bir tarafta ceza-
i işlem! Anlayan beri gelsin. Fahri
müfettişlerin yazdığı cezaları iptal
eden mahkeme kararları, diğer
yanda ihbarcılık yapan ilçe beledi-
yesi.

Hıncal Uluç arada bir yazıyor. Bu
kentin trafik müdürü var mı diye?
Otorite kalmamış ki müdür olsa ne
olur?

NTV’deki programda Kadir Çöp-
demir ve Demet Akbağ Cuma ak-
şamı trafiğinden yakınıyor. İnce-
den mizah ediyor. Bu işin mizahı
kalmamış. İstanbul’da trafik res-
men durma noktasına gelmiştir. Ne
kadar kavşak inşa edin, ne kadar
metro yapın, yönetim ve denetim
otoritesi yoksa hiçbir anlam taşımı-
yor. Böyle olduğunu da üzülerek
herkes gibi tepkisiz seyrediyorum.

TÖHOB Genel Sekreteri

Onur
ORHON
Onur ORHON Hopa-Soçi feribot

seferleri bafllad›
D oğu Karadeniz’de önemli bir ula-

şım koridoru üzerinde bulunan Ho-
pa’da sınır ticareti günlük yaşamı

da önemli ölçüde etkiliyor. Gürcistan,
Azerbeycan ve Rusya ile yaşanan ticari yo-
ğunlukta sürekli neleri yapabilirizi tartışan
Hopalılar bir ilke daha imza attı.

HAFTADA İKİ SEFER 
Hopa’da uzun yıllardır Deniz ticareti ya-

pan Tekin Denizcilik şirketinin girişimleri
ile Hopa-Sochi Feribot seferleri başladı.
Haftada 2 gün karşılıklı Feribot seferlerine
de ilgi beklenenin üzerinde gerçekleşti.
Özellikle Gürcistan ile Abhazya arasında
yaşanan gerginlik ve ulaşım koridorunun
kapalı olması Rusya ile ticaret yapanların
ve sınır ticareti yapmak için
Türkiye’ye gelenlerin işlerini
de önemli ölçüde rahatlattı.

Tekin Denizcilik ortakların-
dan Tekin Atatselim “Biz bir
hizmeti ülkemize, bölgemize
ve ilimize getirelim istedik.
Bağımsız Devletler Topluluğu
(BDT) ülkeleri ülkemiz açısın-
dan gerçekten önemli konum-
dalar ve ticari anlamda da her
geçen gün artan bir iş hacmi
mevcut. Biz bu durumu tespit
ettik, gerekli ön çalışmaları
yaptık ve bu projenin rantabl
olduğuna karar vererek uygula-
maya soktuk. Şu an haftanın iki günü, Pa-
zartesi ve Perşembe günleri karşılıklı sefer-
ler yapıyoruz. İhtiyaç olduğunda bu sayıyı
artırmak imkânımız da mevcut” dedi.

İŞ DÜNYASINDAN DESTEK
Hopa Liman sahası içinde Park Denizci-

lik’e ait yolcu taşıma ünitesini de kullanan
ve bilet satışını de vergi dairesi altında De-
miray Demirbaş’a ait Turizm acenteliğinde
yapan Tekin Denizcilik tarafından başlatı-
lan uygulama, Hopa iş dünyasından da des-
tek gördü. Hopa Ticaret Sanayi Odası Mec-
lis Başkanı Hakan Toker “Bölgemiz ve Art-

vinimiz ile Hopamız adına önemli bir adım
atılmıştır. Yapılan bu girişim Hopa’ya
önemli bir artı puan kazandırmıştır. Bu pro-
jenin önüne engel çıkartılmaması ve her
alanda gerekli desteğin sağlanmasından ül-
kemiz ve Artvin’imiz karlı çıkacaktır. Proje-
yi hayata geçirenlere teşekkür ediyoruz”
şeklinde konuştu.

“DENETİMLER YASAL SINIRLAR
İÇİNDE YAPILSIN”

Tekin Denizcilik İşletmesi ortaklarından
Tekin Ataselim yapılan girişimin tamamen
iyi niyetle başlatılan ve Hopa’nın ve bölge-

nin menfaatleri düşünülerek adım atılan bir
proje olduğuna dikkat çekerek “Ancak bu
projeyi hayata geçirdiğimiz andan itibaren
rahatsız olan çevreler de oldu. Ülkemize ti-
caret yapmak için gelen herkese farklı ve
suçlu gözle bakma alışkanlığımıza son ver-
meliyiz. Bugün Akdeniz ve Ege Sahille-
ri’nde turizmin önündeki bütün engeller bir
bir kaldırılmıştır. Aynı şey İstanbul için de
geçerlidir. Ancak ne hikmetse oralardaki
serbestlik Doğu Karadeniz’e geldiği zaman
yeniden canlandırılmaya çalışılmıştır. Ülke-
miz bu anlayıştan dolayı bavul ticaretinde
her geçen gün pazar payını kaybetmeye de-
vam etmektedir.  Feribotumuzla Hopa’ya
kadar gelenlerin üzerinde yapılan kontrol-
lerin yasal sınırlar içinde kalmasını, gerek-
siz formalitelerin öne sürülerek gelen yol-
cularımızdan bir kısmının geri gönderilmesi
uygulamasını tasvip etmiyoruz. Bu engelle-
melere son verilmesini bekliyoruz.” dedi.

