
Yolların efsanesi devleşti.
Yeni Actros.
Yüksek yakıt tasarrufu sağlayan güçlü ve çevreci yeni nesil motoru, ergonomik yapısı,  
üstün sürüş özellikleri ve konforlu kabin seçenekleri ile yolları kazanca dönüştüren Actros,  
ticarette devleşmek isteyenler için geliyor.

Bir Daimler markasıdır.

Ekol Lojistik, Avrupa kurumsal camiasında işletme
mükemmelliğini ve en iyi uygulamaları teşvik etmek
amacıyla her yıl düzenlenen Avrupa İş Ödülleri’nde

(European Business Awards - EBA) İspanya'nın ulusal
şampiyonu seçildi. 

Avrupa genelinde iş dünyası liderleri, akademisyenler ve
siyasetçiler tarafından desteklenen ve bu yıl 10’uncu yılını
dolduran Avrupa İş Ödülleri, 34 ülkeden 33 bini aşkın şirketin
katılımıyla gerçekleşti. 

Ekol Uluslararası Genel Müdürü Wojciech Brzuska, “EBA
Ödüllerinde Ulusal Şampiyon seçildiğimiz için son derece
gururluyuz. İspanya'da henüz çok genç bir şirketken
kazandığımız bu ödül hem bizi daha çok çalışmaya teşvik
ediyor, hem de stratejimizin doğruluğunu gösteriyor. Ekol
İspanya çok kısa sürede lojistik hizmetlerini geliştirmiş ve diğer
birçok Avrupa ülkesine günlük seferler sunan liderlerden biri
olmuştur. Halen İspanya'da üç şubeyle faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz: Barselona, Madrid ve Zaragoza. Yatırımlarımıza
yeni şubelerle devam edeceğiz. 2016 yılında İspanya'da yeni
şube açılışlarımız olacak” dedi. 

Ekol Lojistik, 

İspanya Avrupa İş Ödülleri’nde
Şampiyon Seçildi

Ekol, parsiyel taşımalarda
da sıcaklık kontrollü

2011 yılından bu yana kendi filosu ile sıcaklık kontrollü
taşımacılık hizmeti veren Ekol Lojistik, bu alandaki
kapsamını Eylül 2016 itibarıyla genişleterek parsiyel

taşımalara da başladı. 
-25’den +6 dereceye kadar hassas ve sıcaklık kontrolü

gerektiren gıda, tarım, sağlık ve kimya sektörünün taşımaları
için Türkiye, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka, İngiltere,
İrlanda, İsveç ülkeleri arasında, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir
ve Mersin’e tarifeli taşımacılık servisi verecek.  

Ekol Lojistik Taşımacılık Grubu Genel Müdürü Murat Boğ,
“Müşteri ihtiyaç ve taleplerinden yola çıkarak daha önceden
yalnızca komple araç olarak yapabildiğimiz sıcaklık kontrollü
taşımalarımıza şimdi parsiyeli de ilave ettik. Müşterimizin
taşıması ister bir, ister bin palet olsun, biz Ekol olarak her türlü
talebi karşılayabileceğiz. Bu gelişmelerle birlikte, deneyimli
ekibimiz ve frigofirik araçlı filomuz ile sıcaklık kontrollü
taşımacılık alanında büyümeye devam edeceğiz” dedi. 

OMSAN’da
bayrak
değişimi
Doç. Dr. M. Hakan
Keskin, 19 Eylül 2016
tarihi itibariyle OMSAN
Lojistik’te Genel Müdür
olarak görevine başladı.

OMSAN ailesine katılmış
olmaktan dolayı
heyecan ve gurur

duyduğunu belirten Keskin,
çağımızın bilgi çağı olduğunu
ve teknolojinin hızla geliştiğini
kaydetti. Bu değişimin birçok
fırsat ve tehdidi de beraberinde
getirdiğine değinen Keskin,

OMSAN olarak bir yandan
değer yaratırken, aynı
zamanda bu değişime de ayak
uydurmak zorunda olduklarını
söyledi. Keskin, hedefinin
OMSAN’ı günümüzün
gerektirdiği koşullarda rekabet
edebilecek, değer yaratacak,
sektörün lojistik lokomotifi
haline dönüştürmek olduğunu
belirtti.
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��� Beykoz
Üniversitesi
Kurucu 
Rektörü Prof.
Dr. Mehmet
Durman Oldu

Türkiye Lojistik
Araştırmaları ve Eğitimi
Vakfı tarafından

İstanbul’da hayata geçirilen
Beykoz Üniversitesi, 7 Eylül
2016 tarihli ve 29824 Sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak
kuruldu. Beykoz Lojistik Meslek
Yüksekokulunu da bünyesinde
barındıran üniversite mütevelli
heyeti, Prof. Dr. Mehmet
Durman’ı Kurucu Rektör olarak
atadı. 

Beykoz Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanı Ruhi
Engin Özmen, asaleten atanma
süreci tamamlanıncaya kadar

Prof. Dr. Mehmet Durman’ın
vekâleten Beykoz Üniversitesi
Rektörü olduğunu belirterek,
“Kurucu Rektörümüzü
kutluyor, kendisinin
yönetiminde üniversitemizin
kaliteyi ön planda tutarak
büyüyeceğine, dünya ölçeğinde
eğitim veren, araştırmalar
yapan, iş dünyasının aradığı
yetkinliklere sahip mezunlar
veren, örnek bir üniversite
olacağına inanıyorum” dedi. 

Beykoz Üniversitesi ilk
öğrencilerini 2017-2018
akademik yılında alacak.

UDH Bakanlığı Tehlikeli
Mal ve Kombine
Taşımacılık Düzenleme
Genel Müdürlüğü
tarafından 1 Haziran 2016
tarihinde yayınlanan
Denizyoluyla Taşınacak
Dolu Konteynerlerin Brüt
Ağırlıklarının Tespiti ve
Bildirimi Hakkında
Yönerge’de önemli
değişikler yapıldı. 

1Temmuz 2016 tarihinden
bu yana yürürlükte olan
yönergede yapılan

değişikliklerden özellikle
kantarlara ilişkin hükümlerle,
tartımlarda uygulanacak
Yöntem-2 hakkının
onaylanmış kişi statüsüne
sahip firmalara da tanınması
dikkat çekti. Yönergenin
yayınlanması öncesi ve
sonrasında UTİKAD’ın
yönergeye ilişkin yaptığı
önerilerin de yer aldığı bu
değişikliklerle konteyner
tartımı uygulaması süreci daha
da kolaylaştı. 

UDH Bakanlığı Tehlikeli

Mal ve Kombine Taşımacılık
Düzenleme Genel Müdürlüğü
(TMKTDGM) tarafından 1
Haziran 2016 tarihinde
yayımlanan, gemilere
yüklenecek tüm dolu
konteynerlerin tartılarak
ağırlıklarının tespit ve
bildirilmesine yönelik
yönergede değişikliğe gidildi.
TMKTDGM tarafından 9 Eylül
2016’da yayınlanan yeni
yönergede UTİKAD tarafından
dile getirilen öneriler de yer
aldı. 

Tartımda kullanılacak
kantarlarla ilgili konulara
dikkat çektiklerini belirten
UTİKAD Genel Müdürü Cavit
Uğur, “UTİKAD olarak
mevzuatın yayınlandığı

günden bu yana kalibrasyon
şartını da karşılayan tartı
aletlerinin sayısının
başlangıçta yeterli
olmayabileceğini
ve 6 ayda bir
yapılması gereken
kalibrasyon
zorunluluğunun
kantar işletmelerinin
tamamı tarafından
karşılanamayabileceğini
öngördük. Yönergedeki bu
madde değiştirildi. Yeni
düzenlemelerle, tartımda
kullanılan kantarlarda
kalibrasyon şartı
aranmayacak” diye konuştu.
Bu uygulamanın pek çok
ihracatçıyı da olumlu yönde
etkileyeceğini belirten Cavit
Uğur, “İhracatçılar kendi

tesislerinde Bakanlığın
mevzuatına uygun olarak

kurdukları, işlettikleri ve
periyodik

muayenesini
yaptırdıkları
kantarlarında
tartımlarını yaparak

DBA Belgesi’ni
düzenleyebilecekler”

dedi. 
Yönergeyi hazırlayan ve

sektörden gelen görüşleri
dikkate alarak gerekli
değişiklikleri yapan
TMKTDGM’nin konteyner
tartımı sürecinin daha hızlı ve
verimli yürütülmesinin önünü
açtığını belirten Uğur, sektörle
yürüttükleri yakın iş birliği için
genel müdür ve yöneticilerine
teşekkür etti. �

Konteyner Tartımı Yönergesinde 

Önemli Değişiklikler Yapıldı 

Cavit Uğur

TOSEV Başkanı Latif
Karaali, otobüs üreticileri ve
sektör temsilcilerinin
katılımıyla bir toplantı
düzenledi. 

Toplantıya katılan otobüs
üretici temsilcileri TOSEV’i
önemsediklerini ve destek
olacaklarını belirttiler.

Dört yıl önce kurulan
TOSEV, toplam 308 otobüsçü
çocuğuna ayda 150 TL
eğitim burs desteği sağladı. 

Burs verilen yıllık
öğrenci sayısının 500’e ve
aylık burs miktarının da
250-300 TL’ye çıkarılması
hedefleniyor.

Vakfa gelir sağlamak
amacıyla özel bir gece
düzenlenmesi fikri taraflarca
benimsendi. 

Başkan Karaali,
üreticilerin katılımı ve
destek vaatleriyle
toplantının başarılı
geçmesinden memnun. ■ 7’de
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Rekabetin Yeni Alanı,
Verimlilik

Dr. Zeki
Dönmez

3’te

Prof. Dr.
Mustafa
Ilıcalı

Salim 
Altunhan

Akif
Nuray

Büyük projeler ses
getirdi mi? Toplu ulaşımda şoför

olmak…

5 yıl

Mustafa 
Yıldırım

Mevlüt 
İlgin

TOSEV’in hedefleri 

6’da 4’te2’de 9’da

Görünen köy kılavuz
istemez

2012 model Travego 15 almak 
hiç bu kadar avantajlı olmamıştı.

TOSEV’in etkinliğini arttırmak için üreticilerle bir araya gelindi 

10
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7’de 2’de

Raylı Sistem Yatırımları
Değerlendirilmesi - 1

Otobüsçülükte devrim
yapma zamanı 

8’de

Göksel 
Ovacık
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TOSEV
ATAKTA

Anadolu Isuzu’dan 

Edirne kentiçi ulaşımına
50 Novociti 

TOF ve TTDER üyelerine 

Petrol Osi’nden 
% 8,5 akaryakıt
indirimi 

Dizel ve CNG’li yeni Conecto 
solo ve körüklü yollarda 

Mercedes-Benz Türk

Kamil Koç bünyesinde 4 yıldır
hizmet veren Karabük merkezli
Anadolu Petrol Turizm, 5 adet

Safir Plus VIP aldı. Şanlıurfa
Ceylanpınar merkezli Nizip Akgün
Petrol Nakliyat, filosuna 25 Temsa
Prestij SX ekledi. Eskişehir merkezli
Agiç Ulaştırma Hizmetlerine, Temsa
yetkili servisi Durmaz Otomotiv
tarafından 14 Prestij SX teslim edildi.
■ 5’te

Temsa’dan 5 Sar, 
39 Prestij teslimatı

IAA HANNOVER 
FUARINDA 

Anadolu Isuzu
şovu

Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen Conecto Solo ve
Conecto Körüklü tamamen yenilendi. Yeni Conecto 29 Eylül’de Haliç Kongre
Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. ■ 9’da

"En Başarılı Koçlular" ödülüOtokar'ın "Portakal"
projesine 

10’da

11-12’de

Ford Otosan bir ilki başardı 

KAGİDER Fırsat Eşitliği
Modeli Sertikası aldı

4’te

6’da
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Kentleşme Olgusu ve Eğilimlerinin 
Raylı Sistem Yatırımları Ekseninde Değerlendirilmesi - 1

Değerli okuyucularım bu
kez, Türkiye’ de
kentleşme olgusu,

sürecin nasıl işlemekte olduğu,
genel olarak şehir ve şehirlilik
kavramları üzerine
paylaşımlarda bulunacağım…
Bütün bunları İstanbul
ekseninde ele alacağım. Bu
çerçevede de ulaştırma
sistemimizin geldiği yer, raylı
sistemler başta olmak üzere
demiryolu yatırımları ve bütün
bunların küresel ulaştırma
politikaları içerisindeki
durumunu değerlendireceğim.
Raylı sistem yatırımlarını da
yüksek hızlı demiryolu
yatırımları ve Marmaray
ekseninde ortaya koyacağım.

Kentleşme ve trafik
yoğunluğu...

Türkiye yüksek oranda
kentleşmiş bir ülke olup nüfusun
yüzde 72’si kentlerde
yaşamaktadır. Son yirmi yılda
bu oran yüzde 10 artmış ve
Avrupa Birliği (AB) ortalamasına
yaklaşmıştır. Kentleşmede
yaşanan artış, kentsel
alanlardaki başlangıç ve bitiş
noktalarının çokluğu nedeniyle
yüksek trafik hacimlerine neden
olmaktadır. On yıl içerisinde
özel araç sayısı iki katına çıkmış
ve kişi başına özel araç sayısı
halen AB’nin altında olmasına
karşın artma eğilimi
sürmektedir. Trafik tıkanıklığı
oldukça artmış olup kentsel
ulaştırma sisteminin
sürdürülebilirliği açısından
sorunlar oluşmuştur. 

Kent merkezlerindeki trafik
tıkanıklıkları esas olarak, yüksek
nüfus yoğunluğuna, iş
aktivitelerine ve özel araç
sahipliğindeki artışa bağlıdır.
Yük ve yolcu taşımacılığında
karayolundaki dengesiz ağırlık,
yol yüklemeleri, şişe boyunları
ve geçici tıkanıklıklara neden
olmaktadır. Özel araç
kullanımındaki artış devam

etme eğiliminde
oldukça, mevcut
durum
kötüleşmeye
devam
edecektir. Diğer
taraftan; düşük
yoğunluk ve
fiziksel kısıtlar,
özellikle sınırlı
ekonomik güce
ve fiziksel
engellere sahip
insanlar başta
olmak üzere,
yerel toplu
taşımaya erişimi
düşürmektedir. 

Entegre ulaşım sistemi…
Türkiye’nin ulusal

stratejisinin ulaştırma
sektöründeki nihai hedefi;
verimli çalışan, güvenli, çevreci,
akıllı, erişilebilir, sürdürülebilir
ve türler arası entegre bir
ulaştırma sisteminin kurulumu
olup Avrupa ve dünyanın geri
kalanıyla sağlam bir bağlantının
kurulması öngörülmektedir. Bu
hedeflerin yakalanması
amacıyla, Türkiye’nin 2023
vizyonunda ulaştırma ve iletişim
stratejisi, daha yüksek
hareketlilik, daha az tıkanıklık,
daha düşük emisyon, kazalar ve
ölümlerin azaltılmasıyla daha
güvenli, akıllı şarj uygulaması,
akıllı şehir planlaması ve toplu
taşımanın geliştirilmesiyle
uygun maliyetli bir ulaştırma
sisteminin kurulumunu
içermektedir. Toplu taşıma, bir
kentin ve ülkenin ekonomik,
enerji ve çevresel sorunlarının
çözülmesinde çok önemli olup
hayat kalitesinin yükselmesine
yardımcı olmaktadır. Nüfus
artışıyla birlikte, insanların toplu
taşıma kullanma eğilimi
artmaktadır. Toplu taşımanın
faydaları aşağıdaki gibi
sıralanabilir:

• Kişisel alternatifleri arttırır

• Yakıt
tasarrufu sağlar

• Trafik
tıkanıklığını
düşürür

• Ekonomik
fırsatlar sunar,
sosyal gelişim ve
canlanmayı
sağlar

• Maliyetten
tasarruf sağlar

• Benzin
tüketimini azaltır

• Karbon
ayak izini düşürür

Toplu taşıma
arttırılmalı…

Kentsel hareketlilik, esas
olarak toplu taşımanın
yaygınlaştırılmasıyla arttırılabilir.
Kent planlaması bu nedenle
gereklidir.

Hızlı ve güvenilir bir toplu
taşıma sistemi sayesinde, trafik
tıkanıklığı içinde boğuşan özel
araç sürücüleri, toplu ulaşım
araçlarının hızlı ve düzenli
işleyişlerini gördükçe bu
sistemlere kayacaklardır.
Vatandaşlarımızın yolculuk
tercihlerinde tek yolculu özel
araç oranı yüzde 10 olmasına
karşın yapılan sayımlarda
yollardaki toplam araçlardaki
payı yüzde 80 - 85’lere
ulaşabilmektedir. Toplu ulaşımın
karayolundaki payı yüzde 15
civarıyken yolculuktaki payı en
az yüzde 70 seviyesindedir.

