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Terminal sorunlarına
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Şehirlerarası yolcu taşımacıları terminal sorunlarına çözüm bekliyor
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Yaşanan sorunlar; otogar çıkış veya
park ücretleri, yazıhane kiraları, ortak
giderler, alınan hizmetlerin yanı sıra

terminalin yeri veya büyüklüğünün uygun-
luğu, işletimi ve çevredeki trafik durumu
olarak taşımacıların karşısına çıkıyor. 

Taşımacıların en çok dile getirdiği
sorun ise otogar çıkış fiyatları. Bu sorunun
çözümüne yönelik ise tavan fiyat uygula-
ması istenir. Tavan fiyat yayınlansa da uyul-
maz.

Taşıma Dünyası birçok ilde terminal-
lerde yaşanan sorunları gündeme getiriyor.
Sektörün daha iyi hizmet vermesini sağla-
mak için hem mevzuat açısından hem de
işleyiş açısından yeni çalışmaların yapıl-
ması gerekliliğine inanıyoruz. 

Çözüm önerileri

• Tekel konumundaki terminallerin
tümüyle özelleştirilmesi yanlıştır. 

• İşlettirme sözleşmeleri hazırlanırken
taşımacıların görüş ve talepleri dikkate
alınmalı ve değerlendirilmelidir.

• Tarifeli taşımalarda terminal kullanma
zorunluluğu yeniden değerlendirilmeli.

• Terminalin yeri, büyüklüğü ve yapısı
konularında sonradan giderilmesi
mümkün olmayan yanlışlar baştan
önlenmelidir. 

● Şehirlerarası yolcu
taşımacılarının ana
gündemini çoğunlukla
terminallerde yaşanan
sorunlar oluşturur. 
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Bakan Yıldırım ile 
9 Şubat’ta buluşuyoruz
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Mevlüt 
İLGİN

İstanbul ve Ankara
temaslarımız

6’da

Mercedes-Benz Türk

63.055 adetle tarihinin en yüksek 
satış hacmini gerçekleştirdi

Mercedes-Benz Türk Direktörler
Kurulu Başkanı Britta Seeger:
“2015, zorlukların yılıydı. Geriye

baktığımızda, bu zorlukların üstesinden
geldiğimizi ve hedeflerimizi aştığımızı
gururla görüyoruz. Sonuçta, 2015 yılı

Mercedes-Benz Türk tarihinin en başarılı yılı
oldu. En yüksek satış hacmimizi, en yüksek
üretim adetlerimizi ve en fazla ihracatı
gerçekleştirdik. Bu başarıya çalışanlarımızın
ve yetkili bayilerimizin üstün katkıları
sayesinde ulaştık.

Britta Seeger 

Ulaştırma, Denizci-
lik ve Haberleşme
Bakanı Binali Yıl-

dırım, TOBB Türkiye Ka-
rayolu Yolcu Taşımacılığı
Meclisi üyelerinin içinde
yer aldığı şehirlerarası,
uluslararası, turizm ve
kentiçi yolcu taşımacıları
ile İstanbul Ticaret
Odası’nın ev sahipliğinde
9 Şubat Salı günü bir
araya geliyor. “Karayolu
Taşımacılığında Verimlilik
ve 2023 Vizyonu” adı veri-
len toplantıda taşımacılar,
Bakan Yıldırım’a yaşadık-
ları sorunları ve çözüm
önerilerini iletecekler. ■

Bakan Binali Yıldırım, yolcu 
taşımacıları ile İTO’da buluşuyor

6’da

2. el MAN TGS EfficientLine 
çekicilere lastik kampanyası 

2.el TGS EfficientLine serisi çekiciler, sıfır lastik
hediyesiyle MAN TopUsed’larda satışa sunuldu.
Seçili araçları kapsayan kampanya 15 Şubat 2016

tarihine kadar geçerli olacak. 6 adet sıfır lastik, yeni jantları
ile birlikte hediye edilecek. 

TopUsed Merkezleri: 
Ankara: MAN Kamyon ve

Otobüs Ticaret A.Ş. Esenboğa
Havalimanı Yolu 22. Km Akyurt /
Ankara. 

Tel: 0312 556 10 00
İstanbul Anadolu Yakası:

Orhanlı Mah. Katip Çelebi Cad.
Tuzla / İstanbul. Tel: 0216 394 44
25

İstanbul Avrupa Yakası: Ziya
Gökalp Mah. Altınşehir Yan Yolu
üzeri İkitelli / İstanbul. Tel: 0212 675 04 04

Konya: Ankara Cad. No:242 / Konya. Tel: 0332 346 00 46.
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Lojistik

Uluslararası Nakliyeciler
Derneği (UND) Başkanı
Çetin Nuhoğlu, Rusya ile
yaşanan kriz nedeniyle
sektörde “3T” olarak da
bilinen Turizm, Tarım ve
Ticaret sektör temsilcileri
ile bir araya gelen
Türkiye Bankalar
Birliği’ne; lojistik
sektörünün önemini
vurgulayarak 4’üncü T
olarak; ekonomiyi
taşıyan Taşımacılığın da
aynı kapsamda
değerlendirilmesi
çağrısında bulundu.

Suriye ve Mısır krizleri
sebebiyle Ortadoğu
taşımalarında, Rusya

ambargosu sebebiyle Rusya
ve Rusya üzerinden Orta Asya
taşımalarında sorunlar
yaşayan lojistik sektörü, krizin
etkilerini değerlendirmek
üzere Turizm, Tarım ve
Ticaret sektörleri (3T) ile bir
araya gelen ve sorunu bu
sektörlerle işbirliği halinde
atlatma kararını açıklayan
Bankalar Birliği’ne çağrıda
bulundu.

Taşımacılık olmadan
olmaz

UND Başkanı Çetin
Nuhoğlu, “Turizm, ticaret ve

tarım sektörü temsilcileri ile
bir araya gelen Bankalar
Birliği Başkanı Sayın Hüseyin
Aydın,  krizden etkilenen 3
sektör temsilcisinin katıldığı
toplantıda, Rusya krizinin
ekonomiye yansımalarına
ilişkin olarak, “Herkesin
kaybettiği ortamda biz
kazanmayız veya bizim
kazandığımız ortamda herkes
kaybetmiyor. Hep birlikte
sorun neyse, imkânlarımız
ölçüsünde bunları
yönetebileceğimizin altını
çizmek istiyorum" diyerek
çok yapıcı bir yaklaşım
sergiledi.

Rusya’nın, Türk mallarına
kapılarını kapatmasından en
fazla etkilenen sektörlerden
birinin de taşımacılık sektörü

olduğunu belirten Nuhoğlu,
“Transit geçişler için Hazar
geçişi kısa sürede devreye
sokularak Orta Asya
taşımaları büyük ölçüde
sorunsuz olarak
gerçekleştirilmeye başlanmış
olup Rusya sorununun
çözümü konusunda
beklentilerimiz iyimserdir.
Özellikle Habur sınır
kapısının bir ay süre ile
kapanması sonucunda
yaklaşık 1 milyar USD
değerindeki ihracatın geçişi
durmuş binlerce aracımız da
kontak kapatmak zorunda
kalmıştır. Geçtiğimiz hafta
itibariyle Habur’da geçişlerin
normale dönmesi ile bu sorun
da büyük ölçüde aşılmış
durumdadır” dedi. 

Çetin Nuhoğlu

28 Ocak 2016 tarih ve 29607 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanan
Başbakanlık  Genelgesi ile Lojistik
Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)
öncelikli dönüşüm programları
arasında yer alan “Taşımacılıktan

Lojistiğe Dönüşüm Proğramı”nın eylem
planında “Lojistik Strateji ve Kurumsal
Yapılarının Oluşturulması” politikası yer
alıyordu.

8 Bakanlık Müsteşarı, TOBB ve TİM
Başkanları kurulda yer alacak 

Söz konusu politika çerçevesinde lojistik ile
ilgili iş ve hizmetlerde faaliyet gösteren kamu
kurum ve kuruluşlarının üstlenecekleri rolleri
belirlemek, müşterek konularda eşgüdüm tesis
etmek, ortak karar alınmasını gerektiren
hallerde prensip kararları almak ve lojistik
mevzuatı düzenlemelerinin koordinasyonunu
sağlamak üzere; UDH Bakanlığı Müsteşarı’nın
başkanlığında Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı
ve Kalkınma Bakanlığı müsteşarları ile TOBB
Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi
Başkanı’nın katılımlarıyla “Lojistik
Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu. 

Lojistik Koordinasyon Kurulu
oluşturuldu

UND’den Bankalar Birliği’ne
4T Çağrısı

Çalışma usul ve esasları
belirlenecek 

• Kurulun görevleri; çalışma
usul ve esasları, yıllık toplantı
sayıları ile toplantı zamanları
kurul tarafından belirlenecek. 

• Sekretarya hizmetleri ve
alınan kararların ilgili
kurumlarca uygulanmasının
takibi ve koordinasyonu UDH
Bakanlığı, Demiryolu
Düzenleme Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülecek. 

• Kurul bünyesinde genel
müdür seviyesinde çalışma
grubu oluşturulacak. İhtiyaç
duyulması halinde daha alt

seviyede çalışma grupları da
kurulabilecek. Diğer kamu
kurum ve kuruluşları ile sivil
toplum kuruluşları ve özel sektör
temsilcileri çalışma grubuna
dahil edilebilecek. 

İhtiyaç duyulan her destek
sağlanacak

Kurul tarafından
yürütülecek çalışmalarda ve
alınan kararların
uygulanmasında ihtiyaç
duyulacak her türlü destek ve
yardım, bütün kamu ve
kuruluşlarınca titizlikle
sağlanacak. ■

Aralık 2013’te
Endonezya’nın Bali
şehrinde toplanan
Dünya Ticaret Örgütü
Türkiye’nin talebi ve
yoğun çabaları
sonucunda transitte
ayrımcı kısıtlamalar
yapılamayacağını
karara bağlamış ve ülke
parlamentolarının onay süreci
başlamıştı. 

Uluslararası ticaretin temel
şartlarından biri olan “Transit
Serbestisi” kuralının, 162 ülkede

daha etkin şekilde uygulanmasını
sağlayacak olan Anlaşma, TBMM
onayından geçerek 27 Ocak’ta Resmi
Gazete’de yayınlandı.

Türkiye de söz konusu Anlaşmayı
TBMM onayından geçirerek “Ayrımcılık
yapmayan Transit Ülke” olmanın
sorumluluğunu 69’uncu ülke olarak
yerine getirdi. Bu anlaşmaya 39 ülkenin
daha onay vermesi ile kararı ihlal eden
ülkelere yaptırımlar da başlayabilecek.

Türkiye, şimdi aynı Anlaşmaya onay
veren Avrupa Birliği üye ülkelerinden bu
anlaşmanın gereği olarak sadece Türk
araçlarına uyguladıkları ayrımcı
kısıtlamalara son vermesini istiyor…

UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, aynı
anlaşmanın yakın zamanda AB tarafından
da onaylanmasının transit engellerin
aşılmasında tarihi bir fırsat
oluşturduğunu söyleyerek “Tüm
kurumlarımızla AB üyeleri nezdinde ikili
veya komisyon nezdinde girişimleri
başlatmamızın zamanıdır. Ülkemizin dış
ticareti taşıma engelleri ile baskı altında
tutuluyor, araçlarımızdan çok yüksek
ayrımcı ücretler alınıyor ve Avrupa’nın en
çevreci filosunu olan araçlarımız
karayolundan geçirilmeyip trene binmeye
zorlanıyor. Ekonomi Bakanlığımızın
çabaları ile Dünya Ticaret Örgütü bu

konuyu ana gündem maddesi olarak ele
aldı ve önemli bir milat olacak şekilde
transite geçişte ayrımcılık yapılamaz”
dedi.

Bu önemli kararın alınmasını sağlayan
Ekonomi Bakanlığına TBMM’de konuya
sahip çıkan tüm milletvekillerine teşekkür
eden UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, üye 28
ülke adına AB’nin de onay verdiği bu
anlaşma için AB üyesi ülkelerdeki
yetkililere seslendi:

EY AB ÜYE YETKİLİLERİ!
AB ve Türkiye bu anlaşmaya imza

koymuş ve parlamentolarından geçirmiş
iki taraftır.

• Avrupa’nın en genç ve çevreci
filosuna “ülkemden geçemezsin”
demekten vazgeçin! 

• “Sadece Türk araçları trene binmek
zorunda” demekten vazgeçin! 

• Araçlarımızdan aldığınız Deli
Dumrul paralarından vazgeçin!

• BU ENGELLERLE TÜRK İHRACATI
KADAR KENDİ TİCARETİNİZE DE ZARAR
VERİYORSUNUZ. BİNDİĞİNİZ DALI
KESMEYİN!

Taraf olduğumuz Gümrük Birliği
kapsamında serbest dolaşım hakkı olan
Türk malların taşınmasını engellemeniz
hukuksuzdur. Bunu şimdi Dünya Ticaret
Örgütü de söylüyor. 

Geçtiğimiz Kasım ayında yapılan G20
Liderler Zirvesi’ne İş dünyası tarafından
sunulan B20 taleplerinin ilk sırasında yer
alan transitin kolaylaştırılması çağrısını da
duyun ve İŞ DÜNYASINA KULAK VERİN!”
dedi. ■

UND TİCARETE ZARAR VEREN
AYRIMCI ÜLKELERE SESLENDİ:

“Artık Türk araçlarına
ayrımcılık yapamazsınız!”

Sektörümüzü de gözetmeli
“İçinde bulunduğu Bankalar

Birliği Yönetiminin ekonomideki
gelişmelere duyarsız kalmadığını,
ekonomiyi taşıyan lojistik sektörünü
de gözetmesi gerektiğini belirten
Nuhoğlu şöyle konuştu: “Lojistik
konusu ilk kez 10. Beş Yıllık Kalkınma
Planında hedefler arasında yer almış,
Başbakanımız tarafından açıklanan
öncelikli dönüşüm programlarından
biri olarak ilan edilmiş ve yoğun bir
çalışma başlatılmıştır. Özellikle
uluslararası taşımacılar ülkemiz
ihracatını dış pazarlara en hızlı ve
ekonomik şartlarda ulaştırarak çok
stratejik bir rol üstlenmektedir.
Dönemsel krizlerde zaman zaman
sıkıntılar yaşayan sektörümüz bu
konuma yaklaşık yüzde 90 oranında
kendi imkanları ile ve desteksiz

ulaşmıştır.  
Ülke ihracatını en rekabetçi

şartlarda taşımanın yanında
sektörümüz, 2014 yılında gerçekleşen
50 Milyar dolar tutarındaki hizmet
ihracatında, Turizm sektörünün
ardından 14,4 milyar USD ile
ekonomiye katkı sağlayan Hizmet
İhracatçısı sektörler arasında 2.
sırada gelmektedir. Sadece bu rakam
bile sektörümüzün mevcut krizden
etkilenen 3T ile bir bütünlük içinde
dikkate alınması ve değerlendirilmesi
gerektiğinin kanıtını
oluşturmaktadır.

Bölgesel lojistik merkez

Sektörümüz yaşanmakta olan
güncel krizlerin ilk dalgasını
savuşturmuş, kalıcı hasarların
oluşmaması için artçı etkilerle

mücadele edilmeye çalışılmaktadır.
Kamu yönetimi Lojistik sektörünü bu
gözle izlemeye devam etmektedir.
Bankalar Birliğimiz de bölgesel
lojistik merkez ve bölge ticareti için
en stratejik transit güzergahı olma
potansiyeli olan ülkemizde
taşımacılık sektörünü izlemeye,
desteklemeye özen göstermelidir.
Bankalar Birliği Başkanı’nın da ifade
ettiği gibi, ülke varlıklarının ve
kazanımlarının en iyi şekilde
korunması amacıyla finans
sektörünün böyle dönemlerde
olumsuz etki altında kalan
temsilcileriyle iş birliği yapması
yararlı olacaktır. Krizden etkilenme
oranı ve stratejik önemi dikkate
alındığında taşımacılık sektörü
işbirliği yapılacak en öncelikli
sektördür.  Bu duyarlılığı sektörümüz
adına bekliyoruz…” ■

Anadolu Isuzu’dan, yılın ilk teslimatı Samsun’da

3 firmaya 22 araç teslim etti 

Uluslararası Yılın Ticari Aracı Ödülü 

Transporter üçüncü
kez kazandı 

9-10’da

Biz ne havlu atacağız 
ne de kenara çekileceğiz 

TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy:

B2 belgeli taşımalara
günde bir sefer 
sınırlaması

Satış ve Pazarlama Direktörü
Fatih Tamay

Bu yıl daha fazla 
sahada olacağız

8’de

8’de

TOFED: Kaptanlara yıpranma hakkı istedi 

4’te

4’te

Manisa Seyahat’e Safir

İtimat Turizm’e 7 Prestij

Muğla Bayır Kooperatifi’ne
10 Temsa Prestij City  

Temsa’dan teslimatlar

3291 Scania satışı yaptı
Doğuş Otomotiv 2015’te

10’da
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Bu bağlamda; ülkemizde
ve bölgemizde,
ekonomik gelişimin

hızlanması ve siyasi istikrarın
derinleşmesine paralel
izlenecek doğru sosyal
politikalar, yerinde
kullanılacak ‘teknik imkanlar
ve argümanlar’la beslenerek
gerçekleştirilecek olan büyük
ölçekli yatırımlarla ‘deniz
ulaşımı’ bölgesel çapta,
bütün tarafların faydasına bir
itici güç ve temel hizmete
dönüştürülebilir. Bütün bu
yaklaşımlar ‘2023 Vizyonu’
ve ‘Paris-Berlin-Londra-
Moskova-Pekin-Yeni Delhi’
yayının çevrelediği
coğrafyadaki en büyük
ekonomik güç olma
perspektifi ile bütünlüklü ve
birbirini doğrular-besler niteliktedir.
İstanbul’umuz bütün bu coğrafyanın aslında;
sosyal-politik-ekonomik-kültürel-coğrafik
anlamda ‘doğal merkezi’ konumundadır.
İstanbul’da yaşıyor olmamız ve İstanbul’un bir
parçası olmamız, bütün bu sorumlulukları,
faydaları, maliyetleri, riskleri ve fırsatları bize
muhatap kılmaktadır. Daha ‘sağlıklı bir
yaşanabilirliği’ ancak bütünlüklü bir bakış
açısı, ‘insan odaklı bir yaklaşım’, uzun vadeli
politikalar, kendi perspektifimizi geliştirebilme
düşüncesi ve ‘sürdürülebilir’ bir kavrayış ile
yakalayabileceğiz. 

Aşırı yüklü karayolu
İstanbul’da modal dağılımda, yüzde 20

olması gereken deniz ulaşımı payının çok
gerisinde olduğumuz gerçeği ile karşı
karşıyayız. Bu durum; ‘ulaşım bazlı’ olarak
adeta ‘denizin kıyısında denize bakmadan
yaşamak’ olarak açıklanabilir. İstanbul’daki
modal dağılımda karayolu aşırı yüklü bir paya
sahipken, karayolunda ‘özel otomobil’
kullanım payı da çok yüksek bir orana
sahiptir. Bu; karayolu trafik güvenliğini tehdit
eder boyutlarda sonuçlara yol açarken, bütün
İstanbul halkını alabildiğine konfor-güvenlik-
dakiklik gibi parametrelerden sürekli olarak
feragat etmeye zorlamaktadır. Toplu ulaşıma;
bütün ulaşım modlarında yönelmek ve bu
anlamda daha entegre, konforlu, dakik,
güvenli bir hizmeti sunabilmek kısa vadede
gözle görülür geri dönüşler almamızı
sağlamaktadır ve sağlayacaktır. Bu yılın genel
verilerine baktığımızda; Şehir Hatları Genel
Müdürlüğü’nün rakamlarına göre ‘şehiriçi
denizyolları’mızın ancak yüzde 10’luk

doluluk kapasitesi ile
çalıştığını görmekteyiz.
Bu kapasitenin; yüzde
50’lik düzeylerde dahi
kullanılması, ilaveten
kabaca bir milyon
yolcunun denizyoluna
çekilmesi demektir.
Ortalama; İstanbul’da
bir otomobilin 1 ila 2
yolcu taşıdığını
düşündüğümüzde; bu
‘trafikten 500-600 bin
aracın’ çekilmesi demek
olacaktır. Katıldığım
bütün TV-radyo
programları ve demeç
verdiğim gazete-dergi ve
net portallarında;
‘köprülerde devam eden
geniş çaplı tadilatlar
neticesinde ortaya çıkan

talebin deniz ulaşımına yönlendirilmesi’
fırsatının doğduğunu ve bunu doğru
yönetebileceğimizi ifade ettim, rakamlarla
açıkladım ve yorumladım. Eşsiz bir Boğaz’a
sahip olup da trafik yönünden burayı atıl
vaziyette bırakıyor oluşumuzun
tutarsızlıklarını ortaya koydum. Boğaz
yolumuzu kullanan uluslararası büyük tonajlı
yük gemilerinin daha akılcı yöntemler ve
ileride hayata geçirilecek büyük yatırımlarla -
deniz ulaşımını İstanbul için ideal seviyeye
ulaştırmamız anlamında- Boğaz trafiğine
oluşturabildiği olumsuz etkilerin tamamen
bertaraf edilebileceğini ifade ettim.