Hopal› bir denizcilik firmas›n›n giriflimleri ile bafllat›lan Ho-
pa-Soçi feribot seferlerine bölge halk› yo¤un ilgi gösterdi

‹‹flfllleettmmeecciilleerr,, ddeenneettiimmlleerriinn yyaassaall ss››nn››rrllaarr
iiççiinnddee kkaallmmaass››nn›› iissttiiyyoorr

HHiizzmmeett iiççii sseemmiinneerriinniinn,, vvaattaannddaaflflaa ddaahhaa iiyyii hhiizzmmeett vveerrmmeeyyee kkaattkk›› ssaa¤¤llaayyaaccaa¤¤›› ddüüflflüünnüüllüüyyoorr

TÖHOB’dan MBT’ye davet tepkisi
T üm Özel Halk Otobüsleri Bir-

liği Derneği’nden (TÖHOB),
Mercedes-Benz Türk’e davet

tepkisi geldi. TÖHOB, yazılı bir basın
açıklaması yaparak, MBT Pazarlama
ve Satış Direktörü Süer Sülün’ün
otobüsçülerle bir araya geldiği top-
lantıya halk otobüsü temsilcilerinin
çağırılmamasına tepki gösterdi. 

TÖHOB açıklamasında, “İnternet
üzerinden yayın yapan www.tasima-
cilar.com adlı sitede Özlem Ülkü im-
zasıyla yer alan “MBT Pazarlama ve
Satış Direktörü Süer Sülün otobüsçü-
lerle bir araya geldi” konulu haber ül-
ke genelinde kent içi toplu taşıma

hizmeti sunan özel halk otobüsü top-
luluğu tarafından üzüntü ile karşılan-
mıştır” görüşleri belirtilerek, “Haber
içeriğinden otobüs sektörü ile ilgili
değerlendirme toplantısına BİOİAŞ,
TOFED, TTD, İSTAB yetkililerinin
katıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu ku-
ruluşlar, şehirlerarası yolcu, turizm,
servis taşımacılığı alanlarını temsil et-
mektedir. Kent içi ulaşımla ilgili ku-
ruluş temsilcilerinin bu ve buna ben-
zer toplantılarda yer almaması, son
aylarda yürütülen ve kent içi toplu ta-
şımacılık alanı ile ilgili bazı girişim
ve hedefleri çağrıştırması bakımından
yanlış anlamalara yol açabilecek ni-

telikte değerlendirilmektedir” denil-
di.

TÖHOB açıklamasında son olarak
şunlar ifade edildi: “Bu tür yanlışlık-
lara yer verilmemesi için kent içi top-
lu taşıma konusunun yer aldığı ülke
genelini kapsayan değerlendirmeler-
de, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği
Derneği (TÖHOB) ile İstanbul konu-
sunda da İstanbul Özel Halk Otobüs-
leri Esnaf Odası, Özulaş Toplutaşım
A.Ş., Mavi Marmara Ulaşım A.Ş.,
Öztaş Ulaşım A.Ş. temsilcileri ile te-
mas sağlanmasının daha anlaşılabilir
karşılanacağını hatırlatma gereği du-
yulmuştur.”

Ulafl›m personeline seminer verildi
İstanbul Büyükşehir Beledi-

yesi Toplu Ulaşım Hizmet-
leri Müdürlüğü’nde Davra-

nış Bilimleri Uzmanı Hakan
Bozkurt’un katılımıyla moral,
motivasyon ve davranış bilimle-
ri konularında hizmet içi eğitim
düzenlendi.

Eğitime katılan Toplu Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğü persone-
line, “Heyecan ve Sinir Sistemi-
nin Kontrolü, Doğru ve Etkin
İletişim ve Davranış Bilimleri
konularında seminer verildi.

Özellikle kamu kurumlarında
daha çok ihtiyaç duyulan vatan-
daşlarla ilişkilerde hoşgörünün
ve yaklaşımın ne kadar önemli
olduğu “her şeye rağmen” baş-
lıklı seminer programında bir
kez daha, uzman görüşleri ve
bilimsel bakış açısıyla görülmüş
oldu. Eğitim sonunda katılımcı-
lara, Toplu Ulaşım Hizmetleri
Müdürü Ali Arslan tarafından
gül takdim edildi. 

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’nin “Medeniyetlerin buluş-
ma noktası İstanbul’a karşı tari-
hi sorumluluğumuzun gereğini
yerine getirerek şehrin yaşam

kalitesini artırma, özgün kimli-
ğini pekiştirme ve saygın bir
dünya kenti haline gelmesine
katkı sağlama adına, yerel hiz-
metleri adaletli, kaliteli, gelişi-
me açık, verimli ve etkili bir yö-
netim anlayışı ile sunmak” mis-
yonuna hizmet etmek ve bir ka-
mu kurumu olarak vatandaşlara
yönelik daha iyi ve daha kaliteli
hizmet vermek açısından, fayda-
lı olacağı düşünülen konularda,
bilimsel açıdan konusunda uz-
man olan kişilerle eğitim prog-
ramlarına devam edilecek.
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İstanbul ve kent içi ulaşım

Gazetemizin geçen nüshalarında  baş-
ladığımız İstanbul’un kent içi ulaşım

sorununun çözümüne ilişkin görüşlerimizi
paylaşmaya bu yazımızla bir başka yönüy-
le değinerek devam edeceğiz.

