
İstanbul Umum Servis
Araçları ve İşletmecileri
Esnaf Odası (İSAROD)

Başkanı
Hamza Öztürk:

25 Mayıs’tan sonra yatırım yapanlar, belge
alamamanın şaşkınlığını yaşıyor. Yatırım
yapmayı düşünenlerin bu yatırımlarını

ertelemesi de otomotiv pazarına zarar veriyor

İstanbullu servisçiler, bu belirsizliğin getirdiği
olumsuzlukları yaşarken okul ücret tarifelerinde
beklediğini bulamamanın üzüntüsünü yaşıyor.
Yüzde 10 tarifede bir artış bekleyen servisçi
yüzde 5 artışın yetersizliğinden şikayet ediyor.

TAŞIMA DÜNYASI “SERVİSÇİ DOSYASINI AÇIYOR” 

Servisçi dosyası İstanbul ile başlıyor

İstanbullu servis esnafının hem plaka tahdidi
konusundaki beklentilerini, hem de okul ücret
tarifesine yönelik düşüncelerini bu dosya da
okuma imkanı bulabileceksiniz. 

Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa

Dosyamız İstanbullu servisçi esnafının sorunlarını
yansıtmakla sınırlı değil. Gelecek haftaki sayımızda
Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa servisçi esnafının
talepleri ve sorunları gazetemizde yer alacak.

Tahdit dışında hiçbir öneri kabul görmüyor 
● İSAROD Başkanı Hamza Öztürk: Biz, plaka
tahdidi ne anlama geliyorsa, onu istiyoruz. Onun
dışında lisanslandırma modeli gibi önerileri kabul
etmiyoruz.

● İSTAB Başkanı Ali Bayraktaroğlu: Adı tahdit
olmayan 28 ilde anılan şartları sağlamayan hiçbir
sınırlamaya İstanbul’da biz evet de demeyeceğiz,
kabul de etmeyeceğiz.

● İTO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Orduhan:
Diğer illerde olduğu gibi, esnafın anlayacağı bir
dilde plaka tahdidi beklentimiz var. Plaka tahdidi
olmasın, lisans olsun düşüncesine karşıyız. 

● Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent
Birant: “Plaka tahdidi uygulanan illerdeki gibi
uygulamalar İstanbul’a birebir uymaz. İstanbul’un
dinamikleri farklı. farklı bir model şeklinde olması
lazım” dedi. 

● İSTAB yönetim kurulu üyesi 11 firmanın
sahipleri de hem plaka tahdidi hem okul ücret
zamlarına yönelik düşüncelerini açıkladılar. 
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Yeni bir oluşuma
doğru...

Yüksek Hızlı Demiryolu
Yatırımlarının Etkisi - 5 

Fazlalıkları Azaltın… 

Dr. Zeki
Dönmez

3’te

Mustafa 
Yıldırım

6’da

Prof. Dr.
Mustafa
Ilıcalı

Akif
Nuray

2’de

Servisçilerin yoğun
gündemi

7’de

Cumhur
Aral

En önemlisi insan!

10’da

Latif KARAALİ

PLAKA TAHDIDI

● 25 Mayıs’ta
Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın
servisçilere yönelik
plaka tahdidi sözü
vermesinin ardından
üç ay geçti.

4 

Otomarsan’ın
kuruluşu - 5

3’te
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Lojistik

Anadolu Isuzu: Novo,
Novolux, Novo Ultra. ■ 2’de
Fiat: Yeni Ducato Minibüs.
48 ay taksitle. ■ 3’te
Karsan: Konfor şimdi okul
yolunda. H350 Minibüs.
■ 4’te
Temsa: Performans, Ekonomi,
Konfor. Prestij Süper Delux ■ 5’te
Otokar: Sultan Turizm/Servis ve
Tempo modellerinde 12 ay vade,
0 faiz. ■ 7’de
Mercedes-Benz: Yeni
Sprinter. %0,99 faiz, 8.000 TL’ye
varan indirim. ■ 12’de

● Büyükşehir
Belediyesi’nin 25
Mayıs’tan sonra güzergah
izin belgesi vermeyi
durdurması ise sektörde
belirsizliğin büyümesine
neden oldu.

8’de

● Bu süre içerisinde
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi plaka
tahdidine yönelik bir
karar açıklamadı. Yapılan
lisanslama önerisi ise
büyük tepki çekti.

Taşımacıların ortak görüşü:

“Lisanslandırma

önerisini kabul

etmiyoruz”

İSTAB BAŞKANI ALİ BAYRAKTAROĞLU

DİĞER İLLERDEKİ

TAHDİT İSTANBUL’A

UYMAZ 

“Adı ‘tahdit’ olmayan hiçbir öneriyi kabul etmiyoruz” 

GÜRSEL TURİZM YÖNETİM KURULU BAŞKANI LEVENT BİRANT

PLAKA TAHDİDİ OLMASIN

LİSANS OLSUN’A

KARŞIYIZ

İTO YÖNETİM KURULU ÜYESİ HAKAN ORDUHAN

HAFTAYA: Ankara, Kocaeli, İzmir ve Bursa oda başkanları konuşuyor…

4’te

6’da

6’da

4 

4 

Devamı 4-5-6-7’de

Kamil Koç Isparta ve Alanya 

MAN otobüslerle 

güç kazandı

IIPPRRUU’’nnuunn  BBaaşşkkaannıı

FFaattiihh  TTaammaayy  oolldduu

IPRU, Avrupa Birliği’ne akredite olmak istiyor 

Fatih Tamay

29 Ekim 2013 tarihinde 13 ülkeden 15
sivil toplum örgütünün katılımı ile
kurulan, daha sonra 17 ülkeye ulaşan

Uluslararası Karayolu Yolcu Taşımacıları
Birliği (IPRU), 20 Ağustos Perşembe günü ilk
genel kurulunu gerçekleştirdi. 

Genel Kurulda Anadolu Isuzu Pazar-
lama ve Satış Direktörü Fatih Tamay, baş-
kanlığına seçildi. ■ 9’da

Tırsan Finans kuruldu 

İstek sizden, 

destek bizden
Bülent
Görer

Çetin
Nuhoğlu

11’de 
İDO ile ETA, 

“TIR Ofis Projesi” 
başlattı
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İspanya’da gerçekleştirilmekte olan YHD
yatırımları, hem ülke için emtegrasyona ve
sosyal kalkınma ile bütünleşmeye önemli

katkı sağlarken aynı zamanda Portekiz,
Fransa, Fas ileride Batı Sahra bağlantıları ile
birlikte, Atlantik Okyanusu, Merkez Avrupa,
Güney Avrupa ve Kuzey Afrika ile bölgesel
entegrasyonu da güçlendirici şekilde önemli
role sahiptir.

Çin Halk Cumhuriyeti; hızla gelişen
ekonomik değerleri ve her yıl rekor kıran
büyüme ölçeklerine paralel olarak geniş
coğrafyasında ciddi bir ulaşım ihtiyacı ile
karşılaşmış olup, bunuda kısa zamanda
doğru bir yönetimle çözme yoluna
gidebilmiştir. Demiryollarına yatırımda
Maglev’i önceleyen Çin; son birkaç yıllık kısa
dönemde, ulusal demiryolu şirketi CRCC’nin
girişimleriyle YHD’de devasa yatırımlar
gerçekleştirmiş, bu alandada yüksek hız
değerlerine ulaşmış ve gerçekleştirmiş olduğu
inşa süreciyle birlikte açık ara bir şekilde
dünyanın en büyük YHD Ulaşım ağına sahip
olmuştur. 

Türkiye de ilgi alanında…
Bu ulaşım ağını gerçekleştiren Çin, hem

hammade taşınımı, hem ürün taşınımı, hem
yolcu taşınımı ve hemde ulusal ve bölgesel
entegrasyonu adına yeni önemli hamleleri
ortaya koymuştur. Bugün itibariyle Çin;
ortalama 200 km/sa’i aşkın hızlarla 9.676
km.lik devasa bir ağ üzerinde YHD İşletimini
gerçekleştirmektedir. Çin’in hedefi aynı YHD
yatırım hızıyla devam ederek, daha fazla bir
YHD ulaşım ağına sahip olmaktır. Bununda
ötesinde CRCC; hızlı büyümesini yurtdışına
ve uzak coğrafylara da lanse etmeye
başlamış, yatırımlarlar bu bölgelere açılmıştır.
Türkiye de bu bağlamda yatırım anlamında
CRCC’nin ilgi alanındadır. Bu bağlamda
Haziran 2011’de ülkenin en büyü iki ve
dünyanın da sayılı büyük sanayi devi
şehirlerinden Pekin-Şangay arası YHD Hattı

hizmete açılmış olup, buna
Pekin-Tianjin YHD hattı
eşlik etmiştir. Havayolu-
YHD modal
entegrasyonunun da
önemli örneklerini
görebildiğimiz Çin, sanayi-
siyasi-ekonomik ve sosyal
anlamda merkezi ve
anakarası konumunda olan
Güney-Doğu Çin ile
ülkenin az gelişmiş ve
otonom diğer bölgeleriyle
entegrasyonu geliştirme
anlamında da YHD
yatırımlarına önemli bir rol
biçmiştir. Çin; YHD
yatırımlarında bir iki
önemli kazayı tecrübe
etmesine karşın bunları
çözümlemeyi ve
sınırlandırmayı
başarabilmiştir. 

YHD ülkemiz için de elverişli…
Ülkemizde YHD yatırımları, bütün bu

verilerin ışığında; trafik problemlerinin
çözülmesi, trafik güvenliğinin sağlanması ve
kaza kayıplarının minimize edilmesi,
havayolları ile rekabetçi şartların sosyal
dengeyi daha gözetici şekilde sağlanması ve
yöresel-bölgesel-ulusal ve coğrafi
entegrasyonun maksimizasyonu açısından
hayati ve tercih edilir olmuştur. Daha önce de
değindiğimiz üzere YHD’nin; dakiklik-hız-
konfor-güvenlik-zaman kazancı-yakıt
tasarrufu ve alternatiflendirilmesi-modal
entegrasyon ve sosyal gelişim yönünden
birçok getirisi olması YHD’yi ülkemiz
koşulları için hayli elverişli kılmaktadır.
Bahsini ettiğimiz Ekvator ve çevre coğrafyası
üzerinde YHD’yi ‘sürdürülebilirlik’ üzerinden
okuyan gelişmekte ve dinamik yapılı
ülkelerin hızla yatırıma yöneldiğini görmekle

beraber bu coğrafi eksenin
merkezinde olan ülkemiz
ve bölgemiz için ise bu
yatırımlar vazgeçilmez
durumdadır. Psikolojik
konfor bağlamında
baktığımızda da YHD’ler
komşu ve civar iller
arasında günübirlik ev-iş
ve ev-okul seyahatlerine
dahi imkan tanımakta
olup hızla üniversiteleşen
ve sanayileşen ülkemizin
bu yöndede hareket
kabiliyetini arttırıcı bir rol
üstlenebilir. Bu bağlamda
ilk olarak Ankara-Eskişehir
YHD hattının hizmete
girmesi başlayan süreç
aynı hattın bir başka etabı
olan İstanbul-Eskişehir ile
devam etmiştir. Ankara-

Konya YHD hattı İstanbul’dan Konya’ya
günübirlik yolculuğa imkan veren ve hizmet
parametrelerini üst düzeyde sağlayan bir
YHD hizmetini veriyor.  Aynı şekilde bugün
itibariyle Ankara-Kayseri YHD gibi Ankara-
Yerköy (Yozgat)-Sivas-Erzincan YHD hattı da
hızla ilerlemektedir. Bu hattın Erzincan’dan
Erzurum-Trabzon ve Kars’a ulaşacağını
düşündüğümüzde, yakın bir gelecekte
İstanbul’dan Kars’a YHD koşulları altında
seyahat edebileceğimiz gerçeği karşımızda
durmaktadır. Bu hattın Sivas’a ve Erzincan’a
ulaşan kolları inşa halinde olup takibinde
Erzurum ve Kars’a ulaşacak olması, Bakü-
Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projeleri ile
beraber düşünüldüğünde devasa bir
potansiyel ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda
Erzurum hak ettiği stratejik konumun imkan
ve gereklerine daha da yaklaşmış olacaktır;
Kuzey Doğu Anadolu (Kars, Ardahan, Iğdır,
Ağrı, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt), Doğu

Karadeniz (Trabzon, Rize, Artvin, Giresun),
Gürcistan yöresi, Ermenistan yöresi ve
Nahcivan’ın doğal bölgesel merkezliği
konumuna ulaşacaktır. YHD’nin etkin ve
verimli yatırımlarla gerçekleştirilmesi
sayesinde; Erzurum’dan Erzincan, Sivas,
Trabzon, Batum, Tiflis, Revan (Erivan), Kars,
Ahılkale, Iğdır, Ağrı, Nahcivan ve civar
kentlere ‘günübirlik yolculuk imkanları’
oluşacaktır. 

Batı Anadolu’da sinerji…
Ankara-İstanbul YHD hattının Eskişehir-

İstanbul etabınında tamamlanmasıyla
beraber İstanbul-Bursa-Ankara üçgeni ve
çevresindeki müthiş potansiyel çok daha
hızlı bir şekilde aktive ve entegre olacaktır.
Bu bağlamda, yakın bir gelecekte Batı
Karadeniz, Ankara, İç Batı Anadolu, Güney
Marmara, İstanbul ve Trakya bölgelerinde
birçok anlamda müthiş bir sinerjinin
oluşacağından bahsedebiliriz. Bu sinerji;
Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Bilecik, Bursa,
İzmit, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Düzce,
Afyon, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Bolu,
Zonguldak, Karabük, Kastamonu ve Çankırı’
ya kadar geniş bir alanı ihtiva etmektedir.
Bütün bu alana YHD ağı bağlamında
‘İzmir’in de dahil edilmesi ve planlanan
yatırımların yarısının bile gerçekleştirilmesi
Türkiye’ye ‘Ulaştırma Hizmetleri’ bazında ve
bütün alt ve ilgili parametreleri bağlamında
çağ atlatacak potansiyele sahiptir.

Aynı şekilde bu yatırımların bütün
Anadolu sathında, Konya’dan Akdeniz’e,
Çukurova ve Malatya’ya oradan da Elazığ ve
Diyarbakır’a ulaştırılması, bununla beraber
Van yöresinde Van ve Bitlis’i içeren bir
güzergah planlaması ile Urfa yöresinde de
benzer bir güzergah planlamasının yer
alması yatırımların boyutunu ortaya
koymaktadır. Bütün bunlara İstanbul-Bursa ve
Ankara-İzmir ile İstanbul-Trakya YHD
Bağlantılarının da ilave edilmesi ile birlikte

‘yatırım süreci’nin boyutları daha iyi ortaya
konabilir.

YHD projeleri birbirini bütünler…
Aynı zamanda bütün bu YHD projeleri

hem yersel ve hem de teknik anlamda
entegristtirler. Yani şöyle ki; bu hatlar bizim
her zaman dillendirdiğimiz ‘modlar arası
entegrasyon’a doğrudan katkı sağlayıcı olup
İstanbul’a dair Marmaray’a kadar bütüncül
bir algının ürünüdür. Bununla beraber, yersel
anlamda da -şartlar dönemsel olarak
farklılaşmakla beraber- kalıcı olarak Urfa-
Halep, Trakya-Bulgaristan, Van-İran,
Kars-Batum-Tiflis-Bakü ve benzeri YHD Hat
bağlantıları her zaman gündemde ve
planlama fazına hazır vaziyettedir.

Aynı şekilde, politik ve ekonomik gidişat
doğrultusunda, Ermenistan, Irak, Lübnan,
Ürdün ve hatta Mısır’ a ve Yunanistan-
Bulgaristan üzerinden Balkanlara bir ‘YHD’
ağı inşa süreci düşünülebilir. İstanbul’dan
Ankara’ya Konya’ya gidiş süreleri ve  diğer
hizmet parametreleri esasında YHT ile
Kırcali, Sofya, Üsküp, Belgrad, Zagreb,
Podgorica, Priştina, Ohri, Yenipazar
(Novipazar), Selanik ve Atina’ya ve hatta
İstanbul’dan Kars’a YHT hizmeti yolculuğu
süresinde Viyana’ya Floransa’ya ulaşmak
heyecan verici olup uzak bir ihtimal değildir. 