Özel araçlar için…
Güçlü denetim ve üçten

fazla yolculu otomobillere özel
şerit ayrılması halinde,
vatandaşın tek kişili özel
otomobilden vazgeçeceği
anlaşılmaktadır. Bunun oranı ise
yüzde 28’dir. Bu oranda bir
azaltma yollarda yoğun trafiği
akıcı trafik haline getirmeyi
sağlayacaktır. Dünyadaki sayılı
örneklerden birini teşkil eden,
İstanbul’daki metrobüs (BRT)

uygulaması ile günde 500
araçla bir milyon yolcu
taşınırken, buna mukabil olarak,
50 bin servis aracıyla taşınan
yolcu sayısı 2 milyon 200
bin/gün’dür. Özel otomobillerle
ise İstanbul genelinde günde 1,5
milyon yolculuk yapıldığı ve bir
özel otomobilde ortalama 1-1,2
yolcu olduğu düşünüldüğünde
yaklaşık 1,5 milyon yolcu
taşınmaktadır. Buradan
hareketle hem metrobüs
uygulamasının hem de toplu
taşımanın, kentiçi ulaşımdaki
yeri ve önemi açıkça
anlaşılmaktadır. İstanbul’da
kentiçi yolculuklarda pik
saatlerde ortalama hızın 10
km/saat’e kadar düştüğü ve
trafik tıkanıklığının İstanbul’a
maliyetinin 6 milyar TL/yıl
olduğu düşünüldüğünde,
verimli bir toplu taşıma
sisteminin önemi daha da açık
olarak anlaşılmaktadır. 

Planlı büyüme gerekli
Ekonomik kalkınma

sürecinde olan ülkemiz bu
çerçevede planlı büyüme
hedefleri ortaya koymaktadır.
Ekonomik büyüme; işler ve
sorunlarını çözmüş bir ulaştırma
sistemiyle hayata geçirilebilecek
bir süreci ifade etmektedir.
Problemlerini en aza indirmiş ve
verimli bir ulaştırma sistemi;
dengeli türel dağılım ve türler
arası entegrasyonun sağlanması
ile gerçekleştirilebilmektedir.
Ülkemizde ulaştırma sisteminde
türel dağılımda karayollarının
hem yolcu ve hem de yükte
halen yüzde 90’ların üzerinde
bir paya sahip olması ve
yollardaki geometrik
standartların otoyol
standartlarının altında olması,
karayolu trafik güvenliği
açısından önemli sorunlara
neden olmaktadır. 

Hepinize huzurlu sağlıklı
mutlu ve başarılı günler dilerim. ■

PROF. DR. 
MUSTAFA ILICALI 
mustafa.ilicali@tasimadunyasi.com

mustafa.ilicali@ibb.gov.tr

Taşıma Dünyası’nın geçen haftaki
manşeti, karayoluyla yolcu
taşımacılığı sektörünün en önemli

konusunu ele alıyordu: “Otogar
çıkmazı”

İstanbul Otogarının maliyetinin
yüksek, hizmet kalitesinin de düşük
olduğu hemen başta verilmişti. Ben bu
tespiti yaptığımda karşı çıkanlar, şimdi
suspus. Çünkü gazetemizin manşete
çıkardığı bu konu hemen bütün
otobüsçülerin dile getirdiği önemli bir
sorun.

Gelelim, bu sorunun nasıl
giderileceğine…

Üçüncü köprünün şehirlerarası
otobüslere zorunlu olmasıyla birlikte
şehrin çeşitli bölgelerine birden çok
otogar yapılması gerekiyor. Yoksa bir
otobüs yolcularıyla birlikte saatlerce
İstanbul’dan çıkamayacak. Şimdi bile,
yol boş olmasına rağmen 60 kilometre
fazladan yol yapıyor otobüsler. Akaryakıt
giderini varın siz düşünün. Yolcunun
tahammülünün kalmamasını da göz ardı
etmeyin. Tabii, bizim için en önemlisi,
kaptan şoförlerimizin yorulması…
Boşuna saatler kaybetmiş oluyorlar.

Eğri oturup doğru konuşmanın tam
zamanı. Kim ne derse desin… Bu işin
sorumlusu Karayolları ise Karayollarıyla,
Belediye ise Belediyeyle, Bakanlık ile
Bakanlıkla, Hükümet ise Hükümetle
gerçekten gündemli ve sıkı hazırlanarak
masaya oturmak gerekir. Köprü
geçişlerinde, şehirlerarası yolcu
otobüslerine öncelik tanınması; ikinci,
hatta birinci köprüden geçiş hakkının
alınması için mücadele etmeliyiz. Bir
elin parmakları sayısına ulaşan
federasyonlar ne iş yapar, bilen var mı?

Bu sorunu çözmezlerse neyi çözecekler?
Bu sorun bugün otobüsçünün en önemli
ve acil çözüm bekleyen sorunu. Falanı
filanı bırakıp bu sorun üzerine
yoğunlaşmalı ve çözüm için herkesi
harekete geçirmeliyiz.

Bir diğer önemli sorun ise İstanbul
Otogarının artık miadını doldurduğu
konusudur. Zaten iki yıldan biraz fazla
bir zamanımız var… Şimdiden yeni
otogar yerleri belirleyip ilgili makamlarla
oraların altyapısının şimdiden
hazırlanması için girişimler
başlatmalıyız. 2019’da Belediyeye
devredilecek otogar, artan kalabalıkla
birlikte ihtiyaca cevap veremiyor,
özellikle bayramlarda, hatta hafta
sonlarında bile tıkanıklık yaşanıyor.
Amacımız, Türkiye’yi taşıyan karayolu
yolcu taşımacılığını bitirmekse devam o
zaman. Kendi ayağımıza sıkıyoruz
arkadaşlar, bilmem farkında mısınız?

Şimdiden yeni otogarların şehiriçi
ulaşım ağlarıyla entegre olmasını,
yolcunun da en az otobüsler kadar kolay
ve rahat otogara girip çıkmasını
sağlayacak altyapı çalışmalarını
başlatmalıyız. Anlı şanlı, yandan çarklı
federasyon yöneticilerine söylüyorum:
İki yıl sonra aynı şeyleri talep ettiğinizde
çok geçmiş olacaksınız. Liderlik
önceden görmek demektir. Bunu da en
iyi otobüsçüler bilir.

*  *  *
Mercedes-Benz Türk’ün başına ilk

kez bir Türk geçti. Bu, sadece
otobüsçülerin değil, Türkiye’nin de
gururu.

Sayın Süer Sülün’ü kutluyor,
başarılar diliyorum. ■

salim.altunhan@tasimadunyasi.com

Salim
Altunhan Görünen 

köy kılavuz 
istemez

Kocaeli kentiçi otobüslerinde 

Ücretsiz internet
rağbet görüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
otobüslerde ücretsiz internet
hizmeti veriyor.  Toplu Taşıma Daire

Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen
çalışma ile otobüslere
yerleştirilen wi-fi’lerden
vatandaşlara ücretsiz internet
erişimi sağlanıyor. Ocak
ayından bugüne kadar yüz
binlerce vatandaş
otobüslerde seyahat ederken
internet hizmetinden
faydalandı. 

Ücretsiz wi-fi ile 438 bin
412 vatandaş otobüslerde
internete girdi. Otobüslerdeki
internetten en fazla kullanım
mayıs ayında gerçekleşti. 

wi-fi’yi en fazla
kullananların gençler ve

öğrenciler olduğu gözlendi. Yapılacak
yazılımsal revizyonlar ve yeni eklenecek
wi-fi cihazları ile önümüzdeki yıl yaklaşık 1
milyon kullanım hedefleniyor. ■

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin
filosunda yer alan 20 adet Isuzu
Citibus otobüslerde de tam otomatik

şanzıman teknolojisini kullanıyor. Ulaşım
Daire Başkanı Şenol Ertan; “78 otobüslük
filomuzda ise hem yolcu hem de
sürücülerimizin konfor ve güvenliğini en
ideal şekilde sağlamak için tercihimiz, her
zaman tam otomatik şanzımanlı otobüsler
oluyor. Manüel otobüslerimizi de en kısa

zamanda tam otomatik şanzıman konforu
ile yenilemeyi planlıyoruz” dedi. 9 metre
Isuzu Citibus otobüsler, Allison 2100 tam
otomatik şanzıman donanımına sahip.
172kW (230bg) gücüne kadar olan
motorlar için tasarlanan şanzıman, aynı
zamanda Allison 5. Nesil Elektronik
kontrolleri ve FuelSense® Plus™ yakıt
ekonomisi paketini içeriyor. ■

Eskişehir’de toplu taşıma,
Allison şanzıman ile daha
konforlu
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Karsan, 

USPS’ye prototip üretecek 

Karsan, ABD Posta Servisi'nin (USPS) “Yeni Nesil Dag� ıtım
Aracı”na ilis�kin olarak prototip gelis� tirme teklif c� ağrısına
davet edilen ve ön yeterlilik alan 15 firmadan biri olmasının

ardından posta idaresinin ileriye dönük filo yenileme ihtiyaçlarını
karşılamak üzere prototip geliştirme için sipariş alarak adını finale
yazdırmayı başardı. Şehirlere yönelik geliştirdiği sınırsız ulaştırma
çözümleriyle ön plana çıkan ve bu yıl kuruluşunun 50. yılını
kutlayan Karsan, yaklaşık bir yıl içinde yeni prototipini üreterek
USPS’in deneme ve değerlendirmesine sunacak. 

Seçilen altı tedarikçi arasındaki tek Türk firması olan Karsan’la
beraber AM General, Mahindra, Oshkosh, Utilimaster ve VT
Hackney firmaları da  yer alıyor. İhale bedeli 37.4 milyon dolar
olarak açıklandı.

Karsan dâhil tüm tedarikçilere, prototiplerini geliştirmek ve
üretmek için tanınan sürenin ise ihalenin verilme tarihinden
itibaren yaklaşık bir yıl olarak açıklandı. ABD Posta Servisi bu
sürenin sonunda yaklaşık altı ay süreyle farklı iklimlerde, coğrafi
yapılarda, yerleşim merkezlerinde ve teslimat ortamlarında
araçları test etmeyi planlıyor. ■

anuray59@gmail.com

Akif
NurayDünyayı Ticaret

Yönetir... 

Bakalım dünyanın
haline: Dünyadaki
devlet tahvillerinin

yüzde 30’unun faizi
negatif. Yani bu ülkeler
para filan istemiyorlar,
paraya başka adres
gösteriyorlar. Yani pozitif
faiz veren ülkelere
göndermek istiyorlar.

Kalan yüzde 70
tahvilin faizi 1 puanın
altında. Bu ülkeler de
parayı istemediklerini
belli ediyorlar, bu
küçücük faiz ile. Paranın
durumu böyle
bereketsiz. 

*
Bizim 9 puan faize

koşuyor, oralarda faizsiz
yatan paracıklar. Her
yerde düşük faiz olunca
biz de faizimizi azar
azar indiriyoruz, ama
paranın bolluğunu
biliyoruz. Geçen hafta
talep bildirdik,
ihtiyacımızın 4 katı
kadar para çıktı yola.
Bolluğa bakın.

Ama bu bolluğun
musluğu var, not veren
kuruluşların verdiği
Kredi Notu. Not veren
kuruluş bizim notumuzu
azalttı. Notumuz Fas'tan
ve Nikaragua'dan kötü!
"Olur mu, canım"
demeyin, oldu işte.

*
İlk etkisi zayıf oldu,

ama etkilemeye devam
edebilir. Mesela bize 4

kat para getirenleri
azaltabilir. Faiz
indirmemizi
durdurabilir, yüksek
faize koşan yabancı para
artar, döviz düşer, ithalat
patlar, üretim ve yatırım
durur. Bunu da sadece
ithalatçılar sever.

*
Ama benim buradan

aldığım bir görev var:
bazı sorunlarımız var,
eğitim, hukuk, sağlık,
ulaşım, maliye, barınma,
yönetim, siyaset... Bütün
bu sorunlarımızın
sonucu olarak da ‘Cari
Açık'ımız var, yani
hayatımızı
kazanamıyoruz ve borç
yapıyoruz. 

Bunlara Yapısal
Sorun deniyor. Yapısal
sorunun sorumlusu ve
yükümlüsü hepimiziz.
Her birimiz sorumluyuz,
ticariler sorumlu
siyasilerin yanında. 

*
Büyümeyi

paylaşınca, kalkınmayı
yaygınlaştırınca bu
sorunlar çözülecek.
Kolay mı bu
paylaşmalar; tabii ki zor,
sancılı. Baksanıza "Stok
ve Kasa Affı" denen bir
af konuşuluyor. Yani
kayıtlarda bulunduğu
halde işletmede
bulunmayan veya
işletmede bulunan, ama
kayıtlarda bulunmayan

mallar ve paralar var…
Bu ticarilerin yüzde 70’i
Kurumlar Vergisi
borçlusu. Bu ticarilerin
SGK borçları da 85
milyon TL. 

*
Bu reformlar

sayesinde insanımızın
fakir yüzde 10’u ile
zengin yüzde 10’u
arasında 13 yıllık
toplamda 20 kat olan
gelir farkı, Avrupa
ülkeleri gibi 6 kata filan
inecek… En kötü 3’üncü
ülke olmaktan
kurtulacağız.  

Hoş, bu konuda
biraz başarımız var… 13
yılda en zengin yüzde
10 dilimi 3,6 puan
kaybetmiş, bunun 0,6
puanını en fakir yüzde
10 almış. Kalanını diğer
dilimler paylaşmış. Yani
puan kaybeden tek
dilim En zengin
yüzde10!

Geçen haftaki da
yazımızda sosyal
paylarda Türkiye’mizin
sondan 2’nci olduğunu
(yüzde 11,1)
okumuştunuz.

*
İşte Yapısal

Reformlar bu kadar
zorlu ve sancılı.

*
Taşıma dünyası da

yapısal reformlardan
olumlu payını alacak. 

İyi haftalar.. ■

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: 

Çare toplu ulaşımda
İzmir Büyükşehir Belediyesi

Meclisi’nin Eylül ayı ilk
toplantısında, okulların açılması ile

birlikte artan yoğunluk ve toplu ulaşım
yatırımları gündeme geldi. Kentiçi
trafiğin rahatlatılması için bir dizi
çalışma yürüttüklerini kaydeden
Başkan Kocaoğlu, “Metropollerdeki
trafik sorununu sadece otopark ve yol
yaparak çözmek mümkün değil. 4
milyonluk nüfusu olan bir kentte
arabanın sağladığı konforu toplu

ulaşıma taşımak gerekir. Bunun da
alternatifi raylı sistemdir” dedi.

Kocaoğlu, raylı sistem
yatırımlarının 11 kat büyüyerek 2
milyar lirayı geçtiği bilgisini verdi.
Alsancak bölgesinde oturan
vatandaşların otopark sorununu
çözmek ve Kahramanlar otoparkının
kullanımını artırmak için başlattıkları
"Park et, ringle devam et"
kampanyasına da değindi. Vapurların
sefer sıklıklarını artırarak deniz
ulaşımından yararlanan kişi sayısının

artırılamayacağını söyleyen Başkan,
Bayraklı Adliye karşısı ile Mavişehir ve
Karataş bölgelerine yeni iskeleler
yapılacağını belirtti. ■

Türkiye’nin ilk elektrikli
otobüs filosunu kurmaya
hazırlanan İzmir Büyükşehir

Belediyesi ESHOT Genel
Müdürlüğü, bir yandan otobüsler
için kentin farklı noktalarında yeni
garajlar oluştururken, otobüslerin
bakım ve onarımının yapıldığı
hizmet birimlerine de yenilerini
ekleyip mevcut hizmet birimlerini
modernize ediyor. Yaklaşık 30
milyon liraya mal olacak “yenilik
harekatı” kapsamında yapılan
çalışmalar ise şöyle:

Buca’ya garaj ve bakım
atölyesi

ESHOT,  Gediz’deki bakım
onarım atölyelerinin dışında Buca
Adapepe’de yeni bir bakım
onarım atölyesi daha kuruyor. 9
bin 380 metrekarelik alanın 3 bin
750 metrekarelik bölümünde
başlayan inşaat çalışmaları 300
günde bitecek. 14 adet araç için
bakım kanalı, idari ofisler,
soyunma odaları ve duşlar,
yemekhane ve dinlenme
mekanlarının bulunacağı atölyeyi
Buca, Bornova ve Konak
bölgelerine servis yapan otobüsler

kullanacak. Atölye, otobüslerin
garaj alanı olarak da kullanılacak. 

Çiğli’ye 350 otobüslük garaj 
Atölye ve garajların tek

merkezde toplanması yerine
kentin kuzey, güney ve doğu
akslarında cep atölye ve garajlar
kurmayı planlayan ESHOT,
Çiğli’de 350 otobüsün
depolanacağı 34 bin 500
metrekarelik bir garaj kurdu. 

Buca Gediz merkezdeki
atölyeler ve hizmet birimleri de
baştan sona yenileniyor. Bin 600
metrekarelik alanda 500 kişilik çok
amaçlı salon ile yemekhane
yapılırken; atölyelerin çatısı
yenileniyor tuvaletlerin bakım ve
onarımı gerçekleştiriliyor,
doğalgazlı ısıtma sistemi
kuruluyor. 

