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��� Ekol, mevcut iş hacminin önemli bir payını
oluşturan otomotiv parçası lojistiğindeki
uzmanlık ve tecrübesini Ekim 2016 itibarıyla

Bitmiş Araç Lojistiği hizmetine de taşıyacak.
Ekol’ün bu yeni hizmet kolunun başına ise
sektörün deneyimli ismi Ufuk Keçecioğlu, Bitmiş
Araç Lojistiği’nden Sorumlu Genel Müdür olarak
getirildi.

Bitmiş Araç Lojistiği Genel Müdürü olarak
atanan Ufuk Keçecioğlu, 2001 yılından bu yana
Omsan Lojistik bünyesinde farklı üst düzey
pozisyonlarda bulundu. 28 yılı aşkın sektör
tecrübesi bulunan Ufuk Keçecioğlu, profesyonel
kariyerine Uyum Tekstil’de adım attı. Keçecioğlu,
Profilo Holding’teki kısa tecrübesi ardından 1993-
2001 yılları arasında Tofaş’ta lojistik alanında
görev yaptı. �

“International Best in Biz Awards” 

OMSAN Gümüş
Ödül’ün sahibi oldu
OMSAN, bu yıl 6’ıncısı düzenlenen

“International Best in Biz Awards 2016”da,
“Yılın Sosyal -  Çevresel Açıdan En Sorumlu

Şirketi” kategorisinde Gümüş Ödül’ün sahibi oldu.
“Uluslararası Best in Biz Ödülleri 2016”da, 30’un
üzerinde ülkeden ve çeşitli sektörlerden 270 kamu ve
özel şirket aday olarak değerlendirildi. Ödül
sahipleri,  basın temsilcileri ve sektör uzmanlarından
oluşan uluslararası bir jüri tarafından seçildi. Aldığı
ödülle OMSAN, uluslararası ödüllerine bir yenisini
daha eklemiş oldu.

OMSAN’ın “Uluslararası Best in Biz Ödülleri
2016”da Gümüş Ödül’e layık görülmesinden ötürü
memnuniyetini dile getiren
OMSAN Lojistik Genel
Müdürü Doç. Dr. M. Hakan
Keskin,  OMSAN’ın sektöre
kazandırdığı yenilikçi
projelerin ve
sürdürülebilirlik
uygulamalarının sadece
Türkiye’de değil, Dünya’da
da hak ettiği ilgiyi
görmesinin kendilerini
mutlu ettiğini belirtti. �

Mobil Delvac’tan kamyonculara

Uzun Yolda Zinde Kalma Rehberi

Çayırova’daki GEFCO
Lojistik Merkezi’nde
gümrüklü ve gümrüksüz

alanlarda depolama hizmeti
veren GEFCO Türkiye, Schaeffler
Türkiye için de gümrüksüz depo
hizmeti vermeye başladı. Üç yıl
sürecek anlaşma kapsamında,
Schaeffler’e dedike olan depo
alanının raf sistemleri projeye
uygun olacak şekilde özel olarak
tasarlandı. Etrafı çevrilerek giriş
çıkışların kısıtlandığı depo
alanında, kameralı güvenlik
sistemi de yer alıyor.

GEFCO Türkiye Satış ve
Pazarlama Direktörü Serkan

Çelik, “GEFCO’nun lojistik
mühendisliği alanında önemli bir
deneyimi bulunuyor. Bu
deneyimden gelen uzmanlığımız
sayesinde Schaeffler’le olan
değerli işbirliğimizin uzun süre
devam edeceğine inanıyorum.
Schaeffler’in yeni depo çözüm
ortağı olarak GEFCO’yu seçmiş

olmasından dolayı tüm çalışanlar
olarak çok mutluyuz” dedi. �

BP Türkiye’de 

İki yeni atama
BP

Türkiye’nin,
Akaryakıt

Türkiye Perakende
Liderlik Ekibi
organizasyonunun
yeni yapılanması
kapsamında uzun
yıllardır şirkette
farklı pozisyonlarda
görev yapmakta olan iki üst düzey yönetici, yeni
görevlere atandı. Performans ve Planlama Müdürü
olarak görev yapan Erol Varlık, Akaryakıt Türkiye
Bayi Satış Müdürü
oldu. Akaryakıt
Türkiye Satış
Müdürü olan Yiğit
Meral ise Akaryakıt
Türkiye Yatırım
Müdürü görevini
devraldı. Erol Varlık
ve Yiğit Meral, bu
görevlerinde
Akaryakıt Direktörü
Martin Thomsen’a
bağlı olarak
çalışacaklar. �

Ekol, Bitmiş Araç Lojistiği’ne giriyor 

GEFCO Türkiye 

Müşterilerine Schaeffler’i de ekledi 

Erol Varlık

Yiğit
Meral

Mobil DelvacTM, ‘Mobil
Delvac Dostları’ programı
kapsamında kamyon
sürücüleriyle buluşmaya
devam ediyor.  

Bu yıl, kamyonculara verilen
yakıt tasarrufu, taşıt
güvenliği ve motor koruması

eğitimlerine ek olarak, sürücülerin
uzun yolda zinde kalmalarını
sağlamak için hazırlanan ‘Mobil
Delvac Dostları - Uzun Yolda
Zinde Kalma Rehberi’ de
programa eklendi.

‘Mobil Delvac Dostları - Uzun
Yolda Zinde Kalma Rehberi’nde
TechnoGym Wellness Institute
Medikal Egzersiz Uzmanı Yrd.
Doç. Dr. Türker Bıyıklı ve Uzman
Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı,
uzun yolda seyahat eden

sürücülere, yolculuklar arasındaki
molalarda uygulayabilecekleri
basit egzersiz hareketleri öneriyor
ve gün boyu enerjilerini
korumalarını sağlayacak beslenme
programları hakkında bilgiler
veriyor.

Sekizinci yılındaki Mobil
Delvac Dostları programını bu yıl

kamyon şoförlerinin uzun yolda
zinde kalmalarını göz önünde
bulundurarak devam ettirdiklerini
belirten ExxonMobil Türkiye
Pazarlama Müdürü Gamze
Bozkurt “Her yıl düzenlediğimiz
Mobil Delvac Dostları
programımız sayesinde,
Türkiye’nin pek çok yerinden
binlerce kamyon şoförü
dostumuzla bir araya geliyoruz.
Onları, iş stresinden biraz olsun
uzaklaştıracak etkinlikler organize
ederek moral desteği sağlamaya
çalışıyoruz.  Bu yıl sürücülerin
yolda zinde kalmalarını
sağlayacak ve kolaylıkla
uygulanabilecek önerilere
yoğunlaştık. Hazırladığımız
rehberle sürücülerin seyirlerini
güvenle sürdürmelerini
hedefliyoruz” dedi. �

Daimler AG yönetimi tarafından
tanımlanan çevre ilkeleri
kapsamında faaliyetlerini sürdüren
Mercedes-Benz Türk, Aksaray
Kamyon Fabrikası’ndaki atık
sistemini tamamen yenileyerek Yeni
Atık Yönetim Merkezi’ni açtı. 

Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Aksaray
Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa
Karahancı, Aksaray Çevre ve

Şehircilik İl Müdürü Hüsnü Yıldız ve
Mercedes-Benz Türk Kamyon Direktörü
Prof. Dr. Frank Lehmann’ın katılımlarıyla
açılan yeni merkez 370 bin Avro’luk
yatırımla oluşturuldu. 

Sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir
üretim felsefesi ile üretimin her adımında
çevre korumaya büyük önem veren, buna
göre proses adımlarını şekillendiren ve
teknolojiyi seçen Mercedes-Benz Türk’ün
atık yönetim sistemlerine yapılan
yatırımların toplam maliyeti, Aksaray
Kamyon Fabrikası Yeni Atık Yönetim
Merkezi projesi ile birlikte 700 bin
Avro’nun üzerine çıktı. 

Çevre korumacı bir fabrika
Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon

Fabrikası’nda üretim aşamasında oluşan
tüm atıklar, oluştukları noktalarda
“tehlikeli”  ve “tehlikesiz” olmak üzere iki
ana gruba ayrılarak, yasal mevzuata uygun
taşıma araçlarıyla Yeni Atık Yönetim
Merkezi’nde toplanıyor. Bu yöntemle
atıkların fabrika içinde taşınması
kolaylaştırılırken merkezi atık mahallinde
de daha fazla yer kazanmak mümkün
oluyor. Atıkların ayrı toplanması için
geliştirilen yeni pres konteynerler, iş
adımlarını azaltarak hem ergonomi hem de
iş yükü açısından çalışanlar lehine
kolaylıklar sağladı. Yeni pres konteynerler
sayesinde bertaraf nakliye sayısı yüzde 70
oranında düşürülerek önemli oranda CO2
tasarrufu sağlandı. Atık sahasında
uygulamaya alınan yeni yöntemlerden biri
de boya çamuru biriktirmede kullanılan
tank konteynerleri oldu. Bu uygulama
sayesinde boya çamurlarının daha kolay
depolanması ve bertaraf işlemini yapan
firmaya daha güvenli nakli sağlandı.

Çevresel ve ekonomik kazanım
Su ve toprakta oluşabilecek kirliliği

önleyen, kimyasal reaksiyonların neden
olduğu olumsuz etkileri ortadan kaldıran
proseslerin uygulandığı Yeni Atık Yönetim
Merkezi önemli çevresel ve ekonomik
sonuçlar getirdi: 

• Atık sahasında yer tasarrufu sağlandı,
• prosesler optimize edildi,
• çalışanlara daha ergonomik ve uygun

çalışma ortamı hazırlandı, 
• yeni pres konteynerler sayesinde

nakliye sayısı azaltılarak maddi ve çevresel
kazanç sağlandı,

• nakliye sayısının azalmasıyla CO2
salınımı aylık bazda % 70 oranında azaldı,
riskler azaldı ve çalışanların çevre bilinci
arttı.

Atık yönetimi ve enerji yönetiminden
oluşan Çevre Yönetimi Sistemi kapsamında
ise Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 2015 ile
2016 yılları içinde tüm aydınlatma sistemi
yenilendi, ısı yalıtımı güçlendirildi, imalat
ve fabrika tesislerinde ekipmanlar optimize
edilip yenilenerek verimlilik artırıldı.
Yenileme ve güçlendirme çalışmaları
sonucunda CO2 salınımı 2014 yılında 1620
ton, 2015 yılında ise 563 ton azaldı. 2016
yılında ise 800 tonun üzerinde bir düşüş
bekleniyor. 

Kimyasal ambarı
Yeni Atık Yönetim Merkezi yanına

ayrıca 1,5 milyon Avro’luk yatırım yapılarak
Yeni Kimyasal Ambarı kuruldu. Tüm
kimyasalların (boyalar, yağlar, tiner gibi
malzemelerin)  kapalı alanda korunduğu,
536 metrekare alan üzerine kurulu Yeni
Kimyasal Ambarı ile yasal mevzuata uygun
havalandırma, ısıtma, soğutma sistemleri,
patlamaya karşı koruma ve zemin
sızdırmazlığı donanımlarına sahip depolar
oluşturuldu. 

İş güvenliği… 
İş sağlığı ve güvenliğine verilen önemin

bilinci ile yangına dayanımlı duvar ve
kapılar, yangın söndürme, yangın algılama
sistemlerine ek olarak patlamadan
korunma sağlamak için depoya LEL
LowerExplosionLimit, yani alt patlama
sınırı dedektörü sistemi takıldı. Ayrıca
depo içerisindeki tüm elektriksel
ekipmanlar patlamaya karşı korumalı
olarak seçildi. Çevre standartlarına uygun
biçimde kimyasal malzeme deposu için kör
rögar, iletken ve sızdırmaz epoksi zemin
uygulaması yapıldı. Hava kaynaklı soğutma
ünitesi yerine su kaynaklı soğutma ünitesi
kullanıldı ve odalar arası yönlendirilebilir
havalandırma sistemi sayesinde ilk yatırım
maliyetlerinden ve işletme maliyetlerinden
tasarruf sağlandı.

Çevre eğitimleri devam ediyor
Mercedes-Benz Türk’ün tüm üretim

tesislerinde uygulanan Çevre Yönetim
Sistemi kapsamında Aksaray Kamyon
Fabrikası Atık Yönetim Merkezi
çalışanlarına “Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık
Yönetimi ile Atık Sahasının İşletilmesi”
başlıklı saha uygulamalı eğitimler verildi.
Bunun yanı sıra 2015 ve 2016 yıllarında,
fabrikada çalışma yapan taşeron firma
çalışanları dâhil olmak üzere, toplam 2.800
çalışana çevre bilgilendirme eğitimi verildi. �

Yeni Atık Yönetimi Merkezi açıldı
Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası

Ufuk
Keçecioğlu

Azalan turist nedeniyle
zor günler geçiren
turizm taşımacıları,
İstanbul UKOME’nin
14 Temmuz 2016’da
aldığı 5 yaş sınırının
şaşkınlığını yaşıyor. 

Sektör mensupları kararın neden, niçin
alındığına anlam veremezken, bu
kararın sektöre büyük zarar vereceğini

belirtiyorlar. Taşımacılar, bu kararın
düzeltilmesini beklerken, ceza yaptırımları
ile karşı karşıya kalıyorlar. 

ULAŞIM EKONOMİSİNE AYKIRI 
TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör
Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım: Turizmde
amortisman süresi 10 yıla çıktı. 5 yaş kararı
neden niçin çıktı? Ticaretin önüne engel
konamaz. Bu karar insan haklarına aykırı.
Ticaretin ruhuna aykırı. Ulaşım
ekonomisine aykırı. 

