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TOF Başkanı Mustafa
Yıldırım, gazetemize
2013’ü ve

otobüsçülerin içinde
bulunduğu genel durumu
değerlendirip 2014’ten
beklentileri ile zor durumda
gördüğü otobüsçülük için çıkış
yollarını açıkladı. 

●  Siyasetçiler insan odaklı
düşünmeli, sektörümüzü mağdur
etmemeli. 

●  Siyaset de, bürokrasi de
otobüsçülüğü toplu taşıma olarak
görmeli, kabul etmeli ve bazı
ayrıcalıklar tanımalıdır.

●  Verimlilik amaçlı akademik çalışma
yaptırmalı ve siyasilerin önüne
koymalıyız. 

●  Kendi kaderimizi birilerinin iki
dudağı arasına bırakırsak iyi şeyler
olmayacaktır. 

●  UDH Bakanlığı tekel konumundaki
otogarları kontrol altına almalı. 

●  Ortak servis, toplama merkezi ve
ortak terminalle maliyetleri
düşürmeliyiz.  

●  Bilet satışları elektronik portal
üzerinden yapılmalı, satış maliyeti
azaltılmalıdır.

●  Firmalar birleşmeli, ortak planlama
ile seferler azaltılmalı. 

●  Ekonomik otobüs üretimi ve satın
alınıp kullanılması esas olmalıdır. 

●  Hepimiz ortak hareket etmeli,
üreticiler ve tesisçilerle işbirliği
yapmalıyız.

● Araç sayısındaki artış ve ikinci
eldeki tıkanıklık üzerinde mutlaka
durulmalıdır. ■ 5’te
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TOF Başkanı Mustafa Yıldırım, 2013’ü değerlendirdi, 2014’e dikkat çekti:

2013’ten 2014’e
geçerken...

● Uçak, tren ve özel otomobil bizim
rakiplerimiz. İstanbul-Ankara hızlı tren
hattında popülist düşük fiyatlar
uygulanırsa otobüsçülük tarih olur. 

4’te

Üç ürünle
Transist
2013’e
katılan
Temsa Genel
Müdürü
Dinçer Çelik:
2016’ya
kadar
önümüzü
görüyoruz.

Yerel seçimler şehiriçini dalgalandıracak

Şehiriçi modelleriyle katıldı

Mercedes-Benz Türk:

3’te

İETT’nin
düzenlediği 6.
kez düzenlenen

Transist 2013 6.
Uluslararası Ulaşım
Sempozyumu ve Fuarı, 25–26 Aralık 2013 tarihlerinde,
İstanbul Kongre Merkezi’nde ulusal ve uluslararası
katılımla gerçekleştirildi. 

Yeni büyükşehirler hareket getirecek
Transist 2013’te araçlarını
sergileyen Otokar Genel
Müdür Yardımcısı Basri
Akgül: “Seçimler sonrası
canlılık artacak, yeni
büyükşehirler hareket
getirecek” dedi. ■ 6’da

Bakanlığa atanan Lütfi Elvan, görevi

Binali Yıldırım'dan devraldı. 

Zor bir görevi aldığının bilincinde
olduğunu anlatan Elvan, özellikle
son 11 yılda Türkiye'nin önünü

açan ne kadar proje varsa hepsinin al-
tında Binali Yıldırım'ın imzası oldu-
ğunu söyledi. Elvan, Yıldırım'ın
bıraktığı yerden geceli gündüzlü çalı-
şarak, projeleri sürdüreceklerini be-
lirtti. 

Binali Yıldırım ise 11 yıldır yürüt-
tüğü bakanlık görevini Elvan'a devre-
derken, Bakanlığının 11 yıl içerisinde
ülkenin kaderini değiştirecek, gelece-
ğine mührünü vuracak çok önemli hiz-
metler ve unutulmaz eserler
gerçekleştirdiğini ifade etti. ■

Lütfi Elvan

12 Mart 1962
Ermenek, Ka-
raman do-

ğumlu Elvan,
İstanbul Teknik
Üniversitesi
Maden Fakülte-
si'ni bitirdi. 23. ve
24. Dönem Kara-
man Milletvekili.
23. Dönem'de Tür-
kiye-AB Karma
Parlamento Ko-
misyonu ve AB
Uyum Komisyonu
Üyesi oldu. 24. Dö-
nem'de Plan ve
Bütçe Komisyonu
Başkanlığına se-
çildi. İngilizce
bilen Elvan, evli ve
2 çocuk babası.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Lütfi Elvan oldu

Anadolu Isuzu 

4 ürünü sergiledi 3’
te

Yazıhane ve peron dağılımları yapıldı

Güeryüz Fuarda

Alibeyköy Terminali
6 Ocak’ta açılıyor

5’te

Yeni yılınızı kutlar, 
sağlıklı, huzurlu ve başarılı 

geçmesini dileriz.

Metro Turizm, e-bilet
uygulamasına geçti 

5’te

Kamu ile
özel sektör
toplandı

Ulaştırma ve lojistikte

7’de

Talat Aydın

UDH bakanlığınca
yayımlanan 26
Aralık 2013 tarih ve

2014/KDGM-03/GENEL
numaralı genelge daha
önce yayımlanmış olan iki
genelgede süre uzatımı
sağlıyor. 

Birincisine göre; 14
Aralık 2012 tarih ve
2013/KDGM-06/GENEL
sayılı genelgedeki M2, M3
ve N2 yetki belgesi sahip-
lerinin K1 yetki belgesi sa-
hipleriyle sözleşme
imzalayıp ortak taşıma
yapabilmelerine 2013 so-
nuna kadar verilen iznin
süresi 2014 sonuna kadar
uzatıldı.  

İkincisine göre; 19
Aralık 2012 tarih ve
2013/KDGM-07/YOLCU
numaralı D4 genelgesin-
deki “D4 yetki belgesi sa-
hiplerinin yolcu

biletlerinde KTY’nin
38’inci maddesinin
3’üncü ve 4’üncü fıkrala-
rındaki bilgilerin bulun-
durulma zorunluluğunun
2013 yılı sonuna kadar
aranmamasına ilişkin ko-
laylık” 2014 sonuna kadar
uzatıldı. 

Adı geçen zorunlu-
luklar bilet tanzimine iliş-
kin tüm bilgileri
kapsamakta olup bu du-
rumda bilet tanzim et-
meksizin basılı bilet
kullanma imkanı doğ-
maktadır. Böyle olunca da
bilet tanzimine ilişkin
2’nci fıkra, koltuk numa-
ralarına ilişkin 6’ncı ve
7’nci fıkralar, parasız
yolcu taşınmasına ilişkin
8’inci ve bilet iadesine
ilişkin 9’uncu fıkraların
uygulanma imkanı da kal-
mıyor. 

Süre uzatma genelgesi

Not: Araç muayenelerine ilişkin 19Aralık 2011 tarih
ve 2011/KUGM-17/ARAÇ MUAYENE isimli genelge yü-
rürlükten kaldırılmış olup, yerine 26 Aralık 2013 tarih ve
2014/KDGM-02/ARAÇ MUAYENE numaralı yeni genelge
yürürlüğe girmiştir. ■

İstanbul’da 8+1 çözümü

UKOME İstanbul Ulaşım Koordinas-
yon Müdürlüğü; 26.12.2013 tari-
hinde, TTDER’in talebi

doğrultusunda, “otomobil sınıfına dönü-
şen D2 yetki belgeli 8+1 taşıtlara 2016 yılı
sonuna kadar İstanbul turizm servis aracı
izin belgesi düzenlenmesi” kararı aldı.
Yeni 8+1 araçların müracaatları kabul
edilmeyecek. ■

Güleryüz Karoseri
ve Otomotiv AŞ
Yönetim Kurulu

Üyesi Savaş Keskin,
2013’ten menmun.■ 4’te

Erkan
YILMAZ

● Çoğu zaman geçmişi arıyor, hayal
ediyoruz. 2013, geçmiş yılları aratan
bir yıl oldu. Zannederim 2014 de
2013’ü aratacak. 
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Her iki Boğaz köprüsünden pik
saatte tek yönde taşınılan yolcu
sayısı 140 bin olup, 29 Ekim

2013 tarihi itibariyle kısmen açılışı
gerçekleştirilen Marmaray ile saatte 75
bin kişi taşıma kapasitesi mevcuttur.
Dolayısıyla; daha yoğun trafiğin
bulunduğu şehrin güney hattında
Marmaray önemli bir talebi
karşılayacaktır. Banliyö hatlarının
rehabilitasyonunun da tamamlanmasıyla
beraber Gebze’den Halkalı’ya kadar
Marmaray ile yolculuk imkanı oluşmuş,
yakın bir dönemde Yenikapı-Aksaray
Hafif Raylı Sistem Hattı ile Yenikapı-
Taksim Metro Hattı işletime alınmış
olacaktır. Marmaray; tam kapasite olarak
işletime alındığında, İstanbul’un güney
ekseninde Marmara sahili boyunca
Gebze’den Halkalı’ya ve Boğaz hattında
da 1. Boğaz köprüsüne kadar geniş bir
alanın trafiği Marmaray eksenli olarak
çalışacaktır.

Araç mı, yolcu mu?
Daha geniş perspektiften

bakıldığında; Boğaz köprüleri
geçişlerinde araçların yüzde 90’ı
yolcuların yüzde 37’sini taşırken, yüzde
10’luk paya sahip olan lastik tekerlekli
toplu taşıma araçları ise yolcuların
yüzde 37’sini taşımaktadır. Bu
çerçevede; gerçekleştirilecek olan
ulaştırma yatırımlarında, toplu taşıma
öncelikli yaklaşımların geliştirilmesi
gerektiği görülmektedir. Aşağıda Şekil
2’de 1996-2006 yılları arasında
İstanbul’un kentiçi ulaşımındaki türel
dağılım değişimi görülmektedir. 

Şekil 2’de görüldüğü üzere, kentiçi
ulaşımda türel dağılımdaki farklılaşma
esas olarak 1996 yılı sonrası dönemde

gerçekleşmiş olup,
özel otomobiller ve
servis araçlarında
önemli oranda bir artış
gerçekleşmiştir. Bu
çerçevede özellikle
son on yılda
gerçekleştirilmiş olan
kentiçi raylı sistem
yatırımları, bu
tablonun
dengelenmesi adına
kayda değer bir
gelişim ortaya
koymuştur. 

Tıkanıklığı
suyoluyla
aşmak…

İstanbul’da trafik
tıkanıklığının
katlanılabilir düzeylere çekilmesinde
raylı sistem ve özellikle de metro
yatırımları hayati bir öneme sahiptir.
Bunun yanı sıra; İstanbul gibi adeta
denizin ortasında ve denizi çevreleyen
bir şehrin türel dağılımında, denizyolu
beklenen seviyenin çok altında olup
yüzde 1-2 dolaylarındadır. Halbuki
İstanbul’da bu oran yüzde 20-25’lerde
işletilebilir. Daha önceleri; Boğaz’da,
kıyıya paralel hat uygulaması
çerçevesinde, aynı yakadaki yerleşim
yerleri arasında denizyolu ile ulaşım
uygulamaları denenmiş ancak istenen
verim alınamamıştır. Burada; yakın
mesafeler arasından mevcut şehir hatları

vapurları yeterinde fazla
büyük olmakta ve
talebin doğru
yönlendirilmesini
engellemektedir. Zira
sık istasyonların olduğu
böylesine bir kıyıya
paralel hat
uygulamasında, daha
küçük şehir hatları
vapurlarıyla daha kısa
sürede iskeleye
yaklaşma-dolum-
ayrılmanın
sağlanmasıyla daha sık
seferlerin yapılması
gerekmektedir.
İstanbul’da Şehir Hatları
yüzde 10’luk
kapasiteyle çalışmakta
olup, kapasitenin yüzde

40-50’lerde dahi kullanımının
sağlanması, Boğaz köprülerindeki
tıkanıklığı önemli ölçülerde
düşürecektir. 

Marmaray’ın katkısı…
Tablo 5’te 2010 yılı günlük yolculuk

değerlerinin türel dağılımı, 2014, 2018
ve 2023 yılları için öngörülen yolculuk
değerleri ve türel dağılımı detaylı olarak
verilmiştir.

