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Salim 
Altunhan

Otobüsçünün köprü
geçişi sorunu…

2’de

2016 yılında Kamil Koç’un genel
müdürlüğünü üstlenen Cengiz Doğan,
sektörün son yıllarda yaşadığı tüm

zorluklara rağmen geliştirdikleri yeni ve inovatif
iş modelleri, müşteri odaklı yaklaşımlarla
yükselen marka değeri ve iş ortaklarıyla “birlikte
kazanım” esaslı çalışma modelleriyle şirketi
sektörün zirvesine taşıdı. Cengiz Doğan ile
sektördeki değişim dönemini, 2016, 2017 ve 2018
yıllarını, Kamil Koç’un hedeflerini ve mevzuat
düzenlemelerini konuştuk. 

Seyahat büyüklüğü 

Karayolunun payı azaldı, sektör küçüldü.
Söylendiği gibi 220-240 milyon değil, bize göre
150-160 milyon yolcu var. 4 sene önce 200
milyon olabilir. Sefer planlamalarında buna
dikkat edilmeli. Yollardaki iyileşmeler talebi
tekrar lehimize çevirebilir. 

Kamil Koç payı 

15 Temmuz olumsuzluğuna rağmen 2016’da 17
milyon 500 bin yolcu taşıdık. 2017’de yüzde 8’in
üzerinde artarak 19 milyona ulaştık. Gelir ve
yolcu açısından iyi olmasını beklediğimiz
2018’de, hedefimiz 20 milyon yolcuyu aşmak. 

100 otobüs alacak

Yazın 1300, kışın 850 otobüsle çalışıyoruz. 600
aracımızda güvenli sürüş donanımı var. Bu
zorunlu hale gelmeli. Kaptan Akademimizde
bugüne kadar 800 kaptan eğitim gördü.
Bireyseldeki azalmaya rağmen 2017’de
planlananın üzerinde yeni yatırım yapmadık.
400 özmalımız var. Bu yıl özmaldaki
yenilemelerle birlikte 100’ün üzerinde yeni araç
yatırımı yapacağız. 

Yeni Yönetmelik 

Kamera sistemi zor, yolcular rahatsız olabilir,
bence kaptanı görmeli. Biz zaten e-biletteyiz. U-
ETDS denetim sistemine zaten hazırız. Sektör
kayıt altına alındıkça konsolidasyon hızlanacak.
Özmal karşılığı sözleşmelinin 2’den 3’e çıkması
bugün için katkı sağlamaz. Çünkü bireysel girişi
yok veya çok az.

İstanbul terminalleri 

Alibeyköy Terminali’nden aldığımız yolcu sayısı
ve hizmetler yönüyle son derece memnunuz.
Tek firma olarak Dudullu’da olmaktan mutluyuz
ve burayı iyileştiren projeler üreteceğiz. Anadolu
yakası bizi tercih ediyor. Anadolu terminaline
kadar değiştirmeyi düşünmüyoruz. ■ 4’te
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5’te7’de

Sektörümüze hayırlı olsun

Ekrem
Özcan

Akıllanan Anahtarlıklar

2’de

Kamil Koç “birlikte kazanım” modeliyle zirveye çıktı, en çok yolcuyu taşıdı.

3’te

● Kamil Koç Genel Müdürü Cengiz Doğan: “Sektördeki
daralma bireysel otobüsçü havuzunu beklediğimizden
fazla küçülttü. Bundan en az etkilenen firma biz olduk.
Çünkü bireysel otobüsçüyü “birlikte kazanım”
modelimiz içerisinde koruduk, seferlerde ayrım
yapmadık, kazandığımız geliri adil şekilde paylaştık.
2018’de 100’ün üzerinde yeni otobüs yatırımıyla 20
milyonu aşan yolcu hedefine koşacağız.”

GELIRI ADIL 
PAYLASTIK
OTOBUSCUYU 
KORUDUK

10’da

10’da 3’te

Cengiz Doğan

Mercedes-Benz Türk otobüsçülerin merakla beklediği yeni otobüsünü tanıttı 

Yeni Tourismo sektörle buluştu

Süer
Sülün

Alper
Kurt

Murat
Kızıltan Burak

Batumlu Yusuf
Adıgüzel

Mercedes-Benz Türk,
yenilediği Tourismo 15
RHD, Tourismo 16 RHD ve

Tourismo 16 RHD 2+1 modelini 17
Ocak Çarşamba günü, Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezinde 1000’i aşkın
sektör mensubuna düzenlenen
etkinlikle tanıttı. Araçların

şehirlerarası ve turizm
taşımacılarına tanıtımı öncesinde
basın mensuplarına yönelik bir
toplantı düzenlendi; Mercedes-Benz
Türk İcra Kurulu Başkanı Süer
Sülün ve Otobüs Satış ve Pazarlama
Direktörü Alper Kurt açıklamalarda
bulundu. 

6-7-8-9’da

2018’den umutluyuz 
Ford Trucks yılı değerlendirdi

Çekici ve kamyon pazarının 2017 yılında 18 bin 745 adetle
kapandığını belirten Ford Trucks Genel Müdür Yardım-
cısı Serhan Turfan, “2010-2015 yılları arasında pazar 30

binli seviyelerde idi. Bu yüzde 40 düşüşü gösteriyor. Ancak
2014-2015 yıllarında alınan araçların değişimi başlayacak.
Bunun ilk sinyallerini 3 bin 500 adetlik satış seviyesi ile Aralık
ayında aldık, onların da büyük bir kısmı çekiciydi. Lojistik sektö-
ründe bir hareketlenme başladığını söyleyebiliriz. İnşaat sektö-
ründeki hareketliliğin de yeni projelerle birlikte devam
edeceğini düşünüyoruz. Bu bizi 2018 ve 2019 yılına yönelik bizi
umutlandıran en önemli veri” dedi. 

Serhan
Turfan

Ordi�no Belgesi� ve TİO 
Yönetmeli�ği�’ni� Masaya Yatırdı 

Hukukçular Ve Lojistikçiler 

UTİKAD ve İstanbul Barosu Lojistik
ve Taşıma Hukuku Komisyonu iş-
birliğiyle düzenlenen ‘Lojistikte

Son Gelişmeler Paneli’ 17 Ocak’ta gerçek-
leştirildi. Lojistik sektörü temsilcileri ile
hukukçuları bir araya getiren panelde, Tas-
lak Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetme-
liği’nin yanı sıra ordino belgesi de
tartışıldı. Lojistikçiler ve hukukçular; ordi-
nonun hukukiliğinin tartışmaya açık ol-
madığı görüşünde birleşirken Türk Ticaret
Kanunu’nu Hazırlayan Komisyonun Üyesi
Prof. Dr. Kerim Atamer; “Ordinonun var-
lığı, işlevi ve hukuki boyutu tartışılamaz.

Ordinonun ticari hayatta kullanılması zo-
runludur, ortadan kaldırılması mümkün
değildir” diye konuştu. ■ 11’de
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‘Y’ kuşağı çalışanları, mentorluk yaptı

MAN Türkiye’de 
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Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan
otobüslerin bir kısmının İstanbul trafiğini by-
pass etmesini bir de ben kişisel olarak

denedim. Ankara’dan dönüşümde, Marmaray ile
karşıya geçtim, metro zaten hızlı gidiyor, bir saat
bile geçmeden otogardaydım. Giderken, trafiği de
katarak iki saat on beş dakikada gittiğim yolu, kırk
sekiz dakikada, indisi bindisi, aktarması,
yürüyen/yürümeyen merdiveni hepsi bir arada,
aldım. Vakit nakittir demiş atalarımız, Edirne
otobüsüne yetiştim, dolayısıyla da erken vardım
gideceğim yere.

Peki, teknoloji bu kadar işe yararken, sadece
kamu yararına toplu taşımacılık yapan şehirlerarası
otobüsleri engellemenin, yolunu uzatmanın bir
manası var mı? Bir kişi, bunu izah etsin hepimize.
Toplu taşımanın desteklenmesi gerektiğini söyleyen
ilgililer, sadece yeni köprünün işlerliğini arttırmak
için bizi mecburi sürdüler oraya. Tamam, isteyen
geçsin, transit giden de geçsin, ama yolcuyu niye
zahmete sokuyorsunuz, üç saate yakın bir süre
çıkamıyor şehirden.

Otobüsçü açısından değil de, siyasi iktidar
açısından baksak da bu yanlış bir karar. Çünkü
petrol, hepimizin bildiği gibi ithal ediliyor ve çok
pahalı, o kadar uzun yolda, gereksiz olarak çok
harcanıyor, yani heba ediliyor. Oysa ilk iki
köprüden geçişi yasaklanan şehirlerarası yolcu
otobüslerinin sayısı ancak 500 civarında, onlar da
ağırlıklı olarak gece yola çıkıyor, yani gündelik
trafiği engellemiyor. Dahası, otomobillerde 1,2 kişi
geçiyor ortalama, onları uç uca ekleseniz hem
trafiği onların tıkadığını hem de kişi başı
maliyetinin gerçekten çok yüksek olduğunu
görürsünüz. Bir otobüs o kadar aracı topluyor ve
hem trafiği açıyor hem de ithal edilen petrolü
tasarruflu kullanıyor. Bir artısı daha var. Onca
otomobilin egzoz gazı ile kirletilen hava da daha
temiz kalabilir. 

Kimin ne çıkarı var bilemem, ama bu köprü
geçişleri meselesi, ekonominin can damarı olan
yolcu taşımacılığının en önemli sorunu. Sayın
Başbakan, yıllarca Ulaştırma Bakanı olarak
inanılmaz büyük ve önemli hizmetler verdi,
geçenlerde televizyon kameralarının karşısına
baba mesleği ile çıktı. O zamanın otobüsünü
kullandı, mülakat verdi. O da bu durumu bizzat
yaşadı yani, o program nedeniyle. Peki, akıllarına
gelmiyor mu çözümlemek, ulaşımı hızlandırmak,
güçlendirmek, yolcuların gidecekleri yere daha
seri, daha hızlı, daha konforlu gitmelerini
sağlamak? ■

salim.altunhan@tasimadunyasi.com
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Otobüsçünün köprü
geçişi sorunu…

Irak'tan son askerlerini de geri toplayan Amerika, Su-
riye'den de ayrılacağı günlerin yaklaştığını görüyor.
Süreyi uzatmak için bölgedeki en etkili müttefike bile

aykırı hareket etmeyi göze almaya çalışıyor. Bu çabasını
da bölge insanlarını kullanmak yolu ile yürütmek isti-
yor. Olacak gibi değil. Zaten onun işi değil!

Güney Kore ile Kuzey Kore tek bayrak altında
olimpiyatlara katılma kararı aldılar. Amerika'yı oralar-
dan da uzaklaştırıyorlar.

AB'nin ortasında, Çek Cumhuriyetinde başkan
adayı hem aşırı sağa hem de Rusya ile Çin'e yakın du-
runca kafalar karıştı ve sonuç ikinci tura kaldı. İkinci tur,
ilk iki aday arasında ve iki hafta sonra. Almanya, İkinci
Dünya Savaşı'ndan bu yana en uzun hükümetsiz döne-
mini yaşıyor.

*  *  *
Masada bir zafer, sahada 100 zaferden değerli.

Geçen yıl konuşmuştuk bunu. Şu sıralarda da bir masa
savaşı sürüyor. Masadaki bir taraf yüzde 3,2 veriyor,
diğer taraf yüzde 38 istiyor! Konu ikisinin ortak mutlu-
luğunun, ortak memuniyetinin ilk şartı: Sanayide işçi-
lere yapılacak zam ve toplu sözleşmeler.
Karşılaşmalarında yüzde15’e ilerlediler. Bu uçurum fark
ile masaya oturmuş olmaları kişiyi düşündürüyor. Hiç
oturmamaları gerekir.

Böyle masa mı olur?
Masadan bir zafer çıkaramadılar, konuya başka

masalar el koyacak.
Çin savaş sanatı 2.600 yıl eskilerden şöyle sesleni-

yor: “Eğer kendinizi de düşmanınızı da tanımıyorsanız
yenilgi kaçınılmazdır.”

Süreç hatası var, bu hatayı  düzeltecekler, gelecek
yıl başka olacak, çünkü bugünkü durum sürdürülebilir
değil, arkasını getirmek mümkün olmuyor.

Taraflar biliyor ki;  kötü başlayan 2016 yılında bile
İSO 500 şirketleri, toplamda kârlarını yüzde 23 arttırdı-
lar. 2017 yılının daha iyi geçtiği de biliniyor.

Sanayinin özkaynak kârlılığının da, çok konuştuğu-
muz bankalardan yüksek olduğu ortada.
(file:///C:/Users/Public/Documents/TEMA2016/ISO-500-
2016-98.pdf)

Aynı zamanda, borsalarda sanayi endeksi eskiden
bankacılık endeksinin yarısında giderdi, şimdi eşite
yaklaştı. Sanayinin yükselen verimliliği ve yükselen kâr-
lılığı buralardan okunuyor. Demek ki; yüzde 95’i 10 ki-
şiden az çalışanlı mikro KOBİ'lerden oluşan sanayi, çok
küçük öz kaynak ile çok küçük yatırımlarla çalışıyor…

Halka açıldığında 100 bin dolarlık hissesi 17 yıl
sonra satıldığında, 33 milyon dolar etmiş sanayi şirketi
var, kayıtlarda. 

Eskimiş masa yeni süreç istiyor, bu masadan sonuç
almak; Büyüme'yi Kalkınma'ya çevirmek için.

*  *  *
Taşıma dünyasında bir hareket oldu geçen hafta.

Mercedes Benz yeni ürününü tanıttı: Yeni Tourismo.
Teknik ve teknolojik üstünlüklerinin aracın ömür değe-
rini yükselttiğini kullanıcılar da artık biliyor.

Yenilenen Yönetmelik'te otobüs sürücülerinin yaş
sınırının 66 tutulması bir uyarı zili gibi. Geçen hafta-
larda incelediğimiz profesyonel sürücülerin kazançları-
nın ve haklarının önemsenmesi bu sıkıntıyı giderecek.
İşletmeciler bunun farkında.

