
16 Aralık Cumartesi günü Diyar-
bakır’da düzenlenen TOFED
Bölge Toplantısına, Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Karayolu Düzenleme Genel Müdür
Yardımcısı Mahmut Gürses, Ulaş-
tırma Bölge Müdürleri ile TOFED
Genel Başkanı Birol Özcan, Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Diyarbakır, Mar-
din, Malatya, Mersin, Ağrı, Gazian-
tep, Kahramanmaraş, Van, Kars,
Batman, Erzincan, Şanlıurfa, Kilis,
Adana, Elazığ, Hatay, Siirt, Erzurum,
Şırnak, Muş, Hatay illerinden oto-
büsçüler dernekleri yönetimiyle ve
çok sayıda sektör mensubu katıldı. 

Haksız rekabet anlaşılacak
Karayolu Düzenleme Genel

Müdür Yardımcısı Mahmut Gürses,
toplantıda önemli açıklamalarda bu-
lundu: “Firmalar yolcuların ve çalış-
tırdıkları personelin kimlik bilgilerini
sisteme yükleyecek. Bu verileri Emni-
yete transfer edeceğiz. Yabancı yolcu
sorunu da böylece aşılmış olacak.
Her yolcunun bagajının biletle eşleş-
tirilmesi de zorunlu olacak. Tarifesiz
taşımalar da bunu yapacak, bir saat
öncesinden yolcu bilgilerini sisteme
gönderecek ve yoldan yolcu topla-
maları engellenecek. Bu sistem şofö-
rün kim olduğunu, grubu nerden alıp

nereye götürdüğünü öğrenme im-
kanı verecek. Veriyi doğru gönderme-
yene yaptırım uygulayacağız. Bu,
korsan taşımacılık sorununa da çare
olacak. Yolculara biletin kaçtan kesil-
diğini görebileceğiz. Haksız ve yıkıcı
rekabet daha iyi anlaşılacak. Biz bu
sistemi taşımacılık sektörünü daha
iyi yönetmek, daha iyi kontrol etmek
için tasarladık. Kiralık imkanı yoktu,
notere gitmeden taşıt kiralama imka-
nını elde edeceksiniz. Bu sistemle
sektörün gerçek büyüklüğünü göre-
bileceğiz. Ekonomi Bakanlığı, veri-
lerle, hava ve demiryolu olmasına
rağmen sektörün yolcusunun düş-
mediğini söylüyor. ■ 6 ve 11’de
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Minibüs mü, otobüs mü!

Mustafa 
Yıldırım

13’te

Üç yüz sayı… 
Üç yüzü de dolu dolu 
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İbrahim Çağlar’ın
ardından 

14’te

Ekrem
Özcan

Kurum içi Girişimcilik

3’te

Karayolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Gürses Diyarbakır’da konuştu: 

2’de 2’de
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Tüm Otobüsçüler Federasyonu
Genel Sekreteri NUSRET ERTÜRK
gezdi, gördü, yazdı.

İspanya’da
Şehi�rlerarası
Otobüs 
Taşımacılığı-4

● Belge birleştirmelerini taslakta yapmıştık, ama gelen
tepkiler üzerine birleştirmekten vazgeçtik. 
●Yönetmeliğimiz yayınlandıktan sonra ve U-ETDS
denetim sistemimiz devreye girdiğinde sektörün gerçek
büyüklüğünü görebileceğiz. 

MAN 2018 pazar hedende
2017’nin üzerine çıkacak

Can
Cansu

Serkan
Sara

Aydın
Yumrukçal

Şinasi
Ekincioğlu

MAN, 2017’de otobüs pazarında 129 adetlik satışla yüzde 22 pazar payına
ulaştı. İkinci el otobüs satışı da 175 adet oldu. İkinci el otobüslerin yüzde
45’i ihraç edildi. İkinci el kamyon ve treyler satışı da 630 adet oldu.

Mengerler İstanbul’dan
Transay’a 30 Sprinter 

İstanbul merkezli; Kocaeli, Manisa, İzmir ve İstanbul bölgelerinde personel
taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Transay Taşımacılık, yeni araç
alımında tercihini bir kez daha Mercedes-Benz’den yana kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temsa
Elektrikli Otobüsle yolculuğu

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Temsa’nın Elek-
trikli Otobüsü Md9 Electrıcıty’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
takdim etti. Tüm yazılımı ve tasarımı Türk mühendisler tarafından geliştiri-

len araç hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha
sonra Harbiye’deki İstanbul Kongre Merkezi’nden Beşiktaş’taki Yıldız Sarayı’na
kadar otobüsün performansını test etti.

Anadolu Isuzu’nun yerli araç üretim kalitesi,
Japonya standartlarında tescillendi

GURUR DUYUYORUZ

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan: “Anadolu Isuzu’daki
kalite odaklı çalışmalarımızın sonucunu bugün bir kez daha
almış olmaktan gurur duyuyoruz. İki sertifikamızı yenilerken,

otobüs fabrikamız ile Isuzu’nun Japonya dışında bu sertifikaya sahip
olan tek fabrika olmaya hak kazandık.”

Tuğrul

Arıkan

Dört şehire 
25 otobüs

Anadolu Isuzu’dan 

Anadolu Isuzu’nun Ankara
bayisi Gençler Oto, Anadolu
Isuzu Otobüs iş Birimi Satış

Direktörü Tunç Karabulut, Ankara
Otogarı Kooperatifi AŞTİ Başkanı Ethem Ateş, Başkan Yardımcısı Metin Cevizci ve
Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen törende 10 adet
Novo Citi otobüs teslimatı gerçekleştirdi.

Shell - TOFED işbirliği 2022’ye uzatıldı

Av. Birol Özcan Mevlüt İlginMurat BirgülFelix Faber

TOFED üyeleri avantajlı

TOFED Genel Başkanı Av. Birol Özcan, “Shell
yakıtlarını, TOFED Kart kullanan
üyelerimize 5 yıl boyunca çok özel fiyatlarla

sunmaya devam edeceğiz. Shell TOFED kart sahibi
olan yaklaşık 30 bin meslektaşımız Shell’in yeni
yakıtlarının sunduğu verimlilikten özel fiyatlarla
faydalanacak ve yakıt masraflarını azaltacaklar.
TOFED ve Shell için hayırlı olsun” dedi.
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Yeni Güner Turizm
75 Volkswagen Crafter aldı

14’te

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı
Mustafa Yılmaz, Akaryakıt indirimlerinin
kaldırılması konusunda böyle bir talebin

olduğunu, ancak kurum olarak bu indirimlerin
kaldırılması ile ilgili bir çalışmalarının olmadığı
söyledi. Yılmaz, ayrıca taşımacılara sunulan bu
imkanlardan memnuniyet duyduklarını
da ifade etti. 

Akaryakıt indirimleri
çalışması yok 

15’te

15’te

EPDK’nın 

Otobüsçülerin Meslek
Örgütleri ziyaret etti

BELGELERI
BIRLESTIRMEKTEN
VAZGECTIK

İbrahim
Çağlar son
yolculuğuna 
uğurlandı



Mevcut Beyaz Kitap,
ulaştırma sisteminde,
petrole bağımlılığı

azaltan, modern altyapılar
yaratan ve akıllı bilgi ve
yönetim sistemleri ile
desteklenen çok modlu,
mobilite odaklı, büyük bir
dönüşümün peşinde
koşmaktadır. Aynı zamanda,
bu Beyaz Kitap ile Avrupa’nın
ihraç petrole karşı olan
bağımlılığının 2050 yılına
kadar yüzde 60 oranında
azaltılması planlanmaktadır.

Beyaz Kitap’ın 2050
hedeflerinden bazıları:

• Şehirlerde, geleneksel
yakıt ile çalışan arabaların
kalmaması,

• Havacılıkta,
sürdürülebilir düşük karbonlu
yakıtın yüzde 40 oranında
kullanımı; en azından
nakliyeden doğan
emisyonlarda yüzde 40
oranında bir azalma
sağlanması,

• Orta mesafe şehiriçi
yolcu ve yük taşımacılığının
yarısının karayolundan
demiryolu ve deniz yoluna
kaydırılması,

• Bütün ulaştırma
modlarının, ulaştırmadan
kaynaklanan emisyonun
yüzde 60 oranında
azaltılmasına katkıda
bulunması.

Ulaştırma Mühendisliği
Ayrıca ulaştırma

teknolojileri o kadar hızlı
gelişmektedir ki, daha fazla
yolcu ve yükün gittikçe
azalan zaman dilimleri
içerisinde ve azalan
maliyetlerle, güvenli bir
şekilde taşınabilmesi için her
geçen gün yeni teknolojiler
geliştirilmektedir. Buna
karşılık artan talebi
karşılamak için alınacak
kararların kesinlikle bilgiye
dayalı olması gerçeği,
ulaştırma alanında her geçen
gün önem kazanmaktadır.4

Bütün bu süreç, Türkiye’

de zaten halihazırda
akademik ve sektörel altyapısı
ve arka planı kayda değer
ekonomik büyüklüğü olan
ulaştırma sektörünün,
ülkemizin ihtiyaçları ve çağın
imkanları dahilinde bir
‘Ulaştırma Mühendisliği
Lisans Programı’
kurulumunun gerekliliğini
ortaya koymaktadır. Dünyanın
önde gelen ülkelerinde tercih
edilen ve ülkemizde ilk olan
bu program, uzun süre inşaat
mühendisliği bölümünün bir
alt dalı olarak görülmüştür.
İnşaat mühendisliği;
ulaştırma, yapı, hidrolik (su)
ve zemin mekaniği
altprogramlarını ihtiva
etmektedir. Yapı mühendisliği;
konut, kamu binaları, AVM’ler,
ibadethaneler, rezidanslar,
mimari yapılar ve benzeri yer
üstü yapılarının tasarlanması
ve inşasını kapsamaktır.
Zemin mekaniği, gerek yeraltı
gerek yerüstü gerek yol sanat
yapıları gerek ulaştırma
inşaları gerek yeraltı ve su
yapıları olsun, bütün yapıların
oturacağı zeminin yapısını ve
sağlamlığını etüt eden inşaat
mühendisliği dalıdır. Hidrolik
mühendisliği ise, su
yapılarını, su tutan yapıları ve
sualtı yapıları ile yerine göre,
zemin kotu altı yapılarını

içermektedir. Bu anlamda,
baraj, hidroelektrik santral ve
benzeri birçok yapının
inşaatı, Hidrolik
mühendisliğinin içinde
değerlendirilmektedir.
Dolayısıyla; inşaat
mühendisliği oldukça geniş
bir alanı ihtiva etmekte olup,
içinde bulunduğumuz
yapıdan, dışarı çıktığımızda
kullandığımız bütün altyapı,
çevre binalar, kamu binaları,
ortak kullanım alanları ve
yapıları ile hizmet binaları
dâhil hemen her şey bu
mühendislik dalının tasarım,
planlama ve yapım fazları
arasında yer almaktadır. 

Mühendis ihtiyacı çok
Önemli ölçekte yatırım

yapılan ve yapılacak olan
ulaştırma sektöründe karar
verici, yönlendirici, işletici,
inşaatçı, projelendirici
konumlarının her birinde
sektörün uzmanı olanı bir
mühendisi ihtiyaç
duyulmaktadır.

Günümüzde ‘iletişim-
bilişim teknolojileri’ gibi
konularında ‘ulaştırma’ ile
beraber ya da bizatihi
içerisinde değerlendirildiği bir
süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla
bütün bu ifade ettiklerimizi de
‘entegrist’ bir bakış açısında
toplamak mümkün
olabilecektir. Daha önce
belirttiğimiz gibi ‘2023
Dünyanın En Büyük 10
Ekonomisi’ arasına girme
hedefi; planlama ve ulaşım
sorunlarını çözmekten,
minimize etmekten ve bu
argümanları en aktif şekilde
kullanmaktan geçer. Bunun
yolu da, daha önce çok defa
ifade ettiğimiz üzere kamu-
özel sektör ortalıkları ve
akademi-piyasa
entegrasyonundan geçer.

Hepinize sağlıklı huzurlu
mutlu ve başarılı günler
dilerim. ■
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Taşıma Dünyası gazetesi
300’üncü sayısıyla ulaştı
okuruna. Sektörün bağımsız ve

tarafsız gazetesi otobüsçülüğün de
yüz akı, bana sorarsanız. Şehirlerarası
yolcu taşımacılığı sektöründe
dernekten, federasyondan ve
gazeteden geçilmiyor. Neredeyse
bütün illerde birer, bazısında ikişer
dernek var. Federasyonların sayısı bir
elin parmaklarını geçiyor. Ulusal olanı
da var, uluslararası olanı da… Hangisi
ne işe yarıyor diye sorarsanız,
cevabını siz de biliyorsunuz. Trakya
Otobüsçüler Derneği, özellikle A yetki
belgeli taşımacılığın yasalara
uymaması, raksız rekabete zemin
hazırlaması ve zaten zor durumda
olan otobüsçülük sektörünü daha da
sıkıntıya sokması nedeniyle onlarla
mücadele başlattı. Bir dernek veya bir
federasyon da demedi ki ‘bu bizim

sorunumuz, bizim de sahip çıkmamız
gerekir’. Çok mücadele ettik, başardık
en sonunda. Ne oldu? Yan gelip
kulağının üstüne yatan dernek ve
federasyonlar, sanki kendi mücadele
etmişler gibi sahiplenmeye kalkıştılar.

Rahmetli Ali Galip Vural’ın
çıkardığı “Güle Güle” sektörün en
eski gazetesi. Son dönemde ekonomik
sorunların sektörü de etkilemesiyle
eski gücünü yitirdi. Yine çıkıyor, ama
keşke Ali Galip olsaydı da o kıvrak
zekasıyla haberler okusaydık.

AVTER AŞ’nin bünyesinde
çıkarılan, taraflı ve bağımlı “Ulaştırma
Dünyası” da, bağımlılığın verdiği
kısıtlılık ve sınırlılıkla eski gücünde ve
etkisinde değil. Sizler de biliyorsunuz
gazetedeki durumu, değişimi…

İnternet gazeteciliği yapan
arkadaşlarımız gibi karayolu yolcu
taşımacılığı sektörünü tümüyle

kapsamayan gazeteler de var. “Taşıma
Dünyası”, bağımsız ve tarafsızlığının
yanı sıra yaptığı haberlerle,
otobüsçüyü bilgilendiren bir gazete.
Biliyorsunuz ben çok geziyorum. Her
gittiğim yerde “Taşıma Dünyası”nı
soruyorum, herkes çok beğeniyor.
Beğenmeyenler sadece ‘sahibinin
sesi’ni duymak isteyenler, o kadar.

“Taşıma Dünyası”nın başyazarı
Dr. Zeki Dönmez, otobüsçülük
sektörünün hem en bilgili hem de
kanun ve kuralları en iyi yorumlayan
kişisi. Ben, şahsen çok bilgileniyorum.
Diğer arkadaşlarımız da Muammer
Başkan, Erkan Yılmaz, Korkut Akın da
her şeylerini sektöre adayan vefakar
arkadaşlar.

“Taşıma Dünyası” gazetesinin üç
yüzüncü sayısı hayırlı olsun. Nice 300
sayılara… ■

salim.altunhan@tasimadunyasi.com

Salim
Altunhan Üç yüz sayı… 

Üç yüzü de dolu dolu 

 

TE�EKKÜRLER!

A. FAT�H TAMAY
GENEL BA�KAN 

Uluslararas� Karayolu Yolcu Ta��mac�l��� Birli�i (IPRU)

2. Ola�an Genel Kurulumuza verdikleri destekten  dolay�;

Cumhurba�kan�m�z Say�n Recep Tayyip Erdo�an’a
Ba�bakan�m�z Say�n Binali Y�ld�r�m’a
Ula�t�rma Denizcilik ve Haberle�me Bakan�m�z Say�n Ahmet Arslan’a
TBMM Bay�nd�rl�k, �mar, Ula�t�rma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü
Milletvekili Say�n Prof. Dr. Mustafa Il�cal�’ya
Ula�t�rma Bakanl��� Müste�ar� Say�n Suat Hayri Aka’ya
Ula�t�rma Bakanl��� Müste�ar Yard�mc�s� Say�n �aban Atlas’a
Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Say�n Saim �lçio�lu’na
Karayolu Düzenleme Genel Müdür Yard�mc�s� Say�n Mahmut Gürses’e
Yurtd���ndan gelen IPRU üyesi ülke temsilcilerine,
Birli�imizin Türkiye’deki üyeleri olan federasyonlar�n (TOFED, TOF,
UYOF ve ba�l� derneklerin) de�erli ba�kan ve yöneticilerine,
Genel Kurulumuza kat�l�p bizleri onurland�ran
tüm sektör mensuplar�na te�ekkür ediyoruz.

İsmail
Cirit

Fatih
Tamay

EGETURDER ve İZTAD’tan

Fatih Tamay’a plaket
Ege Turizm Taşımacıları

Derneği (Egeturder) ve
İzmir Toplu Taşımacılık

ve Servis Hizmetleri Derneği
(İZTAD) IPRU Genel Başkanı
Fatih Tamay adına
düzenledikleri “Onur
Yemeği”nde Tamay’a plaket
sundular.

İZTAD Başkanı Özer Bür,
İZTAD Onursal Başkanlarından
ve Egeturder Başkanı İsmail
Cirit ile iki derneğin
yöneticilerinin katıldığı
yemekte konuşan İsmail Cirit,
“Sayın Tamay’la tanıştığımız
günden beri bizlere hep
dostane yaklaşımlarıyla çeşitli
hizmet ve katkılar sundu. Şimdi
uluslararası bir kuruluş olan

IPRU’da da aynı başarıyı
göstereceğine inanıyorum”
dedi.