Tablo 5’te belirtildiği üzere; 2010’da
İstanbul’ da verilen yolculuk

değerlerinde türel dağılımda karayolu
ulaştırma türünün yüzde 78,4’lük
ağırlığı olup 2014’te yüzde 67,7’ ye,
2018’de yüzde 50,7’ye, 2023’te yüzde
26,5’e düşmesi öngörülmektedir. 29
Ekim 2013 itibariyle kısmen açılışı
yapılan Marmaray’ın 2014 itibariyle
türel dağılımda yüzde 7,4, 2018’de
yüzde 7,9, 2023’te ise yüzde 5,7’lik
paya ulaşması öngörülmektedir. Daha
önce de belirttiğimiz üzere;
İstanbul’daki trafik tıkanıklığı sorununun
giderilmesinde bir diğer ana belirleyici
de kentiçi raylı sistem hatlarının
yaygınlaştırılmasıdır. Kentiçi raylı sistem
hatlarından ise yaygın yatırım alanı
olarak metro ortaya çıkmaktadır. 

Metrobüs daha iyi işletilebilir…
İstanbul’da birkaç yıldır ilk ve tek

örnek olarak işletilen metrobüs hattı
(BRT), dünyada özellikle Latin
Amerika’da başarılı örnekleri olan bir
sistem olup, İstanbul’da da özellikle
zamandan kazanç anlamında tercih
edilir bir ulaştırma türü olup yoğun bir
taleple karşılaşmıştır. Metrobüs hattı,
Boğaz aşan bir hat olup doğu-batı
ekseninde şehrin iki uzak noktasını ve
yoğun yolculuk talepleri olan bölgeleri
birbirine bağlamaktadır. Tam kapasite
olarak çalışan ve süreden önemli kazanç
sağlayan bu hat, diğer taraftan da konfor
ve güvenlik parametreleri itibariyle de

tartışılmıştır, tartışılmaktadır. Metrobüs;
işletimsel olarak yapılacak kısmi
iyileştirmelerle daha iyi parametrelerde
hizmet verebilir. Ancak İstanbul’un trafik
tıkanıklığı kaynaklı sorunlarının
katlanılabilir bir noktaya çekilmesinde,
yaygın olarak, şehri doğu-batı ve kuzey-
güney ekseninde birbirine bağlayan
metro hatlarının kurulumu zorunludur.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son
on yıllık süreçte, yaptığı metro
yatırımlarıyla şehrin mevcut metro ve
hafif raylı sistem hatlarını geometrik
olarak arttırmıştır. Ancak; halihazırda
İstanbul ölçeklerinde bir şehir için
önemli oranda metro hattına ihtiyaç
bulunmaktadır. 10. Kalkınma Planı ve
11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Şurası’nda İstanbul özelinde ortaya
konan hedeflerde, İstanbul’da 2014,
2019 ve 2019 sonrası metro hatları için
inşa, yapım ve işletim projeksiyonları
ortaya konmuş olup şehrimizin 10 yıl
içerisinde dünya çapında en çok metro
ağına sahip şehirler arasına girmesi
öngörülmektedir.

Hepinize; başarılı, sağlıklı, huzurlu
ve mutlu yıllar dilerim. ■
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Şekil 2. 1996-2006 Yılları Arasında İstanbul Kentiçi Ulaşımında
Türel Dağılım Değişimi

Tablo 5. 2010-2014-2018-2023 Hareketlilik Değerleri ve Türel
Dağılım Öngörüleri

Sakaryalılar Akıllı
Kart Kullanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin
şehir içi ulaşıma kolaylık, rahatlık ve
ucuzluk getiren yatırım hamlesi Kart
54, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi
görmeye devam ediyor. 2013 yılı
içerisindeki seyahat istatistiklerini
değerlendiren Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Dairesi Başkanı İsmail Yolcu,
“Vatandaşlarımızın şehir içi
seyahatlerde Akıllı Kart Uygulaması
Kart 54’e gösterdikleri ilgi bizlere
büyük mutluluk veriyor” diye konuştu. 

120 binin üzerinde kullanıcı sayısı

Kart 54 kullanıcı sayısındaki en
yüksek artışın 2013 yılı içerisinde
gözlemlendiğini belirten Yolcu, “Bu yıl
Ocak ayındaki abone sayımız 86 bin
140 iken, Aralık ayına baktığımızda bu
rakamın yüzde 50’ye yakın bir artış
göstererek; 120 bin 679 olduğunu
görüyoruz. 2009 yılında
vatandaşlarımızın hizmetine
sunduğumuz Kart 54; güçlenen
filomuz, rahat, huzurlu ve güvenli
seyahat etme olanağı sağlayan
araçlarımız ile inşallah bu artışı
sürdürmeye devam edecek” şeklinde
konuştu. ■
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Mercedes-Benz Türk,
Transist 2013 Fuarı’nda,
Conecto Solo, Conecto
Körüklü şehiriçi otobüs
modellerini sergiledi.

Fuarda Mercedes-Benz
Türk standını İBB
Başkan Vekili Muzaffer

Hacımustafaoğlu, Ulaşımdan

Sorumlu Genel Sekreter
Yardımcısı Muzaffer
Hacımustafaoğlu, İETT Genel
Müdürü Dr. Hayri Baraçlı,
İBB Başkan Danışmanı Prof.
Dr. Mustafa Ilıcalı ziyaret
ederek Mercedes-Benz Türk
Otobüs Kamu Satış yetkilileri
Deniz Gökyıldız, Emir Özgüç
ve Kadir Tiftik’ten araçlarla
ilgili bilgiler aldılar. ■

Şehiriçi modelleriyle katıldıı
Mercedes-Benz Türk

ZF bu yıl Transist fuarında otobüsler
için geliştirilmiş 6 vitesli tam otomatik
şanzımanını ZF Ecolife’ı

sergileyecektir. ZF EcoLife hassas
kademelendirilmiş tahvil oranları
sayesinde motor her kullanım durumunda
düşük devir aralığında çalıştırılabilir.
Standart donanımdaki TopoDynLife vites
değişim programı, yolun topografik
durumuna ve otobüsün yüküne göre
olabildiğince uygun vites kademesini
seçerek yakıt tasarrufuna katkı sağlar. ZF
Ecolife özellikle duraklardaki gürültülü
kalkış sırasında aracın çıkardığı sesi
hissedilir şekilde azaltır. Çift soğutucuya
sahip Ecolife, Euro 6 normlarına
uyumludur.

26 ülkede 121 üretim şirketiyle
otomotiv yan sanayi sektöründe güç
aktarma ve şasi teknolojisi dalında dünya
lideri bir teknoloji firması olan ZF toplu
ulaşıma geliştirdiği yenilikçi ürünleri ile
destek olmaktadır. ■

ZF Grubu yenilikçi
ürünleriyle yer aldı

İETT’nin, düzenlediği IV. Toplu
Ulaşım Haftası VI. Transist 2013
Ulaşım Sempozyumu ve Fuarı

İstanbul Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Başkan Vekili Ahmet
Selamet, İETT İşletmeleri Genel
Müdürü Dr. Hayri Baraçlı Hak-İş
Konfederasyonu Başkanı Mahmut
Arslan, TOF Genel Başkanı Mustafa
Yıldırım ile çok sayıda sektör
temsilcisi katıldı.

İBB Başkanvekili Ahmet Selamet,
“İstanbul 2023 ulaşım ana planı
hazırlandı. Kentimizi, 2023 yılına
taşıyacak yol haritasını çağın
gereklerine göre hazırladık. Trafik
yoğunluk haritasını hazırladık.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi cep
trafik uygulamasını telefonuna
indirmeyen İstanbullu neredeyse
kalmadı.  Yakın zamanda İstanbul-
Ankara arası hızlı trenle 3 saate
inecek. Bugün İstanbul'da günlük 26
milyon yolculuk yapılıyor. 2023'te bu
rakam 36 milyon olacak. Yatırımlarda
en büyük payı ulaşıma ayırıyoruz.
İETT'ye son iki yılda 1705 yeni otobüs
aldık, akıllı otobüsler dönemini
başlatıyoruz, bisiklet aparatlı

otobüsler yollarda. Vatandaşlarımız
kısa bir süre sonra minibüslerde de
Akbil veya İstanbulkart kullanabilecek.
Otobüs AŞ ile birlikte yaklaşık 3 bin
yeni otobüs aldık. İstanbul'un otobüs
filosu tamamen yenilendi, gençleşti,
modernleşti” dedi.

Toplu ulaşımın
yaygınlaştırılması 

İETT Genel Müdürü Dr. Hayri
Baraçlı, Transist etkinliklerinin bu
yılki ana temasını, Management
(Yönetim), Mobility (Hareketlilik),
Maintenance (Bakım) ve Manufacture
(Üretim) başlıklarından oluşan "4M"
olarak belirlediklerini dile getirdi.
İstanbul'un, 15 milyonluk nüfusuyla
dünyanın 142 ülkesini geride
bıraktığını vurgulayan Baraçlı,
İETT'nin, özel halk otobüsleri,
metrobüs, nostaljik tramvay ve
Beyoğlu-Karaköy tünel hattı ile yılda
yaklaşık 1 milyarın üzerinde yolcu
taşıdığını kaydederek, "Marmaray ile
günlük ortalama 80 bin, 137,9 km’lik
raylı sisteme sahip metrolarımızda ise
yılda ortalama 1,5 milyon insan
taşınıyor” dedi. ■

Transist Toplu Ulaşım Sempozyumu ve Fuarı yapıldı. İBB Başkanvekili Ahmet Selamet açıkladı.

Bugün 25, 2023’te 36 milyon yolculuk

Anadolu Isuzu standını
ziyaret eden İBB Başkan
Vekili Ahmet Selamet,

Ulaşımdan Sorumlu Genel
Sekreter Yardımcısı Muzaffer
Hacımustafaoğlu, İETT Genel
Müdürü Dr. Hayri Baraçlı ve
İBB Başkan Vekili Prof. Mustafa
Ilıcalı’ya Anadolu Isuzu Satış ve
Pazarlama Bölge Satış
Yöneticileri Murat Küçük ve
Ferhat Sancaklı araçlarla ilgili
bilgiler verdiler. ■

Anadolu Isuzu 4 ürünü sergiledi 
Transist 2013 Fuarı’nda Anadolu Isuzu Novociti, Citibus
CNG, Citibus AT, D-Max
Off-Road aracını tanıttı. 

Anadolu Isuzu, toplu taşıma sektöründe düşük yakıt tüketimi, yüksek yolcu
kapasitesi ve konforuyla belediyelerin gözdesi olan Citibus A/T, Citibus CNG ve
Novociti otobüsleri ile özellikle kamu sektöründe son yıllarda her geçen gün daha

fazla kullanılmakta olan D-Max 4x4 Off-Road araçlarını sergiledi. ■
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Yeni Bakan, 
yeni umutlar!

salim.altunhan@tasimadunyasi.com

Salim
Altunhan

Üç ürünle Transist 2013’e katılan Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik: 2016’ya kadar önümüzü görüyoruz.

Arife tarif gerekmezmiş. Sizler de içinde
yaşıyorsunuz. Ülkemiz çok önemli, çok
sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Önümüzde

önce yerel, ardından Cumhurbaşkanı, sonrasında
da genel seçimler var. Cumhurbaşkanlığı seçimi
iki aşamalı olabilir. Yani önümüzdeki iki yıl
seçim yılıdır ve siyasi yapılanmalar kendilerinin
başarılı sayılması için oy toplamak zorundalar.
Öyle olunca da seçmene belli destekleri,
yardımları göstermek, ellerini açmak zorundalar.

Türkiye’nin aynı koltukta en uzun oturan
Bakanı, Binali Yıldırım Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığından gitti, yerine Lütfi
Elvan geldi. Sayın Yıldırım, en uzun bakanlık
yapma rekorunun yanı sıra başarı rekoru da
kardı. Birçok yenilik yapıldı, birçok sorun
giderildi, birçok şey değişti. 

Değişti değişmesine de bir tek otobüsçünün
beklentisi yerine gelmedi, gelemedi. Sıra
otobüsçüye gelince gönlüne yelpaze sallayanlar
kazandı hep. 

Yeni Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanımız Sayın Lütfi Elvan’a makamının hayırlı
olmasını diliyoruz. Umarız ve bekleriz ki
ulaştırma sektörünün, özellikle de otobüsle yolcu
taşımacılığının sorunlarını çözsün.

Bilindiği gibi ülkemizin ana ulaşım sistemi
karayolu taşımacılığıdır. Noktadan noktaya seri,
güvenli ve konforlu yolculuk imkanı sunulduğu
için vatandaş otobüsü tercih ediyor. Ancak son
yıllarda özel havayollarının faaliyete geçmesiyle
uçak firmaları alabildiğine düşük fiyatlı bilet
kesebiliyor. Bunda devlet imtiyazı da var,
KDV’siz akaryakıt kullandıkları ve devlet desteği
aldıkları için fiyatları geniş bir yelpaze
çizebiliyor. Her ne kadar Sayın Yıldırım
giderayak havayoluna ‘tavan’ sınırlaması
getirdiyse de, biz otobüsçüler için belirleyici
olan taban fiyat getirilmesidir.

