
HERKESI MEMNUN
EDEMEYIZ

İmran Okumuş
Mustafa Yıldırım

Mahmut Gürses

Brisa CEO’su Cevdet Alemdar, Ekol
Satınalma ve Yatırımlar Genel Müdürü
Levent Demir, Ekol Filo Genel Müdürü

Alper Bilgili ve Brisa’nın iş ortağı Marmara
Lastik’in sahibi Necmettin Haliç’in
katılımıyla, Sabancı Center’da düzenlenen
imza töreni ile duyurulan anlaşma
kapsamında; Ekol, 5 bin 500 araçlık filosunun
yıllık 35 bin lastik ihtiyacı için Brisa’nın güçlü
markaları ve uzman kadrosundan destek
alacak.

Doğuş Otomotiv Scania Genel
Müdürü İlhami Eksin, “2017
yılında 1.697 adetlik satışı-

mızın 1.454 adedi çekici, 243 adeti
kamyon segmentinde gerçekleşti.
Bu satışlarla birlikte 6 bin 30 adetle
kapanan ithal araç pazarında yüzde
28, toplam pazarda yüzde 9.1 pay
elde ettik” dedi. ■ 10’da

Salim 
Altunhan

Tarihin döngüsü,
otobüsün tekeri…

3’te

6 Şubat’ta, TOBB Karayolu Yolcu
Taşımacılığı Sektör Meclisi

Toplantısı’na katılan Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu
Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı
Mahmut Gürses, aşağıda özetlenen, önemli
açıklamalarda bulundu: 

Sektörün geleceğini U-EDTS olarak
görüyorum. Bunu iyi anlatalım. Ben

isterdim ki, siz hevesli olun, ben anlatayım.
Ama durum tam tersi, ben anlatmak için
hevesliyim. U-EDTS tarifelide hazır,
sisteme girdiğimiz zaman her şeyde
yaptırım uygulayacağım, bu yüzden her
yerde anlatalım.

Sektörün lokomotif derneklerine
söylüyoruz; bölgesel toplantılar

organize edin, gelip Yönetmeliği, U-ETDS
sistemini anlatalım. 

İsteğimiz, insanların sisteme gönüllü
şekilde girmeleri. Erken geçenlere ödül

veriyoruz, uyarma siliyoruz. Sektörün
sıkıntılarına çözüm olacak U-EDTS’nin, atıl
kapasiteye lüzumsuz, yapılmayan veya
kapsam dışı yapılan taşımalara cevap
olabileceğini düşünüyorum. 

Biz, bildiğimizi okumadığımızı,
yönetmelikle gösterdik, ama herkesi de

memnun edemeyiz. Orta noktada
buluşamayacak ayrı fikirler var, nasıl
buluşturacaksınız. 

Yurtdışı seferlerde 48 saat
sınırlamasıyla ilgili ihtiyaç olduğunda,

gerçek yolcu bilgisi verildiğinde biz izin
veriyoruz. 7/24 ulaşabileceğiniz bir tel hattı
da oluşturabiliriz. 

Biz turizm taşımacılığı alanında
yolcusunu bulana 7/24 saat çalışan bir

sistemi oluşturarak izin vermeye
çalışıyoruz. Sen yolcunu deklare et, izni
al… bunu hayata taşımaya çalışıyoruz. 

Kimsenin ticaretine karışamayız. Ama
bu sistemi, şu an yurtiçinde

ölçemediğimiz için yapamıyoruz.
Ölçtüğümüz anda yurtiçine de yapacağız. 
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Göz de Görünce Gönül de
Katlanmıyor... 

Dr. Zeki
Dönmez

Akif
Nuray

Sektör Meclisi’nin
talepleri  

Mustafa 
Yıldırım

Mevlüt 
İlgin

TOFED Otobüs Kaptanları
Derneği’ni kuruyoruz 

7’de7’de

Sektör Meclisi
gündemi 

Ekrem
Özcan

Satın Almada Kaptan
Etkisi

3’te

Karayolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Gürses “Elimizde sihirli değnek yok.”

8’de

9’da

4’te

● Yönetmelik çıkalı bir ay oldu, çok
fazla olumsuz dönüş almadık. Alınan
notlar ve geri dönüşler
doğrultusunda genelgeler
yayınlamayı planlıyoruz, merak
etmeyin. 

● Sektörün geleceğini U-EDTS
olarak görüyorum. Düzgün veri
almak ve bunu kolluk kuvvetlerine
aktarmak muradımız. Atıl
kapasiteye, lüzumsuz ve
yapılmayan taşımalarla, kapsam
dışı taşımalara, sektörün
sıkıntılarına cevap olacak. 

● Trafik güvenliği açısından çok
önemsediğimiz bir yönetmelik
taslağımız daha var. Belki sektörün
canı yanacak, ama yapacak başka
bir şey yok. Karayolu Mesleki
Yeterlilik Yönetmeliğimizi
güncelliyoruz. Sektörle de
paylaşacağız. 

8’de
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Bu Otobüs Diğerlerine Benzemez…

Galatasaray’ın yıldızları TEMSA ile
şampiyonluk ‘Maraton’unda!

Kulüplere verdiği destekle Türk sporunun gelişimine katkıda
bulunan TEMSA, Karayolu Ulaşım Sponsoru olduğu
Galatasaray için yeni bir reklam filmi hazırladı. Galatasaray

U18 Takım Kaptanı Recep Gül’ün başrolde olduğu filmde,
gençlere sahip çıkmanın ve altyapının önemine dikkat çekildi.
Feghouli, Belhanda, Selçuk İnan gibi ünlü isimler de reklam filmi
için kamera karşısına geçti.

Aker-Derya Turizm
10 Travego aldı 

İlk iki Tourismo Hasmer Otomotiv’den

Düzce Güven Kooperatine

Ekol’ün 35.000 Lastiği
Brisa’ya Emanet

Cevdet Alemdar
Levent Demir

Scania, 2000 kamyon
satışı hedeiyor 

İlhami
Eksin 

Filo ve depo 
yatırımları 
yapacak

Ali Tulgar

Mars Logistics Genel Müdürü Ali Tulgar, “Filomuza 20 milyon
Euro’luk yatırımımız olacak. Aynı zamanda şirket satın
alımlarına sıcak bakıyoruz ve gündemimizde yer alıyor. 2018,

Afrika ülkelerini daha fazla konuştuğumuz bir yıl olacak.  Bu pazarı
yakından takip ediyoruz.” dedi. 

Mars Logistics, Avrupa Yakasındaki 70 bin metrekarelik yeni
lojistik merkezini de 2018 yılında devreye alarak, yurtiçi depolama
dağıtım katma değer hizmet miktarını artırmayı planlıyor. ■

ALC Lojistik, Schmitz ile
48 adet Treyler alım
anlaşması yaptı. İlk

partide  6 adet treylerinin
teslim töreninde konuşan ALC
Lojistik Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Çiçekli,
“Avrupa’nın en deneyimli ve en
büyük treyler firması Schmitz
ile anlaşma yapmaktan
memnunuz" dedi. ■

ALC Lojistik 

48 Schmitz ile yola devam ediyor

Erdiloğlu Otomotiv, 
Anadolu Isuzu ile Agro Fuarı’nda

Erdiloğlu Otomotiv’in İzmir’de düzenlenen
Agro Uluslararası Tarım ve Hayvancılık
Fuarı’nda Yeni Isuzu D-Max’e ve N Serisi

kamyonetlere çiftçilerin ilgisi yoğundu.

10’da

10’da

2’de

2’de

Temsa 2018’de
yüzde 20 büyüme
hedeiyor Hasan

Yıldırım

1510 araç satışıyla 4’üncü kez lider oldu 

5200 adetlik toplam otobüs pazarının
gerçekleştiği 2017 yılında Temsa,
şehirlerarasında 160, midibüste 1200, kentiçi
ulaşımda ise 150 adetlik satış gerçekleştirdi. 4’te

Araç Sicil ve Tescil İşlemlerini 

Noterler
yapacak
Motorlu Araç Trafik Belgesi,

Motorlu Araç Tescil Belgesi
Noter’lerce yapılacak. 116

TL tasarruf sağlayacak. 8’de
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TOBB Karayolu

Yolcu Taşımacılığı

Sektör Meclisi

Toplantısı Gündem
özel

Özellikle
otobüsçüler, lütfen
sabır ve dikkatle
okusunlar!

Belge tür ve 
kapsamları

Dr. Zeki Dönmez
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Mercedes-Benz Türk Bayii Has
Otomotiv tarafından
gerçekleştirilen satış ile Aker
Otobüs İşletmesi AŞ ve Derya
Turizm’e 10 adet Travego 15
teslimatı gerçekleştirildi 50’inci
yılını yaşayan firma, 50’inci yıla
özel 50 yeni otobüs yatırımı
planının 10 adetlik bölümünü
hayata geçirdi. 

1Şubat Perşembe günü Mercedes-
Benz Türk Hoşdere Pazarlama
Merkezi’nde gerçekleştirilen

törene Aker Otobüs İşletmesi AŞ ve
Derya Turizm firma sahipleri Şevket Ak,
Emre Ak, Cengiz Gayret, Mercedes-
Benz Türk Otobüs Satış ve Pazarlama
Direktörü Alper Kurt, Otobüs Filo Satış
Grup Müdürü Burak Batumlu, Otobüs
Satış Operasyonları Kısım Müdürü
Murat Kızıltan, Has Otomotiv Yönetim
Kurulu Başkanı Latif Karaali, İcra
Kurulu Üyesi Mustafa Sarıgül, Otobüs
Satış Müdürü Soner Balaban katıldı.  

Turizm sektörüne mesaj 
Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış

ve Pazarlama Direktörü Alper Kurt, Aker
ve Derya Turizm grubuna 10 adetlik
Travego 15 teslimatı gerçekleştirmenin
mutluluğunu yaşadıklarını belirterek,
“Markamıza gösterdikleri teveccüh için
kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum.
Kazasız, belasız bol kazançlı işler
diliyorum. Bu projeyi gerçekleştiren
bayimize ve ekibimize teşekkür
ediyorum. Ayrıca Travego ürünümüz
bizim amiral gemimiz. Aker ve Derya
grubuna bu tercihlerinden dolayı da
kutluyorum. Bu yatırımın yılın başında
gerçekleşmesinin turizm sektörüne çok
önemli bir mesaj olduğuna da
inanıyorum” dedi. 

Turist sayısı artıyor 
Turizm sektörünün son iki yıldır çok

ciddi bir daralma yaşadığına dikkat
çeken Alper Kurt, “2015 yılına göre
2016’da turist sayısında yüzde 30’luk bir
daralma yaşandı. 2017 verileri de yeni
açıklandı. Yüzde 28’lik bir artış var. Her
ne kadar 2015 yılının 36 milyonluk turist
sayısını henüz yakalayamamış olsak da

32,4 milyon seviyesine gelmiş olması da
önemli bir artışın olduğunu gösteriyor.
Bu sinyaller çerçevesinde yeni
yatırımlarında şekilleneceğine
inanıyoruz” diye konuştu. 

2018’den beklentimiz büyük  
Aker ve Derya Turizm firma sahibi

Şevket Ak, bu yıl turizm sektöründe
olumlu gelişmeler beklediklerini ve bu
beklentiyle bu yatırım planını hayata
geçirmek istediklerini belirtti. 

50 yeni otobüs yatırımı 
Aker ve Derya Turizm Yönetim

Kurulu Üyesi Emre Ak, zor iki yılı geride
bıraktıklarını belirterek, “Çok ağır ve zor
geçen iki yıl oldu. Biz sadece turizm
taşıma alanında değiliz, servis
taşımacılığı ve yurt dışı tarifeli
hatlarımız da var.  2018’in çok daha iyi
geçeceğini ümit ediyoruz. Bu yatırımın
farklı bir anlamı da İstanbul’da faaliyete
geçişimizin 50’inci yılı. Bu sene
hedeflerimiz büyük. 50’inci yılda 50 yeni
araç alımı hedefliyoruz. Turizm
sektörünün de bu olumlu sinyalleri
verdiğini görüyoruz. Bu yatırımların
bizimle sınırlı kalmayacağını diğer

firmaların da yeni araç yatırımı
yapacaklarını düşünüyorum” dedi.

Travego tercihimiz 
Emre Ak, Travego tercihlerinin

nedeni de şu şekilde açıkladı: “Bu bir
paket alım. Travego’nun yeri ayrı her
zaman. Biz daha geniş yelpazede hizmet
verebilmek, her ihtiyacımıza yönelik
kullanabilmek adına bu yatırımı
gerçekleştirdik. Bu aracı her an her yere
gönül rahatlığıyla gönderebiliriz. Belli bir
sınırımız yok. Çok yönlü esnek
kullanabileceğimiz araç. Derya Tur
tarafında uluslararası alanda hizmet
veriyoruz. 15-20 günlük uzun turlarımız
oluyor. Bu turlarda Travego araca sahip
olmamız sayesinde müşteri
memnuniyetinin artacağına inanıyoruz.
Ayrıca yeni araçlar güvenlik anlamında
da çok olumlu sonuçlar veriyor.
Travego’nun teknolojik altyapısı da bizi
cezbetti. Sonuçta uzun yollara çıkıyoruz.
Bu yollarda zaman zaman karşımıza hiç
beklemediğimiz engeller çıkabiliyor.
Aracın teknolojik olarak destek vermesi
ayrı bir artı bizim için…” 

Filonun yüzde 30’u Mercedes 
Bu yatırımla birlikte araç parkının

yüzde 30’unun Mercedes markasından
oluştuğunu belirten Emre Ak, “Bu
yatırımla 130’un üzerinde aracımız oldu.
Yeni yatırımlarla bu oran yüzde 50’ye
kadar çıkacaktır. Bu yatırım sürecinde
Mercedes-Benz Finansman da bize
destek oldu ve uygun şartlar sundu”
dedi.  

Antalya’da gelişmeler var 
Aker ve Derya grubu Yönetim

Kurulu Üyesi Cengiz Gayret de turizmin
başkenti Antalya’da çok önemli bir
beklentiler olduğuna vurgu yaparak,
“Antalya’da 1 milyon 375 bin yolcu
taşıma kapasitemiz var. Bu, Antalya
turizm taşımacılığının yüzde 10’unu
oluşturuyor. Bu yıl için Antalya’da
beklentiler çok yüksek. Bu alanda ‘hayal
ekilip, hayal biçiliyor’, zaten öyle olmasa,
bu işi yapamazsınız. Biz de 50 yıldır
hayal peşinden gidiyoruz. 

Antalya’da çok güzel gelişmeler var.
Özellikle Rusya pazarında büyük bir
artış var. Tur operatörlerinden aldığımız
bilgilere göre, Avrupa pazarında yaklaşık
yüzde 25, yüzde 30 civarında artış
bekliyoruz. Avrupa’da asıl ağırlık Alman
pazarıdır. Ama özellikle Rusya ve

İngilizlerde inanılmaz bir artış var. En
önemlisi şu ki; Türkiye yaklaşık 6 aydır
güven sorununu aşmış durumda.
Türkiye’ye karşı güven var. Bizim için bu
çok sevindirici” dedi.

Kriz dönemlerinde yatırım 
Aker ve Derya Grubu olarak hep kriz

dönemlerinde yatırım yaptıklarına
dikkat çeken Cengiz Gayret, “Krizleri
fırsatlara çeviriyoruz denilebilir, ama
böyle olunca riskli büyümüş oluyoruz.
Risk almadan da ticaret olmuyor” dedi. 

Bireysel otobüsçü sorunu var 
Kısa vadede bireysel otobüsçünün

sektöre dönüşünün mucizelere bağlı
olduğunu belirten Cengiz Gayret,
“Ulaştırma Bakanlığı’nın D1 ve D2
belgelerindeki kısıtlamaları ve
piyasalardaki düşüşler bireysel arabacıyı
bitirdi. Bireysel otobüsçülerin sektörde
var olması çok önemli. Sektöre geri
dönüşlerinin sağlanması gerekiyor.
Bireysel otobüsçünün yanı sıra
sektörümüzde yetişmiş kaptan
bulmakta zorlanıyoruz. 2 bin lira
verirken elimizin titrediği kaptana 250-
300 bin Euro’luk aracı teslim ediyoruz.
Turizm şoförlüğü ayrı gereksinimleri
olan bir iş. Taksi veya kamyondan
indirdiğiniz şoförü ağır vasıta ehliyeti var
diye otobüse oturttuğunuzda verimli
sonuçlar alamazsınız” dedi.

Doğru zamanda, doğru yatırım 
Has Otomotiv Yönetim Kurulu

Başkanı Latif Karaali de, “Her yatırım
hesap kitap işidir. Tabii ki otobüsçü de
bunu yapar. Ama bir de hissettiğiniz,
kokladığınız ama rakama gelmeyen
şeyler var. ‘Yenilenmeyen, yenilir’
derler...  Taşımacılık alanında rekabet
hat safhada. Bence doğru zamanda
doğru bir yatırım yapılmıştır. Travego
tercihi de her işe yönelik kullanım
açısından önemli. Bu yatırım hayırlı,
uğurlu olsun” dedi.  

Müşterisinin çözüm ortağı 
Has Otomotiv İcra Kurulu Üyesi

Mustafa Sarıgül de Mercedes-Benz
Türk’ün her anlamda müşterisinin
çözüm ortağı olduğuna dikkat çekerek,
“Yatırım sürecinde sadece araç alımı
değil, finansman imkanı, takas imkanı,
sigorta imkanı, garanti hizmetleri gibi
her ihtiyaca yönelik çözümler
sunuluyor” dedi.  ■

Aker-Derya Turizm 10 Travego aldı 

Mercedes-Benz Türk’ün gör-
kemli bir törenle sektöre tanıt-
tığı yeni Tourismo otobüslerin
teslimatları başladı. İlk iki Tou-
rismo Düzce Güven Kooperatif
filosuna katıldı. Tourismo’nun
satışını Hasmer Otomotiv ger-
çekleştirdi.  

Mercedes-Benz Türk Hoşdere
Pazarlama Merkezi’nde
gerçekleşen teslimat töreni ile

yeni Tourismo’nun ilk iki adeti Düzce
Güven Kooperatifi filosuna katıldı.
Düzce Güven Kooperatifi bünyesinde
hizmet veren Karadağ Tarım Ürünleri
iki adet yeni Tourismo satın aldı.
Araçlar Mercedes-Benz Türk bayii
Hasmer Otomotiv Otobüs Satış
Müdürü Yaşar Şahin tarafından
Karadağ Tarım Ürünleri Şirketi
Yönetim Kurulu Üyesi Savaş
Karadağ’a ve araç kaptanlarına teslim
edildi.  

Otobüsçülükten kopulmuyor 
Savaş Karadağ 28 yaşında genç bir

bireysel otobüsçü. Baba Mehmet
Karadağ da bir dönem bireysel
otobüsçülük yapmış, sektörden
ayrılmış. Tarım ürünleri ve akaryakıt
sektöründe faaliyet göstermeye devam
etse de aile, otobüsçülükten
kopamamış ve tekrar otobüsçülüğe
dönmüşler. Savaş Karadağ Taşıma

Dünyası’na özel açıklamalarda
bulundu. 

Kooperatif yapısı bireyselciyi
koruyor 

Düzce Güven Kooperatif
bünyesinde 44 ortak ile hizmet
verdiklerini belirten Savaş Karadağ,
“10 yıldır şehirlerarası yolcu
taşımacılığı alanında hizmet
veriyoruz. Karadağ Tarım Ürünleri
şirketimiz adına 6 aracımız var.
Bunlardan 5’i Mercedes” dedi.
Kooperatif yapılanmasının bireysel
otobüsçünün hak ve hukukunun
korunması anlamında doğru sonuçlar
verdiğine dikkat çeken Savaş Karadağ,
“Sektörde bireysel otobüsçüler
azalıyor, ama biz kooperatif
bünyesinde 10 yılı aşkın süredir
hizmet veriyoruz. Kooperatif
kurulduğunda 58 ortak iken bugün
çok doğru sonuçlar veren 44 ortak ve
44 araç yapısına gidildi. Burada bazı
hatlarımızı kaldırdık, sıraları
sabitledik. Kooperatiflerin en büyük
avantajı herkesin bireysel olması.
Hepimiz eşit sıralara gideriz. ‘Ben şu
sıraya gitmem, buna gitmem’ gibi
aykırılıklar olmaz. Hepimizin tur
sistemi aynıdır. Şirketler kendi
araçlarını güzel sıralara koyarken,
bireysel araçları daha kötü sıralara
koyarlar. Bizde böyle bir durum
yoktur. Komisyon yüzde 15’tir. Kendi
yazıhanelerimizin olması da avantaj
sağlıyor.  Araçlarımızın en eski modeli

2015. Rakiplerimize göre çok daha
güçlü yapılanmamız var. Zararı da,
kârı da ortak şekilde paylaşıyoruz.
Bizde hizmet standartı en üst
seviyedir. Denetimi kendi içimizde
çok sıkı şekilde yaparız. Güvenli
sürüşe yönelik kaptanlara da düzenli
eğitimler veririz. Bölgenin ilklerini
gerçekleştiririz. Doğu illeri hariç
Düzce merkezli Trabzon, Antalya,
İzmir, Ankara, Kütahya, Bursa ve
İstanbul gibi büyük illere yönelik
seferlerimiz var” dedi.  