Egeturder Başkanı Bür ise,
IPRU Başkanı seçilen Fatih
Tamay’ı kutlayarak,
“Sektörümüzde üretici
konumundaki görevinden
sonra şimdi de yolcu
taşımacılığı konumunda
uluslararası boyutta önemli bir
görev üstlenen Sayın Tamay’ın
başarılı olacağına inancımız
tamdır” diye konuştu.

Fatih Tamay, iki başkana ve
derneklerin yöneticilerine
teşekkür ederek, bu iki sektörel
derneği de IPRU çatısı altında
görmek istediğini vurguladı. ■

Özer
Bür

Coşkun
Altın
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İngiltere, AB'den ayrılmaya çalışıyor. Ayrılma
tazminatı olarak, İngiltere 50 milyar avro
verecek, anlaştılar. AB, İrlanda sınırının

belirlenmesini de istiyor. Fiziki sınır istiyor arada,
duvar, çit, tel örgü gibi. İngiltere ise bunu gereksiz
görüyor. Sınır bile istemiyor ki, oradaki gedikten
AB'ye erişsin. 

Bir ipte iki cambaz, herkes izliyor.
Not veren bir uluslararası kuruluş, Türkiye'nin

büyüme  tahminini ta Aralık ayının ortalarında
yükseltiyor, yılın sonundayız. Yıllık büyümenin
açıklanmasına sadece 3 ay kalmış. Onlar da
bunaldı bölgenin hızından. Yakın takipteler.

2017 yılında GO (Gelişmekte Olan) ülkelere
gelen para 180 milyar dolara çıkacak. 2008'den
bu yana en yüksek yıllık toplam. Önceki rekor
160 milyar dolar imiş. Yani ucuz finansman
devam ediyor, ihtiyaç sahibi ülkeler için. Bizi
yakından ilgilendiriyor.

ABD'deki vergi indiriminin toplamı 600
milyar dolar olacak. Bu uygulama para basmanın
bir türü. Merkez Bankası ise piyasadan para
çekmeye çabalıyor, faiz arttırarak. 2018'de yine 4
kez artıştan konuşuluyor, da…  

Bu Amerika'nın problemi, ama yakından
ilgiliyiz.  

Çeyrekten çeyreğe büyümemiz yüzde 5
dolayında devam ediyor. Dünyadan da AB'den de
büyük. Kapasite Kullanım Oranımız yüzde 81,
yılın en yüksek oranı. İşgücü verimliliğimiz yılın
en yüksek oranında, imalat işletmeleri de
kârlılıklarını yükselttiler. 

Taşıma dünyası için bence en önemli
ilerleme, ülke genelinde geçerli olacak olan
TürkiyeKart. 

Bu kartın alışveriş ve kredi özelliği de olacak.
UDH Bakanlığı, bu kart ile toplu taşımayı
tamamen kayıt altına alacak ve ülke raporları
çıkaracak. 

Şehirlerarası otobüsler de toplu taşıma
sayılmalı ve oradaki taşımalar da ulusal kayıt
içinde görülmeli. 

Yakında geliyor...
Karşılaştırma da aktarayım…
1500 yıllarında dünyada yarım milyon insan

var. Şimdilerde 7 milyar. 
500 yılda nüfus 14 kat, üretim 240, enerji

tüketimi 115 kat artmış. 
Bugün bir kişinin bildikleri 1900 yılındaki

CIA bilgisine denk.
Bilmek gerek, yakın takip ile. ■

anuray59@gmail.com
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Yakın Takip… 

MAN, 2017’de otobüs
pazarında 129 adetlik satışla
yüzde 22 pazar payına ulaştı.
İkinci el otobüs satışı da 175
adet oldu. İkinci el otobüslerin
yüzde 45’i ihraç edildi. İkinci
el kamyon ve treyler satışı da
630 adet oldu.

2017’de kamyon pazarı 19 bin
800 – 20 bin arasında
kapanacak. MAN bu yıl yüzde

9,4 pazar payı elde etti. MAN motor
ömrünü en yüksek düzeye taşımak
için Man Genuine Oil’i geliştirdi.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret
AŞ Otobüs Satış Direktörü Can
Cansu, Kamyon Satış Direktörü
Serkan Sara, İkinci El Satış Direktörü
Aydın Yumrukçal ve Satış Sonrası
Hizmetler Direktörü Şinasi
Ekincioğlu 12 Aralık’ta düzenlenen
basın toplantısında 2017-2018
otobüs ve kamyon pazarı
değerlendirdi.

Pazar payı yüzde 22 
Otobüs Satış Direktörü Can

Cansu, 2017’nin tek yeni seyahat
otobüsü MAN Tourliner’i pazara
sunduklarını belirterek, “Adını
değiştirmediğimiz yepyeni bir
seyahat otobüsünü Lions Coach
olarak 2018 yılında pazara
sunacağız.  2018’e yenilikler ve
ödüllerle giriyoruz. 2017 yılı bizler
için keyifli bir yıldı. Her ne kadar
ekonomik zorluklar olsa da MAN
olarak geçen seneki adetlerimiz
kadar sattık. Geçen sene 1200
dolayında seyahat otobüsü
satılmışken, bu yıl hem aşırı rekabet
hem artan maliyetler, yakıt, otoyol
ücretleri, kurlardaki değişimle
birlikte otobüs pazarı geriye gitti. Bu
sene 580-600 dolayında bir otobüs
satışı bekleniyor. Şu anda
530’lerdeyiz. Aralık ayı satışlarıyla
birlikte bu en iyi ihtimalle 600 ile
kapanacak. Ancak biz bu pazarda
129 adetlik satışla yüzde 14 olan
payımızı yüzde 22’ye çıkarttık. 

Konfor ve dizayn ödülleri
2018 yılının da bu seviyelerde

gitmesi bekleniyor.  Kur riski ve
ekonomik şartlar bize bunu
gösteriyor.  Ancak biz Tourliner
otobüsümüz ve yeni Lions Coach
otobüsümüz ile yüzde 22 veya daha
üzerinde bir pazar payı bekliyoruz.
Bu sene sadece ulusal filolar dışında
birçok firmaya MAN otobüslerimizi
sattık. Bu bize büyük keyif verdi.
Ekim ayında yeni Lions Coach
Busworld Fuarı’nda tanıtıldı. 11
aday arasında konfor ve dizayn
ödüllerini aldı. Bu bizim için gurur.
Sektörün 2+1 trendi var ne yazık ki.
Yolcu 2+1 koltuk düzenindeki 38
koltuklu otobüslere alıştı. Bu
otobüsçü için gelir kaybı, ama yolcu
için büyük bir konfor. İki aks 13
metre otobüslere yönelim oldu. Biz
bu trende uzun süre direndik, baktık
ki bu moda bitmiyor iki aks 13 metre
10 santimlik yeni Lions Coach
otobüsümüzü ürettik. Artık otobüs
firmalarının, ‘diğerlerinde var, sizde
niye yok’ sorusuna cevap olarak
hem NEOPLAN grubunda hem
MAN grubunda iki aks 13 metre
otobüslerimiz var diyoruz. Bu
nedenle 2018’den daha da
umutluyuz. En geniş koltuk
aralıkları MAN ve Neoplan
otobüslerinde” dedi. 

Kamyonda yüzde 9,7 
Kamyon Satış Direktörü Serkan

Sara, “Ekim ayı itibariyle kamyon
pazarında yüzde 6’lık bir daralma
vardı. Ama Euro kurunun geri

gelmesi, ertelenen taleplerin
yatırıma dönüşmesi ile Kasım ayı
güzel geçti. Aralık ayı da fena
geçmiyor. Görünen o ki, 12 ton ve
üzerinde 19 bin 800-20 bin arasında
bir pazar olacak.  MAN Kamyon ise
2017 yılında TAİD tarafından
paylaşılan satış rakamlarına
bakıldığında pazar payını en çok
yükselten marka konumunda. İthal
pazarda birinciyiz. Bir numara
olarak da bitireceğiz. Toplam
pazarda da üçüncü sıradayız. Kasım
sonu itibariyle 9,7 pazar payımız var.
Kamyon tarafında 200 adetlik bir
kamu satışı oldu” dedi.

22-23 bin kamyon 
Serkan Sara, 2017 yılında

kamyon pazarı biraz şekil
değiştirdiğini belirterek, “Daha önce
yüzde 60 çekici, yüzde 30 inşaat,
yüzde 10 kargo ile gerçekleşirken bu
yıl bu tamamen tersine döndü.
Yüzde 60 inşaat, yüzde 35 çekici,
geri kalan da kargo satışı oldu. Biz
inşaat grubunda çok güçlü bir
markayız. Bu da satışlarımıza
yansıdı ve pazar payında yüzde
10’lara doğru ilerliyoruz. Bir önceki
nesil araçlara kıyasla yüzde 6,5 yakıt
tasarrufu sağladık. Hem kamyon
hem otobüs tarafında araçlarımız en
düşük yakıt tüketimine sahip
iddiasındayız. 2018 yılında
birinciliklerimize devam etmek
istiyoruz. Kamyon pazarının yüzde
10 artmasını bekliyorum. Toplam
pazarın 22 - 23 bin adet olacağını
düşünüyoruz. Bizim hedefimiz
pazar payında yüzde 10’un üzerine
çıkmak. 2019 yılında seçim var.
Kamu, seçim öncesinde yatırım
yapar. Son iki senedir düşük olan
pazarın yükseleceğine inanıyoruz.
2018’de inşaat ve çekici dağılımının
değişeceğini düşünüyoruz. Çekici
payının yüzde 50 olmasını
bekliyoruz. İnşaat tarafında yüzde
40, yüzde 10’u kargo tarafında
olacak. Çekici tarafında daha fazla
pay almak istiyoruz. İnşaat
tarafındaki büyümeyle birlikte pazar
payında yüzde 10’a geldik. 2018
yılında lanse edeceğimiz yeni
çekicilerimizle yüzde 10 pazar
payına ulaşmayı bekliyoruz” diye
konuştu.

İkinci elde 175 otobüs 
İkinci El Satış Direktörü Aydın

Yumrukçal, “Kamyon pazarı yıla
ağır başladı. Özellikle Euro 5

stokların bitmesi ile ikinci el
kamyon pazarı büyük bir
hareketliliğe kavuştu. Tüm firmalar
ellerindeki kamyonları bitirme
fırsatına sahip oldular ve fiyatlar da
yukarı çıktı. Sıfır satışlarının çok
yüksek olmaması ile takas imkanları
kısıtlandı. Biz, elimizdeki kamyon ve
çekici ihtiyacını karşılamak için
mecburen serbest alımlara yöneldik.
Yılın başlangıcı ve devamındaki
aylar birbirinden farklı oldu.
Minimum stoklarla ilerliyoruz. Yılı
630 adet kamyon ve treylerle
kapatmayı hedefliyoruz. Kamyon ve
çekici tarafında ikinci elde bakım
paketlerini başlatan ilk şirket olduk. 

Geri alım taahhüdü
Sıfır araçlarımız satıldığında, 3

yıl sonra geri alıma yönelik işlemler
yapıldığında, bu araçları bakımdan
geçirip tekrar ikinci üç yıl
sonrasında geri alım tahahüdü ile
satmaya başladık. 6 yıla kadar hem
geri alım tahadüdü ve bakım paketi
sunan ilk ve tek firmayız. Araç 6 yıl
sonra bize geri geldiğinde de
müşteriye sunma imkanına sahibiz.
Otobüs pazarı çok büyük bir
yıpranma yaşadı. Turizm
taşımacılığının olumsuz
etkilenmesi, bireysel taşımacıların
sektörden çekilmesi çok ciddi etkiler
yaptı. Biz geçen sene ile bu sene
arasındaki fiyat farklarını araştırdık:
Euro bazında yüzde 50’ye varan
düşüşler var. TL bazında yüzde 35’e
varan düşüşler var. Biz bakım
paketleri ve geri alım taahhütlü
seçenekleri otobüs tarafında da
sunduk.  Bu satışlar sayesinde
kayıpları telafi etme imkanı bulduk. 

İkinci elde satışlar
600 adetlik sıfır satışın olduğu

bir ortamda biz yıl sonuna kadar 200
kadar ikinci el otobüs satışı
gerçekleştirmiş olacağız. Bunun
yaklaşık yarısı da yurtdışına gitmiş
olacak. Şu ana kadar satışını
yaptığımız  175 adetlik ikinci el
otobüs satışının yüzde 45’ini
Almanya, Belçika, Bosna,
Bulgaristan, İtalya, KKTC, Kosova,
Makedonya, Polonya ve Yunanistan
gibi ülkelere gerçekleştirdiğimiz
yurtdışı satışlar oluşturdu. İlk 2+1
koltuklu otobüsümüzü de Bosna
Hersek’e ihraç ettik. Önümüzdeki
dönemde 2+1 otobüsleri Avrupa’da
niş bir pazar oluşturacağını
düşünüyorum” dedi. 

MAN Genuine Oil
Satış Sonrası Hizmetler

Direktörü Şinasi Ekincioğlu, “Satış
Sonrası Hizmetler sürecindeki
önceliğimiz güvenli bir sürüş
imkanını sunmak ve seyahat
sırasında beklemedikleri
problemlerin çıkmasını da önlemek.
Arızaları mümkün olduğunca da yok
etmektir. Müşterinin ödediği
bedelin karşılığını fazlasıyla aldığını
göstermektir. Ankara’da yedek parça
deposu MAN bünyesi içinde ana
ambarlardan biri haline gelecek
daha önce alt bir ambar olarak
faaliyet gösteriyordu. İki ana ambar
olarak Avrupa’ya hizmet verecek.
Biz yedek parçaları sadece
Türkiye’ye getirerek satmıyoruz,
dünyaya ihraç eden konuma
geliyoruz. Müşterimizin aldığı araçla
daha kârlı bir işletme haline
gelebiliyor mu, ana hedef noktamız
bu.  Marka değerimiz bizim için her
şeyden önemli. MAN motor ömrünü
en yüksek düzeye taşımak için MAN
Genuine Oil’i geliştirdi. MAN
araçları üstün nitelikleri ve kalitesi
ile garanti sürelerinde kilometre

MAN 2018 pazar hedefinde
2017’nin üzerine çıkacak

Finans imkanı
Vdf Finans çatışı altında

çalışmalarına devam eden MAN Finans
otobüs satışının yüzde 65-70’ini,
kamyon satışının yüzde 56'sını, ikinci el
kamyonun da yüzde 35'ini finanse etti.
İkinci el otobüs pazarı daha düşük kaldı.

Otobüs kiralama dönemi 
Otobüs tarafında kiralama dönemi

başladığının dile getirildiğini, bu
konudaki düşüncesi sorulduğunda Can
Cansu’nun cevabı, “Kiralama süreci
üretici tarafında başlamadı, başlamasın.
Daha çok bu konu firmalar ve bireysel
otobüsçüler arasında geçerli. Fakat
ulusal firmaların yoğun dönemde
kullandıkları bir metot bu. Biz üreticiler
olarak bu işe girmemeye çalışıyoruz”
oldu. 

Otobüs firmaları şanslı 
Gelecek yıl 2+1 otobüs lansmanları

ile nasıl bir rekabet yaşanacağı sorusunu
da Can Cansu şu şekilde cevapladı: “Bu
yıl otobüs firmaları şanslı. Rekabet hem
kalite hem ucuzluk getirebilir. Bu
rekabetin kesin kazananı yolcu. Gidişat
yüzde 90-95 2+1 tercihi yönünde. 2+2
alanlar bile 2+1’e dönüştürmek
durumunda kaldılar. Ama şehirlerarası

yolcu taşımacılığında trend 13 metre
2+1, turizm taşımacılığında ise tercih 12
metre 2+2 şeklinde olacak.”  

2+1 niş pazar olacak 
Aydın Yumrukçal: “İkinci elde

Avrupa pazarına yönelik
kilometrelerimiz yüksek. Biz daha düşük
kilometreye sahip otobüsleri tercih ettik.
Yüksek kilometre otobüsleri de satma
imkanına sahipsek de bunun için fiyatta
bir ıskonto ve garanti vermeniz
gerekebilir. Biz de bunu yapmaya
başladık. İlk 2+1 otobüsümüzü de Bosna
Hersek’e ihraç ettik. Avrupa’da
yolculuklar uzuyor ve bu çerçevede
2+1’in belirli bir pazar bulacağını, niş
pazar olacağını düşünüyorum.
Almanya’daki meslektaşlarımızı ikna
etmekte zorlanıyorum, ama bunun
olacağı inancındayım.” 

Serkan Sara: “Önümüzdeki sene,
Türkiye’de, HTA satışlarımız başlıyor.
HTA tarafında yolcu ve yük segmenti
var. Yolcu taşımada daha rekabetçi
olacağımızı düşünüyoruz. Yük tarafında
biraz zorlanacağız. Transit dediğimiz
alanda gireceğiz.”

sınırı taşımıyor. Satış sonrası hizmetler, ayrıca
uzatılmış garanti paketleri, farklı bakım- onarım
paketleri ile müşterilerine, geleceğe yönelik
öngörülebilir maliyetler sunuyor. Garanti süresi
biten müşteriler ise otomatik olarak ‘Müşteri İyi
Niyet Desteği’ sisteminin bir parçası olarak
bakım ve onarımlarında önemli avantajlar
kazanıyorlar. Servislerimizde kullanılan yedek
parçaların garantisini iki yıla çıkardık” dedi. ■

Can
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Serkan
Sara

Aydın
Yumrukçal

Şinasi
Ekincioğlu
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Mercedes-Benz Türk, Yetkili
Bayii Mengerler İstanbul
aracılığı ile gerçekleşen satışla
Transay Taşımacılık filosuna 30
adet daha Sprinter ekledi.

