
Turizm taşımacılığı
alanında en genç
otobüs filosuna sahip

firma olduklarını belirten
Katırcıoğlu Turizm Genel
Müdürü Mustafa Sarı, “2016
model ve üstü ile en genç
otobüs filosuna sahip
olduğumuz iddiasındayız.
Yeni otobüs denildiğinde ilk
akla gelen turizm taşımacısı
biziz. Ama bu alanda, sadece
yeni otobüslerle fark
yaratmıyoruz. En üst
düzeyde kalite ve sorunsuz
hizmet anlayışı ile 2017
yılında iş hacmimiz yüzde 15 büyüdü. 2018 yılında ise iş
hacmimizi yüzde 30 büyütme hedefimiz var” dedi.

D4 VE 100 KM ACMAZI

Salim 
Altunhan

Otobüsçünün sihirli
değneği…

2’de

Yeni Karayolu Taşıma
Yönetmeliğinin 41’inci
maddesinin 5’inci fıkrası,

B1 ve D1 yetki belgelerine “iliçi
ve 100 km.ye kadar şehirlerarası
mesafelerde bulunan yerler
arasında taşıma yapmak üzere
22:01 ile 04:59 saatleri dışında
yolcu bindiremez” kuralını
getiriyor. Bu düzenleme,
belirtilen saatler arasında yeni
bir hak mı getiriyor, yoksa bu
saatler dışında da var olan
yetkiyi mi alıyor? Konuyu
geçmişten başlayarak bugüne
kadar ele alalım…

1’inci dönem:
KTK öncesi
Yönetmelik
Bir dayanak belirtilmeksizin
Bakanlık Kuruluş Kanununa
göre yayınlanmış olan
Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu
Taşımaları Hakkında
Yönetmelik’in kapsam başlıklı
2’nci maddesi; 100 km.ye kadar
olan şehirlerarası ve il sınırları
içindeki yolcu taşımalarının
valiliklerce düzenlenmesini
öngörüyor.

2’nci dönem: KTK
4925 sayılı Karayolu Taşıma
Kanununun kapsam başlıklı
2’nci maddesi tüm yolcu ve yük
taşımaların kapsandığını ifade
etmekle birlikte, il sınırları içi ve
100 km.ye kadar şehirlerarası
taşımaların (yolcu/eşya)
düzenlenmesinin valiliklere,
belediye sınırları içinde de
belediyelere bırakılabileceğini
belirtiyor. 

3’üncü dönem:
İlk KTY
25 Şubat 2014’te 25384 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan ilk
KTY’nin kapsam başlıklı 2’nci
maddesinde, Kanunun verdiği
yetki sadece yolcu taşımaları
için kullanılarak adı geçen
taşımalar valiliklere ve
belediyelere bırakılıyor.

4’üncü dönem:
İkinci KTY
11 Haziran 2009 tarih ve 27225
sayılı Resim Gazetede
yayınlanan yeni Yönetmelikte;
Kanunun verdiği devir yetkisi
kullanılmayarak, adı geçen
taşımalar dahil tüm taşımaların
düzenlendiği, diğer bir deyişle
iliçi ve 100 km.ye kadar
şehirlerarası yolcu taşımalarının
da belgeye (D4) bağlandığı
görülüyor. Burada, valilik Y
belgeleri yerine D4 belgelerinin
verileceği 1 Ocak 2011 tarihine
kadar eski kuralların geçerli
olacağı da ifade ediliyor.

Kritik konu
Hiçbir Yönetmelikte D1
belgelerinin sadece 100 km.den
uzak şehirlerarası taşımaları

kapsayacağı özel olarak ifade
edilmiyor. Ancak 100 km.ye
kadar olan taşımaları düzenleme
yetkisinin önce valiliklerde
olması nedeniyle, bu mesafedeki
taşımalar D1’lere yaptırılmıyor.
Valiliklerden alınıp D4’e
bağlanma sonrasında 100 km.ye
kadar olan şehirlerarası
taşımaların hem D1 hem de D4
kapsamında olması durumu
doğuyor. Bakanlığın 18 Şubat
tarihli 2011/KUGM-08/Yolcu
sayılı genelgesinde, D1’lerin
artık 100 km altı şehirlerarası
taşıma hakkının ara duraksız
müstakil hatlarda da olsa
kullanılabileceği belirtilerek
zımnen de olsa bu hakkın varlığı
kabul ediliyor. 

Belediye alanı
yolcu taşımaları
Kanunun tüm taşımaları
kapsadığı, Bakanlığın isterse
belediye alanındaki taşımaları
(yolcu/eşya) belediyelere
bırakabileceği ifade edilmekle
birlikte belediyelerce kendi
alanlarındaki yolcu taşımalarını
düzenleme yetkisinin zaten
kendilerinde olduğu ifade edilip,
böyle bir yetki devri yapılmamış
olsa dahi belediyeler yolcu
taşımacılığında bu haklarını
kullanıyor. Bakanlık da Belediye
Kanunlarındaki hakların saklı
olduğundan bahisle, bunu
kabulleniyor. Bunun sonucu
olarak Y ve D4 belgelerinin
belediye alanı içi yolcu taşıması
yapamaması durumu doğuyor.
Büyükşehir Belediye Kanununa
göre ilin tamamının büyükşehir
belediyesi alanı sayılması
nedeniyle buralarda Bakanlığın
D4’lerince yapılabilecek iliçi
taşıma da kalmıyor. 

Sorular…
1. Gece 22:01-04:59 saat
aralığıyla sınırlı da olsa
büyükşehir belediye alanlarında
belediyelere ait, diğer illerde
D4’lere ait iliçi yolcu taşıma
hakkının D1’lere
kullandırılmasında bir sorun var
mı? 

2. Adı geçen düzenleme 100
km.ye kadar şehirlerarası
taşımalarda D1’lerin var olan
taşıma haklarını mı kaldırıyor,
yoksa olmayan taşıma hakkını
adı geçen saatlerle sınırlı da olsa
kazandırıyor mu? 

Bir bakış açısı
Yukarıda açıklanan hukuki
durumun ötesinde, başka türden
taşımacılarca hizmet verilmeyen
saatlerde, yukarıda belirtilen
haklar kullandırılarak yolcu
taşıması yapılmasına imkân
verilmesi, önemli bir ihtiyacın
karşılanmasını sağlıyor. 

Bu ihtiyaç ve belirtilen sorunlar
dikkate alınarak konuya
bakılması ve net bir çözüme
ilişkin açıklama yapılması önem
arz ediyor. ■
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Sorumlu Kim, Yükümlü
Kim?

Dr. Zeki
Dönmez

Akif
Nuray

Belge ücretlerinin
analizi

Mustafa 
Yıldırım

Mevlüt 
İlgin

Otobüs Kaptanları Derneği 
girişimimiz büyük yankı
yarattı 5’te7’de

Bakan kazalara
el koydu 

Ekrem
Özcan

İhracat Şampiyonu:
Otomotiv

3’te

Gece saatleriyle sınırlı taşıma imkânı kayıp mı, kazanç mı?

İnsan Objekti�f Olamaz

Cumhur
Aral

11’de4’te

● Büyükşehirlerde iliçi
taşıma yapma/yaptırma
yetkisi sadece
büyükşehir
belediyelerine ait. 

8’de

4 

4’te

9’da

4 

4 

10’da

4 

4 

4 

4 

4 

● Diğer illerde iliçi
taşıma yapabilme hakkı,
sadece Bakanlıktan D4
belgesi alan
taşımacıların.

● 100 km.ye kadar
şehirlerarası taşıma
yapma yetkisi sadece
D4’lerde mi, D1’de de
var mı? 

● Yeni Yönetmelikteki
22:01-04:59
saatlerinde D1’lere
verilen taşıma yetkisi
nasıl görülmeli?

50 yeni otobüs yatırımı ile
liderlik hedeiyor

Katırcıoğlu Turizm’in 
2018 büyüme hedefi yüzde 30 

Mustafa
Sarı

Metro Turizm’den 

Ağrı Spor’a özel
tasarım otobüs

4’te

(Soldan Sağa): İSTAB Yönetim Kurulu Üyeleri Dursun Ali Camadan, Ahmet Akgenç, Sadık Aksu, Okuldan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Aziz Baş, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karakış, Başkan Vekili Turgay Gül, Genel Koordinatör Derya Terzi, Yönetim Kurulu Üyeleri
Köksal Yüzbaşıoğulları, Süleyman Korkmaz ile biraraya gelerek Okul Servis Araçları Yönetmeliğini değerlendirdik. 

İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Karakış:

Her öğrencinin güvenli şekilde taşınmasının kendilerinin
de öncelikli konusu olduğunu belirten Başkan Karakış,
“Yaşanan ihmaller bizleri de üzüyor. Ancak mevcut okul

servis araçlarının Yönetmelikteki yer alan güvenlik
donanımlarına uyumlu hale getirilmesi çok kolay değil, verimli

sonuçlar da getirmeyebilir.  Biz bunu Bakanlık yetkililerine ifade
ettik. Ayrıca bizim hesaplamalarımıza göre her araç başına 7-10
bin TL arasında bir maliyet yükü de getiriyor. Bu donanımların
yapılabilmesi için tanınan süre de yeterli değil. Biz bu sürenin en
az beş yıl olmasını istiyoruz” dedi. ERKAN YILMAZ ■ 6 - 7’de

ÖZEL

RÖPORTAJTaşıma Dünyası

Yönetmelik ağır şartlar içeriyor,
daha uzun geçiş süresi istiyoruz

Yabancı plakalı
araçlar da
ülkeden 
çıkamayacak 

Trafik cezalarını ödemeyen 

UND Yönetiminden Ankara Ziyareti

Borusan Lojistik, 

19 Ford
Trucks 
çekici aldı 

İbrahim
DölenBurak

Hoşgören

Serhan
Turfan

UND - BDO İşbirliği İle 

"SGK İşveren Primlerinde Nakden İade" hakkı

Karayolu Düzenleme
Genel Müdürü

Sayın Saim İlçioğlu ve
ekibi ile “Karayolu
Taşıma Yönetmeliği”
maddeleri üzerinde
detaylı bir toplantı
yapıldı. ■ 10’da

Ford Trucks Genel
Müdür Yardımcısı
Serhan Turfan, yeni
araçların hayırlı
olmasını diledi. ■ 10’da

Servisçiler “Yönetmelik” için buluştu
Okul Servis Araçları
Yönetmeliği ile ilgili
olarak TŞOF
organizasyonunda
50 ilin servisçiler
oda başkanları
Ankara’da buluştu.11’de

Türker 
Başkurt’un 

öz yaşam 
öyküsü ve 

otobüsçülük 
tarihi
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Karsan’dan Ordu’ya 110 Jest+

Bingöl’e 80 Isuzu Novociti Life 2’
d

e
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Geçen hafta yapılan Sektör Meclisi
toplantısı ile ilgili haberi gazetemizde
okumuşsunuzdur. Etraflıca vermiş

arkadaşlarımız hepimiz için bu çok önemli
haberi. Sadece bu günü değil, geleceğimizi de
kapsadığı için bizim de dikkatle okumamız,
kurallara uymamız gerekiyor. Tabii, şartların
değişmesi durumunda kuralların da değiştirilmesi
gerektiği gerçeğini unutmadan…

Kanun ve yönetmelikler belli bir düzen için
yapılır, tarafsızdır, adildir, ama asıl önemlisi
gelişmeye ve geliştirmeye açıktır. Yönetmelik
yayınlandı, hayata geçti, ama etkileri hala devam
ediyor. Sektör Meclisine katılan Karayolu
Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Mahmut
Gürses, ellerinde sihirli değnek olmadığını,
herkesi memnun edemeyeceklerini söylemiş.
Sayın Gürses haklı. Ama otobüsçü de haklı.
Otobüsçünün elinde de sihirli değnek yok, ama
herkesi memnun etmek uğruna zarar etmeyi bile
göze alıyor. 

En tipik örneğini söyleyeyim: Üçüncü
köprüden zorunlu geçiş, sadece otobüsçüyü
mağdur etmiyor, yolcuyu da mağdur ediyor. Hatta
yolculuk etsin etmesin, şehirde ya da köyde
yaşayan insanı bile mağdur ediyor. Çünkü
akaryakıtı ithal ediyoruz ve bunun şu ya da bu
ölçüde ceremesini herkes çekiyor. Hani beşikte,
tüyü bitmemiş yetimin hakkı deriz ya… o
beleklerin de mağdur olduğunu söyleyebiliriz. 

Hepi topu 300 otobüs geçiyor köprüden,
bilemediniz 500 olsun… Onun da büyük
çoğunluğu gece yarısından sonra, yani trafiğin en
düşük olduğu saatlerde… Kamu hizmeti veren,
şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı yapan
otobüsler mi göze battı da bu zorunluluk getirildi?
Peki, yollarda harcanan saatlere ne olacak? Vakit
nakittir diye öğretmişlerdi bize ilkokulda; değişti
mi, yoksa vakit işe yaramaz mı oldu artık?

Bunun bağlantıları da var… İstanbul Otogarı,
fiziki yetersizliği bir tarafa, otobüslerin artık
kolayca ulaşamayacağı bir mevkide kaldı artık.
Zaten para kazanamayan, masrafını bile
çıkarmakta zorluk çeken otobüsçü Harem’i es
geçtiği gibi artık Alibeyköy’e de girmiyor, çünkü
girerse zaman ve harcadığı yakıtta boğulacağını
biliyor. Bence, bırakın bu kanun ve yönetmelikleri
somut işlerle uğraşın, otobüsçü de rahat bir nefes
alsın. ■

salim.altunhan@tasimadunyasi.com

Salim
Altunhan

Otobüsçünün 
sihirli değneği…

Anadolu Isuzu’dan Bingöl kentiçi ulaşımına 

80 Isuzu Novociti Life
Bingöl Belediyesi ve S.S 18 Nolu
Şehiriçi Hat Minibüsleri
Kooperatifince yürütülen ortak
çalışma neticesinde başlatılan
halk otobüsleri yenileme
süresinde sona doğru gelindi.
80 adet Isuzu Novociti Life
Nisan’da Bingöl şehiriçi
ulaşımında hizmet verecek. 

Bingöl için özel olarak
tasarlanan 80 modern aracın
üretimi devam ederken,

Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet
Korkutata, Veysel Koç, Anadolu
Isuzu Otomotiv Firması Otobüs ve
Kamu İş Birimi Direktörü Tunç
Karabulut, Anadolu Isuzu Gaziantep
Bölge Bayii işletmecisi İbrahim
Dicle ve Bölge Satış Sorumlusu
Murat Küçük, Belediye Zabıta
Müdürü Mehmet Erdem ve S.S 18
Nolu Şehir içi Hat Minibüsleri
Kooperatif Başkanı Nurettin
Kaya’nın katılımıyla toplantı
düzenlendi.

Nisan sonuna kadar…
Anadolu Isuzu Otobüs ve

Kamu İş Birimi Direktörü Tunç

Karabulut, Nisan ayı sonuna kadar
teslimatın tamamlanacağını
söyledi. Toplamda 80 aracın
değiştirileceğini kaydeden
Karabulut, “Bingöl önemli bir
karar verdi, araçlarını yenileme
talebini ortaya koydu. 2018 yılında
üretimine başladığımız Novociti
Life aracımızın ilk sevkiyatını
Bingöl’e yapmaktan mutluluk
duyuyoruz. Aracımız sınıfının en
iddialı yakıt tüketimine sahip.
Araçlarımız fabrikada üretim
hatlarında ilerliyor. Önümüzdeki
haftalarda Bingöl’e teslimatlarımız
başlıyor. 80 aracımızın tamamı
değişecek. Mart ayı itibariyle
araçlarımız çalışmaya başlayacak.
Nisan sonuna kadar
teslimatlarımız tamamlanmış
olacak. Çünkü bu araçlar özel
araçlar, üretimleri bitme
aşamasında. Buradaki talebe göre
özel olarak üretiliyor. Aracımız
engelliler için de dizayn edilmiş,
tüm vatandaşlar rahatlıkla
kullanabilir. Dünyada ilk kez
Bingöl’de bu model araçlarımızı
kullanmaya başlayacağız. 100’den
fazla mühendislerimiz, Ar-Ge
merkezimizde çalışıyor. Her türlü
denemeyi, testi yapıp üretimi

yapıyoruz. Bingöl’e gelecek araçlar
da testlerden geçmiş, sertifikalarını
almıştır. Çevreci motor
teknolojisine sahip araçlarımızla
‘temiz hava, temiz Bingöl’ sloganı
ile araçlarımız burada çalışacak.
Şimdiden hayırlı uğurlu olsun
diyoruz” diye konuştu.