Ankara-İzmir YHD…
Planlanan Ankara-İzmir YHD hattı ile iki

şehir arasındaki yolculuğun 3 saat 20
dakikaya inmesi öngörülmüş olup benzer
şekilde Ankara’dan batı istikametinde
Ankara-Afyon YHD hattı planlanmaktadır.
Bunlarla beraber; Halkalı-Bulgaristan ve
Bandırma-Bursa-Osmaneli de planlanan
diğer YHD hatlarıdır. Bandırma; ülkemizin ve
Marmara bölgesinin en önemli sanayi ve
liman kentlerinden biri haline gelmiş olup
buradan başlayacak bir YHD hattının,
ülkemizin en ivmeli gelişen ekonomisi olan
Bursa’dan ve bu ilin en hızlı ve sağlıklı
gelişen İlçelerinden ‘Yenişehir’ dolaylarından
geçecek olan YHD hattı, hızlı büyüyen bir
diğer ekonomi olan Bilecik ilinin İstanbul
periferisindeki kuzeybatı ilçesi Osmaneli’ye
ulaşacaktır. Öngörülen toplam Bandırma-
Osmaneli yolculuk süresi 1 saattir. Bununla
beraber; İstanbul’un batı yakası Halkalı’dan
başlayacak bir YHD hattının Bulgaristan’a
bağlanması için öngörülen süre de 1 saattir.
Bu, İstanbul’dan üst düzey hizmet
parametreleri dahilinde Bulgaristan’a 1 saatte
varılabileceği demek olup, İstanbullulara
Bulgaristan ve komşu ülkeleri için müthiş bir
erişilebilirlik imkanı sağlamaktadır.

Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu ve
başarılı bir hafta dilerim. ■
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PROF. DR. 
MUSTAFA ILICALI 
mustafa.ilicali@bahcesehir.edu.tr

mustafa.ilicali@ibb.gov.tr
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Özulaş AŞ, otobüs üreticilerinin
İstanbul Anadolu yakasında
faaliyet gösteren bütün yetkili
servislerini Dudullu İmes Ağababa
tesislerinde düzenlediği kahvaltılı
toplantıda bir araya getirdi.

Özulaş AŞ Başkanı Göksel Ovacık,
‘Toplu ulaşımda hizmet kalitesini
artırmak’ maksadı ile ilk defa

yetkili servisler ile toplantı
düzenlediklerini belirterek, İETT
tarafından uygulamaya konulan ‘Özel

Taşımacılık Sistemi’ ve ‘Araç yönetim
sistemi’ ile ilgili konular hakkında bilgi
verdi.

Bu sistemin ilk olduğunu belirten
Başkan Ovacık, işletmeciler ile yetkili
servislerin menfaatine olacak bu
uygulamanın yenilikler getirdiğini ve
hizmet kalitesini daha da artıracağını
söyledi.

Toplantıya, Akyüzler Otomotiv,
Halkçılar Otomotiv, Üçler MAN Otomotiv,
Ortaklar Otomotiv, 4 K Otomotiv, HAS-
Kalem Otomotiv, Erman Otomotiv, Turab
Otomotiv, Gürhal Otomotiv yetkili servis
temsilcileri katıldı. ■

Hizmet kalitesini artırmak için yetkili servislerle toplantı yaptı

Özulaş’tan bir ilk daha

Tablo.3. Çin YHD (2011) Hatları Haritası Tablo.4. Türkiye’ de YHDTablo.2. İspanya YHD (ICE) Hatları

ZF Friedrichshafen AG, gelecek odaklı
yarı otonom sürüş alanındaki
uzmanlığını güçlendirmek için HDLE

GmbH firmasının Ar-Ge departmanını yaklaşık
50 personeliyle beraber bünyesine kattı. Devir,
ZF’ye sürücü destek sistemleri alanında ilave
teknoloji kabiliyeti kazandırdı.

Teknoloji şirketi ZF, ekip ile birlikte çok
sayıda test aracı ve araştırma sonuçlarını da
devraldı. ZF CEO’su ve aynı zamanda şirketin
Ar-Ge çalışmalarından da sorumlu olan Dr.
Stefan Sommer, “Yeni çalışanlarımızın binek
ve ticari araç müşterileri için hazırlanan çeşitli
projelerden önemli ölçüde edindikleri deneyim
ve uzmanlıkları var” dedi. Sommer, yeni
katılanları sektörde nadir bulunan kişiler olarak

niteledi ve şirket merkezinde bulunan yazılım
geliştirme ekibine çok iyi uyum sağladıklarını
ifade etti. ■

HLDE’den devralınan yazılım geliştirme ekibi

ZF’nin Ar-Ge departmanına katıldı 

Dr. Stefan
Sommer
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4Mart 1966'da Mercedes-Benz Türk
A.Ş. ile birlikte Türkiye'de bir
Otobüs  Karoseri Fabrikası kurmak

için gerekli Bakanlar Kurulu kararnamesi
alınır. 

Mercedes yatırım miktarını 25
milyon Türk Lirası olarak belirler.
Dönemin şartları düşünüldüğünde bu
oldukça büyük bir paradır.

Mercedes'in de yabancı sermayeyle
iştiraki, kanunlar gereği yüzde 48'den
fazla olamaz. Yüzde 52'sini de
Mengerler'in karşılaması gerekir.

Büyük bir paradır bu, o zamanki
Türkiye şartlarında.  

* * *
Mercedes ile birlikte üçüncü ortak

aranır ve bulunur.
3 yıl görüşmelerden sonra...
15 Eylül 1966 tarihinde üçüncü

ortak ile anlaşma imzalanır…
Ancak;
Birgün sonra Mercedes'in teklif

ettiği… Mengerler'in de projeyi
kurtarmak için kabul ettiği ortaklık ve
işbirliği anlaşmasından vazgeçer üçüncü
ortak.

16 Eylül 1966'da projenin kendisi
için yeteri kadar iyi olmadığı…

Projenin de pek karlı olamayacağı
düşüncesiyle imzasını geri çeker. İptal
eder imzasını.

İmzasını geri çektiğine dair
Mercedes'e bir mektup yazar.

Bu mektubun altındaki imza sayın
Arif ALP'tır.

Bu beklenmedik durum karşısında
Mercedes yönetimi ve Mengerler hiç
tereddüt etmeden yeni bir ortak
arayışına girer.

Bu aşamada üçüncü ortak olarak
sayın Kadir HAS ismi üzerinde
mutabakat sağlanır.

Kadir HAS ile görüşmek üzere sayın
İzzet İMRE görüşmeye gider.

İzzet İMRE o görüşmeyi şöyle
anlatır: "Kadir HAS Beyefendiyle
bendeniz İstanbul'da … hiç unutamam

Liman Lokantasının barında buluştuk…
birbirini tanımayan iki yabancı insan...

Tanıştık...
Görüştük…
Konuştuk…
… Ve orada Kadir HAS Bey bana '...

evet' dedi. 'İzzet, anlattığın şeyler
doğru, güzel şeyler, bende sana
inanıyorum ve bu işi kabul ediyorum'
dedi."

* * *
Bu arada Mercedes Yüksek

Denetleme Kurulu projeyi onaylar. 
Nihayet Otobüs ve Motorlu Araçlar

Sanayi Anonim Şirketi yani
“OTOMARSAN” kurulmuştur.

15 Şubat 1967 tarihinde Ticaret
Siciline kaydedilir ve Ticaret Sicil
Gazetesinde ilan edilir.

OTOMARSAN kuruluşu çok zorlu
bir süreçten geçmiştir. 

Defalarca proje rafa kaldırılmış,
üçüncü ortak olarak giren Arif ALP bir
gün sonra imzasını çekmiş, ortaklıktan
vazgeçmiştir. 

Kadir HAS da anında ortak olma
kararını verebilmiştir.

* * *
Haftaya Arif ALP'in ortaklıktan

çekilmesiyle ilgili Mercedes'e
gönderdiği tarihi mektubu bu köşede
bulacaksınız. ■
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anuray59@gmail.com

Akif
Nuray

Fazlalıkları
Azaltın...Otomarsan’ın kuruluşu - 5

Latif Karaali
lkaraali@has.com.tr

Otomarsan AŞ’nin ilk Genel Müdürü Hasan Tahsin ÖNALP’ın anısına.

Sosyal medyada, "... Bir
düşünceyi iki zıt ucuyla
düşünebiliyorsan ve tüm

zıtlıklarını hesaplayabiliyorsan, ancak
o zaman gerçekten anlayabilirsin.
Fikrin bir ucunda durmak sadece
dengeyi bozar, o fikri öldürür.
Fanatiklerin sorunu da budur,
öldürürcesine inandıkları fikre
sadakatleriyle ihanet ederler
aslında..."  diyen bir alıntı beğendim.
Abone olmak, fanatik olmak, taraftar
olmak, otomatik olmak kolaydır,
çünkü. Amigonun bağırdığını
yaparsın, olur. Hükümet
kuramayışımızın nedeni bu uç
tutumlarımız. Ama çok önemsediğim
nedensellik, analitik olmak, iletim,
iletişim, anlayış ise çaba ister. Bu
kadar fazla siyasi parti daha iyi
demokrasi demek değil. Toplumsal
yarılmamızı toplumsal tercihimize
çevirecek, tıkanık siyasetimizi
işleteceğiz. 

Haydi, uygulamaya! 
* * *

Hatırlayalım; geçen haftalarda
dünyanın fabrikası olan Çin'in
yavaşladığını, ithalat- ihracatını yani
dış ticaretini azalttığını, parasının
değerini düşürdüğünü konuştuk. Çin
malzeme kullanmayı azaltınca da
hammadde fiyatları düşmeyi
hızlandırdı, petrol fiyatı düşmeye
devam eti. Çin'in yavaşlaması ona
mal satan ham maddeci ülkeleri
durduracak. 

Bu arada, Yunanistan'dan bir
siyasal sonuç daha geldi ve hükümet
tıkanık ekonomiyi açamadığı için,
seçimden sadece birkaç ay sonra
istifa etti. Erken seçim yapacaklar,
ekonomiyi nasıl açacakları büyük
merak konusu. 

Finansçılar da şimdilerde
ABD'nin 2015'te faiz arttırma
iştahının zayıfladığını söylüyorlar,
2016'ya kalabileceği konuşuluyor.
Halbuki aynı finansçılar, 2014
sonunda, 2015 Martında faizin
artacağını söylüyorlardı. ABD'de,
AB'de ve Japonya'da basılan paralar
ne olacak şimdi? Fazlalıklar fazla
geliyor. 

* * *
Bir bilgi: Gelişmekte Olan Ülkeler

grubu var, GO. Bu ülkelerin kendi
paraları, kendi ekonomi verileri var.
Bunların kimi hızlı büyüyor, kimi hızlı
küçülüyor. Dış ticaretleri fark ediyor.
Bütün bu farklılıkları harman edecek,

bu ülkeleri tek sepette
değerlendirecek bir birim gerekmiş.
Yani AB ülkelerinin avrosu,
enflasyonu, büyümesi, devalüasyonu
gibi bir tane rakam. Buna Gelişmekte
Olan Ülkeler Tahvil Endeksi (GBI-EM)
demiş bir Amerikan kuruluşu olan JP
Morgan, 18 ülkeyi şöylece avuç
içinde görmek gereği ile. 2010
yılından bu yıla kadarki gidişatta bu
endeks yüzde 35 değer kaybetmiş.
Türk tahvilinin de bu dönemde eşit
değer kaybettiğini bildiriyorlar.
Ekonomiden iyi haber, ama tıkanık
siyasetimizi de işletmemiz gerek.                      

* * *
Taşıma dünyasından bir

örgütlenme haberi var
Geçtiğimiz hafta, IPRU 1. Olağan

Genel Kurul toplantısına gittim.
Türkiye kuruluşlu uluslararası ilk
dernek. Komşu ve çevre ülkenin
temsilcileri iki yıllığına ilk yönetim
kurulunu seçtiler. IPRU, bu ülkelerde
karayolu ile yapılan yolcu
taşımalarını düzenleyecek,
ilerletecek, bilgi ve uygulama
paylaşacak. Bu ülkeler arasında
Yunanistan ile Ermenistan yok. 

IPRU aslında, yolcu taşımacılığı
temsilinde, Avrupa örgütü IRU'ya
alternatif. IRU, 1948 yılında dünyanın
yükünü ve dünyanın yolcusunu
taşıyanların haklarını korumak üzere
İsviçre'de 8 büyük Avrupa ülkesi
tarafından kurulmuş, 73 tane de şube
üyesi var. Kurumsal ve bireysel tüm
taşıyıcıların temsilcisi. 

Tam bu noktada koordinasyon
geliyor aklıma. Türkiye'de yük
taşıyanların örgütü Uluslararası
Nakliyeciler Derneği (UND), “yük”
kelimesine karşılık olarak “goods”
koyup IGRU kurarlar ve aynı
ülkelerde yük taşımacılığını da
ilerletir, düzenlerler. Ki; yük
taşımacılığının düzenlenme ihtiyacı
ekonomi açısından da daha şiddetli.
Temsili iyileştirmek için sadeleşmekte
yarar var. 

Lise öğretmenimin düsturu hep
aklımda: "Mükemmellik eklenecek
şeyler bittiğinde değil; çıkarılacak
şeyler bittiğinde erişilen durumdur." 

Kırkayakta bile fazladan ayak
bulamazsınız. 

* * *
2008'den sakınalım, dikkat! ■

Otokar’dan 

Bektaşlar Turizm'e 3 ‘Sultan’

Otokar, Sultan serisi ile firmaların
tercihi olmaya devam ediyor.
Sahip olduğu Ar-Ge merkezi ile

turizm sektörü için ürettiği araçlarda
konfor, üst düzey güvenlik ve
ekonomiyi bir arada sunan Otokar,
Bilecik Bozüyük merkezli Bektaşlar
Turizm’e 3 adet Sultan
Comfort teslimatı
gerçekleştirdi. Son teslimatla
filosundaki Otokar marka
araç sayısını 22’ye yükselten
Bektaşlar Turizm, 57 araçla
faaliyetlerini sürdürecek.

Otokar Yetkili Satıcısı
Enke Otomotiv tarafından
satışları gerçekleştirilen
araçların düzenlenen
teslimat törenine Bektaşlar
Turizm’in sahibi Ali Bektaş
ve Enke Otomotiv Genel
Müdürü Tuncer Erten
katıldı. Otokar güvencesiyle

üretilen Sultan’ın üst düzey konforu,
her tür koşulda sağladığı üstün yol
tutuşu ve düşük işletme giderleri ile
yıllardır pazar liderliğini koruduğunu
belirten Tuncer Erten, Sultan’ın yüksek
ikinci el değerinin de firmaların
tercihinde etkin rol oynadığını söyledi. ■

Türkiye'nin ilk elektrikli otobüs ihalesini 

Bozankaya kazandı
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin

düzenlediği Türkiye'nin ilk elektrikli

otobüs ihalesini Bozankaya kazandı.

Elektrikli otobüs üretimi yapan Bozankaya,
belediyenin açtığı ihaleyi 1 milyon 436 bin
avroluk teklif vererek yerli üretim olan E-

Bus ile kazandı. Şirket, Konya Büyükşehir
Belediyesi'ne teslim etmek üzere 4 elektrikli
otobüs için anlaşma imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen
Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç
Günay, "E-Bus, hem çevreci hem de tasarruflu
teknolojisi ile şehiriçi ulaşımında birçok avantaj
sağlıyor. Türkiye'deki ilk elektrikli otobüsleri, bir
yerli üretici olarak sunabilmek bizim için büyük
gurur kaynağı oldu. Pek çok avantajı bir arada
sunan elektrikli otobüslerimizin Konya toplu
taşıma hizmetlerine yeni bir soluk getireceği
şüphesiz" dedi.

Günay, yerli üretim araçlara güvendikleri,
destekledikleri ve yatırımlarına elektrikli
otobüslerle devam etme kararı aldıkları için
Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. ■

AYIN KAPTAN

ŞOFÖRÜ

SEÇİMLERİ 

HALK 
OYLAMASINA
AÇILDI

Şehirlerarasından
şehiriçine, servisten
turizme kadar tüm

otobüs kaptanlarına
yönelik kurulan Kaptanlar
Kulübü'nün organize
ettiği “Ayın Kaptan
Şoförü” seçimi, jüri
değerlendirmesine
paralel olarak halk
oylamasına da açıldı.
Adaylarını desteklemek
isteyenler,
www.kaptanlarkulubu.org
adresine girerek adayları
için oy vermeye
başladılar. 

Kaptan Ödüllerine

İsimlerini Verdiler

Ayın Kaptan
Şoförleri; Şehirlerarası,
Şehiriçi, Servis ve Turizm
olmak üzere 4 ayrı
kategoride seçilecek. Bu
ödül kategorilerine
Otokar, Bridgestone,
Isuzu ve Temsa isimlerini
vererek sponsor oldular. 

