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Bahçeşehir Üniversitesi’nin
ülkemizde bir ilk olan Ulaştırma
Mühendisliği Bölümü,

İstanbul’un ulaşım-trafik sorununa
yönelik olarak 19 sorulu bir anket
gerçekleştirdi. Anketin birinci
bölümünde ulaşım tercihlerine yönelik
görüşler; ikinci bölümündeyse
vatandaşların çözüm önerileri
araştırıldı. İşte başlıca tespitler…

● İstanbul’un sorunları araştırmasında
yüzde 18 ile ulaşım-trafik sorunu en
öncelikli… 

● Başta göç olmak üzere çeşitli faktörler
sorunun oluşumunda rol oynuyor.

● Başta otobüs olmak üzere minibüs,
taksi, servis aracı, metrobüs ve özel
otomobillerden oluşan karayolu
taşımalarının ulaşımda payı yüzde 80’i
geçiyor.

● Ev ile iş veya okul arasındaki
seyahatlerde tek yönde ortalama
yaklaşık bir saat harcanıyor. 

● Asya-Avrupa geçişlerinin önemli yer
tuttuğu sorunda Avrupa yakası daha
sıkıntılı. 

● Yoğun kullanılan trafik bilgi
sistemlerine göre kullanıcılar, önemli
ölçüde güzergah, ulaşım sistemi ve
seyahat saati değişikliği yapıyor. 

● Marmaray ve Haliç Köprüsünün
hizmete girmesi, seyahatlerin üçte
birinde tercih değişikliği getirdi. Otobüs,
denizyolu ve özel araç kullanımı kısmen
azaldı. 

● Otomobil park imkanı bulunan,
kapasite ve konforu yeterli toplu ulaşım,
özel otomobil kullanımını azaltabilir. 

● Sorunların çözümü için çok çeşitli
alanlarda bir sürü iyileştirmenin
yapılması gerekli görülüyor. 

● İstanbulluların yarıdan fazlası çözüm
için devlet desteğini şart görüyor. ■ 3’te
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Bahçeşehir Üniversitesi’nin Ulaşım-Trafik Anketinde kolay çözüm gözükmüyor

Sigorta primleri
azalır mı?

● İstanbullunun en büyük sorun olarak
gördüğü ulaşım-trafik konusundaki ankette,
önce mevcut durumun analizi yapılıyor.  
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● Daha sonraki çözüm arayışlarında, çeşitli
alanlarda çok sayıda iyileştirme yapılmasıyla
sonuca yaklaşılabileceği görülüyor.

FIATA’da
transit
geçişler
ele alındı

Mercedes-Benz Türk’ten rekorlara
geçen “beş yıldızlı teslimat” 

Barsan Lojistik’e
300 Actros
Mercedes-Benz Türk AŞ Pazarlama ve Satış

Direktörü Süer Sülün, “Bu yatırım, çarkların
döndüğünü, Barsan Lojistik’in kendi sektöründe

ne kadar dinamik ve nasıl büyüdüğünü gösteriyor” dedi.
Barsan Global Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı

Cengiz Çaptuğ, “Dünyanın 26 lojistik merkezinde,
Avrupa’da 6 ülkede lokasyon, Uzakdoğu’da, 5 ülke 7
lokasyon, Ortadoğu’da bir ülkede 2 bin 500 çalışanıyla
birlikte markasındaki global vurgusuna uygun bir şekilde
dünya lojistik liginde öncü firmalarından bir tanesiyiz.
Otomotiv sektörünün devi ile iş birliğinde olmakta dolayı
mutluyuz” dedi. ■ 8’de

As Teknoloji, interaktif Funtoro ekranların lansmanını yaptı

Yolcular reklam izliyor, otobüsçü kazanıyor 

OSD olumsuz
etkiyi ihracatla
aşacak 

Kudret Önen

Otomotiv Sanayii Derneği 40 yaşında

As Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Dönmezoğlu: Şu anda 860
otobüste kurulu sistem sayesinde günde

50 bin, ayda 1,5 milyon yolcuya reklamlar
ulaşıyor. Bu yaz döneminde 2,5 milyon

yolcuya ulaşacak. Funtoro interaktif ekranlarla
yolcular seyahat sırasında internete giriyor,
oyun oynayabiliyor, film izleyebiliyor, müzik
dinleyebiliyor. İnteraktif bir bağlantı nedeniyle
reklamcılar ölçümleme yapabiliyor. ■ 5’te

PUİS: Akaryakıta tavan fiyat
yetmez, taban fiyat gerekir

İmran
Okumuş

Puis Başkan Vekili İmran
Okumuş, “Biz PUİS
olarak tavan fiyat uy-

gulamasının yeterli olmaya-
cağını belirtip taban fiyat
getirilmesini istedik” dedi.

Yüzde 5 indirim veriyoruz
Biz Uluslararası ve Yur-

tiçi Otobüsçüler Federas-
yonu (UYOF) olarak düşüşe
rağmen piyasanın üstünde
indirim vermeye devam edi-
yoruz” diye konuştu. ■ 2’de

Yeni yönetimin belirlendiği
Olağan Genel Kurul Toplantı-
sı’nda Kudret Önen 2014-2015
yeni dönem için yine OSD Yöne-
tim Kurulu Başkanı seçildi.

Türk Otomotiv Sanayi’nin
gelişimini ve ülke ekonomisine
daha fazla katma değer sağlama-
sını desteklemek üzere hizmet
eden Otomotiv Sanayii Der-
neği’nin “40. Olağan Genel Ku-
rulu Toplantısı” ve “Yan Sanayi
ve İhracat Başarı Ödülleri Tö-
reni” İstanbul Sanayi Odası’nda
gerçekleştirildi. ■ 7’de

Kamil Koç, Hayata İz Bırak’ıyor
Kâmil Koç, Türkiye
Korunmaya Muhtaç
Çocuklar Vakfı
(Koruncuk) ile birlikte
“Hayata İz Bırak”
projesiyle korunmaya
muhtaç çocukların
eğitimini ve geleceğini
destekliyor. 

İşbirliği
protokolünü Kamil Koç
Genel Müdürü Kemal
Erdoğan ve Koruncuk
Vakfı Yönetim Kurulu
Başkanı Figen Özbek
imzaladı. ■ 4’te

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye İtibar Endeksi’nde

Metro Turizm 3’ncü defa İtibar 
Listesinde
Metro Turizm Yönetim
Kurulu Başkanı Şenol
Ayyıldız, "Üçüncü defa
layık görüldüğümüz
itibar bizi gururlandırdı,
daha çok çalışacağız”
dedi. ■ 5’te
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Mercedes-Benz “BusStore”
tanıtım etkinlikleri başlıyor
BusStore, satış noktası olan 6 yetkili bayide tanıtım etkinliği
düzenliyor. İlk etkinlik 5 Nisan Cumartesi – Koluman
Ankara’da başlıyor. ■ 3’te
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İDO, günlerin uzaması ve yolcu
yoğunluğu nedeniyle birçok hatta
seferlerini yeniden düzenledi. İDO’nun
yaptığı yeni düzenlemede, yoğunluğun
arttığı hatlarda sefer sayıları artırılırken,
İstanbul ulaşım ağındaki
değişikliklerden dolayı yoğunluğun
düşüş gösterdiği hatlarda ise sefer
sayıları azaltıldı. İDO, Avşa ve Marmara
Adası seferlerini ise 18 Nisan tarihinden
itibaren başlatıyor. 

İDO’nun 1 Nisan 2014 ile 15 Haziran
2014 tarihleri arasında geçerli olacak
Bahar Tarifesi’nde, mevsimsel etkilere,

günlerin uzamasına ve şehir içi
hatlardaki yoğunluk değişimine paralel
olarak sefer sayıları da yeniden
düzenlendi. 

İç hatlardaki seferlerde, hafta içi
yapılan Bostancı-Kabataş seferleri daha
önce gidiş geliş 18 iken, bahar tarifesinde
bu sefer sayısı 20’ye çıkartıldı. Yine hafta
içi yapılan Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-
Bakırköy sefer sayısı ise daha önce 39
iken, ara kalkış saatleri birleştirilerek bu
sayı 36’ya indirildi. Hafta sonu ve tatil
günlerinde mevcut hatta herhangi bir
değişiklik yapılmadı. ■

İDO, “Bahar Tarifesi” başlıyor

Türkiye; coğrafi konumu itibariyle tam
bir doğal kavşak nitelemesinin içini
doldurmaktadır. Yakın zamana kadar,

politik kültürde bu ‘köprü’ olarak ifade
edilmektedir. Bu nitelemelerin sosyal-
siyasal kavramsallaştırması ayrı ve önemli
bir konu olmakla beraber, kesin olan şudur
ki doğal bir yoğunluk ve akış güzergahı
olan Türkiye coğrafyasının arz-talep
dengesinin iyi yönetilmesi ve
yönlendirilmesi, bir toplanma-dağılma
noktası olarak yeniden tasarımı, her
anlamda iyi bir ulaştırma mühendisliği
gerektirmektedir. Türkiye; Dünya’nın kültür
coğrafyasının merkezinde bir konuma sahip
olup, Akdeniz havzasının ve aynı anda
birçok beşeri havzanın önemli bir
bileşenidir. Coğrafyamız; Kafkasya,
Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve İç
Asya’nın komşuluğunda ve tam da
merkezindedir. Bunu ifade eden en son
politik dil ise; ‘Almanya’dan Moskova’ya
Pekin’e, Yeni Delhi’ye kadar bir sınırın
komşuluğunda olan geniş beşeri
coğrafyanın en büyük ekonomisi olma’
hedefidir. Bu merkezi konum bile; bizlere
tek başına ‘ekonomi-politika-sosyal kültür’
kavramlarını hatırlatmaktadır. Bu ana
kavramların hepsiyle ilişkili olan ise
‘ulaştırma yönetimi ve kentleşme’dir. 

2023 hedefi
Türkiye’ nin yaklaşan 100. yılına siyasi

iktidar 2023 hedefleriyle yaklaşmaktadır. Bu
öngörülebilir hedeflerin başında, ‘2023’te
dünyanın en büyük 10’uncu ekonomisi
olmak’ gelmektedir. Bu hedef ancak güçlü
bir ulaştırma vizyonu ve akılcı yatırımlarla
takip edilebilir bir hedeftir. Avrupa Birliği ile
üyelik müzakereleri yürüten ve coğrafi-
siyasi-ekonomik olarak kopmaz bir çift
taraflı ilişki içerisinde olan Türkiye, bu
bağlamda AB ulaşım vizyonlarını da takip
etmektedir.

Türkiye, AB’nin güney doğu kanadına
yerleşik, komşu ve sınırdaş bir ülkedir. Yine
AB, Kuzey Avrupa yolu ile uzak doğuya
kesintisiz yollarla bağlanmış durumdadır.
AB, Uzak Doğu’dan büyük miktarda mal

temin etmektedir. 
Türkiye ise bu mal

akışına alternatif bir
güzergah altyapısı
oluşturmalıdır. Bu
bakımdan, AB ulaşım
sistemi, ülkemiz
açısından çok
önemlidir. Akdeniz’in
dünya ticaret ekseni
içindeki tarihi konumu
malumdur. AB, batı
Avrupa’da karasal ve
Akdeniz’de de
denizyolu yoğunluklu
bir ulaşım politikası
izlemektedir. Yakın
tarihlere kadar tüm
ticari faaliyetler,
Akdeniz geçişli
olmuştur. Sanayi devriminden sonra, ticari
faaliyetlerin Akdeniz’den, Atlantik ve
Pasifik okyanuslarına kayması, artan yük
hacminin ve maliyetinin doğal bir
sonucudur. Akdeniz, eski Sovyet ülkeleri,
Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin ana
ulaşım alanıdır.

Karayolu önde…
Avrupa Birliği ülkelerinde (AB 27) son

verilere göre yolcu taşımacılığının yüzde
83,5’i karayolu, yüzde 7,7’si demiryolu,
yüzde 8,2’si havayolu ve yüzde 0,6’sı
denizyolu ile yapılmaktayken, ABD’de
yolcu taşımacılığının
yüzde 87’si karayolu,
yüzde 0,8’i demiryolu ve
yüzde 12,2’si havayolu
ile yapılmaktadır.
Türkiye’de ise yolcu
taşımacılığının yüzde
91’i karayolları ile yüzde
2,2’si demiryolu, yüzde
0,3’ü denizyolu ve yüzde
7’si havayolu ile

yapılmaktadır. Tablo 1’de
Avrupa Birliği (AB 27) ülkeleri,
ABD, Japonya, Çin ve Türkiye
değişik ulaştırma modları için
yolcu trafiği verilmiştir. Bu
tabloda da en çok yolcu
taşımacılığının dünya
genelinde karayolu ile
yapıldığı görülmektedir. ABD
ve Avrupa Birliği ülkeleri için
yolcu taşımacılığında ikinci
sırayı havayolları alırken,
Japonya’da demiryolları
karayolları taşımacılığını takip
etmektedir. Avrupa Birliği
ülkeleri ve Japonya’nın
demiryolu kullanımı diğer
ülkelere kıyasla çok daha
fazladır. ABD’nin nüfus ve
yüzölçümü düşünüldüğünde
denizyolu ulaşımının yolculuk

için tercih edilen bir ulaşım türü olmadığı
da tabloda görülmektedir. 

Türkiye’de Ulaştırma Sektörü
Karayolu yolcu taşıma sektöründe

yurtiçi taşımalar 2011 yılında 242.265
yolcu-km milyon olarak gerçekleşerek son
beş yılda yüzde 16 artış göstermiştir. Tablo
2’de 2011 yılı havayolu taşıma rakamları
eklendiğinde karayolunun payında önemli
bir düşüş olduğu görülmektedir. Bu tabloda
dikkat edilmesi gereken havayolu yolcu
taşımacılığındaki artıştır. 500 km.nin
üzerindeki akslarda havayolu tercih edilir

hale gelmiş olup hızlı tren projeleri devreye
girdikçe karayolunun payı uzun
mesafelerde daha da azalmaya devam
edecektir. Havayolu tercihinin nedeni
özellikle bu sektöre getirilen teşviklerin ve
yakıt sübvansiyonlarının bilet fiyatlarını
ucuzlatmasıdır. Gelişen ülke ekonomisi ve
artan konfor ve vakit ihtiyacı nedeni ile
hava ve yüksek hızlı tren projeleri ile
yolculuğa vatandaşların ilgi gösterdiği
görülmektedir.

Yük taşımaları için bir model olan
“kombine taşımacılık” modeli yolcu taşıma
modları arasında işbirliği (çok modlu) için
iyi bir örnektir. Bugün havayolları merkezi
ve işlek hava alanlarına periferdeki
yolcuların transferi için karayolunu
kullanmaya başlamışlardır. Aynı şekilde
Ankara-Eskişehir yüksek hızlı demiryolu
hattında Ankara’dan gelenleri Bursa’ya,
Bursa’dan gelenleri Ankara’ya taşıyacak
kombine bir sistem kurulmuştur. Yüksek
hızlı trenlerin diğer hatlarının devreye
girmesiyle birlikte çok modlu taşımacılık
daha da önem kazanacaktır. Dengeli model
dağılımı, karayolu trafik güvenliğinin
sağlanmasında da büyük önem
taşımaktadır.