İstanbul merkezli; Kocaeli, Manisa,
İzmir ve İstanbul bölgelerinde
personel taşımacılığı alanında

faaliyet gösteren Transay Taşımacılık,
yeni araç alımında tercihini bir kez
daha Mercedes-Benz’den yana
kullandı. 

Transay Taşımacılık, satın aldığı
30 adet Sprinter aracı Mengerler
Davutpaşa’nın tesisinde 15 Aralık
günü gerçekleşen Transay Taşımacılık
Yönetim Kurulu Başkanı Halim Aydın,
Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari
Araçlar Filo ve Kamu Satış Kısım
Müdürü Soner Gönültaş, Mengerler
Davutpaşa Genel Müdürü Nusret
Güldalı, Hafif Ticari Araçlar Satış
Müdürü Hüseyin Özcan’ın da katıldığı
törenle teslim aldı. 

Yarısı Mercedes 
Transay Taşımacılık Yönetim

Kurulu Başkanı Halim Aydın, araç
yatırımında ilk tercihlerinin her
zaman Mercedes markası olduğuna
dikkat çekerek, “Filomuzda 300’e
yakın özmal araç bulunuyor. Bunun
yarısı Mercedes markasından
oluşuyor. Mercedes markası
dayanıklılığı ile konforu ile her zaman
öne çıkıyor. Satış sonrası hizmetleri
kaliteli” dedi. 

2017 zorlu bir yıl 
2017 yılının zorlu bir yıl olduğunu

belirten Aydın, “Servis sektörü
açısından çok zor bir yıldı. Biz
tedbirlerimizi alıyoruz. Kriz
dönemlerini atlatarak büyümeyi
hedefliyoruz. Ülkemize istihdam
sağlayarak, yatırım yaparak bir adım
önde olmasını arzuluyoruz” diye
konuştu. 

2018’de 150 araç yatırımı 
Transay olarak her yıl belirli bir

yatırım planı oluşturduklarını
vurgulayan Halim Aydın, “2017 yılı
için 105 Sprinter yatırımı söz konusu

idi. Ancak araç azlığı nedeniyle bu sayı
85’te kaldı. Geri kalanı farklı markalar
oldu. 2018 yılında her yıl yüzde 20-30
artar. Gelecek yıl yine 150 dolayında
bir araç yatırımı planımız var” diye
konuştu. 

HTA grubunda birinci 
Mengerler İstanbul Genel Müdürü

Nusret Güldalı, “Transay firması
sektörün önde gelen firmaları
arasında. 1989 yılında kurulan firma
her yıl büyüyor. İşbirliğini
sürdürdüğümüz için gururluyuz. Bizi
tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz.
Araçlarımız hayırlı olsun. Sadece HTA
ürün grubuna, her türlü ihtiyaca
cevap verebilen bir yapı başka bir
yerde yok. Önümüzdeki dönemlerde
turizm de daha pozitif gelişmeler
olursa çok daha hızlı büyüme imkanı
yakalayabiliriz. Bu sene de Mengerler
İstanbul, yılı HTA ürün grubunda
birinci olarak tamamlayacak. 2017
yılına yönelik hedeflerimize ulaştık.
2018’de de hedeflerimizi tutturmak
istiyoruz. Mengerler tüm grup olarak
nüfusun yüzde 55’ine cevap

verebilecek bir yapı içeriyor. 10 ilde
hizmet veriyoruz” dedi. 

Pazar payımız da, satışlarımız
da arttı 

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari
Araçlar Filo ve Kamu Satış Kısım
Müdürü Soner Gönültaş: “Bu sene bir
iki aylık süreçte üretim tarafında
gecikmeler oldu. Ancak geç de olsa
müşterilerin taleplerine cevap
verebildiğimiz için mutluyuz. Geçen
yıl Aralık’ta yine Transay firmasına 55
adetlik bir teslimat gerçekleştirmiştik. 

Bu HTA ürün grubunda tek
seferde yapılan en yüksek teslimattı.
Bu sene de zorluklara rağmen yine
Mercedes-Benz Türk’ü tercih ettiler. 3
yıllık finansman ve kasko hizmeti de
aldılar Transay, bizim tarafımızda çok
büyük öneme sahip. Mercedes-Benz
Türk olarak 50’nci yılımızı
kutladığımız bu özel senede değerli
bir iş ortağımız olan Transay
Taşımacılık’a 30 adet Mercedes-Benz
Sprinter teslimatını gerçekleştirmenin
mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Halim

Aydın’a, Mengerler İstanbul
Genel Müdürü Sayın Nusret
Güldalı ve Hüseyin Özcan’a çok
teşekkür ediyoruz. Yılın ilk 11
ayında pazar aynı. Biz Sprinter
ve Vito grubunda pazar payımızı
ve satışlarımızı yaklaşık yüzde
10 artırdık. Son iki haftalık
süreçte son teslimatlarla yılı
güzel bir şekilde bitirmek
istiyoruz” dedi. 

Başarı için müşteri
memnuniyeti 

Mengerler Davutpaşa Hafif
Ticari Araçlar Satış Müdürü
Hüseyin Özcan, “Hepsi yeni
yatırım. Bu yatırımda Mercedes-
Benz finansman ve sigorta
seçenekleri sunuldu. Bu satışın
3 yıldır HTA ürün grubunda
birinciliğimiz var. Müşteri
odaklı çalışırsanız, size dönüşler
de çok olumlu oluyor. HTA
grubunda birinciliğin en
önemli nedeni müşteri
memnuniyeti” dedi. ■ Deneme yanılma yoluyla

düzeltiliyor 
Okul taşımacılığına yönelik çıkan Yönetmeliği

de değerlendiren Halim Aydın, “Bizim ülkemizde
mevzuatlar hazırlıksız bir şekilde hazırlanır,
deneme yanılma yoluyla düzeltilme çabası içine
girilir. Bazı münferit olayların ardından bu
Yönetmelik çıktı. Ancak diyalog yöntemi ile bu
sorunlar aşılır diye düşünüyorum. Kamera sistemi
ile ilgili ne istendiğine yönelik henüz şartnameler
belli değil. Bu standartların belirlenmesi
gerekiyor” dedi. Daha önce İstanbul UKOME’nin
aldığı Tek Tip Sözleşme kararının değişmesinin
doğru bir adım olduğuna dikkat çeken Aydın,
“Acelece bir sözleşme hazırlandı ve UKOME’den
geçirildi ancak daha sonra akil kişiler oturdu ve tek
tip sözleşmeye yönelik yanlışlıklar giderildi.
Önceki sözleşme tamamen taşerona yönelikti,
işveren tarafını göz ardı ederek sözleşme
yapamazsınız. Bu sözleşme dağ fare doğurdu.
Sektöre araç girişi azaldı. Firmalar araç yatırımı
yapma yönüne gitti. Bu sektör kurumsallaşma
yönünde doğru dürüst adımlar atamadı. Bu
önümüzdeki süreçte oturacak” dedi. 

Mengerler İstanbul’dan Transay’a 30 Sprinter 

Halim

Aydın
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Halim
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Malatya Şehirlerarası
Terminal İşletmesinde
(MAŞTİ), Büyükşehir
Belediyesi yetkilileri ile
TOFED üyesi Malatya
Otobüsçüler Derneği
yönetimi bir araya geldi.  

■ Anıl Özdoğan / Malatya 

Büyükşehir Belediyesi
yetkililerinin organize ettiği
kahvaltılı etkinliğe Genel

Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım,
Ulaştırma Daire Başkanı Zeki
Sayak, Esenlik Genel Müdür
Yardımcısı Kadir Çelik, İl Trafik
Şube Müdürü Hasan Şişman ile
Malatya Otobüsçüler Derneği
Başkanı Fatih Bay ve Yönetim
Kurulu Üyeleri katıldı. Etkinlikte
Malatya Büyükşehir Belediyesi Yeni
Terminaller Şube Müdürü Ahmet
Özer ve MAŞTİ Müdürü Murat
Karakuş otobüsçülerle tanıştı.  

MAŞTİ örnek    
Görüşmede, yeni alınan

güvenlik önlemleri ve ekip
çalışmasının önemine ilişkin
istişarelerde bulunuldu. 

Malatya Otobüsçüler Derneği ile

Belediye yönetimi buluştu 
Şanlıurfa’da

Minibüsler
halk 
otobüsüne
dönüşüyor 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi,
Siverek ilçesinde halk otobüsü
uygulaması başlattı. İlçede

hizmet veren 51 minibüs, halk
otobüsüyle değiştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım
Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama
Şube Müdürlüğü, Siverek ilçesinde
halk otobüsü uygulaması başlattı.
İlçede hizmet veren 51 minibüs,
halk otobüsleri ile değiştirilecek. 51
halk otobüsü de Urfa kart elektronik
ücret toplama sistemine entegreli
olarak çalışacak. Rahat ve konforlu
bir ulaşım için vatandaşların
memnuniyetini önde tutan
Şanlıurfa Belediyesi, ilçede halk
otobüsü uygulamasını en kısa
sürede başlatacak. 

Malatya Otobüsçüler Derneği Başkanı Fatih Bay, MAŞTİ’de
uygulanmaya başlayan x-ray cihazları ile daha güvenli bir hizmet
sunma imkanına kavuştuklarını belirterek, “Bize verdikleri
destekler konusunda Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Emniyete
teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da bölgemizde kaliteli ve
güvenli hizmet sürecinin sağlanabilmesi için yetkililerle diyalog
halinde olmaya, üstümüze düşen sorumlulukları yerine
getirmeye çalışacağız. MAŞTİ hizmet standartları ile tüm sektöre
örnek olmaya devam edecek” dedi. ■
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Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 
düzenlenen İnovaLİG 2017 İnovasyon Döngüsü 
Kategorisi Birincilik Ödülü TEMSA’nın!

Yenilikçi ve Girişimci tüm TEMSA çalışanlarına 
sonsuz teşekkürler.

TEMSA’NIN 
GELECEK ViZYONUNA 

BiR ÖDÜL DAHA.

İNOVASYON 
ÖDÜLÜ YİNE
TEMSA’NIN.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonuyla,
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin
(TİM) tarafından düzenlenen 6.

Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası,
9 Aralık Cumartesi günü İstanbul Kongre
Merkezi’nde düzenlenen kapanış
programı ile sona erdi. Organizasyon
kapsamında,Türkiye’nin önde gelen
otomotiv şirketlerinden Temsa tarafından
üretilen MD9 electriCITY model elektrikli
otobüs, Sabancı Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Güler Sabancı tarafından
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
takdim edildi. Tüm yazılımı ve tasarımı
Türk mühendisler tarafından geliştirilen
araç hakkında yetkililerden detaylı bilgi
alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra
otobüsün performansını test etti. Bugün
ABD pazarında dördüncü konumda
bulunan Temsa’nın, toplam ihracatının 12
bine yakın olduğu bilgisini alan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, projede emeği
geçenleri tebrik etti. 

Yüksek teknoloji
Konuyla ilgili değerlendirmelerde

bulunan Sabancı Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Güler Sabancı, sanayi başta
olmak üzere, faaliyet gösterdikleri tüm
alanlarda yüksek teknolojiye öncelik
verdiklerinin altını çizerken, “Yüksek
teknolojiye yatırım yapan, inovasyon ve
Ar-Ge ile öne çıkan şirketler fark
yaratmayı başarıyor. Son dönemde
yatırımlarını bu alanda yoğunlaştıran
Temsa’nın küresel bir güç olma yolunda
ilerlediğini görmekten de büyük
memnuniyet duyuyoruz. Temsa’nın, artık
teknoloji odaklı bir otomotiv şirketinden
çok, otomotiv üretimi yapan bir teknoloji
şirketi konumuna gelmiş olmasından
gurur duyuyoruz. Yüzde 100 Türk
mühendisliğinin eseri olan
otobüslerimizi, bugün dört kıtada ve 66
ülkede yollarda görebiliyoruz. Temsa
dünya standartlarında teknoloji üretiyor
ve daha temiz bir dünya için yenilikçi
ürünlerine her geçen gün yenilerini
ekliyor. “Yeni Neslin Sabancı’sı” olarak,
önümüzdeki dönemde de Türkiye
ekonomisini dünyada hak ettiği yere
ulaştıracak katma değerli üretimin öncüsü
olmaya, teknoloji odaklı çevreci
yatırımlarımızla ülkemizin ve dünyamızın
sürdürülebilir geleceğine katkıda
bulunmaya devam edeceğiz” ifadelerini
kullandı.

Üç ödül daha…
Sabancı Topluluğu, Türkiye

İhracatçılar Meclisi tarafından
düzenlenen İnovasyon ve Girişimcilik
Haftası’nda üç ödüle layık görüldü.
İnovalig Ödülleri’nde, Sabancı Topluluğu
şirketlerinden Temsa Ulaşım Araçları,
“İnovasyon Döngüsü” kategorisinde
birincilik ödülünün sahibi olurken;
Kordsa da “İnovasyon Stratejisi”
Kategorisi’nde üçüncülük ödülüne layık
görüldü. Ayrıca TİM İnovasyon Özel
Ödülleri kapsamında da Sabancı
Holding’e Açık İnovasyon Özel Ödülü
verildi.  ■

Md9 Electricity hakkında
Gürültü kirliliğini de azaltıyor

- Temsa tarafından taşımacılık
sektörünün ihtiyaçlarına göre
geliştirilen MD9 electriCITY, fosil yakıt
yerine sürdürülebilir bir enerji kaynağı
olan elektrikle çalışıyor, sessiz olmasıyla
şehirlerdeki gürültü kirliliğinin
azaltılmasına da büyük katkı sağlıyor.

- Enerji tüketimi, çevreye duyarlılık
ve verimlilik özellikleriyle öne çıkan
MD9 electriCITY, duraklarda veya son
duraklarda kısa şarjlar yapılarak
güzergâhını tamamlayabiliyor.

- Aracın tüm tasarımı, yazılımı,
bileşen yerleşimi ve araç dinamiği
Temsa’ya ait.

230 kilometrelik menzile sahip
- 63 yolcu kapasiteli MD9

electriCITY; üç kapısı sayesinde hızlı
yolcu indirme-bindirme olanağı
sağlıyor. 

- Dizel bir yakıt tüketen araçta
hareketli yaklaşık 300 parça varken,
elektrikli araçta bu sayı 5’e düşüyor.

- 200kwh batarya ile 230 km menzil
özelliğine sahip olan bu otobüs, 6 saatte
şarj edilebiliyor.

- Bugün itibarıyla aracın yerlilik
oranı yüzde 60 seviyesindeyken, 2020
yılında batarya, motor ve aksların da
Türkiye’de üretilmesiyle, yerlilik
oranının yüzde 98’e ulaşması
planlanıyor.

Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın Temsa
Elektrikli Otobüsle
yolculuğu

Sabancı Holding
Yönetim Kurulu
Başkanı Güler
Sabancı,
Temsa’nın
Elektrikli
Otobüsü Md9
Electrıcıty’yi
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan’a takdim
etti



Belge birleştirmelerini taslakta
yapmıştık ama gelen tepkiler
üzerine birleştirmekten
vazgeçtik. Yönetmeliğimiz
yayınlandıktan ve Ulaştırma
Elektronik Takip ve Denetim
Sistemi (U-ETDS) devreye
girdiğinde sektörün gerçek
büyüklüğünü görebileceğiz.  

Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölge Otobüsçüleri TOFED’in
organize ettiği toplantıda

buluştular. 16 Aralık Cumartesi günü
Diyarbakır’da düzenlenen toplantıya
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel
Müdür Yardımcısı Mahmut Gürses,
Ulaştırma Bölge Müdürleri ile TOFED
Genel Başkanı Birol Özcan, Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Diyarbakır, Mardin,
Malatya, Mersin, Ağrı, Gaziantep,
Kahramanmaraş, Van, Kars, Batman,
Erzincan, Şanlıurfa, Kilis, Adana,
Elazığ, Hatay, Siirt, Erzurum, Şırnak,
Muş, Hatay illerinden otobüsçüler
dernekleri yönetimleriyle çok sayıda
sektör mensubu katıldı. 

Büyükşehirlerde ulaştırma
irtibat büroları 

Toplantının açılış konuşmasını
TOFED Genel Başkanı Birol Özcan
yaptı.  Ulaştırma Bakanlığı ile her
zaman diyalog halinde olduklarını ve
İstanbul Otogarında, Ulaştırma İrtibat
Bürosunu hayata geçirdiklerini
belirten Başkan Özcan, “Ulaştırma
irtibat bürolarının diğer büyükşehir
illerdeki otogarlarda da faaliyete
geçmesini arzu ediyoruz. Böylece
bürokratik işlemler hızlanacak, iş
süreçlerinde daha çok verimlilik
yaşanacak” dedi. 