15 Eylül'de
düzenlenecek törende her
kategoriden Temmuz-
Ağustos-Eylül olmak
üzere 3er kaptan şoför,
toplam 12 kaptan şoföre
Ayın Kaptan Şoförü ödülü
verilecek. ■

www.kaptanlarkulubu.org 
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İstanbullu servisçiler tam 3 aydır

heyecanlı bir bekleyiş içinde. Yıllardır 28

ilde uygulanan plaka tahdidinin

İstanbul’da da hayata geçmesine

yönelik çabalarının meyvelerini artık

almak istiyorlar.  

25 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın yaptığı açıklamanın
ardından büyük bir umutla

“artık oluyor” dedikleri plaka tahdidi
için İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin bir an önce karar
vermesini istiyorlar. 25 Mayıs’tan
sonra güzergah izin belgelerinin
verilmesinin durdurulması ise
sektörde belirsizlik yaratmış
durumda. Yeni yatırım yapanlar
araçlarına belge alamazken, yatırım
yapmayı planlayanlar da yatırımlarını
ertelemek durumunda kaldılar. Bu
durum sadece servisçileri değil, araç satmak isteyen
üreticileri de olumsuz etkiledi. Bütün bu
belirsizlikler içinde okul ücretlerine yönelik yeni
tarifelerde yayınlandı. 

Taşıma Dünyası olarak “SERVİSÇİ DOSYASI”
hazırladık. İstanbullu servisçi esnafının dışında
Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa esnafının da sesine
kulak verdik. İstanbul’la birlikte onlarda hem
yaşadıkları sorunlar hem de okul ücret tarifelerine
yönelik düşüncelerini paylaştılar. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin de görüşlerine
yer vermek istedik ancak “plaka tahdidi” onlar
içinde herhalde henüz ne ve nasıl yapılacağı belli
bir konu olmadığı için açıklama yapmak istemediler
diye düşünüyoruz. Ancak belediyenin İSAROD
yönetimi ile yaptığı görüşme de gündeme getirilen
lisanslama önerisi sektörden büyük tepki gördü. 

BELEDİYENİN ÇOK TARTIŞILAN ÖNERİSİ 

Belediye yetkililerinin servisçi esnafına önerdiği
lisanslandırma modelinde ise şunlar yer alıyor:  Bu
modele göre İBB servis işletmecilerini kategorilere
ayırarak lisanslandıracak. Şöyle ki, 5 yıldan fazla
servis taşımacılığı yapan esnaflar 1.000,00 TL , 5 yıl
dan az servis işletmeciliği yapan esnaflar 5.000,00
TL, 25 Mayıs 2015’ten sonra sektöre girenler 60-70
bin TL lisans ücreti ödeyerek 10 yıl çalışma hakkı
satın alacaklar.10 yıl içinde lisanslar devir
edilemeyecek.10 yıl sonra yeniden bir ücret
ödenerek bu şekilde çalışılmaya devam edilecek.

Tahdit konusunda 3 aydır

kayda değer bir gelişme

olmadığı bilgisini veren

İstanbul Umum Servis Araçları

ve İşletmecileri Esnaf Odası

Başkanı Hamza Öztürk, “28 ilde

uygulanan plaka tahdidinin

İstanbul’da uygulanmasını

istiyoruz. Sayın

Cumhurbaşkanımız 25 Mayıs’ta

esnafımıza söz verdi. Biz, plaka

tahdidi ne anlama geliyorsa,

onu istiyoruz. Onun dışında

lisanslandırma modeli gibi

önerileri kabul etmiyoruz” dedi.

İBB’nin plaka tahdidi için erken
seçimi beklediğini sanmadığını
belirten Öztürk, “Bizim siyasetle

işimiz yok. Bizim işimiz, dün de Sayın
Başkan Kadir Topbaş’ın elindeydi,
bugün de. Bizim için bir Bakanlar
Kurulu, hükümet kararı veya herhangi
bir bakanlığın çıkartacağı bir
yönetmelik yok. Büyükşehir Belediye
Kanunu 7’inci maddesi çok açık. Plaka
tahdidini büyükşehir belediyesi yapar,
uygular. Şu an büyükşehirin alacağı
bir karar bizim için yeterli. Plaka
tahdidinin amacı insanların para
kazanabilmesinin önünü açmak.
İstanbul’da tahditten sonra servis
fiyatlarının düşeceğini, araç sayısında
da belki biraz azalma olacağını
düşünüyorum” dedi. 

GEÇİCİ BELGEYİ KABUL ETMİYORUZ 

25 Mayıs’tan sonra yeni araç
alanlara güzergah izni verilmediğini
belirten Öztürk, araç değiştirenler ve
mevcut işlerine devam edenlere
güzergah izin belgesi verileceğini
söyledi: “25 Mayıs’tan sonra araç
alanlara geçici belge verilmesini kabul
etmedik. Geçici belge verdikten sonra
ne diyeceksin yılbaşında? 25
Mayıs’tan sonra rant beklentisi ile
araç aldıklarını düşünüyorum. Ben,
28 senedir servisçilik yapıyorum.
Bazıları plaka tahdidinden pay almak
umuduyla 25 Mayıs’tan sonra araç
aldı” dedi.

ÜRETİCİLER RAHAT OLSUN 

Öztürk, İstanbul’da plaka
tahdidinin yarattığı belirsizlikten eli

kolu bağlanan araç üreticilerine de
‘rahat olsunlar’ mesajı verdi. Plaka
tahdidinin olması halinde araç yaş
modelinin hızlı bir şekilde düşeceğini
belirten Öztürk, “Bunun örnekleri
çok; Ankara’da, Kocaeli’de, Bursa’da
araba yaşları İstanbul’a nazaran daha
iyi. Plaka tahdidi olunca, kalite daha
da yükselecek. Belki bugün bir ay, iki
ay biraz az araba satıyorlar, ama
inşallah bir iki ay içinde farkını
kapatırlar. Yıl sonuna kalmaz bu iş”
dedi. 

ARAÇLAR DAHA GÜVENLİ OLACAK 

Öztürk, araç takip sistemleri ile
ilgili olarak esnafa da müjdeli bir
haber verdi, araç takip cihazlarına
ödenen paraların 2016 vergisinden
mahsup edileceğini söyledi. Konu ile
ilgili Bakanlık ve Belediye’nin
çalışmalarının sona yaklaştığı bilgisini
veren Öztürk, “İki senedir devam
eden araç takip cihazları, kamera
sistemleri ile alakalı artık iyice sona
yaklaştık. Hem belediye, hem oda,
hem de veli çocuğunun nerede
olduğunu, ne zaman arabaya
bindiğini çok daha yakından takip
edebilecek. Araçlarımız daha güvenli
olacak” dedi. 

YÜZDE 5 ZAM BEKLEDİĞİMİZİN

ALTINDA 

Öztürk, okul servis araçlarına
yapılan yüzde 5 zam oranını da
değerlendirdi. Bu zammın
beklentilerin altında olduğunu
vurgulayan Öztürk, okulların
ertelenmesi ile velilerden iki hafta
okul ücreti almayacaklarını, bu
nedenle yüzde 5 zammın da uçup
gittiğini belirtti: “Servis ücretlerimiz
yüzde 5 artırıldı. Bizim talebimiz
yüzde 10’du. Malum en son
memurlarla yapılan toplu
görüşmelerde, 6+5 olarak

uygulanacağı söylendi. Bizim
talebimiz de ona yakındı. Ancak
yüzde 5 olarak uygulanmasına karar
verildi. Bu karar sonucunda da en kısa
mesafe olan 0-1 km 160, 0-3 km 175
liraya, en uzun mesafemiz olan da 0-
25 km arası da 390 liraya yükseltildi.
Bunun yanında 25 km’nin üzerindeki
taşımacılıklarda her km için 3,6 lira
ücret alınacak. Sömestr tatilinde ücret
almayacağız. Taşımadığımız Eylül
ayında ücret almayacağız. Ama Şubat
ayında tam alıp, Haziran’da almamak
gibi bir düşüncemiz de var. İki haftalık
ücreti almayabiliriz. Elbette ciddi bir
mağduriyet var. Aslında yüzde 5, bu
iki hafta taşımadığımızdan dolayı
elimizden uçtu gitti. Bunun
gerekçeleri sebepleri elbette var.
Büyüklerimiz böyle düşünmüşler ama
dediğim gibi bizim zammımız falan
yok artık. Okulların geç açılmasına
karar verdiler, ama esas tatile gidecek
olan özel okullar açık, devlet okulları
kapalı. Burada bir sıkıntı var. Biz bu
konuda çok fazla yorum yapmak
istemiyoruz. Esnafın sıkıntısının var
olduğunu yetkililerin bilmesini
istiyoruz.” ■  

ESNAF İŞİNE EKMEĞİNE

SAHİP ÇIKSIN

“Esnaf işine ekmeğine sahip
çıksın. Taşıdığı insana saygı
göstersin. Onu idare edenlere
çalıştığı yerlere öğrenci velisine,
okuldaki öğretmenine, müdürüne
saygı göstersin. Çünkü ekmek
bizim. Biz bunu iyi çalıştığımız
sürece yiyeceğiz. Kusurumuz
olursa herkes alternatifini arar.
Onun için, önce işimizi doğru
yapacağız. Sonra hakkımızı
arayacağız. Herkese kazasız,
belasız, bereketli bir eğitim sezonu
diliyorum.” 

SERVİS DOSYASINI AÇIYORUZ!

“Lisanslandırma önerisini
kabul etmiyoruz”

İstanbul Umum Servis Araçları

ve İşletmecileri Esnaf Odası

Başkanı Hamza Öztürk

İŞTE SERVİSÇİ ESNAFININ GÖRÜŞLERİ
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İstanbul Taşımacılar Birliği
Derneği (İSTAB) Başkanı Ali
Bayraktaroğlu, adı tahdit
olmayan 28 ilde anılan şartları
sağlamayan hiçbir sınırlamaya
biz evet de demeyeceğiz, kabul
de etmeyeceğiz. Bunun
olmasına izin vermeyeceğiz”
dedi. 

B
ayraktaroğlu, “Eğer yine de
olursa çok ciddi davalar
açacağız. Onlar amir, memur,

antrenör olabilir. Ama sahaya çıkıp
topu biz oynuyoruz. Bu kararın
alınmamasından dolayı birçok
servisçi zaten mağdur durumda.
Adam arabasını satıp borçlarını
ödeyemiyor, bunun hesabını kim
verecek? Bir tanesi iş alıyor, ama
araba alamıyor, çünkü belge alamıyor.
Buna kimsenin hakkı yok! Sektörün
istekleri ile örtüşmeyen tahdit ile ilgili
alınacak her türlü belediye kararına
İSTAB’ın hukuki haklarını üyeleri
adına sonuna kadar kullanacağız”
dedi. 

İSTANBUL’A KOCAELİ MODELİ
ÖNERİYORUZ

Ali Bayraktaroğlu, 28 ilde
uygulanan plaka tahdidi ile ilgili
yaptıkları araştırmanın sonuçlarını
Büyükşehir’e sunduklarını ve bu iller
arasından en uygun modelin Kocaeli
olduğunun ortaya çıktığını söyledi: Şu
şu metodolojide, İstanbul’a en çok
yakışan model bize en yakın, bizimle
coğrafi olarak da örtüşen Kocaeli’dir’
deyip birkaç nüansla İstanbul
modelini oluşturmayı önerdik. Hala
inceliyorlar. Yine söylüyorum;
olmayabilir, yapmayabilirler… Ama
bunu da bir an önce çıkıp söylemeleri
gerekiyor.

25 MAYIS’TAN SONRA ARAÇ
ALANLARA 

Bayraktaroğlu, 25 Mayıs’taki
açıklamadan sonra sektörün içinden
veya dışından her türlü araç
alımlarının rant beklentisiyle

gerçekleştiğine inandığını söyledi. Ali
Bayraktaroğlu, Bu tarihten sonra
alınan araçlarla ilgili belirlenecek
bedelin ödenerek sektöre girişinin
sağlanması gerektiğini düşündüğünü
ifade etti. 

SEKTÖRE BEDELİNİ ÖDEYEN
GİRECEK 

Bayraktaroğlu, tahdit ile sektöre
girişin sınırlanmayacağını, bedelini
ödeyen herkesin sektöre
girebileceğini belirtti: “Sektörün
dışından gelecek her türlü fazlalığa,
manipülasyona ve farklı girişlere biz
zaten şerh koyuyoruz, ‘hayır’ diyoruz.
Sektöre giriş sınırlanamaz. Yine
insanlar gelecek, ama bedelini ödeyip
girecek. Her isteyen giremeyecek,
tercih sebebi olacak.” 

İSAROD İLE DAHA DA
KENETLENECEĞİZ 

Bayraktaroğlu, İSTAB yönetimine
geldikleri gün  Esnaf Odası Başkanı ile
birlikte plaka tahditi ile ilgili
toplantılar yaptıklarını ve 25 yıldır
esnafın olsun dediğine, olmasın diyen
yapıyı değiştirdiklerini açıkladı:

“İSTAB’ın bu plaka tahdidiyle ilgili
birçok girişimi ve çalışması oldu. İşte,
tam da bu yüzden, aldığımız isabetli
kararları kimse küçümseyemez. Zaten
teknik olarak onlara iş sağlayan biziz,
çünkü anlaşmaları kurumlar bizimle
yapabiliyorlar, teminat mektuplarını
vs. bizimle alabiliyorlar. Bizim artık
ISAROD ile anlaşamayacağımız bir
konu yok. Biz bir elmanın iki yarısıyız.
Doğrusu buydu. Biz bunu keşfettik ve
yaptık. Daha da kenetleneceğiz.” 

SİZ 10 İSTEDİNİZ, BİZ 5 VERDİK 
Başkan Ali Bayraktaroğlu, okul

ücret zamlarına yönelik şu açıklamayı

yaptı:  İSAROD ile zam tekliflerimizi

konsolide olarak veriyoruz. Ortak

olarak yüzde 10’u teklif ettik. İSTAB

İstanbul Ticaret Odası ve İSAROD

olarak bizim çalışmalarımız tamamen

teknik alt yapıya dayanıyor. Servis

taşımacılığının 16 tane bileşeni varsa,

bu 16 bileşen ile ayrı ayrı çalışma

yapıyoruz. Onlara yansıyan bütün

zamları ilave ediyoruz. Bir yıl boyunca

ne kadar bir artış varsa, onu teklif

olarak sunuyoruz. Tabi son 3 yılda

olduğu gibi maalesef, teknik bir alt

yapısı olmadan siz 10 istediniz, biz

size 5 verdik mantığı ile bu zam kabul

edildi. Aslında olması gereken zam

yüzde 10.

SON 3 YILDAKİ KAYIP YÜZDE 15
Yüzde 5 zam oranını kabul

etmeme şansınız yok ki. Biz 2 sene
önce yüzde 12 istemiştik. Yüzde 4’lü,
5’li rakam verdiler.  Bu böyle üst üste
birikti. Son 3 yıldaki kaybımıza
enflasyon ile doğru orantılı
baktığınızda yüzde 15’ler oranında.
Kimse bunun farkında değil. Biz şunu
anlarız; ‘teknik bir dayanak ile siz
yüzde 10 istiyorsunuz, bakın biz de
bir çalışma yaptık. Bundan, bundan
ibarettir bizim çalışmamız. O veriler
bizde böyle görünüyor. Onun için biz
bunu size kamu yararı var diye böyle
yansıtacağız’ diyebilirler. Bu kabul
edilebilir bir şey olur. Kaldı ki öyle bir
şey denmeden, pazarlık usulü, siz 10
istediniz, biz 5 verdik mantığı ile, bu iş
geçti. Yapacağımız çok fazla bir şey
yok. Sektöre hayırlı olsun diyorum.
Her zamanki gibi içimize sinmedi. ■

“Adı ‘tahdit’ olmayan hiçbir öneriyi kabul etmiyoruz” 
İSTAB BAŞKANI ALİ BAYRAKTAROĞLU

Fransa’da öğrenciler 

TEMSA 

konforu yaşıyor

6
4 ülkeye ihracat gerçekleştiren
TEMSA için Fransa pazarı ayrı bir
önem taşıyor. 1998 yılından beri

Fransa’ya otobüs ihracatı
gerçekleştiren TEMSA’nın bu ülkede 4
binden fazla aracı dolaşıyor.
TEMSA’nın Fransa’da en güçlü olduğu
alanlardan biri de okul taşımacılığı.
TEMSA’nın Fransa bayisi Dietrich
Carebus Group, okul, kısa mesafe
turizm ve şehiriçi taşımacılık alanında
hizmet veren Savac şirketine 13
metrelik ve 63 kişilik Temsa LD School
Bus araçlarını teslim etti. Araç
Dietrich Carebus Group’un sahibi
Pierre Reinhart tarafından Savac şirket
sahibi Daniel Bigot’a yapıldı. 