Suyolunu yeterince kullanmak
Yakın geçmişte denenen ‘Boğaz’da kıyıya

paralel’ seferler, (Şehir Hatları vapurlarınca
Beşiktaş-Ortaköy-Arnavutköy-Bebek vb.) akılcı
bir düşünceydi ve gerekliydi. Fakat bu tam
olarak istenen sonuçları vermedi. Burada;
paralel hatlar boyunca sefer yapacak olan
araçların büyüklüğü, talebin iyi yönetilmesi ve
benzeri hususlar önemlidir. Mesela; Boğaz
sahil boyunca birçok noktada yeterli genişlikte
olmayan karayolu hatları üzerinde özellikle
yoğun saatlerde; yürüme mesafesiyle on
dakika olan Beşiktaş-Ortaköy güzergahı 30
dakikada aşılamayabilmektedir. Bu anlamda;
Beşiktaş’tan iyi yönlendirilmiş bir talebe
binaen ortaya konan hizmetin sonucu olarak
minimum bekleme süreleriyle kalkacak
optimum büyüklükteki bir şehir hatları aracı
20 dakikalık bir yolculuk sürecinde, gerekli
duraklara uğrayarak Bebek’e ve benzer
şekilde diğer iskele duraklarına uğrayarak
yolcu taşıyabilecektir. Bu itibarla; halkımızın

ulaşım talebi; doğru saat aralıkları-doğru
güzergahlar ve doğru araç filoları ile
yönetildiği takdirde, kıyıya paralel hat
uygulamasının ‘Boğaziçi deniz ulaşımı’mızda
etkin ve verimli bir şekilde uygulanabileceği
kanaatindeyim.

Uzun mesafelerde de denizyolu 
Yine aynı şekilde; Deniz Otobüsleri iç

hatlarının yaptığı Bostancı-Bakırköy, Maltepe-
Bakırköy, Bostancı-Kabataş ve benzeri
seferlerle önemli bir yolcu taşımacılığı
gerçekleştirilmekte, üst düzey konfor şartları
sağlanmakta ve zamandan önemli kazançlar
elde edilmektedir. Örneğin; karayolu ulaşım
modu ile -ister özel araç, isterse toplu
taşımayla- bir Bostancı-Bakırköy mesafesi
saatler alan bir yolculuğu ve trafiğe eklenen
ekstra yoğunlukları ifade etmektedir. Aynı
güzergah deniz ulaşımı ile ortalama 45
dakikalık zaman değerleri ile alınabilmektedir.
Bu seferlerin yaygınlaştırılması,
alternatiflendirilmesinin yollarının bulunması;
bizlere karayolundan çekilecek önemli bir
yükü, zamandan büyük ölçülerde kazancı ve
insanlarımıza daha üst konfor
parametrelerinde hizmeti ifade etmektedir. Bu
hatlar üzerinde; maliyet-zaman-arz/talep
ilişkisi-konfor gibi ölçekler bazında optimum
bir hizmet düzeyini yakalamak mümkün
görünmektedir. 

Gelişmeyle doğru orantılı büyüme
Gayri safi milli hasılası hızla artmakta

olan ülkemizin, her alanda kapasitesi
artmakta, ticaret hacmi büyümekte, komşuları
ve gelişmiş, gelişmekte olan ülkelere ihracatı
artmakta, eğitim düzeyi yükselmekte, yöresel,
ülkesel ve bölgesel entegrasyon ekonomik
parametreler itibariyle gelişmektedir.
Ülkemizin önümüzdeki on yıl içerisinde gayri
safi milli hasılasının iki katına çıkacağı
öngörülmektedir. Bu noktada; eğitim
sistemimizin içeriğinin geliştirilmesi, Ar-Ge
faaliyetlerinin arttırılması, enerji kaynaklarının
etkin kullanımı, sosyal politikaların nitelikli
olarak geliştirilmesi, temel hizmet
parametrelerinin devlet eliyle halka eşit,
doğrudan ve azami ölçülerde sağlanması,
sosyal-kültürel-teknik bütün kaynakların aktive
edilmesi ve eşgüdümünün sağlanması,
ulaştırma sisteminin sorunlarını minimize
etmiş ve fonksiyonel bir seviyeye taşınması ve
enerjinin taşınımı konuları bizim için SWOT
analizi (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve
tehditler) bağlamında çok iyi etüt edilmesi
gereken konulardır.

Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu ve
başarılı bir hafta dilerim. ■

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

mustafa.ilicali@ibb.gov.tr

Şehirleşme, İstanbul ve Ulaştırma Sisteminde Türel Dağılım - 11

anuray59@gmail.com

Akif
Nuray

Ne Kadar
Hasar O

Kadar Prim!

Bu hafta konumuz sadece Trafik
Sigortası. Mayıs 2015'ten bir
parça: “…Araç sayımız 19

milyona çıktı. Trafik kazalarında oluşan
mali ve bedeni hasarlarımız yıllık
gelirimizin yüzde 2'sine yaklaştı, Ar-Ge
harcamamızın 2 katı. 450 milyon
nüfuslu AB'de yılda 26 bin kişi ölürken
77 milyonluk Türkiye'de yılda 12 bin
kişi ölüyor (kazayı izleyen 30 gün
dâhil). 3 kat fazla ölüyoruz...” 

Bir parça da Ağustos 2015'ten: “…
Trafik sigortası kapsamındaki bedeni
hasarlar 2011'den beri SGK tarafından
karşılanıyor. Şimdi dikkat! 

SGK, 2014 yılında 0,5 milyar TL
prim payı almış bu yükümlülük için ve
de 2,2 milyar TL hasar ödemiş.
Sigortacıların kârı yüzde 440! Yeni bir
düzenleme daha var; araçların kazadan
dolayı oluşan değer kaybı da tazminata
eklendi. Şimdi sigortacılar, bu nedenle
primleri de arttıracaklar. 

Hala zarardan bahsetmelerine
inanmak zor, değil mi? 

Poliçelerinizi iyi inceleyin…” 
*  *  *

Trafik sigortasında fiyat rekabeti
serbest bırakıldı 2014 yılında. Primler
fark etmeye başladı. Kısa zaman içinde
sigorta şirketleri zarar şikayetlerine
başladılar. Bedeni hasarları 2011'den
beri devlete devirdiler.

Bu hasarın tüm millet tarafından
ödendiğini bilsinler, zarardan
bahsetmekten vaz geçsinler. 

Primden hasara kadar giden süreçte
pek çok yanlışlık olduğu ortaya çıktı. 

Mahkemelerin tazminat
hesaplamalarının standart olmadığı bile
görüldü, düzeltildi. Şimdi bir Bedeni
Hasar Tarifesi var.

Bazı sigortalıların hasar
yapmadıkları, bazılarının ise misli misli
hasarlar yaptıkları görüldü. Hakkaniyeti
sağlamak için prim kriterleri
genişletildi. Bunlar müşteri
segmentasyonunu ortaya çıkardı. Bu
sayede, mesela, benim yıllardır hasar
yapmadığımı gördüler ve de primimi
azalttılar. Böylece ben, yıllar boyunca
olduğu gibi, başkalarının da hasarını
ödemekten kurtuldum. Artık o kişilerin

yüksek hasarları onların ödeyecekleri
yüksek primden karşılanacak, benim
primimden değil. 

Hiçbir sigortalı artık kendine sanal
hasar yazdırmayacak ve Anlaşmalı
Tutanak yolsuzluğu ortadan kalkacak.
Yolsuzluk yüzde 45'e inmiş durumda.  

Hakkaniyetli oldu.
Sigorta şirketlerinin yapacakları

hâlâ çok… 
Kamu yönetimi ile ortak

çalışacaklar ve yeni sürücü yasasındaki
ilkokul mezunu sürücülük olanağını
gözden geçirecekler, ortaöğretim
düzeyine çıkaracaklar. 

Sabit yüzde 10 olan Değer Kaybı
Oranını, aracın kasko değerine bağlı
olarak değişen orana çevirtecekler. Lüks
aracın değer kaybı oranı daha yüksek
olacak ve primi de yükselecek.
Mercedes'in değer kaybını Dacia
sahipleri ödemeyecek.

Yüksek primler şehir trafiğinde
kullanılan yaşlı ticari araçları
yeniletecek ve sürücülerini
kalitelendirecek.

TSB (Türkiye Sigortalar Birliği) de
TBB (Türkiye Bankalar Birliği)
kalitesinde sektör raporu yayımlayacak
ki; biz, sigortalılar ve kamuoyu,
sigortacılığın gidişatını bankacılığı
izleyebildiğimiz kalitede izleyebilelim. 

Sigortacılığın bağlı olduğu Hazine
Müsteşarlığı koordinasyon görevini
hızlı ve verimli şekilde yerine getirecek,
yönetsel bütünlüğü sağlayacak. 

"Hasara Uyumlu Prim" 
Bu sayede; kaliteli sürücüler, genç

araçlar, karayolu altyapı kalitesi, yeterli
hastaneler, basiretli sigorta şirketleri,
başarılı işletmelerimiz, ilgili orta ve
yükseköğretim kurumlarımız, sektör
çalışanlarımız değer kazanacak. 

Trafiği yöneten 19 tane kamu ve
özel kurumun başarısı artacak.

Trafik güvenliğimiz, ulaştırma
verimliliğimiz, lojistik kalitemiz artacak. 

Primler azalacak. 19 milyon adetlik
zorunlu pazarı doğru yöneteceğiz, hep
beraberce.

Sigortalı yaşam dilerim. ■

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,
personelini eğitimden geçirdi. Ulaşım
Park AŞ’ye bağlı 350 şoförün

kullanacağı; doğalgazlı, çevreci, kütüphaneli
ve bisiklet aparatlı yeni otobüslerle ilgili eğitim
Karsan firması tarafından verildi.  

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
İbrahim Karaosmanoğlu, Toplu Taşıma
Dairesi Başkanı Salih Kumbar ve Ulaşım Park
AŞ Genel Müdürü Yasin Özlü ile eğitim gören
personelle bir araya geldi.  

Vatandaşların güler yüzlü karşılanmasını
isteyen Başkan Karaosmanoğlu, “Sizler
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı’nı temsil
ediyorsunuz. Vatandaşlarımızı güler yüzlü
karşılayın. Vatandaşlarımızın canları sizlere

emanet. Can taşıyorsunuz, yollarda çok
dikkatli olun” uyarısında bulundu.

Otobüslerin vatandaşların vergisiyle
alınmış kamu malı olduğunu belirten
Karaosmanoğlu, şoförlere otobüslere gözleri
gibi bakmasını istedi. ■

“Otobüslere gözünüz gibi bakın”

e-komobil ile durakta
beklemeye son

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma
Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen e-
komobil projesiyle Kocaeli’de yaşayan

vatandaşların yolculuklarını planlı, en doğru
bilgilerle keyifli bir şekilde yapabilmeleri sağlanıyor.
Android ve İOS akıllı telefonlarda kullanılabilen
projeyle durakta bekleme süresi en aza inerken,
yolculuğunun ne kadar süreceği, hangi hatları
kullanacağı, hangi durakta binip hangi durakta
ineceği gibi birçok bilgiyi anında öğreniliyor. 

Online olarak araçlardan alınan GPS verileri
doğrultusunda duraklara yaklaşan araçlara ait hat,
durağa yaklaşma bilgileri, durak sayısı ve bekleme
süresi olarak sunuluyor. ■

İbrahim Karaosmanoğlu

Sakarya’da 

Toplu Taşımada 
Maksimum Memnuniyet

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım
Dairesi Başkanlığı toplu taşımada
vatandaş memnuniyetini maksimum

seviyeye ulaştırmak için çalışmalarını
aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda şehirde
toplu taşımada görevli personele eğitimler
veriliyor. İletişim, stres yönetimi ve öfke
kontrolünü sağlama konularında eğitsel
çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten
Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil,
hedeflerinin toplu taşımada yüzlerin daima
gülmesi olduğunu söyledi: “Yüzlerin daima
güldüğü bir toplu taşıma hedeflemekteyiz.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki
Toçoğlu’nun özel talimatıyla
çalışmalarımızda vatandaşlarımızın
memnuniyetini gözetiyoruz. Şoförlerimize
çok çeşitli eğitimler sunuyoruz. İlk olarak
540
şoförümüze
eğitim verdik.
Eğitsel
çalışmalarımız
devam
edecek.” ■

Fatih
Pistil
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Kayseri’de 500 adetlik
plaka ihalesi 

Servisçilik yapmak isteyenler için Büyükşehir
Belediyesi büyük bir fırsat sunuyor. Büyükşehir
Belediyesi öğrenci servisi ve personel servisi

işletmecilik hakkı için ihale yapacak. İhaleler öğrenci
servisi işletmeciliği için 3 Şubat Çarşamba günü,
personel servis işletmeciği için ise 24 Şubat Çarşamba
günü yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi, öğrenci servisi (S plaka)
veya personel servisi (P plaka) sahibi olmak isteyenler
için önemli bir ihale gerçekleştiriyor. Konuyla ilgili ilk
ihale 2 Şubat Salı günü yapılacak. 250 adet öğrenci
servisi (S plaka) işletmecilik hakkı açık teklif usulü
ihale ile isteklilere tahsis edilecek. 

24 Şubat Çarşamba günü ise 250 adet personel

servis aracı (P plaka) işletmecilik hakkının açık teklif
usulü ihale ile tahsisi yapılacak. 

Her iki ihaleye de gerçek ve tüzel kişiler
katılabilecek. Detaylı bilgiye Büyükşehir Belediyesi
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Gelir Şube
Müdürlüğü'nden ulaşılabiliyor. ■

KKTC Ulaştırma Bakanlığı Heyeti,
Toplu Taşımacılık Master Plan
Çalışmaları için, Büyükşehir

Belediyesi’nin uyguladığı Toplu
Taşımacılık Modelini incelemek üzere
Eskişehir’e geldiler. 

KKTC Ulaştırma Bakanlığı Plan Proje
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nazmiye Çelebi
başkanlığındaki heyet Büyükşehir
Belediyesini ziyaretlerinde, Başkan Vekili
Emre Genç tarafından ağırlandı. Heyet
Başkanı Nazmiye Çelebi, Eskişehir’in
sosyal yapısı ve öğrenci kenti olması
yönünden KKTC’ye benzer olduğunu
belirterek, “ Toplu taşımacılık alanındaki
başarılı uygulamalarınızı biliyoruz.
Hazırlayacağımız toplu taşımacılık
master plan çalışmalarında Eskişehir
modelinden yararlanacağız” dedi.

Aralarında KKTC Polis Genel
Müdürlüğü Trafik Müdürü Ahmet
Beşerler ve Kıbrıs Türk Kamu Araçları

İşletmecileri Birliği( Kar-İş) Başkanı
Menteş Aytaç’ında bulunduğu heyet,
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire
Başkanı Şenol Ertan, ESTRAM Yönetim
Kurulu Başkanı Erhan Enbatan ve
yetkililerin hazırladığı sunumu izledi. ■

Antalya Büyükşehir
Belediyesi, Antalya
merkezi ve ilçeler arası

uygulama bütünlüğünün
sağlanması, servis
taşımacılığının geliştirilmesi ve
disiplin altına alınması,
denetimin etkin ve verimli
yapılması, korsan taşımacılığın
önüne geçilmesi amacıyla
İbradı, Elmalı, Demre, Finike,
Kaş, Kumluca, Gazipaşa,
Alanya, Gündoğmuş, Kemer,
Korkuteli, Manavgat, Serik’te
öğrenci, personel ve ücretsiz
müşteri servis taşımacılığında
bulunan araçlara tahdit
getiriyor.

Büyükşehir Belediyesi

Ulaşım Planlama ve Raylı
Sistem Dairesi Başkanlığı’ndan
yapılan açıklamaya göre, C
plakalı araçlara tahdit
getirilmesi sürecinin usul, esas
ve şartlarının belirlendiği
UKOME kararınca; ilçelerdeki
servis taşımacıları tahditli plaka
almak için başvurularını 1
Şubat 2016-30 Mart 2016
tarihleri arasında Büyükşehir
Belediyesi’nin İlçe Hizmet
Birimi Şube Müdürlüklerine
yapacak.

Tahdit kapsamı, isteklilerde
aranacak şartlar, başvuru şekli
ve sürecine ilişkin detaylar
www.antalya.bel.tr adresinde
yayımlanacak.  ■

KKTC’ye toplu taşmacılıkta
Eskişehir modeli 

Türkiye’nin İlk Elektrikli
Otobüsleri Konya’da

Türkiye’de ilk elektrikli otobüs ihalesini gerçekleştiren Konya
Büyükşehir Belediyesi, yerli üretim olan elektrikli otobüsleri
teslim aldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, toplu
ulaşım alanında her zaman son teknolojileri ve yenilikçi çözümleri
takip ettiklerini belirterek, ulaşım filosunu doğalgazlı otobüslerin
ardından Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsleri ile güçlendirdiklerini
söyledi.

Anadolu’da ilk tramvay sistemini kuran Konya’da geçtiğimiz
yıl ilk bataryalı tramvay (katanersiz) sistemini hayata geçirdiklerini
vurgulayan Başkan Akyürek, elektrikli otobüslerle Türkiye’de
çevreci ve yenilikçi örnek bir çalışmaya daha imza attıklarını
vurguladı. Test sürüşleri sırasında çok olumlu geri bildirimler
aldıklarını belirten Başkan Akyürek, enerji tüketimi düşük, verimli
ve çevre dostu 4 aracın Konya için hayırlı olmasını diledi. ■

  

 
 

 
 

Volkswagen Transporter 
“Uluslararası Yılın Ticari Aracı”

www.vw.com.tr
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İSAROD’un üyelerine özel olarak düzenlediği eğitim
semineri başarı ile yapıldı. Yaklaşık 200 üye ilkyardım,
takım çalışması, liderlik, insan ilişkileri alanlarında

eğitim aldılar. Karsan ve Continental firmaları
sponsorluğunda Şile’de 2 gün verilen eğitimler esnasında
üyelerimiz oldukça güzel zaman geçirdiler. Aynı
zamanda birbirleri ile tanışma ve kaynaşma imkanı

bulan üyeler sektörün yaşadığı sorunlarla ilgili görüş
alışverişinde bulundu. Toplamda seminere katılan üye
sayısının 5 bini aştığı bildirildi. Eğitim çalışmalarının
devam edeceği belirtildi. 