İyi haftalar... ■

Böyle Masa mı Olur!
anuray59@gmail.com

Akif
Nuray

Belediyeler, toplu taşıma hizmetlerinde tam
otomatik şanzımanların avantajlarını
kullanıyorlar. Son olarak 20 adet Otokar

Doruk LE otobüsün eklenmesiyle Batman
Belediyesi’nin filosu, yüzde 70’i Allison tam
otomatik şanzıman donanımlı otobüsler ile
hizmet veriyor. Batman Belediyesi’nin şehiriçi
toplu taşıma hizmeti sunduğu 60 otobüsün, 42'si
Allison donanımına sahip. 

Batman Belediyesi İşletme İştirakler Müdürü
Adnan Yürük, “Kullanım rahatlığı, sürücü
hatalarını en aza indirmesi, yolcular için rahat
konforlu ulaşım sağlaması gibi avantajları
nedeniyle Allison tam otomatik şanzımanları
tercih ettik” dedi.  

Batman Belediyesi, beş yıl önce Allison  tam
otomatik şanzıman donanımlı otobüsleri
kullanmaya başladı. Yakın zamanda hizmete
sunulan 20 adet Otokar Doruk LE otobüs, fren
ömrünü uzatan retarderlı Allison Torqmatic® T
280™ tam otomatik şanzıman donanımına sahip. ■

Allison donanımlı 
otobüslerle
güçlendi

Batman Belediyesi, 

20 adet Otokar Doruk LE otobüsle
birlikte Batman Belediyesi filosunun,
yüzde 70’i Allison tam otomatik

şanzıman donanımlı otobüsler ile hizmet
veriyor. 

Kamil Koç Otobüsleri AŞ’ye 10,
Aktiv Turizm’e 3 Tourismo,
Huntur Turizm’e 1 Travego,

İstanbul Halk Otobüsüne 1 Conecto,
Dokuz Eylül ve İskenderun
üniversitelerine de 1’er Conecto
satışı gerçekleştirildi. 

Aktiv Turizm Tourismo aldı
Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii

Has Otomotiv tarafından Honest
Travel Group’a satışı gerçekleştirilen
3 adet Tourismo 15 ve Tourismo 16,
Honest Travel Group Onursal
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Deveci ve Operasyon ve Transport
Müdürü Erkan Murat Bulutlar’a
teslim edildi. Deveci, teslimat

sırasında 2018’de 4 adet yeni
Tourismo daha alacaklarının
sinyalini verdi. 

Dokuz Eylül Üniversitesi’ne
Intouro 

Dokuz Eylül Üniversitesi’ne
satışı gerçekleştirilen 1 adet Intouro,
üniversite temsilcilerine teslim
edildi. Yetkililer teslimat sırasında
Mercedes-Benz otobüslerinin
yolcularına sağladığı yüksek konfora
ve değişmez kalitesini vurguladılar.
Mercedes-Benz Türk, 2017 yılında
yapmış olduğu teslimatlar ile
üniversitelerin yanında olduğunu bir
kez daha gösterdi.

İskenderun Üniversitesi’ne Tourismo

İskenderun Teknik Üniversitesi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
tarafından kullanılmak üzere alınan
Tourismo 15 RHD teslim edildi.
Sağladığı konfor ve sahip olduğu
eşsiz kalitesiyle Mercedes-Benz
otobüsleri, 2017 yılında üniversite
ulaşımının bir numaralı tercihi oldu.
Teslimat esnasında ise Mercedes-
Benz Tourismo’nun uzun ömürlü
kullanımı vurgulandı. 

Kamil Koç işbirliği sürüyor
Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii

Koluman İstanbul tarafından Kamil
Koç’a satışı gerçekleştirilen 10 adet
Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1
RHD, Kamil Koç yetkililerine teslim
edildi. Kamil Koç, 2017 yılında yapmış
olduğu toplu alımlarla hem
filosundaki Mercedes-Benz
otobüslerinin sayısını arttırdı hem de

markaya olan güvenini gösterdi.
Teslimat esnasında, yetkililer bu
işbirliğin 2018 yılında da devam
edeceğini belirttiler. Tourismo 16 RHD
2+1 araçlarının yüksek performansına
ve yolcuların seyahat sırasında
yaşadığı memnuniyete ayrıca vurgu
yapıldı.

Aralık ayının şampiyonu
Travego

Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii
Has Otomotiv tarafından satışı
gerçekleşen 1 adet Mercedes-Benz
Travego 15 SHD, Huntur yetkililerine
teslim edildi. Mercedes-Benz Türk ile
işbirliğinin verdiği ayrıcalık hissini
vurgulayan Huntur yetkilisi, Mercedes
Benz otobüslerinin yüksek ve
sarsılmayan kalitesinden söz etti. ■

Mercedes-Benz Türk’ten teslimatlar

Şehiriçi ulaşımın adresi
Conecto

İstanbul Halk Otobüsü’ne satışı
gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-
Benz Conecto RHD, Hüsamettin
Aydeniz ve İlhan Seyhan’a teslim
edildi. Aydeniz ve Seyhan,
Mercedes-Benz otobüsü kullanacak
olmanın verdiği ayrıcalık hissinden
bahsettiler ve Conecto’nun
ekonomik yakıt tüketiminin ve
düşük işletme maliyetlerinin tercih
sebebi olduğunu söylediler.

Aktiv
Turizm 
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Yönetmelikteki
denetim sistemi 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği yayımlandı.
Geçen hafta Yönetmeliğin getirdiği bazı
düzenlemeleri değerlendirmiştik.

Yönetmelik, Ulaştırma Elektronik Takip ve
Denetleme Sistemi  (U-ETDS) ile yeni
düzenlemeleri de içeriyor. Bu hafta elektronik takip
ve denetleme sistemi üzerine duracağım. Ama
öncelikle biraz geçmiş sürece gitmemiz gerekiyor.
Daha önce Ulaştırma Bakanlığı Müşteşar
Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Talat Aydın’a
kaçak ve korsan taşımacılık konusundaki
taleplerimizi dile getirdiğimizde bize, “Aman
bekleyin, yol denetim istasyonları 81 il giriş ve
çıkışlarında hayata geçecek. Bu olduğunda kaçak
ve korsan taşımacılık sorunu tamamen bitmiş
olacak” derdi. 81 il giriş ve çıkışında denetim
istasyonları hayata geçti. Hatta İstanbul giriş ve
çıkışlarının farklı yerlerinde birkaç denetim
istasyonu da kuruldu. Bu denetim istasyonlarında
yük ve yolcu taşıma araçları içindeki yük ve
yolcular da dahil denetlenecekti. 

Umutla bekledik ama olmadı 
Ancak kaçak ve korsan taşımacılığın

önlenemediğini gördük. Bu konuda şikayetimizi
dile getirdiğimizde ise Bakanlık yetkilileri, “Bizim
denetim istasyonlarımız en sağ şeritte yer alıyor.
Ancak otobüsler orta şeritte veya sol şeritte gidiyor
ve onları durdurmak ve denetlemek çok mümkün
olmuyor” açıklamaları yapılıyordu. Hayata
geçmesini çok umutla beklediğimiz ve doğru bir
sistem kurulduğunda büyük verimlilik sağlayacak
yol denetim istasyonları korsan ve kaçak
taşımacılığı önlemede beklenilen sonucu vermedi.
O dönemde Sayın Aydın, yolcu taşımacılığının
belgelendirilme sürecinde çok emeği olan, hala da
çok büyük saygı duyduğumuz bir insan, ama ne o
ne de biz büyük umutlar bağladığımız bu denetim
istasyonlarından beklediğimiz sonuçları alabildik. 

Belgeli terminalden kalkış
Biz denetim sistemlerinde yetki belgeli

terminal kalkışlarının büyük önem taşıdığını sürekli
vurguladık. Bir örnek üzerinden; İstanbul’dan
hareket eden ve Ankara’ya giden daha sonra da
İstanbul’a tekrar dönüş için yola çıkan ve kaza
yaparak 6 kişinin ölümüne neden olan otobüsle
ilgili incelemeler de yaptık. Bu otobüsün
Ankara’da T yetki belgesine sahip terminalden
kalkış yaptığını ama İstanbul’dan Ankara’ya
giderken yetki belgesine sahip bir terminalden
kalkış yapmadığını gördük. Yönetmelikte ilk kalkış
ve varış noktalarının T yetki belgeli terminallerden
olma zorunluluğu bulunuyor. ‘Madem buralarda
denetim yapılır’ deniliyor, biz de sürekli olarak
Bakanlığa, “T yetki belgeli terminale giriş yapan bir
otobüsün ilk kalkış yaptığı yerinin de T belgeli
olup olmadığı da incelensin. Eğer ilk kalkış noktası
T yetki belgeli değilse o otobüse çıkış verilmesin,
caydırıcı şekilde cezalandırılsın” dedik, durduk. 

Yeni denetim sistemi 
Ulaştırma Bakanlığı’na, kaçak ve korsan

taşımacılık konusundaki taleplerimizi dile
getirdiğimizde Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Sayın
Suat Hayri Aka, Müsteşar Yardımcısı Sayın Şaban
Atlas, Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Sayın
Saim İlçioğlu, Genel Müdür Yardımcısı Sayın
Mahmut Gürses, Genel Müdür Yardımcısı Sayın
Nurhan Tüfekçioğlu, Daire Başkanı Sayın Hakan
Özdemir,  “Durun, elektronik ve takip sistemi
devreye girdiğinde bu sorun bitecek. Bu sistemle
her sefer Bakanlığa bildirilmek zorunda olunacak.
Firma; seferini, araç bilgisini, personeli ve yolcu
bilgisini elektronik ortamda iletecek. Biz de kontrol
edeceğiz. Kural dışı bir sefer ve hareket varsa
gerekli cezaları vereceğiz” diyor. 

Büyük mutluluk duyacağız 
Bize anlatılan gibiyse, çok büyük bir mutluluk

duyacağız. Artık sektör kayıt altına alınmış olacak,
kaçak ve korsan taşımacılık ile uzun yıllardır
yaşadığımız sorun bitmiş olacak. Bakanlık çok
ciddi bir denetim sistemi ile bundan sonraki süreci
yönetecek. Geçende dile getirmiştik, ‘Bir silah eğer
doğru amaçla kullanılırsa bir savunma aracıdır,
ama yanlış amaçla kullanılırsa saldırı aracıdır’.
Yönetmelikte çok olumlu bulduğumuz
değişikliklerden birisi de U-ETDS, yani elektronik
takip sistemi. Bakanlık yöneticileri çok uzun süre
emek verdiler, taşımacılarla bir araya geldiler. Bu
denetim sistemi konuşuldu ve Yönetmeliğe girdi.
Bu denetim sistemi  Yönetmelikteki amaçlar
doğrultusunda kullanılırsa biz ayakta
alkışlayacağız ve mutlu olacağız. Ama sadece kayıt
altında çalışan, zaten terminalden kalkış yapan,
ufak tefek kusurları olduğunda bunlara ceza
yağdıran bir sistem olacaksa bir anlam
taşımayacak. Bu denetim sistemi otogardan değil
de sokak aralarından kalkan, Türkiye’nin her
yerinden  hemşehri gruplarının olduğu yerlerde,
yaz aylarında pamuk ve fındık işçilerinin bölge
bölge taşınmasını, okullar tatil olduğunda istenilen
her yere belgesiz ve teknik donanımı yetersiz
otobüslerle öğrencilerin taşınmasını
engellenmeyecekse, sadece kayıt altında
yolcusunu taşıyan, vergisini veren firmaları
denetleyecekse; sektöre destek değil, yeni bir yük
gelmiş olacak. Ulaştırma Bakanlığı bu denetim
sisteminin korsan taşımacılığının önlenmesinde
çok etkili olacağını ifade ediyorlar. Biz de onlara
canı gönülden inanıyoruz. Bunun böyle
sonuçlanması için federasyon ve sektör olarak
Bakanlık ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. ■

MAN, her alanda olduğu gibi
İnsan Kaynakları’nda da,
çalışanlarının gelişimine
yönelik fark yaratan
uygulamalarına devam ediyor.
2012’den bu yana mentorluk
programı uygulayan MAN
Türkiye, geçtiğimiz yıl
programı tersine çevirdi.

Ankara fabrikasında “Tersine
Mentorluk” uygulamasına
"ZaMANe” adını vererek

yeniden yorumlayan MAN grubu, Y
kuşağındaki genç çalışanlarını
uygulamanın merkezine aldı. 

Türkiye otomotiv sektöründe bir
ilke imza attıklarını söyleyen MAN
Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü
Mustafa İskifoğlu, “İş hayatında
kuşaklar arasında köprü kurmada
önemli bir yeri olan bu programla
farklı bakış açıları olan X ve Y
kuşağını birbirine yaklaştırmayı, Y
kuşağını ve onların beklentilerini
doğru anlamayı amaçladık” dedi.
Trendleri yakalamak için
alışılagelmiş yöntemlerden ziyade
kendi Y kuşağı çalışanlarından
destek almanın en doğru yol
olacağını düşündüklerini belirten
İskifoğlu, “İşte bu noktada ‘ZaMANe’
programını devreye soktuk. Program
süresince alınan geri bildirimlerde
her iki tarafın da hem kendileri hem
de kurumları hakkında daha objektif
bir bakış açısı kazandıklarını
rahatlıkla söyleyebiliriz” diye
konuştu. 

Mustafa İskifoğlu süreci şöyle
özetledi: “ZaMANe isimli Tersine
Mentorluk programında, 1988 ve
sonrası doğumlu 18 Y kuşağı
çalışanımız, üçer kişilik gruplar
halinde MAN Türkiye'deki üst düzey
yöneticilerine mentorluk yaptı.
‘ZaMANe’ toplantılarından, farklı
boyutlar kazanmış yeni projelerin
ortaya çıktığını gördük. ‘Birlikte nasıl
bir zenginlik yaratabiliriz?
Farklılıklara saygı duymayı endüstri
kültürü yaklaşımıyla nasıl

öğrenebiliriz’ gibi düşüncelerle yola
çıkarken, Y kuşağının
penceresinden; hayata, iş yaşamına
ve kendi üretimimize bakmayı
denedik.” 