Gediz’de ayrıca, otobüs ve
durakların yönetim ve
işletmesinin yapılacağı “Ulaşım
Takip Merkezi” binası yapılıyor.
Merkezin içerisinde ana kumanda
merkezi, idari birimler, telsiz odası
ve toplantı salonu bulunacak.
Merkezin yapımı bir ay içinde
tamamlanacak. ■

İzmir ESHOT İki yeni garaj ve atölye

Aziz Kocaoğlu

Yeni havalimanına
kargo şehri 

İGA, mega proje İstanbul Yeni Havalimanı’nda yer
alacak 1.4 milyon m2 büyüklüğündeki Kargo Şehri
içindeki Gümrük Bölgesi’nde yer alacak üç yüz Kargo

Acente ofisi için web sitesi üzerinden29 Eylül itibari ile ön
talep toplamaya başladı. İstanbul Yeni Havalimanı (İYH)
işletmesini üstlenen İGA, DHMİ ile imzalanan uygulama
sözleşmesi kapsamında havalimanının operasyonel ve
ticari faaliyetlerini destekleyecek doğrultuda bina ve
tesisler inşa edip işletmesi için web sitesi üzerinden ön
talep toplamaya başladı.  Kargo Şehri, Gümrük Bölgesi ve
Kargo Acenteleri Binalarında yer alarak İYH’de faaliyet
göstermek isteyen şirketler, ön talep başvurularını İGA
web sitesi üzerinden yapabilecek. İGA Havalimanı
İşletme İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin “Kargo
acente, gümrük komisyoncuları ve forwarder ofisleri için
ön talep toplamaya başladık” dedi. ■
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Türkiye Otobüsçüler Federasyonu
Genel Sekreteri

mevlut.ilgin@tasimadunyasi.com

Mevlüt 
İlgin

Geçen hafta, ülkemizde otobüs üretimi
yapan şirketlerin yöneticileri ile bir
araya geldik. Bu buluşma ile

beklediğimiz amaca ulaştık. Amacımız
sektörümüzün paydaşlarına Türkiye
Otobüsçüler Sosyal Dayanışma ve Eğitim
Vakfı’nın (TOSEV) niçin kurulduğunu, yakın
ve uzak hedeflerini izah ettik. Bizim
amacımız, sektörde eğitimli insan sayısını
artırmak. Bunu yapabilmek için de şu anda
üniversitede okuyan sektör mensuplarımızın
çocuklarına burs vermek. Son 5 yıldır 115-
125 civarında öğrenciye ayda 150’şer lira
burs veriyoruz. 

Yılda 500 öğrenci 
Biz öğrenci sayısını önümüzdeki yıl

500’e çıkarmak istiyoruz. Burs miktarını da
ayda 250 liraya çıkarmayı planlıyoruz. Bunu
yapabilmek için sektör paydaşlarına bir
toplantı düzenledik. Herkes de bu meseleyi
anladı. Zaten TOFED’in kurucuları arasında
üretici şirketlerin bayileri de yer alıyor.
TOFED TOSEV’in kuruluşuna öncülük yaptı.
Sektörümüzün önde gelen firmaları da
yöresel firmalar da TOSEV’in kurucuları
arasında. Sektörümüzde yer alan üç
federasyon başkanı da TOSEV’in Yönetim
Kurulu’nda yer alıyor. Dolayısıyla dernek,
firma, üretici ayrımı yapmadan hepsinin
içinde yer aldığı bir vakıf. Bu kadar güçlü bir
sektör yılda 500 öğrenciyi okutamıyorsa
yazıklar olsun. 

Meslek lisesi 
İstanbul Valisi’nden bir arazi istemiştik.

Sultanbeyli ilçesinde 15 dönümlük bir arazi
tahsis edilmesi planlanıyordu. Ama henüz
bize arsa verilmedi. Görüşmelerimizi
sürdüreceğiz ve bir arsa tahsisinin peşini
bırakmayacağız. Karayolu taşımacılığına
yönelik eğitim veren dört üniversite var,
ancak bir lise yok. Karayolu Yolcu
Taşımacılığı Meslek Lisesinin kurulmasını
istiyoruz. Bunu da TOSEV olarak hayata
geçirmek istiyoruz. Sektörün en çok ihtiyaç
duyduğu host, hostes, katip, gececi, bilet
kesen ara elemanların eğitimine yönelik bir
meslek lisesi kurmak istiyoruz. Ulaştırma
Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle
gerçekleştirmek istiyoruz. Bunu başaracak bir
mali güce ulaşmak istiyoruz. 

Kara noktalarda ilkyardım 
Daha sonra en çok kazaların yaşandığı

kara noktaların 23 noktanın birkaçında
ilkyardım hastanesini kurmak istiyoruz. Bu
sektör, elbirliği yaparsa bunu başarır.
Toplantıda vakfa yardım sağlayacak bir gece
düzenlenmesi kararı alındı. Sektörün
tamamını kucaklayacak ana üretici ve
tedarikçileriyle görkemli bir gece
düzenleyeceğiz. Oradan toplanan paralarla
500 öğrenciye burs vereceğiz. Daha sonra
Valilik, Belediye ve Ulaştırma Bakanlığı ile
görüşerek Türkiye’deki bütün otogarlardan
giriş-çıkışlardan ben 1 TL destek bağış
kampanyası düzenleyeceğiz. 

Hedef; eğitimli bir sektör 
TOSEV’in ana hedefi eğitimli bir sektör

yaratmak. Zaten ‘sosyal ve dayanışma’ vakfın
adı da dahil tüzüğünde de yer alıyor. Biz
mutlu sektör mensuplarının olduğu bir yapıyı
oluşturmak istiyoruz. Bunun için de
üreticilerin de tedarikçilerin de
firmalarımızın da yanımızda yer alacağına
inanıyoruz. ■

TOSEV
hedeeri

Edirne kentiçi ulaşımında
Anadolu Isuzu’nun 50
Novociti aracı konfor ayrıcalığı
getirdi. 

50Novociti, 27 Eylül Salı
günü düzenlenen törenle
Edirne Toplu Ulaşım

Sistemi (ETUS) filosuna katıldı.
Edirne Belediyesi önünde
düzenlenen törene Belediye Başkanı
Recep Gürkan, Havsa Belediye
Başkanı Oğuz Tekin,  Anadolu Isuzu
Satış Pazarlama Direktörü Fatih
Tamay, Satış Şefi Onur Çetinkaya,
Bölge Satış Sorumlusu Murat Küçük,
Reklam ve Halkla İlişkiler Uzmanı
İlke Ergun, Bayi Çetaş AŞ Yönetim
Kurulu Başkanı Hasan Taşar, Otobüs
Satış Müdürü Serkan Bayrak,  ETUS
Yönetim Kurulu Başkanı Hakan
Giyik, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği Başkanı Emin İnağ ve çok
sayıda vatandaş katıldı.

En genç filo Edirne’de 
ETUS Yönetim Kurulu Başkanı

Hakan Giyik, “Bizler 1970 yılından
bu yana Serhat Birlik olarak Edirne
Halkı’na hizmet veren, şu anda
Edirne Toplu Ulaşım Sistemi olarak
halka güvenli ve kaliteli hizmet
sunmaya çalışan bir kooperatifiz.
Sisteme 50 yeni araç daha ilave
ederek, yolcularımıza hizmet
sunmanın sevinci ve gururunu
yaşıyoruz. Türkiye’nin üçüncü en
genç filosu konumundaki ETUS, şu
andan itibaren Türkiye’nin en genç
ikinci araç filosu haline geldi. Serhat
Birlik ETUS ailesi olarak, 2012-2016
yılları arasında toplamda 40 milyon
liranın üzerinde yatırım yaptık. Bu
araçlar Euro 6 normuna sahip ve
engelli taşıma özelliğine sahip.
Kentiçi ulaşımı sorunsuz hale
getirmek için çalışıyoruz. İlkleri

yapan bir şirket olduk. Türkiye’de ilk
defa bayan şoför çalıştıran toplu
ulaşım sistemi olduk. Araçlarımızda
çalışan iki bayan şoförümüz
yolcularımız tarafından da beğeniyle
karşılanıyor. Bayan şoför sayımızı
artırmayı hedefliyoruz” dedi. 

Anadolu Isuzu çalışıyor
Anadolu Isuzu Satış ve

Pazarlama Direktörü Fatih Tamay
da, “Anadolu Isuzu olarak, ülkemizin
yaşadığı bu zor sürecin atlatılmasına
katkı sağlamak için hem üretimiyle
hem ihracatıyla hiç durmadan
çalışıyoruz. Bu dönemi laf yapmakla
geçirmemeliyiz. ETUS projesi için en
güzel organizasyonlarından birisi
demiştim; gelinen nokta gurur
verici. Bu projenin daha da
güzelleşerek devam edeceğine
inanıyoruz. Bizi tercih ettiğiniz için
onur ve gurur duyuyoruz. Sadece
satış süreciyle değil satış sonrası
hizmetimizle de bu projeye destek
vermeye devam edeceğiz. Edirne
Toplu Ulaşım Sistemi tüm
Türkiye’ye örnek olacak bir sistem”
dedi. 

Avrupa’da bir numara 
Türk otobüs endüstrisinin

Avrupa’nın bir numarası olduğunu
belirten Tamay, “Avrupa’da en çok
otobüs Türkiye’de üretiliyor ve
Avrupa’nın ve dünyanın birçok
şehrinde Türkiye’de üretilen
otobüsler hizmet veriyor. Türkiye,
kaliteli otobüs üretimiyle ülkenin
sınırlarını aşmış durumda.
Sektörümüz ve ülkemizle gurur
duyuyorum. Bu projeye hizmeti
geçen Sayın Başkan Recep Gürkan,
ETUS Başkanı Hakan Giyik ve bu
projeye destek veren bayimiz Çetaş
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan

Taşar’a teşekkür ediyorum. Yeni
araçlarımız hayırlı, uğurlu olsun”
diye konuştu. 

Edirne ulaşımında yeni bir
milat   

Konuşmasına “ETUS için yeni
bir başlangıç, belki de yeni bir milat
olan bugüne, bu törene hoş geldiniz,
onur verdiniz” diyerek başlayan
Edirne Belediye Başkanı Recep
Gürkan, “Toplu ulaşım, dünyanın
her yerinde bazen minör, bazen
majör hataları içinde barındırır.
Hiçbir zaman yüzde yüz
memnuniyetin olmayacağı bir alan,
çünkü kitleniz insan. İnsan doğası
gereği, her zaman en iyisini, en
güzelini, en mükemmelini istemiştir,
istemeye de devam edecektir. İnsan
neye sahip olursa olsun hep daha
iyisini, bir fazlasını istemiştir ve
istemelidir. Yeniliği ancak böyle
sağlayabilirsiniz. Edirne’de bazen
çok sorunlu, bazen memnuniyet
verici, bazen ağır aksak, bazen koşar
adımlarla giden bir toplu ulaşım
sistemi var. 234 adet midibüs tarzı
araçlar bu hizmeti sürdürmeye
çalışıyoruz” dedi.

Gürkan, 6 ay sonra toplu
ulaşımda engelli ulaşımına yönelik
iyileştirmeleri yapmamış araçların
sistemde yer alamayacağı uyarısını
yaptı. 

Gürkan, ayrıca toplu taşımaya
zam yapmadan önce tüm
parametreleri tek tek
araştırdıklarını; mazotunu,
sigortasını hesaplayarak
ortalamasını aldıklarını ve yarı
yarıya fiyat artışı yaptıklarını söyledi.
Gürkan, “Bizden ucuz üç şehir
çıksın, ben Edirne’nin fiyatını

düşüreceğim. En son yüzde 5,5 zam
yaptık. Servis araçları için de TEFE-
TÜFE yüzde 7-8’ken 5 verdik” dedi. 

Edirne’deki toplu taşıma ile ilgili
gelen en büyük şikayetin şoförlerin
davranışları olduğunu ve bunu
çözmek için eğitimler verdiklerine
dikkat çeken Gürkan, “Bıkmadan,
usanmadan bu eğitimlere devam
edeceğiz. Vatandaşa hakaret eden,
vatandaşı ötekileştiren, iten kakan,
arabadan inerken kapıyı kapayan
şoför arkadaşlarımız dün de bizimle
çalışamıyordu, yarın da
çalışamayacak” dedi.

Toplu ulaşımda ilkler 
Edirne’de toplu taşımada ilkleri

gerçekleştirdiklerini ve kurulan
sistemin birçok il tarafından örnek
alındığını anlatan Gürkan,
“Tekerlekli ulaşımda mesafeye göre
ödemeyi ilk biz yaptık Türkiye’de. 18
noktada başlattık. Testleri devam
ediyor, önümüzdeki süreçte
arttırarak devam edeceğiz.
Türkiye’de ilk defa 24 saat esası ile
hizmeti verdik. Biz bu kararını 8
Ağustos’ta aldık, bir hafta sonra
Londra, tarihinde ilk kez metronun 2
hattını sabaha kadar açık tutma
kararı aldı. Yani çok övünür ya
İngilizler, ‘medeniyetin beşiği’
diye… Edirne, Londra’dan önce
toplu taşımada 24 saat kesintisiz
hizmete geçti” dedi.

Edirne örnek alınıyor 
WhatsApp Şikayet Hattı ile

sorunların acil ve pratik bir şekilde
çözüldüğünü anlatan Gürkan, “Bu
sistem devreye girdiğinden bu yana
şikayetler de azaldı. Çünkü sorunlar
anında çözüme kavuşuyor.
Türkiye’nin dört bir yanından toplu
taşıma yöneticileri Edirne’ye gelip
örnek alıyorlar. Kocaeli, Samsun,
Sakarya geliyor” dedi.

Gürkan, konuşmasının sonunda
Anadolu Isuzu’ya teşekkür ederek,
“Bu işbirliği tabiî ki devam edecek”
dedi. 

Konuşmaların ardından plaket
töreni yapıldı ve kurdele kesildi.
Daha sonra 50 Novociti Edirne’de
şehir turu attı. ■

Edirne kentiçi ulaşımına 50 Novociti 

Recep Gürkan

Fatih Tamay

Hakan Giyik

Anadolu Isuzu’dan 

Pirelli Endüstri�yel Ve Ti�cari� Lasti�kler’e 

Yeni� Genel Müdür 
Alp Günvaran oldu

Dünyanın en
büyük lastik
üreticilerinde

n Pirelli’de önemli bir
atama gerçekleşti. Alp
Günvaran, Pirelli
Türkiye Endüstriyel
ve Ticari Lastikler
Genel Müdürü olarak
göreve başladı. 

Alp Günvaran,
1998 yılında Boğaziçi
Üniversitesi Ekonomi
Bölümü’nden mezun

oldu. Kariyerine 1999 yılında Hızlı Tüketim
Malları sektöründe başlayan Günvaran,
Procter & Gamble’da müşteri yöneticisi olarak
farklı görevler aldı. Aralık 2004 – Nisan 2006
döneminde Shell Türkiye Şirket
Operasyonları Müdürü olarak görev yapan
Günvaran, 2016 Eylül ayı itibariyle Pirelli
Türkiye Endüstriyeli Lastikler Genel Müdürü
olarak atandı. Alp Günvaran, bu görevinde
Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO’su
Murat Akyıldız’a rapor verecek. ■

Erkan
YILMAZ
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Kamil Koç bünyesinde 4 yıldır
hizmet veren Karabük merkezli
Anadolu Petrol Turizm, 5 adet
Safir Plus VIP aldı. 

Filosuna 5 adet Safir VIP alan
Anadolu Petrol Turizm
firmasının firmanın toplam

araç sayısı 8’e yükseldi. Düzenlenen
teslimat törenine Anadolu Petrol
Turizm Yönetim Kurulu Başkanı
Durmuş Biçer, Kamil Koç Otogar
Sorumlusu Baki Karakaçan,
Terminaller Müdürü Ersin Bahtiyar,
Temsa Bölge Satış Yöneticisi Sonat
Demirci katıldı. 

Kurumsal bir yapıda hizmet 
Anadolu Petrol Turizm Yönetim

Kurulu Başkanı Durmuş Biçer, “Yolcu
taşımacılığı alanının dışında
akaryakıt ve inşaat işlerimiz var.
Karabük merkezden Ankara-İzmir ve
İstanbul hattında hizmet veriyoruz.
Kamil Koç bünyesinde çalışmaktan
da büyük memnuniyet duyuyoruz.
Çünkü kurumsal bir kimlik yapısı
altında hem maliyetlerinizi
ölçebiliyorsunuz hem de kaliteli
hizmet standardını
sağlayabiliyorsunuz. En önemlisi de
karşımızda bir muhatap
bulabilmemiz” dedi. 

Takas desteği ve koltuk
avantajı

Temsa tercihlerinde en önemli
etkenin takas desteği olduğunu ifade
eden Biçer, “Takas konusunda çok
yardımcı oldular. Yakıt konusunda
ekonomik olduklarını da biliyoruz.

Sektörümüzde 2+1 koltuk düzenine
yönelik araçlara büyük ilgi var.  Safir
Plus VIP araçlar 41 koltuklu olmasıyla
farklı bir avantaj sağlıyor. Yolcular
artık 2+1 araçların konforuna çok
alıştı. Araç içinde internet imkanı ve
koltuk arkası ekranların olması
öğrencilerin talebini arttırıyor” diye
konuştu. 

5 araçlık yeni yatırım 
Biçer, 2017 Ocak ayında 4 veya 5

araçlık bir yatırımda daha
bulunabileceklerini belirterek, “Safir
Plus VIP araçlardan duyacağımız
memnuniyet ile tercihimiz yine Safir
VIP araçlar olabilir” dedi.

2017 hedefi 260 bin yolcu 
Kurban Bayramı’nda çok iyi bir

yolcu talebi ile karşılaştıklarını ve
yılın genelinin de iyi geçtiğine dikkat

çeken Durmuş Biçer, “Okulların da
bayram sonrasında açılmasıyla 15-20
günlük çok ciddi bir hareketlilik oldu.
Bu yıl çoğunluğu öğrenci olmak
üzere 200 bin yolcu taşımayı
hedefliyoruz. 2017 yılı planımız ise
yüzde 30 civarında büyüyerek 260
civarında bir yolcu taşımak” dedi.  