Sektör zorlu bir süreci yaşıyor 
Taşımacılık sektörünün zorlu bir

süreçten geçtiğine dikkat çeken
Özcan,  “Sektör çok zor bir sürece
girmiştir. Bu toplantıda, bu bölgede
sektörümüzün yaşadığı sorunları açık
açık konuşulmasını arzu ediyoruz.
Taşıma modlarındaki gelişimle bilet
fiyatlarındaki düşüşler sektörümüzü
zorluyor.  Sektör kendi içinde haksız
ve yıkıcı rekabet yaşıyor. Yeni
Yönetmeliğin hazırlanması sürecinde
Bakanlık ile birlikte çalıştık. Bu
çalışmada bize katkı sağlayan Sayın
Mahmut Gürses’e teşekkür ediyoruz.
Biz bir an önce Yönetmeliğin
yayınlanmasını talep ediyoruz.
Bölgedeki sektör mensuplarının
sorunlarına çözüm aramak için bu
toplantının düzenlenmesine öncülük
yaptık. Birlikte çözüm arayışı
yapacağız” dedi. ■

Sektörün büyüklüğü 
TOFED Genel Sekreteri Mevlüt

İlgin de toplantıda yaptığı
konuşmada, öncelikle sektörü
anlamak istediğini söyledi: “Biz
Türkiye’de insanımızın yüzde 90’ını
taşıyan, yılda 7 milyar dolar yatırım
yapan, 2,5 milyar dolar katma değer
üreten ve sadece tarifeli uluslararası
ve yurtiçi sektör boyutuyla 240 bin
insanı istihdam eden devasa bir
sektörüz. Bu rakamın içinde tarifesiz
taşımacılık sektörü yok. Doğu ve
Güneydoğu Anadolulu otobüsçülerin
bu sektör içinde yerine bakarsak…
Otobüs üreticilerinin araçlarını pazara
sunduğunda ilk satış yaptığı yer bu

bölge. Otobüslerin yenilenmesinde ve
gelişiminde bu bölgenin otobüsçüsü
öncü bir güç oldu. Biz kendi kabımıza
sığmıyoruz. Ama kendi içimizde
engelleniyoruz, bu hoş değil. Biz
kanunla kurulmuş bir meslek birliği
olmak istiyoruz.” 

Kaderimizi belediyeler
çizmemeli 

Otogarların yapımına ve
işletilmesine belediyeler tarafından
karar verilmesinin ve sektörün
kaderinin çizilmesinin yanlışlığına
dikkat çeken İlgin, “Belediyeler bunda
aktif olmalı, ama tek başına karar
almamalı. Bu kararlar alınırken
otobüsçüler le birlikte Ulaştırma
Bakanlığı da bu etkin şekilde sürecin
içinde yer almalı” dedi. Sektörün
yaşadığı bir önemli sorunun da sigorta
olduğuna değinen Mevlüt İlgin,
“Otobüsçülerin kaza sonrasında
ödeyeceği tazminatlar konusu çok
ciddi sorunlar oluşturuyor. Bize tek bir
sigorta poliçesi olsun ve manevi
tazminatları da içersin istiyoruz.
Bunun bedeli neyse ödemek istiyoruz”
diye konuştu. 

Yabancıların taşınması sorunu 
Doğu ve Güneydoğulu

otobüsçülerin yaşadığı bir soruna
dikkat çeken İlgin, “Seyahatlerin
sağlanmasında belirli güvenlik
tedbirlerinin alınması doğal, ama
yabancıların taşınmalarında sık sık
cezalarla karşı karşıya kalıyoruz.
Yapılacak bir düzenleme ile bu
sorunun çözümüne imkan tanınmalı.
Bu bölge otobüsçüleri maliyetlerin
düşürülmesinde, haksız ve yıkıcı
rekabetin önlenmesinde, sektörün
yüksek kaliteli hizmet vermesi için çok
ciddi çalışmalar yürüttüler. Sektöre de
örnek oldular” dedi. ■

Bir dokun, bin ah işit! 
Sorunları gündeme taşımak ve

birinci ağızdan dinlemek için bu
toplantının düzenlendiğinin bilgisini
veren Diyarbakır Otobüsçüler
Derneği Başkanı Aydın Özgen
katılımcılara seslendi: “Buradaki
otobüsçülere bir dokunsanız, bin ah
işitirsiniz. Bu sektörün yüzünün
güldüğünü hiç görmedim. Bu
bölgenin en önemli sorunu haksız
rekabetten dolayı fiyat istikrarsızlığı,
yabancıların taşınması, pahalı
akaryakıt ve korsan taşımacılıktır.
Birlik zamanı olduğu inancı ve zararın
neresinden dönülürse kârdır anlayışı
ile birçok il ve otogarı ziyaret ederek
uzlaşmayı sağladık. Ulusal firmalara
çağırımız, çalıştıkları hatlarda bölge
firmaları ile işbirliği yapmalarıdır, bu
sektör için de kazanç olacaktır. Biz
devletin kimlik verdiği vatandaşları
taşıdığımız halde yolda cezalar
yiyoruz, yolcular indiriliyor. Birçok
firmanın otobüsü bağlı. Bu
otobüsçüler, buna rağmen senetlerini
ödemek durumundalar. Yollarda
denetimlerde uygulama farklılıkları
var. Bunların olmaması gerekiyor.
Otogarlarda Göç İdaresi yetkililerinin
olması da bu sorunun çözümüne katkı
sağlar. Samsun Otogarı’nda
yaşadığımız sorunların çözümü
yönünde çalışmalar yapılmasını
istiyoruz.” ■

Hedef ağırlaşan yükü
hafifletmek

Batman Otobüsçüler Derneği
Başkanı Muhyeddin Altun, 2017
yılında yaşadıkları zorlukları aşmak

için çalışmalar yürüttüklerini
belirterek, “Bizim hedefimiz ağırlaşan
yükü bir parça hafifletmektir. Kendi
aramızda birlik ve beraberlik içinde
çalışmamamız da önemli bir sorun.
Kurumsal firmaların bölgede yarattığı
sorunlar oldu. Servis, yazıhane
maliyetlerinin kaldırılması önemliydi.
Biz bu adımları attık, ama kurumsal
firmalar bu adımları atmadı. TOFED
yönetiminin bizi bir araya getirmesini
istiyoruz” dedi. 

Bakanlığa dilekçe yazdık 
TOFED Merkez Yürütme Kurulu

Üyesi Nedim Genç, sektörün haksız ve
yıkıcı rekabet nedeniyle çok zor bir
süreçten geçtiğini vurgulayarak,
“Bakanlığa sahada yaşadığım
deneyimleri içeren bir dilekçe yazdım.
Otogarlara giriş ve çıkış ile park
ücretlerini konu edinen bu dilekçeye
150 firma imza attı. Bakanlık, otogar
ücretlerine yönelik en son tebliği 2015
yılında yayınladı. Bakanlığın bu
ücretlere yönelik bir çözüm bulmasını
bekliyoruz. Park parası ödeme
külfetinden sektörün kurtarılması
gerekiyor. TOFED’in de bu
maliyetlerin azaltılmasına yönelik bir
çalışma yürütmesi gerekiyor. Samsun
Otogarı’ndaki sorunun çözümünü
istiyoruz” dedi. ■

Denetim birçok sorunu çözecek 
Ulaştırma, Denizcilik ve

Haberleşme Bakanlığı Karayolu
Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı
Mahmut Gürses, Yönetmelik
yayınlandıktan sonra U-ETDS
denetim sistemiyle birlikte sektörün
yaşadığı birçok sorunun çözüme
kavuşacağını söyledi: “Firmalar aracın
plakasını, taşıdıkları tüm yolcuların ve
personelinin kimlik numaralarını,
yabancıysa pasaport numarasını
sisteme göndermek zorunda olacak.
Bu verileri Emniyet yetkililerine
transfer edeceğiz. Yabancı yolcu
sorunu böylece aşılmış olacak. Her
yolcunun bagajının biletle
eşleştirilmesi de zorunlu olacak.
Kesilen bilet ücretlerini de
görebileceğiz. Böylece sektörün mali
büyüklüğünü de görebileceğiz.
Taşınan yolcuların sosyal ve ekonomik
durumu konusunda da veriler elde
edilebilecek. Seyahat sıklığını
görebileceğiz. 

Ceza puanı silinecek
Sisteme adapte oluncaya kadar

tüm firmalara yaptırım
uygulamıyoruz. Ama erken sisteme
kim girerse, onun 20 uyarısını peşin
peşin sileceğiz. Mevzuatımıza bir ödül
mekanizması getirdik. Tarifesiz
taşımacılık yapanlar, yolcularını bir
saat öncesinde sisteme girecek. Aracın
hangi firmada olduğu, şoförün kim
olduğu, grubu nereden alıp nereye
götürdüğü önceden öğrenilebilecek.
Bu da yoldan yolcu toplama sıkıntısını
ortadan kaldıracak. Bize veriyi doğru
göndermeyene de yaptırım
uygulayacağız. Elektronik ortamda
denetim sağlanacak. Korsan veya
kapsam dışı taşımacılık önlenecek. 

Notere gitmeden kiralama
Biz bu sistemi taşımacılık

sektörünü daha iyi yönetmek, daha iyi
kontrol etmek için tasarladık. Yepyeni
bir düzen. Güzel neticeler alacağımızı
da düşünüyoruz. Her firmanın bizim
partnerimiz olmasını sağlayacak
argümanlar getiriyoruz. Fiyat
tarifesini, zaman tarifesini, yolcu
bilgilerini elektronik ortamda görme
imkanı sağlıyoruz. Kiralık imkanı
yoktu. Kiralık kayıt imkanını notere
gitmeden sunacağız. Artık Bölge
Müdürlüklerine sizi istemiyoruz,
oturun bilgisayar başında kendi işinizi
yapın. 

Elektronik takip sistemi…
Otogar kalkışlarını da sistem takip

edecek. Herkes her istediği yerden
kalkamayacak. Bunu belediyelerle de
konuşacağız. Belediyeler, yolcu
alınabilecek cep terminalleriyle ilgili
bize bilgileri verirlerse bu
terminallerin hepsini sisteme
eklemeyi düşünüyoruz. 

Bizim elimizde sihirli sopa yok.
Havalimanlarından belediyelerin
yaptığı taşımalar konusunu
soruyorsunuz: İstediğimiz şartları
belediyeler sağladığında onlara da
belge veriyoruz. İzin vermeme gibi bir
lüksümüz yok. 

Biz otobüslerin yüzde 80’lere
düşmesini çoktan bekliyorduk, ama
otobüs sektörü bir yolcu bile
kaybetmedi. Ama şimdi tamamen
ölçeceğiz. Otobüsler ne kadar yolcu
taşıyor. Ben hızlı tren ve demiryoluna
rağmen ben otobüs yolcusunun
azalmadığını düşünüyorum.
Otomobille seyahate rağmen
düşmedi. Ekonomi Bakanlığı’nın
ölçümü bu. 

Tepkiler geldi…
Belge birleştirmelerini taslakta

yapmıştık ama gelen tepkiler üzerine
birleştirmekten vazgeçtik. 

Uluslararası taşımalarda yılda 800
bin sefer izni var, bu arabalarla
yapamazsın deyince 100 bin sefere
düştü. Hala gerçek rakam olduğunu
düşünmüyorum. Demek ki 700 bin
sefer boşmuş veya başka bir seyahat
şekli varmış. Yolcu taşımacılığı
değilmiş. Daha mevzuatı
değiştirmeden 700 bin sefer gitti. 

Firmaların kurulmasının
zorlaştırılmasını istemek doğru değil.
Ticaret serbest. Sistem kendini regüle
ediyor. Ancak bu sistemle biz, seyahat
oranını görebileceğiz. Siz benden
tarife istediğiniz zaman ‘kusura
bakma’ diyebileceğiz, ‘kafanıza göre
hat açmayın’ diyebileceğiz. ■

18 - 24 Aralık 20176 ❭❭ Şehirlerarası

Ulaştırma Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Gürses Diyarbakır’da konuştu: 

Belgeleri birleştirmekten
vazgeçtik FOTOĞRAF: ŞİRVAN OKTAY

GÖRER / DİYARBAKIR

DEVAMI: 11. SAYFADA

Mahmut
Gürses
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Ülkemiz iş dünyasına büyük hizmetlerde bulunan, 
Yolcu taşımacılığı sektörünün sorunlarına duyarlı, 

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Değerli Kardeşim 

BAŞSAĞLIĞI

kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Merhuma Allah’tan rahmet, iş dünyasına, 
TOBB ve İTO camialarımıza, 

yakınlarına, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

İbrahim ÇAĞLAR’ı

Mustafa YILDIRIM
TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı

ve
Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı

İbrahim Çağlar son yolculuğuna 
uğurlandı
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret

Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar için Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde

düzenlenen cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Çağlar'ın İstanbul
Ticaret Odası’ndaki yol arkadaşları, oda borsa başkanları, iş ve
siyaset dünyasından çok sayıda arkadaşı, yakınları ve sevenleri de
katıldı. Taziye mesajlarında Çağlar’ın vefatı ile TOBB camiasının
çok değerli bir ismi kaybettiğini ve üzüntülerini dile getirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından "Değerli
kardeşim İbrahim Çağlar'a tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz.
Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle cemaliyle
müşerref kılsın" dedi. 

Taşımacılık sektörü de İbrahim Çağlar’ı son yolculuğunda
yalnız bırakmadı. ■
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Ülkemiz iş dünyasına
büyük hizmetlerde bulunan 

İstanbul Ticaret Odası Başkanımız

BAŞSAĞLIĞI

kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Merhuma Allah’tan rahmet, iş dünyasına, 
İTO camiamıza, yakınlarına ve kederli ailesine

başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

İbrahim
ÇAĞLAR’ı

Levent BİRANT
Yöneti�m Kurulu Başkanı

Sayın 
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Ülkemiz iş dünyasına büyük hizmetlerde bulunan, 
Yolcu taşımacılığı sektörünün sorunlarına duyarlı, 

İstanbul Ticaret Odası Başkanı

Sayın

BAŞSAĞLIĞI

kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Merhuma Allah’tan rahmet, iş dünyasına, İTO camiasına, 
kederli ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz.

İbrahim ÇAĞLAR’ı

Sümer YIĞCI
Turizm Taşımacıları Derneği Başkanı

Ülkemiz iş dünyasına büyük hizmetlerde bulunan, 
yolcu taşımacılığı sektörünün sorunlarına duyarlı 

İstanbul Ticaret Odası Başkanı

BAŞSAĞLIĞI

kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Merhuma Allah’tan rahmet, iş dünyasına, İTO camiasına, 
taşımacılık sektörüne, 

kederli ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz.

İbrahim ÇAĞLAR’ı
Sayın 

Av. Birol Özcan
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı
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Ülkemiz iş dünyasına büyük hizmetlerde bulunan, 
İstanbul Ticaret Odası Başkanı

BAŞSAĞLIĞI

kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Merhuma Allah’tan rahmet, iş dünyasına, 
İTO camiasına, taşımacılık sektörüne, 

yakınlarına ve kederli ailesine 
başsağlığı ve sabırlar dileriz.

İbrahim
ÇAĞLAR’ı

Sayın 

Bayram KÜLE
Yöneti�m Kurulu Başkanı

LATİF KARAALİ
Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞSAĞLIĞI
Ülkemiz iş dünyasına büyük hizmetlerde bulunan, 

İstanbul Ticaret Odası Başkanı
Sayın

İbrahim ÇAĞLAR’ı
kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Merhuma Allah’tan rahmet, iş dünyasına, 
İTO camiasına, taşımacılık sektörüne, 

yakınlarına, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Fatih Tamay
IPRU Başkanı

BAŞSAĞLIĞI
Ülkemiz iş dünyasına büyük hizmetlerde bulunan, 

İstanbul Ticaret Odası Başkanı
Sayın

İbrahim ÇAĞLAR’ı
kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Merhuma Allah’tan rahmet, iş dünyasına, 
İTO camiasına, taşımacılık sektörüne, 

yakınlarına, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.



Has Bingöl Turizm Genel Müdürü
Hasan Bürkük 

Bakanlıktan, yabancı uyruklu yolcular
konusunda kolaylık sağlamalarını
istiyoruz. Mesela kimlik vermiş
kendilerine, ama biz taşımasını yaptığımız
zaman bize fahiş miktarda ceza yazıyorlar.
Bunların taşınması yasaksa, dolaşmaları
neden yasak değil de serbest? Doğu
Beyazıt, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Elazığ her
yerde ve otogarlarda mülteciler
bulunuyor. Suriyeliler, Afganlılar şehir
merkezlerinde gezdikleri zaman bir
yaptırım yok da biz taşımasını yaptığımız
zaman niye böyle yaptırımlar uygulanıyor,
cezalar uygulanıyor? En kısa zamanda
çözümü bulunması lazım, bunu istiyoruz
Bakanlıktan. 