Yeni Tourismo’yu çok beğendik 
2012 yılından beri yeni çıkan

otobüsleri hep ilk alan otobüsçüler
arasında olduklarını belirten Savaş
Karadağ, “Sektörde beklentilerimiz
çok büyük. Artan maliyetlere rağmen
2018 yılının iyi geçeceği inancıyla yeni
yatırımlar yapıyoruz. Yeni
Tourismo’nun da ilk ikisini almak bize
nasip oldu. Gerçekten çok güzel
araçlar. Biz yıllardır hep Travego’yu
tercih ediyorduk, ama yeni Tourismo
mükemmel bir araç. Bu otobüs
Travego ayarında. Yeni kasaya
yakışacak bir ürün olmuş. Piyasaya
çok güzel etkileri olacak. Yakıt
tüketimi de çok iyi. Harem’e gidiş-
gelişte 91 litre yakıyor. 2016 araçlara
göre daha iyi sonuçlar aldık. Biz
yıllardan beri Mercedesçiyiz. Her
yerde servisi var. Hizmeti iyi. Bu işi
yapacaksanız ben Mercedes’i tavsiye
ederim. Her konuda sahip çıkılıyor.

Araç değişimlerinde önemli kolaylıklar
sağlıyorlar. Yeni Travego 2+1 çıkarma
planı olduğunu öğrendik. Yeni
Travego’dan da alma planımız var”
dedi.  

Yeni Tourismo hayırlı olsun 
Hasmer Otomotiv Otobüs Satış

Müdürü Yaşar Şahin, yeni
Tourismo’nun sektör tarafından da
çok uzun süredir beklendiğine dikkat
çekerek, “Yeni Tourismo’nun ilk iki
aracının teslimatını bugün yıllardır iş
ortağımız olan Düzce Güven
Kooperatifi bünyesinde hizmet veren
Karadağ Tarım Ürünleri’ne yapıyoruz.
İşbirliğimiz önümüzdeki süreçte de
devam edecek. Bu aracın satışında
Mercedes-Benz Finansman, kasko ve
bakım ilave garanti hizmeti de
sağlandı. Yeni Tourismo’nun hayırlı,
uğurlu olmasını ve bol kazançlar
getirmesini diliyorum” dedi. ■

İlk iki Tourismo 
Düzce Güven Kooperatifine
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel
Müdürlüğü okul servis araçlarında
kullanılacak koltuklarda oturmaya duyarlı
sensörlü sistemlerle ilgili bir genelge
yayınladı.

31 Ocak 2018 tarihli genelge de sensör sistemlerine
yönelik şu düzenlemeler getirildi. 
Koltuklarda oturan her bir çocuk ve öğrencinin

ağırlığına, vücut ısısına, hareketine duyarlı, algılayıcı
sistemlerden en az birinin bulunması, 

Araçta bu sistemin ve sistemlerin bağlı
bulunduğu, oturma düzeni, dolu boş koltuklar ile iç
ve dış kameralardan elde edilen görüntülerin aynı
anda izlenebildiği ve trafik güvenliğini tehlikeye
düşürmeyecek ve sürücü tarafından basit bir şekilde
yönetilebilecek bir ekranın bulunması, 

Koltuklara takılacak sensör sistemlerinin
enerjisini kendi enerji kaynağından alması, 

Sistemin araç hareket halinde olsun veya
olmasın takıldığı yerden çıkmayacak, kopmayacak,
sökülmeyecek şekilde korunaklı olması, 

Araçlara sonradan takılacak tüm elektronik ve
elektrikli cihazların Elektromanyetik Uyumluluk
Yönetmeliği’ne uygun olması, ve bu sistemleri
yapacak kişilerin TSE tarafından yetkilendirilmiş
olması, 

Kreş ve gündüz bakım evlerinden hizmet alan 0-
36 ay yaş aralığındaki çocukların taşınması için
temin edilen 9 ila 36 kg arasındaki oto çocuk
koltuğunun emniyet kemeri veya İsofix Çocuk
Bağlama Sistemi ile bağlanması, 

Üç noktalı emniyet kemerlerinde çocukların
zarar görmemesi için emniyet kemerine takılacak
koruyucu aparatların araçlarda kullanılması, 

Her bir çocuk veya öğrencinin algılanması için
kullanılacak sistemin/sistemlerin arızalanması
halinde arıza giderilene kadar aracın sefere
çıkartılmaması, 

Arıza araç seyir halinde gerçekleşir ise seferin
tamamlanmasına müsaade edilmesi. ■

Okul servis araçlarındaki 
“SENSÖRLERE YÖNELİK” 
yeni bir düzenleme

Dünya ekonomisini yönetenlerin muhabbet için buluş-
tuğu bir yıl toplantısı daha başladı: Davos Toplantıları. 

Burası bizim Uludağ, Erciyes, Sarıkamış benzeri bir dağ
kasabası, kayak merkezi. Ama dikkat edin, dünyanın ekono-
misini yönetenler toplanıyor burada, her yıl. Bunlar dünyanın,
aslında finansını yöneten devlet yöneticileri ve şirket yönetici-
leri.

Nasıl ve neyi yönettiklerinin sonucu da ortada… Her iki
günde milyonerler listesine bir kişi giriyor. Dünyanın 100 lira-
sının 82 lirasını 1 kişi alıyor, 18 lirasını ise 99 kişi paylaşmaya
çalışıyor. 

1 kişi 82 lira yerken başka 1 kişi 18 KURUŞ yiyor. Bunla-
rın ikisi de birbirini artık biliyor, üstüne üstlük de görüyor. Eski-
nin tersine.

Eskiden, "Göz görmeden gönül katlanır"dı. Artık bilişim
sayesinde gözler görüyor,  gönüller de katlanmıyor.

Alın size dünya barışı! İnsan hakları, hayvan hakları,
kadın  hakları, çocuk hakları, azınlık hakları, özgürlük, bağım-
sızlık, uygarlık, eşitlik, saygı, sevgi... nasıl olacak?

Görev ekonomileri yönetenlerde, "C" lerde. Kitabı da var:
Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları, Steven Hiatt, ISBN: 9 789
756 006 290. 

*  *  *
Dünyada kişi başına silah harcaması 1.900 dolar,

2016'da. http://economicsandpeace.org/wp-content/uplo-
ads/2016/06/GPI-2016-Report_2.pdf

Bu araştırmaya göre, ülkelerin savunma silah harcamala-
rına yakın bir tutarın alıcıları bilinmiyor. Ülkelerin iç güvenlik
silah harcamalarına eşit bir tutarın da alıcıları bilinmiyor. Bu
bilgileri dünyada herkes de biliyor.

*  *  *
Sınır ilimiz, uzak Kars önümüzdeki yakın zamanda eko-

nomik öneme kavuşacak. 
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu her yıl 1 milyon yolcu indire-

cek bugünün 250 binlik iline. Bu günlerde Doğu Ekspresi
Kars'a turist taşıyor, yerli yabancı. Yarın daha çok turist bu
trenle yolculuk yapacak serhat ilimiz Kars'a. Hatta yakın gele-
cekte, İpek Demiryolu da başlayınca, bugünün serhat Kars'ı o
gün ara durak olacak, geleni geçeni kat kat artacak. Kars da
bir dağ ve kar şehri, Davos gibi. 

Ama Kars'ı bugün yönetenler yakın geleceğin Kars'ını yö-
netebilecek kabiliyette değil. 

Serhat Kalkınma Ajansı'nın araştırma raporlarında Ulaş-
tırma ile ilgili bir çalışma yok! Kars'a üstün kabiliyetli, dünya
görüşlü, küresel anlayışlı ekonomi ve turizm yönetimleri gele-
cek. 

Şimdiden, taşıma dünyasının öncelikli konusu, bu (ol-
malı).

*  *  *
Bir karşılaştırma:
Futbolda 80 milyon nüfustan çıkardığımız milli takımı, 2

milyondan çıkan başka ülkenin milli takımı yeniyor. Neden
acaba?

Altyapı antrenörlerinin 4 bin lira olan maaşları bana bu
kısırlığımızın nedenini açıklıyor.

Katma Değer'in bedeli var, Ödeyen alır...
İyi haftalar. ■

Tarihin tekerrür ettiği söylenir, duymuşsunuzdur.
İkinci kez karşılaşılan her durum için söylenir
bu söz. Haksız sayılmaz söyleyenler, ama tarih

de tekerlek değil ki, aynı şeyleri tekrarlayıp dursun.
Biz, eğer istediğimiz şeyi yapmıyorsak, fasit daire
oluşturuyorsak sürekli, sonucun böyle olması
kaçınılmaz.

Yine zam, yine pahalılık. Yeni yılla birlikte zam
yağmuru başladı. Vatandaş için yapılan ise daha
eline geçmeden eridi bile. Otobüsçülük gibi duyarlı
sektörler de, iflas etme, batma pahasına sineye çekti
bu zamları. Duyarlı sektörler dedim, ama ekmek
bile çok büyük zam yedi. Peki, otobüsçü ne yaptı?
Otobüsçü ne yapsın, vatandaşa hizmet için zararı
göze alıp hizmet kalitesini yükseltti, zam yapmadı.
Hem zaten yapsa ne olacak ki! Zaten zararına
çalışan bir sektörün yaptığı yapacağı zam, ancak
zevahiri kurtarır, otobüsçüyü değil.

Petrole zammı anlayabiliyorum, çünkü ithal
ediliyor. Ama dünyada fiyatları düşerken her geçen
gün zamlanmasını kim, nasıl anlatacak bana.
Anlayan beri gelsin, bana da anlatsın. Vergiler de
artıyor, onu da anlıyorum, içeride dışarıda birçok
düşmanla savaştayız, devletin güçlenmesi lazım,

başımız üstüne… Ama zümrütün, elmasın, ziynetin
vergisinin düşürülmesini anlayabiliyor musunuz?
Biri anlatabilir mi bana? 

Biz otobüsçüler, vatandaşın başka taşıma
araçlarına gitmemesi için her köşeye bir acente
açıyor, her sefere bir ücretsiz servis koyuyoruz.
Bunlar vatandaşın yolculuk etmesi için birer yatırım,
ona göre planlıyoruz yılı. Peki, devlet niye bu kadar
basit planı yapmıyor? Şehirlerarası yolcu taşımacılığı
yapan otobüslerin aldığı yakıta vergi indirimi
yapılsa, yolculuklar artar, devlet daha çok kazanç
elde eder… Birileri bana, bunu da anlatabilir mi,
neden?

Avrasya Tüneline zam yapıldığı andan
başlayarak geçişler azalmış. Eskiden elde edilen
gelire bile ulaşamayacakmış, uzmanların anlattığına
göre. Tamam, belki zamanla alışacak ve
umursamayıp geçecekler, ama yıla vurduğunuzda
geçişlerin azalmasıyla gelirler düşmüş olacak.
Kazanç bunun neresinde? Ben Avrasya Tüneli
dedim, siz bunu Yavuz Sultan Selim Köprüsüne
uyarlayın. Zorunlu olmasa, kimse o parayı verip de
geçmez o yoldan. Benim aklıma gelen
büyüklerimizin aklına gelmiyor mu? ■

salim.altunhan@tasimadunyasi.com

Salim
Altunhan Tarihin döngüsü,

otobüsün tekeri…

Göz de Görünce 
Gönül de Katlanmıyor... 

anuray59@gmail.com

Akif
Nuray

İstanbul
UKOME’den: 

Servisçi
için yeni
kararlar

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım Ko-
ordinasyon Merkezi

(UKOME) 8 Şubat Per-
şembe günü gerçekleştir-
diği toplantıda
servisçilerle ilgili önemli
kararlar aldı.

Tek Tip Sözleşmede
tarafların önceden haber
vermek suretiyle sözleş-
meyi sonlandırma süresi
45 günden 30 güne düşü-
rüldü.

Tek Tip Sözleşmede
sözleşmeli taşımacının
işinde para cezasıyla iliş-
kili kusurları nedeni ile
uygulanan cezalar, söz-
leşmeli taşımacıya öde-
nen aylık hak edişin
yüzde 5 'in den fazla ola-
maz.(Daha önce bu mad-
denin önü açıktı,bir
önceki UKOME de yüzde
10' a düşürülmüştü. Bu
UKOME 'de ise %5'e dü-
şürüldü.

25.05.2015 tarihin-
den önce aracı ve vergi
kaydı olup da,oda üyelik-
leri 25.06.2015 tarihine
kadar olanlar mevcut ta-
şımacı kapsamına alına-
rak taşımacılık kartı
alabileceklerdir. Bu sıkın-
tıyı yaşayan 100-150 dola-
yında servisçi
bulunuyordu. 

İller arası taşımacılık
için alınacak D4 S Belgesi
için gerekli UKOME Ka-
rarı alındı. D4 S Belgesi ile
İzmit-Tekirdağ gibi
komşu illere taşımacılık
yapabilecek..

Servisçilerin 
-Okul ve Personel

araçlarının yaş sınırları-
nın düşürülmesi teklifi,

-Plaka Serisinin alın-
ması için tarih konulması
teklifi,

Bir sonraki UKO-
ME'ye bırakıldı. ■
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Türkiye Otobüsçüler 
Federasyonu Genel Sekreteri

mevlut.ilgin@tasimadunyasi.com

Mevlüt 
İlgin

Otobüs 
Kaptanları
Derneği’ni 
kuruyoruz 

Bir araya gelince bu sektörün gizli kahramanı
kaptandır, en önemli unsuru kaptandır
diyoruz, ama kaptanlığın sadece televole

kısmıyla, magazin kısmıyla ilgileniyoruz.
Sektörün kaptanlarla ilgisi vatan, millet Sakarya
söylemleri gibi… Ayın kaptanı gibi seçimlerle
onları bir gün onore ediyoruz bunun dışında
hiçbir sorunu ile ilgilenmiyoruz. Ben TOFED
Genel Sekreterliğim sürecinin her döneminde
kaptanlarla ilgili sorunları dile getirdim. 

Üçünde de kaptan derneği yok 
Ama ne yazık ki, sektörün üç

federasyonunun içerisinde kaptanlarla ilgili bir
dernek yok. Neden? Çünkü biz bir işveren
meslek örgütü olarak örgütlenmişiz. Bu
örgütlenmenin ağırlığını da D1 belgeli firma
sahipleri oluşturur. Bu federasyonların içinde en
geniş örgütlenme ağına sahip federasyon
TOFED’dir. 71 ilde, 16 ilçede örgütlenmiş olan ve
belge düzeniyle kurulmuş 89 üye derneğe sahip.
Bunların içinde şehirlerarası tarifeli taşımacılık
alanında 8 bin 500 dolayında otobüs olduğunu
düşünüyoruz. 

TŞOF kaptanları temsil
etmiyor 

Bir otobüste iki kaptanın görev yaptığını,
hatta uzun mesafeli hatlarda 3 kaptanın görev
yaptığını düşünürsek bile en az 17 bini aşkın
kaptan var. Ama kaptanları temsil eden bir dernek
yok. Bazen gerek yok bu derneğe deniliyor,
çünkü TŞOF var deniliyor. Ama ben iddia
ediyorum, TŞOF’un il ve ilçelerdeki örgütlerin
hemen hepsinde, başkanların birisi bile kaptan
değil. TŞOF çalışan şoförlerin örgütü değil.
Ehliyeti olan herkesin örgütüdür TŞOF. 

Kaptanlara yıpranma payı 
Benim görev yaptığım bu süreçte,

öğretmenlikten gelen bir duyguyla ve gönül
borcumun da sorumluluğu ile kaptanların
çalışma süreçlerinde yıpranma hakkı elde
etmeleri için en az 5-6 kez Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığına başvuruda bulunmanın
öncülüğünü yaptım. Otobüs kaptanlığının diğer
şoför grubundan ayrılmasını önerdik. Çünkü
otobüs kaptanları can taşıyor. Uçak ve gemi
kaptanına bu statü verilirken, otobüs kaptanları
bundan mahrum kalıyor.  Kaptan olmanın şartları
yeniden belirlenmeli. Teknolojik gelişmelerde
yaşanan gelişim özellikle kaptanlık konusunda bir
verimlilik sağlamıyor. Otogarlardan kalkan
kaptanların denetimi yapılırken, birçok il arasında
yapılan taşımalarda kaptanlara yönelik
sorgulamalar yapılmıyor. Çünkü bu ülkede, kamu
da çok iyi biliyor ki, hafta sonu şoförleri
taşımacılık alanında var. Araçlardaki kaptanların
sadece ağır vasıta ehliyeti olması yeterli
olmamalı, sigortasının firma tarafından yapılıp
yapılmadığı da denetlenmeli. Böylece hafta sonu
şoförlerinin de önüne geçilebilir. Kamu, kayıt
altında olan taşımacılara yönelik denetim
aksiyonu geliştirmeyi değil, kayıt altında olmayan,
hiçbir güvenlik standardı olmayan taşıma şekline
yönelik ciddi bir denetim yapısı kurması
gerekiyor.  

Kaptan derneğini kuracağız 
Kaptanların haklarının örgütlü bir yapıda

savunulabilmesi için TOFED olarak Mayıs
ayındaki genel kurulumuza kadar yetiştirmek
üzere otobüs kaptanlarını temsil edecek bir
derneğin kurulmasına katkı sağlayacağız. Tüm
Otobüs Kaptanları Derneği adı alacak bu derneğe
yönelik, en az 30 ilde yapılanmaya yönelik
görüşmeler yaptım. Birçok uzman kaptan ile bu
konuyu görüştük. Kaptanların ağır işçi statüsüne
kavuşması için bu tür bir örgütlenmeye çok
büyük bir ihtiyaç bulunuyor. Bu dernek zaman
içerisinde kendi yapılanmasını büyütüp, bir
federasyona doğru da ilerleyebilir. 

Her örgüt bu talebe destek
vermeli 

Kamu bizim bu başvurumuza hep “kanunen
mümkün değil” cevabını veriyor. Ama biz de
zaten Kanunda değişiklik istiyoruz. Yalnız, biz
diğer federasyonlardan bu talebimize yönelik bir
destek alamadık. Ortak bir dilekçe ile bu talebi
kamuya taşıma imkanı olmadı. Sadece TOFED bu
konuda dilekçesini verdi. Biz kaptanlara vefa
borcumuzu yerine getirmek için çabaladık, ama
yeterli bir çalışma olmadı. Buradan ben diğer
federasyonlara, ayrıca kentiçi ulaşımdaki örgütlü
yapılara servisçilere, özel halk otobüsçülere de
sesleniyorum; Sektör Meclisi Sayın Mustafa
Yıldırım’a da sesleniyorum: Gelin hep birlikte
kaptanlara bu vefa borcumuzu yerine getirelim.
Sadece ‘ayın kaptanı’ seçmek onları
onurlandırmaya yetmiyor. Ayrıca TOFED olarak,
TOSEV aracılığı ile kaptanlarımızın çocuklarına
da burs imkanı sağlıyoruz. ■

5200 adetlik toplam otobüs
pazarının gerçekleştiği 2017
yılında Temsa, şehirlerarasında
160, midibüste 1200, kentiçi
ulaşımda ise 150 adetlik satış
gerçekleştirdi. 

Temsa Genel Müdürü Hasan
Yıldırım, “2017 yılında, ciromuz
yüzde 17 artarak tarihimizde ilk
kez 1 milyar lirayı geçti.  172
milyon dolar olarak gerçekleşen
ihracatımız da yüzde 33 yükseldi.
Bu yıl toplam pazarın yüzde 10
büyüyerek 5 bin 700’ler
seviyesine geleceğini
öngörüyoruz. Şehirlerarası
pazarın 650-700 civarında
olacağını düşünüyoruz. Bizim
hedefimiz satış adetlerimizi,
ciromuzu yüzde 20 artırmak;
ihracatımızı da 200 milyon dolar
seviyesinin üzerine çıkarmak”
dedi. 