Sayın Bakan, kendisinin de selefi gibi aynı
koltukta uzun süreli oturabilmesi için
otobüsçülere bir jest yapmalıdır. Akaryakıttaki
KDV’yi yüzde 8’e çekmesi bile otobüsçünün
elini çok rahatlatacaktır. Otobüsçü gelişmeye ve
teknolojiye yabancı değildir ve gelişmenin
önüne engel olmaz. Ancak kendisinin yok
edilmesini düşünen aynı alanda hizmet veren
havayolu taşımacıları bilet fiyatlarını çok
düşürerek otobüsçülük sektörünün bitmesini
istiyor. İşte o nedenle de yasal bir çerçeveyle
sınırlandırılmaları gerekir. Uçaklara tavan fiyat
uygulaması yerine taban fiyat uygulamasının
daha doğru, daha gerçekçi, daha işlevsel
olduğunu herkes kabul ediyor.

Sayın Bakan, yeni göreviniz hayırlı olsun,
Allah yar ve yardımcınız olsun.

2014’ün sektöre kazandıran bir yıl olmasını
diliyorum. ■

Bu yıl 6. kez düzenlenen
Transist 2013 6. Uluslararası
Ulaşım Sempozyumu ve

Fuarı’nda İstanbul Büyükşehir
Başkan Vekili Ahmet Selamet,
Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter
Yardımcısı Muzaffer
Hacımustafaoğlu, İETT Genel
Müdürü Dr. Hayri Baraçlı, İBB
Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mustafa
Ilıcalı Temsa standını ziyaret ederek
Genel Müdür Dinçer Çelik ile
Pazarlama ve Satış Direktörü Murat
Anıl’dan araçlarla ilgili bilgiler
aldılar. 

Mutluyuz, yüzümüz gülüyor 

Bu yıla ve gelecek yıllara yönelik
değerlendirmelerde bulunan Temsa
Global Genel Müdürü Dinçer Çelik,
2013’ü mutlu bir şekilde geride
bıraktıklarını 2014 yılının
kapasitesinin de yüzde 90’ını satmış
olmanın gururunu yaşadıklarını
belirtti. Dinçer Çelik, “Yüzümüz
gülüyor. 2013’ü beklediğimizden de
iyi bir seviyede kapatıyoruz. İstanbul
Otobüs AŞ’ye 110 CNG’li araç
teslimatına yönelik sözleşmeyi
geçen hafta imzaladık. Bu araçlar
Nisan ayına kadar teslim edilecek.
İstanbul ulaşımında Avenue’nun
pazar payı her geçen gün giderek
artıyor. Bütün bu keyifli gelişmelerin
ışığında 2014’e keyifli bir şekilde
giriyoruz. 2014’ün kapasitesinin şu
anda yüzde 90’ını satmış
durumdayız. Satışlarımızın yüzde
50’sini dış pazar, yüzde 50’sini iç

pazar oluşturuyor. Dış pazarda
satışlarımızın yarısı Amerika yarısı
da Avrupa pazarına olacak. Böyle
dengeli bir durum var. İç pazarda
bağlantılarımızın büyük bir kısmını
yaptık. Bu anlamda ekibimizin
morali çok iyi” dedi. 

2016’ya kadar önümüzü

görüyoruz

2014 yılında yerel seçimlerin de
yapılacak olması ile kentiçi otobüs
pazarında yüzde 25 seviyelerinde bir
gerileme beklendiğini de ifade eden
Dinçer Çelik, “Biz buna göre
hazırlıklarımızı yaptık. Bizim için
önemli olan şu; yeni ürünlerimizin
tamamı 2014’ün ikinci yarısından
sonra teslimlerine başlayacağız.
Bunların içinde özellikle Avrupa’ya
yönelik Euro 6 motorlu araçlarımız
olacak. 2015’te hem iç hem dış
pazarda tekrar alımlar başlayacak.
Bununla birlikte, 2015’te iç piyasaya
dönük iki tane ürünümüz devreye
girecek. Bu ürünlerin birisi kentiçi,
diğeri de şehirlerarası otobüs
pazarına yönelik olacak. Şu an
2016’ya kadar önümüzü görüyoruz”
dedi.

İhracatta yeni ülkeler 

İhracat noktasında hiç
olmadıkları ülkelere de otobüs satışı
yapmak için çalışmalar yürüttükleri
bilgisini veren Dinçer Çelik,
“Amerika’dan sonra yeni bir pazar
var. Kanada pazarı üzerine

çalışıyoruz. Orada satışlarımız
2014’te olacak. Onun dışında
Avrupa’da girmediğimiz bir ülkeye
daha girme planımız var. Dolayısıyla
çok fazla odağımızı kaybetmeden
çalışmalarımızı yapacağız” dedi. 

MD9’a talep patlaması olacak 

2014’te MD9 ürününe yönelik
bir talep patlaması yaşayacaklarını
umduklarını belirten Çelik, “Şu an
birçok belediye MD9 aracımızı test
ediyor. İnanıyoruz ki, MD9’a yönelik
bir talep patlaması olacak.
Şimdiden talepleri almaya başladık”
diye konuştu. 

Safir teslimatları sürecek 

Şehirlerarasının gözde ürünü
Safir’in de 2014 yılında satışlarının
artarak devam edeceğini vurgulayan
Dinçer Çelik,  sözlerini, “Bu yıl
şehirlerarasının en önde gelen
firmalarına toplu Safir satışları

gerçekleştirdik. Müşterilerimiz
Safir’in işletme maliyetlerinde
sağladığı avantajlardan ve
konforundan çok memnun. Yeni
yılda birçok firmaya yine toplu Safir
teslimatlarımız olacak” cümleleriyle
tamamladı. ■

Yerel seçimler şehiriçini dalgalandıracak

Fuarda Güleryüz Karoseri ve
Otomotiv San. Tic. AŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Savaş Keskin, “Araç
yenilemelerinden, alçak tabanlı
otobüs alımlarının artması ile
her bölgede satışlarımız iyiydi.
Antalya, İstanbul, Elazığ,
Mersin, Isparta ulaşımında
araçlarımız var. O bölgede pazar
payımız iyi. 400 araç ürettik ve
tamamını sattık. 2014 yılında
ekonomideki gelişmeler olumlu
devam ederse araç değişim ve
dönüşümlerin devam edeceğini
düşünüyoruz. Yine 400
civarında araç satacağımızı
düşünüyoruz” sözleriyle 2013
yılından memnun olduklarını
belirtti.

2014’te yeni ülkeler, yeni

projeler

İhracat noktasında 2013’ün

kendileri açısından yavaş
geçtiğini ancak yeni yıldan
umutlu olduklarını ifade eden
Savaş Keskin, “2014 yılı daha iyi
geçecek diye düşünüyoruz. 28
ülkeye ihracatımız var; yeni
bayiler, yeni ülkeler, yeni
projeler var. Arabistan
bölgesinde anlaşmamız var.

Katar, Körfez ülkeleri var. Balkan
ülkelerinin tamamında
otobüsümüz var. Orta Avrupa
Türk Cumhuriyetlerinde var”
diye konuştu. ■

Güeryüz Cobra müşterileriyle buluştu

Temsa standında Genel Müdür
Dinçer Çelik, Pazarlama ve
Satış Direktörü Murat Anıl,

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr.
Tahir Büyükakın, Ulaşım Daire
Başkanı Abdulmuttalip Demirel,
Ulaşım Şube Müdürü Salih
Kumbar bir araya geldi. Taşıma
Dünyası’na açıklamalarda bulunan
Tahir Büyükakın, toplu taşımayı
özel sektöre dönüşümünü
sağlamak istediklerini belirterek,
“Özel sektörün araçlarının 12 ve 18
metrelik araçlara dönüşmesi için
bir yapılandırma programı yaptık.
Onları teşvik edeceğiz. Raylı
sistemleri üzerinde önümüzdeki
yılı planlayacağız. Filomuzda 63
CNG’li araç var. CNG’ye yönelik
filomuzu büyütmeye devam

edeceğiz. Şehir merkezinde
tramvaya geçmeye düşünüyoruz”
dedi. ■

Kocaeli toplu taşımada
özel sektör dönüşümü 

Petrol Ofisi, Diyarbakır,
Malatya ve Kırklareli -
Babaeski merkezli olmak

üzere 3 yeni madeni yağ
distribütörünü bünyesine kattı.
Petrol Ofisi’nin büyüyen hizmet ağı
kapsamında açılan
distribütörlükler, Maxima ve

Maximus motor yağları
başta olmak üzere tüm
otomotiv grubu yağları,
endüstriyel ihtiyaçlara
uygun yağlar, dişli yağları
ve greslerden oluşan 300’e yakın
ürün çeşidi ile müşterilerin
ihtiyaçlarını karşılayacak.

OMV Petrol Ofisi Madeni
Yağlar Grup Müdürü Ulvi Kılıç, 3
yıldır sektör liderliğini
koruduklarını ve bu başarıda güçlü
iş ortaklarının büyük rolü olduğunu
belirterek, “Petrol Ofisi Madeni
Yağları’nın bugünkü başarısının
ardında doğru stratejinin
belirlenmesi ve bu stratejinin adım

adım uygulanması yatmaktadır.
Yapılan her iş ve atılan her adım
bu strateji süzgecinden
geçiriliyor. Petrol Ofisi olarak her
zaman müşteri odaklı bir

yaklaşım sergiledik.
Müşterilerimize yakın olmak, talep
ve ihtiyaçlarını iyi anlamak, onlara
değer yaratan ürün ve hizmetler
sunmak için çalıştık. Yeni
işbirliklerimiz ile bu strateji
hedefinde ilerliyor, hizmet ağımızı
her gün daha da büyütüyoruz”
şeklinde konuştu. 

Ulvi Kılıç, Türkiye çapında 28
distribütörün işbirliği ile hizmet
verdiklerini de sözlerine ekledi. ■

Petrol Ofisi
hizmet ağını
genişletti

Dinçer Çelik: 2014’ün

kapasitesinin şu anda

yüzde 90’ını satmış

durumdayız.

Satışlarımızın yüzde

50’sini dış pazar,

yüzde 50’sini iç pazar

oluşturuyor. Dış

pazarda satışlarımızın

yarısı Amerika yarısı

da Avrupa pazarına

olacak. 
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TOF Başkanı Mustafa Yıldırım, 2013’ü değerlendirdi, 2014’e dikkat çekti: 

2014 geleceğimizi belirleme yılı

Terminalde 24 Aralık Salı günü yapılan
toplantıya İSPARK yetkilileri, Ulusoy-
Varan Genel Koordinatörü Mustafa

Yıldırım, Pamukkale Turizm İstanbul Bölge
Müdürü Hakan Ayık, Kamil Koç İstanbul
Bölge Müdürü Metin Alper Yücel, olmak
üzere yazıhane alan firmaların yetkilileri
katıldı. 

Toplantıda yazıhane ve peron

dağılımları yapılırken son çalışmalar
hakkında da bilgiler verildi. İSPARK
yetkilileri Alibeyköy Terminali’ndeki
çalışmaların 6 Ocak itibariyle bitirilmesinin
hedeflendiğini, bu tarihten sonra firmaların
terminalde hizmet verebileceğini açıkladı. 

Ulusoy-Varan Koordinatörü Mustafa
Yıldırım da yaptığı açıklamada, terminalin
son derece modern bir şekilde inşa

edildiğini, İSPARK yönetiminin de sektörle
sürekli diyalog halinde olduğunu belirterek,
“Altyapısı ve hizmet şekli ile son derece
modern bir terminal hizmete girecek.
Yolcularımızın ve sektör mensuplarımızın
kaliteli hizmet vermesine yönelik her türlü
altyapı planlandı. Peronların sayısı
firmalarımız için yeterli. Kimsenin endişe
etmesine gerek yok” dedi. ■

Yazıhane ve peron dağılımları yapıldı

Alibeyköy Terminali 6 Ocak’ta açılıyor

Maliye Bakanlığı Gelir
İdaresi Başkanlığı'nın
başlatacağı

konuşulan e-bilet uygulaması
Metro Turizm öncülüğünde
başladı. Böylece Metro
Turizm, e-bilet dönemi ile
yolcuların işlemlerini hem
hızlandırdı, hem kolaylaştırdı.
e-bilet uygulamasıyla birlikte
artık Metro Turizm müşterileri
sadece internet üzerinden
işlemlerini gerçekleştirerek
seyahat edebilecek.