Öte yandan akaryakıt fiyatları çok
yüksek. Buna bağlı olarak maliyetler de
yükseliyor. Maliyetlerin düşürülmesi
konusunda bir kolaylık sağlanmasını
istiyoruz. Fazla bir isteğimiz yok
Bakanlıktan, mesela, korsan taşıma yapan
minibüsler var, bunun önüne geçilmesini
istiyoruz.  Dünyanın parasını ödeyip belge
alıyoruz, adamın hiçbir belgesi yok,
vergiyi ödeyen biz, belge parasını ödeyen
biz, ama adam minibüs almış korsan
taşımacılık yapıyor. Bunun önüne
geçilmesini ivedilikle istiyoruz. ■

Yeni Diyarbakır Seyahat Sahibi
Cengiz Karakaş 

Vergilerimizi ödeyemeyecek hale
gelmişiz, taksitlerimizi ödeyemeyecek
hale gelmişiz, sektörümüz çok kötü
gidiyor. Akaryakıt konusunu ne siz sorun
ne ben cevaplayayım… Araçlarımızın
fiyatları yarı yarıya düşmüş: 200 bine
aldığımız araba bir yıl sonra 100 bine
düşmüş. Borcunu Euro bazında ödüyoruz,
Euro 320 kuruşken almışız, iki ayda 400

kuruşa çıkmış, bugün 450 kuruş…
Problemler yaşıyoruz sektörümüzde.
Korsan taşımacılık çok oluyor, belgesi
olmayan araçlar burada vızır vızır Adana-
İstanbul gidip geliyor, çalışıyorlar. Biz de
boş gidip geliyoruz, masraflarımız bile
çıkmıyor. Bunun çözülmesini istiyorum. ■

Cesur Bingöl Turizm Genel Müdürü
Mehmet Akdemir 

Sektörümüz gerçekten had safhada
sıkıntılı… Korsan taşımacılık, yakıttaki
artış, maliyet giderlerinin yüksekliği hep
sıkıntı doğuruyor. Gün geçtikçe maliyetler
yükseliyor, ama gelirimiz gün geçtikçe
azalıyor. Onun için büyük sıkıntı
içerisindeyiz. Araçlarımızın
amortismanları da had safhada düşüyor.
Havayollarına çok büyük kolaylıklar
sağlanmış, istediğimiz yolcuyu
taşıyamıyoruz. Havayollarına uygulanan
KDV, ÖTV indirimleri bize uygulanmıyor,
üvey evlat muamelesi görüyoruz,
devletimizin de bu sektöre sahip
çıkmasını bekliyoruz. Sektörümüz büyük
ve önemli, bu sektöre çok büyük
sermayeler ve servetler bağlamış firma
sahipleri ve kurumsal firmalar var.
Devletin bize yardımcı olmasını istiyoruz.
Herkes bu sektörden faydalanıyor,
kurumlar, kuruluşlar, şahıslar
yararlanıyor… Bu kadar çok yararlı olan
bir sektöre devletimizin daha çok destek

olması, katkıda bulunması, sahip çıkması
lazım.  Ulaştırma Bakanlığı, belediyeler,
özel şirketler, hatta artı sivil toplum
örgütleri, bütün firmalar sektörümüzden
faydalanıyor. Bu kadar yardımcı ve yararlı
olan sektöre devletimizin sahip çıkmasını
istiyoruz. Sektörümüz desteklenirse kendi
yağımızda kavrulabiliriz ve ekonomi başta
olmak üzere hayatı güçlendirebiliriz,
yoksa gün geçtikçe eriyip gideceğiz.
Devletimizden en kısa zamanda çare
bulunmasını istediğimiz bunlardır. ■

Diyarbakır, Öz Diyarbakır, Siirt
Petrol Ankara Yazıhane Sahibi
Necdet Fırat 

Sektörün en büyük sıkıntısı, fiyat
istikrarının olmaması… Uçaklarla rekabet
halinde olmamız da büyük sıkıntı…
Afganların bulundukları yerden
ayrılmaları yasak. Ankara’da yakalanan
her Afgan mülteci için otobüslere yolcu
başı bin lira ceza uygulanıyor. Otobüsçü
ne yapsın, nereye başvursun? Otobüsçü
zaten zor durumda, devletimizin de buna
bir çözüm getirmesini rica ediyoruz.
Otobüs 5- 6 yolcuyla kalkıyor. Esnaf zor
durumda, iflasın eşiğinde. Biz, herkese her
zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz, ama
bu sektöre hiçbir zaman yardımcı
olunmuyor. Kamyoncuya, uçaklara, bir de
gemilere her türlü destek verilmekte;
mazot indirimi var, ÖTV indirimi var,
KDV’siz akaryakıt alabiliyorlar, ama kamu
hizmeti yapmasına rağmen otobüsçü
esnafına hiç kimsenin herhangi bir katkısı
bulunmuyor. Sektöre bir el atılmasını arzu
ediyoruz. Hiç olmazsa ÖTV indirimi
sağlanmalı… Mazot 5 lira civarında,
haliyle altından kalkmamız mümkün
değil, tüm esnaf iflas eşiğindedir.
Sektörümüzden binlerce kişi ekmek
yemektedir. Haliyle bu iflas durumu
olursa, çok büyük bir işsizlik meydana
çıkacaktır. Yani esnaf çok zor durumdadır,
herkes bunun farkındadır. ■

Bölge otobüsçüleri
Taşıma Dünyası’na konuştu
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Otobüsçüleri TOFED’in organize ettiği toplantıda buluştular. 16 Aralık
Cumartesi günü Diyarbakır’da düzenlenen toplantıya katılan otobüsçüler yaşadıkları sorunları ve Bakanlıktan
taleplerini Taşıma Dünyası’na dile getirdiler.

FOTOĞRAF ve HABER: ŞİRVAN OKTAY GÖRER / DİYARBAKIR

MAHMUT GÜRSES’E PLAKET

Bölge toplantısında Cumartesi akşamı düzenlenen gala
yemeğinde Karayolu Düzenleme Genel Müdür
Yardımcısı Mahmut Gürses’e sektöre desteklerinden
dolayı TOFED Genel Başkanı Birol Özcan ve Genel
Sekreter Mevlüt İlgin bir plaket sundu.

ANT OTO’YA PLAKET: Diyarbakır’da gerçekleştirilen toplantının sponsorları arasında yer alan Temsa bayisi Ant Otomotiv Yönetim Kurulu
Üyesi Hikmet Göksoy’a TOFED Başkan Yardımcısı Mustafa Özcan tarafından bir teşekkür plaketi sunuldu. 

Toplantıya, Diyarbakır, Mardin, Malatya, Mersin,
Ağrı, Gaziantep, Kahramanmaraş, Van, Kars,
Batman, Erzincan, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Elazığ,
Hatay, Siirt, Erzurum, Şırnak, Muş, Hatay illerinden
otobüsçüler dernekleri yönetimleriyle çok sayıda
sektör mensubu katıldı.
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Minibüs mü, otobüs mü!

Dr. Zeki
Dönmez

TŞOF Başkanı Sayın Fevzi
Apaydın, minibüs cinsi
taşıtlardan küçük otobüs

gibi MTV (Motorlu Taşıtlar
Vergisi) alınmasını eleştirmiş.
Bunun üzerine, minibüs-otobüs
tartışma ve karmaşasına ilişkin
bir yazı yazmaya karar verdim. 

Bundan bağımsız olarak bir
devekuşu örneği vermek
istiyorum. Devekuşuna; kuş mu,
deve mi olduğunu sorsak,
muhtemelen cevap vermede
tereddüt edecek ve ‘niye, ne
maksatla soruyorsun’ diyecektir.
Konu vergiyse, cüssesiyle orantılı
olarak kuşun vergisinin daha az
olduğunu düşünüp muhtemelen
kuş olduğunu söyleyecektir. Ama
konunun bir hak veya menfaat
olduğundan yola çıkarsa kârlı
olacağını düşünüp yine
cüssesiyle orantılı deve cevabını
seçecektir. Bu ikilemi gidermek
için devekuşunun ne olduğunu
net olarak tanımlamak gerekir.
Otobüs ve minibüste de öyle…
Bunlara ilişkin tanımlara bir göz
atalım.

Trafik Kanunu ve
Yönetmeliği

Sürücü dahil 9 koltuğa
(dahil) kadar otomobil ve 9
koltuk üstü otobüs olmak üzere
iki ana tanım var. Minibüs,
otobüs içinde 10-17 koltuklu alt
grup olarak belirtiliyor. Buradaki
koltuk sayıları AB’ye uyum
amaçlı değişiklik sonrası
değerlerdir. Okul taşıtı, servis
aracı gibi tanımlar da var. 

Burada AB’ye uyumlu bir
dünya taşıt tanım düzeni de
bulunuyor. Yolcu taşıtlarını
kapsayan M sınıfı 9 ve altı
koltuklu M1 ve 9 koltuk üzeri
M2 (5 tona kadar) ile M3 (5 tonu
aşan) sınıflarından oluşuyor.
M1’in de 6 çeşidine yer veriliyor. 

Karayolu taşıma
mevzuatı

Burada yolcu taşıtları baştan
beri ikiye ayrılıyor: Otomobil ve
otobüs. Otobüsler de küçük ve
büyük otobüs şeklinde ayrılıyor.
Öncelerde küçük otobüslere,
minibüs de denebileceği
belirtiliyordu. Şimdi bu kalktı.
Bu arada Trafik Kanununun
değişikliğine bağlı olarak bu
taşıtların koltuk kapasiteleri de
düzenlendi. Şimdi, sürücü dahil
otomobiller en fazla 9 koltuklu,
küçük otobüsler 10-17 koltuklu,
büyük otobüsler de 17’den fazla
koltuklu… Tanımlarda geçmese
de bir de 25 koltuk konusu var.
Bundan küçük taşıtlar tarifeli
taşımalarda kullanılamıyor. KTY
taslağında bunun 20’ye
düşürülmesi de yer alıyordu. 

Araç muayenesi
Traktörü bir yana bırakırsak,

burada araçlar muayene ücreti
bakımından büyük ve küçük
diye ayrılıyor. Otobüs büyük
araç grubunda yer alırken
otomobil ve minibüs küçük araç
grubunu oluşturuyor. Yani
minibüs var. 

Taşıt sigortaları
Trafik sigortasında otomobil,

taksi, minibüs ve otobüs
kategorileri bulunuyor. Otobüsler
de 16-30 koltuklu ile 31 ve üzeri
koltuklu şeklinde bölünüyor.
Yani minibüs kategorisi var. 

Trafik sigortası dışında kasko
ve koltuk sigortalarında da
benzer taşıt kategorilerini
görebiliyoruz. 

Bu kategoriler sigorta
primlerini etkiliyor. Bunlar yanı
sıra her ilin farklı sigorta primleri
olabiliyor. 

Motorlu Taşıtlar
Vergisi

Burada, yolcu taşıtlarında
otomobiller yaş bakımından 5,
silindir hacmi bakımından 9
bölüme ayrılıyor. Tabii, buna
göre 45 MTV tipi oluşuyor. 

Minibüs kategorisi var; yaşa
göre 3 türlüsü bulunuyor. 

Otobüsler de 25 ve altı, 26-

35, 36-45 ile 46 ve üzeri
bölümlere ayrılıyor. 3 yaş
kategorisi bunlarda da var. 

Bir de panelvan ve motorlu
karavan türü var ve silindir
hacmine göre 2, yaşa göre de 3
türü söz konusu. 

Bunlar, geçmişe dönük
bilgiler… Bu yıl MTV’de yapılan
yasal değişikliğe göre bunlar da
değişebilir. 

Konunun Maliye ile ilgili
yanı sadece MTV değil.
Araçların alımında da vergiler
söz konusu. Özellikle de ÖTV
çok önemli. Bu da aracın ithal
veya yerli oluşuna göre farklı
yöntemlerle alınabiliyor. Bunun
hesaplanmasında da araç
tanımları yanı sıra tanımın
ötesinde araçlar büyüklüklerine
göre alt vergi dilimlerine tabii
tutuluyorlar. Birde bunlar her yıl
tebliğlerle bildiriliyor hatta yıl
içinde o yılın tebliğinde de
değişiklikler olabiliyor. 

Köprüler açısından
durum

Burada taşıtların
sınıflandırılması hem ücret hem
de geçiş izni bakımından
önemli. Ücrete de esas olan 6
sınıf var. Birinci sınıf; aks
mesafesi 3,20’den az 2 akslı
taşıtları kapsıyor. İkinci sınıf; 2
akslılardan 3,20 ve üzeri aks
mesafeliler. Üçüncü sınıf akslı,
dördüncü sınıf 4-5 akslı ve
beşinci sınıf 6-7-8 akslı
taşıtlardan oluşuyor. Altıncı sınıf
ise motosikletler. 

Osmangazi Köprüsünden bu
sınıfların hepsi geçebiliyor ve
her sınıfın belirli bir ücreti var.
İstanbul’da iş karışıyor…
YSS’den de hepsi geçebiliyor. 15
Temmuz ve FSM köprülerinden
sadece birinci sınıf araçlar ile
tüm yolcu servis araçları ve
toplu taşıma araçları geçebiliyor.
Üstelik bunlardaki ücretler
YSS’den farklı ve bu fark
geçebilen taşıtların lehine. Diğer
köprülerden geçme hakkı
olduğu halde YSS’yi kullananlar
da daha yüksek ücret
ödemekteler. Daha da önemlisi
bunlardan geçemeyen taşıtlar,
istemedikleri halde YSS’den hem
zorunlu olarak hem de yüksek
bedelle geçiyorlar. 

Minibüs yaşıyor
mu? 

Görüldüğü üzere; yolcu
taşıtları ile ilgili farklı işlemlerde
farklı sınıflamalar var. Buna göre
kiminde minibüsten söz
edilirken, kiminde yer almıyor.
‘Minibüs ne yaşar, ne yaşamaz’
demek mümkün. Böyle olunca
da insanlar yapılan işlemlerin
doğruluğundan şüphe edip
şikayette bulunabiliyorlar. Trafik
Kanunu ana taşıt türü olarak,
minibüsü tanımlardan
çıkarmışsa, diğerleri de buna
uyumlu hale gelmeli. 10 koltuk
ve üzeri tüm taşıtlar otobüstür
diyerek, hepsine aynı muameleyi
yapmak doğru olmaz. Yani
minibüslerden, ayrıma gitmeden
otobüs gibi vergi almak veya
minibüs tanımı olduğunda
bundan daha büyük olan
otobüsler için getirilen vergiyi
almak hakkaniyetle bağdaşmaz.
Herkesi mümkün olduğunca
tatmin edecek bir gruplama
bulunmalı. Benim önerim
otobüsleri; 10-17 koltuklu
küçük, 18-30 koltuklu orta ile 31
ve üstü koltuklu büyük otobüs
şeklinde üç kategoriye ayırmanın
uygun olacağı yönündedir. 10-
17 koltuk grubu bir anlamda
küçük otobüs yani minibüse
tekabül etmektedir.     

Benimsenecek tanımlamanın
önce Trafik Kanununa, sonra da
buna uyumlu olarak diğer
mevzuata aynı esaslı olarak
konulması gerekir. Bu ayrımı
yeterli görmeyen kurumlar ana
sınıflamaya uymak kaydıyla alt
gruplar oluşturabilir. Örneğin;
17-30 koltuklu orta otobüs
grubunun 17-24 ve 25-30
şeklinde, 31 ve üzeri koltuklu
büyük otobüs grubunun da 31-
45 ile 46 ve üzeri şeklinde
ayrılması mümkün olabilir. ■
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Anadolu Isuzu’nun
Ankara bayisi Gençler
Oto, Anadolu Isuzu
Otobüs iş Birimi Satış
Direktörü Tunç
Karabulut, Ankara
Otogarı Kooperatifi
AŞTİ Başkanı Ethem
Ateş, Başkan
Yardımcısı Metin
Cevizci ve Yönetim
Kurulu üyelerinin
katılımıyla gerçekleşen
törende 10 adet Novo
Citi otobüs teslimatı
gerçekleştirdi.

14 farklı ilde Anadolu
Isuzu’nun yetkili
satıcısı olarak

faaliyetlerine devam eden
Öztopraklar Otomotiv,
Bayburt Seyahat’e 1 adet
Isuzu Novo Lux teslim etti.
Törene Anadolu Isuzu
adına Otobüs Bölge Satış
Sorumluları Murat Küçük,

Emin Günışık ve Burak
Darıcı da katıldı.

Manisa’da Barem
Turizm’e 10 adet Novo Lux
araç temsi edildi. Anadolu
Isuzu Otobüs iş Birimi Satış
Direktörü Tunç Karabulut,
Anadolu Isuzu Otobüs Satış
Yöneticileri Onur
Çetinkaya, Ferhat Sancaklı
ve Anadolu Isuzu Otobüs
Bölge Satış Sorumlusu
Emin Günışık’ın katıldığı
törende Isuzu Manisa ve
Uşak yetkili satıcısı Yükseliş
Otomotiv, Barem Turizm’in
araçlarını teslim etti.

Niğde, Kayseri,
Nevşehir, Yozgat, Sivas ve
Tokat’ta faaliyet gösteren
Anadolu Isuzu yetkili
satıcısı Okur Otomotiv, 4
adet Isuzu Novo Lux model
aracı Niğde Acar Seyahat’e
teslim etti. Törende aynı
zamanda daha önceden
teslim edilen Isuzu marka
araç filosu da sergilendi.
Yoğun katılımın
gerçekleştiği törene AIOS
Otobüs İş Birimi Satış

Direktörü Tunç Karabulut,

Emniyet Müdürü Salim

Çobanoğlu, Belediye

başkanı Rıfat Özkan, Milli

Eğitim Müdürü H. İbrahim

Yaşar, Özel İdare Sekreteri

Ali Nebol, Ticaret Borsası

Müdürü Şevket Katırcıoğlu,

Müsiad Başkanı Şerafettin

Aydoğan, İl Genel Meclisi

Başkanı Bülent Küçüktuna,

Ak Parti il yönetimi, MHP il

başkanı Ali Güngör, Niğde

il müdürü Nejdet Yılmaz,

Anadolu Isuzu Otobüs

Bölümü Satış Yöneticileri

Onur Çetinkaya, Ferhat

Sancaklı, Anadolu Isuzu

Otobüs Bölümü Bölge Satış

Sorumluları Murat Küçük,

Emin Günışık ve Burak

Darıcı katıldı. ■

Anadolu Isuzu’nun yerli araç üretim kalitesi,

Japonya standartlarında tescillendi

Niğde

Ankara

Anadolu Isuzu’dan 

Dört şehire
25 otobüs

BayburtManisa

GURUR DUYUYORUZ
Anadolu Isuzu Genel Müdürü

Tuğrul Arıkan, sertifika töreninde
yaptığı konuşmada şu bilgileri verdi:
“Anadolu Isuzu’daki kalite odaklı
çalışmalarımızın sonucunu bugün bir
kez daha almış olmaktan gurur
duyuyoruz. İki sertifikamızı yenilerken,
otobüs fabrikamız ile Isuzu’nun Japonya
dışında bu sertifikaya sahip olan tek
fabrika olmaya hak kazandık. 2015
verilerine göre; dünyada IMM
sertifikasına sahip toplam 14 kuruluştan
biriyiz. Bunlardan 8’i Japonya’da.
Anadolu Isuzu ise Asya kıtası dışında yer
alan tek IMM sertifikalı kuruluş olma
özelliğine sahip. IMM belgesi, kriterleri
yerine getirmeyen, başarısız olan
şirketlerden geri de alınabilmektedir.
Ancak biz, iyi bir takım olarak bu
başarımızı önümüzdeki dönemde de
sürdürmeye kararlıyız. Bu sonuca
ulaşmak için özveriyle ve titizlikle
çalışan, emeği geçen tüm çalışma
arkadaşlarıma içten teşekkürlerimi
sunuyorum.” ■

Isuzu Japonya ekibinin,
Anadolu Isuzu’nun
Türkiye’deki tüm üretim
alanlarında yaptığı
denetleme ve
değerlendirme
çalışmaları sonuçlandı.
450 prosedür titizlikle
incelenerek, kamyon
fabrikası ve D-max
hatları için var olan
IMM Sertifikası
yenilenirken, otobüs
fabrikası da ilk kez IMM
Sertifikası almaya hak
kazandı. Böylece
Anadolu Isuzu, Asya
kıtası dışında IMM
sertifikasına sahip olan
tek fabrika oldu.