Hepimiz günlük konuşma dilinde kent içi
ulaşım sorunu gündeme geldiği zaman ya
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ya da
araç sahiplerini sorumlu gören bir üslupla
konuşmaya başlar ve çözümü ya yasakçı
bir zihniyetle yada kendimiz dışında kalan
muhatapların çözüm bulmaları gereken bir
sorun olarak ele alırız.

Ayrıca bu yöntem hepimize çok da doğ-
ru gelir ve bu düşüncenin doğruluğunda da
ısrarcı oluruz.

Bizce çağdaş dünyanın terk ettiği bu dü-
şünme yöntemini kullanarak sadece sorun-
ların üzerinden atlamak, yaratacağımız gü-
nah keçilerini taşlatarak içimizi rahatlatmak
olanaklıdır. Ama asla sorunlar karşısında
çözücü bir tutum almış olmayız.

Çağdaş düşünme yöntemi sorunun bir
parçası olduğumuz bilinci ile soruna yak-
laşmayı ve çözümü konusunda yapılabile-
cek mutlaka bir şeylerimizin olduğunu dü-
şünmemizi gerektiriyor. İşte biz İSTAB ola-
rak gazetemizin önceki nüshalarında kent
içi ulaşım sorununun çözümü konusundaki
alternatif önerilerimizi ilgili tüm muhatapla-
ra sunduk. Çözümün parçası olma isteği-
mizi samimiyetle gösterdik.

Şimdi sıra bu sorundan etkilenen tüm
muhataplara ama en çok da İstanbullu
hemşehrilerimize düşüyor. 

Alternatif çözüm önerimizin yani işe giriş
ve çıkış saatlerinin farklılaştırılmasının
özellikle araç sahibi olmayan sadece toplu
taşıma araçlarını kullanan bu yüzden de
sorunla en fazla muhatap olma durumunda
kalan İstanbullu çalışan hemşehrilerimize
onların oluşturacağı vatandaş girişimlerine
düştüğü açıktır.

Önerimiz ne kadar çok tartışılır ne kadar
çok yapıcı olarak eleştirilirse o kadar yarar-
lı olacak sonuçta İstanbul yani şehrimiz ya-
ni bizler kazanacağız.

İstanbul’da insan taşımacılığı sektörünü
temsil eden meslek örgütümüz İSTAB ve
bizler yani onu oluşturan sektör kurumları
olarak bizlerin İstanbullu hemşehrilerimiz-
den beklediğimiz  önerimizi  gündemlerine
alarak daha çok tartışmaları daha çok ya-
pıcı eleştiride bulunmalarıdır. Bu tutum on-
ların da sorunun bir parçası oldukları gibi
çözümün de bir parçası olmalarını sağla-
yacak ve kollektif aklımızın ürünü olarak
ortaya koyacağımız çözüm önerimiz sade-
ce bizlerin değil tüm İstanbul’un cevabı ola-
caktır.

Çağrımız tüm hemşehrilerimize , tüm sivil
toplum kuruluşlarına , vatandaş girişimlerine-
dir .Haydi hep beraber sorunun içersinde bo-
ğulan değil çözümün yaratıcısı olalım. Yaşa-
dığı kente sahip çıkan vatandaşlar olduğu-
muzu herkese bir kere daha gösterelim.

Levent
BİRANT

Levent BİRANT

Kaptan olmak artık
kolay değil!..

Çocukluk yıllarımdan hatırlıyorum. Çok samimi
olduğum günlerimizi birlikte geçirdiğimiz ve ai-

lece görüştüğümüz bir arkadaşımın babasından
söz ederek satırlarıma başlamak istiyorum. 24 saati-
mizin çoğunu birlikte geçirdiğimiz, anılarımıza anı
kattığımız Adnan’ın babası Kemal amcayı yâd ede-
ceğim… Kemal amca büyük bir turizm şirketinin baş
kaptanlığını yapan, itibarlı ve çevresinde hatırı sayı-
lır bir şahsiyetti. Heybetli görünümüyle mesleğinden
asla ödün vermeyen bir yapısı vardı. O zamanın ba-
şarılı ve ödül üzerine ödül aldığı mesleki döneminde
gece gündüz demeden, yurdun dört bir köşesine di-
reksiyon sallar dururdu. Yıllar onu bu meslekte oto-
büs muavinliği ile başlatıp bir takım merhalelerden
ve geçirerek otobüs kaptanlığına kadar getirmişti.
Şimdilerde yaşıyorsa kulakları çınlasın, terki mekân
ettiyse de Allah gani gani rahmet eylesin. 