Eğitim seminerinin ardından İSAROD Başkanı
Hamza Öztürk, kendilerini yalnız bırakmayan Esnaf
Dergi’ye teşekkür etti ve katılımcılara sertifika verdi. ■

İSAROD eğitim
semineri yapıldı
İSAROD eğitim

semineri yapıldı

Antalya’da 14 ilçede 

Servis araçlarına tahdit geliyor
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4 ❭❭Yolcu Taşımacılığı

İstanbul ve Ankara
temaslarımız

TOFED’in sadece son bir haftada İstanbul ve
Ankara’da yaptığı girişimler hakkında
okuyucularıma bilgi vermek istiyorum. Genel

Başkanımız Birol Özcan ile İstanbul Valisi Vasip
Şahin görüştü. İstanbul’da mahalle ve sokak
aralarında terminal zorunluluğunu kullanmadan,
terminallere uğramadan, hiçbir denetim yapılmadan,
sokak aralarında yolcu indirip bindirerek yaptıkları
korsan  taşımacılık ile ilgili randevu istemişti. İstanbul
Valisi ile özel görüştükten sonra Trafikten Sorumlu
Emniyet Müdür Yardımcısına yönlendirildik. Birol
Özcan, Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Özcan
ve ben İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısından üç
konuda destek istedik. Birincisi, İstanbul’dan, T
belgesi olmadan T belgesi olmayan mahalle ve sokak
arasından kalkış ve varış yeri olarak kullanılan
yerler… İkincisi, Türkiye genelinde D 4 belgesi ile
ilinden ilçesine ya da 100 kilometrelik şehirlerarası
kısmında çalışması gereken ve tek bir ilin yolcusunu
taşıma hakkı olan, ama Türkiye’nin her yerinden her
yerine yolcu taşınmasının önüne geçilmesi…
Üçüncüsü de D2 firmalarının İstanbul’un içinde hem
D1’lerin görev alanına girmelerinin ve belediye
otobüs duraklarında yolcu indirme bindirme
yapmalarının önlenmesini istedik. İstanbul Emniyet
Müdür Yardımcısı bize destek vereceğini söyledi. 

21 Ocak’ta TOFED Başkanı Sayın Birol
Özcan’ın, başkanlığında AVTER temsilcisi Sayın
Haluk Tan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Hukuk
Başdanışmanlığına atanan Veysel Uçum’u ziyaret
ettik. Veysel Uçum’a TOFED’i ve IPRU’yu tanıtan
birer dosya sunduk; ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’dan TOFED ve IPRU heyetleri
adına randevu talebinde bulunduk. Yine aynı
görüşmede, yapılması düşünülen yeni anayasa
çalışmaları sürecine mesleki bir sivil toplum örgütü,
TOFED olarak katılma isteğimizi belirttik. Bu
talebimiz son derece olumlu karşılandı. 

Çalışma Bakanına ziyaret
26 Ocak’ta, Sayın Birol Özcan’ın başkanlığında

ben, Genel Başkanvekilimiz Mustafa Sarı, Genel
Başkan Yardımcımız İrem Bayram, Mustafa Özcan
ve Ankara’dan DYK üyemiz Necdet Fırat ile birlikte
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Süleyman
Soylu’yu ziyaret ettik. Bizi çok sıcak bir şekilde
karşılayan Sayın Bakan’dan, otobüs kaptanlarının 20
yıl çalışıp 25 yıl çalışmış gibi emekli olmaları hakkını
istedik. Senede 90 günün devlet tarafından
primlerine ilave edilmesi gerektiğini, bu konuda
pilotlara hak tanındığını, otobüs şoförlerine de bu
hakkın tanınması gerektiğini söyledik. Bakan
Müsteşarı Ali Kemal Sayın, iki sayfalık rapor
hazırlamamızı istedi. 

Sayın Bakan’dan; TOFED olarak taahhütte
bulunduğumuz ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı
Meclisi’nde oybirliği ile kabul edilen Taşımacılık İş
Yasası’nın çıkarılmasını istedik. Bu konuda ortak
çalışma yapılacak. 

Kara Ulaştırmasından Sorumlu Ulaştırma
Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına yeni atanan Şaban
Atlas’ı da ziyaret ettik. Kendilerine TOFED’i, IPRU’yu
ve TOSEV’i tanıtan dosyalar sunduk. Özellikle korsan
taşımacılık konusunda yardım ve desteklerini istedik.
Hemen ardından Karayolu Düzenleme Genel
Müdürlüğü’ne atanan Hamza Demirdelen’e korsan
taşımacılık ile ilgili dosya sunduk. Bu dosyada
özellikle Ulaştırma Bakanlığı’nın uhtesinde belediye
ve sektör temsilcilerinden oluşan bir komisyonla
terminallerin yapımına ve işletilmesine karar
verilmesiyle ilgili talebimiz de yer alıyordu.
TOFED’in aktif görev alacağı Karayolu Yolcu
Taşımacılığı ve Karayolu Yönetmeliği ile ilgili
çalıştayın bir an önce yapılmasını istedik.

Dönüşte, Genel Başkan Yardımcılarımızdan
Mustafa Altunhan ve MYK üyemiz Bülent Yıldız ile
İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne atanan Veli Atılgan’ı
ziyaret ettik. Trakya’dan İstanbul’a yönelik korsan
taşımacılıkla mücadelede ortak çalışma istedik.
Görüldüğü gibi TOFED hiç boş durmuyor. ■

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu
Genel Sekreteri

mevlut.ilgin@tasimadunyasi.com
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PÜİS Genel Başkanı
İmran Okumuş ve PÜİS
Genel Sekreteri Güner

Yenigün’den oluşan PÜİS
Heyeti, EPDK Başkanı
Mustafa Yılmaz ile
görüşmesinde EPDK’nın
akaryakıt fiyatlarına ilişkin
kurul kararı taslağı ile
sektörün ve bayilerin

gündemindeki sorunlar ele
alındı.

İmran Okumuş, “EPDK
Başkanı Sayın Mustafa
Yılmaz’la sıcak ve verimli bir
görüşme gerçekleştirdik.
2015 yılının genel bir
değerlendirmesini yaptık.
Sektörün ve bayilerimizin
gündemindeki önemli

konuları bir kez daha
aktardık. Birlik ve
beraberliğin 2016 yılında
daha da artması için PÜİS
olarak elimizi taşın altına
koymaya devam edeceğimizi
ilettik. PÜİS’in sorunların
çözümü için kamuyla hiçbir
zaman kavga etmediğini,
bundan sonra da

etmeyeceğini, PÜİS’in her
zaman kamunun yanında
olduğunu ifade ettik.
Bayilerin sorunlarına
EPDK’nın daha fazla duyarlı
olması talebinde bulunduk.
Bayilerin ve sektörün
sorunları daima PÜİS’in
önceliği olacaktır” dedi. ■

Akaryakıt bayilerinin sorunları aktarıldı
PÜİS heyeti EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ı ziyaret etti

Muğla Büyükşehir
Belediyesi’nin ulaşımda
dönüşüm kapsamında
başlattığı çalışmalarda
Bayır Motorlu Taşıyıcılar
Kooperatifi filosunu
Temsa Prestij City ile
yeniledi. 

Bayır Motorlu Taşıyıcılar
Kooperatifi’nin aldığı 10
yeni Temsa Prestij City

Muğla Büyükşehir Belediye
Başkanı Dr. Osman Gürün’ün
katıldığı törenle tanıtıldı.
Menteşe İlçesi Bayır
Mahallesi’nde hizmet veren
S.S.Bayır Motorlu Taşıyıcılar
Kooperatifi Muğla Büyükşehir
Belediyesi’nin Muğla ili
genelinde başlattığı Ulaşımda
Dönüşüm kapsamında 21 olan
araç sayısını 10 yeni, modern,
konforlu, engelli rampalı,
çevreci Temsa Prestij City
otobüse dönüştürdü. Bayır
Mahallesi’ndeki yeni araçların
tanıtım törenine Büyükşehir
Belediye Başkanı Dr. Osman
Gürün, Menteşe Belediye
Başkanı Bahattin Gümüş
Büyükşehir Belediyesi Daire
Başkanları, TEMSA Ege Bölge
Yöneticisi İrfan Özsevim ve çok
sayıda vatandaş katıldı. 

Modern ve çevreci araçlar

Sınırlı Sorumlu 174 Nolu
Bayır Motorlu Taşıyıcılar
Kooperatifi Başkanı Metin

Çelik, Büyükşehir Belediyesi
öncülüğünde başlayan
ulaşımda dönüşüme katılarak,
Bayırlı vatandaşlara daha
modern ve çevreci araçlarla
hizmet vereceklerini, bu
dönüşümde kendilerine her
konuda büyük destekleri olan
Belediye Başkanı Dr. Osman
Gürün’e çok teşekkür
ettiklerini söyledi.

Otobüslerle konforlu
hizmet 

Muğla Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım Daire
Başkanı Alper Kolukısa, bütün
vatandaşların güvenli,
konforlu, zamanında ulaşımını
sağlamak için hem belediyenin
245 aracı ile hem de belediye
denetimindeki özel toplu
taşıma otobüslerinin
vatandaşlara hizmet verdiğini
söyledi ve Bayır Kooperatifi’nin
10 yeni, modern, engelli
rampalı, çevreci aracının
Muğla’ya hayırlı olmasını
diledi. 

Ulaşımda dönüşüm 

Menteşe Belediye Başkanı
Bahattin Gümüş, Bayır’ın yerel
seçimlerden sonra
Menteşe’nin bir mahallesi
olduğunu Bayır’a hizmetlerin
Büyükşehir Belediyesi ve
Menteşe Belediyesi tarafından
götürüldüğünü söyledi. Ulaşım
alanında yaşanan dönüşümün
Muğla’da vatandaşlar

tarafından memnuniyetle
karşılandığını söyleyen
Bahattin Gümüş, yeni araçların
Bayırlı vatandaşlara hayırlı
olmasını diledi.

2015’te 11 milyon yolcu
taşıdık

Muğla Büyükşehir
Belediye Başkanı Dr. Osman
Gürün, ulaşım alanında görev
ve sorumluluğun Muğla
Büyükşehir Belediyesi’ne ait
olduğunu söyledi ve sadece
2015 yılında Muğla’da 11
milyon yolcu taşıdıklarını
söyledi: “2 yıla yakın süredir
görevdeyiz. Büyükşehir
Belediyesi olarak kanunen bize
verilen ulaşım görevini en iyi
şekilde yapmak ve yaptırmak
durumundayız. Muğla’da
ulaşımda mevcut, yıllardır bu
işi yapan birliklerimizle,
kooperatiflerimizle birlikte
hareket ediyoruz. Ulaşımda
dönüşüme Bayır
Kooperatifi’miz de katıldı ve
Muğla’da modern, çevreci
araçları ile hizmet verecek ve

Muğla Bayır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ne 10 Temsa Prestij City  

Esnaf kazançlı çıkacak 

TEMSA Ege Bölge Yöneticisi
İrfan Özsevim, ulaşımda
dönüşümde Muğla
bölgesinde ve diğer illerde
de çalışmalar olduğunu,
şoför esnafının bu
dönüşümden kazançlı
çıkacağını söyledi.

Törene katılan Yatağan Kooperatif Üyeleri, dönüşümle birlikte
kazançlarının arttığını belirterek Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne
dönüşümde sağladığı kolaylık ve destek için teşekkür etti.

kanunen yasal hakları olan engelli,
65 yaş üstü, şehit, gazi yakını
vatandaşlarımızda bu
araçlarımızdan ücretsiz
yararlanabilecek. Muğla Büyükşehir
Belediyesi bugüne kadar 1 milyon

158 bin vatandaşımıza ücretsiz
hizmet verdi. Ayrıca araç filosuna
kattığı yeni, modern, çevreci, araç
takip sistemli araçlarla birlikte 245
araçla 11 milyon 158 bin yolcu
taşıdı.” ■

Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme
Bakanlığı Karayolu

Düzenleme Genel
Müdürlüğü, sınır
kapılarında yaşanan
yoğunluktan dolayı B2
belgeli taşımalara yönelik
yeni bir düzenleme
yayınladı. 31 Aralık 2016
tarihine kadar geçerli
olacak düzenlemeye göre,
B2 belgesine kayıtlı taşıtlar,
Avrupa sınır kapıları
dışında günde bir sefer
yapabilecek. Düzenlemeye
göre, B1 belgeli taşımaların
sefer sayısı talebi iki katını
geçemeyecek.

26 Ocak 2016 tarihli
düzenlemede, yurtdışına
yolcu taşımacılığı yapan
otobüslerin faaliyet gösterdiği
sınır kapılarımızda, zaman
zaman oluşan aşırı
yoğunluktan dolayı geçişlerin
yavaşladığı, gümrük
idarelerinin gerekli kontrolleri
yapmakta zorlandıkları,
yollarda uzun süreli
beklemelerin yaşandığı,
tarifeli taşıma yapan otobüs
firmalarının da seferlerini
zamanında yapamadıkları ve
bu yüzden yüksek miktarlara
ulaşan idari yaptırımlara
maruz kaldıkları yönünde
ilgili/yetkili idarelerin yanı
sıra taşımacı firmalardan da
Bakanlığa yoğun şikayet ve
taleplerin geldiği belirtildi. 

B2 belgeli taşıtlara
sınırlama

Bakanlık,  uluslararası
yolcu taşımalarının daha
verimli, etkin ve
sürdürülebilir bir şekilde
yürütülmesini ve sınır
kapılarında otobüslerden
kaynaklanan yığılmaların
asgariye indirilmesini
teminen 31.12.2016 tarihine
kadar; Avrupa'ya açılan sınır
kapıları dışındaki sınır
kapılarında uygulanmak
üzere, yurtdışına tarifesiz
yolcu taşımacılığı yapan B2
yetki belgelerinde kayıtlı
taşıtların çıkışlarının günde 1
(bir) seferle sınırlandırdı.

Hat talepleri iki katını
geçmesin 

Düzenlemede tüm sınır
kapılarında uygulanmak
üzere, tarifeli olarak
uluslararası yolcu taşımacılığı
yapan B1 yetki belgeli
taşıtların sefer sayıları ile ilgili
başvuruların KTY'nin 56’ncı
maddesinin 5’inci fıkrası
doğrultusunda
değerlendirilmesinde; bir
önceki yılda
gerçekleştirdikleri sefer
sayısının iki katını geçmeyen
taleplerinin dikkate alınarak
hat izinlerinin verilmesi
hususlarını KTY'nin 10’uncu
maddesinin 1’inci fıkrası ve
67’nci maddesinin 2’nci
fıkrası çerçevesinde takdir
edilmesi istendi. ■

B1’lere geçiş üstünlüğü sağlanmasını
istiyoruz

Uluslararası Otobüsçüler Derneği (ULOD)
Başkanı Hasan Kurnaz, talep ettikleri
düzenlemelerin hayata geçmesinden memnun
olduklarını belirterek, “Bakanlığa özellikle Sarp
Sınır Kapısı’nda yaşadığımız yoğunluk kaynaklı
seferlerin yapılamaması ve cezaların kesilmesinin
çözümüne yönelik taleplerimiz olmuştu.
Bunlardan biri de B2 belgesine kayıtlı taşıtlara
günlük çıkışlarda sınırlama getirilmesiydi.  Bu
nispeten olumlu yansıyacak ve sınır kapısında bir
rahatlama yaratacaktır. Ancak özellikle seyahat
talebinin arttığı yaz dönemi süreci içinde B2’lere
getirilen bir sefer sınırlaması kesin bir çözüm
sağlamayacak. Onun içinde bir talebimiz de B1
belgeli tarifeli taşımalara sınır kapısında bir geçiş
üstünlüğü sağlanması idi. Bu yapılmamış
görünüyor; ben bunun yapılmasını isterdim.
Ancak bu konuda yine Bakanlığa talebimizi
ileteceğiz.  Öte yandan hatların iki katı ile
sınırlandırılması da çok normal. Bu durum yazın
bazı sıkıntılar oluşturabilir. Çünkü firmalar
yoğunluktan dolayı seferleri yapamayınca, ceza
da yememek için hatları dondurmuştu. 5 seferi
2’ye düşürmüştü. Tekrar 5’e çıkarmak isteyince
yapamayacak. Yazın seyahat talebi de artınca bu
seferleri yapmak istediklerinde sıkıntı yaşanacak”
dedi.

Cezalara yönelik talep 
Bakanlıktan cezalara yönelikte bir talepleri

bulunduğunu belirten ULOD Başkanı Kurnaz,
“Özellikle Sarp Sınır Kapısı’nda, seçimler
sonrasında çok ciddi bir yoğunluk yaşandı. O
süreçte birçok firma yoğunluktan dolayı seferini

yaşamadı.  Biz de; Bakanlığın, firmaların
Gümrükten alacakları mazeret yazısına istinaden,
ceza kesmemesini istedik. Henüz cezaların
kesilip, kesilmediğini de bilmiyoruz. Çünkü
Bakanlık, daha sonra da sistemde görüp ceza
yazabiliyor.  Biz özellikle Kasım ve Aralık ayına
yönelik bu tür bir uygulama talep ettik” dedi. 

Gürcistan-Türkiye KUK Toplantısı 
1-2 Şubat 2016 tarihinde Gürcistan ve

Türkiye arasında KUK Toplantısı
gerçekleştirileceğini ve toplantıya katılacaklarını
belirten Başkan Hasan Kurnaz, “Toplantıda,  sınır
kapılarında, Gürcistan tarafında otobüslere
ayrılan parklanma alanının koşullarının çok kötü
olduğunu belirterek, koşulların daha sağlıklı hale
getirilmesini talep edeceğiz” diye konuştu.

B2 belgeli taşımalara günde bir sefer sınırlaması 
ULOD: Düzenlemeden memnunuz

TOFED yönetimi geçtiğimiz hafta içinde
Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu.
TOFED Başkanı Birol Özcan’ın başkanlığında

heyet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman
Soylu, Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Şaban Atlas, Kara Ulaştırması
Genel Müdürü Hamza Demirdelen ile

görüşmelerde bulundu. TOFED heyeti Çalışma ve

Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ile

yaptıkları görüşmede,  otobüs kaptanlarının da

sigorta sürelerinde aynen uçak kaptanlarında

olduğu gibi yıpranma payı verilmesi talebini dile

getirdiler. ■

TOFED: Kaptanlara yıpranma hakkı istedi 

Hasan Kurnaz, Musa Çaktır
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Manisa Seyahat

Kooperatifi otobüs

yatırımlarında tercihini hep

Temsa Safir’den yana

kullanıyor. Kooperatif

Başkanı Davut Kurt, “Safir

otobüsler 10 numara. 2005

yılından beri filomuzda

kullanıyoruz ve o günden

beri sorunsuz hizmet

veriyorlar” dedi. Başkan

Kurt, 2016 yılında 25

büyük otobüs yatırımını

hedeflediklerini açıkladı. 

Geçtiğimiz hafta Temsa
Bölge Satış Yöneticisi
İrfan Özsevim, Manisa

Seyahat Kooperatif
yönetiminden Bayram
Bölgönül’e Safir Plus aracını
teslim etti.  Kooperatif Başkanı
Davut Kurt, filolarındaki büyük
otobüs sayısının 150-200
arasında, midibüs araçlarla
birlikte toplam araç sayısının ise
400’e yaklaştığını söyledi. 

Safir’ler 10 numara 

Filolarında Safir sayısının
her geçen gün arttığını ve yeni
yatırımda da tercihlerinin yine
Safir olduğunu vurgulayan
Davut Kurt, “Safir araçlar 10
numara.  Yakıt tüketiminden,
performans açısından, servis
hizmetleri bakımından
gerçekten Safir’ler 10 numara.
Arıza nedir, bilmez. 2005 yılında
aldığım ilk aracım hala

filomuzda, hiçbir sorun
yaşatmadı. 1 milyon km’yi
geçen Safir araçlarımız var”
dedi. 

Alım maliyeti önemli 

2016’da 25 büyük otobüs
yatırımı planladıklarını belirten
Davut Kurt, “Daha verimli bir
çalışma modeli oluşturmak
istiyoruz. Daha sık seferler
gerçekleştirmek istiyoruz. Yeni
otobüs yatırımında alım
maliyeti önemli, ekonomik
olması bizim için tercih nedeni
olacak” dedi.

2016 daha iyi geçecek 

2015’in de 2014 ile aynı
seviyede geçtiğini belirten
Davut Kurt, “Yolcu sayımız
düşmedi. 2016 yılının daha iyi
geçeceğine inanıyorum.
Seçimler geride kaldı, tek başına
bir hükümet var.  Daha iyi
olacağına inanıyoruz.  Bu yaz
sezonunda hizmet ağımıza
İstanbul-Ankara-Antalya ve
Edirne ile Çanakkale’yi eklemek
istiyoruz” dedi.