“İlham veren liderler algısı
arttı”

Program başlangıcında ve
sonunda yapılan ön test / son test
sonuçlarına bakıldığında; iki kuşağın
da birbiri ile ilgili algısının etkileyici
bir biçimde değiştiği görüldü.

“X kuşağı yöneticilerin uygulama
sonrası ilham veren liderler”
olduğuna dair algıda artış
gözlemlendi. Ayrıca bu uygulamayla
birlikte Y kuşağı çalışanlar;
fikirlerinin X kuşağı yöneticileri
tarafından önemsendiğini
hissettiklerini ifade ettiler. Y
jenerasyonu ile ilgili algı ise “sosyal,
girişimci, soru soran, özgüvenli ve
teknoloji jenerasyonu” oldukları
yönünde ağırlık kazandı. ■

MAN Türkiye’de 

‘Y’ kuşağı çalışanları, mentorluk yaptı
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2016 yılında Kamil Koç’un genel
müdürlüğünü üstlenen Cengiz
Doğan, sektörün son yıllarda
yaşadığı tüm zorluklara rağmen
geliştirdikleri yeni ve inovatif iş
modelleri, müşteri odaklı
yaklaşımlarla yükselen marka
değeri ve iş ortaklarıyla
“birlikte kazanım” esaslı çalışma
modelleriyle şirketi sektörün
zirvesine taşıdı. Sektörün en
çok yolcu taşıyan firması haline
gelen Kamil Koç, hedefini 2018
yılında 20 milyon yolcu ve 100’ü
aşkın yeni araç yatırımı olarak
belirledi. 

Kamil Koç Otobüsleri AŞ Genel
Müdürü Cengiz Doğan ile
sektördeki değişim dönemini,

2017 ve 2018 yılını, Kamil Koç’un
hedeflerini ve mevzuat
düzenlemelerini konuştuk. 

Bireysel otobüsçü
havuzu küçüldü

“2017 değerlendirmesi öncesinde
2016 yılına bakma zorunluluğumuz
var” diyen Cengiz Doğan, “2016 hiç de
bizim beklediğimiz gibi geçmedi.
Aslında çok iyi bir yıl olarak başladı.
Ama yazın ortasında 15 Temmuz
darbe süreci yaşanınca ülkenin
kimyası değişti. Tabii, tüm sektör bu
süreçten çok olumsuz etkilendi.
Seyahatler ertelendi veya yapılamadı.
2016 yılını, her şeye rağmen, Kamil
Koç olarak, hedeflediğimiz kadar
olmasa bile büyüyerek kapattık. 17
milyon 500 bin civarında yolcu taşıdık.
Ancak bunun ötesinde sektörün
geleceğini ciddi şekilde etkileyen
gelişmeler oldu. Biz 2016 yılının
olumsuz etkilerini ve sonuçlarını daha
çok 2017 yılında, 2016’nın kötü geçen
yaz ve kış sezonu sonrası finansal
güçlüklere dayanamayan bireysel
otobüsçü tarafında yaşadık. Bireysel
otobüsçü tarafında daralma
yaşanacağını tahmin ettik ama bu
kadar büyük seviyede olacağını
düşünmedik. Hiç kimse de
öngörmedi. Bireysel otobüsçü havuzu
küçüldü. Kimisi tamamen sektörden
çekildi. Bireysel otobüsçü tarafında
daralmayı gördüğümüz ama
büyüklüğünü tahmin edemediğimiz,
bunun neticesinde koltuk arzını tam
olarak talebe uygun yönetemediğimiz
bir yaz sezonu yaşadık” dedi. 

Bireysel otobüsçüyü
koruduk 

Bireysel otobüsçülerin
azalmasının getirdiği
olumsuzluklardan en az etkilenen
firma olduklarını belirten Cengiz
Doğan, “Herkesin aksine bireysel
otobüsçüdeki bu daralmadan biz daha
az etkilendik. Zira Kamil Koç’ta iş
ortağıyla yaşama kültürü en üst
seviyededir ve bu başarıyı
yakalamamızın en önemli sebebi de iş
ortaklarımızla kurduğumuz dengeli

paylaşım ve bunun getirdiği karşılıklı
inanç ve güvendir.  Kamil Koç
ailesinin en önemli paydaşlarından
olan bireysel otobüsçülerin bu sıkıntılı
dönemde yanımızda olmasının temel
sebebi gelir paylaşımlı çalışma
modelimizin daha adil, sonuçları
günlük takip edilebilir ve
seferlerimizin daha dolu ve karlı
olmasıdır. İş ortaklarımıza ihtiyaç
duyduklarında her konuda destek
olmak için şirket seferber olur,
akaryakıt ve lastik dâhil maliyetlerini
düşürmek üzere her türlü çözümü
kendilerine sunarız. Sefer yapımız da
son derece adildir. Biz seferleri sırayla
yapıyoruz. Şirket arabası ve bireysel
otobüsçü ayrımı yok. Herkes aynı
sırayla seferini yapıyor, zararı da
karlılığı da herkes birlikte, benzer
şekilde yaşıyor. Hepimiz aynı havuzda
dönüyoruz.  İş ortaklarımıza
baktığınızda, gelirlerinin çok arttığını
görürsünüz. Zaten sektörde ana
problem, giderler ve paylaşım
tarafında var” diye konuştu. 

2017 iyi bir yıl oldu 
Yazın filolarındaki otobüs

sayısının 1300’ü aştığını belirten
Cengiz Doğan, “Bunun sadece üçte
biri bizim. Biz iş ortaklarımızla
büyüyoruz. Bireysel otobüsçüdeki

azalmaya rağmen 2017’de
planlarımızın üzerinde otobüs
yatırımı yapmadık. Kışın da 850
civarında otobüsle çalışıyoruz.
Okulların yarıyıl tatili öncesinde bu
900 olacaktır. 400 civarında özmalımız
var. 2017 yılında bir önceki seneye
göre yüzde 8’in üzerinde büyüme elde
ederek 19 Milyon yolcuya ulaştık.
Sektörün mobilitesinin üzerinde bir
büyümedir. Sektörde daralmaya
rağmen iş ortaklarımız da iyi bir yıl
geçirdi. İş ortaklarımızın, son beş yılda
ülkenin içinde geçtiği süreç nedeniyle
%40 civarında daralan kazançları,
2017 yılında biraz toparladı. Bireysel
otobüsçülerin elde ettiği gelir, araç
dolulukları çok önemli seviyede arttı.
En azından bizde böyle. 2018’de iş
ortaklarımızın gelirleri daha da
artacak” dedi.

İş yapma modelimiz fark
yaratıyor 

Araç doluluklarındaki artışlarda iş
yapış modellerinin çok büyük etken
olduğunu vurgulayan Doğan, “Doğru
sefer planlamaları, reklam, ‘Sadakat
Kart’, kalite yönetimi yoğun dönemde
bölgeler arası araçları kaydırabilme
kabiliyetimiz yolcu sayımızı büyük
ölçüde arttırdı. Taleplerdeki iniş ve
çıkışları iyi yönetebiliyoruz. Filo
yapımız ve iş modellerimiz bu
süreçlere uyumlu ve bu esnekliğimizle
fark yaratıyoruz. Böylece pazar
payımızda artıyor, kârlılığımızda”
dedi. 

20 milyon yolcu hedefi 
Yolcu hareketliliğinde

karayolunun aldığı payın giderek
azaldığını, ancak 2017 yılında
toparlanmanın başladığını belirten
Doğan,  “Otobüsle taşınan yolcunun
son 5-6 senedir toplam mobiliteden
aldığı paydaki düşüş hızı  2017’de
azaldığını ve 2018 yılında küçülmenin
duracağını düşünüyorum. Bizim 2018
hedefimiz 20 milyonu aşmak. Birçok
yeni projemiz var, baktığımızda bu
hedefi aşabileceğimizi görüyoruz.
Gelir açısından da yolcu açısından da
2017’den daha iyi bir yıl bekliyoruz”
dedi. 

100’ü aşkın otobüs
yatırımı 

Mevcut filonun bu yıl
yetmeyeceğini ve yeni otobüs yatırımı
yapacaklarını belirten Cengiz Doğan,
“Filonun büyümesinin ne kadarının
bireysel otobüsçü ile ne kadarının ise
özmal yatırımıyla olacağını kestirmek

bugün için güç olabilir. Ancak filodaki
özmal araçlarımızın yenilemeleriyle
birlite 100 otobüsün üzerinde bir
hacimden söz edebiliz. Tabii bu
yatırım satın alma, kısa dönem
kiralama veya uzun dönem kiralama
sistemi ile mi olur, ona bakacağız.
Bakım paketleri, ikinci el değerleri,
finansmanı, garanti süreleri alım
tercihini belirleyen önemli unsurlar
artık.” dedi. 

Dudullu’da tek olma 
3’üncü köprünün firmaları yeni

çözümler bulmaya ittiği, Kamil Koç’un
yeni bir çözüm arayışı olup olmadığı
sorusuna Cengiz Doğan, “Biz ne
Kurtköy ne de başka kalkış noktalarını
uygun görmüyoruz. Anadolu
akasındaki mevcut konumumuz ve
hizmet yapımızdan memnunuz ve
bunu geliştiren/büyüten projeler
üreteceğiz. Şu anda Anadolu
yakasının büyük bir bölümü Kamil
Koç’u tercih ediyor ve yolcu
potansiyelinin artığını görüyoruz.
Anadolu terminali yapılana kadar da
biz yerimizi değiştirmeyi
düşünmüyoruz” şeklinde cevap verdi. 

Alibeyköy
Terminali’nden
memnunuz

Alibeyköy Terminali’nden de
memnun olduklarını ifade eden
Cengiz Doğan, “Alibeyköy’den
aldığımız yolcu ve terminal
hizmetlerinden son derece
memnunuz. Yolcu sayımızda çok arttı.
Başka modeller deneyen firmaların
projeleri başarılı olsa bizim yolcumuz
artmazdı” dedi.

İstanbul-İzmir çok
hareketli 

Otoyol bittiğinde İstanbul-İzmir
hattında çok ciddi hareketlilik olacak.
Uçak yolcusunun önemli bir kısmı
otobüse de yönelecek, otomobile de.
Aynı durum Çanakkale tarafı için de
geçerli.

Mevzuat 
Cengiz Doğan, Karayolu Taşıma

Yönetmeliği’ne yönelik de
değerlendirmelerde
bulundu:“Belgelerin ücretlerinin
düşmesi sektöre girişin kolay olması
açısından ve rekabetin dinamikliği
açısından önemli. Bir özmala üç
kiralık düzenlemesi, bugün için
sektöre bir katkı sağlamaz. Çünkü
bireysel giriş yok veya çok az. ■

Önümüzdeki dönemde katkı
sağlayabilir. Kamera zorunluluğu zor
bir süreç, yönetimi de güç, yolcular da
şikayet edebilir. Kamera,kaptanı görür
şekilde olmalı bence. U-ETDS
denetim sistemi ile yolcu listesi
bildirme zorunluluğu konusunda, biz
zaten iki yıldır e-biletdeyiz ve yolcu
listesini bildiriyoruz. Buna kaptan
ismini de ekleyerek yapabileceğiz.
Sektör kayıt altına alındıkça
konsolidasyon da hızlanacaktır.” ■

Kamil Koç Otobüsleri AŞ Genel Müdürü Cengiz Doğan 2017 ve 2018 yılını değerlendirdi

100’den fazla otobüs yatırımı yapacağız
Değişimi yönetiyoruz 

Sektörde değişimin çok hızlı
olduğu bir dönemde göreve geldik.
Bu zorlu süreci yönetmeye
çalışıyoruz. Yepyeni projeler
geliştiriyoruz. Sadece ‘Sadakat
kart’ için 6 milyon TL yatırım
yaptık.  Yaş gruplarını, seyahat
sıklıklarını, seyahat dönemleri ve
fiyat hassasiyetlerini, kampanya
tepkilerini gözlemleyebiliyoruz ve
yapılan analizlere göre kişiye özel
faydalar, kampanyalar
düzenleyebiliyoruz. Bu analizlere
hat-hat, şehir şehir yapabiliyoruz.
Yolcumuzla iletişimiz kalitemizi ve
frekansımızı arttırıyoruz. 

Kaptan akademisi ile hem
firmamıza hem de sektöre güvenli
sürüş yönünde katkılar sağlıyoruz.
Bugüne kadar 800 kaptan eğitim
gördü. Ama eğitim sürekli devam
eden bir süreç. 600 aracımızda
güvenli sürüş donanımı var.
Bunların 200’ü fabrika çıkışlı.
Diğerlerine biz yaptırdık. Bu
zorunlu hale gelmeli. 

Sektörün dinamiği
yolcudur 

Geleceğe ilişkin
değerlendirmede bulunurken
aslında sektörün biraz
dinamiklerine girmemiz lazım.
Bunlar herkesin anladığı
dinamikler değil. Bugüne kadar
dinamik olarak acente, otobüs,
işletmeci veya büyük markalar
görüldü. Aslında sektörün
dinamiği yolcudur. Bu dinamiği
anlamadan sektörün geleceğini
tahmin etmek mümkün değil.

İşletmeci kazancı azalıyor,
otobüsçünün kârı artıyor veya
otobüs maliyetleri çok yüksek
bakış açısıyla sektörün geleceği
konuşulamaz. Sektörün geleceğini
anlamak için yolcuları iyi
incelemek gerekiyor. 

Mobiliteyi ne tetikliyor, nasıl
gelişiyor, nelerden etkileniyor
bunlara bakmak gerekiyor. Ama
bunu kimse yapmıyor. Deniliyor
ki, ‘kazançları azaldı’, evet azaldı.
Otobüs maliyetleri arttı, evet kur
arttığı için arttı. Kâr marjı azalıyor
dolayısıyla hatta hiç kâr etmediği
doğru. Fakat yeterince talep
olduğu takdirde bunların hepsini
aşacak bir noktaya doğru
gidilebilir; önce talep tarafını
anlamamız lazım. 