Sabancı Holding iştiraklerinden
Temsa, Genel Müdürü Hasan
Yıldırım’ın ev sahipliğinde, 2017

yılı değerlendirme toplantısı
İstanbul’da yapıldı. Şirketin 2017 yılı
gerçekleşmeleri ve 2018 hedefleri
paylaşıldı. Toplantıda Temsa Satış
Genel Müdür Yardımcısı Hakan
Koralp, İş Geliştirme Direktörü Kadri
Özgüneş, Ar-Ge ve Teknoloji Genel
Müdürü Yardımcısı İbrahim Eserce,
Operasyon Genel Müdür Yardımcısı
Fatih Tunçbilek, Mali işler Genel
Müdür Yardımcısı Ural İnal, Yurt içi
Satış Müdürü Baybars Dağ, İnsan
Kaynakları Direktörü Erhan Özel,
Kurumsal İletişim Müdürü Ebru
Ersan da yer aldı. 

Otobüs ve midibüs satışı 
2017 yılını 4’üncü kez pazar lideri

olarak kapatmanın mutluluğunu
yaşadıklarını belirten Temsa Genel
Müdürü Hasan Yıldırım, “Otobüs ve
minibüs pazarı 2016’ya göre yüzde 8
büyüdü ve 5200 adetlik bir satış ile
kapandı. Burada 1510 adetlik satış ve
yüzde 28 pazar payı ile yüzde son üç
yıldır olduğu gibi dördüncü yılı da
pazar lideri olarak kapattık.
Şehirlerarası otobüs pazarı ise 580
adet ile kapandı. Temsa 160 adet satış
ile yüzde 27 pay elde etti. Midibüs
segmenti yüzde 2 büyüyerek 3400
adet satış ile kapandı. 1200 adet satış
ve yüzde 34 pay ile büyük başarı elde
ettik.  Prestij aracımız kendi
segmentinde yüzde 51 pay elde etti ve
lider ürün oldu. Prestij’in liderliğinin
ana nedenleri; düşük yakıt tüketimi,
güçlü performansı ile konforu. En
rekabetçi pazar olan ve 9 markanın
yarıştığı kentiçinde 1200 adet toplam
pazar seviyesi gerçekleşti. 150 adet
satış ile yüzde 12 pay elde ettik” dedi. 

Bayi ve servis noktaları 
Pazar liderliğini destekleyen en

önemli unsurun bayi ve servis
noktaları olduğuna dikkat çeken
Yıldırım, “Pazar liderliği
başarımızdaki en büyük pay 12 A

1 milyarı aşan ciro 
Cirolarında yüzde 17 büyüme

elde ettiklerini ve 1 milyar 40 milyon
TL ciroya ulaştıklarının bilgisini veren
Genel Müdür, “Ciromuz 2016 yılına
göre yüzde 17 arttı. 890 milyondan 1
milyarı geçti. 2014 yılından beri her yıl
sürdürülebilir bir büyüme yaşanıyor.
Son üç yıldaki cirodaki büyüme yüzde
55. 2016 yılında 130 milyon dolar olan
ihracat seviyesi yüzde 33 artış ile 172
milyon dolar seviyesine ulaştı. Son üç
yılda ihracattaki büyüme ise yüzde 70.
Üstelik bu büyümenin birçok
belirsizliğe ve jeopolitik sorunlara
rağmen elde edilmesi de çok büyük
bir başarı” dedi. 

Dış pazarda 12 bin 500 araç 
Temsa’nın üretime başladığı

günden bugüne kadar 18 bin 500
civarında bir araç satışı
gerçekleştirdiğine dikkat çeken
Yıldırım, “İç pazarda her üç otobüsten
birisi Temsa markası taşıyor. Türkiye
dahil 66 ülkede faaliyet gösteriyoruz.
Yurtdışı pazarlara satışını
gerçekleştirdiğimiz toplam araç satışı
ise 12 bin 500. Yurtdışına
odaklandığımız pazarlar arasında
Fransa, İngiltere, Almanya, ABD var.
Fransa’ya, 1999’dan bu yana 5 bin
araç sattık. Orada çok başarılı bir
distribütöre sahibiz. ABD pazarına ise
2010 yılında girdik. Son 10 yılda
pazara giren ve kalabilen tek Avrupalı
markayız. ABD’de dördüncü oyuncu
olarak yerimizi aldık. Aralık ayında
bininci aracımızı teslim ettik. Bu bin
aracın 100’ünün teknoloji merkezi
slikon vadisinde hizmet vermesi ayrı
bir mutluluk” dedi.  

Global teknoloji şirketine
dönüşüm 

Hasan Yıldırım, Temsa’nın
küresel büyüme vizyonu ve inovasyon
odaklı yatırım stratejisi ile global bir
teknoloji şirketine dönüşümünü
hızlandıracaklarını söyledi: “Yakın
gelecekte dünya genelinde toplu
ulaşıma yön verecek ‘akıllı şehirler’in
bir parçası olma hedefiyle
çalışmalarımıza yön veriyoruz.
Teknolojinin baş döndürücü bir hızla
değiştiği bir dünyada, sadece
inovasyonun gücüne inananlar,
teknolojisini geliştirebilenler ayakta
durabilecekler. Bu yüzden dünyadaki
bu büyük dönüşümü en iyi şekilde
analiz ediyor, kendimizi sürekli
geliştiriyoruz. Her yıl ciromuzun
yüzde 4’ünü TEMSA Ar-Ge
Merkezi’ne aktarıyoruz. TEMSA Ar-Ge
Merkezi’nde 200 personelimiz
çalışıyor.” 

Elektrikli otobüs 
Gelecekten vizyonlarına ilişkin

üzerinde durulması gereken öncelikli
konulardan birinin de elektrikli
araçlar ve ‘akıllı şehirler’ olduğunu

vurgulayan Hasan Yıldırım, “Dünya
genelindeki toplu taşımada elektrikli
araçların ağırlığı her geçen gün
artarken, yapılan son araştırmalar,
elektrikli otobüs pazarının 2025 yılına
kadar yılda ortalama yüzde 33,5’lik bir
büyüme göstereceğini ortaya
koyuyor. TEMSA olarak, bugün
portföyümüzde yer alan 3 elektrikli
aracımızla, ülkemizin ve dünyamızın
sürdürülebilir geleceğine de katkıda
bulunuyoruz. Portföyümüzdeki
elektrikli araç sayımızı yukarı
çekerken, mevcut araçlarımızın
teknolojisini geliştirerek şarj
sürelerini ve menzillerini uzatmak da
şirket olarak öncelikli hedeflerimiz
arasında” dedi. ■

1510 araç satışıyla 4’üncü kez lider oldu 

Toplu ulaşım anlayışı
değişiyor 

Hasan Yıldırım, TEMSA olarak,
yakın gelecekte toplu ulaşım
anlayışını baştan aşağı değiştirecek
olan ‘akıllı şehirler’in de önemli bir
parçası olacaklarını vurguladı:
“Bugün zaten dünyanın çoğu
bölgesinde A bölgesinden B
bölgesine gitmek mümkün. Fakat
‘akıllı şehir’ vizyonuyla artık bu iki
nokta arasındaki yolculuğunuzun
nasıl gerçekleşeceği masaya
yatırılıyor. Yolcu bize artık, ‘Beni
istediğim yere nasıl götüreceksin’
diye soruyor. Bunun karşılığında da
bizden temel olarak üç şey talep
ediyor: Trafiği çöz ve güvenli bir
yolculuk vaat et; çevreye duyarlı ol;
seyahat sırasında online olmamı,
diğer platformla iletişim halinde
olmamı sağla. Bu taleplerle aslında
biz artık sadece birer otobüs
üreticisi değil, aynı zamanda birer
servis sağlayıcı olmalıyız.”

TAŞIMA DÜNYASI SORULARI
VE HASAN YILDIRIM’IN
CEVAPLARI 

Elektrikli otobüste tüm
dünyaya örnek olabiliriz 

Hasan Yıldırım, toplantıda,
Taşıma Dünyası’nın üç sorusuna da
toplantıda cevap verdi. Akıllı
şehirler konusunda belediyelerle
yürüttükleri çalışmaların neler
olduğu, İstanbul özelinde bir
çalışma olup olmadığı sorusunu;
“Türkiye’nin önünde eşi benzeri
bulunmaz bir fırsat var. Çok büyük
ulaşım projeleri var. Şu an biz
dünyanın en büyük ve en modern
havalimanı yapıyoruz. Bu
havalimanına bir yenilik katsak ve
dünyada olmayan bir yenilik,
havalimanı içinde ve havalimanı
dışına taşıyan otobüslerin tamamı
yüzde yüz elektrikli olacak. Hem
dünyanın en büyük havalimanını
yapıyorsunuz hem de büyük bir
çevre duyarlılığı ile tüm dünyaya
elektrikli otobüs konusunda örnek
oluyorsunuz. Yaklaşık 200 milyon
kişi kullanacak bu havalimanı.
Bundan daha büyük daha önemli
bir Türkiye reklamı olabilir mi? Biz
bu tarihi projede elimizden gelen
katkıyı sağlamaya da hazırız. Burada
büyük fırsatlar var. Küresel bir
yankıda yaratır” şeklinde yanıtladı.  

Avrupa ve Türkiye pazarı 
Yıldırım, uzun yıllar Avrupalı

üreticilerle görev yapmasının
deneyimi ışığında Türkiye pazarı ve
Avrupa pazarı arasındaki
dinamikleri nasıl değerlendirdiği
sorusunu da cevapladı:  “Türkiye’ye
ekonomik olarak baktığınızda,
üçüncü çeyrekte yüzde 11 büyüme
var. Toplamda yüzde 7 büyüme var.
Avrupa böyle dinamik değil.
Türkiye, çok daha dinamik ve
fırsatlarla dolu ve daha hızlı
koşmanız gereken bir pazar. Avrupa
daha stabil. Avrupa’da yüzde 1, 2, 3
büyümede insanlar çok mutlu
olurlar. Ticari araca baktığınızda
Türkiye’de üretmeyen, Avrupa’ya
satmayan marka yok gibi. Hepsi
burada üretiyor ve dünyaya satıyor.
Türkiye ticari araçta bir teknoloji
üssü gibi oldu. Ben Avrupa’dayken
bu markalar Avrupa’da zaten
vardılar.”

2+1 yeniliklere gebe 
2+1 koltuklu 13 metrelik

otobüsü pazara sunan ilk markanın
Temsa olduğu, diğer markaların da
katılımı ile bu alandaki rekabete
yönelik değerlendirmesini sorduk:
“Biz 2+1 koltuklu otobüste örnek
olduğumuz için mutluyuz. Bu da
bize her zaman bir adım önde
olmamız gerektiğini gösteriyor. 41
koltuklu 13 metrelik otobüste diğer
markalarla rekabet büyüyor. O
zaman biz de yeni şeyler yapalım.
Yakında yeni güzel haberlerle
karşınızda olacağız.”

Hasan
Yıldırım

Temsa TS45

Temsa MARATON

Temsa SAFİR

Temsa 2018’de yüzde 20 büyüme
hedefliyor
■ ERKAN YILMAZ
BARIŞ CAN BAŞKAN
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Bu Otobüs Diğerlerine Benzemez…

TEMSA, Türkiye Futbol Federasyonu 1.
Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren
Boluspor için özel olarak tasarladığı takım

otobüsünü Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı’ya
takdim etti.  

TEMSA, kulüplere yönelik desteği artırarak
sürdürüyor. Bolu Belediyesi tarafından
Boluspor’a tahsis edilen ve TEMSA tarafından
özel olarak tasarlanan Maraton marka otobüsün
devir teslim töreni, Bolu Demokrasi
Meydanı’nda gerçekleştirildi. Anahtar teslim
törenine; Bolu Belediye Başkanı Alaaddin
Yılmaz, TEMSA Kamu Satış Yöneticisi Mahir
Akkuş ve Boluspor Kulüp Başkanı Necip
Çarıkçı’nın yanı sıra Boluspor Teknik Direktörü
Sait Karafırtınalar, Bolu Belediye Başkan
Yardımcıları Emine Davarcıoğlu ve Zerrin Biçen,
AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay,
futbolcular, teknik ekip, kulüp yöneticileri, eski
başkanlar ve taraftarlar katıldı. Boluspor Kulübü
futbolcu ve teknik ekibini taşıyacak yeni takım
otobüsünün anahtarı, gerçekleşen teslim töreni
ile Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı’ya teslim edildi. 

Sürüş güvenliği üst düzeyde
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan

TEMSA Kamu Satış Yöneticisi Mahir Akkuş,
“TEMSA Maraton takım için özel olarak
hazırlandı. 2+1 koltuk düzeni ile 36 koltuk
kapasitesine sahip. Koltuk arkası ekranların yanı
sıra arka ve ön tarafta toplantı masaları var.
Otobüsümüz, iç ve dış olarak tamamen
Boluspor’umuzun renklerine uyumlu
döşemelerle kaplandı. Şerit takip ve aktif
frenleme sistemleriyle üst düzey sürüş güvenliği
sunan araç aynı zamanda son nesil teknolojik
donanıma sahip. Boluspor Kulübü’ne TEMSA
Maraton hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. ■

Pamukkale Turizm
bünyesinde hizmet veren
Şimtur Turizm üçüncü
Temsa aracı yatırımını yaptı.
Şimtur Turizm daha önce
filosuna kattığı 1 Safir ve 1
Maraton’un ardından 1
Maraton otobüsü daha aldı. 

Şimtur Turizm filosuna
eklenen Maraton araç
İstanbul Otogarı’nda Temsa

merkezinde düzenlenen teslim
töreni ile Şimtur Turizm firma
sahibi Yılmaz Şimşek ve Şirket
Müdürü Cevat Sevinç’e Temsa
Bölge Satış Yöneticisi Sonat
Demirci ve Ant Oto İstanbul
Otobüs Satış Müdürü Şafak Kıyar
tarafından teslim edildi. Şimtur
Turizm firma sahibi Yılmaz
Şimşek, “Bursa merkezli olarak
1998 yılından beri personel ve
öğrenci taşımacılığı alanında
faaliyet gösteriyoruz. Filomuzda
60’ın üzerinde araç var.  Personel
ve öğrenci taşımacılığı alanı
dışında turizm olarak yurtdışı
dışına da taşımacılık hizmeti
veriyoruz” dedi.
Yakın ilgi belirledi  

Yılmaz Şimşek, ilk önce
Prestij aldıklarını, daha sonra
2015 yılında Safir yatırımı ile
devam ettiklerini açıkladı: “Safir
yatırımının ardından işletme
sürecinde duyduğumuz
memnuniyet ve Temsa Bölge
Satış Yöneticisi Sayın Sonat
Demirci’nin de gösterdiği yakın
ilgi ile yatırımımızı Temsa araçlar
yönünde yapmaya karar verdik.
Safir aracın ardından Maraton
araç aldık. Ardından bugün yine
bir Maraton otobüs daha aldık.
Bu süreçte satış sonrasında

gördüğümüz hizmet kalitesi yeni
araç yatırımında tercihimizde
etken oldu.” 

Yolcu taşımacılığı alanına
babasının 1971’de aldığı minibüs
ile adım attıklarını belirten Yılmaz
Şimşek, “Babam hala taşımacılık
alanında faaliyet gösteriyor.
Minibüsünü satmadı ve bu
alanda hizmet veriyor. Biz de
babamızın bize çizdiği yolda
devam ediyoruz” dedi.

Koltuk arkası ekranda
tercihinin Diamond olduğunu
belirten Yılmaz Şimşek, “Daha
önceki Maraton otobüste
tercihimiz Diamond olmuştu.
Çok iyi sonuçlar aldık. Satış
sonrası hizmetlerden de çok
büyük memnuniyet duyduk. Bu
Maraton aracımızda da tercihimiz

Diamond oldu. Safir aracımızdaki
koltuk arkası ekranları Diamond
ile değiştirmek için kendileri ile
görüşüyoruz” dedi.  

Müşteri Temsa ile
memnun 

Temsa Bölge Satış Yöneticisi
Sonat Demirci, “Sayın Yılmaz
Şimşek ile 2010 yılında tanıştık.
Bugün kendilerine ikinci
Maraton’u ama üçüncü Temsa
aracı teslim ediyoruz. Bu araç
Pamukkale Turizm bünyesinde
hizmet verecek. Yeni Maraton
aracımızın Şimşek Tur ve
Pamukkale Turizm’e hayırlı,
uğurlu olmasını diliyorum.
Önemli olan bir müşteriye ilk araç
satışının ardından ikinci, hatta
üçüncü aracı satabilmek” dedi. ■

Boluspor’u
şampiyonluğa
TEMSA taşıyacak

Galatasaray’ın yıldızları
TEMSA ile şampiyonluk
‘Maraton’unda!

Kulüplere verdiği destekle
Türk sporunun gelişimine
katkıda bulunan TEMSA,

Karayolu Ulaşım Sponsoru olduğu Galatasaray
için yeni bir reklam filmi hazırladı. Galatasaray
U18 Takım Kaptanı Recep Gül’ün başrolde
olduğu filmde, gençlere sahip çıkmanın ve
altyapının önemine dikkat çekildi. Feghouli,
Belhanda, Selçuk İnan gibi ünlü isimler de reklam
filmi için kamera karşısına geçti.

Spora desteğini farklı
sponsorluk çalışmalarıyla sürdüren
Türkiye’nin lider otomotiv
üreticilerinden TEMSA, özel tasarım
ile üretimini gerçekleştirdiği
Maraton ile karayolu ulaşım
sponsorluğunu üstlendiği

Galatasaray Spor Kulübü için etkileyici ve
duygusal bir reklam filmi hazırladı. TEMSA’nın
“Bu Otobüs Diğerlerine Benzemez” ana mesajıyla
hazırladığı filmin başrolünde Galatasaray U18
Takım Kaptanı Recep Gül var. Bir sporcunun
başarıya giden yoldaki zorlu mücadelesinin,
azmin ve fedakârlığın aktarıldığı film, Türk

sporunun
gelişiminde
gençlere sahip
çıkmanın ve
altyapıların
önemine de dikkat
çekiyor. Filmde
Recep Gül’ün yanı
sıra Sofiane
Feghouli, Younes
Belhanda, Selçuk
İnan, Eray İşcan,
Cedric Carrasso ve
Koray Günter gibi
Galatasaray’ın
yıldız oyuncuları
da yer alıyor. ■

Reklam Filmi Linki: https://youtu.be/TYn1Ql4p1FU

Recep GÜL
“Galatasaray U18 Takım Kaptanı”

Mahir
Akkuş Alaaddin

Yılmaz

Selçuk İNAN

Pamukkale Turizm’e Maraton



Gündem
özel

Belgelerin birleşmesi konusu epey
bir zamandır, özellikle de D1
tarifeli otobüs işletmeciliği

yapanların gündeminde yoğun olarak
yer alıyor. Öncelikle belirteyim ki,
otobüsçülerin kafası da karışık. Hangi
belgelerin nasıl birleşeceğinin
önerildiği net değil veya görüş birliği
yok. Bunların ötesinde görüş
belirtenlerin D1 ve B1 belge
sahiplerinin ne kadarını temsil
ettikleri, ne kadarının hangi görüşte
olduğu bilinmiyor. Hele konunun
ilgilisi oldukları ve büyük çoğunluk
oluşturdukları halde B2 ve D2
sahiplerinin, bu konudaki, istekleri pek
gündeme gelmiyor. Bütün bunlara
rağmen, benim farklı görüşlerime
alınganlık gösteriliyor, hatta kızılıyor.
Beni tanıyanlar bile kendilerini
anlamadığımı, görüşlerini (pek
bilinmese de) dikkate almadığımı ifade
ediyorlar. Tanımayanlar ise inat
ettiğimi, ‘ben bilirim’ iddiasında
olduğumu bile düşünüyor olabilirler.
Artık buna bir nokta koymak
istiyorum. Konuyu, geçmişiyle birlikte
detaylıca yazıp anlatmaya çalışacağım.
İlgilenenler de lütfen çok dikkat ve
sabırla okusunlar.

Belge türleri
“Hepsi taşıma sonunda, tek belge

yeter” denebilir mi? Bunu diyenler de
olabilir. Karayolu Taşıma Kanunu
(KTK) sonrasında bunun ilk
Yönetmeliği hazırlanırken, ilk kez
belge zorunluluğuna tabi olanların “ne
gereği var bunun. Kırk yıldır yaptığımız
işimizi mi bize öğretecekler? Belge
istemezük!” dediklerinin şahidiyim. 

Tüm işin, tek bir belgeyle
olmayacağı hususu KTK öncesinde
kabul edilmiş ve KTK öncesindeki
yönetmeliklere yansımıştır. KTK ve
Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) ile
bunlar geliştirildi. Belge ayrımında;
taşınanın türü (yolcu-eşya), taşıtların
türü (otobüs-kamyon), taşımanın türü
(tarifeli-tarifesiz), taşınanın amacı
(ticari-hususi), -1- belgenin taşımadaki
rolü gibi hususlar dikkate alındı. 