Otogar maliyetleri düşmeli 

Davut Kurt, 2016’dan en
büyük isteklerinin otogar çıkış
ücretlerinin maliyetlerinin
azaltılması olduğunu belirterek,
“Yeni otogarımız çok güzel, çok
memnunuz.  Bir tek otogar çıkış
fiyatlarının yüksekliğinden
şikayetçiyiz.  Manisa Otogarı’na
aylık 62 bin 820 TL, İzmir
Otogarı’na ise aylık 72 bin TL
civarında bir ücret ödüyoruz.

Bizim 2016 yılında en öncelikli
talebimiz otogar çıkış
ücretlerinin otobüsçüye nefes
aldıracak bir düzeye getirilmesi”
dedi. 

Kooperatifi örnek almalı 

Temsa Bölge Satış Yöneticisi
İrfan Özsevim de, “Manisa
Seyahat ile yıllardır süren
işbirliğimiz bizi gerçekten mutlu
ediyor. 49 üyeli kooperatif,
çalışma şekli ile tüm taşımacılık
sektörüne örnek oluşturabilecek 

düzeyde. Kooperatif bünyesinde
1 milyon km’yi aşkın Safir
araçlarımız bulunuyor. Bu
araçların kooperatif üyelerinde
yarattığı memnuniyet yeni
yatırım sürecinde de onları
Safir’e yöneltiyor. İşbirliğimiz
artarak sürecek. Manisa Seyahat
Kooperatif üyelerine ve Başkan
Davut Kurt’a bize gösterdikleri
ilgi için de teşekkür ediyor ve
bol kazançlı, kazasız, belasız
seyahat süreçleri diliyorum”
dedi. ■

Manisa Seyahat 

TEMSA Safir’den vazgeçmiyor 

Personel, okul ve

turizm taşımacılığı

alanında faaliyet

gösteren İtimat Turizm,

filosunu 7 Temsa Prestij

ile güçlendirdi.  

Bursa
Mustafakemalpaşa
merkezli İtimat

Turizm, yeni teslim aldığı 7
Temsa Prestij ile filosundaki
araç sayısını 34’e çıkardı.
Filodaki araçlar 1’i büyük
otobüs, 5’i minibüs,
diğerleri midibüslerden
oluşuyor. Araçlar Temsa
Bölge Satış Yöneticisi İrfan
Özsevim tarafından İtimat
Turizm Yönetim Kurulu
Başkanı Serkan Canbaz’a
teslim edildi. Düzenlenen
törende açıklamalarda
bulunan Serkan Canbaz,
“Şirketimiz 18 Kasım 2005
tarihinde kurumsal bir
yapıda hizmete başladı.
Ağırlıklı olarak personel
taşımacılığı alanında
faaliyet gösteriyoruz. Bursa
merkez, Mustafakemalpaşa,
Karacabey olarak
çalışıyoruz” dedi.   

Yakıt tüketimi düşük

Serkan Canbaz, midibüs
filolarının tamamen Temsa
markalı araçlardan
oluştuğunu belirterek,
“Filomuzda bulunan Prestij

araçlar, özellikle düşük yakıt
tüketimi ile bize çok önemli
avantajlar sağladı. Biz de
yeni yatırım sürecinde
tercihimizi tekrar Temsa
Prestij yönünde kullandık.
2015 yılında yeni araç
yatırımında bulunmamıştık.
Euro 6 regülasyonu
öncesinde de ilk alım
maliyeti daha ekonomik
olacağı için Euro 5 Prestij
araçlarla güçlendirdik” dedi. 

Prestij tercih ediliyor 

Temsa Bölge Satış
Yöneticisi İrfan Özsevim de,
İtimat Turizm’in filosundaki
midibüslerin tamamının
Temsa olmasının
kendilerini de memnun
ettiğini belirterek, “Prestij
araçlarımızın işletim
sürecinde sağladığı
avantajlardan firma
sahipleri ve kullanıcılar çok
memnun. Prestij araçların
sahibine yaşattığı bu
memnuniyette yeni yatırım
sürecinde tercihte
Temsa’nın öne çıkmasını
sağlıyor.  İtimat Turizm ile
yaptığımız işbirliğinden
memnunuz. Yeni araçların
firmaya hayırlı, uğurlu
olmasını ve
bol kazanç
getirmesini
diliyoruz”
diye
konuştu. ■

TEMSA’dan İtimat Turizm

filosuna 7 Temsa Prestij 

Toplu ulaşım ücretlerinde 

Yeni tarifeye
geçiliyor
İstanbul'da toplu ulaşım

araçlarında geçerli olan ücret

tarifesi yeniden düzenlendi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım
Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME)
kararıyla İETT, Otobüs AŞ ve Özel Halk

Otobüsleri ile raylı ve deniz ulaşım
sistemlerinde uygulanacak ücret tarifesi
yeniden düzenlendi. 31.01. 2016 Pazar
gününden itibaren geçerli olacak yeni
tarifeye göre tam bilet 2,30 TL, öğrenci
1,15 TL, indirimli 1,65 TL oldu. Tam aylık
mavi kart 185 TL, indirimli öğrenci aylık
mavi kart 80 TL, sosyal kart ise 110 TL
olarak belirlendi. Bir, iki, üç, beş, on
geçişlik kartlar ile jeton ücretleri aynı
fiyatta kaldı.

Aktarmalı biniş ücretleri de; Tam 1,45
TL’den 1,65 TL’ye, Öğrenci 0,45 TL’den
0,50 TL’ye, Sosyal Kart 0,85 TL’den 0,95
TL’ye yükseltildi.

Aktarmalar, kategorisine göre,
vatandaş lehine azalan şekilde
düzenlendi.

Yapılan düzenleme ile tam için 180,
öğrenci ve indirimli gruplar için 200 biniş
hakkının tamamıyla kullanılması
durumunda kontörlü yolculuklara göre
Aylık Mavi Kart fiyat avantajı sağlıyor. 

Metrobüs biniş ücretleri

Durak TAM İNDİRİMLİ ÖĞRENCİ
Sayısı
1-3 1,80 1,30 1,00
4-9 2,80 1,65 1,15
10-15 3,00 1,70 1,20
16-21 3,15 1,80 1,20
22-27 3,25 1,80 1,20
28-33 3,40 1,90 1,20
34-39 3,55 1,90 1,20
40 + 3,55 1,90 1,20
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Şirket 2015 yılında otobüs ve
kamyon üretiminde 49 yıllık
uzun ve başarılı tarihinin
rekorunu kırdı. 2016, tüm ürün
gruplarında yeni rekorlar
getirecek yeni ürünlerin yılı
olacak.

Mercedes-Benz Türk 2015
yılında bir kez daha kendi
rekorlarını kırarak tarihinin

en yüksek üretim ve satış rakamlarına
ulaştı. Şirket, zorlu bir rekabet
ortamında 991 adet otobüs, 19 bin 60
adet kamyon, 8 bin 440 adet hafif
ticari araç ve 30 bin 333 adet otomobil
satışı gerçekleştirdi. İkinci el satışları
ise 4 bin 298 adede ulaştı. Mercedes-
Benz Türk, 2015 yılında yüksek ekip
performansıyla ulaşılan toplam 63 bin
55 araç satışı ile yeni bir rekora imza
attı.

Hedeflerimizin üzerine çıktık
Mercedes-Benz Türk Direktörler

Kurulu Başkanı Britta Seeger, 2015
yılını değerlendirerek şu açıklamayı
yaptı: “2015, zorlukların yılıydı. Geriye
baktığımızda, bu zorlukların
üstesinden geldiğimizi ve
hedeflerimizi aştığımızı gururla
görüyoruz. Sonuçta, 2015 yılı
Mercedes-Benz Türk tarihinin en
başarılı yılı oldu. En yüksek satış
hacmimizi, en yüksek üretim
adetlerimizi ve en fazla ihracatı
gerçekleştirdik. Bu başarıya
çalışanlarımızın ve yetkili
bayilerimizin üstün katkıları
sayesinde ulaştık.

2015 yılının diğer önemli
gelişmeleri, 80 milyon Avro
tutarındaki yatırımlarımız, Hoşdere
Otobüs Fabrikamızın 20. yıldönümü
ve Küresel IT Hizmet Merkezi’mizin
açılışı oldu.

Çalışan sayımız 2015 yılında
yüzde 8 oranında artarak 6 binin
üzerine çıktı. Bu ciddi artış, özellikle
Mercedes-Benz araçlarına olan talebi,
üretim adetlerimizdeki yükselişi,
inovasyon ve geleceğe
yönelik yeni
teknolojilerin
geliştirilmesi amacıyla
artırılan geliştirme
çalışmalarımızı
yansıtıyor. İş yaşamında
kadınlara verdiğimiz
önem sonucunda farklı
kademelerde çalışan
kadın sayısını artırmaya
devam ettik. Bunun
sonucunda beyaz yaka
kadın çalışanlarımızın sayısı 2015’te
bir önceki yıla oranla yüzde 10
yükseldi.

Sosyal sorumluluk projeleri
Türkiye’de topluma katkımızı

2015’te de artırmaya devam ettik ve
kurumsal sosyal sorumluluk
projelerimizi daha da geliştirdik. ‘Her
Kızımız Bir Yıldız’ projemizde mezun
kız öğrencilerimizin sayısı 3 bin 500’e
yükselirken mevcut öğrenci sayımız
1.200 oldu. “MobileKids” trafik eğitim
projemizde de sevindirici gelişmeler
kaydettik. 2013 yılından bu yana trafik
eğitimi alan 7-14 yaş grubu öğrenci
sayısı 10 bini aştı. ‘EML’miz Geleceğin
Yıldızı’ projemiz kapsamında ise 23
meslek lisesinde otomotiv
laboratuvarı yenilendi. Bu sayıya 2016

yılında 6 okul daha ekleyeceğiz.
Tüm bu projelerimizi ve

ulaştığımız sonuçları dikkate
aldığımızda, 2015’in mükemmel bir
yıl olduğunu rahatlıkla
söyleyebiliyoruz. 2015 yılında elde
ettiğimiz başarıyı, geleceğe
yolculuğumuzda önemli bir kilometre
taşı olarak görüyoruz.

2016, tüm ürün gruplarımızda
yeni rekorlar getirecek yeni ürünlerin
yılı olacak. Bu ürünlerimizle Türkiye
pazarındaki konumumuzu daha da
güçlendireceğiz. Özetle: Emin
adımlarla ilerliyoruz.”

En yüksek üretim hacmi 
Mercedes-Benz Türk Aksaray

Kamyon Fabrikası Direktörü Prof. Dr.
Frank Lehmann “2015’te
Aksaray Fabrikamızda 19
bin 688 kamyon ürettik. Bu
fabrika tarihimizin en
yüksek üretimidir. Ayrıca
2015’te fabrika
yatırımlarımıza da hız
kesmeden devam ettik”
dedi.

Daimler’ in
Almanya’daki Wörth
Kamyon fabrikasında
üretilen araçlarla aynı
kalitede olan araçlarıyla

Mercedes Benz Türk, Türkiye’de 14
yıldır 6 ton ve üzeri kamyon pazarının
lideri konumunda. 2015 yılında 954
kamyon ihraç eden Mercedes-Benz
Türk’ün 2001 yılında başlayan
kamyon ihracatı, toplamda 32 bin 454
adede yükseldi.

Otobüste olağanüstü rekor 
Mercedes-Benz Türk Hoşdere

Otobüs Fabrikası Direktörü Dr.Martin
Walz 2015’i değerlendirerek “Hoşdere
Otobüs Fabrikamızda 4 bin 253
otobüs ürettik. Bu rakam fabrikamız
için tarihi bir üretim hacmidir ve yeni
bir rekor olarak tarihimize geçiyor”
dedi.

Mercedes-Benz Türk 2015’te
özellikle Batı Avrupa pazarlarına 3 bin
298 otobüs satarak 2014’e göre

ihracatta yüzde 10 oranında bir artış
gerçekleştirdi. Şirketin otobüs ihracat
hacmi ise ilk ihracatın yapıldığı 1970
yılından bu yana 36 bin 298 adede
çıktı.

Pazarın 48 yıldır lideri
Mercedes-Benz Türk Otobüs ve

Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü
Süer Sülün, “19 bin 60 adetlik rekor
kamyon satışımızla 2015’te de
aralıksız 14‘üncü kez Türkiye 6 ton ve
üzeri kamyon pazarı lideri olduk. 2015
aynı zamanda tarihimizin en yüksek
kamyon satış adedine ulaştığımız yıl
oldu. Türkiye ve otomotiv sektörü için
hareketli bir yıl olan 2015’te otobüs ve
kamyon pazarları seçimlerin ve
ekonomik belirsizliklerin etkisiyle
hızlı değişimler yaşadı.
Mercedes-Benz Türk
olarak bu ortamda
verdiğimiz kararların iyi
sonuçlarını almak bizi
gururlandırıyor. 

2015’te Mercedes-
Benz şehirlerarası ve
belediye otobüsü
yurtiçi satış hacmi 991
adet olarak gerçekleşti.
Böylece Mercedes-
Benz yine Türkiye
otobüs pazarının en
çok tercih edilen markası oldu. 2016
yılında başarı çizgimizi sürdürerek
yeni rekorlara ulaşmayı planlıyoruz”
dedi.

Otomobil satışlarında rekor yılı 
Mercedes-Benz Otomobil

Pazarlama ve Satış Direktörü Şükrü
Bekdikhan, 2016 için, “Müşteri
memnuniyeti ve büyümeye odaklı,
motivasyonu her zaman en üst
seviyede olan bayilerimiz, satış ve
pazarlama organizasyonumuzla
birlikte 2016 yılında en az geçtiğimiz
yılın performansını sergilemeyi
hedefliyoruz. Ancak gerek küresel
piyasalardaki belirsizlikler ve gerekse
döviz ve faiz piyasalarındaki
hareketlilik, 2016 pazarının
gelişiminde ana etkenler olarak

kalacağından, iyimser bir tedbirlilikle
gelecek dönem planlarımızı
oluşturacağız” dedi. 2015 yılında
Türkiye’de otomobil pazarı bir önceki
yıla göre yüzde 24 büyüyerek 725 bin
596 adede ulaştı. Aynı dönemde
Mercedes-Benz otomobil satışları
yüzde 31 artarak yeni bir rekor olan 30
bin 333 adede yükseldi.

Mercedes-Benz kompakt
modellerin (A- ve B-Serileri, CLA ve
GLA modelleri) satışları yüzde 37 ile
Mercedes-Benz otomobil satışlarında
en yüksek paya sahip oldu. Türkiye’de
en çok satılan Mercedes-Benz modeli
yeni C-Serisi, 10 bin 500 adet ile
markanın otomobil satışlarının yüzde
35’ini oluşturdu. Toplam Mercedes-
Benz otomobil satışlarının yüzde 87’si
ise 1,6 litre motorlu araçlardı.

2016’da en yeni
teknolojilerin yer aldığı yeni
Mercedes-Benz E-Serisi’nin
yanı sıra yeni C-Coupé, SLC
ve GLS satışa sunulacak.
Ayrıca yeni smart fortwo ve
smart forfour modelleri de
Türkiye pazarına tanıtılacak.

Sprinter ve Vito
satışlarında da rekor

Mercedes-Benz Hafif
Ticari Araçlar Pazarlama ve Satış
Türkiye Müdürü Tufan Akdeniz,
gelecek yıl için, “Hafif ticari
araçlardaki başarı çizgimizi
sürdürmeyi ve 2016 yılında da yeni bir
satış rekoru gerçekleştirmeyi
hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Türkiye, 2015 yılında, hafif ticari
araç pazarı 2014’e göre yüzde 35
oranında büyüme kaydetti.
Mercedes-Benz hafif ticari araç
satışları ise yüzde 8 oranında artarak 8
bin 440 adede yükseldi. Bu satış
hacmi 5 bin 363 adet Mercedes-Benz
Sprinter ve 3 bin 77 adet Mercedes-
Benz Vito’dan oluşurken, Vito satışları
yeni bir rekor kırdı.

İkinci el araçlar da rekora ulaştı
Otobüs, kamyon, hafif ticari araç

ve otomobil satışlarından oluşan
ikinci el satış hacmi, 2015 yılında da
büyüme trendini sürdürerek 4 bin 298
adede ulaştı. Bu, Mercedes-Benz
Türk’ün ikinci el araç ticaretine
başladığı 2009 yılından bu yana
kaydedilen en yüksek satış hacmi
oldu.

Finansal Hizmetler’in başarılı yılı 
Mercedes-Benz Finansal

Hizmetler 2015 yılında 6,7 milyar
TL’lik bir portföy büyüklüğüne
ulaşarak tarihinin en yüksek iş
hacmine ulaştı. Şirket böylece Türkiye
otomotiv finansmanı piyasasında en
büyük portföye sahip oldu. 

2015’te Türkiye’de satılan
Mercedes-Benz marka araçların
yüzde 55’ten fazlası Mercedes-Benz
Finansal Hizmetler tarafından
kredilendirildi. Sadece müşterilere
ihtiyaç duyulan kredileri vermekle
kalmayan şirket, sigorta hizmetleri de
sundu. Mercedes-Benz Türk
tarafından 2015 yılında satılan
otobüs, kamyon, hafif ticari araç ve
otomobillerin yüzde 30’u Mercedes-
Benz Finansal Hizmetler tarafından
sigortalandı. ■
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Bakan Yıldırım ile 
9 Şubat’ta buluşuyoruz

my@tasimadunyasi.com

Mustafa
Yıldırım
TOBB Karayolu Yolcu 
Taşımacılığı Sektör 
Meclis Başkanı

Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım,
9 Şubat’ta İstanbul Ticaret Odası’nın
evsahipliği yapacağı toplantıda bizi

onurlandıracak. Sektörün geleceği üzerine
görüşlerimizi ve taleplerimizi bildireceğimiz bu
toplantının ismini daha önceden belirlemiştik:
“Karayolu Taşımacılığında Verimlilik ve 2023
Vizyonu”. 

Verimlilik konusunda ciddi çalışmalar
yapılması gerektiğine inanıyoruz. 2023 yılına
gelindiğinde, Türkiye’de ulaştırma sistemlerinde
karayolu taşımacılığı çok ciddi bir evrim geçirmiş
olacak. Buna göre altyapıyı, işletme mantığını ve
verimliliği oluşturmamız lazım diye
düşünüyoruz. Türkiye ulaşımına büyük
hizmetleri olan Sayın Binali Yıldırım’ın, bundan
sonra da bizim sektörümüzle ilgili çözümler
üreteceğimize inanıyoruz. Yine, kamu aleyhinde
olmayacak şekilde sektörümüzün ve ülkemizin
ekonomisine katkı sağlayacak, düzenlemeler
silsilesi olacak herhalde… 

UHD Bakanlığı otogar da yapmalı
UHD Bakanlığı; otogar yapım ve işletimi ile

ilgili otorite olmalı. Hangi ilde otogar yapacaksa,
nihai kararı kendisinin vereceği bir yapının,
sistemin oluşması lazım. Bu otorite; katılımcı
anlayışla bizlerle birlikte üniversiteleri de içine
almalı. Mimarlık, Mühendislik, Planlama
Fakültesi ile Şehircilik Bakanlığının da bu yapıda
yer almalı. Bakanlığın, otogarların yapılması ve
işletilmesi konusunda böyle bir ağırlık koymasını
istiyoruz. Demiryollarını ve tren garlarını
Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Havaalanlarını
Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Peki, otogarlar
neden belediyelere bırakılıyor? Otogarlar da tıpkı
havalimanları gibi ulusal ulaşım sisteminin birer
halkasıdır. Ulaştırma sistemleri hız ve ekonomi
kavramını da içerecek şekilde kombin olsun,
kombine taşımacılığın yolu açılsın. Bir teknik
insan olarak bunu söylüyorum. 