Uzun zamandır
uygulamaya alınacağı
söylenen kağıt bilet ile aynı
işleve sahip ancak kağıt
kullanımını ortadan kaldırıp,
kullanıcılara kolaylık sağlamak
için kullanılan bir bilet sistemi
olan e-bilet uygulaması
başladı. E-bilet ile kişinin
yolculuk bilgileri, saati, hangi
sefere gittiği ve hangi

perondan bineceği gibi bilgiler
kağıt bilet yerine elektronik
bilet üzerinden kullanıcıya
sunuluyor.

Çalınma, kaybolma,
unutulma gibi tehlikesi
olmayan elektronik bilet,
alışılmış olan kağıt biletin
elektronik olarak daha hızlı,
güvenli ve pratik hale
getirilmiş şeklidir. Bu sistemle
tüm rezervasyon ve bilet
detayları bilgisayar sisteminde
güvenli bir şekilde saklanır ve
olası rezervasyon değişikliği,
peron değişikliği ve iade
işlemleri elektronik ortamda
kayıtlı bilet bilgisi üzerinden
gerçekleştirilir. Yolculara
birçok avantaj sunan e-bilet
teknolojisi Metro Turizm'in
uygulamaya almasıyla artık
karayolu taşımacılığında da
başlamış oldu. ■

Metro Turizm, e-bilet
uygulamasına geçti 

Ortak servise geçerek, ortak

terminal ve toplama merkezi

yaparak, bilet satışını mutlaka

elektronik portal üzerinden

yaparak sektörün sırtındaki ağır

yükleri aşağıya indirmeliyiz. Sektör

bu yükleri taşımaya devam ederse,

yaşama şansını tüketecek. Bu

gerçekten hareket ederek, 2014 yılı

sektörün geleceğini belirleme yılı

olacak.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel
Başkanı Mustafa Yıldırım, ulaştırma
politikalarındaki değişikliğin sektöre

olumsuz yansımalarının bulunduğunu
vurgulayarak, “2013’ten 2014’e geçerken
sektörün durumunu analiz ettiğimizde,
2013 geçmiş yılları aratan bir yıl oldu.
Zannediyorum, 2014’te 2013’ü aratacak
bir yıl olacak. Bunun açık nedenleri var;
ulaştırma politikalarındaki yansımalar bizi
olumsuz etkiliyor, etkilemeye devam
edecek. Kısa mesafelerdeki hızlı
demiryolları hatları ciddi bir aracı
kapsama alanı dışına itti. Tabii, dışarıda
biriken her araç Türkiye için bir sorun.
Hem yatırımcılar, hem işleticileri hem
Türkiye’nin kaynakları açısından ciddi bir
sorun olmaya devam ediyor. D2’de 33 bin
araba birikmişti, 35 bin arabaya doğru
gidiyor.  Artan rekabetle orada da verimsiz
bir ortam doğdu. Tabii, bütün bu
politikaları oluştururken, icraatları
yaparken siyasetçilerin, bürokratların
dikkat etmesi gereken en önemli husus;
insan odaklı düşünmek ve sektör
mensuplarımızın da bu ülkede hizmet
yaptığını dikkate alınması, bu insanların
mağdur edilmemesi, yaşayabilir hale
getirilmeleri önemli. Yatırımlar açısından
bakıldığında, ülkenin milli değerleridir”
dedi. 

Otobüs işletmeciliği aşağıya iniyor 

Başkan Yıldırım, sektörün borç
ödeyemez hale geldiğine dikkat çekerek
şunları söyledi: “Sektör peşin vergi verdiği
için kar edemiyor, kar edemediği için vergi
üretemiyor; kendisi için kaynak
üretemiyor, yaşam değerlerini
oluşturamıyor. Giderek fakirleşen, giderek
sefilleşen bir sektör haline geldik. Sektör
borç ödeyemez bir durumda. Tabii,
otobüsçüyü sadece otobüsçü olarak
düşünmemek lazım. Otobüsçülük
beraberinde birçok sektöre hayat veren bir
can damarı gibi. Otomotiv sektörüne,
hizmet sektörlerinin tamamına yeme içme
gıda sektörlerine hepsinden önemlisi
insana hizmet eden bir sektör. Tabii,
Türkiye, otobüs işletmeciliğini zirveye
çıkardı; şimdi ağır ağır aşağıya iniyoruz.
Umarım bu düşüş hızlı olmaz. Dünyada
en iyi otobüsçülük yapan ülke
konumundan, hızla düşmek durumunda
kalabiliriz. Kaynaklarını kötü kullanan,
kendi iç sorunlarını halledemeyen sivil
toplum örgütlerini dikkate almayan, hep
yarınları beklerken, dünleri hayal eden
ama yarınların çok daha kötü olacağını

hesap edemeyen bir anlayış ile oldu bu.
Kredi kartını hesapsız kullanmaya
benziyor, sahip olmadığınız değeri
harcıyorsunuz, otobüsçülük de aynen
bunu yapmaya devam ediyor. 2013’te
çözüm noktasını konuştuk, 2014’te bunları
karara dönüştürerek yeni adımlar
atılabilir.”  

Servisler sektörü boğuyor

Yıldırım, ücretsiz servis
taşımacılığının sektörü giderek boğmaya
başladığını belirtti: “Servise bir yılda
ödediğimizin paranın yarısını hizmet
olarak geri kesemiyoruz. Ücretsiz taşıma
yapıyoruz, şehirler büyüdükçe servis
talepleri artıyor, artan her talep 15 bin
TL’lik ek maliyet getiriyor. Servis
hinterlandı durmadan genişliyor. Firmalar
bu konuda müthiş bir yarış içinde. Servis
işi giderek sektörü boğan bir iş haline
geldi.” 

Otogar çıkış fiyatları kontrol

altında tutulmalı 

TOF Başkanı Mustafa Yıldırım, otogar
çıkış fiyatlarının kontrol altında tutulması
gerektiğini de vurguladı: “Türkiye’nin
çeşitli yerlerinde açılan otogarlarla da
kabul edilmiş bir durum var, sanki
bugünkü fiyatlar tescil edildi ve kabul
edildi. Hiç olmazsa 100 binlik, 200 binlik
şehirlerde otogar fiyatlarının fahiş hale
gelmemesi lazım. Bunlar tekel
konumundaki yerler. Buraların mutlaka
bir tarife ile kontrol edilmesi lazım. Çünkü
otogarların 8-10 tanesi sektörün elinde,
geri kalanın hepsi neredeyse belediyelerin
elinde. Ulaştırma Bakanlığının bundan
sonraki süreçte, bu alanı da kontrol altına
alması lazım. Otogar, köprü, feribot,
otoyol, bütün bunlarda geçiş üstünlüğü
dikkate alınarak otobüslerde toplu taşıma
özelliğinden dolayı hiç para alınmaması
veya cüzi miktarda para alınması
gerekiyor.” 

Şehirlerarası otobüs taşımacılığının
toplu taşıma olarak görülmesi ve kabul
edilmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım,
“Bu anlayışı bürokrasinin de siyasetin de
kabul etmesi lazım. Bu anlayışla birtakım
ayrıcalıklar tanınabilir. Çünkü biz insan
taşıyoruz, biz olmasak hayat durur. Sektör,
2015 yılında açılacak Ankara-İstanbul
demiryolunun getireceklerini de mutlaka
hesaba katmalı. Duble yolların yapılmış
olması bizim için ulaşım konforu
açısından çok büyük bir avantaj. Yolculuk
konforu arttı, kaza riskleri azaldı. 2015
yılında, Körfez köprüsünün açılması ile
Ege’de biraz daha canlılık olabilir. Entegre
taşımacılığa geçiş demiryolu karayolu
kombinasyonu, havayolu karayolu
kombinasyonları, yapılmaya devam
ediyor” dedi.

Hedef verimlilik 

Genel seçimler öncesinde sektörün,
hedefi verimlilik olan bir mevzuat
hazırlayarak taslak halinde siyasi partilerin
önüne koyması gerektiğini de açıklayan
Mustafa Yıldırım, “Seçimlerden önce

hedefi verimlilik olan bu sektörün
giderlerini minimize etme anlayışını
mevzuat haline getirip akademik bir dille
hukukçuların da görüşünü alarak, bütün
kesimlere ulaşım temin eden, ulaşım
talebi olan, ulaşımı yapan, içinde olan tüm
aktörlerin fayda sağlayacağı bir mevzuat
düzenlemesini, bir rapor halinde
hazırlamamız lazım.

Kendi kaderimizi birilerinin iki dudağı
arasına bırakırsak onların bize, bugüne
kadar olduğu gibi, bundan sonra da, iyi
şeyler yapmayacağını herkesin biliyor
olması lazım. Bu anlamda, sektörün bu zor
koşullar altında önce profesyonel
kadroları sonra da sahipleri, yöneticileri,
ortakları bir araya getirip herkesin daha
fazla mutlu olabilmesinin formülünü
üretmesi lazım. Bana göre, bu mümkün.
Ortak servise geçerek, ortak terminal
yaparak, toplama merkezi yaparak, bilet
satışını mutlaka elektronik portal
üzerinden yaparak, bir şekilde sektörün
sırtındaki ağır yükleri aşağıya indirmesi
lazım. Eğer sektör bu yükleri taşımaya
devam ederse, kendisinin yaşama şansı
kalmayacak. 

Bu gerçekten hareket edersek, 2014
yılı sektörün geleceğini belirleme yılı
olarak karşımıza çıkacak. 2014 yılında sivil
toplum örgütleri olarak sektörün
beklentilerini faydaya dönüştürecek
şekilde siyasetle ilişkileri düzenleyip
mevzuat aralıklarını tamamlayıp önce
birbirimizi ikna etmemiz lazım. Bana göre
devletten beklediğimiz sadece düzenleme
olmalıdır. Bu düzenlemeleri de kendi
içimizde yapıp maksimum faydayı nasıl
elde ederiz, kapasiteyi daha iyi nasıl
kullanırız, daha iyi verimliliği nasıl sağlarız
gibi konular üzerinde kafa yormamız
lazım. Bu konuda bizim hazırlıklarımız
var. 2014’ün bu anlamda önemli adımların
atıldığı bir yıl olacağı inancımı
koruyorum” dedi. 

YHT’de popülist fiyat sektörü bitirir 

İstanbul-Ankara hızlı tren hattında
popülist fiyat uygulanırsa, “otobüsçülük

tarih olur” uyarısında bulunan Mustafa
Yıldırım şunları söyledi: “Bizim üç
rakibimiz var artık. Uçak, tren ve özel
otomobil. Bizim, coğrafyayı önümüze
yatırarak, nerede uçak ve tren olmayacak,
oralara yoğunlaşmamız gerekecek. Bu
hatlarda birleşmelerin olması lazım.
Sektör bu fiyatları taşıyamaz artık.
Herkesin aklını başına alması gerekiyor.
Doluluk oranlarının artırması lazım; aynı
yörenin firmaları bir araya gelerek sefer
sayılarını gözden geçirmeli. Bugün 30-35
kişi dolulukla para kazanılmadığını
söylüyoruz. Bu şekilde firma para
kazanamıyor, çalışanlar mutsuz oluyor.
Maaşlar artmıyor. Beş senedir aynı maaşı
alan insanlar var, oysa giderler artıyor
refah seviyesi ve ekonomik çöküntü
sektörü bir darboğaza doğru itiyor.
Giderek fakirleşen bir sektör haline geldik.
Bu gerçekleri göz ardı etmemek gerekiyor.
Bu sektör artık bu kadar insana bakamaz.
Sektör, üstündeki yüklerin yarısını bir
kenara koymak zorunda. Buna göre
geleceği tasarlamak lazım. Buna göre
mevzuatları düzenlemek lazım. Siyasi
partilerle görüşüp 2015’teki ulaştırma
politikalarını bugünden belirlemek lazım.
Aksi halde sektör hiç ilaç almayan, doktora
gitmeyen, ölümünü bekleyen bir hasta
durumunda.”