Bir gün kendisine, başarısının arkasında yatan
şeyin ne olduğunu sorduğumda; bu meslekte se-
battan ve bilgiden başka bir şey olmadığını tek
kelimeyle cevap vermişti. Sabrı sayesinde bu
meslek onu bir yerlerden alıp çok farklı bir yerlere
getirmişti. Sonra da işindeki disiplin ve meslek aş-
kını içinde taşıdığından bir sürü örnekler vermişti.
Sefere çıkacağı gün sakal tıraşından, üzerindeki
giymiş olduğu üniformalı gömleğinin ütüsüne,
kravatına ve ayakkabısının boyasına kadar her
şeyin dört dörtlük olması gerektiğini anlayabilece-
ğimiz bir dille bize anlatmıştı. Uzun yolculuk yapa-
cağı zamanlar hazırladığı valizi bile takdire şayan
bir durumdaydı. Kapıdan çıkarken karısı Esma
teyzeye ev harçlığını bırakır, çocuklarına mukay-
yet olmasını tembih ettikten sonra artık farklı bir
dünya içine girer sadece ve sadece işine kilitlen-
miş bir kişiliğe bürünürdü. İnanın şu anda bile bu
satırları yazarken duygu seli içinde onu anma ge-
reğini hissediyorum. Dünün çocuğu bugün sevgi
ile andığı bir büyüğü hakkında burada karalama
yapıyor, yazıyor çiziyor.  Öyle ya o günler oralar-
da kaldı. Her meslekte olduğu gibi bu meslekte
de birçok şeyler değişti. Derelerin altından çok
sular aktı gitti. Kemal amca benim hayatımda hiç
unutamadığım ve önemsediğim sayılı, nadir in-
sanlardan biriydi. Çünkü onun omuzlarında seya-
hat etmek isteyen insanları rahat ve güvenilir şe-
kilde istedikleri yere götüren bir sorumluluk yatı-
yordu.  Bu işin ne mektebini ne de tahsilini gör-
müştü. O gerçek bir alaylıydı…

Şimdiki zamanlara geldiğimizde bu mesleği artık
daha bilinçli ve kültürlü olarak devam ettiren yaş or-
talamaları 30-35 arasında seyreden, bilinçli, sorum-
luluk ötesindeki sorumluluğu idrak eden genç kap-
tanlara (özellikle otobüs kaptanları kardeşlerimize)
seslenmek istiyorum: “Bizler için çok önemlisiniz.
Çünkü sizler hayat taşıyorsunuz, can taşıyorsunuz,
sizlere hepimiz can borçluyuz!..”

Gerçekten takdire şayan fakat kolay olmayan bir
meslekleri var. Gece gündüz demeden o güzergâh
bu rota demeksizin emek sarf ediyorlar. Göz nuru,
alın terleriyle… Ben yine de bu cesaretli ve dene-
yimli arkadaşlarımıza nâçizane birkaç tavsiyede bu-
lunmadan geçmeyeceğim. Yapmaları gerekenleri
veya yaptıklarını bir kez daha hatırlatmayı faydalı
buluyorum. Kaptan şoförün ne gibi sorumlulukları
bulunur, neler yapması gerekir? Kısa ifadelerle be-
lirtmek istiyorum:
4Kaptan şoför, otobüs hareket etmeden önce firma

yetkililerinden talimat listesini alır.
4Listedeki yolcuların yerlerini alıp almadıklarını

kontrol eder ve ettirir.
4Aracını trafik kurallarına uygun olarak sürer.
4Otobüsün bakımı düzenli olarak yapar ve yaptırır.
4Otobüste görev yapan kişilerin çalışmalarını de-

netler, aralarındaki uyumu sağlar.
4Gerektiği zamanlarda ilk yardım hizmeti verir.

Otobüs kaptanları, ülkelerarası ve şehirlerarası
otobüs işleten firmalarda, kamu sektöründe ve tu-
rizm işletmelerinde ücret karşılığı bu hizmeti verirler.
Kendi otobüsleri ile bir otobüs işletmesine bağlı ola-
rak çalışırlar. Yüksek okul mezunu şoförler, bu alan-
da yetişmiş ilk eleman olacaklarından konusunda
zorluk çekmezler. Meslek elemanları ayrıca, özel
sürücü kurslarında eğitmen olarak görev yapabilir.
servis şirketi kurabilir veya bu şirketlerde şoför ola-
rak çalışabilir. Buna benzer mesleklerde diğer şoför-
lükler (otomobil, minibüs, kamyon şoförlükleri), ya-
pabilirler. Yüksek öğretim programlarında eğitimin
süresi 2 yıldır. Bu eğitim süresince; beden eğitimi,
Türk Dili, yabancı dil, matematik, fizik vb. dersler ile
genel trafik bilgisi, ilk yardım ve sağlık bilgisi, davra-
nış bilimleri, ileri sürücülük teknikleri, meteoroloji, si-
gorta ve taşımacılık hukuku, uygulamalı sürücü eği-
timi, sürüş psikolojisi dersleri verilmektedir. Mesleki
ilerlemede kişi başarısını kanıtladıkça daha büyük
firmalarda görev alabilir. Ayrıca “ileri sürüş teknikleri
uzmanı” olarak eğitim faaliyetlerine katılabilir. “Oto-
büs şoförlüğü/kaptanlık” ön lisans programını başa-
rı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş
Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, Seyahat İşlet-
meciliği, Turizm İşletmeciliği, Turist Rehberliği, Tu-
rizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği
lisans programlarına geçiş yapabilirler. Bu meslek
bu kadar geniş alanlara yaygın duruma getirildi. Ola-
nak ve imkânlar sıralayamayacağımız kadar çok.
AB uyum kriterleri doğrultusunda bu alanın genişle-
tilmesine yönelik çalışmalar her geçen gün hız kaza-
nıyor. Geriye sadece bunları uygulamamız ve are-
nadaki bayraklarımızı açmamız gerekiyor.