Gaziantep Bölge Bayii İbrahim
Dicle ise, “Kooperatifimiz

araçların paralarının tamamını

ödedi. Yakında sevkiyatlara

başlıyoruz. Araçlar geldiğinde

inşallah tekrar geleceğiz.

Araçlarımız tamamen Türk yapımı,

yerli ve milli. Türk mühendislerin

geliştirip ürettiği bir ürün. Şu an

hiçbir sıkıntı yok” dedi. ■

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik, raylı sistem araçları
büyüklüğünde elektrikli otobüslerin

alımı için gerekli çalışmaların
tamamlandığını açıkladı. Başkan Çelik, kısa
sürede ihaleye çıkacaklarını ve Mayıs
ayından itibaren otobüslerin alımına
başlayacaklarını kaydetti.

Kayseri ulaşımına elektrikli otobüsler de
entegre oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, çok önem verdikleri ulaşım
alanında yatırımların hız kesmeden devam
ettiğini belirtti. Ulaşım ve toplu taşım
yatırımlarıyla Kayseri’nin sadece bugününe
değil geleceğine de yatırım yaptıklarını
vurgulayan Başkan Çelik, bu doğrultuda
elektrikli otobüslerin şehir trafiğine entegre
edileceğini açıkladı.

Çelik, 18 adet elektrikli otobüs alımı için
ihale hazırlıklarını tamamladıklarını,

bunların 8’inin raylı sistem araçları
büyüklüğünde olacağını ifade etti. ■

Elektrikli 
Otobüsler
Geliyor

Mustafa
Çelik

Muğla Büyükşehir
Belediyesi’nin
Ulaşımda Dönüşüm

projesi kapsamında
Bodrum’da faaliyet gösteren
S.S. 71 No’lu Yalıçiftlik
Kooperatifi dönüşüme
katılarak hizmet vermeye
başladı.

5378 sayılı Engelliler
Hakkındaki Kanun ve bu
kanuna uygun olarak alınan
Belediye Meclis kararı ile özel
taşımacılık bünyesindeki
taşımacılık sisteminin daha
fazla vatandaşın yararlanması

amaçlanarak kamu-özel
işbirliği ile taşımacılık faaliyeti
başladı.

Çağdaş yönetim ve görev
anlayışı ile Muğla’daki ulaşım
hizmetlerini insan odaklı ve
çevreye duyarlı olarak yerine
getirmek üzere faaliyet alanı
ile ilgili kaliteli, örnek ve
güvenilir hizmet sunmayı
amaç edinerek toplu
taşımada diğer ilçelerde
olduğu gibi, Bodrum’daki
mahallelerimizde kamu
niteliğinde ulaşım hizmetine
kavuşturuluyor.

Yürütülen çalışmalar
sonucunda dönüşüme giren
araçların; engelli erişimine
uygun, elektronik bilet ve
kamera kayıt sistemli, 65 yaş
üstü ve engelli
vatandaşlarımızın ücretsiz
taşınmasına başlandı. S.S. 71
No'lu Yalıçiftlik Motorlu
Taşıyıcılar Kooperatifi
Yalıçiftlik-Bodrum otogar
güzergahında 07:00-21:00
saatleri arasında gidiş-dönüş
toplam 52 sefer ile hizmet
verecek. ■

Bodrum ulaşımında dönüşüm 
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Merhaba.
Bu hafta sorularım var. 
Ülkemizde yaklaşık 3 milyon şirket var, ticari kuru-

luş bunlar. Seslerini duyurdukları temsil örgütleri var.
Ülkenin ticaretinin yüzde 60'ını yönettiğini hesaplaya-
bilen örgütler bunlar, her duruma hakim yani.

Sermaye, kredi, dış ve iç ticaret, işgücü, bütçe yö-
netiyorlar. 

Bu örgütler ülkemizin iş dünyasını, ekonomisini
oluşturuyorlar.

*  *  *
Bu iş dünyasının performansını merak ediyorum,

tabii. Her konu artık performansa dayalı olarak değerle-
niyor. Bu performansı kim değerlendiriyor, nasıl değer-
lendiriyor? Bir değerlendirme var mı? 

...cevabı ben çok düşündüm. Sonunda dünyanın
tüm ülkeleri için kullanılan Ülke Performans Kriterle-
ri'ni beğendim. Mesela Dış Ticaret Açığı, mesela İhra-
cat Erişimi, mesela Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı… 

Bakalım…
İş dünyası 150 milyar dolarlık ihracatı, 250 milyar

dolarlık ithalat ile yapıyor. Hep dış ticaret açığı veriyor.
1947 yılından beri hep açık veriyoruz. İş dünyamız ba-
şarılı değil.

İş dünyamızın müşteri ülkeleri ortalama 2.500 km.
uzaklıkta. Benzer ve rakip ülkelerin müşteri ülkeleri ise
8.500 km’de. Bizim iş dünyamız müşterilerin göbe-
ğinde oturuyor. Yine açık, yine açık... İş dünyamız ba-
şarılı değil.

Geçmiş yazılarımızdan hatırlarsınız; iş dünyamı-
zın dijitalliği, devletin dijitalliğinden düşük. Kendini iz-
leyemeyen organizasyonların başarı şansı yok
bugünün verimlilik dünyasında. Zaten ortalama 3 yılda
bir devlet kapısında af-muafiyet-teşvik-destek-erteleme-
yapılandırma-uzlaşma için birikmeleri de kanıt. İş dün-
yamız kendini düzeltmiyor, iş hayatını düzeltmiyor,
başarısız.

İşçisinin yüzde 38 artış isteğine yüzde 3 teklifi
yapan bir iş dünyasının nasıl bir açıklaması olabilir? İki
teklifin de hesapsızlığı iş dünyamızın başarısızlığı. Gelir
Dağılımı Adaleti'nde sonuncu ülkelerdeyiz, Serbest
Pazar Ekonomisi'ni yürütemiyorlar. 

Yatırımcılar melek de Girişimciler  nedir?
*  *  *

Bu ticari ve ekonomik başarısızlık da sonuçta top-
lumsal dereceleri bozuyor. Ülkeler Performans Listele-
ri'nde sonuncuyuz, yüzde 30'da yer alabiliyoruz.

Sorumlu da yükümlü de belli: İş Dünyası.
*  *  *

3 milyon şirketin 3 milyon patronunu İnsan Kay-
nakları veya Kişisel Gelişim sınavından geçirsek, yuka-
rıdaki durumlar ışığında 2,5 milyon yeni patron
bulmak zorunda kalırız ve sonra… 

…dünya listelerindeki yerimiz de hızla iyileşir. 
Düşünmeli Haftalar. ■

Sorumlu Kim, Yükümlü Kim?

anuray59@gmail.com

Akif
Nuray

Karsan, Ordu’ya 110 adet
Jest+ satışı gerçekleştirdi.
Karsan Jest+’ların 100 adedi
Ordu’nun Toplu Ulaşımda
Modern Dönüşüm Projesi
açılış töreni kapsamında
teslim edildi. 

Karadeniz Bölgesinin çok
önem verdikleri bir pazar
olduğunu belirten Karsan

Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı

Muzaffer Arpacıoğlu, “Ordu
teslimatımızla beraber, Karadeniz
Bölgesinde ilk defa bu kadar yüksek
adetli toplu satışımızı
gerçekleştirdik. Ayrıca bölgede
açmış olduğumuz yetkili servisimiz
ile müşteri beklentileri
doğrultusunda üretici
standartlarında hizmet vermeye
başladık. Önümüzdeki dönemde
bölgeye yönelik teslimatlara tüm
hızıyla devam etmeyi hedefliyoruz"
dedi.

Karsan, Ordu’ya 110 adet Jest+

satışı gerçekleştirdi. Siparişi verilen
Karsan Jest+’ların 100 adedi Ordu
Büyükşehir Belediyesi’nin
TopluUlaşımda Modern Dönüşüm
Projesi açılış töreni kapsamında
teslim edildi. Cumhuriyet
Meydanı’nda düzenlenen törene,
AKP Ordu Milletvekilleri Metin
Gündoğdu ve Oktay Çanak, Ordu
Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir
Belediye Başkanı Enver Yılmaz, ilçe
belediye başkanları, protokol
heyeti, Ordu Dolmuşçular
Kooperatifi Başkanı Adem Yavuz,
Karsan Ticari İşler Genel Müdür
Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu,
Karsan Satış Müdürü Kaan Erkırtay,
Karsan Bölge Satış Yöneticisi
Coşkun Tokan, Karsan bayi
temsilcileri Mustafa Aydın, Osman
Aşlakçı, Dursun Can toplu taşıma
araç işletmecileri ve vatandaşlar
katıldı.

Karsan yetkili servisi 
Karsan olarak Karadeniz

Bölgesi’nin çok önem verdikleri bir
pazar olduğunu belirten
KarsanTicari İşler Genel Müdür
Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu
konuyla ilgili değerlendirmelerde
bulundu: “Ordu teslimatımızla
beraber, Karadeniz Bölgesi’nde ilk
defa bu kadar yüksek adetli toplu
satışımızı gerçekleştirdik. Ayrıca
bölgede açmış olduğumuz yetkili
servisimizle müşteri beklentileri
doğrultusunda üretici
standartlarında hizmet vermeye
başladık. Önümüzdeki dönemde
bölgeye yönelik teslimatlara tüm
hızıyla devam edeceğiz. Ordu İli Özel
Halk Otobüsçüleri ve Minibüsçüleri
Kooperatifi’ne teslim ettiğimiz
Karsan Jest+’ların, Ordu halkına
hayırlı ve uğurlu olmasını
diliyorum.” ■

Karsan Ordu’ya 110 Jest+
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Türkiye Otobüsçüler 
Federasyonu Genel Sekreteri

mevlut.ilgin@tasimadunyasi.com

Mevlüt 
İlgin

Otobüs Kaptanları
Derneği 

Girişimimiz büyük
yankı yarattı 

Geçen hafta, köşe yazımda TOFED
olarak, Otobüs Kaptanları Derneği’ni
kurma çalışmalarını başlattığımızı ifade

etmiştim. Yazımın ardından birçok kişi bana
telefonla, e-maille veya yüz yüze ulaşarak çok
doğru bir adım attığımızı ifade etti. Bu yazıma
ve girişimimize yönelik sadece sektörden geri
dönüş olmadı. Ulaştırma Bakanlığı’ndan da
arayıp, çok doğru bir adım attığımızı, bu
girişime her türlü desteği vereceklerini ifade
etmeleri beni ziyadesiyle mutlu etti. Biz bugüne
kadar kaptanlarla ilgili birçok görüşme
gerçekleştirdik. Kaptanlar Kulübü etkinliği olan
ayın ve yılın kaptanı seçimlerinde, sorunları dile
getirdik. Bu tür etkinliklerde, biz her zaman yer
aldık. Hatta Temsa, Kaptanlar Kulübü projesini
başlattığında jüride yer alarak destek de verdik.
Bu tür etkinliklerin her zaman yanında olduk.
Ancak bizim bu tür etkinliklere yönelik
eleştirimiz, otobüs kaptanlarının temel
sorunlarına eğilmeden ayın ve yılın kaptanı
seçimi yapmanın yeterli olmadığı yönündedir. 

Kaptanların mesleki sorunları 
Bütün federasyonlar olarak, bizim

özeleştirimizdir, otobüs kaptanlarının mesleki,
akademik, demokratik ve örgütlenme
sorunlarına bugüne kadar bir çözüm bulmadık.
Örgütlenme anlamında Türkiye’nin en önemli
sivil toplum örgütlerinden birisi olan TŞOF var.
TŞOF, her ne kadar şoförlerin örgütü gibi
davransa da ehliyet sahibi herkesin doğrudan
üye olduğu bir örgüttür. Ama özel olarak otobüs
kaptanlarının mesleki bir örgütü değildir.
Otobüs kaptanlığı özel bir yapılanma gerektiren
bir meslek alanı. Bu mesleğin çok özel sorunları
var. Bu sorunların başında otobüs şoförlerinin
çalışma koşullarının ağırlığı geliyor.  

Çalışma koşulları 
Otobüs kazaları incelendiğinde kazaların

meydana geliş nedenleri arasında kaptanların
iyi dinlenme imkanı bulamamaları, yorgun
olmaları ve bunun sonucunda dikkatsizlik
sonucunda kazaların yaşandığı öne çıkıyor.
Özellikle uzak mesafeli seferlerde otobüs
kaptanlarının dinlenme alanı olarak araçta
sunulan ve kaptanların diliyle “Hilton” dedikleri
bölümde kaptanların dinlenmesi ve uzun bir
yola sefere çıkması mümkün değil.  Ulaştırma
Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü,
belediyeler, TŞOF, TOFED ve diğer meslek
kuruluşlarının ilk yapması gereken otogarlarda
ve otoyollarda dinlenme noktaları oluşturmaktır.
Bunun için bir adım atmalı. 5-6 yıldır aynı
şeyleri aslında hep söyledim, dile getirdim ama
her nedense federasyonlar bugüne kadar bu
soruna bir çözüm bulma arayışına girmedi.  

Köşe yazımla ilgili olarak TTDER Başkan
Yardımcısı Sayın Mehmet Öksüz de arayarak
tebrik etti.  Kendisi, sık sık kaptanların
sorunlarına yönelik açıklamalar ve
değerlendirmeler yapan bir isim. Turizm
kaptanlarının da bu derneğe üye olacağını ifade
etti. 150’yi aşkın otobüs kaptanı, uğrayarak
veya Midyat’tan, Kars’tan, Ağrı, Iğdır, Samsun,
Diyarbakır’dan birçok kaptan nüfus cüzdanı
örneği göndererek, “Kurulacak bu dernekte
kurucu üye olarak yer almak istiyoruz” dedi.
Gazetemizin otobüs kaptanları tarafından da
büyük ilgiyle okunması da beni çok mutlu etti.
Herhalde bu derneği 150’yi aşkın kurucu üye
ile kuracağız. Sadece şehirlerarası değil, özel
halk otobüs kaptanlarından bile çok olumlu
mesajlar aldık. Biz bu girişimin adımını atmakla
sorunun bam teline basmışız. Otobüs
kaptanlarının hem sosyal güvenlik hem
dinlenme hem yetişme hem de maaş ve örgüt
sorunları ile ilgili otobüs şoförlerinden oluşan
bir komisyon kurarak -ki Ulaştırma
Bakanlığı’nın da talebi bu- Bakanlığa gideceğiz.
Ulaştırma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nın işbirliğiyle kaptanlarımızın
mesleki sorunlarına çözüm arayışımıza katkı
sağlayacağına inanıyoruz. En önemli
çalışmalarımız arasında Otobüs Kaptanları
Derneği’ni kurarak sorunlara çözüm aramak yer
alıyor. 

Herkese iyi haftalar diliyorum. ■

Turizm taşımacılığı alanında
en genç otobüs filosuna sahip
firma olduklarını belirten
Katırcıoğlu Turizm Genel
Müdürü Mustafa Sarı, “2016
model ve üstü ile en genç
otobüs filosuna sahip
olduğumuz iddiasındayız. Yeni
otobüs denildiğinde ilk akla
gelen turizm taşımacısı biziz.
Ama bu alanda, sadece yeni
otobüslerle fark yaratmıyoruz.
En üst düzeyde kalite ve
sorunsuz hizmet anlayışı ile
2017 yılında iş hacmimiz
yüzde 15 büyüdü. 2018 yılında
ise iş hacmimizi yüzde 30
büyütme hedefimiz var” dedi. 

2008 yılında turizm taşımacılığı
alanına 4 otobüsle adım atan
Katırcıoğlu Turizm’in bugün 35

aracı bulunuyor. Katırcıoğlu Turizm
Genel Müdürü Mustafa Sarı,
“Otobüs filomuzdaki araçların
tamamı Mercedes-Benz. Türkiye’nin
genç filosuna sahip olduğumuz
iddiasındayız. Yeni otobüs
denildiğinde acentelerin ilk aklına
gelen firma Katırcıoğlu Turizm
oluyor. Araçlarımızın en düşük
modeli 2016. Araçların 4’ü Setra,
diğerleri Tourismo. Mercedes’in
gözdesi olan bir firmayız. Yeni
Tourismo otobüslerden de ilk etapta
5 adetlik bir yatırım için anlaşma
yaptık. Bu araçlardan ikisini Şubat
sonuna kadar filomuza katacağız”
dedi. 