Büyüyen hedeflere Safir Plus
VIP katkısı 

Temsa Bölge Satış Yöneticisi
Sonat Demirci de Anadolu Petrol
Turizm’in Karabük’te sunduğu
hizmet ile farklılaştığına dikkat
çekerek, “Sayın Durmuş Biçer’e
büyüyen hedeflerinde tercihinin Safir
Plus VIP olduğu için teşekkür ediyor
ve yeni araçlarımızın firmaya hayırlı
olmasını ve bol kazanç getirmesini
diliyorum” dedi. ■

Şanlıurfa Ceylanpınar merkezli Nizip
Akgün Petrol Nakliyat, filosuna 25
Temsa Prestij SX ekledi. 

25Temsa Prestij SX, Temsa yetkili bayisi
Diyaş Otomotiv tarafından Nizip
Akgün Petrol Nakliyat’a TİGEM

İşletmelerinde teslim edildi. Araçların
teslimatına yönelik düzenlenen törene Nizip
Akgün Petrol Nakliyat İşletmecisi Süleyman
Güntekin, Temsa Pazarlama ve İş Geliştirme
Direktörü Cüneyt Tekgül, Bölge Satış Yöneticisi
Fırat Bakır, Güneydoğu Anadolu TİGEM
İşletmeleri Müdürü ve üst düzey yöneticiler
katıldı.  

Filoda 44 Prestij var
Törenin ardından araçların anahtarları

Süleyman Güntekin’e teslim edildi. Şanlıurfa
Ceylanpınar merkezli bir firma olarak personel
taşımacılığı alanında 4 yıldır hizmet
verdiklerini belirten Süleyman Güntekin,
“Şanlıurfa ve Konya’da TİGEM personelinin
taşımasını yapıyoruz. Filomuzda 51 adet
otobüs bulunuyor. 44 adedi Prestij araçlardan
oluşuyor. Prestij tercihimizde en önemli etken
yakıt tüketimindeki düşüklük ve dayanıklılığı
etkin oldu. Daha önce filomuzda bu kadar
Prestij ağırlıklı değildi. İşletme sürecindeki
verimlilikte filomuzdaki araçların büyük
çoğunluğunu Temsa Prestij’e çevirdik” dedi.

15 Prestij yatırımı daha…
2017 yılında 15 araçlık bir yatırım planı

daha bulunduğunu belirten Süleyman
Güntekin, “Filomuzda kullandığımız Prestij
araçların diğer markaların ürünlerine göre
yakıt tüketimindeki avantajı çok büyüktü.
Şimdi yeni Prestij SX araçların Euro 6
normuyla birlikte diğerlerine göre daha da
düşük yakıt tüketimi sağladığını görüyoruz.
Gelecek yıl 15 dolayında Prestij SX araç
yatırımı daha yapabiliriz” dedi.

Akaryakıttan tasarruf  
Temsa Pazarlama ve İş Geliştirme

Direktörü Cüneyt Tekgül, Prestij SX araçların
düşük yakıt tüketimi ile firmaların öncelikli
tercihi haline geldiğini belirterek, “Prestij SX
taşımacının yüzünü hep güldürdü. Yeni Euro 6
normu ile birlikte taşımacıya daha büyük yakıt
kazancı sağlıyor. 25 Prestij SX aracımızın Nizip
Akgün Petrol Nakliyat’a hayırlı olmasını ve bol
kazanç getirmesini diliyorum” dedi. ■

Eskişehir merkezli Agiç Ulaştırma
Hizmetlerine, Temsa yetkili servisi Durmaz
Otomotiv tarafından 14 Prestij SX teslim
edildi.

Araçların teslimi için düzenlenen törene Agiç
Turizm Genel Müdürü Yusuf Agiç, Nadir
Toma, Temsa Bölge Satış Yöneticisi Sonat

Demirci,  Eskişehir yetkili servisi Durmaz Otomotiv
Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Durmaz katıldı.  

Yeni yatırımlarla ilgili bilgi veren Yusuf Agiç,
filolarında toplamda 31 adet araç bulunduğunu
belirterek, “Bu araçların 11 adedi büyük otobüs
diğerleri 27 kişilik midibüs. Faik Agiç tarafından
kurulan firmanın başında bugün oğlu İbrahim Agiç
bulunuyor” dedi. 

Bir maaş avantajı
Prestij tercihlerinde en önemli etkenin

araçların düşük yakıt tüketimi olduğunu belirten
Yusuf Agiç, “Daha önce de Prestij araç kullandık.
Bir süre farklı markaları da tercih ettik ama Prestij
araçların işletme sürecindeki verimliliği görünce
tekrar Prestij’e yöneldik. Bizim tespitlerimize göre
Prestij araçlar yakıt tüketiminde 1700 TL civarında
avantaj sağlıyor. Bu da bir şoför maaşı yapıyor. 10
araçta kazancınız daha da artıyor” dedi.

11 Safir yatırım hedefi 
Filolarında eski model büyük otobüsleri Safir

araçlarla değiştirmek istediklerini belirten Yusuf
Agiç, “ETİ firmasının taşımasını yapıyoruz ve
ödeme sıkıntısı gibi bir sorun da yaşamıyoruz. Safir
yatırımını bu yıl bitmeden de yapabiliriz” dedi. 

Araçlarımız hayırlı olsun 
Temsa Bölge Satış Yöneticisi Sonat Demirci de

Eskişehir’in en köklü taşımacılık şirketlerinden Agiç
Ulaştırma Hizmetleri’ne Prestij teslimatı
yapmaktan memnun olduklarını belirterek, “Yeni
araçlarımız şirkete hayırlı olsun ve bol kazanç
getirsin. Agiç Ulaştırma Hizmetleri ile işbirliğimiz
önümüzdeki dönemde artarak devam edecek.
Yetkili Servisimiz Durmaz Otomotiv’e teşekkür
ediyoruz” dedi. ■

Anadolu Petrol Turizm’e
5 Sar Plus VIP 

Agiç Ulaştırma
Hizmetleri’ne
14 Prestij SX

                                          

Nizip Akgün Petrol Nakliyat’a
25 Prestij SX 
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Yıldırım
TOBB Karayolu Yolcu 
Taşımacılığı Sektör 
Meclis Başkanı

İstanbul Ulaştırma Bölge
Müdürlüğü bir çalıştay
düzenlenmesine yönelik bir

karar aldı. Tarihi henüz
açıklanmadı. Bizden bir rapor
istediler.  Bugüne kadar köşe
yazılarımda dile getirdiğim
sektörün sorunlarına yönelik bir
raporu hazırlayıp gönderdik.
Otobüs işletmeciliğinin geldiği
nokta belli. Yaz bitti, sezon bitti.
Okullar ile ilgili hareketlilik de son
buluyor. Sıkıntılı bir döneme
giriyor sektörümüz. 

Bir çıkış yolu bir çözüm 
Özellikle uçakların uzun

mesafedeki agresif kampanyaları
bizi yoracak. Uzun mesafede
yolcularımız uçağa gidecek. Kısa
mesafede taşınan yolcular da artan
maliyetlere gidecek.  Yavuz Sultan
Selim Köprüsünün kullanımından
dolayı artan maliyetlerle birlikte
büyük sıkıntılar yaşanacak. Onun
için mutlaka bir çıkış yolu, çözüm
bulunması lazım. İstanbul
merkezli kısa mesafelerde artan
maliyetlerin kontrol altına
alınmasını sağlamamız lazım.
Artık otobüsçülükte devrim yapma
zamanı gelmiştir. Şartlar her geçen
gün ağırlaşmaktadır. Gelirleri
artıramadığımıza göre, giderleri
düşürmemiz gerekiyor. Acentelere
yeni bir düzen getirilmesi lazım.
Her acente her bileti, her modun
biletini satabilmelidir. 

Hat esası 
Taşımacılıkla rekabetin

mantıksız bir şekilde yapılmasını
önleyecek kurallar getirilmesi
gerekiyor. Her otobüs her yerden
yolcu almamalı. Hat esası
getirilmeli. Burada sektörün yüzde
70’ini temsil eden toplam 10 şirket
bulunuyor. Bu şirketler ortak akıl
kullanarak acentelikte komisyonun
hizmet bedeline dönüşümünü
sağlaması lazım. Acente sayısının
azalması, servis hizmetlerinin
ortak bir yapıya dönüşmesi ve
ücretli hale gelmesi lazım.
Alternatif yolların sektörümüze
sağlanması, özellikle entegre
taşımacılığı düzenleyecek
çalışmalara yer verilmesi lazım.
Özellikle İDO ve havayolu
şirketleri ile bir araya gelerek her
modun kendi yolcusunu taşıyacak
şekilde düzenlemelerin
yapılmasını talep etmemiz lazım. 

Kombine taşımacılık bir
ihtiyaç 

Bizim Ulaştırma Bölge
Müdürlüğü’nden bu çalıştayda
gündeme alınması gereken
konuları raporumuzda sıraladık.
Havaalanına, limana araçların
girişi engellensin, bu insanın
ulaşımı engellenmiş oluyor. Biz bu
ülkenin insanlarını yıllardır
sırtımızda taşıdık, taşımaya devam
edeceğiz. Türkiye’de kombine
taşımacılık zorunlu bir ihtiyacı
haline geliyor. Ulaştırma
altyapılarının buna uygun
hazırlanması gerekiyor. Ulaşımda
sistemden sisteme geçişi

kolaylaştıracak ve ulaşımı eziyet
maliyet olmaktan çıkaracağız.
Bunun içinde entegrasyonu
sağlayacak, akıllı sistemleri
destekleyerek bunu kurumsal hale
getirecek yapılara yelken açılması
lazım. Acentelerin komisyon
yerine hizmet bedeli alınması
gerekiyor. 

Acente sayısı azaltılmalı 
Acente sayısının hızlı bir

şekilde azaltılmalı. Sektör bu kadar
acenteyi taşıyamaz. Acentelerde
komisyonu kaldıralım ve
uçaklardaki gibi hizmet bedeli
alınsın. Sistemi buraya doğru
taşımamız gerekiyor. Bunu ya
büyükler küçükleri bünyeleri altına
alarak yapacaklar veyahut da
küçükler bir araya gelerek bu
sorunların çözümü için mücadele
edecekler. Bizim çalıştayda
gündeme gelmesini özellikle talep
ettiğimiz konular başlıkları şu
şekilde. Önemli olan bu konuda
atılacak adımların çoğalması
gerekiyor.  

İŞTE SORUNLAR…
1. Otogarlar ve yolcu

terminalleri yapımı, işletilmesi ve
konumlandırılması konusunda
yerel yönetimlerin sınırsız
yetkilerin ülkemizde ve
sektörümüzde yarattığı sorunlar.

2. Ortak taşımalar konusunda
daha esnek ve verimliliği esas
alan, dijital bir altyapıya geçilmesi
gerekmektedir.

3. Ulaşımda yaşanan değişim
ve dönüşüm yeni belgelendirme
zorunlukları doğurmuştur.

4. Yurtiçi tarifeli ve düzenli
seferlerde yeni hat verilmesi ve
dağıtım esasları yeniden
düzenlenmelidir.

5. Şehirlerarası yolcu
taşımacılığında yaşanan verimlilik
sorunları…

6. Havayolu karayolu kombine
yolcu taşımacılığı (entegre
taşımacılık)

7. B1 ve B2 yetki belgesinden
kiralık araç oranları…

8. Zaman tarifelerine
uymama…

9. Hat iptalleri
10. Otomobille yapılan yolcu

taşımaları lüks araç ve limuzin
servis yolcu taşımacılığı
hizmetlerinin mevzuat kapsamına
alınması…

11. E-fatura konusu ve
belgelerin elektronik ortamda
beyan edilmesi.

12. B2 ve D2 yetki belgeleri
ile yapılan (turizm) taşımalar
yeniden düzenlenmelidir.

13. D2 türü yetki belgeleri ve
araç sayılarındaki astronomik artış.

14. Ortak taşımalar konusunda
daha esnek ve verimliliği esas
alan, dijital bir altyapıya geçilmesi
gerekmektedir.

15. Büyükşehirlerde Ulaşım
Koordinasyon Merkezlerinde
(UKOME) sektör mensuplarının oy
hakkı olan bir temsil yapısına
kavuşması talebi. ■

Otobüsçülükte devrim
yapma zamanı 

Otobüs yolcuları maksimum güvenlik ve konfor bekler. ZF’nin şanzımanları ve aksları bu beklentilerin 
 karşılanmasına yardımcı olmaktadır. Bu ürünler yolcuların araca hızlı ve güvenli bir şekilde binip  inmelerini, 
süratli ve keyifli bir yolculuk yapmalarını sağlamaktadır. Dahası, bizim ürünlerimiz birbirlerine tam olarak 
uyumludur ve daima en üst düzey teknolojiye sahip oldukları için dinamik hızlanma ve aynı zamanda sessiz 
çalışma özelliklerine sahiptir. Bu sayede, taşıt ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltabilirsiniz – kullanım 
ömrü maliyetlerini hesaba katmıyoruz bile. www.zf.com/buses

BAŞTAN SONA ETKİLEYİCİ: 
ZF’DEN KOMPONENTLER VE SİSTEMLER

Zor günler geçiren taşımacılara
Petrol Ofisi’nden yüzleri güldüren
indirim geldi. Petrol Ofisi (PO),

Turizm Taşımacıları Derneği (TTDER) ve
Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF)
üyesi taşımacıların yüzde 8,5 oranında
indirimle akaryakıt almalarına imkan
sağlayacak.

Taşımacılara destek
TOF ve TTDER’in Petrol Ofisi ile

yaptığı görüşme, 28 Eylül Çarşamba günü
PO Filo Satış Müdürü Burak Arıkaltın,
Bölüm Müdürü Tolga Süner, TOF
Başkanı Mustafa Yıldırım, TTDER
Başkanı Sümer Yığcı, yönetim kurulu
üyeleri ve firma sahipleri katılımı ile
gerçekleşti. Petrol Ofisi yetkilileri,

işbirliğini geliştirerek iş hacmini artırmak
ve taşımacılara destek vermek amacında
olduklarını belirtti. PO yetkilileri, indirim
imkanıyla birlikte ayrıca taşımacılara
yakıt kullanımında yüzde 4’e varan
avantaj sağlanacağına da dikkat çektiler.  

Gündem maddeleri 
Petrol Ofisi’yle,

turizm taşımacılarının
yaşadığı sorunlar,
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin D2
belgelerine kayıtlı
araçlara yönelik
uyguladığı 5 yaş sınırı,
Yavuz Sultan Selim
Köprüsü’nün

şehirlerarası otobüsçülere yüklediği
maliyetler, sigorta maliyetleri, engelli
dönüşümü, telif hakları da görüşüldü.
Sigorta poliçelerinde yenilemeye yönelik
imkanlar aktarıldı. 5 yaş sınırına yönelik
uygulamanın iptaline yönelik dava
açıldığı da ifade edildi. ■

Petrol Ofisi’nden 
% 8,5 akaryakıt indirimi 

TOF ve TTDER üyelerine 

Büyükşehir Belediyesi yeni
raylı sistem araçlarıyla
toplu ulaşımda konforu

artırdı.  Sipariş edilen 30 raylı
sistem aracından sekizi
Kayseri'ye geldi. Peyderpey

gelecek diğer araçlarla bu sayı yıl
sonuna kadar 15'e yükselecek.
Kalan 15 aracın teslimi ise 2017
yılında yapılacak.  Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
yeni raylı sistem araçlarının
toplu ulaşımda konforu
artırdığını söyledi. Yeni araçların
ilk etapta Talas hattında hizmet
vermeye başladığını ifade eden
Başkan Çelik, "Yüzde yüz yerli
olarak bizim mühendislerimizin
yaptığı yeni raylı sistem
araçlarımız şehrimizdeki toplu
taşımaya renk kattı.
Halkımızdan yeni araçlarımızla
ilgili çok olumlu tepkiler
alıyoruz. Yıl sonuna kadar 15
yeni aracı teslim alacağız. Kalan
15 aracımızı da kısa süre içinde
Kayseri'ye getireceğiz ve
halkımızın hizmetine sunacağız"
dedi. ■

Kayseri Büyükşehir toplu
ulaşımda konforu arttırdı 

Mustafa
Çelik
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Ülkemizde son yıllarda ulaşım alanında çok büyük
projeler gerçekleştirildi. Bunların önemli bir kısmı
İstanbul civarında. Dolayısıyla İstanbul’un

sorunlarına da yönelik. Bunların bir kısmı hizmete girdi,
bir kısmı da zamanla girecek. Acaba hizmete girenler ne
kadar etkili oldu, girecekler ne kadar etkili olacak? UDH
Bakanı Sayın Aslan’ın, geçen hafta sonu CNNTURK’ün
canlı yayınında yaptığı açıklamalara da bağlı olarak bunu
ele alacağım. 