Yolcu taşımacılığında otobüs ve
otomobille taşımacılık, tarifeli-tarifesiz
taşımacılık, ticari-hususi taşımacılık
için ayrı taşıma belgeleri oluşturuldu.
Taşıma yapmayan, ancak buna aracılık
edenler için de yolcu taşıma acenteliği
belgesi geldi. 

Eşya (yük) -2- taşımacılığında da
benzer ayrımlar olduysa da aynı değil.
Taşımada genel yük-ev/büro eşyası
ayrımı zaten vardı. Genel taşımanın
yanı sıra lojistik, kargo, dağıtım, ambar
işletmeciliği belgeleri oluşturuldu.
Burada da önceden var olan yük
taşıma acenteliği, komisyonculuk gibi
aracılık belgelerine ek olarak taşıma
organizatörlüğü -3- belgesi getirildi.
Tabii, ticari belgeler yanı sıra hususi
belgeler de var. 

Yolcu ve yük taşımacılığında
kullanılmak üzere terminaller için ayrı
bir belge getirildi. 

Hem yolcu hem yük
taşımacılığında, taşımanın tümüyle
yurtiçinde olması veya olmamasına
göre hemen tüm belgelerde
uluslararası -4- ve/veya yurtiçi belge
ayrımı yapıldı. 

Yolcu taşımacılığında, yurtiçi
tarifeli taşımaların alanı şehirlerarası
(illerarası) -5- taşıma ile sınırlı tutuldu.
Hatta bunlara geçici olarak en kısa 100
km. olma kuralı da uygulandı, ama bu
sınırlama bitti. İliçi taşımalar için
önceden var olan Y belgeleri D4’e
dönüştürülerek tarifeli-tarifesiz iliçi ve
100 km’ye kadar illerarası taşıma
yapma imkanı verildi. Yolcu terminal
belgeleri de büyükşehir içi ve
büyükşehir dışı şeklinde ayrıldı. 

Yük taşımacılığında, sadece ambar
ve dağıtım işletmeciliği belgeleri
uluslararası olamazdı, düzenleme de
öyle oldu. Bu arada uluslararası
olamayan bu belgeler ile uluslararası
da olabilen kargo işletmeciliğinde
sadece iliçi faaliyetle sınırlı özel
belgeler de oluşturuldu. 

Değişimler
Başlangıçta, kamunun yapacağı

uluslararası ve yurtiçi yolcu ve yük
taşımaları için özel E belgesi
oluşturulup buna başlandı. Şartları da
farklı olan bu belgelerin kamu-özel
arasındaki fırsat eşitliğini bozduğu ve
serbest rekabete aykırı olduğu
düşünülmüş olmalı ki, bunlar
kaldırıldı.

Büyükşehir yapılanmasından
yolcu taşımacılığı etkilendi. Tüm
belediyelerde yolcu taşımada önemli
yetkiler zaten belediyelerde idi. İlin
tamamının büyükşehir içi olması
sonrasında D4’ler buralarda iliçi
taşımalar yapamaz oldu. 

Başlangıçta otomobil taşımaları
için de var olan A3 otomobil kiralama

(rent a car) belgeleri zamanla kalktı -6-
. Diğer otomobil belgelerinden önce
tarifeli taşıma hakkı, sonra da
yurtiçinde kamuya hizmet verme
dışında tarifesiz taşıma yapma hakkı
alındı. Geriye ne kaldıysa…

Yük taşımacılığında, yurtiçinde
kamyonet kullanımına ilişkin önemli
değişiklikler yapıldı. Ayrı bir harf
verilmese de sadece kamyonetle
taşımacılık için neredeyse aynı bir
belge oluşturuldu. 

Son Yönetmelikte yurtiçi M2 ve
uluslararası M3 kargo belgeleri hepsini
kapsamak üzere M2 adıyla birleştirildi.
Aslında hepsi M3 oldu. Aynı kapsamda
yurtiçi G3 ve uluslararası G4 kargo
acentelik belgeleri hepsini kapsamak
üzere G3 adıyla birleştirildi. Burada da
aslında hepsi G4 oldu.

Nasıl bazı belgeler kaldırılıp
değiştirilip birleştirilip yeni şekil
verildiyse bunların dahası niye
olmasın? Tabii, azaltma yanında yenisi
de yaratılabilir. E harfi boşaldı, S, V, Z
gibi harfler zaten boştu. 

Belge alma şartları
Bir taşımayı yapabilmek, bu

taşımaya karşılık gelen belgeyi
alabilmek için buna uygun özellikleri
taşımanız gerekir. Her iş ve meslek için
bu böyledir. Bu, bazen diploma, lisans,
ruhsat ile olur, bazen de izin
belgesiyle… Artık eskisi gibi değil, “ne
iş olsa yaparım abi” mesleğinin bile
belgesi var. 

Karayolu Taşıma Kanunu,
sonradan yapılan ekleme ile belge
koşulları AB’ye uyumlu olarak
belirlendi: Mesleki saygınlık, mali
yeterlilik ve mesleki yeterlilik. 

Mesleki saygınlık, Yönetmelikte
açıklandı. Son Yönetmelikte tanımlara
da girdi. Tüm belgeler için aynı. Farklı
taşıma türlerinde bir fark aranmıyor.
Mali saygınlık; taşıt kapasitesi,
sermaye, işyeri gibi konularda
faaliyetin gerektirdiği imkanlara sahip
olmaktır. Her belge için Yönetmelikte
ayrı ayrı belirtilmiştir. Mesleki
yeterlilik ise iş için gerekli bilgilere
sahip olunmasıdır.

Mesleki saygınlık ve mali yeterlilik
doğrudan taşımacıda aranırken,
mesleki yeterlilik ise faaliyete uygun
mesleki yeterlilik belgesine sahip
kişilerin istihdam edilmesiyle sağlanır.
Diğer taraftan mesleki saygınlık ve
mali yeterlilik hem belge alma
aşamasında (yenileme dahil) hem de
faaliyet süresince aranırken (geçici
eksilmelerin nasıl tamamlanacağı da
belli) mesleki yeterliliğin sağlanması
sadece faaliyet esnasındadır. Bu üç
yeterliliğin ötesinde diğer kurallar da
olup neler olduğu, nasıl sağlanacağı,
hangi belgelerin isteneceği de
Yönetmelikte yer alıyor. Belge sahibi
olunmasında bir şart da belge ücreti
ödenmesidir. Bu ücret, bir yeterlilik
kazandırmasa da faaliyet için zorunlu
olan belge almanın ana şartlarından
olup önemlidir. Yenileme ücreti de
böyledir. Belge ücretleri de tıpkı mali
yeterlilik gibi belge türlerine göre
değişmektedir. 

Nasıl ki belgeler değişebiliyorsa
bunlar için gerekli olan şartlar ve belge
ücretleri de değişebilir. Yönetmeliğin
tümüyle değişmesi veya bir
yönetmelik üzerinde değişiklik
yapılması aşamalarında bunları
görebiliyoruz. 

Bir iddia
Çoğu kişi unutmuş olabilir.

Başlangıçta yurtiçi ve dışı belgeler ayrı
olduğu gibi bunların belgeleri ile
sadece adındaki iş yapılabilirdi. Yurtiçi
belge ile yurtdışı faaliyet yapılamaması
var ve normal görülürken yurtdışı
belge ile karşılık gelen yurtiçi
taşımanın yapılamaması da vardı. KTK
öncesinden beri süren bu durum da
normal kabul ediliyor ve itiraz
edilmiyordu. 

O zaman dedim ki; Sofya, Üsküp,
Belgrat veya Berlin’e taşıma yapabilen
bir belgenin Edirne’ye taşıma
yapamaması akla, mantığa aykırıdır.
Bu belgenin Edirne’ye taşıma
yapabilme yeterliliğini olmadığını
düşünmek kabul edilemez. 

Bir B1 veya B2 belgesi sahibi, bu
belgeleri iade ederek elindeki
imkanlarla hiçbir ek katkı sağlamadan
sadece yeni belgenin ücretini ödeyerek
B1 yerine D1, B2 yerine D2 belgesi
alabilir ve Edirne’ye taşıma yapabilir.
Sadece ücret ödemek, bu yeterliliği
kazandıramayacağına göre, B1 veya B2
belgesinde bu yeterlilik zaten vardır. -7- 

Sonuç olarak yurtdışı faaliyete izin
veren bir belge ile aynı faaliyetin
yurtiçi olanı da ayrı bir belge
alınmadan yapılabilmelidir. 

Örnek bir durum
O günkü adıyla Kara Ulaştırması

bugünkü adıyla Karayolu
Düzenleme’nin başında o zamanlar
Sayın Talat Aydın vardı. Sayın Aydın,
çoğu kişi tarafından “inatçı” biri olarak
görülürdü. Her dediklerinin hemen
dikkate alınıp elden geldiğince hemen
yapılmasına alışmış olanlar için
gerçekten de öyleydi. Görüş almanın,
talep dinlemenin anlamı “söyleyin
yapalım” değil, “söyleyin, düşünelim,
uygunsa yapalım” değil midir? Bir
şeyin değiştirilmesi için onun
gerekliliğinin, düzeltilmesinin iddiası
yetmez, açıklanması ve iknası hem
gerekli hem de yeterli olmalıdır. Buna
da bağlı olarak Sayın Aydın, benim
ve/veya benim gibi düşünenlerin
iddialarına hak vererek büyük bir
değişiklik yaptı. Bütün yurtdışı
belgelerin taşıma ve faaliyet
kapsamına yurtiçi de eklendi, artık B1
yurtdışı tarifeli belgesiyle D1 yurtiçi
tarifeli, B2 yurtdışı tarifesiz belgesiyle
de D2 yurtiçi tarifesiz yolcu taşıma işi
yapılabilecekti. Keza tüm diğer yolcu
ve eşya yurtdışı belgeleri ile de. 

Bugün, bunu
önemsemeyebilirsiniz, o günlerde
benim iddiama itiraz eden hatta gülüp
geçen pek çok kişi vardı. Onlar eskiden
beri olana alışmışlar, başka doğru
bilmiyorlardı. Neyse, bunu unutmayın,
daha sonra gelecek…

Belge birleştirme konusu
Önce anlamını, tanımını

belirtelim: İki veya daha fazla belgeyle
yapılabilen işlerin tek belgeyle
yapılabildiği bir belge düzeni
yaratılması. Üç olan belgenin ikiye
düşürülmesi de buna dahildir. Burada
önemli olan sadece sonuç değil, yani
belgeyi azaltmak değil, bu işin
taşımaları bozmadan hak kaybı
yaratmadan, gereksiz yük
oluşturmadan kazanılmış haklara
saygı içinde yapılmasıdır. Bunları
önemsemezseniz hepsini anında bir
tek belgeye indirmeniz de
mümkündür. Unutmayın ki, belge
birleştirmek, azaltmak bir amaç
değildir. Böyle olursa yanlış olur, fayda
getirmez. Gerekirse belgeler
artırılabilir de… Ama belirttiğim gibi
yapılabiliyorsa, niye birleşmesin,
azalmasın. 

Yolcu belgelerinde birleşme
Kimin neyi istediği, ne kadar

istediği, çoğunluğun ne dediği belli
olmadığı için tüm halleri ele alıp
inceleyelim. Birinci birleştirme hali, B1
tarifeli yurtdışı belgesiyle D1 yurtiçi
tarifeli belgesinin birleştirilmesidir.
Tabii, B2 ile de D2. Burada biri tarifeli,
diğeri tarifesiz iki belgeye düşülecektir.
Buna dikey birleşme demek doğru
olur. İkincisi ise, B1 yurtdışı tarifeli
belgesiyle B2 yurtdışı tarifesiz
belgesinin ve D1 yurtiçi tarifeli
belgesiyle D2 yurtiçi tarifesiz
belgesinin birleştirilmesidir. Biri
yurtdışı, diğeri yurtiçi iki belge
olacaktır, buna da yatay birleşme
diyebiliriz. 

Dikey birleşme
B1 ile D1’in, B2 ile D2’nin

birleştirilmesi önerisini ele almak daha
kolay. B1 belgesinde D1’in, B2
belgesinde D2’nin yeterliliği zaten var.
Bilinmesi gereken husus, B1 belgesinin
birleştirileceği D1 belgesiyle yapılan
taşımaları, B2 belgesinin de
birleştirileceği D2 belgesiyle yapılan
taşımaları zaten yapabilmesi…
Öyleyse D1 ve D2 gereksiz olup
kaldırılabilir demek, ilk anda
mümkün. Bu birleştirme sonunda B1
ve D1 belgesi olanlar, bunun yerine tek
belge ile yetinecek, iyi gibi… Bir de
sadece D1 belgesi olanlar, bunun
yerine B1 belgesi alacak. 

Geçen haftaki yazımda, “bunun
kararını verin” demiştim. Muhtemelen
“hayır” denilmiştir. Ben de öyle
diyorum, ama gerekçelerim farklı. Siz
hiç yurtdışı taşıma yapan belgesi
varken bunun yanına bir de yurtiçi
belge alan eşya taşıması belgesi sahibi
gördünüz mü? Göremezsiniz, ek bir
belgeye para verip bunu taşımaktan
öte bir imkan taşımaz. Öyleyse B1
belgesi olan niye D1 belgesi alıyor?
Niye D1 için ayrıca 150 özmal ve 30 bin
TL (önceden daha çoktu) zahmetine
giriyor? Tabii ki aptallığından değil,
akıllılığından. 50 özmal otobüsü olan
birisi, hepsini B1’e yazdırırsa 25
sözleşmeli hakkı olup, toplam 75

otobüsle yurtdışı ve yurtiçi taşıma
yapabilecek. Bu 50 özmaldan 10
tanesini B1’e yazdırsa 5 sözleşmeli
hakkıyla birlikte toplam 15 otobüsle
yurtdışı ve içi taşıma yapabilecek. Geri
kalan 40 özmalı de D1’e yazdırırsa 120
sözleşmeli (önceden 80 idi) otobüsle
birlikte 160 otobüslük D1 faaliyeti
yapacak. Toplam otobüs 15+160=175
yurtiçi otobüs imkanı olacak. 75’ten
175’e çıktı, 100 otobüs kazandı. İşin
özü bu.

Böyle olunca da B1’i olanlar D1
almaya devam eder. Eğer B1 sahibi
olanların ayrıca D1 almasını
istemiyorsak, B1 ve D1’in sözleşmeli
taşıt oranlarını eşitlemek gerekir. 

Peki, sadece D1 belgesi olanlar ne
zaman B1’e geçer? Bir kere bire üç
sözleşmeli taşıt imkanını kaybedip
niye bire yarım sözleşmeli imkanına
geçsin? Üstelik bunun sonunda
kazanacağı yurtdışı çalışma hakkını
kullanmayı düşünmüyorsa… 

Özmal-sözleşmeli oranları B1 ve
D1’de eşitlense dahi, bunları D1’e
zorlamak yanlıştır. Niye 30 bin TL
(azalmış haliyle) ücret farkı ödesinler?
Bir de uluslararası hat şartı aranmasa
bile… 

B1, D1 için söylenen düşünceler
B2, D2 hali için de geçerlidir. Sadece
burada D2’nin sözleşmeli oranı 3 değil
2 olduğundan D1’e göre cazibesi biraz
daha az olabilir. Ücret farkı da daha az.
D2’den B2’ye geçişte ilave 15 özmal
koltuk da gerekiyor. 

Sonuç olarak dikey birleşme diye
bir şey yanlıştır, gereksizdir. Sadece
gereksiz ikinci belgenin (D1 veya D2)
kalkmasını isteyenin sözleşmeli taşıt
farkını gidermesi gerekir. Bu durum
sadece yurtiçi için tek belge alımında
D1 yerine B1, D2 yerine B2 alınmasını
da cazipleştirebilir.

Yatay birleşme
Bu seçenekte, B1 ile B2’nin, D1 ile

de D2’nin birleşmesinden söz ediliyor.
Biraz daha karışık. Öncelikle niye?
Sonra da B1 ile B2’nin birleşmesinden
oluşacak B1-2 veya B belgesinin, D1 ile
D2’nin birleşmesinden oluşacak D1-2
veya D belgesinin asgari özmal
kapasitesi ve belge ücreti ne olacak?
Eğer D1-2 belgesinde D2’nin, B1-2
belgesinde de B2’nin ücret ve kapasite
şartları aranacaksa, hiç mağduriyet
doğurmayabilir. Eğer birleşen belgede
D1 veya B1 şartları aranacaksa D2 veya
B2 için ek belge ücreti ve asgari
kapasite gerekir. Eğer ikisinin toplamı
kadar asgari kapasite ve belge ücreti
istenirse herkese mağduriyet
kaçınılmazdır. -8-

B1, B2, D1 ve D2 belgelerinden biri
ile faaliyet gösterip bunu değiştirmeyi
düşünmeyenler bu mağduriyete niye
katlansın? Sizin keyfiniz için mi? Hiç
onlara bunu sordunuz mu? Buna,
yüzde 90’ı hayır der. Burada bazı belge
sahipleri “ne güzel, diğer taşımanın
işini de yapabileceğim” diyebilir.
Bilmeliler ki, diğer taşımanın belge
sahipleri de senin işini yapabilecekler. 

Yeni belge yaratmak
B1 ile B2’nin, D1 ile D2’nin tek

belgede birleştirilmesinden iki belge
sahipleri hiç mağdur olmayabilir. İki
belgenin iadesinde, ikisinin de
ücretleri sayılacak olursa, belge ücreti
farkı dahi ödemezler. Olsa da bu farka
katlanacaklardır sanıyorum. Çünkü iki
belgeyle yaptıkları taşımalarda, biri
boşken diğerinde ihtiyacı olsa bile
kullanamadıkları taşıtlarını aynı
belgeye yazarak daha verimli
kullanabilecekler. Verimlilik için
kuralların zorlanması gibi serbest
piyasaya aykırı çözüm üretenler, bana,
“çok şükür verimliliği hatırladın”
diyebilirler. Ben, piyasa kuralları içinde
her şeyin verimli kullanılmasından
yanayım. Bu kapsamda hem B1 ve B2
veya D1 ve D2 belge sahibi olanların
taşıtlarını aynı belgeye yazarak
kullanabilmelerinden yanayım, ama
bunlar için de sadece B1, B2, D1 veya
D2 belgesi sahibi olanların mağdur
edilmemesi kaydıyla. Yaratılan yeni bir
B1-2 veya D1-2 belgesi ile iki belgenin
işi de yapılabilir, taşıtları da ortak
kullanılabilir, ama diğerlerine
dokunmayın, onları zorlamayın.

Peki, şart mı?
B1 ile B2’nin, D1 ile D2’nin

birleştirilmesinin tek faydası, iki
belgeye birden sahip olanların
taşıtlarını ortaklaşa kullanabilmeleri
ise bunu belge birleştirmeden, yeni
belge yaratmadan yapmak niye
mümkün olmasın. 

Yönetmeliğin buna ilişkin maddesi
her belgeyle yapılan taşımalarda
sadece o belgeye kayıtlı taşıtların
kullanılması şeklinde algılanıp
uygulanıyor. Aslında maddenin metni,
aynı kişinin farklı belgelerindeki uygun

taşıtlarının kullanımına imkan verecek
şekilde çoğul dilde yazılmış. Olmazsa
aynı kişinin farklı belgelerindeki
taşıtlardan uygun özellikte olanların
(tarifelide 25 koltuk şartı gibi)
kullanımına izin verilmesinde hiçbir
sakınca yok. Verimlilik arayanlar, belge
birleştirme yerine amaçlarına uygun
bu fikri savunsunlar. 

Çok önemli bir iddia
Şimdi, diyorum ki, B1 belgesi

sahibinde B2 belgesinin, D1 belgesi
sahibinde de D2 belgesinin
yapabileceği işleri yapma yeterliliği
var. Yurtdışı taşımalarda yurtiçi taşıma
yapma yeterliliğinin olduğuna ilişkin
yukarıdaki eski iddiamı hatırlayın,
buna benziyor. 

Belirli hatlarda zaman ve ücret
tarifelerine göre tek tek kişilere hizmet
vererek yapılan düzenli/tarifeli
taşımayı yapabilen bir kişi, bu türden
kısıtların hemen hiçbirine tabi
olmadan, üstelik çoğu zaman da grup
halindeki yolculara tarifesiz/düzensiz
taşıma hizmetini niye veremesin?

Bu ikinci taşımaların farklı
özellikleri var, dendiğini duyar gibiyim. 

Bir B1 (veya D1) sahibi, Bakanlığa
gidip belgesini iade ile aynı gün aynı
şartlarda B2 (veya D2) belgesi alabilir
mi? Evet. Bunlardan ekstra bir şey
istenir mi? Hayır. Ayrı bir yeterlilik
gerekseydi, bu mümkün olmazdı. 