Savac filosunda toplamda TEMSA
araç sayısı 113’e ulaştı. Savac şirket
sahibi Daniel Bigot, tercih nedenlerini
TEMSA’nın Fransa pazarında güçlü
bir marka olarak yer alması, araçların
konfor düzeyinin yüksek, işletme
maliyetinin düşük ve güçlü satış
sonrası hizmetlerin varlığı olarak
açıkladı. 

TEMSA bayisi Dietrich Carebus
Group sahibi Pierre Reinhart, satış
öncesi ve satış sonrasında müşterinin
her zaman yanında olmaya dikkat
ettiklerini ve TEMSA’nın değişen
müşteri ihtiyaçlarına yönelik araç
gelişimlerini aralıksız sürdürmesinin
satışların artmasına büyük katkı
sağladığını belirtti. ■
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Mustafa
Yıldırım
TOBB Türki̇ye Karayolu
Yolcu Taşımacılığı
Mecli̇s Başkanı

Yeni bir oluşuma doğru!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
bünyesindeki Karayolu Yolcu Taşımacılığı
Sektör Meclisi’nde başkanlık görevini

aldıktan sonra ilk toplantımızın sonuçlarından biri
sektörün verimlilikle ilgili sorunlarının çözümü idi. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığımız Eylül ayının son haftasında bir
çalıştay düzenliyor. Çok dinamik bir sektör olan
otobüs işletmeciliği, önümüzdeki dönemde,
gelişen olaylar karşısında yeniden yapılandırılmayı,
güncel problemlerin daha verimli çözümünü ve
bunun için de Kombine Taşımacılık Yasasının
çıkarılmasını bekliyor. Bu, genelge ile yürütülebilir
bir durum da değil. Genelgenin aksayan yönleri
var. TÜRSAB’ın kanunu var bir taraftan, UKOME
kararları var diğer taraftan. 
Tek merkezden yürütülmeli

Taşıma tek elden, tek otorite tarafından
yürütülmeli, şu anda çok başlılığın sorunlarını
yaşıyoruz. Giderek büyüyen sorunlar yaşayacağız.
Bir taraftan plaka tahdidi, diğer taraftan sistemlerin-
mesafelerin-belgelerin iç içe girmiş olması ile
belediyelerin farklı kararlar vermesi sektörün
önünde önemli bir engel ve verimlilikle ilgili ciddi
bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. İlgili
belediyelerin de temsilci göndereceğine
inanıyorum, yani tam temsiliyet sağlanabilir. Aralık
ayındaki Transist’te bunları gündeme getirmeyi
düşünüyoruz. Ulaşımı daha verimli daha kolay ve
daha ekonomik hale getirmemiz lazım. 

Transist’e katılarak kentiçi kombine
taşımacılık, kentlerarası kombine taşımacılık,
kentiçi-kentlerarası kombine taşımacılık
düzenlemelerinde etkili bir hazırlık yapacağız. 
Yapılması gereken şeyler

Öncelikle bazı ıslahat çalışmaları lazım, bazı
yasakların getirilmesi lazım. Bunlar, tToplu
taşımanın önüne engel olarak değil, toplu
taşımanın önünü açan yasaklar olarak getirilmeli.
Tabii, hepsinden en önemlisi, kanunları
birbirleriyle çelişen, Yerel Yönetimler Yasası ile
TÜRSAB’ın Seyahat Acenteleri Kanunu ve
UKOME’lerin bir çerçevede çelişmeksizin
buluşması lazım. 
Turizmin yüzde 30’u ulaşımdır

Turizm taşımacılığı sorunları yaşıyoruz, onlar -
haklı olarak- “yolcularımızı biz taşıyalım” diyor.
Diğer taraftan biz de taşımacıyız ve biz kimi
taşıyacağız? Bana göre Türkiye’de çok acil olarak,
Türkiye Taşımacılar ve Turizmciler
Konfederasyonu’nun kurulması lazım.
Önümüzdeki süreç bu çerçevede
yapılandırılmalıdır. 
Konfederasyon

Bizim birbirimizle yakın ilişkimiz var. Turizmin
yüzde 30’u ulaşımdır. Bu anlamda belki
turizmcilerle masaya oturmalıyız. Onu kurumasak
bile bir konsey ile beraber, taşımada taraf olan
herkesin katıldığı bir yapıyı kurmamız lazım. 

Daha önce bununla ilgili bir girişimimiz oldu,
sonuç alamadık. Yılmamamız lazım, birinci
adımda başarısız oldu isek ikinci adımı
atabilmemiz lazım. Ulaşımda verimliliği temel
alan bir siyasi anlayışın iktidar olmasını istiyorum.
Yeni siyasi anlayıştan da bunu bekliyoruz. 

Otogar hepimizin şemsiyesidir

Sayın Başbakan, turizmcilerin önerisiyle
okulların açılmasını 28 Eylül’e kadar uzattı. 15
günlük bu uzatma bize de nefes aldıracak. Tatilin
kötüsü olmaz. 

Sektörün kendi içinde birtakım sorunları var.
Otogarda yaşanan sorunlar var; bunların provoke
edilmemesi lazım. Otogar hepimizin şemsiyesidir,
onu delersek hepimiz ıslanırız. Islanmayacağımız
bir anlayış çerçevesinde herkesin sağduyu ile
hareket etmesi lazım. Olayları tırmandırmaya
kimsenin hakkı yok. Hepimiz oradan ekmek
yiyoruz. Tabii ki hak aramak ne kadar
sorumluluksa, medeni bir şekilde hak aramak da
bir o kadar sorumluluktur. Orada yaşanmış üzücü
olayların tekrar etmemesi konusunda gerekli
adımlar atılacaktır. Herkesin de haddini bilmesi
lazım. ■

Diğer illerde olduğu

gibi, esnafın

anlayacağı bir dilde

plaka tahdidi

beklentimiz var.

Belgelendirme,

sertifikalandırma veya

lisanslamayı kabul

edebiliriz. Ancak önce

araçların plakalarını

tahdit edeceğiz. Plaka

tahdidi olmasın, lisans

olsun düşüncesine

karşıyız. 

İstanbul Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Üyesi
ve TURSAN Yönetim

Kurulu Başkanı Hakan
Orduhan, plaka tahdidi
konusunda İstanbul’a göre
bir model oluşturmak
gerekliliğini kabul
ettiklerini belirtti.
Orduhan, olmazsa olmaz
koşullarının plaka tahdidi
olduğunu söyledi:
“Sektörün beklentisi
ortada. Diğer illerde olduğu gibi
esnafın anlayacağı bir dilde plaka
tahdidi beklentimiz var. İstanbul çok
büyük bir il. Elbette başka illere
benzemez. İstanbul’a göre bir model
oluşturmak lazım. Bunların hepsine
katılıyoruz. Belgelendirme,
sertifikalandırma veya lisanslamayı
kabul edebiliriz, ancak önce plaka
tahdidini yapacağız. Araçların
plakalarını tahdit edeceğiz, ondan
sonra bu işin çalışmasına yönelik,
her türlü düzenleme yapılabilir.
Bunlara karşı değiliz. ‘Plaka tahdidi
olmasın, lisans olsun’a karşıyız.
‘Çalışma koşulları, bir kez daha
gözden geçirilsin. Tahditli plaka ile
çalışacak kişilere lisans verelim,
belge verelim, şunu yapalım’
denilirse, tabiî ki oturup konuşalım.
Türkiye’nin birçok ilinde sektörün
sahip olduğu hakların aynısını
istiyoruz. Onların üzerinde bir hak
istemiyoruz. Ama İstanbul’un
koşulları ve şartları daha kötü veya
farklı diye onlardan daha kötü bir
hak, hatta hak olmayacak bir öneriye
de açık değiliz.”

BELİRSİZLİK SONA ERMELİ 

Orduhan, bir an önce plaka
tahdidi çalışmalarına başlandığına
yönelik bir açıklamanın
yapılmasının önemini vurguladı:
“’Şu tarihten sonra yeni araç
alımları, değişimleri böyle
değerlendirilecektir. Yeni
başlayanları ise şöyle bir süreç
beklemektedir’ diye bir UKOME
kararı çıkmalı. Bu işi yapan esnaf da,
üyelerimiz de bu çıkan karara göre
tedbirlerini almalı. Neden yol
belgesi vermiyorsunuz’ dediğimizde,
plaka tahdidi çalışması yapıyoruz da
ondan cevabını mı verecekler. Peki,
nerede yazıyor, nerede bunun kararı,
kim yapıyor? Peki, bu ne kadar
sürecek? Trafik beni yolda
çevirdiğinde, ‘plaka tahdidi
çalışması yapılıyor, onun için yol
belgem yok’ dediğimde Trafik bana,
‘peki’ mi diyecek! Bunların hepsi
muamma. Büyükşehir
Belediyesinin, bir an önce, plaka
tahdidine yönelik çalışma kararının
startını vermesi gerekiyor.” 

25 MAYIS’TAN SONRA

ARAÇ ALANLARIN

DURUMU 

Orduhan,25 Mayıs
sonrasında 10-50-100 adet
araç alan üyeler
bulunduğunu belirti: “Sen
25 Mayıs’tan sonra araç
aldın, plaka tahdidi kararı
çıkarsa, senin bir hakkın
yok mu diyeceğiz? Nasıl
denilecek. Şu anki
yönetmeliğe, yürürlüğe
bakıp, ben kurala göre
hareket ettim dediğinde bu
kişinin günahı ne? Nerde
hata yaptı? Piyasada
dolaşan duyumlara kulak
verip, sen de araba
almamalıydın mı denecek?
Şu an plaka tahdidi bir
dedikodu sadece. Neye
göre insanları
reddedeceğiz? Bu
mahkemelik bir konu. Bu
tür alım yapanlar arasında
ben de varım. Bir özel okul
ile anlaştım ve noterden
sözleşmemi yaptım,
Yönetmelik ve yönerge
gereği yüzde 30 özmalı

belgelemek zorundaydım ve bu
yatırımı yaptım. Şu an arabalarım
çalışıyor. Bana ne söylenecek?  Plaka
tahdidi çalışmamızı duysaydın…
Bize ne, almasaydın bu arabaları
diyemezsiniz. Duyumlarla ticari
faaliyetler yönetilemez,
yönlendirilemez, durdurulamaz,
teşvik de edilemez. Bana soruyorlar,
araç alanlar ne olacak? 25 Mayıs
öncesinde de dünya kadar insan
plaka tahdidi varsayımıyla araba
aldı, onlara ne olacaksa o olacak.”

CUMHURBAŞKANI PLAKA

TAHDİDİ DEMEDİ 

Orduhan, Başkan Kadir
Topbaş’ın konuya pozitif
yaklaştığını, bununla ilgili gerekli
düzenlemenin yapılacağını, ancak
İstanbul için nasıl yapılması
gerektiği konusunda bir çalışma
yürütülmesi gerektiğini ve bunu
paydaşlarla birlikte yapacaklarını
söyledi: “Cumhurbaşkanı’nın 25
Mayıs’ta dile getirdiği sözün bir
kazanım olduğu da tartışılır aslında.

Bize belediyeden söylenen şu; Sayın
Cumhurbaşkanı İstanbul’un
koşullarına göre sınırlandırılmasını
ve bunun düzenlemesinin yapılması
gerektiğini bilecek kadar bu işin
içinde. İstanbul’u sayısal verileri ile
en iyi tanıyan insanlardan biridir
Sayın Cumhurbaşkanı. Sizin ifade
ettiğiniz plaka tahdidini kast etmedi,
ama öyle olmamasını da kast
etmedi. Biz İstanbul’a en uygun
yapıyı kurma noktasında çaba
göstereceğiz.”    

BELEDİYE NEDEN TAHDİDİ

VERSİN?

Orduhan, belediyenin de durup
dururken servisçi esnafına 50-100-
500 bin TL edecek bir nemayı neyin
karşılığında vereceğini
düşündüğünü bunu düşünmekte de
haklı olduğunu söyledi: “’Ben bu
nemayı neyin karşılığında
vereceğim, niye veriyorum? Bunun
için benim kazancım, İstanbul’un
kazancı ne olacak’ gibi bir bakış açısı
ile yaklaşıyorlar ki, bu yaklaşım
doğrudur. Bu belediyeciliğin
ruhunda var. Onları suçlamıyoruz.
Bize, ‘50 arabası olan bir adam bir
gecede köşeyi dönecek, bu da hak
mı’ diyorlar. Kendi açıklamalarımızı
yapıyoruz, ama herkesin kafasını
karıştıran bin tane sorunun
barındığı bir tablo çıkıyor. 

BU YETERLİ BİR ARTIŞ DEĞİL 

Orduhan, okul ücretlerine
yönelik yüzde 10-11 civarında bir
artış beklediklerini, ancak yüzde 5
gerçekleştiğini belirterek, “Bu yeterli
bir artış mıdır? Maalesef değildir.
Enflasyon ve bazı giderlerimiz
malum. Tabii, akaryakıt fiyatlarının
biraz inmesi bizim için avantaj oldu.
Araç maliyetinde, enflasyon ve diğer
giderlerdeki artış yüzde 10’un çok
çok üzerine çıktı; akaryakıttaki bir
parça avantajımızı aldı. Ancak
ülkenin içinde bulunduğu ekonomik
koşullarda, bize bu parayı ödeyecek
velilerin de durumu malum. Ülke
olarak sınavdan geçiyoruz. Bu
değerlerle düşünüldüğünde öğrenci
taşıma sektörü elini değil, kolunu
sokmuş ve bunu canla başka
kucaklamış durumda. Yeni dönem
fiyatları hayırlı olur inşallah” dedi. ■

İTO YÖNETİM KURULU ÜYESİ HAKAN ORDUHAN

PLAKA TAHDİDİ OLMASIN LİSANS OLSUN’A KARŞIYIZ

Levent Birant, “Diğer plaka

tahdidi uygulanan illerdeki

gibi uygulamalar İstanbul’a

birebir uymaz. İstanbul’un

dinamikleri farklı. Bu elbise

İstanbul’a girmez yani, farklı

bir model şeklinde olması

lazım” dedi. 

Birant; “Biz plaka tahdidi
taleplerine yıllarca karşı çıktık.
Ama son 1.5 yıldır oluşan yeni

şartlara göre biz de tahdit taleplerine
destek vermeye başladık. Şimdi tüm
sektör buna yönelik adımların
atılmasını bekliyor. Sektörün
yaşadığı çok ciddi bir fiyat rekabeti
var. Sektöre bir düzen gelmesi için
bir düzenleme yapılmasının şart
olduğu da ortada” dedi. 

LİSANSLAMA ÖNERİSİ

UYGUN… 

“Belediyenin lisanslanama
önerisi büyük şirketler açısından
bakıldığı zaman daha uygun bir
öneri olarak görünüyor” diyen
Birant, “İstanbul bugün, bütün
Türkiye’nin vergisinin, gelirinin
neredeyse yüzde 50’sini veren bir

kent. Diğer plaka tahdidi uygulanan
illerdeki gibi uygulama birebir
uymaz. Bir çözüm için lisanslama
gündeme gelebilir, ancak nasıl
olacağının açıklanması lazım. Ancak
şu net: diğer illerdeki tahdit
uygulamaları kesinlikle İstanbul’a
uymaz. İstanbul’un dinamikleri
farklı. Bu elbise İstanbul’a girmez
yani. Farklı bir model şeklinde
olması lazım. Kocaeli biraz daha
yakın bir model. Ama en azından
ileriye dönük ihtiyaçları düşünün…
Bu kadar inşaat yapılıyor, okul
açılıyor, fabrika açılıyor, yani
kapasite meselesi bu. Siz burayı
dondurup da bundan sonra hiç
servis aracı olmayacak derseniz,
düşünün yani işin nereye
gideceğini” dedi. 

BELİRSİZLİK YATIRIMI

ETKİLEDİ 

Güzergah izin belgelerinin
verilmesinin sektörde yarattığı
belirsizliğin araç yatırımını da
etkilediğini belirten Levent Birant,
“Araç yatırımı planımız vardı.
Aslında çok daha yüksek sayıda araç
yatırımı planlarken Türk Hava
Yolları ile ilgili kapasite daralması

oldu. Ama yine de 25-
50 arasında bir araç
yatırım planımız
vardı. Çünkü 25
Mayıs’tan önce eski
araçları filodan
çıkardık. Plaka
tahdidi konusu ile
birlikte beklemeye
başladık” dedi. ■

GÜRSEL TURİZM YÖNETİM KURULU BAŞKANI LEVENT BİRANT

DİĞER İLLERDEKİ TAHDİT İSTANBUL’A UYMAZ 

OKUL ÜCRET ZAMMI MEMNUN ETMEDİ 

Birant, okul ücretlerine yapılan yüzde 5
zammın memnun etmediğini belirterek,
“Beklentimiz yüzde 10 civarındaydı, yüzde 5’lik
zam bizi memnun etmedi. Çünkü ciddi
ekonomik dalgalanmalar var. Yeni araç
maliyetlerine, sürücü maliyetlerine yansıyan bir
tarafı var” dedi.  