Marmaray
İstanbul’un iki yakasını yeraltından raylı sistemle

bağlayan büyük proje halen Ayrılıkçeşmesi-Kazlıçeşme
arasında hizmet veriyor. Bu proje sonrasında insanların iki
yaka arasında otomobil, vapur gibi toplu taşıma aracı ile
geçişleri azalıp trafiğin rahatlaması gerekirdi. Ama
beklenen henüz olmadı. Tabii ki epey insan geçiyor, ama
bana göre yetersiz. Üstelik bunun kapsamında yapılacak
raylı sistem iyileştirmeleri için iki yakadaki banliyö seferleri
iptal oldu. Bunun da yükü trafiğe eklendi. Bu projenin ses
vermemesinin nedeni yapılamayan raylı sistem
iyileştirmeleri… Bana göre 2-3 yılda yapılabilecek
iyileştirme, Marmaray’ın uzayan yapım süreci sonrasında
bile bitirilemedi. Daha da sürecek gibi… Bu
tamamlanmadan Marmaray’ın etkisini göremeyiz. Bakan,
iki yılda biteceğini söyledi. Umarım daha da uzamaz. 

Hızlı tren
Bu proje sonrasında İstanbul, Eskişehir, Ankara, Konya

arası taşımalar çok çabuk olacaktı. Öyle ki İstanbul-
Ankara, İstanbul-Eskişehir ve İstanbul-Konya arasında ne
uçak ne otobüs ne de özel araç kullanılmalıydı, ama
olmadı. Bunun nedeni hızlı trenin İstanbul’a
gelememesi… Pendik epey yetersiz bir nokta. Marmaray
için söylenenler burada da geçerli. Her ne ise bu proje de
yeterince ses getirmedi. Umarım gelecekte olur. Bu arada
Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Konya ve Ankara-Konya
taşımalarında bir engel olmadığına göre, inşallah etkili
olmuştur. 

Osmangazi Köprüsü
Bu yıl içinde açılan köprüden geçen araç sayısını

Bakan, ortalama 20 bin olarak açıkladı. Kışın daha da
düşer. Yapanlara taahhüt edilen rakam 40 bin deniyor.
Dolayısıyla eksik geçişlerin bedelini bizler ödüyoruz.
İzmir Otoyolu tamamlandığında buradan geçişlerin
artması beklenir. Şu anda kapasitesinin çok çok altında
olması, yapılmasının yanlışlığını göstermez. En azından
denizdeki risklere karşı ulaşımın sürekliliğini sağlaması
bile yeterli. Ancak bu köprüye rağmen hala araba
vapurlarının çalışabilip kaynak tüketmesi düşündürücü.
Fiyat üzerinde durulmalı. 

Üçüncü Boğaz Köprüsü
Var olan köprülerin yetersizliğini giderme amaçlı bu

köprüden günde 100 bin araç geçtiği söyleniyor. Ancak
böyle bir geçişin diğer köprülerde yaratması beklenen
rahatlık görülmüyor. Sorunun önemli bir kısmının
otoyollarının yapılmaması olduğu belirtiliyor. Marmaray
tamamlanıp Avrasya Tüneli hizmete girdikten sonra
buraya talep daha da düşer mi? Belki büyüyen İstanbul,
buraya da zamanla talep yaratır. Bir de üzerinde
demiryolu şeridi var ki, ne zaman kullanılacağı hayli
belirsiz. Ben, bununla ilgili bir çalışma veya güzergah
duymadım. 

Avrasya Tüneli
Henüz sonuçlanmayan bu proje 20 Aralık’ta hizmete

girecek. Ben, bunun eksiksiz açılacağını ve tam kapasite
hizmet vereceğini düşünüyorum. İnşallah yanılmam. Zira
bu projenin iki yaka arası köprü geçişlerine ve bu
köprülere gidilen yollara çok önemli katkı yapıp yük
alacağını düşünüyorum. En inandığım proje bu. Tabii,
bunun başarısı diğerlerinin başarısızlığı anlamına da
gelecek. 

Üçüncü Havalimanı
Mevcut Atatürk Havalimanının bunun sonrasında

kullanılıp kullanılmayacağı, kullanılacaksa nasıl olacağı
belli olmadığından buna ‘Üçüncü’ demek belki de yanlış
olacak. Yani bu, Birinci Havalimanı olabilir. Diğerlerindeki
iyileştirmeyle bu havalimanı yapılmayabilir miydi? Yeri
uygun mu? Ancak böyle büyük bir yeni havalimanı
yapılacaksa pek de uygun başka bir yer bulunamayabilir.
Bu havalimanının ilk etabının 2018’de hizmete açılacağı
söyleniyor. Kalan süre dikkate alınırsa burada da
problemler yaşanması kaçınılmaz. Mecidiyeköy’den
itibaren yapılacak metro bağlantısı, açılacağı belirtilen
2018’e çok zor yetişir. Henüz ihalesi bile yapılmadı.
Havayollarına seçme hakkı verseniz, çoğu en azından
açıldığı yıl oraya gitmek istemez. Tabii, sözleşmeler
açısından bu mümkün değil. Umarım ki yarım yamalak
açılmaz. 

Doğru bakış…
Burada projelere ilişkin bir eleştiri görülebilir. Bu

doğru. Ancak bu, bu projelere karşı olmak anlamında
değildir. Adı geçen büyük projelerden Osmangazi
Köprüsü, bana göre zorunluluk idi. Artık önümüzdeki yıl
temeli atılacak Çanakkale Köprüsü de bu hale geldi.
Bunların başka alternatifleri yok gibi… Diğerleri, bir
zorunluluk olmamakla birlikte önemli. Özellikle
Marmaray, hızlı tren ve Avrasya Tünelinin bana göre
tartışılır yanları da yok. Ancak zorunlu olmayanlar da
yapılan yatırımın karşılığının alınıp alınmadığı önemli.
Kullanılıyor ve kısmen ihtiyaca cevap veriyor olması
yetmez. Hızlı tren, Marmaray ve Üçüncü Boğaz
Köprüsünün yatırımlarının tam karşılığının alınması yılları
alacak. Bu da kaynak kullanımı bakımından sorgulanması
gereken bir durum. Başarıyı geciktiren sorunların, vaktinde
belirlenip tedbir alınması daha doğru olmaz mıydı? 

Bu arada hızlı trendeki başarısızlıklar otobüsçülerin
kısmen de havayolcuların işine yarıyor. Bunun da geçici
olduğu bilinip sonrası şimdiden düşünülmeli. Aynı şey
havayolcular için İstanbul-İzmir hattında da geçerli. ■

zeki.donmez@tasimadunyasi.com

Dr. Zeki
Dönmez

Büyük projeler
ses getirdi mi?
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Otobüs üreticileri, sektör
mensuplarının maddi imkanı
yetersiz çocuklarının
eğitimine yönelik katkı
sağlamak için el ele veriyor. 

4yıl önce kurulan Türkiye
Otobüsçüler Sosyal
Dayanışma ve Eğitim Vakfı

(TOSEV), bu güne kadar maddi
imkanı yetersiz 308 otobüsçü
ailelerin çocuğuna burs desteği
verdi. TOSEV zor koşullar altında
hizmet veren, daha önce de sektör
içerisinde yer almış otobüsçülerin
çocuklarının sayısını ve desteği
artırmayı hedefliyor. Bu amaçla
otobüs üretici şirketlerin
yöneticileri 28 Eylül Çarşamba
günü TOSEV yönetimi ile bir araya
geldi. Katılımcılar, toplantı
öncesinde açıklamalarda bulundu. 

■ TOSEV Başkanı ve Has
Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı
Latif Karaali: İlk etapta, üreticilerle
sektör mensuplarımıza ne gibi
çalışmalar üretebileceğimizi
konuşmak istedik. Ana üreticilerle
bir araya geldik. Tedarikçilerle daha
sonra bir araya geleceğiz. Hedef şu
an için yılda 500 öğrenciye burs
vermeyi sağlamak. Şu anda 5 bin
talep var. Ancak maddi imkanlar
yetersiz kalıyor.

■ IPRU Başkanı ve Anadolu
Isuzu Satış ve Pazarlama
Direktörü Fatih Tamay: TOSEV,
kuruluş amacı olarak güzel bir
düşünce, güzel bir adım.
Kuranlardan Allah razı olsun.
Teşekkür ediyoruz. Sektörün bu tür
organizasyonlara ihtiyacı var.
Şimdiye kadar hep kişisel
girişimlerle yürüyen hayır işlerinin
veya eğitim işlerinin daha bir
kurumsal hale gelmesi doğru bence.
Sponsorluk gerektiği zaman destek
veriyoruz. Bağış gerektiğinde
bütçelerimizin elverdiği imkanda
destek olmaya çalışıyoruz. Bundan
sonra da destek olmaya çalışacağız. 

■ Temsa Satış Direktörü Murat
Anıl: Bu anlamlı vakfın
kurucularına yöneticilerine bugüne
kadar yaptıkları hizmetler için
teşekkür ediyoruz. Otobüsçülerin
sosyal dayanışmaya gerçekten en
çok ihtiyacı olduğu bir dönem.
Temsa olarak elimizde geldiği kadar
destek olmaya çalışıyoruz. Bunu
daha ileri boyuta çıkarabilme
arzusundayız. 

■ MAN Kamyon ve Otobüs
Ticaret AŞ Satış Müdürü Önsel
Demircioğlu: Dayanışmaya en çok
ihtiyaç duyduğumuz bir dönem.
Tabii ki güzel bir düşünce. Eminim
faydası olacaktır vakfın. Kuranlara
ve emeği geçenlere teşekkür
ediyoruz. Biz de arkadaşlar gibi
konuyu dinleyip elimizden gelen
neyse destek olmaya çalışacağız.  

■ TOFED Yönetim Kurulu
Üyesi ve TOSEV Denetim Kurulu
Üyesi Türker Başkurt: Vakfın
kurulduğu günden beri içindeyim.
Epey bir gayret sarf ediyoruz. Sağ
olsun, Başkanımız Sayın Latif
Karaali ve TOFED Başkanımız Sayın
Birol Özcan’ın destekleri ile  2013-
2016 arasında her eğitim
döneminde burs verdik. Bugüne
kadar toplam 308 öğrenciye burs
verildi. Burs verilirken kıstaslar
vardı. Bunlar, burs verilecek
öğrencilerin velisinin mutlaka
karayolu yolcu taşımacılığında
çalışıyor veya sektörümüzden
emekli olması, maddi imkanların
yetersiz olması ve öğrencinin
başarısıydı. Başvurular
değerlendiriliyor ve heyetle seçimi
yapılıyor.  Vakfın tüm işlemleri
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün sıkı
bir denetiminden geçiyor.

■ Otokar Bölge Satış Yöneticisi
Murat Torun: Bildiğim kadarı ile
amacı sarih bir vakıf. Kuranların ve
emeği geçenlerin ellerine sağlık.
Şahsım ve şirketim adına toplantıya
çağırdığınız için teşekkür ediyorum.
Otokar olarak elimizden geleni
yapabiliriz.  Ama bu karar, üst
yönetimin biliyorsunuz. Hayırlı,
uğurlu olsun. 

■ Has Otomotiv İcra Kurulu
Üyesi ve TOSEV Denetmeni
Mustafa Sarıgül: Vakfın kurulması
çok ciddi aşamalardan geçtikten
sonra bir karara bağlandı. Hükümet
nezdinde de kabul gördü.
Çabalarını da biliyorum Latif Beyin
ve yönetim kurulunun. Hükümet
nezdinde de hükümet ve belediye
kanadından devamlı bir akar temin
edecek yapıya kavuşması için
çabalar sarf ediliyor.  Bu geçiş
döneminde, herkesin desteğine
ihtiyaç var. Bildiğim kadarı ile Sayın
Genel Sekreter Mevlüt İlgin,
mütevelli heyetinden belirli paraları
belirli dönemlerde talep ediyor.
Latif Bey, kendi çevresinden bu
paraları belli aşamalarda toparlayıp
bugünlere kadar getirmeye çalıştı.
Ama taşınan sularla bir yere kadar
gelinebildi. Kısıtlı bütçelerle

istenilen sonuçlara varılamıyor.
Karayolunda yolcu taşıyan
insanların vakfı bu. Hepimiz için
önemli. Bu sektörün yaşaması ve bu
sektörün eğitimli insanlarla bir
yerlere getirilmesi vakfın esas
amaçlarından. Türkiye sınırları
içinde üreticiler var, onları bir masa
etrafında toplayıp konuşmakta
fayda var dedik. Bu organizasyonun
gerçekleşmesi bu sebepledir.
Göstereceğiniz anlayış ve destek
için şimdiden teşekkür ediyorum.
Denetmen olarak bu işin ciddiyetle
yapılmasını takip ediyoruz. Aksi
takdirde sorumlulukları çok yüksek.
Bizlere de güvendiğiniz için
teşekkür ediyoruz. 

■ Mercedes-Benz Türk Otobüs
Pazarlama ve Satış Müdürü Alper
Kurt: Şahsım ve şirketim adına
nazik davetiniz için teşekkür
ediyorum. Sosyal dayanışma ve
eğitim faaliyetinin bir vakıf çatısı

altında yapılıyor olması bir kere çok
doğru bir adım. Emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum. Otobüs
sektöründe kullanıcı tarafındaki
paydaşlarımıza belli bir kural
içerisinde verilecek bir destek varsa
biz de Mercedes-Benz Türk olarak
bunun içinde yer almak isteriz. 

■ TOFED Genel Sekreteri
Mevlüt İlgin: Dört yıl önce bu vakfı
kurarken 3 temel hedefimiz vardı.
Maddi imkanlarını bulunmayan,
çocuklarını okutamayan sektör
mensuplarımıza destek sağlamak.
Ölümlü kazaların yaşandığı 23 kara
noktaya ilk yardım merkezlerinin
kurulmasını sağlamak.
Sektörümüzün eğitimli personel
ihtiyacı için meslek liselerini
kurmak.  Sayın Latif Karaali yazdığı
kitabın gelirini vakfa bağışladı.
Sayın Galip Öztürk 45-50 bin TL
civarında maddi bağışta bulundu.
Firma sahipleri de vakfa destek

sağladı.  Üreticiler de bu tür sosyal
dayanışmaya destek oluyorlar,
vakfımıza da destek vermelerini rica
ediyoruz. 

■ TOFED Genel Başkanı Birol
Özcan: Bu vakfı canlandırmak ve
okuyan talebelerimize yardımcı
olmamız gerekiyor. Öğrencilere
verilen 150 TL’lik destek yeterli
değil. Bu miktarı da artırmamız
gerekiyor. Otobüs üreticilerinin
vakfa destek vermelerini bekliyoruz.
150 TL’yi 250-300 liraya çıkarmak
için hep birlikte çalışalım. ■

Gece düzenlenecek

Toplantı daha sonra basına
kapalı olarak devam etti.
TOSEV İcra Kurulu Başkanı

Latif Karaali, toplantının
bitiminde, değerlendirmelerde
bulundu:  Toplantımız fevkalade
güzel geçti. Prensip olarak her
türlü desteği vermeye hazırlar, her
zaman verdikleri gibi. Vakfa gelir
sağlayacak bir gece düzenlenmesi
fikri ortaya çıktı. Bunun kararı
alındı. Üreticilerle birlikte
tedarikçilerin de yer alacağı bir
gece hazırlayıp ilk etapta yılda 500
öğrenciye burs verilmesini
sağlamalıyız. Üretici şirketlerin
yöneticilerin fikirleri çok
önemliydi. Bu fikirler üzerinde
çalışacağız ve adım adım
açıklayacağız. Bunlar arasında bir
benzin istasyonu alınması fikri
vardı. UYOF ve PUİS Başkanı
İmran Okumuş bu konuda destek
vereceklerini ifade etti. 

TOSEV Vakfı otobüsçü çocuklarına eğitim imkanı sağlıyor

Hedef yılda 500 öğrenciye burs 
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IAA Ticari Araçlar Fuarına katılan
Anadolu Isuzu, sergilediği altı
otobüs modeli ile tam bir show
yaptı.

Yabancı basının yüksek katılımı ile
gerçekleştirilen basın
toplantısında konuşan Anadolu

Isuzu Satış ve Pazarlama Direktörü
Fatih Tamay, Anadolu Isuzu’nun
istikrarlı ve sürdürülebilir büyümesi
için gerekli yeni “Global Vizyon”
hakkında açıklamalarda bulundu: “Bu
global vizyon elbette ki şirketin önceki
ihracat başarıları ve tecrübesi üzerine
inşa edilecek. Ancak yeni vizyonumuz
ile geçmişe kıyasla biraz daha farklı bir
yaklaşım içerisinde olacağız. Daha
global bir vizyon olarak tanımladığımız
yaklaşım aslında markayı ve şirketi
sınırlarının ötesine taşıyacak azim ve
kararlılığı ifade ediyor. Bu hedefi
gerçekleştirebilmek için birbirini

tamamlayan iki kavram etkili olacak:
‘Global genişleme’ ve ‘Adaptasyon’.
Yani, bir yandan yeni global pazarlara
açılırken, diğer yandan bu yeni
pazarlara en uygun çözümleri üretmeyi
hedefleyeceğiz. Bu çözümler yerel
ortaklıklar ve işbirliklerini de içerecek.
Sonuç olarak, Anadolu Isuzu ortaya
koyacağı yeni iş modelleri ile ticari
araçlar sektöründe gerçek anlamda
global bir oyuncu olacak”.

