
E
konominin lokomotifi olan
taşımacılık sektörü 2015 yılına,
kazanamadığı paralar üzerinden

zamlı ödemelerle giriyor. 

Yılın son döneminde büyük oranda
düşen petrol fiyatıyla sevinen, ancak bu
düşüşün taşıma ücretlerine de olumsuz
yansıyabileceğinden korkan; ayrıca
ucuz petrolün 2015’te sürüp
sürmeyeceği konusunda ikircikli olan
taşımacılık sektörüne ilk olumsuz haber
ceza ve işlem ücretlerinden geldi. Zamlı
ödemeler 2015’te taşımacıları epey
üzeceğe benziyor. 

Yeniden değerleme

İlgili mevzuata göre pek çok ceza ve
işlem ücretindeki artışların
hesaplanmasında esas alınan yeniden
değerleme oranı, Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği ile 2014 yılı için yüzde
10,11 olarak belirlendi. 

KTK idari para cezaları

2015 yılında belgesiz taşımacılığa ve
sorumluluk sigortasız yolcu
taşımacılığına, gerekli tedbirlerin
alınmadığı taşımacılığa 1144 TL;
biletsiz, taşıma sözleşmesiz, taşıma
senetsiz taşımalar ile ücret veya zaman
tarifesine aykırılığa 571 TL; SRC’siz
şoförlere 227 TL ve SRC’siz şoför
çalıştıranlara 571 TL ceza uygulanacak.  

KTK belge ücretleri

Yeni B1 için 96 bin 879 TL; B2 için 48 bin
437 TL; D1 için 58 bin 179 TL; D2 için 29
bin 63 TL; C2 için 77 bin 504 TL; K1 için
19 bin 372 TL; kendi işinde taşımacılık
(B3, C1, D3, K2) için 9 bin 685 TL
ödenecek. Sadece kamyonetle kendi
taşıma işini yapan K2’lere yüzde 90
indirim var: 968 TL. Her bir taşıt kartı ve
uyarma 90 TL. 

Taşıt muayenesi 

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için
245, 44 TL; otomobil, minibüs,
kamyonet, römork ve yarı römork için
181,72 TL KDV dahil araç muayene
ücreti alınacak.

Diğer ücretler

İlgili yönetmeliğe göre kış lastiği
takmayanlara 571 TL ceza uygulanacak.
Karayolları Trafik Kanununa göre
uygulanan çeşitli cezalar da aynı oranda
arttı. Motorlu taşıt vergileri de 2015 için
yeniden zamlı olarak belirlendi. 

Taşımacılar dikkat!

2015 yılı bütçe gelirleri arasında yer alan
trafik cezası beklentilerinde önemli bir
artış görülüyor. Bu da 2015 yılı içinde
daha fazla ceza kesileceği anlamına
geliyor. ■
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2015 barış ve huzur
getirsin...
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● Tüm idari para cezaları ve
belge ücretleri yüzde 10,11
oranında zamlandı. 

Yeni yılda taşımacıları artan ceza ve işlem ücretleri bekliyor

● Büyük taşıtlar 245, 44 TL;
küçükler ise 181,72 TL
muayene ücreti ödeyecek.
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● Kış lastiği takmayan ticari
taşıt sahiplerine 571 TL ceza
uygulanacak. 
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Yeni yılın sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı geçmesini dileriz.
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İstanbul Ticaret Odası, 
firmaların temsilcisi İSTAB,
esnaf temsilcisi 
İSAROD, 
ULAŞ-İŞ 
Sendikası,
İS-DER 
biraraya 
geldi.

Plaka tahdidi istiyoruz
Servis taşımacılığının bütün bileşenleri tek bir hedefe kilitlendi:

Otokar standında 

10 metrelik Doruk

Anadolu Isuzu 
yeni nesil araçlarını tanıttı

ZF 2015’te 100’üncü

yılını kutlayacak

Metin
Ünlü

Atilla
Hassas

KARSAN ürünleri ilgi çekti

7. Uluslararası Ulaşım Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı yapıldı

Toplu ulaşımda 4S dönemi ZAMLI 2015
Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve
Satış Müdürü Burak Tarım:

Kural koyucunun kararlılığı
pazarı belirleyecek

Kayseri ulaşımına  30 CNG’li Avenue
Kayseri’de ihalesi yapılan 30 adetlik CNG’li
Avenue araçların Nisan ayında teslim
edileceğini açıklayan Temsa Genel Müdürü
Dinçer Çelik, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne
ve esnaf odasına bize güvenleri için teşekkür
ediyoruz” dedi. ■ 12’de

Hayri
Naziksoy

Dinçer
Çelik

TÖHOB Genel Sekreteri Onur Orhon: 

Ücretsiz taşımaya
çözüm bekliyoruz

İBB Genel Sekreteri

Hayri Baraçlı: 

Halk otobüsçülerle

görüşeceğiz ■ 7’de

7’de

İETT Genel Müdürü
Mümin Kahveci,
“Kentlerin nüfusu
arttıkça toplu ulaşımın
yenilikçi fikirler ve son
teknolojinin
kullanıldığı
yapılandırmalarla
desteklenmesi ve
geliştirilmesi
gerekiyor” dedi.

İdari para cezaları ve belge ücretleri listesi
www.tasimadunyasi.com sitesinde.
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Hasmer’den Çe-Tur’a 20 Sprinter 
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Mercedes-Benz Türk Bayisi Gelecek Otomotiv
yatırımda hız kesmiyor 

İstanbul ve Mardin’e
20 milyon Euro yatırım 

Hekim
Toloğ Röporta
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Dunning- Kruger Sendromu / Hoş
Geldin 2014 / Cari Açık Çok mu
Cari? / Çünkü Türkiye Hepimizin /

Kalkınma Zamanı mı Geldi? / Güç
Ekonomide! / Ulusal Yatırım, Ulusal Maliyet
/ Yazılım mı, Döner mi? / Girişimci
Girişiyor da; ya Yatırımcı? / İşimize
Bakalım... / Finansman Ucuzlayacak mı? /
İşimize Bakıyoruz... / Kırılganlık Yok… /
Krizin Ertesi Evrim / 2023 Hedefleri Yüksek
Kaliteli İstihdam Gerektirir / Trafik Sigortası,
Nasıl Bir Sigorta? / 2008 Krizi Meyve
Veriyor / Tutun Dünyanın Eksenini / Soma
mı, Kalkınma mı? / İnsanı Yaşat ki Devlet
Yaşasın / Kalkınmacılar ile Büyümeciler /
Hem Büyü Hem Kalkın / Senin Sigortan Var
mı? / Enerji Fazla Geliyor / Süreçlerimizi
İyileştiriyoruz, Çok Açık / Rakam Bilir
misiniz? / Rakibe İnsaf Olmaz / Çalış, Senin
de Olur / Bayram Kime, Barış Kime? / İş
Modeli / Haritalar Konuşuyor, Anlayalım /
Dünya Bizim Değil / Bu Memleket Bizim /
Sonuçların Kalitesi / Kuzey, Güney, Doğu,
Batı / Bir Haftanın Panoraması / Ali Osman
Ulusoy / Aramayın Eksen Burada / Ekonomi
mi, Siyaset mi? / Cumhuriyet ve Demokrasi
/ Önce Ülkem, Sonra İlkem / 10 Kasım'larda
Düşün / Yeni İdeoloji: Lojistik / 2008, 6’ncı
Yılında… Sonuncusu da 2014'deki
Başlıklarımız. 

Her yazıdan tek bir cümle
seçtim, aşağıdaki derleme
oluştu, özet niyetine... 

- "Ulusumun çıkarları için, Başkanımın
talimatları doğrultusunda, Ulusal sırlarımı
koruyarak, uluslararası bilgi toplamak" imiş
görevi, CIA örgütünün.

- "Büyümeyi kalkınmaya çevirmek,
temel hak ve özgürlükleri geliştirmek, temel
ve mesleki eğitim kalitemizi yükseltmek,
katma değeri arttırmak 2023 hedeflerimizin
gerçekleşmesi için temel gereklerdir" diyor
Çalışma Bakanı.

- Almanya 1.136 adet mahkemede 5
bin savcı ile çalışıyor; Türkiye 5.767 adet
mahkemede 4 bin savcı ile… (2010-2014
Strateji Belgesi'nden).

- Konunun ‘Bilenler'i yine “Yapısal
İyileştirme”lerden konuşmaya başladılar;
katma değerli üretim, tasarım ve
yenilikçilik, Ar-Ge verimliliği…

- Türkiye'de zengin yüzde 20'nin
ulaştırma harcamaları yüzde 22 iken; en
yoksul yüzde 20 dilimin ulaştırma
harcaması kendi bütçelerinin yüzde 6'sı
kadar.

- OECD ülkelerinde yüzde 25 olan orta
eğitim düzeyinin altındaki yetişkin nüfusu,
Türkiye'de yüzde 68. Seçmeli olan satranç
dersini sadece 8 öğrenci seçmiş. 

-  Çalışma yaşındaki nüfusumuzun
yüzde 70'i orta öğretim mezunu bile değil.

- Üstün kaliteli jüri, döner imalatçısı
girişimcimizi Türkiye'yi,  hem de Avrupa
arenasında, temsil etmesi için Yılın
Girişimcisi seçti.

- Bazı veya bazen şirketler vicdanlarını
temizlemek isteyebiliyorlar. Her
abonesinden 1 (bir) TL ayırsa 35 milyon TL
edecek! Kim vermez ki…

- 300'den fazla konu devlet destekleri

ile ilgili iken, sadece 45 konu kayıt dışı
ekonomi ile ilgili çıktı.

- Mustafa Kemal kurtuluş savaşı
kazanarak devlet kurması ile; Churchill ise
iki dünya savaşını da yönlendirmesi ile
tarihe geçerler.

- Çin'in kredi miktarı yüzde 230
(2002'de yüzde 80 imiş). Türkiye'nin kredi
miktarı yüzde 60.

- Denize açılmışsan; kamaranı değil
gemini düşüneceksin.

- Üniversiteye girmek isteyen
öğrenciler, bu sınavda 40 üzerinden 6,1
aldılar. 100 üzerinden 15 puan…

- 2013 yılı kapanış raporlarından prim
toplamları ile tazminat toplamlarına
baktım. Yürüyen tüm davalar tazminatla
sonuçlansa bile, trafik sigortası başa baş,
zorunlu koltuk sigortası 4 milyon TL kârlı,
taşımacılık sigortası 5 milyon TL zararlı
kapatıyor.

- Dünya Bankası'nda, ABD
Hazinesi'nde, IMF'de yetkili olmuş,
ekonomi profesörü Joseph Stiglitz, “Her
sıkıştıklarında sorunlarını devletler
çözdüğüne göre, serbest piyasacıları
devletlerin yönetmesi gerekli demektir”
diyor.

- IMF, gelir oluşması ve harcama
yapmaları için düşük gelirli ülkelerde
yatırımları arttırmayı öneriyor.

- Soma madeninden kurtulmuş işçi,
"İşçinin hakkı olmaz, geçim bindirmiş,
çalışacaksın mecburi" derken temel hakları
dile getiriyor…

- Rekabetçi olan bu işgücünün
verimliliği 133’üncü sırada, eğitimi
124’üncü sırada, işgücünün yönetim ilişkisi
125’inci sırada.

- Büyümede 2001 yılını başlangıç
alırsak; 2013 sonunda AB yüzde 110'da,
Polonya yüzde 160'ta, Türkiye yüzde
180'de.

- İngiltere ekonomisinden önemli bir
kişi geçen hafta  "Kâr yerine insani değerleri
koyarsak dünya değişir" dedi… Kâr
‘büyümeci'nin, insani değer
‘kalkınmacı'nın dili.

- 5 Haziran Dünya Çevre Gününde 1
milyar zenginin dünya gelirinden yüzde 74;
1 milyar fakirin de yüzde 1,2 aldığı
açıklandı. 

- Halbuki metrekarede Türkiye'nin
yarısı kadar güneş ışınımı alan ve
Türkiye'nin yarısından küçük olan
Almanya'ya bakarsak, Türkiye'nin sahip
olduğu müthiş potansiyel ortaya çıkıyor.

- Bu yılın başında, sadece 2,4 puan
büyüyebileceğimize ağızbirliği yapmış olan
Dünya Bankası, bu tahminini yenileyerek
3,5 puana çıkardı.

- Türkiye'nin mevduatının yarısı
İstanbul'da. Muş'ta kişi başı mevduat yüzde
138 artmış ama sadece 1.100 TL'ye ulaşmış.

- Kazanırken rakibe insaf yok,
kaybederken yeninin hazırlığına hemen
başlayacaksın.

-  "Gelsin de Adanaspor'u şampiyon
yapsın; Almanya'yı herkes şampiyon yapar."

- Kısaca Türkiye'nin bin büyük sanayi
kuruluşu faaliyet kârlarının yarısını
bankalara veriyor. 

- İstanbul-Kars otobüs yolculuğunun 36
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Dört haftadır demiryolu
güzergahlarındaki çevresel
faktörlerle alınması gereken

önlemleri, en son Hollanda, İspanya
üzerinden Çek Cumhuriyeti örneğiyle
irdeledik. Buradan yola çıkarak hem
ülkemizdeki hızlı demiryolu
gelişmesine hem de giderek artan
güzergahlara ve seferlerine yönelik bir
durum muhasebesi yapmış
oluyoruz… Aşağıda ele aldığımız
değerlendirme Çek
Cumhuriyeti’ndeki bir yıllık dönemi
kapsamaktadır.

Değerlendirme
Elde edilen veriler, 2’si Ocak ayı,

15’i Şubat, 4’ü Mart, 5’i Nisan, 4’ü
Mayıs, 3’ü Haziran, 4’ü Temmuz, 5’i
Ağustos, 5’i Eylül, 4’ü Ekim, 4’ü
Kasım ve 5’i Aralık olmak üzere
gerçekleşen 60 hayvan-demiryolu
taşıtı çarpışması esasına göre çeşitli
prosedürlerin kombinasyonu olarak
değerlendirilmiştir (Şekil 1). 

Kruskal-Wallis ANOVA sayesinde
hayvan türleri arası önemli istatistiksel
farklılıklar kaydedilmiştir. Bu teste
göre, karaca ile sülün, karaca ile
yaban domuzu, karaca ile kızıl tilki ve
karaca ile yırtıcı kuş arasındaki
istatistiksel önem farkı hesaplanmıştır. 

Gözlemlenen hat kesiminde her
bir ay için hayvan-tren
çarpışmalarının düzenliliği ki kare ile
test edildiğinde aşağıdaki sonuçlara
ulaşılmıştır:

• Karaca-ki kare: 12.66667, sv =
11, p =0.315674

• Tavşan-ki kare: 6.800027, sv =
11, p = 0.815037

• Sülün-ki kare: 1.000000, sv =
1, p =0.317311

Sonuçlara göre önem derecesi
p= 0.05 olup hayvan-taşıt
çarpışmalarında aylara göre önemli
bir fark olmadığı görülmektedir. Şekil
2 ve Şekil 3’te çayır alanlarında en sık
kaza meydana gelen yerlerde türlere
göre değişim görülmektedir. Bu,
gözlemlenen hattın çevresindeki
arazinin yüzde 84,2 ile çayırlarla
kaplı olduğunu ve bu alanda
hayvanların besin için göç ettiğini
göstermektedir. 

Şekil 4 çayır alanlarda neden
hayvan-tren taşıtı kazalarının yoğun
yaşandığını daha açık göstermektedir.
Fakat Kruskal-Wallis ANOVA ise
çarpışmanın gerçekleştiği noktada
yersel farklılıklara önemli derecede
bir istatistiksel farklılık olmadığını
göstermektedir ve her bir bölgedeki
ilgili farklı ölçeklerin hesaba
alınmadığı da gerçektir. 

1999-2000 yılları
çalışması

Mevcut
durumda, bir sonraki
çalışma Çek
Cumhuriyeti’nde
Trhový Štěpánov ve
Benešov u Prahy arası
demiryolu hattında
yürütülmektedir.
Çalışma alan 33
km’lik bir hat olup
çok sayıda farklı
yaşam alanından
geçmekte ve konuya
daha kapsamlı bir
bakış açısı
gerektirmektedir. Bu hattaki ilk
araştırma 1999-2000 kışında
yapılmış olup hat boyunca belirli
sayıda yürüme çalışmalarını
içermekte, tren tarafından ezilen
hayvanların iskelet analizleri
yapılmaktadır. Analizler kazaya en
çok maruz kalan türlerin karacalar ve
tavşanlar olduğunu göstermektedir.
Kazaya maruz kalma oranları, yabani
tavşanlarda yüzde 32, toynaklılarda
yüzde 22, etoburlarda yüzde 18,
kuşlarda yüzde 10, böcekçillerde
yüzde 4 ve sürüngenlerde yüzde
2’dir. Bu bulgular hattın yarma ve
dolgularında belirgin bir yükseklik
engeli oluşturmadığı kesimlerdeki
ceset artıklarından elde edilmiştir.
Kotlandırılmış ve çalılıklarla çevrili
olan bu noktada, sülün ölüleri
bulunmuştur. Hattın yarma
bölgelerinde hareket halinde
karacalar olmasına karşın, bu geçiş
noktalarında veya civarında herhangi
bir karaca ölüsüne
rastlanmamaktadır. Bütün karaca
veya tavşan ölülerine hattın açık ve
düz kesimlerinde rastlanmakta olup
bu bölgeler hayvanların uzun süreli
ve düzenli olarak bulunduğu
yerlerdir. Çek Cumhuriyeti demiryolu
personeline göre en yoğun hayvan-
tren çarpışmaları gece saatleridir.
Mevcut çalışmaya kıyasla yaban
hayatında çarpışmalardan en çok
etkilenen türler tavşanlar ve
karacalardır. Mevcut çalışmaya göre
çarpışmalar en çok tarım
alanlarından geçen yerlerde
görülmektedir. 

Yeni bir çalışma
Mayıs 2006’da, Trhový

Štěpánov ve Benešov u Prahy
demiryolu hattında bir diğer
araştırma projesi yürütülmüştür.

İkinci araştırmanın
analizinde, karaca
ölümlerinde bir artış
gözlemlenmiştir.
Mevcut çalışmanın
sonuçlarına kıyasla,
bu çalışmada büyük
orman alanlarında
da yüksek miktarda
tren-hayvan
çarpışması olduğu
ortaya konmuştur. 

2008 yılında
Çek
Cumhuriyeti’nde
Moravya
Dağlarında yapılan
bir araştırma projesi

olduğu da bilinmektedir. Demiryolu
hattının 6 km’lik bir kesiminde
(Dobrá voda u Pelhřimova –
Hříběcí) demiryolu ulaştırmasına
bağlı olarak hangi türlerin en çok
tehdit altında olduğunun
tanımlanması amacıyla düzenli bir
değerlendirme için haftalık keşif
yürüyüşleri gerçekleştirilmiştir.
Hayvanlar, kan kokusu üzerine
eğitimli bir köpeğin de eşliğinde
tespit edilmiştir. Hemen hemen
bütün çalışma kesimi ormanlık bir
alandan geçmektedir. Bu hat sadece
bölgesel trenleri içermekte olup
kısıtlı bir demiryolu yük taşımacılığı
yapılmaktadır. Gözlem periyodunda
(1 yıl) 10 karaca, 3 tavşan ve 1 yaban
domuzu ölüsü bulunmuştur. 

Norveç’te çit uygulaması
Bir başka çalışmada, Norveç’

teki demiryolu hattı boyunca çit
uygulaması, peyzaj uygulaması ve

besin çeşitliliğinin etkinliği
incelenmiştir. 1.045 hayvan-taşıt
çarpışmasının kaydedildiği bir
lokasyonda, 1985’te başlatılan ve
1990’da tamamlanan çalışma
sürecinde memeli ölümlerinde yüzde
46’ya varan azalma tespit edilmiştir.
Peyzaj ve besin çeşitlendirmesi
uygulamalarının ölüm azaltmalarında
başarılı olduğu ispatlanmıştır.
Demiryolu hattı boyunca gürültü
bariyeri uygulaması da etkilidir, fakat
bu birçok hayvan için tümüyle bir
engel oluşturmakta, arazi
bölünmesine sebep olmakta ve
bariyer etkisinde önemli bir artışa
neden olmaktadır. Çit uygulamasının
etkinliği ise bu çalışmada sorgulanan
önemli bir noktadır. Çalışmanın
sonuçlarına göre hayvan ölümlerinin
azaltılması bağlamında en uygun
yöntem peyzaj çalışmasıdır. 

