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Rekabet Kurumu’nun 2015 Rekabet Raporu’nda önemli tespitler var. 

Otobüsünüzü gençleştirmek  
ister misiniz?

Cumhur
Aral

Gelişmişlik Kriteri

7’de

R
ekabet Kurumu’nun 2015 Rekabet
Raporu yayınlandı. 18 Mart 2015
tarihinde açıklanan rapor,

“Rekabet Politikası Perspektifinden
Ülkemiz Mevzuatının Taranması”
konusunu işliyor. Rekabet Kurumu
Başkanı Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı’nın
sunuş yazısını takiben “Mevzuatın
rekabet kurallarına uygunluğunun
ekonomik büyümeye etkisi” konusuyla
başlayan raporda, başka ülkelerle
karşılaştırmalar da yer alıyor. İşte
rapordan ilginç tespitler:

İncelenen mevzuat

Çalışmada rekabeti sınırlayıcı hükümler
bulunma ihtimali belirlenen 48 Kanun, 2
Kanun Hükmünde Kararname, 2 Tüzük,
108 Yönetmelik ve 55 Tebliğ incelendi.
Toplamda bu mevzuatlarda 347 adet
rekabeti sınırlama ihtimali olan
hüküm/ifade tespit edildi. 

En yaygın ihlal

En çok ihlal “fiyat ve üretim miktarı
üzerinde kontrol” taraması sonucu
“piyasa fiyatına müdahale” alanında
görüldü. Bu ve benzeri etki içeren toplam
104 hüküm/ifade olduğu görüldü. 

Taşıma mevzuatı 

Raporda taşımacılıkla ilgili olarak üç
mevzuatta rekabeti sınırlayıcı hükümler
olduğu belirtildi. Bunlar da pek büyük
ölçüde taşıma ücretlerine ilişkin
alanlarda. 

Karayolu taşıma mevzuatı 

Bakanlığın kanun kapsamındaki
faaliyetlerle ilgili olarak tavan veya taban
ücret tarifesi getirebilme yetkisi, fiyata
müdahale olarak rekabete aykırı görüldü. 

Belediye mevzuatı 

Belediye ve büyükşehir belediyesi
mevzuatlarındaki (UKOME mevzuatı
dahil) her türlü toplu taşıma araçlarının,
servislerin ve taksilerin bilet ve ücret
tarifelerini belirleme yetkisinde aykırılık
tespit edildi. 

Demiryolu mevzuatı 

Demiryolu ulaştırmasının
serbestleştirilmesi kapsamında özel
sektörün faaliyet göstereceği hatlarda
sefer sayılarının ve bilet fiyatlarının
Bakanlıkça tespit edilmesi düzenlemesi
aykırılık teşkil ediliyor. 

Meslek odaları mevzuatı 

Pek çok alandaki mevzuatta rekabete
aykırılıkların gösterildiği raporda meslek
odalarına asgari ücret tarifesi belirleme
yetkisi veren çeşitli düzenlemeler de
rekabete aykırı bulundu. ■

● Pek çok mevzuatta bulunan
rekabete aykırı düzenlemeler,
en fazla piyasa fiyatına
müdahale alanında mevcut. 

Yollarda iz bırakacak yenilik TRAVEGO S ■ 8’de

● Taşımacılıkla ilgili mevzuatta da
rekabete aykırılık, en çok taşıma
ücretlerine ilişkin düzenleme yapma
alanında bulunuyor. 
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TABAN-TAVAN UCRET 
REKABETE AYKIRI

● Karayolu taşıma mevzuatı, belediye
mevzuatı ve demiryolu ulaştırmasının
serbestleştirmesi mevzuatı rekabete
aykırılıklar içeriyor. 
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Can Dersim Tunceliler 
14 Travego S aldı

Kıraç Turizm 

filosuna

40 Safir 
Filosunun tamamı Temsa
marka araçlardan oluşan Kıraç
Turizm, toplam 100 adetlik
alımının ilk partisi olan 40
Safir’i teslim aldı. Firma, 60
adetlik Prestij Super Deluxe
yatırımı daha yapacak. ■ 4’te

Alışan 30. yılında
30 Tırsan Treyler aldı

6’da

100 Scania

7’de

Martaş’tan

5’te

TUNUS HEYETİ

Otokar fabrikasını
ziyaret etti

4 Mart’taki genel kurul ile yeni
yönetimini seçen TTDER’e Has
Otomotiv bir yemek verdi. ■ 8’de

“Has Otomotiv turizm

taşımacısından desteğini

hiç esirgemedi”

Sertrans Logistics CEO’su 
Nilgün Keleş açıkladı:

KOBİ’ler neden lojistik
destek almak zorunda?

6’da
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M
anisa Büyükşehir Belediye

Başkanı Cengiz Ergün,

ulaşımla ilgili müjdelerini

açıkladı. Ulaşımı tek çatı altında

toplamak için çalışmalara başladıklarını

kaydeden Başkan Ergün, “Aynı kartla il

ve ilçelerdeki tüm toplu taşıma

araçlarına binilebilecek. Biraz daha süre

istiyoruz. Türkiye’de bu işi yapan, yani

yazılımı tek çatı altında toplayan 3 firma

var, teklifleri alıyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye

Başkanı Cengiz Ergün, 18 Mart Şehitler

Günü nedeniyle Türkiye Harp Malulü

Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği

Manisa Şubesini ziyaret etti. Ziyarete

Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Tugay

Komutanı Tuğgeneral Yavuz Ekrem

Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay

Bülent Mercan, Kültür ve Sosyal İşler

Dairesi Başkanı Nursel

Ustamehmetoğlu, ilçe kaymakamları ve

daire müdürleri katıldı. 

Başkan Ergün, “Şoförler 65 yaş

üstü, muhtarlar, engelliler gibi yaklaşık

10 bin kişiyi ücretsiz taşıdıklarını

söyleyerek tepki gösteriyorlar. Kanuna

uymak zorundalar. Ancak eğer bu

konuda sıkıntı yaratan şoför varsa

plakasını alın, bize bildirin” dedi. ■
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Verimli, işlevsel, dengeli büyüyen ve
sorunlarını asgariye indirmiş olan
bir ulaştırma sisteminin baş

şartlarından birisi dengeli türel dağılım ve
türler arası entegrasyondur. Ülkemizde;
Osmanlı döneminde inşa edilen 13 bin
km dolaylarındaki demiryolu hattının, 4
bin 300 km’lik Anadolu topraklarındaki
bölümü devralınmış, Cumhuriyet’in ilk
yıllarında gerçekleştirilmiş olan
yatırımlarla bunun üzerine 3 bin 100
km’lik yeni demiryolu ağı ilave edilmiş,
takibinde ise çeşitli uluslararası
angajmanlar ve politik kararlar
doğrultusunda karayolu yatırımları hızla
gelişerek, demiryolu ve diğer ulaştırma
türlerini adeta tedavülden kaldırmıştır. Bu
nedenle;  Cumhuriyet’in ilk periyodu
sonrasından 2000 yılına kadar geçen
süreçte yapılmış olan demiryolu hat
kilometresi 400’ler mertebesinde kalmış,
2000 yılına gelindiğinde karayolu ulaşımı
neredeyse mevcut tek ulaştırma türüne
dönüşmüştür. 2000’li yıllarla birlikte
başlayan yatırımlarla, demiryollarındaki
inşa hızı Osmanlı’nın son dönemleri ve
Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki ivmesini
kazanmıştır. 

Türler arası dağılım kırılıyor
Son yıllarda benzer şekilde, havayolu

sektöründe yaşanan gelişmeler ve
denizyollarında planlanan iyileştirmelerle,
karayolu ulaştırma türünün çok yakın
gelecekte türler arası dağılımdaki
ağırlığının nispeten kırılmış olması
beklenmektedir. Gerek 10. Kalkınma
Planı’nda 2023 vizyonuyla gerekse de 11.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Şurası’nda 2035 hedefleriyle 2023
itibariyle ‘dünyanın en büyük 10
ekonomisi arasına girme’ hedefi

bağlamında,
ulaştırma
sektöründe
niteliksel ve
niceliksel büyüme,
ulaştırma sisteminin
sorunlarını en aza
indirme ve verimli,
işlevsel bir sistemin
kurulumu
paralelinde hedefler
konmuş olup bu
hedefler, yenilikçi
uygulamaların şehir
içi ve şehirlerarası
ulaşımda
kullanılmasını
zorunlu kılmaktadır. 

Karayolu trafik güvenliğinin
sağlanması ve trafik tıkanıklığının makul
seviyelere çekilmesi başta olmak üzere,
ulaştırma sistemimizdeki sağlıklı
büyümeyi sağlamada Akıllı Ulaşım
Sistemleri (AUS) uygulamaları önemli bir
role sahiptir.

Noktadan noktaya ulaşım…
Karayolu taşımacılığı aktarmasız bir

ulaşım olanağı vermesi, taşıma kapasitesi,
güzergah seçiminde esneklik sağlaması ve
diğer tüm yolcu taşıma modlarının
tamamlayıcısı durumunda olması sebebi
ile tüm dünyada karayolu taşımacılığı
diğer taşıma türlerine göre daha hızlı bir
gelişme göstermiştir.  Ülkemizde karayolu
taşımacılığı talebi ve motorlu araç sayısı
sürekli artmaktadır. Tabloda gelişmiş
ekonomilerin kişisel araç sahipliği
oranında doyuma ulaşmış olduğu,
Türkiye’de ise bu oranın istikrarlı bir
şekilde artmaya devam ettiği
görülmektedir. Bu durum, ülkemizde

mevcut trafik
sorunlarının gitgide
daha geniş kitlelerce
hissedileceği ve
özellikle
büyükşehirlerin
önemli bir sorunu
olarak yerini
koruyacağını
göstermektedir.

Artışın etkileri…
Artan nüfus ve

araç sayısının diğer
bir olumsuz etkisi de
artan trafik
kazalarıdır. Düzensiz
trafik akışı kaza
riskini arttırmakta

olup denetimin etkili ve sürekli
bir şekilde sağlanamaması
kuralların çiğnenmesini
kolaylaştırmaktadır. Bu durum
yaralanmalı ve ölümlü trafik
kazalarına sebep olmaktadır.
Trafik kazalarının sosyoekonomik
maliyeti ülkemizde olduğu kadar,
gelişmekte olan tüm ülkelerde de
büyük rakamlara ulaşmaktadır.
Dünyada trafik kazalarında her
yıl yaklaşık 1,3 milyon kişi
ölmekte, 50 milyon kişi de
yaralanmaktadır. Ayrıca
karayollarında her üç dakikada
bir çocuk hayatını
kaybetmektedir. Kaza istatistikleri
incelendiğinde Türkiye’nin,

Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek
kaza sayısına ve en az yıllık kaza düşüş
oranına sahip ülkelerden biri olduğu
görülecektir. Bu durum özellikle araç içi
emniyet sistemleri ile trafik yönetimi ve
denetimine yönelik Akıllı Ulaşım
Sistemleri (AUS) uygulamalarının
ülkemizde önemli bir ihtiyaç olduğunu
göstermektedir. Etkili ve sürdürülebilir bir
ulaşım yönetimi çok boyutlu, kapsamlı,
planlı ve ülke çapında koordine bir AUS
kurulumu ile sağlanacaktır.

Akıllı Ulaşım Sistemleri
Akıllı ulaşım sistemleri araçlar içinde,

araçlar arasında ve araç ile sabit kontrol
merkezi arasında, ayrıca altyapı hakkında,
emniyet, güvenlik, randıman ve kalite
bakımından her türlü haberleşmeyi ve
bilgi alışverişini sağlayabilmektedir. AUS
ayrıca ulaşımın çevreye olan etkisini
minimize etmek ve ulaşımın hem
işletmenin ekonomik beklentileri, hem de
yolcuların ve araç kullanıcılarının
yararlarını maksimize etmek amaçlarını
gerçekleştirecek şekilde geliştirilmektedir.
AUS’un amaçları arasında insan-araç-
altyapı-merkez arasında çok yönlü veri
alışverişi, trafiğin güvenliliği, yolların
kapasitelerine uygun olarak kullanımı,
mobilitenin arttırılması, enerji verimliliği
sağlanarak çevreye verilen zararın
azaltılması gibi başlıklar genel kabul
görerek standartlaşmış; böylece karar
verme yükünün insanın üzerinden
alınmasının hangi amaçlara hizmet etme
amaçlı olduğu netleşmiştir. AUS
sistemlerinin sürekli bir Ar-Ge sürecinin
içinde bulunmaları itibariyle, bu
sistemlerden beklenen faydaların da
zaman içinde çeşitlenebileceği veya daha
özgün alanlara yoğunlaşabileceği hesaba
katılmalıdır.