Yüzde 15 büyüdük 
Turizm alanının en büyük tur

operatörlerine hizmet verdiklerini
belirten Mustafa Sarı,“Türkiye’nin
en büyük turizm acenteleri ile
çalışıyoruz, çalışmaya da devam
edeceğiz. Eğer hizmet sürecinde siz
kaliteyi öncelik olarak
belirlediyseniz sektördeki zorluklar
sizi çok fazla etkilemiyor. Hizmeti iyi
veremediğiniz süreçte iş alma
imkanınız da daralır. Bizim

araçlarımız için her daim iş var.
Hafta sonu kış turizmi çerçevesinde
Uludağ, Kartalkaya, Abant,
Kastamonu, Afyon turlarımız var. Biz
2017 yılında iş hacmi açısından bir
küçülme yaşamadık, hatta iş
hacmimiz yüzde 15 civarında
büyüdü. 2018 yılında ise iş
hacminde yüzde 30 büyüme
hedefimiz var. Önümüzdeki 5 yıllık
süreç için ise yatırım planımız 50
otobüs almak. 2018 yılından
beklentimiz çok büyük. Daha
sonraki yıllara yönelik
beklentilerimiz de çok olumlu.
Almanlar gelmeye başladı. Rus’lar
gelecek. Çin’de Türkiye yılı ilan
edildi. Çin’den önemli bir turist
seviyesi bekliyoruz. Otoyol
altyapısındaki gelişmeler de turizm
taşımalarına çok önemli katkılar
sağlayacak. İstanbul-İzmir otobanı
bittiğinde özellikle hafta sonu bu hat
üzerinde turlarda çok ciddi artışlar
olacak inancındayım” dedi.  

Güvenli sürüş için
eğitim şart

Hizmet sürecinde kalite
standartını tutturmanın eğitimle
mümkün olabildiğine dikkat çeken
Mustafa Sarı, “Bu işin 3 ana kuralı
var. Bir, otobüsün iyi olacak. İki,
kaptanların iyi olacak. Üç, yönetim
sürecin de çalıştığın personel işini
iyi bilecek ve sürece hakim olacak.

Güvenlik ise hizmet sürecinde en
öne aldığımız koşul. Güvenli
sürüşler için de aracınızın son
model olması, teknolojik donanıma
sahip olması yeterli olmuyor.
Kaptanlarınızın eğitimli olması
gerekiyor. Eğitimin sürekliliği de çok
büyük önem taşıyor. Kaptanların
çalışma sürelerine dikkat etmeniz,
onların seyahat sürecinde sağlıklı
beslenip beslenmediğini, uykularına
dikkat edip etmediklerini kontrol
etmeniz gerekiyor. İş ortağımız
olarak gördüğümüz Mercedes-Benz
Türk’ten eğitim desteği alıyoruz,
almaya devam edeceğiz. Kaptanlara
yönelik bir el kitapçığı oluşturduk ve
bu kitapçık kaptanların başucu
kitabı haline geldi. Bizde kaptan
alımları da belirli kriterlerde oluyor.
Bir kaptan, tecrübeli 4 kaptanımızın
sınavından geçemezse işe
almıyoruz. Ama iyi kaptan bulmak
artık giderek zorlaşıyor. Mevcut
koşullarda iyi kaptanlar kamuya
gidiyor. Ama benim 10 yıl önce yola
çıktığımda hala şirketimde
çalışmaya devam eden kaptanlar
var. Kaptanların maaşlarının daha
iyi koşullara getirilmesi için çaba
göstermemiz gerekiyor” diye
konuştu. 

Turizm, tarifeliye göre
farklı    

Yunanistan, Bulgaristan,

Makedonya, İtalya, İspanya’ya kadar
turlar gerçekleştirdiklerini belirten
Genel Müdür Mustafa Sarı, “Bu
sektörde çok büyük bir rekabet var
ve rekabet öncelikle fiyatta yapılıyor.
Benim yıllardır çalıştığım acentelere
maliyetin çok altında fiyat teklifi
verenler var. Aslında biz tarifeli
taşımacılık alanı gibi büyük riskler
taşıyan bir sektör değiliz. Çünkü
orada zarar etse de otobüsler sefere
giderken, biz müşteri buldukça
hizmetimizi veriyoruz. Biz sefer
maliyetimizi ve alabileceğimiz ücreti
bilerek seferimizi yapıyoruz. Tarifeli
seferde bir otobüs 10 yolcu ile de
gidebilir, 40 ile de. Ama biz,
acenteden günlük fiyatımıza göre
ücretimizi alıyoruz. Onun için
turizm taşımacıları olarak yıkıcı
rekabet yapmadan hizmet
sürecimizi geliştirmeye öncelik
vermeliyiz. Bir de acentelerin
firmalara uyguladığı ağır yaptırımlar
konusuna da dikkat edilmeli. Turizm
Taşımacıları Derneği’nin bu
konularda da sektörün önünü
açacak girişimlerde bulunması
gerekiyor. Sektör Meclisi Başkanı
olarak Sayın Mustafa Yıldırım’a da
bu anlamda görevler düşüyor” dedi.

Turizm iyi olacak 
Mustafa Sarı, 2018 yılından

umutlu olduklarını, 2019 ve
sonrasında ise çok büyük bir turizm
seviyesi beklediklerini ifade ederek,
“Çok büyük bir patlama var. Yerli
turist için bile yer bulmak zor
olacak. 2018 sonrasındaki yıllara
yönelik beklentimiz de büyük. Firma
olarak 5 yıllık iş planını belirledik.
Katırcıoğlu Turizm’in bu alanın lider
firması olmaya devam edecek. Bu
yıla web sitemizi yenileyerek adım
attık” dedi. ■

Mustafa Sarı 
Mustafa Sarı, karayolu yolcu

taşımacılığı sektörünün tecrübeli
isimlerinden birisi. 20 yıl
bankacılık alanında hizmet
veren Mustafa Sarı, 2001 yılında
İstanbul Seyahat firmasında
genel müdür olarak sektöre adım
attı. Mustafa Sarı, 11 yıl süren
İstanbul Seyahat sürecinin
ardından iki yıl süre ile Metro
Holding bünyesinde yer alan
Metro Petrol şirketinde genel
müdür olarak görev yaptı.
Ardından Ali Osman Ulusoy
şirketler grubunda 3 yıl kadar
CEO olarak göre yapan Sarı,
daha sonra Metro Turizm’in 1 yıl
genel müdürlüğünü yürüttü.
Mustafa Sarı, 7 ay önce de turizm
taşımacılığı alanının önde gelen
şirketlerinden Katırcıoğlu
Turizm Genel Müdürlüğü
görevini üstlendi. 

50 yeni otobüs yatırımı ile
liderlik hedefliyor

Katırcıoğlu Turizm’in 2018 büyüme hedefi yüzde 30 

Mustafa
Sarı

Metro Turizm, Ağrı Spor
Kulübü'ne, özel tasarımlı 2+1
koltuklu otobüs hediye etti.
Metro Turizm Yönetim Kurulu
Başkanı Şenol Ayyıldız,
otobüsü binlerce coşkulu
taraftarın tezahüratları
eşliğinde teslim etti. 

Aracın teslim törenine Ağrı Valisi
Süleyman Elban, Ak Parti İl
Başkanı Av. Abbas Aydın,

Emniyet Müdürü Kenan Yıldız,
Ticaret Odası Başkanı Saim Alpaslan,
Hamur Belediye Başkanı Cezmi
Ergül, Savcı Sayan, Ağrı Spor Kulüp
Başkanı Mehmet Yıldırım, Atletizm
Federasyonu Eski Genel Sekreteri
Ayhan İnanlı ile binlerce coşkulu
taraftar katıldı. 

Bir kentin mutluluğu
Şenol Ayyıldız, "Metro Turizm

olarak sloganımızda da belirttiğimiz

gibi ‘Aklınızda neresi varsa oraya
Metro var’ tutkusu ile Türkiye’mizin
her yerinde olduğu gibi bugün de
Samsun’dan Ağrı’ya, Ağrılı
kardeşlerimizle bir kentin
mutluluğuna ortak olmanın ve
kucaklaşmanın sevinci içerisindeyiz.
Kurucu Onursal Başkanımız Galip
Öztürk'ün katkıları ile Ağrı Spor
Kulübü'ne, özel tasarımlı 2+1
aracımızı müsabaka öncesi binlerce

coşkulu taraftarın 'Metro, Metro'
tezahüratları eşliğinde teslim
etmenin keyfini yaşıyoruz. Ağrı
Metro iş ortaklarımız Cem, Ufuk
Murat ve Zeki Köseoğlu ile Metro
Turizm'in değerli yöneticileri birlikte,
Ağrı Spor, şampiyonluğa ilk adımını,
taraftarlarının 'Ağrı Spor Galip İle
Galip Gelecek!' tezahüratları
eşliğinde attı. Bir kentin mutluluğuna
vesile olmanın sevinci içerisinde,

büyük Metro Ailesi'nin sosyal
projelerde gösterdiği hassasiyeti bir
kez daha ortaya koymanın gururunu
yaşadık. Tüm Türkiye'nin firması
olduğumuzu bir kez daha gösterdik.
Gösterilen yoğun ilgi ve
misafirperverliklerinden dolayı tüm
yetkililere Ağrı halkına, Ağrı Spor
Başkanı ve taraftarına sonsuz
şükranlarımızı sunarım” diye
konuştu. ■

Metro Turizm’den 

Ağrı Spor’a özel tasarım otobüs
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Mustafa
Yıldırım
TOBB Karayolu Yolcu
Taşımacılığı Sektör
Meclis Başkanı

Bakan kazalara
el koydu 

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’yla,
daveti üzerine 14 Şubat Çarşamba günü An-
kara’da yüz yüze bir görüşme gerçekleştir-

dim. Sayın Bakanımız, son günlerde yaşanan
otobüs kazalarının önlenmesinde sektörle işbir-
liği yapılması gerektiğini vurguladı. Sayın Baka-
nımızın gösterdiği hassasiyet için teşekkür
ediyorum. Tüm teşkilatlarına trafik denetimle-
riyle ilgili talimatlar verdi. Zaten Emniyet Genel
Müdürü Selami Altınok, Genel Müdür Yardım-
cısı Sayın Ali Baştürk, Daire Başkanı Sayın Er-
tuğrul Yıldırım da bu görüşmede yer aldılar ve
trafik kazalarını masaya yatırarak, enine bo-
yuna konuştuk. İşbirliği ile ortak çalışmalar yü-
rütmek için eylem planı şeklinde kararlar aldık. 

1 Mart’ta toplantı 
İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu,

“Ankara’da, 1 Mart 2018 tarihinde sivil toplum
örgütleri ve firmaların katılımı ile Emniyet
Genel Müdürlüğü’nde bir toplantı yapalım. Bu
konuyu birlikte çalışarak çözelim. Neler yapıl-
ması gerekiyorsa, taraflar üzerine düşen görevi
yapsın, biz de üzerimize düşen görevi yapalım.
Trafik kazalarının tümünü, özellikle otobüs ka-
zalarını bir an önce önlememiz lazım” dedi.
Bakan Soylu, bizzat kendisi de toplantıya katı-
larak gerekli mesajları verecek. Bu arada, Ba-
kanlıklar arasında birtakım sıkıntıların
olduğunu ifade ettim. 

Trafik Otoritesi Başkanlığı
Bu konuda Trafik Otoritesi Başkanlığı’nın

oluşturulması lazım. Trafikle yetkilendirilmiş
bir kuruma gerek var. Diğer Bakanlıklarla so-
runların çözümünde birlikte hareket edecek
yetkili bir kurum olması lazım. Bu, 5 yıllık kal-
kınma planı toplantılarında özellikle dile getir-
diğim bir konuydu. Bu konunun Sayın
Cumhurbaşkanına ve Sayın Başbakana da ile-
tilmesi gerekiyor. Denetimi insanın insiyatifin-
den çıkarıp elektronik sistemlere taşımamız
gerekiyor. Firmaların da burada gerekli sorum-
lulukları alması lazım. Yurtdışına çalışan 10
araçlık bir firmada üst düzey yönetici var. Ama
100, 500, 1000 otobüsle çalışan şehirlerarası
otobüs firmaları, orta düzey yöneticiyle çalışı-
yor. Bu yöneticilerin sorumlulukları olması
lazım. 

Elektronik sistemlerle
denetim 

Firmaların otokontrol yapıya kavuşturul-
ması ve elektronik sistemlerin hayata geçiril-
mesi, anlık verilerin, devlete eşzamanlı
aktarılması konusunda Sayın Bakan da gerekli
talimatları verdi ve birlikte çalışılmasını istedi.
Biz kazaları azaltmak için her türlü adımı at-
maya hazırız. Her sabah uyandığımızda yeni
bir otobüs kazası haberini okumak istemiyo-
ruz. Bu kazalar sektöre de sıkıntı yaratıyor. Bu
konuda kurumlar arasında bir işbirliği gereki-
yor. Kazaları önlemek için işbirliği şart, çünkü
bir kaza firmanın iflasına da neden olabiliyor.
Bu konuda firmalara gerekli bilinçlendirmenin
yapılması gerekiyor. 

Toplantının eylem planı 
Sayın Bakanla görüşmemizin ardından,

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne geçtik. Orada 1
Mart’ta yapılacak olan toplantının eylem pla-
nını konuştuk. Çalışmalarımız bu toplantı ile sı-
nırlı kalmayacak. Kazaları önlemek için çok
yönlü şekilde çalışacağız. İçişleri Bakanlığı yet-
kilileri konularına çok hakim. Yapılan çalışma-
larla kazaların önlenmesinde Bakanlığın,
yolcunun, güvenlik güçlerinin, firma sahibinin,
kaptanın bir sorumluluğu var ve herkesin rolü-
nün gereğini yapması gerekiyor. Her kaza mes-
leki saygınlığımıza da zarar veriyor. Kazaları
önleme konusunda, sektörümüzün her adımı
mutlaka yakından takip etmesi gerekiyor. Sürü-
cülerin ve araçların sürekli denetimi konusunda
yeni yapılar oluşturulmalı. Kamera ve kayıt zo-
runluluğu geldi. Bu sistemin firmalara, İçişleri
Bakanlığı’na bilgi vermesinin sağlanması gere-
kiyor. Son günlerde yaşanan kazaların neden-
leri arasında dikkatsizlik, uykusuzluk,  telefon
kullanımı ve yorgunluk öne çıkıyor. Her sene 7
saat sürücülere eğitim verilmesi düzenlemesi
de var. Bu eğitimleri verdirmemiz gerekiyor. 

İstanbul Otogarı’ndaki
tedbirler 

İstanbul Otogarı’nın ıslah edilerek yerinde
kalmasına yönelik girişimlerimiz devam ediyor.
İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya, İs-
tanbul Otogarı’nda güvenlik tedbirlerinin artı-
rılması yönünde talebimizi ilettik. Emniyet
Genel Müdürü Sayın Selami Altınok ile de ko-
nuştuk, kendisinden destek alacağız. İstanbul
Otogarı’nda ciddi bir ekip oluştu, ama biz sabit
ekiplerin otogarda görev yapmasını arzu ediyo-
ruz. Otogar güvenliğinin bir bütün olarak ele
alınması gerekiyor. Bu konuyu da yine 1
Mart’taki toplantıda konuşacağız. 

İyi haftalar diliyorum… ■

TOFED heyeti, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Meclisi
Ulaşım ve Trafik Komisyonu
Başkanı Mahmut Yeter,
Komisyon Üyesi Musa Keleş’i
ziyaret ederek İstanbul
Otogarları Raporu’nu
sundular.

15 Şubat’ta gerçekleşen
ziyarette TOFED Genel Başkanı
Birol Özcan, Başkan Yardımcısı

Mustafa Özcan ve Genel Sekreter
Mevlüt İlgin yer aldı. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Meclisi
Ulaşım Komisyonu Başkanı
Mahmut Yeter’e, İstanbul’da
şehirlerarası yolcu terminallerinin
yapılandırılmasına yönelik görüş ve
önerilerin yer aldığı rapor sunuldu. 