Hem talep tarafında hem de
kârda daralma varsa sektör başka
bir yere gider. Talep ve maliyet
tarafında artış varsa başka tarafa
gider. Diğer modlar öne çıkmaya
başlarsa bir başka tarafa gider.

Gelirden başlar…
5 yıla baktığımızda mobilitenin

yavaş yavaş diğer ulaşım
araçlarına kaydı.2013-2017
arasında havayolu ile taşınan
yolcu sayısı 20 milyon artmış. Yani
yüzde 50 büyümüş. Bakıyorsunuz
tren 3 milyon civarında, son 5
yılda 6 milyon civarında yolcu
taşımış. Yeni hatlar açılmadığı için
büyümüyor rakam. Otobüs için ise
kimisi 220, kimisi 240 milyon
diyor. Bizde 150-160 milyon
diyoruz. 

Talep tarafında daralmanın
temeli maliyet tarafındaki artış
değil. Belki 4 sene önce 200 milyon
civarında yolcu vardı. Diğer ulaşım
kanalları bu mobilitenin önemli
bir kısmını kendi kanallarına çekti
ve talep daraldı. Hep maliyet
tabanlı bakıyoruz işe, ama aslında
geliri düştü. Bütün gelir tabloları
gelirden başlar, maliyetten
başlamaz. 

Karayolları lehine…
Son beş yılda genel mobilite

azalmadı ama karayolunun aldığı
pay azaldı. Sektörün küçüldüğünü
anlamak lazım, bunları anlamadan
bugünkü durumun neden
kaynaklandığını ve geleceğe doğru
nasıl edildiğini anlamak mümkün
değil. Tabii, sektör kötüye gidiyor
demek değil bu. Sektör nereden
nereye eviriliyor açıklaması talep
daralmasıdır bir, maliyet artışıdır
iki. Talebin daralması sonsuza
kadar böyle devam etmeyecek.
Geçen sene bu talep daralması
azaldı. Yeni duble yolların
açılmasıyla seyahat süresi
karayolları lehine gelişmeye
başladı. Ben önümüzdeki
senelerde mobilitenin karayolları
lehine artacağını düşünüyorum. 

Cengiz
Doğan

■ ERKAN YILMAZ
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Mustafa
Yıldırım
TOBB Karayolu Yolcu
Taşımacılığı Sektör
Meclis Başkanı

Sektörümüze hayırlı olsun

Mercedes-Benz Türk, on yıl önce üretip sektörün
kullanımına, yolcuların hizmetine sunduğu
Tourismo otobüsü yeniledi. Yeni Tourismo, ger-

çekten çok beğenilecek bir otobüs olmuş. Sektörümüze
hayırlı olsun.

Mercedes-Benz Türk fabrikalarında Türk mühendis-
ler tarafından tasarlanıp üretilen yeni Tourismo’nun eko-
nomik olması, standart donanımlarının yüksek kalitede
olması, konfor yönünden de beklentileri karşılayacak ni-
telikte olması hepimizi sevindirdi. Hem Mercedes-Benz
hem diğer otobüs üreticileri sektörün beklentisi doğrul-
tusunda üretim yapıyor. Bu da bir diğer sevindirici
nokta. 

Yeni Tourismo’nun beklentileri karşılayacak nitelikte
ve seviyede olması, üretici firmaların sektörün beklenti-
lerini göz ardı etmeyip karşılamaya çalışmaları dikkat
çekiyor. Bu, aynı zamanda otomotiv sektörünün gücü-
nün de göstergesi bize göre.

Beklentileri karşılıyor
Yeni Tourismo, sektörün beklentilerini de gözeterek

planlandı. 41 kişilik bir araç. Otobüs son derece ekono-
mik bir araç. Donanım olarak bakıldığında da yeterli ve
akıllı bir araçla karşı karşıyayız. Yakın takip sistemi ku-
rulmuş, yani otonom araçlardaki birçok sistemi transfer
etmişler araca. Onun için, Tourismo’ya, “sektöre hoş
geldi” diyorum. 

Ulaşım ekonomisine katkı
Bence, bundan sonra yüksek araçlardan ziyade, sek-

törün bölgesel taşımada kullanabileceği ekonomik araç-
ların rolü giderek artıyor. Diğer firmalarımız da buna
benzer araçlar tasarlayıp yapıyorlar. Ulaşım ekonomisine
mutlaka büyük katkılar sağlayacaktır. Tourismo’nun, tra-
fik kazalarını engellemede önemli donanımları var. Kon-
for açısından da önemli gelişmeler sağlanmış, hayırlı
uğurlu olsun. 

Mercedes-Benz Türk’ü de takdir ettiğimi söylemek
zorundayım. Mükemmel bir organizasyon yaptılar. Giriş-
teki karşılama ve sektör mensuplarını bir araya getirmesi,
arkadan araç tanıtımı ve açıklamalar… Ardından ye-
meğe geçilmesi çok iyiydi. Mercedes olarak çok güzel
bir gece yaşattılar sektöre. Sektörün ilgisi de çok iyiydi. 

Dünyaya açılmalı
Gönül istiyor ki, Yeni Tourismo’yu Busworld’de de

görelim. Dünyaya da Türk otomotivinin nereye geldiğini
gösterelim. Yeni Tourismo’yu İzmir Busworld’de de gör-
mek istiyoruz. Gelmesini de çok arzu ediyoruz. Buradan
Sayın Süer Sülün’e iletiyorum, ufak bir fedakarlık yapsın-
lar bu otobüsü dünyaya tanıtsınlar. Busworld, bir otobüs
ihtisas fuarıdır. Comvex de mutlaka Türkiye için önemli
bir fuardır, ama tüm ticari araçları kapsadığı için biraz ih-
tisas dışı kalıyor. Mercedes-Benz, Belçika’da var, Türki-
ye’de niye yok? Kendi ülkesine de bu fırsatı sağlaması
lazım diye düşünüyoruz, bunları da konuşmamız lazım. 

Tematik fuar
Busworld Fuarını tematik bir hale getiriyoruz. İçinde

UITP de olacak, Belediyeler Birliği de olacak. Fuara,
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapacak. Bu
yılki Busworld Fuarı, şehiriçi taşımacılığa önem veren
anlayışla yaklaşıyor. Onun için birtakım sektörel konfe-
ranslar yapılacak. Dolayısıyla, bütün otomotivcilerimizin
hepsinin içinde olacağı büyük bir fuar yapalım. Bu sene
yurtdışından çok ciddi davetli gelecek. Busworld organi-
zasyonu, Kafkaslardan, Kuzey Afrika’dan, Balkanlar’dan
çok ciddi bir katılım sağlamak amacıyla girişimlerde bu-
lundu. Bunlarla ilgili önemli geri dönüşler de alındı.

Ulaştırma Master Planı
Ankara’da, ulaştırma master planı yapılıyor. Diğer

taraftan lojistikle ilgili ciddi çalışmalar var. Kalkınma pla-
nındaki çalışmalar var, sektörün buna gerekli ilgiyi gös-
termesi ve taleplerin çok iyi değerlendirilmesi lazım. Bu
konuda birilerinin küsmesine gerek yok. Evet, lojistikte
bütün aktörlerin ihtiyaçlarını çok doğru tanımlaması
lazım. Şehirlerarası ulaşım, şehiriçi ulaşım, servisler
hepsi önemli. Sektörün birlik beraberliği daha güçlü hale
getirmesi lazım. Ortak hareket noktası bulunması lazım.
Kaynak israfını önlemek lazım. Rekabetin mantık sınırla-
rının ötesine taşınmaması lazım. Yıkıcı, bölücü rekabet
yapılmaması lazım. Bunun için güçlü bir sivil toplum ör-
gütüne ihtiyacı var Türkiye’nin. 

Daha etkin, sözü geçen STK
Altur Yönetim Kurulu Başkanı Abdürrahim Albay-

rak’ın Taşıma Dünyası Gazetesi’ndeki açıklaması önem-
lidir.

Bizden çok daha küçük ticari alanlarda büyük orga-
nizasyonlar yaşanıyor. Bizim de birlik beraberlik olacak
alana doğru sektörü taşımamız lazım. Sayın Abdürrahim
Albayrak bunu ifade ediyor. Daha güçlü, daha etkin,
daha sözü geçen sivil toplum örgütüne sektörün ihtiyacı
olduğunu vurguluyor, sohbetlerde de dile getiriyor.
Onun için bu, konunun dikkatlerden kaçmaması lazım.
Ulaşım sektörünü temsil edecek üstyapıya ihtiyacı var.
Bölük pörçük olduğumuz zaman sonuca gidemiyoruz,
dikkate alınmıyoruz ve birbirimizi yiyoruz. 

Yeni ulaşım ihtiyacı
Yeni yatırımlar yeni fırsatlar da doğuruyor. Özellikle

havalimanının şehir dışına gitmesiyle İstanbul’da yeni
ulaşım ihtiyacı çıkacak. Buradan havalimanına gitmenin
ne kadar maliyetli olduğunu görüyoruz, onun için ha-
vaalanı şehir bağlantısında gerek raylı sistemlerin ge-
rekse karayolu toplu taşımanın rolü çok daha önemli
olacak. Çok daha fazla sefer yapılacak. Milyonlarca
insan ağırlıklı olarak karayoluyla gidecek havalimanına,
onun için bu konuda atılan adım önemlidir. Bu, otomo-
tiv sektörümüze de katkı sağlayacaktır. ■

Efetur “ Değişim ve Gelişim, Eğitim ile Başlar”
sloganı ile eğitimlerine devam ediyor. İstanbul
Bölgesine bağlı çalışanlar Gürsel Tur Eğitim

salonunda bir araya geldi.  2018-2019 eğitim
sezonunda 250’yi aşkın personele eğitim verildi.
Eğitimler yıl içerisinde devam edecek.   

Eğitimler, iletişim ve yolcu memnuniyeti odaklı,
çalışanların “ fark yaratma “ becerilerinin
geliştirilmesi temel hedefini taşıyor. 

Eğitimlerde; host, bilet satış görevlisi ve
kaptanlara iletişim, beden dili, öfke ve stres kontrolü
gibi kişisel gelişim konularının yanında güvenli
sürüş, iş bilgisi gibi mesleki konularda da bilgiler
paylaşılıyor. 

Sektöre kaynaklık eden eğitimler verdiklerini
söyleyen Efetur Genel Müdürü Alper Birant;
eğitimlerin sürekli olacağını, hizmet kalitemizin en
önemli parçası çalışanlarımıza eğitim yatırımlarıyla
Efetur markası ve kalitesinin daha da güçleneceğini
belirtti. ■

Efetur’da Eğitim Seferberliği 

Alper
Birant
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Mercedes-Benz Türk, Ar-Ge
merkezinde Türk
mühendislerinin çalışmaları
sonucunda tamamen yenilenen
Tourismo otobüsünü
düzenlediği etkinlikle tanıttı. 

Bini aşkın sektör mensubunun
katıldığı etkinlikte; yeni
Tourismo otobüsler, tasarımı,
güvenlik donanımları ve üst
düzeydeki konforu ile dikkat
çekti. 

Yeni Tourismo, eski modellerine
göre yüzde 12’yi aşan düşük
yakıt tüketimiyle öne çıkıyor. 

Şubat ayı içinde, yeni Tourismo
otobüsler için toplu bir teslimat
töreni düzenlenecek.  

Mercedes-Benz Türk Hoşdere
Otobüs Fabrikası’nda üretimini
gerçekleştirilen Tourismo
otobüsler tüm dünyaya ihraç
edilecek. 

Mercedes-Benz Türk, yenilediği
Tourismo 15 RHD, Tourismo
16 RHD ve Tourismo 16 RHD

2+1 modelini 17 Ocak Çarşamba günü,
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde
düzenlenen etkinlikle tanıttı. Araçların
şehirlerarası ve turizm taşımacılarına
tanıtımı öncesinde basın
mensuplarına yönelik bir toplantı
düzenlendi; Mercedes-Benz Türk İcra
Kurulu Başkanı Süer Sülün ve Otobüs
Satış ve Pazarlama Direktörü Alper
Kurt açıklamalarda bulundu. 

50 yıldır yatırım
yapıyoruz 

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu
Başkanı Süer Sülün, 2018’in ilk
lansmanını gerçekleştirdiklerini
belirterek, “Umarız 2018, 2017’den
daha iyi bir yıl olur. Geçen sene 50’nci
yılımızı kutladık. 50 yıldır bu ülkede
operasyon yürütüyoruz, yatırım
yapıyoruz, üretim yapıyoruz,
istihdama katkı sağlıyoruz.  Toplam
yatırım tutarı 1,4 milyar Euro’ya ulaştı.
Bunun son ürünü de yeni Tourismo
oldu” dedi.  

30 milyon Euro harcandı 
Hoşdere Otobüs Fabrikasında

üretilecek Yeni Tourismo’nun tüm
dünyaya ihraç edileceğini belirten
Süer Sülün, “Altını çizerek ifade etmek
istediğim nokta; bu araçlar 30 milyon
Euro’luk bir bütçe ile 3,5 yılda Hoşdere
Ar-Ge Merkezinde Türk mühendisleri
tarafından geliştirildi. Yenilenen

otobüslerimizin geliştirilmesinde 165
bin 400 saat mühendislik çalışması
yapıldı. Araçların karoser, iç donanım
ve elektrik kablo altyapısı Mercedes-
Benz Türk Ar-Ge Merkezi Otobüs
Geliştirme ekiplerimizce geliştirildi.
Yeni Tourismo’lar üstün teknolojisi,
benzersiz tasarımı, dinamik ve güçlü
görüntüleri ile tüm dikkatleri üzerine
çekecek. Yeni Tourismo otobüslerimiz
ile yolculuk konforunda yeni bir
standart oluşturuyoruz. Hoşdere
Otobüs Fabrikası’nda üretilecek olan
Tourismo otobüsler hem Türkiye’ye
hem de bütün dünyaya ihraç edilecek.
Dolayısıyla Mercedes Benz Türk ve
ülkemiz için gurur verici” dedi.