Türler arası entegrasyon
Türler arası entegrasyon konusu ise;

dengeli türel dağılımdan bağımsız
düşünülemez. Yatırımları ve
projeksiyonları gerçekleştirilen farklı
ulaştırma türlerindeki projelerin birbirine
entegresi, fiziksel-mekansal entegrasyon,
mevcut talebin yönlendirilmesi ve
neticesinde entegresi, türler arası verimli
geçişin sağlanması ve bilet
entegrasyonuna kadar birçok başlığı
içinde barındırmaktadır. Örnek olarak;
büyük kapasitelerin hedeflendiği
Çukurova Havaalanı Projesi; Adana-
Mersin’in orta noktasında (her iki ile
hizmet götürecek şekilde), karayolu ve
yüksek hızlı demiryolu bağlantısı
sağlamayı hedefleyen bir projedir. Yine
İstanbul’da 3. Havaalanı Projesi; 3. Boğaz
Köprüsü vasıtasıyla hem Kuzey Marmara
Otoyolu ve hem de yüksek hızlı
demiryolu bağlantısı sağlayan bir proje
olarak öngörülmekte, yine bu çerçevede,
kuzeydeki kent alanları ve havaalanı
İstanbul’ un tarihi merkezine toplu taşıma
sistemleriyle bağlantısı öngörülmektedir. 

Orijinal bir model: İSPARK
Gayri Safi Milli Hasıla’nın düzenli

olarak artış gösterdiği, buna paralel olarak
özellikle büyükşehirlerdeki nüfus artışının
devam ettiği göz önünde
bulundurulduğunda, teknolojik
imkanların da kullanılması çerçevesinde,
ülkemizde araba sahipliği oranlarının
(özellikle de İstanbul’da) artması anlaşılır
bir durumdur. Araba sahipliğinin artması,
şehirleşmenin plansız olarak devam
etmesi, şehirlerimizde yeni problemlere
neden olmaktadır. Bu problemlerin
doğrudan sonuçlarından birisi otopark
alanlarında yaşanan sorunlardır. Bu
anlamda; İstanbul’da başlatılmış ve
geliştirilmiş olan orijinal bir model olarak
İSPARK; kayda değer iyileştirmeler
gerçekleştirmiş olmakla beraber, yerleşim
mahallerinin içlerine kadar yayılı park
sorunu, metropoliten bazda geniş bir
çerçevede bir projeksiyon sunulmasını
zaruri kılmaktadır. İmar Planları-Ulaşım
Ana Planları konusunda yapılacak
planlama-entegrasyon revizyonları acil bir
konu olmakla beraber sosyal anlamda had
safhaya çıkan ‘tüketim kültürü’ nün
yönetişimi öne çıkan bir konu olacaktır. 

Bütün bu itibarla; hepinize sağlıklı
huzurlu mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. ■

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

mustafa.ilicali@ibb.gov.tr

Ulaştırma, şehirleşme ve İstanbul özelinde bir değerlendirme - 5

Çanakkale günlerinde nasıl konuşmuşuz
diye geçen yılki yazıma baktım,
genişlettim. Tam 100 yıl önce, 1915

yılında, Mustafa Kemal, Avustralya'dan
İngilizlerin toplayıp Çanakkale'de
savaştırdıkları ANZAC (Australia-New
Zeeland Army Corps) askerleri için, "Analar,
evlatlarınız uzak diyarlardan gelerek bu
topraklarda düşmüş ve artık bizim
evlatlarımız olmuşlardır. Gözyaşlarınızı
dindiriniz" dediğinde 36 yaşında; bu evlatları
toplayıp yabancı topraklarda savaştıran
Winston Churchill 41 yaşındadır.  

Mustafa Kemal, kurtuluş savaşı kazanarak
devlet kurması ile Churchill iki dünya savaşını
da yönlendirmesi ile tarihe geçerler. Batı
devletleri 100 yıl önce, 1915'te Çanakkale'yi
geçemeyince Rus Çarına yardım
götüremezler, hemen 2 yıl sonra, 1917'de
komünist devrim gerçekleşir, 80 yıl dünyayı
şekillendirir.

Benim hayatımda da savaşın etkisi büyük. 
1913 Balkan Savaşından göçen

büyükdedem Çerkezköy'e erişir. İki yıl sonra
1915'te Çanakkale seferberliğine gider ve
dönmez. Yorgun babaannemiz bir yıl sonra
ölür, çocukları da Darülacezeye teslim edilir. 

Üç kardeş, en küçük olan dördüncüye, 52
yıl sonra, 1967 yılında kavuşurlar. Hepsinin
gönlü olmuştur, şükür. Ama hemen iki yıl
sonra, 1969'da, 50 yıl kayıp olan küçük
kardeş hayata veda eder. Ben, üç savaş
vurgunu olan bu ailenin çocuğu olarak,
yurdumda yaşayan her kişiyi kardeş sayar,
yurdumuzu benim gibi sevmelerini isterim.
Düşmanı dışarıda ararım.

Çanakkalelerimizi kimse geçemeyecek.
Yurdumuzun dünyada artan önemini

biliyor ve 77 milyon olarak sahip çıkıyoruz.
* * *

G20 toplantılarına Türkiye'nin başkan
olduğunu, geçen yıldan beri konuşuyoruz.
Başkan Türkiye, G20 toplantılarına üç başlık
koydu: Kapsayıcılık, Yapısal Önlemler,
Uygulamacılık.

Bakalım , "Kapsayıcılık" nedir?
G20 dünya ticaretinin yüzde 85'ini

gerçekleştiren 20 tane ülke. Kalan yüzde 15
ticareti de 194 ülke yapıyor. Bunlar yoksul
ülkeler. G20 ülkeleri artık kendileri için
hareket ederken diğer 194 ülkeyi de
hatırlayacak, düşünecek, onların da dünya
kaynaklarından daha denk yararlanmalarını
kollayacak, onları da dikkate alacak. Yani her
yaptıkları plana, yoksulları da dahil edecekler.

Ne iyi insanlarmış! Hayır.

Eylül 2013'teki "Kalkın Kalkındır"
yazımızı hatırlattılar.

IMF Başkanının, Davos toplantılarında,
"Yoksulları da müşteri haline getirmezsek,
2008 krizi bitmeyecek"  dediğini
hatırlıyorsunuz. TÜSİAD Başkanı da geçen
hafta büyümenin paylaşılmasını inceledi,
tabana yayılmasını anlattı, nihayet. Artık
büyümelerden direkt olarak yararlananlar bile
"Kalkınma" zamanının geldiğini düşünmeye
başladılar.

Aralık 2013'teki  "Büyüme ve Kalkınma"
yazımızda değinmiştik; ihracatımızın GSYH
içinde yüzde 27 olan payını dünya
ortalamasının (yüzde 31) üzerine çıkarma
hedefimiz (yüzde 37)  var.

Büyümelerimizi kalkınmaya çevirerek,
Kapsayıcılık ile yapacağız. 

* * *
Kalkınmanın getireceği verimlilikle hızla

yararlanacak bir sektörümüz var: Lojistik.
Lojistikteki ulusal verimliliği ölçen bir katsayı
var: Lojistik Performans Katsayısı (LPK).
Dünya Bankası'nın 2014 raporunda, Almanya
birinci, Somali sonuncu. Nereden geliyor bu
fark? Süreçlerden, Verimlilikten geliyor. Yani
Kalkınmışlık'tan geliyor. Bizim katsayımız  az
düşünce 27’nci sıradan 30'a indik. Toplam
puanda Almanya 25, Türkiye 21, sonuncu
Somali 11’inci... 

Gelişmiş ülkelerin puanları yüksek.
Puanımızı kalkınma sayesinde iyileştireceğiz. ■

anuray59@gmail.com

Akif
Nuray

Bölüştükçe Çoğalacak… 

Ülke 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ABD 796 810 816 818 820 815 802

Almanya 576 537 543 549 553 556 564

Avusturya 595 599 549 553 557 561 569

Fransa 594 595 596 598 598 598 598

Güney Kore 303 311 320 329 339 346 355

Hollanda - 494 491 504 514 522 --

İngiltere 496 510 517 521 527 526 523

İsveç - 508 513 517 523 521 519

Japonya 581 587 592 594 592 592 589

Norveç 525 535 546 558 572 575 578

Türkiye 91 111 118 126 132 138 142

Tablo. 1000 kişiye düşen motorlu araç sayısı

İstanbul Otobüs A.Ş taşındı
Şirket genel müdürlüğü Dünya Ticaret

Merkezi’ndeki yeni ofisine taşındı. Genel
Müdürlük olarak artık Atatürk Havalimanı
karşısında CNR Fuar Merkezi yanında ki
İstanbul Dünya Ticaret Merkazi A3 Blok Kat:10
da hizmet veriliyor. Denetim ekibi Alibeyköy
Garajı’nda hizmet vermeye başlamış ve artık
sadece burada hizmet sunacak. Şirket telefon
numaralarında herhangi bir değişiklik olmadı. ■

Manisa’da Ulaşımda tek kart müjdesi
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salim.altunhan@tasimadunyasi.com

Salim
Altunhan

Sadece ülkemiz için değil, sektörümüz için de en
önemli viraja geliyoruz. 7 Haziran’a az bir
zaman kaldı. Milletvekili adayları şimdiden harıl

harıl çalışmaya başladı. Bütün partiler, bütün aday
adayları; tabii, önce kendi partilerinin onayını almak
için çaba harcıyor, ardından da o hızla hedef
kitlelerini değiştirecekler.

Gazetemizde geçen hafta görmüşsünüzdür, aday
adayı olan otobüsçülerin duyuruları vardı. Bizim
partiyle işimiz olmaz. Herkesin düşüncesi hürdür ve
hepsine saygı duyarız. Ancak partisi farklı bile olsa
sektörümüzden birinin, bir otobüsçünün Meclis’e
gitmesini isteriz. Çünkü gece gündüz, yaz kış, kar
çamur, rüzgar fırtına demeden, bayramda seyranda
halka hizmet veren bu sektörün sorunları çok büyük
ve çözümü de Meclis’e bağlı.

Gazetemizin de yazarı Mustafa Ilıcalı Hoca,
adaylığına açıklamış. Ondan, özellikle akıllı ulaşım
sistemi diye adlandırdığı gerekli ve önemli entegreli,
bileşik taşımacılık sistemini hayata geçirebileceği için
çok umutluyum. Biliyorum ki, bilimsel ve akılcı
önerilerle sektörümüzün sorunlarına kalıcı çözüm
bulunabilir.

Sektörümüzden Meclis’e gitmek üzere yola çıkan
başka bir arkadaş, Çorum’dan Murat Koçak da vardı. 

Gazetemizin mutfağı dediğimiz yazı işleri odası
haftanın her günü arı kovanı gibi… Haber peşinde
koşanlar, telefon edenler, bilgisayar başında haber
yazanlar, görüş almak için ikna çabası yürütenler,
özel haber hazırlıkları yapanlar, röportaj randevusu
koparmaya çalışanlar… Kolay değil her hafta dolu
dolu 12 sayfa gazete çıkarmak ve sektörün sorunlarını
aktarmak. Önce, hemen söyleyeyim, gazetemize
destek olmalıyız. 

Baktım, gazetemizin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü,
Genel Yayın Yönetmeni ve Editörü kafa kafaya
vermişler bir şeyler konuşuyorlar. Kulak misafiri
oldum ve konuşmaya katıldım tabii. Üçü de, aday
adayı olan, o aşamayı geçmiş ve adaylığı kesinleşmiş
sektörden kişilerin haberlerinin yayımlanması için
karar birliğine vardılar. Bir aday adayı daha vardı -
adını vermeyeyim-, “Şu partiden aday adayı oldum”
demiş sadece. Tamam, yeri belli, partisini de
söylemiş; ama neler yapacağını, neler yapmak
istediğini söylememiş. Hemen bir muhabir
görevlendirip o aday adayını bulup biraz da olsa
ayrıntılı bilgi almasını istediler. Telefonlar bir kez
daha vızır vızır…

Biz kendimizi anlatmazsak derdimizi hiç
anlatamayız. Biz sorunlara vakıf olduğumuzu
göstermeliyiz ki desteğini istediğimiz sektörümüz
arkamızda dursun. Ben, bu adaylık işini çok ciddiye
alıyorum. Sektörden bütün arkadaşlarımın, hangi
partiden olurlarsa olsunlar yolu açık olsun.■

Yolunuz açık olsun!
Tunceli merkezli Can Dersim
Tunceliler, yeniden Mercedes-
Benz’i tercih ederek
Mercedes-Benz Türk Bayii
Gelecek Otomotiv Erzurum
Şubesi aracılığıyla 14 adet
Travego S alımı gerçekleştirdi.
Bu teslimat ile Can Dersim
Tunceliler tamamı Mercedes-
Benz marka otobüslerden
oluşan filosundaki araç
sayısını 24’e çıkardı.   