Kombine taşımacılık için gerekli
Sistemden sisteme geçişte, kentiçi toplu

taşıma sistemleri ile entegrasyon sağlanmalıdır.
Biz, buna “ulusal ulaşım mastır planı” da
diyebiliriz. Gerek adı geçen bu planın
hazırlanması gerekse otogarların yapımı ve
işletilmesi kararı da diğer sistemlerde olduğu gibi
UDH Bakanlığı tarafından verilmeli. Otogarların
fiziki büyüklüğüne, içinde yaşayacak sektörün
mensuplarının görüşü alınarak karar verilmeli.
Çünkü sektör, az taşıtlı çok sayıda firmadan, çok
taşıtlı az sayıdaki firmaya doğru bir evrim
geçiriyor. Otogarların fiziki yapısı da
firmalarımızın ihtiyaçlarına göre yeniden
yapılandırılmalı. Günde 5 araba kaldıran firma
var, diğer tarafta 2 araba kaldıran firma var.
Bunları aynı yazıhanelere veremezsiniz. Aynı
büyüklüklerde göremezsiniz. Birinin peron
ihtiyacı farklı, diğerinin farklı. Onun için bütün
bu standartların belirlenmesinde, devletin bu
konuda uygulaması olmadığı için de sivil
inisiyatifin dikkate alınması lazım. Sorunların
Ulaştırma Bakanlığı ile sektör görüşlerini içine
alan katılımcı anlayış ile çözülmesi gerektiğine
inanıyorum. Türkiye’nin birçok yerinde yapılan
otogarlar sektör için cehenneme dönüşmemeli.
Yoksa Mersin’de yaşanan sorunlar yaşanmaya
devam edecek.

Her işin başı eğitim
Sektörün eğitim ihtiyacı var. Vakfımız var,

kuruluşlarımız var. Üretici firmalarımız var,
sigorta şirketleri var. Kazaların azalması lazım.
Kazalar uzun dönemde, terörden de büyük sorun
olarak karşımıza çıkıyor. Kazaları önlemenin yolu
da eğitimden geçiyor. Onun için meslek içi
eğitimlere önem vermemiz lazım. Bu meslekte
çalışacak şoföründen servis memuruna,
bankocusuna kadar herkesin en azından meslek
liselerinden başlayıp üniversite mezunu olması
gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamda sektörün
gelişmesine ve hedeflerine uyacak şekilde meslek
liselerinin kurulmasını talep ediyoruz. Bu konuda
devletten sadece arazi istiyoruz. Sayın
Bakanımızdan, öncülük yapmasını isteyeceğiz.
Bu sektörün fakültesi, yüksek okulu var, ama
meslek lisesi yok. Altyapısı yok, temelsiz bina
gibi. Onu isteyeceğiz.

Diğer konular…
Sürücü kurslarının İçişleri Bakanlığı ve Milli

Eğitim Bakanlığı ile koordine edilerek yeniden
yapılandırılması, büyükşehirlerden başlayarak
sürücü eğitim pistlerinin yapılması, bunların birer
trafikkente dönüştürülmesi, ikinci el otobüslerin
ihraç edileceği lansman alanlarına dönüşmesi
gibi sorunlarımız da çözüm bekliyor. Bunlar
sadece sektörel sorunlar değil, aynı zamanda
kamu yararına sonuçlandırılması gereken
konulardır. 

Buna benzer, bir de sigorta konumuz var.
Zam yaparak, zorunlu sigortaları bu kadar
pahalandırarak sorunun çözülemeyeceği için de
Trafik Güvenliği Fonunun genişletilmesini
istiyoruz. Sigorta denetimlerini artıralım,
sigortasız araçlar trafiğe çıkmasın. Kusursuz
sorumluluk kavramının ve müteselsilen kefaletin
yeniden tanımlanması lazım. Sorumluluğu,
sorumsuz insanların sırtına yıkarak bir yere
varamayız. Bunun da çözümü trafik güvenliği
fonunun yüzde 3’lerden yüzde 10’lara
çekilmesini istiyoruz.  Asli kusurlu olan tarafın
yarattığı tazminatın sorumlusu kusursuz insan
olmasın diye trafik güvenliği fonunun kapsamının
genişletilmesi lazım. ■

Mercedes-Benz Türk

63.055 adetle tarihinin en yüksek 
satış hacmini gerçekleştirdi

Mercedes-Benz
Türk,1967
yılındaki
kuruluşundan
bu yana
toplam 964
milyon Avro
yatırım yaptı.

Günümüzde 6
binin üzerinde
çalışanı olan
şirket, bayi ve
servis ağında 4
bin kişiye
istihdam
sağlıyor.

Britta Seeger 
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Tarifeli karayolu yolcu taşımacılarının
gündeminden hiç düşmeyen
konulardan birisi de terminaldir.

Terminaller konusu çıkış veya park
ücretleri, yazıhane kiraları, ortak giderler,
alınan hizmetler, terminalin yeri veya
büyüklüğünün uygunluğu, çevredeki trafik
durumu gibi pek çok şekilde karşımıza
çıkar. Yeni yapılacaklarda en çok yeri ve
büyüklüğü tartışılırken mevcutlarda
ücretler öne çıkar. Öyle ki ücretle ilgili
şikayetleri çözmek için zaman zaman
tavan ücret belirlenir. Ancak bu dahi
sorunları çözmeye yetmez, çünkü bazen
buna dahi uyulmaz. Bu önemli konu
üzerinde biraz geniş biçimde duralım…
Tabii, öncelik karayolu mevzuatı.

Taşıma Kanunu
Terminal konusu Karayolu Taşıma

Kanununun iki maddesinde geçmektedir.
Birincisi; 32’nci madde olup özü, kalkış-
varışların buradan yapılması
zorunluluğudur. 34’üncü maddedeyse
terminal hizmetlerinde öngörülecek
hususların Yönetmelik (KTY) ile
düzenleneceği belirtilmektedir. 

Taşıma Yönetmeliği
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde

terminal konusu değişik maddelerde
işlenmektedir. Bunlardan ilki 5’inci madde
olup Kanunda olmadığı halde, terminalleri
yetki belgesi zorunluluğu kapsamına
almaktadır. Terminal yetki belgeleri madde
6’da, şartları ise madde 13’te yer
almaktadır. (Bu şartları sağlamayan yerler
de 61’inci maddeye göre terminal amaçlı
kullanılmaktadır.)

Yönetmeliğin 32’nci maddesi terminal
işletilmesini, 33’üncü maddesi de
terminallerde aranan özellikleri
belirtmektedir. (Bunlar özde olumlu, ancak
nüfus büyüklüğüne göre değişebilecek ve
yerel idareye bırakılabilecek hususlardır.)

Yönetmeliğin 60, 61 ve 62’nci
maddeleri terminal kullanım zorunluluğu
ve indirme-bindirmelere ilişkindir. 

Terminal işletmecilerinin
yükümlülükleri 63’üncü, alınacak ücretler
ise 64’üncü maddede belirli esaslara
bağlanmıştır. (Yine özde olumlu, ancak
uygulanabilirliği sınırlıdır. Tavan ücrete
rağmen bunlara uyulmaması halinde pek
de bir yaptırım bulunmamaktadır.)

Kullanım zorunluluğu
Kalkış-varışların terminallerden

yapılması 2003 yılında çıkarılan Karayolu
Taşıma Kanununun 32’nci maddesinde yer
almaktadır. Aynı husus, Yönetmeliğin
60’ıncı maddesinde tekrarlanmaktadır.
Buna göre neredeyse tüm indirme-

bindirmeler terminallerde yapılacaktır. Tek
istisnası 60.5’teki belediyelerin kendi
bölgelerinde göstereceği indirme-bindirme
yerleridir. Böyle bir zorunlulukta isabet var
mıdır? 

Trafik düzeni
Terminal kullanım zorunluluğuna

ilişkin iki gerekçe akla gelmektedir.
Birincisi, trafik düzenidir. Öncelikle
belirtelim ki böyle bir ihtiyaç belediye
alanlarında, özellikle de yoğun trafik
bulunan büyükşehirlerde gündeme
gelebilir. Karayolları Trafik Kanununa göre
trafik komisyonları Büyükşehir Belediye
Kanununa göre de UKOME’ler, ihtiyaç
olan yerlerde, bu konularda karar almaya
zaten yetkili olup peşinen her yerde geçerli
bir kural koymaya gerek yoktur.

Taşıma güvenliği

Terminal kullanımı, denetime imkan
vererek taşıma güvenliğini arttırabilir. Çok
önceki dönemlerde terminal kullanım
zorunluluğuna tabi tarifeli taşımalar yüzde
80’lerin üzerindeyken terminal
kullanımına tabi olmayan turizm taşımaları
epey azdı. Dolayısıyla bunların terminal
dışı olmalarıyla göze alınan denetimsizlik
ve güvenlik kaybı az idi. Bugün ise
taşımaların yüzde 80’i aşan kısmı turizm
taşıması olup bunlar güvenlik amaçlı
terminal denetiminin dışındadır. Bu
denetim az sayıdaki tarifeli taşımada söz
konusudur. Öyleyse yapılacak iş, terminal
dışı yol denetimleriyle taşıma güvenliğinin
arttırılmasıdır. Bu düşünce tarifeli taşımalar
için de geçerli olmalıdır. Bunun bir başka
alternatifi, bir zamanlar İran’da var olan
bugün sürüp sürmediğini
bilmediğim tarifeli/tarifesiz
tüm seferlerin terminalden
yapılmasıdır. Taşıma
güvenliğine hizmet edecek
bu çözüm kabul edilebilir
mi? eğer edilemezse bu
düşünce tarifeli taşımaları
da kapsamalıdır. 

Terminal işletmeciliği
KTY’nin 32’nci

maddesi; taşımacılar dahil,
özel girişimcilerin terminal
işletmesine izin
vermektedir. Peki,
işletilecek terminal nereden
bulunacaktır? Özel
girişimciler terminal
yapabilir mi? 

Belediye Kanununun
15 j maddesi otobüs
terminallerinin, Büyükşehir

Kanununun 7 l maddesi yolcu
terminallerinin yapılması, yaptırılması,
işletilmesi, işlettirilmesi veya izin/ruhsat
verilmesi hususlarını kapsamaktadır.
Büyükşehir Kanunundaki 7’nci madde
yetki ve sorumluluklara ilişkindir. Belediye
Kanunundaki 15’inci madde ise
belediyelerin yetki ve imtiyazlarına
ilişkindir. Görev ve sorumluluklar ise
14’üncü maddede ayrıca yer almaktadır.
Dolayısıyla terminale ilişkin husus, en
azından büyükşehir olmayan
belediyelerde bir yetki veya imtiyazdır.
Büyükşehir Kanununda ise 10’uncu madde
büyükşehir belediyelerinin diğer
belediyelerdeki yetki ve imtiyazlara sahip
olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla
terminal konusu büyükşehirler için de bir
yetki/imtiyaz olmaktadır. Bunun diğer
görev ve sorumluluklardan farkı, bu hakkın
başkaları tarafından kullanılmasının
mümkün olmamasıdır. 

Özelleştirme konusu
Şüphesiz ki belediye terminali kendisi

yapmak zorunda değildir. Bir inşaat
firmasına veya müteahhide yaptırması
doğaldır. İşletme hakkı ise açık olarak

buranın işlerinin belediyece yapılmasıdır.
Peki, ya işlettirme hakkı? Bunun hiçbir
kural ve bir kısıtlama veya söz hakkı sakla
tutulmaksızın ihaleyle kendisine en yüksek
bedeli ödeyecek olana verilmesi
anlamında algılanması mümkün mü?
Kesinlikle hayır! Bu durum, yetki veya
imtiyazın satılması anlamına gelir ki
mümkün olmamalıdır. Zaten tekel
konumunda olan hiçbir şey böyle bir devre
konu edilememelidir. Bu, tekel veya
imtiyaz sahibi olmanın gereği olarak
belediye dışında hiçbir kimse terminal
yapma ve/veya işletme hakkına sahip
olamamaktadır. İşletme hakkı sadece
belediyeden alınabilmekte olup yetki veya
imtiyaz devri olamaz. Belediyenin
işlettirme hakkı bu kapsamdaki temizlik,
güvenlik, ücret toplama vb. hizmetlerin
özel kişi veya kişilerden alınması
anlamında olabilir. Bunun hepsi dahil bir
bedel karşılığı ihaleyle verilmesi hali kabul
edilse bile belediyenin kendisine verilen
imtiyaza ait kamusal sorumluluğunu
unutmaması, buna ilişkin karar hakkını
saklı tutması anlamında olmalıdır. Böyle
düşünüldüğünde sınırlı olması gereken
işlettirme hakkının çok ötesine geçen,
terminalin tümüyle satışı gibi
özelleştirmeler söz konusu olamaz. Zaten
Belediye Kanununun 15’inci maddesi
içinde bazı hakların imtiyaz yoluyla devri
mümkün görülse de terminallerin
özelleştirilmesi anlayışı bu kapsam içinde
sayılmamaktadır. 

Sonuçlar 
Terminaller özel bir sorun alanını

oluşturmaktadır. Bunlar hakkında çokça

söz söylenebilir. Zaten tartışılan ve
herkesçe de bilinen bazı konuları
tekrarlamaksızın, bazı öneriler yapmakta
fayda var. 

• Mevcut mevzuat gereği terminaller
tekel konumundaki yerler olup buna göre
işletilmelidir. 

• Terminallerin tümüyle
özelleştirilmesi yanlış, kamusal amaçlara
ve hukuka aykırıdır.  

• İşlettirme anlayışı belediyenin
kamusal sorumluluklarını ve söz hakkını
ortadan kaldırmayacak biçimde olmalıdır. 

• İşlettirme sözleşmeleri hazırlanırken
taşımacıların görüş ve talepleri dikkate
alınmalı ve değerlendirilmelidir.

• Tarifeli taşımalarda terminal
kullanma zorunluluğu yeniden
değerlendirilmeli, yolda kontrol gibi
güvenlik amaçlı başka çözümler
bulunmalıdır. 

• İndirme-bindirme ve kalkış-varış
konularında yerel idarelerin zaten yetkili
oldukları dikkate alınmalı; ihtiyaçlara ve
gerçeklere uygun olmayabilecek çözümler
dayatılmamalıdır. 

• Terminalin yeri, büyüklüğü ve yapısı
konularında sonradan giderilmesi mümkün
olmayan yanlışların oluşması baştan
önlenmelidir. 

• Bu konularda deneyim sahibi
işletmeciler ile taşımacıların görüşlerine
başvurulmalı ve itibar edilmelidir.

• Özel bir uzmanlık gerektiren
terminal projelerinde deneyimli mimarlar
görevlendirilmelidir. 

• Çok büyük şehirlerde çok büyük bir
terminal yerine uygun büyüklükte birden
fazla terminal seçeneği düşünülmelidir. ■

Terminal anlayışında reform şart

zeki.donmez@tasimadunyasi.com

Dr. Zeki
Dönmez

T
urizm geliri, 2015 yılında, bir
önceki yıla göre yüzde 8,3
azalarak 31 milyar 464 milyon

777 bin Dolar oldu. Turizm gelirinin
(cep telefonu dolaşım ve marina
hizmet harcamaları hariç) yüzde
81,3’ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde
18,7’si ise yurtdışında ikamet eden
vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.
Turistlerin yurtiçi için yaptığı
ulaştırma harcaması 2015’te 2 milyar
202 milyon 484 Dolar oldu.
Uluslararası ulaştırma için harcanan
miktar ise 4 milyar 723 milyon 417
bin Dolar oldu. 

Turizm geliri, Ekim, Kasım ve
Aralık aylarından oluşan 4’üncü
çeyrekte bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre yüzde 14,3 azalarak 6
milyar 568 milyon 22 bin Dolar oldu.
Turizm gelirinin (cep telefonu
dolaşım ve marina hizmet
harcamaları hariç) yüzde 77,6’sı
yabancı ziyaretçilerden, yüzde 22,4’ü
ise yurtdışında ikamet eden
vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel
veya paket tur ile organize ediyor. Bu
çeyrekte yapılan harcamaların 5
milyar 409 milyon 642 bin dolarını
kişisel harcamalar, 1 milyar 158
milyon 381 bin dolarını ise paket tur
harcamaları oluşturdu. Bu yılki
gelirin 24 milyar 788 milyon 321 bin
dolarını kişisel harcamalar, 6 milyar
676 milyon 456 bin dolarını ise paket
tur harcamaları oluşturdu.

Ortalama harcama 810 dolar 

Bu çeyrekte yabancıların
ortalama harcaması 737 dolar,
yurtdışında ikamet eden
vatandaşların ortalama harcaması
ise 1.183 dolar oldu.

Yıllık olarak
değerlendirildiğinde; kişi başına
ortalama harcama 756 dolar
yabancıların ortalama harcaması
715 dolar, yurtdışında ikamet eden
vatandaşların ortalama harcaması
ise 970 dolar oldu.

Ziyaretçi sayısı azaldı

Ülkemizden çıkış yapan
ziyaretçi sayısı 2015 yılı 4’üncü

çeyreğinde bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre yüzde 2,2 azalarak 8
milyon 112 bin 611 kişi oldu.
Bunların yüzde 84,8’ini (6 milyon
878 bin 830 kişi) yabancılar, yüzde
15,2’sini (1 milyon 233 bin 781 kişi)
ise yurtdışında ikamet eden
vatandaşlar oluşturdu.

Ülkemizden çıkış yapan
ziyaretçi sayısı 2015 yılında bir
önceki yıla göre binde 5 artarak 41
milyon 617 bin 530 kişi oldu.
Bunların yüzde 85,5’ini (35 milyon
592 bin 160 kişi) yabancılar, yüzde
14,5’ini (6 milyon 25 bin 370 kişi) ise
yurtdışında ikamet eden vatandaşlar
oluşturdu.

Turizm gideri binde 3 arttı

Yurt içinde ikamet edip başka
ülkeleri ziyaret eden
vatandaşlarımızın harcamalarından
oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı
çeyreğine göre binde 3 artarak 1
milyar 528 milyon 457 bin dolar
oldu. Bunun 1 milyar 288 milyon 225
bin dolarını kişisel, 240 milyon 231
bin dolarını ise paket tur harcamaları
oluşturdu.

Yıllık olarak
değerlendirildiğinde; turizm gideri,
geçen yıla göre yüzde 4,2 artarak 5
milyar 698 milyon 423 bin dolar
oldu. Bunun 4 milyar 768 milyon 443
bin dolarını kişisel, 929 milyon 980
bin dolarını ise paket tur harcamaları
oluşturdu.

Yurtdışına çıkanlar yüzde 4

azaldı

Bu çeyrekte yurtdışını ziyaret
eden vatandaş sayısı bir önceki yılın
aynı çeyreğine göre yüzde 4 azalarak
1 milyon 851 bin 472 kişi oldu.
Bunların kişi başı ortalama
harcaması 826 dolar olarak
gerçekleşti. Yıllık olarak
değerlendirildiğinde; yurtdışını
ziyaret eden vatandaş sayısı bir
önceki yıla göre yüzde 9,6 artarak 8
milyon 750 bin 851 kişi oldu.
Bunların kişi başı ortalama
harcaması 651 dolar olarak
gerçekleşti. ■

2015 turizm geliri 

31 milyar 464 milyon Dolar oldu 
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Anadolu Isuzu, 28 Ocak Perşembe
günü Samsun ve Bafra’da
teslimatlar gerçekleştirdi. Anadolu
Isuzu Samsun Bayisi Felek
Otomotiv’in satışını yaptığı
teslimatlarda Turanlar firmasına 10
adet Isuzu N-WIDE kamyonet, Aypa
55 firmasına ise 4 adet Isuzu 4x4 D
MAX, Bafaş Havayolu Taşıma
Sistemleri’ne de 7 adet, Novolux, 1
adet de Turkuaz teslim edildi. 

Teslimat törenine Anadolu Isuzu
Pazarlama ve Satış Direktörü Fatih
Tamay, Satış Müdürü Tunç

Karabulut, Pazarlama Müdürü Şebnem
Uygurtürk, Otobüs Satış Şefi Onur
Çetinkaya, Kamyon Satış Şefi Atakan
Gürler, Bölge Satış Sorumlusu Ferhat
Sancaklı, Reklam Halkla İlişkiler Uzmanı
İlke Ergun, Felek Otomotiv Sahibi Cem
Felek, Turanlar Firma Sahibi Hakan Turan,
Lojistik Müdürü Ferdi Hamdi Kaya, Aypa
55 firma sahibi Muhammed Ali Torun,
Bafaş Havayolu Taşıma Sistemleri şirket
ortakları Erol Esen, Şükrü Şen, Kemal

Tanrıverdi ve Çetin Akça
katıldılar. 