Anadolu Isuzu, servis ve turizm
taşımacılığına yönelik üç Isuzu
modelini sergiledi: Isuzu’nun amiral
gemisi ve küçük lüks otobüs
segmentinin vaz geçilmez ismi
Turquoise, servis sektörüne yönelik
Novo ve lüks turizm yolcu
taşımacılığını kurtaran 9,5 metrelik
Visigo. Kentiçi toplu ulaşım
segmentinde ise Novociti, Citibus ve
“ödüllü” Citiport da fuarın ilgi odağı
araçlardı. ■

IAA HANNOVER FUARINDA 

Anadolu Isuzu şovu

Bosch VisionX konsept çalışması

Kamyon sürmenin
geleceğini gösteriyor
Bosch, 66. IAA Ticari Araçlar

Fuarı'nda, ticari araçların geleceği
konulu VisionX konsept

çalışmasının bir parçası olarak 40 tonluk
bir kamyon şeklindeki akıllı cihazı
sergiliyor.  Bosch Grubu Yönetim Kurulu
Üyesi Dr. Markus Heyn, "Ağa bağlı,
elektrikli ve otonom… İşte Bosch’un
VisionX'te sunduğu kamyonların geleceği”

dedi. 
VisionX'te öngörülen pek çok

teknolojiden biri de Platooning (Taşıt
Grubu). Bu, uzun yolculuklarda
sürücülerin hayatlarını kolaylaştırmanın
yanı sıra önemli bir emniyet iyileştirmesi
olacak. Ayrıca Platooning, önemli bir
nakliye verimliliği artışı sağlayacak. ■

IAA Ticari Araçlar 2016 Fuarında 

Iveco, Z Truck’ı tanıttı
Iveco, Iveco Z Truck konseptini IAA Ticari Araçlar 2016 Fuarında

dünyaya tanıttı. Bu yeni konsept, uzun menzilli taşımacılıkta
sıfır etki prensibiyle tamamen sürdürülebilir bir taşımacılık

sistemi öngörüyor.
CNH Endüstriyelin tasarım merkezi ve inovasyon bölümü ile

ortaklaşa tasarlanan Iveco Z Truck konsepti, alternatif enerji
kaynaklarını araştırarak, yeni teknolojiler geliştirerek ve otonom
sürüşe odaklanarak geleceğe bir adım daha atıyor. 

Araç, Biyo-LNG ile çalışan ağır kamyon temel alınarak
oluşturulmuş. Diğer benzer araçlardaki gibi yakıt tanklarına sahip
olan kamyon, otonom olarak 2,200 kilometreye kadar uzun
nakliyeler yaparken sanal olarak sıfır karbondioksit salınımı için
geliştirilmiş aerodinamik ve artık ısı dönüşüm sistemine sahip.
Sıfır konsepti aynı zamanda sıfır kaza hedefini de içeriyor; gelişmiş
otonom sürüş teknolojileriyle sıfır kaza hedeflenirken sürücünün
rolü de lojistik operatörüne dönüşüyor. ■

Iveco Başkanı 
Pierre Lahutte

DAF, 22-29 Eylül tarihleri arasında
Hanover'da düzenlenen IAA 2016
Fuarında, "DAF Transport

Efficiency" genel teması ile yer aldı. 
DAF Trucks, sektörde lider ürün ve

hizmetlerinin tamamını sergileyerek
kilometre başına en yüksek verim özelliğine
sahip en etkili taşımacılık çözümlerini
sunuyor. Yenilikçi DAF Connect filo yönetim
sistemi, filo ve sürücü performansını
optimize ederek lojistik verimliliğini

artırıyor. Ayrıca, popüler LF ve CF dağıtım
kamyonlarındaki güvenilir ve etkili PACCAR
PX-5 ve PX-7 motorlara getirilen yenilikler
en yüksek düzeyde verimlilik sağlıyor. En
düşük düzeyde emisyon, en düşük işletim
maliyeti ve en yüksek yakıt ekonomisini
sağlama konusunda nesiller ötesinden gelen
öncülüğünü sergileyen DAF, inovatif
kamyonları ile emisyon ve yakıt ekonomisi
liderliğini sürdürmeye olan bağlılığını da
gösteriyor. ■

Hanover IAA 2016'da 

"DAF Transport Efciency" öne çıktı

Türk-Gürcü Kara
Ulaştırması Karma
Komisyon Toplantısı
yapıldı 

Çok girişli geçiş
belgesi kotası
kaldırıldı 

20-21 Eylül 2016 tarihlerinde İzmir'de
gerçekleştirilen Türk-Gürcü Kara
Ulaştırması Karma Komisyon

toplantısında, Türk heyetine Karayolu
Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı V.
Nurhan Tüfekçioğlu, Gürcü heyetine
Gürcistan Kara Ulaştırması Ajansı
Direktörü Mikheil Khmaladze başkanlık
etti. Toplantıda iki ülke arasındaki
karayolu taşımacılığı ilişkileri ve
taşımacıların sorunları ele alındı.

Yapılan görüşmeler sonucunda, çok
sayıda boş giriş/dönüş yükü taşıması
gerçekleştirmeye olanak veren çok girişli
geçiş belgesi kotası kaldırıldı. Bunun
yerine 2017 yılından itibaren 100 bin adet
ikili/transit geçiş belgesi, 10 bin adet boş
giriş / dönüş yükü geçiş belgesi ve 2 bin
500 adet üçüncü ülke geçiş belgesi teati
edilmesi kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra,
taraflar 2016 yılında bin adet ilave üçüncü
ülke geçiş belgesi, 2017 yılı için de 3 bin
adet ilave boş giriş belgesi teati edilmesi
hususunda anlaştılar.

Uzun beklemeler ve ayrıncı
uygulamalar

Toplantıda ayrıca, eşya ve yolcu
taşıması gerçekleştiren Türk taşıtlarının
Gürcistan sınır geçişlerinde ve TIR
Parklarındaki uzun bekleme süreleri ve
karşılaştıkları ayrımcı uygulamalar
gündeme getirildi. Gürcü heyeti, söz
konusu şikayetlerin giderilmesi amacıyla
çalışmaların devam ettiği, insan
faktörünü elimine edileceği, bütün TIR
Parklarını entegre eden ve adaletli bir
geçiş sıralaması sağlayacak olan
elektronik sıralama sisteminin birkaç ay
içinde hizmete gireceği hususlarında
Türk heyetine bilgi verdi.

Bunun yanı sıra arızi yolcu taşımaları
için iki ülke arasında teati edilen izin
belgesi sayısı 1 Ocak 2017’den itibaren
120 adetten 150 adede çıkarıldı.

Toplantıda elde edilen kazanımlarla
Türk taşımacısının haksız rekabetten
kaynaklanan zararının ve Gürcistan
geçişlerinde karşılaştığı sıkıntıların en aza
ineceği öngörüldü. ■

“Yolların kralı
olmaz, kuralı

olur”
Başbakan Binali YILDIRIM



Mercedes-Benz Türk’ün
Hoşdere Otobüs
Fabrikası’nda üretilen
Conecto Solo ve Conecto
Körüklü tamamen yenilendi.
Yeni Conecto Haliç Kongre
Merkezi’nde düzenlenen
etkinlikle tanıtıldı. 

49 yıldır Türkiye’de faaliyet
gösteren Mercedes-Benz
Türk, yeni yatırımlar ve

ürünler üretmeye devam ediyor.
Bugüne kadar Türkiye’de toplamda
964 milyon avroluk yatırım yapan
Mercedes-Benz Türk, bunun 432
milyon avroluk kısmını otobüs
üretimi alanında gerçekleştirdi.
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda
üretilen otobüslerin yüzde
80’inden fazlası 70’in üzerinde
ülkeye ihraç ediliyor.

Bu bizim gurur kaynağımız
Mercedes-Benz Türk

Direktörler Kurulu Başkanı Süer
Sülün, “Bu yıl çok yoğun bir
lansman sürecimiz oldu. Hem
seyahat otobüsü hem kamyon
ürünlerimizin tamamı yenilendi.
Bugün de tamamen yeni
jenerasyon şehiriçi otobüsümüz
Conecto’nun tanıtımını yapıyoruz.
Solo ve körüklü aracımız var. Dizel
ve CNG olarak pazara sunuluyor.
Bir güzelliği daha var. Tamamen bu
proje Türkiye tarafından yapıldı. Bu
bizim ayrıca gurur kaynağımız.
1.300 adedi Hoşdere fabrikasında
üretilmiş Conecto olmak üzere
toplam 3 bin 600 adet Mercedes-
Benz marka şehiriçi otobüs halen
Türkiye’de toplu taşıma hizmeti
veriyor. Türkiye’nin 3 büyük
belediyesine ait araç filolarında
ağırlıklı olarak araçlarımız hizmet
verirken, İstanbul’un ve
Türkiye’nin en önemli taşıma
hatlarından metrobüs hattında an
itibariyle sadece Mercedes-Benz
marka Conecto, Citaro ve Capacity
otobüsler çalışıyor. Mercedes-
Benz, ürünleri ile beraber sunduğu
entegre servis hizmetleri ile de
sektörde öncü olmaya devam
etmektedir. İETT öncülüğünde
başlayan  ‘garaj işletim modeli’
çerçevesinde İETT filosundaki 887
araç 330 personel ile haftanın 7
günü 24 saat yüzde 95 oranında

Mercedes-Benz Türk tarafından
sefere hazır tutuluyor. Aynı şekilde
Konya Belediyesi’nde de araçların
sefere hazır hale getirilmesi ile ilgili
tüm hizmetleri Mercedes-Benz
personeli veriyor. Bundan da çok
mutluyuz. Bu bize araçlarımızla
ilgili bilgiyi de veriyor. Yakıt
tüketimi çok beğenilir hale geldi.
Yeni reküperasyon sistemi çok
önemli bir yakıt avantajı sağlıyor.
Yeni aracımızın üstün teknolojisi,
tasarımı, güvenlik standartları ve
özellikle yakıt tasarrufu ile şehiriçi
ulaşımın ‘en karlı yatırımı’
olacağına inanıyoruz. Yeni
aracımız otobüs camiasına
Türkiye’ye hayırlı, uğurlu olsun”
dedi. 

Conecto sektörde fark
yaratacak 

Mercedes Benz Türk Otobüs
Pazarlama ve Satış Müdürü Alper
Kurt, yeni Conecto araçlarla ilgili
bilgiler verdi. Yeni Conecto
araçların sektörde fark
yaratacağına inandıklarını belirten
Kurt, “Yeni Conecto, solo ve
körüklü olarak artık dizelin yanı
sıra CNG motor seçenekleri de
sunuyor. Genişleyen iç havuzu,
tamamen yenilenen şoför mahalli,
yeni nesil iklimlendirme sistemi,
sunduğu geniş donanım

alternatifleriyle ve özellikle yakıt
tasarrufu sağlayan reküperasyon
sistemine sahip sınıfındaki tek
model olması özelliği ile sektörde
fark yaratacak bir ürün. Mercedes-
Benz Türk olarak müşterilerimizin
ve yolcuların beklentilerini doğru
tespit etmek ve ihtiyaçlara göre en
doğru araçları sunmak her zaman
en önemli hedefimiz oldu” dedi.

Yakıt ekonomisi ve ekolojik
kazanım 

Tam alçak tabanlı bir otobüs
olan Conecto’nun, 4 farklı model ve
motor seçeneği ile pazara
sunulduğu bilgisini veren Alper
Kurt, “Conecto Solo dizel: Euro 6
normuna uygun, 220 kW (295 PS)
gücündeki yeni OM 936 motor,
Conecto Solo CNG: 222 kW (298
PS) gücündeki Mercedes-Benz M
936 G motor, Conecto Körüklü
dizel: 265 kW (349 PS) gücündeki
Mercedes-Benz OM 470 motor,
Conecto Körüklü CNG: 222 kW
(298 PS) gücündeki Mercedes-Benz
M 936 G motor. Sadece yeni
Conecto otobüslerinde bulunan
reküperasyon modülü sayesinde
otobüsün depoladığı enerji ilave
yakıt tasarrufu olarak geri dönüyor.
Yeni Conecto AdBlue ve motor yağı
tüketiminde de önemli ölçüde
azalma sağlıyor” dedi. 

300 kilo daha hafif 
Yeni Conecto araçta anlık yakıt

tüketimi ve seyir bilgilerinin
kolaylıkla takip edilebildiğine
dikkat çeken Kurt, “Yeni B2E (Bus
Electric Electronic) teknolojisi ile
teknik altyapısı tamamen değişen
yeni Conecto, güçlü yeni Euro 6
motoru ile çok daha ekonomik.
Bunun yanısıra kullanımı kolay
kontrol üniteleri ile kumanda
ediliyor. Aracın ağırlığının 300 kilo
azaltılması da yakıt tasarrufuna ek
katkı sağlıyor” dedi.
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Kentiçi toplu ulaşım
faaliyeti, kentin olduğu
her yerde var. Elbette

her ülkenin ve kentin, sahip
oldukları kültüre, ekonomik
imkanlara ve fiziki şartlara
göre toplu ulaşım araçları,
alışkanlıkları farklı. Ancak
işlevsel olarak bu sektörün
ülkeden ülkeye, kentten
kente değişmeyen ortak bir
fonksiyonu var: İnsanları bir
yerden bir yere taşımak. 

Yoğun insan ilişkisi,
sürücü de yolcu da olsa bu
sektörün temel özelliği.
Gayet tabii, sürekli birbiriyle
irtibat halindeki insanlar
arasında zaman, zaman
tartışmalar, kavgalar
olabiliyor. Ancak bilhassa
son zamanlarda şoförlere
saldırılar artmaya başladı.
Daha dün, İzmir’de bir olay
daha yaşandı. İnsanların
basit konularda dahi kavga
etmesi hususu,
uzmanlarınca incelenmesi
gereken bir konudur. Sorun
kötü iletişimden olabileceği
gibi, büyük ölçüde dış
etkenlerden kaynaklanmış
da olabilir. Ölçüsüz
tepkilere, yorgunluk ve telaş
da etken olabilir. 

Ben, yaklaşık 20 yıllık
sektör tecrübesiyle konuya
yaklaşacağım. Geçen hafta
Metrobüs hattında çalışan
bir şoföre saldırı oldu. Durak
harici inmek talebi, kurallara
aykırı olduğu için,
karşılanmayan yolcu, seyir
halindeyken, direksiyon
başındaki şoföre şemsiyeyle
vurdu. Otobüs, yolundan
çıkarak yan şeritteki araçlara
çarptı. 10’nun üzerinde
insan yaralandı ve
milyonlarca TL tutarında
maddi hasar meydana geldi.
Olayda ölüm olmaması işin
teselli tarafıdır. 

Bu tür olaylar gelişmiş
ülkelerde kolay kolay olmaz.
Nedeni ise yasal
düzenlemeler, kültür
farklılığı ve insanların ölçülü
konuşmalarıdır. İnsanlar
medeni çerçevede
birbirlerine dertlerini
anlatırlar, birbirlerini anlarlar
sorun çözülür. Tepkiler
ölçülüdür ve asla hakaret
ihtiva etmez. 

Metrobüsteki olayı baz
almamın sebebi güncel ve
kamuoyuna yansımış olması.
Yoksa bu tür olaylar özel
halk otobüslerinde de
yaşanıyor. Ancak genel
olarak sonuçları itibariyle
daha az önemde olduğu ve
taraflar olay yerinde
aralarında anlaştıkları için
kamuoyuna yansımıyor.

Sektörde saldırı
sebepleri şunlardır:
Genellikle usulsüz kart
kullanımı, kaçak binmeye
çalışmak, şoförden kural dışı
talepte bulunmak,
seferlerdeki trafik kaynaklı
gecikmeler veya
aksamalar… Şoför görevini
yaparak seyahat kartını
kontrol ettiğinde, aldığı
talimat gereği güzergahını
anlık değiştirdiğinde, can ve
mal güvenliği açısından
yolcuyu durağa yanaşmadan
indirmediğinde ne yazık ki
suçlu olmaktadır. Yine diğer
bir neden de trafik içinde yol
verme-vermeme sebepli özel
araç sürücülerinin
saldırılarıdır. 

Kentimizde toplu ulaşım
şoförlerinin çalışma şartları
her geçen gün daha zor hale
gelmektedir. Şoför,

yönetimindeki aracı
kullanacak, önünde, sağında
solunda giden araçları,
yayaları kontrol edecek,
aynalara ve kapı ikaz
ışıklarına bakacak, seyahat
kartlarını dikkatle
inceleyecek, usulsüz
kullanılanlara el koyacak,
komuta merkezinden gelen
mesajları okuyacak ve
talimatları uygulayacak,
sorulan sorulara cevap
verecek, hareket saatlerine
uyacak ve yolcuları
gidecekleri yere gecikmeden
götürmek için aşırı trafikte
cambazlık yapacak, sürekli
işgal altındaki durak ve
peronlara güvenli bir şekilde
yanaşacak, yolcuların her
türlü sitemlerine ‘eyvallah’
diyecek, aracın bakım,
temizlik vb. işleriyle
ilgilenecek, trafik kurallarına
uyacak ve yolcuların kural
dışı taleplerini uygun bir
şekilde reddedecek.
Bunların hepsini yapabilmek
kolay iş değil. Bütün bu
olumsuz şartları ve insan
psikolojisini yönetebilmek
için şoförün eğitim
seviyesinin yüksek olması,
özel psikoloji yönetim
dersleri almış olması ve özel
(kişisel) sorunlarının
bulunmaması şarttır. 