Sağlıkla kalın, esen kalın.

M.Sabri
DANABAŞ

M.Sabri DANABAŞ

ANKARA’DAN İSTAB BAŞKANI

Servisçinin dertleri
boylar›n› afl›yor

I sparta’daki uçak kazasında
hayatını yitiren İSTAB Üyesi
AS Taşımacılık Turizm Teks-

til Şirketinin sahibi Kenan Büyük-
danabaş’ın da anıldığı toplantıda,
komite üyeleri yaşadıkları sıkıntı-
ları dile getirdi.

Komite toplantısında söz alan
üyeler, SRC Belgeleri’nden artan
akaryakıt fiyatlarına, haksız reka-
betten vergi borçlarına, UKO-
ME’den Y Belgesi’ne kadar yaşa-
dıkları sorunlarına çözüm aradılar. 

SRC BELGESİ, ASKIDA
Taşıma Yönetmeliğinin 13

maddesinin iptal edilmesiyle SRC
Belgelerinin dağıtımının askıya
alındığını belirten Birant, “Kara
Ulaştırması Genel Müdürlüğü ça-
lışmalarına devam ediyor. Bu kap-
samda da SRC Belgeleri’nin dağı-
tımını askıya aldı. Bu güne kadar 1
milyon 3 bin 93 kişi SRC belge
başvurusu yaptı. Bu başvurular-
dan 834 bin 713 kişi belgelerini
aldı. Öte yandan 93 bin kişinin
de SRC Belgesi alma hakkı el-
de edemediğini biliyoruz” de-
di. SRC müracaatlarının bittiği-
ni hatırlatan Levent Birant,
SRC başvuruları konusunda
önümüzdeki günlerde Anka-
ra’ya gideceklerini vurguladı.

89. Komite toplantısında öne
çıkan konu başlıklarından birisi
de Y Belgesi meselesiydi. İs-
tanbul ile Kocaeli’nin sınırının ne-
redeyse ortadan kalktığına işaret
eden Birant, özellikle Gebze Sa-
nayi Bölgesi’nde yapılan taşıma-
larda ciddi sıkıntılar sektiklerini
kaydetti. İstanbul sınırları içerisin-
de Y Belgesi gerekmediğini akta-
ran Birant, “Ulaştırma Bakanı Sa-
yın Binali Yıldırım, ’İstanbul için
Y Belgesi gerekmemektedir’ der-

ken bizden yine de Y belgesi iste-
niyor” diye konuştu. 

HAKSIZ REKABET ÜYE-
LERİN BELİNİ BÜKÜYOR

Servis ve personel taşımacıları-
nın yakındıkları konuların başında
haksız rekabet geliyor. Taşıma

ihalelerinde verilen tekliflerin
motorin fiyatları karşısında gülünç
düzeylerde kaldığına işaret eden
taşımacılar, bu durumun bir çok
firmayı bitirme noktasına getirdi-
ğini aktardılar. Komite toplantısın-
da söz alan üyeler, çok sayıda ser-
vis aracının vergi borcu nedeniyle
otoparklarda tutulduğunu, yaşa-
nan haksız rekabet ortamı sonu-

cunda da işlerinin bitme noktasına
geldiğini dile getirdiler. 

SESİMİZİ  DUYURMAK
İÇİN KONTAK KAPATALIM

Komite üyelerinden Halil Se-
zer, yaşadıkları sıkıntıları ortadan
kaldırmak için seslerini yeterince

duyuramadıklarını öne sürerek,
kontak kapatma çağrısında bulun-
du. Milyonlarca insanın ulaşımın-
da kilit bir görev üstlendiklerini
aktaran Sezer, “Güçlü olmamız
gerekiyor. Güçlü olmalıyız ki ma-
saya yumruğumuzu vurabilelim”
diye konuştu. 

Servisçilerin plaka tahdidi is-
teklerine karşın bu durumun bir

şey değiştirmeyeceğini savunan
İSTAB Başkanı Levent Birant,
“Biz İTO ve İSTAB olarak plaka
tahdidine karşıyız. Plakanın başına
T gelmesi sorunu çözmüyor.  Bu-
nun örnekleri de var. Bursa’da ya-
pılan uygulama ne yazık ki fiyatla-

rı arttırmamıştır. Ama motorin fi-
yatları artamaya devam etmekte-
dir” diye konuştu. 

BASEL II UYARISI
2008 yılında sektör mensupları-

nın yeni mali düzenlemelere ha-
zırlıklı olması gerektiğini dile geti-
ren Birant, özellikle Basel II Kri-
terleri’nin dikkatle takip edilmesi
gerektiğini savundu. Birant, “Ba-
sel II Kriterleri şirketlere yeni ma-
li kriterler getiriyor. Bu kriterleri
şirketler yakından takip edip uy-
gulamalılar” şeklinde konuştu.