5 YAŞ SINIRI BÜYÜK
ZARAR VERİR
İstanbul Turizm
Seyahat Acentaları
Derneği (TUSAD)
Başkanı Hasan
Bayram: Bu kararın
niye alındığını
anlamak mümkün değil.
Dünyanın hiçbir ülkesinde
bu tür bir uygulama yok. Son 20 gündür 5
yaş sınırına uymayan araçlara 60 gün
bağlama ve 2 bin 600 TL ceza kesiliyor. 60’a
yakın araca ceza kesildi. Belediye bu kararı
bir an önce düzeltmeli. 

YAŞ SINIRI OLMAMALI 
Turizm Taşımacıları
Derneği Başkan
Yardımcısı (TTDER)
Mehmet Öksüz:
Turizm taşımacısı,
yaşadığı zorlukları
atlatmanın arayışı
içinde borç
yapılandırması, vergi
ertelemesi talep ederken, UKOME
dünyanın hiçbir yerinde örneği
bulunmayan bir karar aldı. Bu araçları biz
nereye satabiliriz? Avrupalı 20 yaşında aracı
kullanırken biz niye kullanamıyoruz?

TAŞIMACIYA AĞIR MALİYET
GETİRİR 
Turizm Otobüsçüler
Derneği (TURODER)
Başkanı Adnan
Değirmenci: Bu karar
alınırken zaten zorda
olan taşımacıya
yükleyeceği maliyetler
neden görmezden geliniyor?
Yetkililerin böylesi bir karar öncesinde sivil
toplum örgütlerine danışmasını istiyoruz.
Alınan kararları düzeltmek için harcanacak
emek de ayrı bir maliyet. Yazık. ■ 6-7’de
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Her Yer Tiyatro... 

Dr. Zeki
Dönmez

4’te

Prof. Dr.
Mustafa
Ilıcalı

Salim 
Altunhan

Akif
Nuray

Otobüsün yaşını
sormak ayıptır!

Mustafa 
Yıldırım

Mevlüt 
İlgin

Turizm taşımacısız olmaz 

6’da 4’te2’de

Doğru söyleyeni dokuz
köyden kovsanız da…

2012 model Travego 15 almak 
hiç bu kadar avantajlı olmamıştı.

İstanbul UKOME’nin  turizm araçlarına 5 yaş sınırı kararına taşımacılar tepkili

4’
te

7’de 2’de
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5 yaş sınırı, ticaretin
ruhuna aykırı 

5 YAS TICARETIN
RUHUNA AYKIRI 

Servisçiler İTO’da buluştular... 

Sıkıntı değil, facia!

22. Nolu Şehiriçi Yolcu 
Taşımacılığı 

Meslek Komitesi 
Başkanı Ali Bayraktaroğlu:

İSTAB Başkanı Ahmet
Karakış:

Biz mücadeleyi sürdüreceğiz İntikam alıyorlar 

İSAROD Başkanı 
Hamza Öztürk:

Sektörde yangın var 

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı 
Sektör Meclisi Başkanından

Özulaş’a ziyaret

Mustafa
Yıldırım

Göksel
Ovacık

Tahsin
Yücefer

İsmail
Yolcu

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı
Sektör Meclisi Başkanı ve Tüm
Otobüsçüler Federasyonu Başkanı

Mustafa Yıldırım, Başkan Yardımcısı ve İTO
Meclis Üyesi Tahsin Yücefer, İstanbul Özel
Halk otobüsleri Anadolu yakasının güçlü
firması Özulaş AŞ Başkanı Göksel Ovacık’a
nezaket ziyaretinde bulunarak, toplu
ulaşım ve kara yolu yolcu taşımacılığı
sektörünün sorunları ile ilgili görüş
alışverişi yaptılar. ■ 6’da

Serdar
Görgüç

İbrahim
Halil

Ünver

Basri
Akgül

Otokar 20.000’inci
Sultan’ı üretti

9’da

Son 7 yıldır Türkiye’nin en çok satılan
küçük otobüs markası olan Otokar,
ilkini 2002 yılında ürettiği Sultan’ın 20

binincisini, çalışanlarının da katıldığı 4
Ekim Salı günü Adapazarı fabrikasında
düzenlenen özel bir törenle üretim
bandından indirdi. Türkiye’nin yanı sıra

Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya gibi
ülkelerde büyük beğeni toplayan Sultan’ın
20 bininci üretim törenine Otokar Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Ünver,
Genel Müdür Serdar Görgüç, Genel Müdür
Yardımcısı Basri Akgül, Otokar yöneticileri
de katıldı. ■ 8’de

Tasarım ve teknik özellikleri ile

Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İtalya ve

İspanya gibi ülkelerde de büyük beğeni

toplayan Sultan'ın 20 bininci aracı

Fransa yolcusu oldu. 

3. sayfada

3. sayfada
FSM'den kaçak
geçen ağır vasıtalara
10 kat ceza 

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Yavuz Sul-
tan Selim Köprüsü yerine ceza ödeyerek
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçiş

yapan ağır tonajlı araçlara 10 kat ceza kesileceğini
belirtti:  “Normal köprü ücreti yerine 10 misli ce-
zalı ücret alınacak. Ayrıca kurallara uymadıkları
için bir ceza daha kesilecek. İkisini üst üste koydu-
ğunuz zaman öbür taraftan daha yüksek olacak. 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılmasıyla,
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden (FSM) ağır to-
najlı kamyon, otobüs ve TIR’ların geçmesi yasak-
lanmıştı.  Ancak otoyol ve Yavuz Sultan Selim
Köprüsü’nden en yüksek geçiş ücretinin 164 lirayı
bulmasıyla bazı ağır vasıtalar, 92 lira trafik cezasını
göze alarak FSM’den geçiş yapıyorlardı. ■

Salih’ye 36 Karsan Atak

4’te

Güvenli sürüş için doğru lastik gerekir
Araç için en doğru lastik, araç üreticisinin seçtiği ebattaki lastiktir. Lastiğinizin mevsim koşullarına uygun olmasına
dikkat edilmelidir. +7 °C altındaki hava sıcaklıklarında kış lastiği kullanılması öneriliyor. 1 Aralık’ta kış lastiği
uygulamasına geçmeden kış lastiklerimizi hazır etmeli; aracımızın kış hazırlıklarını şimdiden tamamlamalıyız.



Antalya Esnaf ve
Sanatkarlar
Odaları

Birliği’nde esnafa
seslenen Başkan

Türel, ilçelerdeki servis taşımacılığını
disiplin altına almak için önemli bir
çalışma gerçekleştirdiklerini anlattı:
“Merkez dışındaki ilçelerde kimin okul
servisi yaptığı, kimin turizm taşımacılığı,
kimin personel servisi yaptığı bunların
kayıtları yoktu. Bunun mutlaka bir disiplin
altına alınması gerekiyordu. Ulaşım Daire
Başkanlığımız fevkalade gayret göstererek
14 ilçedeki tahdit düzenlemesini en
sağlıklı şekilde yaptı. Bu sizin araçların
piyasa değerlerini misli misli arttıran bir
uygulama. Tahditli plakalarınızı artık
müracaatla beraber sizlere teslim
ediyoruz.”

Antalya toplu ulaşımında ciddi
düzenlemeler yaptıklarını, esnafın zarar
görmemesi için kılı kırk yardıklarını
belirten Başkan Türel, “UKOME kararımızı
da aldık, artık 7 metrelik her minibüsü
ikisini birleştirmek suretiyle 12 metrelik
bir otobüse dönüştürüyoruz. Hem yolcu
kapasitesi yüzde 100’e yakın artıyor hem
konfor artıyor hem de araçlar engellilere
uygun hale geliyor” dedi. ■
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Kentleşme Olgusu ve Eğilimlerinin 
Raylı Sistem Yatırımları Ekseninde Değerlendirilmesi - 2

Demiryolları
yatırımları;
hem karayolu

trafik güvenliği hem
sürdürülebilirlik
yaklaşımı hem de
hizmet
parametrelerinin
iyileştirilmesi gibi
kazanımlar
getirmektedir.
Demiryolu ulaştırma
türü; çevreci, az yer
kaplayan, yüksek
kapasiteli ve güvenli
bir ulaşım imkanı
sağlamaktadır. 

Ülkemiz,
Cumhuriyet’in ilk yıllarında
demiryolu yatırımlarını ön plana
almış olmasına karşın, sonrasında
uzun yıllar sadece karayolu
yatırımlarına ağırlık verilmiş, bunun
sonucu olarak karayolu ulaştırması
türler arası dağılımda neredeyse tek
ulaştırma türüne dönüşmüştür. Son
yıllarda; hem konvansiyonel hatlar
hem de yüksek hızlı demiryolu
hatları olmak üzere demiryolu
yatırımlarında önemli miktarda bir
artış gözlemlenmektedir. Yüksek hızlı
demiryolları; gerek altyapı ve gerekse
de işletim standartları olarak,
demiryolunun gelişmiş bir türünü
teşkil etmektedir. Yüksek hızlı
demiryolları, Japonya, Fransa ve
Almanya öncülüğünde gelişmiş bir
ulaştırma sektörü olup, çevreci,

güvenli, konforlu,
yüksek kapasiteli,
az yer kaplayan,
enerji tasarruflu,
hızlı ve dakik bir
ulaştırma hizmeti
sunmaktadır.
Yüksek hızlı
demiryollarında son
yıllarda
geliştirdikleri
ilerleme ve
gerçekleştirdikleri
yatırımlarla, İspanya
ve Çin, Japonya ve
Fransa ile sektörün
öncüsü konumuna
gelmiştir. Japonya,

Fransa, İspanya ve Çin’ in lideri
olduğu sektörde; Almanya, İtalya,
Britanya, İsviçre, Rusya, Güney Kore
ve Türkiye’ de bulunmaktadır.
Ülkemiz sektöre kayda değer bir giriş
yapmış olup burada ‘bütüncül bakış
açısı, alabildiğine yeterli altyapının
tesis edilmesi ve araç, ray vb.
malzemeler başta olmak üzere yerli
sanayinin kurulumu’ önemlidir.

Altyapısı kurulan sistem…
Genel olarak, 200 km/saat’in

üzerinde hız yapma olanağı sağlayan
altyapı üzerine kurulan sistemler
yüksek hızlı demiryolu
standartlarında
değerlendirilebilmektedir.
Günümüzde yüksek hızlı trenler, 300
km/saat’lik hızların üstüne çıkmayı

başarmışlardır.
Çeşitli testlerde,
500 km/saat’in
üzerine de
çıkılmıştır.

UIC’ye göre
yüksek hız
kavramı; altyapı
ve işletme
koşulları başta
olmak üzere
sistemi
meydana
getiren birçok
ögenin
bütünlüğüne

göre değerlendirilmektedir. UIC;
yüksek hıza uygun standartlara göre
tesis edilmiş altyapılar üzerinde,
yüksek hızlı demiryolu işletimi için
en düşük hızı 250 km/saat olarak
belirlemektedir. Konvansiyonel
hatların iyileştirilmesine dayalı
altyapı üzerindeki yüksek hızlı
demiryolu işletimi için ise UIC
tarafından 200-220 km/saat’lik hız
tanımı yapılmaktadır. Fakat birçok
ülkede bulunan yüksek hızlı
demiryolu hatları, çok yoğun nüfuslu
bölgelerde (gürültü ve benzeri
sebeplerle), tünel kesitlerinde, uzun
köprülerde bu işletim hızlarının
altına düşmek durumunda
kalmaktadır.

Hız standardı
Avrupa Birliği’nin (AB) 96/48/EC

sayılı direktifinin EK1’inde yüksek
hızlı demiryolu tanımı; altyapı, tren
dizisi ve bu ikisinin birbirine
uygunluğu açısından derinlemesine
değerlendirilmiştir. AB’nin altyapı
esaslı yüksek hızlı demiryolu kriteri
en düşük 250 km/saat hız şartı
koyarken, konvansiyonel hatların
altyapısının iyileştirilmesi söz konusu
olduğunda, bu hız değeri en az 200
km/saat olarak kabul edilmektedir.
Tren dizisi esasına dayalı olarak ise
yüksek hızlı tren işletimi esasına
dayalı altyapılar üzerindeki hız
değerleri 250-300 km/saat olarak
belirlenmektedir. Bu hız değeri;
mevcut konvansiyonel hatların
iyileştirilmesiyle yüksek hızlı tren
işletimine açılan hatlar için, en az
200 km/saat olarak ortaya
konmaktadır.

Yüksek hızlı demiryolları; yeni
yatırımlarla gerçekleştirilebildiği gibi,
mevcut konvansiyonel hatlardan
uygun koşullara sahip olanların
altyapı standartlarının
yükseltilmesiyle de
gerçekleştirilebilen sistemlerdir.
Mevcut hatların, trenlerin ve diğer
araçların zaten bu sistem altında
çalışıyor olmaları, bu araçların
yenilenmelerinde de aynı sistemin
devam ettirilmesini gerektirmektedir.

Karşılaştırmalı hızlar…
Yüksek hızlı trenler; 200 km/saat

ve üzeri hızları yapan trenler olarak
genel bir şekilde tanımlanmaktadır.
Bu da toplamda 12 bin km’nin
üzerinde bir hatta karşılık
gelmektedir. Bunun önemli bir kısmı
(yaklaşık yüzde 30’u) hizmetlerini
konvansiyonel hatların iyileştirilmesi
ile yeni tren setleriyle mevcut
altyapının rehabilitesyonuyla
gerçekleştirmektedir. Eğer hız üst
limitini 250 km/saat olarak kabul
edip, ayrık YHD altyapısını esas
alındığında 8 bin 500 km’nin
üzerinde bir YHD hattı tanımlaması
yapılabilmektedir. Çizelge 1’de
ülkelerin karşılaştırmalı olarak
işletimdeki hatları ve işletme hızları
gösterilmektedir.