En büyük filo
müşterimiz 

Felek Otomotiv
Sahibi Cem Felek,
teslimatla ilgili
görüşlerini dile getirerek, “Turanlar
AŞ Samsun’daki en büyük filo
müşterimiz.  10 adet N-WIDE aracı
teslim ettik. Kısmet olursa iki üç yıl
içinde tüm filoyu Isuzu marka
yapacağız” dedi. ■

Anadolu Isuzu Satış ve
Pazarlama Direktörü Fatih
Tamay, Samsun’da her

segmentte teslimat
gerçekleştirdiklerini belirterek,
“Otobüs, kamyon ve pikap teslimatı
yaptık. Yılın ilk teslimatı olması ve
özellikle de Karadeniz bölgesinde
olması bizim için önemli.  Cem Felek,
Samsun’da  Anadolu Isuzu’nun
bayiliğini yapıyor. Aynı zamanda
Doğu Karadeniz bölgesinde Anadolu
Isuzu’nun otobüs bayisi. Biz otobüs
bölümünde yılbaşından itibaren
bölgesel bayilik sistemine geçtik.
Karadeniz bölgesinden Felek
Otomotiv sorumlu. Kamyon ve pikap
ise aynı şekilde devam edecek. Bu yıl
boyunca bol miktarda birlikte
olacağız. Daha fazla sahada olacağız.
Önemli aktivitelerimiz olacak” dedi.

Otomotivde rekor kırıldı 
2015’in otomotiv sektörü

açısından üretim, ihracat, ve iç
pazarda rekorların kırıldığı bir yıl
olduğunu belirten Tamay, “Rekorlar
kırılmaya devam edecek gibi
görünüyor. Özellikle binek
tarafındaki gelişmelerle birlikte bu
rekorların kırılmaya devam edeceğini
düşünüyoruz. Avrupa’daki işlerin
iyiyi doğru gitmesi, Avrupa’daki
pazarların, ekonominin gelişmesiyle
Türkiye’nin ihracatı da özellikle
otomobil ve hafif ticari araçların
ihracatı da ağırlıklı olarak Avrupa
ülkelerine olduğu için burada da
büyümenin devam edeceğini
düşünüyoruz. Bu sene Avrupa’da bir
büyüme bekleniyor. 2015, o yüzden
Türk otomotiv tarihine geçecek.
Otomotiv pazarı 1 milyonun üzerine
çıktı. Otomotiv ihracatının payı
artıyor. Dünya otomotivi açısından
ve özellikle yabancı markalar için
Türkiye daha çok dikkat çeken bir
pazar haline dönüşmeye başladı. Bu
da  Türkiye açısından önemli bir
avantajdır. Türkiye’nin 2023 için
belirlediği 75 milyar dolarlık ihracat
ve 4 milyon üretim hedefi var. Bunun
için Türkiye’nin yeni yatırımlara
ihtiyacı var” dedi. 

Otobüs ve kamyon pazarında
büyüme 

İhracatta üretim adetlerin her
geçen yıl arttığını vurgulayan Tamay,
binek ve hafif ticari aracın yanı sıra,
Türkiye’nin, otobüs ve kamyonda da
önemli bir ihracat markası haline
geldiğini söyledi: “Özellikle otobüs ve
kamyonda ciddi bir büyüme yaşandı.
Türk Lirasının dolar karşısında yüzde
30 seviyelerinde kaybetmesi ile
araçların çok pahalanacağını
düşünen Türk halkı, bir an önce araç
almaya baktı. Dolayısıyla geçen
seneyi iyi kapattık. Araç alımı
açısından iyi bir dönemdeyiz. 2014’e
göre yüzde 20’ler civarında bir artış
yaşandı. Euro geçişiyle beraber fiyat
artışının etkisi ile 2016’nın 2015 yılına
göre büyümeyeceğini
öngörüyorum.” 

Euro 6 ile fiyat artışı olacak 
Euro 6 normuna bütün ürünleri

ile hazır oldukları bilgisini veren,
Tamay, Euro 6’ya geçişlerle birlikte
tüm markaların fiyatlarına artış
olacağını söyledi: “Kamyoneti ve
otobüsü Euro 6 regülasyon geçişi çok
ilgilendiriyor. Tüm markalarda ciddi

bir fiyat artışı olacak. Araca göre,
aracın büyüklüğüne, motorun veya
regülasyonuna göre fiyat değişecek
ama yüzde 10’un altında olmayan bir
fiyat artışı yaşanacak. Otobüste zaten
hazırız. Otobüste Avrupa’ya
ihracatımız olduğu için daha önce
hazır olduk ve satmaya bile başladık.
Isuzu’nun, Euro 6 motorları hazır.
Biz sadece Euro 6’ya geçmiyoruz.
Fren sistemleri, şerit takip sistemleri
yani biz şu anda İngiltere, Fransa,
Almanya,  İtalya neyse oyuz.
Onlardan hiçbir farkımız olmayacak.
6 b, 6 c ufak regülasyon iyileştirmeleri
geliyor, ufak elektronik değişiklik ama
Türkiye onlara da zamanında
geçecek görünüyor. Euro 7 olsa bile
biz Avrupa ile aynı anda geçebiliriz.
Burayı yakaladıktan sonra birlikte
ilerlemeyi engelleyecek bir şey yok.” 

Personel servisi satışları durdu 
Toplu ulaşımda 12 metrelik

pazarın geçen senenin daha
ilerisinde olmasını beklediklerini dile
getiren Tamay, plaka tahdidi
belirsizliği nedeniyle personel
tarafına satışların durduğunu söyledi:
“Toplu ulaşımda 12 metrelik pazarın
geçen seneden iyi olmasını
bekliyorum. İstanbul’da, plaka
tahdidinin yarattığı belirsizlikle geçen
yılın ikinci yarısı servis tarafında
durdu. Çok az satış oldu. Bu sene
normale döneceğini düşünüyoruz.” 

Turizmde durgunluk 
Turizmde otobüs satışlarını ve

diğer sektörleri etkileyecek ciddi bir
durgunluğun yaşandığın belirten
Tamay, “Terör korkusu ile İstanbul’a
gelen kruvaziyer gemi acenteleri
mümkün olduğunca bir boşluk
bıraktılar. İnsanlar hayatlarını iyi
yaşamak, daha çok görmek, gezmek
istiyorlar. Turizm bundan etkilenilir
ama her şey durmaz. Birtakım yerler
küçülür, bazı yerler de büyür. Türkiye
turizmi duracak değil ama bu sene
ufak da olsa küçülme etkisi olacak.
Türkiye’nin işleri bitmez, genç bir
nüfusuz, büyüyeceğiz. Bu sene yüzde
4’ler civarında bir büyüme
bekleniyor” ifadelerini kullandı. ■

Samsun’da 9
bölgeden
havaalanına yolcu

taşıyacak Bafaş Havayolu
Taşıma Sistemlerine 7
Novolux, 1 adet Turkuaz
teslimatı yapıldı.
Teslimata şirket ortakları
Kemal Tanrıverdi, Erol
Esen, Şükrü Şen katıldı.
Bafaş Havayolu Taşıma
Sistemleri şirket ortağı
Çetin Akça, “Otomobil
konforu sunan Isuzu

araçlarından çok
memnunuz. Novo Lux’ü
kalitesi nedeniyle tercih
ettik. Novo Lux’un yüksek
bagaj kapasitesi, geniş iç
hacmi, sürüş konforu,
düşük yakıt tüketimi ile
müşterilerimizin
beklentilerini yerine
getiriyoruz. Bugün teslim
aldığımız araçlarla
Yakakent, Alaçam, 19
Mayıs, Atakum, Bafra,
Çarşamba ve Terme

bölgelerinden
havaalanına taşıma
hizmeti yapacağız.
Samsun Büyükşehir
Belediyesi bu
hatların ihalesini 10
yıllığına bize verdi.
Deneyimli bir
ekibimiz var.
Filomuzdaki toplam
12 araçla kaliteli
hizmet sunmayı
planlıyoruz” dedi. ■

Aypa 55 firmasının sahibi
Muhammet Ali Torun ise
Çarşamba’da araç kiralama işi

yaptıklarını belirterek, “1988 yılında AYPA
55 olarak taşımacılığa sürücü kursu
açarak başladık. Daha sonra personel
taşımacılığı yaptık. Araç kiralama işinde
Isuzu D-Max aracı tercih ettik. 10 yıldır
BOTAŞ Mavi Akım’a hizmet veriyoruz.
Şirket bünyesinde 56 araç var, 5 tanesi
4x4 D Max araçlar” ifadelerini kullandı. ■

Karadeniz’in en büyük dağıtım
lojistik firmalarından biri
olduklarını belirten Turanlar

firması sahibi Hakan Turan, “Gıda ve
lojistik alanında distribütörlük
faaliyetlerimiz var. Karadeniz’in en
büyük dağıtım lojistik firmalarından

biriyiz. Samsun-Sinop arasında
çalışıyoruz,  100 aracımız var. Cem
Felek ile tanıştık,  bize çok ilgi
gösterdi. Anadolu grubu ile 30 yıldır
birlikteyiz. Efes Pilsen bayisiyiz.
Hayırlısı olsun” diye konuştu. ■

Anadolu Isuzu’dan, yılın ilk teslimatı Samsun’da…

3 firmaya 22 araç teslim etti 

IPRU Arama 
Konferansı 11 Şubat’ta 

Aynı zamanda IPRU Başkanı da
olan Tamay, konuşmasının sonunda,
11 Şubat’ta İstanbul Otogarı’nda
Uluslararası Karayolu Yolcu
Taşımacılığı Federasyonu (IPRU)
olarak, arama konferansı
düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Isuzu Satış ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay

Bu yıl daha fazla sahada 
olacağız

TURANLAR FİRMA SAHİBİ HAKAN TURAN:

ISUZU bize çok ilgi gösterdi

BAFAŞ ŞİRKET ORTAĞI ÇETİN AKÇA: “Otomobil konforu sunan Isuzu araçlarından çok memnunuz.

Bafaş’a 8 araç 

AYPA 55 FİRMASININ SAHİBİ
MUHAMMET ALİ TORUN:

Isuzu D-Max’i 
tercih ettik 
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Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2014
Temmuz ayında başlattığı havaalanı
taşımacılığında MUTTAŞ bugüne kadar

modern ve konforlu araçları ile Muğla’nın iki
havaalanından 709 bin 606 yolcuya hizmet verdi.
Menteşe, Milas-Bodrum Havaalanı, Bodrum,
Milas-Bodrum Havaalanı Marmaris, Dalaman
Havaalanı, Fethiye, Dalaman Havaalanı’na
karşılıklı seferlerle hizmet veren MUTTAŞ, 2014
yılında 151 bin 394, 2015 yılında 558 bin 212
toplamda da 709 bin 606 yolcuya hizmet verdi.

MUTTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Ünsal, Muğla’da havaalanı taşımacılığında
vatandaşların memnuniyeti için çalıştıklarını
söyledi:  “Muğla, Türkiye’nin turizmde söz sahibi
illerinden ve İstanbul’la birlikte iki havaalanına
sahip bir il. Havaalanı taşımacılığında
vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüşler
alıyoruz. Yerli ve yabancı misafirlerimize, Muğlalı
hemşerilerimize modern ve konforlu araçlarımızla
hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.” ■

MUTTAŞ 709 bin 606
yolcuya hizmet verdi 
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Lojistik

Uluslararası Nakliyeciler

Derneği (UND) Başkanı

Çetin Nuhoğlu, Rusya ile

yaşanan kriz nedeniyle

sektörde “3T” olarak da

bilinen Turizm, Tarım ve

Ticaret sektör temsilcileri

ile bir araya gelen

Türkiye Bankalar

Birliği’ne; lojistik

sektörünün önemini

vurgulayarak 4’üncü T

olarak; ekonomiyi

taşıyan Taşımacılığın da

aynı kapsamda

değerlendirilmesi

çağrısında bulundu.

Suriye ve Mısır krizleri
sebebiyle Ortadoğu
taşımalarında, Rusya

ambargosu sebebiyle Rusya
ve Rusya üzerinden Orta Asya
taşımalarında sorunlar
yaşayan lojistik sektörü, krizin
etkilerini değerlendirmek
üzere Turizm, Tarım ve
Ticaret sektörleri (3T) ile bir
araya gelen ve sorunu bu
sektörlerle işbirliği halinde
atlatma kararını açıklayan
Bankalar Birliği’ne çağrıda
bulundu.

Taşımacılık olmadan

olmaz

UND Başkanı Çetin
Nuhoğlu, “Turizm, ticaret ve

tarım sektörü temsilcileri ile
bir araya gelen Bankalar
Birliği Başkanı Sayın Hüseyin
Aydın,  krizden etkilenen 3
sektör temsilcisinin katıldığı
toplantıda, Rusya krizinin
ekonomiye yansımalarına
ilişkin olarak, “Herkesin
kaybettiği ortamda biz
kazanmayız veya bizim
kazandığımız ortamda herkes
kaybetmiyor. Hep birlikte
sorun neyse, imkânlarımız
ölçüsünde bunları
yönetebileceğimizin altını
çizmek istiyorum" diyerek
çok yapıcı bir yaklaşım
sergiledi.

Rusya’nın, Türk mallarına
kapılarını kapatmasından en
fazla etkilenen sektörlerden
birinin de taşımacılık sektörü

olduğunu belirten Nuhoğlu,
“Transit geçişler için Hazar
geçişi kısa sürede devreye
sokularak Orta Asya
taşımaları büyük ölçüde
sorunsuz olarak
gerçekleştirilmeye başlanmış
olup Rusya sorununun
çözümü konusunda
beklentilerimiz iyimserdir.
Özellikle Habur sınır
kapısının bir ay süre ile
kapanması sonucunda
yaklaşık 1 milyar USD
değerindeki ihracatın geçişi
durmuş binlerce aracımız da
kontak kapatmak zorunda
kalmıştır. Geçtiğimiz hafta
itibariyle Habur’da geçişlerin
normale dönmesi ile bu sorun
da büyük ölçüde aşılmış
durumdadır” dedi. 

Çetin Nuhoğlu

28 Ocak 2016 tarih ve 29607 sayılı

Resmi Gazete’de yayınlanan

Başbakanlık  Genelgesi ile Lojistik

Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)
öncelikli dönüşüm programları
arasında yer alan “Taşımacılıktan

Lojistiğe Dönüşüm Proğramı”nın eylem
planında “Lojistik Strateji ve Kurumsal
Yapılarının Oluşturulması” politikası yer
alıyordu.

8 Bakanlık Müsteşarı, TOBB ve TİM

Başkanları kurulda yer alacak 

Söz konusu politika çerçevesinde lojistik ile
ilgili iş ve hizmetlerde faaliyet gösteren kamu
kurum ve kuruluşlarının üstlenecekleri rolleri
belirlemek, müşterek konularda eşgüdüm tesis
etmek, ortak karar alınmasını gerektiren
hallerde prensip kararları almak ve lojistik
mevzuatı düzenlemelerinin koordinasyonunu
sağlamak üzere; UDH Bakanlığı Müsteşarı’nın
başkanlığında Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı
ve Kalkınma Bakanlığı müsteşarları ile TOBB
Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi
Başkanı’nın katılımlarıyla “Lojistik
Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu. 

Lojistik Koordinasyon Kurulu
oluşturuldu

UND’den Bankalar Birliği’ne
4T Çağrısı

Çalışma usul ve esasları

belirlenecek 

• Kurulun görevleri; çalışma
usul ve esasları, yıllık toplantı
sayıları ile toplantı zamanları
kurul tarafından belirlenecek. 

• Sekretarya hizmetleri ve
alınan kararların ilgili
kurumlarca uygulanmasının
takibi ve koordinasyonu UDH
Bakanlığı, Demiryolu
Düzenleme Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülecek. 

• Kurul bünyesinde genel
müdür seviyesinde çalışma
grubu oluşturulacak. İhtiyaç
duyulması halinde daha alt

seviyede çalışma grupları da
kurulabilecek. Diğer kamu
kurum ve kuruluşları ile sivil
toplum kuruluşları ve özel sektör
temsilcileri çalışma grubuna
dahil edilebilecek. 

İhtiyaç duyulan her destek

sağlanacak

Kurul tarafından
yürütülecek çalışmalarda ve
alınan kararların
uygulanmasında ihtiyaç
duyulacak her türlü destek ve
yardım, bütün kamu ve
kuruluşlarınca titizlikle
sağlanacak. ■

Aralık 2013’te

Endonezya’nın Bali

şehrinde toplanan

Dünya Ticaret Örgütü

Türkiye’nin talebi ve

yoğun çabaları

sonucunda transitte

ayrımcı kısıtlamalar

yapılamayacağını

karara bağlamış ve ülke

parlamentolarının onay süreci

başlamıştı. 

Uluslararası ticaretin temel
şartlarından biri olan “Transit
Serbestisi” kuralının, 162 ülkede

daha etkin şekilde uygulanmasını
sağlayacak olan Anlaşma, TBMM
onayından geçerek 27 Ocak’ta Resmi
Gazete’de yayınlandı.

Türkiye de söz konusu Anlaşmayı
TBMM onayından geçirerek “Ayrımcılık
yapmayan Transit Ülke” olmanın
sorumluluğunu 69’uncu ülke olarak
yerine getirdi. Bu anlaşmaya 39 ülkenin
daha onay vermesi ile kararı ihlal eden
ülkelere yaptırımlar da başlayabilecek.

Türkiye, şimdi aynı Anlaşmaya onay
veren Avrupa Birliği üye ülkelerinden bu
anlaşmanın gereği olarak sadece Türk
araçlarına uyguladıkları ayrımcı
kısıtlamalara son vermesini istiyor…

UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, aynı
anlaşmanın yakın zamanda AB tarafından
da onaylanmasının transit engellerin
aşılmasında tarihi bir fırsat
oluşturduğunu söyleyerek “Tüm
kurumlarımızla AB üyeleri nezdinde ikili
veya komisyon nezdinde girişimleri
başlatmamızın zamanıdır. Ülkemizin dış
ticareti taşıma engelleri ile baskı altında
tutuluyor, araçlarımızdan çok yüksek
ayrımcı ücretler alınıyor ve Avrupa’nın en
çevreci filosunu olan araçlarımız
karayolundan geçirilmeyip trene binmeye
zorlanıyor. Ekonomi Bakanlığımızın
çabaları ile Dünya Ticaret Örgütü bu

konuyu ana gündem maddesi olarak ele
aldı ve önemli bir milat olacak şekilde
transite geçişte ayrımcılık yapılamaz”
dedi.

Bu önemli kararın alınmasını sağlayan
Ekonomi Bakanlığına TBMM’de konuya
sahip çıkan tüm milletvekillerine teşekkür
eden UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, üye 28
ülke adına AB’nin de onay verdiği bu
anlaşma için AB üyesi ülkelerdeki
yetkililere seslendi:

EY AB ÜYE YETKİLİLERİ!

AB ve Türkiye bu anlaşmaya imza
koymuş ve parlamentolarından geçirmiş
iki taraftır.

• Avrupa’nın en genç ve çevreci
filosuna “ülkemden geçemezsin”
demekten vazgeçin! 

• “Sadece Türk araçları trene binmek
zorunda” demekten vazgeçin! 

• Araçlarımızdan aldığınız Deli
Dumrul paralarından vazgeçin!

• BU ENGELLERLE TÜRK İHRACATI
KADAR KENDİ TİCARETİNİZE DE ZARAR
VERİYORSUNUZ. BİNDİĞİNİZ DALI
KESMEYİN!

Taraf olduğumuz Gümrük Birliği
kapsamında serbest dolaşım hakkı olan
Türk malların taşınmasını engellemeniz
hukuksuzdur. Bunu şimdi Dünya Ticaret
Örgütü de söylüyor. 