2750 Tourismo 
Otobüs Satış ve Pazarlama

Direktörü Alper Kurt, 2007 yılında
pazara sunulan ilk Tourismo’nun
ardından 10 yıl sonra yeni
Tourismo’nun pazara sunulduğunun
bilgisini verdi: “Hoşdere Otobüs
Fabrikasında, 10 yılda 2750 adet
Tourismo üretildi. Yeni Tourismo, 2
akslı olmak üzere, 12 ve 13 metrelik
uzunluk seçeneğinde Tourismo 15
RHD, Tourismo 16 RHD ve Tourismo
16 RHD 2+1 seçenekleri ile pazara
sunuluyor. Tourismo tasarımıyla da
tamamen yenilendi. Bir önceki
Tourismo ile karşılaştırıldığında
hatlardaki ovalleşme dikkat çekiyor.
Yeni Tourismo ile tasarım ve
işlevselliği bir araya getirerek
maksimum ekonomik verimlilik
sağlandı. Bir önceki araca göre, rüzgar
direnç katsayısı 0.45 iken 0.33 seviyesi
ile rekor noktaya geldi. Bu da yakıt
tüketiminin düşmesinde çok önemli
katkılar sağladı. Yeniden tasarlanmış
sürücü penceresi ve dinamik
görünümlü “AquaBlade” ön cam
silecekleri, görselliği zenginleştirmenin
yanı sıra yakıt tüketiminin ve sürüş
gürültülerinin en aza indirilmesine de
büyük katkı sağlıyor. Tüm modellerde
standart olarak yer alan halojen farlar,
LED gündüz farları, LED sinyal
lambaları, sis farları, yağmur-ışık
sensoru, elektrik kumandalı ve ısıtmalı
yan aynalar ve Tourismo 16 RHD 2+1
modelinde standart olarak bulunan
viraj içi aydınlatma ışıkları sayesinde
daha güvenli bir sürüş imkânı

sağlanıyor. Tüm Tourismo araçlar 15
cm uzadı ve 6 cm yükseldi. 2+2
koltuklandırma düzenindeki Tourismo
15 RHD, 50 yolcu kapasitesi ile 12,3 m
uzunluğunda ve 3,7 m yüksekliğindeki
2+2 koltuklu Tourismo 16 RHD, 54
yolcu kapasitesi ile 13,1 m
uzunluğunda ve 3,7 m yüksekliğindeki
Tourismo 16 RHD 2+1 koltuklandırma
düzeninde 41 yolcu kapasitesi ile 13,1
m uzunluğa ve 3,8 m yüksekliğe
sahip.” 

Yakıt tüketimi  
yüzde 12 düşük

Yakıt tüketiminde Tourismo’nun
rakipsiz olduğunu vurgulayan  Alper
Kurt, “Yeni Tourismo’nun gelişen
özellikleriyle eski modellerine göre
yakıt tüketiminde sağladığı avantaj,
yüzde 5 daha arttı. Euro 5’ten Euro 6
normuna geçtiğinde Tourismo
aracımız yüzde 7’yi aşan bir düşük
yakıt tüketimine sahipti. Şimdi Yeni
Tourismo ile buna yüzde 5 daha
eklendi ve  yüzde 12’lere varan düşük
yakıt tüketimi elde edilebiliyor” dedi. ■

Yeni bir standart
getiriyor  

• Ön Çarpışma Koruyucusu
(FCG) ile bir çarpışma durumunda
çarpışılan aracın otobüsün altına
girmesini önler, tüm sürücü
bölmesi özel bir çerçeve yapısı
içinde komple arkaya doğru itilir
ve sürücünün korunması sağlanır.

• Aktif Acil Fren Sistemi
(AEBS), önde yavaş giden veya
duran araca arkadan çarpma
riskini azaltır. Bir tehlike algıladığı
anda, sürücüyü uyarıp frenleme
uygulayarak arkadan çarpma
riskini veya kaza kaçınılmazsa
yaşanan kazanın verebileceği
hasarı azaltır.  

• Şerit Takip Asistanı (SPA),
aracın istem dışı şerit
değiştirdiğini algıladığı takdirde,
sürücü koltuğunu şerit ihlali
yapılan tarafa doğru hissedilir bir
şekilde titretip sürücüyü uyarır. 

• Antiblokaj Fren sistemi
(ABS), tekerleklerin frenleme
anında kilitlenmesini engeller.

• Elektronik Stabilite Programı
(ESP) savrulmayı önleyerek
virajlarda ve ani manevralarda
güvenliği sağlar.

• Patinaj Önleyici Sistem (ASR)
ile hızlanma anında çekici
tekerleklerin kayması engellenir ve
buzlu yollarda bile güvenli kalkış
imkânı sağlanır.

• Elektronik Fren Sistemi (EBS)
ve Fren Destek Sistemi (BAS), her
koşulda dengeli frenleme sağlar.

Motoru daha
ekonomik 

Euro 6 BlueTec OM 470 FE
(Yakıt Verimliliği Paketi) motor,
çevreci ve ekonomik yönleriyle ön
plana çıkıyor. 10,7 litre
hacmindeki bu motor hem
kompakt hem de son derece
güçlü. Motor gücü, Tourismo 15
RHD modeli için 265 kW (360 PS),
Tourismo 16 RHD ve Tourismo 16
RHD 2+1 modelleri için ise 290 kW
(394 PS) seviyesine ulaşıyor. Yeni
Tourismo’nun tüm modellerinde
Mercedes-Benz GO 210-6 manuel
şanzıman standart, Mercedes-
Benz GO 250-8 PowerShift
otomatikleştirilmiş şanzıman da
opsiyonel olarak sunuluyor.
Motordaki gücün optimum
biçimde aktarılabilmesiyle, düşük
hızlarda bile yüksek esneklik ve
seri hızlanma elde edilebiliyor. 

Mercedes-Benz Türk otobüsçülerin merakla beklediği yeni otobüsünü tanıttı 

Yeni Tourismo sektörle buluştu

3 farklı model
Mercedes-Benz Türk, tümü 2 akslı

olmak üzere, yeni Tourismo’nun 2
farklı uzunluk seçeneğinde otobüsünü
3 farklı model ile piyasaya sundu;

• 2+2 koltuklandırma düzenindeki
Tourismo 15 RHD, 50 yolcu kapasitesi
ile 12,3 m uzunluğunda ve 3,7 m
yüksekliğinde,

• 2+2 koltuklandırma düzenindeki
diğer bir model olan Tourismo 16 RHD,

54 yolcu kapasitesi ile 13,1 m
uzunluğunda ve 3,7 m yüksekliğinde ve

• Tourismo 16 RHD 2+1
koltuklandırma düzeninde 41 yolcu
kapasitesi ile 13,1 m uzunluğa ve 3,8 m
yüksekliğe sahip. 

Süer
Sülün

Alper
Kurt

Murat
Kızıltan Burak

Batumlu
Yusuf

Adıgüzel
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Yeni Yönetmeliğe ilk
bakışlar…

Dr. Zeki
Dönmez

Karayolu Taşıma Kanununun
kabulü sonrasında, buna göre
hazırlanıp yürürlüğe konması

gereken Karayolu Taşıma
Yönetmeliklerinden üçüncüsü, 8
Ocak 2018 günü Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe girdi. 25
Şubat 2004’te yayımlanan ilk
Yönetmelik, kendi içinde 8 kez
değişikliğe uğramıştı. Bu şekilde
yapılan iyileştirmeler yetersiz kalınca
11 Haziran 2009’da ikinci
Yönetmelik yayımlandı. 2016’ya
kadar bu Yönetmelikte de 10 kez
değişiklik yapıldı. Şimdi, yeni bir
Yönetmeliğimiz var. Zaman içinde
onda da iyileştirmeler yapılacak.
Bunlar sonrasında da er veya geç,
belki de yeni bir Yönetmelik
hazırlanacak. Biz, elimizdeki
Yönetmeliği değerlendirmeye
çalışıyoruz. Bunun sonucunda, hiç
şüphesiz ki bazı eleştiriler yapılacak.
Buna muhtemelen gelecek
haftalardan itibaren biz de dahil
olacağız. Ama önce gördüğümüz
olumlu yanları sıralayalım.

Öncelikle uzun bir çalışma
dönemi geçirildiği ve görüş
toplandığı için ilgilileri kutlamalı,
teşekkür etmeliyiz. Şimdi sıra
Yönetmelik değerlendirmesinde…

• Mevzuatı uygulama imkanı
bulunmayan veya kanunla ayrıcalık
getirilen taşıt ve taşımaların iyice
ayrılıp, yeni kapsam dışılıklarının
eklenmesi eklenmesi yerinde. 

• İkinci olarak Kanun ve eski
Yönetmeliktekilere ek olarak pek çok
yeni kavramın eklenip tanımlarının
yapılması değişime uyum
bakımından önemli. 

• Üzerinde en çok durulan
konulardan birisi belge türleri.
Önceki belgeler çok görülebilir, ama
bunun pek sakıncası olmamalı. Nasıl
ki, ayakkabılar, elbiseler
küçük/orta/büyük diye yapıldığında
bazılarımıza uymayacaksa belgeler
de öyle. Bırakın, herkes kendine
uygun belgeyi almaya ve kullanmaya
devam etsin. Kullanmayacağı
özellikleri olan bir belgenin
külfetlerine katlanmasın. Mevcut bir
belgeyi beğenmeyenler de bunu
almasın. Küçük iki değişiklik dışında
belge türlerinin korunması gayet de
yerinde. Aksi halde doğacak uyum
zorluklarını ve bürokratik işlemleri
düşünün. Değer miydi? 

• Bazıları belge almanın
zorlaştırılması peşindedir. Dertleri de
yeni rakip çıkmasın veya mevcutlar
elensindir. Bunları diyemediğinde
belgeleri birleştirerek zorlaştırmayı
denerler. Doğrusu, belge alma
şartının yapılacak işe yeterli
olmasıdır. Yeterlilik artışı
gerekmezken niye ağırlaştıralım?
Kanun serbest piyasa ve artan rekabet
istemiyor mu? Yeni Yönetmelikte
şartların ağırlaşmadığını, hatta
hafiflediğini görüyoruz. Bu da gayet
iyi. 

•Başkalarının taşımacı olmasını
engellemek isteyenler, bunlara
uygulanacak belge ücretlerinin
yüksekliğini savunurlar. Belge ücreti,
pazara girmeyi engelleme amacıyla
alınmaz. Bu yönüyle belge
ücretlerinin artırılmaması, aksine
yüzde 50’yi aşan oranlarda
düşürülmesi gayet de yerindedir.
Beceri ile değil engellemeyle
rekabette başarı arayanlar, bırakın
memnun olmasınlar. 

• Asgari kapasitenin ve bunun
ötesindeki taşıtların yaşlarına ilişkin
kısıtlarda önemli iyileştirmeler var.
Gelişen taşıt muayene sistemine bağlı
olarak önceden yurtiçi
kullanımlardaki üst yaş sınırları
kaldırılmıştı. Şimdi yurtdışı
taşımalarda da aynısını görüyoruz. 

• Yolcu taşımacılığında D1
belgelerinde sözleşmeli taşıt oranının
3’e yükseltilmesi gibi iyileştirmeler
bence olumlu. 5 olmadı diye
üzülecekler diğerlerinde hiç
değişmediğini görüp razı olsunlar.
Bilmem diğer belgelerde özellikle
artış istenmiş miydi. Arz-talep
dengesini yetki belgesi veya taşıt
sınırlamalarıyla devlet değil pazarda
taşımacılar sağlamalı. Serbest
piyasayı kabulleneceğiz. 

• Yönetmelikte teknoloji
kullanımına imkan verecek
düzenlemeler görüyoruz. Bunlar e-
bilet, e-fatura gibi karşımıza çıkıyor.
Keza Bakanlık da işleri kolaylaştırıcı
teknoloji kullanımlarına yönelerek

buna katılıyor. 
• Yeni Yönetmelikte 40 ve

sonrası maddelerde işletmecilerin
sorumluluk ve yükümlülükleri,
maddeler halinde genelden özele
doğru verilmiş. Ben ne yapmalıyım
diye düşünenler burada kendi
sorumluluk ve yükümlülüklerini
bularak gereğini yerine
getirmelidirler. 

• Yıllık 7 saatlik güvenli sürüş
eğitimi zorunluluğu getirilmiş. Bunun
içi iyi doldurulursa faydalı olabilir
ancak. 

• Yapılan taşımaların takibine
ilişkin bazı görevlerin taşımacılara
verildiğini görüyoruz. Bu kapsamda
eşyaların ve bagajların kontrolü,
yolcu ve eşyanın bilgilerinin
işlenmesi ile bunların Bakanlık bilgi
sistemine aktarılmasına ilişkin
kuralları görüyoruz. Bu takip
düzeninin taşıma güvenliğine etkisi
sınırlı olacak olsa da genel güvenlik
ve aranan kişilerin yakalanması
açılarından faydaları olacaktır. Bunun
ötesinde taşımaya ilişkin gerçek
büyüklüklerin tespiti ve taşıma
sisteminin ihtiyaçlara göre
şekillenmesi açısından önemli
olduğunu düşünüyorum. Burada,
buna göre taşımacı veya taşıt
sınırlamasından öteye bunların
duyurulmasıyla taşımacılık pazarına
girişlerin dengelenmesi uygun
olacaktır. 

• Bir başka husus da denetim
sonucu yapılacak cezalandırmalar,
yaptırımlar. Her kurala aykırılığın
yaptırımı, kuralın hemen sonrasına
yazılarak ne yapılırsa neyle
karşılaşılacağının görülmesi
sağlanmış. Artık anlaşılırlık ve bu
ilişkinin sağlanmasına yönelik
mevzuat kitabı hazırlamama ihtiyaç
kalmıyor. 