26 ortak bilet satış noktası 
TOFED heyetinin sunduğu

raporda, “İstanbul Otogarı’nın
yerinde kalması, ıslah edilmesi,
ıslah programının da birlikte
yapılması, ilçelerdeki dağınık bilet
kesme acentelerini birleştirerek
ortak bilet kesme noktaları
oluşturulması, bu noktaların tüm
taşıma modlarının yolcularına
hizmet vermesi” yönündeki
görüşler yer aldı. Görüşmede, bu
ortak noktalardan ortak servislerle
yolcuların taşınması da gündeme
getirildi. Bu merkezlerden 26 tane

yapılabileceği ifade edildi. Anadolu
yakasında Kurtköy’de Mehmetçik
Vakfı’nın bulunduğu alanda bir
merkezi otogar yapılması, Alibeyköy
Cep Terminali’nin de işlevine
devam etmesi, Hadımköy
bölgesinde bir cep terminali ile yeni
havalimanının inşa edildiği Işıkköy
bölgesine merkezi bir otogar değil
bir cep terminali inşa edilmesi
önerileri sunuldu. TOFED heyeti,
İstanbul’a yapılacak otogar ve

terminal planlarıyla ilgili birlikte
çalışmayı ve Ulaşım Komisyonunun
diğer üyelerine de hazırladıkları
raporu sunmak istediklerini ifade
ettiler. 

Önerilerinize sıcak bakıyoruz 
İBB Meclisi Ulaşım Komisyonu

Başkanı Mahmut Yeter, önerilerin
tamamına sıcak baktıklarını
belirterek, “Ancak siyasi otoritenin
de bu önerileri değerlendirmesi

gerekiyor. Daha önceki Başkan
Sayın Kadir Topbaş’ın, İstanbul
Otogarı’nın yerinde kalmasına
yönelik bakışı pek olumlu değildi.
Ama şu an biz İstanbul Otogarı’nın
yerinde kalmasına sıcak bakıyoruz”
açıklamasında bulundu.   

TOFED heyeti, önümüzdeki
hafta İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri
Baraçlı ile görüşme gerçekleştirmeyi
planlıyor.  ■

İstanbul Otogarları Raporu
Belediyeye sunuldu
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Her öğrencinin güvenli şekilde
taşınmasının kendilerinin de
öncelikli konusu olduğunu belirten
Başkan Karakış, “Yaşanan ihmaller
bizleri de üzüyor. Ancak mevcut
okul servis araçlarının
Yönetmelikteki yer alan güvenlik
donanımlarına uyumlu hale
getirilmesi çok kolay değil, verimli
sonuçlar da getirmeyebilir.  Biz
bunu Bakanlık yetkililerine ifade
ettik. Ayrıca bizim
hesaplamalarımıza göre her araç
başına 7-10 bin TL arasında bir
maliyet yükü de getiriyor. Bu
donanımların yapılabilmesi için
tanınan süre de yeterli değil. Biz
bu sürenin en az beş yıl olmasını
istiyoruz” dedi. 

İSTAB Başkanı Ahmet Karakış ve
Yönetim Kurulu Üyeleri ile dernek
merkezinde bir araya geldik. Başkan

Karakış ve İSTAB Yönetim Kurulu Üyeleri
Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ni ve
zorlu geçen 2017 yılını değerlendirdiler.
Mevzuatlardaki değişiklik taleplerini

TAŞIMA DÜNYASI’na açıkladılar. 

2017 yordu ve çok üzdü 
2017 yılında birçok olumsuzluğun

peş peşe yaşandığına dikkat çeken
Başkan Karakış, “Her dönem servis
araçları ile ilgili haberler yapılır, servisler
gündem olurdu, ama 2017’de inanılmaz
olumsuz bir hava oluştu. Önce İzmir’de
bir evladımızın servis aracında yaşamını
yitirmesi, Ümraniye’de okul önünde
yaşanan olaylar, servis şoförlerine yönelik
çıkan haberler bitmek bilmedi. Hala da
devam ediyor. Bu kadar çok
olumsuzluğun bir anda yaşandığı bir
süreci hatırlamıyoruz. Üstelik bu
olumsuzluklar servisçilerin daha iyi
çalışma koşullarına sahip olmasını
istediğimiz, hak arayışı yaptığımız bir
dönemde oldu. Bu kadar olumsuzluk
içinde biz maalesef hakkımızı alma
noktasında olamadık. Tüm sektör bu
süreçte çok yoruldu ve büyük moral kaybı
yaşadı. İstanbul’da 17 bin servis, Türkiye
genelinde 100 bin dolayında okul servis
aracı var. Yaşanan olaylar iş kaybı da
getirdi. ‘Ben getirip, götürüyorum. Bu
kadar olumsuz şey duyduktan sonra
servise vermek istemiyorum’diyen veli
çok oldu. Bütün sektörün bu işin içine
katılması çok üzücü. Biz orada kendimizi

anlatamadık, eksik kaldık.  Bizim
söylemlerimiz medyada çok yer bulmadı.
Umarız bu olumsuzluklar bir daha
yaşanmaz” dedi. 

Yönetmelik’te ağır şartlar 
Geçen yıl yayınlanan Okul Servis

Araçları Yönetmeliği’ne yönelik bir
çalışma yaptıklarını ve düzeltilmesi
gereken noktalarda ilgili talepleri masaya
yatırdıklarını belirten Karakış,
“Yönetmeliğin sahada uygulanması çok
kolay olmayan şartları var.  Bu şartlarla
ilgili İzmir, Ankara, Bursa gibi büyük
illerdeki ticaret ve esnaf odasında yer alan
arkadaşlarımızla görüşerek, hep birlikte
Bakanlığa gidip, endişelerimizi ve
sıkıntılarımızı anlatmamız gerekiyor.
Çözümü hep beraber bulmamız lazım”
dedi. 

Donanımlar için geçiş
dönemi 

Yönetmeliğe yönelik ilk taleplerinin,
geçiş süreci tanınması olacağını belirten
Ahmet Karakış, “Yönetmelikte tanınan
süre kesinlikle yeterli değil. Bunun
pratikte sahaya yansıyabileceğine
inanmıyoruz. Üç noktalı emniyet kemeri,
sensor, kamera, renkli cam konusu var.

Yönetmelik ağır şartlar içeriyor,
daha uzun geçiş süresi istiyoruz

İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Karakış:

Camlardaki filmler sökülebilir onda
bir sorun yok. Ama fabrika çıkışlı
renkli camların dönüşümünde çok
ciddi bir maliyet söz konusu. Bu
şartlara uyum çok ciddi bir zamanı
gerektiriyor. Bizim yaptığımız
çalışmalarda 7-10 bin TL arası bir
maliyet ifade ediliyor.  Biz, bunları
sonradan bir araca yapmanın sağlıklı
olmayacağını savunuyoruz. Ne kadar
güvenlik sağlayacak henüz belirsiz.
Yeni üretilecek araçlarda bu
donanımların olmasını biz de
istiyoruz. Üreticiler, yeni araçları bize
satışa bu şekilde sunsunlar. Bakanlığa
bu talebimizi sunduk ancak kabul
görmedi. Mevcut araçlara da bu
sistemlerin zorunlu olmasından
vazgeçilmeyecekse en az 5 yıllık bir
geçiş süreci talebi ediyoruz. Hem bu
dönüşüm sağlıklı bir şekilde yapılmış
olur. Hem de maliyetler biraz daha
düşer. Yeni araçları da alırken bu
donanımlarla alırız. Ayrıca Belediye
ile yaptığımız görüşmelerde kamera
sistemlerinin ücretsiz takılması
konusu gündeme gelmişti. Alınan
Taşıt Kartı paralarının bu şekilde bir
hizmete dönüşmesi yaklaşımı vardı.
Bu imkan kullanılabilir. Bu
donanımların getirdiği maliyetlere
yönelik, hibe kredisi konusunda
talebimizi tekrar dile getireceğiz”
dedi. 

Yönetmelik Zümre
Toplantısı 

“Yönetmelikte değişiklik
talebimizi Ulaştırma Bakanlığı
yetkilileri,‘bu dört bakanlığın bir
araya gelerek hazırladığı bir
Yönetmelik. Tek başımıza karar
veremeyiz. Yine dört bakanlığın bir
araya gelip karar vermesi gerekiyor’
şeklinde karşılıyor. Biz de İTO’da bir
zümre toplantısı gerçekleştirip dört
bakanlık yetkililerinin bizimle
buluşmalarını sağlayarak,
taleplerimizi anlatabiliriz. Biz
güvenlik donanımlarının karşısında
olmadığımızı, ancak bunun bir geçiş
süreci zarfında yapılmasını talep
edeceğiz. Ayrıca sensorun dışında da
güvenlik donanımları var. Bize
sorulabilirdi. Bazı firmaların
uyguladığı en arkada akıllı telefonla
okunan bir barkod uygulamasıvar.
Burada asıl amaç sürücü ve yardımcı
personelin arabanın içini kontrol
etmesi,budaha sağlıklı bir sistem.
Sürücü arabanın en sonuna gidip
okutursa zaten sorun çözülür veya en
son çocuk indikten sonra araç kapısı
kapanmaz. Sensör çok  sık
arızalanabilir, sensör çok sağlıklı
değil. Sensörden daha sağlıklı
çözümlerin üretilebileceğine
inanıyoruz. Kamera içinde 30 günlük
kayıt süresi çok uzun. Bu
düşürülebilir” dedi.

Sürücü ve hostes
şartları çok ağır 

Teknik  uygulamaların dışında
sürücü ve hosteslerle ilgili çok ağır
şartların bulunduğunu belirten
Ahmet Karakış, “Hosteslerle ilgili
tekrar 22 yaş ve lise mezunu

mecburiyeti getirildi. 22 yaş ve lise
mezunu bir insanı 500 veya 600 lira
gibi bir ücretle partime
çalıştıramazsınız. Böyle olunca
çalışan farklı, sistemde gözüken farklı
oluyor. İlkokul mezunu yapsa ne
olur? Yapamaz mı, ne özelliği var ki
bu işin? Milletvekili yaşını 18’e
düşürüyoruz ama hosteslik yapamaz
diyoruz. Bununla ilgili davamızı açtık.
Kovuşturma esnasında, suç
kesinleşmemişse mahkeme sonucu
belli olmamışsa bile şoförü
çalıştıramazsınız diyor. Taciz ve yüz
kızartıcı suçlarla ilgili kabul edilebilir,
tamam. Ama bunun dışında o kadar
madde var ki? Bir de biz, bunu nasıl
tespit edeceğiz; böyle bir sistem yok
ki. Ben sabıka kaydını görebiliyorum
ama bir davası var mı yok mu, nasıl
sorgulayacağım? Belki bu sistemi
belediye görebilsin… Gördüğünde
yol belgesi vermesin şeklinde
olabilir.Bu ağır şartların kesinlikle
düzeltilmesi lazım. Kamuoyu
beklentisi oluşunca, aceleye getirilen
Yönetmelik bu haliyle uygulanabilir
değil” dedi.  

Tahdit istedik tahsis geldi
2017’de servisçinin ekonomik

olarak da büyük sıkıntılar yaşadığını
belirten İSTAB Başkanı Ahmet
Karakış, “Servisçinin 2017 yılını
kazançlı geçirdiğini söyleyemeyiz.
2018 yılından büyük bir beklentimiz
yok. Çok ağır maliyetlerle mücadele
ediyor servisçi. Bazı arkadaşlarımız
‘piyasada araç sayısı azaldı, araba
bulamıyoruz, yatırım yapmak
zorunda kalıyoruz’diyor. Biz, hep
birlikte esnaf da, firma da sektöre
girişin sınırlanmasını
istedik.Gerçekten bu işi yapanlar
sektörde yer alsın istedik.Tahdit talep
ettik ama tahsis geldi. Sektöre giriş
sınırlanınca, 40 bin TL bedel verme
zorunluluğu olunca fiyatlarda
yukarıya çıkmaya başladı. İnsanlar
zor araç buldukları için teklif verirken
daha çok dikkat etmeye başladılar.
Ben her teklife araç bulurum algısı
kalktı. Araç sayısı azalınca firmalar
özmal yatırımına yöneldiler. Bu bir
süre böyle devam edecek. Tedarikçi
girişi çok kolay olmayacak, kolay da
olmamalı zaten. Biz neyi
savunduğumuza karar vereceğiz. Bir
kere çelişkiye düşmeyeceğiz. Biz
plaka tahdidini savunduk, hala
savunuyoruz…Diğer illerdeki gibi
İstanbul’da da plaka tahdidinin bir
gün olacağına inanıyoruz. Bu yoldan
artık dönüş yok. Bu sektöründe artık
para kazanabilir olması gerekiyor.
İşte en yakınımızda Kocaeli örneği
var.İstanbul’a göre rakamları yüzde
30 daha iyi. Tedarikçi sorunu 2020’ye
kadar devam eder, ama ben 2020’ye
kadar tahdidin olacağına
inanıyorum.  Burada İBB’nin
belgelendirme sürecinde ilk 50 özmal
araçtan sonra ücret alınması konusu
var. Biz bu düzenlemeye yönelik de
dava açtık. Ben bu mahkemeyi
kazanacağımıza ve bu ücretlerin iade
olacağına inanıyorum” dedi. 

Devamı: Karşı sayfa 7’de



(Soldan Sağa): İSTAB Yönetim Kurulu Üyeleri Dursun Ali Camadan, Ahmet Akgenç, Sadık Aksu, Okuldan
Sorumlu Başkan Yardımcısı Aziz Baş, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karakış, Başkan Vekili Turgay Gül,
Genel Koordinatör Derya Terzi, Yönetim Kurulu Üyeleri Köksal Yüzbaşıoğulları, Süleyman Korkmaz  
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Belge ücretlerinin
analizi

Çoğunlukla yeni
Yönetmelikle de ilgili olan
yoğun gündem dolayısıyla

tam bir Yönetmelik
değerlendirmesi yapma imkânı
bulamadım, ama ilgili konular
nedeniyle bunu bazı konularla
sınırlı olarak yapmış oluyorum. Bu
arada, “yazsaydı çok şey mi
yazacaktı, bu Yönetmelikte çok
mu yanlış var ki” diyenler olabilir.
Benim çok şey yazmam için
Yönetmeliğin çok kötü olması
gerekmiyor ki. Ben, kötü olmasa
da iyileştirilmesi mümkün çok şey
bulma anlamında ince bir bakış
açısına sahibim. Bu hafta sadece
belge ücretleriyle ilgili de olsa
genel bir bakış açımı da
yansıtacağım. 

Belge ücretinin özü
Karayolu Taşıma Kanunu

öncesinde özel bir Kanuna
dayanmaksızın hazırlanan eski
Yönetmeliklerde de belgelerin
ücrete tabi olduğunu görüyoruz.
Elimdeki 1994 tarihli eski
Yönetmelikte D1 için 10 bin,
bugünkü D2’nin karşılığı olan D2
ve D3 için toplam 10 bin (4+6 bin)
TL ücret belirtiliyor. Bugünkünün
aynı kapsamda olan F1’in ücreti
de 10 bin TL. Bugün D1 30 bin,
F1 4 bin TL olarak çok farklı. 

KTK’nın 33’üncü maddesi
yetki belgesi ve taşıt kartlarından
ücret alınacağını, bunların ücret
alınmadan verilmeyeceğini
belirtiyor. Yeni çıkan Yönetmeliğin
73’üncü maddesi de aynı hususları
tekrarlayıp ücret tarifesini ekte
veriyor: En düşük 4 bin, en fazla
200 bin TL olmak üzere. Burada
daha fazla iş yapan belgeye daha
çok ücret gibi bir mantık
görülüyor. Bu tartışılır. Sanki
kazançtan vergi alınıyor gibi…
Hepsinin iş ve işlem masrafı aynı
değil mi? Pahalı belgeler değerli
özel kağıtlara yazılmıyor ki!

Kanundaki belge yenileme
ücreti önce ana ücretin yüzde
50’siydi, sonra yüzde 15’e
düşürüldü. Yönetmelik de buna
uyumlu. Her ikisinde de ücretlerin
her yıl Vergi Usul Kanununun
yeniden değerleme oranında
arttırılacağı belirtilmiş. 

Belge ücretinde yazdığı
yetmezmiş gibi, hemen tüm
yönetmeliklerde belgelerin alım
şartlarında “önce parayı
bastıracaksın” ifadesi yer alır. 

Bu genel hususlarla da
yetinilmiyor… 

Belge alma özel
şartları

Yetki belgesi almanın veya
yenilemenin özel şartları başlıklı
14’üncü maddede sadece bir
otobüste D4 yetki belgesi alacak
kişilerde yüzde 75 indirim
yapılacağı belirtiliyor. 