Geçtiğimiz Kasım ayında yapılan G20
Liderler Zirvesi’ne İş dünyası tarafından
sunulan B20 taleplerinin ilk sırasında yer
alan transitin kolaylaştırılması çağrısını da
duyun ve İŞ DÜNYASINA KULAK VERİN!”
dedi. ■

UND TİCARETE ZARAR VEREN

AYRIMCI ÜLKELERE SESLENDİ:

“Artık Türk araçlarına
ayrımcılık yapamazsınız!”

Sektörümüzü de gözetmeli

“İçinde bulunduğu Bankalar
Birliği Yönetiminin ekonomideki
gelişmelere duyarsız kalmadığını,
ekonomiyi taşıyan lojistik sektörünü
de gözetmesi gerektiğini belirten
Nuhoğlu şöyle konuştu: “Lojistik
konusu ilk kez 10. Beş Yıllık Kalkınma
Planında hedefler arasında yer almış,
Başbakanımız tarafından açıklanan
öncelikli dönüşüm programlarından
biri olarak ilan edilmiş ve yoğun bir
çalışma başlatılmıştır. Özellikle
uluslararası taşımacılar ülkemiz
ihracatını dış pazarlara en hızlı ve
ekonomik şartlarda ulaştırarak çok
stratejik bir rol üstlenmektedir.
Dönemsel krizlerde zaman zaman
sıkıntılar yaşayan sektörümüz bu
konuma yaklaşık yüzde 90 oranında
kendi imkanları ile ve desteksiz

ulaşmıştır.  
Ülke ihracatını en rekabetçi

şartlarda taşımanın yanında
sektörümüz, 2014 yılında gerçekleşen
50 Milyar dolar tutarındaki hizmet
ihracatında, Turizm sektörünün
ardından 14,4 milyar USD ile
ekonomiye katkı sağlayan Hizmet
İhracatçısı sektörler arasında 2.
sırada gelmektedir. Sadece bu rakam
bile sektörümüzün mevcut krizden
etkilenen 3T ile bir bütünlük içinde
dikkate alınması ve değerlendirilmesi
gerektiğinin kanıtını
oluşturmaktadır.

Bölgesel lojistik merkez

Sektörümüz yaşanmakta olan
güncel krizlerin ilk dalgasını
savuşturmuş, kalıcı hasarların
oluşmaması için artçı etkilerle

mücadele edilmeye çalışılmaktadır.
Kamu yönetimi Lojistik sektörünü bu
gözle izlemeye devam etmektedir.
Bankalar Birliğimiz de bölgesel
lojistik merkez ve bölge ticareti için
en stratejik transit güzergahı olma
potansiyeli olan ülkemizde
taşımacılık sektörünü izlemeye,
desteklemeye özen göstermelidir.
Bankalar Birliği Başkanı’nın da ifade
ettiği gibi, ülke varlıklarının ve
kazanımlarının en iyi şekilde
korunması amacıyla finans
sektörünün böyle dönemlerde
olumsuz etki altında kalan
temsilcileriyle iş birliği yapması
yararlı olacaktır. Krizden etkilenme
oranı ve stratejik önemi dikkate
alındığında taşımacılık sektörü
işbirliği yapılacak en öncelikli
sektördür.  Bu duyarlılığı sektörümüz
adına bekliyoruz…” ■
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Volvo’dan 

Yüzde100 Çekici
Kampanya 

Tüm dünyada otomotiv sektörü, hem
araçlar hem de üretimden kaynaklanan
emisyonların azaltılması için Euro 6'ya

geçerken Volvo Trucks da üstüne düşeni
yapıyor. Volvo Trucks, Şubat ayı boyunca
devam edecek kampanya avantajlarıyla Euro
6 standartını daha da çekici kılıyor. 

1-29 Şubat tarihleri arasında geçerli olan
kampanya, 24 aya kadar yüzde 0 faiz oranı
avantajı sunarken, 36 ayda yüzde 0,17 ve 48
ayda yüzde 0,25’den başlayan düşük faiz
oranlarıyla Volvo çekici sahibi yapıyor. Bu
özel kampanya kapsamında, VFS Finansman
aracılığıyla 85 bin Euro, 90 bin Euro ve 96 bin
Euro’luk kredi desteği alınabiliyor. ■

Bölgesel liderlikten üst düzey küresel

oyunculuğa

Renault, 2015’i hafif
ticari araçta lider
tamamladı

Renault Grubu küresel açıdan 2015
senesinde hafif ticari araç pazarında
güçlü bir yıl geçirdi. Grubun satışları

yüzde 12,4’lük artışla 387bin adede erişti.
Üstelik bu artış, toplam pazarda yüzde 6,3’lük
gerilemeye rağmen (Kuzey Amerika hariç)
gerçekleşti. 

Renault’nun küresel hafif ticari araç
pazarındaki payı 2014 senesine oranla 0,63
puanlık artışla yüzde 3,76 olarak gerçekleşti.

Renault 2015 senesinde Avrupa dışında 92
bin 400 adet satış gerçekleştirdi. Söz konusu
performans Brezilya ve Cezayir gibi kilit
pazarlarda toplam satışlar açısından meydana
gelen dalgalanmalara rağmen elde edildi.
Renault Grubu, satışların Cezayir’deki pazar
koşuları tarafından olumsuz etkilenen AMI
(Afrika, Orta Doğu, Hindistan) hariç bütün
bölgelerde iyi bir performans sergiledi.                                        

Renault’nun hafif ticari modelleri 112
ülkede satılıyor ve marka bu ülkelerin pek
çoğunda ilk üç oyuncu arasında yer alıyor.

Renault, ACEA* (Avrupa Otomobil
Üreticileri Birliği) tarafından belirtildiği üzere
peş peşe 18’inci yılında da Avrupa’daki hafif
ticari araç pazar lideri oldu. 

Yüzde 11,4 büyüyen Avrupa pazarında
Renault’nun hafif ticari araç satışları tüm ana
pazarlarda artış gösterdi. Fransa’da da
Renault’nun pazar payı 1,2 puanlık artışla yüzde
32,85 olarak gerçekleşti. 

Avrasya Bölgesi’nde ise markanın pazar
payı 1,71 puanlık artışla yüzde 8 oldu. Bundaki
en büyük etken Renault’nun bölgedeki ana
pazarı Türkiye’deki satışların yüzde 80 artması
oldu.

Global Hafif Ticari Araç Satış & Pazarlama
Bölümü Başkan Yardımcısı Pascal Schmitt, “18
yıldır Avrupa’daki liderliğimizi devam
ettirdiğimiz için gururluyuz. Bu sonuç,
müşterilerimize kapsamlı, kişiye özel hafif ticari
araçlar sunma kararlılığımızın bir kanıtıdır;
üstelik bu kararlılığımız yeni Trafic’in lansmanı
ile daha da pekiştirildi” dedi.

Hafif Ticari Araçlar Global Direktörü
Ashwani Gupta, “Yüzde 12,4’lük büyüme
gösteren güçlü gobal sonuçlarımız gelecek için
bize güven veriyor. 2015 yılı yeni hafif ticari araç
markamız Renault Pro+’nın lansmanıyla son
derece zengin geçti. Bu marka bizim
müşterilerimize kapsamlı ve kişiye özel hafif
ticari araç serileri sunma arzumuzu gözler
önüne seriyor” diye konuştu.  ■

Hafif Ticari Araç uzmanlığı

Renault’nun hafif ticari araç uzmanlığı
Villiers Saint-Frédéric, Fransa’daki Teknik
Merkez sayesinde daha da ileriye taşındı. Bu
merkezde Kangoo, Trafic ve Master gibi
başarılı modeller geliştirildi. Merkezde
bulunan teçhizatlar ve mühendislik ekipleri
prototip ve simülasyon üretimi ile birlikte
üretim süreçlerinin geliştirilmesi de dahil
olmak üzere yeni araçların geliştirilip, test
edilmesi için son derece uygun. Renault
fabrikalarının kusursuzluğu diğer hafif ticari
araç markaları tarafından da tanınmış
durumda. GM, Daimler, Renault Trucks ve
en son olarak Fiat ve tabii ki Renault’nun
İttifak ortağı Nissan ile kurulan sağlam
ortaklıklar bunun en büyük kanıtıdır.

MKZ Lojistik 100 MAN 
alımını tamamladı

Çekici alımlarındaki

renk geleneğini

bozmayan MKZ

Lojistik’in, TGS

18.440 araçları yine

kırmızı renkliydi. 

MKZ Lojistik siparişinin 20 adet
MAN TGS 41.480 damperli
kamyon ve 14 adet MAN TGS

18.440 çekiciden oluşan son bölümü, MAN
bayisi Antoto’nun Antalya’daki tesislerinde
gerçekleştirilen törenle teslim edildi. MAN
kamyon ve çekicilerin teslimat töreninde
Antoto ve MKZ Lojistik yöneticileri
çalışanları hazır bulundu. 

Araçlarında ekstra performans ve
dayanıklılığa ihtiyaç duydukları için MAN
kamyon ve çekicilerini tercih ettiklerini
belirten MKZ Lojistik Ortağı Harun
Zeytinoğlu, “Türkiye’deki ilk expo olma
özelliğini taşıyan Expo 2016 Antalya’da 62
çekici, 41 damperli kamyon ve 22 iş
makinası ile hizmet veriyoruz. Standart bir

kamyonun rahat hareket edemediği
alanlarda çalışıyoruz. TGS 41.480 damper
serisi araçların tonaj kabiliyeti, makas
yapısı, tercihimizin MAN olmasında büyük
rol oynadı’’ dedi. 

MAN araçların yakıt performasından,
işletme maliyetleri ve kabin konforundan
da memnun olduklarını dile getiren MKZ
Lojistik Ortağı ve Finans Direktörü Aydın
Zeytinoğlu da, “Yakıt bizim için en önemli
gider kalemi. Araç alımlarında işletme
maliyetlerinin ve hızlı servis çözümleri de
çok önemli bir unsur. Araç alırken uzun
vadeli işletme maliyetini de hesaplıyoruz
ve buna göre marka da karar kılıyoruz.
Tüm bu kriterler göz önüne alınarak
tercihimizi MAN’dan yana kullandık” dedi.  ■

Scania, 2015 yılında yaklaşık

yüzde 8 büyüme gösteren 16

ton ve üzeri ağır ticari araç

pazarında, çekici ve kamyon

satışlarını bir önceki yıla göre

yüzde 63 gibi tüm sektörün

üzerinde bir oranda artırarak

3.291 adede yükseltti. Scania

2014 yılını, 2014 adetlik satışla

tamamlamıştı. 

Scania tarafından basın
mensuplarıyla geleneksel hale
gelen sene sonu yemeği; Doğuş

Otomotiv Scania Genel Müdürü
İlhami Eksin ve Scania Türkiye Ülke
Direktörü Per Stümer ile Doğuş
Otomotiv Scania Yetkililerinin
katılımıyla gerçekleştirildi.

Pazar yüzde 8 büyüdü

Doğuş Otomotiv Scania Genel
Müdürü İlhami Eksin 2015 yılını
değerlendirirken “Ağır ticari araç
pazarı 2015 yılını toplam 33 bin 652
adetlik satışla tamamladı. 2014 yılında
gerçekleşen 31 bin 61 adetlik satışa
göre toplam pazar yüzde 8 büyüdü.
Scania olarak biz 2015 yılını 3 bin 291
adetlik satış ve yüzde 10 pazar payı ile
kapattık. 2014 yılında
gerçekleştirdiğimiz 2 bin 14 adede
göre satışlarımızı yüzde 63 artırdık”
dedi. 

Eksin, ithal ağır ticari araç
pazarında yüzde 32 pazar payı ile en
çok tercih edilen marka olarak satılan
her 3 araçtan birinin Scania
olmasından duydukları memnuniyeti
iletti. 

Eksin, Scania olarak amaçlarının
sadece araç satmak olmadığını, satış
ve satış sonrasında sunulan

hizmetlerle de müşterilerinin çözüm
ortağı olarak her zaman yanlarında yer
alacaklarını ifade etti: “2015 yılında
inşaat serisi araçlarımız kırkayak
olarak tabir edilen 8x2 modelimizi
satışa sunduk. Her ihtiyaca uygun

geniş bir ürün yelpazesine sahip
4X2’den 10X4’e kadar farklı dingil
konfigürasyonu seçeneği bulunan
araçlarımız, özel sipariş
alternatifleriyle de farklı ihtiyaçlara
cevap verebiliyor. 2015 yılında 18 bin
826 adetlik satış ile çekici araçların
pazar payı yüzde 56 olarak gerçekleşti.
Scania olarak çekici pazarında yüzde
14 pazar payı elde ettik” şeklinde
konuştu.

Euro 6 araç satışına başladık

2016 yılını da değerlendiren Eksin
“2015 yılında Euro 6 normlarına sahip
araç satışına başladık. 2016 yılında, iş
ortağımız Scania’nın, 2 yıl önce
Avrupa pazarlarında yaşanan Euro 6
geçişinin ardından yükselen pazar
payı başarısını biz de ülkemizde
yakalamak istiyoruz“ dedi. 

Çevreye duyarlı yeni motorların
büyük kısmında sadece SCR
teknolojisi kullanarak yeni emisyon
standartlarının sağlanmasının

yanında, kanıtlanmış üstün yakıt
ekonomisi kullanıcılarına çok büyük
bir memnuniyet sağlayacağını
vurgulayan Eksin, “Çevre dostu
Scania, doğaya daha az zarar veren
alternatif akaryakıtları araçlarına
adapte etme konusunda da
üstünlüğünü korumaktadır. Alternatif
yakıtlarla karbondioksit salınımını en
aza indirirken maksimum
sürdürülebilirlik, verimlilik,
güvenilirlik ve ticari kullanılabilirlik
için çalışmalarımıza da devam
etmekteyiz” dedi.

Türkiye 4. sırada

Scania Türkiye Ülke Direktörü Per
Stümer ise Türkiye’nin büyük bir
potansiyele sahip olduğunu belirterek,
“Türkiye pazarı bizim için çok önemli.
2015’te faaliyet gösterdiğimiz yüzden
fazla ülke arasında 4’üncü sırada. Şu
an iyi bir pazar payımız var ve bunu
daha da ileriye taşımak istiyoruz'' diye
konuştu. ■

2015’te en çok büyüyen marka 

Scania oldu

İlhami Eksin

2015 yılında satışları 175 bine dayandı

Mitsubishi Motors 
Avrupa’da yükselişte

Avrupa'da 5. Jenerasyon Yeni Mitsubishi L200 ve Yeni
Mitsubishi Outlander’ın lansmanı, Baja Portalegre 500
Yarışı, 50bininci Outlander PHEV'in satılması gibi

önemli kilometre taşlarıyla dolu bir yılı geride bırakan
Mitsubishi Motors, 2015 yılında satışlarını da artırmayı
başardı. 

Avrupa pazarında (Rusya ve Ukrayna hariç) yüzde 27
oranında artışla 174 bin 295 adetlik satış rakamına ulaşan
Mitsubishi Motors, böylelikle Avrupa’da satışlarını üst üste üç
yıl boyunca artırmış oldu. 

Mitsubishi Motors’un pazarda iyi bir ilerleme kat ettiğini
gösteren bu performans, şirketin üstün yakıt verimliliğine
sahip B segmenti araçlarına ve SUV modellerine olan
odaklanmasını haklı çıkartıyor. Mitsubishi Motors’un ‘Amiral
gemisi’ konumundaki Outlander PHEV de Outlander
hacminin yüzde 59'u ve markanın bölgedeki toplam
satışlarının yüzde 18'ini sağlıyor. 

Geçen yıl Avrupa pazarında en fazla satılan Mitsubishi
modeli 52 bin 294 adetle Mitsubishi Outlander olurken, 46
bin 940 adetle ASX, 38 bin 488 adetle Space Star ve Attrage,
onu da 22 bin 251 adetle L200 izledi. ■

TANAP Projesi’nde

Mitsubishi Pajero gücü

Temsa Motorlu Araçlar, Azerbaycan’daki Şah Deniz-2
Sahası’ndan elde edilecek doğalgazı, Türkiye’ye ve Türkiye
üzerinden de Avrupa’ya taşıyacak olan Trans Anadolu

Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) için kullanılacak 51 adet
Mitsubishi Pajero’yu Tekfen İnşaat’a teslim etti. 

TANAP çalışmaları için Mitsubishi Pajero’yu tercih eden
Tekfen İnşaat, proje kapsamında 509 kilometrelik
Sivas/Yıldızeli–Eskişehir/Seyitgazi Boru Hattı inşaatlarını
gerçekleştirecek. 

Zor arazi şartlarının hakim olduğu TANAP Projesi’nde
Mitsubishi Pajero’ların tercih edilmesinin en önemli sebebi,
üstün arazi kabiliyeti ve sürüş performansı oldu. ■
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Yetki ve Sorumluluk

Araçlarımıza ve sürücülerimize
özen gösterelim. 

Seferlerimizde bölge ve iklim
koşullarına dikkat edelim. 

Kış lastiği takmadan
araçlarımızı sefere çıkarmayalım.

4 

Taşıma güvenliği 

önceliğimiz olmalı!

4 

4 

Her kademede çalışanın yetki ve
sorumluluklarının belirlenmesi ve
uygulamaya alınması kurumların ve bu

kurumlarda çalışanların verimliliği ve motivasyonu
için gereklidir. 

Genel olarak, normal şartlar altında liderin
işleri değil, insanları yönetmesi beklenir. Doğru
olan da, tepe yöneticisinin hedef vermesi,
stratejiyi saptaması, insanları yönetip onları motive
etmesi ve sonra onlardan hesap sormasıdır.

Tepe yöneticisinin, ayrıntılarla ilgilenip
ilgilenmemesi gerektiği, epey tartışılan bir
konudur. Ancak yeni kurulan bir şirkette veya
büyük değişimlerin ya da çok önemli bir krizle
karşı karşıya kaldığı gibi zamanlarda,
zorunluluktan liderin ipleri eline almasını
gerektiren durumlar olabilir. 

Bazı liderler, her bölümün işleyişini yakından
takip etmekten, her işin ayrıntısına girmekten,
bütün bunlara zaman ayırmaktan hoşlanırlar.
Ayrıntıya girebilmek, hem bilgi hem çalışkanlık
hem konsantrasyon hem de sabır gerektirir. Ne
kadar eleştirilirse eleştirilsin, bir şirketin her
bölümünün ayrıntısına girebilen liderliği herkes
yapamaz.

Bir iş ortamının iklimini, insanların işlerinden
aldıkları tatmini belirleyen sadece o şirketin ve
çalışanların ne kadar kazandıkları değil, insanların
yapılan işi ne kadar sahiplendikleridir. Bu nedenle
hangi kurumda olursa olsun yönetimin, her
çalışanın sorumluluk almasını teşvik etmesi
gerekir.

Bir lider, çalışanları kararlara dahil ettikleri;
onların işi sahiplenmelerini, sorumluluk
üstenmelerini, inisiyatif almalarını, yaratıcı
olmalarını destekledikleri ve onlara ilham
verdikleri ölçüde başarılı olur. Yönetimin amacı
insanların birlikte başarmalarını ve bundan haz
almasını sağlamaktır. yetkilendirme bunun için
gereklidir.

Liderin yapılan işler hakkında bilgi sahibi
olması, her bölümün işini nasıl yapması
gerektiğini bilmesi elbette önemlidir ama
çalışanların vermeleri gereken her kararı kendisi
veren, yapılan her işe sürekli karışan liderin bu
tutumu, faydadan çok zarar getirir. Liderin, Her
şeyi ben bilir, ben yaparım düşüncesinde olması,
her işe karışması son derece sakıncalı bir
durumdur.

Bir liderin ne kadar işlerin ayrıntısına gireceği,
yetkisini ne kadar delege edeceği, çoğu durumda
olduğu gibi, dengeyi bulma konusudur. Deneyimli
bir lider bu dengenin ipleri tamamen bırakmakla,
çok sıkmak arasında bir noktada durduğunu bilir.