Bu araştırma ile bahsi edilen
çalışmaların kıyaslanmasıyla, Çek
Cumhuriyeti’nde lineer yapılarda
demiryolu hattından en çok etkilenen
türün karaca olduğu ve bunu tavşanın
takip ettiği sonucuna varılabilir.
Yabani hayvan türleri için, ölüm trafik
kazalarının en görünür etkisidir. Her
yıl milyonlarca hayvan kara
ulaştırmasından kaynaklı ölmekte
veya yaralanmaktadır. Son otuz yıldır
hayvanlara en yükü kaybı verdiren
insan aktivitesinin ulaştırma olduğu
ve avlanmayı bu konuda geride
bıraktığı düşünülmektedir. 

2015 yılının hepinize sağlık,
huzur, mutluluk ve başarı
getirmesini dilerim. ■

PROF. DR. 
MUSTAFA ILICALI 
mustafa.ilicali@bahcesehir.edu.tr

mustafa.ilicali@ibb.gov.tr
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anuray59@gmail.com

Akif
Nuray

saat olduğu yıllara, bugün nasıl da hayret ediyoruz,
değil mi?

- Bölge haritasında tek güvenlik ve demokrasi
adasıyız, çevremiz yanıyor iken.

- Dünya; yenilik, KOBİ, istihdam, ileri
teknoloji konuşurken; ilgili Bakanlarımızın sosyal
medya mesajlarında ‘yenilik’ yüzde 3, ‘KOBİ’
yüzde 2, ‘istihdam’ yüzde 1 ve ‘ileri teknoloji’ 0
(sıfır) pay almış. 

- İran; 2011 yılında 37 bin bilimsel yayın
yapıyor, Türkiye 31 bin. 2012 yılında Türkiye
azalmış, İran artmış. 

-  İşveren Mali Sorumluluk Sigortası gelişmiş
ülkelerde zorunlu, ülkemizde değil.

- Yunanistan'ın bile notunu 2 kademe birden
iyileştiren notveren kuruluşların; ihracatı,
bankacılığı, siyaseti, asayişi, borçluluk oranları,
yeterlik oranları pek çok  AB ülkesinden çok daha
iyi olan Türkiye hakkındaki tedirginlikleri hiç de
teknik değil. 

- Sanayi üretimi Temmuz'da yüzde 3,6 arttı,
içinde yatırım malı üretimi yüzde 9,4, dayanıklı
tüketim malları yüzde 6,4, dayanıksız tüketim
malları üretimi yüzde 5,8 büyüdü. 

- Ali Osman Bey, iş muhataplarının her birine,
tek tek, rütbesine bakmaksızın hatır güder,
sorumluluk tanır, yükümlülük verir.

- Vergi yükü yüzde 28'de sabit kalacak.
- Avrupa, dünya nüfusunun yüzde 7'sini ve

dünya gelirinin yüzde 11'ini oluştururken sosyal
güvenlik harcamaları dünyanın yüzde 54'ü. Zengin
komünizm değişecek! 

- Türkiye'nin 2014 turizm rakamları bu
tahmine destek veriyor. Turist sayısı yüzde 6
artarken, turizm gelirimiz yüzde 11 artmış. 

- Milyonlarca mültecinin sınırımızdan
girmesine bakmıyor da; kendilerinden gelen
kişilerin aynı sınırdan geçmesini antidemokratik
buluveriyor.

- Her 10 Kasım günü performans
değerlendirme günüdür. Üzülme günü değil!

- "Kaliteli demokrasi için seçim sisteminden,
partiler yasasından başlayarak gitmek lazım" diyen
MÜSİAD Başkanı, yapısal reformdan bahsediyor.

- 2023 hedeflerimizde ihracatımız 2,5 kat,
yurtiçi hasılamız 2 kat artıyor. Çok etkin bir lojistik
yönetimi, çok etkin bir ulaşım altyapısı gerekli
olacak.

-  Türkiye / Dünya 2014, 2015, 2016
büyümeleri (yüzde) 3/3,3; 3,2/3,6; 3,9/4 dizilişinde
görüyor.

- 1990 yılından başlayarak 2100 yılına doğru
dünya gelirinden ABD ve Avrupa'nın aldığı pay
azalacak, Asya ve Afrika'nın payı yükselecek.
Asya'nın payı 2,5 kat, Afrika'nın payı yaklaşık 10
kat artıyor… Ama İhracat yüzde 8; Finans-Sigorta
yüzde 5,2; katma değeri çok yüksek olan Turizm
yüzde 4; İmalat yüzde 2,2 büyümüş. 

Yeni yılınız kutlu, bereketli, verimli olsun. ■

2014'deki Başlıklarımız
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İTO olarak sizi destekliyoruz 

İbrahim Çağlar: “Şu anda bir
araba alabilen trafiğe çıkıyor.
Herkesin bu işi yapmaması
gerekiyor. Bu işi nitelikli kişilerin
yapması gerekiyor. Büyükşehir
belediyesinin rant oluşturma
yönünde bir endişesi var.
Doğrudur, böyle bir rant
oluşabilir. Bunun illa ki bir
çözümü bulunur. Ama biz
İstanbul Ticaret Odası olarak,
plaka tahdidinin getirilmesini,
yerinde bir karar olacağını
düşünüyoruz. Bunun yapılması,
belirli bir standardının
oturtulması lazım.”

Sektör kan kaybediyor

Ali Bayraktaroğlu: “Son 5
yılda sektörümüz her anlamda,
kan kaybediyor. Rekabet bugün
had safhaya ulaştı. Kimse
hayatından memnun değil.
Sektör 3 yıl öncenin taşıma
fiyatları ile hizmet veriyor. Bu
suyla bu değirmen artık
dönmüyor. Bu durumdan
işverenlerimiz kar ediyor. Böyle
giderse 3-5 yıl içinde ne
çalıştıracak tedarikçi ne de iş
alacak şirket kalacak. Maalesef
yok olup gideceğiz. Biz plaka
tahdidi ile artık bu öldürücü
rekabetin azalacağına, sektöre
bilinçsiz girişlerin biteceğine,
korsan servisin önleneceğine,
trafiğe ciddi katkısı olacağına ve
çocuklarımızın güvenli bir taşıma
hizmeti alacağına inanıyoruz.
Bundan sonra tüm sektör
temsilcileri ile beraberce yazılı
sözlü ve hukuki süreçleri
yürüteceğiz. Biz yeni bir belge
istemiyoruz. Servis
taşımacılığında sınırlandırma
istiyoruz.”

50 bin mutsuz servisçi 

Hakan Orduhan:
“İstanbul’da 50 binin üzerinde
servis aracı var. 50 bin de mutsuz
servis işletmecisi var. Hizmeti
alanın da verenin de mutlu
olmadığı, işletenin de mutlu
olmadığı, bir sektör var. Bu
sektörün yaşadığı sorunların
bitmesinin ve sürdürülebilir bir
faaliyet olarak hayatına devam
etmesinin bir tek çözümü kaldı. O
da plaka tahdidi uygulamasıdır.
Biz bugün sektör paydaşları
olarak, plaka tahdidi
uygulamasını yürekten
destekliyoruz. Bunun olması için
elimizden ne geliyorsa
yapacağız.”

Herkes sıkıntılı 

Hamza Öztürk: “Yıllardan
beri plaka tahdidi dedik. Biz plaka
tahdidini rant olsun diye
istemediğimizi defalarca dile
getirdik. Plaka tahdidi esnafın
sosyal güvencesidir, bunun için
istiyoruz. Esnafımızın her türlü
sosyal
güvencesi
olsun
istiyoruz.
2013 yılının
11
Mayısı’nda
10 bin
kişinin
katıldığı
eylem yaptık ama bunun zararını
3 Mart 2014’te yaptığımız
eylemde gördük, katılım yarı
yarıya düştü çünkü
inandırıcılığımızı kaybettik. Bu
arada 5 bin haybecinin aramıza
katıldığını gördük. Biz sayılı ve
seçili bir esnaf topluluğu
istiyoruz. Sayın Hüseyin Yılmaz’ı
çok seviyoruz. Ancak biz artık
belge istemiyoruz. 42 belge ile
uğraşıyoruz. Bize ne olur ‘belge’
demeyin artık.”

Yasa uygulansın ama…

Abdurrahim Barın:
“2009’dan beri 82 makamla
görüştük, hepsiyle de konuları
paylaştık. Herkesin ortak söylemi,
‘tabii, yasa uygulansın’. Laf uçar
belge kalır; biz bunları
belgelendirdik. Hukuk devleti
isek o zaman kim buna karşı
çıkıyor? 4 belgeye göre bu iş
olacak deniliyor. 2009’da bu
kürsüden konuşmuş, bu yasa
uygulanmalı demiştik. Karşı
olanın, bunu bilimsel verilerle
ortaya koyması gerekir. Konu
siyasi hale gelmiştir ve çözüm
oradadır. Belgelerle bu iş
yapılmalı deniliyorsa, artık siyasi
olarak çözülmeli.”

Plaka tahdidini hak ettiniz 

Abdurrahim Albayrak: “Siz
plaka tahdidini, bugün değil, dün
değil, yıllar önce hak ettiniz.
Plakanın çıkmasını canı gönülden
istiyorum. Çünkü para
kazanamıyorsunuz, biz de
kazanamıyoruz, kazanmamız da
mümkün değil. Ben plaka
tahdidini tam destekliyorum.
Hepinizle beraberim. Siz
varsanız, biz varız. Siz
kazanırsanız, biz kazanacağız.
Servis hizmetleri daha iyi olacak.
Siz evinize gittiğiniz zaman daha
mutlu olacaksınız.” 

Tahdit için önce altyapı 

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı: “Siz
büyük bir sektörsünüz, Sizi

mağdur etmek asla olamaz.
Bugünkü servis araçlarını mevcut
toplu ulaşım sisteminde, geleceğe
yönelik nasıl planlayabiliriz?
Servis araçlarını yolların
durumuna göre nasıl
azaltabiliriz? Deniz ile nasıl
bütünleştirebiliriz? Bunu teknik
yönden çözelim, yasal düzenleme
ile destek verelim. Zaten bunu
yaptıktan sonra biz plaka
tahdidini getirmezsek, geriye
gideriz. O zaman bu kadar emeği
ver, serbest bırak var mı böyle bir
şey? Gerekli altyapısı
oluşturulduktan sonra plaka
tahdidinin uygulanacağını
düşünüyorum.”

En büyük sıkıntı 

Yrd. Doç. Dr. Kemal
Karayormuk: “Her yeni servisçi
trafik yükünü artırıyor. Tahdidi
isteyiş sebeplerinizden en temel
motivasyon bu olmalı. Çünkü
trafik ilerlemiyor, her gün yeni
servis araçları giriyor. Servis
taşımacılığı Türkiye’de en kolay
yapılan taşımacılık şekli.
Emeklisi, köylüsü, kentli gelip
sektöre giriyor. Hiçbir iş
bulamayan şoför oluyor, en
büyük sıkıntı bu.”

Toplantı yararlı olacak 

Murat Erdoğan: “Şu an
hepimiz aynı şeyi telaffuz
ediyoruz. Sektörün önümüzdeki
yıllarda yaşayacağı en büyük
kazanç olacak. Aklımız başımıza
geldi bir araya geldik. TUHİM
yetkilileri de bizi anladı. Onlarla
yaptığımız toplantıda plaka
tahdidi olmazsa olmaz dedik.” 

Trafik sıkışıklığını çözmez 

Hüseyin Yılmaz: “Plaka
tahdidi olması durumunda,
‘rekabetin azalacağı, bilinçsiz
girişlerin önleneceği, korsanın
önleneceği, güvenli taşımacılık ve
mesleğin eski itibarına döneceği’
ortak görüşü çıktı. Bakanlık
olarak biz plaka tahdidi
uygulamasına karşı değiliz. Ama
buna geçmeden önce yasal
altyapıyı oluşturalım. Bunun
tanıtımını yapalım, bu hangi
mevzuata göre dağıtılacak ve
tahsis edilecekse onun kurallarını
belirleyelim. Ona göre de
gerekirse plaka dağıtalım. Tahdidi
eğer kabul ederseniz, Türkiye
genelinde her belediye kendine
göre bir sistem oluşturacak ve
bunun içinden artılar eksiler
çıkacak. Bu, ülke genelinde genel
bir sistemdir. Dolayısı ile bunu
yetki belgesine oturttuğunuz
zaman kontrolü kolaydır ve
haksızlığa uğrayan insan, sayısı
daha az olur. Tahditli plaka yerine
yetki belgesi daha uygun
deniliyorsa, bunun da kuralları
olur. Gerektiği zaman onu da
kısarsınız. Sektör yanlış yöne
gidiyorsa bunun için de tahdide
gerek yok, yetki belgesi lisans
sistemi bizce daha uygun.” 

Yönetmelikler çatışıyor

Şerafettin Turan: “Okul
servislerinde çok ciddi mevzuat
karışıklığı var. Şu anda üç dört
yönetmelik var ve bazı maddeler
çatışıyor. Ciddi bir sadeleştirme
ve yeni bir mevzuat
hazırlanmasına ihtiyaç var. Belki
de okul servislerinin diğer
personel taşımacılığından
ayrılması ve okul servisleri ile
ilgili bir mevzuat hazırlanması
gerekiyor.”

Tahdit gerekli mi?

Mustafa Erol: “Tahdid
konusunu bir tabana oturtmamız
gerekiyor. 8 ay hiç kesintisiz bir
hafta aralıklarla, tahdit ve
servisçilerimizin sorunlarını
görüştük. İlk etapta önümüze
gelen 30 sorun vardı. Toplantılar
başladığında bu sorunların 22’ye
düştüğünü gördük. Bu sorunları
çözdüğümüzde tahdit hakikaten
gerekli mi, değil mi, ona
bakmamız gerekiyor. Tahdit ile
ilgili ilk yaklaşım sizin ilk etapta
duyacağınız bir cevap değil.
Bunun çalışmasını biz
notlarımıza aldık. Biz, korsan
taşımacılığın önlenmesine,
servisle ilgili disiplin ve cezaların
artırılmasına, bununla ilgili
komisyon çalışmalarının aktif
hale getirilmesine açığız. Bu
çalışmalar neticesinde
geleceğimiz nihai hedefe
bakılabilir. Zümre çalışmasından
çıkacak çözüm önerilerini her
halükarda, UKOME’ye taşıyarak
alt komisyonlar kurup çalışmaya
hazırız.” 
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İstanbul Ticaret Odası,
firmaların temsilcisi İSTAB,
esnaf temsilcisi İSAROD,
ULAŞ-İŞ Sendikası,
İS-DER biraraya geldi. Plaka tahdidi istiyoruz

Servis taşımacılığının bütün bileşenleri tek bir hedefe kilitlendi:

İTO’da gerçekleştirilen ve 3 saat
25 dakika süren zümre
toplantısında, hiç olmadığı kadar
büyük bir uzlaşı sağlandı. Servis
taşımacılığının bütün bileşenleri
kamuya seslenerek, “İstanbul’da
plaka tahdidini artık istiyoruz”
dediler. 

İTO bünyesindeki 22. Nolu Şehiriçi
Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi,
24 Aralık Çarşamba günü, “Servis

Taşımacılığında Plaka Tahdidi” konulu
zümre toplantısı düzenledi. Açılış

konuşmasını İTO Başkanı İbrahim
Çağlar’ın yaptığı toplantının Oturum
Başkanlığını, Komite Başkanı aynı
zamanda İSTAB Başkanı olan Ali
Bayraktaroğlu yaptı. Toplantıya Karayolu
Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı
Hüseyin Yılmaz, İstanbul İl Milli Eğitim
Müdür Yardımcısı Şerafettin Turan, İBB
Toplu Ulaşım Daire Başkanı Mustafa
Erol, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan
Orduhan, Bahçeşehir Üniversitesi
UYGAR Merkezi Başkanı ve İBB Başkan
Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı,
İSAROD Başkanı Hamza Öztürk, İS-DER
Başkanı Murat Erdoğan, ULAŞ-İŞ
Sendikası Başkanı Abdurrahim Barın,

TTDER Başkanı Sümer Yığcı, Başkan
Yardımcısı Mehmet Öksüz, Genel
Sekreter Nusret Ertürk, TÖHOB Genel
Sekreteri Onur Orhon, Afyon Kocatepe
Üniversitesi Sultandağı Meslek Yüksek
Okulu ve Otobüs Kaptanlığı Bölüm
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kemal
Karayormuk, Altur Yönetim Kurulu
Başkanı Abdurrahim Albayrak ile servis
sektöründen çok sayıda firma sahibi
katıldı. Firma sahiplerinin ve esnafın
plaka tahdidi konusunda belki de ilk defa
ortak bir paydada birleştiği toplantıda,
İstanbul’da plaka tahdidi uygulanmasını
sağlamak için çalışmalara devam
edileceği bildirildi. 

Zümre toplantısında dile getirilen görüşler

Zümre toplantısındaki
konuşmalar ve

açıklamalar geniş haliyle
www.tasimadunyasi.

com internet
sitemizde… 

Servis firma sahipleri
toplantı öncesinde

Taşıma Dünyası
Gazetesi’ni ilgiyle

okudular

TTDER Başkanı
Sümer Yığcı ve
Başkan Yardımcısı
Mehmet Öksüz
“Plaka Tahdidi”
taleplerini dikkatle
dinlediler.
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Karsan bayisi FSM Demirbaş, Karsan’ın
yetkili satıcısı olması vesilesiyle lansman
daveti verdi. Cevahir Otel’de gerçekleşen

davete Karsan Pazarlama Genel Müdürü Vançın
Kitapçı, Karsan Pazarlama Pazarlama ve Satış
Direktörü Selim Aydınlıoğlu, belediye
temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

FSM Demirbaş Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Demirbaş, “Karsan Türkiye’nin yerli
üretim yapan güzide bir firması. Karsan yetkili
satıcılığını alarak bundan böyle Karsan’ın 6-7-8
metrelik minibüs/otobüs ürün gamının ve

önümüzdeki yıl
üreteceği ticari
araçlarının

satışını gerçekleştireceğiz. Yetkili satıcısı
olduğumuz diğer markalarla birlikte yolcu ve
yük taşımada kullanılan bütün ticari araçları
satıyor olacağız. Karsan’a tekrar bizleri tercih
ettiği için teşekkürlerimi sunmak isterim” dedi.

Karsan Pazarlama Genel Müdürü Vançın
Kitapçı, “Alçak tabanlı otobüslerimizle toplu
taşımaya hizmet veriyor, ekonomiye katkı
sağlıyoruz. Daha da büyümek ve gelişmek
istiyoruz ve bu amaca giderken ailemize katılan
Mustafa Demirbaş’a teşekkür ediyoruz. 1991
yılından bugüne 23 yıldır bu işe emeğini
koymuş, binlerce müşteriye hizmet vermiş bir
firmanın Karsan ailesine katılması bizi iyice
güçlendiriyor” diye konuştu. ■
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salim.altunhan@tasimadunyasi.com

Salim
Altunhan

Yeni bir yıl, yeni bir başlangıç demektir. Yeni bir yıl,
eskiyen bütün yanlışlıkları tarihin karanlığına gömmek,
yeni, güzel ve iyi şeyleri hayata geçirmek için bulunmaz

bir fırsat.
Neler yaşadık bu geçen 365 günde? İki önemli seçim

geçirdik. Biri yerel yöneticilerimizi belirlediğimiz mahalli
seçimler; diğeri Cumhurbaşkanlığı. Her iki seçimde halkın
tercihleri sonucu belirledi. Hayırlı olsun.

Doğal afetler yaşadık. Sular bastı her yeri, hem de 2014,
tutanağa geçirilen en kurak yıl olmuşken. Meyve ve sebzelere
don vurdu; kayısı, incir, fındık gibi sadece tükettiğimiz değil
ihraç ederek ülkemize döviz kazandırdığımız ürünlerimiz de
heba oldu.

Sektörümüzden de birçok insanı kaybettik. Ben, Ali
Osman Amca’yı çok sever ve sayardım. O da gitti, bizleri eli
böğründe bırakıp. Ahrete göçenlere rahmet diliyorum. 

İstemediğimiz, hiç kimsenin de istemeyeceği kazalar oldu.
Gerek teknik donanım, gerek yol ve hava şartları gerekse insan
faktöründen kaynaklanan kazalarda kaybettiklerimize
üzüldük…

Soma’da, Ermenek’te maden kazalarında, Mecidiyeköy’de
asansör kazasında işçiler hayatlarını kaybetti. İçimiz yandı. Bir
daha böylesi elim kazalar olmasın diye hem eğitime önem
vermeyi hem de daha dikkatli olmayı kararlaştırdık.

Yırca’da 6 bin zeytin ağacının feryadı hala kulaklarımızda.
Yerin üstündeki bir ağaç, yerin altındaki altından daha
değerlidir anlayışını hayata geçirmenin artık zamanıdır.

Birçok yeni can katıldı aramıza. Sektörümüzden de birçok
arkadaşımızın çocuğu, torunu oldu. Sevinçleri bizim de
sevincimiz oldu. 