Anadolu Isuzu, Isuzu
Japonya’nın üstün
üretim ve kalite

yönetimi sertifikası IMM’i
otobüs fabrikası için de
almaya hak kazandı.
Japonya’dan gelen uzman
Isuzu ekibi, Anadolu

Isuzu’daki üretim
sahalarında yaptığı
denetimler ve 450 soruluk
listenin kusursuz olmasıyla
teknik incelemelerini
tamamladı. Bu inceleme
sırasında tüm yerli üretim ve
kalite süreçlerinin Japonya
standartlarında olduğu
belirtilirken; lojistik, insan
kaynakları, satış sonrasına
kadar tüm çalışmalar Japon
uzmanlar tarafından
değerlendirilerek, IMM
(Isuzu Manufacturing
Managemet) belgesinin
yenilenmesi hakkına sahip
oldu. 450 prosedürün
incelenmesinin ardından
Anadolu Isuzu kamyon
fabrikası ve D-max hatları
için var olan IMM
Sertifikasının geçerlilik
süresi uzatılırken, Anadolu
Isuzu otobüs fabrikası da
incelemelerin ardından ilk
kez IMM Sertifikasına sahip
oldu. Böylelikle Isuzu
Japonya, Anadolu Isuzu‘nun
üretim ve kalite süreçlerini
belirlenen kalite standartlara
göre yönettiğini doğruladı ve
yerli üretimin kalitesini
tescillemiş oldu.

Tuğrul

Arıkan
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Mustafa
Yıldırım
TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı 
Sektör Meclis Başkanı

İbrahim Çağlar’ın 
ardından 

İstanbul Ticaret Odası Başkanımız, aynı
zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim

Çağlar, kardeşimizi kaybettik. Bütün iş
dünyasına, İTO’ya ve TOBB camiasına baş
sağlığı diliyorum. 

İbrahim Çağlar’ın ölümüne halen
inanamıyorum. Ölüm kimseye yakışmaz ama
ona hiç yakışmadı. Son derece neşeli, sağlığına
dikkat eden bir kardeşimizdi. İbrahim Çağlar her
an çıkıp gelecekmiş gibi bir his bıraktı içimizde.
Hakikatten ölüm ona yakışmadı, son derece
yardımsever bir başkandı. 

Sektörümüzle ilgili hangi talebimiz olduysa
bizi hiç geri çevirmedi. Belediye Başkanımıza
taleplerimizi iletmek istediğimizde, yanımızda
yer aldı, sorunlarımızı gündeme getirdi. Kamu
tarafında bir randevu almak gerektiğinde, bizim
için randevu alır, her konuda destek vermeye
büyük özen ve çaba gösterirdi. Bakan olduğu
dönemde Sayın Binali Yıldırım’ı, İTO’da bizlerle
buluşturmak için de katkılarda bulundu.
Sorunlarımızı içeren konularda Bakanların
İTO’da bizleri dinlemesi için imkanlar sağladı.
Hangi sıkıntımız olursa yanımızda olduğunu
hep gösterdi.  İbrahim Çağlar, yapısı itibariyle de
pozitif bir insandı. Bütün camiaya sektör
komitelerine, meclis üyelerine her türlü desteği
vermeye gayret gösteren bir insandı.
Toplantılarda, bazen tansiyon yükseldiğinde,
düşmesini sağlayan bir kardeşimizdi.   

Çağlar’ın ismini yaşatmak 
İbrahim Çağlar’ı yaklaşık 15 seneden beri

tanıyorum. Hem iş dünyasında hem de Oda
yönetiminde başarılı bir kardeşimizdi. Bundan
sonra, İTO’ya yakışan, İbrahim Çağlar ismini
yaşatmaktır. Hep birlikte onun ismini yaşatmak
için elimizden geleni yapacağız. Çünkü o bunu
hak eden bir kardeşimizdi. Ailesine, yakınlarına
ve İTO, TOBB camiasına bir kez daha başsağlığı
dileklerimi iletiyorum.

11. Kalkınma Planı toplantısı 
Ankara’da, iki gün, Ekonomi Bakanlığı ile

11. Kalkınma Planı’na yönelik çalışmalar
içerisinde yer aldık. Bunun devamı da gelecek.
Dile getirdiğimiz talepler arasında ulaşım
modları arasında entegrasyonun sağlanması,
Bakanlıklar arasında koordinasyonun
kurulmasını sağlayacak bir heyetin hayata
geçirilmesi de vardı. Bütün havalimanlarının,
tren garlarının yapımında Ulaştırma Bakanlığı
karar verici noktada, ama otogarlar yerel
yönetimlerin keyfine bırakılmış, bunun
yanlışlığına da dikkat çektik. Bu durumun
sektörümüzü ulusal ulaşım sistemlerinden
kopardığını ifade ettik. Ülkemizin bir ulaşım
kimliğine ihtiyacı olduğunu dile getirdik.
Ulaşımda maliyetlerin arttığını ve yolcu
taşımacılığında KDV’nin yüzde 8’e düşürülmesi
konusunu da gündeme getirdik. Kamunun
taşıma işletmeciliğinden çekilip, altyapı yapma,
düzenleme ve denetleme unsuru olarak görev
yapmasını istedik.  Yönetme gücünü kötüye
kullanan kamu kurumlarının tekel
oluşturduğunu ifade ettik. Türkiye genelinde 50
bin otobüsün atıl duruma düştüğünü söyledik.
Otobüslerin yurtdışına ihracatı konusunda
teşviklerin verilmesi gerektiğini de dile getirdik. 

Yasa çıkarılmalı
Toplu Ulaşım Yasası’nın gerekliliğini de

vurguladık. Bu yasanın ilgili tüm Bakanlıkların
alanını kapsayacak şekilde düzenlenmesi
gerekiyor. Köprü ve otoyol ücretlendirmelerinin
daha adil olmasını talep ettik. 3’üncü köprü ve
Avrasya’nın yapılmasıyla ikinci köprüyü
kullanan daha çok bireysel araç kullanıcıları
rahatladı, ama otobüsçüye ağır bedeller
ödettirildiğini söyledik.  Otobüsçünün de ikinci
köprüyü kullanmasının yolunun açılmasını
istedik, bu isteğimizi her zeminde dile
getireceğiz, çünkü gerçekten çok büyük sıkıntı
yaşanıyor. Hem ulaşım maliyeti artıyor hem de
zaman açısından çok büyük kayıplar yaşanıyor.
Otobüsler toplu taşıma statüsünde
değerlendirmeli ve geçiş üstünlüğü sağlanmasını
talep ettik. Otogarların yapımını ve işletimini
mutlaka özel sektörün yapması gerektiğini de
söyledik. 

Sektörümüze müjde!
Geçen hafta Enerji Piyasası Düzenleme

Kurumu Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz’ı da
ziyaret ettik. Akaryakıt indirimlerinin kaldırılması
konusunda bir görüşmemiz oldu. Biz bu
indirimlerin kalkması halinde maliyetlerinin her
alana yansıyacağını ifade ettik. EPDK Başkanına,
sektörlerimiz adına teşekkür ediyorum, son
derece olgun ve makul yaklaştı bize. “Evet, bu
yönde talepler var ama biz 80 milyon insanın
menfaati için burada oturuyoruz” dedi.
İndirimlerin kaldırılmasını değil, daha da
artırılması gerektiğini kendisi de ifade etti.
Buradan sektörümüze müjde olarak verebiliriz.
Şu anda böyle bir çalışmanın olmadığını en
yetkili ağızdan duyduk.  Sayın Bakanımıza da
bu konuyu iletmeyi planladık ama EPDK
Başkanı Sayın Yılmaz’ın bu açıklamalarından
sonra gerek kalmadı. Sayın Bakanımızı sadece
teşekkür etmek için ziyaret ederiz. Şu an
gündemde böyle bir sorun yok.

Herkese iyi haftalar diliyorum. ■

Geçen haftaki yazıdan
sonra,“Bu ne abi, pehlivan
tefrikası gibi durmadan
uzatıyorsun, neden sadede
birden gelmiyorsun” diyenler
oldu. Doğrudur. Rahmetli Murat
Sertoğlu’nun eski bir pehlivan
mahlası altında günlük
gazetelerde yayınladığı,
efsanevi Kırkpınar
başpehlivanlarının arasında
geçen yağlı güreş yazılarını çok
okudum. Durumu buna
bağlıyorum. Bir künde oyununu,
pehlivanın künde atıp yenişini
rahmetli üç günde anlatırdı,
merak uyansın ve ertesi gün
tefrika okunsun diye. 

Merak etmeyin, söz veriyorum,
İspanya’da ulaşım konusunu
bir ayda bitireceğim!

İspanya’da otobüs biletleri ve
satış sistemleri

İspanya’da tüm otobüs biletlerinin
şehiriçi dahil E-bilet olduğunu ve mali
geçerliliği olduğunu öncelikle
belirterek devam edelim yazı dizimize.
İspanya’da tüm seyahat hizmetleri
biletlerinin yüzde 92’sinin internet
üzerinden ve elektronik ortamda
satıldığını söyleyeyim. Kağıt bilete
ihtiyacınız yok. Bilet çıktınızı, adınızı
ve soyadınızı söyleyerek veya cep
telefonuza gönderilen kare kodu
şoföre göstererek otobüse
binebiliyorsunuz. 

İspanya’da kısa, orta ve uzun
mesafelerde otobüste yer varsa
rezervasyonunuz olsun olmasın
otobüste şoföre para ödeyerek  bilet
alabiliyorsunuz. İlk kalkış noktasından
itibaren ara duraktan veya mola
yerinden otobüse binebilirsiniz.
Kısıtlama yok. 

Şehirlerarası otobüs biletlerine
gelince, işletmelerin web sitelerinden,
ulusal ve uluslararası seyahat
portallarından ve tüm yolcu
terminellerinde bulunan bilet
makinelerinden alabiliyorsunuz. 

Cep telefonunuzdan, oturduğunuz
yerde tüm İspanya içinde, uçak, yht,
tren, otobüs biletlerinizi alabiliyor,
seyahat planlaması yapabiliyorsunuz. 

Kullanışlı portal
Otobüs ulaşımı için ALSA,

MONBUS, ile alternatif olarak, küçük
otobüs şirketlerinin çoğunu da içeren
çok kullanışlı bir portal olan
MOVELLİA'yı kullanabiliyorsunuz.
Bunun dışında havalimanı, tren garı ve
otogarlardaki işletmelerin kendi bilet
otomatlarından bilet alabiliyorsunuz.
ALSA ve AVAZA bilet makineleri yaygın
olarak kullanılıyor ve terminallerde
dikkat çekiyor. Bu makineler kullanım
ve ödeme sistemleri açısından çok
kolay ve basit şekilde düzenlenmiş,
gideceğiniz yer ile tarihi yazıyorsunuz,
bulunduğunuz saatten itibaren gün
içinde tüm seferleri sıralıyor ve
seferlerle ilgili tarifeyi kağıt çıktı olarak
alabiliyorsunuz. Gece yolculuğu, direk
seferler, otobüsün standardı ve
engelliye uygun olup olmadığı gibi
seçenekler, bilet ücretiyle, liste halinde
görsel ve basılı olarak sunuluyor. 

Buraya kadar bilet makineleri ve
koltuk seçiminde -bayan ayrımı
dışında- ülkemizle İspanya arasında
önemli bir fark göremedim. Bizde de
işletmeler kendi web siteleri üzerinden
bilet satabiliyorlar, bizde de ulaşım
portalları var. Fark şu: biz, şirket ve
acente kontenjanı ayırıyoruz, bayram
ve pik tarihlerde internet satışlarını
kapatıyor veya en asgariye indiriyoruz.
İnternet sitelerine ve portallarına tüm
satışları ve koltukları açmıyoruz,
İspanya’da böyle bir uygulama yok. En
az altı aylık süreyle hatta bazı
işletmelerde bir yıllık süreyle tüm
seferler satışa açık. 

Gelişme ile gelen yenilik
Dünyada ve ülkemizde havayolu

taşımacılığının yaygınlaşmasıyla
artan yolculuklar, sayısal
teknolojinin bu sektöre getirdiği
karşı konulamaz nitelikteki
yeniliklerin ülkemiz dışında
birçok ülkede kullanılması
malesef sektörümüze bir
gösterge olmadı. Bu gelişmeyi
uzaktan ve endişeyle izledik;
nasıl uyum sağlayacağımızı, bu
durumu nasıl fırsata
çevirebileceğimizi düşünmedik.
Bilet satış acentelerini
koruyacağız, onlar bizim
parçamız, bu sektörün gerçeği

diye bu günlere geldik. 

Bıçak kemiğe
dayandı

Sektörün dışından
birilerinin bu ulaşım
portallarını kurup bizim
sırtımızdan milyonlarca
bilet satmasına izin
verdik. Bizler, işletmeler
olarak bir araya gelerek
böyle bir portal
oluşturalım diye
düşünemedik, düşünen
ve önerenleri de
engelledik. 

Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
bile bu durumu gördü ve bizlere örnek
olabilecek ulusal ulaşım portalını
hayata geçirdi. Otobüs işletmeleri
olarak bu portala girmeye bile direndik
ve hâlâ direniyoruz. 

Seyahat acentelerinin son on yılda
düştüğü durumu göremedik.
Uluslararası dev seyahat portallarıyla
rekabet edemiyorlar, eskiye göre asli
işlerinden para kazanamıyorlar, ulusal
ve uluslararası seyahat portallarının
yasaklanmasından medet umar hale
geldiler. 

Uçak bileti almak otel
rezervasyonu yaptırmak için
günümüzde Seyahat acentesine ve
THY ve PEGASUS ofisine giden var mı,
soruyorum size!

Uçak biletlerinimizi, biz kendimiz
internet ortamında alabiliyor ve
seyahat ediyor olmamıza,
kolaylıklarını görmemize ve
yaşamamıza rağmen bu kolaylığın
sektörümüzde uygulanmasına neden
direniyoruz? Anlamakta güçlük
çekiyorum. 

Bilet satış acenteciliği sistemini bir
an önce sorgulamalı ve bunların kısa
vadede kaldırması gerektiğini
düşünüyorum. 

E-bilete özendirilmeli
Sektörümüzün acenteliğin

kaldırılması, sektörün E-bilete
geçişinin özendirilmesi ve
hızlandırılması, şehiriçi ücretsiz
servislerin kaldırılması konularında
dünya örneklerine ve uygulamalarına
bakarak yeniden yapılanması
gerektiğini göremedik. Dünyada, tüm
ulaşım sistemlerinde uygulanan
teknolojik gelişmeleri uçak biletleme
teknolojilerini ve uygulanabilirliğini
takip ederek işimize uygulanması ve
yararlanılması düşüncesi maalesef
geliştirilemedi. Bu konuda yazdığımız
birçok yazı da dikkate alınmadı. 

Ne yazık ki, bugün sektörümüz
mesleğimiz bu tutum yüzünden çok
ağır yara aldı kan kaybediyor.
Müdahele edilmezse ölüm kaçınılmaz
olacak. Acentelerin kaldırılması ve E-
bilete geçiş en az sektörümüze net
yüzde 20 tasarruf sağlayacak bilet satış
maliyetlerimiz yüzde 5’in bile altına
düşecektir. 

Otobüsler ve standartları
İspanya’da otobüsler marka ve

model olarak ülkemizden farklı değil.
Öncellikle tüm otobüs üretici
markaları var. Mercedes Benz, Setra,
Irizar markası altında MAN en sık
karşılaşılan marka ve modeller.
Bilindiği gibi Mercedes, Scania, Volvo
motor ve aktarma organları altyapısı
üzerinde siparişe göre otobüs karesörü
üretiyor. İthal otobüsler de var.
Mercedes, Fiat, Setra otobüsler
şehirlerarası ve turizmde çalışıyor. 10
yaştan yaşlı otobüs görmedim. 

Turizm araçları şehirlerarası
otobüslerden daha gösterişli ve yeni. İç
konforları, standartları ve koltuk
kaliteleri daha yüksek.
Şehirlerarasında çalışan otobüsler iki
standart belirlemiş: Standart ve
Premium servis. Özellikle 500 ve 500
km üzerindeki hatlarda ve havalanı
seferlerinde bazı seferler Premium
olarak düzenleniyor. Premium
seferlerin ücretleri pahalı ve standar
ücretin yaklaşık  iki katı. 

Örneğin, Garanada Madrid arası
430 km normal servis 18,59€, premium
servis 42,96€. Yüzden yüzden bile

pahalı. 
Otobüslerde servis ve

ikram yok. Host, hostes,
yardımcı personel yok.
Araçlarda WC var.
Premium otobüslerde
kablosuz internet ve
elektrik/usb şarj imkanı
var. Çoğu otobüste engelli
asansörü bulunuyor. 