Komisyon otobüsçülüğü bitecek 
Otobüs satışlarının yüksek olmasının

hayrete karşılanması gereken bir durum
olarak açıklayan Mustafa Yıldırım, ikinci el
birikimlerine dikkat çekti: “Bunun
nedenlerinin ekonomik olarak çok iyi
araştırılması gerekiyor. Neden ve kim
alıyor, niye alınıyor otobüsler?
Şehirlerarasında 8 bin otobüs var ve bu
otobüslerin yüzde 50’si beş yaşından
büyük. Firmalar beş yaşından büyük
arabaları yeniliyorlar ama yarın ikinci el
otobüsleri de satamayacaklar. İkinci el
stokları birikti. Firmalar ikinci eli
vermeden yeni araba alamıyorlar. Bu
değişim beraberinde başka bir şeyi de
getirecek. Belki obüsçülüğün
alışkanlıklarını kökten değiştirecek yeni
durumlar oluşacak: ‘benim otobüsüm bu;
senden ayda bu kadar para alırım,
sözleşme yaparsan seninle çalışırım’
denilecek. Komisyon otobüsçülüğü
bitecek. Kar da zarar da firmaya
yüklenecek, o noktaya doğru gidiliyor.
Otobüsçülük sektörü kabuk değiştirecek.
Şartlar, iki-üç yıllık kiralamalar dönemine
itiyor. Firmalar belgelerindeki tüm
taşıtların gelir ve giderlerinden kendileri
bizatihi sorumlu olursa ve mal sahibine
kiralama bedeli öderse o zaman seferler
kısıtlanır. Çünkü zararına yapılan her sefer
bilançoda gözükecek bu değişime ihtiyacı
var. Bunu birbirimize çok iyi anlatıp ikna
etmemiz gerekecek, aksi takdirde 2014,
2013’ten; 2015, 2014’ten çok daha kötü
olacak. Ankara-İstanbul hızlı tren seferleri
başladığında günde en az 6-7 bin yolcu
kaybedeceğiz; bu da en az 200 sefer ve
Ankara’ya çalışan 6 firmanın bütün
seferlerinin iptali anlamına geliyor. 100 km
üstü, 400 km altına ağırlık verilmesi lazım.
Oraları hedef alıp iyi politikalar

oluşturulması gerekiyor. Oralarda
taşımalar var, ancak siz daha iyi
olacaksınız. Pazar sıkışacak, orada kaliteli,
kurumsal ve ucuz olacaksınız. Bundan
sonra ‘ben kaliteliyim, onun için
pahalıyım’ anlayışı bitti. Bu marj yüzde
20’yi aşamayacak; o da ancak yaz
aylarında, kış aylarında bu bile mümkün
olmayacak.” ■

Herkes aklını başına almalı 

Büyük küçük firma ayrımı
yapmaksızın, herkesin aklını başına
toplaması lazım. Hepimiz aynı
gemideyiz, o gemide birisi zarar
görürse, herkes zarar görür. Dolayısıyla
o geminin deliklerini azaltmamız
lazım. Topyekun hareket etmek lazım.
Tesisçileri kapsama alanı içine
almamız lazım. Otomotiv sanayicilerle
üreticilerle çok iyi ilişkiler kurmamız
lazım.  

Lüks otobüs sınırı 300 bin

Euro’yu aşmamalı 

Türkiye artık lüks otobüs sınırı 300
bin Euro sınırını aşmamalı. Artık
Türkiye’de 400 bin Euro’luk
otobüslerin kullanılması, geri
dönüşümü olmayan bir yoldur.
Bunların ikinci eli de yok. Dolayısıyla
daha ekonomik araçlara yönelmemiz,
yerli otomotiv sanayini desteklememiz
lazım. Yerli otomotivciler bu anlamda
kendilerini geliştirmezlerse konuşmaya
hakları kalmaz. Biz yerli otomotivcileri
desteklemeye hazırız yeter ki, bizim
beklentilerimizi karşılayacak otobüsleri
üretsinler. 13 metrelik tek dingilli,
ekonomik yakıt tüketimine sahip
araçlar sektörün tek tercihi olacak.
Zaten bu araçlar sektörde kabul gördü.

Yeni Bakanımıza
başarılar diliyoruz

Son
zamanlarda
yaşanan
gelişmelerin de
etkisiyle
kabinede
revizyon yapıldı,
Ulaştırma
Bakanımız
değişti. Sayın
Binali Yıldırım’a
teşekkür
ederken, yeni
Bakanımıza
görevinin hayırlı uğurlu olmasını,
başarılı olmasını diliyorum. İnşallah
sektörümüz için hayırlı olur. Ulaştırma
Bakanlığı’nda çok ciddi bir kadro var. O
kadro deneyimli bir kadro. Bakanın işi
kolay; yeter ki, sivil toplum örgütlerini
dikkate alma anlayışını devam
ettirsinler. Bizim beklentimiz, bizi
dikkate alsınlar, yeter. Ülkenin
çıkarlarına denk düşen taleplerimizi
değerlendirsinler, başka bir şey
istemiyoruz. 

Tüm meslektaşlarımızın,
ülkemizin, insanlığın yeni yılını
kutluyorum. Yeni yıl savaşsız, huzurlu,
birlik beraberlik içinde, kazasız ve
belasız devam etsin. İyi yıllar.
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2013 biterken...
Yeni büyükşehirler hareket getirecek
Otokar, Transist 2013 6.
Ulaşım Sempozyumu ve
Fuarı’nda Kent U, Kent LF ve
Doruk Electra araçları
ziyaretçiler ile buluşturdu. 

50.yılını kutlayan Otokar,
Toplu Ulaşım Haftası
kapsamında İstanbul

Kongre Merkezi’nde 25-26 Aralık
2013 tarihlerinde düzenlenen
Transist 2013 6. Ulaşım
Sempozyumu ve Fuarı’na katıldı.
Toplu taşımacılıkta Türkiye’nin en
geniş ürün gamına sahip olan ve
otobüs segmentinin üç yıldır pazar
lideri olan Otokar, Transist 2013
Fuarı’nda Kent U, Kent LF ve Doruk
Electra araçlarını sergiledi. 

Otokar Genel Müdür Yardımcısı
Basri Akgül, “Toplu Ulaşım Haftası
kapsamında düzenlenen Transist
Fuarı ile IETT, hem İstanbul’un en
önemli sorunlarından biri olan
ulaşıma dikkat çekiyor, mevcut
konuları bilimsel olarak tartışma
imkânı yaratıyor; hem de bu sayede
İstanbul başta olmak üzere şehirler
kendi çözümlerini paylaşma imkânı
buluyor. Bu yıl teması ‘Toplu
Ulaşımda 4M: Management
(Yönetim), Mobility (Hareketlilik),
Maintenance (Bakım), Manufacture
(Üretim)’ olan Transist 2013’te

Otokar olarak şehiriçi toplu
taşımada en çok tercih edilen Kent
LF ve Kent U araçlarımızın yanı
sıra elektrikli otobüsümüz Doruk
Electra’yı sergiliyoruz. Türkiye’nin
en çok satılan otobüs markası
Otokar olarak İETT’nin İstanbul
gibi bir metropolün toplu
taşımasında yaptığı modernleşme
hareketine araçlarımız ile katkı
sağlamaktan büyük gurur
duyuyoruz. İETT’nin açmış olduğu
solo tip otobüs ihalesi kapsamında
İETT tarafından sözleşmeye
bağlanıp sipariş edilen 900 adet
Otokar KENT otobüsün üretimini
tamamladık. Gelecekte de İETT ile
bu işbirliğimizin devamını
diliyoruz ” dedi. 

2013’ü lider olarak
tamamlıyoruz

2013 yılını ve 2014’e yönelik
beklentilerini Taşıma Dünyası’na
değerlendiren Otokar Genel Müdür
Yardımcısı Basri Akgül, “2013 iyi
bitiyor. Hedeflerimizi tutturduk.
2013 yılında otobüs pazarında 7
metre, 12 metre belediye
otobüsünde, 9 metrede pazar
lideriyiz. Tüm otobüs pazarına
baktığımız zaman ürünümüz olsun
olmasın pazar lideriyiz. Pazar 7
metrelikte yüzde 10 civarı büyüdü.

Pazarın büyümesinde Gaziantep’teki
minibüs dönüşümü en büyük etken
oldu. 7 metrede pazar 3 bini geçiyor.
İETT’ye vermemiz gereken araçların
son bir iki tanesi kaldı. Onları da
veriyoruz. İzmit’e teslim etmemiz
gereken araçları da Ocak ayında
vereceğiz. Kentiçinde yerel

seçimlerinde etkisiyle Ocak-Mart
döneminde bir boşluk olacağını
düşünüyoruz. Seçimlerin ardından
tekrar alımlar başlayacaktır.
Adapazarı’nda 600 civarında
minibüsün dönüşümüne yönelik
çalışmalar yapılması planlanıyor.
Büyükşehir illerinin sayısının
artacak olması bu illerde yeni araç
dönüşümlerini gündeme getirecek.
12 metre ve 9 metre pazarında bu
illerde hareketlenme olacaktır
inancındayız. 2014’ten en az 2013
kadar umutluyuz” dedi. 

İhracatta 2012’nin
üzerindeyiz 

İç pazarın yanı sıra ihracatta
çok iyi gittiklerini belirten Basri
Akgül şunları söyledi: İhracatta
geçen yılın üzerine çıktık. Biz
Avrupa pazarına ihracat yaptığımız
için tamamen ihracatın artması

Avrupa pazarının iyileşmesi ile
alakalı. Avrupa dışındaki ülkelere
pek ihracat yapamıyoruz çünkü
bizim standartlarımız, Avrupa
standartlarında olduğu için biz daha
düşük standartlarda araç
üretemiyoruz. 1 Ocak itibari ile
Avrupa’ya yönelik ürünlerde Euro
6’ya geçiyoruz Dolayısıyla orada bu
sene yavaş yavaş hareketlenme
başladı. ■

Transist 2013’te araçlarını sergileyen Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül: Seçimler sonrası canlılık artacak.

Sakarya ulaşımında
yatırımlar sürecek 
Otokar standını ziyaret eden Sakarya
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire
Başkanı İsmail Yolcu’ya da sorular
yönelttik. 

Ankara’dan satın aldıkları 12 körüklü
araçla ilgili bilgiler veren İsmail Yolcu
şunları söyledi: “Biz yeni otobüsler

alacaktık ama ihale hazırlanması, alımı uzun
sürdüğü için Ankara Belediyesi de daha önce
ihalesini yaptığı araçları azaltmaya başladı.
Biz de bu araçlardan aldık. 12’si de Mercedes.
Mevcut filomuzu yenilemek ve artırmak için
2014’te de yatırımlara devam edeceğiz. Bu
arada minibüsleri dönüştürmek için devam
eden yoğun bir çabamız var. 2014 ulaşım

alanında yatırımların devam ettiği hizmet
kalitesinin arttığı muazzam bir yıl olacak.” ■

İsmail
Yolcu

Basri
Akgül

2013 Mart ayında ilk
yazımı görmüştünüz
burada. 
Dünya Haritaları'nı konu

ediyor, her konunun kendi
haritası olduğunu
konuşmuştuk.

Her konuyu kendi
haritası üzerinde incelemenin
her zaman objektif görüşe ve
sonuca ulaşmamızı
sağlayacağını irdelemiştik.

Bu yazım 39’uncu ve
2013’ün sonuncu yazısı.

Önceki yazılarımın
üzerinden geçtim. Konuları
kendi haritaları üzerinde nasıl
işlediğimizi inceledim. 

Ne de olsa bir takvim
yılını geride bırakıyoruz.
Ömürlerimize bir yaş daha
katabildik, katamayanlara
rahmetler okuduk, yerlerine
gönderdik. 

Bir yıllık bir rapor
oluşturalım, zamanıdır.

* * * 
Harita üzerinde

incelemek demek,
karşılaştırmalı olarak, kabul
edilmiş verilere dayanarak,
karşılaştırmaları oranlarla
ifade ederek, kendi
durumumuzu belirlemek ve
de bu durumumuzun
benzerlerimiz arasındaki
konumunu tanımlayarak
incelemek demektir.

Tarafsız, geçerli sonuç ve
bilgi böyle incelemelerden
çıkar. 

* * * 
Konuları ekonomik,

siyasi, tarihsel haritalar
üzerinde işledik. 

Yönetimde bütünlüğü,
verimliliğin ulusal boyutta
gereğini, iyileştirme fikrinin
öncelikle üst yönetimlerde
yaygınlaşmasını, neden, nasıl
sorularının çok etkili
olduğunu konuştuk. 

Bu noktalardan hareketle,
ulusal ve sektörel kapsamda,
durumumuzu anladık ve
konumumuzu tanımladık. 

Ülkemizin durumunu,
ihracatta, üretimde,
yönetimde, eğitimde,

kalkınmışlıkta, paylaşımda
inceledik ve de ülkelerarası
konumunu tanımladık.

Hepimiz ulusal göz ile
görmek ve içtenlikli çalışmak
yolunda çok
yükümlülüğündeyiz. 

* * *  
Taşımanın, taşınmanın,

ulaştırmanın, bilişmenin
verimini, yönetimini,
kurumsallığını, ihracatını,
üretimini, tasarımını, satışını,
yakın ve uzak potansiyelini,
uluslararası rekabetini,
etkileşimini konuştuk. 

Gördük ki; hem
yurtiçinde hem de komşu ve
çevre ülkelerde ihtiyaç
gelişiyor ve o gelişmeye hızla
hazırlanmalıyız.