Öyleyse, B1 belgesinde B2’nin, D1
belgesinde de D2’nin yeterlilikleri
zaten mevcut olup bunların
tanımlarına tarifesiz taşımalar da
eklenmeli, bunları yapabilmesine
imkan verilmelidir. Yurtdışı
taşımacılara, yurtiçi taşıma imkanı
verirkenki durumdan fark var mı? Var
diyen anlatsın. Hayır diyenler
belgesini değiştiren B1 veya D1
sahibinden ne isteneceğini veya
istenmesi gerekeceğini söylesinler. 

Tarifesiz taşımacılar şunu
düşünmeliler ki, kendileri de mevcut
taşımalarına ek olarak biraz ilave
imkanlarla diğer tür, yani tarifeli
taşımaları da yapma imkanına
kavuşabilirler. 

Sonuç
Özmal-sözleşmeli oran farkı

giderilirse B1 sahiplerinin ayrıca D1,
B2 sahiplerinin ayrıca D2 almasına
gerek kalmaz. Bir kimsede en fazla iki
belge olur. ¬

Tarifeli belgele, tarifesizleri de
kapsarsa kimsede B1 yanında B2 veya
D1 yanında D2 olmaz. Bir kişi en fazla
iki belgeye sahip olur.

Özmal-sözleşmeli farkı giderilir,
tarifeliler de tarifesizleri kapsarsa bir
kimsede B1, B2, D1, D2 belgelerinden
sadece biri olur, kimsede şimdiki gibi
iki, üç, hatta dört belge olmaz. 

Mevcut belge sahiplerini
zorlamamak kaydıyla isteyenlere B1 ile
B2’nin veya D1 ile D2’nin birleşimi
yeni belge imkanı getirilebilir.
Taşıtların ortak kullanımı getirilirse
buna ihtiyaç kalmaz. ■

zeki.donmez@tasimadunyasi.com

Dr. Zeki
Dönmez

Özellikle otobüsçüler, lütfen sabır ve dikkatle okusunlar

Belge tür ve kapsamları

Dipnotlar
1. Kendi personelini taşıma veya

kendi ticaretinle ilgili eşyayı taşıma
işleri yeni Yönetmelikte hususi
taşıma olarak tanımlandı.

2. Yönetmelik eşya kavramını
benimsiyor, bence doğru kavram
yük. Eşya, yükün özel hali olabilir.

3. Yönetmelikte taşıma
organizatörü tanımlanmış, ama bu
tanım eşya taşıma organizatörünü
işaret ediyor. Belgesinde de bu
belirtilmiş.

4. Yönetmelik uluslararası
kavramını esas alıyor, bunun içinde
başka iki ülke arasında olma hali de
var, bizimki bunun özel hali olup,
Türkiye ile başka bir ülke arasında
anlamında… Yurtdışı kavramı daha
uygun olabilir.

5. Eskiden aynı ilin içinde çok
sayıda şehir olabiliyordu,
Balıkesir’deki Bandırma, Edremit,
Ayvalık gibi… Büyükşehir işi
değiştirdi, artık bunu bırakıp,
şehirlerarası yerine tümüyle
illerarası kavramı kullanılmalı.

6. Otomobil taşımaları iyice kuşa
döndü. Taslakta B2, D2 belgelerine
bu imkan verilecek gibiydi, ama
olmadı. Bir çözüm gerekiyor.

7. Önceden bir belgeyi verip
ücretini de saydırarak başka belge
alma imkanı yoktu. Sonradan belge
değiştirme kolaylaştırıldı. 

8. Belge değiştirmede, sadece bir
belgenin diğer bir belge ile
değiştirilmesi kapsanıyor. İki veya üç
belge verip bir veya iki başka belge
alma niye olmasın?
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Sektör Meclisi’nin
talepleri 

Bu haftaki köşe yazımda, Yönetmeliği
değerlendirmeye çalışacaktım.
Sektör Meclisi toplantısında

görüşülen önemli konuların çözümlerine
katkı yapmak, yanlış değerlendirmelere
açıklık getirmek üzere, bu konuyu
yazmaya karar verdim. 

Sözleşmeli taşıt büyüklüğü
Önceden de gündeme gelmiş olan

küçük özmal taşıtlar ile büyük taşıtların
sözleşmeli çalıştırılmasının engellenmesi
konusu yeni Yönetmelikte yer alıyor.
Yönetmeliğin 25’inci maddesinin 3’üncü
fıkrasının c bendinde sözleşmeli taşıtların
özmal ile aynı cins olması zorunluluğu
getirilmiş. Eğer özmal küçük otobüs
(minibüs) ise sözleşmeli de küçük otobüs
(minibüs), eğer özmal otobüs ise (minibüs
değil) sözleşmeli de otobüs olacak deniyor.
Burada, örneğin 27 koltuklu özmal ile 27
koltuklu taşıt sözleşmeli taşıt çalıştırılabilir
denmiyor. Eğer böyle denseydi zor
uygulanırdı. Dolayısıyla uygulama özünde
doğru, ancak burada engellenmek istenen
küçük özmal karşılığı büyük sözleşmeli
taşıtın çalıştırılması olduğuna göre otobüs
cinsinden (minibüs değil) özmalların
karşılığında küçük otobüs (minibüs)
cinsinden taşıtların sözleşmeli
çalıştırılmasına kısıtlama getirilmemeliydi.
Ya böyle yorumlanmalı ya da başka bir
düzeltme yapılmalı.

Gece herkes uyuyunca…
Yönetmelik 22.01 ile 04.59 arası

dışında şehirlerarası otobüslerin iliçi ve
150 km’ye kadar şehirlerarası yolcu
almalarını yasaklıyor. Önce yasaklananı
değil, yasaklama dışında olanı yani serbest
bırakılanı görelim. Bu demektir ki, bu
saatler arasında adı geçen yolcular
alınabilecek. Bu çok önemli. Gece kısa
mesafe taşıtlarının çalışmadığı saatlerde bu
hizmet çok gerekli. 

Ankara’dan Ayvalık’a giden tarifeli bir
otobüs, gece Balıkesir’de Ayvalık yolcusu

alabilecek. Keza, Çanakkale’den Edirne’ye
giden tarifeli bir otobüs Keşan’dan
Edirne’ye yolcu alabilecek. Bu saatteki
ihtiyaçlar açısından bunlar çok önemli. 

Peki; bu iliçi taşımalara Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi Balıkesir-Ayvalık
taşıması benim yetkimde, Edirneli
D4’çüler de “bu benim yolcum” diye itiraz
edebilir mi? Bunu Bakanlık düşünsün.
Ama bunlar ihtiyaç. Gelelim 100 km
konusuna. 

100 km yanlışı
Yönetmelik, 22.01-04.59 saatleri

arasında tarifeli otobüslere 100 km’ye
kadar illerarası taşıma yapılmasına da izin
veriyor. Bu demek ki, bu saatler dışında bu
hak yok. Halbuki şehirlerarası otobüslerin
belge tanımında 100 km kısıtlaması
olmaksızın tüm illerarası taşımalar yer
alıyor. 100 km’lik şehirlerarası hatlar
D4’lere olduğu gibi şehirlerarası
otobüslere de açık. İsteyen 100 km’den
kısa şehirlerarası hat bile açabilir. 100
km’ye kadar olan hatların şehirlerarası
otobüslere kapalı, sadece D4’lere açık
olduğu dönem geçmişteydi. Bu geçici
kısıtlama bitti. Artık 100 km’ye kadar
şehirlerarası taşımalar gece 22.01-04.59
sınırlamasına tabi olmadan 24 saat
şehirlerarası otobüslere serbest. Bu
düzeltilmeli, çelişki giderilmeli. 

Şoför konuları
“Kamu şoförlere çok para veriyor, biz

şoför bulamıyoruz” denmiş. Çözüm olarak
kamunun çok para vermesinin
yasaklanması mı öneriliyor? Biz de
iyileştireceğiz, diyorsanız elinizden tutan
yok ki! Bir de şoförlere yıpranma isteniyor.
Amaç ne? Erken emekli olmalarını
istiyorsanız, 66 yaş sınırını kaldırın. Çok
maaş için diyorsanız olabilir. Ama biraz
yüksekten prim öderseniz de bu olur.
Şoförlere yılda bir sağlık kontrolü istenmiş.
Yönetmelikteki 5 yılda bir şartı tam
uygulanıyor mu? 30-40 yaşlarındaki bir
şoföre 5 yılda bir de yetebilir, ama ileri
yaşlarda bu süre kısalmalı. Üstelik
muayene kapsam ve kalitesi çok önemli.
Bu konu diğer sürücülerle de ilgili. Trafik
Kanununda değişiklik sırasında bu da ele
alındı. Bilmem ilgilendiniz mi? 

Belge konuları 
D2 için ayrı, şehiriçi için ayrı belge

denmiş. Bu çok normal. Kısa mesafe yolcu
taşıyabilen D4’ler bile büyükşehir içinde
taşıma yapamıyor, çünkü bu hak
büyükşehir belediyesinin. Aynı şekilde
D2’lerin şehirlerarası grup taşıma hakkı
büyükşehir olmayan il için var, ama
büyükşehir için yok. Dolayısıyla hak
sahibinden ayrı belge şart. “İstanbul’da
belge ücreti yüksek, şehirlerarasında
düşük” denmiş. Siz hangisinden yanasınız?
Bakanlık kendi yetkisindeki ücreti ne güzel
düşürdü. Bundan şikayet etmeyin.
Belediyenin ücretini düşürmeye bakın.

Biraz farklı olsa da öğrenci servisi
personel taşıyabiliyor da, personel servisi
neden öğrenci taşıyamıyor anlamındaki
şikayete bakalım. Bu yeterlilikle ilgilidir.
Öğrenci servisinde personel taşıma
yeterliliği var, ama diğerinde yok. 

Sorumluluk paylaşımı
Taşımacılar sözleşmeyle çalıştırdıkları

bireysel taşıt sahipleri ile sorumluluklarını
paylaşmak zorundalar. Bunlar kolayca
bireyselciye pas edilemez. Karayolu
Taşıma Kanun ve Yönetmeliğinin
ötesindedirler. Bu mevzuatta, özel olarak
taşımacılık sigortası vardı o da kalktı. Bu
bir eleştiri değil. Konu öncelikle Trafik
Kanunu sonra da Borçlar Hukuku alanına
girer. Hatta bunun uluslararası standardı
var. Çok çalışılmalı, kolay çözüm yok. 

Teşvik isteği
Benim sıkça belirttiğim, ama

taşımacıların neredeyse söylemekten
korktukları bir husus bu. Özellikle yolcu
taşımacılığı için önemli, çünkü aksi halde
söz konusu olan bireysel küçük taşıt yani
otomobil kullanımı var. 

Eşyada durum farklı. Öncelikle
karayolu taşımasında da toplu taşımacılık
olup olmadığını soralım. Yok diyorlarsa,
önce buna itiraz edilmeli. Olabilir
diyorlarsa hangi taşıt ve taşımalar toplu
taşımaya girer. Girenler belli olduktan
sonra bunların diğer modlardaki toplu
taşımalarla niye aynı haklara sahip
olmadıkları sorulur. 

Toplu Taşıma Yasası çalışmasını
duyuyorum. Hiçbir bilgi de verilmiyor.
Umarım ki, önce toplu taşımanın ne
olduğunda anlaşılır. Ama bunlar değil de
bazı hatların tapusunu bu kanunla almaya
çalışacaksanız, fikrimi şimdiden
söylüyorum; havanızı alırsınız. ■

Yıllardır yolların lideriyiz. Bu yıl da Türkiye’nin
en çok tercih edilen otobüs markasıyız.*

İşi ve geleceği için doğru kararı veren,
Otokar’a güvenen herkese teşekkür ederiz.

*25 ve üzeri yolcu taşımacılığı pazarında
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Mustafa
Yıldırım
TOBB Karayolu Yolcu
Taşımacılığı Sektör
Meclis Başkanı

Sektör Meclisi
gündemi 

Bu yılın ilk sektör meclisi toplantısını 6 Şu-
bat’ta gerçekleştirdik. Toplantımıza, Ulaş-
tırma Bakanlığı Karayolu Düzenleme

Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mahmut Gürses
de katıldı ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile il-
gili hem sektör meclisi üyelerinin sorularını ce-
vapladı hem de yeni düzenlemelere yönelik
açıklamalarda bulundu. Sektör mensupları, tu-
rizm taşımalarında, özellikle yurtdışına çıkış-
larda 48 saatlik süreye yönelik görüşlerini dile
getirdi. Ticaretin önünde engellerin olmamasını
vurguladılar. Sayın Gürses, bu düzenlemelerin
neden olduğunu aktardı ve dile getirilen tüm gö-
rüşlerin değerlendirileceğini söyledi. Toplantı-
mıza damgasını vuran konulardan birisi de son
günlerde yaşanan otobüs kazaları oldu. 

Otobüs kazaları 
İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya

teşekkür ediyoruz. Toplantımıza, kazaların ön-
lenmesi konusunda hassasiyet ve ilgi gösteren,
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve
Denetleme Başkan Yardımcısı Sayın Kayhan
Keser ile Denetleme Şube Müdürü Sayın Ayhan
Saraç da katıldı. Kazaların önlenmesi, alınacak
tedbirler, sürücülerin eğitimi ve denetimi konu-
ları görüşüldü. İçişleri Bakanlığı’nın yapmak iste-
diğini çok iyi anlıyoruz. Son kazalarda 30’un
üzerinde insanımız hayatını kaybetti. 200’ü
aşkın vatandaşımız yaralandı. Kazalara şehirler-
arası, turizm otobüsleri karıştı.  İçişleri Bakanlığı
da uyarma ihtiyacı duydu. Toplantıda konuştuk.
İçişleri Bakanımızın katılacağı, bürokratların da
yer alacağı, büyük firma yöneticileriyle bir top-
lantı yapılması kararı alındı. 

Akıllı sistemler 
Kazalar sektörümüz için de çok önemli so-

nuçlar doğuruyor.  İçişleri Bakanlığı’nın yürüt-
tüğü çalışmalar var. Akıllı sistemlerin araçlarda
yer alması, kameralar, sensörlerin konulması bu
süreçler de yaşanıyor. Yeni çözümler için çalış-
maya biz de devam ediyoruz. Kazalarda yaşa-
mını yitirenlerin ardından en çok mağduriyet
yaşayanlar sektör mensupları oluyor. Bu konuya
çözüm aramamak mümkün değil. Akıllı sistem-
lerle sürücünün denetimi, insan inisiyatifinden
çıkararak oto kontrol şekline getirmemiz gereki-
yor. Bunun için otonom sistemleri araçlara trans-
fer etmemiz gerekiyor. İETT’nin başlattığı kara
kutu uygulaması var. Ne kadar verimli sonuçlar
sağlayacak henüz bilmiyoruz, ama mutlaka kaza
sonrası sonuçların değerlendirilmesi için bir kara
kutu gerekiyor. Öncelikli hedefin kazaları önle-
mek olması gerekiyor.  

Sürücüyü ve merkezi uyaran
sistemler 

Sürücü uyarı sistemleri çok önemli. Kamera
zorunluluğu geldi. Kameradan alınan verilerin
sürücüyü uyaran bir şekle dönüştürebilirsek ka-
zaların önlenmesinde önemli sonuçlar elde ede-
biliriz. Kazaların en büyük nedeni, dikkatsizlik,
yorgunluk, uykusuzluk… Sürüş esnasında cep
telefonu kullanımı da var. Maalesef arkadan yeni
sürücüler gelmiyor. Sürücü bulmada sıkıntı yaşı-
yoruz. Sürücülerin yaşam koşullarının iyileştiril-
mesi lazım. Hizmet sürelerini mutlaka
denetlememiz gerekiyor. Bütün bunlar akıllı sis-
temlerle geliyor. Sürücünün yorgunluğunu algıla-
yan bir sistemin geliştirilmesi ve sürücünün
yorgun ve uykusuz olduğunu anlık olarak bir
merkeze ileten bir akıllı sistemin hayata geçmesi
kazaların önlenmesinde çok önemli sonuçlar ge-
tirir. Bu konu üzerinde durulması gerekiyor. İçiş-
leri Bakanlığı’nda yapılacak toplantıda bunu
gündeme getireceğiz.

Ücretsiz taşımalar
Toplantıda gündem içerisinde yer alan ko-

nulardan birisi de ücretsiz taşımalardı. Halk oto-
büsçülerinin bu taşımaya yönelik aldıkları gelir
desteği oranları yüzde 25’leri geçmiyor. Tabii, bu
şartlar altında taşımacı kazanamayınca, sürücü
hak ettiği ücreti alamadığında sosyoekonomik
çöküntüler yaşanıyor.  Özlük hakları bu kadar
kötü olan sektöre yeni insanların girişi de müm-
kün olmuyor. Eskiden muavinlik mesleği vardı,
artık o da yok. Bütün karayolu taşıma sektö-
ründe kaliteli sürücü bulamama sıkıntısı yaşanı-
yor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bu
sistem yerine genel bütçeden destek alarak üc-
retsiz taşıma hakkına sahip olan vatandaşlara
belirli bir limitte kâr verse ve bu kullanılsa bu so-
runu çözmek mümkün olur. Otobüsçünün de
seyahat eden her insandan verdiği hizmetin kar-
şılığını almış olur. Şoförle vatandaş karşı karşıya
kalmamış olur. 

İstanbul Otogarı 
İstanbul Otogarı’nın da yerinde kalması ve

ıslah edilerek süre uzatımı almaya yönelik giri-
şimlerimiz de sürüyor. Otogarın ihtiyaçları karşı-
layacak şekle getirilmesi konusunda proje
çalışmalarımız başladı. Ayrıca Kurtköy’de yeni
bir otogar ihtiyacımız var. Harem Otogarı sorunu
25 yıldır çözülemedi. 3’üncü köprü zorunlu-
luğu, Kurtköy’de bir otogar ihtiyacı doğurdu.
Kurtköy’de bir otogar yeri belirledik. Yolcuya
zaman kazandıracak bir alan. Proje çalışmaları-
mız başladı. En kısa sürede Başbakanımız, Ulaş-
tırma Bakanımız ve Büyükşehir Belediye
Başkanımıza sunacağız. ■

Mercedes-Benz
Akademi 11 bin

kişiye eğitim verdi

2017 yılını küresel başarılara
imza atarak tamamlayan
Mercedes-Benz Türk,

mükemmel müşteri deneyimini
gerçekleştirmek hedefiyle yıl
boyunca çeşitli etkinlikler
düzenledi. Otomobil, hafif ticari
araç, kamyon ve otobüs ürün
gamı olmak üzere dört ana
grubun eğitim faaliyetlerini
Mercedes-Benz Akademi çatısı
altında birleştiren Mercedes-
Benz Türk, 2017 yılında
bayilerin, pazarlama, satış ve
satış sonrası birimlerine toplam
12.912 saat eğitim vererek üstün
bir performansa imza attı. 

Mercedes-Benz Türk yetkili
bayileri ile müşterilerinin eğitim
ihtiyaçlarını deneyimli satış ve
satış sonrası eğitmen kadrosu ile
en ideal şekilde planlayan ve
uygulayan Mercedes-Benz
Akademi, katılımcılarına
internet üzerinden sunduğu e-
Eğitim programları ile hızlı ve
çağı yakalayan çözümler de
getiriyor. Eğitim kurumlarıyla
işbirliği yaparak bayilerine ve
yetkili servislerine kalifiye teknik
personel yetiştiren Mercedes-
Benz Akademi, pratik
uygulamalı teknik eğitimleri
eğitim merkezlerinde yürütüyor. 

Mercedes-Benz Akademi,
2017 yılındaki eğitim programını

Ocak ayında Mercedes-Benz
Türk otomobil ürün grubu, bayi
satış ve satış sonrası hizmetler
personelinin katılımıyla “Best
Customer Experience” (En İyi
Müşteri Deneyimi) etkinliği ile
başlattı. Etkinlikte en iyi müşteri
deneyimi premium hizmet
kalitesi çerçevesinde ele alındı.
Mayıs ayında ise yetkili bayi
çalışanları ve Mercedes-Benz
Türk çalışanlarına verilen “Yeni
Kamyon Ürün Yelpazesi”
eğitiminde katılımcılar aldıkları
teknik eğitimlerin yanı sıra yeni
Arocs, Actros ve Atego
ürünlerini deneyimleyerek
teknik bilgilerini pratikle
birleştirme imkânına sahip
oldular. 