F1’lere ilişkin olarak köy,
kasaba ve beldelerde faaliyet
halinde yüzde 75 indirim
yapılacağı, bunun özel şartları
içinde yer alıyor. Büyükşehir
olmayan illerde il merkez ilçesi
dışındaki ilçe, belde, kasaba ve
köylerde G3’lere yüzde 75 indirim
var. 

Aynı maddenin K yetki
belgeleriyle ilgili bölümünde,
sadece kamyonetle taşımacılık
yapmak üzere K1 veya K2
alanların belge ücretinde yüzde 75
indirim var. 

Burada sözü edilen indirim
oranlarının bir kısmı yeni

Yönetmelikte değiştirilmiş.
Önceden var olan bazı
indirimlerin de kalktığını
görüyoruz.

Eleştiriler…
Eğer yetki belgesi alımında

ücretin ödenmiş olması şartını
belirtecekseniz -ki bu zorunlu
görülebilir- belgelerde ücret
ödenmesiyle ilgili 73’üncü
maddedeki zorunluluğu, bunun
öncesinde ifade etmek daha uygun
olmaz mı? 

Belgelerin yer, taşıt sayısı, taşıt
büyüklüğü gibi konularda
göstereceği özelliklere göre ücret
farklılaştırılması yerindedir. Ancak
bunun belge alma şartlarında değil
belge ücretleri kısmında ifade
edilmesi daha uygun olmaz mı? H,
R ve T’lerin şubelerinde yapılacak
yüzde 95 ücret indiriminin belge
ücretleri maddesine yazılması
bunun güzel örneği. 

Taşımacının gücünü de
gösteren taşıt büyüklüğü ve/veya
sayısı belge ücreti belirlenmesinde
dikkate alınabilir, hatta alınmalıdır.
Ancak bunun bir sistematiği de
olmalıdır. D4 belgesinde taşıtın
büyüklüğüne (minibüs/otobüs)
bakılmaksızın sadece bir taşıta
indirim yapılırken yük
taşımacılığında sadece bir kamyon
olana indirim yok. Bunun için
taşıtın bir tane olmasına
bakılmaksızın kamyonet olması
yeterli görülüyor. Halbuki sadece
küçük taşıtlarla belge alımında
yüzde 40, ayrıca tek taşıt için de
yüzde 40 indirim gibi bir
düzenleme düşünülemez mi? 

Kamyonetler özel
önemde…

Yük taşımalarında çok sayıda
kamyonet kullanılıyor. Kapsam dışı
olanları bir yana bıraksak bile
kapsam içi olup belgelere kayıtlı
kamyonet sayısı çok fazla. Bu
nedenle biraz özel yer vermek
gerekiyor.

Kamyonetler yurtdışı taşıma
belgelerine de yazılabiliyor, ama
asgari kapasite hesabında dikkate
alınmıyor. Dolayısıyla sadece
kamyonetle yurtdışı belge (C2, C3)
almak mümkün değil. Yurtiçinde
ise yine kamyonetler K1 ve K3
belgelerine yazılabiliyor, üstelik
asgari kapasite hesabına da dahil.
Buna da bağlı olarak sadece
kamyonetle belge alınabiliyor ve
bunun ücret avantajları da
olabiliyor. 

Burada, sadece kamyonetlerle
taşıma yapanların ücret indiriminin
ötesinde belge alma şartları
bakımından da farklılıkları söz
konusu. Zaten uygulamada da ayrı
bir belge muamelesi yapılıyor.
Öyleyse bunu işaret vs. ile
ayıracağınıza K4 kamyonetlerle
yurtiçi taşımacılık belgesi şeklinde
bir netleştirme ve buna uygun
belge ücreti belirleme uygun
olmaz mı? Özel hali olarak da bu
belgeyle tek taşıtın, yani tek
kamyonetin çalıştırılması haline
özel bir indirim ayrıca
uygulanabilir. Bu, biraz da belge
türleri konusuna giriyor, ama
burada da sözü edilmesi gerekiyor.

Bu eleştirileri okuyan Bakanlık
görevlileri asla üzülmesin ve
alınganlık da yapmasın, zira benim
eleştirim yapılan işin kötü olduğu
anlamına gelmez. Daha da iyisi
mümkündür anlamında olup, bu
hepimizin bitmeyen ortak çabası
olmalıdır. Daima daha iyiye… ■

zeki.donmez@tasimadunyasi.com

Dr. Zeki
Dönmez

Usul ve Esaslar  sıkıntısı 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ocak

ayı sonunda çıkarılan Okul Servis
Araçlarının Çalıştırılmasın yönelik usul ve
esaslar düzenlemesi ile ilgili de
açıklamalarda bulunan Ahmet Karakış, “ Bu
düzenleme sektörü ciddi anlamda sıkıntıya
sokacak. Daha önce okul önlerinde yaşanan
olumsuzluklar tekrar olabilir. İhale sistemi
2000’li yıllarda da uygulandı ancak sorular
yaşandı. Amaç kaliteyi daha üst noktalara
çekmek olmalı. Açık teklif usulü ihale
yapmak yanlış yöntemdir. Hizmet kalitesini
ve güvenli firmaları öne çıkaracak sistem
uygulanmalı. Bununla ilgili endişelerimizi
kamuya da ifade ettik. Düzenlemenin
iptaline yönelikte dava açmayı planlıyoruz”
dedi.   

Büyük belirsizlik 
İSTAB Yönetim Kurulu Üyesi Aziz

Başda, 10 yıllık yetki belgesine yönelik
herkesin bir belirsizlik yaşadığına dikkat
çekti: “Ben 3 taşıt kartı aldım. Taşıt
kartlarımın süre bitiş tarihi 2027. Şirkete
aldığım yetki belgesinin süresi ise 2026.

Şimdi burada bir tezatlık var. Yetki
belgesinin süresi 2026’da dolduğuna göre
taşıt kartı süresi de 2026’da otomatik olarak
bitecek. 10 yıl sonra ne olacak? Herkesin
kafasındaki soru ve belirsizlik bu.  Eşler arası
devirde 3 bin lira ücret alınıyordu şimdi 2
bin TL’ye düştü. Ama bunun olmaması
lazım. Bunların düzeltilmesi ve 10 yıl
sonraki belirsizliğe yönelik bir çözüm
üretmek gerekiyor” dedi. 

Kamu müdahale etmemeli 
Tek tip sözleşme ile ilgili olarak

tedarikçilerle şirketlerin sözleşme yapma
özgürlüğüne müdahale edilmemesi
gerektiğini savunduklarını belirten Aziz Baş,
“Biz tek tip sözleşme konusunda da dava
açtık. İki taraf arasındaki sözleşme
özgürlüğüne kamu müdahale etmesin.  Tek
tip sözleşmede belediyenin taraf olup
sözleşme hazırlamasını çok doğru
bulmuyoruz. Sözleşmenin amacını
konuşabilirsiniz, ama sözleşme örneği ayrı
bir şey sözleşme ayrı bir şey. Türk Ticaret
Kanunu’nda zaten sözleşme serbestliği var.
Ödeme tarihi ödeme şartları sabit olmalı iş
bırakma ile ilgili şartlar sabit olmalı.

Suiistimal eden firmalar var tabii ki. O
firmaları esnafın seçip çalışmaması lazım,
esnaf seçici olduğu takdirde yapamazlar.
Esnafla şirketler, bazı sorunları beraber
çözmeli. Artık esnaf şirketsiz, şirket esnafsız
mümkün değildir” dedi. ■

Erkan Yılmaz, Başkan Ahmet
Karakış’la röportajı İSTAB merkezinde
yaptı. Yönetim Kurulu Üyeleri de
çalışmada hazır bulundu.

Balıkesir 
Uludağ Turizm,
6 Şubat’ta
İzmir’de eğitim
toplantısı
gerçekleştirdi.

Balıkesir
Uludağ
Turizm’in

gerçekleştirdiği host
eğitim toplantısına
Host Genel
Koordinatörü Altay
Ermin, İstanbul Host
Müdürü Sami
Temiz, Balıkesir
Host Müdürü Sezgin
Karagöz, İzmir Host
Müdürü Veysel
Altundağ ve Eğitim
Uzmanı Furkan
Tekin katıldı.

İzmir
Otogarı’nda yapılan
toplantıda; eğitimli
personelin
öneminin üzerinde
durularak, şirketin
konuklarına verdiği
hizmeti daha ileri
seviyeye taşımak
amacıyla,yaz
dönemi hazırlığına
başlanması kararı
alındı. Toplantıda
ayrıca, ülkenin
içinde bulunduğu
duruma dikkat
çekilerek, teröre
karşı güvenlik
bilgilendirmesi
yapıldı.Öte yandan,
Uludağ Turizm’in
kalite politikasından
ödün vermeyerek,
personeleğitim
toplantılarını sürekli
hale getirerek
faaliyetlerine devam
edeceği belirtildi. ■

Uludağ 
Turizm
eğitimle 
ilerliyor



Kamyon pazarındaki yerini 30
yılı aşkın süredir koruyan,
hızla gelişen teknoloji ile

kendini sürekli olarak yenileyen
Mercedes-Benz Türk Aksaray
Kamyon Fabrikası, Endüstri 4.0
ilkeleri doğrultusunda yatırımlarına
devam ediyor. Aksaray Kamyon
Fabrikası, birçok üretim aşamasına,
bünyesinde bulunan 22 adet AGV’yi
(Automated Guided Vehicle –
Sürücüsüz Otonom Araç) entegre
ederek, üretim süreçlerinde otonom
ve güvenli aynı zamanda ekonomik
ve çevre dostu bir taşıma sağlıyor.
Fabrika içerisinde yer alan AGV’ler;
iç süsleme, aks transferi, motor ön
montaj, karoseri ve şasi perçin
hatlarında üretime yön veriyor.
Aksaray Kamyon Fabrikası içinde
günde ortalama 170 km yol yapan
AGV’ler sayesinde mevcut çalışanlar
ağır taşıma işlerini yapmak zorunda
kalmayarak başka alanlarda daha
fazla verim elde edebiliyorlar.
Manyetik şerit takipli, görsel yön
bulma ve endüktif tiplerindeki
AGV’ler 3.000 kg’a kadar kaldırma ve
taşıma kapasitesine sahipler.
AGV’lerin kullanımıyla beraber
Mercedes-Benz Türk Aksaray
Kamyon Fabrikası’nda 40 saatlik
yürüme yolundan tasarruf ve stabil
bir üretim sağlanıyor. ■
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Dile kolay, 12 yıldır üst üste ihracat
şampiyonumuz, otomotiv sektörü. 2017
yılını 28,.5 milyar Dolarlık ihracatla

kapatan otomotiv sektörünün, en çok ihracat
yapan firması Ford. 2018’e de hızlı girdi sektör.
2,28 milyar dolarlık bir ihracatla, bugüne
kadarki en iyi Ocak ayına imza atmış oldu.
Verilere baktığımızda bu artışı sağlayan
öncelikle şu 2 kalem: Otomotiv Yan Sanayi ve
Otobüs-Minibüs-Midibüs’teki artışlar. Özellikle
otobüs ihracatı, birçok girişimciye de ilham
kaynağı oluyor. Nasıl mı? ‘İhracat yapabilir
miyiz?’ diye şüphede olan firmalara,
girişimcilere ilk cevabım: ‘Türkiye’den
Amerika’ya yerli tasarım otobüs ihracat
ediyoruz; doğru pazarı bulduktan sonra seninki
neden olmasın?’ Evet, bir tanesi birkaç tonluk
otobüsleri, okyanuslar ötesine, Türkiye’den
Amerika’ya ihracatı başarmış bir sektörüz.
Şurası kesin ki, bazı hizmet ve ürünlerde,
yurtdışında satış yapmak, ülkemizde
yapmaktan daha hızlı ve kolay. Şu an çok
başarılı bir otomotiv yan sanayi firma sahibi
olan bir tanıdığım, işe ilk başladığı zamanlarda
yaşadıklarını anlatmıştı da, aylarca yurtiçinde
nasıl uğraştığını, fiyatı sağ olsun satın
almacıların nasıl kırdığını… Sonra bir fuarda
tanıştıkları İspanya’daki bir firmaya teklifi
götürdüklerinde, satışın ne kadar hızlı
olduğunu… Fiyatta da satın alım yapan
firmanın kendi büyüklüğünü kötüye
kullanmadan bizimkini nasıl ezmeden ticaret
yaptıklarını…

Büyüklüğü Kötüye
Kullanmak

‘Büyüklüğü kötüye kullanmak derken..?!’
diye aklınızda belirenler soruları görür gibiyim.
Evet, büyüklüğünü kötüye kullanmak. Örneğin,
satın alırken küçük firmanın satmak zorunda
olduğunu bilerek, olabilecek en küçük kâr
marjına hatta neredeyse kârsız alıma
zorlayarak..‘yok artık’ demeyeceğinizi bilsem,
‘zararına satışa’da zorladıklarını belirteceğim.
Küçük firma da sırf örnek teşkil etsin diye,
aylarca sadece spor niyetine yapacakları
üretimle bu talebi karşılamaya çalışır, faturasını
keser. Bitti mi? Hayır tabii ki... Ödemeyi
minimum 60 gün vadeyle anca alır. 60 gün
vade yine de iyidir. Ne vadeler olduğunu
hepimiz biliyoruz. Fatura kesen firma, kestiği
faturanın KDV’sini o ay öder. Kurumlar vergisi
dönemi geldiyse, onun kârının yüzde 20’lik
vergisini de öder. Zaten o işi yapmak için
harcadığı işçiliğin, malzemenin, navlunun vs.
parasını da öder. Patron o dönem şirket
sahibidir de, cebinde de üç kuruş nakit
kalmadan işleri yapmaya devam eder. Parasını
geç de olsa alabilirse yine de şükreder.
Alamazsa, tekrar o firmaya satış yapma
potansiyeli olduğundan, sesini yükseltmeden
şirketin ilgili mercilerine ancak ricada bulunur.
Sektörümüzde ‘büyüklüğünü kötüye kullanan’
firma yoktur diye düşünüyorum. Aksini
düşünüyorsanız, yaşadıklarınızı içeren bir mali
bana atabilirsiniz. En azından firma ismi
belirtmeden, olayı buraya taşıyabiliriz.
Amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek
sonuçta. Bu yaklaşımın şirket kültürü olduğunu
değil, o dönem o koltuklarda oturan birkaç
profesyonelin şahsi yaklaşımı olabileceğini
düşünüyorum. Tabii, bir de, sen, o koltuklarda
oturan profesyonel yönetici kardeşim!
Markanın gücünü kendine devşirip kişisel
egolarını, firman için fayda sağlayacağını
düşündüğün hizmetini, ürününü, çözümünü
sana sunmaya gelen kişiye yansıtma! Senin
profesyonel işin, şirketine fayda sağlayacak
ürünler, hizmetler, çözümler bulmak. Sana
bunları önerenler de o yüzden çok kıymetli.
Hazır konu gelmişken, bir tespitimi de
paylaşayım: Ülkemizde en büyük gelişmeye
açık alanlardan birinin, bu yeniliklere açık,
girişimci ruhlu, yeni ürün, hizmet ve çözümleri
araştırıp şirketine yansıtma odaklı
profesyonellerin azlığı olduğunu düşünüyorum.
Bu konuyu ayrıca detaylı irdeleriz. Buradaki
kök problem sadece bunu yapmayan
profesyoneller değil, kültür olarak buna imkan
sağlamayan, teşvik etmeyen şirket
kültürlerimiz. 

Son sözümüzü de, kendisine çözümleri
sunanlara markasının büyüklüğünü kendisine
devşirerek egolarını yansıtanlara gönderelim:
“Kişiliğini koltuklarından alanlar, koltukları
altlarından alındığında kişiliksiz kalıyorlar”,
haberiniz olsun. ■
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Bursa’daki iki fabrikasında çağın mobilite
ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve
ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan,

Avrupa ülkelerini yerli üretim Jest, Atak ve Star ile
donatmayı sürdürüyor. Karsan, son olarak 8,1 metre
uzunluğundaki otobüs modeli Atak’tan Polonya’ya iki

adet ihracat gerçekleştirdi. Böylece firmanın Avrupa
ülkelerine ihraç ettiği Atak sayısı 64 adede ulaşırken,
yurtdışına ihraç edilen toplam Atak sayısı 153 adet
oldu. Karsan, geçen yıl gerçekleştirdiği ihracatın
yüzde 52’sini ise AB ülkelerine gerçekleştirdi. ■

Çıtayı Yükselten AGV
Sistemleri

Otomatikleştirilmiş güdümlü araç olarak
bilinen AGV (Automated Guided Vehicle), taşıma,
kaldırma, elleçleme gibi işlemlerin; otomatik
yönlendirilen taşıyıcılar/çekiciler tarafından
yapıldığı sistemlere verilen isim. AGV sistemlerinin
temel amacı, katma değeri olmayan işleri
gerçekleştirerek, maliyeti düşürmek, hata miktarını
minimize etmek ve verimliliği arttırmak. Otonom
olarak çalışabilen bu sistemler ile çalışanlar
üretime değer katan işlere yönlendiriliyor. Çalışan
dostu AGV sistemleri, taşıma veya kaldırma
sırasında meydana gelecek iş kazalarının da önüne
geçiyor. 