* * * 
Bu iyileşmeleri

gerçekleştirecek tek
kaynağımız insandır. İnsan
kaynağımızı 2023
hedeflerimize uygun şekilde
hızla geliştirmemizin, bunun
için de istihdama uyumlu
eğitimi çabukça başlatmamız
gerekliliğin ötesinde
zorunluluk olarak
görülmelidir.

Ulusal becerimizi
arttırmak için kalkınmayı
yaymak, hesap verebilen
yönetimler kurmak, tüm
kaynaklarımızı ortak amaçla
seferber etmek, insani
gelişmişliğimizi arttırmak çok
belirleyici ve çok gerekli.

Her birimiz bu büyük
görevin 1/75 milyon payında
da olsa sorumlusuyuz.

* * * 
2013'ün zorlu

geçmesinde içerde ve dışarıda
yönetmekte zorlandığımız
konular etken oldu. 2014 yılı
da içeride ve dışarıda farklı
geçmeyecektir. 

Dünya haritasının çok
önemli noktasında
bulunmamız nedeniyle
yaşamımız da en az o kadar
hassas.  

Zor geçirdiğimiz 2013
yılının ardından, daha anlaşılır
bir 2014 yılı dilerim. ■

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı
araçlarında uydu antenleri
sistemlerinde öncü şirketi Setcom-
Camos Transist Fuarı’nda kentiçi
araçlara yönelik kamera, anons, uyarı
sistemini içeren Mobotix teknolojisini
tanıttı. 

Fuar standında Setcom Group Direktörü
Abdullah Yazıcı ile bir araya geldik.
Mobotix sistemini Ankara Büyükşehir

Belediyesi’nin ulaşım şirketi EGO’nun 250 ve
Denizli Belediyesi’nin 20 aracında
kullanıldığının bilgisini veren Abdullah Yazıcı,
“Bizim yaptığımız IP kameranın birçok özelliği
var. Uzaktan erişimle direkt kameraya
bağlanılabiliyor. Çözünürlük daha yüksek.
Ayrıca cep telefonu ile araç içi görülebiliyor.
İnsanlar ayrıntıyı yakalamak istiyor ve IP
kamerada çözünürlük yüksek olduğu için
bütün ayrıntı daha net. Mobotix Alman malı.
Dünyada konusunda pazar lideri. Türkiye’deki
tek yetkili bayisi biziz. 2012’den beri kentiçi
ulaşımcılara yönelik bu ürünümüzü
sunuyoruz. 

EGO’nun 250, Denizli Belediyesi’nin de 20
aracında kullanılıyor. 70 araca daha monte
edilecek”  dedi. Sistemin maliyetinin 8 bin
Euro civarında olduğunu belirten Abdullah
Yazıcı, “Maliyet araç başına kamera adedine

göre değişiyor. Monitör özellikleri de var. 2
yıllık garanti kapsamında monte ediliyor.
Sistem içerisinde anonsların yapılmasına
yönelik teknolojik ekipman da mevcut.  Araç
içindeki sıcaklığın yükselişini bile alarmla
otomatik şekilde bildiriyor. İhtiyaç halinde
lambalar otomatik olarak yanabiliyor. Araca
birisi yaklaştığında servis dışı ise eğer, bunu
bildirebiliyor. İBB’nin İstanbul ulaşımında
uygulamaya soktuğu otobüs yollarında belli
saatler dışında araç girdiğinde kamera direkt
olarak o aracın plakasının fotoğrafını çekip
merkeze gönderiyor. Bu teknolojinin kentiçi
ulaşımda giderek yaygınlaşması hem hizmet
kalitesini hem de güvenliği çok daha üst
düzeye taşıyacak” diye konuştu. ■

EGO 250 aracında
Mobotix teknolojisini
kullanıyor 

Setcom Goup, araç içi kamera sistemi Mobotix’i kentiçi ulaşımcılara sunuyor 

Abdullah
Yazıcı

Basri Akgül, Doruk Electra ile
bilgiler verdi.

Otokar
standında Genel
Müdür
Yardımcısı Basri
Akgül, İç Pazar
Ticari Araçlar
Satış Birim
Yöneticisi Murat
Tokatlı, TOF
Genel Başkanı
Mustafa Yıldırım,
Kocaeli
Büyükşehir
Belediyesi Genel
Sekreter
Yardımcısı Doç.
Dr. Tahir
Büyükakın,
Ulaşım Daire
Başkanı
Abdulmuttalip
Demirel bir
araya geldi.  
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sahibi olan hem kamuyu hem de
özel sektörü kutluyorum. Bizim
beklentimiz de Türkiye’nin bir
geçiş ülkesi değil bir dağıtım ve
taşımacılık merkezi olmasıdır.
Ticaretin gelişmesi ve rekabet
gücümüzün artabilmesi
ulaştırmanın rekabet gücünün
artırılmasıyla mümkündür” dedi.

Mete, “Türkiye Demiryolu
Ulaştırmasının Serbestleşmesi
Hakkında Kanun” ve “Posta
Hizmetleri Kanunu”nun mayıs
ayında yürürlüğe girdiğini
anımsatarak, her iki kanuna ilişkin
mevzuat düzenlemelerine yönelik
çalışmaların hızla devam ettiğini
söyledi.

Karayolu ulaştırmasının
taşımacılığın en önemli bölümü
olduğunu belirten Mete, “TOBB
olarak demiryolu taşımacılığında
önemli çalışmalar yapıyoruz. Kısa
adı BALO olan Büyük Anadolu
Lojistik Organizasyonlar
sayesinde intermodal taşımacılık
ve tedarik zincirlerinin
entegrasyonu konusunda önemli
adımlar atmış bulunuyoruz.
Anadolu’nun üretimi, BALO
sayesinde Avrupa’ya trenle
gidebiliyor” dedi ve bu işleyişe
destek verenlere teşekkür etti.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Halim Mete’nin
ardından UND Başkanı Çetin

Nuhoğlu ile TOBB Türkiye
Ulaştırma, Lojistik Sektör Meclisi
Danışmanı Prof. Dr. Füsun
Ülengin birer sunum
gerçekleştirdi.

ITF Genel Sekreteri Josê Viegas
da “Küresel Ölçekte Yük
Taşımacılığı ve Lojistikte Güncel
Eğilimler” başlıklı sunumun yanı
sıra ITF tarafından özel sektör
şirketlerini hükümetler arası karar
alma mekanizmalarıyla etkileşimli
konuma getirmek amacıyla yeni
başlatılan Şirketlerle Ortaklık
Kurulu (Corporate Partnership
Board) oluşumunu tanıttı. ■

zeki.donmez@tasimadunyasi.com

Dr. Zeki
Dönmez

2013’ten 2014’e
geçerken…

Gündem ❭❭730 Aralık 2013 - 5 Ocak  2014

Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı ile
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Türkiye
Ulaştırma ve Lojistik Meclisi
Yıllık Koordinasyon
Toplantısı’nın üçüncüsü
TOBB’un ev sahipliğinde
İstanbul’da yapıldı.

S
ektörün, farklı alanlardan çeşitli
paydaşların bakanlık üst düzey
yetkilileriyle bir araya geldiği

koordinasyon toplantısına, Kamu
Kesimi Karar Alıcıları adına
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talat
Aydın, TOBB Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Halim Mete, TOBB
Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi
ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği
(UND) Başkanı Çetin Nuhoğlu,
TOBB Ulaştırma ve Lojistik Meclisi
Üyesi sektörel sivil toplum
kuruluşları (UND, UTIKAD, DTD,
KARID, TND) ile Bakanlık
bürokratları katıldı. Etkinlikte bu yıl
ulaştırma ve lojistik sektörünün
küresel paylaşım platformu ITF
(International Transport Forum)
Genel Sekreteri Josê Viegas da
katılarak bir konuşma yaptı.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Halim Mete, bu
toplantılara, sektörün sorunlarını
ortaya koyma ve bu sorunlara çözüm
önerileri geliştirme hedefiyle yola
çıktıklarını belirtti. Böylece kamu
özel sektör istişare mekanizmasını
lojistik sektöründe uygulayarak ortak
akılla sorunlara yaklaştıklarını ifade
eden Mete, “Avrupa Birliği’nin (AB)
2011 yılında Birlik eylemine yönelik
önerileri içeren ‘Tek Avrupa
Taşımacılık Sahası İçin Yol Haritası’
isimli Beyaz kitap yayımladı. Kitapta,
AB, ulaştırmayı ekonomik gelişimin
ve toplumun temeli olarak ele alıyor.
Avrupa bölgesinin tamamıyla,
rekabetçi olacak şekilde dünya
ekonomisiyle bağlantısını sağlamayı
ve bu doğrultuda Avrupa ulaştırma
ağını geleceğe hazırlamayı planlıyor”
dedi. Mete, bu bağlamda kitapta
rekabetçi ve sürdürülebilir bir
ulaştırma sistemi için vizyon ortaya
konulduğunu; rekabetçi ve kaynak
verimli ulaştırma sistemleri için
hedefler belirlendiğini ifade etti:
“Büyüyen ulaştırma sistemleri için
emisyon salınımını yüzde 60 oranda
azaltma planlanıyor. Modern
altyapının oluşturulması ve akıllı
fonların oluşturulması öngörülüyor.
Teknolojik gelişim üzerine öneriler
geliştiriliyor.”

Lojistik hizmetlerde kaliteyi
artırmalıyız

TOBB
Yönetim
Kurulu
Başkan
Yardımcısı,
1970’lerde
yaşanan
enerji krizini
anımsatarak,
enerji
krizlerinin

ekonomilerin zayıflamasına, ticaret
hacminin düşmesine ve sermaye
maliyetinin artmasına neden
olduğunu dile getirdi.

Mete, enerji verimliliği ön plana
çıkarılırken firmaların maliyet
kalemlerinde lojistiği en üst sıralara
taşımalarını gerekli kıldığına dikkat
çekti: “Günümüzde enerji maliyetleri
hızla artmakta ve ulaşımda
kullanılan enerji fosil yakıtlar hızla
tükenmektedir. Türkiye olarak dünya
ticaret pastasından daha çok
faydalanmak istiyorsak, bu maliyet
kalemleri içinde çok önemli yere
sahip ulaştırma sektörünün
rekabetçi fiyatlarla çalışmasını
sağlamak ve alt yapı kalitesini
artırmak zorundayız.

Tüm bunların yanı sıra modlar
arası taşımayı entegre etmeli, lojistik
hizmet kalitemizi artırmalıyız. AB’de
olduğu gibi dünyada yaşanan
ekonomik, teknolojik ve siyasi
gelişmeler karşısında kendimizi
şimdiden hazırlamalı ve ulaştırma
master planımızı ortaya koymalıyız.”

2013 önemli bir yıl oldu
Dünya Bankası tarafından

açıklanan lojistik Performans
Endeksi’nde Türkiye’nin 2010’da
39’uncu sıradayken, 2012 yılında
27’nci sıraya yükseldiğine dikkat
çeken Mete, “Türkiye’nin son iki
yılda 12 sıra yükseldiği başka bir
endeks yok. Burada Türkiye’nin ciddi
bir başarısı var. Bu başarıda pay

Kamu ile özel sektör toplandı
Ulaştırma ve lojistikte

Talat Aydın

Yılın sonunda eski yılı değerlendirmek, yılın
başlangıcında da beklentileri yazmak adettendir. Biz
de gazete olarak bunu yapıyoruz. Ben de köşemde

buna katkı yapmaya çalışacağım. Sektörel konuların
ötesinde bu yıl değişiminde ülkemizde yolsuzluk ve/veya
operasyon iddialı gerginlik çok önemli. Biz, siyasetin
dışında isek de bunun taşımacılığa etkisini görmek
zorundayız. Bu kapsamda görev değişimleri de önemli. 

Bakanımız giderken…
Önceki adı farklı da olsa, 11 yıldır UDH Bakanlığında

Sayın Binali Yıldırım bulundu. Bana göre genelde başarılı
da oldu. Bölümlerimiz farklı da olsa (benim Genel Makina,
Sayın Bakanın Gemi) aynı üniversitenin (İTÜ) aynı
fakültesinde (Makina) öğrenim görmüşüz. Sanırım ben 6-7
yıl daha eskiyim. 

Teknik kriterlerin ötesinde ekonomik gerekliliklerin öne
çıktığı yatırım kararlarında mühendislerin hata
yapmalarından korkarım. Buna rağmen ülkemizin son 50
yılında mühendisler önemli karar noktalarında hep oldular.
Diğerleri de, Sayın Binali Yıldırım da genelde başarılı işler
yaptılar. Bunu çokça yazdım. Detayları bir yana, demiryolu
ve denizyolunu öne çıkarma gayretleri çok yerindedir.
Havayolunun, özellikle de iç hatlarda fazla önemsendiğini
düşünürüm. Önümüzdeki dönemde süren demiryolu ve
karayolu projeleri bittiğinde bazı havalimanı yatırımlarının
atıl kalabileceğini düşünürüm. 