Karayolu güvenliği... 
Ülkemizde; ‘ulaşım sistemi’ne

baktığımızda; modlar arası karayolu lehine
dengesiz dağılımın, karayolu ulaşım modu
da dahil, bütün modların ve dolayısıyla
ulaşım sistemimizin aleyhine bir durum

olduğunu söyleyebiliriz. Zira modal
dağılımda pastadan büyük payı almak ilk
etapta; ekonomik açıdan karlı gibi gözükse
de taşınamayacak kadar fazla bir yük,
karayolu ulaşım modunda ‘karayolu
güvenlik’ şartlarının sağlanmasını
zorlaştırmakta, işlevselliği azaltmakta ve
konfor, güvenlik, seyahat süresi gibi temel
hizmet parametrelerinin sağlanmasını da
zorlaştırmaktadır. Aynı zamanda, yatırımcı
adına, optimal olmayan bir maliyet
sonucunu ister istemez doğurmaktadır. 

Neticede; sosyal-ekonomik-teknik-
kültürel her anlamda dengesiz düzeydeki
bir dağılım, aslında bütün taraflara
kaybettirmektedir. Bu bağlamda; ülkemizin
en geniş kullanımlı ulaşım modu olan ve bu
konumunu devam ettirecek olan ‘karayolu
ulaşım modu’nda işlevselliği sürdürmenin
yolu; karayolunun modlar arası dağılımdaki
payını nispeten düşürmekten, ‘karayolu
güvenliği’ koşullarını
gerçekleştirilmesinden, geometrik
standartlar vb. karayolu standartlarının (AB
standartları vb.) yerine getirilmesinden,
modlar arası entegrasyonun (gerek yolcu
gerekse yük taşımacılığı bağlamında)
sağlanmasından ve yerli üretim şartları ile
alternatif enerji imkanlarının
iyileştirilmesinden geçmektedir. Bütün
bunlarla beraber; gerek karayolları ve
gerekse de demiryolları, denizyolları bazlı
olarak ‘toplu ulaşım’ şartlarının
geliştirilmesi (konfor, güvenlik, seyahat
süresi, maliyet parametreleri açısından) ve
yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu ve
başarılı bir hafta dilerim. ■
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AB-ABD Ulaştırma Politikaları ve Türkiye-2

AB – 27 ABD JAPONYA ÇİN TÜRKİYE

Milyar yolcu-km 2010 2009 2010 (1) 2010 2010

Karayolu 5248,1 6318,5 853,7 1491,4 226,9

Denizyolu 38,1 0,6 4,3 7,2 0,5

Demiryolu 493,9 58 393 876,2 5,5

Havayolu 524,2 887,9 73,8 403,2 18

Taşıma Modu* 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 %

Karayolu** 209.115 97 206.098 97,2 212.464 97,1 226.913 97,3 242.265 89,7

Havayolu** --- --- --- --- 18 .016 6,7

Denizyolu*** 843 0,4 848 0,4 887 0,4 848 0,4 848 0,3

Demiryolu** 5.553 2,6 5.097 2,4 5374 2,5 5.491 2,3 8.882 3,3

Tablo 2. Ulaşım Modlarına Göre Yolcu Taşıma 2006-2010 yolcu-km (Milyon)Tablo 1.Ulaştırma modlarına göre yolcu trafiği

*Şehiriçi ve Uluslararası taşımacılık dahil değildir. **Yolcu-km cinsindendir ***Yolcu-mil cinsindendir.

Petrol Ürünleri
İşverenleri
Sendikası’nın (PUİS)
Başkan Vekili İmran
Okumuş, Gazetemize
Enerji Piyasası
Denetleme Kurulu’nun
(EPDK) akaryakıt
fiyatlarına iki ay
uygulama ile tavan
fiyat getirmesiyle ilgili
bir açıklama yaptı. 

Tüm ülkenin hem
vergi gelirinin artırıl-
ması, kaçak akaryakıt

ve 10 Numara yağ kullanı-
mının önlenmesinin tavan
fiyat ile taban fiyat ile
mümkün olacağını belirten
İmran Okumuş, “Biz PUİS
olarak tavan fiyat uygula-
masının yeterli olmayaca-
ğını, taban fiyat

uygulaması getirilmesini
istedik. Ancak yine tavan
fiyat getirildi. Yapılacak
sıkı denetimler ve taban
fiyat uygulaması ile hem
kaçak akaryakıt hem 10
numara kullanımı engelle-
nebilir. Böylece hem ülke-
mizin vergi geliri artar,
kullanıcılarda düşük fi-
yatla akaryakıt kullanımı-
nın yolu açılabilir. Ayrıca
kaçak akaryakıt ve 10 nu-
mara yağ kullanımı ile tüm
sektörlerde özellikle yolcu
taşımacılığında yaşanan
haksız rekabette önlenebi-
lir. Biz PUİS olarak taban
fiyat uygulamasının ve de-
netimlerin arttırılmasının
takipçisi olacağız” dedi.

Otobüsçünün indirimi düştü
EPDK’nın tavan fiyat

uygulaması getirmesi, oto-
büsçünün sivil toplum ara-
cılığı ile aldıkları

indirimleri de düşürdü.
TOF ve TOFED’in indirim-
leri yüzde 4’e düşürdüğünü
belirten İmran Okumuş,
“Yolcu talebinin çok düşük
olduğu böyle kötü bir dö-
nemde getirilen tavan fiyat
uygulaması, otobüsçünün
aldığı indirim oranlarını da
düşürdü. Biz Uluslararası
ve Yurtiçi Otobüsçüler Fe-
derasyonu (UYOF) olarak
yine piyasanın üstünde
yüzde 5 indirim vermeye
devam ediyoruz” diye ko-
nuştu. ■

Akaryakıta tavan fiyat yetmez,
taban fiyat gerekir

İmran
Okumuş

İETT,  çalışanların
liderlik ve yöneticilik
becerilerini daha etkin

hale getirmek, çalışanlarına
stratejik düşünme yeteneği
kazandırmak ve vizyon
sahibi liderler yetiştirmek
amacıyla hayata geçirdiği
Liderlik Akademisi ilk
mezunlarını verdi. İETT
Kağıthane Garajı Konferans
Salonunda gerçekleştirilen
törende, liderler
sertifikalarını Genel Müdür
Dr. Hayri Baraçlı’nın
elinden aldı. 

Törene İETT Genel
Müdürü Dr. Hayri Baraçlı,
İETT Genel Müdür
Yardımcıları Mümin
Kahveci, Dr. Maşuk Mete,
Dr. Hasan Özçelik, daire
başkanları, müdürler,
sendika temsilcileri ve
çalışanlar katıldı.

Yıldız Teknik

Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi (SEM) işbirliği ile
alanında uzman
eğitmenlerle
gerçekleştirilen eğitimler, 1
Kasım 2013 tarihinde
başladı. Cuma ve
Cumartesi günleri
düzenlenen ve yaklaşık 3 ay
süren eğitim programında
77 katılımcı 3 gruba
ayrılırken, her gruptaki
katılımcılar 10’ar gün
eğitim aldı. Programın son
dersini ise İETT
Genel Müdürü Dr.
Hayri Baraçlı,
“Bizler Liderlik
Akademisi gibi
projeler ile
kurumumuzu
geleceğe
taşıyacağız. Bir
taraftan ana işimizi
sürdürürken, diğer
taraftan da sosyal

yönümüzü
güçlendirmemiz gerekiyor.
İETT çalışanlarının liderlik
formasyonlarını
yükseltmeleri, hem kendi
işletmelerinde hem de
diğer işletmelere örnek
olacak projeler yaparak
arkalarında bir iz
bırakmaları gerekir. Bunları
başarabilirsek başarılı
oluruz, yapamazsak
sıradan oluruz” sözleriyle
verdi. ■

İETT’nin liderleri mezun oldu

Dr. Hayri
Baraçlı
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Bahçeşehir Üniversitesi

(BAU) Ulaştırma

Mühendisliği Bölüm

Başkanı ve Ulaştırma

Uygulama Araştırma

Merkezi (UYGAR) Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı,

9342 kişinin katıldığı

anket sonuçlarına göre,

İstanbullular'ın yalnızca

yüzde 3'ünün şehiriçi

yolculuklarında deniz

ulaşımını kullanabildiğini,

en fazla tercih edilen

ulaşım aracının ise yüzde

21 ile otobüs olduğunu

belirtti. 

Bunu yüzde 12 ile minibüs
ve yine yüzde 12 ile
metrobüs takip ediyor.

İstanbul’da raylı sistemlerin
tercih edilme oranı ise yüzde 9
olurken, şehir içinde tek başına
yolculuk edenlerin yüzde 10’u
özel araçlarını tercih ediyor.
Ulaşım ve Trafik Anketi"ne
göre, İstanbul'da kişi başı
günlük şehir içi ulaşım maliyeti
13 TL. 

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’nın
başkanlığında yürütülen GSM
operatörlerinin desteğiyle
İstanbul'da ikamet eden 9 bin 342 kişinin
katılımıyla hazırlanan araştırma,
İstanbul’da yaşanan trafik ve ulaşım
problemlerinin yanı sıra çözüm önerilerine
dair detaylara yer veriyor. Araştırma
sonuçları, Üniversitenin Beşiktaş
Kampusu’nda Rektör Prof. Dr. Şenay Yalçın
ve Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’nın katılımıyla
açıklandı. 

Ulaştırma Mühendisliği Bölümü
olarak, trafiğin içinde olan İstanbul
halkının tercih ve önerilerini alarak, bu
bilgilerin gerek adaylar gerek kamuoyuyla
paylaşılmasının çok yararlı olacağını
düşündüklerini ifade eden Ilıcalı, başta
GSM operatörleri aracılığıyla bir hafta gibi
kısa sürede anketin 2 milyon civarı akıllı
telefon kullanıcısına ulaştırıldığını
kaydetti. 

Ankete 9 bin 342 kişinin cevap
verdiğini belirten Ilıcalı, "Kullanıcılar
tarafından verilen cevapların
incelenmesinden önemli sayıda kişinin
hafta içi zirve saatte yoğun trafikte araç
içerisinde cevap verdiği anlaşılıyor" dedi. 

Ankette, vatandaşlara "Yakın dönemde
hizmete açılan Marmaray ve Haliç Metro
Köprüsü ulaşım tercihinizde değişiklik
yarattı mı?" sorusunu yönettiklerini
belirten Ilıcalı, şu bilgileri verdi: "Bu soruya
İstanbulluların yüzde 34'ü 'evet', yüzde
66'sı 'hayır' yanıtını verdi. İstanbul

içerisinde yolcu yoğunluğunda ilk sıra
Avrupa yakasında: yüzde 56. İstanbul
içinde en fazla trafik üreten merkezler
sırasıyla Küçükçekmece, Kadıköy, Üsküdar,
Ümraniye ve Bahçelievler. İstanbul'un
yoğun trafik çeken merkezleri ise Şişli,
Beşiktaş, Fatih, Kadıköy ve Ümraniye
olarak öne çıkıyor. Deniz ulaşımını birincil
tercih eden İstanbullular'ın yüzde 31'i,
olumsuz hava koşullarına bağlı sefer
iptallerinde ulaşım aracı olarak tercihini
metrobüsten yana kullanıyor. Bu tercihi
yüzde 29 ile Marmaray, yüzde 15 ile otobüs
ve yüzde 11 ile özel araç kullanımı takip
ediyor." 

Vatandaşın ulaşım tercihleri 

Anket sonuçlarının yerel seçimi
kazanan adaylar için önemli kaynak
olacağına inandıklarını belirten Ilıcalı,
"Araştırmaya göre, İstanbullular'ın yalnızca
yüzde 3'ü deniz ulaşımını kullanabiliyor.
En fazla tercih edilen ulaşım aracı yüzde 21
ile otobüs, bunu yüzde 12 ile minibüs ve
yine yüzde 12 ile metrobüs takip ediyor.
İstanbul'da raylı sistemlerin tercih edilme
oranı yüzde 9 olurken,
tek başına yolculuk
edenlerin yüzde 10'u
özel araçlarını
kullanıyor" diye
konuştu.

Özel araçtan

vazgeçme 

Prof. Dr. Ilıcalı,
dünya şehri İstanbul'un,
önemli bir merkez
olduğunu vurgulayarak,
anketten çıkardıkları
sonuçlarla ilgili şunları
kaydetti:  "Günde 10
milyonun üzerinde
motorlu araçla
yolculuğun yapıldığı
İstanbul'da aşırı
yoğunluk ve zaman
kaybı belli bölgelerde
oluşuyor. Bu bölgelere
acil trafik tekniği
yöntemleri
uygulanmalıdır. Daha
önce de yaptığımız

değerlendirmelerde, İstanbul trafiğinin
en önemli nedeni olan özel araç
sayısının fazlalığı bu çalışmada da teyit
edildi.

Güçlü denetim ve 3'ten fazla
yolculu otomobillere özel şerit
ayrılması halinde vatandaşın tek kişilik
özel otomobilden vazgeçeceği
anlaşılmaktadır. Bunun oranı toplam
yüzde 28'tir. Bu orandaki bir
azaltmanın, yollarda yoğun trafiği akıcı
haline getirebileceğini düşünüyoruz.
Bu çalışmanın bir sonucu olarak takdir
gören, Marmaray ve Haliç Köprüsü
hizmetlerinin sebep olduğu deniz
ulaşımındaki düşüşün telafisi için acil
tedbirler alınmalıdır. Deniz ulaşımını
gerçekleştiren özel ve kamu
kurumlarının ortak hareket edeceği,
filoların yenileyeceği, diğer sistemlerle
entegrasyonunu güçlendirerek gerekli
idari ve yasal düzenlemeler
yapılmalıdır. Otopark sorunu
vatandaşlarca önemli bir sorun olarak
görülüyor. Büyükşehir Belediyesi, ilçe
belediyeleri ve Emniyet Genel
Müdürlüğünce bu amaçla acil
uygulanabilir tedbirler alınmalıdır."

Ortalama 50 dakika  

Araştırma, İstanbul’da yaşayanların
şehiriçi ortalama yolculuk sürelerine
ilişkin detaylar da veriyor. Buna göre
İstanbulluların yüzde 38’i, iş veya
okullarına ulaşımda tek yönde ortalama
30 ila 60 dakika zaman harcıyor. Yine
tek yönde 30 dakikadan az zamanda iş

veya okullarına ulaşanların oranı yüzde 32.
Yüzde 9’luk bir kesim ise tek yönde 90
dakikadan uzun yolculuk yaparak işyerine
veya okuluna ulaşabiliyor. Araştırmaya
göre İstanbul’da kişi başına ortalama
seyahat süresi ise tek yön için 50 dakika
olarak belirlenmiş.