• Terminallerde, 25 dakikalık
ücretsiz faydalanma yerine araçları
kötü ve uzak 50 dakikalık yerlere
yönlendirme sorunu açıklığa
kavuşuyor. 50 dakikalık yer gösterilse
bile isteyen kişi, istediği yerde bu
hakkını 25 dakika olarak
kullanabilecek. Terminal
işletmecileri, ‘herkes buraları
kullanırsa parklar yetmez, trafik
aksar’ kandırmacasını
tekrarlayabilirler. Yönetmeliğin ruhu
bunu reddediyor. Yeterli kullanım ve
otopark yeri olmayan terminallere
belge verilmiyor. Belge almışsanız,
yeriniz var demektir ve bunu
kullandıracaksınız. Tekel konumunda
olan terminallerin faaliyet durdurma
veya belge iptali ile cezalandırılması
mümkün değil. Hatta bazen hiç
mümkün değil. Faaliyet durdurma
cezasının çıkış ücreti almama
şeklinde uygulanabilecek olması bir
fırsat getiriyor. Tabii, bu ücretsiz
çalışma sağlanabilirse… Zira faaliyet
durdurma nedeniyle çıkış ücreti
alınmaması gerektiği halde ücret
alana verilecek 3 uyarı, terminalci
için çerez parası bile değil. 

• Tarifelide hat sayılarının özmal
otobüs sayısına göre önceden
belirlendiği eski sistem objektif gibi
görünse de tartışmalıydı.
Sözleşmelilerin de dikkate
alınmasıyla yeni düzenleme daha iyi
olabilir.  

• Artık bir ihlal tespit edilip uyarı
verildiğinde kulağının üstüne yatmak
mümkün değil. 15 gün içinde
eksiklik giderilmezse uyarıların
tekrarlanması sürüp gidecek. Tabii,
etkin denetimde kötülerin kısa sürede
ulaşabileceği 150 uyarıyı aşınca
pamuk eller zorunlu olarak cebe
girecek. Aksi halde yetki belgesi ile
faaliyet duracak. Umarım ki etkin
olur. 

• Eksik asgari kapasitenin
tamamlanması, belge yenileme gibi
konularda da daha işler bir sistemin
kurulduğunu düşünebiliriz. Buna
başka hususlar da eklenebilir. Onları
da buldukça, gördükçe yazarız. Tabii,
eksik bulduklarımızı da eleştireceğiz.
Bu eleştirilerin, Yönetmeliği
hazırlayanların emeğini ve iyi niyetini
görmediğimiz anlamında
yorumlanmamasını da bekler ve
dileriz. 

Not: Geçen hafta için
hazırladığım bu yazım, adı ilk
sayfada duyurulmakla birlikte
köşemdeki yerine aktarılamamış. Bu
nedenle bu hafta bu yazıya yer
veriyoruz. ■

İç mekânı daha
konforlu 

Opsiyonel olarak tüm
koltuklarda sunulan USB şarj
üniteleri ve 230 volt prizler, tüm
elektronik aygıtlar için güç
sağlıyor ve yolculuğu keyifli hale
getiriyor. Ayrıca, yeni mutfak
ünitesi uzun yolculukları daha
keyifli kılıyor. Yenilenen
monokrom kokpitinde, çok
fonksiyonlu direksiyon simidi,
yüksek çözünürlüklü renkli
ekrana sahip yeni gösterge
paneli ve yeni bir elektronik
anahtar sistemi bulunuyor. 2+2
koltuklandırma düzenindeki
Tourismo 15 RHD ve Tourismo
16 RHD modellerinde,
Mercedes-Benz standart
koltuklar için opsiyonel olarak
softline döşeme seçenekleri
sunuluyor. 

Koltuklar da rahat
Tourismo 16 RHD 2+1 için

standart olarak Mercedes-Benz
relax koltuklar, ayarlanabilir
ayak dayama üniteleriyle
beraber sunuluyor. Araçtaki
servis setleri de tamamen
yenilendi. LED okuma
lambaları, hava jetleri, servis
setlerine entegre hoparlör, siyah
deri servis seti döşemeleri ile
tamamen farklı bir tasarım
gerçekleştirildi. Tam otomatik,
çift bölge (dual zone) kontrollü
klima sistemi, otobüsün
içerisindeki atmosferi daha da
konforlu hale getiriyor. Isıtma ve
iklimlendirme için kullanılan ön
ve arka kontrol bölgeleri, aracın
içinde homojen bir sıcaklık
dağılımı sağlıyor.
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Yeni Tourismo, basın
toplantısının ardından
sektör mensupları ile

buluştu. Sektör mensuplarına
konuşma yapan Süer Sülün,
“Bugün çok heyecanlıyız.
Aslında bizim bugün
düğünümüz var. Bizi bu mutlu
günümüzde yalnız
bırakmadığınız için teşekkür
ediyorum. 50 yıldır bu ülkeye
yatırım yapıyor, ihracat
gerçekleştiriyoruz. Bir 50 yıl
daha aynı heyecanla, enerjiyle
yatırım yapmaya devam
edeceğiz. Bu yatırımların son
ürünü olan Tourismo’yu sizlerle
buluşturuyoruz. Türkiye’de
üretilen her iki otobüsten birini
biz üretiyoruz. Bu bizim övünç
kaynağımız. 50 yıldır 85 bine

yakın otobüs ürettik. Yeni
Tourismo için çok çok
umutluyuz. Çok çok konforlu bir
araç ve yakıt tüketimiyle de
sizleri memnun edeceğine
inanıyorum. Yeni Tourismo
hepimize hayırlı olsun” dedi. 

Otobüs Satış ve Pazarlama
Direktörü Alper Kurt, Yeni
Tourismo’nun tamamen
yenilendiğini belirterek, “Yeni
Tourismo, ekonomikliği,
konforu, tasarımı ve güvenlik
donanımı ile çıtayı daha
yükseltiyor.  Artık Tourismo çağı
başlıyor. Yeni Tourismo, yolcu
taşımacılığı sektörüne hayırlı
olsun” dedi. 

Yeni Tourismo “Anadolu
Ateşi”nin gösterisinin ardından
sektörle buluştu. ■

Yeni� Touri�smo
büyük 
beğeni 
topladı

Süer Sülün, TOFED Başkanı Birol Özcan ve
misafirleriyle...

Burak
Batumlu

Süer
Sülün

Cengiz
Doğan

Alper
Kurt

Necdet
İpekçioğlu

Latif Karaali, Reşat Kara ve Fabrika yöneticileri

Yusuf Bayraktar, Mustafa Yıldız Kayserili otobüsçülerle.

Süer Sülün konuklarıyla...

Özer Bür, Coşkun Altın ve İzmirli Otobüsçülerle...

İstanbul Seyahat, Mercedes  Yöneticileriyle...

Fındıkkale Turizm ve Mengerler Yönetimi... Mercedes Yöneticileri Muş’lu Otobüsçülerle...

Yusuf Bayraktar, Özkan Özkaymak

Erdem Ünler misafirleriyle...

Alper Kurt,
Murat Kızıltan,
Nusret Güldalı,
Hekim Toloğ
Mustafa Yıldırım,
Levent Birant,
Abdurrahim Albayrak,
Mehmet Öksüz,
Mehmet Katırcıoğlu,

Hülya
Ulusoy

Levent
Birant

Bülent
Birant

Süer Sülün, Mehmet Öksüz, Mustafa Sarıgül,
Mustafa Yıldırım, Mehmet Erdoğan, Akif Nuray

Lüks Ereğli: Mehmet Kaya, Banu Namlı, 
Merkon, Merkay: Yusuf Bayraktar, Mustafa Yıldız

Mesnevi Turizm: Ünal Öztürk, Mustafa Öztürk, Oğuzhan Öztürk

Mümtaz Er, Koray Yılmaz, Seyit Ali Özdamar

Mustafa Yıldırım,
Abdurrahim Albayrak,
Levent Birant,
Türker Birant,
Mehmet Öksüz,
Şenol Ayyıldız,
İbrahim Arslanoğlu

Çok yoğun katılımın
olduğu Yeni
Tourismo gecesinde
otobüsçüler aracı
detaylı şekilde
incelediler.
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Katılım yoğun oldu

Deniz Martin, Serdar Karataş, Oytun
Balıkçıoğlu, Haktan Sevimli

Tokat Seyahat: Mustafa Tekeli,
Hakan Sarıcanoğlu

Süer Sülün, Latif Karaali, İrem Karaali

Süer Sülün, Mustafa Dinçer 

Süer Sülün, Alper Kurt, Şenol Ayyıldız (Metro), Latif Karaali

Coşkun Altın
Mehmet Öksüz, Abdurrahim Albayrak,

Şevket Ak

Birol Özcan (TOFED), Necip Kartal (Vangölü)

Abdurrahim Albayrak, Hakan Özkaralı (Ege Hakan)

Murat Yeşilyurt (Yeşilyurt Turizm), BusStore Ekibi ile...

Adnan As (Astor), Erdem Ünler

Anadolu Ateşi gösterisi

İrfan Tüzün

Sibel Can, konuklara
konser verdi.



Çekici ve kamyon pazarının
2017 yılında 18 bin 745 adetle
kapandığını belirten Serhan
Turfan, “2010-2015 yılları
arasında pazar 30 binli
seviyelerde idi. Bu yüzde 40
düşüşü gösteriyor. Ancak
2014-2015 yıllarında alınan
araçların değişimi başlayacak.
Bunun ilk sinyallerini 3 bin 500
adetlik satış seviyesi ile Aralık
ayında aldık, onların da büyük
bir kısmı çekiciydi. Lojistik
sektöründe bir hareketlenme
başladığını söyleyebiliriz.
İnşaat sektöründeki
hareketliliğin de yeni
projelerle birlikte devam
edeceğini düşünüyoruz. Bu
bizi 2018 ve 2019 yılına
yönelik bizi umutlandıran en
önemli veri” dedi. 

Ford Trucks’ın 2014 yılından bu
yana Türkiye Direktörlüğü
görevini yürüten, 2018

itibarıyla Genel Müdür Yardımcılığı
görevine atanan Serhan Turfan,
2017 yıl değerlendirme
toplantısında ağır ticari araç
pazarını ve markanın yurtiçi ve
yurtdışı operasyonlarını
değerlendirdi. 18 Ocak günü
düzenlenen basın toplantısına Ford
Trucks Türkiye Direktörü Burak
Hoşgören, Pazarlama Müdürü
Bahattin Topçu ve Ford İnönü
Fabrikası Direktörü Aysan Hoşver de
katıldı. 

Lojistikte hareketlilik başladı 
Ford Trucks Genel Müdür

Yardımcısı Serhan Turfan, 2017
yılının ilk yarısında pazarın yüzde 32
küçüldüğünü, ikinci yarısında ise
yüzde 26 büyüdüğünü belirterek,
“2016’nın üzerinde, 18 bin 745
adetlik bir pazar seviyesi oluştu.
2010-2015 yılları arası pazar 30 binli
adetler seviyesinde oldu. Son 2 yılda
ise pazardaki gerileme yüzde 40.

Aslında bu pazar verileri bize umut
da veriyor. Çünkü 2014-2015 yılında
alınan kamyon ve çekiciler şu anda 3
ve 4 yaşını doldurmak üzere.
Firmaların bu kamyon ve çekicileri
yenileme talebinin olacağını
düşünürsek, 2018 ve 2019 yılında
pazar adetlerinin daha yukarıya
çıkabileceğini söyleyebiliriz. Bunun
sinyallerini Aralık ayında aldık,
yaklaşık 3 bin 500 adetlik bir satış
oldu. Bunun büyük bir kısmı
çekiciydi. Dolayısıyla lojistik
sektöründe bir hareketlenme
başladı diyebiliriz. Son 2 yıla
baktığımız zaman pazarda büyük bir
değişim var. Çekici sektörü yüzde
61’lerden yüzde 38’lere kadar düştü.
İnşaat ise yüzde 24’lerden yüzde 46
seviyesine çıktı. Yol kamyonundaki
yüzde 16-17’lik pay aynen devam
ediyor” dedi. 

Pazar payımız yüzde 27,7 
Pazarda, Ford Trucks’ın

yükselişinin devam ettiğine dikkat
çeken Turfan, “10 yıl içerisinde
pazar payımız yüzde 14’lerden
yüzde 28’lere geldi. 2017 yılını da
yüzde 27,7 pazar payı ile kapatmayı
başardık. Bunda özellikle inşaat
sektöründeki aracımızın da büyük
bir etkisi oldu. Daha önce inşaat
pazarında payımız yüzde 10’du.
2011 itibariyle bunu önce yüzde 24’e
daha sonra da yüzde 33’e yükselttik.
Şu anda her 3 inşaat satışından bir
tanesi Ford Trucks. Tabii, hız
kesmedik. 2017 yılında
müşterilerimizin ihtiyaçları
çerçevesinde yaptığımız ürün
yatırımlarımız devam etti. Daha ağır
çalışma şartlarına uygun olarak
geliştirdiğimiz 8x4 inşaat
kamyonumuz 4142XD, yükleme
kapasitesi artışı ile daha az seferde
daha çok iş yaparak inşaat
alanlarının yeni gözdesi hafifletilmiş
mikser, beton pompası ve zorlu
şantiye şartlarına uygun, yüksek şasi
dayanımlı 3542T çekicimizi pazara
sunduk. Kuzey Marmara Otoyolu,
3’üncü havalimanı ve yeni başlayan
Çanakkale Köprüsü inşaatlarına,
Ford Trucks olarak 1000 adetlik bir
kamyon sağladık. Araçlarımızın
yakıt tüketimine yönelik de çok
önemli memnun edici geri
bildirimler aldık. Biz yüzde 8,5 gibi
bir düşük yakıt tüketimi vaat
etmiştik bunun gerçekleştiğini
gördük” dedi. 

İkinci elde bin araç 
İkinci el araçlara yönelik

organizasyonları Truck Market ile
ilgili değerlendirmelerde de bulunan
Turfan, “2015 yılında kurduğumuz
Truck Market ile ikinci el araç
etkinliğimiz büyümeye devam
ediyor. 2017 yılında 1000 adetlik bir
araç alım satımımız oldu. İkinci el
operasyonları bizim özellikle yeni
araç pazarında satışlarımıza önemli

derecede katkıda bulundu” dedi.
Serhan Turfan, Ford Sürüş
Akademisi’nde yurtiçinde bin,
yurtdışında 200 sürücüye de eğitim
verdiklerini belirtti. 