Otobüs üreticileri bizim için üretti ve o araçlarla bizler
hizmet ürettik, yolcumuzu dilediği yere güven, huzur ve
konforla taşıdık.

Son günlerde, nasıl olduysa, ucuzlayan petrol ve petrol
ürünleriyle yüzümüz güldü az da olsa. ÖTV, KDV gibi fahiş ve
bana göre haksız vergilerin kaldırılması, hiç değilse
düşürülmesi için az dua etmedik…

Şimdi, 2015 yılından önce barış ve huzur, sonra hayırlı
kazanç, kazasız belasız yolculuklarla bereketli bir pazar
diliyorum. 

2015 yılı, sektörümüze eski saygınlığını yeniden
kazandırabileceğimiz bir yıl olsun. Herkes emeğiyle çalışarak
kazansın, herkes mutlu olsun. Kimse yoksunluk ve yoksulluk
yaşamasın. Herkes sevdikleriyle mutlu olsun.

İyi yıllar sektörümüze de, ülkemize de, tüm dünyaya da.
Mutluluklar bütün insanlara… ■

2015 barış ve huzur getirsin

K
ocaeli Büyükşehir Belediyesi
Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı
bünyesindeki Kocaeli

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım
Koordinasyon Merkezi(UKOME)’nin P
plaka ihalesi Leyla Atakan Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Muhammen bedeli 74 bin lira olarak
belirlen 200 adet P plakanın satışa
sunulduğu ihalede en yüksek teklifi 133
bin 920 TL ile Martur firması verirken
en düşük teklifi 98 bin 103 TL ile Erkan
Yavaş verdi.

461 kişi teklif verdi 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri Doç. Dr. Tahir
Büyükakın’ın Komisyon Kurulu
Başkanlığında 30 kişinin bulunduğu
ihale komisyonu 464 dosyanın usule
uygunluğunu inceledi. Yapılan ilk
incelemelerde 45 dosyada evrak
eksikliği tespit edildi. Değerlendirmede
45 kişi ihale dışı kaldı. İhale dosyasında
tespit edilen usul hatalarının yanı sıra
teklif zarflarında da çeşitli hatalardan
dolayı geçersiz teklifler oldu. 

Kapalı zarf usulüyle yapıldı 

Kapalı zarf usulüyle yapılan
ihalede, 419 adet geçerli teklif
katılımcıların huzurunda tek tek
okunarak açıklandı. Ana ekranda
tekliflerini ve sıralarını gören

katılımcılar ihaleyi takip etti. En yüksek

teklifi verenden en düşük teklifi verene

doğru yapılan sıralamayla 200 adet P

plaka en yüksek teklifi veren sahiplerini

buldu.

Kazananlar
www.kocaeli.bel.tr’de 

Hiçbir ticaret faaliyeti olmayan,

ehliyet sahibi emeklilerle birlikte, kişiler

ve turizm taşımacılık şirketleri ihaleye

katıldı. İhale katılım şartları arasında

Kocaeli’nde ikamet etme şartı da arandı.

İhale komisyonunun yapacağı ihale

usulüne uygunluk incelemesi ve

değerlendirme sonrasında ihaleyi

kazanan 200 kişinin listesi, komisyon

raporunun sonuçlanmasıyla resmi

açıklama Kocaeli Büyükşehir

Belediyesi’nin web sayfası

www.kocaeli.bel.tr adresinden

yayınlanacak.

Her katılımcı 1 plaka alabildi 

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım

Koordinasyon Merkezi (UKOME),

yoğun talep ve ortaya çıkan ihtiyaç

üzerine 2007 yılından bu yana ilk kez

200 P plaka için ihaleye çıktı.

Muhammen bedeli 74 bin lira olarak

belirlenen plakalar için yapılan ihaleye

katılan her katılımcı sadece 1 plaka

alabildi. ■

200 P plaka sahibini buldu 

P plakaya 133 bin 920 TL teklif geldi 

Personel taşımacılığı ve
transfer yapan, araç filo
kiralayan Çe-Tur, Hasmer
Otomotiv’den 20 adet
Mercedes-Benz Sprinter tipi
araç aldı.

Düzce Showroomda
gerçekleşen teslimat
törenine Çe-Tur firması

Yönetim Kurulu Üyeleri Umut
Kartal, Utku Aydemir, Genel
Müdür Yardımcısı Nedim Yılmaz,
Filo Kiralama Müdürü Tolga
Gençoğlu, Araç Filo Yönetmeni
Muharrem Demirörs, Mercedes-
Benz Türk AŞ’den Used1 & EL2
Müdürü Faruk Özer, HTA Filo
Satış Yetkilisi Onurcan Tosun,
Hasmer Otomotiv Genel Müdürü
Orhan Karabudak, HTA Satış

Müdürü Ragıp Sümer ile satışı
gerçekleştiren HTA Satış
Danışmanı Emrah İri katıldı. ■

Hasmer’den Çe-Tur’a 20 Sprinter 

FSM Demirbaş 
Karsan yetkili
satıcısı oldu
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ZF Türk Satış Müdürü Atilla
Hassas ve Yedek Parça
Müdürü Metin Ünlü,

şirketlerinin 100’üncü yılını
kutlayacağını belirterek, “ZF
çalışanları olarak hepimiz gurur
duyuyoruz, çünkü 2015’le
birlikte 100 yaşında bir şirkette
çalışıyor olacağız. Bu kadar yaşlı
olmasına rağmen, bu kadar da
dinamik, bu kadar da yenilikçi
bir firma olması da bizim için de
bir gurur kaynağı” dediler. 

ZF Türk Satış Müdürü Atilla
Hassas ve Yedek Parça Müdürü
Metin Ünlü ile Transist 2014
Fuarı’nda bir araya geldik…

2014 zorlu bir yıl oldu 

2014’te belediye otobüs
pazarında geçen yıla göre yüzde
50 daha düşük bir seviye
yaşandığını belirten ZF Türk
Satış Müdürü Atilla Hassas, “Bu
yıl hem üreticiler, hem bizim
gibi tedarikçiler açısından zorlu
bir yıl oldu.  Her yıl belirli bir
artış elde ederken bu yıl ZF Türk
olarak geçen yıl ile aynı seviye de
kapattık. Hem yılın başında hem
yılın sonunda kurlarda yaşanan
dalgalanmalar hepimizi yıprattı”
dedi. 

Yüzde 12 büyüdü 

ZF’nin global anlamda
yaklaşık yüzde 10-12 büyüme
elde ettiğini belirten Atilla
Hassas, “2015’te üretim
adetlerinin artacağını
düşünüyoruz. Çünkü 2016’da
Euro 5 araçların belirli oranda
satılmasına müsaade edilecek.
Fakat bu araçların da 2015 yılı
içerisinde üretilmesi gerekiyor.
Bunun 2015 üretimine etki
edeceğini öngörüyoruz. Satış
olmasa bile stok yapmak
istenmesiyle üretim artışı
olabilir” dedi.

2015 daha iyi olacak

2015’in 2014’ten daha iyi
olacağını vurgulayan Hassas,
“İyi bir yıl olacak beklentimiz var
ama müthiş bir yıl olmayacak.
Ümitliyiz. Kurların böyle
seyretmesinden dolayı
endişeliyiz. Ne olacağı belli
değil. O belirsizlik hepimizi
düşünceye sürüklüyor.
Bugünden yarına değişimler
olabiliyor. Bu döviz kurlarının bu
kadar kırılgan etkide olmaması
lazım” diye konuştu. 

Elektrikli otobüste

Elektrikli otobüs
konusunun daha çok
gündeme gelmesinin
normal olduğunu da ifade
eden Atilla Hassas, “Bence
olmak zorunda. ZF olarak
biz bu tür projelerin
hepsinde varız. Bu gelişim
kaçınılmaz: Kesinlikle, yön
elektriğe doğru. Tam
elektrik olur, pilli olur,
troleybüs olur, ama bir
şekilde, elektrik tahrikli
araçlar artacak. Bizim
elektrikli aksımız var: AVE
130. Bu iş için kesinlikle
uygun bir ürün.
Bozankaya’nın ürettiği
elektrikli otobüsü İAA
öncesinde test etmiştik.
Malatya’da trambüs olarak
tabir edilen araçta
konvansiyonel aksımız var.
Karsan’ın ürettiği hibrit
araçta portal aks AV 132
var. Ön süspansiyon var.
ZF iyi bir seçenek. Hem
ürün yelpazesi, hem servis
ağı ile özellikle kullanıcının
üreticinin en uygun çözüm
ortağı” dedi. ■
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Otokar, Transist 2014 7. Ulaşım Sempozyumu

ve Fuarı’nda, şehiriçi toplu taşıma alanındaki

araçlarını sergiledi. Otokar standında, Kent

LF, Sultan City ve 10 metrelik Doruk LE

ziyaretçilerle buluştu.

Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül,
“Toplu Ulaşım Haftası kapsamında düzenlenen
Transist Fuarı, modern toplu ulaşım yaklaşımları

ve ulaşım teknolojileri trendlerini ele alması nedeniyle
bizim için önemli bir etkinlik. Türkiye’nin en çok tercih
edilen orta boy otobüsü Doruk LE’nin yeni versiyonunu
da ilk kez burada tanıttık. Her gün binlerce Otokar
otobüsü dünyada milyonlarca yolcu taşıyor; İETT
bünyesinde bini aşkın aracımız hizmet veriyor. Otokar
olarak farklı boylardaki otobüslerimizle çağdaş şehiriçi
toplu taşımacılığa katkı sağlamaktan mutluluk
duyuyoruz” dedi.

10 metrelik Doruk LE

Mevcut 9 metrelik araca alternatif olarak
geliştirilen 10 metrelik Doruk LE, 21 oturan ve 62
ayakta olmak üzere toplam 83 kişi taşıma kapasitesine
sahip. Güçlü motoru, yüksek manevra kabiliyeti,
düşük işletme giderleri ve alçak taban girişiyle dikkat
çeken Doruk LE, engelli yolcu taşımacılığına da uygun. ■

İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Otokar standında

araçlarla ilgili bilgiler aldı.

Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, araç içinde,

özel halk otobüs işletmecilerine ürünlerle ilgili bilgiler verdi. 

Otokar standında Pazarlama Müdürü Tarkan Burak ve

TÖHOB Genel Sekreteri Onur Orhon bir araya geldi.  

Otokar standında 

10 metrelik Doruk LE görücüye çıktı 

Anadolu Isuzu
Transist 2014
Fuarında, modern

dış ve ergonomik iç
dizaynlı toplu ulaşım
otobüsü  CITIBUS’un
otomatik şanzımanlı
dizel ve CNG
versiyonlarıyla beraber
Nisan ayında lansmanı
yapılan 12 metre
segmentindeki toplu
ulaşım aracı CITIPORT’u
sergiledi. ■

Anadolu Isuzu 
yeni nesil araçlarını tanıttı

İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, ISUZU standında araçlarla ilgili bilgiler aldı.

KARSAN ürünleri
ilgi çekti

Alçak tabanlı engelsiz erişim sunan
tasarım ödüllü minibüsü JEST ve ilk
kez sergilenen BredaMenarinibus

marka 12m Hibrit otobüsüyle KARSAN,
fuarın en ilgi duyulan standı oldu...

Fuar sürecindeki “Ulaşım Modlarının
Gelecek Perspektifinde İnovasyon” konulu
ana oturumda Karsan Murahhas Azası Jan
Nahum da sunum yaptı. Nahum, ulaşım
sistemlerinin planlanmasında kentsel

dönüşümün bir fırsat olarak
değerlendirilebileceğine dikkat çekti:
“Ulaşım üzerinde ciddi bir baskı var, bunu
tek tip araçlarla çözmeye imkan yok. 5
metreden 28 metreye kadar uzanan tüm
araçlara değişik kullanım modlarında
ihtiyaç var. Bu araçlara yaşlı, engelli,
hareket kısıtlı herkes tarafından eşit
şartlarda erişim sağlanmalı. Ulaşım
sistemlerini doğru güç sistemleriyle,
herkese eşit ulaşım hakkı sağlayacak
şekilde, diğer ulaşım sistemleri ile entegre
olarak kentsel dönüşüm konsepti içinde
planlayıp bir intermodel sistem olarak
geliştirirsek tüm dünyaya örnek olabiliriz.” ■

ZF 2015’te 100’üncü yılını kutlayacak

Türk Pirelli, ulaşım kültür ve
bilincinin yaygınlaştırılarak
geliştirilmesi, yenilikçi ve

sürdürülebilir çözümlerin hayata
geçirilmesi amacıyla düzenlenen

‘Transist 2014 Ulaşım
Sempozyumu ve Fuarı’na katıldı;
yakıt tasarrufu ve uzun kullanım
ömrü sunan MC85 ve MC88
otobüs lastiklerini sergiledi.

Ürünleri aracılığıyla maksimum
enerji tasarrufu ve minimum
işletme maliyeti sunan Pirelli,
kaplama teknolojisi Novateck’i de
tanıttı. Kaplanabilirlik, konfor,
ıslak zeminde üstün yol tutuş,
daha fazla çekiş ve performansı bir
arada sunan lastikler, artırılmış
kilometre ömrünün yanı sıra,
sessizlik ve dayanıklılığıyla
ekonomik sürüş sağlıyor. Pirelli
MC88 ve MC85 lastikleri, 2016
Avrupa normlarınca bir önceki
nesil referans lastiğe göre ıslak
zeminde yüzde 15 artırılmış yol
tutuş ve daha kısa fren mesafesi ile
güvenlik konusunda ödün
vermezken, yolcu taşımacılığının
olmazsa olmazlarından konfor ve
dayanıklılığı ile pazarda
beklentileri en iyi şekilde
karşılıyor. ■

Pirelli otobüs lastiklerini sergiledi

100 yıllık şirket gurur

kaynağı 
ZF’nin önümüzdeki yıl 100’üncü

yılını kutlayacağını da belirten Satış
Müdürü Atilla Hassas ve Yedek Parça
Müdürü Metin Ünlü, “Bütün ZF
çalışanları olarak, hepimiz 100
yaşında bir şirkette çalışıyor olmaktan
gurur duyuyoruz. ZF’nin, bu kadar
yaşlı olmasına rağmen, bu kadar
dinamik ve yenilikçi bir firma olması
da bir gurur kaynağı. Biz, Türkiye’de
25’inci yılımızı geçen yıl kutlamıştık.
Yüzüncü yılımızı iç personele yönelik
değerlendireceğiz, ama global olarak
100’üncü yılı kutlaması yapılacak.
Almanya’da, merkezdeki kutlama
Eylül ayı gibi yapılacak” dediler. 

Metin Ünlü 25 yıldır ZF’de 
100 yıllık sürecin dörtte birlik

bölümünü yakaladığını da belirten
Metin Ünlü, “46 yaşındayım ve 25
yıldır ZF’de çalışıyorum. Çok uzun bir
süre, ama çok rahat ve çok kolay geçti.
Özellikle iyi bir markanın çatısı
altında olunca daha da kolay geçiyor.
ZF ile beraber birtakım şeyleri ben de
yaşadım. Ben de birtakım adımlar
atladım. Aynı firmamız gibi bugünlere
geldik” dedi.

Metin
Ünlü

Atilla
Hassas
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Nostaljik otobüsler 
1968 yılında hizmet veren troleybüs

“Tosun”u geçtiğimiz yıl orijinaline sadık
kalarak yeniden üreten ve İstanbul
trafiğine armağan eden İETT, bu yıl iki
farklı nostaljik otobüsü fuarda ziyaretçiler
ile buluşturdu. İstanbul trafiğinde Bussing
29 yıl, Leyland 24 yıl ve Renault-Scemia 15
yıl hizmet vermişti. 1927 model Renault-
Scemia, 1951 model Bussing ve 1968
model Leyland otobüsler fuarın ardından
İstanbul’da hizmet verecek.

İETT Genel Müdürü Mümin

Kahveci, bu yıl Toplu Ulaşımda

4S: Smart (Akıllı), Safety

(Güvenli), Simplicity (Kolay),

Sustainability (Sürdürülebilir)

teması ile organizasyon

gerçekleştirdiklerini söyledi. 

İETT, bu yıl “Toplu Ulaşım Haftası”
etkinlikleri kapsamında “Uluslararası
Ulaşım Teknolojileri Sempozyumu

ve Fuarı”nın 7’ncisini düzenledi. 
Toplu Ulaşım Haftası kapsamında

19-20 Aralık tarihleri arasında İstanbul
Kongre Merkezi’nde düzenlenen
Transist 2014 7. Uluslararası
Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı
aıldı. Programın açılışına, İETT Genel
Müdürü Mümin Kahveci, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Dr. Hayri Baraçlı, Yıldız Teknik
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail
Yüksek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Meclis Gurup Başkan Vekili Ebubekir
Taşyürek ve İstanbul Vali Yardımcısı
Fethi Yorulmaz’ın yanı sıra 60 firma ve
kurum katıldı. 

İETT Genel Müdürü Mümin
Kahveci, açılış konuşmasında, İstanbul
gibi metropollerde şehir hayatının
zamanlaması ve ekonomik oluşuna
dikkat çekti: “Kentlerin nüfusu arttıkça
toplu ulaşımın yenilikçi fikirler ve son
teknolojinin kullanıldığı
yapılandırmalarla desteklenmesi ve
geliştirilmesi gerekiyor.

Sempozyumumuz bu inovatif fikirlerin
sunulup tartışıldığı, hem günümüze
hem geleceğe ışık tutan bir rol üstlendi.
Ulaşım sektöründe trendlerin ve
iyileştirmeye açık alanların
konuşulduğu, her yıl bir temanın
belirlenerek akademisyenlerin ve sektör
temsilcilerinin bir araya geldiği
organizasyonumuz bu yıl Toplu
Ulaşımda 4S: Smart (Akıllı), Safety
(Güvenli), Simplicity (Kolay),
Sustainability (Sürdürülebilir) teması ile
gerçekleşiyor. Yolcularımızın
seyahatlerini minimum sürede
gerçekleştirecek zaman kazanmaları
için akıllı ulaşım; toplu ulaşım
hizmetlerinden rahat ve konforlu bir
şekilde yararlanmaları için kolay ulaşım;
kendilerinin ve sevdiklerinin sağlıklarını
riske atmamaları için güvenli ulaşım ve
toplu ulaşım hizmetini bugün en üst
seviyede sunarken yarını tüketmeden ve
yaşam kalitemizi artırmak için
sürdürülebilir ulaşım oldukça
önemlidir. Yakıt tüketimini azaltarak
hem ekonomiye katkı sağlamak hem de
gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya
bırakmak için CNG’li ve hibrit araçlara

yönelmeliyiz. Transist 2014’te bir ilki
gerçekleştirerek toplu ulaşımın lider
büyükşehirlerini belirliyoruz. Ödül
törenimizde toplu ulaşımda
mükemmellik, erişilebilirlik,
sürdürülebilirlik, ekonomiklik, hizmet
kalitesi, verimlilik, güvenli hizmet,
teknoloji uygulama alanlarında 8 ayrı
kategoride ödüller vereceğiz’’ ifadelerini
kullandı.

İstanbul: Odak Şehir 

İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri
Baraçlı, şehir yaşam kültürünü
yaygınlaştırmanın toplu ulaşım
kültürünün yaygınlaştırılmasıyla
mümkün olduğuna dikkat çekerek,
“Bilgi paylaşımını ve yeniliklerin fark
edilmesini sağlamak kentiçi toplu
ulaşım kültürünü yaygınlaştırabilmek
amaçlı bir ortam hazırlamak için
böylesine önemli bir sempozyumun
katkısı çok önemli. Toplu ulaşımı
yaygınlaştırmak aynı zamanda lastik
tekerlekli toplu ulaşımdan raylı ulaşıma
geçebilmek için hedeflenen
kilometrelerin gerçekleştirilmesini
sağlayabilmek için 2019’da 420
kilometrelik raylı sistem hedefine
ulaşabilmek için, hem Ulaştırma
Bakanlığımız hem de yerelde İstanbul
Büyükşehir Belediyesi aktif bir çalışma
içerisinde. 3. köprü, 3. havaalanı,
Marmaray ile iki kıtanın birbirine
bağlanmasıyla İstanbul, Avrupa’da odak
şehir konumuna geldi” şeklinde
konuştu.