Marmaray tercih ediliyor mu?

Deniz ulaşımını birincil tercih eden
İstanbulluların yüzde 31'i, olumsuz hava
koşullarına bağlı sefer iptallerinde ulaşım
aracı olarak tercihini metrobüsten yana
kullanıyor. Bu tercihi yüzde 29 ile
Marmaray, yüzde 15 ile otobüs ve yüzde 11
ile özel araç kullanımı takip ediyor. "Yakın
dönemde hizmete açılan Marmaray ve
Haliç Metro Köprüsü ulaşım tercihinizde
değişiklik yarattı mı?" sorusuna
İstanbulluların yüzde 34’ü ‘Evet’, yüzde
66’sı ise ‘Hayır’ yanıtını veriyor.
Araştırmaya göre, belediyelerin
imkanlarıyla önümüzdeki beş yıl içerisinde
İstanbul’un trafik ve ulaşım sorununda
kalıcı bir çözüme ulaşılacağını

düşünenlerin oranı yüzde
46. Geriye kalan yüzde
54’lük oran ise kalıcı bir
çözüm yaratılamayacağını
düşünüyor. 

Küçükçekmece ve Şişli  
İstanbul içerisinde

yapılan yolculukların
yoğunluk oranlarına
bakıldığında ise ilk sırayı
Avrupa Yakası alıyor.
İstanbul’da yapılan
seyahatlerin yüzde 56’sı
Avrupa yakasında
gerçekleşiyor. Seyahatlerin
başlangıç noktası ele
alındığında en fazla trafik
üreten merkezler sırasıyla
Küçükçekmece, Kadıköy,
Üsküdar, Ümraniye ve
Bahçelievler olarak
sıralanıyor. İstanbul’un
yoğun trafik çeken
merkezleri ise Şişli, Beşiktaş,
Fatih, Kadıköy ve Ümraniye
olarak öne çıkıyor. ■
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Mustafa
Yıldırım
TOF Tüm Otobüsçüler
Federasyonu Genel Başkanı

Asıl 
gündem
şimdi!

Sektörde ilk üç aydaki
gelişmelere baktığımızda,
ölü sezonlarda uçaklardaki

kampanyaların can sıkıcı bir hal
aldığını görüyoruz; sivil bir
havayolunun 800 bin yolcuya
indirimli bilet verme girişimi var.
Pazar daraldı, daralan pazardan
herkes bir pay almaya çalışıyor
ama burada devletin vergi
kayıpları başta olmak üzere ciddi
bir sıkıntı var. Bu kayıplar
sonradan başka şeylere yansıyor.
Adaletsiz bir vergi düzeni ortaya
çıkıyor. Her sektör, her hizmet
dalı kendi içinde üretmesi
gereken katma değeri, vergiyi
üretmesi lazım. Ama serbest
piyasanın bu kadar başıboş ve
dengesiz olması bunları getiriyor.
Disiplinden uzak, hiçbir kural
yok. Havayolunun tavan ücreti
var, taban ücreti yok. Biz ‘taban
ücreti olsun demiyoruz, ama bir
katsayı olsun’ diyoruz.  Bunu
defalarca gündeme getirdik.  Eski
Ulaştırma Bakanımız söz
vermişti, ama maalesef olay
beklendiği gibi çıkmadı. Bildiğim
kadarı ile havacıların 6 ayda bir
fiyat yenileme şansı var. Yazın
fiyat yükseltecekler, kışın fiyat
düşürecekler. Vatandaşın seyahat
etmek istediği zaman pahalıya,
seyahat etmek istemediği zaman
ucuza seyahatin var olması
toplumun bütününü
ilgilendirmiyor. Bir nevi fırsatçılık
yaratıldığını, her seferinde
söylüyoruz. 

Demiryolu sırada…
Havayolu ve karayolu

rekabetinin dışında, bizi
bekleyen sıkıntılar arasında
demiryolu da var. İstanbul-
Ankara demiryolunun açılması,
Eskişehir-Ankara etabında ve
Ankara-Konya hatlarında olduğu
gibi büyük kayıplara neden
olacak. İstanbul-Ankara yolunda
yılda yaklaşık 20 milyon yolcu,
günde 50 bin yolcu gibi bir hedef
var. Eskişehir-İzmit- Adapazarı-
Ankara etabında 20 milyon
yolcunun kaybolacağını
görüyoruz. Henüz bununla ilgili
bir tedbir yok sektörde. Tabii,
küçülme devam ediyor. Ulusal
dediğimiz firmalar kısa hatlara
yöneldi. Türkiye aslında
otobüsçülükte kendi yörüngesine
oturmaya çalışıyor. Demiryolu
sonrası hazırlıklar bir şekilde
başlamış oldu. 

Yörüngesine oturuyor
Kısa mesafelere saldırı

devam edecek. Ulusal şirketlerin
Trakya’ya saldırması, Trakya’da
yeni bir rekabet ortamı
doğuruyor. Yani kısa mesafe
bizim gelecekte ümidimiz, ama
bu ümit de aşırı yıkıcı rekabet ile
yoğrulursa buradan sektör adına
ekmek çıkmaz. 

Ekonomi her işin başı
Sektörde pahalı, kaliteli

otobüs kavramı ikinci plana itildi.

Daha ucuz, daha az akaryakıt
tüketen otobüsler öne geçecek.
Hizmette de bir azalma olması
olağan. İkramlar kısa mesafede
kısıtlı hale gelecek. Tabii, bu
arada bizi ilgilendiren bir başka
yön: sektör maliyetlerini gözden
geçirmek zorunda. Kısa
mesafelerde otogar fiyatları
sektörün canını sıkmaya devam
edecek. Bir günde 4 kere
kalktığınız bir otogara dünyanın
parasını öderseniz, -Türkiye
genelindeki bütün otogarlar için
bunu söylüyorum- özellikle
pahalı olan otogarların bu kısa
mesafelerde çok ciddi maliyet
getireceğini görüyoruz.
Önümüzdeki dönemde bunların
düzenlenmesi lazım. Kısa
mesafelerde rekabet alabildiğine
artacak. Bu konuda dikkatli
olmak lazım. Sektördeki sivil
toplum kuruluşları olarak
birtakım çalışmalar yapıyoruz,
ama tek yumruk olmamanın,
güçlü olamamanın sıkıntılarını
yaşıyoruz. Sözümüzü
geçiremiyoruz. 

Siyasetçiler çıkıp, 1-2 milyon
tarım kesimine konuşmalar
yapıyorlar. Akaryakıtın
pahalılığından da bahsediyorlar,
ama bunu kamyoncu, otobüsçü,
minibüsçü herkes için
söylemeleri lazım. Maalesef bu
söylenmiyor. Siz hakkınızı
gündeme getiremezsiniz
siyasetçiler de bunu konuşmazlar.
İktidarı ve muhalefeti ile
akaryakıt fiyatlarının herkes için
gündeme getirilmesi gereken bir
konu olduğuna inanıyorum.
Tavan fiyat ile bir indirim yapıldı;
bu indirim, inşallah seçimlerden
sonra bindirime dönüşmez. Yani
devlet, akaryakıtı petrol
şirketlerinin, lisansörlerin
cebinden aldı ucuzlattı, ama
inşallah daha sonra ÖTV’de artış
olmaz. 

Tansiyon yüksek
Seçimler ortamı gerdi

tansiyon yükseldi. Seçimlerden
sonra normalleşmeye gidilmesi
lazım. Gerek Başbakan, gerek
iktidar partisinin üyeleri, gerekse
muhalefet partileri bu tansiyonu
düşürmek zorunda. Yoksa ülke
kaosa sürüklenecek. Önümüzde
iki seçim daha var. Bütün bu
süreçlerde bu ülkeyi
normalleştiremezsek, faturasını
çok ağır öderiz. Türkiye
kazanımlarını kaybetmeye
devam eder, onun için dengeli
tutarlı bir yol izlenmesi gerekir.
Bütün vatandaşların da sorumlu
olması lazım. Olanı biteni
değerlendirip ‘doğruya doğru,
eğriye eğri’ demesini öğrenmesi
lazım. Siyasette taraf olmak gibi
bir lüksümüz yok, her zaman
doğrudan yanayız.
Vatandaşlarımızın da gündeme
bakıp olayları değerlendirip buna
göre bir karar vermesi lazım. ■

İstanbul'da Ulaşım ve Trafik Anketi Sonuçları Açıklandı

İzmir Mengerler

Egemer, Şahinoğlu

Turizm’e 3 Tourismo

16 teslimatı

gerçekleştirdi. 

20 Mart Perşembe günü
gerçekleştirilen
teslimat törenine

Şahinoğlu Turizm Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa
Şahinoğlu Yönetim Kurulu
Üyeleri Şenol Şahinoğlu, Ali
Şahinoğlu, İzmir merkezli
çözüm ortağı Ege Hakan
Turizm’in firma sahibi
Hakan Özkarlı, Mercedes-
Benz Türk Filo Danışmanı
Efe Selçuk, Busstore Alım
Danışmanı Erman Geyik ve
Mengerler Egemer Satış
Danışmanı Fatih Kaya
katıldı. Şahinoğlu Turizm

Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Şahinoğlu,
“İstanbul merkezli
firmamız, İzmir merkezli
çözüm ortağımız Ege
Hakan Turizm ile birlikte
kruvaziyer gemi transferleri
ve Anadolu turları hizmeti
veriyoruz” dedi. “Bu ilk
değil, sonda olmayacak”
sloganı ile hareket
ettiklerini ve filolarını
güçlendirmeye devam
edeceklerini belirten
Mustafa Şahinoğlu, yıl
içerisinde yine Mercedes
marka otobüs ve HTA araç
yatırımı yapmayı
planlıyoruz” dedi.
Mengerler Egemer Satış
Danışmanı Fatih Kaya,
Şahinoğlu Turizm’in
filosunun ağırlığını
Mercedes ürünlerinin

Şahinoğlu Turizm’e 3 Tourismo 16

Otobus 21%

Minibus 12%

Metrobus 12%

Özel Araç (Tek Başına) 10%

Raylı Sistem 9%

Yaya 7%

Servis 7%

Özel Araç (2 Kişi) 5%

Özel Araç (2 Kişiden Fazla) 4%

Taksi 4%

Deniz Ulaşımı 3%

Marmaray 3%

Surekli Yolculuk Yapmıyorum 1%

Taksi Dolmuş 1%

Motosiklet 1%

Bisiklet 0,5%

Ev-İş veya Ev-Okul Yolculuklarınızda Tek
Yön Olarak Aşağıdaki Hangi Ulaştırma
Sistemlerini Kullanıyorsunuz? Kullandık-
larınızı İşaretleyiniz.

Otobüs birinci

Rektör Prof. Dr. Şenay Yalçın (Sağda)

ve Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı

Prof. Dr.

Mustafa

Ilıcalı

Mercedes-Benz Türk 2. El pazarındaki faaliyetlerini sür-
dürüyor. Ağırlıklı ticari araç olmak üzere kamyon, oto-
büs, hafif ticari araç ve otomobil ürün gruplarında 2.

El hizmeti veren Mercedes-Benz Türk, “BusStore” markasının
bilinirliğini arttırmak, ürün ve hizmetlerini otobüs müşterileri
ile buluşturmak amacı ile BusStore satış noktası olan 6 yetkili
bayide tanıtım etkinliği düzenliyor.

BusStore acenteler tanıtım etkinlik tarihleri; 

5 Nisan Cumartesi – Koluman Ankara 
9 Nisan Çarşamba – Hastalya Antalya 
12 Nisan Cumartesi – Koluman Gaziantep 
16 Nisan Çarşamba – Mengerler İstanbul 
19 Nisan Cumartesi – Has İzmir 
26 Nisan Cumartesi – Mengerler Samsun

12:00 – 17:00 saatleri arası gerçekleştirilecek olan etkinlik-
lerde müşteriler alım satım süreçleri, satış sonrası hizmetler ve
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler tarafından sunulan hizmet
ve kampanyalar hakkında bilgi edinebilecekler. ■

oluşturduğunu vurgulayarak,
“Şahinoğlu ile yaptığımız işbirliğimiz
önümüzdeki süreçte de artarak
devam edecek. Yeni araçların firmaya
hayırlı uğurlu olmasını ve bol kazanç
getirmesini diliyorum” dedi. ■

Mercedes-Benz 
“BusStore” tanıtım 
etkinlikleri başlıyor
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Nuray

İşimize bakıyoruz...

31 Mart - 6 Nisan 2014

İki hafta evvelki başlığı
hatırlamışsınızdır: İşimize
Bakalım...

Ben bu yazıyı yazarken,
yerel seçim çalışmalarının
sonuncu günlerinde idik, 

Siyasal ortamda aktörler
yüksek düzeyde azimli,
kalite ise gözle görülür
derecede düşük idi.

Vatandaş bu tansiyon
altında durumunu anlamaya
ve yolunu seçmeye
çalışıyordu. İşler geri plana
düşmüştü. Süreç ibretle
doluydu! Projeciler,
eleştiriciler, dolduruşçular
takımlar halinde mücadele
ettiler.

Tahminimi kâğıda
yazdım, sakladım. 31 Mart
günü açacağım,

Siz bu yazıyı okurken;
2014 yerel seçimleri
sonuçlanmış, ben kâğıdımı
açmış durumdayım.

* 
Demokratik olgunluğun

artmasını, siyasal kalitenin
yükselmesini, sonuçların
ulusal verimimizi arttırmasını
diliyorum.

* * *
Bugün; 
• Kırım-Ukrayna konusu

menziline varmış, 
• Türkiye'nin enerji

tedariki sekteye uğramamış,  
• Not veren

kuruluşlardan biri kötümser
konuşuyor, ama
rakamı/oranı/karşılaştırması
yok.

• Finansal yolsuzluk
listesi  var: gri liste. Türkiye
bu listede, ama kurtulanlar
da Kenya ve Tanzanya! Bu
nasıl liste!

Diğeri iyimser
açıklamalar yapıyor,
rakamlara dayanarak,
karşılaştırmalarla ve oranlarla
anlatıyor. Kamu borcunun
çok düşük olduğunu, özel
sektör borcunun kırılganlığı
etkilemediğini, bütçe
performansının çok kuvvetli
olduğunu vurguluyor. 

Ben bunu daha
dayanaklı görüyorum.

* * *
Eğer Mart ayında da;
• İhracatımız artmışsa,

yüzde 74 olan kapasite
kullanım oranımız sabit bile
kalmışsa, 

• Turist sayısı artmışsa,
yüzde 5,6'nın devamı olarak,

genel bütçemiz fazla
vermişse, Şubat’ta olduğu
gibi, kredi büyümesi devam
etmişse, üretim ve ihracat
kredilerinin payı artmışsa,

• Elektrik dağıtımındaki
kayıp-kaçak yüzde 17'den
yüzde 13'e düşmüş ve 2
milyar dolar tasarruf
oluşmuşsa,

• Otomobil ihracatı
artmışsa,

• Reel sektör güven
endeksi artmışsa,

işimiz devam ediyor
demektir.