Mercedes-Benz Akademi
Müdürü Cem Altındiş, geçen yıl
bayi sahibi ve genel
müdürlerinden bayi danışman
ve teknisyenlerine, müşteri
merkezi ve call center
çalışanından müşteriler ve
şoförlere kadar geniş bir kitleye
toplamda 1.614 gün eğitim
verildiğini, eğitimlerin 12 bin
912 saati bulduğunu ve toplam
10 bin 855 kişiye eğitim
verildiğini açıkladı. Mercedes-
Benz Türk’ün eğitim çalışmaları
ihtiyaçlar doğrultusunda devam
edecek. ■

1 yılda toplam 12.912 saatte
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Trak güvenliği
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personelimizi titizlikle
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Sektörde teknolojik gelişmeler adına;
otonom araçlar, elektrikli araçlar, hibrit
araçlar, akıllı anahtarlıklar, kentiçindeki

trafikten enerji üretimi, havadaki nemin
değişiminden elektrik üretimi, 3D yazıcıdan
otomotiv parçası üretimi, atık halılardan
otomotiv plastik malzeme üretimi,
ulaştırmadaki dijital dönüşümü, akıllı ulaşım
sistemleri gibi birçok teknolojik konudan
bahsettik. Teknolojik gelişmeleri takip ederken,
hayata geçirmeye çalışırken gerek
çalışanlarımız gerek müşterilerimiz nezdinde
‘insan’ı ve ‘insan faktörü’nü unutmamamız,
aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Bu
yazıda konunun insani yönünden değil yine
ticari boyutuyla devam edelim.

Şehirlerarasından turizme, servisten
kentiçine kadar otobüs satınalımında kimler
etkilidir diye dönem dönem çeşitli pazarlama
araştırmaları yaptırılır. Satın alıma etki eden
unsurlar tespit edilirse, satış süreci daha sağlıklı,
hızlı ve olumlu ilerler. Zamanında
yaptırdığımız ya da inceleme fırsatı bulduğum
benzer içerikteki pazarlama araştırmalarının
hemen hemen hepsinde de otobüs satın
alımında birinci etken kaptan şoför
çıkmaktadır. “Firmanın işletmecisi, sahibi değil
mi?” diye soranlarınızı duyar gibiyim. Onlar da
satın alma kararlarında ilk olarak o aracı test
ettirdiği kaptan şoförünün görüşünü almaktadır.
Hayatını otobüste geçiren kaptan şoförün
görüşleri o açıdan çok kıymetlidir. Burada
pazarlamanın ‘müşteri aidiyeti’ ya da ‘marka
bağlılığı’ kavramları da doğal olarak devrededir.
Kaptan şoför de bir insandır ve markaların
onunla iletişimine bağlı olarak bir aidiyeti,
bağlılığı olumlu, olumsuz, nötr oluşmuştur,
oluşmaktadır. Serviste, turizmde çoğu zaman
ve kentiçinde de yer yer otobüsün sahibinin de
kaptan şoför olduğu göz önüne alınırsa, ey
pazarlamacılar, satıcılar; markalarınıza bağlılığı,
aidiyet hissini uyandıracağınız zincirin ilk
halkası kaptan şoförlerdir. İşletmeciyi, firmanın
sahibini, kaptana rağmen ikna etseniz bile,
yolculardan ilk şikayet, aracı sahiplenemeyen
kaptan şoförün kullandığı o araçtan gelecektir.
Sahada bu konuyu kaptanlarımıza, firma
yöneticilerine sorarsanız size örneklerle
anlatacaklardır. Bu şikayetlerin gelmesinin
birçok teknik nedeni vardır ama nedenlerden
biri de kaptan şoförün hayatını geçirdiği bu
markalı otobüsü benimsememesidir. Aidiyet
hissetmediği gibi, sahiplenememiştir. Ona
rağmen alınmıştır bu marka araç. Otobüsteki
en ufak hata gözde büyür. Kaptanın gözünde
büyümesi, yolcunun da memnuniyetsizliğini
artırır. Bu da gelir kaybı ve firma marka
değerinin düşmesine kadar gider. Sektörün
görülmeyen gizli kahramanları, sektörü
sırtlayan ve kim ne derse desin otobüs
sektöründe en yetkin ve çalışkan kesim bizim
kaptan şoförlerdir. Yurtdışındaki işletmelerle
kıyasladığımızda kimse ‘onların kaptanları
bizimkilerden şöyle daha iyidir’ diyemez.
Çoğunlukla kıyasladığımız ve yurtdışındaki
örnekleri daha başarılı bulduğumuz konular
olan; e-biletten tutun da, hat verimliliğine,
modern müşteri ve çalışan yönetiminden,
alternatif sürdürülebilir gelir kaynakların
yaratılmasına kadar firmaların bekası için
elzem konular hepimizin takdiridir ki kaptan
şoförlerden beklediğimiz konular değillerdir.

Bildiğimiz Varsayılan Kavramlar
Çoğu seminerde ya da müşteri

görüşmesinde, özellikle bu başlıktaki konuların
zaten biliniyor olduğu varsayılır. Siz, siz olun,
öncelikle sayacağım şu kelimelerin anlamını
henüz bilmiyorsanız muhakkak öğrenin. Y ve Z
kuşaklarının çoğunun, bu kelimelerin
anlamlarını biliyor olduğunu düşünüyorum. Bu
durumda, özellikle X kuşağı, yani 1965-1979
arası doğanlar! En basit düzeydeki güncel iş
sohbetinin, seminerin, görüşmenin içinde
kopmamanız için şu kelimelerin anlamlarını
lütfen öğreniyoruz:

ioT, m2m, b2b, b2c, startup, kanvas model,
melek yatırımcı, otonom, hibrit araç, seo, sem,
e-ticarette dönüşüm oranı, chatbot, 3D yazıcı,
GPS, GPRS, voip… İlk etapta bu kelimelere
bakalım, dönem dönem yeni standart
oluşturan, bilinmesi gereken kavramları
paylaşmaya devam edeceğim. ■
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Petrol Osi
CFO’su Serhan
Ulga oldu

Petrol Ofisi
Chief
Financial

Officer (CFO –
Finans Direktörü)
görevine, alanının
deneyimli ve
önemli isimlerinden
Serhan Ulga atandı. 

Türkiye ve ABD’de 30 yıllık deneyime
sahip olan Ulga kariyerinde; finansal
hizmetler, otomasyon, medikal cihazlar,
medya ve boya sektörlerindeki önde gelen
ulusal ve uluslararası firmalarda, finans
alanında çeşitli yöneticilik görevlerinde
bulundu. Uluslararası tanınırlığı olan
yetkinlik sertifikası CMA sahibi de olan
Ulga, Petrol Ofisi’ne katılmadan önce son
olarak Pegasus Hava Taşımacılığı’nda
CFO’luk görevini yürütüyordu. ■

Türkiye, 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için emin
adımlarla ilerliyor. Türkiye Noterler Birliği
(TNB) gösterdiği gelişme hamleleri ile işlemleri

daha kolay, daha hızlı ve en önemlisi güvenli şekilde
yaparak vatandaşlara ciddi kolaylıklar sağlamaya
devam ediyor. TNB’nin bu hamlelerinden en yenisi
ise hükümetin 180 günlük eylem planı kapsamında ki
Araç Tescil Sistemi (ARTES) projesi oldu. 

ARTES projesinin tanıtımı, 31 Ocak Çarşamba
günü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Vali Selami
Altınok ve Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus
Tutar’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Vatandaşlar, herhangi bir Noterliğe giderek,
anında, tek noktada ve daha az ücret ödeyerek tüm
işlemleri halledebilecek. Emniyet Müdürlükleri’nde
gerçekleştirilen sistemde, araç tescili sırasında,
Motorlu Araç Trafik Belgesi, Motorlu Araç Tescil
Belgesi ve posta ücretiyle birlikte 251 TL olan ücret,
ARTES projesi kapsamında vatandaşlara 116 TL
tasarruf sağlayacak. Tescil işlemlerinde Noterliklerin
görevlendirilmesi ile beraber, ilk adım olarak

Motorlu Araç Trafik Belgesi kullanımdan
kaldırılırken, tescil belgesi anında Noterliklerde
teslim edilebilecek ve bu da posta masrafını ortadan
kaldıracak. Yeni sistem ile Emniyet Genel
Müdürlüğü'nün üzerindeki yük de azaltılmış olacak
ve tescil şubelerinde görevli olan 3000 güvenlik
görevlisi, vatandaşların güvenliği ve huzuru için
sahada daha aktif bir şekilde görev alabilecek. ■

Özel bir işbirliği

Ekol’ün 35.000 Lastiği
Brisa’ya Emanet
Brisa CEO’su Cevdet Alemdar, Ekol Satınalma ve

Yatırımlar Genel Müdürü Levent Demir, Ekol Filo
Genel Müdürü Alper Bilgili ve Brisa’nın iş ortağı

Marmara Lastik’in sahibi Necmettin Haliç’in katılımıyla,
Sabancı Center’da düzenlenen imza töreni ile
duyurulan anlaşma kapsamında; Ekol, 5 bin 500 araçlık
filosunun yıllık 35 bin lastik ihtiyacı için Brisa’nın güçlü
markaları ve uzman kadrosundan destek alacak.

İşbirliği kapsamında Ekol, Brisa’nın sunduğu
Profleet filo çözüm ortaklığı ile çalışmalarını sürdürecek.
Bu kapsamda Brisa, Profleet danışmanlık ve hizmet
paketi ile Ekol’e ürün, servis hizmetleri, yol yardımı ve
danışmanlık desteği sunacak. 

Ekol’ün lastik kaynaklı yol yardımı ihtiyaçlarını da
yüzde 50 oranında düşürmeyi hedefleyen Brisa, yol
yardım hizmeti Filofix ile Ekol’ün araçlarına 7/24 hizmet
verecek ve lastik sorunlarına yerinde müdahale edecek. 

Brisa ayrıca, lastik kaplama markası Bandag ile
Ekol filosunun lastik ömrünü uzatarak, lastik
maliyetinin düşmesini sağlayacak. Aspects+
hizmetiyle araçların AKS detayına kadar inceleme
yapıp anında raporlamalarla lastik performanslarının
takibini yapacak. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk mobil
TIR servisi Mobilfix ile Ekol filosuna araç parklarında
yerinde hizmet sunacak. ■

SAF-HOLLAND’da 

Murat Yılmazer
Mali Direktör
oldu 

SAF-
HOLLAND,
Türkiye’de

üretime başladığı
yeni yapılanmasıyla
ekibini
güçlendirmeye
devam ediyor. Yeni
atamalar
doğrultusunda
Murat Yılmazer,
Mali ve İdari İşler Direktörü olarak yeni
görevine başlıyor. 

Kariyerine 2005 yılında ERS Şirketler
Grubu’nda başlayan Murat Yılmazer, 2007-
2009 yılları arasında As-Ka International
Construction şirketinde Muhasebe Müdür
Yardımcısı olarak çalışma hayatına devam
etti. 2011-2017 yılları arasında Çalık Enerji
şirketinde Genel Muhasebe Müdürü olarak
çalışan Yılmazer, SAF-Holland ailesine
Finans ve Muhasebe Müdürü olarak
katılmıştı, bir yıl sonra, şirketin yeniden
yapılanma kapsamında Mali ve İdari İşler
Direktörü olarak atandı. ■

Ford Otosan, doğal kaynaklar üzerindeki
çevresel etkilerini azaltma hedefiyle İstanbul
Sancaktepe lokasyonunda yer alan Ar-Ge

Merkezi ve Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Ofisleri
ile WWF-Türkiye’nin Yeşil Ofis Programı’na
katılarak, enerji tasarrufu, doğal kaynakların bilinçli
kullanımı, çalışanların yaşam tarzının değişmesi
konularında farkındalık yaratmayı amaçlayan
çalışmaları ile “Yeşil Ofis” diplomasının sahibi
oldu. 

12 Ocak günü yapılan Yeşil Ofis Diploma
Töreni’nde Ford Otosan Genel Müdürü Haydar
Yenigün’e, Yeşil Ofis Diploması’nı WWF-Türkiye
Genel Müdürü Aslı Durukan Pasinli takdim etti.  

Ford Otosan Genel Müdür Haydar Yenigün,

“Ürünlerimiz ve üretim süreçlerimizde en yüksek
verimliliğe ulaşarak doğal kaynaklar üzerindeki
çevresel etkimizi azaltırken, diğer yandan hem
toplumun hem de şirketimizin sürdürülebilir
kalkınma vizyonu ile geleceğe taşınmasını temel
sorumluluklarımızdan biri olarak kabul ediyoruz.
Türkiye otomotiv sektöründe bu diplomayı almaya
hak kazanan ilk şirket olmaktan dolayı gurur
duyuyoruz” dedi. ■

Cevdet Alemdar
Levent Demir

Araç Sicil ve Tescil İşlemlerini 

Noterler yapacak

Ford Otosan artık, 

“Yeşil Os” diplomalı

Tırsan ihracata
iyi başladı

2017 yılında ihracatını yüzde
30 artırarak ihracat rekorunu
kıran Tırsan, 2018 yılına da

hızlı girdi. Geniş ürün gamı ile iş
ortaklarının her türlü ihtiyacına
çözüm sunan Tırsan, Ocak ayının
ilk iki haftasında, Almanya,
İngiltere, Fransa, Rusya, İspanya
gibi ülkelere ihracat yaptı, İtalya
merkezli Pisanu Trasporti SRL

firmasına Kässbohrer Perdeli
Extensive’lerin satışını
gerçekleştirdi. 

Tırsan Yönetim Kurulu
Başkanı Çetin Nuhoğlu, Tırsan’ın
müşteri ihtiyaçlarını tam olarak
karşılayan, her türlü taşımacılığa
uygun çözümleri ile rakiplerinin
ilerisinde olduğunu söyledi: “Bu
fark ihracat rakamlarımıza da
yansıyor. Dünyada Tırsan
çözümlerini tercih eden firmaların
sayısı sürekli artıyor.” 

Nuhoğlu, ihracatta yakalanan
başarının ve Tırsan ürünlerine
gösterilen talebin sektör ve ülke

adına kendilerini
gururlandırdığını belirterek,
“Türkiye’de yüzde 100 yerli olan
ve toplam üretiminin yüzde
60’ından fazlasını ihraç eden
başka bir firma bulamazsınız”
dedi. ■

Prometeon Türkiye’de 

Ceo Alp Gün-
varan, 75 Ülkeyi
Yönetiyor

Alp Günvaran,
uluslararası
sorumlulukları,

ticari operasyonlar
konusundaki tecrübesi
ve müşteri deneyimi
konusundaki birikimi
ile 2016 Eylül ayından
bu yana Prometeon
Türkiye, Doğu Avrupa,
Rusya, Orta Asya ve
Kafkaslar CEO’su
olarak görev yapıyordu. Ocak 2018 itibarı
ile Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya,
Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi CEO’su
pozisyonuna getirilen Alp Günvaran,
böylece Prometeon Tyre Group’un
dünyadaki 4 ana bölgesinden birinin
başına geçmiş oldu. Alp Günvaran
Türkiye ve Mısır’daki fabrikaların yanı
sıra 75 ülkeden sorumlu olacak. ■
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Yönetmelik çıkalı bir ay geçti.
Çok fazla olumsuz dönüş
almadık. Alınan notlar ve geri
dönüşler doğrultusunda
genelgeler yayınlamayı
planlıyoruz, merak etmeyin.
Herkesi memnun edemeyiz,
sihirli değneğimiz yok. 

TOBB Karayolu Yolcu
Taşımacılığı Sektör Meclisi,
2018 yılının ilk toplantısını

gerçekleştirdi. 6 Şubat Salı günü
TOBB’un İstanbul’daki hizmet
binasında Sektör Meclisi Başkanı
Mustafa Yıldırım yönetiminde
gerçekleştirilen toplantıya Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Karayolu Düzenleme Genel Müdür
Yardımcısı Mahmut Gürses, Emniyet
Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama
ve Denetleme Başkan Yardımcısı
Kayhan Keser, Denetleme Şube
Müdürü Ayhan Saraç ve sektör

meclisi üyeleri katıldı.

Belge ücretleri düşmesi…
Toplu Taşıma Yasası

iletaşımacının yaşadığı bütün
sorunlara çözüm bulunabileceğine

dikkat çeken Sektör Meclisi Başkanı
Mustafa Yıldırım, “Bu yasa
mevzuatlar arasındaki çelişkiyi de
gidermeli. Bakanlıktan D2 belgesi
almak isteyenler 15 bin lira ücret
öderken, İstanbul’da belge almak 44

bin lira. Bu tezatlığın giderilmesi
lazım. Artık sektörün firmaya ihtiyacı
yok.İhtiyaç fazlası firma ve otobüs
var. Buna rağmen belge ücretlerinin
düşmesi kime yaramıştır, bunları
değerlendirmek lazım” dedi. ■

Karayolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Gürses Sektör Meclisi’nde konuştu: 

Herkesi memnun edemeyiz 
Sihirli bir değneğimiz yok

ELİMİZDE SİHİRLİ
DEĞNEK YOK 
UDHB Karayolu Düzenleme Genel
Müdür Yardımcısı Mahmut Gürses: 

D4’lerin haklarının korunmasına
yönelik mahkeme kararları
var. O da bunun üzerine

çıkarılmış bir düzenleme.Yönetmelik çıkalı
bir ay geçti, çok fazla olumsuz dönüş
almadık. Alınan notlar ve geri dönüşler
doğrultusunda genelgeler yayınlamayı
planlıyoruz, merak etmeyin.
Düzenlemeler yapılacak. Küçük özmalla
kocaman arabalar kiralanmasın diye bu
düzenlemeyi yaptık, ama buna çare
üretebiliriz. 

Herkesi memnun edemeyiz, sihirli
değneğimiz yok. Yetki belgesi e-devletten
alınacak.Kiralık konusu bu ay sonu hayata
geçecek. Sektörün lokomotif derneklerine
söylüyoruz;bölgesel toplantılar organize
edin, gelip anlatalım. 2020’yi merak
etmeyin çok öne de alabiliriz. 

TC kimlik numarasına yaptırımım var.
Hatta uymamanın yaptırımı var. Fiyat
tarifesine, zaman tarifesine yaptırımım
var. Bunları uyguladığımız zaman U-EDTS
2020’yi beklemeden gelir. 

İsteğimiz, insanların sisteme gönüllü
şekilde girmeleri. Erken geçenlereödül
veriyoruz, uyarma siliyoruz. Sektörün
sıkıntılarına çözüm olacak. U_EDTS’nin,
atıl kapasiteye lüzumsuz ve yapılmayan
taşımalara, kapsam dışı yapılan taşımalara
cevap olabileceğini düşünüyorum. 

Tarifesiz taşımacılar bir dernek
kurmuşlar. Bize gelip sunum yapacaklar.
Aklımıza yatarsa, tarifesizler özelinden
otomobil ve D2’cilerin kullanabileceği veri
girebileceği, sorgulayabileceğimiz sistemi
de zorunluluk gelmeden devreye almak
mümkün olabilir. 

Düzgün veri almak ve bunu kolluk
kuvvetlerine aktarmak muradımız. İçişleri
Bakanlığı da takip ediyor. Trafik güvenliği
açısından çok önemsediğimizbir
yönetmelik taslağımız daha var. Bir sürü
düzenlemegelecek, belki sektörün canı
yanacak ama başka yapacak bir şey yok.
Karayolu Mesleki Yeterlilik
Yönetmeliğimizi de güncelliyoruz. Sektörle
de paylaşacağız. 

Biz, bildiğimizi okumadığımızı,
yönetmelikle gösterdik ama herkesi de
memnun edemeyiz. Belge birleşme
sistemi ötelendi. Orta noktada
buluşamayacak ayrı fikirler var, nasıl
buluşturacaksınız. Karayolu yolcu
taşımacılığı yaşayan bir sistem, ihtiyaç
noktasında muhakkak değişiklik olabilir.
Sayısal takograf konusu sektörümüz için
çok yeni. Belki yaptırımları biraz daha
öteleyebiliriz, ne sektör hazır ne şoför…
Bütün taşıtlara bu sayısal takografı
verdiğimiz baki değil. Bu çerçevede,‘veriler
3 ayda bir saklanacak’ yönündeki süreyi
daha da aşağıya çekebiliriz. Duruma göre
düzenleme yapılacak. Belki daha iyi hale
getirebilecek. 

Yurtdışı seferlerde 48 saat
sınırlamasıyla ilgili ihtiyaç olduğunda,
gerçek yolcu bilgisi verildiğinde biz izin
veriyoruz. 7-24 ulaşabileceğiniz bir tel
hattını da oluşturabiliriz. 