Koltuk standardı
yüksek

Premium servislerde
koltuk standartları yüksek,
vücudu saran yapıya sahip
ergonomik deri koltuk.

Konfor için bir ya da iki sıralı koltuklu
dizayn edilmişler. Okuma lambası,
karşılıklı oturma düzeninde ekstra
büyük katlanır masa, karşılıklı masalı
oturma imkanı (4 koltuk ile sınırlı)
magazin rafı, çıkarılabilir askı ve özel
eşya gözü. Hava sirkülasyonlu klima
optimal. Bebekler için özel koltuk ve
emniyet kemeri tahsis edilmekte.
İnternet, WI-FI ve elektrik prizleri var.
Dokunmatik koltuk arkası ekranlar,
araç içi genel maksatlı kalkış ve varış
saatleri ile GPS otobüsün bulunduğu
yeri bildiren bilgi ekranları var. Bagaj
alımı ve teslimi ve evcil hayvan taşıma
imkanı ekrandan seyahat planlaması
ve bilet alma imkanı sunuluyor. Ayrıca
kalkış ve varış terminallerinde özel
peron ve yolcu otomobili için belli
süreli ücretsiz otopark imkanı
tanınmaktadır. Gece seyahatlerinde
dinlenme seti yastık ve battaniye
verilmektedir. 

Hizmetini alan bedelini öder
Tekerlekli sandalye ve platform

asansörlü kullanıcılar için koltuk tahsis
edilmektedir. Engelliler veya yaşlı
insanlar için özel yardım hizmeti
verilmektedir. Tüm otobüsler
engellilere uygun değildir. 

Bazı seferlerde engellilere uygun
asansör sistemi olan otobüsler hizmet
vermektedir. Engelli yolcunun
durumunu belirtmesi halinde,
gideceği hatta hangi saatlerde
engelliye uygun otobüs olduğu
tarifelerde belirtilmektedir. Bu durum
normal ve premium servislerin hepsi
için geçerlidir. 

Buna ek olarak premium
otobüsler, güvenlik açısından en son
teknolojileri içeren son model
otobüslerle hizmet vermektedir. 

Yukarıda Premium servislerin
verdiği hizmet ve ikramların
ülkemizde birçok firma tarafından
verildiğini biliyoruz. Hatta ücretsiz
olarak veriyoruz. İspanya’da firma ne
veriyorsa karşılığını alıyor, fark bu. Ek
hiçbir hizmet almıyorsanız otobüs
bileti ucuz, hizmet alıyorsanız
standarları yüksek otobüsü
seçiyorsunuz, bilet ücreti de yüksek.
Bizde yapılamaz mı? Yapılabilir,
yapılıyordu. . . Varan ve Ulusoy bu
çıtayı bir dönem yükseltmişti.
Karşılığını son dönemde alamadı.
Sonuç ortada! 

Biz, rekabet açısından yolcuya
hizmet vermeliyiz mantığıyla biraz da
taklitle standartları sürekli artırıyoruz.
Bedelini yolcudan almıyoruz. Hizmeti
alan bedelini öder. Bu konuyu da
sektörün ciddi şekilde eğilmesi lazım. 

Bu hizmetin veriliş ve sunuluşu da
önemli. İnsan kalitesi eğitimi,
personel, insana verilen değer ve
sunum açısından bakıldığında
İspanya’nın çok gerisindeyiz. 

Otobüs bilet fiyatları 
İspanya’da otobüs bilet ücretleri

taşıma mesafelerine bakıldığında
ülkemizle aynı diyebiliriz. 

Motorin litre Fiyatı 1.20€ = 5,42 TL.
Yukarıda yazdım; 240 km Sevilla-
Garanada arasına 14€ ödedim yani
63,00 TL. Otobüs tamamen doluydu.
Bu mesafe kısa olmasına rağmen
ücreti yüksek ve standart bir otobüstü.
Koltuk arkası ekran, internet erişimi
bile yoktu. 

Garanada Madrid arası 430km
18,59€ yani 85 TL ödedik. Koltuk arkası
ekran, müzik, film, oyun ve internet
hizmeti vardı. Servis, ikram, host-

hostes yoktu. Otobüste 35 yolcu vardı.
Gayet güzel bir yolculukla yolda bir
kez mola vererek 5 saatte Madrid’e
ulaştık. Yolda şoför mükemmel araç
sürdü, hiç hata yapmadı, hız
kurallarına riayet etti. Tereyağından kıl
çeker gibi bir sürüş tekniği vardı.
Rötardar dışında,  frene bile basmadı.
Otobüsümüz SETRA Top Class S 517
HDH idi. Otomatik vites olduğunu
belirteyim. 

İspanya’da otobüs biletlerinde
aynı uçak biletlerinde olduğu gibi
değişken ve esnek fiyat uygulanıyor.
Talebin artması halinde fiyatlar
yükseliyor, azalması durumunda
yükseliyor, seyahatin tarihi yakınsa
yüksek, ileri bir tarihe bilet alacaksınız
fiyatlar düşüyor. Bazı hat ve seferlerde
özel indirimli ve promosyonlu bilet
alabiliyorsunuz. 

Bilet fiyatları…
Bu gün itibariyle bilet fiyatlarını

vereyim: Sevilla’dan Granada,249 Km
5,25€, dikkat ederseniz 15 gün önce
(Sevilla Film Festivali zamanında) ben
bu parkura 14€ ödemiştim. Sevilla’dan
Malaga 205 km 5,25€, Barselona
979km 45,25€, Zaragoza 818km 78,45€.
Madrid-Barselona, 625 km 15,45€.
Barselona-Salamanca 900 km 35,15€.
Dikkat ederseniz kış dolayısıyla fiyatlar
aşağıya çekilmiş. Önemli oranda
indirimler yapılmış. 

Buradan çıkardığım sonuç: Arz ve
talep dengesine göre bilet fiyatlarında
her zaman oynama yapabiliyorlar.
Yasal bir kısıtlamanın olmadığı
düşüncesindeyim. Hatta yaza göre
bazı hatlarda yüzde 50 oranında
indirimler yapılmış. Bu fiyatların tek
yön ve standart otobüsün bilet ücreti
olduğunu belirtelim. 

Rekabet şartları…
Serbest piyasa ekonomisi ve

rekabet şartları İspanya’da, karayolu
yolcu taşımacılığında tam manasıyla
uygulanıyor. 

Sefer sayılarında, kış sezonunda,
azaltılma ve bazı hatların kapatılması
söz konusu. Örneğin ALSA, Sevilla-
Madrid otobüs seferlerini iptal etmiş.
Arıyorsunuz, ‘yok’ veya haftanın belli
günlerinde sefer düzenliyor. Bu
esneklik taşımacıya tanınmış. Hızlı
tren olan hatlarda, kış sezonunda
kesin olarak sefer düzenlemiyorlar.
Yolcuya, taşıma mesafesine göre bir
veya iki aktarmalı sefer öneriyorlar.
Tüm hatlarda kışın, günlük ve haftalık
sefer sayılarını azaltıyorlar. 

Bu neyi getiriyor? Doluluğu ve
verimliliği. Boş otobüsler ne yapıyor?
Parkta yatıyor. Bizde olduğu gibi ‘nam
olsun kâr olmasın, namımız yürüsün’
demiyorlar. 

Sektörde sıklıkla şikayet ettiğimiz
bir başka husus ise uçak bileti
ücretleri. Şikayetimizde haklı mıyız?
Bizce haklıyız. Bizi rahatsız eden uçak
şirketleri, biletlerini otobüs fiyatına
hatta otobüs biletinin altına satıyorlar.
Bu bize zarar veriyor. Evet, bizim de
işlerimizin düştüğü dönemde, yani ölü
sezonda onların da doluluk oranları
düşüyor. Fiyatları düşürerek, bizim
müşterilerimizi yani yolcularımızı
kendilerine çekiyorlar, doğru. “Yazın iç
hatlarda 500 TL’ye kadar bilet
satıyorlar, o zaman indirim yapsalar
ya” diyerek savunmaya geçiyoruz. 

Bu sitem ve eleştirilerden bu güne
kadar sonuç alabildik mi, alamadık.
Alabileceğimizden de emin değilim. 

AB üyesi olsak hepten
bitmiştik...

Şimdi Avrupa Birliği içinde ucuz
uçuş dediğimiz adını saymayacağım
birçok işletme var. Bunlar ülke içinde,
Avrupa başkentlerine ve önemli
destinasyonlara inanılmaz fiyatlara
uçuyorlar. 

Bizim otobüsçüler olarak dua
etmemiz lazım. AB üyesi olsak hepten
bitmiştik. 

Yazıyı yazarken kontrol ediyorum:
Madrid’den Sevilla uçuşu 27€, Malaga
29€, Barselona 51€. Bizim oğlan
biletini hep sekiz hafta önceden alır.
Geçenlerde hafta sonu Malaga’dan
Barselona’ya 9€’ya uçtu, iki gün sonra

Barselona’dan Malaga’ya 12€’ya
döndü. Demek ki ucuz uçuş sadece
bizim ülkemizde yapılmıyormuş. AB
içinde dünyada gelişmiş birçok
ülkede ucuz uçuşlar var. Bazı
hatlarda erken rezervasyonla bu
fiyatlar daha da düşüyor. 

Diyeceğim o ki karayolu ve
havayolu rekabeti tüm ülkelerde var.
Sorun, uyum sorunu. Zamana ayak
uydurma ve uyduramama sorunu. ■

İspanya’da Şehi�rlerarası
Otobüs Taşımacılığı - 4

Haftaya karşılaştırmalı
sonuçlar ve önerilerim. 

NUSRET ERTÜRK
Tüm Otobüsçüler

Federasyonu Genel
Sekreteri
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Kurumsal firmalarda çalışan çoğu kişinin
startup dünyasındaki gelişmeleri büyük bir
özenle ya da iç geçirerek takip ettiklerini

görüyorum. Hatta epey kişinin yetkinliğinin,
bilgi birikiminin, ticari yönünün, çoğu startup
kurucusundan da fazla olduğuna eminim.
Aradaki farklara, cesaret, tutku, risk alabilme ve
benzeri konulara girmeyeceğim. Bu yazıda
özellikle kurumsal firmaların girişimcilik
dünyasından faydalanabileceği, fırsatlar
yakalayabileceği, çalışanları ve dolasıyla
firmasını geliştirebileceği yollardan
bahsedeceğim.

Birincisi; kurumiçi girişimciliğin
özendirilmesi, girişimcilik ruhunun ve
yetkinliğinin kazandırılması konusu. Kurumsal
dünyada, olaylara sırf kendi sorumluluğundaki
bölüm gözüyle baktığından birçok fırsatın
kaçırıldığına, görmezlikten gelindiğine çok kez
şahit olmuşumdur. En büyük savları, o konunun
o kişinin sorumluluğunda olmaması. Hele
pazarlama ve satış bölümündeki kişilerde
girişimci ruhun, yetkinliğin olmamasını
anlamam mümkün değil. Bu konu 'kurumiçi
girişimcilik' eğitimleriyle nispeten yol
alınabilecek bir konu. 

Çalışanların Fikirlerinin
Değerlendirilmesi

Kurum içinde yapılabilecek bir diğer katma
değerli çalışma, kurum içinde fikri olan yetkin
kişilerin girişim dünyasına kazandırılması. 

Örnek bir işleyiş şöyle olabilir:
• Kurum içinde çağrı çıkarılır: 'Ey

çalışanlarımız! Fikrin mi var? Gel başvur,
değerlendirelim'

• Başvurular alınır, bağımsız bir kurul
tarafından ön değerlendirmeden geçirilir ve
katma değerli fikirler seçilir.

• Seçilen fikirlerin sahiplerine, bir ön
kuluçka merkezi tarafından profesyonel
eğitimler verilmesi sağlanır.

• Eğitim sonunda tekrar bir değerlendirme
yapılır ve öğrendiklerini fikirlerine
yansıtabilenlerle devam edilir.

• Şimdi sıra, fikrin hayata geçmesini
sağlamada. Bu konuda yine önkuluçka-kuluçka
merkezlerinden ve onların imkanlarından
faydalanılabilir.

• Fikrin hayata geçmesiyle birlikte, kurum
şu seçenekleri değerlendirebilir:

a) bu girişime yatırım yapabilir
b) satın alabilir
c) müşterisi olabilir
d) bünyesinde hayata geçirebilir

Kurum Dışındaki Girişimcilerden
Faydalanma

Buraya kadar bahsettiklerim, kurum içinde
yapılabileceklere örnekti. Simdi gelelim kurum
dışına. Kurum dışında onlarca kuluçka merkezi
var. Firmaların özellikle iş geliştirme, pazarlama,
Ar-Ge ekiplerinin sıklıkla ziyaret etmesi, içinde
yaşamaları gerektiği yerler. Çeşitli programlarla
bu merkezdeki girişimcilerle bir araya gelinmeli,
izlenmeli, dinlenmeli, takip edilmeli.. Hele ki
firmanızın kapsamına giren girişimcilerle… ve
onlarla işbirliği yapmanın yolları aranmalı.
Müşteri olunabilir, kendi Ar-Ge’nizin
imkanlarından faydalandırarak karşılıklı fayda
çıkarmaya çalışabilir, test çalışmaları birlikte
yürütülebilir, AB gibi fonlara birlikte başvurarak
cebinizden büyük paralar çıkmadan, kaynak ve
çözüm yaratılabilir, yatırım yapılabilir ve benzeri
birçok işbirliği yapılabilir. İşte bu çarkların
dönmesiyle hem firmamız hem ülkemiz adına
katma değer yaratabileceğiz.

Ödül Verip Çekilmek Yeterli Değil
Ülkemizdeki kaynak israflarından bir

örnek de, firmaların çeşitli adlarla kendilerinin
düzenlediği, dereceye girenlere ödül para
verdikleri girişimcilik yarışmaları. Buraya kadarki
kısmı kulağa hoş geliyor. Zaten bu kulağa hoş
gelen kısmın PR’ı da firmalar tarafından iyi
değerlendiriliyor. Fakat kritik nokta, ödülü de
alan girişimcinin sonra neler yaptığı, yapabildiği,
devam edip edemediği ve bu süreçte ödülü
veren firmanın nerede olduğu. Çok rahatlıkla
söyleyebilirim ki, firmaların kısıtlı bütçelerle
genelde de PR amaçlı başlattıkları bu
yarışmalarda, ne ödülün büyüklüğü
girişimcilerin dişine dokunuyor ne de ödülü alan
girişimcilerin çoğu 1 yıl içinde devam
edebiliyor. Hatta büyük ödülleri alıp birkaç ay
içinde kurumsal iş hayatına devam eden
girişimcileri de sıklıkla görüyoruz. Bununen
büyük nedeni, ödülün tek başına, girişimcinin
başarılı olması için yeterli bir kaynak olmaması.
Çözüm? Çözümden burada çok kısa bahsedip
devamını sonraki yazılara bırakayım: Ödülü
kendi başımıza düzenlediğimiz bir etkinlikte sırf
millet alışverişte görsün mantığıyla değil,
girişimcilerin seçilmesinden eğitilmesine
geliştirilmesine kadar bu işi hakkıyla yapmaya
çalışan, ana işlerinden biri bu olan
teknokentlerin, ön kuluçka-kuluçka
merkezlerinin yarışmalarına destek olarak,
planlanan ödüllerin oraya kaydırılması,
toplanması ile bu kaynak israfının önüne
geçebiliriz. ■
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Arconic Wheel and
Transportation
Products, 

Türkiye Satış
Müdürü
işbaşında
Arconic Wheel and Transportation
Products’ta, Murat Yıldırım Türkiye
Satış Müdürü görevine tayin edildi. 

Otomotiv ve lastik endüstrisi
sektöründe satış ve pazarlama
alanında 18 yıllık deneyime sahip

Yıldırım, 11 yılı aşkın bir kamyon, otomobil
ve treyler üreticileri için Michelin'de OE
Satış Müdürü olarak çalışmış, sonra da
Suzuki Türkiye'de Bayi Ağı Geliştirme
Müdürü olarak görev yapmıştı. 

Avrupa ve Gelişen Pazarlar Satış
Müdürü Tomasz Krawczyk, bu atamadan
ötürü heyecan duyduğunu, ”Avrupa ekibine
yeni bir satış sorumlusunun eklenmesi
oldukça heyecan verici; bu sayede filolara
daha yüksek düzeylerde hizmet
sunulacaktır. Sahada 18 yılı aşkın
tecrübesiyle, Murat Yıldırım bizim adımıza
çok değerli bir kazanım olacaktır" sözleriyle
dile getirdi. ■

Murat
Yıldırım

Allison Transmission, Latin Amerika’da… 

Elektrikli araç pazarına açılıyor
Volkswagen Caminhões e
Ônibus şirketi, tamamen
elektrikle çalışan e-Delivery
kamyonu için Allison tam
otomatik şanzımanları
kullanacağını duyurdu.

lison 2100 SerisiTM tam
otomatik şanzıman donanımlı
Volkswagen’in e-Delivery

kamyonu, Brezilya’da üretilen
tamamen elektrikle çalışan ilk
kamyon olma özelliğini taşıyor. e-
Delivery kamyonu, şehiriçi
dağıtım ve gelişen pazarlardaki
tüm uygulamalar için özel olarak
tasarlandı. 

e-Delivery kamyonu, Almanya
Hamburg’da düzenlenen
Volkswagen Kamyon & Otobüs
İnovasyon Gününde ve

Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde
düzenlenen Fenatran Kamyon
Fuarı’nda görücüye çıkmıştı. 