‹stanbul Ticaret Odas› (‹TO) ilk kez
Cumartesi günü sektör komitesi top-
lant›s›na ev sahipli¤i yapt›. ‹TO 89.
fiehiriçi ‹nsan Tafl›mac›l›¤› Komitesi,
gerçeklefltirdi¤i toplant›yla sorunlar›-
n› masaya yat›rd›. 

ÜÜyyeelleerr hhaakkss››zz rreekkaabbeetttteenn yyaakk››nndd››

Servisçilerin SRC bilmecesi
E hliyet, Ticari Taşıt Belgesi

ve son olarak SRC Belgesi
ile karşı karşıya kaldıklarını

ifade eden Özen Turizm ve Ticaret
Şirketi sahibi Özen Aydın, devlet
kurumları arasındaki kopukluğa
dikkat çekti. 

Aydın, “Şehir içi personel taşı-
macılarından SRC  Belgesi isten-
miyor ama okul servis araçlarından
2008 yılının  Ağustos ayına kadar
SRC Belgesi isteniyor. Bir kurum
kurulmuş ne yaptıklarını da bilmi-
yorlar. Hangi yasayla kurulmuşlar-
sa mevzuata tam hakim olmadıkla-
rı için her gelen kuruluş kafasına
göre bir şeyler çıkartıyor. İstan-
bul’un iki yakasında dahi değişik
şeyler yapıyorlar. Mesela geçen
gün SRC Belgesi yok diye beş ta-
ne aracı bağladılar. SRC Belge-
sinin geçerlilik süresi 2008 yılının
Ağustos ayına kadar ama araçlar
bağlanıyor” dedi.

“Güneş çarığı sıkıyor; çarık  da
ayağı sıkıyor” diyen Aydın,  sektör-
deki tüm giderlerin artmasına kar-
şılık taşıma fiyatlarının gerileme-

sinden yakındı. Firma olarak özel-
likle özel sektör ihalelerine girme-
mek gibi bir karar aldıklarını belir-
ten Aydın, bu alanda yaşanan yıkıcı
rekabetin birçok servis aracı sahi-
bini mağdur ettiğini kaydetti. 

Aydın, “Personel taşımacılığının

taşımacılık kalitesi altında bu  nok-
taya gelebileceğini tahmin etme-
mek mümkün değil. Çünkü geli-
şen ve değişen bir ülkede yaşıyo-
ruz. Ama buna paralel olarak fiyat-
ların bu şekilde dibe vuracağını hiç
tahmin etmiyorduk. Çok ters bir

orantı var. Bizim işimizde kalite
yükseltirken maalesef fiyatlarımızı
geri çekmek zorunda kalıyoruz.
Bunun vebalini ben de kendi fir-
malarımıza yüklüyorum. Yani biz-
ler gibi bu işi yapan firmalara yük-
lüyorum” şeklinde konuştu.

Tafl›mac›l›k Sektörü’ndeki bürokratik düzenlemelerden yak›nan Özen Ayd›n, Ulaflt›rma 
Bakanl›¤› taraf›ndan flart koflulan SRC Belgesi’nin kendilerini zora soktu¤unu iddia etti.

K urban Bay-
ramı’nda
Suriye’ye

gitmek isteyen va-
tandaşların kayıtları-
nın tamamlanmasın-
dan sonra bu defa da araç ka-
yıtlarının yazılımına başlandı.

Suriye tarafına araçları ile

gitmek isteyenler,
gerekli belgelerini
vererek bayram-
laşmacı araç kartını
alıyor. Yetkililer,
toplu taşıma araç-

ları ile özel araçların kayıt iş-
lemlerinin bir hafta süreceğini
belirtti.

S›n›rda bayramlaflma haz›rl›¤›

A n takya’n ın
Reyhanlı ilçe-
sinde faaliyet

gösteren SS  55 No’lu
Kooperatif Başkanı
Mustafa Özberk ve 43
No’lu Otobüs – Minibüs  Ko-
operatif Başkanı Abdo Uncu
‘Y’ Belgesi uygulamasının sü-

rücüleri mağdur
ettiğini söyledi. 

Hatay Valiliği
tarafından çıkartı-
lan  ve  yolcu taşı-
macılığı yapan

herkesin alması gereken “Y”
Belgesi için araç sahileri bin
YTL ödemek zorunda.

Reyhanl› “Y” Belgesi’nden ma¤dur

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin toplu
taşıma ücretlerinde

yaptığı yeni fiyat düzenle-
mesi vatandaşın belini bü-
küyor.

İstanbul’un trafik keş-
mekeşi içerisinde tek vası-
tayla gidilecek yere ulaş-
mak büyük
bir lüks ha-
lini aldı. İşe
gitmek için
otobüsleri,
vapurları,
tramvayı ya
da metroyu
d o l d u r a n
İstanbullular, bir günde
beş-altı aktarma birden
yapmak zorunda kalıyor.
Yaşamın zaten pahalı oldu-
ğu kentte, sabahın köründe
yollara düşen İstanbullular

yapılan zammın etkisini
ikinci veya üçüncü bindik-
leri araçta hissetti. Büyük-
şehir Belediyesi gerek
İDO, gerekse İETT olsun
her gün kaç yolcu taşıdığı-
nın ve ne kadar çok gelir el-
de ettiğinin reklamını ya-
parken, bu vasıtaları kulla-

nan yolcu-
lar durum-
dan hiç
m e m n u n
değil. Tür-
kiye’nin en
z e n g i n ,
Dünya’nın
sayılı zen-

gin belediyeleri arasında
yer alan İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi sınırları içeri-
sinde yaşayan megaköylü-
ler duraklarda belediyeye
veryansın ediyor.