Mercedes-Benz Türk
Pazarlama Merkezi’nde
düzenlenen teslimat

törenine, Mercedes-Benz Türk
Otobüs Filo Satış Kısım Müdürü
Burak Batumlu,  Otobüs Satış
Operasyonları Kısım Müdürü Murat
Kızıltan, BusStore Alım Satım
Danışmanı Erman Geyik, Gelecek
Otomotiv Erzurum Şubesi Genel
Müdürü Serdar Tümerdem, Otobüs
Satış Müdürü Şener Başçoban, Can
Dersim Tunceliler Şirket Ortakları
Mehmet Kılıç, Kazım Aslan, İbrahim
Özdemir ve bireysel otobüsçü Zeki
Şimşek ve Hasan Orhan katıldı. 

Mercedes-Benz Türk Otobüs
Filo Satış Kısım Müdürü Burak
Batumlu, “Can Dersim Tunceliler
firması ile Gelecek Otomotiv
Erzurum bayimizin toplam 14
adetlik Travego S anlaşmasına bağlı
olarak ilk 5 adet Travego S aracın
teslimat törenini yapmaktan büyük
mutluluk duyuyoruz. Can Dersim
Tunceliler firmasına teşekkür ediyor
ve teslimatını gerçekleştirdiğimiz
Travego S serisi araçlarımızın
müşterimize bol kazanç sağlamasını
temenni ediyoruz” dedi.  

Can Dersim Tunceliler Şirket
Ortağı Kazım Aslan ise, “2013’te 11

adet 2011 model Travego 15 SHD
araçlarımızı takasa verip yerine 16
adet Travego 15 SHD almıştık. Bu yıl
ise 2013 model araçlarımızı takasa
verip yerine 2015 model TravegoS 15
SHD aldık. Hedefimiz araç filomuzu
genç tutmak. Tercihimizi yine
Mercedes-Benz’den yana kullandık.
Çünkü bizim için geniş servis ağı,
ikinci el fiyatlarının yüksek olması
ve yedek parçayı kolay bulabilmek
önemli etkenler. Araç alımımızı yine
Gelecek Erzurum bayisi ile yaptık.
İyi ortak olduğumuzu düşünüyoruz”
dedi. ■

Can Dersim Tunceliler 
14 adet Mercedes-Benz Travego S aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT
Genel Müdürlüğü, 2015-2019 Stratejik
Planı’nda yer alan “Çevreye Duyarlı

Teknolojileri Uygulamak ve
Yaygınlaştırmak” amacı doğrultusunda
elektrikli otobüsü alımı için ihaleye çıkıyor.
Sürdürülebilir çevre politikalarıyla öncü bir
rol üstlenen Büyükşehir Belediyesi, toplu
ulaşımda devrim niteliğinde bir adım
atıyor. İlk etapta 20 adet elektrikli otobüs
satın alarak toplu ulaşımda İzmirlilerin
hizmetine sunulması hedefleniyor.

ESHOT Genel Müdürlüğü yetkilileri, 6
mühendis ve 1 şehir plancısından
oluşturulan komisyonun Almanya ve Çin
Halk Cumhuriyeti’ndeki tesislerde üretilen
farklı otobüs tipleri incelendiğini bildirdi.

ESHOT Genel Müdürlüğü, daha hızlı
şarj edilebilen ve daha uzun mesafelerin
kat edilmesine olanak tanıyan teknolojiler
geliştikçe, filosundaki elektrikli otobüs
sayısını da artırmayı planlıyor. ■

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Feridun Bilgin, dünyanın en
uzun asma köprüsü olacak
Çanakkale Boğaz Geçişi Köprüsü
için ihale sürecinin bu yılın
ortasında başlayacağını bildirdi.

Bilgin, yaptığı açıklamada, Gelibolu-
Lapseki güzergahında
gerçekleştirilecek Çanakkale Boğaz

Geçişi Köprüsü Projesi kapsamında yılın
ortasında Yüksek Planlama Kurulu (YPK)
kararı için Kalkınma Bakanlığına
başvuracaklarını söyledi.

Toplam 352 kilometre uzunluğundaki
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe
Otoyol Projesi'nin 2023 yılı hedefleri
arasında yer aldığını ifade eden Bilgin, söz
konusu projenin yap-işlet-devret
çerçevesinde hayata geçirileceğini belirtti.

Söz konusu proje içinde Çanakkale
Boğaz Geçişi Köprüsünün de bulunduğunu
kaydeden Bilgin, "Gelibolu-Lapseki
güzergahına yapılacak köprü, toplam 3 bin
623 metre uzunluğunda olacak. Köprü, 2
bin metrenin üzerinde orta açıklık ile

dünyanın en uzun asma köprüsü olacak.
Çanakkale Boğaz Geçişi Köprüsü üzerinde
2x3 karayolu taşıt şeridine ilave olarak
demiryolu geçişi de olacak şekilde
projelendirildi" diye konuştu.

Bilgin, köprünün fizibilite ve ÇED
raporu hazırlık çalışmalarının
tamamlanmasının ardından bu yılın
ortasında YPK kararı için Kalkınma
Bakanlığına başvuracaklarını bildirdi.

Marmara Bölgesi'nde otoyolla bir
ring oluşturulacak

Çanakkale Boğazı Geçiş Köprüsü'nün
de yer aldığı Otoyol Projesi, Avrupa ile Asya
arasındaki bir başka bağlantıyı sağlayacak.

Proje tamamlandığında Balıkesir ile
Çanakkale otoyolla bağlanacak, Çanakkale
köprüsü üzerinden Tekirdağ'a, buradan da
Kapıkule'ye kadar uzanacak. Böylece
Marmara Bölgesi'nde otoyolla bir ring
oluşturulacak. Söz konusu projeyle
İstanbul'un trafik yükü de hafifleyecek,
taşımacılık maliyetleri düşecek, Ege
Bölgesi'nin taşımacılık faaliyetleri,
Çanakkale üzerinden de yapılabilecek.

DÜNYANIN EN UZUN ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK 

Çanakkale Köprüsü için 
ihale sürecinde geri sayım Brisa Müşteri İletişim

Merkezi, Çağrı Merkezleri
Derneği (ÇMD) tarafından

verilen ve Avrupa Standardizasyon
Komitesi'nce (CEN) hazırlanan
"EN15838:2009 Müşteri İletişim
Merkezleri Hizmet Sertifikası" ile
hizmet kalitesini tescilledi.
Sertifika, Turassist Genel
Müdürlüğü’nde düzenlenen
törenle Çağrı Merkezleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Metin
Tarakçı tarafından, Brisa Genel
Müdürü Hakan Bayman’a takdim
edildi. 

Brisa Genel Müdürü Hakan
Bayman, "Müşteri İletişim
Merkezimiz müşterilerimizin
sesimizi duyduğu ilk nokta olması
sebebiyle kritik bir öneme sahip.
Merkezimizi, müşterilerimizin
diledikleri zaman kolayca her
kanaldan ulaşabilecekleri,
işlemlerini en hızlı şekilde
gerçekleştirebilecekleri ve etkin
çözümler bulabilecekleri bir
etkileşim merkezine dönüştürmek

için yola çıktık ve başarılı olduk”
dedi. 

Brisa Tüketici Ürünleri
Pazarlama Direktörü Egemen Atış,
"EN15838:2009 Müşteri İletişim
Merkezleri Hizmet Sertifikası, bir
çağrı merkezinin altyapısından
başlayıp müşteri memnuniyetine

kadar giden tüm süreçlerinin
kontrol edilmesini ve gözden
geçirilmesini sağlıyor.
EN15838:2009 Müşteri İletişim
Merkezleri Hizmet Sertifikası çok
yeni bir belgelendirme ve Çağrı
Merkezleri Derneği bize güven
verdi” dedi. ■

Brisa Müşteri İletişim Merkezi
EN15838:2009 sertifikası aldı

İZMİR’E ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER GELİYOR 
ESHOT düğmeye bastı
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Filosunun tamamı Temsa marka
araçlardan oluşan Kıraç Turizm,
toplam 100 adetlik alımının ilk
partisi olan 40 Safir’i teslim aldı.
Firma, 60 adetlik Prestij Super
Deluxe yatırımı daha yapacak.  

1988 yılında Antalya’da kurulan ve
turizm taşımacılığı alanının
önemli firmaları arasında yer alan

Kıraç Turizm, filosuna 40 Safir aracı
kattı. Kıraç Turizm merkezinde
düzenlenen törene Kıraç Turizm
Acenteler Operasyon Müdürü Mehmet
Ünal, Kıraç Turizm Araç Operasyon
Müdürü Yusuf Hacıoğulları, Temsa
Pazarlama ve Satış Direktörü Murat
Anıl, Yurtiçi Satış Müdürü Baybars Dağ,
Bölge Satış Yöneticisi Volkan Tolunay
ve Ant Oto Otobüs Satış ve Pazarlama
Müdürü Utku Taşkın katıldı. 

300 araçlık Temsa filosu 
Törende konuşma yapan Temsa

Pazarlama ve Satış Direktörü Murat
Anıl, “Bugün Kıraç Turizm ile bu yıl
yepyeni bir boyut kazanan araç
satışımızın teslimatı için bir araya
geldik. 2014’ün son aylarında Sayın
Mehmet Kıraç ile bir araya gelmiş ve
2015 yılına yönelik 40 Safir, 60 Prestij
alımına yönelik anlaşmıştık. Bugün bu
anlaşmanın 10’luk partisini teslim
ediyoruz. Burada emeği olan Sayın
Mehmet Kıraç, Mehmet Ünal ve Yusuf

Hacıoğulları’na teşekkür ediyorum.
1990 yılında başlayan işbirliğimiz
bugün tamamı 300 adetlik Temsa
marka ürünlerden oluşan bir filoya
ulaştı. Bu kadar yüksek araç parkını,
insan kaynağını yönetmek çok zor bir
süreç. Tamamen hizmet sektörüne
yönelik, müşteri memnuniyetinin çok
önemli olduğu bir alanda yeni
yatırımlarla büyümeye devam etmek
çok önemli bir başarı. Ben uzun ve
yorucu yolculukta profesyonel
yöneticiler Mehmet bey ve Yusuf beye
özverili çalışmalarından ve Temsa
markasına olan sadakatlerinden dolayı
şahsım ve şirketim adına teşekkür
ediyorum” dedi.

Yatırım yapan taşımacı
kazanacak 

Antalya’nın turizm sezonu dışında
spor turizmine de ev sahipliği yaptığına
dikkat çeken Murat Anıl, “Birçok
ülkenin önemli futbol kulüpleri devre
arası tatillerini Antalya’da geçiriyor.
Dünyanın en önemli kulüplerini
taşımak ta Kıraç Turizm’e nasip oluyor.
Antalya’nın bundan sonraki en önemli
aşaması 2016 Expo olacak. 2016 Expo
ile Antalya gelecek yıl 12 ay boyunca bir
hareketlilik yaşayacak.  Antalya’nın hak
ettiği turist sayısını gelecek yıl fazlasıyla
alacağına inanıyorum. 2016 EXPO ile
Antalya turizm taşımacılığında da yeni
bir dönem başlayacağını da
düşünüyorum. Bu süreçte filosu
kuvvetli olan, hizmet kalitesini ve
sürecini iyi yöneten şirketler daha
kazançlı çıkacak” diye konuştu. 