2017 dijitalleşme yılı 
Dijitalleşme konusunda önemli

hedefleri bulunduğunu belirten
Turfan, “2017’de dijitalleşme
alanında da yeni web sitesi,
‘Asistanım’ ve ‘Yolunuza Sağlık’
uygulamaları ve Ford Trucks Net ile
önemli adımlar attık. Asistanım
uygulaması ile müşterilere ürün
bilgisi, teklif ve ödeme planı sunma
konusunda hızımız arttı. Ford
Trucks, ‘Yolunuza Sağlık’
uygulaması ile acil sağlık yardımı
gerektiren durumlarda
müşterimizin yanında olduk” dedi. 

30 tesise ulaştık 
Bayi yapılanması noktasında

bilgiler veren Serhan Turfan,
toplamda 30 tesise ulaştıklarını,
hepsinin tamamen bağımsız 4S
plazalar olduğunu açıklayarak, “Bu
yatırımları yapan çok marka yok”
dedi.

Yurtdışı hedefleri 
2017 yılında uluslararası

pazarlarda bir önceki yıla kıyasla
yüzde 50 büyüme yakaladıklarını, , 3
kıtada büyümeye devam ettiklerini
belirten Turfan, “2017’de ihracat
operasyonlarımız için büyük önem
taşıyan Avrupa bölgesinde
Bulgaristan ve Yunanistan’a ek
olarak Romanya, Macaristan,
Hırvatistan ve İsrail pazarlarına
girdik. Afrika’da Cezayir ve Fas’ta
olan yayılımımızı, 2017 yılında Mısır
ve Gana ile genişlettik.
Ortadoğu’daki yapılanmamızın
çoğu 2016 yılına kadar
tamamlanmıştı. Bu bölgede 2017
yılında Suudi Arabistan’da ve Irak’ta
uydu tesislerimizi açtık. 2017 yılında
Türki Cumhuriyetler bölgesinde
Gürcistan tesisimizin açılışını
yaptık. Rusya’da yeni bir bayi
yapılanmasına gitme kararı aldık,

6 noktada hizmet noktasını
oluşturacağız. Özellikle 2018
içerisinde yurtdışında büyümemiz
hızlanacak. 2018’de ülke sayısını
32’ye çıkarıyoruz, 49 yeni tesis ile 88
tesise ulaşmayı hedefliyoruz.
Hedefimiz 50 ülkede markayı
yaygınlaştırıp tamamen global bir
marka olmak. Özetle 2017 yılının
markamız açısından çok başarılı
geçtiğini söyleyebilirim. 2018 yılında
da bu başarıyı devam ettirmek
hedefimiz” dedi. 

Yeni yönetim ekibi 
2018'e yeni organizasyon yapısı

ile giren Ford Trucks'ta, Genel
Müdür Yardımcılığı görevini
sürdüren Ahmet Kınay, Ocak ayı
itibarıyla emekliye ayrıldı. Kınay'dan
boşalan koltuğa Ford Trucks Türkiye
Direktörlüğü görevini yürüten
Serhan Turfan atandı. Ford Trucks
Uluslararası Pazarlar Direktörlüğü
görevini ise Emrah Duman
sürdürürken, daha önce Ford Trucks
Türkiye Satış Müdürü olarak görev
yapan Burak Hoşgören, Ford Trucks
Türkiye Direktörlüğü’ne atandı.
Ford Trucks Pazarlama ve Stratejik
Planlama Müdürü M. Armağan
Hazar, Ford Trucks Çekya Ülke
Müdürü olarak atanırken, yerine
daha önce Ford Trucks Ürün ve İş
Geliştirme Yöneticiliği görevini
yapan Bahattin Topçu getirildi.
Uzun yıllar Ford Otosan Ar-Ge
departmanında görev alan Aysan
Hoşver ise Ford Otosan İnönü
Fabrikası Müdürü olarak atandı. ■
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Trak güvenliği
önceliğmizdir!

Araçlarımızı ve personelimizi
titizlikle kontrol edelim.

ekrem.ozcan@tasimadunyasi.com

Ekrem
Özcan
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Aracınızı valeye verirken, tedirginlik yaşar
mısınız? Arabayı aldı, nereye götürecek?
Nasıl götürecek? Vale arabayı

kullanırken, keşke bir uyarı sistemi olsa da, kötü
kullandığında uyarsa? Ya da arabayı geri
aldığımızda, arabayı nasıl kullandığı, hangi
alanda ve nereye kadar kullandığını görebilsek?
Ya da bir başka çözüm aradığımız konu;
uçaktan indiniz, valizini bekliyorsunuz.
Neredeyse her valize bu benimki mi diye
bakmak yerine, orada beklemeden bir çözüm
olsa? Duty free’de alışveriş yaparken, valizim
geldiğinde beni uyaran bir sistem olsa? Evet, bu
saydığım iki ihtiyaca yönelik de çözüm üretildi.
İTÜ Çekirdek’in başarılı girişimlerinden
Smartmimic, geliştirdikleri teknolojik bir ürün
ve mobil uygulama sayesinde bu iki
ihtiyacımıza da çözüm bulmuş görülüyorlar. Bir
nevi akıllı anahtarlık olan ürünlerini, anahtar ile
birlikte valeye veriyorsunuz. Vale, aracı sert
kullandığında, onu sesli bir şekilde uyarıyor. Bu
kullanımını da logluyor. Loglamasının amacı,
aracın sahibi, aracı geri aldığında bu log
kayıtlarına bakarak aracın nasıl kullanıldığını
görebiliyor. Aynı durum, aracın nereye kadar
götürüldüğünde de geçerli. O kısmı da logluyor
akıllı anahtarlık. Aracı geri aldığınızda,
aracınızın nereye kadar götürüldüğünü, hangi
alanda park edildiğinin bilgisini de
alabiliyorsunuz. Böylelikle beklediğinizin
dışında bir yere ya da uzaklığa götürülüp
götürülmediği hakkında da bilgi sahibi
olabiliyorsunuz.

Peki, uçak seyahatlerimizde valizimizi
almak için beklerken geldiğinde haber vermesi?
Aynı akıllı anahtarlık ürünü buna da çözüm
bulmuş. Siz duty freede alışveriş yaparken ya da
lavabodayken, valiziniz banda indirildiğinde,
size sesli veya yazılı mesaj ulaştırıyor, ‘ben
banttayım, beni alabilirsin’. Böylelikle bantta
dakikalarca bekleme zorunda kalmıyoruz. Bu
akıllı anahtarlıklar, anahtarlarınızı kaybetmeniz
halinde, mobil uygulama üzerinden
anahtarınızın nerede olduğunu görebildiğiniz
gibi; mobil uygulama üzerinde seçeceğiniz
senaryoya bağlı olarak, çantanızın yerinden
oynatılması halinde de size sesli ya da yazılı
mesajla bildirim yapabiliyor. Bu teknolojik
ürünün en güzel taraflarından biri de, tamamen
yerli tasarım, yazılım ve teknolojik bilgiye
dayanarak üretilmiş olması. Yaşları 25-26 olan
pırlanta gibi 2 mühendis gencin tasarlayıp
geliştirdiği bir ürün.  

Yerli Otomobil Nerede
Üretilecek?

Yerli otomobilin ilk prototipinin 2019’da
üretilmesi planlanırken, seri üretime de 2021’de
başlaması bekleniyor. Nerede üretilecek sorusu
henüz netleşmedi. Üretim yerinin de ikinci faz
olan prototipi tamamlandıktan sonra netleşmesi
planlanıyor. Şimdiye kadar; Bursa, Kocaeli,
Eskişehir, Aksaray, Sakarya, Kayseri,
Afyonkarahisar, Bilecik, İzmir, Tekirdağ, Manisa,
Ankara ve Kütahya, gerek “beş babayiğit”le
görüşmeler, gerek ulusal basında yer alma,
gerekse taleplerini en üst mercilere iletme
konusunda daha istekli olduklarını gösterdiler.
Bu illerin, yerli otomobil üretim merkezi olma
konusundaki çalışmalarına baktığımızda, hem
illerindeki devlet erkânı hem siyasi kadrolarının
hem de vatandaşın tamamen sivil inisiyatifle
çalışmalar yürütülen tek ilin Kütahya olduğunu
gözlemliyoruz. İlin valisi, Belediye Başkanı,
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Kalkınma
Ajansı temsilcisi, babayiğitleri ziyaret ederek
lobi yaparken; ilin milletvekilleri Ankara’da
taleplerini iletirken, vatandaş da sivil inisiyatif
göstererek 40 bine yakın imza toplayarak
taleplerini bildirdi. Bu üretimin bir ilin kaderini
olumlu ya da olumsuz değiştireceği herkesin
malumu. Nasıl olumsuz değiştirebilir ki, diye
içinden geçirenlerin olacağını düşünerek
hemen buna cevap yetiştireyim… Örneğin
İstanbul, İstanbul’a bir büyük üretim
yerleşkesinin daha gelmesi, bu ilin
yaşanabilirliğine, trafiğinin insanları
taşıyabilirliğine bir yük daha getirmiş olacak.
Aynı durum Kocaeli, İzmir, Ankara, Bursa için
de geçerli. Halbuki bu üretim yerleşkesinin
örneğin Kütahya’ya gelmesi, o ilin
kalkınmasında, kaderinde çok önemli bir
mihenk taşı olacak. Diğer illerdeki arazi arzının
azlığından ya da birim metrekare fiyatının
yüksekliğinden daha bahsetmedik bile. ■
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ZF’nin 100 yılı aşkın
tecrübesi ve bunun
beraberinde

getirdiği kalite, güven ve
müşteri memnuniyeti,
Akıllı Ulaşım ve Bağlantı
kavramları ile birleşerek
yeni global vizyonuna
altyapı oluşturuyor. Yeni
global vizyonu Gör-
Düşün-Uygula ile birçok
farklı sektörün

ihtiyaçlarına ‘Nesnelerin
Interneti’ teknolojisiyle
cevap veriyor. 

Çek Cumhuriyetinde
yüzde 100 ZF iştiraki
olarak kurulan
“Openmatics” firması,
farklı sektörlerin ulaşım,
lojistik ve ticari
operasyonlarına dijital
platformlar vasıtasıyla
katkı sağlamayı
hedefleyen çözüm
önerileri geliştirdi.
Openmatics’in sunduğu
çözüm önerileri
karmaşık iş süreçlerinin,
denetimi zor
uygulamaların ve ağır
finansal yüklerin sona
erdirilmesi için

tasarlandı. Openmatics
daha etkin, verimli,
sürdürülebilir, müşteri
memnuniyetini
yükselten ve ticari

kazanç sağlayan iş
modellerine geçiş
yapabilmek için
firmaların sağ kolu
olmaya hazır. ■

ZF, Openmatics markası ile 

Akıllı Bağlantı Çözümleri sunuyor

Ford Trucks yılı değerlendirdi

2018 - 2019’dan umutluyuz

Ecotorq motor çok başarılı
Türkiye ve uluslararası

pazarlarda büyümesinde ve
başarılarına her geçen yıl bir
yenisinin eklenmesinde, yüzde
yüz Türk mühendisliği ürünü
olan Ecotorq motorun katkısının
büyük olduğunu vurgulayan
Turfan, “2016 yılında piyasaya
sunduğumuz rekabetçi, sınıfında
lider özelliklere sahip olan
Ecotorq motor ailesi,
müşterilerimiz tarafından büyük
bir beğeniyle karşılandı. Aynı
zamanda Ecotorq motorlu
kamyonlar Çinli JMC markası ile
yaptığımız lisans anlaşması
gereğince, dünyanın en büyük
kamyon pazarı olan Çin’de
yollara çıktı. Ford Otosan
mühendislerin geliştirdiği
Ecotorq motorlu bu kamyon ile
dünyanın en büyük kamyon
pazarı olan ‘Çin’de Yılın
Kamyonu (Chinese Truck of The
Year) Ödülü’nü almanın
kıvancını yaşadık” dedi.

Serhan Turfan

Aysan
Hoşver

Serhan
Turfan

Burak
Hoşgören

Bahattin
Topçu
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UND Yönetim Kurulu, lojistik
hizmet ihracatının arttırılması
amacıyla sektörün bilgilendirilmesi
ve desteklenmesi konusunda
verdiği desteklerden dolayı Türk
Eximbank Genel Müdürü Adnan
Yıldırım’ı ziyaret etti.

UND Başkanı Çetin Nuhoğlu
“Hükümetimiz son yıllarda hizmet
ihracatına özellikle de Lojistik

hizmet ihracatına gereken desteği
vermiştir. Özellikle Eximbank üzerinden
sağlanan kredi desteği sektörümüz için can
suyu niteliğindedir. Ekonomi Bakanımız
hizmet ihracatına yönelik devrimsel
adımlar atılmasını sağlamıştır. Toplam 50
milyar USD hizmet ihracat geliri içinde
payımız 15 milyar dolar. Bu rakam ürün
ihracatının yüzde 10’undan fazladır. Amaç
ihracatı artırmak ise Lojistik, 1 koyup 10
alınacak bir sektördür” dedi.

Nuhoğlu, 2023 yılında 150 milyar

dolarlık hizmet ihracatına ulaşmak için
Lojistik sektörü üzerine düşen 50 milyar
dolarlık katkıyı sağlayacağına inandıklarını
ifade ederek, “Bu hedefe ulaşmak için
Lojistik Koordinasyon Kurulunun ve
Ticareti Kolaylaştırma Kurulu’nun önemi
çok büyüktür. Asya, Avrupa ve Asya’nın
kesişim noktasında olan ülkemiz için
lojistik, öncelikli stratejik konu olarak ele
alınmalıdır. Özellikle Çin tarafından ilan
edilen ‘Tek Kuşak, Tek Yol’ (One Belt One
Road) inisiyatifi Asya ve Avrupa ticaretinde
Türkiye’ye önemli bir lojistik katma değer
sağlayacaktır” diye konuştu. ■

Loji�sti�k Hi�zmet İhracatı
50 Mi�lyar Doları Aşar!