Seçim telaşı kapandığına
göre artık sezon telaşı başlar 

(Sezon önemli;
hatırlarsınız, kış ayları ABD
ekonomistlerini bile altüst
etmişti, aylarca).

* * *
Bir sevinçli haber: 
PERYÖN, insan

kaynakları yöneticilerinin
oluşturduğu bir köklü
dernek. 

İK çalışanlarını sanayi
ilişkilerine ısındırmak amacı
ile eğitim düzenliyor.

Bu ilk olacak ve sürekli
bir program olması
hedefleniyor.

MESS ile ortakça
yapıyorlar… 

Tebrikler.
* 

PERYÖN'ün 2012 ve
2013 Faaliyet Raporu henüz
yayımlanmamış, 2011
raporuna göre, sadece
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı ile çalışmaları
olmuş. Zayıf bir yükümlülük.

Milli Eğitim, Kalkınma,
Sanayi ve Teknoloji
bakanlıklarının neden
kapsamda olmadığını herkes
merak eder. 2013'de belki
düzeltilmiştir, rapor çıkınca
görebiliriz.

İnsan Kaynakları zor
meslek; 26 milyon istihdamı
yönetiyorlar ve okulu,
üniversitesi, meslek standardı
yok. Bu proje Kalkınma
Bakanlığı ile gerçekleşebilir,
MEB ile değil. Bu, iki
bakanlığın strateji belgeleri
karşılaştırsa görülebilir. 

Kaliteli insanımız
eğitimle gelecek ve
özlediğimiz hukuk da kaliteli
insanlarla gelişecek.

İşlerimize bakalım. ■

Kâmil Koç, Türkiye

Korunmaya Muhtaç

Çocuklar Vakfı (Koruncuk) ile

ortak bir projeyi hayata

geçiriyor. Kamil Koç,

“Hayata İz Bırak” projesiyle

korunmaya muhtaç

çocukların eğitimini ve

geleceğini destekliyor. 

www.kamilkoc.com.tr
üzerinden bilet alırken çocukların
yararına bağışta bulunmak
mümkün olacak. “Hayata İz Bırak”
projesiyle, bir yıl içinde 1 Milyon
TL’lik bir bağış hedefleniyor.

Türkiye’nin birçok noktasında
yolcularına hizmet veren, karayolu
yolcu taşımacılığı sektörünün
öncü şirketi Kâmil Koç, bu kez
çocukların geleceği için yola
çıkıyor. Kâmil Koç, Korunmaya
Muhtaç Çocuklar Vakfı
(Koruncuk) ile düzenlediği
“Hayata İz Bırak” projesinde,
korunmaya muhtaç çocukları
geleceğe daha güvenli ulaştırmak
için projeler hayata geçirecek. 

Kamil Koç Genel Müdürü
Kemal Erdoğan, ülkenin
geleceğinin inşa edilmesinde rol
üstlenmeyi hedeflediklerini
belirterek şunları söyledi:
“Yolcularımıza Türkiye’nin birçok
noktasında hizmet verirken, sosyal
sorumluluklarımızı yerine
getirmeyi, böylelikle ülkemizin
geleceğinin inşasında rol
üstlenmeyi hedefliyoruz.
Ülkemizin kendi alanında örnek
vakıflarından olan Koruncuk,
korunmaya muhtaç çocuklara iyi
bir gelecek kazandırmak

konusunda oldukça etkili ve
önemli çalışmalar yürütüyor. Biz
de “Hayata İz Bırak” projesiyle
Vakfın Bolluca Çocuk Köyü’nde
kalan çocukların geleceği için
büyük bir özveri ile yapılan
çalışmalara destek vermeyi, bu
sürecin bir parçası olmayı
hedefliyoruz.”

1 milyon TL bağış hedefi 

Kemal Erdoğan, korunmaya
muhtaç çocuklara yönelik
yürütülen proje ile yıl sonuna
kadar 1 milyon TL bağış elde
edilmesinin hedeflendiğini de
vurguladı: “İlk etapta web sitemiz
üzerinden Bolluca Çocukköyü’nde
kalan çocuklar yararına bağış
toplanacak. Bu kapsamda
yolcularımız kamilkoc.com.tr’den
korunmaya muhtaç çocuklar için 1
TL bağışta bulunabilecek.
Hedefimiz bir yıl içerinde vakıf
yararına 1 Milyon TL bağışa
ulaşabilmek.  Yapacağımız
çalışmalar bununla sınırı
kalmayacak. Korunmaya muhtaç
çocuklarımızın kültürel, sosyal ve
zihinsel gelişimlerine yönelik
olarak da birçok projeyi hayata
geçireceğiz. Amacımız korunmaya
muhtaç çocukları hayatın içine
daha güvenli taşıyabilmek, onlara
yaşam yolcularında yol arkadaşlığı
yapabilmek.”

Figen Özbek: Teşekkür ederiz

Koruncuk Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı Figen Özbek, “El
ver hayata tutunsun” sloganı ile 35
yıldır korunmaya muhtaç
çocuklara yardım etmeyi
amaçladıklarını belirterek,

“Ülkemizde korunmaya muhtaç
çocukların pozitif bireyler olarak
topluma kazandırılması için
faaliyetlerini yürüten vakfımıza,
Kâmil Koç gibi güçlü bir
kuruluşun desteğini almanın
mutluluğunu yaşıyoruz.
Ülkemizin en köklü

markalarından birinin, Kâmil
Koç’un desteğinin faaliyetlerimize,
çocuklarımızın geleceğine önemli
katkıları olacağına inanıyoruz.
Kâmil Koç’a “Hayat İz Bırak”
projesinin bir parçası olduğu ve
verdiği bu örnek destek için
teşekkür ederiz” diye konuştu. ■

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na (Koruncuk) 1 yılda 1 Milyon TL destek hedefleniyor

Kamil Koç, Hayata İz Bırak’ıyor

Kamil Koç Genel Müdürü Kemal Erdoğan ve Koruncuk Vakfı Yönetim

Kurulu Başkanı Figen Özbek davete ev sahipliği yaptı.

Aslı Şen, Ayşegül Toplusoy, Ayşe Kucuroğlu, Banu Alp, Begüm Şen,
Berrin Yoleri, Cansen Kunt, Didem Antebi, Elif Gönlüm, Fani Aysal,
Funda Felibeli, Işıl Reçber, Pınar Tezcan Özçapkın, Revna Demirören,
Selin Şirinoğlu, Sinem Ayan, Sitare Akdilek, Yelda Tiftik, Zeynep Ilıcalı
gibi isimlerin katıldığı özel bir davetle tanıtılan “Hayata İz Bırak” projesi;
iş, sanat ve cemiyet dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi. 

2014 yılında 1000 Prestij satışı
hedefleyen Temsa teslimatlarını
hız kesmeden sürdürüyor. Bultaş

Taşımacılık 2 adet, Adana Tamer Tur 1
adet, SCC ve Güney Tur 1 adet Prestij
yatırımı gerçekleştirdi.

Bultaş Taşımacılık’a 2 Prestij 

Adana merkezli Bultaş Taşımacılık,
1995 yılından beri personel ve turizm
taşımacılığı yapıyor. Mehmet Bulmuş
ve Serdar Altuntaş ortaklığında 5 yıl
önce kurulan firmanın filosunda 60’a
yakın özmal araç bulunuyor. 2 Prestij
Temsa Adana Fabrika’da düzenlenen
törenle Bölge Satış Yöneticisi Fırat
Bakır tarafından teslim edildi.
Filolarında daha önce 2 Prestij
bulunduğunu, 2 adetlik yeni yatırımla
birlikte Prestij sayısının 4’e
yükseldiğini belirten Mehmet Bulmuş,
Temsa tercihini şu şekilde açıklıyor:
“Temsa araçların sağlamlığı,
güvenirliği konusunda hiç endişemiz
yok. Ayrıca araçların düşük yakıt
tüketimi de maliyetlerimizi büyük
oranda azaltıyor. Prestij araçların
bakım aralıklarının uzun olması da
tercihimizde önemli bir etken oldu.
Diğer araçları 10-15 bin km’de bakıma
götürmek zorunda kalırken Temsa
Prestij araçları 40 bin km’de bir
bakıma sokacağız. Bu da
maliyetlerimizi düşürecek.” Temsa
Bölge Satış Yöneticisi Fırat Bakır,
Prestij teslimatlarının bu yıl içerisinde
hızlanarak devam ettiğini belirterek,
“Araçların sağlamlığı, yakıt ekonomisi
gibi özellikleri yatırımcıyı Prestij’e

yöneltiyor. Bultaş Taşımacılık ile
işbirliğimiz artarak devam edeceğine
inanıyoruz” dedi.

SCC Tur ve Güney Tur’a

1 Prestij 

Adana merkezli, personel
taşımacılığı alanında hizmet veren ve
SCC Tur’u bünyesine yeni alan
Mustafa Barışık ve oğlu Sait Barışık,
2014 yılı içinde 3’üncü Prestij
yatırımını gerçekleştirdi. Sait Barışık,
“Yıllardır olduğu gibi bu yılın başında
da 2 Prestij yatırımı yapmıştık. 1 Prestij
daha aldık. Temsa bölgemizin
kuruluşu yerli bir şirket, bu bizim için
önemli. Araçların yakıt ekonomisi,
satış sonrası hizmetlerde verilen
kaliteli hizmet bizim tercihimizde
önemli etkenler arasında. İki yıla kadar
turizm taşımacılığı alanında hizmet
vermek istiyoruz” dedi. Temsa Bölge

Satış Yöneticisi Fırat Bakır, “SCC Tur ve
Güney Tur filosunun tamamının
Prestij araçlardan oluşması bizi çok
gururlandırıyor. Yeni aracımızın
firmaya hayırlı olmasını diliyorum”
dedi.   

Adana Tamer Tur’a 1 Prestij 

Personel ve turizm taşımacılığı
alanında faaliyet gösteren Adana
Tamer Tur, 2006 yılında kuruldu.
Firma sahibi Ahmet Nokay, filolarında
10 araç bulunduğunu bu araçlardan
3’ünün Prestij olduğunu belirterek,
“Düşük yakıt ekonomisi sağladığı için
filomuzda Prestij bulunduruyoruz”
dedi. Nokay, Eylül ayı içerisinde 1 veya
2 adet Prestij yatırımı daha yapmayı
planladıklarını kaydetti. Prestij’i,
Temsa Bölge Satış Yöneticisi Fırat
Bakır firma sahibi Ahmet Nokay’a
teslim etti. ■

Temsa’nın Prestij teslimatları hız kesmiyor 

Bultaş Taşımacılık Güney Tur

Tamer Tur
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Tüm taşıma sistemlerinde kaza gerçeğiyle karşı
karşıyayız. Çeşitli tedbir ve iyileştirmeleri
rağmen kazaların olması hala kaçınılmaz

gibi… Tabii, bu kazalar da birtakım kayıplar
yaratıyor ve çeşitli mağduriyetler getiriyor. Bunlar
arasında hem taşımacılar hem de ulaştırma
sistemlerinden faydalananlar bulunuyor. Bu
mağduriyetlerin veya kazaların sorumluları da
mağdurların zararlarını telafi etmekle yükümlü. Bu
da yeni mağduriyetler demek. İşte, tüm bu
mağduriyetlerin giderici çözümlerden biri olarak
sigorta karşımıza çıkıyor. 

Zorunlu sigortalar
Tüm araç sahipleri trafik sigortası yaptırmak

zorunda. Yolcu taşımacıları, ayrıca taşımacılık ve
ferdi kaza koltuk sigortası da yaptırmak
mecburiyetinde. Bunların ötesinde isteyenlerin
ayrıca zorunlu olmayan sigortalarla kendilerine ek
güvence sağlamaları mümkün. Bunun en bilinen
şekli de “mal canın yongasıdır” anlayışının ürünü
olan kasko sigortası. 

Primler el yakıyor
Ne kadar sigorta, o kadar güvence demek; bir

de o kadar prim. Özellikle yolcu taşımacıları hem
daha çok teminat hem de daha az prim
isteğindedirler. Ödemekten şikayetçi oldukları
primlerin daha da artacağını düşünmeden ek
güvence isterler. Şikâyetçi oldukları primlerin,
üstelik de daha fazla teminata rağmen düşmesi
mümkün mü? Bunun için sigorta rakamlarına göz
atalım. 

2013 poliçe verileri
2013 yılında trafik sigortası poliçesi yüzde 2

artmış. 17,9 milyon araçtan 14,1 milyonu bu
sigortayı yaptırmış. Motosikletler ile tarımda
kullanılan araçların pek büyük ölçüde sigorta
yaptırmayı ihmal ettikleri biliniyor. Diğer araçlarda
ise sigortalılık oranı hayli yüksek. Geçtiğimiz yılki
küçük artışa rağmen taksi, minibüs, kamyon ve
motosikletlerin sigorta poliçesi sayısı azalmış. Bunu
anlamak mümkün değil. Hemen her gün yollarda
olan bu araçların özellikle de taksilerin nasıl
sigortasız dolaşabildiklerini anlamak mümkün
değil. 

2013 prim verileri
2013 yılında trafik sigortasından toplanan prim

4,8 milyar TL olmuş. Bu da bir önceki yıla göre
yüzde 38 artışa karşılık geliyor. Bunu da primlerin
ortalama yüzde 35 düzeyinde artışı ile açıklamak
gerekiyor.  

2013’te yapılan hasar ödemesi 4,9 milyar lira
olmuş. Bu da bir önceki yıla göre yüzde 26 artış
demek. 

Primlerin yüzde 35, hasarların yüzde 26
artması, sigortacıların kârı mı olmuş? Kesinlikle
hayır! Görüldüğü gibi, hâlâ toplanan prim hasar
ödemesini karşılamıyor. Yapılan iyileşme sadece bu
sigortadan oluşan zararı azaltmaya yetmiş. Buna
rağmen yine de bu sigortada 750 milyon lira zarar
oluşmuş. Hesaptan 100 milyon lira çıktığına
aldanmayın. Sigortacıların hasar ödeme dışında da
masrafları oluyor; kendi harcamaları, acente
primleri gibi… 

Peki, hâlâ toplanan primlerin hasar ve
harcamaları karşılamadığı trafik sigortasında daha
az prim ve/veya daha çok teminat mümkün mü?
Matematik bunun mümkün olmadığını söylüyor.
Derseniz ki ‘zararları pahasına bu olsun’, bu
mümkün mü? Belki kanun zoruyla daha çeşitli veya
daha çok teminat alınabilir. Bunun sonucunda ticari
faaliyet yapan sigortacılar hayır kurumu
olmadıklarına göre primlerini artıracaklardır. 