Tercihimiz hep Temsa oldu, yine
Temsa olacak 

Kıraç Turizm Acenteler Operasyon
Müdürü Mehmet Ünal, araç
parklarının tamamının Temsa
markaları ürünlerden oluştuğunu
belirterek, “1988 yılında Antalya
merkezli olarak kurulduk ve 1990
yılından beri Temsa ile yolumuza
devam ediyoruz. Bundan sonra da
tercihimiz Temsa olacak. 2014 yılında
Antalya’ya 11 milyon turist geldi. 2.5
milyonunu Kıraç Turizm olarak biz
taşıdık. Antalya merkezliyiz, ancak
Kıraç Turizm’i, araçlarını ve
acentelerini Türkiye’nin her yerinde,
her bölgesinde görebilirsiniz. Turizm

sezonunun başlamasına az bir süre
kaldı. Araçlarımızı, konuştuğumuz
zamandan önce teslim almak bizim
için çok önemli bir prestij oldu.
Temsa’ya bugüne kadar verdikleri
destekler için ve zamanından önce
yaptıkları teslimat için ayrıca teşekkür
ediyorum “ dedi. 

Temsa’ya sonsuz güven 
Kıraç Turizm Araç Operasyon

Müdürü Yusuf Hacıoğulları da törende
yaptığı açıklamada, 1990 yılından beri
Temsa ile iletişim halinde olduklarını
belirterek, “ Biz bu garajda yetiştik.
Temsa ilk Maraton’u çıkardığında biz,
‘olur mu, olmaz mı’ diye düşünmeden
yatırımlara başladık. Maraton’un
arkasından Prenses, onu Safir takip etti
ve bugüne geldik. Temsa’nın hem
yatırım hem satış sonrası hizmet
sürecinde bize olan kesintisiz desteği
bizde sonsuz bir güven duygusu
oluşturdu. Ayrıca memnuniyetimizi
artıran bir unsur da taşıdığımız
yolculardan aldığımız olumlu
tepkilerdir” diye konuştu.  ■

Temsa’dan Kıraç Turizm’e 40 Safir 

PAZARDA RUSYA
DURGUNLUĞU 

Geçen yıla göre, Rus turist
sayısında yüzde 25 düşüş beklendiğini
belirten Mehmet Ünal, “Pazarda bir
Rusya durgunluğu var. Biz de
planlarımızı bu duruma göre
yapıyoruz. Sanırım Mayıs ayı ile
birlikte bir hareketlenme olur.
Nevruzun getireceği hareketliliği,
Almanların Paskalyası izleyecek ve
Mayıs ayını bir şekilde bulacağız. Rus
misafirlerimizi Mayıs ayında
ağırlamaya başlayacağız. Rusya
pazarında yüzde 25 düşüş bekleniyor.
Biz bunun telafisini iç pazar ile
değerlendirmenin planlarını yaptık ve
birkaç iç pazar operatörü ile anlaşma
yaptık. Filomuzdaki araç sayısı
kiraladıklarımızla birlikte 500’ü
buluyor” dedi.

YENİ SAFİRLE BALKAN TURU 

Yeni Safir araçları, özellikle
yurtdışı turlarda kullanacaklarını
belirten Ünal, “Okulların kapanması
ile yurtdışı turlarımız başlayacak.
Balkan turları düzenleyeceğiz. Hem

seyahat acentesi hem taşımacı olarak
bu organizasyonu kendimiz yapıyoruz.
Zaten A grubu seyahat acentesi
belgesine sahibiz. İlk grubumuz 25
Nisan’da Antalya’dan yola çıkacak”
dedi. 

FİYAT REKABETİNE GİRMEYİZ 

Fiyat rekabetine hiç girmediklerini
hep hizmet rekabeti yaptıklarını
belirten Mehmet Ünal, “27 yıldır bu
piyasanın içindeyiz. Zorlandığımız
noktalar olsa da fiyat rekabeti
yapmıyoruz. Bunun olumlu
dönüşlerini de müşterilerimizin
hizmet sürecindeki memnuniyetten
de anlıyoruz zaten” dedi. 

YAZ-KIŞ KADROMUZU
KORUYORUZ 

Kaptan eğitimlerine çok önem
verdiklerini ve ana kadroyu yaz-kış
koruduklarını belirten Mehmet Ünal,
“İşe aldığımız kaptanları yoğun bir
eğitim sürecinden geçiriyoruz. Ana
kadromuz değişmiyor. Yaz kış
kadromuzu koruyabiliyoruz. Biz on iki
ay hizmet veren bir şirketiz” dedi.

System Transport
Genel Müdürü
Taşkın Arık’ın

internet üzerinden turizm
taşımacılarının
sorunlarını daha etkili bir
şekilde anlatmayı
planladığı, Türkiye Turizm
Taşımacılar Forumu, 17
Mart Salı günü ilk
toplantısını gerçekleştirdi. 

Toplantının
sponsorluğunu Aksoy
Otomotiv yaptı. Taşkın
Arık, TTDER yönetimine
karşı bir hareket
olmadıklarını belirtirken,
forumun platforma
dönebileceğini açıkladı.
Türkiye Turizm
Taşımacıları Forumu
toplantısına; Taşkın
Arık’ın yanı sıra, Coşkun
Altın Grup Turizm
Operasyon Müdürü
Kemal Duman, Ersin
Turizm Sahibi Yakup Bol,
Demir Turizm sahibi
Murat Gür, Sutur sahibi
Enver Kunt, Şahinoğlu
Grup Yönetim Kurulu
Üyesi Şenol Şahinoğlu,
Mesnevi Turizm Genel
Müdürü Mustafa Öztürk,
Kuru Turizm sahibi Yaşar
Kuru, Hantur sahibi Sezai
Aslan TTDER Yönetim
Kurulu Üyeleri Mümtaz
Er, Koray Yılmaz, Yaşar
Buruk, Nurullah
Demirgezer, Selahattin
Üstün, Engin Başaran,
Aksoy Otomotiv Genel
Müdürü Hasan Aksoy ve
servis yetkilileri katıldı.
Taşkın Arık, TTDER’e karşı
bir hareket olmadıklarını
vurguladığı konuşmasında
Türkiye Turizm
Taşımacıları Platformu
olarak turizm

taşımacıların sesini daha
güçlü duyurmak
istediklerini söyledi.

Turizm
taşımacılarının, Ulaştırma
Bakanlığı nezdinde
sorunlarını
anlatamadığını,
Bakanlıkta da turizm
taşımacılarının
sorunlarını kimsenin
anlamadığını ileri süren
Arık, “Bizim güçlü
durmamız lazım. Ben bu
işi yapıyorsam, bu
sıkıntıları aşmam lazım.
Misyonumuzu,
vizyonumuzu gözden
geçirip, her tarafta etkin
hale gelmemiz, sesimizi
duyurmamız gerekiyor”
dedi. D1 firmalarının D2
belgelere ilgisinin
arttığını, bu nedenle
işlerine daha çok sahip
çıkmaları gerektiğini
belirterek, “Her isteyenin
bu sektöre girememesi
lazım. Şehirlerarası
firmaları turizm
taşımacılığına ilgi
göstermeye başladı.
Ekmek gidiyor. Bunun
başında biz vardık. Bizim
ekmeğimizi
böldünüz, bir de
cezalarla birlikte
bize hiçbir şey
bırakmadınız.
İnanın 10
milyon ciroluk
firmalarda, yüzde
3 yüzde 5 kar
marjı kalmadı”
diye konuştu. 

Turizm
taşımacıları
olarak bundan
sonrasının
planlamasını
yapmaları gerektiğini

vurgulayan Arık, şunları
söyledi: “Biz bundan
sonra ne yapabiliriz onu
konuşmalıyız.
Birbirimizden
yararlanalım. Bu forum,
whatsapp ile başladı.
Sıkıntılarımızı,
dertlerimizi Facebook ve
Twitter üzerinden devlet
makamlarına
yönlendirelim, onlardan
randevu alalım. Biz bu
anlamda çalışma yapalım
diye bir araya geldik.
Sizleri bir platform
noktasında buluşturalım
ve o noktada ilerleyelim
istiyoruz.” 

Meslek odası
olmalıyız

Arık, 500 D2 üyesi
firmanın bir araya gelmesi
gerektiğini belirterek
turizm taşımacılarının
meslek odası olmaları
halinde daha güçlü bir
temsil gücüne
kavuşabileceklerini
sözlerine ekledi. Mesnevi
Turizm Genel Müdürü
Mustafa Öztürk, turizm

taşımacılarının
çözülmeyi

bekleyen birçok
sorununun
olduğunu, ancak
kendilerine

kimsenin destek
olmadığını söyledi.

Kuru Turizm sahibi
Yaşar Kuru da,
araç başına yıllık
25 milyon TL
sigorta

ödediklerini, buna
çözüm bulmak

zorunda olduklarını
belirtti. ■

Türkiye Turizm Taşımacılar

Forumu, harekete geçti 

Temsa’nın kentiçi ulaşıma
yönelik üretimini
gerçekleştirdiği, gözde ürünü
Avenue; Adana, İstanbul, İzmir,
Malatya, Mersin’in ardından
Van ulaşımına da kalite ve
konfor katacak.  

Van Büyükşehir Belediyesi toplu
ulaşımda çok önemli bir hamle
yaptı. Ulaşım filosuna, engelli

donanımına uygun, konfor ve
güvenlik donanımı üst düzeyde olan
32 yeni Temsa Avenue otobüsü 16
Mart Pazartesi günü, Van Büyükşehir
Belediyesi önünde düzenlenen
törenle teslim aldı. 

Bölgeye hayırlı olsun 
Temsa, yaptığı açıklamayla,

“Kentiçi ulaşımda artık engelli
dönüşümüne uygun, kalite ve konfor
düzeyi yüksek araç ihtiyacı talebi
giderek artıyor. Van Belediyesi de
bölge halkının kentiçi ulaşım
sürecinde bu ihtiyaçlarını

karşılayabilmek adına yeni yatırımlar
yaptı. Bu yatırım sürecinde tercih
olarak Avenue öne çıktı. Avenue
ürünümüz düşük yakıt tüketimi ile
belediyelerin ağır maliyetler
içerisinde sürdürdüğü ulaşım
hizmetine büyük avantajlar getiriyor.
Bu avantajlar yeni yatırımlarda
tercihin Avenue olmasını sağlıyor.
Van Büyükşehir Belediyesi’nin de
işletme sürecinde Avenue aracımızın
sağladığı avantajlardan, bölge

halkının da seyahat sürecinde
yaşayacağı konfor düzeyinden
memnuniyet duyacağını
düşünüyoruz. Temsa bölgeye sadece
araç satışı ile adım atmıyor. Bu
bölgede ayrıca satış sonrasına yönelik
yeni bir yapılanma süreci içindeyiz.
Belediyenin işletme sürecinde her
daim yanında olacağız. Avenue
araçlarımızın hem Van Belediyesi’ne
hem de bölge halkına hayırlı olsun”
dedi. ■

Temsa’dan 32 Avenue  
Van kentiçi ulaşım filosuna
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19 Mart Perşembe günü İstanbul Ticaret
Odası’nda Ulaşım Lojistik İhtisas
Komitesi toplantısı yapıldı. Bu

toplantıya TOF Genel sekreterimiz Nusret
Ertürk ile katıldık ve sektörün sorunlarını
orada gündeme getirdik. Seçim öncesinde
yapılması gereken çalışmalar var. Öncelikli
olarak turizm taşımacılarımızın özellikle
tarihi yarımada tramvay yolunu kullanarak
Sultanahmet’e çıkmasına ceza kesilmesini
gündeme getirdim. Bu tamamen akıllı
sistemlerle yapılan denetim sonucunda
yapılıyor. Bir turizm otobüsünün günlük
kazancının üç dört katı cezalar gelmeye
başladı. Bu cezalar nedeniyle Sultanahmet’e
çıkmak imkansız hale geldi. 

Bir taraftan bu ülkeye turist gelsin
deniyor…

Bu sorunun çözümüne yönelik
talebimiz UKOME’de görüşülmüş ve orada
çıkan sonuç; Sultanahmet’in trafiği tamamen
kapatılarak shuttle şeklinde insanların
taşınması kararı şeklinde belirtilmişti. Ancak
bir şey yapılmadan var olan düzeni
bozmamak gerekiyor. Esas UKOME’nin
alması gereken karar; Sultanahmet’e çıkışın
geçici bir süre ile kullanılmasına izin
vermek, yerine getirilecek yapının da
sektörle birlikte konuşularak hazırlanması
olmalıydı.  Bir taraftan, “bu ülkeye turist
gelsin” deniliyor.  Diğer taraftan da
turistlerin dolaşımının önüne engeller
koyuluyor. Oysa turizm otobüslerine geçiş
üstünlüğünün sağlanması gerekiyor.
Karaköy meydanında düzenlemeyi yaptılar
ve araç sayısını artırdılar ancak
Sultanahmet’e çıkış için başka bir yol yok.
Uluslar arası geçişten daha zor hale geldi. 