Özel sektör olmalı…
Birlikte işletilebilir demiryolu

sistemleri; rekabet düzeyi yüksek ve
kendi potansiyelini daha verimli
ortaya koyabilen bir işletim
gerçekleştirmekte ve bu çerçevede
yolcu taşımacılığının en önemli
konusu olan türler arası entegrasyonu
sağlayıcı bir işlevi yerine
getirmektedir. Yüksek hızlı demiryolu
yatırımlarında, talebin yoğun olduğu
hatlarda özel sektör ortaklıklarının
kurulması, servis kalitesinin artması
anlamında geri dönüşler
sağlayabilmektedir.

AB; ulaştırmada TRACECA gibi
çok türlü alternatif çözümler
üretmektedir. Bu proje kapsamında;
Orta Asya’dan Avrupa’ya kadar geniş
bir coğrafyanın ulaştırma ağlarının
yenilenmesi ve iyileştirilmesi söz
konusudur. Karadeniz ve Hazar
Denizi odaklı projenin; Doğu
Avrupa ülkelerinin Akdeniz’e
entegrasyonu gibi amaçları da
bulunmaktadır. Coğrafi olarak
TRACECA’da etkin bir konumda olan
Türkiye’nin gerçekleştirmekte olduğu
yüksek hızlı demiryolu yatırımları bu
projeden bağımsız
düşünülmemektedir.

Hepinize huzurlu sağlıklı mutlu
ve başarılı günler dilerim. ■

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

mustafa.ilicali@ibb.gov.tr

Karayoluyla yolcu taşımacılığı
sektörü, Türkiye ekonomisinin
asıl taşıyıcı gücüdür. Askere,

hastaneye, işe, gezmeye, ziyarete
gidip gelenlerin yarattığı ekonomi,
bugün için vazgeçilmez bir kaynaktır.
İstanbul’dan her gün 2000 otobüs,
yolcu taşıyor, bir o kadarı da
İstanbul’a taşıyor. 

Her şeyi bırakıp bu açıdan bile
bakılsa otobüsçünün sorunlarının bir
an evvel çözüme kavuşturulması
ülkemiz menfaatinedir. Sadece
taşımacılık değil, giden gelenlerin
gidip geldikleri yerlerde yedikleri,
içtikleri, konaklamaya ödediklerini de
ekleyince gerçekten yüksek bir
meblağ ile karşı karşıya kalırız. Buna
bir de karınca kararınca alınan
hediyelikleri eklerseniz, ne dediğim
daha açık çıkar ortaya.

Peki, nedir otobüsçünün derdi?
Otobüsçü, seri, güvenli ve konforlu
ulaşım sağlamaktan, yatırımının
karşılığını almaktan başka bir şey
düşünmüyor. Ben diyorum ki,
madem seri, güvenilir ve konforlu
ulaşım sağlayacağız; onun için
neredeyse bir fabrika fiyatına gelen
otobüsler alıyoruz; ilk olarak
kendimizden başlayalım
değişmeye…

İstanbul’daki otogarın yetersiz
olduğunu Mısır’daki Sağır Sultan bile
duydu. Sağır Sultan duydu da, bizim
anlı şanlı, yandan çarklı

federasyonlarımızın başkanlarının kılı
kıpırdamıyor. Tamamlanamayan, ara
katları atıl duran, giriş ve çıkışları
artık iyiden iyiye yetmez hale gelen,
bırakın bayramları ve özel günleri
belli saatlerde bile kuyrukların
oluştuğu İstanbul Otogarının miadı
doldu. Benim açık açık söylediğimi,
birileri yarım ağız ve sağ eliyle sol
kulağını göstererek söylüyor.
Birbirlerinin yanında sövüp sayarken
yalnız kaldıklarında, “Helal olsun
Salim Ağa’ya, yekten söylüyor” diye
düşünüyor. Bir yazarın “minik kuşu”u
vardı, onun ağzından verirdi bazı
bilgileri… Ben de otobüsçünün sesi,
kulağı oluyorum.

İstanbul, otogarın Topkapı’dan
Esenler’e geldiği zamandan bu yana
neredeyse ikiye, üçe katlandı. Hem
insan sayısı arttı hem de kapladığı
alan büyüdü. Tek otogar yetmediği
gibi bir uçtan diğerine yolcuyu
taşımaya ne gerek var? Tabii, buna bir
de köprünün uzaklığıyla her gün
artan akaryakıt parasını da eklemek
gerekiyor. Hani nerede kaldı seri,
güvenli ve konforlu taşımacılık?
Sorarım size, biz böyle bir sektördük,
daha düne kadar?

Akaryakıt zammının otogarla
bağlantısını anlatmak da gerekecek.
O da bir başka sorunumuz…
Başımızı kaşıyacak mecalimiz
kalmayacak, biz nelerle uğraşıyoruz.
Allah’ım ya... ■

salim.altunhan@tasimadunyasi.com

Salim
Altunhan

Doğru
söyleyeni

dokuz köyden
kovsanız da…

Ülke Hizmetteki Hız Maksimum Maksimum 
Hat (km/sa) Hızda Çalışan Hız

Hat Sayısı 

Fransa 10 251-272 3 272

Japonya 9 225-256 2 256

Tayvan 77 207-245 1 245

Belçika-Fransa 55 229-236 1 236

İspanya 29 202-236 2 236

Çin 119 202-236 107 236

Almanya 39 200-226 15 226

Britanya-Fransa 24 213-219 10 219

Britanya-Belçika 1 201 1 201

Kore 2 200 2 200

Konforlu ulaşım için 

Antalya’da minibüsler
otobüse dönüşüyor

Menderes
Türel

Dünyanın sayılı metropollerinden
İstanbul’da günde 4 milyon, yılda 1,5
milyar kişinin toplu ulaşımını sağlayan

İETT kalite yolculuğunda çıtayı bir üst seviyeye
taşıdı. 

2014’te Türkiye Mükemmellik Ödülü’nü,
2015’te ise Türkiye Mükemmellik Büyük
Ödülü’nü alan, uluslararası standartlarda 11
kalite belgesiyle İstanbullulara hizmet veren
İETT, bu kez  Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın
(EFQM) 8 temel mükemmellik kavramından
ilkini oluşturan ‘Müşteriye Değer Katma’
kategorisinde 2016 EFQM Mükemmellik Başarı
Ödülü’nü İstanbul’a getirdi. 

EFQM’in ‘mükemmel kuruluşlar
ihtiyaçları, beklentileri ve fırsatları anlayarak,
tahmin ederek ve karşılayarak müşterilerine
sürekli değer katar’ anlayışıyla verdiği ödülü,
İtalya’nın Milano şehrinde düzenlenen törende

İETT Genel Müdürü Arif Emecen aldı. EFQM
Mükemmellik Modeli tanımında belirtildiği
gibi, en iyiyi hak edenlerin ihtiyacını ve
beklentisini karşılamak için yüksek bir
performansla çalıştıklarını belirten Emecen,
“İETT’nin kalite yolculuğunda çok değerli bir
kilometre taşı olan bu ödülü her zaman
İstanbulluların hizmetinde olan tüm çalışma
arkadaşlarım adına alıyorum” dedi. ■

İETT kalitede çıtayı yükseltiyor



İTO, servisçinin
yanında
olduğunu dava

açarak gösterecekti.
Ama bunu
yapamadı. Sektörde
sıkıntı var dedi Sayın
Başkan, ama
sektörde yangın var.
Facia var. Servisçinin
her yaptığı haber
oluyor. Nerde
yaşıyoruz biz? Taksi
ve minibüsçüleri
gören yok mu?
Kendine ayrılmış
yolu aşan metrobüse
bakın. Dünyanın her
tarafında servis
taşımacılığını
inceledik. En iyi
araçları bizim
servisçi kullanıyor. ABD 30 yıllık
araçları kullanıyor. Emniyet kemeri
yok. Ne yapalım, ağzımızda kuş mu
tutalım. Biz Sayın Topbaş’tan mesleki
komite kararı ile randevu istedik. 5 sene
oldu cevap gelmedi. Başkan görüştü.
Ama komite olarak görüşemedik.
Ankaralı servisçiler dertlerini Başkan
Gökçek’e çok güzel anlatıyor. Neden
biz İstanbul’da anlatamıyoruz? Daire
başkanına gidiyoruz, oradan TUHİM’e
gidiyoruz. 

Plaka tahdidini savunuyoruz
Muzaffer Bey ile kırk defa görüştük,

ilk lafı ‘plaka tahdidi için geldiyseniz
ben bunu istemiyorum’ oluyor.  Bize
çocuklarımızı taşıyorsunuz,  kutsal iş
yapıyorsunuz deniliyor. Aynı şeyi
bürokratlar düşünüyor mu?
Abdürrahim Beyi tebrik ediyorum.
Herkes hesap soracak. Pirince gittik,
geldik bulgur yok. Pazartesi itibariyle 16
bin 670 kişiyiz, sadece İTO ayağı bu.
Diğer odalara kayıtlı olanlar da var. 25
yıldır mücadele eden esnaf
arkadaşımıza destek verdik. Bu sektöre
plaka tahdidi gelmesini savunuyoruz.
Sayın Topbaş, lütuf buyuracak bu iş
olacak. Kadir Bey istemeden bu iş
olmaz. 5216 yasa ona yetki vermiş. 12
tane alt komisyon toplantısı yapıldı.
Şubat ayında UKOME kararı ile
yönerge değişti. Temmuz ayında Meclis

kararı 40 bin TL. 5 yıl
vade. Aracınız ve
plakanız yok
hükmündedir. Yapmış
olduğunuz iş yok
hükmünde. UKOME
Kararı öyle diyor.
Haberiniz var mı
UKOME Kararı’ndan?
Asla yok. İTO dava
açmadı. Bu iki karara
da odalar dava
açmalıydı. Ben iki
şirketim adına açtım.
İyi gidiyor. İTO bu
davalara müdahil
olsun. Başkasına dava
açtırarak bu iş olmaz. 

10 yıl belge
Senin arabanı 10

yıllığına tahsis ettim,
ama 10 yıllığına

senden 40 bin TL alırım. Hangi tüccar,
‘verdiğim 40 bin lira 10 yıl sonra ne
olacak’ diye sormaz. 10 yıl sonra
herhangi bir talep hak edemezsin.
‘Çünkü taksi ve minibüsten canım
yandı’ diyor. Bu yönerge, ceza
yönergesi. Toplu Ulaşım Hizmetleri,
‘sen elini taşın altına sok’ dedi. Biz de
milyonlar yatırdık, araç aldık. Bugün o
arabalar yok hükmünde. 50 arabadan
sonra, 100 arabadan sonra şu kadar
ödeyeceksin. Hak, hukuk dinlenmiyor.
Para ödemezsen yol belgesi yok. 

Bize sorulsun 
Eşitlik ilkesini İstanbul’a da

uygulayın. 31 ilde hangi uygulama
varsa o uygulama İstanbul’da da olsun.
Davalara odaların müdahil olması
gerekiyor. Diyalog olmadığı takdirde
atılacak ilk adım bu olmalı. Bu işin
sonuna kadar gideceğiz. Arkamızda
duracak sivil toplum örgütlerinin
kararlılığına ihtiyacımız var. Sivil
toplum örgütleri siyaset yapacaksa,
unutun bunu.  Güzergah izni, servis
kartı artık paralı oldu. Bakanlar,
bürokratlar hep taksi durağında. Neden
biz bu kadar sevilmiyoruz. İBB önce
taşıma hatlarındaki eksiklikleri
gidersin. Bu sektöre plaka tahdidi
gelene kadar mücadelemiz devam
edecek. ■
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İTO 22. Nolu Şehiriçi Yolcu
Taşımacılığı Meslek Komitesi
Başkanı Ali Bayraktaroğlu,
“Servis sektöründe sıkıntı var
deniliyor. Hayır yangın var, facia
var” dedi.

İstanbul’da Servis Araçları Plaka
Tahdidi Zümre toplantısı, 5 Ekim
Çarşamba günü İstanbul Ticaret

Odası’nda yapıldı. İTO 22. Nolu
Şehiriçi Yolcu Taşımacılığı Meslek
Komitesi’nin organize ettiği zümre
toplantısına İTO Başkanı İbrahim
Çağlar, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan
Orduhan, 22. Nolu Şehiriçi Yolcu
Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı
Ali Bayraktaroğlu, Meclis Üyesi Levent
Birant,  İstanbul Ulaştırma Bölge
Müdür Yardımcısı Ayhan Özköse, İBB
Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdür
Yardımcısı Ahmet Bulut ve ekibi,
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafikten
Sorumlu Müdür Yardımcısı Kadir
Yırtar,  İSAROD Başkanı Hamza
Öztürk, İSTAB Başkanı Ahmet Karakış
ile çok sayıda firma sahibi ve bireysel

servisçi katıldı. Konuşmacılar plaka
tahdidi beklentilerine yönelik
düşüncelerini açıkladılar.  