İETT’de görünmez zam!

Göksel Ovacık’ın acı günü
Ö ZULAŞ Yöne-

tim Kurulu Baş-
kanı Göksel

Ovacık’ın babası Ali Ova-
cık, geçirdiği bir rahatsız-
lık nedeniyle geçtiğimiz
günlerde Hakk’ın Rah-
meti’ne kavuştu.

Ali Ovacık, 74 yaşın-
daydı ve kalbinden rahat-
sızdı. Ovacık’ın cenazesi
Karacaahmet Mezarlı-
ğı’nda kılınaacak olan

öğle namazının ardından
memleketi Sivas’a götü-
rülüp orada defnedildi.
Çok sayıda sektör men-
supları ve sevenleri, Ali
Ovacık’ı son yolculuğun-
da yalnız bırakmadı.
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Yolcu taşımacılığında
denetim yetersiz

Bu yazımda başka bir konuya değinmek isti-
yorum; denetim konusuna. Kanun çıkalı 4 yıl,

yönetmelik ilk yayın tarihi itibariyle 3 yıl geçti ama
pek değişen bir şey olmadı. Yolcu taşımacıları ka-
nun ve yönetmelikten yana tavır sergilediler. Sis-
temden ve düzenden yana oldular, birçok eksiklik
ve düzenlenmesi gereken maddeler olmasına
rağmen, işletme belgelerini aldılar, geçiş sürecin-
de kendilerini kanun ve yönetmeliğe göre yatırım
yaptılar, kendilerini uyarladılar.

Ama ne oldu? Kanun ve yönetmelikten yana
olanlar, belge alanlar sanki cezalandırıldılar. Nasıl
mı? Bakanlık 4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Yö-
netmeliği şartlarının, uygulanıp uygulanmadığı-
nın, denetimini yapmayarak veya yeterli denetim-
leri yaptırmayarak.

Korsan taşımalara müsamaha göstermiş ve
belge alanların yatırım yapanların hakkı gasp edil-
miştir. Yapılan denetimler, işletme belgesi sahiple-
rine yapıldı, eksiklilerinden dolayı ihtar ve para ce-
zası uygulandı. Neymiş efendim, ‘sigorta poliçesi-
ni zamanında vermemişsin; ihtar, ceza, faaliyet ra-
porlarını zamanında vermemişsin; ihtar, ceza. Yol
denetimleri hak getire. Kayıt altına aldıklarından
derebeyi misali ceza kesiliyor âdeta. Dilimizde tüy
bitti söyleye söyleye; yol denetimleri yetersiz. An-
cak bir kaza olduğu zaman denetim akla geliyor.
Peşinden beyanatlar, açıklamalar kendimizi akla-
ma çabaları. Bu konuda 1 arpa boyu mesafe kat
edemedik. 

Şimdi bayram geliyor. Otogar çıkışlarına bir iki
televizyon muhabirini çağırıp yapılan göstermelik
kontroller sorunu çözmeyecek. Otogarlarda kaçak
ve korsan taşımacılık zaten yok, orada denetim
olduğunu herkes biliyor. Belgesiz, taşıt kartı olma-
yan araç, mahalle araları, sokaklar, meydanlar,
kaçak terminaller, köyler, kasabalar varken otoga-
ra neden girsin ki.

Araçların arkalarında görüyoruz; “gezi, nişan,
düğün, özel gezi, şeyh ziyareti, işlerine gidilir,
tel…” 

Bayramda seyredin bakın gene binlerce aracı
yollarda göreceğiz. Şehirden köye, köyden şehre
özel servisler. Araç bakımlı mı, sigortaları tam mı,
şoförün uzun yol tecrübesi var mı? Karayollarına,
şehir dışına çıkmaya yetki belgesi var mı? Kim so-
ruyor? Soran eden yok. Denetim zaten malum,
otoyola çıktın mı ‘Allah ne verdiyse giderim’ Yolun
açık olsun selâmetle git gel bok kazançlar!

İşletme belgesini ilk defa alanlar sektör temsilci-
lerine soruyor, “Siz bizim düşmanımız mısınız, bi-
zi belge almaya zorladınız, ‘düzen intizam gele-
cek’ dediniz, borç harç işletme belgesi aldık, araç
yatırımı yaptık, değişen hiçbir şey olmadı. Hiçbir
şey değişmedi, biz enayi olduk” diyorlar.