Toplu ulaşımda 4S teknolojisi
Transist 2014 7. Uluslararası Ulaşım

Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı’nın
bu yılki temasını “Toplu Ulaşımda 4S:
Smart (Akıllı), Safety (Güvenli), Simplicity
(Kolay), Sustainability (Sürdürülebilir)
belirledi. İlk oturumunda çevreyi
kirletmeyen veya çevre kirliliğini
minimum seviyeye indiren enerji türleri
kullanılmasına yönelik “Değişen Dünya
İçin Ulaşım Teknolojileri Trendleri”nin
ele alındığı sempozyum dört ana
oturumdan oluştu. ■
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Goodyear FleetFirst lastik yönetim
programlarına kaydolan Avrupalı filoların
sayısı, 2014 yılı boyunca sürekli bir artış

gösterdi. Bu yılın başından itibaren, dokuz
ülkeden, 30 bini aşkın araç işleten yetmiş beş
filo, bu programlara kaydoldu.

Goodyear Avrupa, Orta Doğu ve Afrika
Kamyon Lastikleri Satış Direktörü, Jan-Piet
Huylebroeck, "Bu yıl, aralarında hayli tanınmış
ismin bulunduğu birçok filo için lastik hizmeti
sağlayıcısı seçilmek bizim için gurur verici. Bu,
Goodyear FleetFirst lastik yönetim
programımızla sunduğumuz üstün hizmet
seviyesinin net bir kanıtıdır. FleetFirst ile
müşterilerimizin
maliyetlerini
düşürmelerine
yardımcı olan
yenilikçi ürünler,
hizmetler ve
çözümler
sunuyoruz" dedi.

Goodyear FleetFirst ile 
filolar güçleniyor

7. Uluslararası Ulaşım Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı yapıldı

Toplu ulaşımda 4S dönemi 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı
Hayri Naziksoy, Türkiye’de

toplu ulaşımda örnek bir kent
olduklarını belirterek, “Toplu ulaşımda
384 araçla, özel girişimcilerle birlikte
hizmet üretiyoruz. Günde 360 bin
civarında yolcu taşıyoruz. Dulmuş
sistemi yok, raylı sistemle otobüs
entegre hizmet veriyor ve hizmet
kalitemiz bütün illere örnek oluyor”
dedi. CNG’li otobüs konusunda ilk
olduklarını söyleyen Naziksoy, “Nisan
2015’te, filomuza 30 CNG’li 30 Temsa
Avenue daha katılıyor. Yeni yılda 10
araçlık bir ihalemiz daha olacak” dedi.  

Ufkumuzu açıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi,
Transist Fuarı’nda, ‘Toplu Ulaşımda
Verimlilik’ ödülü almaya hak kazandı.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Hayri Naziksoy ile Temsa
standında görüştük. Fuar ve
sempozyumu düzenleyenleri tebrik
ettiklerini belirten Hayri Naziksoy,
“Belediyelerin en zor işi ulaşım. Bu tür
organizasyonlar ufkumuzu açıyor,
düşüncelerimizi geliştiriyor. Bu
organizasyonu çok beğeniyorum, ben
teknik bir adamım, çok önemsiyor ve
çok da keyif alıyorum. Üreticilerin bu
organizasyonu desteklemesi de
harikulade” dedi. 

Toplu taşımada özel girişim 

Toplu ulaşımda birçok ödüle sahip
olduklarını belirten Naziksoy,
“Türkiye’ye örneğiz. Bütün projelerimiz
ödüllü. Kayseri’de, ‘havuz sistemi’ ile
bütün dünyada anlatılan nihai hedefi
yakalamış durumdayız. Kayseri’yi 8
belirli bölgeye ayırdık. Toplu ulaşımın
tamamını özelleştirdik. 384 tane halk
otobüsü var. Bunların hepsi aynı km
yapıyor, aynı yolcuyu taşıyor, aynı
seviyede yakıt tüketiyor ve sonuçta hepsi
aşağı yukarı aynı parayı kazanıyor.
Öncelikli hedefimiz: toplam kalitede
müşteri memnuniyeti. Müşteri
memnuniyeti, kendi içimizdeki
ekonomik barışı sağladıktan sonra
sosyal barışa dönüşüyor. Büyükşehirde
dolmuşçuluk sistemi yok. Hiçbir
semtimizde yok. 35 km’lik raylı
sistemimiz var. Ulaşım AŞ’nin Yönetim
Kurulu Başkanıyım. Halk otobüslerini
Ulaşım AŞ’nin raylı sistemlerine hizmet
ve ekonomik olarak entegre ettik. 45
dakikada otobüsten trene herhangi bir
ücret ödemeden geçiş yapabiliyorlar.
Hem ekonomik, hem sosyal barışı
sağladık. 80 ilin tamamı bizim
projelerimizi önemsiyor ve gelip

inceliyorlar. Bu işin başındaki birisi
olarak, bundan onur ve gurur
duyuyorum. Yaptığımız anketlerde,
halkımızın, belediye hizmetlerinden en
çok ulaşımdan memnun olduğunu
görüyoruz. Biz günde 8 bin küsur
seferde 355 bin yolcu taşıyoruz. Bir
günde dünyayı iki buçuk sefer
dolaşıyoruz. Bu kadar yoğun ve
sistematik bir hizmet içerisinde halkın
teveccühü de bizi mutlu ediyor. Yolcu
sayımız sürekli artıyor. Hedef zaten hep
insanları toplu ulaşıma yönlendirmek”
dedi. 

CNG’li otobüste ilk

Hayri Naziksoy, 15 Nisan 2015’te,
Temsa’nın 30 CNG’li aracının daha
filolarına katılacağını bilgisini vererek,
CNG’li otobüs konusunda ilk olduklarını
söyledi: “2009’da dolmuşları
kaldırdığımızda 194 araç sahibine, o
zaman ‘biz çevreciyiz, siz minibüsleri
kaldıracaksınız ve doğalgazlı araç
alacaksınız’ dedik. Bizim filomuzun
yarısı doğalgazlı, yarısı dizel. CNG’li
otobüs yatırımı Türkiye’de birçok ilde
devlet adına yürütülüyor. Biz özel
girişimcilere yaptırıyoruz bu fevkalade
bir farktır. Hakikaten örnek bir şehiriz.
Toplu ulaşım filomuza Nisan 15’de
Temsa’dan alacağımız 30 araç daha
katılacak. 12 metrelik 10 araç için daha
ihaleye çıkılacak. Filomuzu yenilemeye
yönelik çalışmalarımız sürüyor.” 

Elektrikli otobüs

Naziksoy, elektrikli otobüs
konusunda her öneriye açık olduklarını
belirtti: “Elektrikli otobüs konusunda
her türlü öneriye açığız. Kurumsal
anlamda kamunun ve halkın yararı için

biz, her türlü fedakarlığa hazırız.
Elektrikli otobüs daha işin çok başında
bir hadise. Elektrikli otobüsler üretme
eğilimi beni çok heyecanlandırıyor.
İleriki aşamada bu tür araçlar olabilir.
Avam proje anlamında kafamızda taslak
olarak var.”

İlçe taşımalarında ihale hazırlığı 

Mevcut iliçi taşımaların tamamının
belediye sorumluluğuna geçmesinin
sıkıntı yaratıp yaratmadığı sorusunu,
Hayri Naziksoy, “5216 sayılı yasa, 27
Temmuz 2004’te çıktığında 5 ilçe ve 19
beldeyi aldık. Türkiye’nin en deneyimli
belediyesiyiz, halkın yüzde 90’ını
taşıyorduk zaten. Merkezde 355-360 bin
yolcu taşıyoruz; ilçe ve beldelerdeki
yolcu talebi elimizdeki verilere göre 11
bin. Orada taşımacılık yapan arkadaşları
mağdur etmemeye çalışıyoruz. Daha
konforlu bir ulaşım yapısına ulaştırmak
için çaba gösteriyoruz. Mesafeler uzun
olduğu için büyük otobüslerle oraların
taşınması çok doğru değil. Küçük,
minibüs türü, araçlar ile taşınıp yolcu
sayısına göre bunlar revize edilebilir. 110
km uzaklıkta ilçemiz var, 12 metrelik bir
arabanın periyodik aralıkları çok uzun
olur, ama 15-20 kişilik araçlar olursa
yarım saatte bir araç kalkabilir. Böyle
planlamamız var ve ihaleye çıkacağız.
Biz burada D4 ile yapılan taşımacılara
yönelik bir ihale süreci başlattık. İlçe
içindeki dolmuş mantığı, köyler arası
taşıma ve merkez arasındaki taşımayı
değerlendiriyoruz. İlçelerde D4 belgesi
ile çalışanların ekmekleri ile oynamadık.
Hem kurumumuzun hem de halkımızın
menfaatine uygun ihale şartlarını
hazırlayacağız” diye cevapladı. 

ÖHO çözüm ortağımız

Otobüs İşletme Müdürü Yusuf
Deliktaş, özel halk
otobüslerinin
çözüm ortakları
olduğunu belirterek,
“Sorunları beraber
çözümlediğimiz bir
yapı ile çalışıyoruz
ve bu yapının çok rantabl ve adil işlediğini
düşünüyoruz. Havuz sisteminden herkes
performansına göre pay alıyor.  Eşit km,
eşit masraf mantığına göre oturmuş bu
yapıda biz denetçiyiz, ama denetleme,
kaliteyi daha da yükseltme anlamında,
cezalandırma olarak değil. Daha iyiyi
götürmek, toplu ulaşımı daha
sürdürülebilir hale getirmek için bu
denetim yapısı var. Özel araç kullanımı
yerine toplu ulaşımı kullanmaya teşvik
edecek yapıya gitmek için çalışıyoruz.
Tecrübeli bir ekibiz. Kendimizi
beğenmiyoruz ama çoğundan da çok
iyiyiz. Ücretsiz taşımaya belirli bir saat
kademesi getirilse çok daha iyi olur
inancındayız” dedi. ■

Toplu ulaşımda ödüllü kent Kayseri 

Ücretsiz taşımaya
destek istiyoruz

65 yaşın üstünü ücretsiz
taşımadan Türkiye genelinde her
taşımacının
belediyenin şikayet
ettiğini belirten
Kayseri Özel Halk
Otobüsçüleri Esnafı
Odası Başkanı Ahmet
Erkan, “Devletin
yapması gereken bunu
sübvanse etmesi.
Bunun altından ne
esnaf ne belediyeler kalkabilir artık.
Biz otobüsler, raylı sistemle bir bütün
olarak 8 ayda 5 milyon kişiyi ücretsiz
taşımışız. Devlet, o zaman emekliden
elektrik, su parasını almıyorum desin,
lokantaya gittiği zaman yemek
parasını da almasın. Havayolu
taşımacıları, denizciler ÖTV’siz yakıt
alıyor. Fabrikalar doğalgazı ÖTV’siz
alıyor; araca konulunca ÖTV’li oluyor.
O hizmet, ama bu da hizmet. Biz
günde 400 bin kişi taşıyoruz.
Taşımayalım demiyoruz, ama bizim
de bunun altından kalkacak bir
pozisyonumuz kalmadı. Devlet
tarafından sübvanse edilmesini
istiyoruz. Bunu her fırsatta bunu dile
getiriyoruz, ne zaman karar verilir
bilmiyorum. Cumhurbaşkanımız
İETT’de ile bir toplantı sonrasında
toplu taşımadan ÖTV ve KDV indirimi
yapılacağına dair söz verdi. Biz de
yapılmasını bekliyoruz” dedi. 

Hayri

Naziksoy
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65 yaş ücretsiz taşımalara
mutlaka bir çözüm bulunması
gerektiğini belirten Tüm Özel
Halk Otobüsleri Derneği
(TÖHOB) Genel Sekreteri Onur
Orhon, “Ücretsiz taşınan
yolcunun bedelinin bir şekilde
karşılanması gerekiyor. Bunun
adı sübvansiyon mu olur, taşıtan
kurumlar mı üstlenir, belediyeler
mi üstlenir, bu devletin yapacağı
bir çalışma ile belli olacak. Biz
talebimizi ilettik, çözüm bir
noktaya kadar geldi” dedi.

Transist 2014 Fuarı’nda TÖHOB
Genel Sekreteri ile görüştük.
Görüşmemizin ağırlıklı noktası

ücretsiz taşımalar, özel halk
otobüslerine kesilen cezalar ve yeterli
kalitede şoför bulunamaması oldu. 65
yaş üstü ücretsiz taşımaların bedelinin
bir şekilde karşılanması gerektiğini
vurgulayan Onur Orhon, “Bunun adı
sübvansiyon mu olur, taşıtan kurumlar
mı yoksa belediyeler mi üstlenir, bu
devletin yapacağı çalışma ile belli
olacak. Şu anda sonuçlanma aşamasına
geldi. Ücretsiz taşıyor olmak tahammül
sınırlarını zorluyor. Ücretlendirme de o
kadar çeşitlendi ki, alanı o kadar
genişledi ki bunun önünün bir şekilde
alınması lazım. Bunun önü alınmadığı
takdirde buna başka şeyler eklenebilir.
Yarın öğretmenler, 57 yaşındakiler, bir
başkası başka bir talepte bulunabilir. Bu
böyle olmaz. Esas sıkıntı bunun
bedelinin az veya çok bir şekilde
karşılanması lazım. Bunlar daha önce
indirimli taşınıyordu. Maliye Bakanlığı
bir çalışma yürütüyor. Eskiye
dönülmez, ama bunun bedeli bir
şekilde bir yerden karşılanır, sübvanse
edilir, bir şey yapılır” dedi. 

Veri eksikliği var 
Orhon, ücretsiz taşıma konusunda

bir sıkıntının da veri eksikliği olduğuna
dikkat çekti: “En büyük
sıkıntılarımızdan birisi ne kadar
ücretsiz taşıma yapıldığını
göremememiz. Bu verileri her ilde

göremiyorsunuz, çünkü ücretsiz
taşımalar ölçülebilir, sayılabilir seviyede
değil. Bu da sorunun çözümlenmesini
geciktiriyor. İstanbul bu rakamı biliyor,
ancak Ankara bilmiyor. Tam anlamıyla
savunma yapabilmemiz için verilere
ihtiyacımız var. Türkiye genelinde 15
bin 600 özel halk otobüsü var.
İstanbul’da bazı hatlarda ücretsiz
taşıma yüzde 25-30 seviyelerinde. Bazı
hatlarda ise yüzde 1-2 oranında. Tam
anlamıyla yüzde 15’lere kadar gelen bir
ortalama var. Eskiden bu, yüzde
5’lerdeydi. O zaman kavga, gürültü
çıkmıyordu. Biz, ücretsiz taşımaların bu
seviyelere çıkacağını Yönetmelik
yayınlandığı gün söyledik. Bunun
bedelinin bir şekilde karşılanması
lazım. Bu işi ortaya atan Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı karşılasın. Buna
yönelik bir çalışma var. 2015’te bu
sorunun çözümünü bekliyoruz.
TÖHOB olarak Maliye Bakanlığı’na ve
Başbakanlığa rapor sunduk.
2015’seçimler var; Yönetmelikte ‘60
yaşa kadar çekilebilir’ diye bir
düzenleme de var. Bu uygulamaya
girerse asıl o zaman ne yapacağız.”

Ceza kesmede farklı standart 
İstanbul’da özel halk otobüslerinin

yaşadığı bir sorunun da kesilen cezalar
olduğunu belirten Onur Orhon,

“İstanbul’daki farklı standartlarla
uygulamaların yapılması bizi üzüyor.
Mesela İstanbul Otobüs AŞ’nin
araçlarına ceza yazılmıyor. ‘Yazılıyor’
diyen bunu ispatlasın ve ‘biz, şu kadar
ceza ödedik’ desin. Öyle bir şey yok.
Ama bizim araçlara üç dört ayda bir hak
edişlerinden cezaların bedeli kesiliyor
az veya çok. İstanbul Otobüs AŞ’nin
araçları hiç kural ihlali yapmıyor mu,
bence tonlarca yapıyor. Bu önemli bir
sorun. Sadece maddi olarak değil,
psikolojik olarak da rahatsız ediyor.
Yoksa ‘biz, ihale ile bu hatları sattık,
destekliyoruz’ diye bir anlayış mı
yatıyor bunun arkasında, bilmiyoruz.
Sözleşmelerinde yer alan cezalar
bizimkilerden de daha ağır üstelik”
dedi. 

Kaliteli şoför bulamıyoruz 
Onur Orhon, yeterli sayıda kaliteli

şoför bulunamamasından da yakındı:
“Bir sorunumuz da insan ve şoför
kalitesi. Önümüzdeki dönemde yeterli
sayıda kaliteli şoför de bulamayacağız.
İETT kontrolleri yapıyor, psikoteknik
eğitimlerden geçiriyor. Mevcut
şoförlerde başarı oranı yüzde 40. Onlara
iş vermediğimiz zaman da bu sefer
şoför bulamayacağız. Kaptanlık eğitimi
veren beş üniversite var. Bunlar yılda
150-200 civarında mezun veriyor. Bunu

da şehirlerarası veya kamu kapıyor.
Bence gelecekte en önemli sorumumuz
kaliteli şoför bulmak olacak. Niye bu
noktaya geldik? Beş yıl önce başlayan
psikoteknik eğitimleri sulandırıldı.
Testleri doğru dürüst yapmadan belge
aldık. Hepimiz onun acısını çekeceğiz.”

Kentiçi Ulaşım Yasası çıkartılmalı 
Onur Orhon’a, sayısı 30’a çıkan yeni

büyükşehirlerde özel halk
otobüsçülüğünün nasıl bir gelişim
göstereceğini de sorduk… “Orada da
şöyle bir sorun var. Biz kaliteli şoför
sıkıntısı çekerken birçok belediye
ulaşım daire başkanı bulamıyor.
İlçelerden merkezlere D4 türü belge ile
taşımacılık yapılıyordu. Şimdi bu
taşımanın sorumluluğu belediyelere
geçti ve D4 belgeleri kalktı. Nasıl bir
çözüm bulunacağının belirsizliği
sürüyor. Özel halk otobüsçülüğünün
belediyelerce nasıl yürütüleceğine
yönelik bir sistem oluşturulmalı. Kentiçi
Ulaşım Yasası çıkartılmalı ve özel halk
otobüsçülerinin kriterleri, standartları
belirlenmeli. Biz hep sorunların
kenarında dolaşıp duruyoruz”
sözleriyle yanıtladı.     

İstanbul’da 400 halk otobüsü 
İstanbul’da engelli donanımına

sahip özel halk otobüslerinin yüzde
40’larda olduğunu belirten Onur
Orhon, “2000 dolayında otobüsün
henüz yüzde 40’ı engelli donanımına
sahip. Diğer araçların 2015 Temmuz
ayına kadar bu donanımı monte etmesi
gerekiyor. Bu araçların 2005 ve bunun
altı modellerden oluşan 400 kadarına
engelli donanımı monte etmek zaten
mümkün değil. Hızlı bir şekilde araç
değişimi söz konusu. Araç değişimini
hızlandıracak yapılanmaya ihtiyaç var”
diye konuştu. ■

Onur Orhon

Mercedes-Benz Türk, İstanbul
Hoşdere’de yer alan otobüs
fabrikasında yılda 4.000’i aşkın

üretim kapasitesi ile şehiriçi toplu
taşımacılık alanında teknoloji ve kalitede
öncü araçlar üretiyor. Şirket, bu araçların
üçte ikisini de başta batı Avrupa olmak
üzere dünyanın dört bir yanına ihraç
ederek Türkiye ekonomisine önemli
katkıda bulunuyor.

Kentiçi pazarında gerileme
beklenen bir durum 

Fuar standında Mercedes-Benz Türk
Otobüs Pazarlama ve Satış Müdürü
Burak Tarım ile görüştük. 2014 yılında
kentiçi otobüs pazarında gerileyen pazar
seviyesinin beklenen bir durum
olduğunu belirterek, “Kent içi pazarı
doğal olarak yerel seçimlerle paralel, bir
talep oluşturuyor. Şunu da unutmamak
lazım; 2012 ve 2013’te tarihteki en yüksek
şehiriçi pazar seviyesi yaşandı.
Dolayısıyla bunun yavaşlaması,
sakinleşmesi son derece beklenen bir
şey“ dedi. 

Araç yatırımları devam edecek 
İETT başta olmak üzere yerel

seçimler öncesinde bütün
büyükşehirlerin çok ciddi araç yatırımı
yaptığını vurgulayan Burak Tarım, buna
rağmen bu yatırımların yeterli olmadığını
söyledi: “Başta İstanbul olmak üzere

yenilenecek daha birçok araç olduğunu
biliyoruz. Sayın Hayri Baraçlı açılış
konuşmasında entegre sistemleri anlattı.
Bu İzmir ve Ankara gibi şehirlerimiz için
de geçerli. Dolayısı ile bu alanda
yatırımlar devam edecek. Ama biz
önümüzdeki sene de ciddi bir pazar
beklemiyoruz. Bir sonraki yerel seçimler
2019 yılında. Bir önceki yerel seçimlerin
seyrine bakıldığında 2016’dan itibaren
talepler oluşmaya başlar. İhalelerin
sonuçlanması ve teslimat dönemleri ile
tekrar 2017 ve 2018’de kentiçi ulaşım
pazarı zirve noktasına ulaşır. Yine de bu
süreç içerisinde İETT’nin, EGO’nun,

ESHOT’un yatırımları daha az adetlerde
olsa da olacaktır” dedi. 