Sektörün güncel sorunları var 
İTO Başkanı İbrahim Çağlar: En

önemli gördüğümüz sektörlerden
birisi. Her sektörün olduğu gibi bu
sektörün de sıkıntıları, maddi ve
manevi anlamda güncel sorunları var.
Zümre toplantılarına en çok katılım bu
sektörde oluyor. Plaka tahdidi meselesi

var. Sayın Cumhurbaşkanından bir
taahhüt alındı. Bazı şehirlerde var,
bazılarında uygulanmıyor. Belediye
hassasiyetle üzerinde duruyor. Sayın
Topbaş ile görüştük. Onlar da ‘iyi bir
sistemin içerisinde oturtalım ve
bundan sonra sağlıklı şekilde yürüsün’
diyorlar. Sorumluluklarınız büyük ve
önemli; çocuklarımızı siz taşıyorsunuz.
Sürücülerin eğitimine önem
vermelerinizi diliyorum. ■

İTO Başkanı Çağlar:

Kapım sizlere açık 
İbrahim Çağlar’ın konuşmasının

ardından, bireysel servisçiler, plaka tahdidi
mücadelesinde, eylemlerinde İTO Başkanı
olarak kendilerini yanlarında görmedikleri
ve randevu alamadıkları yönünde birtakım
eleştirilerde bulundular. Başkan Çağlar da,
“Ben her randevu talebine açığım. Cep

telefonum da herkese açık. İSTAB’ın her
zaman yanında oldum. Herkesle
görüşürüm. İTO ilk günden beri bu işe
destek oldu. Sayın Topbaş ile görüştüm. Bu
konu üzerinde çalışılıyor.  Randevu istedik,
verilmedi eleştirisini kabul etmiyorum. İTO
olarak hem plaka tahdidinin içerisindeyim,
hem de takip ediyorum.  Desteklemesem
bugün de burada olmazdım” cevabını
verdi.

Servisçiler zümre toplantısında buluştular... 

Sektörde yangın var 

Servis sektörü
25 Mayıs
öncesini arar

hale geldi. 25
Mayıs’ta Sayın
Cumhurbaşkanı
‘bize hayırlı olsun’
dedi. Şubat 2016’da
bir anda kabul
edilerek çıkan
Yönergede
yukarıda yazılanla
aşağıda yazılan
birbirini tutmuyor.
Mevcut taşımacı
yeni bir araç almak
istediğinde buna
izin verilmiyor. Yeni taşımacıya bu izin neden
veriliyor? 11 Şubat 2016 tarihli yönergede
okullar kontenjan öğrenci dayatması
yapamaz. Okul gezilerine, resmi bayramlar
dahil olsa bile, ücretsiz araç istenemez diyor.
Ücretli araç istendiğini hiç görmedik. Daire
Başkanı bile okumadığını, bilmediğini
söylüyor.  Yapılan toplantı ve hazırlanan
rapordan hangisi var bu yönergede? Hiçbirisi
yok. Toplu Ulaşım Hizmetleri bizden intikam
alıyor. Siz kim oluyorsunuz da Büyükşehir
Belediyesi’ne rağmen Cumhurbaşkanı’ndan
söz alıyorsunuz? 

Dava açtık
Biz İSAROD olarak hangi madde bize

dokunuyorsa ona yönelik dava açtık. 16
arkadaşım bireysel dava açtı. Oda olarak da
açtık. Araç devrinde taksiler için 2 bin 300 TL
alınıyor, servisçiden 3 bin TL isteniyor. Özel
halk otobüsünde olan zorunlu koltuk
sigortası, dolmuşçuda yok, ama servisçiden
isteniyor. Büyükşehir Belediyesi’nin özel
sigorta şirketleri ile ne gibi bir anlaşması var?
0-6 yaş arası araç olacak. Siz 2009 model
aracınızı hangi pazarda satacaksınız? 

Yanlıştan dönmek erdemdir
Şehir dışına çıkarsa şu kadar ceza,

gösterdiğimiz akaryakıttan almazsa şu kadar
ceza var. Benim plakam 300-500 etsin
derdinde değilim. İSAROD olarak dava açtık.
Üyelerimize dava açtığımız konusunda
gereken bilgiyi verdik. 25 Mayıs sonrasında,
bir servisçi araba aldıysa onunla ilgili sorun
yok. Ama hangi şirket 10-20 araba aldıysa
onların peşindeyiz. Servis sektöründe 50 bin
araç falan yok. Benim odama 2015 yılında 3
bin 509 yeni kayıt var. Toplam 16 bin 94 aktif
üyemiz var. Diğer odalarda da 4 bin kayıt var.
Bulun 50 bin rakamını, yok! ■

Cumhurbaşkanımızın
sözüne rağmen plaka
tahdidi talebimiz İBB

tarafından olumlu
değerlendirilmedi. Plaka tahdidi
uygulaması biz servis sektörü
için güvence, istikrar, güvenli
yatırım, kontrollü büyüme,
sürdürülebilir hizmet,  düzen ve
itibar demektir. Devlet
büyüklerimizin ve İBB
yetkililerinin bu mücadelemizi
anlayışla karşılayacağınıza,
durumu tekrar
değerlendireceklerine inancımız
tam. Haklı olduğumuza sonuna
kadar inanıyoruz. Bu
mücadeleyi sürdüreceğiz. Servis
sektörü 25 Mayıs sonrası çok
büyük zarar gördü. 10 bin kadar
giriş oldu. Bu, yaşanan sıkıntıları
artırdı. Zaman zaman Sayın
Çağlar’dan destek istedik, bize
destek verdi. Sayın Topbaş ile
birebir görüşerek sorunları iletti.
Ama Şubat 2016 tarihinde tahdit
ile alakası olmayan, Türkiye’de
örneği olmayan, çelişkilerle
dolu, sorunları çözmeyen aksine
yeni külfetler getiren bir yönerge
yayınlandı. 

İstişareler yapıldı 
Devir hakkı ve belge süresi

gibi sorunları çözemedik. İSTAB,
İSAROD ve İTO 22 Meslek
Komitesi olarak bir araya geldik.
Kartal’da ve UKOME önünde
açıklamalar yaptık, hukuk
mücadelesini başlattık, 16 dava
açtık. Diyalog kapısını da
kapatmadık. Bazı düzenlemeler
yapıldı. Tedarikçilerin noter
kanalı ile sözleşme yapılmasının
ek maliyet getireceğini ifade
ettik, düzeltiler. Ama yeni
taşımacı için 120 bin TL,
yaptırım cetvelinin yeniden
gözden geçirilmesini, servis
araçlarına B plaka verilmesini
talep ettik. Bunlar karşılık
bulmadı. 

Yapamazsak bırakırız
Sektörün hakkını sonuna

kadar koruyacağız. Konuşarak,
eylem yaparak talebimizi
alamadık ama hukuk süreci
devam edecek.  Ne yapılması
gerekiyorsa yaparız. Yapamazsak
bırakırız. Hiçbirimiz makam
mevki peşinde değiliz. Yol
belgesinin, devir ücretinin
mahkeme konusu yaptık. Hiçbir
toplantıda konuşulmayan
firmaların özmal araçlarına
yönelik, kimin önerdiği belli bile
olmayan, bir düzenleme çıktı.
Bu adaletli bir uygulama değil.
Burada haksız kazanç doğacak
anlayışı çıkıyor. Havalimanı
yapılıyor, arsa fiyatlarında rant
oluştu. Metro geliyor rant
oluşuyor. Servis fiyatları artacak
açıklamaları da yanlış.
Belediyenin verdiği fiyatların
altında çalışıyoruz. Belki olması
gereken fiyatlara geliriz. Bu
konuları her yerde anlatmamız
gerekiyor. Başka illerde de plaka
tahdidi mücadelesi 7-8 yıl sürdü.
Firmalar bu talebe iki yıl önce
katıldı. İSTAB veİTO, İSAROD bu
konunun sonuna kadar
arkasında. Sektörün sivil toplum
kuruluşu olarak çalışmaya
devam edeceğiz. İnanırsak
başarırız. ■

Sıkıntı değil, facia!

22. Nolu Şehiriçi Yolcu Taşımacılığı 
Meslek Komitesi 

Başkanı Ali Bayraktaroğlu:

İSTAB Başkanı Ahmet Karakış:

Biz mücadeleyi
sürdüreceğiz 

İntikam alıyorlar 

İSAROD Başkanı 
Hamza Öztürk:

Zümre
toplantısını
Hakan
Orduhan
yönetti.
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Türkiye Otobüsçüler Federasyonu
Genel Sekreteri

mevlut.ilgin@tasimadunyasi.com

Mevlüt 
İlgin

Turizm 
taşımacısız

olmaz 

anuray59@gmail.com

Akif
Nuray

Her Yer Tiyatro... 
Merhaba, 
Taşıma dünyasının sahadaki

kahramanları her yerde aynı; karada
sürücüler, denizde ve havada kaptanlar,
demiryolunda makinistler. Bu meslek grubu
taşıma dünyasını harekete geçiren grup.
Taşıma dünyasının tüm diğer faaliyetlerinin
kullanıcısı ve müşterisi ve denetleyicisi bu
grup. Çok önemli bir grup.

*
2 sürücüden bahsedelim.
Bir sürücü duran başka bir otomobildeki

bir kişiyi trafik kazası ile öldürüyor,
tamamen kusurlu, ama serbest.

Kendi aracında otururken ölen kişinin
kusuru yok. Bu olay gündemde.

*
Diğer sürücü gecenin yarısında, bomboş

anayolda ilerlerken, yola yatmış insanlardan
birini kamyoneti ile öldürüyor, tamamen
kusursuz, ama şimdi hapiste. Yola yatarak
ölen kişinin ise kusuru yok. 

Bu olay gündemden düşük!
* 

TŞOF, Kaptanlar Kulübü, Trafik
Kazalarını Önleme Cemiyeti, TESK ve bu
konudaki diğer temsil örgütlerinin tek
tepkisini görmüyoruz yazılı, sanal, görsel
basında. 

Çalışma  Bakanlığı'nda ‘Sürücü Meslek
Standardı'nı bile tamamlamadı bu örgütler.
26 milyon sürücü belgemiz var, 13 milyonu
hayatını sürücülükten kazanan
vatandaşlarımız. Yukarıdaki örgütler bu 13
milyonu Kurumlar Vergisi mükellefi
olmadıkları için görmüyorlar. Bu 13
milyonun çoğunu SGK da bilmiyor, zaten ve
maalesef. Hatta bu 13 milyon kendi de
kendini görmüyor... 

İlkokul diplomasına dayanan bu
mesleğin itibarı ancak bu kadar oluyor; ama
bizler, malımızı da canımızı da bu mesleğe
gönüllüce teslim ediyoruz. Ne yapsak?

Acıklı tiyatro, yani dram.
*  *  *

Dönelim dünya tiyatrolarına…
Macaristan 1.294 mülteciyi almayı

referandum ile reddetti. Zaten yüzde 45
katılım oldu -ki bu Avrupa ortalamasıdır-
katılanların yüzde 98’i mültecileri istemedi.
Ama katılım yüzde 50’den az olunca
referandum geçersiz. Ne olacak şimdi?
Tiyatroya devam. Komedi, ama aynı
zamanda dram.

*
Bizde 3 milyon mülteci var, hem de kaç

yıldır. Vereceği desteğin sadece yüzde 15’ini
vermiş AB. AB ve ABD toplam 160 bin
mülteciyi paylaşma planını yapamıyorlar. 

Aynı zamanda AB Nefret Suçları
komisyonu raporunu yayımlıyor ve
Türkiye'nin mültecilere, Romanlara,
Kürtlere, LGBTİ'lere gösterdiği tutumunun
kötüleştiğini söylüyor. 

Tiyatro… acıklı, trajedi.
* 

Kolombiya var, Güney Amerika ülkesi.
Sömürgecilik haklarının kaldırılmasının iç
savaşını yaşıyor, 52 yıldır. Barış referandumu
yaptılar, yüzde 38 katılım oldu, yani
inanmadılar referanduma. Yüzde 50,24 ile
barışı reddettiler. Savaşa devam değil
dedikleri, barış teklifini yetersiz bulduklarını
belirtiyorlar. Ama yeni bir trajediye izin
vermediler. 

Tiyatro devam ediyor. 
*

ABD Başkanının 7 yıldır en yakın
danışmanı olan kişi, Türkiye'deki darbe
girişimini doğru değerlendiremediklerini,
bombalanmış Meclisi gördükten sonra
ancak gerçeği gördüklerini, Türkleri
anlamakta çok geç kaldıklarını söylüyor.

Bunu, ancak geçen hafta söylüyor. 
Tiyatro demesek olmaz.

*  *  *
Tiyatro deyince Trafik Sigortası da akla

gelir. 
Taşıma dünyasının bir başka acıklı

tiyatrosudur bu konu. Bu tiyatronun sonuna
yaklaştık galiba, yeni uygulama var. Sigorta
şirketlerinin hepsinin teklifini görebildiğimiz
tek bir platform çalışmaya başladı. Müşteri,
tek başına en uygun teklifi kendisi
seçebilecek. 

Açık ve serbest rekabet buna denir.
Zaten ortalama trafik poliçe bedeli aylardır
düşüyordu, şimdi daha hızla normale
ilerleyecek. 790 TL olan ortalamanın 500 TL
sıralarına inmesi bekleniyor, yani  yüzde 35
azalış.

Ama bazı sigorta şirketlerinin ya buraya
teklif koymadıkları veya da çok yüksek
fiyatlı teklif koydukları görüldü. Tedbir
hemen geldi; sigorta şirketi olup da uygun
teklif koymamak cezayı gerektirecek. Ne
tiyatroydu yıllardır, maalesef.