Allison Transmission Ürün
Mühendisliği Kıdemli Başkan
Yardımcısı Randy Kirk, “Allison,
elektrikle çalışan araçlara yönelik
eğilimlere odaklanmış durumda.

Bu alandaki araştırma ve
geliştirme çalışmalarına büyük
yatırımlarda bulunmaya devam
ediyor. Bu çalışmalar ile Allison,
ticari araç alanındaki elektrikli
modellere yönelik talepleri en iyi
şekilde karşılamak üzere hazır
bulunuyor” dedi. ■

Volkswagen Ticari Araç,
taşımacılık sektörünün lider
firmalarıyla işbirliğine

devam ediyor. 1978  yılından bu
yana taşımacılık sektöründe
faaliyet gösteren Yeni Güner
Turizm, araç filosunu Volkswagen
Crafter ile genişletti. Aralık ayında
Doğuş Oto Bursa’da
gerçekleştirilen törende Yeni
Güner Turizm, 10 adet 15+1 Servis,
62 adet 16+1 Okul taştı ve 4 adet
19+1 olmak üzere filosuna toplam
76  adet Crafter katarak filosundaki
Crafter adedini 300’e yükseltmiş
oldu.

Törene Volkswagen Ticari Araç
Genel Müdürü Kerem Güven, Yeni
Güner Turizmin sahibi Mustafa
Güner ile iki firmanın yetkilileri
katıldı. ■

Yeni Güner Turizm

75 Volkswagen Crafter aldı

50’nci yılını kutlayan
Mercedes-Benz Türk, 1 Aralık
itibariyle Prof. Dr. Frank
Lehmann’ın boşalttığı
pozisyona yeni Kamyon
Üretimden Sorumlu İcra
Kurulu Üyesi olarak Dr.
Andreas Bachhofer’i atadı. 

Dr. Frank Lehmann’ın,
Daimler AG bünyesinde
Mercedes-Benz Kassel

Fabrikası Direktörlüğü’ne
atanmasının ardından boşalacak
görevini, daha önce Mercedes-
Benz Kamyon Kalite Direktörlüğü
görevini yürüten Dr. Andreas
Bachhofer sürdürecek. 

Yeni görevinde başarılar
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda

çalışanların katılımıyla yapılan
devir teslim törenine Gerald Jank ev
sahipliği yaptı. 2009-2013 yıllarında
Türkiye’de Aksaray Kamyon
Üretim Direktörü olarak görev
yapan ve bugün Aksaray Kamyon
Fabrikası’nın da bağlı bulunduğu
Mercedes-Benz Kamyon Üretim
Ağı’nın Üretimden Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyeliğini yürüten
Jank, Prof. Dr. Frank Lehmann’a
emekleri ve Mercedes-Benz Türk’e
kattığı değerler için teşekkür etti.
Yeni İcra Kurulu Üyesi’ni fabrika
çalışanlarına takdim eden Jank, Dr.

Andreas Bachhofer’e yeni
görevinde başarılar diledi ve
kendisine sembolik olarak
fabrikanın anahtarını teslim etti.  

Mercedes-Benz Türk Kamyon
Üretimden Sorumlu İcra Kurulu
Üyeliğine atanan Dr. Andreas
Bachhofer 2014-2017 yılları
arasında Mercedes-Benz Kamyon
Kalite Yönetimi Direktörü olarak
görev yaptı. 1995 yılında doktora
öğrencisi olarak Daimler bünyesine
katılan Bachhofer, tüm dünyada bir
dizi görevi üstlendikten sonra 2008
yılında Daimler’in Yeni Kamyon
Projesi kapsamında Maliyet
Planlama ve Kalıp Yönetimi
alanında çalıştı. 2011-2014 yılları
arasında Stuttgart‘ta Mercedes-
Benz Kamyon Ürün Ömrü
Yönetimi (Life-Cycle Management)

ve Euro 6 Atego ürün projesi
sorumluluklarını üstlendi. 

Makine mühendisi olan
Bachhofer evli ve 3 çocuk
babası. 

Aksaray fabrikasının üretim ve
yönetim sorumluluğunu üstlenen
Bachhofer, 30 yılı aşkın süredir İç
Anadolu Bölgesi’nde üretimini
sürdüren Aksaray Kamyon
Fabrikası’ndaki yeni görevinde
fabrikanın gelişimi için çalışacak. ■

Mercedes-Benz Türk’e 

Yeni İcra Kurulu Üyesi atandı

Sü� er Sü� lün, Frank Lehmann, Andreas Bachhofer, Gerald Jank

Andreas Bachhofer



Shell - TOFED işbirliği 2022’ye uzatıldı

18 - 24 Aralık 2017 Akaryakıt ❭❭15

Shell&Turcas ile TOFED arasında
10’uncu yılını dolduran işbirliğini
5 yıl daha uzatan anlaşmanın

imza töreni, Shell& Turcas CEO’su
Felix Faber, Shell & Turcas Perakende
Satışlar Genel Müdür Yardımcısı
Murat Birgül, TOFED Genel Yönetim
Kurulu Başkanı Av. Birol Özcan ve
TOFED Genel Sekreteri Mevlüt İLGİN
ile TOFED yönetim kurulu üyelerinin
katılımı ile gerçekleşti.

TOFED ile Shell arasındaki uzun
süreli işbirliğinden mutluluk
duyduklarını ifade eden Shell&Turcas
CEO’su Felix Faber, “Yolcu
taşımacılığı sektörü için yakıt
verimliliği ve istasyonlardaki hizmet
kalitesi çok büyük önem taşıyor.
DYNAFLEX teknolojisi ile
geliştirdiğimiz yeni Shell yakıtlarını
geniş istasyon ağımızda TOFED
üyeleri ile özel fiyatlarla

buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.
Yeni Shell yakıtlarını, TOFED üyeleri
Shell TOFED Kart ile
istasyonlarımızdan, onlara özel bir
indirim ile almaya devam
edebilecekler. TOFED ile olan
işbirliğimizin güçlenerek devam
etmesi; TOFED üyelerinin daha çok
kazanmasını sağlıyor. TOFED ile
işbirliğimizi daha uzun yıllar
sürdürmeyi istiyoruz” diye konuştu.

TOFED Genel Başkanı Av. Birol
Özcan, “Shell yakıtlarını, TOFED Kart
kullanan üyelerimize 5 yıl boyunca
çok özel fiyatlarla sunmaya devam
edeceğiz. Shell TOFED kart sahibi
olan yaklaşık 30 bin meslektaşımız
Shell’in yeni yakıtlarının sunduğu
verimlilikten özel fiyatlarla
faydalanacak ve yakıt masraflarını
azaltacaklar. TOFED ve Shell için
hayırlı olsun” dedi. ■

TOFED üyeleri avantajlı

Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulu Başkanı Mustafa
Yılmaz, Akaryakıt
indirimlerinin kaldırılması
konusunda böyle bir talebin
olduğunu, ancak kurum olarak
bu indirimlerin kaldırılması ile
ilgili bir çalışmalarının olmadığı
söyledi. Yılmaz, ayrıca
taşımacılara sunulan bu
imkanlardan memnuniyet
duyduklarını da ifade etti. 

Taşımacıların akaryakıt
sektöründe aldığı
indirimlerin kaldırılmasına

yönelik bir düzenlemenin
hazırlandığına yönelik haberlerin
çıkması sonrasında TOBB
Karayolu Yolcu Taşımacılığı
Sektör Meclisi Başkanı Mustafa
Yıldırım, TOFED Genel Başkanı
Birol Özcan,  Genel Sekreter
Mevlüt İlgin, TOF Başkan
Yardımcısı Tahsin Yücefer,
TÖHOB Genel Sekreteri Onur
Orhon’dan oluşan heyet, Enerji
Piyasası Düzenleme Kurulu
Başkanı Mustafa Yılmaz’ı ziyaret
etti.

Bayi mecbur tutulmasın 
Taşıma Dünyası’na

açıklamalarda bulunan TOFED
Genel Sekreteri Mevlüt İlgin,
“Akaryakıt indirimlerinin
kaldırılmasına yönelik
düzenlemelerle ilgili görüşlerimizi
içeren dilekçeyi EPDK Başkanı
Sayın Mustafa Yılmaz’a sunduk.
Bu ziyaretimizde İSTAB adına
Levent Birant da yer alacaktı, ama
programı uymadı. Ancak
dilekçemizde İSTAB’ın imzası da
yer aldı. Biz dilekçemizde 2015
yılında akaryakıt bayilerinin üye
olarak yer aldığı ilk kez PÜİS ve
TABGİS tarafından dile getirilen
akaryakıt indirimlerinde dağıtıcı
firma ile taşımacı sivil toplum
örgütlerinin yaptığı anlaşmalarda
bayilerin bu anlaşmada yer alma
mecburiyetinin kaldırılmasına
yönelik taleple ilgili görüşümüzü
ifade ettik. Bayilerin bu
anlaşmada yer almasının
engellenmesi, alınan indirimlerin
yarısının bitmesi demek, bu iş
olmasın demek anlamına geliyor.

Dolayısıyla bu indirim kartlarının
cazibesi kalmayacak. Bu indirim
kartları sadece sivil toplum
örgütleri ile şirketler tarafında
yapılıyor. Dünyanın en pahalı
akaryakıtını ve en yüksek vergi
dilimini ödüyoruz. Ayrıca
ÖTV’nin de KDV’sini ödüyoruz.
Sivil toplum örgütleri bu yüksek
maliyetlerle mücadele edebilmek
için taşımacılara bir miktar
indirim sağlama çalışmaları
yürütüyor. Biz bu indirimlerin
devlet tarafında desteklenmesini
beklerken ve bu kaçak akaryakıt
konusunda katkı sağlayacakken
bu indirimlerin kaldırılma
talebinin yanlışlığını ifade ettik”
dedi. 

Böyle bir çalışmamız yok 
Mevlüt İlgin, EPDK Başkanı

Sayın Mustafa Yılmaz,
görüşmemizde böyle bir talebin
olduğuna ancak kurum olarak bu
indirimlerin kaldırılması ile ilgili
bir çalışmalarının olmadığı
söyledi. Ayrıca Yılmaz,
taşımacılara sunulan bu
imkanlardan memnuniyet
duyduklarını da ifade etti. 

Anlaşmalar şeffaf olsun 
PÜİS ve TABGİS’in bu

anlaşmaların şeffaf olması
konusunda taleplerine destek
verdiklerini belirten İlgin, “Ticari
sırların izin verilebildiği ölçüde
paylaşılması talebini biz de
destekliyoruz. Ama bu anlaşmalar
gayet şeffaf. İsteyen bayi bu
anlaşmalara ulaşabiliyor. Buna
bir engel yok. Nasıl PÜİS Başkanı
Sayın İmran Okumuş, nasıl
bayileri savunuyorsa, biz de
otobüsçülerin haklarını
savunmak durumundayız.
Bayilerle ana dağıtıcılar
arasındaki haksızlıklar varsa
bunun yolu indirimlerin
kaldırılması olmamalı. Eğer bu
indirimler kaldırılırsa sistemli
şekilde yürüyen yapı daha
kontrolsüz bir hale gelecektir.
Maliyetleri artan taşımacılar
başka bir arayışlara gider. Biz
Enerji Bakanlığı’na da başvurup
bu indirim kartlarının yasal bir
yapıya kavuşturulmasını talep
edeceğiz. Böylece kaçak akaryakıt
ile de çok etkin bir şekilde
mücadele edilebilecek” dedi. ■

Av. Birol Özcan Mevlüt İlginMurat BirgülFelix Faber

EPDK’nın 

Akaryakıt indirimleri
çalışması yok 

Petrol Ofisi’nde
yönetimine katılan
son isim, pazarlama

dünyasının başarılı
isimlerinden Beril Alakoç
Orhonoğlu oldu. Beril
Alakoç Orhonoğlu, 1 Aralık
2017 tarihi itibariyle Petrol
Ofisi yönetiminde yeni
oluşturulan Chief
Marketing Officer (CMO–
Marketing Direktörü)
görevini üstlendi.

Pazarlama dünyasının
önemli isimleri arasında yer
alan Beril Alakoç
Orhonoğlu, 20 yıla yaklaşan
kariyeri boyunca birçok
başarıya imza atarak, çeşitli
görevler yürüttü. 

İngiltere Kent
Üniversitesi Ekonomi
Bölümü’nden mezun olan
Beril Alakoç Orhonoğlu,
Pazarlama alanında master
programını ise Bristol

Business School’da
tamamladı.

Kariyerine 1998 yılında
Unilever’de başlayan
Orhonoğlu, 1998-2006
yılları arasında çeşitli
Unilever ürünlerinin marka
müdürlüğünü yürüttü ve
ardından Türkiye, Kuzey
Afrika, Orta Doğu
Bölgesi’nden sorumlu
Marka Geliştirme Direktörü
olarak görev aldı. ■

Petrol Ofisi’nin CMO’su

Beril Alakoç Orhonoğlu oldu



Hizmetler, araç kredisi ve çok yıllı kaskoyu
kapsayan özel finansman kampanyası
çerçevesinde 250 bin TL’ye varan kredi
tutarları için yüzde 1,31’den başlayan faiz
oranları ve 4 bin 309 TL’den başlayan aylık
ödeme imkânları sunuyor.

Servis sözleşmesi de tercih edildiği
takdirde 250 bin TL’ye varan kredi tutarları
için yüzde 1’den başlayan faiz oranları ve 4
bin 223 TL’den başlayan aylık ödeme
imkânları sunuluyor. ■
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Mercedes-Benz Finansal
Hizmetler, otobüs,
kamyon ve ticari araç

ürün grupları için hazırladığı
Aralık ayına özel kampanyalar
ile kişiye özel fırsatlar sunmaya
devam ediyor.

Otobüslerde ödeme
seçenekleri 

Mercedes-Benz Finansal
Hizmetler, Aralık ayı
kampanyası kapsamında
Mercedes-Benz Travego 15,
Tourismo 15 ve Tourismo 16
model otobüs alımlarında
müşterilerine özel avantajlar
sunuyor. 

Kampanya kapsamında
Mercedes-Benz Kasko
kullanımında 600 bin TL’ye
varan krediler, 40 ay vadeli

yüzde 1,39 sabit faiz oranı ile 9
bin 954 TL’den başlayan aylık
ödeme fırsatı ile sunuluyor. 

Euro ödeme seçeneğinde ise
Mercedes-Benz Finansal
Hizmetler, 200 bin Euro’ya
varan kredi tutarları için yüzde
0,53 sabit faiz oranı ile 2 bin 795
Euro’luk aylık ödeme imkânı
sağlıyor. 

Kamyonlarda ayrıcalıklı
fırsatlar 

Mercedes-Benz Finansal
Hizmetler, Axor 1840-1844 hariç
tüm Mercedes-Benz kamyon
tipleri için geçerli olmak üzere
Aralık ayında avantajlı faiz
oranlarıyla araç kredisi, çok yıllı
kasko ve servis sözleşmesi
sunuyor.

Mercedes-Benz Finansal

Mercedes-Benz Türk’ten 

ayına özel fırsatlarAralık

Haf ticari araç
kampanyası 

Mercedes-Benz Türk,  Sprinter,  Vito ve
pik-up segmentine yönelik yeni
ürünü X Class aracını cazip fırsatlarla

Aralık ayında müşterilerine sunuyor. 

2017 Sprinter kampanyası
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler; Far

ve Yağmur Sensörü, Rüzgâr Savrulma Asistanı
ve Şerit Takip Asistanı gibi standart güvenlik
özelliklerine sahip Sprinter araçlar için de
Aralık ayında kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.
2017 model Sprinter araç alımlarında 15 bin
TL’ye varan indirimler ile birlikte, % 1,14 faizli
kredi ile aylık 550 TL’den başlayan ödeme
imkânı sunuluyor. 

2017 Vito’ya özel
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in

Aralık ayında 2017 model Vito’ya özel
hazırladığı kampanya kapsamında Mercedes-
Benz Kasko kullanımına özel 100 bin TL’ye
varan kredi kullanımında %1,14 sabit faiz
oranı ve 48 aya varan vade seçenekleri
sunuluyor. Bu kampanya ile Mercedes-Benz
Vito’ya 550 TL’den başlayan aylık ödeme
fırsatıyla farklı kullanım alanlarına uygun bu
araca sahip olunabiliyor.

X-Class pikap kampanyası
Mercedes-Benz X-Class’a sahip olmak

isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko’yu
tercih etmeleri durumunda 100 bin  TL’ye
varan kredi kullanımında 48 aya varan vade
seçeneklerinden faydalanabiliyor. Bu
kampanya ile müşteriler, %1,29 sabit faiz
oranı ve 569 TL’den başlayan aylık ödeme
fırsatıyla farklı kullanım alanlarına uygun bu
araca sahip olabiliyorlar.

2. El Hafif Ticari Araç Kampanyaları
Mercedes-Benz Türk’ün 2. El hafif ticari

araç markası Used1 kampanya kapsamında
Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi
durumunda % 1,14 faizli kredi ve 550 TL’den
başlayan aylık ödeme fırsatı sunuluyor.

Pirelli Kış Lastik Kampanyası
1 Kasım 2017 - 1 Ocak 2018 tarihleri

arasında Mercedes-Benz Türk Yetkili
Servislerinde, 4 adet Continental veya Pirelli
kış lastiği alımında %20 indirim sağlanıyor. 

Yedek parçak kampanyası
31 Aralık 2017 tarihine kadar sürecek olan

kampanya kapsamında Mercedes-Benz Türk
Yetkili Servislerinde, 749 TL ve üzeri orijinal
yedek parça, aksesuar, orijinal yağ ve lastik
alışverişi yapan hafif ticari araç müşterilerini
sürpriz hediye bekliyor. ■