Bunun dışındakilere biz, uyduruk
seferler diyoruz. Biz turizm taşımacılığı
alanında yolcusunu bulana 7/24 saat
çalışan bir sistemi oluşturarak izin
vermeye çalışıyoruz. Sen yolcunu deklare
et, izni al, bunu hayata taşımaya
çalışıyoruz. Cumartesi, hattaPazargünüde
olsa yolcuyu gördüğümüz an izin
veriyoruz. Ek sefer B2’cilerin uydurdukları
seferdir, sokaktan yolcu toplayarak
yapmaya çalıştıkları seferdir. 50 kişilik
otobüsün 2 kişiyle gitmesine izin
veremeyiz. 

Bakanlığın en soğuk yüzüyüz Bizi,
anca ceza kesen olarak biliyorlar.
Kimsenin ticaretine karışamayız. Ama bu
sistemi, şu an yurtiçinde ölçemediğimiz
için yapamıyoruz. Ölçtüğümüz anda
yurtiçine de yapacağız. 

Sektörün geleceğini U-EDTS olarak
görüyorum. Bunu iyi anlatalım. Ben
isterdim ki, siz hevesli olun ben anlatayım
ama durum tam tersi ben anlatmak için
hevesliyim. U-EDTS tarifelide hazır,
sisteme girdiğimiz zaman her şeyden
yaptırım uygulayacağım, bu yüzden her
yerde anlatalım. Uluslararası taşımada
2016’da düzenli sefer sayısı 800 bin iken
100 bine düştü. 700 bini uçtu. 100 bin
seferde bile doluluk oranı yüzde 14. ■

Daha sonra Sektör Meclisi
üyeleri söz alarak sorunları ve
taleplerini dile getirdiler. 

PUİS-UYOF Başkanı-İmran
Okumuş: Ulaştırma Bakanlığı
düzenleyici olmamalı, yaptırımcı
olmamalı. Bu sektör mensuplarına
yıpranma hakkı verilmiyor, sektöre
teşvik sağlanmıyor. Bu sektör teşvik
istemeli. Köprü ve otoyol maliyetleri
giderek artıyor. Türkiye’de otogar
çıkışları sektörün başına bela.Biz
kendi içimizde kendi sorunlarımızı
konuşamadığımız için kamudan
çözüm bekliyoruz. 

Mevlüt İlgin-TOFED Genel
Sekreteri: Başta
Düzenlediğimiz
çalıştayda ve
toplantılarda dile
getirilen
görüşlerin önemli
bir kısmı
Yönetmeliğe
yansıdı. Belge
birleştirmekten
vazgeçilirken F1 ve
F2’nin 2 ayrı belge olarak yer alması
doğru değil. Firmaların bir araya
gelerek taşıma yapmasına imkan
tanıyacak olan taşıma
organizatörlüğü konusuna da el
atılmadı. 

Nusret Ertürk-TTDER Genel
Sekreteri: Sadece bir maddeye
itirazımız var. 55’incimaddede,
yurtdışına grup olarak çıkan
araçların 48 saat içinde tekrar geriye
çıkamaması.Bu madde ile ilgili
sektörde çok büyük tepki var.
Ticaretin engellenmesi olarak
değerlendiriliyor. 

Mehmet Erdoğan-UATOD
Başkanı: D1 belgeli taşıtların5+5 yılla

taşıt kartlarının dondurulmasını
istiyorum.Bu şu demektir:Örtülü
plaka tahdidi. Plaka başı paralartahsil
edilirsevakıflarımız sayesinde
Türkiye’nin en güzel sürücü
eğitimlerinin verildiği alanları
yaratırız.Kiralık özmal oranının 1’e 5
olması lazım. Bireysel otobüsçüye
ihtiyacımız var.

Tunahan Hilmi-Nişikli Turizm
Genel Müdürü: D1 ve B1 yetki belgesi
ile akşam saat 22’den sabah saat 5’e
kadar yolcu taşıma yapmaması ile
ilgili konu var. Burada D4 yetki
belgesimi kayırılıyor, D1’ciler için bir
plan mı var? Bu madde ile Bursa’dan
Yalova’ya yolcu taşıması yapılamaz. 

Şevket Ak-Aker Turizm: B2
belgeliler, yolcu oldukça sefer
düzenler. İşini ciddi yapan birisi,
sokaktan yolcu bulacağım diye bu işi
yapmaz.Bulgaristan’da aracım arıza
yaptı, ben aracı nasıl yetiştireceğim.
Yazın çok sıkıntı yaşarız.

Adnan Değirmenci-TOFED
Yönetim Kurulu Üyesi: Kısa mesafeli
taşımacılığa yönelik D4 belgelileri
korumak adına yapılan düzenleme
bence önemli. Şehirlerarası transit
geçenler yolcuyu alıp götürüyor. 

Hasan Kurnaz-TOFED Yönetim
Kurulu Üyesi: 100 lira olan taşıt kartı
ücreti taslakta 500 TL idi. 300 TL’ye
çekildi. Noter şartı kaldırıldı deniliyor
ama hala var. Belgelerin birleşmesi
ve otomobille taşımacılık tamamen
rafa mı kalktı?

İrem Bayram-Best Van Turizm:
Van’dan İstanbul’a gelirken üçüncü
şoförü Ankara’dan alayım, evinde
dinlensin. 3’üncükaptana yer yok
arabada. Araçları nasıl her yıl
muayene ettiriyorsak kaptanları da

yılda bir kontrol ettirelim. 

Onur Orhon-TÖHOB
Genel Sekreteri: Ücretsiz
taşımaya yönelik 7 Nisan
2015’ten beri araç
başına,İstanbul ve Ankara
1000 TL, diğer
büyükşehirlerde 750 TL il
ve ilçelerde 600 TLgelir
desteği veriliyor. Çorum’da

56 tane özel halk otobüsü Mart
2017’de 224 bin yolcu taşımış 33 bin
600 TL gelir desteği almış. Taşıdığı
yolcu başına gelir desteği 15 kuruş
olmuş. Erzincan’da 28 kuruş, Kayseri
de 31, Erzurum 39, Karadeniz Ereğli
de 50 kuruş olmuş. Esnaf ücretsiz
taşımanın bedelinin 3/2’sinikendi
cebinden ödüyor. Bu yolculuklarda
da yapılan ödemeler göz önüne
alındığında ciddi bir adaletsizlik var.
Yolcu sayısı belirlensin, yolcu başına
bir değer ödensin. 

Levent Birant-Gürsel Turizm: D2
Belgesine yönelik olarak, ‘aynı cins
araçlar kiralık
olarak kullanılır’
deniliyor.
Belgemizde 27’lik
araç var. Bunun
yerine daha küçük
kapasitede araç
kullanmak
isteğimize
Yönetmelik imkan
tanımıyor. Birde SSK’ya bağlı
tedarikçi iseniz firma olarak
sorumluluğunuz var, Bağkur ise
sorumlu değilsiniz görünüyor. Bu
maddenin de düzeltilmesi gerekiyor. 

Köksal Yüzbaşıoğulları-İSTAB
Yönetim Kurulu Üyesi: Tedarikçiler
zaten vergi mükellefi. Farklı bir
sigorta numarası olan tedarikçiler
için firmalar sorumlu olmamalı. 

Suat Sarı-İTO: UKOME’de temsil
hakkı istiyoruz. Bize sahip çıkılmalı.
Bu sorunların düzeltilmesi için
Bakanlıklarla konuşulmalı. Bu
sektöre yazık, günah.Trafik
kazalarının önüne geçmek için
ehliyet vermenin şartlarını, sürücü
kursları düzeninin yeniden
oluşturmak gerekiyor.

Hasan Basri Bostancı-İzmir
Otobüsçüler Umum Servis Araçları
İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı:
Her koltuğa
konulansensor
nasıl verimlilik
sağlayacak?
Yönetmelikte
ve çıkan
genelgede
bizden görüş
alınmadı. ■

Emniyet Genel
Müdürlüğü Trafik
Uygulama ve Denetleme
Başkan Yardımcısı
Kayhan Keser:
Tüm birimler
ortak
çalışmadığı
sürece trafik
kazalarını
çözmemiz
mümkün değil.
Her ne kadar
trafik
kazalarına
karışan otobüs
sayısı azalsa da
artan ölüm ve yaralı sayısı üzücü.
Biz sürücüyü dinlendirmiyoruz,
ehliyetini dinlendiriyoruz. Sektörde
iç denetim yapmak
mecburiyetindesiniz. 

Sektör Mecli�si� Üyeleri� Konuştu

İmran Okumuş

Sektör Meclisi detayları:
www.tasimadunyasi.com

■ ERKAN YILMAZ - BARIŞ CAN BAŞKAN

Mevlüt İlgin

Mehmet Erdoğan

Tunahan Hilmi

Şevket Ak

Hasan Kurnaz

İrem Bayram
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Levent Birant

Onur Orhon

Mustafa Yıldırım
Mahmut Gürses

Kayhan Keser

İbrahim Arttırdı
Burak Güneş

Kemal

Karayormuk



Doğuş Otomotiv Scania
Genel Müdürü İlhami
Eksin, “2017 yılında
1.697 adetlik satışımızın
1.454 adedi çekici, 243
adeti kamyon
segmentinde gerçekleşti.
Bu satışlarla birlikte 6 bin
30 adetle kapanan ithal
araç pazarında yüzde 28,
toplam pazarda yüzde
9.1 pay elde ettik” dedi.
Scania Satış Müdürü
Gökhan Altun da,
“2018’de toplam pazarın
20 bin civarında
olacağını öngörüyoruz.
Yüzde 10 pazar payı elde
etmek amacıyla 2 bin
araç satışı hedefimiz
bulunuyor” dedi. 

Ağır ticari araç pazarı,
2017 yılında, 18 bin 554
adet satışla

tamamlandı. 18 bin 343
adetlik satışla tamamlanan
2016 yılına göre toplam pazar
yüzde 1 büyüdü. Ağır ticari
araç pazarında 2017 yılında 6
bin 931 adet çekici, 11 bin 623
adet kamyon satıldı. Toplam
pazarda satışların yüzde 63’ü
kamyon olarak gerçekleşti.

Doğuş Otomotiv Scania
Genel Müdürü İlhami Eksin,
Satış Müdürü Gökhan Altun,
Satış Sonrası Hizmetler
Müdürü Bayazıt Canbulat ile
Pazarlama ve İş Geliştirme
Müdürü Adnan Yücel’in
katılımlarıyla gerçekleştirilen
basın buluşmasında, 2017 yılı
değerlendirildi ve 2018 yılı
hedefleri aktarıldı.

Yeni araçlarımızla
artıracağız

2017 yılında, pazarın
beklenenin aksine
büyüdüğünü belirten Doğuş
Otomotiv Scania Genel
Müdürü İlhami Eksin,
“Pazarı, inşaat sektöründeki

hareketlilik, halihazırda
devam eden ve yeni başlayan
mega projeler sayesinde
kamyon satışları domine etti.
2017 yılında 1.697 adetlik
satışımızın 1.454 adedi çekici
segmentinde gerçekleşti. Bu
satışlarla birlikte 6 bin 30
adetle kapanan ithal araç
pazarında yüzde 28’lik pazar
payı elde ettik. İnşaat serisi
araçlarımız ile bu alanda daha
fazla pazar payı elde etmeyi
hedefliyoruz. 2018 yılında
satışlarımız ile birlikte pazar
payımızı da artırmak için
çalışacağız” diye konuştu. 

Her 5 çekiciden 1’i Scania
2017 yılında, çekici

segmentinde yüzde 21 pazar
payına ulaştıklarını belirten
Scania Satış Müdürü Gökhan
Altun, “Çekici pazarı ne kadar
daralsa da biz pazar payımızı
yüzde 21’e çıkarttık. 3 yıl önce
yüzde 7 olan pazar payımızı 3
kat arttırdık. 2017 yılında
satılan her 5 çekiciden 1’i
Scania oldu. 2017 başındaki
öngörülerimize göre 2017
pazarı, beklediğimizden daha
fazla satılarak 18 bin 500
adetle kapandı. Bunun yüzde
70’i kamyon. 2018’de toplam
pazarın 20 bin civarında
olacağını öngörüyoruz. Yüzde
10 pazar payı elde etmek
amacıyla 2 bin araç satışı
hedefliyoruz. Çekicideki
pazar payı hedefimizin de
yüzde 22 ve üzeri olması için

çalışacağız. Şu anda 16 yetkili
satıcı ve 20 yetkili servisimiz
bulunuyor. Bu sene satış ve
serviste Kayseri’de Özaltın,
Mersin’de Akdeniz Ağır
Vasıta, servis tarafında ise
İstanbul’da (Avrupa ve
Anadolu yakası) ve
Gaziantep’te Tırsan ile
Adapazarı’nda Koçaslan
Scania ailesine katıldı.

Kamu tarafında da iyi bir
atak yaptık. Bugün yollarda
sıkça Scania çöp kamyonu,
yol süpürme aracı veya Scania
itfaiye aracı görebiliyorsunuz.
2018 yılında yeni araçlarımız
ile daha da iddialı olacağız. Bu
yıl şehiriçi ve bölgesel dağıtım
araçlarımızın lansmanını
Türkiye genelinde
roadshowlarla tanıtacağız”
dedi.

Dijitalleşen ilk marka
Pazarlama ve İş

Geliştirme Müdürü Adnan
Yücel ise Scania’nın sektörde
dijital dönüşümü
gerçekleştiren ilk marka
olduğunu söyledi: “Bu dijital
dönüşümün birkaç ayağı
bulunuyor. Öncelikle SESS
(Scania Entegre Sürüş
Sistemleri) ile Türkiye’de 7
bin, tüm dünya genelinde 250
bin araçtan anlık veri transferi
yapıyoruz. Sürücü koçluğu
uygulamamız ile de
sürücülerimize
dokunabiliyoruz. Sürücü ligi
ile gelen dataları

ALC Lojistik, Schmitz ile 48 adet Treyler
alım anlaşması yaptı. Anlaşma
kapsamındaki yatırımın  6 adet

treylerinin teslim töreninde konuşan ALC
Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çiçekli,
“Avrupa’nın en deneyimli ve en büyük treyler
firması Schmitz ile anlaşma yapmaktan
memnunuz. Toplam 48 treylerin yarısı
yenileme ve diğer yarısı da büyüme amaçlı
yeni alım şeklindedir. Bu bağlamda ilk yeni
büyüme alımın 6 adedini teslim alıyoruz. Bu
proje kapsamında orta vadede tüm filomuzun
Schmitz marka treyler olmasını hedefliyoruz”
dedi.

Çiçekli, Schmitz’i tercih etmelerinin
nedenlerini, kalitesinin yüksek, işletim
maliyetlerinin düşük olması, operasyonel
yöneticilerin işlerini kolaylaştırması ve sürüş
akışkanlığı nedeniyle ısrarlı tercihleri ile
yüksek ikinci el değeri ve talebi olarak
açıkladı.

Schmitz Cargobull Türkiye Genel Müdürü
Mile Mishevski, "Öncelikle sektörün öncü
firmalarından biri olan ALC Lojistik Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Çiçekli ve ekibinin bir kez
daha Schmitz Cargobull markasını
seçmelerinden dolayı mutlu ve gururlu
olduklarını" belirtti. ■

Anadolu Isuzu İzmir Anadolu
Isuzu bayii Erdiloğlu
Otomotiv ile birlikte, Agro

Expo fuarına katıldı. 13’üncüsü
düzenlenen ve konusundaki en
büyük fuar olma özelliğini taşıyan
Agro Uluslararası Tarım ve
Hayvancılık Fuarı, çiftçiler başta
olmak üzere birçok ziyaretçiyi
ağırladı. Geçen yıl sonunda satışa
sunulan ve yakın zamanda
Anadolu Isuzu’nun Türkiye’deki
fabrikasında da üretilmeye
başlanacak olan Yeni Isuzu D-

Max’e ve N Serisi kamyonetlere
çiftçilerin ilgisi yoğundu.

Erdiloğlu Otomotiv’in İzmir’de
düzenlenen Agro Uluslararası
Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda
sergilediği Isuzu NLR modeli dar
sokaklara ve alanlara yönelik özel
tasarımı ile park etmenin yanı sıra
kullanıcısına yükleme ve boşaltma
esnasında da kolaylık sağlıyor.
Yüksek manevra kabiliyeti sunan
araç, 3m’lik faydalı şasi boyu ve
dayanıklı şasi yapısı, performansı
ve esnekliğiyle sınıfında ön plana

çıkıyor.  Yüzde 49’a ulaşan üstün
tırmanma yeteneğine sahip NLR,
ayrıca 120 BG’lik gücü ve 300
Nm’lik torkunun sağladığı
avantajla rampa etkisini en aza
indiriyor.

Anadolu Isuzu’nun başta
kobiler olmak üzere, her
segmentten müşterisine gerek
taşımada verimlilik, gerekse
kullanımda konfor sunan
kamyonet grubunun çok tercih
edilen 4 farklı modeli bulunuyor. ■
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Alışan Lojistik 
“Yol Yardım Aracı”

Alışan Lojistik A.Ş. müşterilerine son
teknolojik imkanlardan faydalanarak,
günün koşullarına uygun kaliteli

hizmet sunan firma, bünyesinde yer alan öz
mal filo departmanının tesislerini yeniledi.

Operasyonlar Koordinatörü Erkut
Kasapseçkin ve Operasyonlar Direktörü
Hüseyin Sezgin öncülüğünde, teknolojik
yenilikler esas alınarak yapılan yatırımlar
ile filoya bağlı kullanımda olan “Acil Yol
Yardım Aracı” revize edildi. Yenileme
çalışmaları sonucunda Acil Yol Yardım
Aracı, uzman teknik kadrosu ve içerisinde
bulunan lisanslı ekipmanlar ile yolda
oluşabilecek arızalara ve olası kimyasal
risklere karşı önleyici, kapsamlı müdahale
aracı haline geldi. ■

Otomotiv üretimi
rekor kırdı, 
1,6 milyonu aştı

Türkiye
ekonomisinin
lokomotifi

otomotiv sanayii, 2017
yılını üretimde ve
ihracatta tarihi rekorları
kırarak kapattı.  Otomotiv Sanayii
Derneği’nin (OSD) açıkladığı 2017 yılı
Ocak-Aralık dönemi verilerine göre,
otomotiv üretimi geçtiğimiz yıl yüzde 13
artarak 1 milyon 674 bin adede ulaştı ve
yaklaşık yarım asırlık Türk otomotiv
sanayisi tarihinin en yüksek seviyesine
ulaşarak tarih yazdı. Yıl bitmeden 1 milyon
barajını aşan otomobil üretimi ise 2017 yılı
Ocak-Aralık döneminde, bir önceki yıla
göre yüzde 18 artışla 1 milyon 121 adet
olarak gerçekleşti. Türk otomotiv sanayinin
yaptığı otomobil üretimi, son 10 yılda
neredeyse 2 katı büyüme ile bir başka
başarı olarak ön plana çıktı.

2017 yılında bir önceki yıla göre, toplam
otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 17
oranında artarken, otomobil ihracatı ise
yüzde 24 oranında artış gösterdi. Bu
dönemde, toplam otomotiv ihracatı 1
milyon 333 bin adet, otomobil ihracatı ise
921 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 

OSD Başkanı Kudret Önen konuyla ilgili
olarak “Bugün 29 milyar dolarlık ihracatı ve
1,7 milyona dayanan üretimi ile otomotiv
sanayimiz, dünya üretiminin yüzde 2’sini
yapar konuma geldi. Sektörde bundan
sonra atılacak adımlar çok önemli;
Avrupa’daki yeni otomotiv yatırımlarını
çeken Orta Avrupa ve bazı Kuzey Afrika
ülkeleri ile rekabet edecek, Ar-Ge ve
teknolojik üstünlüğümüzü destekleyecek
yeni teşvikler ile daha da büyüme imkânı
var” dedi.

Ağır ticari araç pazarında daralma 
2016 yılına göre ticari araç pazarı ve

hafif ticari araç pazarı yüzde 3 oranında
artarken, ağır ticari araç grubunda ise pazar
aynı seviyesini korudu. 2017 pazarına baz
etkisinden arındırılarak bakıldığında, ağır
ticari araç pazarında son 2 yılda yüzde 44
seviyesinde daralma yaşandığı görülüyor.
2015 yılına göre daralma, kamyonda yüzde
44, midibüste yüzde 36 ve otobüste yüzde
56 seviyelerine ulaştı. 