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası 

AGV sistemleriyle
artık daha güçlü

Sürücüsüz
Otonom

Araç

Karsan Atak Polonya
Yollarında!
Karsan Atak Polonya
Yollarında!

Trak güvenliği
önceliğmizdir!

Araçlarımızı ve
personelimizi titizlikle

kontrol edelim.

Maliye Bakanı Naci
Ağbal’ın kanundaki
tanımdan kaynaklı

olarak minibüslerden alınan
otobüs vergisinin sona ermesi
için TBMM’ye verilen kanun
teklifinin minibüsçü esnafı
adına sevindirici olduğunu
belirten TŞOF Başkanı Fevzi
Apaydın, “Minibüslerden alınan
otobüs vergisi sorunu bitiyor.
Maliye Bakanımız Naci Ağbal ile
TESK’i ziyaretinde yaptığımız
görüşme doğrultusunda yeni

düzenleme esnafımızı
sevindirdi” dedi.

MTV Kanununda değişiklik
yapılmasına ilişkin kanun
teklifinin son torba yasa ile
TBMM’ye gönderilmesiyle bir
haksızlığın ortadan
kaldırılacağını belirten TŞOF
Başkanı, “Yeni düzenlemeyle her
araç sahibi, ruhsatında ne
yazıyorsa onun vergisini
ödeyecek. Şöyle ki; 10 koltuğu
olan araçlar otomobil sayılması
gerekirken minibüs kabul

ediliyor ve 4 bin 300 TL’ye varan tutarda
MTV ödemesi gerekirken 888 TL vergi
ödüyor. Bu araçları çoğunlukla taksi ruhsatı
olmayan korsan taksiciler kullanırken vergi
mükellefi olan ruhsatlı minibüsler de tersine
cezalandırılarak otobüs vergisi ödüyor.
Konunun TBMM’ye sevk edilerek yeni torba
yasaya dahil edilmesi ile haksız bir
uygulamadan vazgeçiliyor” diye konuştu.

MTV’de adalet sağlanacak
Yapılacak değişiklikle motorlu taşıtlar

vergisinde adaletin sağlanacağının altını
çizen Apaydın, “Ruhsatında minibüs yazan
aracın, sigortası minibüs olarak ödeniyor,
vergi mükellefiyeti dahi minibüsçü olarak
açılıyor. Ancak iş vergi ödemeye gelince
otobüs vergisi ödeniyor. Bu çelişkiyi
esnafımıza anlatmakta güçlük çekiyorduk.
Yeni düzenlemeyle bu haksız ve adil
olmayan sistem düzeltiliyor. Düzenlemede
emeği geçen başta Maliye Bakanımız Naci
Ağbal olmak üzere katkısı olan herkese
camiamız adına teşekkür ederim” dedi. ■

Minibüsçünün Otobüs
Vergisi Sorunu Bitiyor

“Motorlu Taşıtlar
Vergi�si�nde Adalet
Sağlanıyor”
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EMOSS Mobile Systems

Allison tam otomatik
şanzımanı tercih ediyor

MAN, yeni nesil motorları ile 

Denizlerde de fark
yaratıyor

İlk dizel motorun patentini
almasından bu yana öncülük
misyonunu koruyan MAN,

üstün nitelikleri ve ileri
teknolojisi ile faaliyet gösterdiği
her alanda yeniliklere imza
atmaya devam ediyor. “MAN
Engines” çatısı altında 200 –
1.900 beygir aralığındaki
güçlerde zengin motor çeşitliliği
ile denizlerde de seçkin
alternatifler sunan MAN, CNR
Avrasya Boat Show 2018’de yine
ilginin odağında yer aldı. MAN
standında; kulvarında fark

yaratan V12–1900’un yanı sıra
yine sınıfında iddialı 6 silindirli
orta hizmet motoru D 2676 LE
422 de (650 hp – 2100 rpm) yeni
jenarasyonu ile denizciliğin bu
uluslararası platformunda,
podyuma çıktı. 

MAN’ın en son jenerasyon
sıra 6 silindirli motoru D 2676 LE
422; 1.800 bar basınçta modern
Common Rail enjeksiyon
sistemi, geliştirilmiş, performansı
kanıtlanmış motor
komponentleri ve gösterişli
dizaynı ile fark yaratıyor. ■

Avrupalı araç üreticileri, tork
arttırımı sayesinde daha
ağır yükler taşımak, dik

yokuşlarda üstün çekiş gücü
sağlamak ve batarya ömrünü
uzatmak amacıyla Allison
kullanıyor.

Avrupa’daki emisyon ve
gürültü yönetmeliklerini yerine
getirme yükümlülüğü ile EMOSS
Mobile Systems, 480 kilometreyi
aşan yol menzilli sunan Allison
şanzıman donanımına sahip
elektrikli kamyonu geliştirdi. 

Daha uzun menzil sunan
EMOSS E.V.E.R. Elektrikli
Kamyon, aküyü tekrar şarj etmek
ve maksimum menzili sağlamak
için 120 kilovat-saat (kWh) akü
gruplarından ve sıvılaştırılmış

petrol gazlı elektrik
jeneratöründen faydalanıyor.
Ayrıca Allison 4500 tam otomatik
şanzıman donanımı ve 50 metrik
tona kadar brüt toplam ağırlık ile
sunuluyor. 

EMOSS Teknoloji Başkanı
Martijn Noordam, “Allison tam
otomatik şanzıman, bizim için
doğru performansı elde etmemizi
sağlayan tek seçenek.  Allison
donanımlı EMOSS kamyonları
kullanan müşterilerimiz, bu
araçlardan yüzde 100 memnun.
Müşterilerimiz, kamyon
mükemmel bir biçimde çalışana
kadar, yüzde 30 seviyesinde dur-
kalk döngüsünün gerçekçi
olduğunu düşünmemişlerdi bile”
dedi. ■

CNR Boat Show Fuarında 

ZF Marine, teknolojisi ön planda

CNR Boat Show’da deniz
severlerle buluşan ve
sunduğu ürün ve

teknolojiler ile ziyaretçilerden
yoğun ilgi gören ZF Marine, ZF
2000A açılı şanzıman, ZF
alüminyum baş pervane ve ZF
kumanda sistemlerini sergiledi.

ZF, deniz araçları için 50 yılı
aşkın bir süredir kontrol
sistemleri üretiyor. Yatlar, iş
tekneleri, ticari tekneler için
yüksek kalitede ve son teknoloji

kumanda sistemlerini üretmeye
devam eden ZF, kumanda
sistemleri ile pazarda önemli
bir konuma sahip. Zorlu
makina dairesi ve deniz
koşulları için tasarlanan ZF
elektronik kumanda sistemleri
mekanik veya elektrik kontrollü
makina ve şanzımanları kontrol
edebilirken, çekici tasarıma
sahip gaz kolları ile bir teknede
5 makinaya kadar seri kumanda
olanağı sunabiliyor. ■

SAF Tire Pilot ile 

Lastiğiniz her zaman havalı
Yetersiz lastik basıncı,

erken lastik aşınma
nedenlerinin yüzde

10’unu oluştururken; lastik
arızalarının yüzde 85’i,
yetersiz lastik basıncından
kaynaklanıyor. Öte yandan
lastik basıncı çok düşük ise
çekici, çok fazla yakıt
tüketiyor. Bu da filolar için
daha fazla maliyet anlamına
geliyor. 

SAF Tire Pilot, lastik
basıncını sistematik bir şekilde
kontrol ediyor ve düşük değer
tespit ettiğinde otomatik
olarak tamamlıyor. Böylelikle
lastik aşınmalarını azaltarak

lastik kullanım ömrünü
uzatıyor ve en uygun basıncı
sağladığı için yakıt maliyetini
düşürüyor. SAF Tire Pilot,
lastik basıncının çok fazla
düşmesi durumunda
sürücüyü uyarıyor ve kritik
seviyeye ulaştığında lastik
basıncını arttırarak kaza veya
sorun riskini önemli ölçüde
azaltıyor. Üstelik lastik
delinmesi durumunda, lastiği
gerekli olan basınç değerinde
tutuyor. SAF Tire Pilot, ticari
lastik basıncı izleme
sistemlerine göre daha hassas
olan sadece 0.2 barlık basınç
sapmasına tepki veriyor. ■

11’inci yılda da

Shell madeni yağ pazarı lideri 

Shell Madeni Yağlar, bu yıl
11’inci kez hem Türkiye
hem küresel madeni yağ

pazarında liderliğini korudu.
Petrol Sanayi Derneği’nin
(PETDER) Türkiye pazarına
ilişkin sektör raporuna göre
Shell & Turcas Petrol AŞ, 2017
yılında da Türkiye’nin lider
madeni yağ tedarikçisi unvanını
korudu. Uluslararası
danışmanlık ve araştırma şirketi
Kline & Company’nin madeni
yağlar pazar analizi raporuna
göre Shell, 11 yıl peş peşe
dünyanın ‘1 numaralı
Madeni Yağ Tedarikçisi’
oldu.

Shell Madeni Yağlar
Genel Müdürü Seyfettin
Uzunçakmak, Ar-Ge’ye
önem verdiklerini
vurguladı. Türkiye ve
küresel piyasada üst
üste 11 yıldır pazar lideri
olmanın gururunu
yaşadıklarını belirterek

şunları söyledi: "Müşteri
beklentilerini karşılamayı ve
ötesine geçmeyi hedefleyen
hizmet anlayışımızı, en son
teknolojiyle geliştirdiğimiz
ürünlerimizle destekliyoruz.
İnovasyon gücümüz sayesinde
pazar liderliğimizi, tüm
dünyada olduğu gibi Türkiye’de
de sürdürüyoruz. Hedefimiz,
müşterilerimize yüksek
performans alacakları ürünler
sunarak liderliğimizi
önümüzdeki yıllarda da devam
ettirmektir” dedi. ■

Goodyear

FleetOnlineSolutions’ın
ilk müşterisi Aktifsped

Fleet First sözleşmesi,
Goodyear TruckForce
bayileri tarafından

verilecek düzenli hizmetleri,
ServiceLine24H yol yardım
hizmetini, Lastik kaplama
hizmetini ve Fleet Online
Solutions adlı filo yönetimi
yazılımı içeren bir toplam filo
yönetimi çözüm paketi olarak
öne çıkıyor. Bu filo çözümleri
paketinin en önemli
unsurlarından birini oluşturan
FleetOnlineSolutions, dünyanın
neresinde olursanız olun,
herhangi bir cihazdan filo
bilgilerinize erişim sağlayan
internet tabanlı bir lastik
yönetim sistemi. Sistemin
veritabanında araçların,
lokasyonların, lastiklerin ve
anlaşmaya varılan maddelerin
detayları bulunur. Sözleşme
kapsamındaki işlemler tüm
araçlarda her zaman yapılabilir,
böylece hizmet verimliliği
maksimum düzeye çıkar ve
aracın hizmet dışı süresi en aza
iner. 

Bir Goodyear servis
sağlayıcı, aracınızda bir işlem
tamamladığı zaman,

FleetOnlineSolutions kolay
okunur bir biçimde işlemi
özetler ve raporlar. Her işlem
tamamlandığında,
FleetOnlineSolutions fatura
süreçlerini otomatik olarak
gerçekleştirir; tüm faturalar
doğru kurda değerlendirilir ve
herhangi bir işlem yapılmasına
gerek kalmadan servis
sağlayıcısına tek bir aylık hesap
ekstresi ile ödeme kolaylığı
sağlar.

Aktifsped Genel Müdürü
Ekin Tırman, “Sözleşmeyi
imzalamamızı takiben
Goodyear ekipleri filomuzdaki
62 aracın lastiklerini inceledi.
Maliyetlerimizde bir iyileşme
sağlayacağına inandığımız
ortaklaşa kararlar alındı.
Goodyear ile aramızdaki ticari
ilişkinin bir ortaklığa
dönüştüğünü görmekten
mutluluk duyuyoruz” dedi.

Goodyear Türkiye Ticari
Lastik Şaban Güngör, “İlk Fleet
First sözleşmemizi Aktifsped ile
yapmaktan gururluyuz.
Aktifsped, Türkiye’de
FleetOnline Solutions kullanan
ilk filo olacak" dedi. ■

Yabancı plakalı
araçlara verilen
trafik idari para

cezalarının tahsiline ilişkin
yönetmelik 13 Şubat 2018
tarih ve 30331 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlandı.
Tahsil edilmemiş trafik
idari cezası bulunan
yabancı plakalı araçların
cezası ödenmeden ülkeyi
terk etmesine izin
verilmeyecek.

İçişleri Bakanlığının
hazırladığı yönetmelikte,
sürücüsünün Türk vatandaşı

olup olmadığına bakılmaksızın
yabancı plakalı araçlarla ilgili
kanunda belirtilen hükümlere
aykırı hareket edilmesi halinde,
ceza tutanağı düzenlenerek
trafik idari para cezası verilecek.

Tescil plakasına düzenlenen
ceza tutanaklarına ilişkin
bilgiler, anında elektronik
ortama aktarılacak. Emniyet
Genel Müdürlüğü ile Gelir
İdaresi Başkanlığı bu
tutanakların elektronik ortamda
sorgulanmasına imkan
sağlayacak. Gelir İdaresi
Başkanlığına aktarılan bilgiler,
alacak kaydı oluşturulmaksızın
trafik idari para cezalarının
tahsilinde veri olarak
kullanılacak.

Ülkeden çıkamayacak
Yabancı plakalı araçlara

kesilen trafik cezalarından
ilgilisine tebliğ edilmiş ve
kesinleşmiş olanlar, ilgili vergi
dairesince takip edilmek üzere
Gelir İdaresi Başkanlığına
bildirilecek. Bu cezaların takip
edilebilmesi için ceza
tutanağında yer alması gereken
bilgilerin bulunması şartı
aranacak.

Yabancı plakalı araçların
sürücülerine ve plakalarına
verilen trafik idari para cezaları,
Maliye Bakanlığına bağlı
muhasebe birimleri ve bu
birimlere bağlı muhasebe
yetkilisi mutemetlerine, vergi
dairelerine ve Gelir İdaresi
Başkanlığınca yetkilendirilen
banka veya PTT şubelerine
ödenecek. Banka veya kredi
kartı ile tahsilatın yapılabildiği
kara hudut kapılarında, söz
konusu cezaların banka veya
kredi kartı aracılığıyla da
ödenmesi mümkün olacak.

Sürücüler bilgilendirilecek
Bu araçlara uygulanan trafik

idari para cezaları sürücüleri
bilgilendirilmek suretiyle tahsil
edilecek. Söz konusu cezalardan
ilgilisine tebliğ edilmemiş
olanlar, tahsil edildiği tarihte
tebliğ edilmiş sayılacak.

Uluslararası sözleşme
hükümleri saklı olmak üzere,
tescil edildiği ülkenin tescil
belgesi ve tescil plakası ile
Türkiye'ye giren ve tescil

edilecek araçların trafik cezaları
tahsil edilmeden tescil işlemi
yapılmayacak.

Yabancı sürücüler…
Türk plakalı araç kullanan

yabancı sürücülerin trafik idari
para cezaları, cezanın
düzenlendiği aracın sahibinden
tahsil edilecek. Trafik idari para
cezasının takip ve tahsili
amacıyla Gelir İdaresi
Başkanlığına yapılacak
bildirimde araç sahibine ait
bilgiler de ayrıca yer alacak.

Yabancı plakalı araçlara
ilişkin Gümrük ve Ticaret
Bakanlığında yer alan bilgiler,
trafik idari para cezası verilecek
aracın tespiti amacıyla ilgili
kurumlar ile paylaşılacak.