Otobüsçülük desteklenmelidir
Başta duble yol denilen bölünmüş yollar olmak üzere

karayolu yatırımları yerinde olmuştur. Karayolunun bilinen
olumsuzluklarından kurtulma, yol yapmayarak sağlanamaz.
Bu nedenle karayolu yatırımlarına karşı çıkışların çoğu
yerinde değildir. Bu arada demiryolu, denizyolu ve
havayolu yolcu taşımacılığında desteklenen şeyin toplu
taşıma olduğunu düşünürsek benzer şeyi otobüsçülük
dediğimiz karayolu toplu taşımacılığı için de düşünmek
gerekirdi, bence bu olmadı. Şüphesiz ki yapılan yollardan
otobüsler de faydalanıyor; tabii, otomobillerle birlikte.
Önemli olan; otobüse, otomobile göre üstünlüğüne bağlı
bir destek verilmesidir. 

Büyük projeler…
Büyük projelerden Marmaray’ı iyi, İstanbul Boğazının

altından karayolu tüneli ile İzmit Körfez Köprüsünü çok iyi
bulanlardanım. Buna karşılık İstanbul’da yeni havalimanı
ile 3’üncü köprüyü büyük ölçüde yanlış, en azından erken
bulurum. Mevcut havalimanlarının kapasitelerinin
arttırılması, karayolu tünelinin beklenmesi ve belki de bir
tane daha yapılması daha uygun görülüyor. Üçüncü köprü
yapıldığında günün 4-5 saati dışında pek az kullanılacağını
düşünüyorum; tabii, bazı taşıtları oradan geçmeye mecbur
ederseniz, öyle değilmiş gibi gözükebilir. Bir de şehri o
tarafa doğru büyütme yanlışını yaparsanız, bu köprüyü
doğru gibi gösterebilirsiniz. Yine bu köprü üzerinde olacağı
belirtilen demiryolu sistemine uzun yıllar ihtiyaç
olmayacağını da düşünüyorum. Hiç sözünü etmediğim
kanal projesine ise, bir mühendis olarak çok çok
mesafeliyim.

Kentiçi raylı sistem
Şüphesiz ki gerekli ve önemli, ancak bunu yerel

yönetimler yapmalı. Aksi halde ülke kaynaklarının İller
Bankası vs. üzerinden yerel yönetimlere eşit biçimde
kullandırılması ilkesinden uzaklaşılır, adaletsizlikler başlar.
Ankara’da metronun UDH Bakanlığınca yapılması, bu
adaletsizliği doğurmayacak mı? Yanlış bilmiyorsam, Sayın
Gökçek, metroyu devrederek Ankara’ya böyle bir avantaj
sağladığını söyledi. Ankara’ya avantaj demek, diğerlerine
haksızlık değil midir? 

Yeni Bakanımız
Sayın Lütfi Elvan hakkında henüz pek bilgimiz yok.

Sadece Devlet Planlama Teşkilatı deneyimli ve İTÜ’lü
olduğunu öğrendim. UDH Bakanlığı için bunun önemli
olduğunu düşünüyorum. Üstelik de Sayın Yıldırım’ın göreve
getirdiği kadroların pek değişmeyeceğini ve
proje/yatırımlarda mevcut anlayışın süreceğini tahmin
ediyorum. Bu da mevcut başarının sürmesi için yeterli
olacaktır. Bizim dileğimiz de budur. 

Bazı ilginçlikler…
Bilmem, bazı Bakanlıkların belli illere tahsis edilmişliği

mi var? Kocaeli milletvekili olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanının yerine yeni bir Kocaeli milletvekili getirildi. Yine
Samsun milletvekili olan Gençlik ve Spor Bakanının yerine
de yine bir Samsun milletvekili görevi devraldı. Üstelik de
ikisinin de soyadı Kılıç. Bilmem bu da bir gereklilik mi,
yoksa Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Eskrim Federasyonu
Başkanlığı mı karıştırıldı?

Geleceğe bakış
Yeni UDH Bakanı Lütfi Elvan’a başarı dilerken Sayın

Yıldırım’a da bundan sonraki yaşamında başarı diliyorum.
Üstelik Sayın Yıldırım, hala Meclis’te. Belediye başkanı
olamaması halinde bu sıfatı 2015 yazına kadar sürecek.
Ben, bu gidişle AK Parti’nin kendi kuralı olan üç dönem
sınırlamasının kalkacağını, Sayın Yıldırım’a yeniden
milletvekili olma şansı doğabileceğini tahmin ediyorum.
Tabii, isterse. Yine böyle bir şey olduğunda kendisini yine
UDH Bakanı olarak da görmek mümkün olabilir. 

Projeler biterse…
Bunu yazarken projelerin tükenmesi gibi

anlaşılabileceği aklıma gelmedi değil. Bu anlamda projeler
bitmez. Kastettiğim sonuçlanması, hizmete geçmesidir.
Ankara-İstanbul hızlı treni bitmek üzere, daha önce de
yazdığım gibi bu tren güzergahı ve uzak olmayan
çevresinde ulaşıma önemli etkiler yapacak; başta
otobüsçülük, sonra da havayolu. Örneğin, ne Ankara’dan
ne de İstanbul’dan otobüsle Eskişehir’e, Konya’ya
gidilmeyecek. İstanbul-Ankara’da otobüsün payı düşecek.
Hele raylı sistemin kentiçi bağlantıları tamamlanırsa etki
artacak. Havayolu da etkilenecek. Eskişehir ve Konya
havaalanlarına ticari uçuş da olmayacak. İstanbul-Ankara
uçak seferleri azalacak. Dumlupınar Havaalanına dahi
ihtiyaç azalacak. Bunlara diğer demiryolu projelerini,
İstanbul-İzmir köprü ve yollarını da eklerseniz
otobüsçülüğe ve havayoluna etkileri büyük olacak. Bu
durum mevcut havalimanlarının yetersizliklerini gidermeye
dahi yarayabilecek. Bu, geleceğe ‘doğru bakış’ açısından
sadece bir hatırlatma. 

Hepinizin yeni yılını kutluyorum. ■

Çetin Nuhoğlu
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www.tasimadunyasi.comSinan Ünal, 11 yıl
boyunca kendi
taşımacılık şirketi

olan Expres Kurye’yi
yönettikten sonra 2005’te
TLS’ye katıldı. İlk görevi
satış müdürlüğü olan
Ünal, 2007’deTrakya
Lojistik Merkezi’nin
müdürlüğüne getirildi.
Bundan böyle TLS Lojistik
bünyesindeki tüm dağıtım
fonksiyonlarını yöneten
Türkiye lojistik
merkezlerinin bağlı
olduğu Dağıtım
Hizmetleri
Direktörlüğü’nü
yönetecek. ■

OMSAN otomobilleri
demiryoluyla taşıyor

Çevre duyarlılığı yüksek, rekabetçi uygulamalarıyla
adından sürekli söz ettiren OMSAN, Romanya’da
Piteşti ile Köstence limanları arasında

gerçekleştirdiği otomobil taşımalarında kullanılmak üzere
oto taşıma vagonlarını devreye aldı.  Söz konusu vagonlar
aynı zamanda Piteşti/Romanya – Orhanlı/İstanbul arasında
gerçekleştirilen oto taşıma multimodal trafiğinin demiryolu
ayağını oluşturacak. 

OMSAN Araç Taşımaları Müdürü Kürşad Ünlü, çevreci
ve müşterilerine değer yaratan lojistik çözümlerine devam
edeceklerini belirterek devreye alınan yeni vagonlar ile yıllık
30 bin adet aracın demiryoluyla taşınmasını
hedeflediklerini ifade etti. ■

Kurulduğu günden
itibaren lojistik
sektörünün

gelişmesi için
çalışmalarını tüm hızıyla
sürdüren Alışan;
özellikle “Tehlikeli
Madde Taşımacılığı” için
yeni bir dönem başlatacak olan ADR mevzuatı
konusunda düzenlediği seminer ile uygulamanın
getireceği yeni düzenlemeler konusunda
katılımcılara bilgi verdi. 

Alışan Lojistik Operasyonlar Koordinatörü Jan
Devrim’in moderatörlüğünde gerçekleşen, ADR
Mevzuatı’nın lojistik sektörüne katkılarının detaylı
olarak işlendiği ADR Semineri’nde alanında uzman
konuşmacılar hazırlamış oldukları sunumlar ile
sektörün nabzını tuttu.

01 Ocak 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek
olan ADR Mevzuatı için 18 Aralık 2013 tarihinde
Alışan Lojistik’in ev sahipliğinde düzenlenen ADR
Semineri birçok özel sektör yetkilisi ve uzmanların
katılımıyla gerçekleşti. Tehlikeli maddelerin güvenli
taşınması konusunda hazırlanan mevzuata yönelik
sunumların gerçekleştiği seminerde; Alışan Lojistik
Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite Müdürü Aslı Başaran,
Shell Türkiye Karayolu Taşıma Departmanı Kontrat
Müdürü Hüseyin Doğanay, UND İcra Kurulu Başkan
Yardımcısı Alper Özel ve BASF Ürün&Ulaşım
Güvenliği Uzmanı Zeynep Çakır ADR sürecinin
detaylarını katılımcılara aktardı. ■

Alışan Lojistik, ADR
Semineriyle sektörün
nabzını tuttu

Formula 1 yarışları, hızlı karar alma ve doğru
uygulamanın, değişen şartlara çabuk uyum
sağlamanın şart olduğu takım oyunudur. Bu

yarışta, araç pite girdiğinde takımındaki 19 kişi, 8
saniyelik bir zaman dilimi içinde işlerini
tamamlar. Her bir görev kendi içinde o kadar
önemlidir ki birinin aksamasının bütün her şeyi
durduracağını, bırakın yarışı kaybetmeyi hayati
sonuçlara mal olacağını herkes bilir.

Takım olmanın cazibesi bir gruba ait
olmanın ve birlikte iş başarmanın verdiği
motivasyondan gelir. Takım; aidiyet, dayanışma,
paylaşma ihtiyaçlarını besler. Takım
olduğumuzda, kendi başımıza alamayacağımız
sonuçları alır, başaramayacağımız işleri başarırız.
Takım olmak demek, aynı anda hem bir birey
olarak var olmak hem de bir bütüne ait olmak
demektir.

Takım olduğumuzda, kendi özgünlüğümüz,
yetkinliklerimiz, deneyimlerimiz, bilgimizle
farklılaşırken aynı zamanda bir gruba ait olarak
katkı yapma ve bütünleşme ihtiyacımızı tatmin
ederiz. Bu aslında son derece çelişkili gibi
görünen ama gerçekçi bir durumu ortaya koyar.
Zira takım olmak, bir taraftan insanın yüksek bir
özgüvenle, kendi görüşünde ısrarcı olmasını;
ama diğer taraftan da kendi egosunu bastırıp
takımın yararı için kendisini geriye çekebilmesini
gerektirir.

Henry Ford’un da dediği gibi “Bir araya
gelmek sadece bir başlangıçtır. Yan yana durmak
bir ilerleme sayılabilir. Ama asıl başarı birlikte
çalışmayı sağlamaktır.” İnsanları, “siz bir
takımsınız,” diye motive etmek, onların
gerçekten kendilerini bir takım gibi hissedip
başarılı olmalarına yetmez. Kişilik çatışmalarını,
gizli bireysel gündemleri, şişen egoları, ilgisizlik,
duyarsızlık, boş vermişlik hatta saldırganlık gibi
yıkıcı duyguları da yönetmek gerekir.

Takım çalışması, yaratıcı bir şekilde
problemleri çözmek ve birlikte başarmanın
yollarını bulmakla alakalı bir iştir. Buna karşılık
her problemi takımların çözeceğini düşünmek,
takım çalışmasının her koşulda bireysel
çalışmadan daha iyi sonuç vereceğine inanmak
bir yanılgıdır. 

Bireylerin kendi başlarına daha etkin bir
şekilde çözebilecekleri işleri takımlara havale
etmek başarısızlığa doğru atılmış bir adımdır. Bu
yüzden bir takım kurma ihtiyacı, farklı insanların
sahip olduğu bilgi, deneyim ve iş yapma
becerilerini aynı anda kullanmayı gerektirecek
durumlarda ortaya çıkar. 