*  *  *
Tiyatro etkili, saygın bir sanat dalı. 
Tiyatroya izleyicisi olmak, tiyatroyu

anlamak kişiye değer katar.
Tiyatro oyuncusu saygın kişiliklerdir.

Ama tiyatronun yaşayanı olmak hep ve hep
üzücü, yıkıcı, öldürücü oluyor.  

*
Bütün tiyatroların nedeni ve anası olan

“ekonomi”ye ve “finans”a ilgi gösteremedik,
bu hafta. Esas tiyatro orada...

İyi haftalar. ■
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Güvenli sürüş için
doğru lastik
gerekir   
Lastik Sanayicileri ve

İthalatçıları Derneği (LASİD)
güvenli sürüşte lastiğin

önemine dikkat çekerek; ‘doğru
lastik kullanımı’ konusunda
sürücüleri uyardı. LASİD Genel
Sekreteri Bahadır Ünsal, lastiğin
hayati önemini vurgulayarak,
“Lastik, güvenli bir sürüş için can
simididir. Aracınızın yol ile
temasını sağlayan tek bağlantı
noktası, lastiğinizin yola bastığı
alandır; o da neredeyse elinizin
boyutu kadardır. Bu alanı doğru

kullanmazsanız hayatınızı, araçtaki
yolcuların hayatını, trafikteki başka
araçları ve onların taşıdığı hayatları
da tehlikeye atmış olursunuz.
Güvenli sürüş için aracınıza ve
mevsime uygun lastiği seçmeli,
onu da doğru şekilde
kullanmalısınız. Ancak şunu da
unutmamalıyız ki trafik; tüm
sürücü ve yayaların ortak bir
bilinçle ve birbirine saygı
duymaları sayesinde sağlıklı yürür"
dedi. 

Aracınızın özelliklerine
dikkat edin!

LASİD Genel Sekreteri Bahadır
Ünsal, doğru lastiğin kriterlerini
sıraladı: “Araç için en doğru lastik,
araç üreticisinin seçtiği ebattaki
lastiktir. Bunun yanında
lastiğinizin mevsim koşullarına
uygun olmasına dikkat edilmelidir.
Araç üreticileri, aracı dizayn
ederken hız, yol, yük, ve benzeri
etkenlere göre en uygun ebat ve
özellikteki lastiği, test ve onay
sürecinden sonra saptarlar.
Sürücülerin yapacağı şey; tavsiye
edilen tip ve ebattaki lastiği
seçmektir. Farklı hava koşulları da
lastik seçiminde önemli bir
kriterdir. Dünyadaki örnek
uygulamalar ve güvenli trafiğe
katkısı açısından bakıldığında; +7
°C altındaki hava sıcaklıklarında kış
lastiği kullanılması öneriliyor. Kış
lastiği uygulaması; ülkemizde de
yapılıyor. 1 Aralık’ta kış lastiği
uygulamasına geçmeden kış
lastiklerimizi hazır etmeli;
aracımızın kış hazırlıklarını
şimdiden tamamlamalıyız.” ■

Manisa Büyükşehir
Belediyesi öncülüğünde, il
genelinde başlatılan toplu

ulaşımda dönüşüm projesi,
Salihli’de de hayata geçti. Anahtar
teslim törenine Manisa Büyükşehir
Belediye Başkanı Cengiz Ergün,
Salihli Belediye Başkanı Zeki
Kayda, Kula Belediye Başkanı
Hüseyin Tosun, MASKİ Genel
Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa
Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreter Yardımcısı Yılmaz
Gençoğlu, Fuat Uzun, MASKİ
Genel Müdür Yardımcısı Burak
Aslay, Büyükşehir ve MASKİ Daire
Başkanları, sivil toplum örgütü ve
siyasi parti temsilcileri, S.S 24 No’lu
Salihli Şehir İçi Motorlu Taşıyıcılar
Kooperatifi Başkanı Mustafa
Baykal, Karsan Pazarlama Satış
Müdürü Kaan Erkırtay ve çok
sayıda Salihlili katıldı.

Engelli taşımasına uygun
araçlar

Şehzadeler Mehteri konseriyle
renklenen törende S.S 24 No’lu
Salihli Şehir İçi Motorlu Taşıyıcılar
Kooperatifi Başkanı Mustafa
Baykal, modern araçlarla Salihli’ye
hizmet verecekleri için sevinçli
olduklarını söyledi. Karsan
Pazarlama Türkiye Satış Müdürü
Kaan Erkırtay kurumlarının
hizmetlerini anlattı. Manisa
Büyükşehir Belediyesi ile
çalışmaktan dolayı mutlu
olduklarını ifade eden Erkırtay,
Başkan Ergün’ün engelli
taşımasına uygun araçlar konusuna
hassasiyetle yaklaştığını belirterek,

kendisine teşekkür etti. Salihli
Belediye Başkanı Zeki Kayda da,
ilçelerine hem Manisa Büyükşehir
Belediyesi’nin, hem de Salihli
Belediyesi’nin önemli hizmetler
kazandırdığını ifade etti.

36 araç dönüştürüldü
Değişim ve dönüşümün, artık

Salihli’de de kendisini gösterdiğini
belirten Manisa Büyükşehir
Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “İl
genelinde başlattığımız Toplu
Taşımada dönüşüm hamlemiz
kapsamında 36 aracı teslim
almanın onurunu yaşadıklarını
ifade etti: “Ekonomik, konforlu,
çevreye duyarlı, elektronik bilet
sistemli, araç içi kayıt yapan
kamera donanımı bulunan ve
engelli erişimine uygun, alçak
tabanlı araçlarla değişimi yapıldı.

Bunların bir düzen ve sıra
içerisinde rotasyonlu olarak,
bölgesel havuz sistemi kapsamında
planlanan hat ve güzergâhlarda
çalışması için dönüşüm
çalışmalarımız devam ediyor.
İşletmeci ve şoför kardeşlerimizin
taleplerine de kulak verdik.
Şehiriçinde 36 aracın çalışmasına
karar verildi” dedi.  ■

Salihli’ye 36 Karsan Atak
Manisa toplu ulaşımda dönüşüm projesi kapsamında

Taşımacının gündemi hiç sorunsuz
kalmıyor. Şehirlerarası otobüsçüler
olarak köprü maliyetlerini tartışır ve

çözüm yolu arayışımızı sürdürürken, bir
yandan 40 bin araç kapasitesine sahip
turizm taşımacılarının da yeni sorunlarla
baş başa kaldığını görüyoruz.  Turizm
taşımacıları, terör olayları ve darbe
girişiminden çok fazla etkilenen grup oldu.
Ancak ne hikmetse, taşımacıların yaşadığı
bunca zorluk ve sorun varken, bürokrasi
kolaylıkla yeni sorunlar çıkartıyor.

İşte, 14 Temmuz 2016 tarihinde
İstanbul UKOME’nin turizm araçlarına
yönelik aldığı 5 yaş sınırı kararı. “Siz
şehirlerarası alanındasınız, turizm
taşımacılığı alanıyla neden
ilgileniyorsunuz” diye soranlara hemen
cevap vereyim: Türkiye Otobüsçüler
Federasyonu çatısının altında turizm
taşımacılarına yönelik bir derneğimiz de
bulunuyor. 

TÜRODER 
2 yıl önce kurulan Turizm Otobüsçüleri

Derneği’nin başkanlığını Adnan
Değirmenci arkadaşımız yürütüyor. Ama bu
alanda biz Turizm Taşımacıları Derneği’nin
büyüklüğünü, ağabeyliğini tartışamayız.
Kısa adıyla TÜRODER’i kurma amacımız,
TTDER’e alternatif olmak değil. TTDER
İstanbul ağırlıklı bir örgüt. Bu alanda
1800’ü aşkın belgeli şirket var. 250-300
arasında TTDER üyesi taşımacı var. Biz,
daha ziyade İstanbul dışında illerdeki
turizm taşımacılarının örgütlenme
içerisinde yer almasını sağlamak istiyoruz.
Turizm taşımacılarının Türkiye çapında
örgütlenmesine katkıda bulunmak istedik.
Bunun için de, TTDER’in İstanbul’da
yarattığı bu birikimden yararlanarak
İstanbul dışında faaliyet gösteren turizm
taşımacılarını buluşturmak istiyoruz. 

5 yaş sınırı kabul edilemez 
Önümüzdeki süreçte turizm

taşımacılarının bir federasyona kavuşmasını
da hedefliyoruz. Turizm taşımacılarına
İstanbul UKOME’nin getirdiği yaş sınırı
kabul edilebilir bir durum değil. Ulaştırma
Bakanlığı D1, D2 ve D3 belgelerine bir
düzen getirmiş. Bunun üstüne Büyükşehir
Belediyesi’nin UKOME aracılığıyla ilave
şartlar getirmesine gerek yok. Zaten
otobüsçü her alanda yasa ve mevzuat
kıskacı altında hizmet vermekte zorlanıyor.
Belge ücreti, köprü, otoban, otogar giriş-
çıkış ücretleri ve şimdi de zorunlu olarak
yönlendirildikleri köprü maliyetleri
açısından da sıkıntılı durumda. İstanbul
UKOME’nin turizm otobüsçüsüne getirdiği
yaş sınırının kabul edilebilir bir düzenleme
olduğunu söylemek mümkün değil.  Eğer
sivil toplum örgütleri bu düzenlemeyi
yargıya götürme kararı alırlarsa biz de aktif
olarak yanlarında destek oluruz. 

Turizm taşımacısı olmazsa olmaz 
Biz turizm ülkesi olmak istiyoruz. Bu

önemli bir hedef. Ama şu iyi bilinmeli ki,
turizm, taşımacı ayağı olmadan olmaz.
Çizilen hiçbir hedefe turizm taşımacısı göz
ardı edilerek ulaşılamaz. Turizme katkı
sağlanmak isteniyorsa; hedef, taşımacının
önüne engel koymak değil, onun daha
hızlı, daha verimli çalışmasını sağlamak
olmalıdır.

Herkese iyi haftalar diliyorum… ■

Sami Acerüzümoğlu’nun mutlu günü 
Otobüs sektörünün yakından

tanıdığı ve çok sevdiği Has
Otomotiv Otobüs İkinci El

Satış Müdürü Sami Acerüzümoğlu
kızı Ezgi’yi evlendirmenin
mutluluğunu yaşadı. 24 Eylül

Cumartesi günü gerçekleşen
düğün ile Sami
Acerüzümoğlu ve eşi Gülçin
Acerüzümoğlu’nun kızı Ezgi,
Anıl Terzi ile hayatını
birleştirdi. Acerüzümoğlu
ailesi büyük bir mutluluk
yaşadı. 

Sami Acerüzümoğlu’nu bu mutlu
gününde iş arkadaşları da yalnız
bırakmadı. Has Otomotiv Satış
Müdürü Soner Balaban ve Otobüs
Satış Danışmanı Özden Aydoğdu,
Has Otomotiv İzmir ikinci el otobüs
satış Danışmanı Hüseyin Küçükakın
da ailenin bu mutlu gününü paylaştı. 

Taşıma Dünyası olarak, Ezgi ve
Anıl Terzi’ye ömür boyu mutluluklar
diliyoruz. ■
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TEMSA ürünleri Avrupa’nın birçok
ülkesinde taşımacıların gözdesi
olmaya devam ediyor. TEMSA,

Fransa’da son 2 ayda 45 okul otobüsünü
daha müşterileri ile buluşturdu. Fransa
Bölge Satış Müdürü Çağdaş Adıyeke,
TEMSA’nın ürünlerinin en çok bulunduğu
ülkelerin başında Fransa’nın geldiğini
belirterek, “Fransa pazarında
müşterilerimizle sık sık bir araya gelerek
onların bizden beklentilerini öğrenmeye
çalışıyoruz. Müşterilerin ihtiyaçlarına en
uygun ürünleri pazara sunma çabamız bizi
daha büyük başarılara taşıyan en önemli
etken. Bütün segmentlerde ürün sunmakla
birlikte, okul taşımacılığına yönelik ürünler
geliştirmek, standartları sağlayabilmek çok
kolay değil. TEMSA olarak okul otobüsü
teslimatımızı da hız kesmeden
sürdürüyoruz. Son 2 ayda 45 okul otobüsü
daha teslim ettik” dedi. 

Taleplere uygun ürün…
Pazarın ihtiyaçlarının çok sık

değiştiğine dikkat çeken Adıyeke,
“Biz ‘Fransa pazarında başarılıyız’
diyerek yeni projeler geliştirmekten
kendimizi alıkoymuyoruz. Şunu çok iyi
biliyoruz ki, dünyada değişim çok hızlı.
İhtiyaçlar ve beklentilerde bu değişimle
beraber gelişiyor. Bundan sonraki süreçte
pazara uygun yeni projeler içerisinde yer
almaya, müşteri taleplerine daha geniş
ürün yelpazesi ile cevap vermeye devam
edeceğiz” diye konuştu. ■

TEMSA’dan Fransa’ya
45 okul otobüsü

Yıllık bütçesinin yüzde 4’ünü
Ar-Ge’ye ayıran TEMSA,
yaptığı yatırımın karşılığını

hem otobüs pazarında elde ettiği
liderlik, hem de ARGE Merkezleri
Performans Endeksi’ndeki
sıralama ile alıyor. Toplam 187
çalışanın bulunduğu TEMSA Ar-
Ge Merkezi başarıdan başarıya
koşuyor. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından
yürütülen "2015 ARGE Merkezleri
Performans Endeksi"ne göre
TEMSA Ar-Ge Merkezi, 127 firma
arasında 12’inci oldu. 