LİSANSLANDIRMA MODELİ

RANT SAĞLAR 

AYCA TURİZM YÖNETİM

KURULU BAŞKANI DURSUN

ALİ CAMADAN

Yüzde 5 zam kararı okul
taşımacılığı yapan arkadaşlar için
kandırmaca. Bugün enflasyonun
fırladığı, doların fırladığı şartlarda
sektörde var olmak çok zor. Tabii,
hesaplar nasıl yapılıyor buna bakmak
lazım. Güzergah izin belgeleri nedeni
ile bir olumsuzluk yaşamadım.

Belediyenin
ortaya attığı
lisanslandırma
modeli önerisi
sektörü
düşünmeden
ortaya atılmış
bir öneri. 50
bini aşkın kişiyi
ilgilendiren
konularda Belediyenin, UKOME’nin
tek taraflı kararlar almaması gerekir.
Plaka tahdidi olmak mecburiyetinde.
Her şey ona bağlanmış. Özellikle
esnafın bütün ümitleri bağlanmış.
Olmazsa olmaz gibi görüyoruz. ■

15 ARACIMI SATILIĞA

ÇIKARDIM 

KOPUZ TURİZM YÖN. KURULU

BAŞKANI GÖKHAN KOPUZ

Yüzde 5 zam oranı enflasyonun
altında. En azından enflasyon oranı
baz alınmalıydı. Kur farkları,
dolarlar, Euro’lar; biz enflasyon
odaklı bir iş yapmıyoruz ki. Bizim
işimiz döviz odaklı, akaryakıt vs. her
şey dövize bağlı. Şu andaki her şey
ortada. Bizim arabalarımız hep ithal.
Yerli bir üretim hiçbir şey yok ki.

Güzergah izin
belgeleri
konusunda
belirsizlik sürüyor.
Araçlarımı
satıyorum. Nakde
dönmeye
çalışıyoruz. Satılığa
çıkardığım 15
aracım var.
Lisanslandırma dediğiniz, benim
anladığım, tahsis ve adil olduğunu
düşünmüyorum. Bu neye göre, nasıl
olacak? Ben plaka tahdidinin de
gerçekleşeceğine ihtimal
vermiyorum. ■

FİRMA GÖRÜŞLERİ

Tek-Art Viltur 
Turizm’in acı günü

Turizm Taşımacıları Derneği üyesi Tek-
Art Viltur Turizm’in sahibi Mustafa
Türk’ün babası Ömer Türk hayatını

kaybetti. Merhum Ömer Türk, 28 Ağustos
Cuma günü Fatih Camii’nde kılınan cenaze
namazının ardından memleketi
Trabzon’un Of ilçesine defnedilmek üzere
yola çıktı. 

Tek-Art Viltur Turizm’in sahibi Mustafa
Türk’ü, acılı gününde TOBB Karayolu Yolcu
Taşımacılılığı Sektör Meclisi Başkanı
Mustafa Yıldırım, Turizm Taşımacıları
Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Öksüz,
Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Opçin, TTDER
Genel Sekreteri Nusret Ertürk ve Aker
Turizm sahiplerinden Halil Ak yalnız
bırakmadı. ■
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KAYGILIYIZ 

ERGÜN TURİZM YÖNETİM
KURULU BAŞKANI RECAİ
ERGÜN

Benim
beklentim
yüzde 11 idi.
Ama belediye
bence burada
seçim stratejisi
yaptı. Ondan
dolayı
istenileni yarıya düşürerek verdi.
Sektörde yüzde 21’i bulan
maliyetler var. Bunların
ortalamasına baktığımızda zam
oranının yüzde 11 olması
gerektiğini düşünmüştük. Ama
beklentimizin çok altında kaldı.
Bundan dolayı da kaygılıyız. 25
Mayıs’tan sonra yeni güzergah
belgelerinin verilememesi
konusunda... Emniyet burada
belediye tarafından yapılan
eksikliği hoşgörü ile karşıladı. 

Lisanslandırma modeli önerisi,
bu konuda çalışmalar yapıldığına
dair iyi bir örnek. Şu an için
olumsuz gözükse bile, ileride
yolunu bulacağını düşünüyorum. ■

YÜZDE 10’UN ALTINDA
BEKLEMİYORDUK 

TURPORT TURİZM YÖNETİM
KURULU BAŞKANI MUSTAFA
KARSLIOĞLU

Yüzde 5
zammı yetersiz
buluyorum.
Yüzde 10 zam
yapılan iller var.
Yani o il ile bu il
arasındaki fark
ne, onu
çözemiyorum.
Yakıt aynı yakıt, km aynı km. Biz
yüzde 10, yüzde 11’in altında zaten
beklemiyorduk. Taleplerimiz de bu
yönde idi. Ama düşük kaldı.
Güzergah belgelerinin
verilememesi ile ilgili şirket olarak
etkilendiğimi söyleyemem. Yapmış
olduğumuz iş kapasitesine göre
araç parkımız yeterliydi. Ama tabii,

yeni alacağımız işlerde ya da yeni
gelecek taleplerde bu nasıl olur,
onu açıkçası biz de bilemiyoruz.
Herkes için aynı şartlar geçerli. Şu
an sıkıntılar var ama ben
çözüleceğine inanıyorum. ■

İSTEDİĞİMİZ PLAKA TAHDİDİ 

ERKOÇ TAŞIMACILIK
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
EROL UYANIK

Biz okul
servis
ücretlerine,
enflasyon
oranında, yüzde
10 oranında bir
zam istedik.
Ancak
beklediğimiz
oranın altında kaldık. Yüzde 5
zammın sektörün maliyetlerine
baktığınızda yetersiz buluyorum.
Güzergah izin belgelerini
alamadığımızdan dolayı sıkıntı
yaşıyoruz. Muallakta bir konu,
bekliyoruz. Lisanslandırma
modelini de sektör için doğru
bulmuyorum. Sektör olarak bizim
talebimiz diğer illerde uygulandığı
gibi plaka tahdidinin uygulanması. ■

SEKTÖR BU ZAM ORANLARI
İLE GERİYE GİDİYOR 

CAN ORÇUL TURİZM
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SADIK AKSU

Okul servis
ücretleri ile ilgili
beklentimiz
yüzde 10
civarında idi.
Türkiye’de
akaryakıtın,
dövizin, dalgalı
oluşundan dolayı okullarla bir yıllık
sözleşme yapıyoruz. Bu yıl
okulların saatlerinin değişmesi ile
Anadolu Liselerinde, devlet
okullarında ikinci iş yapma
şansımız da kayboldu. Araçlarımız
tek işe dönüştü. Bizim en düşük
yüzde 10 olması beklentimiz vardı.
Ama maalesef her yıl yüzde 5, 

yüzde 4, yüzde 3 ile kapatılıyor bu.
Geriye gidiyor. Araç yatırımını 25
Mayıs’tan sonra durdurduk. Benim
şahsi olarak bayağı bir ihtiyacım
var. Ama güzergah izin belgesi
alamadığımızdan dolayı araç alımı
yapamıyoruz. Şimdilerde yapılan
ihalelere bile katılma durumumuz
olmuyor. Davet usulü olmasına
rağmen, katılamıyoruz. Belirsizlik
bizi gerçek anlamda sıkıntıya
soktu. Lisanslandırma modeli
düpedüz bir haksızlık. Bizim
istediğimiz kesinlikle tahdit
modeli. Kocaeli modeli bizim için
uygundur. Komşu ilimizdir. Plaka
tahdidi Kocaeli’nde uygulanıyor.
İstanbul’da uygulanmadığı için
yıllardır karşılıklı yapılan
taşımalarda çok büyük sıkıntılar
yaşanıyor. ■

‘BİN DOKUNUN BİN AH İŞİTİN’

ÖZ ULUDAĞ TURİZM GENEL
MÜDÜRÜ METİN ULUDAĞ

Yüzde 5
sektörü tatmin
eden bir oran
olmadı.
Ülkenin
koşulları
ortada, ciddi
bir belirsizlik
var. Ülkenin
enflasyon
oranları belli, maliyet giderleri
belli, yaşadığımız sıkıntılar ortada.
Yüzde 5 bizim için hayal kırıklığı
diyelim. Yüzde 10 çok makul bir
orandı. Güzergah izin belgesi
verilememesi nedeni ile biz çok
ciddi şekilde sekteye uğradık.
Belge alamıyoruz, muhatap
konusunda sıkıntılarımız var. Araç
yatırımı yapamıyoruz. Sözleşme
yaptığımız projelere
başlayamıyoruz. Başladığımız
projelere belge çıkaramıyoruz.
Yani bin dokunun, bin ah işitin.
Biz şu an yeni projeye teklif
sunamıyoruz. Çünkü önümüzü
göremiyoruz, araç sıkıntısı
yaşanıyor. Lisanslandırma modeli,
ilk kez sizden duyduğum bir konu.
Değerlendirilmesi lazım ama
sektörün beklediği bir model gibi
durmuyor. ■

Her taşımacı için önemli günler vardır ve bu
günler taşımanın türüne göre değişir. D1 ve
D2 belgeli uzak mesafeli taşımacılar için

yaz dönemi ve bayramlar böylesi günlerdendir.
Okulların açılmasının gecikmesi ile bu sene yaz
döneminin uzaması önemli bir sosyal fırsat
yaratacaktır. Hele bunun sonundaki bayramı da
içeren haftanın çok canlı geçeceğini söyleyebiliriz.
Bu hususlar B1 ve B2’ler için de geçerli olacak. 

Servisçiler için önemli günler farklıdır. Öğrenci
servisi yapanların en önemli günleri iş
bağlantılarının ve ücretlerinin belirlendiği Ağustos
sonu Eylül başlarıdır. Yaz, öğrenci servisçileri için
kazanç mevsimi değildir. Bu sene okulların
açılmasının gecikmesi, servisçiler için gelir elde
edilemeyen süreyi uzatacak.

Yetki konusu 
Bilindiği gibi, tüm taşımalar UDH Bakanlığı

yetkisi ve denetiminde. Belediye alanındaki
taşımalar için yetki belediyelerde. Servis
taşımalarının çoğu belediye alanı içinde ve izinler
de belediyede. Bunun yanı sıra belediyenin yetkili
olmadığı belediye alanı dışına çıkan servisler ile
farklı iki belediyenin alanına giren servis taşımaları
var ki, bunlar biraz problemli. 

Devlet özel sektör düzeni 
Toplumsal yaşama geçmiş insanlar, işleri için

devlet kurarlar ve geliştirirler. Bu devlet, insanların
tek başına çözemeyeceği sorunlar için var. Devlet
kendi yapmadığı işleri özel sektöre bırakıyor. Ama
başıboş değil. Hepsinin kuralı şartı var. Bu işler için
devletin veya yerel kuruluşların izni gerekli. Yolcu
taşımacılığı da böyle. Bu izin herkese verilebileceği
gibi tahditli sayıdaki kişiye de verilebiliyor. 

Ülkemizde mobil iletişim alanında belirli sayıda
operatör var. Devlet bizi bunlara mahkum ediyor
denebilir, ama bunlar arasındaki rekabet de önemli.
Yeni bir işletme lisansı verildi ve sınırlı sayıdaki
operatör bu lisansları aldı. Ama devlet de 4 milyon
Euro’ya yakın bir gelir elde etti. Bu çok önemli.
Devletin bu türden izinleri, eşitlik gereği herkese
vermesi veya satarak toplum adına gelir elde etmesi
çok normal ve gerekli. Bu satışta toplumsal menfaat
olduğunu görmek gerekir. 

Bakanlık yetki belgeleri 
Belediye alanındaki taşımalar için izin, yetki,

ruhsat, lisans verilirken devlet belirli bir bedel alıyor.
Bu da belge ücreti oluyor. Bunun karşılığında alınan
izinler, bırakınız para ile satılmasını, bedava olarak
bile bir başkasına devredilemiyor. Zaten bedava
devri olsa idi geri planda bunun paralı satışı olmuş
olurdu. Bu örneği unutmamak gerekir. Belediye
alanındaki tarifeli taşımalar şüphesiz ki tahditli
olmak zorunda. Bunlar bile, özel sektörün
kullandırılırken çeşitli modellerle izin satışı yapılıp
gelir elde ediliyor ve kamusal menfaat korunuyor. 

Peki ya servisler
Servis belgeleri para ile satılabilir mi? Karayolu

Taşıma Kanununa bakarsanız, niye olmasın? Bazı
servisler, bırakınız alırken para ödemeyi, bunları
satıp rant kazanmak peşinde. Bakkal, berber, market
de tahdit istesin, belgelerini satsınlar mı? Belgeyi
satma isteğini anlamak mümkün değil. Bir insan
sahip olmadığı bir hakkı sahiplenip nasıl satmayı
düşünebilir? Önce tahdit ile bu malı
sahipleneceksin, sonra da tapusu olan bir şey gibi
bunu satıp para kazanacaksın! Bunu anlamak
mümkün değil. 

İkramiye işi 
Efendim, plaka satışı rant değil de, emeklilik

ikramiyesi imiş. Bütün memurlar emekli olurken,
ikramiye almıyor muymuş? Ne alakası var bunun?
Emekli maaşı ile taksi plakasını mukayese edebilir
misiniz? Emekli olan memur çalıştığı işi veya
kadrosunu bir başkasına satarak mı para alıyor?
Plakanın satılması demek, yeni girecekten avanta
almak değil mi? Sizin ücretsiz aldığınız belgeyi,
sizden sonrakilere para ile satıp para
kazanacaksınız. Bu nasıl bir anlayıştır?

Sonu hayır değil 
Plakaların satılması yeni taşımacıların

maliyetlerini artırır, rekabet şartlarını azaltır. Plaka
fiyatları yükseldiğinde maliyetler yükselir ve insanlar
da alternatif yollara yönelirler. Okullar kendileri taşıt
alıp öğrencilerini kendileri taşıyabilirler. Keza,
işyerleri kendilerine servis aracı alıp servis
hizmetlerini kendileri verebilirler. Veliler çocuklarını
gerekirse sıra ile özel araçları ile okullara
getirebilirler. Başkalarından ücretsiz yolcu veya
müşteri taşıma hizmeti satın alanlar da, bunun
yerine kendileri taşıt alıp kendi taşıtları ile bu
hizmeti verirler; başkalarından taşıt almazlar. Böyle
olunca da servisçilerin işleri iyice azalır. İş
azalmasına karşı, bunları da yasaklamayı mı
düşüneceğiz yoksa? Lokantalar iş yapacak diye evde
yemek yapmak yasaklanabiliyor mu? 

Bakanlık yetki alanındaki düzen, bazı
kusurlarına rağmen, artık yerine oturdu. Belediye
alanı ise hayli karışık. Gücü yeten belediyeye baskı
yapıp istediğini kabul ettiriyor. Bazı popülist
belediyeler de toplumsal menfaat yerine bu talepleri
kabul ediyor. Ama İstanbul gibi bu konularda
direnen, kamu menfaatini koruyan belediyeler de
var. Kim bana, servis aracının tahdidini ve
plakasının satılmasının kamusal menfaatini
söyleyebilir? Bazı servisçiler, komisyonculuk yasağı
gibi, Bakanlık mevzuatının bazı kurallarının
kendilerine de uygulanmasını istiyor. Ama işine
gelenleri. Var mısınız hepsinin uygulanmasına? 