Muhasebe birimlerince
yapılacak "yabancı plakalı
araçlara ait trafik idari para
cezaları" tahsilatları, Gelir
İdaresi Başkanlığının veri tabanı
üzerinden yapılacak
sorgulamalar üzerinden
gerçekleştirilecek.

Yabancı plakalı araçların
trafik idari para cezalarına ilişkin
verilerin elektronik ortamda
Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı arasında da
paylaşılması sağlanacak.

Söz konusu araçlarla ilgili
kesilen trafik idari para
cezalarına karşılık gümrük
kapılarında muhasebe
birimlerince veya bu birimlere
bağlı muhasebe yetkilisi
mutemetlerince yapılan
tahsilatlar, Muhasebat Genel
Müdürlüğünce anında Gelir
İdaresi Başkanlığına bildirilecek.

Sınır kapılarında…
Ülkeyi terk etmek üzere sınır

kapılarına gelen yabancı plakalı
araçlara ilişkin, sistemde tahsil
edilmemiş trafik idari para
cezası görünmesi halinde,
araçların trafik idari para cezası
ödenmeden ülkeyi terk
etmesine Gümrük ve Ticaret
Bakanlığınca izin verilmeyecek.

Yönetmeliğin yayımı
tarihinden önce yabancı plakalı
araçlara uygulanan trafik idari
yaptırım karar tutanaklarına
ilişkin veriler elektronik
ortamda, alacak kaydı
oluşturulmaksızın ve trafik idari
para cezalarının tahsilinde veri
olarak kullanmak üzere Gelir
İdaresi Başkanlığına aktarılacak.

Bu cezalardan 31 Aralık 2018
tarihi bitimine kadar tahsil
edilemeyen ve cezayı veren
kurum tarafından tebliğ
edilemeyen trafik cezalarına
ilişkin veriler Gelir İdaresi
Başkanlığınca Emniyet Genel
Müdürlüğüne bildirilerek,
tahsilat amaçlı olarak tutulan
sistem kayıtlarından çıkarılacak.

Söz konusu yönetmelik
hükümleri İçişleri Bakanı,
Gümrük ve Ticaret Bakanı,
Maliye Bakanı ile Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı tarafından birlikte
yürütülecek. ■

Yabancı plakalı araçlar da
ülkeden çıkamayacak 

Trafik cezalarını ödemeyen 



Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme
Bakanlığı, Karayolu

Düzenleme Genel Müdürü
Sayın Saim İlçioğlu ve ekibi
ile 8 Ocak 2018 tarihinde
yayımlanan “Karayolu
Taşıma Yönetmeliği”
maddeleri üzerinde detaylı
bir toplantı yapıldı.
Sektörümüzün tüm
taleplerinin gündeme
getirildiği toplantıda,
özellikle C2 yetki belgesi
sahibi firmaların birbirleri ile
ortak taşıma faaliyetini
yapma hakları talep edildi ve
bu faaliyetlerin hayatın
doğal akışı içerisinde
olmazsa olmaz olduğu
vurgulandı.

Toplantıda, üst
mevzuatlarla belirlenmiş
düzenlemeler ve kamu
kurumlarından temin
edilebilecek veriler için
taşımacılara ayrıca bir

sorumluluk ve cezai
müeyyide uygulanmaması,
taşıt kartı ücretinin
düşürülmesi gibi konular
gündeme getirilmiş ve
sektör taleplerinin Bakanlık
tarafından yapılacak
düzenlemelerle hayata
geçirilmesi istendi.

Karayolu Düzenleme
Genel Müdürü İlçioğlu’nun
başkanlık ettiği toplantıya
UND Başkanı Çetin
Nuhoğlu, II. Başkan 

Şerafettin Aras, Başkan
Yardımcısı İzzet Salah ve
Cavit Değirmenci, Yönetim
Kurulu Genel Sekreteri
Nagihan Soylu, Ankara
Lojistik Üssü Yönetim
Kurulu Başkanı Erhan
Gündüz ve Başkan Vekili
Hakan Bezginli, UND İcra
Kurulu Başkan Yardımcısı
Vekili Elif Sevim ve Kamu
ile İlişkiler Koordinatörü
Nejla Albayrak katıldı. ■
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1973 yılından itibaren
entegre lojistik hizmet
sağlayıcı olarak lojistik
sektöründe hizmet veren
Borusan Lojistik, filosunu 19
adet Ford Trucks 1848T çekici
ile genişletti. 

Törene Borusan Lojistik Genel
Müdürü İbrahim Dölen,
Borusan Lojistik Yurtiçi

Lojistik İcra Kurulu Üyesi Sinan
Cem Savcı, Borusan Lojistik

Organizasyonel Gelişim ve Destek
Fonksiyonlar İcra Kurulu Üyesi
Tuğba Paşalı Karacan, Borusan
Lojistik Milk-Run ve Yurtiçi
Dağıtım Hizmetler Grup Müdürü
Orhan Kayış, Ford Trucks Genel
Müdür Yardımcısı Serhan Turfan,
Ford Trucks Türkiye Direktörü
Burak Hoşgören ve Otokoç
Sultanbeyli Şube Müdürü Orhun
Özkan katıldı. 

Ford Otosan ile uzun yıllardır
süren iş birliklerinden çok
memnun olduklarını dile getiren
İbrahim Dölen, “Yüzde yüz Türk

Mühendisliği ile üretilen Ford
Trucks araçlarını Borusan Lojistik
olarak kullanmaktan dolayı
mutluyuz. İşbirliğimizin ve ülkemiz
için yarattığımız ortak değerin
artarak devam etmesini temenni
ediyoruz” dedi.

Ford Trucks Genel Müdür
Yardımcısı Serhan Turfan Borusan
Lojistik’in entegre taşımacılık ve
lojistik hizmetleriyle ülkemiz için
önemli bir değer olduğunu kaydetti
ve yeni araçlarının hayırlı olmasını
diledi. ■

Borusan Lojistik, 

19 Ford Trucks çekici aldı 

9 Şubat’ta Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen teslimat töreninde Ford Trucks yönetimi,
Borusan Lojistik’e teşekkür plaketi takdim etti.

OMSAN, 65 çekici ve kamyon aldı
OMSAN Lojistik, karayolu taşımacılığında

Renault Trucks ile işbirliği yaptı. Karayolu
filosunun yüzde 90’ı Renault Trucks araçlardan

oluşan OMSAN’ın, teslim aldığı 28 adet Renault Trucks
C serisi kamyon ve 37 adet T serisi çekici ile
filosundaki araç sayısı 841’e ulaştı. OMSAN Lojistik
filosuna kattığı 65 yeni çekici ve kamyonla Türkiye
genelinde ADR taşımacılığı ağını güçlendirecek.

Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien
Delepine, “İşletme maliyetlerinin başta yakıt tüketimi
olmak üzere düşük olması Renault Trucks araçlarımızı
iş ortaklarımız için cazip hale getiriyor. Gelişmiş
güvenlik sistemlerimiz ve araç özelliklerimiz, sürücü,

yük ve yol güvenliği açısından tehlikeli madde
taşımacılığı operasyonlarına da değer katıyor. Bu
alanda OMSAN Lojistik’in en emniyetli şekilde
gerçekleştireceği operasyonlarda hem araçlarımızın
güçlü güvenlik donanımları, hem de satış sonrası
hizmetlerimiz ile uzun yıllardır olduğu gibi yanlarında
olacağız” dedi.

OMSAN Lojistik Genel Müdürü Doç. Dr. M. Hakan
Keskin, teslim aldıkları toplam 65 yeni Renault Trucks
araçların Ege, Trakya, Marmara, İç Anadolu ve
Karadeniz Bölgeleri’nde gerçekleştirdikleri
operasyonlarda kullanılmaya başlandığını söyledi. ■

Prometeon Türki�ye’ye 
Bakanlıktan Serti��ka
Pirelli endüstriyel lastiklerinin

üreticisi ve dağıtıcısı Prometeon
Türkiye, ticareti hızlandırmak

amacıyla yürürlüğe giren, ithalatçı ve
ihracatçıya yerinde gümrükleme imkânı

sunan “Yetkilendirilmiş Yükümlü
Sertifikası” (YYS) aldı. Prometeon Türkiye
bu sertifika ile uluslararası rekabette
avantaj sağlayarak hızlı ve zamanında
teslimat konusunda yeteneklerini daha da
geliştirmiş olacak. 

Prometeon Türkiye, Orta Doğu,
Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar
CEO'su Alp Günvaran, uzun bir hazırlık
sürecinin ardından denetimleri
geçtiklerini bildirdi: “Prometeon Türkiye,
üretiminin yüzde 50’sini ihraç eden bir
firma olarak çok yüksek bir dış ticaret
hacmine sahiptir. İthalat ve ihracat
işlemlerimizde hız ve çeviklik
kazandıracak YSS Sertifikası sayesinde
önemli bir fark ve değer yaratacağımıza
inanıyorum. Türkiye’de ürettiğimiz Pirelli
markalı endüstriyel lastiklerimiz
uluslararası rekabette ciddi bir avantaja
sahip olacak. Diğer yandan üretim
girdisinde ithalatın söz konusu olduğu
lastik üretimimizde bu belge sayesinde
gecikme kaynaklı üretim aksama riskini
de minimize etmekteyiz.” ■

“Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası” (YYS) aldı.

Alp
Günvaran

Her 3 gemiden 1’inin yakıtı 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK) tarafından açıklanan 2015-
2016 ve 2016- 2017 Petrol Piyasası

Raporları’na göre en fazla transit ihrakiye
satışı gerçekleştiren şirket olan Arkas
Petrol, 2017 yılında tonaj bazında yüzde
16 büyüyen sektörün iki katından fazla
büyüme gerçekleştirerek yüzde 37
büyüme yakaladı. Arkas Petrol, 2017’de

aldığı iki tanker, M/T Alaçatı ve M/T
Bayraklı ile tanker sayısını 7’ye,
kapasitesini de 18.888 DWT’ye çıkarttı. 

Dünya bunker pazarında önemli bir
paya sahip olan ve Türkiye'de ikmal
yapılan her 3 gemiden 1'inin yakıtını
sağlayan Arkas Petrol, 2017 senesini 875
bin ton yakıt ikmali yaparak kapattı. ■

2017’de 
yüzde 37 

büyüdü

Arkas Petrol’den

UND Yönetiminden 
Ankara Ziyareti

UND heyeti
ayrıca, UDH
Bakanlığı, Tehlikeli
Mal ve Kombine
Taşımacılık Genel
Müdürlüğü görevine
atanan Cem Murat
Yıldırım’ı makamında
ziyaret ederek yeni
görevinde başarılar
diledi. Heyet,
ardından Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı
Müsteşarı Cenap
Aşçı’yı da ziyaret etti. ■

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü görevine atanan
Cem Murat Yıldırım ziyeret edildi, başarı dilendi

UND, üyelerinin
yararlanabileceği SGK
teşvikleri ve iş ve sosyal

güvenlik alanında danışmanlık
hizmeti alabileceği BDO-Denet Mali
Müşavirlik Şirketi ile işbirliği
anlaşması imzaladı. UND’nin yeni
çözüm ortağı üyelerin; SGK işveren
prim maliyetlerinin azaltılması ve
piyasadaki rekabet koşullarına uyum
sağlanması için güncel teşvik
imkânlarının takibini yapacak.

Bu hizmet ile taşımacılar…
- İstihdam Teşvikleri Konusunda

Danışmanlık Hizmetleri ile 6111
Sayılı Kanun kapsamında, sigorta
işveren primlerinde nakden iade
hakkından faydalanılabilecektir.

- 6111 Sayılı Kanun ile sunulan
teşvik ile işverenlere geriye dönük
2011 yılına kadar nakden iade alma
hakkı ile yüksek kazanç elde etme
hakkı sağlanabilecektir. 

- BDO-Denet, UND üyelerinin
ihtiyaçlarını analiz ederek SGK
konularında genel danışmanlık
hizmeti sunacaktır.

- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Açısından Revizyon hizmeti ile
mevcut risklerin veya kullanım
imkanı olan avantajlar
belirlenecektir.

- İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik
Hukuku Açısından Aylık
Danışmanlık ve Sirküler Hizmeti ile
hem güncel mevzuat değişiklikleri
hem de firma işleyişinde karşılaşılan
güncel sorunlara ilişkin yaratıcı ve

kurtarıcı çözümler sunulabilecektir.
- İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik

Hukuku Kapsamında Verilen Diğer
Hizmetler: Asgari işçilik ve uzlaşma
konularında danışmanlık hizmetleri,
iş ve sosyal güvenlik mevzuatı
hakkında eğitim ve seminer
hizmetleri, bordrolama hizmetleri,
denetim ve teftişlerde refakat
hizmetleri diğer hizmet alanlarını
oluşturmaktadır. ■

UND - BDO İşbirliği İle 

"SGK İşveren Primlerinde
Nakden İade" hakkı
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Hayatın tanımı için,
“kazanılan bilgi
birikimi ve
deneyimlerin
bileşkesidir” denir.
Ayrı ayrı elde
edilen bu bileşimin
birbirini bulması ve
genişlemesi için
deneyimlerden oluşan bu
birikimin aktarılması gerekir. Bu
aktarıma ise tarih diyoruz.

Tarih, ikiye ayrılır: Resmi tarih ve
sözlü tarih. Resmi tarih, kuru
kuru anlatır neler olup bittiğini,

şu zamanda, burada, şu, şu, şu kişiler
(veya devletler) arasında bunlar
olmuştur der. Duygu yoktur resmi
tarihte, insanların düşünceleri de yer
almaz. Yenilenler ise hiç bulunmaz.
Oysa sözlü tarih yaşanmışlıkları aktarır
bizlere. Kimi yerde yanlışı da olur
ve/veya unutulmuş da olur önemli
noktalar. Onu da bir başkası tamamlar.

Anılar… anılar
Yaşadıklarımızdan

öğreneceklerimiz varsa, en çok da
anılarımızı yazmalıyız. Yanlışları da
yanılgıları da içeren anılarımız, bizden
sonrakileri taşır ileriye, güneşli güzel
günlere.

Karayoluyla yolcu taşımacılığı
sektörünün “ayaklı kütüphanesi”
olarak tanımlanan, müthiş güçlü
hafızası ile her şeyi yeri, zamanı ve
kişileriyle anımsayan, otobüsçülerin
“Türker Ağabey”i, Türker Başkurt
kendisinin ve otobüsçülüğün tarihini
yazdı. “Örümcek” adını koyduğu bu
anılar -aslında daha çok da gizli
öğütlerle, rehberlikle dolu- kitabında,
bir anlamda Türkiye’yi de anlatıyor.

Hepimizin hikayesi…
“Anlatılan bizim hikayemizdir”

denir ya, ulaştırma hizmeti veren
otobüsçüler (diğerleri de öyle, ama
onların tarihi bu kadar renkli midir,
bilemiyoruz, onların da kağıda kaleme
sarılmalarının zamanı geldi de geçiyor
bile) köylerden şehirlere, kırsal
alanlardan fabrikalara, işçiden hastaya,

askerden
öğrenciye
her
kesimden
herkesi
taşıdıkları
için
gerçekten
Türkiye’yi
tanıyanlardır
ve bizim de
hikayemizi
anlatırlar. 

1950-
1960’ların
İstanbul’u,
insanların
ilişkileri, kavgaları,
eğlenceleri bize o
dönemin sosyolojik
tarihini de anlatır.
Birbirlerine
seslenişleri, hinlikleri, hazırcevap
oluşları, pratik zekâları ile yaşamı
tanırız. Dükkanları, sokakları,
kaldırımları, binaları, işyerleri ile geniş
bir anlatımdır bu. Sirkeci’deki
otobüsçünün çığırtkanı ile günümüzde
istenmediği için kalmayan çığırtkan
(ayakçı deniyordu son zamanlarda,
düştüğü durumu siz
değerlendirin)
arasındaki değişim
aslında bir hayatın
anlatımıdır.

Önce
dostluk…

Türker Başkurt,
çocukluktan
başlayarak günümüze
taşıdığı anılarında
otobüsçülüğün
gelişimini de
anlatıyor… Sektöre
yaptıkları,
kazandırdıkları,
karşılıklı görüş
alışverişiyle bir adım
daha ileriye gitmeyi hedeflediğini
anlatıyor. En çok da, otobüsçülerin
güvenilir, saygın kişiler olduğunu
anlatıyor. Tabii, hemen, ‘eskidenmiş o’
dediğinizi duyar gibiyim. Peki, bu
özelliğinizi, güzelliğinizi kim neden
yok etti. Düşündünüz mü? Ne oldu da
bu hale geldiniz? Neden kalmadı o

saygınlık ve güvenilirlik? Biraz da
çuvaldızı kendinize batırmanız
gerekmez mi?