Katılımcı bir anlayış 
İstanbul’da yaklaşık 3 bin 500 turizm

otobüsü var.  Bu araçların önüne engeller
koymak, turizmin gelişimine de engeller
koymak anlamına gelir.  İstanbul’daki ulaşım
sorunundan dolayı zaten ciddi bir turist
kaybı var. Bunun hesaba katılması gerekiyor.
UKOME’nin daha katılımcı bir anlayışla bu
sorunun çözümüne yönelik çalışma yapması
gerekiyor. Yapılan yanlış bir düzenlemeyi
daha sonra düzeltmek çok
daha zor hale geliyor.  Üstelik
bu shuttle uygulamasının nasıl
yapılacağı da belli değil. Bunun
için hangi araçlar kullanılacak,
ücretli mi olacak,  belediye
araçları mı devreye girecek?
Bütün bu soruların cevabı
bilinmiyor.  “Teleferik
yapılacak., tünel yapılacak
veya yürüyerek çıksınlar”
deniliyor. Gelen yaşlı turistlerin
o mesafeleri yürümesi
imkansız.  Ayasofya,
Sultanahmet büyük bir çekim
merkezi. Oradaki turizm
tesisleri, yapılan oteller büyük
çekim merkezi, Kapalıçarşı aynı
şekilde, bütün buraya baktığınız
zaman ekonomi burada
dönüyor. Tarihi yarımada bugün
bir taraftan tekstil sektörüne
bavul ticaretine büyük bir
imkan sağlarken, diğer taraftan
kuyumcusu ile halıcısı ile tarihi
turistik mekan ziyaretleri ile
yemesi ile içmesi ile katkı
sağlıyor. İstanbul’a gelen turist
yüzmek için gelmiyor. Alışveriş,
ticaret, tarihi, turistik yerleri
görmeye geliyor. Bunun önünü
açmak lazım. Eğer turizm kenti
olmak istiyorsanız, Eyfel
kulesinin yarısı kadar turist ile
övünemezsiniz. Eyfel kulesine
çıkan turistin yarısı kadar turist
gelmiyor İstanbul’a. Turizm
bereketini, bacasız sanayi
dediğimiz, Türkiye’de öncelikli
sektörler arasında, bütçedeki
payı en yüksek sektörler
arasında olan turizmin önüne
engel koymak, bana göre
İstanbul’u yönetenlerin yaptığı
yanlıştır diye düşünüyorum. 

Yazılı başvurumuz
yapılacak

Bu konu ile ilgili İstanbul
Ticaret Odası bir yazı ile
beraber, sektör görüşlerini aldı.
Kalıcı çözümlere gidene kadar,
geçici çözümlerin üretilmesi,
bu sistemin devam etmesi
konusunda talebimiz oldu,
yazılı olarak iletilecek. Valiliğe,
belediye başkanlığına,
UKOME’ye Turizm
Bakanlığı’na yazılması
konusunda bir talepte
bulunuldu. Bizim hakkımıza bir
takım kararlar verilirken en
azından görüşümüzün
alınmasını istedik. 

Herkese iyi haftalar
diliyorum. ■

Ülkemizde yönetime
gelen iktidarların
ekonomik tercihi

rekabetçi serbest piyasa
ekonomisi yönünde olmuştur.
Buna aykırı görüşler ifade
edilmişse de yönetime
gelememişlerdir. Bazıları da
kendilerinin de faydalandığı
rekabeti, kendi faaliyetlerine
ilişkin alanlarda zararlı
görmüşler ve verimlilik, ülke
kaynaklarının korunması gibi
gerekçelerle kendi
faaliyetlerindeki rekabetin
engellenmesini talep
etmişlerdir. Bunlar bugüne
kadar sonuç vermemiştir. 

Bir mal veya hizmetin
önceki miktarda, önceki
kalitede ve eski üreticiler
tarafından üretilmeye devam
edilmesi mümkün değildir.
Gelişen ülkemiz daha iyi
kalitede, daha fazla miktarda
mal veya hizmeti
gerektirmekte, tüketiciler de
bunlara daha iyi koşullarda
sahip olmayı istemektedirler.
Diğer taraftan aynı alanda
faaliyet göstermek isteyen
yeni girişimcilerin hakları da
görmezden gelinemez. 

Rekabet Kanunu 
Belirlenen ekonomik

tercih doğrultusunda
piyasada tam bir rekabet
ortamının geçerli olabilmesi
için 4054 Sayılı Rekabetin
Korunması Kanunu
çıkarılmıştır. Bu Kanun
kapsamında Rekabet Kurumu
ve Rekabet Kurulu
oluşturularak Kanuna
aykırılıklar önlenmeye
çalışılmaktadır. Bu kapsamda
Rekabet Kurumu’nun
rekabete aykırılık içeren
mevzuatı ele alması çok
yerindedir. Nitekim bu
inceleme sonucunda pek çok
mevzuatta rekabete aykırılık
tespit edilmiştir. Rekabet
Kanunu’nun verdiği görevle
rekabeti sağlamaya çalışan
Rekabet Kurumu’nun bu
faaliyetini engelleyen
düzenlemeler bulunması,
aslında kabul edilemez.
Bunları bu kurumun iptal
yetkisi olmadığına göre;
TBMM’nin, ilgili
bakanlıkların ve bunların
yetkililerinin rekabete
aykırılık teşkil eden
düzenlemeleri ilk fırsatta
gözden geçirerek bu ihlalleri
önlemesi gerekir. 

İyileştirici bir eleştiri 
Yapılan çalışmayı büyük

bir keyifle inceledim. Emeği
geçenleri kutluyorum. Ancak
bildiğim konularda bazı
eleştirilerim de var. UDH
Bakanlığı’nın, rekabete aykırı
görülen taban-tavan ücret
yetkisinin Karayolu Taşıma
Yönetmeliği’nde olduğu
belirtiliyor. Aslında bu bir
Karayolu Taşıma Kanunu
hükmü. Keza rekabete aykırı
bulunan UKOME
Yönetmeliği’ndeki toplu
taşıma, servis ve taksi ücreti
belirleme yetkisi de Belediye
Kanunu ile Büyükşehir
Belediyesi Kanunları’nda yer
alıyor. Çalışma bu yönde
genişletildiğinde çok daha
doğru ve çok daha geniş
sonuçlara ulaşılacaktır.
Belirtilen kapsamda
taşımacılıkla ilgili alanlarda
rekabeti sınırlayan pek çok
düzenlemenin olduğu da
görülecektir. 

Belediye mevzuatı 
Rekabet Raporu’nda yer

alan belediye alanı yolcu
taşımaları ile ilgili ücret
tarifesi belirleme yetkisi,
Belediye Kanunu’nun 15.p
hükmünde yer alıyor. 15.f’de
bununla ilgili. Keza
Büyükşehir Belediyesi
Kanunu’nun 7.f ve 7.p
hükümleri de bununla
uyumlu. Büyükşehir Belediye
Kanunu’nda bu maddelerde
yer alan yetkilerin
kullanımında UKOME’ye
görev veriliyor. 

Tartışmalı yetkiler
Adı geçen mevzuatta

belediye ve büyükşehir
belediyesi alanlarındaki servis,
toplu taşıma aracı ile taksilere
ilişkin olarak bazı yetkiler
belirtiliyor: 

1: Bu türlerdeki taşıt
sayıları 

2: Bu taşıtların bilet ve
ücret tarifeleri

3: Zaman ve
güzergahların belirlenmesi

Rapor, bu yetkilerden bilet
ve ücret tarifesi belirlenmesi
hususunu rekabete aykırı
görmüş. Aslında diğerleri de
bu kapsamda olmalı. Bu
düşüncemi okuyanlar, “bunlar
rekabete açılırsa ortalık
karışır” diyeceklerdir. Aslında
hiçte öyle değil. Başka
ülkelerde bunun örneklerini
görüyoruz. 

Servislerde durum
Personel ve öğrenci

taşıtlarının sayı ve ücret
yönünden serbestleştirilmeleri,
hiçbir problem yaratmaz.
Bunlar önceden yapılacak
sözleşmeye göre çalışacak ve
iş bulanlar trafiğe çıkacaktır.
İşe çıkma şimdiki gibi servis
saatinde olacaktır. Belediyeler
ve diğer idareler çalışma
saatlerini ve yolların taşıtlarca
kullanımını her tür taşıt için
ayrı ayrı veya ortaklaşa
düzenleme hakkına zaten
sahiptirler. 

Taksilerde durum
Her taksinin ücret

belirlemesi şüphesiz ki, kabul
edilemez. Bu  durum
taksimetre öncesi ilkel dönem
olur. Ancak taksiler sarı, yeşil,
kırmızı gibi gruplara ayrılıp
her grup rekabet gereği
belirleyeceği ve ilan edeceği
tarifeyi uygulayabilir. Tabiî ki
buna geçişin bazı zorlukları
olacaktır. Şu da düşünülmeli ki
gruplaşan taksiler, aynı yolda
ve aynı noktada birden fazla
yer almayacak ve ortalık taksi
seline dönmeyecektir. 

Toplu taşıma araçları
Bu kapsamda belediye

otobüsleri ve minibüsler akla
gelir. Bunların da
gruplandırılarak farklı tarifeler
uygulamaları zor da olsa
mümkündür. Ayakta yolcu
almayan, ekspres,
televizyonlu, ikramlı lüks
servisler gibi. Bunun ötesinde
mevcut minibüs anlayışının
artık taşımacılıkta yeri
olmamalıdır. 

Grup turizm taşımaları 
Aslında bunlara ilişkin bir

yetki mevzuatta yer almıyor.
Buna rağmen izin yetkisi
belediyelerde. Ücrete ilişkin
bir yetkinin belki de
unutulmuş olması gayette
yerinde. Zira hiçbir
müdahaleye gerek yok. Keşke
servisler de bunlar gibi
unutulmuş olsaydı.

Demiryolu ve denizyolu 
Yukarıda kentiçi karayolu

yolcu taşımaları ele alındı.
Bunun kentiçi ve dışı
demiryolu ile denizyolu
boyutu da var. Bunlarda
rekabet için yeterli sayıda
farklı taşımacı olması ve
idarenin bunlara el atmaması
gerekiyor. 

Tahditli taşıtlar 
Bu türden taşıtlar sayı ve

ücret tarifesi yönünden
belediye yetkisinde olduğu
gibi sayının artırılamaması,
azaltılamaması gibi rekabete
tümüyle aykırı özel sorunları
da var. Bu nedenle bunların
tahdit yetkisinin kaldırılması,
en azından bu gruba yeni
taşıtlar eklenmeyerek sorunun
büyümesine neden
olunmaması asgari
gerekliliklerdir. Bu konunun
rekabet dışında diğer
girişimcilerin haklarını
kısıtlama gibi boyutları da
bulunmaktadır. ■

23 - 29 Mart 2015 Gündem ❭❭5

my@ulusoy.com.tr

Mustafa
Yıldırım
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Turizm otobüslerinin
ceza çilesi 

zeki.donmez@tasimadunyasi.com

Dr. Zeki
Dönmez

Taşımada rekabetin 
arttırılması

Filolarında uzun süredir Otokar
araçlarını kullanan Tunuslu otobüs ve
turizm işletmecisi firmaların üst düzey

yöneticileri, Otokar’ın Sakarya-Arifiye’de
bulunan tesislerini gezdi. Otokar’ın Tunus
Distribütörü Sotradies firmasının
yöneticileri ile Sotradies’in bağlı olduğu
UTIC Grubu Başkanı’nın da eşlik ettiği
heyet, yapılan sunum ve fabrika turunun
ardından Otokar’ın Ar-Ge merkezini ziyaret

edip Tempo aracı hakkında Otokar Ticari
Araçlar Uluslararası Satış ve Pazarlama
Müdürü Hakan Bubik’ten bilgiler aldı.