Neler yapılabilir?
Prim artışı olmamasının yolu daha az ödeme

yapmaktan geçiyor. Burada teminatların
artmamasından öteye, hasar ödemesini azaltıcı
çözümler gerekiyor. Bunun için de bazı konular
gündemde… Bunlardan birincisi; hangi hallerde
kimlere ödeme yapılacağının netleştirilmesi.
Örneğin, bir kazada kusurlu olan sürücünün
yakınlarının, sürücünün vefatından dolayı tazminat
alıp alamayacağı… Bunun ödenmemesi hasar
ödemesini azaltabilir, ancak burada da mağduriyet
doğabilir. Önemli olan kuralın netleştirilmesi ve
herkese eşit uygulama yapılmasıdır. İkinci bir husus
da; kişilere yapılacak ödeme miktarının
hesabındaki farklılıklar. Bir uzmanlığın bulunmadığı
bu konuda, çeşitli alanlardan seçilen bilirkişiler
farklı tazminat hesapları yapıyorlar. Yine bu da
gereksiz prim ödemesi anlamına gelebileceği gibi
esas olarak farklı muamele yaratmasıyla dikkat
çekiyor. Ayrıca sigorta pimlerinden devlete ve Trafik
Garanti Fonu hesabına aktarılan paralar söz
konusu. Bunların da kaldırılması, en azından
azaltılması, primlerin yükselmesini engelleyebilir.
Bütün bunlar da ilgili alanlarda iyileştirici
düzenlemeler yapılmasını gerektiriyor. Bunun
sonucu adil faydalanma ve belki de hasar ödemesi
ile prim azalması olabilir. 

Hâl böyleyken Hazine Müsteşarlığı, prim
şikâyetlerini de dikkate alarak sigortacılardan
primlerin düşürülmesini istemiş. Bu mümkün mü?
Görünüşte hayli zor gibi duruyor. Buna rağmen
primleri azaltacak bir sonuç, zordaki taşımacılara
küçük bir nefes aldırabilir. 

İhtiyari sigorta da var
Bir de her zamanki sözümü tekrarlamak

istiyorum: Kazalardan ve teminat yetersizliklerinden
şikâyetçi olanlar herkesi artan zorunluluğa tabi
tutmak yerine, kendileri için ihtiyari çözüm
arayabilirler. Ortak zorunlu çözümler iyi ile kötüyü
aynı kaba koyarken ihtiyari çözümler sadece ihtiyaç
duyanlara uygulanıyor; sadece onara nimetse
nimet, külfetse külfet getiriyor. Adil olan da bu değil
mi?

Not: Sigorta konusunda Hürriyet köşe yazarı
Noyan Doğan’dan çok faydalanıyorum. Bu yazımı
da büyük ölçüde onun bir yazısından yararlanarak
hazırladım.  Herkese de takip etmesini tavsiye
ederim. ■

zeki.donmez@tasimadunyasi.com

Dr. Zeki
Dönmez

Sigorta primleri
azalır mı?

“Otomotiv Sanayi Derneği Yan Sanayi ve
İhracat Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu.
Temsa Global 100 milyon ve 500 milyon
ABD doları arasında ihracat
gerçekleştiren otomotiv sanayi
kuruluşları arasında yer alarak Altın
Madalya ile ödüllendirildi. 

Türk Otomotiv Sanayi’nin gelişimini ve ülke
ekonomisine daha fazla katma değer
sağlamasını desteklemek üzere hizmet eden

Otomotiv Sanayii Derneği’nin “40. Olağan Genel
Kurulu Toplantısı” ve “Yan Sanayi ve İhracat
Başarı Ödülleri Töreni” 21 Mart Cuma günü
İstanbul Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. 

Yeni yönetimin belirlendiği Olağan Genel
Kurul Toplantısı’nda Kudret Önen 2014-2015 yeni
dönem için yine OSD Yönetim Kurulu Başkanı
seçildi. Genel Kurul Toplantısı sonrası

gerçekleştirilen ve 2013 yılı yan sanayide
ve ihracatta başarılı olan firmalara verilen
“OSD Yan Sanayi ve İhracat Başarı
Ödülleri” sahiplerini buldu. 

Temsa Global’den 129 milyon
dolarlık ihracat 

1 milyar doları aşan ihracat
kategorisinde yer alan kuruluşlar Altın
Plaket, 100 milyon ve 500 milyon dolar
arasında yer alanlar Altın Madalya, 30
milyon ve 100 milyon dolar arasında yer
alan kuruluşlar ise Gümüş Madalya ile
ödüllendirildi. Temsa Global 129 milyon
doları aşan ihracat rakamıyla Altın
Madalya alan kuruluşlar arasında yerini aldı. 

Temsa Global Genel Müdürü Dinçer Çelik,
ülke ekonomisine iç pazarın yanı sıra dış pazara
yönelik ihraç ürünleri ile çok büyük bir katma
değer sağladıklarını vurgulayarak, “2013 yılında
129 milyon 416 bin 600 dolarlık ihracat geliri ile

Altın Madalya ile ödüllendirilmek gurur kaynağı
oldu. Türkiye’de ürettiğimiz otobüsler bugün
dünyanın 64 ülkesinin yollarında sadece
kurumumuzu değil, ülkemizi temsil ediyor. 2014
yılında da benzer seviyede ihracat hedefliyoruz”
diye konuştu. ■

İhracatta başarı, madalya getirdi 

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin akademik
kadrosu denetiminde uluslararası araştırma
şirketi, XSIGHTS tarafından gerçekleştirilen

Türkiye İtibar Endeksi 2013 sonuçları kamuoyuyla
paylaşıldı.  

Bin 350 araçlık filosu ile Türkiye’de 76 ilde 900
acenteyle karayolu yolcu taşımacılığı gerçekleştiren
Metro Turizm, verdiği VIP servis ile Türkiye’nin en
itibarlı ulaşım markaları arasında yerini aldı. 3 yıldır
istikrarını sürdürerek itibar endeksinde yerini alan
Metro Turizm bu performansından dolayı başarı
belgesine de layık görüldü. 

Metro Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Şenol
Ayyıldız, "Hizmet kalitesini denetlemek amacıyla
çapraz denetleme yapan bir sistemle,
acentelerimizden araç içi hizmet ve tesislerimize
kadar tüm süreci takip ediyoruz. Kalite ve müşteri
memnuniyeti anlayışıyla yolcularımıza daha
konforlu seyahat imkânı sunmayı amaçlıyoruz"
sözleriyle 2014'ü kalite yılı ilan ettiklerini söyledi. ■

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye İtibar Endeksi 2013 sonuçları açıklandı

Metro Turizm 3’ncü defa İtibar Listesinde

Temsa Global’e Altın madalya 

Dinçer
Çelik

Funtoro interaktif ekranların
Türkiye lansmanı, Yıldız Teknik
Üniversitesi Davutpaşa
kampusunda yer alan Otağ-ı
Hümayun’da (Pargalı İbrahim
Paşa Sarayı) yapıldı.

25 Mart Salı günü gerçekleştirilen
lansmana Yıldız Teknik
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

İsmail Yüksek, TOFED Genel Başkanı
Mehmet Erdoğan, Has Turizm firma
sahibi Nezih Kara, sektör mensupları,
MSI Türkiye Yöneticisi Semih Chiu, As
Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Dönmezoğlu, Yönetim Kurulu
Üyesi ve Genel Müdürü Figen Kuzanlı,
Genel Müdür Yardımcısı Ebru Agat,
Mobil Bil Genel Müdürü Deniz Arıcı,
ADR Medya Genel Müdürü Fatih Eren
reklam verenler ve reklam ajansları
katıldı.

250 firma, 3 bin 500 mühendis 
Lansmanda

konuşan Rektör
Prof. Dr. İsmail
Yüksek, cari açığı
kapatmanın ve
dünyanın gelişmiş
10 ekonomisini
arasında yer
almanın yolunun
eğitim, Ar-Ge ve
inovasyondan
geçtiğini belirterek,
“Eğitim ve Ar-Ge
üniversitelerin işi, biz teknoparkımızda
üniversite sanayi işbirliğini aktive
edecek, ülkeye katma değer
kazandıracak, ürünlerin üretildiği bir
merkez haline getirmek için 4-5 yıldır
uğraş içindeyiz. Teknoparkımızda 4 yıl
önce kurulmasına rağmen şu anda
250’nin üzerinde firma, 3 bin 500 Ar-Ge
mühendisi çalışıyor. Ağustos ayı itibari
ile firmaların 300’e,  mühendis sayısının
ise 5 bine ulaşmasını hedefliyoruz.
Teknopark, üniversite sanayi işbirliğinin
ülkemizdeki en iyi örneği olacak” dedi. 

İnteraktif ürün gurur verici 
As Teknoloji’nin teknoloji üreten bir

firma olduğunu ifade eden Yüksek,

“İnteraktif ürünün teknoparktan çıkmış
olması bizim için gurur verici. Diğer
firmalarımızın da böyle inovatif
ürünlerle Türkiye ve dünya piyasasına
girmesi en büyük arzumuz. Bu ürünün
ekonomiye katkı sağlaması, firmaya
gelir getirmesi, istihdam sağlamasını ve
yaygın bir şekilde kullanılmasını
diliyorum” dedi. 

Firmalar için yeni gelir kapısı 
As Teknoloji’nin 1997’den beri

eğlence sistemleri ile güvenli yolculuk
sağlayan teknolojik ürün ve sistemler
konusunda çalışmalar yaptığını belirten
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Dönmezoğlu, “2009 yılında dünya devi
MSI Funtoro ile şehirlerarası  ve turizm
sektörüne yönelik koltuk arkası
interaktif tablet PC hizmeti sunuyoruz.
Yıldız Teknik Üniversitesi
Teknoparkı’nda 70 çalışanımızla
geliştirdiğimiz yazılımlarla yolculukları
konforlu bir hale getirerek, olağanüstü
bir yolcu memnuniyeti sağladığımıza
inanıyoruz. Hiçbir hizmet sektöründe
olmayan yüksek kalitedeki bu
ürünlerimizi kullanan tüm firmalara
teşekkür ediyoruz. Bunun yanı sıra
ekranlarda yayınlanan reklamlarla
firmalara yeni gelir kapısını da açmış
bulunuyoruz. Kişiye indirgenmiş
raporlama ile reklam ve anket
uygulamalarını hayata geçirdik” diye
konuştu.

860 otobüste reklam yayını  
Funtoro interaktif ekranların

reklam satış faaliyetlerini yürüten ADR
Medya Genel Müdürü Fatih Eren, “Şu
anda 860 otobüste kurulu sistem
sayesinde günde 50 bin, ayda 1,5 milyon
yolcuya reklamlar ulaşıyor. Bu yaz
döneminde 2,5 milyon yolcuya
ulaşacak. Funtoro interaktif ekranlarla
yolcular seyahat sırasında internete
giriyor, oyun oynayabiliyor, film
izleyebiliyor, müzik dinleyebiliyor.
İnteraktif bir bağlantı nedeniyle
reklamcılar ölçümleme yapabiliyor. 20
yıldır medya planlamacılığı yapıyorum.
Bu mecra reklamların net ve temiz
ulaşımın mükemmel bir yolu” dedi  

Müşterilere teşekkür 
MSI Türkiye Yöneticisi Semih Chiu

yaptığı konuşmada, şirketlerinin 120
ülkeye satılan ürünleri, 6 fabrikası ve 15
bin çalışanı ile teknoloji devlerinden
biri olduğunu vurgulayarak, “Avrupa ve
Türk otomotiv sektörüne çok ciddi
yatırımlar yapıyoruz. Tüm dünyada
çözüm ortaklarımızla 8 bin otobüse
teknoloji çözümü sunuyoruz. Funtoro
olarak tüm müşterilerimize teşekkür

ederiz. Türk karayolu yolcu
taşımacılarına teknolojik ürünlerimiz ve
kampanyalarımız ile en iyi hizmete
vermeye devam edeceğiz.
Raporlanabilir reklam yayınlarının
gelirlerini otobüs firmaları ile
paylaşmak en büyük hedefimizdi bunu
başardık” diye konuştu. ■

Avrupa’ya açılım
As Teknoloji Yönetim Kurulu

Başkanı Ahmet Dönmezoğlu ile Has
Turizm ve Neka Turizm firma sahibi
Nezih Kara, Funtoro ürünlerinin
Avrupa’ya açılımı konusunda
işbirliğini ilk kez Taşıma Dünyası’na
açıkladılar. Ahmet Dönmezoğlu, “Has
Turizm ülkemizin en önde gelen
seyahat şirketlerinden biri.
Bulgaristan’a yıllardır düzenli seferler
gerçekleştiriyor. Neka Turizm ile
birlikte Funtoro ürünlerimizin
kalitesini ilk etapta Bulgaristanlı
taşımacıları ile tanıştırmanın adımını
atacağız. Bu işbirliği ile Avrupa’ya
açılma sürecini başlatacağız. Koltuk
arkasının yanı sıra güvenli taşımacılığa
yönelik teknolojik ürünlerimizi de
pazara sunacağız” dedi. 

Neka Turizm firma sahibi Nezih
Kara, 1998 yılından beri Bulgaristan’a
taşıma yaptıklarını belirterek, “Neka
Turizm, altyapı işlerini yürüttüğümüz
bir şirket. Ülkemizdeki konforlu
seyahat sürecini Bulgaristan’a taşımak
istedik. Funtoro, kalitesi ile seyahatlere
keyif katıyor. Ayrıca bu yıl içerisinde
Avusturya, Almanya ve Romanya
hatlarını hizmete açmayı da
planlıyoruz. 3-4 ay içinde Sofya’da
teknolojik ürünleri pazara
sunabileceğiz bir merkezi hayata
geçireceğiz” diye konuştu. 

Lansmanda ayrıca MSI ürünü 3
tablet ve bir koltuk arkası ekran çekilişi
yapıldı. Reklam Ajansı Mindshare’den
Hakan Özdemir, Honda aracı için
koltuk arkası ekran kazandı. Efe Tur
İstanbul Bölge Sorumlusu Mesut Kale
de tablet kazandı. 

As Teknoloji interaktif Funtoro ekranların lansmanını yaptı

Yolcular reklam izliyor, otobüsçü kazanıyor 
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Gönül Bağı

İnsanları ve dolayısıyla toplumları bir arada
tutan bağlar vardır. Bu, en başta kan bağı
olabildiği gibi, inanç bağı, vatandaşlık bağı da

olabiliyor. Bana sorarsanız bu bağlardan çok daha
güçlü ve en önemli olanı “gönül bağı”dır. 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde, ‘gönül’
kelimesinin Türkçe karşılığı sevgi, istek, düşünüş,
anma, hatır vb. kalpte oluşan duyguların kaynağı
olarak anlatılıyor. Bu karşılıkların hepsi de mantık
değil duygu ifadeleridir. Gönül kelimesinin başka
hiçbir dilde karşılığı yoktur. Gönül, başka
kelimelerle bir araya geldiğinde yüzlerce farklı
anlama bürünebiliyor. 