“Liderler liginde”
TEMSA Ar-Ge Merkezi’nin bir

yıl içerisinde 61 sıra yükselip
12’nci olmasının TEMSA’nın
yeniliğe ve gelişime verdiği
önemin en önemli kanıtlarından
biri olduğunu söyleyen TEMSA
Genel Müdürü Dinçer Çelik,
“TEMSA, sadece kaliteli ve
konforlu araçlarıyla değil Ar-Ge
Merkezi’yle de sektörün önemli
firmaları arasında. Ar-Ge
Merkezi’nin katkılarıyla
TEMSA’nın ulusal ve uluslararası
pazardaki payını daha da
arttıracağına inanıyorum” dedi. 

Mutluluk verici 
2014 performans endeksinde

117 firma arasından 73’üncü
sırada yerlerini aldıklarını belirten
TEMSA Ar-Ge Direktörü İbrahim
Eserce, “2014 yılında 117 firma
arasından 73’üncü olduk, 2015
yılında ise 127 firma arasından
12’nci olduk. Pazarda TEMSA
ürünlerinin gördüğü yoğun ilgi de
bu yükselişimizi gösteriyor zaten.
Mutluluk verici bir sonuç.
Ülkemizin bugün en çok ihtiyaç
duyduğu, gelecekte büyümesinin
ve gelişmesinin en temel taşını
oluşturacak olan kurumlar Ar-Ge
merkezleri” dedi.

“Hep daha yukarısını
hedefliyoruz” 

İbrahim Eserce, TEMSA Ar-Ge
Merkezi’nin yükselişinin bu
sıralama ile sınırlı olmadığına da
dikkat çekti: “TEMSA Ar-Ge
Merkezi otomotiv alanında,
2015’te 11 firma arasında 2’nciliğe
yükseldi. Fikri Mülkiyet Yetkinliği
sıralamasında ise 11 otomotiv
şirketi arasından 1’inci olduk.
Önümüzdeki süreçte bu
başarımızı kalıcı hale getirmek ve
performans endeksinin genel
sıralamasında daha üst noktaya
çıkmak istiyoruz. Bunun için de
çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz.” ■

Amerika BusCon Fuarı’nda 

TEMSA, TS 35E
aracını tanıttı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Indiana
Eyaleti’nde 19-21 Eylül tarihleri
arasında düzenlenen ve ticari araç

sektörünün önde gelen
organizasyonlarından biri olan BusCon
Fuarı’na TEMSA TS 35E aracı ile katıldı.
TEMSA TS 35E, coach segmentinde fuarın
en fazla ilgi çeken aracı olmayı başardı. 

ABD pazarında hedef büyütüyor 
TS35 modelinin ABD pazarına adım

atmasının ardından 6 yıl gibi bir sürecin
geçtiğine dikkat çeken ABD Bölge Satış
Müdürü Deniz Çetin, “TEMSA, zorlu
Amerika pazarında fark yaratmayı başarmış
bir marka. Şehirlerarası taşımacılık
segmentinde geniş ürün yelpazesine sahip
olan TEMSA, TS 30, TS 35E ve TS 45 serisi
araçlarımızla pazarda yer alıyoruz.
Ürünlerimiz son 6 yılda taşımacıların
büyük beğenisini kazandı. Sadece TS 35
serisi araçlarımızın satışı 500’ü geçti.
Toplam ABD otobüs pazarında hizmet
veren TEMSA marka otobüslerin sayısı ise
1000’e yaklaştı. Gördüğümüz yoğun ilgi
ABD pazarında daha büyük hedeflere
koşmamız noktasında bizi motive ediyor”
dedi. ■

ARGE Merkezleri Performans Endeksi’nde 

TEMSA Ar-Ge Merkezi,
12’nci oldu
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Mustafa
Yıldırım
TOBB Karayolu Yolcu 
Taşımacılığı Sektör 
Meclis Başkanı

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör
Meclisi Başkanı olarak, yolcu taşıyan
bütün unsurları dikkate almak zorunda

olduğumuza inanıyorum. Bu anlayışla ortak
sorunlara, ortak çözümler üretmek amacıyla
bir dizi ziyaret başlatma kararı aldım ve ilk
ziyaretimizi de halk otobüsçülerin bir
bölümünü temsil eden ÖZULAŞ’a
gerçekleştirdik, Sayın Başkan Göksel Ovacık
ve Genel Müdür Sayın İsmail Yolcu ile bir
araya geldik.  Taşımacılık tarafında bulunan
kurumların her birini ayrı ayrı ziyaret
edeceğim. TÖHOB, Sektör Meclisimiz
içerisinde yer alıyor ve özel halk
otobüsçülerini Genel Sekreter Sayın Onur
Orhon temsil ediyor. Halk otobüsçülerini
Onur Bey ile birlikte ziyaret etmek istiyoruz.
Bu ziyarette, spontane geliştiği için, Onur Bey
yoktu yanımızda. Sayın Göksel Ovacık’ın
çalışmalarını dinledik. Tebrik de ettim. Çok
güzel çalışmaları var. Ortak hareket
edeceğimiz birçok alan var. Ödemeler
sorununun yanı sıra ücretsiz taşımalarda da
ciddi sorunları var. Taşıdıkları insan sayısı çok
fazla. 2100 otobüsle bu faaliyeti yürütüyorlar.
Ağır cezalarla karşı karşıya kalıyorlar. Eğitim
ve lisans konusunda ortak adımlar atılabilir.
Teşekkür ediyorum kendilerine. 

Sosyal devlet vatandaşın cebine elini
atmaz. Vergi ve ücretsiz seyahatler ve
indirimler konusunda yapılacak çok iş
olduğuna inanıyorum. Farkındalık yaratma
konusunda medya ile birlikte hareket
edilebileceğini de, halk otobüslerine güvenli
şekilde parklanma alanlarının yaratılması
gerektiği de konuştuk. Ortak sorunlara ortak
çözümler bulmak için birlikte hareket
edeceğiz. Doğru iş yapmak istiyoruz.  

Acentelere yeni bir belge türü 
Şehirlerarası otobüsçülük sektörü,

acenteler yapısı konusunda ciddi sıkıntı
yaşıyor.  Yeni düzenlemelere gidilmesi lazım.
İstanbul’da, şehiriçinde bir firma her yerde F1
almamalı. Bir acentenin altında 50 acente
olmaz, yani acentenin acentesi olamaz. Bir
üst belge yapısı oluşturulmalı. Yeni bir belge
türüne ihtiyaç var. Acil olarak düzenlemeye
alınmalı. Buna başka bir isim verilmesi
gerekiyor. 

Otobüsler transit 
3. Köprü’nün otobüslere zorunlu hale

getirilmesine karşı başvurumuza Ulaştırma
Bakanlığı İşletmeler Daire Başkanlığı
tarafından cevap geldi. Cevaba baktığımızda,
yazımızın hiç okunmadığını gördük. Trafik
güvenliği deniliyor. Ağır vasıtaların hepsini
3’üncü köprüye yönlendirildiğinde kimyasal
yük taşıyan bir araçla yolcu taşıyan aracı aynı
alana itmiş oluyorsunuz. Bir akaryakıt taşıyan
araçla yolcu taşıyan araç aynı yolda seyir
halindeyken yaşanan çok acı kazalar var.
Kuzeyde olan köprünün kış mevsiminde
kayganlık seviyesi artacaktır. Otobüsler,
kamyonlar gibi transit şekilde seferler
yapmaz. Transit müdahalesi yapılıyor
otobüslere. Otobüsler şehiriçinden kalkıp,
şehiriçinden yolcu alıyorlar. 12 km yerine 90
km yol yapıyorlar. Otobüs yolcuları eziyet,
otobüsçüler de maliyet artışının sıkıntısını
yaşıyor. 3’üncü köprü için her gün 60 bin-75
bin aracın bedelini devlet müteahhide
ödemek zorunda. Bu konuda süre uzatımına
gidilmesi lazım. Bizim otobüslerimize küçük
zam yapılarak 2’nci köprüden geçiş izni
verilebilir. Bu da 3’üncü köprü için gelir
demektir, devletin kazancı anlamındadır.
Sübvansiyon sağlanabilir. Zorla olmaz.
Taşımacılar cezaya rağmen 2’nci köprüyü
kullanmaya devam ediyorsa, 2’inci köprü
hem ekonomiktir, ulaşım ekonomisine
uygundur hem de doğru olandır. Sayın
Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız
yoğun gündem içerisinde bu konuya zaman
ayıramadı. Bu konuya vakıf olduklarında
düzeltecekleri inancındayım.  Yanlış hesap
Bağdat’tan döner, ancak ne kadar kısa sürede
dönerse o kadar az yara alacağız.

Ulaşım ekonomisine aykırı 
Turizm araçlarına 5 yaş sınırı ile ilgili

Büyükşehir Belediyesi ile tekrar görüşeceğiz.
Sayın Muzaffer Hacımustafaoğlu bizim haklı
olduğumuzu kabul etti. Gerekirse Sayın Hayri
Baraçlı’ya da konuyu ileteceğiz. Kısa bir
dönemde düzenleme mutlaka yapılacak.
Turizm alanı İETT’nin alanı gibi değil. İETT 5
yaş sınırı koyuyor ama 5 yıl sonra takasa
alıyorlar. Turizmde amortisman süresi 10 yıla
çıktı.  Amortismanı 10 yıl olan bir araç için
siz 5 yaş sonra kullanmayacaksınız derseniz
turizm taşımacılığını bitirirsiniz. Karar
sürecinde görüşlerimiz alınmazsa bu durum
böyle olur. Bir deli kuyuya taş atar, 40 akıllı
çıkaramaz, Engelli Yasasında olduğu gibi. 5
yaş neden niçin? Ben TÜVTURK
muayenesinden geçen bir aracın her alanda
kullanılabileceğini düşünüyorum. Bunun
önüne engel konamaz. İnsan haklarına aykırı.
Ticaretin ruhuna aykırı. Ulaşım ekonomisine
aykırı.  

Herkese iyi haftalar diliyorum. ■

5 yaş sınırı, ticaretin
ruhuna aykırı 

TOBB Karayolu Yolcu
Taşımacılığı Sektör Meclisi
Başkanı ve Tüm Otobüsçüler

Federasyonu Başkanı Mustafa
Yıldırım, Başkan Yardımcısı ve İTO
Meclis Üyesi Tahsin Yücefer,
İstanbul Özel Halk otobüsleri
Anadolu yakasının güçlü firması
Özulaş AŞ Başkanı Göksel Ovacık’a
nezaket ziyaretinde bulunarak,
toplu ulaşım ve kara yolu yolcu
taşımacılığı sektörünün sorunları ile
ilgili görüş alışverişi yaptılar.

İKİ SEKTÖRÜN İLK
BULUŞMASI

Özulaş AŞ Genel Müdürü İsmail
Yolcu’nun da hazır bulunduğu
görüşmede, Başkan Ovacık,
ziyaretten dolayı büyük
memnuniyet duyduğunu belirterek,
özel halk otobüsü sektörü ve Özulaş
AŞ’nin kurumsal yapısı ile
çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ovacık, karayolu yolcu
taşımacılığı sektörünün de büyük ve
güçlü bir sektör olduğunu, ziyaretin
ilk ve tarihi bir olay olduğunu
söyleyerek, misafirlere teşekkür etti.

HEM İNSANLARI HEM KENTİ
TAŞIYOR 

Başkan Ovacık, “Özulaş AŞ, bir
bütün olarak büyük bir hizmet
yarışında. Bu yarışta vizyonumuz
dar olursa, problemlere çözüm
üretemeyiz. İstanbul’a hizmet
kaliteyi ve sürekliliği bünyesinde
içerir. Toplu ulaşım hem insanları
hem de kenti taşır. Kenti hareket
ettirir, kentin temel
dinamiklerindendir. Ülkemizde
sektörel olarak kentiçi toplu
ulaşımın kent ve kentli üzerindeki
etkileri henüz fark edilmeye
başlandı. Özel halk otobüslerine
kimlik ve statü kazandırılarak özel
sektörün önünü rahatlıkla
görebileceği bir ortam
hazırlanmalıdır. Burada amaç sektör
gelişsin ve hizmet kalitesi artsın.
Esas olan da sürdürülebilirlik ve
niteliktir. Gerekli düzenlemeler
yapıldığında sektörün hızla geliştiği
görülecektir. Aslında şehiriçi toplu
taşımaya yapılacak destek, o kente
yapılacak en büyük destektir. Bu
açıdan karayolu yolcu taşımacılığı
sektörüne de verilecek destek tüm
Türkiye’ye verilecek bir destektir.

Güç birliği yaparak ortak
sorunlarımıza çözüm üretebiliriz.
Bu ziyaret iki sektöre de umut ve
heyecan katacaktır” dedi.