2007 yılından bu yana ticari araçlar
Tunus bayiliğini başarılı bir satış grafiği ile
yürüten Sotradies ile birlikte Otokar, bu yıl
içerisinde ülkeye 200’üncü araç ihracatını
gerçekleştirmeyi planlıyor. Tunus, Avrupa
dışında Otokar ticari araçlar parkının en
büyük olduğu ülke olma özelliğine de sahip. ■

Otokar fabrikasını
ziyaret etti

TUNUS HEYETİ

İzmir Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
ve Türkiye Kruvaziyer

Platformu Yürütme Kurulu
Başkanı Ekrem Demirtaş,
İzmir’e yeni gemiler
getirmek, sefer sayısını
arttırmak için şirketlerle
görüştüklerini belirterek,
“Şirketlerin en büyük talebi
yine yolcu başına

maliyetlerin ve tarifelerin
düşürülmesi, bunu
Ulaştırma Bakanlığımıza
aktaracağız. Eğer Alsancak
Limanı’na modern bir
terminal binası
kazandırırsak, İzmir’i
seferlerinin başlangıç ve
bitiş noktası olarak
kullanmaya hazır şirketler
var” dedi. ■

Kruvaziyer firmaları maliyetlerinin
düşürülmesini istiyor
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DAF TIRSAN GENEL MÜDÜRÜ
FERDA ÖZMEN:

Alışan ile işbirliği sürecek 
Genel Müdür Özmen, Alışan Lojistiğin

sektörün önde gelen firmalarından biri
olduğunu belirterek, Tırsan ile Alışan’ın
arasındaki işbirliğinin güçlenerek devam
edeceğini söyledi: “Sürdürülebilir büyüme,
sürdürülebilir başarı yakalamış ve lojistik
sektöründe çok önemli işlere imza atmış
Alışan grubu ile işbirliğinden dolayı mutluyuz.
Tırsan’ın 37 yıldır pazar lideri olmasındaki en
önemli etken, müşterisi ile olan uzun soluklu
işbirliğidir. Alışan firması ile bu ilişki, daha da
güçlendirilerek devam edecek. Alışan’a teslim
ettiğimiz, yük emniyet sertifikasına sahip 30
yarı römork aracımız, kataforez teknolojisi ile
10 yıl paslanmazlık garantisine sahip araçlar
olarak üretildi. Kendilerine bol kazançlar
diliyoruz.” 

Tırsan yıla iyi başladı

Tırsan olarak 2015 yılını iyi bir başlangıç
yaptıklarını dile getiren Özmen, yurtiçi
satışlarında yüzde 20 oranında artış
beklediklerini belirtti. Yurtiçinde 7 bin 777
satış hedeflediklerini kaydeden Özmen, “Bu,
bizim uğurlu rakamımız. Yurtdışı satışları ile
birlikte 10 bin adedin üzerine ulaşırız. İlk
çeyreği iyi kapatacağız. Hepimiz sektörün
içindeyiz, zaman zaman ciddi zorluklar
yaşıyoruz, ama Türkiye’nin zorlukları
aşacağına inanıyorum” dedi. 

Alışan ile uzun soluklu proje 

DAF Tırsan Satış Müdürü Ertuğrul Erkoç
da Alışan ile uzun soluklu bir işbirliği
gerçekleştirdiklerini söyledi: “Hem satış hem
de 36 ay sonunda araçları tekrar yenileri ile
değiştirecek şekilde bir anlaşmaya vardık.
Alışan, Türkiye’deki en büyük, tehlikeli madde
taşımasını yapan, lojistik firmalarımızdan biri.
Bugün teslimatını yaptığımız 30 araç yük
emniyet sertifikasına sahip, ADR
deklarasyonuna uygun olarak üretildi. Bütün
rakiplerine göre çok sağlam ve aynı zamanda
da hafiflik avantajı sağlıyoruz. Tırsanın kalitesi
ile bu projeden uzun soluklu bir işbirliği, ile
çıkmamız bizim için en önemlisi idi. Bunu
başardık, mutluyuz. Kendilerine bir kez daha
teşekkür ediyoruz.” 

TIRSAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
AHMET YILMAZ

28 milyon Euro modernizasyon
yatırımı 

Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz,
Adapazarı’nda gerçekleştirilen
modernizasyon yatırımları ile ilgili bilgiler
verdi: “2011-2013 yılları arasında sadece
Adapazarı fabrikamızda toplam 28 milyon
Euro modernizasyon yatırımı gerçekleştirdik.
En son açılışını yapmış olduğumuz kataforez
tesisi ve low-bed kapasite artırım yatırımları
ile birlikte 2013 sonu 2014 başı itibarı ile
bugünkü kapasitemize ulaştık. Yerli ve global
nakliyecilerin ihtiyaçlarına yönelik
geliştirdiğimiz çözümlerle Avrupa’nın en geniş
ürün gamını sunan treyler üreticisiyiz. 2018
yılı hedefimiz, yılda 20 bin adet treyler
üreterek, bu rakamın yarısını yurtdışı
pazarlarda satmaktır. Bu hedefimize paralel
olarak yatırımlarımız devam ediyor. Bugün
itibarıyla tek vardiyada her 10 dakikada bir, bir
adet treyler fabrikamızdan çıkıyor. Ancak,
mevsimsel değişimlerle birlikte yıl içerisinde 7
dakikada bir treyler üretimine de ulaşıyoruz.
2018-2020 perspektifinde Avrupa’da kalıcı
olarak üçüncü büyük firma olma hedefi
doğrultusunda, her zaman yurt içi ve
uluslararası nakliyecinin yanında doğru
ürünlerle yer alma konusunda, istikrarlı bir
şekilde gelişimimizi sürdüreceğiz. Konteyner
taşımacılığı ile ilgili doğru yerde olduğumuzu
görüyoruz. Bizim Avrupalı rakiplerimizden
bazılarının da o gruptaki üretimini azaltması
sebebiyle biz de zaten 2015 yılında konteyner
şasi imalatı, daha önceki yılların oldukça
üzerinde seyrediyor. Yıl genelinde toplam bin
adet konteynır şasi üretiyoruz.” ■

Sertrans CEO’su Nilgün Keleş,
KOBİ’lerin lojistik yönetimi
konusunda destek aldığında,

dünyadaki farklı pazarlarda var
olabileceklerini; depolama, taşıma ve
dağıtım maliyetlerinde tasarruf
sağlayacaklarını; uluslararası kalite
standartlarında ihracat
yapılabileceklerini ve gümrük
işlemlerinde kolaylık sağlayacaklarını
söyledi. Nilgün Keleş, “KOBİ’lerin lojistik
şirketlerinin teslimat gücünden
faydalanmaları ve tedarik zinciri
yönetimi konusunda destek almaları
kendilerine rekabet avantajı sağlayacak,
iş hacimlerini artıracaktır” dedi.

KOBİ’lerin lojistik destek alması
için 5 neden:

1. Dünyadaki farklı pazarlarla aktif
ticaret

2. Depolama, taşıma ve dağıtım
maliyetlerinde tasarruf

3. Gümrük işlemlerinde kolaylık
4. Zaman ve maliyetten tasarruf,

uluslararası kalite standartlarında ihracat
5. Doğru insan kaynağı yönetimi

sayesinde işletme maliyetlerinde azalma

İhracatın yüzde 60’ını KOBİ’ler
yapıyor

Keleş, dışa açılan KOBİ sayısı arttıkça
Türkiye ekonomisinin rekabet gücünün
artacağını belirtti: “50 bin ihracatçı
firmanın yüzde 98'ini KOBİ'ler
oluşturuyor. Dışa açılan KOBİ’lerin sayısı
arttıkça ihracat ve istihdam olanakları da
artacak. Lojistik konusunu
profesyonellere devretmesi gereken
KOBİ’ler böylece inovasyon, eğitim,
girişimcilik ve AR&GE konularına daha
fazla ağırlık verecek. Bu alanlara yatırım
yapmaya hız verirlerse büyük ölçekli
firmalarla rekabette güçlenirler.” ■
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Lojistik

17 Mart Salı günü
Tırsan’ın Adapazarı
Fabrikası’nda

gerçekleşen teslimat
törenine Alışan Lojistik
Yönetim Kurulu Üyesi
Damla Alışan,
Operasyonlar Direktörü
Jan Devrim, Tırsan
İşletmelerden Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Ahmet
Yılmaz, Daf -Tırsan Genel Müdürü
Ferda Özmen ve Satış Müdürü
Ertuğrul Erkoç katıldı. 

ALIŞAN LOJİSTİK YÖNETİM
KURULU ÜYESİ DAMLA
ALIŞAN

30 yılı geride bıraktık 
Lojistik sektöründeki önemli

firmalardan biri olduklarını ve 30
araç alarak filoyu genişlettiklerini dile
getiren Alışan, “Tırsan Türk
sermayeli bir firma; yıllardır çözüm
ortağımız, sonuna kadar
güvendiğimiz partnerlerimizden. Biz
yeni yatırımlarda da Tırsan ile
beraber yürüme kararı aldık.
Önümüzdeki aylarda filomuzu yeni
araçlarla güçlendireceğiz. Alışan
Lojistik olarak, bugüne kadar insana
ve çevreye saygı çerçevesinde, yüksek
standartlı ekipmanlarla, depolarla
hizmet ürettik. Buna paralel olarak
çevre dostu araçlarla filomuzu
genişlettik. Bu yatırımımızı ilk defa
36 aylık kiralama modeli ile
gerçekleştirdik, dolayısıyla bizim için
de yeni bir modeldi. Tırsan’ın
üretimden bakım onarımına,
uzmanlığı içindeki bu paket bize
olumlu geldi” dedi. 

Lojistik sektörüne inancımız
tam 

Damla Alışan, 2015 yılının zor bir
sene olmasını beklediklerini ancak
lojistik sektörüne olan inançları ve
Tırsan’ın güçlü desteğiyle hedeflerini
gerçekleştireceklerini söyledi:
“Uluslararası nakliye, yurtiçi dağıtım,
depoloma, likit, enerji ve katma
değerli hizmetlerde büyümeye
devam edeceğiz. Bu sene için keskin
hedeflerimiz var. Tırsan bu anlamda
önemli güvenilir çözüm ortağımız.
Zor bir sektörün içindeyiz ama
Türkiye çok hızlı büyüyor. Çok geniş
bir coğrafyada hizmet üretiyoruz.
İçinden geçtiğimiz dönemde mazot
fiyatları ile kurdaki oynamalar,
ihracat rakamlarındaki
dalgalanmalar nedeniyle geçen
seneden biraz daha farklı bir
ortamda yaşıyoruz. Buradan,
çalışarak planladığımız şekilde
çıkacağız. Dolayısı ile kararlarımızı
alıp hayata geçirirken, belki bir kere
daha düşünerek geçiriyoruz. Lojistik
sektörü tüm sektörlere hitap ediyor.
Otomotivden inşaata, gıdadan
tekstile aklınıza gelen sektörlerin
ortasında duruyor. Dolayısı ile bu

sektörler hayatına devam ettiği
müddetçe lojistik de büyüyecek.
Teknoloji, çok hızlı değişiyor ve her
geçen gün, bunu takip eden çözüm
ortaklarımız bize daha hafif, daha
güvenli dorseler sunuyorlar. Hem
likit tarafta hem likit enerji tarafında
hem de ambalajlı yük tarafında
büyüme stratejimiz devam edecek.
Burada biz bu 30 aracı başlangıç
olarak görüyoruz. Umut ettiğimiz
planladığımız şekilde ilerlersek, aynı
şekilde yatırım yapmaya devam
edeceğiz. Rekabetçi bir ortamda
yaşıyoruz. Ama aracı alırken tek
kriterimiz de fiyat değil. Araçta insan
ve çevre faktörünü önemsiyoruz.
Satış sonrası servis de önemli. Tırsan
bunları bir bütün halinde sunuyor.
Tırsan bu paketin sonunda çift
çizginin altında en iyi alternatifi
sunan, nakliyecinin, lojistikçinin
yanında bir çözüm ortağı olarak, bir
adım öne çıktı. Dolayısıyla Tırsan ile
çalışmak noktasında bir karara
vardık.” 