Ben inanmadığım şeyleri asla söyleyip yazan
biri değilim. Bildiklerimi yazmaya da devam
edeceğim. Bundan vazgeçmeye de niyetim yok. Bu
yazıdaki fikirlerimin aksini savunanlar ise şu
sorulara cevap versinler: Bugün taksilerdeki düzen
esnaf açısından uygun mu? Bunu beğeniyorlar mı?
Kendileri de aynı düzene geçmek mi istiyorlar? ■
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Dr. Zeki
Dönmez

Servisçilerin yoğun
gündemi

BEKLENTİMİZ YÜZDE 11’Dİ 

YÜZBAŞIOĞULLARI TURİZM-
KÖKSAL YÜZBAŞIOĞULLARI: 

Okul servis
ücretine maliyet
hesaplarımıza göre
yüzde 11 oranında
zam yapılmasını
bekliyorduk. Belki
yüzde 9, yüzde 8
seviyelerinde olsa
idi, bir nebze
tatmin edebilirdi,
ama yüzde 5 düşük
bir zam. Maliyetler ortada. Güzergah
izin belgesi verilmemesinden etkilenip
etkilenmediğimiz önemli değil. Önemli
olan, hakkaniyetli olanın yapılması.
Rant oluşmaması açısından güzergah
izin belgesi verilmemesinin doğru
olduğunu düşünüyoruz. “Böyle bir şey
yapılsın da biz araç sayılarımızı
artıralım’ diye düşünürsek, o zaman
yanlış düşünmüş oluruz. Bir de iş ranta
dönüşmüş olur. Bu işin ranta
dönüşmemesi gerçekten bu işe emek
veren, bu işten ekmeğini kazanan
insanların bu haktan faydalanması en
doğrusu. Biz, tahdit dışında başka bir
modeli kabul etmiyoruz. ■

LİSANSLANDIRMA MODELİNE
KARŞIYIZ 

NERGİZ TURİZM-CAFER KAYA 
Okul

ücretlerine yüzde
10 zam
bekliyorduk. En
azından yüzde 8
olabilirdi. Doların
yükselmesi ile
esnaf ve firmalar
mağdur. Karara
saygı duymaktan
başka yapacak bir
şey yok. 25 Mayıs’tan beri güzergah
belgeleri vermediler. Bu nedenle sıkıntı
yaşıyoruz. Araçlarımızı çalıştıramıyoruz.
Araç yatırımı yapamıyoruz. 25 Mayıs’tan
sonra 10 araç aldık, ama işletemiyoruz.
Tek umudumuz plaka tahdidi. Şirketler
ve esnaf açısından iyi olacak. Biz
belediyenin önerdiği lisanslandırma
modeline karşıyız. Bunun hiçbir
maksadı yok. Hiç olmasın daha iyi. ■

UKOME’YE TEKNİK DETAYLAR
SUNDUK 

GÜLLER TURİZM YÖNETİM
KURULU
BAŞKANI
TURGAY GÜL 

İsteğimiz yüzde
10 civarında artış
olmasıydı. Bunun
teknik detaylarını
biz UKOME’ye
sunduk. Ama
yüzde 5 olarak
belirlendi, diyebilecek bir şey yok.
Güzergah izin belgelerinin verilmemesi,
ağırlıklı okul servisi yaptığım için beni
çok fazla etkilemedi. Bu süreç Eylül’e
kadar böyle devam ederse, bir sıkışma
olacak. Okul yol kağıtlarına başvuru
yapmamız gerekiyordu, şu anda
yapamıyoruz. Normal fabrika
başvuruları bile çok geriden geliyor. Bir
durdurdular, bir açtılar. Bu bir sıkıntı
yarattı. ■

YÜZDE 5 ZAMMI KOMİK
BULUYORUM 

KOÇ TURİZM
GENEL
MÜDÜRÜ
ADEM KOÇ 

Yüzde 5 zam
kararını komik
buluyorum. En
azından enflasyon
oranında bir zam bekliyorduk. Yakıt
fiyatları düştü diye yakıta endeksli
belirlendi fiyatlar. Ama, amortisman
gideri, araçların bakımı, bandrolü,
vergisi falan var… Mesela bu sene
hizmet vereceğimiz araçların geçen
seneki bayi çıkışı yaklaşık 70 bin lira idi.
Şu anda araçlar 90 bin TL’nin üzerine
çıktı. Yirmi bin liralık artışı nereden
çıkaracağız? Nasıl olacak? Yakıt bunun
üçte biri ayağını oluşturuyor. Diğer üçte
iki ayak ne oluyor?  25 Mayıs’tan sonra 6
araç yatırımı yaptık. Onlara yol belgesi
alamıyoruz. Tabii, çekinerek de
güzergaha sunamıyoruz. Bir polis çıksa,
‘yok kardeşim, ben anlamam, kanun
manun dinlemem, aracı bağlatacağım’
dese ne yapacaksınız? Yani önüne
sunacağınız bir madde yok ki. Diyecek
ki yol izin belgesi var mı? Yok. Bitti.
Aracı bağlarım dediği zaman ne
yapacağız?. Bu belirsizliğin ortadan
kalkması şart. ■

FİRMA GÖRÜŞLERİ
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Satışı MAN Bursa bayi

Mapar tarafından

yapılan 16 adet

MAN Lion’s Coach

EfficientLine

otobüsü teslim

alan Kamil Koç

Isparta işletmesi

sahibi Ramazan

Yüceer, “MAN‘ın

sağlamlığı ve

konforunun yanında

özellikle EffcientLine

serisindeki yüksek

yakıt tasarrufu

kararımızı verirken

çok etkili oldu” dedi.

A
raçların anahtarları,
MAN Ankara
fabrikasında, MAN

Kamyon ve Otobüs Ticaret

AŞ
Otobüs
Bölge Satış Yöneticisi
Emrah Albustanoğlu
tarafından Kamil Koç
Isparta İşletmesi
yetkililerine törenle
sunuldu. 

Ramazan Yüceer, uzun
yıllardır MAN’ı tercih

ettiklerini vurgulayarak,
“MAN’ın sağlamlığı,
operasyon ve yedek parça
maliyetlerini düşüklüğü
kararımızda etkili oldu.
Ancak en önemlisi

Efficientline serisindeki
yüksek yakıt tasarrufu
diğer markalara göre fark
yaratıyor. MAN ile
işbirliğimizi uzun yıllar
sürdürmeye kararlıyız”

diye konuştu. 
MAN Otobüs Bölge

Satış Yöneticisi Emrah
Albutanoğlu, MAN Lion’s
Coach EfficientLine
otobüslerinin, sürekli

tüketim
optimizasyonuna
yönelik özel olarak
tasarlandığını belirterek,
MAN Lion’s Coach
EfficientLine’ın yakıt

tasarruflu teknolojileri
ve yenilikçi ilave
donanımlarıyla toplam
mülkiyet maliyetini
önemli ölçüde
düşürdüğünü açıkladı. ■
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Kamil Koç Alanya

İşletmecesi Güney

Seyahat, 3 adet 2+1

MAN Lion’s Coach

EfficientLine ile

otobüs filosunu daha

da güçlendirdi. 

M
AN’ın Ankara
Akyurt’taki
tesislerinde

gerçekleşen teslim
töreninde Alanya Kamil
Koç işletmecisi Güney
Seyahat Yönetim Kurulu
Üyesi Mustafa Atılgan ve
MAN adına Otobüs Bölge
Satış Yöneticisi Emrah
Albustanoğlu’nun yanı
sıra her iki şirket yetkilileri
de hazır bulundular.

MAN Bursa Bayisi
Mapar tarafından satışları
gerçekleştirilen 2+1 MAN
Lion’s Coach EfficientLine
otobüslerin teslimat
töreninde konuşan
Mustafa Atılgan, MAN
araçlarındaki yüksek
kalite ve düşük işletme
giderleri ile ömür boyu
maliyetlerde sunduğu
önemli avantajlara
dikkat çekti: “MAN
otobüsleri, alanlarında
ileri teknolojileri,
dayanıklılıkları, düşük
işletme maliyetleri ve
sundukları konfor ile öne
çıkıyorlar. Bununla birlikte
EfficientLine serisi ise
Türkiye yollarında bir
benzeri bulunmayan yakıt

tasarrufu
sunuyor. Yüksek ikinci el
değerleri ile ve yaşam
boyu maliyet avantajları

ile MAN otobüsleri,
sektördeki en ideal yatırım
olanaklarından birini
sunuyor.” 

MAN Kamyon ve

Otobüs Ticaret AŞ Otobüs

Bölge Satış Yöneticisi

Emrah Albustanoğlu,

“Araçlarımızın ileri

teknolojileri ve üstün

niteliklerinin yanı sıra tüm

Türkiye’de yaygın Satış

Sonrası Hizmetler’de

sunduğumuz ayrıcalıklar

ve çeşitli fırsatlarla da 

MAN, işletme

maliyetlerinde de

sektörünün en rekabetçi

markaları arasında yer

alıyor” dedi. ■

Doğukan Turizm’e 5 Prestij
G

ünde ortalama 10 bin kişinin
yararlandığı Diyarbakır
Şehirlerarası Terminal

İşletmeleri’nde (DİŞTİ) 10 yıl aradan
sonra bakım ve onarım çalışmaları
devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi
Kaynak Geliştirme Daire Başkanı Zehra
Demir, “Yolcularımızın daha rahat
dinlenebileceği, seyahat edeceği
dakikaya kadar huzur içerisinde
oturabileceği bir mekan yaratmak
istiyoruz” dedi.

DİŞTİ inşa edilirken yapılan; ancak
kullanılmayan süs havuzu geçen yıldan
itibaren aktif hale getirilirken,
terminalin içi ve dışı boyanıyor, zemini
cilalanıyor, tefrişatları, tuvaletleri, dış
cephe giydirmesi, refüjü, peyzaj
çalışmaları yenileniyor. Özel araç parkı
ile yolcu otobüslerinin bulunduğu
peronların çizgileri, yol çizgileri
yeniden çiziliyor, kaldırım taşları
boyanıyor. Temizlik personeli, aracı ve
güvenlik personeli sayısı arttırılıyor. Dış
duvarlara “dikey bahçe”  ya da “duvar
bahçe” adı verilen çalışma uygulanıyor. 

Otogarın içi ve dışı

yeniden düzenleniyor

Çalışmayla ilgili bilgi veren
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Kaynak Geliştirme Daire Başkanı Zehra
Demir, yıllardır kullanılmasından
dolayı şehirlerarası otogarın hem iç
hem dış tarafında bakım ve onarıma
ihtiyaç olduğunu, bu nedenle otogarın
içinde ve dışında yenileme çalışması
yürüttüklerini bildirdi: “Çevre
düzenlenmesi, zeminin cilalanması,
yeşillendirme, çiçeklendirme ile
otogara biraz daha ekolojik bir
görünüm kazandırma gibi hedeflerimiz
oldu. Bunları büyük oranda
gerçekleştirdik. Ancak halen devam
eden çalışmalarımız var.”

Değnekçilik asgari düzeye

indirildi 

Otogarın işleyişinde, işletmeci
firmayla görüşmeler yapılarak
değişikliğe gidildiğine dikkat çeken
Demir, “Örneğin değnekçiliğin çok
yoğun olduğunu gördük. Bunun önüne
geçmek için işletmeci firmalarla
yaptığımız görüşmeler neticesinde
değnekçiliği en asgari düzeye indirdik.
Sıfıra indirene dek çalışmalarımız
sürecek” dedi. Temizlik ve güvenlik
personeli sayısı arttırıldı, temizlik özel
araçlarla daha güçlü yapılıyor ve
güvenlik için yeni kameralar takıldı. 

GES projesi uygulanacak

DİŞTİ’de Güneş Enerji Sistemleri’ni
kullanacaklarını, bunun için hazırlanan
projenin yakında uygulanmaya

başlayacağını ifade eden
Demir, proje

tamamlandıktan sonra
DİŞTİ’nin aylık yaklaşık 100 bin

TL’lik elektrik fatura giderinin ortadan
kalkacağını, üretilecek fazla enerjinin
ise DEDAŞ’a satılacağını belirtti. Demir,
“Şehirlerarası otogarımızdaki bütün
enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir
güneş enerjisi projemiz kabul edildi ve
önümüzdeki günlerde bu çalışmayı
başlatacağız” dedi. ■

Batı İlçe Otogarı

tamamlanıyor

Araç trafiğini rahatlatmak
amacıyla DİŞTİ’nin yanına inşa
edilen Batı İlçe Otogarı’nda da
çalışmaların tamamlanmak
üzere olduğunu söyleyen Zehra
Demir, elektrik ve su
şebekelerinin döşenmesi,
eksikliklerin tamamlanmasının
ardından Batı İlçe Otogarı’nın
hizmete açılacağını bildirdi. 

Kamil Koç Isparta, 

MAN otobüslerle güç kazandı

Kamil Koç 

Alanya’da da MAN tercih etti

Bir kez TEMSA yatırımı yapan, yeni

yatırımda da tercihini Temsa

yönünde kullanıyor. İzmir merkezli

Doğukan Turizm, personel, servis ve

araç kiralama alanında hizmet

veriyor. Firma, filosuna 5 Prestij

yatırımı yaptı.

D
oğukan Turizm TEMSA
yatırımlarıyla büyüyor. Haziran
ayında 3 Prestij alan Doğukan

Turizm 5 Prestij yatırımı daha yaptı. 5 Prestij
araç TEMSA bayisi Ant Oto’nun İzmir
lokasyonunda düzenlenen törenle teslim
edildi. Araçların anahtarını Ant Oto İzmir
Satış Müdürü Fatih Kaya, Doğukan Turizm
firma sahibi Erkan Turan ve oğlu Doğukan
Turan’a sundu. 

Filosunda 10 TEMSA otobüs 

1996 yılından beri personel servis
taşımacılığı araç kiralama alanında hizmet
verdiklerini belirten firma sahibi Erkan
Turan, “Filomuzdaki 120 araçla kamu
kuruluşlarının personeli taşıma işi ve toplu
araç kiralama işi de yapıyoruz. Filomuzda
otobüs ve midibüs, binek araç ve 4x4 küçük
kamyonetler bulunuyor. Büyük otobüs
grubunda 2 Safir aracımız bulunuyor.
Yaptığımız son 5 adetlik yatırımla Prestij
sayısı da 8’e çıktı” dedi. 

TEMSA tercihinde etken

TEMSA tercihlerinde en önemli etkenin

düşük yakıt tüketimi olduğunu belirten
Erkan Turan, “Maliyet hesaplamalarını her
zamankinden daha iyi yapmak
durumundasınız. Haziran ayında 3 Prestij
aldık. Bu araçların işletme verimliliğinde
sağladığı ekonomiklik, bizi 5 Prestij daha
almaya yöneltti. Ayrıca TEMSA araçların
klimalarının da verimliliği yüksek.
Ekonomik anlamda yaşanan
olumsuzluklara rağmen sizin hizmet
sürecinde kaliteyi düşürmemeniz büyük
önem taşıyor. Bu yüzden yeni araç yatırımı
yapmak zorundasınız. Önümüzdeki süreçte
personel ve araç kiralama alanında
büyümeyi hedefliyoruz. Ancak yeni
yatırımlar için de önümüzü daha iyi
görebileceğimiz bir süreç olmasını
istiyoruz” dedi.  

İşbirliğimiz sürecek

Temsa Bölge Satış Yöneticisi İrfan
Özsevim, Doğukan Turizm ile yaptıkları
işbirliklerinden duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, “Doğukan Turizm’e daha önce
Safir otobüs ve 3 Prestij teslimatı
gerçekleştirmiştik. Firmanın işletme
sürecinde aldığı verimlilik yeni yatırım
tercihinin Temsa olmasında çok önemli bir
etken oldu. TEMSA alıp, yeni yatırımda yine
tercihin Temsa olması her zaman bizi en
çok memnun eden satışlar oluyor. Bu, bizim
doğru ürünleri müşteriye sunduğumuzun
en önemli göstergesi. Yeni araçların
Doğukan Turizm’e hayırlı olmasını ve bol
kazançlar getirmesini diliyorum” dedi. ■

Tarihi dokuya uygun olarak inşa edilen 

Diyarbakır Otogarı yenileniyor

Zehra Demir
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Uluslararası Karayolu Yolcu

Taşımacıları Birliği (IPRU) ilk

genel kurulunu gerçekleştirdi.

Anadolu Isuzu Pazarlama ve

Satış Direktörü Fatih Tamay,

IPRU başkanlığına seçildi. 

29 Ekim 2013 tarihinde 13 ülkeden
15 sivil toplum örgütünün
katılımı ile kurulan, daha sonra

17 ülkeye ulaşan Uluslararası
Karayolu Yolcu Taşımacıları Birliği
(IPRU), 20 Ağustos Perşembe günü ilk
genel kurulunu gerçekleştirdi. 

Anadolu Isuzu, Temsa, Otokar ve
Pirelli sponsor olarak destek verdiği
genel kurula, IPRU’ya üye 17 ülkenin
temsilcilerinin yanı sıra, Ulaştırma
Denizcilik Haberleşme Bakanlığı Kara
Ulaştırması Genel Müdür Yardımcısı
Hüseyin Yılmaz, İstanbul Bölge
Müdürü Hamza Demirdelen,
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla
Aydıner, TOFED Başkanı Mehmet
Erdoğan, TOBB Karayolu Yolcu
Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanı
Mustafa Yıldırım, UYOF Başkanı
İmran Okumuş, TTDER Başkanı
Sümer Yığcı, Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Öksüz, Fındıkkale Turizm
sahibi Sabri Karataş, Özkaymak Genel
Müdürü Metin Cevizci, Temsa
Pazarlama ve Satış Direktörü Murat
Anıl, Temsa Satış Müdürü Baybars
Dağ, Anadolu Isuzu Satış ve

Pazarlama Direktörü Fatih Tamay,
Satış Direktörü Tunç Karabulut, Has
Otomotiv İcra Kurulu Üyesi Mustafa
Sarıgül, Has Otomotiv Otobüs Satış
Danışmanı Sami Acerüzümoğlu ve
gazetemizin köşe yazarı Akif Nuray
katıldı. 