ORTAK SORUNLARA BİRLİKTE
ÇÖZÜM 

Özulaş AŞ binası ve tesislerini
çok beğendiğini belirten TOF
Başkanı Yıldırım, kurumsal yapı
içerisinde hizmet verdikleri için
kendilerini kutladı. Toplu ulaşım
sektörü ile karayolu taşımacılığı
sektöründe bir ulaşım standardının
olması gerektiğini söyleyen Başkan
Yıldırım, birlik ve beraberliğin
sorunların çözümünde etkili
olacağını ifade etti: “Her sektörün
ayrı ayrı problemleri var. Bu
problemlerin çözüm noktasında
birlik olacak ve daha güçlü ayakta
duracağız. Yıllardır yapılması
gereken bir ziyareti yaptık, hepimiz
meslektaşız, insan taşıyoruz, ortak
çok değerimiz var, ortak çok
sorunumuz var, ortak olmayan
sorunlarımız daha az. Hepimizin
istediği ve yapamadığı çok iş var,
öncelikle kamu ile ilgili ilişkiler
konusunda düzenlemeler ele
alınmalı. Bakanlıkların,
komisyonların ve diğer kurumların
hak arama konusunda kullanılması
lazım, bundan dolayı güçlerin
birleştirilmesi lazım. Türkiye’de 18-

20 milyon seçmeni olan bu
sektörlerin güç birliğinde olması
gerekir. Hayatın yüzde 30’u
ulaşımdır. Ortak sorunlara, ortak
çözümler üretmemiz gerekir. Örnek
verecek olursak, Büyükşehir ve diğer
belediye sınırlarını da kapsayacak
“Toplu Ulaşım Yasası” çıkarılmalıdır.
UKOME yapısı tüm paydaşların
temsiline imkân verecek, kamunun
ağırlığı azaltılarak ihtisas
komitelerinin görüşlerinin alındığı
bir yapı oluşturulmalıdır.”

Yıldırım, iki büyük sektör olarak
güçlü olmak için birlik beraberliğin
sağlanması gerektiğini belirterek,
“Yönetilen değil, yöneten bir sektör
olarak sektörünün sorunları ve
çözüm önerilerinin tespiti
konusunda çalışmalara aralıksız
devam etmeliyiz. Bu açıdan bu
ziyareti çok faydalı bulduk. Sıcak
ilgilerinden dolayı Özulaş AŞ
Başkanı Göksel Ovacık ve yönetim
kuruluna teşekkür ediyorum” dedi. ■

Turizm Taşımacıları Derneği
Başkan Yardımcısı Mehmet
Öksüz, 2016 yılında turizm
taşımacısının çok zor günler
yaşadığını belirterek, “Biz bu
zor süreci atlatmaya yönelik
arayışlar içindeyken
dünyanın gelişmiş hiçbir
ülkesinde olmayan bir
uygulama İstanbul’da
hayata geçiriliyor. Turizm
aracına 5 yaş sınırı sektöre
büyük zarar verir” dedi.

TTDER Başkan Yardımcısı
Mehmet Öksüz,  İstanbul
UKOME’nin aldığı kararla

hayata geçen 5 yaş sınırının
yaşanan sıkıntıyı daha da
büyüteceğine dikkat çekerek,
“Terör olayları, darbe girişimi
derken turizm sektörü çok zor
günler geçirdi, geçirmeye devam
ediyor. Turizm taşımacısı yaşadığı
zorlukları atlatmanın arayışı

içinde borç yapılandırması, vergi
ertelemesi talep ederken İstanbul
UKOME gelişmiş ülkelerin
hiçbirinde örneği bulunmayan bir
karar aldı. Turizm araçlarına 5 yaş
sınırı getirildi. Bu kararın niye
getirildiğini anlamak mümkün
değil. Bir araç muayene
istasyonundan geçer not alıyor ve
trafiğe çıkmasına yönelik bir engel
yok deniyorsa, buna idare niye
engel koymaya çalışıyor?  Anlamak
mümkün değil” dedi.

Biz bu kadar zengin miyiz?  
5 yaş sınırı ile taşımacının

elinde bulunan araçların yatırım
değerinin bir anda yok edildiğine
de dikkat çeken Öksüz, “Yetkililere
sormak istiyorum: Biz bu araçları
nereye satabiliriz? Türk ekonomisi
bu kadar atıl bir kapasite
yaratacak kadar zengin mi?
Avrupalı 20 yaşandaki otobüsü
kullanmaya devam ederken biz
niye kullanamıyoruz? Üstelik artık
Avrupa standartlarında bir
muayene istasyon yapımız

varken” dedi. 2017 yılının da zor
geçeceğini görebildiklerini
söyleyen Öksüz, “Birçok
arkadaşımızın aracı parklarda atıl
yatıyor. Belediyenin, UKOME’nin
ticaretimizi kolaylaştıracağını
beklerken, yeni zorluklar
oluşturmanın ne anlamı var.
Turizm araçları dolmuş, taksi, özel
halk otobüsü gibi çok fazla km
yapmıyor. Bu araçlar ya turlarda
ya da transferlerde tanımlı
müşteriyi taşıyor. Turizm
sektörüne getirilecek her zorluk,
ekonomiye de büyük darbe vurur”
diye konuştu.

Bu karar düzeltilecek 
TTDER Başkan Yardımcısı

Mehmet Öksüz, yaş sınırı şartının
kaldırılmasına yönelik Büyükşehir
Belediyesi yetkilileri ile
görüşmelerde bulunduklarını
belirterek, “Ben bu kararın bir an
önce düzeltileceğine inanıyorum.
Önümüzdeki günlerde bu kararı
belediye alacaktır” dedi. ■

Yaş sınırı
kararı 
kalkmalı

Turizm Otobüsçüler Derneği
(TURODER) Başkanı Adnan
Değirmenci,  turizm araçlarına

yönelik 5 yaş sınırının taşımacılara ağır
maliyetler yükleyeceğini belirterek,
“İstanbul UKOME hiçbir ilde örneği
bulunmayan bir karar aldı. Hatta bu tür
bir karar, başka ülkelerde bile
uygulanmıyor. Bu karar alınırken zaten
zorda olan taşımacıya yükleyeceği
maliyetler neden görmezden geliniyor?
Yetkililerin böylesi bir karar öncesinde
sivil toplum örgütlerine danışmasını
istiyoruz. Alınan kararları düzeltmek için
daha sonra harcanan emek de ayrı bir
maliyet. Yazık. Bu kadar kolay kararlar
alınmamalı. Terör olayları turizm
taşımacısının işine zaten sekte vurdu.
Her gün yeni bir umutla işine sarılan
taşımacı, bir anda karşısına çıkan kararla
ne yapacağını bilemez hale geldi” dedi.
Belediye yetkilileri ile görüşmelerin
yapıldığına ve bu kararın düzeltileceğine
yönelik sözlerin alındığına da değinen
TURODER Başkanı Adnan Değirmenci,
“UKOME’de alınan karar sadece
UKOME’de değiştirilebilir. İstanbul
UKOME’nin hemen toplanarak bu yanlış
kararı düzelteceğine inanıyoruz” dedi. ■

Turizm aracına

Yaş sınırı 
sektöre 
zarar 
verir 

Adnan DeğirmenciMehmet Öksüz

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanından

Özulaş’a ziyaret

Mustafa
Yıldırım

Göksel
Ovacık

Tahsin
Yücefer

İsmail
Yolcu
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İstanbul UKOME’nin 14
Temmuz 2016 tarihli
toplantısında, minibüs ve

otobüs cinsi taşıtlarla yapılacak
turizm taşımalarına ilişkin bir
karar alındı. Bunun içinde yer
alan, taşıtların 5 yaşı
geçmemesi kuralı çok
tartışılıyor. Biz de bu konu
üzerinde duralım… Öncelikle
belirtelim ki, alınan kararlar
İstanbul il sınırları içinde
yapılacak turizm taşımalarıyla
sınırlıdır. 

İyi hususlar…
Alınan kararlardan biri okul

taşıtlarının, okulların tatili
dönemiyle sınırlı olarak turizm
taşımalarında
kullanılabilmesi… Bu, hem
okul taşıtlarına bu dönemde iş
yaratılması hem de turizm
taşıma talebinin fazla olduğu
yaz döneminde turizm amaçlı
taşıt alınıp kış döneminde atıl
kapasite doğmasının önlenmesi
açısından çok iyi. 

Bu taşımaların sadece
özmal taşıtlarla yapılması da
bence iyi. Klima zorunluluğu da
bu kapsamda görülebilir. Bunun
ötesinde bazı şekilsel hususlar
var ki, tartışmaya bile değmez.

Üzerinde düşünelim…
Alınan kararlardan birisi

taşıtların en az 10 koltuk
kapasiteli olması. Düzenlenen
husus, minibüs ve otobüsle
taşıma olduğuna göre, bunların
10 yaşının altında olma
seçeneği zaten yok. 

Bir başka düzenleme
gerekli teçhizat bulunması ve
çalışır durumda olması
zorunluluğu… Karayolları Trafik
Kanun ve Yönetmeliğine göre
zaten olan bu zorunlulukların
UKOME’de karara bağlanması
abes. 

Bir de ferdi kaza koltuk
sigortası yaptırma şartı var. Bu,
adı geçen sigortanın
mevzuatına göre zaten zorunlu.
Eğer burada yoksa, buraya
eklenmeden bu sigortanın
yapılması zor. 

5 yaş kuralı
Kararlar arasında taşıtların

0-5 yaş aralığında olması da yer
alıyor. İfadenin kötülüğü, 5 yaşı
geçmeme şeklindeki ifadenin
daha doğru olacağının ötesinde
bu kuralın özü çok önemli. 

Mevzuat durumu…
Karayolları Trafik Kanunu ve

Yönetmeliği ile Karayolu Taşıma
Kanununda taşıma güvenliği
dahil, taşımalarla ve araç
kullanımıyla ilgili hemen her
husus düzenlenmiş bulunuyor.
Burada, kullanılacak taşıtların
durumu net biçimde yer alıyor.
Ancak bunlarda taşıtların yaşına
ilişkin bir sınırlama bulunmuyor.
Turizm taşımacılığında, bunlar
dışında özel düzenleme yapma
merakı çok eskidir. Bilinmelidir
ki turizm taşımaları
düzenlenmesi, turizmle ilgili
bakanlığın ve bunun
mevzuatının işi değildir. Yoksa
okul taşımaları Milli Eğitim
Bakanlığının, mal taşımaları
Ekonomi veya Ticaretle ilgili
bakanlıkların işi olurdu vs.
Doğrusu tüm taşımaların UDH
Bakanlığının konusu olmasıdır.
UDH Bakanlığı taşımalardaki
yaş düzenlemesine sadece
Karayolu Taşıma
Yönetmeliğinde yer vermiştir. 

Taşıma yönetmelikleri
Belge türüne göre

kullanılacak taşıtların yaşı
zamanla değiştirilmiştir.
Bugünkü D1 ve D2 ile B1 ve
B2 belgelerine karşılık gelen
yaşlara bakalım: Karayolu
Taşıma Kanunu öncesi
yönetmeliklerde şehirlerarası
taşımalar için 10 yaş,
uluslararası taşımalar için 8 yaş
kuralı bulunuyordu. 

Taşıma Kanunu sonrası yaş
sınırı 16 oldu. Hatta üniversite
raporuyla bunun sonrasında da
kullanım mümkündü. 2009
yılında yapılan Yönetmelik
değişikliğiyle, otobüslere
uluslararası taşımalarda 20 yaş

sınırı getirilirken şehirlerarası
taşımalarda yaş sınırı kaldırıldı. 

Bu arada belge alımını
zorlaştırmak amacıyla ilk
başvuruda veya asgari
özmallarda daha küçük yaşlar
arandığı olmuştur, ancak bu
taşıtlar eskiyince de
kullanılabildi. 

Taşıma güvenliği
Yönetmelik ile yaş sınırı

getirilmesinin nedeni mutlaka
taşıma güvenliği olmalıdır. Buna
yönelik olarak biraz düşük
yaşlar belirlenirken,
ülkemizdeki taşıt muayene
sisteminin Batı standartlarına
getirilmesi ve muayeneden
geçen taşıtların güvenli
olduğunun garanti edilmesi
sonrasında yaş sınırı kaldırıldı.
Sadece uluslararası taşımalarda,
buna ilişkin mevzuat ve
şartlardan kaynaklanan 20 yaş
sınırı duruyor. 

5 yaş sınırı…
UKOME kararında 5 yaş

sınırının gerekçesi belirtilmiyor.
Bunun iki açıklaması olabilir:
Taşıma güvenliği ve taşıma
konforu. Bugün muayeneden
geçen taşıtı güvenli kabul etmek
zorundayız. Aksi halde mevzuat
ile yaş sınırı getirilmesi
düşünülebilir. Tabii ki, güvenlik
İstanbul’la ve turizm
taşımalarıyla sınırlı değil. Eğer 5
yaş adı geçen taşımalar için
doğru olsaydı daha uzak
mesafelere giden ve daha zor
şartlarda görev yapan taşıtlara 3
yaş, 4 yaş gibi daha ağır sınırlar
getirilmeliydi. Acaba doğrusu
bu da UDH Bakanlığı bunu
görmüyor mu? 

Değerlendirme…
Uluslararası ve şehirlerarası

uzak mesafe taşımalarında
aranmayan bir kuralı, iliçi
turizm taşımasında aramak
anlaşılır gibi değildir. Keza
İstanbul için gerekli olan sınır
diğer illerdeki turizm taşımaları
için de gerekli olmaz mı?
Turizm taşımalarında gerekli
olan güvenlik öğrenci ve
personel servis taşımalarında,
belediye otobüsleri dahil iliçi
toplu taşımalarda niye gerekli
olmasın? Bunlarla taşınan
insanlar önemli değil mi? Keza
İstanbul’da otobüs dışı taşımalar
özellikle de taksiler niye
düşünülmez? 

Karayolu taşıma mevzuatı
İstanbul dahil tüm Türkiye’de
geçerlidir. İller buna aykırı
kararlar almamalıdır, alamazlar.
Belediye kanunları ile
belediyelere ve UKOME’lere
verilen yetkiler yanlış
yorumlanmamalıdır. Buradaki
kelimelere dikkat edilirse bu
türden hakların olmadığı
görülür. Dolayısıyla 5 yaş
sınırının hukuki bir yanı ve
mantığı yoktur. 