Son olay da göstermiştir
ki, toplu ulaşım şoförleri çok
ciddi can güvenliği tehdidi
altındadırlar ve hiçbir
korumaları yoktur. Bu
insanlar bizim insanımız ve
bize hizmet ediyorlar.
Hepimizi etkileyen kent
sorunları bu insanları da
etkiliyor. Kentin sorunlarının
yükünü şoförler yolculardan
daha fazla çekiyorlar.
Unutulmamalıdır ki,
saldırganın can güvenliği de
şoför tarafından
sağlanmaktadır.

İlk ve acil önlem olarak
Avrupa ülkelerinde yaygın
bir şekilde kullanıldığı gibi
şoför mahallinin kabinle
bölünmesi zorunluluk haline
gelmiştir. Devamında toplu
ulaşım şoförlerine yapılan
saldırılar için özel bir yasal
düzenlemeye ihtiyaç vardır.
Etkili bir yasal düzenleme
caydırıcı olacaktır. Sadece
şoför kabini yaparak bunları
önleyemeyiz. İnsanları trafik
stresinden kurtarabilmek
için kentiçi toplu ulaşım
sistemini hızlandıracak fiziki
düzenlemeleri ve önlemleri
bir an evvel almamız şarttır.
Şoförlerimize mutlaka ve
acilen “Psikoloji Yönetim”
eğitimleri vermemiz
gerekmektedir.

Özel halk otobüsü
temsilcileri olarak, kentiçi
toplu ulaşımda şoför ve
yolcu güvenliğinin
sağlanması yönünde
alınacak her türlü tedbir ve
yapılacak düzenlemelere
destek vermeye ve
üzerimize düşen vazifeyi
yapmaya, her zaman olduğu
gibi, hazırız. Yeter ki,
insanımızın canı yanmasın
ve huzur içinde hizmet
yapabilelim.

Metrobüs hattında şoför
kardeşimize yapılan saldırıyı
kınıyor ve bir daha
yaşanmamasını temenni
ediyoruz. Kentimize daha iyi
bir toplu ulaşım hizmeti
sunabilmek için
vatandaşlarımızdan
şoförlerimize yardımcı
olmalarını talep ediyoruz.

Göksel OVACIK
ÖZULAŞ AŞ Yönetim Kurulu Başkanı

Toplu Ulaşımda
Şoför Olmak…

Araç özellikleri 
Conecto solo: 26 oturan, 77

ayakta ve 1 engelli olmak üzere 104
kişilik yolcu kapasitesine sahip. 

Conecto körüklü: 35 oturan, 123
ayakta ve 1 engelli olmak üzere 159
kişilik yolcu kapasitesine sahip. 

Genişleyen iç hacmi ve 3.120
mm yükseklik bulunuyor.  Yeni Conec-
to’da bulunan 7 adet kamera ile araç-
taki tüm noktalar rahatlıkla
gözlemlenip kaydedilebiliyor ve 8
kanallı kayıt cihazı ile takip edilebiliyor.

Araçta; engelli erişimine uygun
giriş rampası, yana yatma fonksiyonu,
3 adet basamaksız kapı, çocuk
arabası ve tekerlekli sandalye için özel
ayrılmış emniyet kilitli park yeri ve tek
parça halindeki panoramik camlar bu-
lunuyor… 2 adet monitör sayesinde
de hat bilgileri yolculara aktarılabiliyor.
Yeni Conecto’nun şoför kabini, talebe
göre yarım pencere veya tam pencere
ile yolcu kısmından ayrılabiliyor.

Conecto, dört tekerlekte de disk
frene sahip. Aracın standart do-
nanımında bulunan ABS (Anti Blokaj
Sistemi), ASR (Anti Patinaj Sistemi)
ve EBS (Elektronik Fren Sistemi) seyir
güvenliğini sağlıyor. Otomatik şanzı-
mana entegre retarder, aracın fren sis-
temi ile birlikte sarsıntısız
yavaşlamasını sağlıyor ve fren
mesafesini kısaltıyor, fren ömrünü
uzatıyor. Yeni karoseri yapısıyla 2018
yılında geçerli olacak kanunlara şimdi-
den uyum sağlanıyor. 

Dizel ve CNG’li yeni Conecto 
solo ve körüklü yollarda

Mercedes-Benz Türk

1996 yılında O345 adıyla üretilmeye başlanan ve 2007 yılında Conecto
adıyla yenilenen şehiriçi otobüs bugüne kadar 10 bin 976 adet üretildi.
Conecto’ların yüzde 80’i ihraç edildi. 

Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanlığı görevini
1 Ekim itibariyle Süer Sülün’e devreden Britta Seeger de
Conecto tanıtımında yer aldı. Yeni Direktör Süer Sülün
Seeger’e bir çiçek takdim etti. 

Alper Kurt

Mercedes-Benz Türk ekibi
Conecto tanıtımını sabah
basın mensuplarına
öğleden sonra da
müşterilerine yaptı.

İstanbul Otobüs AŞ Genel
Müdürü Abdullah Yasir

Şahin de tanıtıma katıldı.
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27Eylül- 15 Kasım 2016
tarihleri arasında
düzenlenen kampanyayla

özel halk otobüsü esnafına, "Otobüsü
bugün al, ödemeye 6 ay sonra başla",
"Araç bedelinin yüzde 100'üne kredi
kullanabilme imkanı", "12 aydan 72
aya kadar dosya masrafsız vade
imkanı", "Esnek ödeme kolaylığı", "1
yıl ücretiz periyodik bakım ve takas
imkanı" ve "Tüm araçlara 3 yıl
garanti süresi" gibi kolaylıklar
sunuluyor. 

Temsa ve BMC bayii FSM
Demirbaş Otomotivin, 27 Eylülde
düzenlendiği kampanya tanıtım
toplantısına çok sayıda özel halk

otobüsü sahibi
katıldı. FSM
Demirbaş Otomotiv
Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa
Demirbaş, toplantıya
katılanlara teşekkür
ederek başladığı
konuşmasında, 1999
yılında İstanbul'a
otobüs satmaya
geldiği günden bu
yana özel halk
otobüsü
taşımacılarıyla bir camia
oluşturduklarını söyledi: "Acı, tatlı
günler geçirdik ve hep beraber bu

günlere geldik.
İnşallah daha
uzun yıllar
birlikteliğimiz
devam eder."
Özel halk
otobüsçüsüne
ilk kez uzun

vade farkını ve kredi
kolaylığını kendisinin
getirdiğini belirten
Demirbaş, "1999’da,
yüzde 80 esnafın
otobüs alabilme
imkanı yoktu. Çünkü
bankalar esnafa kredi
vermiyor, verse de 18
aydan fazla vade
tanımıyordu. Kent
Bank'la birlikte bir
kampanya
düzenledik. Bankanın

genel müdürü, 'ne diyeyim bu
insanlara' diye sordu. Ben de, ‘nüfus
kağıdını getirene kredi vereceğimizi
söyle, başka bir şey istemiyorum’
demiştim. İlk kez 36 ay taşıt kredisini
o tarihte biz çıkardık ve 4 ayda 550
otobüs sattık. O günden bu güne 18
yıl geçti. Bu çok şükür bu gün
bankalar esnafın peşinde koşuyor.
Hepinize teşekkür ediyorum" diye
konuştu. ■

FSM Demirbaş Otomotiv’den 

6 ay sonra öde kampanyası 

Büyükşehir Belediyesi, ‘Yeni Seyir’
projesinin ilk icraatı olarak, otobüs
şoförlerinden gelen yoğun talep üzerine

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi içerisinde
bulunan son durağa sosyal tesis inşa etti. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi son durağında otobüs şoförlerinin
ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir alan
oluşturmak üzere Büyükşehir Belediyesi, sosyal
tesis inşa etti. Gün içerisinde 14 otobüs

hattından 112 şoförün kullanabileceği tesiste
şoförler araçların kalkış saatlerini beklerken
ihtiyaçlarını giderebilecekler. 

Böyle bir dinlenme alanına ihtiyaç
duyduklarını belirten otobüs şoförleri,
“Özellikle kış aylarında büyük zorluklar
yaşıyorduk. Proje ile birlikte ihtiyaçlarımızı
giderebileceğimiz ve kalkış saatini sıcak bir
ortamda bekleyebileceğimiz bir alana
kavuştuk” dediler. ■

Koç Topluluğu’nun her sene vizyon ve
hedeflerine ulaştıracak davranışlar ile en iyi
uygulamaları ortaya çıkarmak ve ödüllendirmek

amacıyla düzenlediği “En Başarılı Koçlular” yarışması
dört kategoride düzenlendi. Otokar , “İşbirliği
Geliştirenler” kategorisinde “Portakal” projesiyle
3’üncü oldu.

Bu yıl "Yaratıcı Yenilikçiler", "İşbirliği
Geliştirenler", "Dijitalleşenler", "Çevreye ve Topluma
Değer Katanlar" kategorilerinde projelerin
değerlendirildiği yarışmada Otokar, geliştirdiği

"Portakal" projesi ile dünyada bir ilke imza atarak,
bugüne kadar kazandığı “En Başarılı Koçlular”
ödüllerine yenisini ekledi.

Otokar’a ödül kazandıran, dünyada benzer bir
uygulamasının olmadığı “Portakal Projesi” otomotiv
sektörünün en önemli boya problemlerinden olan
portakallanma problemine çözüm sunuyor. Hayata
geçirilen projede, yüzde 78 iyileştirme oranı ile
portakallanma problemi ortadan kaldırılıyor.
Portakallanma seviyesinin iyileştirilmesiyle iç ve dış
müşteri memnuniyeti de artırılıyor. ■

Otokar'ın "Portakal" projesine 

"En Başarılı Koçlular" ödülü

Eskişehir’de otobüs 
şöförlerine sosyal tesis

Ford Otosan, çalışanları, bayileri ve
tedarikçileriyle birlikte, iş
dünyasında kadının yerini

kuvvetlendirmek amacıyla toplumsal
cinsiyet eşitsizliği konusunda birçok proje
yürütüyor. 2013 yılında imzalanan “İş’te
Eşitlik” bildirgesi kapsamında
gerçekleştirilen faaliyetler, HeForShe
hareketi kapsamında sunulan fırsat
eşitliği, istihdamda pozitif ayrımcılık
politikaları, Koç Holding’in Ülkem İçin
Toplumsal Cinsiyet Eşitiğini
Destekliyorum teması kapsamında
verileneğitimler ve gerçekleştirilen
projeler ve geçtiğimiz sene başlatılan,kız
öğrencilerin meslek seçiminde toplumsal
cinsiyet önyargılarından sıyrılarak
becerilerine uygun meslekleri seçmeleri
konusunda farkındalık yaratmanın
amaçlandığı “Bal Arıları Mühendis
Oluyor” Projesi, Ford Otosan’ın kadın
istihdamınının güçlendirilmesine yönelik
projeleri arasında yer alıyor.

Ford Otosan, en son, kurumsal hayatta
cinsiyet eşitliği konusunda yaptığı
çalışmalarla, Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası (European Bank for
Reconstruction and Development- EBRD)
tarafından "Cinsiyet Eşitliği" ödülüne de
layık görülmüştü.

Öncü rol üstleniyor
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar

Yenigün, “KAGİDER tarafından; kadınlara
eşit çalışma fırsatı tanımamız ve kurum
içinde bu görüşün iletişiminin doğru
şekilde yapılıyor olmasıyönündeki
sürdürülebilir politikalarımızla FEM

Sertifikası ödüllendirilmesine layık
görülmüş olmaktan onur duyuyorum.
Ford Otosan olarak, istihdamda kadın
erkek eşitliğinin sağlanması, kadının
ekonomik olarak güçlendirilmesine
yönelik projelerin arttırılması, bunun yanı
sıra sivil toplum, özel sektör ve kamu iş
birliklerinin çoğalması için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadın
dostu iş yeri olma niteliğimizle Türk
otomotiv sanayisinde öncü bir rol
üstlendiğimizi gururla belirtmek isterim.
Toplumsal cinisyet eşitliğine yönelik tüm
gayretlerimizin sektörümüze ilham
vermesini umut ediyoruz” dedi.

Kadın erkek eşitliği üzerine
çalışmalarının her geçen gün çeşitlenip
çoğaldığını belirten Ford Otosan İnsan
Kaynakları Direktörü Nursel Ölmez Ateş,
Ofis çalışanlarında yüzde 50 erkek yüzde
50 kadın, üretim çalışanlarında ise yüzde
25 kadın istihdamı zorunluluğu
getirdiklerini açıkladı. 

Önemi tescil edildi
KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, “Ford

Otosan hem mevcut hem de geliştirdiği
uygulamalar ile Fırsat Eşitliği Modeli
kriterlerini hayata geçiren bir şirket
olduğunu kanıtladı. Üstelik otomotiv
sektörü gibi erkek ağırlıklı bir iş kolunda
bunu başardı. Ford Otosan’nın FEM
sertifikası almasının sektörde diğer
kurumlara da örnek olmasını diliyoruz.
Araştırmalara göre, kadın istihdamına
daha çok önem veren şirketler yüzde 36
daha yüksek performans gösteriyorlar”
diye konuştu. ■

Ford Otosan bir ilki başardı 

KAGİDER Fırsat Eşitliği
Modeli Sertikası aldı

Mustafa
Demirbaş

Haydar
Yenigün



Bakanlığımız ve
Özbekistan’daki
diplomatlarımızın
çabalarıyla bin adet
belgesi daha alabildik,
ancak bu da bir ay içinde
tükendi. Araçlarımız
günlerdir Gürbulak
gümrük kapısında
perişan durumda, daha
önce bu tip durumlarda
zorlukla da olsa belge
temin edilebilirken
Özbek Devlet Başkanı
Sayın Kerimov’un
vefatından sonra
Özbekistan tarafında
konuya duyarlılıkla
yaklaşan muhatap bulma
imkanı kalmadı. Tek bir

gerçek var ihracatımız
bundan büyük zarar
görüyor. Ülkemizin
Özbekistan’a ihracatı 500
milyon Dolar bir o kadar
ihracat da bu ülkeyi
transit geçmek zorunda. 

Mağdur olmamak
için yük almıyorlar

Şu anda Gürbulak
Sınır Kapısında 150 araç
ihracat yükü ile
Özbekistan belgesi
olmadığı için bekliyor.
Ayrıca, birçok taşımacı da
yüküyle birlikte yollarda
mağdur olmamak için
ihracat yüklerini almıyor”
dedi. 

İhtiyaç duyulan

belgelerin bir an önce
temin edilip ihracatın
önü açılmasını isteyen
Şener, Özbekistan’ı
transit geçip gidilen
Kırgızistan, Tacikistan ve
Kazakistan’a da ihracatın
durduğunu da açıkladı:
“Türkiye ile Özbekistan
arasındaki karayolu
taşımacılığının, önündeki
engellerin kaldırılması ve
hızının artırılması;
Özbekistan ve Türkiye
ekonomilerinin, dünya
ekonomisine
entegrasyonu sürecini
hızlandıracak, Özbek ve
Türk ürünlerinin dünya
pazarlarına daha
rekabetçi şartlarda
ulaşmasını sağlayacaktır.” ■
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Dunyası
Lojistik

Kurulduğundan bu yana MAN’ı tercih
eden Miryıldız İnşaat’a bağlı  Veysi
Mad. İnş. Nak. Pet. Enerji Üret. Dağ.
San. ve Tic. Ltd. Şti., aldığı 15 adet
TGS 41.400 (8x4) damper serisi araç
ile filosunu daha da güçlendirdi. En
eski MAN dostları arasında yer alan
Elazığ merkezli şirketin toplam 50
araçlık filosunun büyük bölümü
MAN’lardan oluşuyor. 

MAN Mersin Bölge Bayii Mancı Kemal
Otom. San. Ve Tic. AŞ tarafından
satışı gerçekleştirilen araçların MAN

Kamyon ve Otobüs Tic. AŞ tesislerinde
düzenlenen teslimat törenine, Veysi
Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı
Necmettin Yıldız, Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Yıldız, Finans Müdürü Engin
Ayyıldız ile Baş Şoför Abdülcemil Çiftçioğlu
katıldı. Kemal Otomotiv Yönetim Kurulu
Başkanı Kemal Akdemir ile Satış Müdürü
İbrahim Gündüz’ün ev sahipliği yaptığı
törende, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret AŞ
Bölge Satış Müdürü İrfan Ergetir de hazır
bulundu. 

Necmettin Yıldız, “MAN ile 40 yıllık

dostluğumuz artadak sürüyor. Madencilik
gibi en zorlu şartlarda dahi sunduğu yüksek
performansı, ileri teknolojisi, kalitesi ve
dayanıklılığı ile MAN, hep öncelikli
tercihlerimiz arasında yer aldı. Düşük işletme
giderleri ve yaşam boyu maliyet
avantajlarının yanı sıra Satış Sonrası
Hizmetler noktasında sundukları profesyonel
ve ekonomik çözümler ile MAN, hep
dostumuz olarak kalmaya devam edecek”
dedi. 

Tören, Mancı Kemal Otomotiv Yönetim
Kurulu Başkanı Kemal Akdemir ve MAN
Kamyon ve Otobüs Ticaret AŞ Bölge Satış
Müdürü İrfan Ergetir’in yaptığı konuşmaların
ardından 15 araçlık teslimatın sembolü olan
dev MAN anahtarının teslimi ile sona erdi. ■

40 yıllık MAN’cı 15 araç daha aldı

İzmir Tire’de son modern teknolojiyle
treyler üretimi yapan Krone, ihracat
yaptığı ülkelere bir yenisini daha ekledi.

Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Türki
Cumhuriyetlere Türkiye’den ihracat
gerçekleştiren Krone Türkiye, son olarak
Tanzanya’ya 20 adet araç teslim etti. 

Krone, Tanzanya’da gıda taşımacılığı
yapan Bakhresa Company’ye ilk etapta 20
adetlik Profi HD Curtain Sider teslimatı
yaptı. Profi HD Curtain Sider, Tanzanya için
imal edilmiş, Profi HD’nin brandalı
versiyonu. Tanzanya’nın en büyük
şirketlerinden biri olan Bakhresa
Company’nin filosunda 375 adet treyler
bulunuyor. Bakhresa Company’nin
Krone’den araç alımları önümüzdeki
dönemde de devam edecek. 

3 kıtada yaklaşık 15 ülkeye ihracat
gerçekleştiren Krone Türkiye, ihracat
satışlarını 2016’nın ilk 8 ayında, geçtiğimiz
yılın ilk 8 ayına göre yaklaşık 4 kat artırmayı
başardı. Konteyner taşıyıcısı ihracatında da
zengin ürün gamıyla dikkat çeken Krone
Türkiye, bu kategoride son 2 yıldır üst üste
lider oldu. ■

Krone’nin 
Afrika’daki 
yeni durağı: 
Tanzanya

ASTRA 70 YAŞINDA
Bu yıl 70’inci kuruluş yılını kutlayan, üretim tesisi İtalya –

Piacenza ‘da bulunan, 2013 yılından beri CNH Industrial
şirketinin bir parcası olan, sağlamlık, güvenirlilik, çok

yönlülük ve ihtiyaca özel çözümler üretme konusunda lider olan
Iveco’nun kardeş markası Astra ürünleri maden ve taş ocakları,
zorlu inşaat işleri, petrol & doğalgaz ve ağır nakliye sektörlerinde
hizmet vermek için geliştirilmiş. ■

Bu yıl verimliliğe
odaklanan Etis
Lojistik, yatırımlarına

hız kesmeden devam ediyor.
Etis Lojistik’in 37 araçlık
yeni filosunun teslim töreni,
MAN Fabrikası’nda törenle
gerçekleştirildi.

Negmar Grup CEO’su
Mustafa Serdar Duran, Etis
Lojistik'in yatırımlarına
devam ettiğini, bu
kapsamda da araç filosunu
güçlendirdiğini söyledi. Bu durumun
şirketin operasyonel verimliliğini
artıracağını belirten Duran, diğer

taraftan iş ortaklarının beklentilerinin

karşılanması bağlamında önemli bir

role sahip olacağını ifade etti.

ETİS Lojistik Genel Müdürü
Sinan Çıtak, yeni filonun Etis
Lojistik'e katılmasının önemine
işaret ederek, Etis’in daha güzel
yerlere geleceğini söyledi:
"Lojistik sektörü açısından
Türkiye zor dönemler geçirdi.
Bölgedeki bu çalkantılı, kaotik
durum uluslararası piyasaları
etkiledi, dolayısıyla biz de
bundan az da olsa etkilendik.
Lojistik sektörü bununla direkt
bağlantılı, müşteri ile pazarı

birbirine bağlayan köprü görevi
görüyor. Bu süreci yine en az hasarla
atlattığımızı düşünüyorum." ■

Etis Lojistik losuna 
37 Man  yatırımı

Doğan Holding bünyesinde
hizmet veren Glokal Motorlu
Araçlar, 1 Ekim 2016 tarihinden
itibaren, İstanbul Anadolu
yakasında, 1 Ocak 2017
tarihinden itibaren de Avrupa
yakasında DAF marka çekici ve
kamyonlara satış, servis ve
yedek parça hizmeti verecek. 

Glokal Motorlu Araçlar Pazarlama
Yönetim Kurulu Murahhas
Üyesi Ümit Karaarslan, DAF

bayiliği konusunda atılan adımın
önemini vurgulayarak, “Yüksek pazar
payına sahip İstanbul ile başlanacak
operasyonumuza Güney Anadolu ve
diğer önemli bölgelerde
gerçekleştirilecek satış & servis
yapılanması ile DAF yeniden doğuyor.
Holding Kurucumuz Aydın Doğan’ın
ilk iş alanlarından birinde yer almak
bizlere yüksek enerji ve heyecan
veriyor” dedi.

2018’de yüzde 6 pazar payı 
Türkiye’nin sürdürmekte olduğu

mega projeler sayesinde özellikle ağır
ticari araç pazarının büyümesine
büyük katkıda bulunduğuna dikkat
çeken Karaarslan, “Bayiliklerimizin yer
alacağı İstanbul Anadolu ve Avrupa
yakasının toplam Türkiye pazarı
içindeki payı yüzde 26,5 seviyesinde.
Biz de Anadolu yakasında Kurtköy-
Tepeören mevkiinde satış ve servis
hizmetine başlıyoruz. Koşuyolu’nda

bulunan merkezimizde de satış hizmeti
vermeye devam edeceğiz. Öte yandan
Mahmutbey’de DAF marka çekici ve
kamyon modelleri için satış, servis ve
yedek parça hizmetine başlayacağız.
2018’e kadar yüzde 6 olmasını
hedeflediğimiz DAF Türkiye pazar
payını, 2019 yılında yüzde 10
seviyesine çıkarabilmek için stratejik
büyüme çalışmaları içinde olacağız”
diye konuştu.

İşbirliğimiz büyüyecek
DAF Türkiye Genel Müdürü Gregor

Van Der Mark, Türkiye’de
başladıklarını çalışmaların ilk ayağının,
ulusal bayi ağının genişletilmesi
olduğunu hatırlatarak, Glokal AŞ ile
gerçekleştirdikleri anlaşmadan büyük
memnuniyet duyduklarını ifade etti:
“Toplam pazar kapasitesi yılda 32 bin
ağır hizmete uygun olan tır
kategorisinde, gelecek yıllarda 40 binli

Glokal Otomotiv DAF’ın
İstanbul bayisi oldu 

rakamları göreceğiz. Bu
dönemde amacımız
pazar payını yüzde 6
seviyesinin üzerine
çıkarmak ve Türkiye’de
mevcut müşterilerimiz
için birinci sınıf hizmeti
garantilemek. Glokal
Otomotiv, İstanbul
pazarında DAF’ın 5’inci
bayisi, Türkiye’de ise
18’inci noktamız oldu.” ■

Türk Tırları tarafından her
yıl yaklaşık 8 bin ikili
taşıma yapılan, ayrıca
Kazakistan, Kırgızistan ve
Tacikistan’a gitmek içinse 4
bin transit geçiş yapılan
Özbekistan yolu Türk
ihracatına kapandı. 

Uluslararası Nakliyeciler
Derneği İcra Kurulu
Başkanı Fatih Şener,

“Özbekistan’ın Türk araçlarının
kullanımı için mutabakata
varılmış olan yıllık geçiş belgesi
kotası 12 bin adet. Özbek tarafı
bu belgelerin ancak 8 bin
adedini göndermişti. Temmuz
ayında bu belgeler bitti.

Özbekistan Devlet Başkanı Vefat Etti

Türk tırları yolda kaldı
Fatih Şener

İslam
Kerimov

Türkiye’nin ilk ve tek treyler Ar-Ge merkezini
kurarak kendi teknolojisini üreten Tırsan,
2016 IAA Ticari Araç Fuarı sırasında, Trailer

Innovation 2017 ödülünü teslim aldı. Türkiye
treyler sektöründe ilk kez bir üretici bu ödülü
alıyor.

Tırsan, kendi Ar-Ge merkezinde geliştirdiği
Kässbohrer Yüksek Güvenlikli Bitüm Tankeri ile
‘Güvenlik’ dalında birincilik ödülüne layık
görüldü. 

23 Eylül tarihinde düzenlenen törende ödülü
Tırsan adına Kilit Müşteri Yönetimi Müdürü
Mehmet Önen, Hoyer Bitumen Logistik GmbH

Filo Müdürü Jean Ziegert ile birlikte aldı. 
Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin

Nuhoğlu, “Geliştirdiğimiz bu araç, 160 derecenin
üzerindeki zift taşımacılığında güvenlik
kurallarını yeniden tanımlaması ve 60 yıldır
çözülemeyen güvenlik sorununu çözmesi
bakımından çok önemli. Türkiye’nin böyle bir
güvenlik standardını oluşturması daha da
önemli. Bu ödül, ihracat odaklı büyümemiz için
çok büyük bir başarıdır. Tırsan’ın operasyonel
mükemmellik standartları çerçevesinde bu
teknolojiyi geliştirip hayata geçiren tüm
ekibimizi kutluyorum” dedi. ■

Türkiye ilk kez bir üretici
ödülü aldı

Almanya’da son
sözü Tırsan
söyledi



Yolların efsanesi devleşti.
Yeni Actros.
Yüksek yakıt tasarrufu sağlayan güçlü ve çevreci yeni nesil motoru, ergonomik yapısı,  
üstün sürüş özellikleri ve konforlu kabin seçenekleri ile yolları kazanca dönüştüren Actros,  
ticarette devleşmek isteyenler için geliyor.

Bir Daimler markasıdır.

Ekol Lojistik, Avrupa kurumsal camiasında işletme
mükemmelliğini ve en iyi uygulamaları teşvik etmek
amacıyla her yıl düzenlenen Avrupa İş Ödülleri’nde

(European Business Awards - EBA) İspanya'nın ulusal
şampiyonu seçildi. 

Avrupa genelinde iş dünyası liderleri, akademisyenler ve
siyasetçiler tarafından desteklenen ve bu yıl 10’uncu yılını
dolduran Avrupa İş Ödülleri, 34 ülkeden 33 bini aşkın şirketin
katılımıyla gerçekleşti. 

Ekol Uluslararası Genel Müdürü Wojciech Brzuska, “EBA
Ödüllerinde Ulusal Şampiyon seçildiğimiz için son derece
gururluyuz. İspanya'da henüz çok genç bir şirketken
kazandığımız bu ödül hem bizi daha çok çalışmaya teşvik
ediyor, hem de stratejimizin doğruluğunu gösteriyor. Ekol
İspanya çok kısa sürede lojistik hizmetlerini geliştirmiş ve diğer
birçok Avrupa ülkesine günlük seferler sunan liderlerden biri
olmuştur. Halen İspanya'da üç şubeyle faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz: Barselona, Madrid ve Zaragoza. Yatırımlarımıza
yeni şubelerle devam edeceğiz. 2016 yılında İspanya'da yeni
şube açılışlarımız olacak” dedi. 

Ekol Lojistik, 

İspanya Avrupa İş Ödülleri’nde
Şampiyon Seçildi

Ekol, parsiyel taşımalarda
da sıcaklık kontrollü

2011 yılından bu yana kendi filosu ile sıcaklık kontrollü
taşımacılık hizmeti veren Ekol Lojistik, bu alandaki
kapsamını Eylül 2016 itibarıyla genişleterek parsiyel

taşımalara da başladı. 
-25’den +6 dereceye kadar hassas ve sıcaklık kontrolü

gerektiren gıda, tarım, sağlık ve kimya sektörünün taşımaları
için Türkiye, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka, İngiltere,
İrlanda, İsveç ülkeleri arasında, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir
ve Mersin’e tarifeli taşımacılık servisi verecek.  

Ekol Lojistik Taşımacılık Grubu Genel Müdürü Murat Boğ,
“Müşteri ihtiyaç ve taleplerinden yola çıkarak daha önceden
yalnızca komple araç olarak yapabildiğimiz sıcaklık kontrollü
taşımalarımıza şimdi parsiyeli de ilave ettik. Müşterimizin
taşıması ister bir, ister bin palet olsun, biz Ekol olarak her türlü
talebi karşılayabileceğiz. Bu gelişmelerle birlikte, deneyimli
ekibimiz ve frigofirik araçlı filomuz ile sıcaklık kontrollü
taşımacılık alanında büyümeye devam edeceğiz” dedi. 

OMSAN’da
bayrak
değişimi
Doç. Dr. M. Hakan
Keskin, 19 Eylül 2016
tarihi itibariyle OMSAN
Lojistik’te Genel Müdür
olarak görevine başladı.

OMSAN ailesine katılmış
olmaktan dolayı
heyecan ve gurur

duyduğunu belirten Keskin,
çağımızın bilgi çağı olduğunu
ve teknolojinin hızla geliştiğini
kaydetti. Bu değişimin birçok
fırsat ve tehdidi de beraberinde
getirdiğine değinen Keskin,

OMSAN olarak bir yandan
değer yaratırken, aynı
zamanda bu değişime de ayak
uydurmak zorunda olduklarını
söyledi. Keskin, hedefinin
OMSAN’ı günümüzün
gerektirdiği koşullarda rekabet
edebilecek, değer yaratacak,
sektörün lojistik lokomotifi
haline dönüştürmek olduğunu
belirtti.
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Dunyası
Lojistik

Beykoz
Üniversitesi
Kurucu 
Rektörü Prof.
Dr. Mehmet
Durman Oldu

Türkiye Lojistik
Araştırmaları ve Eğitimi
Vakfı tarafından

İstanbul’da hayata geçirilen
Beykoz Üniversitesi, 7 Eylül
2016 tarihli ve 29824 Sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak
kuruldu. Beykoz Lojistik Meslek
Yüksekokulunu da bünyesinde
barındıran üniversite mütevelli
heyeti, Prof. Dr. Mehmet
Durman’ı Kurucu Rektör olarak
atadı. 

Beykoz Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanı Ruhi
Engin Özmen, asaleten atanma
süreci tamamlanıncaya kadar

Prof. Dr. Mehmet Durman’ın
vekâleten Beykoz Üniversitesi
Rektörü olduğunu belirterek,
“Kurucu Rektörümüzü
kutluyor, kendisinin
yönetiminde üniversitemizin
kaliteyi ön planda tutarak
büyüyeceğine, dünya ölçeğinde
eğitim veren, araştırmalar
yapan, iş dünyasının aradığı
yetkinliklere sahip mezunlar
veren, örnek bir üniversite
olacağına inanıyorum” dedi. 

Beykoz Üniversitesi ilk
öğrencilerini 2017-2018
akademik yılında alacak.

UDH Bakanlığı Tehlikeli
Mal ve Kombine
Taşımacılık Düzenleme
Genel Müdürlüğü
tarafından 1 Haziran 2016
tarihinde yayınlanan
Denizyoluyla Taşınacak
Dolu Konteynerlerin Brüt
Ağırlıklarının Tespiti ve
Bildirimi Hakkında
Yönerge’de önemli
değişikler yapıldı. 

1Temmuz 2016 tarihinden
bu yana yürürlükte olan
yönergede yapılan

değişikliklerden özellikle
kantarlara ilişkin hükümlerle,
tartımlarda uygulanacak
Yöntem-2 hakkının
onaylanmış kişi statüsüne
sahip firmalara da tanınması
dikkat çekti. Yönergenin
yayınlanması öncesi ve
sonrasında UTİKAD’ın
yönergeye ilişkin yaptığı
önerilerin de yer aldığı bu
değişikliklerle konteyner
tartımı uygulaması süreci daha
da kolaylaştı. 

UDH Bakanlığı Tehlikeli

Mal ve Kombine Taşımacılık
Düzenleme Genel Müdürlüğü
(TMKTDGM) tarafından 1
Haziran 2016 tarihinde
yayımlanan, gemilere
yüklenecek tüm dolu
konteynerlerin tartılarak
ağırlıklarının tespit ve
bildirilmesine yönelik
yönergede değişikliğe gidildi.
TMKTDGM tarafından 9 Eylül
2016’da yayınlanan yeni
yönergede UTİKAD tarafından
dile getirilen öneriler de yer
aldı. 

Tartımda kullanılacak
kantarlarla ilgili konulara
dikkat çektiklerini belirten
UTİKAD Genel Müdürü Cavit
Uğur, “UTİKAD olarak
mevzuatın yayınlandığı

günden bu yana kalibrasyon
şartını da karşılayan tartı
aletlerinin sayısının
başlangıçta yeterli
olmayabileceğini
ve 6 ayda bir
yapılması gereken
kalibrasyon
zorunluluğunun
kantar işletmelerinin
tamamı tarafından
karşılanamayabileceğini
öngördük. Yönergedeki bu
madde değiştirildi. Yeni
düzenlemelerle, tartımda
kullanılan kantarlarda
kalibrasyon şartı
aranmayacak” diye konuştu.
Bu uygulamanın pek çok
ihracatçıyı da olumlu yönde
etkileyeceğini belirten Cavit
Uğur, “İhracatçılar kendi

tesislerinde Bakanlığın
mevzuatına uygun olarak

kurdukları, işlettikleri ve
periyodik

muayenesini
yaptırdıkları
kantarlarında
tartımlarını yaparak

DBA Belgesi’ni
düzenleyebilecekler”

dedi. 
Yönergeyi hazırlayan ve

sektörden gelen görüşleri
dikkate alarak gerekli
değişiklikleri yapan
TMKTDGM’nin konteyner
tartımı sürecinin daha hızlı ve
verimli yürütülmesinin önünü
açtığını belirten Uğur, sektörle
yürüttükleri yakın iş birliği için
genel müdür ve yöneticilerine
teşekkür etti. ■

Konteyner Tartımı Yönergesinde 

Önemli Değişiklikler Yapıldı 

Cavit Uğur