Engelli donanımına yönelik sürecin
Temmuz 2015 olarak belirlenmesinin
pazarda bir hareketlilik oluşturup
oluşturmayacağı sorumuza Burak
Tarım’ın cevabı, “Araçların bir defada
yenilenmesi mümkün değil. Tabii, bu
araçları işletecek olan müşteriler ile
üreticilerin ortak bir noktada buluşması
da şart. Daha iyi, daha teknolojik, daha
konforlu ve daha ucuz ürün beklentisi
olacak. Engelli donanımına yönelik ise
süreci belirleyen en önemli etkenlerden
birisi de kural koyucunun kararlılığı ve
bunu yaptırıma dönüştürmesi olacak. Bu
olursa mutlaka bir hızlanma olacaktır. Bu
planlamalara üreticiler olarak bizlerin de
destek veriyor olmamız gerekiyor.
Makroekonomik açıdan bakıldığında,
bunun belirlenen tarihlerde
yapılabilmesinde belirli esnemelerin
kaçınılmaz olacağını düşünüyorum.
Sayın Hayri Baraçlı’nın İETT Genel
Müdürlüğü döneminde üreticilerin,
işletmecilerin, sivil toplum örgütlerinin
katıldığı ve şehiriçi çözümlerin ortak
noktada tartışıldığı çalıştaylar
yapılıyordu. Bu tür çalışmaların çok
yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü
bu konuların çözümü tek taraflı değil.
‘Hadi bakalım şu kadar aracı
değiştirelim’ kararının arkasında hem
üreticilerin hem de bunların
işleteceklerin büyük sorumlulukları var.
Bunların ortak paydada anlaşılabilmesi,
birbirimizi daha iyi anlamamız lazım. O
yüzden bu ortak platformların devam
etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu
ortak platformlarda bütün paydaşlar
eğer, fikirlerini açık yüreklilikle ortaya
koyabilirlerse bir ortak noktada
buluşmak mümkün olabilir. Aksi takdirde
ortada bir yaptırım, bu tarafta bir
beklenti diğer tarafta da üretim kısıtları
oluşacak ve kaçınılmaz olarak burada
yine bir tıkanıklık oluşacak. Çünkü bizler
gibi Türkiye’de üretim yapan pek çok
firmanın ihracat programları var. Bu
bantlar da belirli planlamalarla yapılıyor.
Dolayısıyla ‘haydi arkadaşlar 3 bin tane
şehiriçi belediye otobüsü üretelim, böyle
bir ihtiyaç var’ dendiğinde sanayinin
buna adapte olabilmesi lazım. Sadece
sanayi de değil; yan sanayinin adapte
olabilmesi lazım. Kamunun kararlılığı
bizim planımızı da belirleyecek” oldu. 

Şehirlerin ihtiyaçları 
Şehirlerin araç ihtiyaçlarını iyi

belirlemesinin önemine de değinen
Burak Tarım, “Her şehrin kendine has,
dinamiği var. Dolayısı ile her büyükşehir
kendi otobüs filosunu kuracak ve bir

diğer büyükşehir gibi kullanacak diye bir
kural yok. Her birimin entegre çözümlere
ulaşabilmesi lazım. Raylı sistem kuran
var, bunu elektrikli sistemlerle kombine
edenler var. Bunların her birini takip
ediyoruz. Burada esas olan şu: her bir
şehrin, kendi şehiriçi çözümünü,
oluşturabilmesine destek vermek lazım.
Körüklü otobüs almak isteyip alsa
çalıştıramayacak olan şehirler var. Sırf
satıcı sıfatı ile oraya gidip körüklü otobüs
satmanın anlamı yok. Bunlar
yaşanmamış şeyler değil. Geçmişte böyle
tecrübelerimiz var. Minibüslerden
otobüslere dönmek isteyenler var, ama
minibüsten hangi otobüse döneceklerine
daha karar verememişler: 12 metreye mi
10 metreye mi dönelim? Bu ihtiyaçların
doğru tespit edilmesi lazım. Biz
büyükşehir olduk, filomuzu kuruyoruz.
20 tane körüklü otobüs alalım sonra,
10’unu çalıştıramayalım. Milli servet.
Böyle bakmak lazım. Bizim için sadece
büyükşehir olması kriter değil. Her
yatırım yapacağım diyen belediye ile
birebir görüşüyoruz. Bunlara şehircilik
sistemleri ile destek öneriyoruz. Her
şehirde metrobüs oluşturmak da
mümkün değil. Söylem olarak ‘Şehrimize
metrobüs getirdik’ demeyi her belediye
başkanı isteyebilir. Bunu da çok doğal
karşılıyoruz. Ama o metrobüs şehir için
doğru çözüm müdür buna bakmak
gerekiyor. Bizim çok önemli bir
avantajımız bir ekibimizin olması.
Şehircilik planlaması yapabilen, belediye
hatları üzerine rapor sunabilecek
ekibimiz var. Yani biz belediyeye şunu
diyebiliyoruz: sizin şehrinizin demografik
yapısı şu, bu da sizin tabiat olarak
yapınız. Bugünkü yol düzeniniz, toplam
taşıdığınız insan, şehrinizin yoğunlaşma
noktaları bunlar. Dolayısı ile bunun
üzerine sizin, buradan buraya şu kadar
insanı gün içerisinde taşımanız lazım.
Ancak buradaki topoğrafik yapınız -
örnek veriyorum- körüklü otobüslere
müsait değil. Dolayısı ile sizin şu
güzergah üzerinizden, şuralara duraklar
koymak sureti ve kuracağınız sistemle
buradan buraya gün içinde şu kadar
insanı taşıyabilirsiniz. Bunu sadece
İstanbul için değil, arzu eden bütün
belediyeler için yapabiliyoruz” dedi. 

Doğalgazlı otobüs
CNG’li otobüsün ürün grupları

içerisinde yer aldığını da vurgulayan
Burak Tarım,  “CNG’li Citaro aracımız
var. Ancak yerli üretimlerle
kıyaslandığında fiyat olarak cazip
olmuyor. Euro 6 geçişi sonrasında yeni
bir dönem başlıyor. Şehirlerarası ile
birlikte şehiriçi ürün portföyümüz de

değişecek. Yurtdışındaki ürün
portföyünü yurtiçi ile entegre edeceğiz.
2016’da bütün ürünlerin değişmesi söz
konusu değil; bu bir lojistik meselesi.
Aynı zamanda bant yürümeye devam
ediyor. İhracat sorumluluğumuz
dolayısıyla Euro 3, Euro 5 araç üretimine
de devam etmek zorundayız. Ürünlerin
yenilenmesine yönelik bir zaman planı
var. Bu planı zamanı geldiğinde
paylaşacağız” dedi.

Elektrikli otobüste altyapı sorunu 
Elektrikli otobüs üretiminin sorun

olmadığını, ancak altyapısının sorun
olduğunu belirten Burak Tarım,
“Elektrikli otobüs ne kadar yol alacak?
Hangi duraklarda şarj edilebilecek? Önce
bu altyapısal sorunların çözümü
gerekiyor. Akü konusu çözülemedi.
Maliyeti, kapasitesi, şarj edilmesi süreleri
ile ilgili ar-ge faaliyetleri sürüyor. Tabii ki
elektrikli otobüs çözümlerimiz var. Ama
bunun kullanılabilirliği önemli. Yoksa
aracı getirirsiniz, şahane, ama ancak
butik çalıştırabilirsiniz” dedi.

12 metrenin altı mevcut pazarlar
Daimler ürün grubu içerisinde 12

metrenin altında farklı segmentlerde
kentiçi araçları bulunduğunu da
vurgulayan Burak Tarım, “Şu an mevcut
durumda var olan pazarlara Mercedes
olarak girmeyi gerektirecek bir potansiyel
görmüyoruz” dedi.

105 adetlik İETT teslimatı başlıyor 
İETT’nin en son 105 adetlik ihalesini

kazandıklarını ve araçların teslimine bu
ay içinde başlayacaklarını belirten Burak
Tarım, “50’sini birkaç gün içinde, 55‘ini
de 2015’in başından itibaren teslim
edeceğiz. İlk çeyrekte teslimatlar
tamamlanacak” diye konuştu. ■

Mercedes-Benz Türk, Transist 2014
Fuarı’ndaki 364 m2’lik geniş standında
İstanbul Hoşdere Otobüs
Fabrikası’nda üretilen, yerel
yönetimler tarafından ilgi gören solo
ve körüklü Conecto ürünlerini tanıttı. 

Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Müdürü Burak Tarım:

Kural koyucunun kararlılığı pazarı belirleyecek

Burak Tarım, Mercedes-Benz Türk standını ziyaret eden İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ile...

Ücretsiz taşıma sorunu 

Hayri Baraçlı: 
Halk otobüsçülerle
görüşeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı’ya kentiçi
ulaşımcıların ücretsiz taşımaya yönelik

şikayetlerini ilettik. Baraçlı, Taşıma
Dünyası’na şunları söyledi: “Halk
otobüsçülerin bu konuda şikayetleri var.
Bu şikayetlerle ilgili değerlendirmeler
yapılıyor. Halk otobüsçülerle bir toplantı
daha yapacağız. Bunun neticesinde bir
sonuç çıkacak ama ne çıkacağını şu an biz
de bilmiyoruz.” 

Dr. Hayri Baraçlı, İETT filosunda 12
metre araçların yer alıp almayacağı
sorumuza, “Bazı halk otobüs hatlarına
küçük araçları koyduk. Şimdi TUBİTAK’ta
yapılan bir çalışma var. Bu çalışma
neticesinde optimizasyon hat planı
çıkacak. Bu çıktıktan sonra arkadaşlarımız
bir karar verecek. Belki İETT küçük
araçları filosuna katacak. Gelecek
sonuçlara göre yeni yılda bu tür bir
çalışma yapılabilir” cevabını verdi. ■

“Trafikte her an, 
sorumlu davran!”

TÖHOB Genel Sekreteri Onur Orhon: 

Ücretsiz taşımaya çözüm bekliyoruz
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Yolunuz açık,
Hizmet kaliteniz yüksek,

Kazancınız dilediğinizce olsun.

Siz kazanın, Türkiye kazansın… Hep birlikte kalkınalım.
İYİ YILLAR!

Yalçın Şahin
Mapar Otomotiv

Mustafa YILDIRIM
Genel Başkan

Tüm yolcularımızın, 
meslektaşlarımızın ve 

taşımacılara hizmet veren 
kamu çalışanlarımızın 

yeni yılını kutlar, 
sağlıklı, huzurlu, bol seyahatli 

bir yaşam dileriz.
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Mehmet ERDOĞAN
Genel Başkan

Tüm yolcularımızın, 
meslektaşlarımızın ve 

taşımacılara hizmet veren 
kamu çalışanlarımızın 

Ramazan Bayramını kutlar, 
sağlıklı ve mutlu 
bir yaşam dileriz.
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2014 yılını geride bırakıyoruz. 2014’ün ikinci
yarısında, özellikle son çeyreğinde dünya
karıştı. Özellikle petrol piyasalarında çok

ciddi bir değişim yaşandı. Kısa vadede sektörümüz
için lehte de gözükse uzun vadede neler
olabileceğini tahmin edemiyoruz. Petrol fiyatları
35-40 dolara kadar çıkacak diyorlar. Burada
hükümetten beklentimiz, petrol fiyatlarının, dünya
piyasalarındaki ölçüde aşağı çekilmesi. Burada
dolar petrol paritesine dikkat etmek lazım. Bana
göre hükümetin buradan vergi fazlası yaratıp
bütçe fazlası yaratmaya hakkı yok. 

EPDK adım atmalı

Nakliye sektörleri bu kadar can çekişirken,
ekonomik krizle boğuşurken, ülke ekonomisi
ulaşımdan bu kadar darbe yerken, mutlaka petrol
fiyatlarının Bulgaristan’la eşdeğer duruma
getirilmesi lazım. Bugün Bulgaristan’da 2 lira 60
kuruş olan petrol Türkiye’de 3 lira 80 kuruş. Bu
kabul edilebilir bir durum değil. Yüzde 10-15
petrol fiyatlarını geriletmek, bizim sorunlarımızı
çözmüyor, onun için petrol konusunda, biraz daha
hassas olunması, bütçe fazlası yaratılmaması
lazım. Nakliye sektörlerinin de bu konuda hak
aramayı becermesi lazım diye düşünüyorum.
Tabii, petrol piyasamız hala sulu bir şekilde devam
ediyor. Yeni disiplinlerin gelmesi lazım. EPDK’nın
bu konuda bir an önce adım atmasını bekliyoruz.
Özellikle Enerji Bakanımızın bu konuya el
koymasını istiyoruz. EPDK’yı biraz sıkıştırması
lazım. 

Kontrol altına alınmalı

Türkiye yolları üzerinde kaçak yakıt
satılmasının engellenmesi, sınırlardan girişlerin
yasaklanması ve Suriye’den gelen kaçak petrolün
kontrol altına alınması lazım. Haksız rekabeti
önlemesi açısından bunlar önemli. Bizler kayıt
altında yaşayan kurumlar olarak, namusumuzla
şerefimizle ülkenin vergilerini vererek gidiyoruz.
Pompadan alıyoruz. Pompacının cebinden bize
bağış yapmaya kalktıklarında, biz bundan rahatsız
oluyoruz. Bizim küçük bağışlara ihtiyacımız yok.
Dünya piyasaları ile çevre komşu ülkelerle,
fiyatlarımız eşit olursa, kaçakçılık da biter.
Özellikle Kafkaslardan gelen petrol, ve
Avrupa’dan gelen petrolde bir nevi bitmiş olur.
Hepsinden önemlisi lisansör firmaların beyan
esasına göre yaptıkları ithalatın, kontrol altına
alınması lazım. Bu konuda bir adım atıldığını
duyduk. Olumlu bir adım olacak inşallah.
Türkiye’de petrol piyasası, dengeli bir hale
gelecek diye düşünüyorum. 

Gelen gideni aratır mı?

2014 yılını geride bırakırken, 7-8 seneden
beri karamsar yazılar yazıyoruz belki, ama her
sene daha kara olarak geliyor. İnşallah 2015
yılında farklılıklar olur. Sektörde arz talep
dengesini yakalamak üzere bir, daralma var. Tabii,
arkasından gelecek olan hızlı demiryolu. Ankara
demiryolu henüz hızlanmadı, sıkıntıları var. Şu an
tren Ankara’dan İstanbul’a 5 saatten önce
gelemiyor. Pendik’e kadar geliyor. 2015’in sonuna
doğru, açılacağı söyleniyor, ama ben 2017’yi
bulur diye düşünüyorum. Önümüzde iki rahat
sene var Ankara hattı ile ilgili. Bu konuda ciddi
araştırmalar da var. 

Biz neye bakmalıyız?
Bu sektör önce kendi yapacaklarını yapmalı.

Sonra, devletten isteyeceklerini doğru
tanımlamalı, ciddi çalışma yapmalı. Ticaret
Odası’nda Taşıma İş Kanunu, diye bir zümre
toplantısı yarattık. Orada sektörün sorunlarını,
bizim sektörümüzün çalışma esasları ile ilgili
düzenlemelerin ne olması gerektiğini, anlattık. İki
profesörü danışman olarak çağırdık. Sadece bizim
değil, bugün iş dünyasında kayıt altında çalışan
firmalarımız, büyük kurumlarımız marka
üretemiyor. Neden? 

Sektörün durumu… 

Sektöre gelince tabi havayolu büyüyor,
büyümeye devam ediyor. Uçak filoları alınıyor,
yatırımlar yapılıyor. Uçaklar dış hatlara giderken,
iç hatlarda filo büyüyor. Bu filolarda çapraz
hatlarda daha fazla yolcu alacaklar. Bizim yolcu
sayımız azalacak. Arz, talep dengesi yine
bozulacak. Otobüs sayıları 7 binlere, 6 bin
500’lere doğru gerileyecek. Bunlar hayal değil
gerçek. 2018 yılında Türkiye’nin ihtiyacını
karşılayacak otobüs sayısı maksimum 6 bin
otobüstür. 2 bin otobüsün daha pazarın dışını
itilmesi D2’deki büyümeyi ve oradaki haksız
rekabet ortamını tetikleyecek. Hep söylüyoruz:
Türkiye ikinci el otobüsünü, dışarıya atmalı. Bir
şekilde, teşvik edilerek bunları Kafkaslara,
Balkanlara, ihraç edilmesi gerekir. 

Gücümüzü göstermeliyiz…

2014 yılını sıkıntıları ile beraber geride
bırakıp 2015 yılına geçiyoruz. 2015 yılında
aklımızı başımıza toplamamız lazım. 2015 yılında
sektörümüz, kendi geleceğini tayin edecek
çalışmalar yapmalı. Başta oda, odalar birliği,
federasyonlar, konfederasyonlar, mesleki ve
akademik sivil toplum örgütleri ile birlikte hareket
ederek, 2015 seçimlerinden önce -ki böyle bir
düşüncemiz var- harekete geçmeliyiz. Ben
Ulaştırma Bakanlığı ile bunu görüştüm. Planımı da
gönderdim. İstanbul’dan başlayarak, nasıl
ekonomi sağlanır, nasıl verimlilik sağlanır, bunun
altyapısını oluşturmalıyız. Önce bizim kendi
işimizde, sonra da hükümetin bütün alanlarda
verimlilik çalışması yapması lazım diye
düşünüyorum. 

Yeni yıl, yeni umutlar…

2014 yılı parlak bir yıl olarak kapanmadı.
İnşallah 2015’te daha akıllı çalışırız, çünkü firma
sayısı azalıyor. Kapananlar hepimize emsal teşkil
etmeli. Yapılması gerekenleri hep birlikte
yaparsak, bu sektör kendi geleceğini kendisi tayin
edebilecek güç ve kapasitededir. Gücümüze
inanalım. ■

Tüm insanlara yetecek miktarda üretim yapılması,
insanlar tarafından hep arzu edilegelmiştir.
Başlangıçta pek üzerinde durulmayan üretim

kalitesi ise zamanla önem kazanmıştır. Bugün, pek çok
üründe sağlığa uygunluk gibi önemli ve hassas
incelemeler yapılıyor. Keza diş tedavisi, berber tıraşı,
elbise temizliği gibi her çeşit hizmette de kalite arıyoruz.
Özellikle de üretimin kalitesinde çeşitli unsurların yanı
sıra insan gücü niteliği çok önemli. 

İnsanların yapacağı işe uygun olması epeydir aranan
bir husus. Son dönemde bunun belgelenmesi gerekti.
Çeşitli diplomalar bir yeterlilik şartı. Bunun yanı sıra
sertifika, belge vs.ler de önemli. 

Ülkemizde mesleki yeterlilik

Ülkemizde meslek standartları ve mesleki yeterlilik
1992’de konuşulmaya başlanmış. AB’ye uyum
kapsamında 2007’de yasası çıkmış. 2010’da da ilk
mesleki standartlar yayınlanmış. Ülkemizde 750 meslek
standardına ihtiyaç belirlenmiş. Bunlardan 572’sinin
ulusal meslek standardı yürürlüğe girmiş. 153’ü için sınav
ve belgelendirme uygulanıyor. 103 adedi çok tehlikeli
meslekler grubunda olup hayli önemli. 

Akredite olunması…

Mesleki yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapılıyor.
Tabii, bunu yapacak kuruluşun yeterliliği ayrıca önemli.
Bu kuruluşların TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)
tarafından akreditasyonu gerekiyor. Bundan sonra da
MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetki belgesi
verilmesi şart. Bunun sonrasında sınav ve belgelendirme
yapılabiliyor. 

Mesleki yeterlilik uygulamaları 

MYK’dan yapılan açıklamalara göre 2012’den bu
yana 32 kuruluşa yetki belgesi verilmiş. Sırada yıl sonuna
kadar 10 kuruluş varmış. Yetki belgeli kuruluşlarca
2012’den bu yana 41 bini aşkın kişi sınava alınmış.
Bunların da yarısı sınavı geçerek belge sahibi olmuş. Yani
yeterliliğini belgeyle kanıtlayabilecek kişi sayısı 20 binin
biraz üzerinde. Bunların kaçının önceden bu işi yaptığı,
kaçının sınav ve belge sonrası ilgili bir iş bulduğu gibi
konular ise bilinmiyor. 