“Hiç düşmanım olmadı” diyor
Türker Ağabey. Nasıl olur,
sektörde, bırakın rakipleri, aynı
firma içinde çalışanların bile
birbiriyle kavgalı olduğunu
görünce, pek doğru söylemediğini
düşünüyorsunuz değil mi? Empati
denilen kendisini karşısındakinin
yerine koyup da öyle davranmayı

düstur edinmiş kişilerin
yaklaşımı ile mümkün bu. “…

bana bir adım gelene iki adım
giderek önem verdim” diyor

Türker Başkurt. Sahi, esnek
ve hoşgörülü yaklaşırsanız,

karşınızdakine değer
verirseniz, onun

görüşlerinin de önemli
olduğunu, üzerine

tartışılabileceğini
kabul ederseniz

sorunları çözen
olursunuz, el

üstünde
tutulursunuz.

Tiyatro
da var…

Çocukluktan başlayan, öğrencilik
ile süren, askerlikle bağlantılı, çalışma
hayatını anlatan Türker Başkurt’un
Kavga ettiği, yaralandığı, telefonda
ağzına geleni saydığı, ama hemen
ardından yaptığının hatalı olduğunu
anlayıp da özür dilediği anıları da var.
Bir de “hayat üniversitesi” denilen,
kaderin ders verdiği cezaevi anıları da

var. O dört duvar
arasında yaşananlar
pekiştiriyor aradaki
ilişkiyi doğal olarak.
Tiyatro yapıyor
arkadaşlarıyla,
mahkum
oyuncularla… Bu
öyle kolay bir şey
değil, büyük cesaret
işi. Sonuç ise başarılı
tabii ki. Acısı tatlısıyla
hepsi birbirinden
hakiki. 

Anlıyorum,
“hakiki” olduğunu
nereden biliyorsun
diye soracaksınız. Her
bir otobüs firmasının
“öz”, “hakiki”, “asıl”
ön adıyla gerçekçilik

yarışında olduğu bir sektörde bu
güveni nereden buluyorsun,
düşüncesinde haklısınız. “Kitaplarımı
topladım” diyor, bir cezaevinden
diğerine nakledilirken, “kitaplarımı
dizdim” diyor bir başka naklini
anlatırken. Kitap okuyan, tiyatro yapan
hakikati anlatır. Hakiki Türkiye’nin,
hakiki sektörünü, hakiki insanlarını,
hakiki yaşanmışlıklarını öğrenmek
için…

İyi okumalar… ■

Türker Başkurt’un öz yaşam öyküsü ve otobüsçülük tarihi

Korkut
AKIN

cumhuraral@gmail.com

Cumhur
Aral

İnsan Objektif
Olmaz

Kötülük bulaşıcıdır diye bir yazı
yazdığımı biliyorum, ama itiraf
etmeliyim ki, tembellik de

bulaşıcıymış. Uzun bir mola sonrası yine bir
aradayız.

Nasıl ki gemiden atılan tahta parçası bir
süre daha rotayı takip eder sonrasında
zaman geçtikçe gemiden uzaklaşır ise
bizimki de aynı böyle oldu. Yazmaya ara
verince tekrar dönmek kolay olmuyor.

Şimdi takipçiler için her an yaşadığımız
ama farkında olmadığımız bir etkiden söz
edeceğim:

I. Dünya Savaşında, Amerikalı bir
psikolog tarafından, komutanlar üzerinde bir
araştırma yapıldı. Her komutana, bağlı
askerlerinin fiziksel yetenekleri, zekâları,
emirleri uygulama becerileri hakkında
sorular soruldu. Komutanların, “üstün asker”
olarak nitelendirdikleri bütün askerler,
sağlam yapılı ve yakışıklıydılar. Şaşırtıcı
olan, bu askerlerin hepsi aynı zamanda, iyi
nişancı, disiplinli, kararlı, zeki, fedakâr,
liderlik yetkinlikleri olan askerlerdi.

Komutanların, askerlerin dış
görünüşlerinden etkilenip, onlara -gerçekte
var olmayan- pek çok olumlu özellikler
atfetmesine, “Halo Etkisi” adını verildi. 

Halo etkisi, hayatımızın her alanında
hepimizin içine düştüğü bir yanılsamadır.
Hepimizde, yakışıklı veya güzel insanların
daha zeki, daha akıllı olduklarına inanma
eğilimi vardır. Başarılı insanların, hayatı
boyunca hep doğru kararlar verdiği için
başarılı olduğunu zannedilir.

Bir insan ya da bir şirketin başarısını
açıklarken, aslında gerçekten var olmayan
birçok özelliği o insan ya da o şirkete
atfedilmesinin nedeni, insan zihninin
çelişkileri ve karmaşıklığı sevmemesi
yüzündendir. İnsan zihni birbiriyle çelişen
fikirleri aynı anda barındırmayı sevmediği
için, kendi içinde bir tutarlılığı olan
nedensellikler üretir. Başarılı bir insan ya da
bir şirkete, bütün olumlu özellikleri atfetmesi
ve olumsuz olan özellikleri görmemesi bu
yüzdendir.

Karşılaşılan durumların nedenlerini
anlamlandırma ihtiyacı, insanın çevresini
kontrol edip kendini güvende hissetme
güdüsünden kaynaklanır.Bu, belirsizliklerle
dolu bir dünyada, önünü görme, kendisine
bir yol haritası oluşturma ihtiyacından
kaynaklanır. Bu içgüdüyle insan etrafında
olan biten her şeye, insanların
davranışlarına, olayların akışına çeşitli
nedenler atfederek, bir açıklama getirir.

Bu temel güdü, tüketim davranışları ile
marka tercihlerini de etkiler. Çoğunluk, bir
markanın sadece bir özelliğini beğendiği
zaman, o markanın diğer bütün
özelliklerinin de olumlu olduğu
genellemesini yapar. İnsanlar, en çok satan
markanın bütün özelliklerinin üstün
olduğunu düşünür. 

Olumlu bir algı yaratmış bir markanın
yaşattığı kötü bir deneyimi tüketiciler,
markanın kontrolü dışındaki etmenlere
bağlarlar. Ama olumsuz bir algıya sahip
başka bir şirketin her hatası, kötü yönetime
bağlanır. Marka yönetmek, bu nedenle
önemlidir. Marka ne kadar yüksek bir itibara
sahipse tüketiciler -gerçek olsun veya
olmasın- markaya o derece olumlu
özellikler atfederler.

Halo etkisi hayatımızın her alanında
kendini gösterir. Sadece firmaları değil,
kişisel hayatımız üzerinde de son derece
etkilidir. Bizim tavır ve davranışlarımızı
değerlendiren insanlar, tek bir
davranışımızdan bizim hakkımızda
genellemeler yaparlar. Biz de başkalarını bu
şekilde yargılarız. Her gün karşılaştığımız
insanları, olayları çoğunlukla Halo etkisi
altında değerlendiririz.

İnsanın, siyah-beyaz düşünmek kolayına
gelir. Eğer, bir insan hakkında olumlu bir
izlenime sahipse, onun hatalarını görmez,
göremez.

Günümüzde siyasetten tutunda ticaret
ve hatta sporda bile bu etkileri görmekteyiz.
Bizler de bu etkiyle değerlendirildiğimizi
unutmadan; insanın böyle bir özelliğe sahip
olduğunu bilmek, hem algımızı hem de
markaların algısını yönetirken hep aklımızda
tutmamız gereken bir gerçek olmalıdır. ■

Okul Servis Araçları
Yönetmeliği ile ilgili
olarak TŞOF
organizasyonunda 50 ilin
servisçiler oda başkanları
Ankara’da buluştu.

Türkiye Şoförler ve
Otomobilciler
Federasyonu (TŞOF)

organizasyonunda Ankara’da
Latanya Hotel’de 50 ilin
servisçi oda başkanları bir
araya geldi. Toplantıya
Emniyet Genel Müdürlüğü
Trafik Uygulama ve
Denetleme Daire Başkan
Yardımcısı Kayhan Keser,
Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Daire Başkanı
Hünkar Urfalıoğlu, Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Karayolu
Düzenleme Genel
Müdürlüğünden Zerrin Aras
ve Bilal Uludağ,  Türk
Standartları Enstitüsü Daire
Başkanı Ali Bengi de katıldı.  

Yönetmelik ve
sonrasında çıkarılan
düzenlemeler 

TŞOF Başkanı Fevzi
Apaydın yönetiminde
gerçekleştirilen toplantının tek
bir gündemi 25 Ekim 2017
tarihinde yayınlanan Okul
Servis Araçları Yönetmeliği
sonrasında Milli Eğitim
Bakanlığı’nca 15 Ocak 2018
tarihinde yayınlanan Okul
Servis Araçlarının

Çalıştırılmasına Yönelik Usul
ve Esaslarla ilgili ve  31 Ocak
2018 tarihinde Ulaştırma
Bakanlığı’nca yayınlanan Okul
Servis Araçlarında
Kullanılacak Koltuklarda
Oturmaya Duyarlı Sensörlü
Sistemler Konulu genelge
oldu. Toplantı sonrasında
çıkan görüşler rapor halinde
Bakanlıklara TŞOF tarafından
sunulacak. 

Ağır maliyetler yüklüyor 
Servisçiler, yaptıkları

değerlendirmelerde sensör, üç
noktalı emniyet kemeri, iç, dış
kamera ve 30 gün kayıt
zorunluluğu ile renkli cam
düzenlemesinin çok ağır
maliyetler getirdiğine dikkat
çektiler. Bunun yanı sıra gerek
belediye sınırları içindeki
servis taşımalarında, gerekse
belediye sınırları
dışına/dışından yapılan
taşımalarda, bilhassa son

dönemde yürürlüğe giren
düzenlemelerden
kaynaklanan sorunlar,
toplantıya katılan Bakanlık
temsilcilerine aktarılarak, bir
an önce iyileştirme yapılması
gerektiği, ifade edildi.
Toplantıda konuşan İSAROD

Başkanı Hamza Öztürk, ağır
maliyetler getiren araç içi ve
dışı kamera ve 30 gün kayıt
zorunluluğunun kamuda
hizmet veren otobüslerden,
özel halk otobüslerinden ve
ticari taksilerden
istenmediğine dikkat çekti.

Öztürk, “Toplu taşımanın
diğer sistemlerden
istenmeyen kamera
zorunluluğu niye servisçilere
getirildi. Ayrıca araç içindeki
kamera zorunluluğunun özel
hayata müdahale açısından da
sakıncaları bulunuyor” dedi. ■

Servisçiler “Yönetmelik” için buluştu

Fevzi
Apaydın

“Samsun istikametinden gelip…”

Trak güvenliği
önceliğmizdir!

Araçlarımızı ve
personelimizi titizlikle

kontrol edelim.
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Aras Akademi 

Brandon Hall’dan gümüş
ödülle döndü!

Dijital Dünyanın Sürücüleri İçin 

Webnak’tan Hediye Fırsatı

Lojistik sektörünü dijital ortama taşıyan ve sunduğu ücretsiz
sigorta hizmetiyle firmaların ürünlerini güvence altına alan
Webnak, sürücüler için sunduğu fırsatlara bir yenisini daha

ekledi. “Webnak Sürücü Programı” uygulamasını kullanan
sürücüler, kazandıkları puanlarla farklı hediyeler kazanma fırsatı
yakalayacak. Webnak’la taşıma yapıp, konum bilgilerini sürekli
açık tutan sürücüler yıl boyunca topladığı puanlar ile kazandığı
puana uygun dilediği hediyeyi alabilirken; Samsung telefon, LG
televizyon ve hepsiburada.com’dan hediye kazanma şansına da
sahip olacak. 

Webnak uygulamasını kullanan ve bu sayede taşıma yapan
sürücüler, belgelerini sistem üzerinden yüklemesi halinde
Webnak’tan alınan her yük için 1000 puan kazanacak.
Uygulamasını ve konumunu açık tutan sürücüler ise her gün
için ekstra 125 puan daha kazanabilecek. ■

Goodyear Türkiye Bayileri buluştu
Goodyear’ın bayileriyle

2017 başarılarını
kutlamak, 2018

stratejilerini paylaşmak üzere bir
araya geldiği buluşması 9-10
Şubat tarihlerinde İstanbul’da
gerçekleşti.  Goodyear’ın
İstanbul’daki yeni ofisinde
yaklaşık 150 bayinin katıldığı
toplantıda açılış konuşmasını
yapan Goodyear Genel Müdürü

Pietro Saletta, şirketin 2017
başarısına vurgu yaparak, bu
başarıda emeği geçen tüm
çalışanlarına ve bayilerine
teşekkür etti. 

2017’ye dair
değerlendirmelerde bulunan
Saletta, “2017’de hem tüketici
lastiklerinde hem ticari lastik
segmentinde pazar payımızı
artırdık. 2018’de de fark yaratan

üstün kaliteli ürünlerimizle
mevcut pazar payımızı artırmayı
hedefliyoruz. Bütün bu başarının
ardında Goodyear ailesinin
vazgeçilmez üyeleri olan
bayilerimizin emeği yatıyor” dedi.

2018 iş planları ve projelerine
dair konuların yer aldığı
toplantıda Goodyear Tüketici
Lastikleri Direktörü Mahmut
Sarıoğlu, “Dağıtım ağımızı

genişletmeyi ve son kullanıcıya
yönelik tasarlanan
kampanyalarımızı artırmayı
hedefliyoruz” diye konuştu

Goodyear Ticari Lastikler
Direktörü Şaban Güngör de
2017’de ticari lastik işinde öncelikli
olarak yeni müşteriler ve filolar
kazanmak ve servis kalitesini
artırmak üzerinde çalıştıklarını,
2018’de de yeni ürünlerin

eklenmesiyle bu hedefleri daha
ileriye taşıyacaklarını aktardı.

Toplantının son bölümünde ise
Atilla Yeşilada, Türkiye ekonomisi
hakkında  bir konuşma yaptı.
Goodyear merkez ofisinde yapılan
toplantının ardından Rahmi M.
Koç Müzesi’ne geçen bayiler ve
eşleri ile Goodyear ekibi, Selami
Şahin konseriyle şirketin 2017
başarısını kutladı. ■

Dünyanın önemli
danışmanlık
şirketlerinden

Brandon Hall tarafından
15’den fazla ülke ve 25’in
üzerinde sektörden toplam
700 önemli firmanın katılımı
ile bu yıl 23’üncüsü
düzenlenen uluslararası
Brandon Hall Mükemmellik
Ödülleri, 1 Şubat’ta ABD’nin
Miami kentinde düzenlenen
bir törenle sahiplerine teslim
edildi. 

Aras Kargo’nun,
çalışanlarının işe
başlangıçtaki oryantasyon
süreçlerini daha etkin kılmak
amacıyla üç yıl önce Aras
Akademi bünyesinde hizmete
soktuğu İlk Adım Okulları,
“Öğrenmede Oyun ve
Simülasyonların En İyi
Kullanımı” kategorisinde
gümüş ödüle layık görüldü.
İşe yeni başlayan çalışanların
tüm süreçleri birebir
deneyimleyerek,
müşterilerine doğru ve daha
kaliteli hizmet vermelerini
sağlamak amacıyla ilk defa
2014 yılında uygulamaya

başlanan İlk Adım Okulları, bu
ödülle beraber uluslararası
prestije sahip üçüncü
ödülünü kazanmayı başardı. 

Aras Kargo Genel
Müdürü Hikmet Nuri
Bulduk, “Sahip olduğumuz
yerel bilgi birikimi ve küresel
perspektifimiz doğrultusunda
kargo sektörünün öncüsüyüz.
İlk Adım Okulları projesi de bu
vizyonun bir parçası” dedi. ■

2017 başarılarını kutlamak için

 Mükemmel performansı 
 kilometrelerce yașayın! 

Mükemmel kilometre performansı ve kaplanabilirlik

HCT Teknolojisi ile ısıya ve yüke dayanıklılık

M+S ve 3PMSF özellikleri ile kıș yönetmeliğine uygunluk 
ve karlı zeminlerde çekiș performansı

Detaylı bilgi için: goodyear.com.tr

*Regional RHD II HCT 3PMSF, 
Regional RHT II HCT M+S

özelliği tașımaktadır.

Regional
RHD II HCT

Regional
RHT II HCT

Regional
RHS II HCT
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Nuri

Bulduk
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