İyi yönetim, doğru insanları seçmek, onların
sorumluluk duygularını geliştirmek ve işleri
sahiplenmelerini sağlamaktır. Böyle bir ortamın
oluştuğu işyerlerinde girişimcilik ve yaratıcılık
artar. Çünkü insanları en çok güven duygusu
motive eder. Kendisine güvenildiğini bilen
insanlar, işleri sahiplenir ve daha yaratıcı olurlar.

Sağlam yapılar kurmak ve kalıcı başarı elde
etmek için, yönetici ve çalışanlara sorumluluk
verilmeli, onların işlerini sahiplenmeleri
sağlanmalıdır.  

Liderlik sadece bugünü yönetmeyi değil,
geleceği de inşa etmeyi gerektirir. 

Bunun için de insanların yetkilendirmesi
gerekir.  ■

F
ord Otosan çatısı altında 10, 20, 25, 30, 35
ve 40 yılını dolduran 545 çalışan,
düzenlenen Altın İz Hizmet Ödül Töreni

ile onur ödüllerini aldı. Ford Otosan üst düzey
yöneticileri, müdürleri ve Türk Metal Sendikası
temsilcilerinin de katıldığı
törende, ödül alanlar
köklerinden güç alıp daha
yüksekleri hedefleyen Ford
Otosan ailesini temsil eden

Altın İz Hizmet Ağacı'na parmak izlerini bıraktı.  
Ford Otosan İnsan Kaynakları Direktörü

Nursel Ölmez Ateş, "Ford Otosan olarak, sağlam
köklerimiz bize güç kattıkça dallanıp
budaklanıyoruz. Çünkü biz beraberken bir ulu

ağaç gibiyiz. Her bir yaprağı birimizi
anlatıyor. Her geçen gün, her geçen yıl
gücümüze güç katarak geleceğe yol
alıyoruz. Bu sayede biz hep birlikteyken
dünyanın en güzel resimlerinden biri

oluyoruz. Hiç silinmeyecek izler bırakıyoruz. Biz
birlikte oldukça gücün kendisiyiz" dedi.

Ford Otosan'da 25. yılını dolduran Genel
Müdür Haydar Yenigün, Ford Otosan'ı geleceğe
güçlü bir şekilde taşıyan ekibin içerisinde yer
almaktan gurur duyduğunu belirtti:  "2015
yılında da siz değerli çalışanlarımızın kıymetli
emekleriyle rekorlara imza attık. Bundan sonra
da yeni izler bırakmak üzere yolumuza tüm
gücümüzle devam edeceğiz." ■

Ford Otosan, "Altın İz" bırakan çalışanlarını ödüllendirdi
Haydar

Yenigün

Nursel

Ölmez

Ateş

Michelin ve Ford 

“Performans”ta

buluştu

M
ichelin, yeni Ford Focus RS’i
ultra yüksek performans
lastiği Michelin Pilot Sport

Cup 2 lastikleri ile donatıyor. Lastiğin
yere temas ettiği alanı genişleterek
performansı maksimum seviyeye
çıkaran Michelin, hem yollarda hem
de pistte sürüş keyfini yükseltiyor.
Islak zeminde frenleme konusunda A
ve yakıt verimliliği konusunda C
Avrupa Etiketine sahip MICHELIN
Pilot Super Sport, sürücülere
performansı ile sürüş konforu, kısa
fren mesafesi, yol tutuş ve sportif
sürüş hissiyatı sunuyor.  

Ford Focus RS’e uygun olarak,
aracın dinamik yapısını korumaya
odaklanan lastikler zorlu koşullarda
bile virajlarda üstün yol tutuşu
sağlıyor. 

Yeni Ford Focus RS sürücüleri,
Ford Sync2 sayesinde, Michelin Green
Guide ve Michelin Guide üzerinden
turistik bilgiler ile oteller ve
restoranlar hakkında bilgilere
erişirken; geliştirilmiş navigasyon
sistemi sayesinde yol güzergâhlarını,
konaklama yerlerini, yemek
yiyecekleri mekânları ve hatta ziyaret
edebilecekleri turistik gezi alanlarını
da planlayabilecek. ■

Goodyear’da

Hacer Kök

Tedarik Zinciri

Müdürü oldu 

5
Ocak 2016 itibariyle görevine
başlayan Hacer Kök, Goodyear
Türkiye’nin tedarik zinciri

yönetimine yönelik süreçlerin
yönetiminden ve geliştirilmesinden
sorumlu olacak. 

1998 yılında Ege Üniversitesi Kimya
Mühendisliği bölümünden mezun olan
Hacer Kök, profesyonel hayatına 1998
yılında Autoliv Türkiye'de Üretim
Mühendisi olarak başladı ve aynı şirkette
Üretim Planlama Mühendisliği ve
Lojistik Müdürlüğü gibi farklı görevlerde
bulundu. 

Hacer Kök, Goodyear'a 2008 yılında
Stratejik Planlama ve Proje Müdürü
olarak göreve başladığı ve son olarak
Tedarik Zinciri Yönetim Müdürü olarak
görev yaptığı Novartis Türkiye'den
katıldı. ■

G
eçtiğimiz Kasım ayında,
Avrupa’nın önde gelen
yayın kuruluşlarının

editör ve yayımcılarının
oluşturduğu jüri tarafından 6.
nesil Volkswagen
Transporter’a verilen 2016
yılının International Van of the
Year (IVOTY) – Uluslararası
Yılın Ticari Aracı ödülü,
organizasyonun Türkiye Jürisi
tarafından Volkswagen Ticari
Araç Genel Müdürü Kerem
Güven’e teslim edildi.

Avrupa ülkelerinde  hafif
ticari araç konusunda uzman
24 gazeteciden oluşan
Uluslararası Yılın Ticari Aracı
Jürisi, Volkswagen Transporter
T6’yı 98 puanla birinciliğe layık
görmüştü.

Volkswagen Ticari Araç
Genel Müdürü Kerem Güven,
Transporter modelinin 5’inci
neslinin 2004 yılında, 4’üncü
neslinin de 1992 yılında aynı
ödüle layık görüldüğünü
hatırlatarak, “Bu yıl kazanılan
bu prestijli ödülü, Volkswagen
Ticari Araç markasının ve
modellerinin başarısının
tesadüfi olmadığının en
önemli göstergesi olarak
görüyoruz. Üç nesliyle peş
peşe bu başarıya ulaşmış
olmak, gerek Transporter
modelimizin, gerekse
Volkswagen Ticari Araç
markasının tüm Avrupa
çapındaki organizasyonel
anlamda ulaştığı noktanın bir
sonucu” dedi. ■

Uluslararası Yılın Ticari Aracı Ödülü 

Transporter üçüncü

kez kazandı 

F
ord Otosan’ın ağır ticari araç
markası Ford Trucks, 55 yıllık
kamyon üretim tecrübesi ve

müşteri deneyimi ile Türkiye’deki
büyümesini global pazarlara
taşımaya devam ediyor. Ford
Trucks, Ortadoğu ve Körfez
Ülkeleri’nde gerçekleştirdiği
yatırımlarını Katar, Umman ve
Bahreyn’de yapılan tesis açılışları ile
tamamlayarak, bölgede müşteri
taleplerini hızlı ve kusursuz şekilde
karşılayabilecek bayi ağını
oluşturdu. Ford Trucks, bölgeye
özel ürünleri ve bölgede kurulan
satış ve satış sonrası hizmetleri
veren tesisleri ile bölgedeki
tüketiciye daha yakından hizmet
sağlıyor. Ortadoğu'daki bayi ağı
yapılanmasını tamamlayan Ford
Trucks, bölgedeki pazar payını da
müşteri memnuniyeti ile doğru
orantılı olarak artırmayı hedefliyor.   

Ortadoğu ve Körfez ülkelerinin
önde gelen şirketlerinin
distribütörlüğünde pazara sunulan
Ford Trucks, Suudi Arabistan’da Al
Jazirah Vehicles Agencies ve Birleşik
Arap Emirlikleri’nde Al Tayer
Motors ile işbirliğine imza atmıştı.
Şimdi de Umman’da Mohsin
Haider Darwish L.L.C., Bahreyn’de
Al Moayyed Motors ve Katar’da da
Almana Motors Company W.L.L.

işbirliği  ile pazara sunuluyor. Ford
Trucks Umman distribütörü
Mohsin Haider Darwish LLC
tarafından inşa edilen bölgenin ilk
4S plazasının açılışı 19 Ocak’ta
Muscat’ta yapıldı. Bahreyn’deki
Ford Trucks Al Moayyed Motors
distribütörlüğündeki yeni satış ve
servis noktasının açılışı 20 Ocak’ta
ve Katar’da Almana Motors
Company distribütörlüğündeki
ürün lansmanı ve temel atma töreni
23 Ocak’ta Doha’da gerçekleştirildi.  

Ford Otosan Genel Müdürü
Haydar Yenigün, “Ortadoğu’ya
yönelik atılımımız yeni bayi
açılışları ile önemli bir noktaya
ulaştı. Suudi Arabistan ve Birleşik
Arap Emirlikleri’ndeki bayi ağımıza
Katar, Umman ve Bahreyn’i
ekleyerek Ortadoğu ve Körfez
ülkelerindeki yapılanmamızı
tamamlıyoruz. Önümüzdeki
dönemde, ihracat satışlarımızın
yüzde 25’ini Ortadoğu bölgesinin
oluşturmasını hedefliyoruz. Gelişen
satış ve servis yapılanmamız ile
Körfez Ülkeleri ve Ortadoğu’daki
müşterilere daha yakından hizmet
sağlayacağız. Ford Trucks’ın global
yatırımları yalnızca Ortadoğu ile
sınırlı değil. Global büyümemiz
büyük bir hızla devam edecek”
dedi. ■

2020'de 50 ülkede olacak
Ford markasının Avrupa’daki ticari araç üretim ve

Ar-Ge merkezi olarak dikkat çeken ve Türkiye’nin öncü
otomotiv şirketi olan Ford Otosan, geliştirdiği Ford
Trucks modelleri ile dünya çapında ses getirmeye
devam ediyor. Global ürün geliştirme faaliyetleri
Türkiye’de gerçekleştirilen ve Eskişehir İnönü
Fabrikası’nda üretilen Ford Trucks çekici ve
kamyonları ile uluslararası anlaşmalara imza atılıyor. 

2020 yılına kadar 50 ülkede distribütörlük ve bayi
ağı yapılanmasını tamamlamayı hedefleyen Ford
Trucks, Rusya ve Türki Cumhuriyetler’deki bayi
geliştirme çalışmalarının yanı sıra, Kuzey Afrika ağır
ticari araç pazarında ilk 3 marka arasına girme
hedefiyle, stratejik başlangıç noktası olarak kabul ettiği
Fas'ta da geçtiğimiz yıl bayi açmıştı. 2014 yılının
sonunda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap
Emirlikleri’nde gerçekleştirdiği bayi açılışları ile
Ortadoğu bölgesindeki yapılanmasına da hız vermişti.
2016’nın ilk ayında Körfez Ülkelerinde yapılan açılışlar
ile Ortadoğu büyümesini tamamladı. 

Umman, Katar ve Bahreyn bayi açılışları ile Ortadoğu yapılanmasını tamamladı 

Ford Trucks Ortadoğu’da büyüyor
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30 Ocak-30 Mayıs 2016 tarihleri
arasını kapsayan “erken
rezervasyon kampanyası” tanıtım
toplantısı yapıldı. Erken
rezervasyon ile nitelikli seyahat
yaptırıp indirimden
faydalandırarak iç turizm
hareketinden insanların
yararlanmasını sağlamak
istediklerini söyleyen TÜRSAB
Başkanı Başaran Ulusoy, "Türkiye
zor sezonun altından kalkacaktır.
Terörizm havlu atmamızı ister ama
biz ne havlu atacağız ne de kenara
çekileceğiz" dedi.

Erken rezervasyon kampanyası
tanıtım toplantısı, TÜRSAB Başkanı
Başaran Ulusoy, Kültür ve Turizm

Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür
Yardımcısı Ramazan Çokçevik, THY
Yurtiçi Satış Başkanı Halil İbrahim Polat,
TUROB Başkanı Timur Bayındır ile çok
sayıda acenta ve turizmcinin katılımıyla
TÜRSAB Genel Merkez binasında yapıldı. 

TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy,
şunları söyledi:  "Bir süreçten geçiyoruz.
Sıkıntıları beraber atlatmak
durumundayız. Tura Turizm ile beraber
hem acıyı hem memnuniyeti beraber
paylaştık. Almanya Büyükelçiliği yetkilisi
bize İstanbul'un sadece turistik bir yer
değil insani değerlerin yüksek olduğu bir
yer olduğunu ve yine geleceklerini dile
getirdi. Bu bizi memnun etti.

"4 MİLYON HEDEFİMİZ VAR"
Kruvaziyer turizmiyle ilgili bir toplantı

yaptık. Yine devlet yetkililerimiz Ankara'da
sektör için toplantı halinde. 2009 yılında
başlayan erken rezervasyon ile nitelikli ve
indirimli seyahat imkanları yaratıldı. 108
ülkeye 298 uçağı ile uçan bir Türk Hava
Yolları var. Otelcisi, rehberi ile lokantacısı
acentesiyle başarılı çalışmalar yapıldı.
Sigorta güvence paketimiz bulunuyor. 4
milyon hedefimiz var. Türkiye aranan ve
konuşulan bir ülke konumunda.
Yunanistan kapı komşumuz. 78 ülkeye
vatandaşlarımızı gezdirdik. Müze kart ile

vatandaşlarımıza müzelerimizi gezdirdik.
157 müzenin bakım ve onarımını
yapıyoruz. 2016 yılında 30 Ocak-30 Mayıs
tarihlerinde başlatılan erken rezervasyon
kampanyası ile nitelikli seyahat yaptırıp
indirimden faydalandırarak iç turizm
hareketinden insanların yararlanmasını
sağlamak istiyoruz. Türkiye zor sezonun
altından kalkacaktır. Terörizm havlu
atmamızı ister ama biz ne havlu atacağız
ne de kenara çekileceğiz. Gezdirdikçe ülke
değerlerine insanların sahip çıkacağına
inanıyoruz. 

Erken Rezervasyon Kampanyasına
ilişkin TÜRSAB'ın üyesi bulunan seyahat
acenteleriyle yapmış olduğu anket
sonucunda; erken rezervasyon
kampanyası kapsamında yapılan
rezervasyonlarda ortalama yüzde 20
oranında bir artış belirlendi.

"MORALİMİZİ BOZMAYALIM"
Mesele sadece Antalya'nın değil

bütün Türkiye'nin meselesidir. Siyasi
görüşümüz farklı olabilir ama
gündemimiz turizmdir. Moralimizi
bozmadan yola devam etmek. Sefere çıkar
gibi çantasını alıp tanıtım yapan
meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. El
birliği ile bu gemiyi sağlam limanlara
yanaştıracağız. Erken rezervasyon moral
depolarımızdan biri.

Vatandaşlarımız tatilin önemini
kavradı. Pahalı bir etkinlik olmadığını

gördüler. 2016 yılında 1618 sayılı
kanunumuz seyahat sigortası anlayışını
getirdi. Bu hak seyahat acentelerine
verildi. Bin tane ile başladığımız poliçe
bugün milyonlara ulaştı. Beraberce
yürüyüp bu zor günleri aşacağız.
Meselemiz varsa onu buzdolabına
koyacağımız bir dönemden geçiyoruz.
Kızmaya hakkımız yok."

YÜZDE 45'E VARAN İNDİRİM
AVANTAJI

Ulusoy, Türk turizminin zorlu bir
dönemden geçtiğini belirterek, "Ancak iç
pazarı kriz zamanında can simidi olarak
görmüyoruz. Aksine sağlıklı bir turizm için
iç pazarın büyümesi gerekiyor" dedi.
Başaran Ulusoy; erken rezervasyonun
başlangıç dönemlerinde yüzde 40-45 ve
son dönemde sunulan yüzde 10 indirim
avantajının yanı sıra sigortalı seyahat
imkânına da dikkat çekti. Tüm bu
avantajların yanı sıra vatandaşların erken
rezervasyon dahilinde satın aldıkları
tatillerini, herhangi bir aksilik çıkması
durumunda tur başlamasına 72 saate
kalaya kadar iptal haklarının olmasının da
önemini vurgulayan Ulusoy, sunulan
fırsatların turizme yoğun katkı
sağlayacağını belirtti.

300'ÜNCÜ UÇAK GELDİ
THY Yurtiçi Satış Başkanı Halil

İbrahim Polat, "Zor bir yılı geride bıraktık.
Bu olaylardan sektörümüz etkilendi.
Birlikte hareket ettiğimiz sürece bu
sorunların üstesinden geleceğiz. Erken
Rezervasyon Kampanyası
promosyonlarımızda toplamda yüzde
30'luk bir artış oldu. Kapasitemizi doğru
planlayarak erken rezervasyon
kampanyasına katkı sağlayacağız. Rusya
krizinden sonra Antalya'da otelcilerle bir
araya geldik. Sektörün farklı
dinamiklerinin farklı noktalara ilerlemesi
bize bir şey kazandırmaz. Gemiyi aynı
yöne çekiyor olmamız lazım. Şirket olarak
kapasiteyi azaltma gibi bir düşüncemiz
yok. 300’üncü uçağımızı aldık. Kapasitede
azaltma yok. Rusya geçici olarak azalmış
olabilir. Şirket olarak elimizden gelen tüm
gayreti göstereceğiz. Alternatif pazarlara
yöneleceğiz. Umarım bu yıl tahmin

ettiğimiz ölçüde kötü geçmez ve
yapılanlar meyvesini verir" dedi.

"ANADOLU'DAN İSTANBUL'A
ERKEN REZERVASYON"

TUROB Başkanı Timur Bayındır,
"İnsanlarımız bize devamlı neden
yabancıya ucuz bize pahalı diye
sorarlardı. Biz de otellerin bütçesine
dönük açıklamalar yapar ve ne kadar önce
doldurursak fiyatlar o kadar düşer diye
anlattık. Bir süre sonra bizde de bu
uygulama başladı. Hatta bazı otellerde
dışarıya verilen fiyatlardan daha uygun
fiyatlar veriliyor. Türk insanı gezmeye
alıştı. Tatil artık bir ihtiyaç. Eskiden gezme
imkanları kısıtlıydı. Her yeri gezelim
görelim ama önce
kendi ülkemizi
tanımamız lazım.
İstanbul'da
yaşayanlara
Topkapı Müzesi'ni
gördünüz mü diye
soruyorum.
Türkiye'de
görülecek çok yer
var. Bu erken
rezervasyonu
sadece sahile
değil. Anadolu'dan
İstanbul'a dönük
de yapmak lazım.
Anadolu'dan
insanlar gelip 

İstanbul'un tarihi ve kültürünü tanısınlar"
diye konuştu.

"İÇ TURİZM HAREKETİ ÖNEMLİ"
Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı

Ramazan Çokçevik, Türkiye bir turizm
ülkesi olduğuna değindi: “Dış turizm
hareketi kadar iç turizm hareketi de
önemli. Turizmin geliştiği ülkelerde iç
turizm de gelişmiş durumda. Yurtdışında
ülkemizi tanıtırken ‘home’ kavramını
kullanıyoruz. İçerde de ‘evimiz’ diye
tanıtırken 40 milyon insan bu ülkeye gelip
değerleri öğreniyorsa bizim de kendi
değerlerimizi görmemiz gerekiyor. Zor
dönemlerden geçtiğimiz şu dönemde
kampanyaya katkı sağlayan tüm
paydaşlara teşekkür ediyorum." ■

Biz ne havlu atacağız 
ne de kenara çekileceğiz 

TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy:

Başaran Ulusoy

Ağır onarımları hafiflettik:
Otobüsünüzün motor ve şanzıman onarımları  
%30’a varan indirimlerle Mercedes-Benz yetkili servislerinde.
Motor ve şanzıman onarımlarınız için Mercedes-Benz yetkili servislerine gelin, Mercedes-Benz’in sunduğu ayrıcalıkları yaşamaya bir an önce başlayın.

• Yedek parça ve işçilikte %30’a varan indirimler 
• 36 aya varan vade fırsatları 

• Orijinal yedek parça kalitesi 
• 1 yıl sınırsız kilometre üretici garantisi
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