Üretim ise, ticari araç grubunda 2017
yılında yüzde 3 artarken, hafif ticari araç
grubunda yüzde 2, ağır ticari araç grubunda
yüzde 23 seviyesinde artış gösterdi. Ağır
ticarideki bu değişim baz etkisi kaynaklı
olup 2015 yılına göre üretimde yüzde 32
azalma gerçekleşti. ■

Kudret
Önen

GEFCO Kurumsal
Kimliğini Yeniledi 

Endüstriyel tedarik
zinciri hizmetlerinde
global bir tedarikçi ve

otomotiv lojistiğinde lider
olan GEFCO, güncellenen
bir logo ve yeni bir slogan ile
yenilenen marka kimliğini lanse etti. Grubun
yeni sloganı “GEFCO: Partners, unlimited”
GEFCO’nun global tedarik zinciri yaratma
hedefine paralel olarak iş ortaklarıyla ve
müşterileriyle beraber büyüme amacını
yansıtıyor. GEFCO önümüzdeki dönemde
hızlı değişen piyasa koşullarında daha ileriye
gitmek için, yenilikçilik ve uluslararası
büyümeye odaklanacak. 

Sloganda kullanılan Partners (İş
Ortakları) ifadesi, yakınlık ve karşılıklı
kazanca dayalı olarak GEFCO’nun müşteri,
tedarikçi ve ekibinden oluşan ekosistemini
temsil ediyor. Unlimited (Sınır Tanımayan)
ifadesi ise şirketin uzmanlık, coğrafi kapsam,
sürdürülebilir büyüme, yaratıcılık ve elbette
yenilikçilik açısından sınırları sürekli zorlama
hedefini ifade ediyor. ■

Erdiloğlu Otomotiv, 
Anadolu Isuzu ile Agro Fuarı’na katıldı

Temsa İş Makinaları, çok geniş bir yelpazede faaliyet
gösteren Mersin merkezli ARI-HAN Şirketler Grubu’na,
15 adet Volvo Trucks FH Çekici teslim etti ve filo 135

araca çıktı.
Teslimat töreni, firma ortaklarından Aziz Tatlı ve Temsa İş

Makinaları Güney Bölge Satış Müdürü Devrim Karataş, Temsa
İş Makinaları Güney Bölge Satış Yöneticisi Umut Şahin ve
Temsa İş Makinaları Güney Bölge Servis Yöneticisi Cihan
Kayan’ın katılımıyla gerçekleşti. ■

Scania, 2000 kamyon satışı hedeiyor 
oyunsallaştırarak
sürücülerimizin daha verimli
olmasını sağlayabiliyoruz.
Sistem sayesinde, 7 bin aracın
toplam gerçek zamanlı ve doğru
verisini kullanarak bir sektör
endeksi hazırlıyoruz. Ayrıca
sosyal medyaya çok önem
veriyoruz. Facebook’ta 193 bin
Instagram’da 20 bin takipçiye
ulaştık.” 

Yücel “Ayrıca “Scania’m
Cepte” ve “Scania’m
Sapasağlam” uygulamalarımız
bulunmakta. Şu ana kadar 5 bin
indirme gerçekleşen Scania’m
Cepte uygulamasını
müşterilerimizle ana iletişim
kanalımız haline getirmeyi
hedefliyoruz. ‘Scania’m
Sapasağlam’ uygulamamız ise
gönüllülük usulüne dayalı. Yolda
gördükleri Scania araçlarda
herhangi bir eksiklik varsa bize
bildiriyor. Biz de araç sahibini
davet edip kişiye özel kampanya
ile onarım gerçekleştiriyoruz.
Bize bildirimi yapan kişiye de
Scania butik ürünlerinden
hediye veriyoruz. Şu ana kadar 5
bin 250 kişi bu uygulamayı
indirdi ve  1.500 üzerinde geri
bildirim aldık” şeklinde konuştu.

Müşterimizin yanındayız
Satış Sonrası Hizmetler

Müdürü Bayazıt Canbulat, dijital
sistemleri dünyada en iyi
kullanan distribütör
seçildiklerini hatırlatarak
“Uydudan bağlantı ile SESS’te

birinciyiz. Müşterilerimizin
izniyle araçlara her ay
bağlanıyoruz. Araçları görüp, bir
problem var mı, herhangi bir
ihtiyaçları var mı, kullanım
süresinden dolayı bir risk
bulunuyor mu diye bakıp
Türkiye veya Afrika’da da olsa biz
müşterilerimizi ve
sürücülerimizi bilgilendiriyoruz.
Bir nevi önleyici hizmet
veriyoruz diyebiliriz” dedi.

1700 bakım anlaşması 
Canbulat, rekabet edilebilir,

herkesin kolaylıkla ulaşabileceği
rakamlarla bakım yaptıklarını
belirterek “Sadece yedek parça
ve işçilik satmıyoruz. Fiks
paketler oluşturup müşterimize
seçenek de sunuyoruz. Bakım
anlaşmalarını TL bazlı yapıyoruz
ve böylece müşterilerimiz
dövizdeki dalgalanmalardan
etkilenmiyor. 2017 yılında 1700
adet bakım anlaşması yaptık.
Scania kasko sayesinde herhangi
bir kazada orijinal yedek
parçalarla aracı ilk günkü gibi
onarıyoruz. 20 bin arabamız var,
bütün müşterilerimizi ziyaret
ediyoruz geçen sene 2 bin 500
ziyaretimiz oldu. Satış sonrası
hizmetler kanalında 15 bin
telefon görüşmemiz oldu. Tüm
müşteri şikayetlerini ortalama 1
gün içerisinde çözerek,
müşterilerimize her koşulda
beklentilerinin üzerinde hizmet
vermeyi hedefliyoruz” diye
konuştu. ■

ALC Lojistik 

48 Schmitz ile yola devam ediyor

Temsa İş Makinaları’ndan, 

ARI-HAN Group’a 
15 Volvo Trucks 

Adnan
Yu� cel Bayazıt

Canbulat Go� khan
Altunİlhami

Eksin 
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Bursa’nın köklü şirketlerinden Sedaş Beton,
filosunu 25 adet Ford Trucks 4142M mikser ile
genişletti. Düzenlenen araç teslimat töreninde

Ford Trucks yönetimi tarafından Sedaş Beton’a
teşekkür plaketi takdim edildi. Törene Sedaş Beton
Yönetim Kurulu Üyesi Halim Dayı, Ford Trucks
Türkiye Satış Müdürü Murat Bakış, Ford Trucks Ege
Bölge Müdürü Mete İnceer ve Ford Trucks Erdeğer

Bayii Genel Müdürü Tunç Ertaş katıldı. 
Sedaş Beton Yönetim Kurulu Üyesi Halim Dayı,

“Ford Trucks’ın inşaat serisi araçları ile tanıştıktan
sonra 2 yıldır araç alımlarımızı Ford Trucks’tan yana
kullanıyoruz. Hem satış sonrası servis hizmetlerinden
hem de Ford Trucks Bayisi Erdeğer’den 7 gün, 24 saat
hizmet alabildiğimiz için çok memnunuz” dedi. ■

Türkiye’nin lider meyve-sebze tedarikçisi
Çekok Gıda, filosuna kattığı yeni 45 adet
Renault Trucks T 460 çekiciler ile ürünlerini
tüketiciye taşıyacak. 

Renault Trucks T 460 4x2 ADR’li Euro 6 çekicilerin
teslimat törenine Çekok Gıda Yönetim Kurulu
Başkanı İlhan Çekok, İş Geliştirme Müdürü

Melih Akdemir, Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü
Sebastien Delepine, Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu,
Filo Satış Müdürü Coşkun Saraç ve Koçaslanlar
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan,
Koçaslanlar Otomotiv Orhanlı Şube Müdürü Erdoğan
Seymen katıldılar. 

Yılda 600 bin ton meyve-sebze taşımacılığı
yaptıklarını bildiren İlhan Çekok, “Dağıtım kanalımızı
geliştirirken filomuzu da güçlendirdik ve yeniledik.
Renault Trucks ile çalışmalarımız çok eskilere dayanır”
dedi. 

Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien
Delepine, “2018’de Türkiye’deki 20’nci yılımızı
kutluyoruz ve bizim için çok özel bir yıl. 2018, satış
ağımızı güçlendirmeye devam edeceğimiz, satış
sonrası servis teşkilatımızı daha da güçlendireceğimiz
bir yıl olacak” diye konuştu.  ■

Çekok Gıda, 45 çekici aldı

Ford Trucks tercih etti
Sedaş Beton

Bulgaristan’daki en yeni tesisini açtı 

Ford Trucks, Varna’da
İhracatının yüzde

50’sini Avrupa pazarına
yapmayı hedefleyen

Ford Otosan’ın ağır ticari
araç markası Ford Trucks,
Bulgaristan’daki
büyümesini Varna
kentindeki yeni tesisinin
açılışıyla hızlandırdı.

Bulavto Holding iş
birliğiyle Bulgaristan’daki
üçüncü, Varna’daki ilk
tesisini açan Ford Trucks,
Varna’da kamyon satış,
servis ve yedek parça
hizmetlerini bir arada
sunacak. Balkanlar’daki
büyümesini hızlandıran
Ford Trucks, global
büyüme hedefleri
doğrultusunda 2018

sonuna kadar
Bulgaristan’da 2 yeni tesis
daha açarak buradaki
operasyonlarını ve
büyümesini sürdürecek.

Ford Trucks
Uluslararası Pazarlar
Direktörü Emrah Duman,
“Kapı komşumuz
Bulgaristan’ın Varna
kentinde yeni tesisimizi

müşterilerimizin hizmete
açtık. Sofya, Burgaz ve
Varna’daki yeni bayi ve
servis yapılanmamızın
ardından 2018'de de
yatırımlarımız sürecek.
Plovdiv ve Stara Zagora'da
2 yeni tesis daha açarak
buradaki büyümemizi
sürdürmek istiyoruz” dedi. ■

MAN kamyon ve çekicileri; üstün
nitelikleri, benzersiz yakıt
tasarrufları, düşük işletme

maliyetlerinin yanı sıra dayanıklıkları ve
zorlu koşullarda ortaya koydukları üstün
performansları ile öne çıkıyor. Merkezi
Samsun’da olan Köktaşlar Grubu, filosuna 3
ağır yüklerin en hafif kamyonu TGS 18.420
BLS TS kattı. 

Köktaşlar Grubu’nun yöneticisi Alaettin
Köktaş, Liman Operasyon Müdürleri ile
MAN Bölge Satış Koordinatörü Ersoy Öksüz
ve Kamyon Satış Uzmanı Tuna
Alaybeyoğlu’nun katıldığı teslimat töreni
Samsun’da gerçekleşti.

MAN’ı tercih etmelerinde kamyonun

dayanılıklığına vurgu yapan Alaettin Köktaş
“Bu modelin en belirgin özelliği ağır
yüklerin en hafif aracı olması. Yanı sıra az
yakıt tüketimi ve zorlu şartlarda gösterdiği
performans, tercihlerimizi MAN’dan yana
kullanmamızı sağladı” dedi. 

MAN Bölge Satış Koordinatörü Ersoy
Öksüz, MAN araçlarının; yüksek teknolojisi,
dayanıklılığı, kalitesi, konforu, düşük yakıt
tüketimi ve işletme giderleri gibi öne çıkan
birçok özelliğinde olduğu gibi, yaygın Satış
Sonrası Hizmetler ağı, sunulan finansal
çözümler olmak üzere, daha birçok
ayrıcalıklar ile müşterilerini her açıdan
düşünen bir marka olduğunu ifade etti. ■

Köktaşlar, ağır yüklerin en haf
kamyonu MAN’ı tercih etti

2017 yılında ihracatını yüzde 30
artırarak ihracat rekorunu kıran
Tırsan, 2018 yılına da hızlı girdi.

Geniş ürün gamı ile iş ortaklarının her
türlü ihtiyacına çözüm sunan Tırsan,
Ocak ayının ilk iki haftasında, Almanya,
İngiltere, Fransa, Rusya, İspanya gibi
ülkelere ihracat yaptı, İtalya merkezli
Pisanu Trasporti SRL firmasına
Kässbohrer Perdeli Extensive’lerin
satışını gerçekleştirdi. 

Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı
Çetin Nuhoğlu, Tırsan’ın müşteri
ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan, her

türlü taşımacılığa uygun çözümleri ile
rakiplerinin ilerisinde olduğunu
söyledi: “Bu fark ihracat rakamlarımıza
da yansıyor. Dünyada Tırsan
çözümlerini tercih eden firmaların
sayısı sürekli artıyor.” 

Nuhoğlu, ihracatta yakalanan
başarının ve Tırsan ürünlerine
gösterilen talebin sektör ve ülke adına
kendilerini gururlandırdığını belirterek,
“Türkiye’de yüzde 100 yerli olan ve
toplam üretiminin yüzde 60’ından
fazlasını ihraç eden başka bir firma
bulamazsınız” dedi. ■

Tırsan yıla iyi başladı

Hizmet çeşitliliği ve sektörel
uzmanlaşmaya öncelik
veren Arkas Lojistik, hizmet

zincirini tamamlamak amacıyla
depolama ve dağıtıma da önem
veriyor. Şirket, 2017 yılında 2
milyon dolar yatırımla 4 yeni depo

açtı.
Arkas Lojistik, ekipman

yatırımlarına devam ederken
lojistik zincirini tamamlamak
adına depolama ve dağıtıma da
önem veriyor. Bu amaçla yapılan
yatırımlar sonucu şirket;

Yenice/Mersin, Kaklık/Denizli,
Aliağa/İzmir ve Körfez/İzmit
terminallerinde olmak üzere açtığı
dört yeni depo ile toplamda 11
şehirde 15 terminal ve 413 bin 71
metrekarelik terminal alanına
erişmiş bulunuyor. ■

Arkas Lojistik’ten 4 Yeni Depo

Türkiye ekonomisinde kilit
öneme sahip lojistik sektörü
2017 yılını yüzde 5 büyüme ile
tamamladı. Gelişimini sürdüren
ve yeni pazarlar keşfeden
sektörün, 2018 yılında da
büyümesi bekleniyor.

Mars Logistics Genel Müdürü
Ali Tulgar, lojistik sektörü yılı
büyüyerek tamamladı. TİM’in

2017 yılı için açıkladığı 156,5 milyar
dolarlık ihracat hedefinin 157 milyar
dolar ile üzerine çıkılarak Cumhuriyet
tarihinin en yüksek ikinci rakamını
elde ettiğini belirten Tulgar, “Yılın son
çeyreğinde ihracatın, ekonomimize ve
sektörümüze geçtiğimiz senelerin
üzerinde bir destek vermesini
bekliyorduk ve nitekim gelen rakamlar

bu yönde oldu. 2017’deki gelişmeler
sektörü 2018 yılına hazırladı. Alt yapı
çalışmalarının devreye girmesi ve
önemli bağlantılarda yapılacak
değişiklikler sektörümüzü olumlu
olarak etkileyecek” dedi. 

Mars Logistics olarak 2018 yılını
Anadolu Yakasındaki 4’üncü Lojistik
Merkezini faaliyete geçirerek
karşıladıklarını ifade eden Tulgar,
“Rakamlar henüz tam netleşmese de
2017 yılını hedefimize ulaşarak
yaklaşık 1 milyar 87 milyon TL ciro ile
kapatacağımızı düşünüyoruz. Euro
bazında da yüzde 10,5’luk bir büyüme
yakalayacağız. 2018 yılında ise Euro
bazında yüzde 10 büyüme hedefimiz
var. Bu hedefe ulaşmamızı
kolaylaştıracak faaliyetlerimiz devam
edecek. İhracat-ithalat dengelerini
düzenli bir şekilde sürdürmeye devam

edeceğiz.” 

Filo ve depo yatırımlarımız
devam edecek 

Ali Tulgar, “Filomuza 20 milyon
Euro’luk yatırımımız olacak.
Sürdürdüğümüz Milk Run
operasyonlarına da yeni müşteriler
dahil ederek, sektör liderliğimizi
sürdüreceğiz. Aynı zamanda şirket
satın alımlarına sıcak bakıyoruz ve
gündemimizde yer alıyor. 2018, Afrika
ülkelerini daha fazla konuştuğumuz bir
yıl olacak.  Bu pazarı yakından takip
ediyoruz.” dedi. 

Mars Logistics, Avrupa
Yakasındaki 70 bin metrekarelik yeni
lojistik merkezini de 2018 yılında
devreye alarak, yurtiçi depolama
dağıtım katma değer hizmet miktarını
artırmayı planlıyor. ■

Filo ve depo 
yatırımları 
yapacak

Ali Tulgar



1967 yılında Otomarsan ismi ile
İstanbul’da kurulan ve bugün yatırım
miktarı 1,138 milyar Avro’ya ulaşan,

Türkiye’nin yabancı sermayeli en büyük
şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz
Türk, üretimine başladığı 1968 yılından bu
yana toplam 85.000 adet otobüs üretti.
Banttan inen 85 bininci otobüs olan yeni
Tourismo ise Türk mühendisler tarafından
geliştirildi ve Ocak ayında gerçekleşen
lansmanda büyük ilgi gördü.

50 bin otobüs ihracatı gerçekleşti
Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs

Fabrikası, sektörde yaşanan zor şartlara
rağmen üretimine kesintisiz devam etti ve
2017 yılında 3 bin 795 adet otobüs üretti.
Şirket, başta Batı Avrupa ülkelerine olmak
üzere üretimin yaklaşık yüzde 90’ını ihraç
ederek 2017 yılında 3 bin 396 adetlik
otobüs ihracatı gerçekleştirdi. Şirket ilk
ihracatın yapıldığı 1970 yılından bu yana
50 binin üzerinde otobüsün ihracatını
gerçekleştirdi. 

3400 çalışan var
3 bin 400 çalışanın istihdam edildiği

Hoşdere Otobüs Fabrikasında üretilen
Travego, Tourismo, Conecto, Intouro ve
Setra marka araçlar, dünyanın dört bir
yanında 70’den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Her iki otobüsten birini üretiyoruz
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu

Başkanı Süer Sülün, “2017 yılında Türkiye
pazarına olan inancımızı kaybetmeden
yatırımlarımıza ve yeni ürünlerimizi
piyasaya sunmaya devam ettik. Geçtiğimiz
yıl kuruluşunun 50’nci yılını kutladığımız
Mercedes-Benz Türk’ün yarım asırdır
gösterdiği üstün performansı, tarihi ve
geleneği ile gurur duyuyoruz. 2017 yılında
da Türkiye pazarındaki zorlu şartlara
rağmen hem şehirlerarası otobüs hem
kamyon pazarında geleneksel hale gelen
liderliğimizi sürdürmeyi başardık.
Hoşdere Otobüs ve Aksaray Kamyon
Fabrikamızda yurtiçi talebin azalmasına
bağlı olarak ihracata hız verdik ve
üretimlerimizi planladığımız seviyelerde
aksatmadan devam ettirdik. İstanbul’daki
Hoşdere Otobüs Fabrikamızda ürettiğimiz
otobüsler bugün dünyanın dört bir
yanında 70’den fazla ülkeye ihraç ediliyor.
Türkiye’de her iki otobüsten birini
Mercedes-Benz Türk olarak biz
üretiyoruz. 50’nci yılımızı geride
bırakırken 85 bininci otobüsümüzün de
banttan indirilmiş olması bizim için çok
büyük bir gurur kaynağı. Bu noktaya
ulaşmamızda emeği geçen tüm
paydaşlarımıza teşekkürü borç biliriz”
dedi. ■

85.000’inci otobüsü üretti
Her iki otobüsten birinde Mercedes-Benz Türk imzası var
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Tourismo Çağı başlıyor.
Otobüs dünyasının yeni yıldızı Tourismo, aerodinamik tasarımı, üstün güvenlik özellikleri ve 
düşük yakıt tüketimi ile yolculuğun standartlarını yeniden belirliyor.

Mercedes-Benz Türk’ten 

Şubat ayına özel
fırsatlar

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler,
kamyon ve otobüs ticari araç ürün
grupları için hazırladığı Şubat ayına

özel kampanyalar ile kişiye özel fırsatlar
sunmaya devam ediyor.

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

Kampanyada 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. 

Axor 1840-1844 hariç tüm Mercedes-
Benz kamyon tipleri için avantajlı faiz
oranlarıyla araç kredisi ve servis sözleşmesi
de sunuluyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, araç
kredisi ve servis sözleşmesini kapsayan özel
finansman kampanyası çerçevesinde 250 bin
TL’ye varan kredi tutarları için yüzde 0’dan
başlayan faiz oranları ve 4 Bin 256 TL’den
başlayan aylık ödeme imkânları sunuyor.

Aynı kampanya kapsamında tercihini
Euro’dan  yana kullananlara 75 bin Euro’ya
varan kredi tutarları için yüzde 0,24’ten
başlayan faiz oranları ve 935 Euro’dan
başlayan aylık ödeme imkânları sunuluyor. 

Mercedes-Benz Türk’ün pazara sunduğu
hafif ticari araçlar ve binek otomobiller için
de geçerli olan bu kampanyada belli bazı
sürprizler de var… Ayrıntılı bilgi için
www.mbfh.com.tr sayfası ziyaret edilebilir. ■
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