Ücret durumu

Mesleki Yeterlilik Kurumunun kendisine esas teşkil
eden Kanunun yanında Yönetmeliği de söz konusu. Pek
çok detayın burada yer alması muhtemel. Bunlar
arasında sınav ve belgelendirme ücreti de yer alıyor.
Ücret miktar ve tarifelerinin yetkilendirilen kuruluşça
belirlenmesi söz konusu. Yapılan açıklamada 350 ile 750
lira arasında ücret ödendiği belirtiliyor. 

Taşımada mesleki yeterlilik

Karayolu taşıma mevzuatı da mesleki yeterlilik
konusuna yer veriyor. Bazı hususlar sonradan Karayolu
Taşıma Kanununa eklenmiş olsa da bu konunun önemli
bir yer tuttuğu ve taşımacılıkta mesleki yeterlilik
uygulamasının genel uygulamadan epey önce başladığı
görülüyor. Karayolu mevzuatı taşımanın iki önemli
unsurunda mesleki yeterlilik arıyor: sürücü ve yönetici. 

Sürücü önemli

Pek çok faaliyette olduğu gibi taşımacılıkta da
hizmet kalitesi önemli. Bundaki yetersizliklerin çeşitli
olumsuz sonuçları var. En önemlisi de, trafik kazaları.
Trafik kazalarında da sürücü kusuru yüzde 95’lerin
üzerinde. Böyle olunca da sürücü mesleki yeterliliği öne
çıkıyor. Aslında tüm sürücülerde yeterliliği gösteren
sürücü belgesi, yani ehliyet eskiden beri aranıyor. Ayrıca
bir belge gerekli mi? Aynı belgenin -otomobil ehliyeti
gibi- hem ticari hem de ticari olmayan kullanımları söz
konusu olduğunda işin gereğine göre ticari kullanımda
ayrı şartlar ve belge aranması normaldir. Ancak otobüs,
kamyon sürücülüğü gibi özel hali olmayan, sadece ticari
amaçlı olan belgeler de ehliyetin diğer mesleki yeterlilik
şartlarını da kapsayacak şekilde verilmesi düşünülebilir. 

Eskiden verilmiş olan ticari amaçlı sürücü belgesi
sahiplerinin yetersizliklerini gidermek üzere sürücülerde
mesleki yeterlilik aranması mevzuatla getirildi. Yolcu-yük
ve yurtdışı-yurtiçi faaliyet durumlarına göre SRC1-2-3-4
şeklinde dört mesleki yeterlilik ve belge tanımlandı. 

Taşımacı yeterliliği…

Bir önemli konu da yönetici mesleki yeterliliği…
Çok öncelerde araç sahipleri kendi araçlarını işletirken
zamanla taşımacılıkta da patron dönemi başladı.
Patronlar da kendi araçlarında araç sahibi olmayan
sürücü istihdam etti. Bu kişilerde yeterlilik aranması
ayrıca önemliydi. Bunun yanında taşımacılık yapan
patronların yetersizliği, hatta taşımacılığa ayıracak
zamanlarının olmaması taşımacılık işinin kalitesinde
yöneticileri öne çıkardı. Tabii, bu yöneticilerin de
yeterliliği önemliydi. Yaptıkları işe göre üst düzey ve orta
düzey yönetici yeterlilikleri belirlendi. 

Mevzuat durumu…

Mesleki yeterliliğe ilişkin özel bir yönetmelik de
hazırlanıp yürürlüğe sokuldu. Buna göre, mesleki
yeterlilik eğitimi Bakanlığın yetkilendirdiği kişilerce
yapılıyor, sınav ve belgelendirme ise Bakanlıkça. Üstelik
Bakanlıkça alınan belge ve sınav ücretleri çok uygun,
yani düşük. Bakanlığın yaptığı bu işteki sınav ve
belgelendirme yeterliliğine ilişkin TÜRKAK akreditasyonu
mutlaka vardır. Ben, bu işin eğitiminin yetkilendirilmesi
konusunun UDH Bakanlığının değil, Milli Eğitim
Bakanlığı yetkisinde olması gerektiğini düşünenlerdenim.
Bazı problemlerine rağmen sürücü eğitiminin Milli Eğitim
Bakanlığına olmasının daha doğru ise mesleki yeterlilik
eğitiminde de aynı yol izlenmelidir. Bu, tüm mesleki
yeterlilikler içindir.

Bakanlık yetkin mi, yetkili mi?

UDH Bakanlığı çok sayıda sürücüye ve yöneticiye
mesleki yeterlilik belgesi verdi. Bunların bir kısmı
muafiyetle, bir kısmı da eğitim ve/veya sınav yoluyla
oldu. Buna ilişkin sayıları bilmiyoruz… Keza muafiyet
veya eğitim/sınav yollarıyla belge alan sürücüler arasında
deneyim farkına ve eğitim farkına göre ne gibi başarı
farklılıkları gözlendi, onu da bilmiyoruz. Bu
değerlendirmelere göre mesleki yeterlilik sisteminin
sorgulanması ve geliştirilmesi gerekiyor. Mesleki Yeterlilik
Kurumu (MYK) tarafından 41 bin kişinin sınava alınıp 20
bin kişiye belge verildiği açıklaması dikkate alındığında
UDH Bakanlığı tarafından yapılan belgelendirmenin bu
sayılara dahil olmadığı açık. Zira Bakanlığın sayıları
bunun çok çok üzerinde. Öyleyse MYK, Bakanlığın
mesleki yeterlilik faaliyetlerini değerlendirmeye almıyor.
Acaba neden?  

Tüm hizmetlerin ve gelirlerin yeterli olduğu bir yıl
dilerim. ■
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Mustafa
Yıldırım
TOF Tüm Otobüsçüler 
Federasyonu Genel Başkanı

Gelen gideni aratır mı?

zeki.donmez@tasimadunyasi.com

Dr. Zeki
Dönmez

Mesleki yeterlilik yeterli mi?

31 Aralık 2014’te yapılacak

kiralama ihalesine

hazırlanan otobüs

işletmecileri ve işyerlerinin

taliplileri, “Otogarda bu

kiralarla iş yapmanın

mümkün olmadığı”

görüşünde birleşiyor.

B
elediye Başkan Yardımcısı
Turhan Candan ise arsa ve
inşaat maliyeti gibi

unsurlarla son kiralamada oluşan
fiyatın titizlikle
değerlendirilmeye alındığını
söylüyor.

Çorum Belediyesi tarafından
yapımı tamamlanan şehirlerarası
otobüs terminali için kiralama
ihalesi 31 Aralık Çarşamba günü
saat 13.30’da Belediye Meclis
Salonu’nda yapılacak. İhale
edilen (KDV hariç) tahmini
bedeller, otobüs yazıhaneleri için
yıllık 120 bin lira, iki bilet satış
bankosu için bulunanlar için
yıllık 250 bin lira. İlçe minibüs
yazıhanesi için ise 18 bin lira.
Hediyelik eşya dükkanları 30 bin
lira, leblebi ve kuruyemiş
dükkanları 30 ila 60 bin lira.
Büfeler 30 bin lira. Restaurant ve
kafeterya 60’ar bin lira. 2 adet
tuvalet 96 bin lira. Otobüs
işletmecileri ve diğer işyerlerini

kiralamaya talep olanlar
belirlenen kira bedellerinin çok
yüksek olduğunu adeta
İstanbul’un fiyatlarıyla yarıştığını
belirterek, “bu kiralarla otogarda
iş yapmaya çalışan batar”
değerlendirmesini
yapıyorlar.  Kırk yıldır
işletmecilik yapan ve eski
terminalin bütün
sıkıntılarına katlanan
esnafın yeni terminalin
dışına atılmış olacağını
savunan bazı kişiler de “Bu
şartları kaç esnaf yerine
getirebilir” sorusunu
yöneltiyor.  Tepkiler üzerine
Belediye Başkan Yardımcısı
Turhan Candan yaptığı
açıklamada, inşaat
maliyetinin 15 milyon lira
olduğunu, bunun dikkate
alınmadan yapılan
değerlendirmelerin yanlış
olduğuna dikkat çekti.
Candan, Belediyenin
yatırımlarının sürdürülebilir
olması için, yatırım
harcamalarının geri
dönüşünün de ekonomik
gerçekler ışığında
değerlendirilmesi gerektiğini
söyledi. Tahmini kira
bedelleri belirlenirken
terminalde son oluşan
kirada dahil pek çok
faktörün titizlikle

değerlendirildiğini vurgulayan

Turhan Candan, işletmecilerin ve

esnafın da durumunu göz

önünde bulundurarak “makul”

rakamlar tespit etmeye

çalıştıklarını söyledi. ■

Esnafa göre “kiralar yüksek”,
Belediyeye göre “makul”

Çorum Otogarı’nda yüksek kira tartışması  
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“16 Ocak 2004’te en büyük aşkım
olan Mercedes-Benz’in ailesi
içinde yerimi aldım” açıklamasını
yapan Yönetim Kurulu Başkanı
Hekim Toloğ, “Türkiye’nin en
genç ve en yakışıklı bayisiyim”
diyor. Bu iddiasının tescilli
olduğunu da belirten Hekim
Toloğ, tek işinin, tek yatırımının
otomotiv olduğunu söylüyor. 

11yılda 18 milyon Euro yatırım
yapan ve 2015’te iki dev
yatırım hamlesine hazırlanan

Gelecek Otomotiv, İstanbul
Kemerburgaz’a 15 milyon Euro,
Mardin’e 4,5 milyon Euro servis yatırımı
yapacak. İlk etapta İstanbul’daki yatırım
için 120 kişilik, Mardin’de ki yatırım ise
60 kişilik istihdam yapılacak. Şu an grup
içerisinde 280 kişinin çalıştığı bilgisini
veren Hekim Toloğ, “Burada en önemli
nokta. 280 çalışanım var ama mutsuz
çalışanım yok” dedi. 

Diyarbakır, Malatya ve Erzurum
lokasyonları ile hizmet veren Gelecek
Otomotiv’in Yönetim Kurulu Başkanı
Hekim Toloğ ile otomotiv sektörüne
nasıl adım attığını, Diyarbakır
lokasyonu ile Mercedes ailesine
katılışını, Malatya ve Erzurum ile
büyümeyi, gelecek hedeflerini ve hizmet
süreçlerini konuştuk. 

Otomotiv heyecanlı bir iş…
Şırnak Cizre’de, 1995 yılında

otomotiv sektörüne, amcasının Ford
bayiliği ile adım atan Hekim Toloğ, daha
sonra İstanbul’daki asker arkadaşının da
teşvikiyle nakliye işine adım atıyor. Kısa
sürede 30 araçlık bir filo oluşturuluyor. 

Nakliye işinde, 2,5 yılda iyi de para
kazandığını, ancak bu işin kendisini
kesmediğini söyleyen Hekim Toloğ,
bayilik sürecinde ilk görüşmesini MAN
ile yaptığını anlattı: “Ben alışmışım
curcuna işe. Otomotiv çok curcuna bir
iş. Ortağım Hamdi Yüncü’ye ‘ben, bu işi
artık yapamayacağım, canım sıkıldı,
otomotive geri döneceğim’ dedim.
Ertesi sabah MAN’ı aradım, İcra Kurulu
Başkanı Sayın Tunç Koman ile
görüşmek istediğimi sekreterine
söyledim. Neden görüşmek istediğimi
sorduğunda da, ‘bayisi olmak istiyorum’
dedim. İki saat sonra bana döndüler.
Tunç Bey’in benimle İstanbul’daki
yetkili serviste öğleden sonra

görüşeceğini bildirdiler.  Görüşmeye
gittiğimde Sayın Tunç Koman’ın
yanında Sayın Tuncay Bekiroğlu da
vardı. Tunç Bey’e, ‘Ben Cizre’de bir
kasa, bir masa bayilik istiyorum. Bana
servis yatırımı yaptırmayacaksınız, ama
göreceksiniz kısa zamanda en çok satış
yapan bayiniz olacağım’ dedim. Tunç
Koman, benim bu istekli halimden de
etkilenmiş olacak ki, ‘Sana, Diyarbakır
bayiliğini verelim’ dedi. Benim de o ana
kadar aklımda Diyarbakır hiç yok. Biz,
Diyarbakır’a ancak bir hastamız olunca
gidiyoruz. En büyük tıp fakültesi orada
çünkü. Ben Cizre konusunda direttim.
Tunç Bey, Diyarbakır konusunda ısrarcı
oldu. ‘Düşün tekrar gel’ dedi. Ben,
‘düşünmeme gerek yok, size şimdiden
teşekkür edeyim gideyim’ dedim ve
ayrıldım.”

Mercedes-Benz Türk Bayiliği 
“Bir akşam, bu sefer dayım Mehmet

Emin Bey beni arayıp acil Diyarbakır’a
gelmemi istedi. Ben ‘acil’ denilince
hasta var sandım. Dayım, ‘Hasta yok.
Mercedes-Benz bayiliğini satın alma
görüşmesi yapacağız. Ben otomotivden
anlamıyorum, otomotivci sensin. Gel
burayı alalım’ dedi. O zaman 1999’da
Mercedes-Benz bayisinin sahibi
Mücahit Can idi (Dayım Mücahit Bey ile
Mekke’de tanışmış, Mercedes-Benz
bayiliğini devretmek istediğini
öğrenmiş. Dayım, ‘Biz talip oluruz’
demiş). Ertesi akşam Diyarbakır’a
gittim. Dedeman Otel’de Mücahit Bey,
dayım ve ben bir araya geldik. Mücahit
Bey, servis noktasını şu kadarlık bir alan
diye anlatırken ‘tamam, alıyoruz’
dedim. Mücahit Bey, resepsiyondan bir
kağıt istedi ve üzerine ‘satış sözleşmesi’
yazıp imzalamamızı istedi. Ben imzayı
hemen atınca, Mücahit Bey, şaşırarak,
‘orayı görmeden nasıl imzaladın’ diye
sordu. Ben de, ‘o imzayı bilmeden
atmadım. Ford bayisiyken, Cizre’nin her
metrekaresini inceleyip Ford’a rapor
etmiştim. Orayı iyi biliyorum’ dedim.
Mücahit Bey, ‘bizim anlaşmamız
yetmez. Mercedes-Benz ile de
görüşmemiz gerekiyor. Onların onay
vermesi şart’ dedi. O dönemde Bayi
Yönetim Müdürü görevinde olan Sayın
Süer Sülün’ü aradı; ‘işte, şöyle bir ortak
buldum’ diyerek beni övdü. Süer Bey,
ona ‘adayı görmemiz lazım, görmeden
olmaz’ demiş... Mücahit Bey ile birlikte
Aralık 2003’te Mercedes-Benz’e
gidiyoruz. Mercedes-Benz Pazarlama

Merkezi’nin kapısında, Mücahit Bey’e,
‘şahit olacaksın, kimseyi
konuşturmayacağım. 20 dakikada bu işi
halledeceğim’ dedim. Kendime güven
vermek için herhalde yaptım onu.
Toplantı odasına girdim. Eşref Biryıldız,
Süer Sülün, Bahadır Özbayır, Tufan
Akdeniz, Ergiz Esen oradalar. Ben
kalemine, kalemtıraşına, ajandaya kadar
hazırlıklı gittim. İlk soru Bahadır
Özbayır’dan geldi: ‘anlat bakalım, bu işi
nasıl yapacaksın?’ 20 dakika hiç
susmadan anlattım. Eşref Biryıldız,
ayağa kalktı ‘arkadaşlar hayırlı olsun’
dedi. Bunu gören Mücahit Bey, ‘Bir
dakika Eşref Bey, siz önceden mi
anlaştınız nasıl bu kadar hızlı oldu? Beni
16 kez mülakata çağırmıştınız” dedi.
Eşref Bey, beni ilk defa burada
gördüğünü söyledi ve ‘adamın ruhunda
otomotiv var’ dedi. Mercedes-Benz Türk
bayiliği sürecim böylece başladı.”  

Mercedes-Benz tutku arar
Hekim Toloğ’a göre, Mercedes-Benz

bayisi olmak için para tek başına yeterli
değil: “Mercedes-Benz Türk, bayilik

verirken, paranızın miktarını size
sormaz, işinizi nasıl yapacağınız çok
daha önemlidir. Dünyanın en varlıklı
insanı olabilirsiniz ama bu iş içinizde,
ruhunuzda olacak. Bu işe tutkunuz,
sevginiz olacak.”

Mercedes-Benz standardı boşuna
değil 

Hekim Toloğ, bayilik sürecinde
Mercedes-Benz standartlarını hayata
geçirmede zorlandınız mı sorumuza,
“Mercedes-Benz’in koyduğu hiçbir
standart boşa değil. Mercedes-Benz’in
hiçbir standardına karşı çıkmadık. 16
Ocak 2004’te Diyarbakır, ardından
2008’de Malatya lokasyonumuz hayata
geçti. Onu 13 Şubat 2008’de Erzurum
takip etti” cevabını verdi.

Ekibe danışmadan olmaz
Diyarbakır ve Malatya’nın otobüs

satış yetkisinin olmaması Hekim
Toloğ’u yeni yatırımlara yönlendiriyor:
“Otobüs satış yetkisine sahip olmak için
içim içimi yiyor. Eksiklik hissediyorum
sürekli. Otobüs satış yetkisine sahip 22
bayi var ve 2009 yılından beri hiçbir
bayiye otobüs satış yetkisi verilmemiş.
Bunda da haklılar. Çünkü pazar belli.
Malatya’nın inşası sürerken Mercedes-
Benz Türk, bana, ‘Erzurum bayiliğini
üstlenir misin’ teklifi yaptı. Ben Van’ı
istiyorum ama Van’ın da otobüs satış
yetkisi yok, Erzurum’un var. İki gün
müsaade istedim, ekibimi topladım.
Yapacağım her işi ekibimle tartışırım.
Ekibim ilk anda karşı çıktı: ‘ne işimiz var
Erzurum’da?’ diye. Erzurum’u neden
istediğimi anlattım ve ekibimi ikna
ettim. Erzurum şartları zor olan bir
bölge. Eksi 30-40 derecede araçlar
servise geliyor. Korkmaz Motorlu
Araçlar’ın Erzurum bayiliğini
devretmesi gündeme gelince bayiliği 13
Şubat 2009’da almış olduk. Sistemi
oturtmak için 6 ay Erzurum’da kaldım.
Diyarbakır’dan ekipler getirdim.
Personele sürekli eğitim verdirdim.
Ekibimle, müşterileri tek tek dolaştım.
Kars, Muş, Ağrı’yı ziyaret ettim. Burada
her şeyi sıfırdan kurmanın zorluğunu
ama keyfini de yaşadım.” 

2014’te ‘otobüsçü’ oldum 
Erzurum bayiliğinin, 2008 yılında 8

otobüs satışı gerçekleştirdiğini belirten
Hekim Toloğ, “Otobüs satışlarında her
yıl artan bir seviye elde ettik. 2010’da 14
2011’de 18, 2012’de 23, 2013’te 25 adet
satış gerçekleştirdik  Kasım sonu
itibariyle satışımız 35 adet. Tamamı iley
müşteri odaklı çalışıyoruz. Biz aslında
bu yıl otobüsçü olduk, 30’u aştın mı
otobüsçü oldun denilir. Bu zamana
kadar kendimizi hiç otobüsçü olarak
görmemiştim. Şu an otobüs satışında
dördüncü bayiyiz” dedi. 

Ticari aracı iyi ilişkiler satar 
Ticari araç satışının ilişkiler

sonucunda gerçekleştiğine dikkat çeken
Toloğ, “Otobüsü de kamyonu da
tamamen ilişki satıyor. Yoğun bir
rekabet ortamı olmasına rağmen
fiyattan dolayı araba satmadık. Hiçbir
çalışanım, ‘biz o bayiden 5 bin Euro
daha ucuz araç veririz’ demedi. Benim
cep telefonum da her müşteride vardır.
Telefon numaramı isteyen herkese
mutlaka verilir. 24 saat telefonum
açıktır. Gece geç saat bile olsa, bir
müşterinin sorununu çözmek bana
büyük mutluluk verir. Bütün ekip
arkadaşlarım bu anlayıştadır. Şu an

ekibimiz iyi yetişmiş durumda. Eskisi
gibi telefonlarım çalmıyor ama herkesle
çok rahat ilişki kurduğum için arkadaşı
gibi görüp işi bittiği halde arayanlar
oluyor. Bir de, bu önemli: hiçbir rakip
firmadan tecrübeli arkadaşı işe
almadım. Erzurum Genel Müdürü’müz
Serdar Tümerdem Bey, gıda
sektöründen, Malatya Genel Müdürü de
gıda sektöründen.  Biz personellerimizi
kendi kültürümüzle yetiştirdik.  Bu daha
zahmetli bir iş, ürünü anlatmak, onu
yetiştirmek daha uzun bir süreç alıyor
ama bize daha doğru geliyor. Biz bunu
göze aldık, şimdi de çok mutluyuz” diye
konuştu.  