Hedef Avrupa Birliği ve

Birleşmiş Milletler 

TOFED Genel Başkanı Mehmet
Erdoğan, IPRU’nun karayolu yolcu
taşımacılığını korumak, geliştirmek ve
ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğini
tesis etmek için kurulduğunu
belirterek, kuruluşta emeği geçenlere
teşekkür etti.

IPRU çatı örgütü

olacak 

IPRU
Yönetim Kurulu
Üyesi Ali Çıkkan,
bilgi birikimlerini
dünyadaki
otobüsçülük
uygulamaları ile
harmanlayarak yola çıktıklarını
belirterek, “Türkiye’ye yabancı
ülkelerden günde 15 bin sefer
yapılıyor. Yılda 200 milyon yolcu
Türkiye’ye geliyor. Otobüsçülüğün
dünya genelinde gelişmesine birlikte
öncülük etmenin yanı sıra uluslararası
taşımalarda firmaların karşılaştığı

sorunları birlikte çözmeyi hedefledik.
IPRU sadece Avrasya’nın değil tüm
dünya otobüsçülerinin çatı örgütü
olacak” diye konuştu.

Her zaman destek olduk 

UDH Karayolu Düzenleme Genel
Müdür Yardımcısı Hüseyin Yılmaz,
IPRU’yu yabancı ülkelere tanıtma
konusunda her zaman destek
verdiklerini söyledi ve geçiş
belgelerinin standardizasyonu
konusunda işbirliği yapılabileceğini
ifade etti.

Önemli bir lobi platformu 

Genel kurulda yabancı konuklar
da söz aldı. Sudan Temsilcisi Ahmed
Ali Awadalla, Türk Bulgar Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Zeki Bayram,
Sırbistan Temsilcisi Mirko Vucinic ve
Rusya Federasyonu temsilcisi Sergey
Moseykov, IPRU’nun karayolu
taşımacılığı konusunda çığır açacak,
bir organizasyon
olduğunu söylediler. 

Büyük bir onur 

IPRU Genel
Kurulu’nda
başkanlığa seçilen
Fatih Tamay, IPRU
başkanlığına
seçilmenin büyük bir onur olduğunu
söyledi. IPRU’nun bugünden itibaren
uzun bir maratona başladığının altını 

çizen Tamay, “100 yıla yaklaşan
Türkiye karayolu yolcu taşımacılığı, 50
yıllık Türkiye otomotiv sanayi ve siz
üyelerimizin bilgi ve tecrübe birikimi
ile yapacağımız örnek çalışmalar hem
birliğimizin gelişmesi hem de yeni üye
ülkelerin katılımının sağlanmasında
çok büyük etken olacak. Karayolu
yolcu taşımacılığının standartlarını
belirlemek, teknik ve ticari
işbirliğini geliştirmek için yola
çıktık. Yolumuz açık olsun”
dedi.

Ulaşımın önünde engeller

kaldırılmalı 

TOBB Karayolu Yolcu

Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanı
Mustafa Yıldırım, karayolu
taşımacılığının uluslararası
standartlarının IPRU tarafından
oluşturulması gerektiğini belirterek,
“IPRU çok önemli, biz insan
taşımacılığı yapıyoruz. İnsan
ulaşımının, karayolu taşımacılığının

uluslararası standartlarını
IPRU’nun oluşturması

lazım. Karayolu
taşımacılığının hak ettiği
yere getirilmesi
konusunda IPRU
siyasete ağırlığını koyup
regülasyonların

yapılmasının önünü
açmalı” diye konuştu. ■

IPRU Yönetim Kurulu
Fatih Tamay, Mustafa Yıldırım, Ali
Çıkkan, Augustin Hagiu, Igor
Shkirya, Mehmet Erdoğan, Mirko
Vucinic, Galya Topalova, Tristan Su-
ladze, Denis Linev, Natali Komen
Bujas, Robert Sever, Mustafa
Özcan, Mevlüt İlgin, Hasan Yüksel
Kurnaz, Mustafa Dağıstanlı, Reşat
Kara, Murat Anıl ve Bülent Yıldız. 

Genel Başkanlığa Fatih Tamay’ın
seçildiği IPRU’nun 1. Olağan Genel
Kurulu’ndan sonra ilk yönetim ku-
rulu toplantısı da gerçekleştirildi ve
görev dağılımı şöyle yapıldı: Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcıları; Mustafa
Yıldırım, Ali Çıkkan, Augustin Hagiu,
Igor Shkirya, Mehmet Erdoğan,
Genel Sekreter Mustafa Dağıstanlı,
Genel Muhasip Mevlüt İlgin.

IIPPRRUU’’nnuunn  BBaaşşkkaannıı  FFaattiihh  TTaammaayy  oolldduu  
IPRU, Avrupa Birliği’ne akredite olmak istiyor 

Genel Kurul Divan

Başkanlığını Mevlüt

İlgin yaptı.

Ali Çıkkan

Fatih Tamay

Akif Nuray

Sümer
Yığcı

Mustafa

Sarıgül

Mehmet
Öksüz

Mustafa
Yıldırım

Ali
Çıkkan

Sami 

Acerüzümoğlu

Otokar
Pazarlama ve
İletişim Uzmanı
Ongun Nuray

Fatih Tamay, UDH Karayolu

Düzenleme Genel Müdür

Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, Sümer

Yığcı, Mehmet Öksüz’le birlikte...

27 Ağustos Perşembe
günü Ankara’da
gerçekleştirilen

toplantıda PUİS Başkanı
İmran Okumuş, sektörün
tüm paydaşları ile istişare
yaparak sektörde oluşan
olumsuzlukları ortak akılla
ortadan kaldırmak ve böylece
sektörde sürdürülebilir bir
ticareti sağlamak amacıyla
bu toplantıyı
gerçekleştirdiklerini belirtti.  

Toplantıda belirlenen

sorunlar 13 madde

halinde tartışıldı. 

1-18 Eylül 2015 sürecinde
bayilerin dağıtıcıları ile
yapacakları sözleşmelerde
dikkat etmeleri gereken
başlıca hususlar,

2-EPDK tarafından
hazırlanan Kurul Kararı
Taslağı konusundaki görüşler,

3-Maliyetin altındaki
fiyatlarla yapılan satışların
yasaklanması,

4-Mevzuatın yeniden
yapılandırılması

5-İdari para cezalarının

affı veya tecili,
6-EPDK’nın 10 numaralı

yağ ve jet yakıtı sorunlarının
çözümünde yürüttüğü
başarılı çalışmaları ÖTV’siz
yakıtlarda da uygulaması

7-Ulaştırma
Bakanlığı’nın bayileri
ilgilendiren uygulamaları,

8-Son dönemde
kilometre tahdidinde oluşan
olumsuzlukların görüşülmesi

9-Otomasyon sisteminde
yaşanan sorunların
görüşülmesi,

10-Tarım Satış Kredi
Kooperatiflerinin
gerçekleştirdiği akaryakıt
satışlarındaki
olumsuzlukların önlenmesi

11-Hafta sonu çalışma
ruhsatı,

12-LPG sorumlu müdür
uygulamasındaki
olumsuzlukların
görüşülmesi,

13-Yangın
Yönetmeliğindeki son
gelişmenin getireceği
sorunlar. ■

Akaryakıt 
Bayileri Ulusal 
İstişare 
Toplantısı 
yapıldı

Petrol Ürünleri İşverenler

Sendikası (PUİS)

organize etti 

Başkan İmran Okumuş
Bayilere seslendi.

Mustafa Yıldırım

Mehmet
Erdoğan

İmran
Okumuş

Hülya
Ulusoy

Murat
Anıl

Baybars
Dağ
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En önemlisi insan!

10 ❭❭ İzmir 31 Ağustos - 6 Eylül 2015

Sektörümüzün en önemli
oyuncularından biri olan
Anadolu Isuzu, İzmir’de
İZTAD ve EGETURDER
yönetici ve üyelerine bir
yemek verdi.

Y
emekte, İZTAD ve
EGETURDER Başkanları
Özer Bür, İsmail Cirit ile

Anadolu Isuzu Satış ve Pazarlama
Direktörü Fatih Tamay, Satış
Direktörü Tunç Karabulut, Satış
Şefi Onur Çetinkaya, İzmir Bayii
Erdiloğlu Otomotiv’in sahibi
Erhan Erdil ve üyelerle çalışanlar

hazır bulundu. 
EGETURDER Başkanı İsmail

Cirit, hem dernek üyeleri
arasındaki hem sektörde hem de
ülkemizdeki birlik beraberlik ve
dayanışmanın önemini
vurguladı, “İşlerimizin telaş ve
yoğunluğu sebebiyle bir araya
gelemeyebiliyoruz.  Bu tür
organizasyonlar üyelerimizin
tamamına yakınını buluşturuyor”
dedi.

Anadolu Isuzu Satış ve
Pazarlama Direktörü Fatih Tamay
ise konuşmasında İzmir ile ilgili
düşüncelerini dile getirerek, işi
gereği çok fazla seyahat ettiğini

belirtti: “Ülkemizin 81 vilayetinde
bu tarz sosyal toplum kuruluşları
olmasına rağmen, inanın ki
75’inde, sizlerde gördüğüm birlik,
beraberlik ve dayanışma olmuyor.
Bu anlamda İzmir çok hoş bir

görüntü sergiliyor” dedi. 
Tamay, İZTAD ve

EGETURDER üyelerine özel, 30
Eylül tarihine kadar araç alan
müşterilere bir yurtdışı seyahati
sözü verdi. ■

ISUZU, İZTAD VE EGETURDER’LE BULUŞTU

İZTAD
İzmir Toplu Taşımacılık ve
Servis Hizmetleri Derneği

Özer BÜR
Yönetim Kurulu Başkanı

30 Ağustos 
Zafer Bayramınız 

kutlu olsun.

EGETURDER
Ege Turizm Taşımacılar Derneği

İsmail CİRİT
Yönetim Kurulu Başkanı

30 Ağustos 
Zafer Bayramınız 

kutlu olsun.

İnsanlar zaman içerisinde
oluşan ve gün geçtikçe kronik
hale gelen sorunları, kısa

sürede hızla ve kolayca çözmekte
zorluklar yaşar. Hele ki sorun çok
boyutlu ve çok aktörlüyse,
çözüme ulaşılması epey süre ve
gayretli bir çalışma ister.

Ancak bilinmesi gerekir ki,
sorun ne denli büyük olursa olsun
ümitsizliğe kapılmak yersiz olur.
Ümitsizlik, sadece gelişmeye
mani olmakla kalmaz; sağlıklı bir
ruha sahip olan insanı,
depresyona sokar, çıkmaza
sürükler.  Ümitsizlik, acizden gelir.
Doğru olan insanın, ailesini,
sevdiklerini, vatanını
koruyabilmesi için acizlik
göstermek yerine, önüne çıkan
her engele şiddetle direnmesidir.  

Depresyon, kişinin sosyal
işlevlerini ve günlük yaşama dair
etkinliklerini rahatsız edecek,
bozacak dereceye ulaşmış
üzüntü, melankoli veya keder
durumudur. Depresif kişi kendisini
yorgun, üzgün, tembel, sinirli ve
motivasyonsuz hissedebilir.
Depresyon, temel belirtileri
isteksizlik, hayattan zevk
alamamak, içinden hiçbir şey
gelmemek olan bir hastalık halidir.
Depresif bozukluk, kişinin yeme,
uyuma, fiziksel dayanıklılık ve
sağlıklı düşünce üretebilmesine
kadar her şeyini bozabilir. Ümitsiz
olmaya ve kimseden yardım
göremeyeceğine inanmaya
eğilimlidir. Böyle hissettikleri için
de kendilerini suçlar, sosyal
etkinliklere katılmaktan kaçınır,
aile ve arkadaşlarından
uzaklaşırlar. Hatta kimi zaman
ölümü ya da intiharı
düşünebilirler.

Yakın çevremde, sohbetlerde
sorduğum “Sizce dünyadaki en
önemli insan kim?” sorusuna,
herkes kendince önemli gördüğü
eş, ana, baba, çocuklar gibi
yakınlarını sıralıyor. Ancak
nedense dünyadaki en önemli
insanın kendisi olduğunun
bilincinde değil ya da bunu aklına

bile getirmiyor.
Düşündüğümüzde, eğer kişi

kendine yeterince önem vermez
ve kendini ilk planda tutmaz ve
güçlü olamazsa ve bedensel veya
ruhen çöküntüye uğrar ve depresif
bir hale düşüp, asosyal, bakıma
muhtaç hale düşerse, kendince
önemli olduğunu iddia ettiği
kişilere nasıl bir faydası olabilir?

O halde, insan, öncelikle ve
özellikle kendini önemsemeli ve
buna uygun tavırlar içinde
olmalıdır. Sakın yanlış
anlaşılmasın ki bu asla narsistlik,
bencillik değildir. Sadece
sevdiklerinize, daha çok ve daha
uzun zaman faydalı olabilmek
adına yapılacak bir yöntemdir.
Uçaklardaki “Öncelikle kendi can
yeleğinizi sonra da çocuklarınızın
can yeleği giydirin” anonsunu
hatırlayın. Bu bencillik midir?
Farklı bir yaklaşım ile kendinizi bir
muma benzetin. Aciz, titrek ve
solgun mum ışığı dibini bile
aydınlatmaz. Siz ne kadar
kendinize bakar ve parlak
yanarsanız, çevrenizde ışığınızdan
yararlanan insan miktarı o denli
çok olacaktır.   

İş güvenliği uzmanlığı
kursunda edindiğim ilk ve en
önemli ders; “ilk olarak kendinizi
koruyun!” oldu. Çünkü kendini
koruyamayan ne ailesini, ne işini
ne de ülkesini koruyabilir. 

Eğer, depresif halden farklı,
üzüntü hali içindeysen… 

Yani yaşam üzerine fazla
gelmişse, zorlama, biraz duraksa. 

Düşün ki mutlaka yanlış bir
şey oldu, Düşünceler ile dileklerin
aynı orantıda değildi ve varlığın ile
buluşamadı.

Sorun yok, sadece bekle.
Zorlamaya gerek yok, olması
gereken kendiliğinden olur! 

Ümidini asla yitirme
Hayat üç buçukla dört

arasındadır… 
Ya üç buçuk atarsın,
Ya da dört dörtlük yaşarsın…■

H
er geçen gün
genişleyen ürün
yelpazesi ve

yatırımlarıyla zirveye emin
adımlarla ilerleyen Hıdırusta,
37 yıllık geçmişinde yeni bir
dönemin daha kapılarını
araladı. 1 Temmuz 2015 tarihi
itibariyle şirket unvanını
Hıdırusta Otomotiv AŞ olarak
değiştiren şirket, yeni
yapılanmayla hedeflerine

emin adımlarla ilerlemeye
hazırlanıyor. 

Yedek parça sektörüne
girdikleri ilk günden bu yana
‘yenilikçiliği’ ve ‘liderliği’
temel stratejileri haline
getirdiklerini söyleyen
Hıdırusta Otomotiv AŞ Genel
Müdürü Rıza Şahin, 5 yıl
içinde Türkiye’nin 5 farklı
lokasyonunda daha Hıdırusta
bayrağını dalgalandırmayı

amaçladıklarını açıkladı: “Bu
yıl içinde müşterilerimizi her
biri alanında lider olan
Contitech, SKF, Nissens,
V.Reinz, INA ve FAG
markalarının ürünlerini
müşterilerimizle buluşturduk.
Bunlara ek olarak 2015
itibariyle DAF, Volvo, Renault
ve Scania marka araçların da
yedek parçalarını tedarik
etmeye başladık.” ■

Hedeflerini büyüten 

Hıdırusta unvanını değiştirdi 

Rıza
Şahin
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Aralıksız 38 yıldır Türkiye

treyler sektörünün lideri

olan Tırsan, müşterilerine

daha rekabetçi finansman

hizmeti verebilmek ve

ayrıcalıklı finansal çözümler

sunmak amacıyla Tırsan

Finansman AŞ şirketini

kurdu. 

Tırsan Treyler Yönetim Kurulu
Başkanı Çetin Nuhoğlu,
“Tırsan tüm aşamalarda

müşterinin tüm ihtiyacını
karşılayan bir yapıya geldi, artık
Tırsan Finans ile finansal olarak da
müşterilerine hizmet verecek.
Hem kendi bayilerimize hem de
diğer bayilere finans sağlayacak
durumdayız. Her türlü markadan
müşterilerimizin ihtiyacı olan

çekici ve treyler
kredilerini sağlayacak
durumdayız. 50 milyon
Euro seviyesine ulaşma
hedefimiz var” dedi.