Doğu kapılarında hareketlilik
arttı 

10 sene öncesine göre Doğu
kapılarında taşımacılık hareketinin
arttığını belirten Alışan, UND’nin
sınır kapılarında yaşanan sorunları
çözmek için yaptığı çalışmaların
taşımacının hayatını kolaylaştırdığını
dile getirdi: “Doğu kapılarından
yapılan hareketler, Batı kapılarını
yakaladı. Bu ticaretin Doğu’ya da
kaydığını gösteriyor. Türkiye buradan
da çok büyük pay alıyor. Biz de bu
gelişmelere ayak uydurarak,
müşterilerimizin ihtiyaçlarını takip
edip ona uygun altyapımızı,
ekipmanımızı, insan kaynaklarımızı
planlayıp kendimizi hazır bir hale
getiriyoruz. İran ile yaşanan problem
çözüldü. Irak ile ilgili birtakım
endişeler var. Mısır’da problem var,
ama bunların geçici olduğunu
düşünüyorum. Bununla ilgili
Ulaştırma Bakanlığı ve UND ciddi
çalışmalar yapıyor, sorunların hepsi
geçici. Sivil toplum örgütlerinin
desteği ile bu iş, eminim çok kısa
zamanda çözülecek. Ticaretin
önünde duramazsınız. Bir yerde
ticaret varsa bir kapı kapalıysa başka
bir taşıma modu mutlaka devreye
girecek ve ticaret sürecektir.”  

Türkiye’ye güveniyoruz 

Alışan ekibinin 1000 kişiye
ulaştığını ve ekibe güvenerek yatırım
yaptıklarını kaydeden Damla Alışan,
“Hepsi konularında uzman, bu
konuya sonuna kadar adanmış,
yaptığı işi sonuna kadar doğru yapan
bir ekiple çalışıyoruz. Çözüm
ortaklarımıza güveniyoruz. Bize her
noktada destek olan, satış öncesi,
satış sonrası sundukları ekipmanın
hafifliği vs. her anlamda bize destek
olan çözüm ortaklarımız var.
Üçüncüsü Türkiye’ye güveniyoruz.
Zor bir yoldan geçiyoruz. Daha çok

çalışacağız ama bu dönem
atlatılacak. Yaşadığımız ilk kriz değil
veya ilk kriz söylentisi değil. Alışan
Lojistik olarak, ticaretimizin yüzde
35, yüzde 40’ını Ortadoğu ve Türki
Cumhuriyetler oluşturuyor. Geri
kalan kısmını Avrupa pazarına
gerçekleştiriyoruz” dedi. 

Alışan 30. yılında
30 Tırsan Treyler aldı

Perdeli Maxima
Semi Treyler

Alışan Lojistik Yönetim
Kurulu Üyesi Damla
Alışan’a, Daf-Tırsan
Genel Müdürü Ferda
Özmen günün anısına
bir plaket sundu.

ALİŞAN LOJİSTİK
OPERASYONLAR
DİREKTÖRÜ JAN DEVRİM

ADR dönüşümleri için
zaman, kaynak ve eğitim
gerekiyor 

Jan Devrim, ADR mevzuatının
tehlikeli maddelerin güvenli bir
şekilde taşınması için yeterli
olmadığını vurgulayarak, yaşanan
kazaların tehlikeli madde taşıma ile
değil, trafiğin güvenli seyretmemesi
ile ilgili olduğunu dile getirdi: “Bu
kadar kapsamlı bir dönüşümün bir
iki günde olmayacağını hepimiz
biliyorduk. Ülkemizde trafik
kayıtlarına göre 800 bine yakın araç
var. Bu araçların ADR mevzuatına
dönüşümü için zaman, kaynak ve
kapsamlı bir eğitim gerekiyor.
Tehlikeli Madde ve Kombine
Taşımacılık Genel Müdürlüğü bu
konuyla ilgili çok boyutlu
düşünmek zorunda. Bununla ilgili
denetimler artacak. Ancak, ADR
tehlikeli maddelerin karayolu ile
taşınması mevzuatı, tehlikeli
madde lojistiği ile ilgili
yapılabileceklerin en alt limitidir.
Bir vatandaşlık bilinci çerçevesinde
bu konu ile ilgili kimya sanayicileri,
enerji sanayicileri, lojistik
şirketlerinin alıcıları, göndericileri,
limanlar, muhakkak daha yüksek
bir bilinç içerisinde davranmalı.
ADR bir başlangıç. Biz taşımacılığı
daha iyi ve daha güvenli nasıl
yapabiliriz, bunu tartışmalıyız.
Yasanın bakış açısı ile güvenli
lojistik konusunu konuşamayız. Bu
kazaların tehlikeli madde taşıma ile
bir alakası yok. Önemli olan bizim
trafiği nasıl yönettiğimiz.” 

Erkan
YILMAZ

ADAPAZARI

Sertrans Logistics CEO’su Nilgün Keleş açıkladı:

KOBİ’ler neden lojistik destek 
almak zorunda?

2Aralık'ta yürürlüğe
giren Gümrük
Yönetmeliği

kapsamında, teminat
miktarlarının
yükseltilmesi ve depolara
yeni kamera sistemi
uygulamasının getirilmesi,
yüklü miktarda ek
maliyetler ile karşılaşan
antrepo işletmecilerini zor
durumda bıraktı.
Uluslararası Taşımacılık
ve Lojistik Hizmet
Üretenleri Derneği
UTİKAD da yaşanan
sorunların çözümü için
girişimlerini sürdürüyor.

UTİKAD Yönetim
Kurulu Üyesi ve Gümrük
ve Antrepo Çalışma Grubu
Başkanı Ahmet Dilik,
Gümrük ve Antrepo
Çalışma Grubu üyesi Ali
Bozkurt ile UTİKAD Genel
Müdürü Cavit Uğur,
yönetmelik değişikliğinin
ardından antrepo

işletmelerinde yaşanan
sorunları görüşmek üzere
Ankara'da ziyaretler
gerçekleştirdi.

Kamera ve görüntü
depolama sistemlerinin
birkaç yıl geçmeden tekrar
yenilenmesinin sektöre
çok yüksek bir ek maliyet
getirdiğini ifade eden

UTİKAD heyeti, yenileme
işlemlerine başlamış
ancak henüz
tamamlayamamış antrepo
işletmecilerine ek süreler
tanınması ve bu süre
içerisinde de depoya eşya
girişlerine izin verilmesi
yönündeki görüşünü
aktardı. ■

Antrepolarda yaşanan sorunlar için 

UTİKAD devreye girdi
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Gelişmişlik Kriteri

Adam, çok zengin olunca, her şeyiyle
birlikte doğal olarak çevresi de
değişmiş. Etrafındaki aristokratların

devam ettiği saygın bir kulübe üyelik için
başvurmuş. Görevli, yeni zenginin talebini
büyük nezaketle dinlemiş ve “Beyefendi, sizi
aramızda görmekten onur duyarız. Fakat
kurallarımız gereği kulübümüze ancak
yüksekokul mezunlarını üye alabiliyoruz”
diyerek geri çevirmiş. 

Azimle, çalışıp çabalayarak bir
yüksekokul bitirip müracaatını yinelemiş. Bu
defaki görevli “Geçen müracaatınızda size
eksik bilgi verilmiş. Kulübümüze üyelik için
bir değil üç yüksek okul bitirmek gerekiyor!”
diyerek kibarca üyelik talebini reddetmiş.
Adam yılmamış, zaman içinde iki tane daha
okul bitirip, diplomalarını görevlinin önüne
sermiş ve sormuş: ”Şimdi, beni kulübünüze
üye olarak alacak mısınız?” Görevli kişi yine
aynı nezaketle “Efendim,  arkadaşlar size üç
okul derken, birinci okulu dedenizin,
ikincisini babanızın, sonuncusunu da sizin
bitirmeniz gerektiğini söylemeleri gerekirdi”
diyerek son noktayı koymuş.

İnsanın, dolayısıyla toplumun maddi
zenginliği ile kültürel yapının artış hızı eşit
olamaz. Maddi anlamda hızlıca
büyüyebilirsiniz, fakat kültürel yapının
gelişmesi daha uzun bir zamana yayılmak
durumundadır. Aracınızın, evinizin ya da
kıyafetlerinizin lükslüğü bunları gerçek
anlamda taşımak için maddiyat yeterli
olmayabiliyor. Dede, eşeğe bile binemezken,
S class arabayla gezilmesi kültürü arttırmıyor.  

Bugün ülkemiz ve benzeri ülkelerde
insanlar, gelişmiş ülkelerin medeniyet
seviyelerine yükselmeyi onlar benzeri
yaşamaktan ibaret olduğunu sanıyor. Keşke
öyle bir hayat tarzını benimsemekle medeni
bir toplum haline gelmek mümkün
olabilseydi…  

Esas olan, şeklen değil düşünce bazında
medeni olabilmektir. Bu da adalet, çalışma
kültürü, iş ahlakı ve dolayısıyla verimlilik ile
mümkündür. Gelişmiş toplumlarda kanun ve
kurallara istisnasız herkesin uyması ve
uygulamada eşitliğin sağlanması esastır.
Buna karşılık geri kalmış toplumlarda ise
imtiyazlı, nüfuzlu, rütbeli, zenginler,
kanunlar önünde eşit değil üstün olur, kural
ve kanunlar adamına göre uygulanır. Haklı
olandan çok, güçlünün kazanması, adaletin
ortadan kaldırılması veya adamına göre
uygulanması, toplumun dengesini bozan en
önemli unsurdur. 

Bir toplumun gelişmesi, çalışma arzusu
duyan, işini iyi ve hakkınca yapan, üretken
insanlarla mümkün olur. Gelişmiş
toplumların en önemli özelliklerden birisi,
çalışma kültürü ve iş ahlakıdır. Bu
toplumlarda yönetici ile iyi ilişki içinde olan
değil, işini en doğru, en iyi yapanın takdir
görmesi sayesinde, o toplumlarının
ekonomileri gelişti ve dünyanın en büyükleri
oldular.

Bu tarz davranan her toplum, medeniyet
seviyesine ulaşabilir. Bir ülkenin doğal
kaynakları, dini, ırkı, coğrafyası, iklimi değil,
toplumun benimsediği düşünce ve ilkelerle
medeniyet seviyesi belirlenir. Bir toplum,
çalışmayı ve üretmeyi yüceltirse, bilimsel
düşünceye değer verirse, hukukun
üstünlüğünü sağlar ve vatandaşlarına adil bir
rekabet ortamı yaratırsa, ancak o zaman
medeniyet seviyesine ulaşabilir.

Medeni bir toplum olmak için, sadece
onlara benzer yaşamla değil,  medeni
düşünce ve uygulamaların hayata
geçirilmesiyle mümkündür. ■
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Martaş Lojistik 2015 yılının ilk

büyük yatırımını yaptı.

Martaş, 100 Scania aldı. Bu

yatırımla şirketin 400 araçlık

filosunda Scania sayısı 300’e

ulaştı. Dev teslimatta Scania

Finans’ın VDF Finans

bünyesine katılmasının

ardından ilk büyük

kredilendirme Martaş Lojistiğe

yapıldı. 

Doğuş Otomotiv, lojistik
sektörün önde gelen
firmalarından Martaş Lojistiğe

100 Scania G 400 teslim etti. Teslimat
töreni 18 Mart Çarşamba günü Martaj
Lojistik’in Hadımköy tesislerinde
yapıldı. Martaş Yönetim Kurulu
Üyeleri Okan Kurt, Abdi Kurt, Ozan
Kurt, Genel Müdür Murathan Özer,
Doğuş Otomotiv Scania Genel
Müdürü İlhami Eksin, Satış Müdürü
Tunç Gömeçli, Satış Şefi Kenan Şahin
Yüksel, VDF Satış Müdürü İlker Önder,
VDF Bölge Satış Yöneticisi Uğur
Ugandor katıldı.

Martaş Lojistik Yönetim Kurulu
Üyesi Okan Kurt, “Mersin’de 2
Leyland kamyon ile başladıkları
taşımacılık serüvende,  şu anda Scania
ve Doğuş grubunun en büyük
müşterilerinden biriyiz. 100 Scaina G
400 yatırımını yaparken özellikle
Doğuş Grubu’dan İlhami beylerin,
VDF Finans’ın çok büyük katkıları
oldu. Biz Martaş olarak İtalya’da çok
kuvvetli bir firmayız. Otomotiv ve
beyaz eşya alanının önemli
firmalarıyla 2015-2016 yılında büyük
sözleşmeler imzaladık. Arçelik, Tofaş,
Baymak, Evyap ve Zorlu Tekstil’i
taşıyoruz. 2017 yılı sonuna kadar
Tofaş’ı taşıyacağız. Bu sözleşmeleri de
alnımızın akıyla taşıyabilmek içinde
Scania yatırımı yaptık. Treyler
tercihimiz de Krone.  Scania Finans’ı
da, ilk kullanan, ilk Krone dorseyi de
ithal eden yine biziz. Scania Finans’ın
VDF bünyesine katılmasının ardından
ilk büyük kredilendirme yine
şirketimize yapıldı” dedi.  