Mercedes-Benz, müşteri için
büyük şans… 

Hekim Toloğ, Mercedes-Benz’in
sunduğu hizmet yapısının müşteri için
şans olduğunu belirtiyor: “Hiçbir marka
ikinci el de içinde, finansmanı, sigortayı,
kaskoyu bir arada sunamıyor.
Bütünleşik hizmet yapısı müşterilerimiz
için çok büyük şans. Biz sattığımız
araçların yüzde 97’sini Mercedes-Benz
Finansman Türk aracılığıyla finanse
ettirdik. Sigorta konusunda büyük
gelişme kaydediyoruz. Şu an yüzde
10’lar seviyesindeyiz. Düşük olduğumuz
nokta, uzatılmış garanti ve kasko. Ama
bu da zaman içerisinde müşterinin
avantajlarını daha iyi hissetmesi ile
artacak. Uzatılmış garanti bir kere
maliyetleri ve riski azaltıyor. Biz satış
sonrası hizmetlerde müşteriyi
bilinçlendirmek için çalışmalar
yürütüyoruz. İkinci elde ürünün
değerini düşürmemek için her türlü
fedakârlığı yapıyoruz. Takas oranımız
yüzde 80’lerin üzerine çıktı. BusStore
olarak yaptığımız işleri bugüne kadar
kâr amaçlı yapmadık. Sadece
müşterilerimizin yapmış olduğu
yatırımın değerini kaybettirmemek
adına bu fedakârlığı yapıyoruz.
Finansmanda da çok ciddi anlamda
fedakârlık yapıyoruz. Otobüsçü sıkıntıya
girip, ‘bunu şu şekilde yapabilir misiniz’
dediğinde bunu çok kolaylıkla ve en iyi
yapabilen marka biziz.”

Mercedes-Benz Türk Bayisi Gelecek Otomotiv yatırımda hız kesmiyor 

İstanbul ve Mardin’e 20 milyon Euro yatırım 

29 Aralık  2014 - 4 Ocak 2015Gelecek Otomotiv10 ❭❭ 

En büyük aşkım
Mercedes, tek
uğraşım otomotiv 

Benim başka bir işim yok, tek
uğraşım otomotiv. En büyük aşkım
da Mercedes-Benz. Bu işten
kazandığımı bu işe yatırmak büyük
keyif veriyor. Başladığım günden
beri yatırım yapmaktan geri
kalmadım. Sadece servis
anlamında değil, personele
yönelik de sürekli yeni yatırımlar
yapıyoruz. Hem çalışan
seviyesinde hem tesislerin hizmet
sürecinde hep en iyi olmayı
hedefledim. Bu eğitim
süreçlerinde Mercedes-Benz’in
verdikleri ile yetinmedim.
Diyarbakır servis noktası hizmete
başladığında Dicle Üniversitesi ile
anlaştım ve üç akademisyenin
halkla ilişkiler ve psikoloji
eğitimleri vermesini sağladık. İki
ay boyunca üniversite ile birlikte
çalışarak artılarımızı, eksilerimizi,
neler yapılması gerektiğini, yıllık
programlar halinde çıkarttık. Bu
eğitim sürecinin bir kısmında
çalışanlarımızın aileleri de yer aldı.

Erzurum lokasyonu 18 bin 104 m2’lik
alan üzerine kurulu. 5 bin 274 m2
kapalı alanı bulunan merkezimizde
otobüs, kamyon için 1200 m2’nin
üzerinde bir alanda 60 çalışanımızla
hizmet veriliyor. 

Erkan
YILMAZ
ERZURUM

Hekim
Tolog

Devamı karşı sayfada

Biz her yıl 16 Ocak’ta kuruluş yıldönümümüzü çalışanlarımızla birlikte kutlarız. Geçen yıl 10’uncu
yılımızı kutladık. Türkiye’nin en genç ve yakışıklı bayisi konusunu da tescil ettirdik. Sayın Süer Sülün,
Malatya lokasyonumuzun açılışında yüzlerce kişinin önünde bunu açıklayarak tescil etti.  
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Mercedes-Benz Türk’ün
başarısındaki en büyük
etkenlerden birinin çalıştığı

bayi ağını çok doğru seçmesi olarak
gösteren Toloğ, “Bütün Mercedes-
Benz Türk bayileri hepsi de gerçekten
çok doğru seçilmiş, vefalı ve hepsi de
özveriyle çalışan bayiler. Bugün eğer
kamyondaki pazar payı yüzde 50’nin
üzerine çıktıysa, otobüste de yaklaşık
kırk yıldır yüzde 60 yüzde 70 pazar
sevileri yakalanmış ise başarı
buradan geliyor” dedi.

Yerinde hizmet

Erzurum lokasyonu olarak 300
bin Euro’luk yedek parça stoğuna
sahip olduklarını vurgulayan Hekim
Toloğ, “3 lokasyonda toplam stok
seviyesi 1 milyon 200 bin Euro
civarında. Yedek parçada otobüsü
karşılama oranı da yüzde 98
oranında” dedi.

Diyarbakır, Malatya ve Erzurum
lokasyonlarının otobüs
kaportasından tutun, her türlü
hizmetin verilebildiğine dikkat çeken
Hekim Toloğ, “Birçok serviste otobüs
kaporta işlemi yapılmıyor. Bizim üç
lokasyonumuzda bu hizmet uzman
personel, orijinal yedek parça ve
Mercedes-Benz garantisi ile
sunuluyor. Müşterilerimize
sunduğumuz kaza paketi hizmeti var.
Ayrıca ödeme konusunda sıkıntı
yaşayan müşterilerimize yönelik
onarım finansmanı da sağlıyoruz.
Yine üç lokasyonda otobüs boya
fırınına sahibiz. Müşterilerimizin
hızlı hizmet almasına yönelik ekspres
kanal oluşturduk. Burada ufak tefek
sorunlar hızlı şekilde giderilir, otobüs
sefer saatini kaçırmadan yola çıkar.
Erzurum Otogarı’nda yerinde hizmet
vermeye yönelik bir çalışmamız daha
var. Yoğun dönemde ufak tefek

sorunları yerinde gidermeyi
planlıyoruz; acil yol yardım aracımız
orada konuşlanacak. Bizim bölgemiz
Mardin’den Şırnak’tan başlayıp
Erzurum’a kadar uzanıyor. Bir uçtan
bir uca hizmet verebiliyoruz, bu ayrı
bir keyif. Bunun için hiçbir şeyden
kaçmadık. Aklınıza gelebilecek her
şey, bu şirkette Mercedes
standartlarında mevcut.” dedi. 

Kentiçi ulaşım filosuna hizmet 

Erzurum Büyükşehir
Belediyesi’nin kentiçi ulaşım
filosunda yer alan Mercedes-Benz
otobüslere de satış sonrası hizmeti
verdiklerini belirten Hekim Toloğ,
“Bu araçlara yönelik uzatılmış garanti
hizmeti vereceğiz. Ayrıca garajda,
bize tahsis edecekleri bir alanda
haftanın belirli günlerinde teknik
ekip ve yedek parça hizmeti sunacak
bir çalışma içindeyiz” dedi.

11 yılda 18 milyon Euro yatırım 

Şu ana kadar 11 yıllık süreçte bayi
ve servise 18 milyon Euro’luk yatırım
gerçekleştirdiğini belirten Hekim
Toloğ, “Diyarbakır’da 7 milyon,
Malatya’da da 7 milyon, Erzurum’a
ise 4,5 milyon Euro’luk yatırımımız
oldu” dedi.

Mardin yatırımının da 4,5 milyon
Euro tutarında olacağını belirten
Toloğ, “Mardin’de 20 dönümlük yer
aldım. Servisin bulunacağı noktadan
günde 2 bin araç geçiyor. İlk etapta
65 kişilik bir istihdam oluşturacağız.
Şu an bürokrasideki ruhsat işlemleri
yürüyor. Ocak ayının sonuna doğru
ruhsatımızı alıyoruz. İlk kazmayı
Mart ayında vuracağız” diye konuştu.

Kemerburgaz’a 15 milyon Euro 

İstanbul Kemerburgaz’da 15
milyon Euro’nun üzerinde bir yatırım
yapacaklarını ve ilk etapta 120 kişilik
istihdam oluşturacaklarını bildiren
Toloğ, “TEM’e çıkışın çok kolay
olduğu bir noktada toplam 15 bin m2
alana en geç iki ay içinde kazmayı
vuracağız. Bu serviste otobüse satış
sonrası hizmeti de verilecek. Özellikle
Levent, Maslak tarafında hafif ticari
araç kullanıcılarının çok büyük bir
ihtiyacı da giderilmiş olacak.

Hedefimiz
Mercedes-Benz
Türk’ün pazar
payını daha da
arttırmak olacak. O
bölge önümüzdeki
süreçte çok büyük
önem kazanacak.
Yeni havaalanına ve
3’üncü köprüye çok
yakın. Özellikle
otomobil için de
prestijli bir yer.
Bizim için de keyif
veren bir yatırım ve
lokasyon olacak.
Diğer bayilerin çok
yakınında olmaması
ayrı bir avantaj. Söz
veriyorum:
İstanbul’da, 2017
yılında Türkiye’nin
en iyi ekibini
oluşturacağız.
Otobüs satış yetkisi
benim karar
verebileceğim bir
şey değil. Mercedes-
Benz’in bazı
kuralları var. Eğer bu
kurallara gerçekten
uygunsa neden
olmasın? Otobüs
satış yetkisini
isterim. ■
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Hayat, birden çok anlamı olan bir
kelimedir. İlk anda aklımıza gelen ise
yaşamdır. Aynı şekilde yaşanılan

şartların bütünü, yaşantı, Geçim koşulları,
Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma, Yaşamı
sağlayan şartlar anlamlarına da gelmektedir.  

Çocukluk hayatı, iş hayatı, özel hayat
yada okul hayatı örneğinde olduğu gibi insan
yaşamının evreleri ve bölümleri farklı
isimlerde tanımlanır. Baştan da belirttiğim
üzere söz konusu hayatlar ayrı ayrı değil;
sadece sahip olduğumuz yaşamın farklı
evreleridir.  

Geçtiğimiz yüzyılda iş ve özel hayat
tanımları birbirlerinden farklı iki dünya iken;
Bugün neredeyse tamamen iç içe geçmiş
durumdadır. Geçmişte mesai sonrası yada
hafta sonları tamamen size ve sevdiklerinize
ayırdığınız zamanlar iken bugün neredeyse
çok daha farklı bir tempo içerisindeyiz.

Bugün, çalışma hayatındaki bu keskin
sınırlar, bazı alanlar dışında tamamen ortadan
kalkmış durumdadır. Özel dikkat isteyen işler
veya kas gücü gerektiren işler hariç, sahip
olduğumuz teknolojik donanımlar ve akıllı
telefonlar ile hem özel hayatımızı hem de iş
hayatımızı birlikte götürebilir duruma geldik.

Buna karşılık, işin de iş saatleri
sınırlaması ortadan kalktı. Yine aynı
teknolojik vasıtalar yardımıyla artık
bulunduğumuz her mekan, ister ev olsun ister
bir restoran yada cafe veya otel alışveriş
merkezi neresi olursa olsun her yer işimizi
yapabildiğimiz alanlar haline dönüştü.

Yeni fikirler üretmek için mekana ve
zamana bağlı kalınmayacağı uzun zamandan
beri biliniyor olmasına rağmen geçmiş
dönemlerde ve hatta günümüzde bazı geri
kalmış metotları uygulama gayreti içinde olan
bazı şirketlerde uygulanan hiyerarşik yapı ve
şekilcilik, çalışanların yaratıcılıklarını öldüren
soğuk sistemler olarak tescillendi.

Sonuç odaklı ve proje bazlı çalışmalar
yerine, kalıplaşmış metotlarda ofislerde sabah
akşam insanları hapsederek çalıştırmanın
verim almakla hiçbir alakası yoktur. Özellikle,
bilişim sektöründe çalışanlar için bu tarz
mecburiyetler “mahkumiyet” anlamına
geldiği için her geçen an solmaya ve sahip
oldukları yaratıcılıkları ölmeye başlar. 

Bundan otuz yıl kadar önce silahlı
kuvvetler bünyesinde kadrosundan ayrılan bir
tanıdığımız uzun zamandır hayalini kurduğu
Amerika’ya yerleşir. Oranın en büyük iletişim
şirketlerinden biri olan A&T firmasında işe
başlar. Her sabah alıştığı üzere kalkar, duşunu
alır, traşını olur, kravatını takar işine gider. Bir
gün Amerikalı çalışanlar dostumuza neden
böyle işe geldiğini sorarlar. Yıllarca askeri
okulda katı disiplin içinde yetişmiş olan kişi
disiplin, kurallar,  büyük şirket vs. gibi
gerekçelerini sıralar. Buna karşılık amiri olan
kişi “biz senin kıyafetine yada sakal traşına
göre ücret ödemiyoruz. ürettiğin işler ve
verimliliğin bizim için önemli” der. 

Yine benzer olarak ülkemizin en yenilikçi
şirketlerden biri olan Arçelik’de yeniliklerin
ve buluşların tembel mühendisler tarafından
yapıldığı bilinir. Uzaktan kumandalı yada
evden yada işten komut edilebilen veya
zaman ayarlı ev aletleri, ısıtma soğutma
sistemleri ile evden çıkmadan çalıştırılarak
ısıtılan otomobiller bu düşüncenin ürünüdür. 

Bant sistemi hariç işlerde, ar-ge
çalışmaları, ofis çalışmaları, satış ve
pazarlama alanlarında uygulanması ve verim
alınması mümkün olan bu yöntemle proje
bazlı çalışmalarda, hedefin net, süre ve sonuç
ilişkisi kurulabilen her işte mutlaka verimlilik
ve kazanç rutin çalışmaya nazaran çok daha
üst seviyede olmaktadır. 

Çok sevdiğim bir arkadaşımın lafıdır.
“Eşekarısı gibi çalışıyorum, bal yok..!”  Siz
balarısı olmaya bakın. 

Yeni yılınızı kutluyorumu. ■

Verimlilik

UND İcra Kurulu

Başkanı Fatih Şener:

“Usulsüz bir işlem ile

Hataylı nakliyecilerin

Mısır’da rehin

alınmasına sebep olan

odakların şimdi de

taşımacıların alın teri

olan bu alacağı

kaçırmaya çalıştığını”

söyledi

Haziran ayında, 94 TIR
ve 14 Silobus ve
şöförleri ile birlikte

Üyelerimiz Mısır’ın Port Said
Limanında, binmeyi
bekledikleri, AQUA
HERCULES isimli geminin
borçlarına karşılık Mısır
Gümrük idaresi tarafından
adeta haksız bir şekilde
Rehin alınmışlardı.

Sadece müşteri olarak bu
gemiye binmeyi bekleyen ve
Geminin Mısır Gümrük ve
Acentasına olan borçları ile
bir ilgisi olmayan üyelerimiz,
Ekonomi ve Dışişleri
Bakanlıklarımızın
girişimlerine rağmen

geminin borcu olan
1.400.000 (bir milyon
dörtyüzbin Amerikan
Dolarını) her biri eşit oranda
ödeyerek rehin olmaktan
kurtulabilmişlerdi. 

Daha sonra İskenderun
Limanına sefer yapan AQUA
HERCULES isimli Ro-Ro
gemisi aleyhine, uğradığımız
zararları tahsil ve tazmin
etmek amacıyla, Temmuz

ayında açılan dava ve
geminin bulunduğu yer
olan, İskenderun Asliye
Hukuk Mahkemesi
tarafından ihtiyati haciz
kararı alınarak seferden
men’i Liman Başkanlığı
tarafından tatbik edilerek,
gemi Türk karasularında
bağlanmıştır.

Taşımacının alın teri

gasp ediliyor 

Geminin İskenderun
Limanında demirli
beklemesi sırasında, Hukuki
süreç devam ederken,
Üyelerimizin haklarını
almalarını engellemek
amacıyla geminin herhangi
bir tehlike hali yok,
meteorolojik şartlar elverişli
iken, Liman içinde basit bir
çekme işlemi yaptırılarak 6
000,000. (Altı  milyon ABD
Doları) tutarında borç
yaratılmış ve bu sebeple,
güya kurtarılan gemiye el
konulmuştur.

Bu haksız şekilde yapılan
mal kaçırma olarak
nitelendirilebilecek işlemleri
sebebiyle ve uğranılan

zararların tazmini için,
Yabancı Armatör ve onunla
bu surette işbirliği yapanlar
hakkında gerekli yasal Cezai
ve hukuki yollara müracaat
edilecektir. 

Suriye krizinin dolaylı
neticeleri ve çeşitli surette
birçok ülkede, mağdur
edilmiş bulunan,
Üyelerimizin Hakları sonuna
kadar korunacak ve yanlış
uygulamalar ilgili

Bakanlıklar ve Liman
yetkilileri nezdinde
tarafımızdan takip
edilecektir. 

Bu usulsüz işlem ile
gemiyi ele geçiren taraflar
armatör ile işbirliği
içerisinde taşımacıların alın
teri olan bu alacağı
kaçırmaya çalışmaktadır!

Tüm ilgili otoriteleri
“haksız işlemi durdurmaya”
davet ediyoruz. ■

“Hataylı nakliyecilerin alın teri gasp ediliyor…”

Fatih

Şener

Düşük not vitesimi
arttırır 

Müşteri memnuniyeti benim
olmazsa olmazımdır. En çok bu
konuya önem veririm. Zarar
ederim kızmam, yanlış yaparız
kızmam. Ama müşteri
memnuniyetinde düşük not
aldığım zaman benim vitesim
atıyor, ona dayanamıyorum.
Müşteri memnuniyetinde,
otobüste, her zaman ilk beşte
yerimizi alıyoruz. Otobüs
müşterisi Mercedes-Benz
yöneticilerini de tanır.Her
zaman diyalogları üst düzeyde
olmuştur. Herkes Süer Bey’i,
Burak Bey’i, Ergiz Bey’i tanır.
Otobüsçü bir araca 1 milyon TL
yatırım yapıyor. Bu yatırımı
yapan insana, ‘benim Mercedes-
Benz’te arkadaşım var’ keyfini
yaşatmak gerekiyor. Buna bizim
de müsaade etmemiz gerekiyor.

Avrupa’nın en

büyük ödülü 

2008 yılında Avrupa’nın en
büyük müşteri memnuniyeti
ödülünü Avusturya Salzburg
kentinde üç bin bayi sahibinin
katıldığı toplantıda, biz aldık.
Gelecek Otomotiv anons
edildiğinde o kürsüye çıkarken
dizlerim yardım etmedi bana.
Bizim hakikaten bugüne kadar
en önemli önceliğimiz müşteri
memnuniyeti oldu.

Gelecekten korkmuyorum 
Bana hep soruyorlar: Bu

kadar yatırım yapmak sizi
korkutuyor mu, gelecekten
endişeniz var mı diye… ‘Hayır
diyorum, bu yatırımı ben
yapıyorum ama Mercedes-Benz
benim arkamda. Bu gücü
hissediyoruz. Mercedes-Benz
hiçbir bayisinin mağdur olmasını
istemez. Neticede beraber
çalışıyoruz, aynı gemideyiz.
Onun için ben korkmuyorum.
Dünyanın devi arkamdayken ben
niye korkayım?’

Gelecek Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Hekim Toloğ, Erzurum Şubesi

Genel Müdürü M. Serdar Tümerdem, Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Vedat

Bilen ve Otobüs Satış Danışmanı Şener Başçoban ile bir arada..

Mercedes-Benz’in başarısındaki etken doğru bayi ağı

Otobüsçünün her
daim yanındayız 

Biz müşterimizin sadece
satışta değil, her zaman yanında
oluyoruz. 2014 Kasım itibariyle
servise giren araç sayımız 257.
Müşteri memnuniyeti oranımız
ise yüzde 91 civarında Erzurum
çok zor bir bölge. Araçların yolda
kalma ihtimali yüksek. Bölgenin
bütün zorluklarına rağmen, biz
hizmet sürecimizi bir gün dahi
aksatmadık. Yoğun kış
ortamında bile bize ihtiyaç
duyan herkesin yardımına
koştuk. Yerinde hizmet vermek
için de çok iyi bir yol yardım
ekibi oluşturduk. Yolda kalan bir
araca her türlü hizmeti
verebilecek iki Atego
kamyonumuz, iki Sprinter, bir
Vito acil yol yardım aracımız var.
Bunun yanı sıra bir de yedek
parça taşıyan aracımız var. Bu
araçlarımızla online bağlantı
kuruyoruz. Siz bu hizmetleri
sunduktan, ilgiyi gösterdikten
sonra müşterinin başka bir
arayışa girmesi de söz konusu
olmuyor zaten. 