Sektör temsilcisi dernekler ve yönetim kurulu
üyeleri ile başkanları, üyelerinin gözünde prestij
kaybettiler. İnandırıcılıklarını kaybettiler. Karayolu
yolcu taşımacılığı sektöründe, kaçak ve korsan ta-
şımacılığı incelediğimizde ise karşımıza şöyle bir
tablo çıkıyor:

Halen Kanun ve Yönetmeliğin öngördüğü şart-
ları taşımayan, gerekli belgelere sahip olmayan,
sürücü ve araçları gerekli koşulları sağlamayan ve
bu özelliklerinden dolayı zorunlu olan terminalleri
kullanmayan, hiçbir belgesi izin ve müsaadesi ol-
mayan, il içinde personel servisi, okul servisi, taşı-
ması yapan birçok taşımacı ve araç mevcuttur.
Yolcu taşımacılığında asıl kaçağın kaynağı bu tür
taşıma araçlarıdır. Bu kaynağın kurutulması şart-
tır. Biz bu türde çalışan araçları ‘ticaretten men
edelim, yolcu taşımacılığı yapmasın’ demiyoruz.
Şartları yerine getirsin, yapsın. Belgesini alsın yö-
netmeliğe uysun. Bu nedenlerle acilen il içi taşı-
malarla ilgili düzenlemeye gidilmeli, bu boşluk ka-
patılmalıdır.

Bu durum mevzuata aykırılığın yanı sıra taşıma
hizmetinde, taşıma güvenliğinde ve ekonomisin-
de de kayıplar oluşturmakta; kanun, yönetmelik
ve mevzuata uygun taşıma yapanların haksız re-
kabet içerisinde kalmasına yol açmaktadır. 

Karayolu Taşıma Kanun ve Yönetmeliği’nde
denetimle görevli ve yetkili kılınan kurum ve kuru-
luşların denetim elemanları yasa ve yönetmelik
konusunda bilgilendirilmelidir.

Tespitlerimize göre, trafik denetim elemanları
4925 sayılı taşıma kanunu ve yönetmeliği konu-
sunda yeteri kadar bilgi sahibi değildirler. Yapılan
6 değişiklik kafaları karıştırmıştır.

Ciddi denetimler otogar çıkışları dışında yapıl-
mamaktadır. İhbar ve şikâyet ile denetim yapılma-
sı uygulaması ise sektör etik kurallarına, sistemi-
mize, uymamakta. Uygulamada ise başarılı da
olunamamaktadır.

Yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden, tarifeli sefer-
ler dışındaki en fazla kaçak ve korsan taşımacılı-
ğın yapıldığı arızi seferler ile ilgili denetimlerin sü-
rekli yapılması talebimizdir. Bu tür taşımalarda de-
netimlerin caydırıcı olması nedeniyle, otoyol giriş
ve çıkışlarında, feribot iskelelerinde, ulusal ve
uluslararası hava limanlarımızda da sürekli yapıl-
ması şarttır. Başta İstanbul, Atatürk, Sabiha Gök-
çen Hava Limanları ile Ankara, Antalya, İzmir, Da-
laman, Bodrum Milas, Hava Limanları ve İstanbul,
Kuşadası Deniz Limanları, yolcu salonlarında, tu-
rizm taşımacılığı yapan araçların da acilen ciddi
denetimlere tabi tutulması talebimizdir. 

Denetim elemanları sayısının ve imkânlarının
artırılması ve yol denetimlerinde başarı sağlandık-
tan sonra şirket denetimlerin yapılması sektörce
uygun olacaktır.

Nusret 
ERTÜRK

Nusret ERTÜRK

T ürkiye İstatistik Kurumu’nun
(TÜİK) çıkış yapan ziyaretçi-
ler anketi çalışması sonuçları-

na göre 2007 yılı 3’üncü Dönem tu-
rizm geliri, geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 8,6 oranında artarak 8
milyar 732 milyon 208 bin 8 dolar ol-
du. TÜİK verilerine göre, bu rakamın
6 milyar 494 milyon 73 bin 13 doları
yabancı ziyaretçilerden, 2 milyar 238

milyon 134 bin 996 doları ise yurt dı-
şında ikamet eden vatandaş ziyaretçi-
lerimizden elde edildi. Geçen yılın
aynı döneminde ise 8 milyar 37 mil-
yon 28 bin 744 doları turizm geliri
gerçekleşmişti.

2007 yılı  3’üncü Dönem turizm
gelirleri artarken, turizm giderleri ay-
nı dönemde, yüzde 1,2 oranında aza-
larak 809 milyon 465 bin 651 dolar

oldu. Bu rakamın 772 milyon 465 bin
344 doları kişisel, 37 milyon 308 do-
ları ise paket tur harcamalardan mey-
dana geldi. 3’üncü Dönem’de en
yüksek turizm gideri 360 milyon 304
bin 51 dolar ile Temmuz ayında ger-
çekleşirken, Eylül ayında 201 milyon
305 bin 840 dolar olarak gerçekleşti.
Temmuz-Eylül döneminde kişi başı
ortalama harcaması 712 dolar oldu.

Türkiye’nin turizm geliri, 2006 y›l› 3’üncü Dönemi’ne göre yüzde 8,6
oran›nda artarak 8 milyar 732 milyon 208 bin dolar olarak gerçekleflti

Turizm gelirimiz 9 milyar dolar 
TTDER Genel Sekreteri

Turizm gelirimiz 9 milyar dolar 
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