UND Başkanı Çetin Nuhoğlu:

Ege İhracatçı Birlikleri
verilerine göre 2017'de
Aliağa’daki limanlardan 9

milyar 973 milyon 987 bin dolarlık
ihracat gerçekleşti. 2017’de Aliağa
limanlarından en fazla ihracat
yapılan fasıl 2 milyar 326 milyon
314 bin dolarla ‘kimyevi maddeler
ve mamulleri’ olarak belirlendi.
Bunu, 1 milyar 838 milyon 489 bin
dolarla ‘elektrik-elektronik’ 1
milyar 667 milyon 665 bin dolarla
da ‘çelik’ ürünleri takip etti.

Kara, deniz, demiryolu ulaşım
ağlarının odağında yer alan Aliağa
limanlarının, Batı Anadolu'nun
dünya ticaretine açıldığı bir nokta
haline geldiğini söyleyen Aliağa
Ticaret Odası Başkanı Adnan
Saka, “Denizyolu taşımacılığında
ihracatçılarımız ile
ithalatçılarımıza düzenli,
gecikmesiz seferler ile
çalışabilmeleri, ayrıca
ithalatçılarımıza aynı gün

içerisinde mallarını limandan
çekebilme imkanları

sunulduğundan dolayı Aliağa
bölgesi tercih edilmektedir. Aynı
zamanda İzmir-Çanakkale ve
İzmir-İstanbul Otoyolları’nın
tamamlanması ile Aliağa ve
bölgemiz hem lojistik merkez hem
yatırımlar konusunda cazibe
merkezi haline gelecek” diye
konuştu. ■

ALİAĞA LİMANLARI 

Ege Bölgesi�’ni�n İhracat Kapısı

Adnan
Saka

İmsan Group’a 5 Volvo
Trucks

Sabancı Holding iştiraklerinden Temsa
İş Makinaları; Irak, İran, Gürcistan,
Azerbaycan ile diğer Ortadoğu

ülkelerine düzenli sefer hizmeti sunan
İmsan Group’a beş adet 2017 model FH460
Volvo Trucks çekici satışı gerçekleştirdi. 

Teslimat töreni firma sahibi Kerem
İmrak, Temsa İş Makinaları Bölge Satış
Müdürü Devrim Karataş, Temsa İş
Makinaları Bölge Satış Yöneticisi Umut
Şahin ve Temsa İş Makinaları Bölge Servis
Yöneticisi Cihan Kayan’ın katılımıyla
gerçekleşti.

Irmaklar Taşımacılık’a 
3 Volvo Trucks

Sabancı Holding iştiraklerinden Temsa
İş Makinaları; Mersin’in köklü
firmalarından, nakliye, ihracat ve

kuyumculuk sektörlerinde faaliyet gösteren
Irmaklar Uluslararası Taşımacılık’a üç yeni
Volvo Trucks satışı gerçekleştirdi. Bu yeni
araçlarla birlikte Irmaklar’ın 30 araçlık
filosundaki Volvo Trucks araç sayısı dokuza
ulaştı. 

Mersin, Nusaybin, Zaho ve Erbil'deki
ofisleriyle üretimden son kullanıma kadar
olan tüm aşamalarda taşımacılığın önde
gelen markalarından biri olan Irmaklar;
güvenilir, hızlı ve kaliteli taşımacılık
ilkesiyle, Türki Cumhuriyetler, Irak ve
Avrupa’ya hizmet veriyor. 

Teslimat töreni, firma sahibi Mehmet
Zahir Irmak ve Temsa İş Makinaları Bölge
Satış Yöneticisi Umut Şahin’in katılımıyla
gerçekleşti. ■

Temsa İş Makinaları’ndan

UTİKAD ve İstanbul Barosu
Lojistik ve Taşıma Hukuku
Komisyonu işbirliğiyle
düzenlenen ‘Lojistikte Son
Gelişmeler Paneli’ 17 Ocak’ta
gerçekleştirildi. Lojistik sektörü
temsilcileri ile hukukçuları bir
araya getiren panelde, Taslak
Taşıma İşleri Organizatörleri
Yönetmeliği’nin yanı sıra ordino
belgesi de tartışıldı. Lojistikçiler
ve hukukçular; ordinonun
hukukiliğinin tartışmaya açık
olmadığı görüşünde birleşirken
Türk Ticaret Kanunu’nu
Hazırlayan Komisyonun Üyesi
Prof. Dr. Kerim Atamer;
“Ordinonun varlığı, işlevi ve
hukuki boyutu tartışılamaz.
Ordinonun ticari hayatta
kullanılması zorunludur, ortadan
kaldırılması mümkün değildir”
diye konuştu.

150’yi aşkın profesyonelin bir araya
geldiği panelde, ordino belgesine
getirilen tavan ücretin yanı sıra

Taşıma İşleri Organizatörleri
Yönetmeliği Taslağı da masaya yatırıldı.
Panelin açılış konuşmalarını İstanbul
Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku
Komisyonu Başkanı Avukat Egemen
Gürsel Ankaralı, İstanbul Barosu
Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu ve
UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre
Eldener yaptı. Avukat Gürsel Ankaralı,
“Son birkaç aydır ordino belgesinin
hukuki altyapısı sorgulanıyordu.
UTİKAD’ın net duruşuyla ordinonun
hukuki boyutu idare tarafından da bir
kez daha ortaya kondu” dedi. Panel
kapsamında Taşıma İşleri
Organizatörleri Yönetmeliği taslağının
da tartışılacağını da belirten Ankaralı,
“Yönetmelik taslağı ile ilgili olarak da bir
araya gelmeyi uygun bulduk. Taslak
yönetmeliğe yönelik eleştirilerimizi de
tartışıp ortak akıl ile öneriler
getireceğimizi düşünüyorum” dedi. 

ORDİNONUN HUKUKİ ALTYAPISI
İstanbul Barosu Başkanı Avukat

Mehmet Durakoğlu, “İstanbul
Barosu’nun yeni binasında sizleri
ağırlamak bize onur veriyor. Tüm
paydaşlar açısından önem taşıyan
konuların konuşulacağı panel
sonucunda sektör açısından önemli
çıkarımlar olacağını düşünüyorum”
dedi. UTİKAD Başkanı Emre Eldener ise
“Sektörümüzün gündemine oturan
ordino belgesinin hukuki altyapısını her
mecrada anlattık. Geldiğimiz noktada
ordinonun yasallığını artık
tartışmıyoruz. Ancak UTİKAD olarak bu
ücrete getirilen tavan fiyat uygulamasını
da uygun bulmuyoruz” dedi. Taşıma

İşleri Organizatörleri Yönetmelik
taslağına da değinen UTİKAD Başkanı
Eldener, “Önümüzde yeni bir süreç var.
Taslak yönetmelik üzerinde var
gücümüzle çalışıyoruz. Sektörümüzün
önünü açacak bir yönetmeliğin ortaya
konması için görüşlerimizi ve
eleştirilerimizi de idare ile paylaşıyoruz”
diye konuştu. 

ERKESKİN
MODERATÖRLÜĞÜNDE… 

Moderatörlüğünü UTİKAD Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı ve FIATA
Kıdemli Başkan Yardımcısı Turgut
Erkeskin’in üstlendiği ‘Lojistikte Son
Gelişmeler Paneli’nde, Türk Ticaret
Kanununu hazırlayan Komisyonun
Üyesi Prof. Dr. Kerim Atamer,
KÜDENFOR Danışma Kurulu Üyesi,
Armatörler Birliği Akademik Komisyon
Danışma Kurulu Üyesi ve Gemi ve Yat
İhracatçıları Birliği Danışma Kurulu
Üyesi Harun Şişmanyazıcı ve UTİKAD
Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener
birer sunum gerçekleştirdi. 

Prof. Dr. Kerim Atamer, ordino
belgesinin işlev ve hukuki boyutuna
dikkat çekti. Ordino belgesinin
taşımacılıktaki yerini hukuki
dayanakları ile açıklayan Prof. Dr.
Atamer, “Ordino ticari hayatta
kullanılması zorunlu olan bir belgedir,
ortadan kaldırılmasına imkan yoktur.
Taşıyan yalnızca taşımakla değil, yükü
doğru kişiye teslimle de sorumludur ve
ordino acente tarafından antrepo
işletmecisine verilen onay
mekanizmasıdır. Ordino belgesinin
Gümrük Kanunu’nda yer almadığını sav
olarak ortaya koymak yanlıştır. Çünkü
ordino yükün el değiştirmesi ile ilgili bir
belgedir. Belge adının ‘yük teslim
belgesi’ olarak yenilenmesi, belgenin
işlevini değiştirmez. Çünkü ismi ne
olursa olsun bu belge zilyetliği nakleden
araçtır” dedi. 

KONŞİMENTO VE TAŞIMA
SENEDİ 

Taşıma İşleri Organizatörleri
Yönetmelik taslağı ile ilgili de görüşlerini
belirten Prof. Dr. Atamer, “Taslakta bir
tek yerde ‘taşıma işleri komisyoncusu’
ibaresi yer alıyor. Diğer bölümlerde
‘taşıma işleri organizatörü’ terimi
kullanılmış. Bu konuda tereddüt

yaşanmaması için terim birliğine
gidilmesinde fayda vardır.
İncelendiğinde farklı tipte
konşimentolar olmasına rağmen, tek tip
bir konşimento işaret edilmiş gibi
anlamlar çıkıyor. Aynı zamanda
konşimento ve taşıma senedi eşdeğer
olarak gösteriliyor. Bu önemli bir
yanlışlık. Bunun yanı sıra zorunlu
sigortada bedel belirtilmemiş” diye
konuştu. 

ORDİNONUN DEĞERİ MALA EŞİT
“Ordino belgesinin önemi ve değeri

taşınan malın bedeline eşittir” diyen
UTİKAD Başkanı Eldener, “Görünen o
ki; belli aralıklarla ordino belgesinin
önemini ve değerini hatırlatmamız
gerekiyor. Ordino olmazsa yükün yanlış
kişilere teslimi söz konusu olacaktır, o
yüzden bu belgenin değeri taşınan
malın bedeline eşittir” diye konuştu.
Ordinonun dünyada ticaretin güvenli
yapılabilmesi için gerekli bir belge
olduğunun da altını çizen Eldener,
“Taşıyıcının malı gerçek sahibine teslim
etmesi gerekiyor. Bu zilyetliğin devrini
sağlayan ve taşıma işini sonlandıran
belge ordinodur” dedi. Eldener, Türk
ihracatçısının yurt dışına sevk ettiği
malın karşı tarafta doğru alıcıya teslim
işleminin, ihracatçının mal bedelini
tahsil ettikten sonra gerçekleştirilmesini
sağlayan, kontrol eden ve garantileyen
belgenin ordino olduğunu vurguladı.
Taşıma İşleri Organizatörlerinin tüm bu
sürecin doğru işletilmesi için çalışan
istihdam ettiklerini belirten Eldener, “Bu
istihdamın yanı sıra her tescil işlemi,
konşimento ve ordino için damga
vergisi ödemeleri yapıyoruz. Bu giderleri
karşılamamız gerekiyor. Bu noktada
kamu idaresi tarafından belirlenen
tavan ücretin üzerinde maliyetlerle
karşılaşıyoruz. Çünkü zaten gemi
acenteleri 120-130 lira gibi bir ordino
ücretini bizden tahsil ediyor” dedi. 

YABANCI YATIRIMCI AÇISINDAN 
Konuyla ilgili olarak Başbakan

Yardımcısı Recep Akdağ ile
görüştüklerini de dile getiren Eldener,
“Başbakan Yardımcımız Sayın Akdağ’a
taşımacılık sürecini, bu süreçte yapılan
işlem ve dokümanları anlattık. Bildiğiniz
üzere Sayın Akdağ, aynı zamanda
YOİKK’ten sorumlu. Bu tavan fiyat
uygulamalarının yatırım ortamını

iyileştirmeyeceğini kendilerine de
aktardık. Çünkü ülkemizde son yıllarda
yurt dışı menşeli firmalar önemli lojistik
ve liman yatırımları yaptılar. Serbest
piyasa ekonomisine müdahale
anlamına gelen bu tür uygulamalar bu
yatırımcıları ülkemizi terk etmeye
yönlendirebilir” diye konuştu. 

SORU CEVAP…
Sunumların ardından geçilen soru-

cevap bölümünde söz alan UTİKAD
Genel Müdürü Cavit Uğur, Taşıma İşleri
Organizatörleri Yönetmelik taslağında
yer alan hukuksal çelişkilere dikkat çekti.
UTİKAD’ın taslak yönetmelik ile ilgili
olarak çalışmalarını sürdürdüğünü ve
görüşlerini idare ile paylaştığını belirten
Uğur, “Yönetmelik taslağındaki bazı
maddeler kanunlarla çelişiyor. Yine aynı
şekilde hizmet kalemlerine taban ve
tavan ücreti getirilmesi de serbest piyasa
ekonomisinde iş yapan tüccarın rekabet
şansını elinden alıyor. Kamu idaresinin
tavan ücret uygulamalarını idare ve
rekabet hukuku açısından çok dikkatli
değerlendirmesi gerekir” dedi. ■

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve FIATA Kıdemli
Başkan Yardımcısı Turgut
Erkeskin’in yönettiği soru cevap
bölümünde lojistikçiler ve
hukukçular, ordino ve taslak
yönetmelik ile ilgili olarak önemli
konulara parmak bastı, süreçte yer
alan tüm paydaşların basiretli
tüccar ve işletmeci olmanın
gereklerini yerine getirmesi
gerektiği vurgulandı. 

Panelin ardından İstanbul Barosu
Lojistik ve Taşıma Hukuku
Komisyonu Başkanı Avukat
Egemen Gürsel Ankaralı ve UTİKAD
Yönetim Kurulu Başkanı Emre
Eldener, konuşmacılara teşekkür
belgelerini takdim etti.

Hukukçular Ve Lojistikçiler 

Ordi�no Belgesi� ve TIO Yönetmeli�ği�’ni� Masaya Yatırdı 



Tourismo Çağı başlıyor.