Gelecek Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Hekim Toloğ
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Sektörün önde gelen

firmalarından Cevat

Logistics, 2014 yılında

toplam 40 MAN çekici

satın alarak iddiasını

ortaya koydu. Filosunun

tamamı MAN araçlardan

oluşan Cevat Logistics,

2015 yılına da hızlı

giriyor. MAN’la

yatırımlarına devam

eden firma, yeni yılın ilk

siparişlerinden 10 aracını

yılın ilk çeyreğinde

teslim alacak.

Bu yıl, Türkiye’de
MAN’a yatırım
yaparak büyük kazanç

elde eden firmalardan biri
de Cevat Logistics oldu.
Yakıt tasarrufu, yüksek
Alman teknolojisi, satış
sonrası hizmetlerin
mükemmelliği için MAN’la
işbirliği yapan firma 2014
yılında toplam 25 MAN TGX
EfficientLine ve 15 adet
MAN TGS EfficientLine
çekici satın alarak araç
filosunu güçlendirdi. 

Cevat Logistics Yönetim
Kurulu Başkanı Cevat
İlhan, filolarındaki tüm
araçların MAN çekicilerden

oluştuğunu vurgulayarak,
“Yıllardır MAN’la
çalışıyoruz. İşletme
maliyetlerindeki tasarrufu,
yakıt sarfiyatındaki cimriliği,
dayanıklılığı bizim için çok
önemli. Geçen yıl MAN’a
büyük yatırım yaptık.
Önümüzdeki yıl da devam
edeceğiz. İşbirliğimiz daha
uzun yıllar sürecektir” diye
konuştu. 

“MAN’ı orijinal parçada

yüzde 38 indirim kararı

için kutluyorum”

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Niyazi İlhan da,
MAN’ın 2014 yılının son
çeyreğinde uygulamaya
koyduğu orijinal yedek
parçada yüzde 38’e varan
sürekli indirim kararını çok
önemsediklerini belirterek,
“MAN’ı bu cesur kararından

dolayı kutluyorum. Bu karar
filomuzdaki 2. el
araçlarımızın değerini daha
da artıracaktır” dedi.  

“MAN’a yatırım

yapanlar daha çok

kazanıyor”

MAN Kamyon Bölge
Koordinatörü Ersoy Öksüz,
“MAN sektörde hızla zirveye
ilerliyor. Araçlarımızın
sorunsuz çalışması, ortaya
çıkan basit sorunların MAN
yetkili servisleri tarafından
süratle çözüme
kavuşturulması, ekonomik
işletme maliyetleri sektör
oyuncularını her geçen gün
daha çok etkisi altına alıyor.
MAN’a yatırım yapanlar her
geçen gün daha çok
kazanıyor, sayıları daha da
hızla çoğalıyor” şeklinde
konuştu. ■
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Türkiye’den Sorumlu Ülke Müdürlüğü görevine atanan Per Stümer: 

Scania’nın, pazar payını arttırmayı hedefliyoruz
Türkiye pazarında Doğuş

Otomotiv tarafından
distribütörlük faaliyetleri

sürdürülen İsveçli ağr vasıta markası
Scania’nın Türkiye’den Sorumlu Ülke
Müdürlüğü görevine Per Stümer
atandı. 1 Aralık 2014 tarihinde
görevine başlayan Stümer, Scania
Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü
Adnan Yücel ile birlikte ağır ticari
araç ve lojistik sektörünü
değerlendirdi. 

Stümer, “Türkiye çok büyük bir
pazar ve benim için heyecan verici bir
ülke. Türkiye coğrafi açıdan 3 kıtanın
ortasında bulunmakta ve büyük bir
potansiyele sahip. Doğuş Otomotiv
gibi büyük bir şirket ile
sürdürdüğümüz işbirliği sayesinde
mevcut potansiyelden yararlanmak
istiyoruz. Türkiye, dünyada en fazla
ürün teslimatı yaptığımız ilk 10 ülke
arasında. Şu an iyi bir pazar payımız

var ve bunu daha da ileriye taşımak
istiyoruz'' diye konuştu.

Scania Pazarlama ve İş
Geliştirme Müdürü Adnan Yücel,
“Bir lojistik firmasının işletme
maliyetlerinin yüzde 60’dan fazlasını
akaryakıt gideri oluşturmaktadır.
Streamline modelimiz ile yüzde 4’e
varan oranlarda daha az yakıt
tüketimi sağlanırken, Euro 6
normundaki motorlarda bu orana
yüzde 3 daha ekledik” dedi. 

Yücel, 2014 yılının ilk 10 ayını
1.446 adetlik satışla tamamladıklarını,
bu yıl toplam pazarda 2013 yılı aynı
dönemine göre yüzde 10’luk bir artış
yaşanırken, aynı karşılaştırmada
Scania satışlarında yüzde 17’lik artış
gözlendiğini açıkladı: “Scania, 2013
yılını 1.672 adetlik satışla kapatmıştı.
Bu yılın sonunda bu rakamları yüzde
20 oranında artırarak yılı 2000 adet
seviyesinde kapatmayı öngörüyoruz.” ■

Scania, 

Üstyapıcı firmalarla
işbirliğini
güçlendiriyor
Scania müşterilerinin ihtiyaçlarına

en doğru çözümler üretmek, fikir

alışverişinde bulunmak ve işbirliğini

artırmak amacıyla Türkiye’nin önde

gelen üstyapıcı firmaları ile bir araya

geldi. 

İstanbul’da gerçekleşen toplantıya
Scania İsveç Proje Müdürü Jens
Tullberg, Scania İsveç İnşaat Araçları

Müdürü Mats Waldekrantz, Scania İsveç
Üstyapılı Araçlar Direktörü Diana Guirguis,
Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü
İlhami Eksin, Doğuş Otomotiv Scania
Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Adnan
Yücel ile üstyapıcı firmalardan 50 yetkili
katıldı.

Scania Genel Müdürü İlhami Eksin,
Scania İsveç desteğiyle üstyapıcı firmalarla
değerlendirme ve anlaşma sürecinin
hızlandıracaklarını açıklarken, Scania İsveç
Proje Müdürü Jens Tullberg, müşteri
isteklerine en doğru çözümleri sunmayı
amaçladıklarını belirtti: “Bu tür
toplantıların karşılıklı diyalog geliştirilerek
maksimum kaliteye ulaşılması yönünde
yararlı olduğunu düşünüyorum.” 

Scania Pazarlama ve İş Geliştirme
Müdürü Adnan Yücel ise gerçekleştirilen
toplantılarla araçlarını anlattıklarını, en
doğru üstyapı için görüş alışverişinde
bulunduklarını ifade etti. ■

Thermo King, 

2014 yılını ödülle
kapattı

Thermo King, Sıcaklık Kontrollü
Depolama ve Dağıtım (TCS-Ge)
Ödülleri'nde 2014 yılı taşıma sıcaklığı

kontrol çözümleri üreticisi kategorisinde
orijinal Ekipman Üreticisi ödülünü almaya
hak kazandı. 

Bozulabilir tedarik zincirinde verilen
TCS-Ge Ödüllerinde Thermo King,
bilinilirlik, güvenilirlik, yaygınlık ve farklı
müşteri tabanı için mobil servis destek ağı
uygulamaları hizmetlerinden dolayı seçildi. 

2014 TCS-Ge Ödül töreni Warwickshire
Ulusal Motosiklet Müzesi’nde
gerçekleştirildi ve 17 farklı kategoride
verildi. 

İngiltere’de gerçekleşen törende ödülü
Thermo King adına İngiltere satış müdürü
Stephen Williams aldı. Williams, işletim
verimliliği ve ürünlerinin çevreye etkisini
azaltmak için sürekli yenilikçilik
arayışlarında bulunan Thermo King adına
bu ödülü almaktan dolayı mutlu olduğunu
belirterek teşekkür etti. ■

Ford’un ağır ticari araç üretim
ve mühendislik merkezi Ford
Otosan, Türkiye’nin ilk kamyon

üreticisi olarak 55 yıldır süren üretim
sürecinde 200 bininci kamyonunu
Aralık 2014’te üretti. Eskişehir İnönü
Fabrikası’nda kamyon ve çekicinin
yanısıra, motor ve aktarma organları
üretimi de yapan Ford Otosan, Çinli
JMC firmasına motor, kabin ve şasi
lisansı vermesinin yanısıra Rusya’da
yerli üretim adımıyla dikkatleri
üzerine çekti. 

Ford Otosan, Ford Trucks

kamyon ve çekicilerini ürettiği
Eskişehir İnönü Fabrikası’nda 200
bininci kamyonu törenle hattan
indirdi. Törene, Metal İş Sendikası
Eskişehir Şube Başkanı Erkut Kılıç,
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar
Yenigün, Ford Otosan Genel Müdür
Başyardımcısı William Periam, Ford
Otosan Kamyon İş Birimi Genel
Müdür Yardımcısı Ahmet Kınay,
Ford Otosan Malzeme Planlama ve
Lojistikten Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Cengiz Kabatepe, Ford
Otosan Kocaeli Fabrikalar Müdürü

Mehmet Günel, Ford Otosan İnönü
Fabrikası Müdürü Gültekin
Hanlıoğlu ve kamyonları tasarlayan
mühendisler ile üreten işçiler katıldı. 

Ford Otosan Genel Müdürü
Haydar Yenigün, Ford’un ağır ticari
araç üretim ve mühendislik merkezi
olarak bugün 7’nci neslini ürettikleri
ağır ticari araç serisinin yurtiçinde
olduğu kadar yurtdışında da büyük
talep gördüğünü belirterek,
“Kamyonlarımızı ve
mühendisliğimizi 50 ülkeye ihraç
ediyoruz. Çin’e önce Ecotorq motor

teknolojimiz için ardından 2014’te
kamyon şasi ve kabin lisansı vererek,
bir ilke imza attık. Bununla
yetinmedik, Rusya’da Ford Trucks
markasıyla kamyon üretim işine
girdik. Rusya’nın en büyük otomotiv
üreticilerinden Avtotor Holding ile
üretim işbirliği mutabakat anlaşması
imzaladık ve hızla Rusya’da üretime
başladık. İşimizle gurur duyuyoruz”
dedi. Yenigün, bayi yapılanmasının
Türkiye’de ve yurtdışında
büyümesini sürdürdüğünü de
sözlerine ekledi. ■

Ford Otosan 

200 bininci
kamyonunu
üretti

Transbatur 6 Volvo aldı

Transbatur Milletlerarası Nakliye, filosuna 6
yeni FH 460 Classic I-Shift XL Kabin dahil
etti. Bu alımlarla birlikte filosundaki

Transbatur’un tamamı Volvo Kamyon’dan oluşan
filosundaki araç sayısı 35’e yükseldi.

Teslimat töreninde Transbatur adına Mehmet
Dilmen, Volvo Kamyon adına ise Satış Temsilcisi
Tolga Cem Aykaç ile Volvo Group Trucks Türkiye
Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Abdurrahman
Yılmaz hazır bulundu.

Mehmet Dilmen, ”Volvo Kamyon benim için
’vazgeçilmez bir marka, vazgeçilmez bir konfor ve
vazgeçilmez iki yönlü hizmet’ anlamına geliyor.
Bundan sonra da yola Volvo Kamyon ile devam
edeceğimizi, aldığımız araçların plakalarındaki FH
kodlarından da tahmin edebilirsiniz” dedi.

Tolga Cem Aykaç ise, Transbatur’un 10 araçlık
siparişinin 6’sını teslim ettiklerini ve Transbatur’la
servis kontratı da imzaladıklarını açıkladı. ■

Petlas, Filo Destek Hizmeti programı ile
filoların araçlarındaki lastikleri,
uzman ekipleriyle ücretsiz ve yerinde

kontrol ediyor ve raporluyor. Bu hizmetle
filolar, lastikleriyle ilgili tüm bilgileri güncel
olarak takip ederek araçlarını daha verimli
kullanabiliyor. 

Petlas Filo Destek Hizmeti’nde filolara
yerinde ve ücretsiz takip hizmeti sunuluyor.
Petlas, filoların araçlarındaki lastikleri hava
basıncı, lastik diş derinliği ve lastiklerin
durumu için uzman ekipleriyle inceliyor.
Bu bilgileri kullanarak firma yetkilisini

amaca göre lastik kullanımı, uzun ömürlü
ve tasarruflu kullanım ve kaplama süreleri
gibi konularda bilgilendiriyor. Bu hizmetle,
kontrol edilen araçlarda görülen olası
arızalarla ilgili bilgi verilerek erken
müdahale fırsatı sağlanıyor. 

Petlas Filo Satış Müdürü Taner
Zerman, Filo Destek Hizmeti ile firmaların
sadece kontrol ve raporlama hizmeti
sunmakla yetinmeyip, aynı zamanda lastik
kullanımı, kaplama ve rotasyon gibi mali
avantajlar sağlayacak konularda Petlas bilgi
birikimini de paylaştıklarını ifade etti. ■

Petlas’tan özel 

Filo Destek
Hizmetiyle
tasarruf 
imkanı

Cevat Logistics 40 MAN’la filosunu güçlendirdi 
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Sümer YIĞCI
Yönetim Kurulu Başkanı

Tüm meslektaşlarımızın, yolcularımızın ve 
taşımacılara hizmet veren kamu çalışanlarımızın 

yeni yılını kutlar, 
sağlıklı ve mutlu bir yıl dileriz.

Mehmet Öksüz
Yönetim Kurulu Başkanı

Tüm Dost ve Müşterilerimizin 
yeni yılını kutlar, 

sağlıklı ve mutlu bir çalışma
ortamı dileriz.

www.minitur.com

Tüm Dost ve Müşterilerimizin 

yeni yılını 

en içten dileklerimizle kutlar, 

sağlıklı ve huzurlu 

bir sene dileriz.
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Hamza Öztürk
İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri

Esnaf Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Tüm üyelerimizin, 
taşımacılık camiasının, 

çalışanlarımızın
yeni yılını kutlar,

sağlık, mutluluk ve 
huzurlu bir yıl dileriz.

eni yılınızı kutlar,

sağlık, mutluluk ve

bol seyahatler 

dileriz.

Y
Tüm Dost ve 

Müşterilerimizin 
Yeni yılını kutlar,
sağlık, mutluluk ve 
esenlikler dileriz.

Tel: 0216 354 14 18

TEMSA
ÇAVUŞOĞLU OTOMOTİV

PENDİK

HASAN 
PİLAVCI

ABDURAHMAN
ÇAVUŞOĞLU

Yılmaz Yılmazlar

www.yilmazlarisuzu.com

ULUSLARARASI ve YURTİÇİ OTOBÜSÇÜLER FEDERASYONU

Tüm meslektaşlarımızın, 
yolcularımızın ve 

taşımacılara hizmet veren 
kamu çalışanlarımızın 

yeni yılını kutlar, 
sağlıklı ve mutlu bir yıl dileriz.

İmran OKUMUŞ
Genel Başkan
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eni yılınızı kutlar,

sağlık, mutluluk ve

bol seyahatler 

dileriz.

Aydın Opçin
Yönetim Kurulu Başkanı

www.dusetur.com

Tüm dost ve 
müşterilerimizin
yeni yılını kutlar, 

sağlık, mutluluk ve bol
kazançlar dileriz.

DUSE TURİZM TRANSPORT LTD. ŞTİ.

Y
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Temsa standına belediye ve
özel halk otobüsçülerin ilgisi
yoğun oldu. Kayseri,

İstanbul, Şanlıurfa,
Kahramanmaraş, Kocaeli, Malatya
belediye ve özel halk otobüs
işletmecileri ile Hendek
Kooperatifi üyeleri Temsa standını
ziyaret eden otobüsçüler arasında
yer aldı.  

Temsa Genel Müdürü Dinçer
Çelik, 2015 yılının da Temsa
açısından güzel bir yıl olacağını
belirterek, “2014 yılını başarıyla
geride bırakıyoruz. Yeni yıldan da
çok umutluyuz. Araçlarımıza
belediyelerden, özel halk

otobüsçülerden yoğun ilgi olması
bizi mutlu ediyor. 2015’de çıkacak
8 m’lik yeni ürünümüz de merakla

bekleniyor. Yeni büyükşehir olan
illerde araç değişimine yönelik
ihtiyaçlar var” dedi. ■

Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik, Yurtiçi Otobüs Pazarlama
Müdürü Baybars Dağ, Temsa Bayi FSM Demirbaş Otomotiv
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Demirbaş, Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hayri
Naziksoy, Otobüs İşletme Müdürü Yusuf Deliktaş, Kayseri
Özel Halk Otobüsçüleri Esnafı Odası Başkanı Ahmet Erkan
ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. 

Kayseri
ulaşımına  30
CNG’li
Avenue  

Kayseri’de
ihalesi yapılan
30 adetlik CNG’li
Avenue araçların
Nisan ayında
teslim
edileceğini
açıklayan Dinçer
Çelik, “Kayseri
Büyükşehir
Belediyesi’ne ve
esnaf odasına
bize güvenleri
için teşekkür
ediyoruz” dedi. 

Türkiye Belediyeler Birliği ile
Birleşmiş Kentler ve Yerel
Yönetimler (UCLG-MEWA)
öncülüğünde Adana’da Akıllı
Şehirler ve İnovasyon Zirvesi 19-20
Aralık tarihleri arasında gerçekleşti.
Temsa, bir ilk olan Avenue IBUS
aracını tanıttı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler
(UCLG-MEWA) Dünya Başkanı Kadir

Topbaş, Adana’da düzenlenen ‘Akıllı Şehirler
ve İnovasyon Zirvesi’ne katıldı. Türkiye
Belediyeler Birliği (TBB) ile Birleşmiş Kentler
ve Yerel Yönetimler (UCLG- MEWA)
öncülüğünde Adana Büyükşehir
Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen
zirveye Vali Mustafa Büyük, UCLG Ortadoğu
ve Batı Asya Teşkilatı (MEWA) Genel Sekreteri
Mehmet Duman, Gelişen Sekiz Ülke (D-8)
Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri
Seyyid Ali Muhammed Musavi, Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü
ve 26 ülkeden 200 civarında Belediye Başkanı
katıldı.

İlk kez tanıtıldı 
Temsa etkinlik kapsamında oluşturduğu

standında Avenue ve Prestij araçlarını

sergiledi. Temsa standına belediye
yetkililerinin ilgisi de yoğun oldu. Temsa,
zirvede akıllı ulaşıma yönelik geliştirdiği
Avenue IBUS aracını 2015 Busworld Fuarı
öncesinde ilk kez yaptığı sunum ile tanıttı. Bir
şehrin değerlendirilmesinde en önemli
etkenin toplu ulaşım sistemi olduğuna dikkat
çeken Temsa Fabrika ve Ar-Ge Direktörü
İbrahim Eserce, “Toplu ulaşım sisteminde
hayata geçirilen modern uygulamalar, araçlar
bir şehrin modernliğini ve akıllı şehir olarak
değerlendirilmesini belirliyor. Temsa olarak
akıllı ulaşıma yönelik geliştirdiğimiz Avenue
IBUS aracımızı gelecek yıl düzenlenecek
Busworld Fuarı öncesinde ilk kez üretim
yaptığımız şehrimizde düzenlenen bu önemli
zirve de katılımcılarla buluşturmaktan
mutluluk duyduk” dedi. 

Avenue IBUS
Avenue IBUS araçla ilgili bilgiler de veren

İbrahim Eserce, şunları söyledi: “Avenue IBUS
Smart Server, Bus on Board Applications,
Çarpışma Önleyici Sistemler, akıllı gerçek
zamanlı harita sistemlerine sahip. Akıllı
donanımlarla şoför kullanım performansları
ve bakım servis zamanları raporlanabiliyor.
Ayrıca tüm yolcu ve otoyol sistemleri ile
iletişim içerisinde olan bir donanım da sistem
içerisinde mevcut.  Bu sistemde güvenlik
sadece şoföre bırakılmıyor.” ■

İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı Temsa standını
ziyaret etti ve Genel Müdür Dinçer Çelik’ten bilgiler aldı. 

FSM Demirbaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Demirbaş, İstanbullu özel halk otobüsçüleri ile Temsa
standında... 

Temsa müşterileriyle buluştu 

Hayri
Naziksoy

Dinçer
Çelik

Akıllı şehirler için akıllı Avenue: IBUS 

Temsa Teknoloji Müdürü Burak Onur,
Pazarlama Yöneticisi Alper Şahin, Temsa
Fabrika Direktörü İbrahim Eserce, Adana
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil
Avşar, UCLG Genel Sekreteri Mehmet Duman,
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin

Sözlü, Pazarlama Uzmanı Mina Özer,

Pazarlama Müdürü Mert Özkaynak, Adana

Büyükşehir Belediyesi Projeler Daire Başkanı

Sinan Gül - Pazarlama Yöneticisi Serkan

Büken, Ar-Ge Müdürü Murat Demirdüzen.

Adana

Transist
Fuarı
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