Günlük hayatta pek çoğumuz,
duygularımızdan çok mantığımıza güveniriz.
Mantığımızı sağlam ama duygularımızı zayıf
bulur; başkalarının davranışlarındaki mantıksızlığı
hemen fark edip onları kolayca yargılarız.
Hepimiz kendi mantığımızın ve aklımızın
ortalamanın üzerinde olduğuna inanırız.
Medeniyetin kökeninde akıl olduğu için, insan
haklı olarak  kendi aklını yüceltmiştir. Hatta o
kadar yüceltmiştir ki duygularını ve sezgilerini
aklın karşısında zayıf, değişken ve güvenilmez
olarak sınıflandırmıştır. 

Akıl bu kadar kıymete binince, aklın gücünü
abartmak da kaçınılmaz olmuştur. Kendisinin
ortalama bir insandan daha duyarlı, daha duygulu
olduğunu iddia edenler azınlıktayken kendisinin
akıllı olduğunu düşünen insanlar çoğunluktadır. 

Hayatın her alanında, iş hayatında, sporda
taraftar olmada ve hatta siyasi perspektifte bile bu
durum aynıdır. Mantık yürütme biçimi insanları
elbette birbirinden ayıran bir özelliktir ama daha
ayırt edici olan insanların inanışlarıdır. Eğer
insanların değer inançları ve değer yargıları
farklıysa, aynı bilgiye sahip olsalar bile farklı
sonuca ulaşırlar. İnanan bir zihin aksi yönde ne
kadar bilgi olursa olsun, inancında ısrar eder.
Verilerin, kanıtların bu fikri değiştirmesi zordur. Bu
konuda ünlü Fransız düşünür Ernest Renan’ın
“İnsanları inandıkları şeyden vazgeçirmek, bir
şeye inandırmaktan daha zordur” sözünün ne
kadar haklı olduğunu yaşadıkça görebiliyoruz. 

Her alanda bireysel yetenek ve gayretlerden
çok ekip anlayışını oturtmak ve bu birliktelikten
oluşan sinerjiden istifade etmek, arzu edilen bir
durumdur. Bir ekip oluşturmanın en baştaki
koşulu, nitelikli eleman seçimi olduğu kadar,
elemanların birlikte uyum içerisinde ahenkli bir
şekilde “sorunsuz” ve “güvenli” çalışabilmesini
sağlamaktır. Yapılan işin sorunsuz ve güvenli
olması beklendiğinde ekip lideri olan tepe
yöneticisinin en başta kendisi ile çalışanları
arasında ve hatta tüm elemanlarının kendi
aralarında çok güçlü bir gönül bağının kurması
beklenmelidir. Bu bağı kuramamış tepe yöneticisi
liderlik yapamaz ve yönettiği sistem er veya geç
çöker. 

Gönül bağının koptuğu veya oluşturulamadığı
durumlarda herkes için bireysellik hiçbir işe
yaramaz. “Takım” olunamadığı durumlarda
çalışanlar istediği kadar yetenekli ve gayretli
olsunlar sonuç olarak başarı tesadüflere bağlı olur.
Tesadüfen gelinen yerde tesadüfen başarı devam
etmez.

Gönül bağını kurma bir yetenek işidir. Buna
karşılık koparmak için hiçbir meziyete sahip
olmanıza gerek yoktur. Herkes için geçerli
olabilecek bu durumlarda ara sıra da olsa insanın
kendini check (kontrol) edebilmesi gereklidir. 

“Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam
basasın, Nereden geldiğini unutma ki, nereye
gideceğini şaşırmayasın.” Mevlana. ■

Her yıl İsviçre’nin Zürih
kentinde yapılan FIATA
yıllık Merkez Toplantısı
20-23 Mart 2014  tarihleri
arasında gerçekleştirildi.

FIATA bünyesinde görev
yapan enstitü, danışma
kurulu ve çalışma

gruplarında sektörün farklı
alanlarındaki güncel konuları
ve sorunlarına çözüm arandı.

Toplantılara, Türkiye’yi ve
sektörü temsilen UTİKAD
Başkanı, FIATA Başkan
Yardımcısı ve Denizyolu
Çalışma Grubu Üyesi Turgut
Erkeskin,  UTİKAD Yönetim
Kurulu Üyesi ve FIATA
Karayolu Çalışma Grubu

Başkanı Kosta Sandalcı,
UTİKAD Karayolu Çalışma
Grubu ve FIATA Karayolu
Çalışma Grubu Üyesi Ekin
Tırman ile UTİKAD Genel
Müdürü Cavit Uğur katıldı. 

3 gün süren toplantılarda
UTİKAD heyeti, FIATA
Çalışma Grubu üyeleri ve üye
ülke temsilcileri ile bir araya
gelerek çeşitli konularda bilgi
alışverişinde bulundu.

Türkiye’nin Bulgaristan ve
Romanya ile yaşadığı transit
geçiş belgesi sorunu ve
Rusya’nın uyguladığı TIR
karnesi teminatları konusu,
FIATA Karayolu Çalışma
Grubu toplantısında ayrıntılı
olarak ele alındı.

Rusya’nın ek teminat

uygulaması nedeniyle
geçtiğimiz yılın Ocak ayından
bu yana TIR karnesi
kullanımında yüzde 13’lük bir
düşüş olduğuna yönelik
tespitlerin ortaya konduğu
toplantıda, gereksiz bekleme
sürelerinin taşıma
maliyetlerini yükselteceği ve
TIR sisteminin
genişletilmesine yönelik
çabalara zarar vereceği
endişeleri de dile getirildi. 

Türk taşımacıların
uluslararası pazarlarda
karşılaştıkları zorluklar ve
yaşadıkları haksız rekabetin
sektörü olumsuz yönde
etkilemeye devam ettiği ve
ülkeler arasındaki
anlaşmazlıkların FIATA,

CLECAT, IRU ile Avrupa Birliği
nezdinde değerlendirilerek,
çözüme kavuşturulabilmesi
konusunda zaman

kaybetmeden koordinasyon
içinde olunması gerektiğinin
de altı çizildi. ■

Anadolu Nakpet 
TIRSAN ile güçlendi

Anadolu Nakpet 7 adet TIRSAN
Damper’i Tırsan Adapazarı
fabrikasında düzenlenen törenle
teslim aldı. Tırsan bayisi Gelecek
Otomotiv- Erzurum şubesi
tarafından satışı gerçekleştirilen
damperlerin teslimat töreni Anadolu
Nakpet Yönetim Kurulu Başkanı
Yılmaz Akpınar, Genel Müdürü
Hüseyin Karadeniz ve TIRSAN
Treyler A.Ş. Teslimat Sorumlusu
Mustafa Kurtuluş’un katılımı ile
gerçekleşti.

Anadolu Nakpet Yönetim Kurulu
Başkanı Yılmaz Akpınar, “Filomuzda
35 adet TIRSAN Damper bulunuyor
Tırsan ürünlerini tercih etmemizdeki
en önemli neden, markaya
duyduğumuz güven ve araçların
ikinci el değerinin yüksekliğidir”
dedi. ■

TLS Lojistik’ten eğitim hamlesi 

ADR timi Londra’da
TLS Lojistik, tehlikeli maddelerin

karayoluyla taşınması hakkındaki (ADR)
yönetmelik uyarınca kadrosunda beş kişilik bir
ekip kurdu. Yönetmelik, tehlikeli madde
depolayan, taşıyan ve gönderen her şirketin,
bünyesinde 1 Eylül 2014’e kadar bir adet
“DGSA” yani Tehlikeli Maddeler Güvenlik
Danışmanı istihdam etmesini zorunlu kılıyor.
TLS, bu alanda beş kişiden oluşan bir ekip
kurdu. Ekip, İş Sağlığı Güvenliği, Çevre ve
Kalite Müdürü Murat Güray, Özel Projeler
Lojistik Müdürü Ali Şar, Vega Lojistik Merkezi
Müdür Yardımcısı Osman Sinan Mercan, İş
Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Emine Hilal
Mollaoğlu ve Operasyonel Analiz ve Süreç
Geliştirme Uzmanı Handan Hacıalioğlu’dan
oluşuyor. 

TLS Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ
Hacıalioğlu, “Ekip üyeleri, TUGEM’de 5 günlük
temel eğitimden geçtiler. 6 Mart’ta Londra’da
sınava girdiler. Mayıs ayında sonuçları
açıklanacak olan sınavda başarılı sonuç
alanlar, Güvenlik Danışmanı unvanını
kullanmaya hak kazanacaklar” dedi. Ekip
üyeleri, sonraki aşamada TLS’de ADR
konusuyla ilgili personeli eğitecek. ■

Almanya Duisburg’da
düzenlenen BALO tanıtım
toplantısında konuşan

UTİKAD Başkanı ve BALO
Yönetim Kurulu Üyesi Turgut
Erkeskin, Türk lojistik sektörünün
büyüme hedefini Avrupa ile sınırlı
tutmadığını, çalışmaları süren
demiryolu projeleriyle Kafkaslar,
İskandinavya, Baltık, Orta Asya ve
Körfez ülkelerine sefer yapmayı
planladıklarını söyledi.

BALO blok tren seferleri ve
servis detaylarının Alman
taşımacılık dünyasına tanıtıldığı
ve tren taşımacılığında uzman
lojistik firmalarının üst düzey
yöneticileri ile temsilcilerinin
yoğun ilgi gösterdiği toplantıya,
BALO Başkanvekili Süleyman
Yolcu, UTİKAD (Uluslararası
Taşımacılık ve Lojistik Hizmet
Üretenleri Derneği) Başkanı ve
BALO Yönetim Kurulu Üyesi

Turgut Erkeskin, BALO Yönetim
Kurulu Üyesi Tahir Büyükhelvacı,
BALO Genel Müdürü Hüseyin
İsteermiş, UTİKAD Yönetim
Kurulu Üyesi Kayıhan Özdemir
Turan, Konsped Ticaret Müdürü
ve UTİKAD Demiryolu Çalışma
Grubu Üyesi Merih Ünal ile
Orship Genel Müdürü Reha
Yardım katıldı.

UTİKAD Başkanı Erkeskin,
lojistik sektörünün büyüme
hedefini, sadece Avrupa ile sınırlı
tutmadığını da vurgulayarak;
Viking Treni ile Ukrayna, Beyaz
Rusya, İskandinavya ve Baltık
Ülkeleri’ne, İslamabad Treni ile
İran ve Pakistan’a sektörün
açıldığını, siyasi ve ekonomik
stabilizasyonun sağlanması ve
altyapının güçlenmesiyle de
Körfez ülkelerine tren seferi
yapmayı planladıklarını belirtti. ■

Lojistik sektöründe demiryolu
taşımaları hedefi büyüdü 

FIATA’da transit geçişler ele alındı

Deveci Nakliyat’a 
Volvo FH16 

2011 yılında Malatya’da
kurulan Deveci Uluslarası Ağır
Nakliyat, gerçekleştirdiği 1 adet
Volvo FH16 çekici alımı ile
filosundaki Volvo çekici sayısını
2’ye, toplam çekici sayısı ise 5’e
yükseltti. Deveci Uluslararası Ağır
Nakliyat sahibi Nazım Deveci,
“FH16’nın 140 bin km’de  4 bin
litreden fazla tasarruf sağlaması,
yüksek motor gücü, yürüyen
aksamda birinci sınıf kalite, üstün
güvenlik unsurları ve çevreye
uyumlu motor özellikleri
tercihimizde önemli rol oynadı”
dedi. Marmara Bölgesi Satış
Danışmanı Gökhan Hıraca ise
“Markamıza duydukları güven
için kendilerine teşekkür ederiz”
dedi. ■

Ağır ticari araç
sektörünün önde
gelen markası Scania,

2013 yılında 700’den fazla
buluşa imza atarak rekor
kırdı.

Scania’nın, geliştirdiği
yeni teknolojik buluşlarının
bir önceki yıla oranla yüzde
40 artış gösterdiği bildirildi.
Scania’dan yapılan
açıklamada bu buluşların,
hibrit teknolojileri ile
elektronik ve motor kontrol
sistemlerinin geliştirilmesi
için yapılan buluşlar olduğu
belirtildi. Scania’nın
Araştırma ve
Geliştirme
Departmanı
ile Hibrit
Teknolojiler
Departmanı
tarafından
her 10 çalışan
başına 5
buluş
sunuldu. 

Scania Patent
Departmanı Başkanı Stinia
Sjögren Paulsson, 285 yeni
patent başvurusu ile yıl
içinde yeni bir rekor
kırıldığını belirterek “Scania
olarak her yıl yeni rekor
seviyelerine ulaştığımızı
görmekten heyecan
duyuyoruz. 2014 yılına
baktığımızda daha fazla
patent başvurusu
yapmamız bizim için
sürpriz olmayacak” dedi.
Scania'nın toplam patent
portföyünün yıllar boyunca
sürekli büyüdüğü belirtildi. ■

Scania’nın patent rekoru
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İstanbul Kağıthane’de faaliyet
gösteren Boğaziçi Beton, filosunu
yenilerken Ford Cargo’yu tercih

etti. 3 farklı tipte toplam 32 adet Ford
Cargo modelini tercih eden Boğaziçi
Beton, 20 adet Cargo 4136M Mikser,
10 adet 1846T Çekici ve 2 adet 3238
Yol Kamyonu’nu bünyesine kattı.
Ford Otosan Kamyon Operasyonları
Grup Müdürü Emrah Duman, Ford
Otosan Kamyon Bölge Müdürü
Baran Süslü, Çetaş Genel Müdürü
Serhan Işıldar ve Çetaş Kamyon Satış Müdürü
Burak Özhan’ın katıldığı törende Boğaziçi Beton’un
Operasyon Müdürü Kıvanç Baş araçları teslim aldı. 

Boğaziçi Beton Operasyon Müdürü Kıvanç Baş,
geniş ekipman kapasitesi ve tecrübeli personel

kadrosu ile müşterilerine, pazarda kendini sürekli
geliştirerek rekabet eden, kaliteye sürekli önem
veren, en iyi ürün ve hizmeti sunmaya odaklı,
müşteri memnuniyetini her zaman en üst düzeyde
tutmayı kendilerine hedef kılmış bir firma olarak
Ford Cargo’yu tercih ettiklerini söyledi. ■

Doğuş Otomotiv
distribütörlüğünde
faaliyetlerine devam eden

Scania’nın, Konya Yetkili Satıcı ve
Servisi “Konya Ağır Vasıta”, Palkim
Palalı Ltd. Şti, Avcan Gıda, Ali
Çavuşoğulları AŞ ve Pembeler
AŞ’ye toplam 13 araç teslim etti.
Firma yetkilileri, tercih nedenleri
arasında Scania'nın kalite algısını
en üst düzeyde sunan ve güvenlik
unsuruna önem veren bir marka
olmasını gösterdi. 