Tırsan Finansman AŞ
Genel Müdürü Bülent
Görer, “Tırsan Finansman AŞ
uygun finansman seçenekleri

sağlayarak
müşterilerine, yenilikçi, rekabetçi
oranlara sahip, uygun ödeme
planları ile hızlı ve güvenilir
finansman olanakları sunmak için
kurulmuş bir finans şirkettir. Daha
öncesinde vade farkı için yüzde 18
KDV vergisi ödeyen müşterilerimiz
sadece BSMV ödeyerek, vade farkı
tutarı için yüzde yüzde 13 avantaj
elde etmiş olacak. Bir diğer avantaj
ise rehinler ile ilgili. Sektörde araç
rehinlerinde bankalar ve leasing
şirketleri masrafsız rehin
koyabiliyordu. Şuanda Tırsan
Finansman da bu avantajı
sağlıyor” diye konuştu. ■
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Lojistik Fransa merkezli Otherways

Management & Consulting

Association  tarafından düzenlenen

organizasyon kapsamında OMSAN,

uluslararası düzeyde saygın bir

çevre ödülü olan “The Green Era

Award” ödülünü kazandı.

Otherways,  çevre alanındaki
başarıların ve önde gelen
sürdürülebilir uygulamaların

tanınması amacıyla 27 Temmuz 2015
tarihinde Roma’da gala gecesi düzenledi.
Seçkin bir jüri tarafından yapılan titiz bir
değerlendirme sonucu OMSAN, Emniyetli
ve Ekonomik Sürüş Simülatörünün
çevresel katkıları nedeniyle bu ödülü
kazanan ilk ve tek Türk lojistik firması oldu.

OMSAN Lojistik Genel Müdür
Yardımcısı Ergun Arıburnu, yakıt
tüketiminin ve karbon salımının
azaltılması, trafik kazalarının ve yük
hasarlarının önlenmesi amacıyla OMSAN

mühendisleri tarafından geliştirilen
simülatörün uluslararası çevre ödülüyle
taçlandırılmış olmasından ötürü son
derece gururlu olduklarını belirtti.
Arıburnu, Kalkınma Bakanlığı, İstanbul
Kalkınma Ajansı (İSTKA), Renault Trucks,
TIRSAN, Baktaç, Servis One, LOHR,
KaTron, Michelin ve AS24 firmalarına,
projeye verdikleri destekten ötürü teşekkür
etti. ■

OMSAN’a Uluslararası Çevre Ödülü

Tırsan Finans kuruldu 

İstek sizden, 
destek bizden

Şimdi Treyler Al, 2016’da

Ödemeye Başla!

Bülent Görer, ilk
kampanyalarını tanıttı: “Şimdi
treylerini alan müşterilerimiz,
2016’da ödemeye
başlayabilirler, 6 ay ödemesiz ve
24 eşit ödemeli kampanyamızı
hayata geçirmiş
bulunmaktayız.” 

Bülent

Görer

Çetin

Nuhoğlu

İDO ile ETA, 

“TIR Ofis
Projesi”
başlattı
İDO ile Borusan Lojistik’in

inovasyon markası ETA
(Elektronik Taşımacılık Ağı),

aralarında bir anlaşma
imzalayarak İDO’nun Eskihisar
Terminali’nde “TIR Ofis Projesi”ni
hayata geçirdiler. Anlaşma
kapsamında Eskihisar – Topçular
hattından geçiş yapan TIR ve
kamyon kullanıcıları birçok
avantajdan yararlanıyor olacak.

Sektörünün iki devi arasındaki
iş birliği, 17 Ağustos 2015 Pazartesi
günü, İDO Ticari İşler Genel
Müdür Yardımcısı Ayşe Naz Erer
ve ETA Genel Müdürü Hamdi
Erçelik’in katılımıyla İstanbul’da
hayata geçirildi. 

TIR Ofis Projesi

Eskihisar – Topçular hattından

geçiş yapan FlexIDO kart
sahiplerine; bilet ücretlerinde
indirim, 4 geçiş hakkı satın alana
ekstra bir geçiş hakkı verilmesinin
yanı sıra, tır ofisini ziyaret eden
tüm yolculara dönemsel olarak
düzenlenecek ücretsiz yağ
değişimi ve lastik bakımı
aktiviteleri gibi temel avantajlar da
sağlanacak. ■

ESAS Petrol 

MAN TGS Efficientline
çekici aldı

Akaryakıt ve nakliye sektörlerinde
hizmet veren ESAS Petrol, yeni aldığı
MAN TGS Efficientline serisi 3

çekiciyi, düzenlenen törenle filosuna kattı.
Ankara‘da MAN yetkililerinin
evsahipliğinde gerçekleşen teslimat
törenine, Sulayıcı AŞ, ESAS Grup, Antoto
Yönetici ve çalışanları katıldı. 

Sulayıcı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Sulayıcı, MAN TGS Efficientline serisi
çekicilerin birçok özelliğinin yanı sıra
yardımcı fren sistemlerinin yüksek

performansından duydukları memnuniyeti
vurgulayarak, “Yakıt karşılaştırmalarında
da MAN TGS serisi araçlar daha verimli”
açıklamasında bulundu.

Antoto MAN Kamyon Antalya Bayii
Satış Müdürü Mert Taşkıner ise Sulayıcı
Grubu’na çözüm ortağı olmanın kendileri
için çok önemli olduğunu belirterek,
MAN’ın Türkiye’de ESP’nin standart olarak
sunduğunu ifade etti. ■

Çevre dostu lojistik için 

Iveco SMET işbirliği

Yakıt tüketimi, karbondioksit salınımı
ve trafik yoğunluğunu düşürme ihti-
yacı ulaşımda verimliliği oldukça

önemli kılıyor. Iveco bu konuda yenilikçi ve
verimli bir çözüm sunuyor: Doğal gaz tek-
nolojisinin potansiyelini ve 18 metre uzun-
luğunda araçların verimliliğini
birleştirmek. Avrupalı lojistik şirketi olan
SMET ile birlikte çalışan Iveco, iki verimli

çevreci çözümü birbirine entegre ederek 18
metrelik LNG’li bir Stralis yapmayı denedi.
Sonuçlar beklentilerin üstündeydi: 18 Met-
relik LNG çözümü geleneksel dizel çözü-
müne oranla belirgin faydalar sağladı; hem
çevresel anlamda hem de toplam sahiplik
maliyeti anlamında.

SMET ile çalışırken Iveco gerçek alan
testleri yapma fırsatı buldu ve taşınan
malların ortalama maliyetindeki düşüşü
değerlendirdi. İki şirket birlikte 18 metre
uzunluğunda kamyonların yola olan
uyumunu ve park kabiliyetlerini ölçtü;
ölçümler yakıt tüketimi ve karbondioksit
salınımındaki azalmayı da gösterdi. ■

Transanatolia Ralli Raid 2015 

Isuzu D-Max 4X4
en zorlu Ralli
kategorisinde
yarışıyor

Anadolu Isuzu’nun Isuzu D-Max 4x4
yarış aracı ile katıldığı 6.Transanatolia
Ralli Raid 2015 Offroad yarışı 22

Ağustos’ta Ankara’dan yola çıktı. En zorlu
Ralli kategorisinde yarışan Isuzu D- Max,
Ankara-Kars-Ankara rotasında 3170 km’yi
bulan toplam 14 etapta mücadele ediyor. 

Ankara’dan çıkıp Tuz Gölü, Kapadokya,
Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Giresun,
Tokat ve Yozgat’tan geçerek, yine Ankara’da
sona erecek 6.Transanatolia Rally Raid
yarışması dünyanın en uzun ve zorlu
yarışlarından biri. Yerli ve yabancı 61 ekibin
katıldığı yarışta, Isuzu D-Max 4x4 aracın
pilotları Murat Karahan ve Hasan Şener
Efe‘den oluşuyor. ■

Yeni Amarok 
Exclusive 
satışa sunuldu 
Volkswagen Ticari Araç’ın pikap

sınıfındaki üstün modeli Amarok,

yeni Exclusive versiyonuyla her

türlü yol koşulunda zengin

donanımıyla daha fazla konfor ve

daha fazla güvenlik sunuyor.

Türkiye’ye özel olarak sunulan Yeni
Amarok Exclusive performansıyla
olduğu kadar, dikkat çekici sportif

görünümüyle de fark yaratıyor. 
Sınıfında en güvenli yolculukları

sununan Yeni Amarok Exclusive’de Bi-
Xenon ve LED gündüz sürüş farları standart
olarak sunuluyor. Standart olan statik
dönüş farları, keskin dönüşlerde
direksiyonun dönüş yönünde bulunan sis
farlarının yanmasını sağlıyor. 

Yeni Amarok Exclusive’de, konforlu bir
sürüş için birçok özellik bulunuyor.
Alcantara kumaş kaplı koltuklar, her yol
koşulunda rahat bir yolculuk sağlarken,
sürücü ve ön yolcu koltuklarında bulunan
ısıtma özelliği kış aylarında konfor sunuyor.
Katlanabilir yan aynalar, park süresince
kolaylık sağlıyor. 

2.0 lt BiTDI 180PS motora sahip Yeni
Amarok Exclusive, 4x2 Otomatik ve 4x4
Otomatik seçenekleri ile 107 bin 500 TL’den
başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. ■

Sertrans Logistics CEO’su:

Rusya’ya, gümrüğe
takılmadan ihracat
yapıyoruz

Türk ihracatçıları için giderek önemli bir
pazar haline gelen Rusya, bir yandan
ekonomik krizle mücadele ediyor, diğer

yandan Batılı ülkelere karşı uyguladığı zorlayıcı
gümrük uygulamalarından vazgeçmiyor. 

Rusya’ya proje taşımacılığı gerçekleştiren ve
ihracatçılara komple yük taşıma hizmeti veren
Sertrans Logistics’in CEO’su Nilgün Keleş,
“Rusya, makine sektörü başta olmak üzere pek
çok sektör için önemli ve yeni bir pazar haline
geliyor. Rusya’ya yönelik lojistik hizmet sunmak
çok ciddi bir deneyim, uzmanlık ve yetkinlik
gerektiriyor. Zira Rus gümrükleri, Batılı
ülkelerin gümrük normlarından farklı işliyor.
Bizim en büyük avantajımız, Rus gümrük
mevzuatlarında uzmanlaşmış kadromuzla,
ürünleri daha yola çıkmadan ister müşterinin
kendi yerinde isterse kendi depolarımızda Rus
gümrüklerine uygun ön hazırlık ve beyan
işlemlerine tabi tutmamız, bu sayede varış
noktasında gümrük işlemlerini hızlandırıyor
olmamızdır. Bu hizmet sayesinde 48 saat süre
garantisiyle ürünleri zamanında teslim
ediyoruz” dedi. ■

Scania elektrikli araçlar
testlerine başlıyor
İsveç Ulaştırma

Bakanlığı tarafından

da onaylanan proje

kapsamında pantograf

güç toplayıcısı ile

donatılan Scania

araçlar, elektrik

hatlarından aldığı akım

ile hareket ediyor. 

2016 yılının ilk
aylarında başlayacak
olan test sürüşleri,

İsveç'in doğusunda yer
alan Gavle ve Storvik
limanları arasındaki 2
kilometrelik mesafede
karşılıklı yük taşıması
yaparak gerçekleştirilecek.

İsveç tarafından Gavle
elektrikli yol projesi olarak
adlandırılan proje, fosil
yakıtlar kullanmayan

araçlara enerji aktarımı için
havai elektrik hatları
üzerinden enerji iletimi
aktaran bir teknoloji
içeriyor. 

Scania, elektrikli araç
çalışmalarına 2013 yılında
başladı. İlk testleri
Almanya’da
gerçekleştirilen projenin,
elektrik donanımı altyapısı
Siemens tarafından
geliştirildi. 

Bu araçlarda, kabinin
arkasında yer alan çerçeve
üzerine monte edilmiş bir
pantograf güç toplayıcısı ile
havai hatlardan güç
aktarımı yapılıyor. Böylece
elektrik kullanan araçlarda
fosil yakıt emisyonları
yüzde 80-90 azalıyor ve çok
daha az enerji ile işletim
maliyetlerinin düşmesine
büyük katkı sağlanıyor. ■
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Mercedes-Benz Türk AŞ ve Çağdaş
Yaşamı Destekleme Derneği
işbirliğiyle hayat bulan “Her
Kızımız Bir Yıldız” projesinin
geleneksel buluşmasında Aydın,
Çanakkale, Diyarbakır, Kütahya ve
Zonguldak’tan 25 öğrenci bir hafta
boyunca İstanbul’da Dolmabahçe
Sarayı, Koç Müzesi, Modern Müze,
Miniatürk ile kültürel güzelliklerini
ziyaret etti. 

Her Kızımız Bir Yıldız bursiyerleri
ayrıca Mercedes-Benz Türk’ün
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nı

uzmanlar eşliğinde gezdiler. Yıldız kızlar,
her yıl olduğu gibi Mercedes-Benz Türk
yöneticileri ve basın mensupları ile 20
Ağustos Perşembe günü Yıldız Park Malta
Köşkü’nde bir araya geldiler. Etkinliğe
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Başkanı Prof. Dr. Aysel Çeliker, Mercedes-
Benz Türk İnsan Kaynakları Müdürü Salih

Ertör, Kurumsal İletişim Kısım Müdürü
Tülin Steinhäuser de katıldı. 

11 yılda 3439 öğrenciye ulaşan
proje

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Başkanı Prof. Dr. Aysel Çeliker, 11 yılda
Her Kızımız Bir Yıldız Projesi’nin 3439
öğrenciye ulaştığını belirterek, özellikle
kız çocuklarının eğitilmesinin ve sosyal
hayata atılmasının önemini vurgulayarak,
„Bu proje ile biz sadece eğitim desteği ve
finansal bir destek vermiyoruz. Çağdaş
yaşam düşünce biçimini ve ahlakını
aktarmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda
sosyal ve kültürel programlar
uyguluyoruz. Mercedes-Benz Türk’de 11
yıldır buna inanarak destek veriyor” dedi. 

17 ilden 200 öğrenciyle başladı
Mercedes-Benz Türk Satış ve

Pazarlama Direktörü Süer Sülün, 2004
yılında 200 öğrenci ile başlayan projenin
bugün 3434 öğrenciye ulaştığını
vurgulayarak, “Biz Mercedes-Benz Türk

Mercedes-Benz’in

Yıldız Kızları 
İstanbul’da

Süer
Sülün

Salih
Ertör

Aysel
Çelikel

Kızlarımız Türkiye’nin
geleceği 

Süer Sülün, kız çocuklarının
eğitimde ileri gitmesi ülke içinde
çok önemli olduğunu ifade etti:
“Kız çocukların eğitimde ileri
gitmesi, ülke içinde çok çok
önemli.  Bu kızlarımız geleceğin
Türkiye’deki önemli bir iş gücü,
beyin gücü olacak daha da
önemlisi gelecek jenerasyonun
bilinçli anneleri olacak. Hepinizin
yolu açık olsun, başarılar diliyorum
her şey gönlünüzce olsun.”

olarak gelişmiş bir ülke, rekabetçi
bir ekonomi daha da ötesi
yaşanabilir bir yer olabilmesi için
eğitimin öncelikli olduğunu
düşünüyoruz. Onun için 2004
yılından bu fikirden yola çıkarak
Her Kızımız Bir Yıldız Projesini
hayata geçirdik. O zaman 17 ilden
200 kız çocuğu ile başladık. 11
yıldır yolculuğumuz sürüyor.
Bugün itibariyle 53 il, 1000’i lise
200 üniversite öğrenci olmak
üzere 1200 öğrenci var. 11 yıllık
süre içerisinde 3434 bursiyerli
öğrencimiz oldu.  Bundan da çok
mutluyuz, gerçekten çok gurur

duyuyoruz. Bu 11 yıl içinde
teşekkür etmek istediğimiz kişiler
kurum ve kuruluşlar var. Başta
Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği bize yol gösterdi,
cesaretlendirdi, yanımızda oldu.
Başta rahmetli Türkan Saylan
hocamız olmak üzere bütün
yöneticilerine, başkanıma ve
çalışanlarına teşekkür ediyorum.
Bu süreçte katkı veren Mercedes
ben bayileri ve tedarikçileri var.
Onlarda bu projeye çok ciddi
katkılar verdiler. Onlara da
teşekkür ediyorum” dedi. ■

www.mercedes-benz.com.tr
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