Scania’nın kalesi Martaş 

Doğuş grubu ile Martaş arasında
uzun yıllara dayanan bir işbirliğinin
olduğunu, Scania’nın büyük satışlar
yapabileceğine inandığını belirten
Okan Kurt, “Biz 10 yıldır Scania filosu
yönetiyoruz. Türkiye’de Scania’nın
kalesi olarak bilinen bir markayız. İki
sene içinde ikinci bir yüzlük paket için
Scania ile bir araya geleceğiz.
Scania’nın güçlü servis ağı, ikinci
eldeki yükselen satışları, yakıt
tasarrufu sağlaması, aracın kalitesi, iç
ve dış dizaynı, aerodinamik yapısı
nedeni ile Scania’yı tercih ediyoruz.
Filodaki Scania araç sayımız bu alımla
300’e çıktı. Nakliyenin en büyük

kostları tamir ve bakım. Bunların
hepsini bize Scania sağladıktan sonra
Scania tercihimiz, kaçınılmaz oldu.
2008 model bir Scania aracımız var.
Daha balataları yeni değişti. Euro 5
motorlu araçları tercih ettik. Bu
araçların yakıt tüketiminin bir iki puan
katkı sağlayacağını düşünüyoruz” diye
konuştu.

10 milyon Euro yatırım 

100 adetlik alımın ilk 70 tanesini
şu an alacaklarını 30 tanesinin ise
sonra filoya katılacağını vurgulayan
Kurt, 100 araçlık alım için toplam 10
milyon Euro yatırım yaptıklarını
kaydetti.

2015, iyi başlamadı 

Kurt, 2015 yılının ilk 3 ay itibari ile
iyi başlamadığını belirterek, Haziran
ayında yapılacak seçimlerin de etkisi
ile sektörün durağan bir döneme
girdiğini söyledi: “İhracat rakamlarına
baktığımızda yüzde 2 gerileme var.
Yaptığım analizlere göre Almanya yıla,
sıkıntı ile başladı. Biz, ülkenin politik
ve ekonomik durumunu analiz ederek
yatırım yapıyoruz. Altıncı ayda
yapılacak seçim sektörde ve piyasada
bıçak etkisi yaptı. Sektör durdu. Biz
bununla ilgili hemen planı yapıp iki yıl
kontratlı iş aldık. Kontratlı
müşterilerimizle çalışıyoruz”
ifadelerini kullandı. 

Sınır kapıları daha rahat

Bulgaristan ve İran ile yaşanılan
sorunlardan sonra sınır kapılarında
sorun yaşamadıkların ifade eden Kurt,
“TOBB-UND’nin  konu ile ilgili yaptığı
girişimler başarılı. Bizim taşımalara
baktığınızda Trieste’yi kullanmayan
uluslar arası nakliyeci yok gibi.
Trieste’deki herhangi bir problem
bizim ülkemizi, etkiliyor. Sınır kapıları
eskisine göre daha iyi.. İstanbul’da
tırlara uygulanan köprü yasakları bizi
olumsuz etkiliyor. Köprünün bir taraf
ile bir tarafı arabanın bir gününü
yiyor.  Biz buna alternatif çözümler
aramaya çalışıyoruz. Mesela Bursa
üzerinden Gelibolu gemisini
kullanıyoruz. İstanbul’da elimizden
geldiğince gece hareketi yapıyoruz.
İstanbul’a üçüncü köprünün
yapılmasını destekliyorum. Buna karşı
durmak, bence cinayet. Şu an bizim
gibi ağır vasıta ticareti yapan insanlar
ve yol yasaklarına mağdur kalan
işletmeler için FSM yetersiz. Çünkü
ithalatın ve ihracatın hızlanması için
bizim yapacağımız her hareketin
kolaylaşması lazım. Halkalı
gümrüğünün Çatalca’ya taşınmasını
da trafik yoğunluğunu azaltması için
olumlu görüyorum” dedi. 

Şoförler en büyük sorun 

Nakliye sektörünün en büyük
sıkıntısının nitelikli şoför bulamamak
olduğunu dile getiren Kurt, “Bu
araçlarla beraber 25 şoför alımımız
oldu. Biz iyi şoför bulmakta sorun
yaşıyoruz, şoförlerle ilgili yaşadığımız
davaları biliyorsunuz. Nakliye
firmalarının ortak problemi şoförler.
Avrupa’ya yaptığımız taşımalarda 8-10
yıllık şoförlerimizi gönderiyoruz. Çoğu
firma intermodal taşımacılıkla, Türk
şoför kullanmadan taşımacılığını
gerçekleştiriyor. Biz ağırlıklı olarak
İtalya’ya taşımacılık yaptığımız için
İtalya’da intermodal taşımacılığa
dönmek o kadar kolay değil” dedi. 

Mersin’deki en büyük gümrüklü

antrepo 

Mersin limanına 3 km uzaklıkta 450
dönüm üzerine kurulmuş bir lojistik
firması olduklarını kaydeden Kurt,
“Mersindeki en büyük gümrüklü
antrepoya sahibiz. Yaklaşık 50 bin m2
kapalı alanımız var. Mersin’de 130 dönüm
konteyner depolama alanımız var. 125
araç ile Mersin’de konteyner  taşımacılığı
yapıyoruz. 15 tane konteyner dorsesi
aldık. Ambarlı bölgesinde de 35 araçlık bir
filomuz var. Çatalca’da gümrüğe yakın
olması sebebi ile 60 dönüm yeni arazimiz
var. Bu arazinin 25 bin m2’si kapalı alan
olacak” diye konuştu.

Çok iyi teklif gelirse satarız

Yabancı sermayenin yanı sıra
Türkiye’den birçok lojistik firmalarının
satın alma için kapılarını çaldığını anlatan
Kurt, “ Biz bu tekliflere, babadan oğula
nakliyeci olduğumuz için kibarca firmayı
satmayacağımızı söylüyoruz.. Mars
Lojistiğe olduğu gibi çok iyi bir teklif
gelirse firmayı belki o zaman satmayı
düşünebiliriz” dedi. 

Martaş ile uzun dönem işbirliği 

Doğuş Otomotiv Scania Genel
Müdürü İlhami Eksin ise Martaş’ın Doğuş
Otomotiv ailesinde önemli bir yeri
olduğunu söyledi.: “Biz eski
müşterilerimize onlardan aldığımız
sadakati gösteriyoruz. Eminim bahtı açık
olacak. Bu araçlar Martaş’a kazançlar
getirecek. Teslimatın hayırlı uğurlu
olmasını diliyorum. Biz aracımızın
kalitesine güveniyoruz. Zaten satış
sonrası ekibimiz ile sizlerin her zaman
yanındayız. Scania Finans, Doğuş Finans
bünyesine katıldıktan sonra ilk büyük
kredi verdiğimiz müşteri Martaş Lojistik
oldu. Aracın fiyatı ve faizler Martaş
Lojistiğe özel oldu. Böyle bir müşteri ile
siftah yapmak önemliydi. Araçları özmal
olarak, kredili olarak aldılar” dedi. İlhami
Eksin, araçların daha verimli
kullanılabilmesi için şoförlere eğitim
verecek bir akademi ile anlaştıklarını
söyledi. ■

Soldan sağa: Doğuş Otomotiv Bölge Satış Şefi Kenan Şahin Yüksel, VDF Satış Müdürü İlker Önder, Martaş Yönetim

Kurulu Üyesi Okan Kurt, Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, Martaş Yönetim Kurulu Üyesi Abdi Kurt, Martaş

Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Kurt, Scania Satış Müdürü Tunç Gömeçli, VDF Bölge Satış Yöneticisi Uğur Ugandor,

Martaş Genel Müdürü Murathan Özer.

Martaş’tan

100 
Scania G 400

yılın dev yatırımı 
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Yollarda iz bırakacak yenilik
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Turizm Taşımacıları Derneği
Başkanı Sümer Yığcı, Mercedes-
Benz Türk ile uzun yıllara
dayanan işbirlikleri olduğunu
söyledi. Has Otomotiv’in turizm
taşımacıları ile ayrılmaz bir
bütün haline geldiğini
vurgulayan Yığcı, “Has
Otomotiv turizm taşımacılığına,
desteğini esirgemedi, bu ailenin
büyümesinde önemli katkıları
oldu” dedi. 

Has Otomotiv,  9’uncu Olağan
Genel Kurulunu gerçekleştiren
Turizm Taşımacıları Derneği

(TTDER) yönetimiyle 16 Mart
Pazartesi akşamı Yeniköy’deki
Arnavutköy Balıkçısı’nda bir araya
geldi. Eğlenceli geçen gecede, 55
yaşına giren TTDER Başkan
Yardımcısı ve Minitur Turizm’in
sahibi Mehmet Öksüz’ün doğum
günü de kutlanırken Has Otomotiv
ekibi ve TTDER yönetimi, müzik ekibi
ile keyifli dakikalar yaşadılar. Geceye
TTTER Başkanı Sümer Yığcı, Yönetim
Kurulu Üyeleri; Mümtaz Er, Mehmet
Öksüz, Hüseyin Satır, Aydın Opçin,
Seyit Ali Özdamar, Mehmet
Katırcıoğlu, Koray Yılmaz, Güray
Buruk, Engin Başaran, Selahattin
Üstün, Hayati Öner, Nurullah
Demirgezer, Fatih Çolak,  TOF Genel
Sekreteri Nusret Ertürk, Mercedes-
Benz Türk Otobüs Filo Satış
Danışmanı Has Otomotiv İcra Kurulu
Üyeleri, Reşat Kara, Mustafa Sarıgül,
Genel Müdür Cem Aşık, Otobüs Satış
Müdürü Soner Balaban, Hafif Ticari

Araç Satış Müdürü Osman Çoban katıldı. 

Bir arada olmak keyifli

Has Otomotiv İcra Kurulu Üyesi
Reşat Kara, TTDER Başkanı Sümer
Yığcı’ya, TTDER yönetimini tebrik
eden bir plaket sundu. Geceye katılan
turizm taşımalarına teşekkür eden
Reşat Kara, “Siz bizim için
önemlisiniz. Turizm taşımacıları,
karayolu taşımacılığında giderek artan
ve büyüyen bir yapıya sahip. Burada
sizlerle birlikte olmaktan keyif aldım”
dedi. 

Sizler büyük bir ailesiniz 

Turizm taşımacıları ile alışverişin
yanı sıra uzun yıllara dayanan
dostluklarının olduğunu kaydeden
Has Otomotiv İcra Kurulu Üyesi
Mustafa Sarıgül, “TTDER yönetimini
kutluyorum. Turizm taşımacıları
büyük bir aile. Bizler de Has Otomotiv
olarak, otobüs,  hafif ticari
segmentindeki araçlarımızla bu
ailenin yanındayız. Turizm
taşımacılarına hizmet etmeye devam
edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

Has Otomotiv’e teşekkür 

TTDER Başkanı Sümer Yığcı da
Mercedes-Benz Türk ile uzun yıllara
dayanan işbirliğinin olduğunu söyledi.
Has Otomotiv’in turizm taşımacıları
ile ayrılmaz bir bütün haline geldiğini
vurgulayan Yığcı, “Has Otomotiv
turizm taşımacılığına, desteğini
esirgemedi, bu ailenin büyümesinde
önemli katkıları oldu. Biz onlarla bu
uzun yolculukta birlikte olduk. Ben bu
anlamda Has Otomotiv’e bir kez daha
teşekkür ediyorum” diye konuştu. ■

4 Mart’taki genel kurul ile yeni yönetimini seçen TTDER’e Has Otomotiv bir yemek verdi.

Gecede konuklar çok önemli bir anın mutluluğunu yaşadılar.
Turizm taşımacılığı sektörünün önemli isimlerinden TTDER
Başkan Yardımcısı ve Mini Tur firma sahibi Mehmet Öksüz’ün 55’inci
yaş gününü bir pasta keserek kutladılar.

Has Otomotiv İcra Kurulu Üyesi Reşat Kara, TTDER Başkanı Sümer
Yığcı’ya, TTDER yönetimi tebrik eden bir plaket sundu. 

“Has Otomotiv turizm taşımacısından
desteğini hiç esirgemedi”
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