2013 yılında filosuna 6 adet
Scania G400 LA4x2HNA katarak,
toplam Scania araç sayısını 11’e
yükselten Palkim Palalı Ltd.Şti.
sahibi Hacı İsmail Palalı, “Araç
sayımızı artırmamız firma olarak

markaya duyduğumuz güvenin
yansımasıdır. Bu yıl içerisinde
filomuzdaki Scania araç sayısını
daha da artırmayı planlıyoruz”
dedi.

Avcan Gıda da, 4 adet Scania
G400 LA4x2HNA alarak araç
sayısını 11’e yükseltti. Firma sahibi
Hasan Avcan, “Scania ile
firmamızın gücünün artacağına
inancımız tamdır” açıklamasında
bulundu. 

Gıda taşımacılığı yapan Ali
Çavuşoğulları Lojistik Tarım San.
Ve Tic. AŞ yetkilileri filolarını
Scania markası ile genişletmeyi
planladıklarını açıkladı.

Ağırlıklı olarak tanker
taşımacılığı yapan Pembeler AŞ,

filosunu son aldığı G400 ve
R440 Scania araçlar ile 30’a
çıkardı. Yönetim Kurulu
Başkanı Halil Pembe, Scania

ile taşıdıkları yükü güvenli bir
şekilde ulaştırmanın yanı sıra uzun
ömürlü kullanım ve yüksek
verimlilik elde ettiklerini bildirdi. ■
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“Trafikte her an,
sorumlu davran!”

AEO Belgesi”ni Türkiye’de alan ilk
lojistik firmalardan biri olan OMSAN,
AEO Türkiye-Güney Kore Karşılıklı

Tanıma Anlaşması müzakereleri
kapsamında Türkiye’ye gelen Güney Kore
Gümrük Yetkililerine AEO belgesi ile ilgili
başvuru sürecini ve hayata geçirdiği
uygulamaları anlattı.

OMSAN Genel Müdürü Osman
Küçükertan, iki ülke arasında AEO karşılıklı
tanıma anlaşması müzakerelerinin
sürdürülmesinin hem Türkiye hem de
Güney Kore’de bulunan dış ticaret ve

lojistik firmaları adına memnuniyet verici
olduğunu belirtti. OMSAN’ı örnek şirket
olarak gösteren Türk gümrük yetkililerine
teşekkür eden Küçükertan,  Türkiye’de ve
Fransa’da aldıkları AEO belgesi ile
OMSAN’ın güvenilirliğinin her iki ülkede
kamu otoriteleri tarafından da tescil
edilmiş olduğunu söyledi.

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
İstanbul Bölge Md. Yrd. Güven Yıldız, AEO
çalışmalarına önem verdiklerini ve bu
uygulamanın ülke dış ticaretine ivme
kazandıracağına inandıklarını ifade etti. ■

OMSAN’dan Güney Koreli gümrükçülere bilgi 

TOTAL AMO (Afrika ve Orta Asya)
tarafından görevlendirilen bir heyet,
TOTAL Türkiye’nin tüm tedarikçilerini
denetledi ve her bir tedarikçiyi “Yeşil”,
“Sarı”, “Turuncu” ve “Kırmızı” renklerle
değerlendirdi. Böylelikle OMSAN,
denetimin tüm aşamalarında yüksek
performans göstererek, TOTAL’in “Yeşil”
kategorisinde değerlendirdiği başarılı
tedarikçileri arasında yerini aldı. 

OMSAN Lojistik Genel Müdürü Osman
Küçükertan müşterileri tarafından
belirlenmiş olan tüm performans
kriterlerine tamamıyla uymalarının yanı
sıra müşterilerine rekabet avantajı
sağlamak için çalıştıklarını; TOTAL’e
verdikleri hizmetlerin kalitesini daha da üst
seviyeye çıkaracaklarını söyledi.  ■

TOTAL’den 

OMSAN’a yeşil ışık

Kudret ÖNEN TÜRK TRAKTÖR Yön. Kur. Başkanı

Ales BRATOZ OYAK RENAULT Başkan Vekili

Orhan ÖZER TOYOTA Başkan Yardımcısı

Münür YAVUZ MAN TÜRKİYE Başkan Yardımcısı

Habip AŞI HYUNDAI ASSAN Başkan Yardımcısı

İzzet KALAYCI HATTAT TARIM Muhasip Üye

Yusuf Tuğrul ARIKAN A.I.O.S. Üye

Haydar YENİGÜN FORD OTOSAN Üye

İsmail SÜMER HONDA TÜRKİYE Üye

Murat SELEK KARSAN Üye

Süer SÜLÜN M. BENZ TÜRK Üye

Serdar GÖRGÜÇ OTOKAR Üye

Kamil Dinçer ÇELİK TEMSA GLOBAL Üye

Kamil BAŞARAN TOFAŞ Üye

Yeni yönetimin belirlendiği Olağan
Genel Kurul Toplantısı’nda Kudret Önen
2014-2015 yeni dönem için yine OSD
Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Türk Otomotiv Sanayi’nin gelişimini ve ülke
ekonomisine daha fazla katma değer
sağlamasını desteklemek üzere hizmet

eden Otomotiv Sanayii Derneği’nin “40. Olağan
Genel Kurulu Toplantısı” ve “Yan Sanayi ve
İhracat Başarı Ödülleri Töreni” İstanbul Sanayi
Odası’nda gerçekleştirildi. 

Derneğin 40. Yılı dolayısı ile duydukları
memnuniyeti dile getirerek konuşmasına
başlayan OSD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret
Önen, derneğin 40. yılında otomotiv sanayi ile
ilgili rakamsal verilere de dikkat çekti. 2013 yılını
değerlendirerek 2014 yılına ilişkin görüşlerini
paylaşan Kudret Önen, “Otomotiv sanayii olarak
başarılı bir 2013 yılını geride bıraktık. Kurlardaki
ve ÖTV’deki artışın yanı sıra kredi kullanımını
sınırlandıran önlemler sebebiyle 2014 yılı ilk
çeyreğinde pazarda talepte bir daralma
olduğunu görüyoruz. İç pazarın üretim
üzerindeki bu olumsuz etkisini ihracat artışı ile
kapatmamız gerekiyor” dedi. Yeni Teşvik Rejimi
ile otomotiv sanayinde
yatırımların önemli
oranda arttığını
vurgulayan Önen, toplam
üretim kapasitesinin bu
yıl 1 milyon 700 bin
adede yükseldiğini
vurgulayarak
sürdürülebilir bir
büyüme için iç pazarın
da büyümesi gerektiğine
dikkat çekti. ■

2014/2015 DÖNEMİ OSD YÖNETİM KURULU 

OSD Yan Sanayi ve İhracat
Başarı Ödülleri

OSD 40. Olağan Genel Kurul Toplantısı
sonrası gerçekleştirilen ve 2013 yılı yan
sanayide ve ihracatta başarılı olan firmalara
verilen “OSD Yan Sanayi ve İhracat Başarı
Ödülleri” sahiplerini buldu. 

2013 yılı kalite ve teslimat güvenilirliği,
teknoloji geliştirmedeki işbirliği ile uygun
fiyat yönünden başarılı olan Yan Sanayi
Firmalarına "OSD Yan Sanayi Başarı Ödülü"
verildi. Bu ödülü almaya hak kazanan
firmalar; Brisa Bridgestone, Hayes
Lemmarzve Martur Sünger ve Koltuk AŞ
oldu. 

2013 yılında ihracatta başarılı olan OSD
üyesi firmalara ise “İhracat Başarı Ödülü”
verildi. 

Olumsuz etkiyi ihracatla aşacağız 

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 40 yaşında

PLATİN PLAKET (1.000.000.001 ABD Doları üzerinde ihracat)
• FORD OTOMOTİV SANAYİ AŞ 3.681.462.398 
• OYAK RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI AŞ 3.523.398.392
• TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI AŞ 2.163.206.017
• TOYOTA OTOMOTİV SANAYİ TÜRKİYE AŞ 1.456.114.650

ALTIN PLAKET (500.000.001 - 1.000.000.000 ABD Doları arası ihracat)
• HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. 945.145.402
• MERCEDES BENZ TÜRK AŞ 661.789.822

ALTIN MADALYA (100.000.001 - 500.000.000 ABD Doları arası ihracat)
• TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ AŞ 363.217.859
• MAN TÜRKİYE AŞ 220.619.577
• TEMSA GLOBAL SANAYİ VE TİCARET AŞ 129.416.600
• OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ AŞ 117.803.520

GÜMÜŞ MADALYA (30.000.000 - 100.000.000 ABD Doları arası ihracat)
• KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET AŞ 85.623.075
• ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. AŞ 54.382.775 
• HONDA TÜRKİYE AŞ 47.026.545Kudret Önen

Scania Yetkili Servislerinin
servis müdürleri, yedek parça
yöneticileri ve yetkililerinin

tam katılımıyla gerçekleştirilen
toplantıda, 2014 yılı Scania Parça
stratejileri hakkında detaylı
bilgilendirmeler yapıldı.
Kullanıcıları çok daha uygun
fiyatlarla Scania Orijinal
Parçalarla buluşturmayı
hedefleyen “Dinamik ve
Rekabetçi Parça Fiyatlandırma”
politikasının anlatıldığı
toplantıda, piyasa koşulları
derinlemesine incelendi ve
değerlendirildi. 2014 yılında

“Orijinal Parça Yatırımı Korur”
sloganı ile başlatılan yedek parça
kampanyası hakkında genel
değerlendirmeler yapıldı ve görüş
alışverişinde bulunuldu.

Scania, müşteri memnuniyeti
politikası paralelinde Türkiye
genelindeki 20 Yetkili Servis
ağında görev alan ekiplerine
yedek parça konusunda eğitimler
verdi.

Eğitimde birinci hedef,
orijinal parça kullanımının önemi
hakkında farkındalığının
artırılması idi. ■

Scania yedek parça 

politikasını değerlendirdi

Konya Ağır Vasıta’dan 4 firmaya Scania 

Ali Çavuşoğulları Lojistik

Meiller, Ankara 2014
Beton Fuarı’nda 

Meiller, 17-19 Nisan 2014 tarihleri
arasında Ankara’da gerçekleştirilecek 6.
Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat
Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı’nda en
çok tercih edilen araçlarını fuar ziyaretçileri
ile buluşturmaya hazırlanıyor. Ankara
Congresium fuar merkezinde
gerçekleştirilecek fuarda 3 farklı damper
modelini sergileyecek olan Meiller, üstün
kalitesini, dayanıklılığını ve sektörde fark
yaratan pratik çözümlerini fuar
ziyaretçilerine sunacak. ■

Çallıoğlu, 21 MAN
daha satın aldı

Çallıoğlu Beton Sanayi ve Ticaret AŞ,
yıllardır filosunun önemli bir
bölümünü oluşturan MAN

araçlarına yenilerini ekleme kararı aldı.
Halen Antalya, Alanya, Manavgat, Konya
ve Çumra çevresinde geniş bir alana hazır
beton satışı gerçekleştiren Çallıoğlu, 21
MAN TGS 32.360 8X4 model araç daha
satın aldı. 

Çallıoğlu Beton Genel Müdürü Nabi
Alpaslan, “Uzun yıllardır filomuzda
MAN’ı tercih ediyoruz. Araç parkımızda
bulunan MAN araçların performansı,
dayanıklılığı ve yakıt tasarrufundan çok
memnunuz. Bu tecrübemiz bizim yine
MAN’la devam etme kararımızda etkili
oldu” diye konuştu. 

Antoto Satış Müdürü Mert Taşkıner,
21 MAN aracın anahtarlarını Çallıoğlu
yetkililerine törenle teslim etti. ■

Boğaziçi Beton 32 yeni Ford Cargo
ile güç kazandı

UPS, Avrupa’nın
uluslararası ticaret ve
ihracat penceresi olan

Köln/Bonn Havaalanı’ndaki
Avrupa Hava Aktarma Merkezi
Tesisleri’ni 200 milyon dolarlık
yatırımla genişletti. İnşaatı iki
yıl süren ve şimdiden 200 kişiye
daha istihdam sağlayan
genişleme, UPS’in şirket
tarihindeki en büyük tesis
yatırımlarından birisi oldu ve
bugün 2 bin 500’den fazla
çalışanı ile UPS’i Köln/Bonn
havaalanında en fazla çalışana sahip şirket olarak konumlandırdı.

UPS Avrupa Başkanı Cindy Miller, “Bu büyümeyle artan ihracat ekonomisi için 15
futbol sahasına eşdeğer bir alana sahip olduk. Bunların tamamı UPS’in global hava
operasyonlarının önemli bir parçası olan UPS’in Köln/Bonn hava aktarma merkezinin,
şirketin ekspres ağının merkezinde kalmasını, ve ayrıca dünyadaki en büyük ve en
gelişmiş paket ayırma tesislerinden birisi olmasını sağlıyor” dedi. ■

UPS, Avrupa Hava Aktarma Merkezi Tesisleri açıldı
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Mercedes-Benz Türk Bursa ve
İzmir’den sonra İstanbul’da da
hafif ticari araç müşterileri ile
organize ettiği bir akşam
yemeğinde bir araya geldi.

24 Mart Pazartesi akşamı düzenlenen
Yeni Sprinter’ın ve Vito 9+1’in olarak
tanıtıldığı organizasyona İTO

Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Orduhan,
TOF Başkanı Mustafa Yıldırım, İSAROD
Başkanı Hamza Öztürk, TTDER Başkanı
Sümer Yığcı, çok sayıda turizm taşımacısı
ile Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araç
Pazarlama ve Satış Müdürü Tufan
Akdeniz, Hafif Ticari Araç Satış Müdürü
Serdar Yaprak, Hafif Ticari Araç Filo Satış
Müdürü Soner Gönültaş ve Hafif Ticari
Araç Pazarlama Müdürü Onur Ahi, Has
Otomoüiv İcra Kurulu Üyesi Mustafa

Sarıgül, Genel Müdür Cem Aşık,
Mengerler İstanbul Genel Müdürü Nusret
Güldalı katıldı. 

Müşteri ihtiyaçları 
Tufan Akdeniz, gecede yaptığı

konuşmada, son 6 yıldır satış rekorları
kırdıklarını vurgulayarak, “Biz bütün
ekibimizle ürünlerimizin arkasında
durduk, durmaya devam edeceğiz.
Müşterilerimizin ihtiyaçlarının takipçisi
olacağız. Sizden aldığımız bilgilerle
ürünlerimizi geliştirmeye devam
edeceğiz” dedi.

Turist sayısının ve gelirin arttığına
dikkat çeken Akdeniz, “2013 yılında 38
milyona yaklaşan turist sayımız ve 33-34
milyar doları bulan gelir turizm
taşımacılarının azmi ve profesyonelce
çalışması ile mümkün oluyor. Biz de size
en iyi ürünleri sunarak bu başarınıza

ortak olmaya devam edeceğiz. Sizde bu
azim ve kararlılık olduğu sürece ortak
başarılarımız devam edecek. Biz
ürünlerimizi geliştirmede Daimler grubu
oarak bu işi en iyi yapan ülke olarak
gösterildik. Eylül ayından sonra Sprinter
ürümüzü 123 ülkeye ihraç etmek için
Mercedes-Benz ile el sıkıştık. Satış sonrası
hizmetlerdeki başarımız da örnek bir iş
modeli haline geldi. Sizlerle bu başarımız
daha da büyüyecek” diye konuştu.  