Etkin takım çalışması için, hedef belirlemek,
uygun üyeleri bir araya getirmek ve grup içi
dinamikleri yönetmek gerekir. Geleneksel
anlamda takım oluşurken insanları
uzmanlıklarına göre seçmek ve birlikte çalışıp
çalışamayacaklarını dikkate almak yeterliydi.
Ancak daha yaratıcı ve inovatif takımlar
oluşturmak için sadece üyelerin yeteneklerine
bakmak yetmez. İnsanları seçerken onların ama
birbirlerini tamamlayan donanımda olmalarına
dikkat etmek gerekir. 

Kurulacak takımların hemfikir olmaktan çok,
yaratıcı olmayı hedefleyen dinamik ekip olması
gerekir. Takım çalışmasının insanları sadece bir
araya getirmekten ibaret olmadığını; aksine
uzmanlıkları, yetenekleri ve kişilikleri gelişmiş
kişilerin birlikte “bilmekten, yapmağa geçmek”
üzere işbirliği ve akıl ortaklığı yapması olarak
görülmelidir.

Bugünün hızlı değişim ortamında, takım
çalışması olmadan hiçbir kurumun, hiçbir
şirketin başarılı olması mümkün değildir.

2014’ün takım olabileceğimiz, dolayısıyla
başaracağımız bir yıl olmasını diliyorum. ■

Ali Osman Ulusoy - Hülya Ulusoy
Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu

Tüm Dost ve 
Müşterilerimizin 
yeni yılını kutlar, 
sağlık, başarı ve 

huzurlu 
bir yıl dileriz.

TLS Lojistik’te, Sinan Ünal Dağıtım
Hizmetleri Direktörü oldu
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Tüm Dost ve 
Müşterilerimizin 
yeni yılını kutlar, 

sağlık, mutluluk ve 
huzur dolu 

bir yıl dileriz.

Yalçın Şahin
Mapar Otomotiv

Mengerler ‹stanbul
www.mengerler.com

Yılanlı Ayazma Yolu No: 12 Davutpaşa - Topkapı - ‹stanbul
Tel: 0212 484 33 00 Fax: 0212 481 80 15

Bayrampaşa Otogar Zemin Kat  Bayrampaşa - ‹stanbul
Tel: 0212 484 33 00 Fax: 0212 658 10 47

Yeni yılınızı 
en içten 

dileklerimizle 
kutlarız.

Mustafa YILDIRIM
Genel Başkan

Tüm yolcularımızın, 
meslektaşlarımızın ve 

taşımacılara hizmet veren 
kamu çalışanlarımızın 

yeni yılını kutlar, 
sağlıklı, huzurlu, bol seyahatli 

bir yaşam dileriz.
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Hamza Öztürk
İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri

Esnaf Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Tüm üyelerimizin, 
taşımacılık camiasının, 

çalışanlarımızın
yeni yılını kutlar,

sağlık, mutluluk ve 
huzurlu bir yıl dileriz.

Yavuz Selim Mah. Yavuz Selim Cad. No:18 A Azim İş Hanı Kat.3 D.2  34220 Esenler / İSTANBUL 
Tel: 0212 291 65 38 Faks: 0212 291 65 12 Mail: info@ttder.org.tr

Sümer YIĞCI
Yönetim Kurulu Başkanı

Tüm meslektaşlarımızın, yolcularımızın ve 
taşımacılara hizmet veren kamu çalışanlarımızın 

yeni yılını kutlar, 
sağlıklı ve mutlu bir yıl dileriz.
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Tüm 

yolcularımızın 

ve dostlarımızın

yeni yılını kutlar, 

sağlık, mutluluk ve

bol seyahatli bir yıl

dileriz.
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twitter.com/tasimadunyasifacebook.com/tasimadunyasi

Koltuk arkası ekranlarda

tercihini Funtoro markası

seçerek kullanan otobüsçüler,

seyahatlere kattığı konfor ile

yolcu memnuniyetini

arttırıyor. Funtoro

ekranlarında dönen

reklamlardan da elde edilen

gelirlerle otobüsçünün yüzü

gülüyor.

Ş
ehirlerarası yolcu
taşımacılığının koltuk arkası
ekran sistemlerinde en önde

gelen şirketi olan As Teknoloji’nin
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Dönmezoğlu ile Transist Fuarı’nda
bir araya geldik. 

Müşterinin beklentisi…

Şehirlerarası otobüslere
yönelik ürünlerini sürekli
geliştirdiklerini belirten Ahmet
Dönmezoğlu, “Biz sürekli olarak
koltuk arkası tablet pc’lerle
entertaiment sistem vurgulaması
yapıyoruz. Ürünlerimizi sürekli
geliştiriyoruz. Son çıkan ürünümüz
Mutlitouch HD’de kitap okuma
ışığına kadar özellikler içeren 10 inç
ekranlarımız var. Otobüslerdeki
tavan ışıklarının kitap okumaya
elverişli gözlemledik. Ayrıca
yanınızdaki yolcuyu da rahatsız
etmiş de oluyorsunuz. Onun için
böyle bir konfor sunduk. Çok
olumlu tepkiler alıyoruz. Bu,
Singapur Havayolları’nın da
kullandığı bir sistem. Böyle bir
eşdeğer ürün yok. Bu özelliklere
ilave olarak radyo dinleme imkanı
da sunuyoruz. Meslek örgütlerinin

müzik teliflerine yönelik istedikleri
ücretler çok yüksek. Otobüs başına
bu 2 bin 500 TL’yi bulabiliyor. Buna
alternatif bir çözüm olması
açısından sınırsız radyo frekansı
seçeneğini sunduk. Kulaklığın
kablosu anten olarak çalışıyor. Çok
da verimli çalışan bir uygulama.
Sonuçta biz zaten Funtoro olarak
gerçekten, verdiğimiz her
uygulamanın altını doldurarak
müşterimize sunuyoruz. Bazen 100
kanal yayın deniliyor. Uydu böyle
bir sinyali çekemiyor. Biz 20 kanal
veriyorsak, 20’si de bütün
testlerden geçmiş durumda.
Burada biz, yolcuya seyahat
sürecinde vaat edilen koltuk arkası
ekran keyfini yaşaması hedefiyle
işimizi yapıyoruz. Koltuk arkası
ekranlar çalışmadığında veya içerik
olarak sizin ifade ettiğiniz
özellikleri bulundurmuyorsa bu,
firmaya şikayet olarak yansıyor.
Başından beri bu ekranlara internet
verilmemesi gerektiği düşüncemiz
devam ediyor. Ama ‘sizde internet
yok’ algısı oluşmasın diye ekranlara
internet veriyoruz. Buna çözüm
olarak da cash internet diye bir
uygulama yapıyoruz. Böylece data
maliyeti oluşturmuyoruz. Yoksa
sınırsız pakette sunsanız internet
hizmeti yetmez buna. Biz datayı
otobüs başına bir defada sunmuş
oluyoruz” dedi. 

Maliyetlerini azaltıyoruz

Koltuk arkası ekranlara yapılan
yatırımların milli bir servet olarak
değerlendirilmesi gerektiğine de
dikkat çeken Dönmezoğlu, “Bize en
çok kulaklık kırılması şikayeti
oluştuğu bilgisi geliyor. Soketin

kırılması ile ekranın tekrar
sökülmesi kulaklık maliyetinin yanı
sıra otobüsçülere servis maliyeti de
getiriyor. Biz bunu soket içinde
kırılmışsa yeni kulaklığı üstüne
takılmışsa o kırık parçayı arkadan
düşürtüyoruz, böyle bir çözüm
ürettik. Kulaklık kırılsın da para
alalım gibi bir düşüncemiz hiç
olmadı. Çünkü biz gereksiz yere
maliyetler getirmeyecek çözümler
varsa onlara ulaşmaya, hayata
geçirmeye çalıştık. Otobüsçülerin
kazançlarına katkı yapmak,
maliyetlerini aşağıya çekmek
yönünde projeler geliştiriyoruz,
geliştirmeye de devam edeceğiz”
diye konuştu.

Funtoro otobüsçüye

kazandırıyor 

Hayata geçirdikleri reklam
satışlarının şehirlerarası otobüs
firmaları için önemli bir kazanç
kapısı olmaya başladığını
vurgulayan Dönmezoğlu, “Son 3

aydır reklam satışlarına başladık.
Bizim yazılımımız her zaman
hazırdı ama reklam ajanslarına
gittiğimizde çok enteresan
çözümler bekliyorlardı. Koltuk
arkası ekranlar tablet PC. Bu tablet
PC’nin özelliklerini interaktif olarak
kullanmak ve raporlara ulaşmak
istediklerini ilettiler. Bu
düzenlemeleri yaptık, 3 aydır
reklam satışına başladık. Ulusal
büyük firmalarla yürüyoruz.
Bunlar; Odeabank, Halkbank,
Bosch, Ülker. Şu anda bizim
Funtoro ekranlarımızı kullanan
firmaların araçlarında reklamlar
dönüyor. Bazı firmalara 70 bin
TL’yi aşan ödemelerde bulunduk.
Yeni yılda bu ödemeler devam
edecek. Yaklaşık bununla ilgili 60
kişilik bir ekibimiz çalışıyor. Ağır
maliyetler içinde yorulan otobüsçü
dostlarımıza gelir sağlayabilmek
bizleri çok mutlu ediyor” dedi 

Bilinçli değişimler 

Sektörde 7 inçten, 10 inç
ekranlara geçişin çok hızlı

olduğunu belirten Ahmet
Dönmezoğlu, son başlattıkları
kampanya ile belli bir bilinç içinde
hareket ettiklerini söyledi:
“Geçmişte teknolojiye yapılan
yatırımların hatası olmasın. Yani
değiştirdiğiniz ürünü tekrar
değiştirmek zorunda kalmayın.
Artık burada 10 inçe geçmek bir
statü değil çünkü 10 inçin
teknolojisi çok daha ağır. 10 inçin
çalışma zorluğu 7 inçten çok daha
fazla. Otomotiv sektörü için
üretilen ürünlerin tamamı için
bütün kompenentlerin endüstriyel
olması gerekiyor. Dolayısıyla 10
inçe geçip 7 inçi arayanları
görüyoruz. Bu değişim bilinçli
yapılmalı. Biz, bu işi bilinçli yapan
müşteri ile çalışmaktan haz
alıyoruz. Yani aynı dili
konuşuyoruz, onların
geliştirmelerini, kurumsal
kimliklerini, ekranlarda
sergiliyoruz. 2014’ten çok ciddi
beklentilerimiz var. Aslında yolcu
memnuniyetinin yanı sıra bir de
reklam verenin memnuniyeti

ortaya çıkıyor. Ekranlarınız
çalışmıyorsa, bir daha reklam
vermiyor bu kesin. Kurumsal bir
firma 300 bin TL reklam geliri elde
edebilir. Ama böyle bir satışa
gitmek için firmaların tam
desteğini alıyor olmamız lazım.” 

2013’ten memnunuz 

2013’te yeni firmaların Funtoro
kullanmaya başladığını belirten
Ahmet Dönmezoğlu, yeni yıldan da
umutlu olduklarını ifade etti: “5 yılın
sonunda endüstriyel teknolojiyi
sektörümüz tam anlamıyla öğrendi,
onu görüyoruz. Bugüne kadar
fiyatlarımızdan dolayı
çalışmadığımız firmaların çoğu bize
döndü. Biz, otobüs işletmecisiyiz,
bütün yoğunluğumuzu bu alana
veriyoruz. Otobüsçü, ekranı
aldığında tüm özellikleri ile
çalıştığını, servisleri olduğunu
biliyor. Bir de otobüsü elinden
çıkarırken koltuk arkasının Funtoro
olmasının satışın gerçekleşmesinde
çok büyük etken olduğunu ve 5 bin
Euro kadar farklı satış avantajı
getirdiğini gördü. Sektörde hiç
kimse parasını boşa harcamak
istemiyor, sadece otobüs
işletmeciliği yapmak istiyor.
Elektronik bir ürünün problemleri
ile uğraştığında kendi asıl işini
kaybettiğini görenler çok. Bizim için
bu, çok önemli bir nokta,
otobüsçüyle olduğumuz gibi
otobüsçünün kazanmasının bizim
de kazanmamızla bağlantılı
olduğunun bilincinde
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ■

As Teknoloji, koltuk arkası ekranlarını ve akıllı şehircilik konseptine yönelik yeni ürünlerini Transist 2013 Fuarı’nda tanıttı

Funtoro kullanan
otobüsçü kazanıyor

Ahmet
Dönmezoğlu

Mustafa
Yıldırım

Ahmet Dönmezoğlu,

İstanbul Büyükşehir

Belediyesi üst düzey

yöneticilerine bilgi verdi.
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