Yeni Sprinter
2 farklı dingil mesafesi, 5926’dan 7361

mm’ye 3 farklı uzunluk seçeneği ve
“standard”, “yüksek” ve yeni “süper
yüksek” olmak üzere 3 farklı tavan
seçeneği mevcut.  Şoförlerin yorum ve
beklentilerinden ilham alınarak aracın dış
tasarımına daha da güçlü bir görünüm
kazandırıldı. Aracın konfor ve güvenlik

donanımları geliştirildi ve standart olarak
sunulan fonksiyonel özellikler arasına
yenileri eklendi. Yeni tasarımı sayesinde
daha rahat kavranabilen, çok işlevli
hidrolik direksiyonu yol boyunca rahat bir
sürüş sağlarken “hız sabitleyici”, özellikle
uzun yollarda hızı sabitleyerek
kullanıcılara hem güvenli hem de birinci
sınıf sürüş keyfi sunuyor.

9+1 Vito
Türkiye pazarına özel geliştirilen Vito

Minibüs 9+1 modelinde
BlueEFFIECIENCY teknolojisi standart
olarak sunuluyor. Ayrıca tüm düz vites
modellerde sunulan ECO start-stop çevre
ile uyumlu ve işletme maliyetlerini önemli
derecede düşüren çok önemli ve sınıfının
tek aracı olarak öne çıkıyor.  Sürücü
mahallinin ergonomik yapısı Vito’nun
araç içini daha da çekici kılıyor. ■

Dunyası
Tasıma
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Sprinter ve 9+1 Vito İstanbullu turizm taşımacılarıyla buluştu 

Pazarlama ve Satış Direktörü
Süer Sülün, “Biz buna ‘beş
yıldızlı satış’ diyoruz. Bu satışın
içinde araç, finansman,
uzatılmış garanti, bakım onarım
ve sigorta var. Bir aracın yolda
çalışması için gereken tüm
bileşenler bu ürünün içerisinde
mevcut” dedi.

2013 yılında yaptığı yüksek adetli
çekici filo teslimatları ile hem
sektörün hem de tarihinin

rekorunu kıran Mercedes-Benz Türk,
bu rekorlarına bir yenisini Barsan
Global Lojistik AŞ’ye 300 adet
Mercedes-Benz Actros 1841 LSNRL
teslimatı gerçekleştirdi. 

Ekonomide çarklar dönüyor 
Pazarlama ve

Satış Direktörü
Süer Sülün,
Barsan
Lojistik’in 300
Actros
yatırımın
Türk
ekonomisi
için çok
önemli bir
gösterge
olduğunu
vurgulayarak, “Bu
yatırım çarkların
döndüğünü, Barsan Lojistik’in kendi
sektöründe ne kadar dinamik ve nasıl
büyüdüğünü gösteriyor. Geçen sene
17 bin 3 kamyon satışı yaptık ve yılı bir
rekorla kapattık. Bugün 300 adetlik
teslimatla yine bir rekorun altına imza
atıyoruz. Bu ‘beş yıldızlı satış’ın içinde
araç, finansman, uzatılmış garanti,
bakım onarım ve sigorta var. Bir
aracın yolda çalışması için gereken
tüm bileşenler bu ürünün içerisinde
mevcut. 2010 Aralık ayında yaptığımız
200 adetlik kontratı 300 adetlik bir
kontrat ile yeniliyoruz. 3 sene
içerisindeki bu işbirliğinden son
derece memnun kaldık. Bugün bir
daha nikah tazeliyoruz. Bir 3 yıl daha

300 adetlik bir anlaşma yapıyoruz.
Ben Barsan Lojistik’i bu büyümeden
dolayı tebrik ediyorum. 300 aracın
önce Barsan Lojistik’e sonra
ihracatçıya, ithalatçıya ve Türkiye
ekonomisine hayırlı uğurlu olmasını
diliyorum. Bol kazançlar getirsin“
dedi.

404 aracın hepsi Mercedes
“Barsan Lojistik, uzun süredir

işbirliği içinde olduğumuz, gelişimini
yakından takip ettiğimiz firmalarının
başında geliyor” açıklamasını yapan
Kamyon Pazarlama ve Satış Müdürü
Bahadır Özbayır, “Filosunda, hepsi
Mercedes 404 kamyon var. Bu teslimat
ile gelişen, büyüyen, ilerleyen Barsan
Lojistik’in başarılarına araç tedarikçisi
ve çözüm ortağı olarak katkıda
bulunmaktan büyük memnuniyet
duyuyoruz. 300 aracın hepsi ön ve
arka akslarda hava süspansiyonlu

olup 950 mm. beşinci teker
yüksekliği sayesinde

mega treylerler ile
birlikte
kullanılabiliyor.
Bu araçlar, Tüm
Actros
çekicilerde
standart olarak

sunulan ‘Powershift
– Otomatikleştirilmiş

Şanzıman’ ile önemli
ölçüde yakıt tasarrufu sağlanıyor.

Bu araçların özelliği yüksek kabin
konforu ile düşük işletme giderlerine
bir arada toplayan yani hem patron
aracı ama aynı zamanda şoför aracı.
Şoför konforu ile patronu düşünen ve
bunu ikisini bir arada bulunduran son
derece başarılı bir araç” dedi.  

Hepsinde sanal bir sayaç var 
Barsan Lojistik’in hesabını,

kitabını çok iyi bilen bir firma
olduğunu vurgulayan Özbayır,
firmanın maliyetleri ölçmeye yönelik
bir çalışmasını şu şekilde aktardı: “Her
aracının üzerinde sanal da olsa bir
sayaç var. Bu sayaç merkezi bir
kumanda odasından izleniyor. Aracın
aylık ödemesi aylık çalışma saatlerine

bölünmüş, dolayısıyla her aracın saat
başına kaç para yaptığı belli. Yatırımın
gideri olarak gider sayacı; öbür tarafta
da bir gelir sayacı var. Araç çalışıyorsa
para kazanıyor; duruyorsa
kazanmıyor. Bu aradaki fark online
olarak izleniyor. Bu çok harika bir
sistem.” 

Uzun vadeli çözüm ortaklığı 
Uzun yıllardır kamyon

pazarındaki tartışmasız liderliklerinin
300 araç teslimatı ile perçinlendiğini
de belirten Özbayır, “2013’te
yurtiçinde 17003 araç satışı yaptık.
Bunun 10 bini çekici. Actros özellikle
Batı Avrupa’ya çalışan uluslararası
nakliyecilerin en çok tercih ettiği araç
ve toplam 2000’e yakın bir satışla
çekici satışlarımızın yüzde 15- 20
seviyelerine geldi. Sadece Actros
satışlarımız en yakın ithal rakibimizin
tüm satışlarından daha fazla. Yıllardır

böyle devam ediyor.
Sloganımız; dünyanın

neresinde
üretilirse
üretilsin fark
etmez: Tek
marka, tek
kalite. Kaliteli

ürün gerekli
ama yeterli değil.

Satış ve servis ağı,
ikinci el operasyonu,

finansman ve sigorta konusu ve
şoför eğitimi de çok önemli. Teknoloji
hangi seviyeye gelirse gelsin, aracı
şoför kullanıyor. Bu teslimat ile Barsan
Global Lojistik ve Mercedes Benz Türk
arasındaki uzun vadeli çözüm
ortaklığına dayanan işbirliğini daha
bir perçinlediğimizi düşünüyoruz. Bu
satışta, büyük emeği geçen bayimiz
Mengerler Ticaret’e teşekkürlerimi
iletiyorum. Yıl içinde bu tür büyük
teslimat törenlerinde bir araya
gelmeyi diliyorum” dedi. 

Barsan öncü bir firma 
1982 yılında kurulan ve 90’lı

yılların başında Türkiye’nin en büyük
gümrük işlemleri yapan bir şirket
haline geldiklerini vurgulayan Barsan

Global Lojistik Yönetim Kurulu
Başkanı Cengiz Çaptuğ, “Dünyanın
26 lojistik merkezinde, Avrupa’da 6
ülkede lokasyon, Uzakdoğu’da, 5 ülke
7 lokasyon, Ortadoğu’da bir ülkede 2
bin 500 çalışanıyla birlikte
markasındaki global vurgusuna uygun
bir şekilde dünya lojistik liginde öncü
firmalarından bir tanesiyiz. Geçen
sene ‘Yetkilendirilmiş Yükümlü
Belgesi’ni aldık. Lojistik firmaları
içinde ilklerden biri olduk. Teslim
aldığımız çekicilerin tamamı Euro 5
normlarında, karbondioksit salınımı
az, çevre ve yeşil lojistik anlamında
bütün standartlara uygun. Ayrıca tüm
geri dönüşüm ve ambalaj
malzemelerimizi bu standartlara
uygun hale getirmeye çalıştık. Bugün
dünyada büyüyecekseniz, yeşil lojistik
kavramı anahtar kavram olarak hep
karşımıza çıkacak. Otomotiv
sektörünün devi ile iş birliğinde

olmakta dolayı mutluyuz”
dedi. 

Türk taşımacıların
payı azalıyor 

Firmaların çok
ciddi bir rekabet
içerisinde olduğunu

ve kâr marjlarının
düşüklüğü ile

sıkıntılar yaşandığını
ifade eden Çaptuğ,”

Türkiye’nin ihracatı hızlı bir
ivme ile artarken, maalesef Türk
taşımacılarının bu pastadaki rolü aynı
oranda azalıyor. Burada bir sıkıntı var,
peki bu sıkıntıyı gidermek için ne
yapacağız. Yapacağımız iş, maliyetleri
ciddi bir biçimde kontrol altına almak.
Biz 1,5 yıldır maliyetlerimizi hareket
halindeki tırlarla ciddi bir biçimde
gözlemliyoruz ve kontrol altına
alıyoruz. Ekstra bir maliyet ile
karşılaşmıyoruz. Kontrol
edemediğiniz hiçbir maliyet sizin
değildir. Çok ciddi bir 26 kişilik IP
kadromuz var. Biz hiçbir yazılımı
dışarıdan almayız. Müşterilerimizin
isteklerine göre yazılımları birlikte
hazırlayıp onları sisteme entegre
olmalarını sağlarız” dedi.■

Süer Sülün: İlk iki aydan
şikâyet etmiyoruz

Süer Sülün, iki aylık pazarla ilgili
şu bilgileri verdi: “Otomotiv sektörü
olarak baktığınızda, tabii ki gerileme
var. Bu sürpriz değil, beklenen bir şey.
Öyle planlamıştık. Otomobilde, hafif
ticaride gerileme var. Kamyonda yüzde
10’luk bir gerileme var. Şehirlerarası
otobüste çok ciddi bir gerileme var.
Belediye otobüs pazarında ihaleler
neticelendi. Çok ciddi bir gerileme var.
Pazar performansı bu. Biz ilk iki aydan
şikâyet etmiyoruz.  Böyle bir dev
teslimat yapabiliyoruz, müşterilerimiz
yatırımlarına devam edebiliyor. Onun
için şu anda şikâyet edecek bir
durumda değiliz. Tabi ki pazar aşağıya
gidecek, kurlar yüzde 35 arttı.
Bunlarım etkilerini hep beraber
göreceğiz ama şirket olarak biz daralan
pazarda nasıl mücadele edebiliriz
onun peşindeyiz.

Mercedes-Benz Türk’ten rekorlara geçen “beş yıldızlı teslimat” 

Barsan Lojistik’e 300 Actros
Four Seasons’ta tören

27 Mart Perşembe günü
düzenlenen törene Barsan Global
Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz
Çaptuğ, Yönetim Kurulu Üyesi ve TIR
İşletme Direktörü Sedat Geyik, Yönetim
Kurulu Üyesi Denetleme ve İK
Direktörü Hakan Kölemenoğlu,
Mercedes-Benz Türk Pazarlama ve Satış
Direktörü Süer Sülün, Kamyon
Pazarlama ve Satış Müdürü Bahadır
Özbayır, Kamyon Filo Satış Müdürü
Alper Kurt, Mercedes-Benz Türk İkinci
el Faaliyetleri Genel Müdürü Osman
Nuri Aksoy, Truckstore Kamyon Satış
Müdürü Tolga Bilgisu ve Satış Sonrası
Hizmetleri Kamyon Kısım Müdürü
Mehmet Doğan, Bayii Mengerler Ticaret
Türk AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ergin
İmre, Genel Müdür Hayrettin Karaboğa,
İstanbul Şubesi Genel Müdürü Nusret
Güldalı ve İstanbul Şubesi Satış Müdürü
Cihan Ekinci katıldı. 

Cengiz Çaptuğ:
Büyümezseniz, düşersiniz

Bu araç yatırımını 17 Aralık
öncesinde planladıklarını belirten
Çaptuğ, “Lojistik sektörü yatırımı çok
ciddi maliyet unsurları içeren ama çok
da kârlı olmayan bir sektör. Ancak
kendinize hedef koymuşsunuz: ‘ben,
dünya lojistik liginde aktör
oyuncularından bir olacağım’.
Büyümezseniz düşerseniz. Biz
koyduğumuz hedef doğrultusunda
emin adımlarla gidiyoruz. Hiçbir
endişemiz, sıkıntımız yok. 17 Aralık
süreci sıkıntılarının yerel seçimlerin
ardından giderileceğine inanıyorum”
diye konuştu. 

Yeni Vito’yu incelediler: Uzun süredir
beklenen 9+1 Vito’yu turizm taşımacıları

yoğun ilgiyle inceledi.

Sprinter ve Vito tanıtım toplantısına
(soldan sağa) Perge Turizm sahibi Hüseyin

Satır, Duse Turizm sahibi Aydın Opcin,
İlkem Turizm sahibi Ali Bayraktaroğlu,

İSTAB Başkanı Hakan Orduhan, Ateş Tur
sahibi Naci Ateş, TOF Başkanı Mustafa

Yıldırım, Ayca Turizm firma sahibi Dursun
Ali Camadan, TOFED Yönetim Kurulu

Üyesi Adnan Değerminci katıldı. 

TTDER Başkanı Sümer Yığcı, Başkan Yardımcısı Mini Tur sahibi
Mehmet Öksüz, TOF Başkan Vekili İbrahim Arttırdı, Tahsin
Yücefer, ISAROD Başkanı Hamza Öztürk...

Mengerler İstanbul Genel Müdürü Nusret Güldalı, Gürsel Turizm
YK Başkanı Levent Birant, YK Üyeleri Kerem Birant, Hürel Gündüz
yemekte birarada.

Tufan Akdeniz
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