Canım, fena mı?
Şüphesiz ki insanlar ve bu

kapsamda turizm taşımasına
konu olanlar iyi şeylere layıktır.
Ancak bu düşünce her şeyin
lüks olması zorunluluğunu
getirmez. Yoksa bütün belediye
otobüsleri yepyeni olmalıdır.
Taşıma güvenliğine ilişkin temel
kurallar ilgili mevzuatta yer
almıştır. Bunun ötesinde konfor
artırıcı iyileştirmeler zorlama
konusu yapılmayıp piyasaya
bırakılmalıdır. Paşa gönlü
yepyeni, klimalı, altın
kaplamalı, havyar ikramlı
otobüs isteyenler piyasadan
bunu bulup kiralayarak bununla
seyahat edebilirler. Ancak bu
keyif herkese zorlama şekline
dönüştürülemez. Aksi doğru
olsaydı, Karayolları Trafik
Kanununa, “taşıtlar 5 yaşından
sonra kullanılamaz” kuralı
konurdu. Şimdi ne yapılıyor?
Eski taşıtların kullanımı
yasaklanmayla değil, hurdaya
ayırmanın teşvikiyle önlenmeye
çalışılıyor. Bu kural, bir kez
daha düşünülmeli. Yoksa ben
de lüks belediye otobüsü
istiyorum. ■

zeki.donmez@tasimadunyasi.com

Dr. Zeki
Dönmez

Otobüsün yaşını
sormak ayıptır!
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İstanbul UKOME’nin turizm
araçlarına yönelik aldığı 5
yaş sınırının sektöre büyük
zarar verdiğine dikkat çeken
Hasan Bayram, “Bu kararın
niye alındığını anlamak
mümkün değil. Dünyanın
hiçbir ülkesinde bu tür bir
uygulama yok. Belediye
yetkililerinin yanlış
yönlendirildiğini
düşünüyorum. Bu kararın
bir an önce düzeltileceğine
de inanıyorum” dedi.  

İstanbul Turizm Seyahat
Acenteleri Derneği (TUSAD)
Başkanı Hasan Bayram ile bir

ara araya gelerek, İstanbul
UKOME’nin 14 Temmuz 2016
tarihinde aldığı turizm araçlarına
yönelik 5 yaş sınırının ve turizm
taşımacılarının sorunlarını
değerlendirdik. 

3 bin üye 
TUSAD Derneği’ni bir yıl önce

kurduklarını, hem genel olarak
hem de Arap turistlere yönelik
hizmet veren acentelerin
yaşadıkları sorunlara çözüm
bulmayı amaçladıklarını belirten
Başkan Hasan Bayram,
“Derneğimizi genel turizm
sektörüne ve Arap turistlere
hizmet veren acentelerin
yaşadıkları sorunlara çözüm
bulma amacıyla kurduk.
Üyelerimiz arasında acentelerin
yanı sıra taşımacılar da var. 3 bin
dolayında üyemiz var. Yaşanan
sorunların temelinde uzun vadeli
bir turizm programımızın
olmaması yatıyor. Seyahat
acentesi, turistlerin sorunlarına
çözüm bulmak için çaba gösterse
de denetimlerde ve mevzuatlarda
yaşanan çelişkiler nedeniyle
bazen sorunlar çıkıyor” dedi.

Daha iyi hizmet için…
14 Temmuz 2016 tarihinde

İstanbul UKOME’nin şehiriçinde
hizmet veren turizm araçlarına
yönelik 5 yaş sınırının sektörde
büyük bir sıkıntı yarattığını
vurgulayan Hasan Bayram,
“Belediye yetkililerine bu iş VIP
şekilde yapılıyor denildi, onlar da
5 yaş sınırı konulursa daha iyi
hizmet verilir gibi bir anlayışa
kapıldı. Size 2007-2008 model
araçlarımızı da göstereyim, 2016
modelden aşağı kalır bir yanı yok.
Bizim araçlarımız çok fazla km
yapmıyorlar. Kısa mesafede ve
müşteri olduğunda çalışıyorlar.
Günde 4-5 saat çalışıyor.
Taksilerde 5 yaş şartı var deniliyor,
ama biz taksiler gibi çalışmıyoruz.
Biz tanımlı müşteriyi taşıyoruz.
Bir taksi 24 saat yol yapıyor. O araç
zaten 5 yılda km olarak bitiyor.
Taksi ile VIP turizmi
karşılaştırmak doğru değil.
İstanbul’da 4 bin dolayında araçla
VIP turizm işi yapılıyor. Eğer
belediye 5 yaşta diretirse,

araçların yüzde 75’i
sistemden çıkmak zorunda
kalacak. 10 yaşta olursa yüzde 20
civarında aracın sistemden
çıkması söz konusu” dedi.

Yaş sınırı olmamalı 
5 yaş sınırı uygulamasının

gelişmiş ülkelerde değil, turizm
anlamında daha geride kalmış
ülkelerde uygulandığını
gördüklerini de belirten Hasan
Bayram, “İran’da, Afganistan,
Pakistan’da uygulandığını
duyduk. Ancak Avrupa’da böyle
bir uygulama yok. Hatta yaş sınırı
yok. Türkiye araç muayenesi
alanında Avrupa seviyesinde,
trafikte hizmet vermesi mümkün
olmayan bir aracın muayeneden
geçmesi çok mümkün değil. Biz
de yaş sınırının olmamasını talep
ediyoruz” dedi.  

60 gün bağlanıyor 
Son 20 gündür yapılan

denetimler sonucunda 60’a yakın
araca 5 yaş ile ilgili cezalar
kesildiğini açıklayan Hasan
Bayram, “Bu karar 14 Temmuz
2016 tarihinde alındı. Darbe
girişimi olunca uygulamaya
başlanılmadı ama son 20 gündür
ciddi manada araba bağlanıyor. 5
yaş sınırına uymayan araçlar 60
gün bağlanıyor ve 2 bin 600 TL
ceza kesiliyor. Şu ana kadar 60’a
yakın araca ceza kesildi. Aslında
bu yönde bir düzenlemenin
işareti Şubat 2016’da verildi.
Çünkü o tarihten itibaren belge
yenilemeleri yapılmamaya
başlandı. O tarihten beri sıkıntı
yaşanmaya başladı. Ancak belge
verilmediğini biz Emniyete
anlattık, bir süre anlayışlı
davranıldı. Ama ilk ceza 20 gün
önce kesildi” dedi. 

Otomobille VIP taşımacılık 
Otomobille VIP turizm işinin

yapılabilmesinin de önünün
açılması gerektiğini vurgulayan
Bayram, “Balayı için bir çift
geliyor. Bizden lüks bir otomobil
talep ediyor. Onu alamıyoruz. Bir
prens geliyor. Bir şirket yöneticisi
geliyor. Otomobil isteniyor ama
gönderemiyoruz. 9+1 veya 2-3 kişi
için kocaman araçları göndermek
durumunda kalıyoruz. Turizm
taşımacılığında VIP
taşımacılığının da otomobille

yapılabilmesinin önünün açılması
şart. Turizme engel koymak değil,
geliştirmek için çaba göstermek
gerektiğine inanıyoruz. Birçok
araç bağlandı. Prens bile
arabadayken aracı bağlananlar
var. Taksiciler biz bu talebi
yaptığımızda yanlış anlıyorlar. Biz
belirli bir müşteriyi taşıma işini
yapıyoruz, onların alanına
giriyoruz diye algılamasınlar”
dedi.

Bu karar düzeltilecektir
İBB Genel Sekreter Yardımcısı

Muzaffer Hacımustafaoğlu ile
çözüme yönelik bir görüşme
yaptıklarını da ifade eden Hasan
Bayram, “Bizim görüşlerimizi
dinlediler. Bu kararın
düzeltilmesine yönelik çaba
göstereceklerini açıkladılar.
Kendilerini kararın yanlış
olduğuna dair ikna edebildiğimizi
düşünüyoruz. İlk UKOME
toplantısında bu kararın
düzeleceğine inanıyoruz. Biz yaş
sınırı olmamasını, ancak olacaksa
da özellikle 9+1 koltuklu VIP
turizm işi yapan araçlarda 10 yaş
sınırlamasının olmasını talep
ediyoruz ” diye konuştu.    

Suriyeliler VIP taşıma işinde 
Yaşanan düzenlemelerin yanı

sıra Suriyelilerin de bu işe
girmesinin getirdiği sorunları
yaşadıklarını belirten Hasan
Bayram, “Suriyeliler bu alana
adım attı. Hiçbir belge olmadan
bu işi yapıyorlar. 2 bin dolayında
bu işi yapan var. Üstelik araçları
da çok eski model. Polis
durdurduğunda ise akrabaları
olduğunu söylüyorlar. Ama çok
ciddi şekilde bu işi yapan Suriyeli
var” dedi.

2016’da yüzde 25 düşüş 
Arap turist sayısında bu yıl

yüzde 25 düşüş yaşandığına
dikkat çeken Hasan Bayram,
“2016 yılı genel olarak düşüşle
geçti. Yüzde 25 düşüş var. Arap
turist sayısında
2015 çok iyiydi. 800
bin turist gelmişti.
Darbe girişimi,
terör olayları Arap
turistlerin gelişini
de etkiledi. Arap
turistler İstanbul’a
geliyor ilk önce
Bursa-Yalova,
Trabzon gibi
şehirlerimize
dağılıyor. En çok,

Sultanahmet, Adalar, Uludağ,
Sapanca Gölü’nü ziyaret
ediyorlar. En çok et yemekleri,
mezeleri ve Karadeniz
yemeklerini çok seviyorlar. Suudi
Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar
gibi ülkelerden geliyorlar.
Türkiye’ye gelen Arap turistler
diğerlerine göre çok fazla döviz
bırakıyor. Bir Arap turistin
ülkemizden 140 bin TL kargo
parası verdiğini biliyorum. Arap
turistlerin yüzde 80’i VIP. Irak ve
Libya güvenlik gerekçesi ile vize
konulması da turist sayısını da
etkileyen bir durum oldu” dedi.

Yatırım danışmanlığı da
yapıyoruz  

2017 yılından turizm
açısından umutlu olduklarını
belirten Hasan Bayram, “Biz
turistleri sadece taşımıyoruz,
yatırım danışmanlığı da
yapıyoruz. Arsa, daire alımları, iş
kurma konusunda
yönlendirmeler yapıyoruz. Bizim
yönlendirmemizle çok sayıda ev
alan Arap turist var. Ev alsalar da
VIP taşıma talep ediyorlar” dedi.

Yeni havalimanında park
alanı 

İnşası süren havalimanında
turizm taşımacılarına yönelik bir
park alanı istediklerini de belirten
Hasan Bayram, “Yılda 150 milyon
yolcu taşıma kapasitesine
ulaşacak bir havalimanında,
turizm taşımacılığına yönelik bir
park alanı tahsis edilmesini
bekliyoruz. Bu bizim de ülkemizin
de turistlere sunduğu hizmet
kalitesini artırır” diye konuştu.  

Biz plaka falan istemiyoruz
Hasan Bayram, servisçilerin

plaka tahdidi isteklerini de
değerlendirdi: “Biz plaka falan
verilsin istemiyoruz. Bizim işimize
yaş şartı gibi veya farklı bir
düzenleme ile engel çıkartılmasın
yeter.” ■

Turizm araçlarına 
yaş sınırlaması kalksın 

İstanbul Turizm Seyahat Acentaları Derneği (TUSAD) 
Başkanı Hasan Bayram: 

■ Erkan YILMAZ 

Hasan
Bayram
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Otokar, dünyanın dört bir
yanında ilgi gören Sultan'ın 20
bininci aracını üretim
bandından indirdi. Tasarım ve
teknik özellikleri ile Türkiye'nin
yanı sıra Almanya, İtalya ve
İspanya gibi ülkelerde de büyük
beğeni toplayan Sultan'ın 20
bininci aracı Fransa yolcusu
oldu. 

Son 7 yıldır Türkiye’nin en çok
satılan küçük otobüs markası
olan Otokar, ilkini 2002 yılında

ürettiği Sultan’ın 20 binincisini,
çalışanlarının da katıldığı 4 Ekim Salı
günü Adapazarı fabrikasında
düzenlenen özel bir törenle üretim
bandından indirdi. Türkiye’nin yanı
sıra Fransa, Almanya, İtalya ve
İspanya gibi ülkelerde büyük beğeni
toplayan Sultan’ın 20 bininci üretim
törenine Otokar Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Halil İbrahim Ünver,
Genel Müdür Serdar Görgüç, Genel
Müdür Yardımcısı Basri Akgül, Otokar
yöneticileri de katıldı.

40’tan fazla ülkeye ihraç 
Otokar Sakarya fabrikasında

gerçekleştirilen törende, Sultan
otobüslerinin Navigo ismi ile başta
Avrupa olmak üzere 40’tan fazla
ülkeye ihraç edildiğine dikkat çeken
Genel Müdür Serdar Görgüç, 20
bininci Sultan’a ilişkin
değerlendirmeler yaptı: “Otokar ürün
olarak, hem askeri hem ticari araçlarla
büyük bir mamül gamımız var.  Ama
işimizi ciddiye aldığımız,
yaptıklarımızla, başarılarımızla gurur
duyduğumuz, detaylara önem
verdiğimiz, ürünlerimize ülkemize ve
müşterilerimize gurur kattığımız bir
şirket Otokar.  Çalışmalarımızla daima
en iyiyi hedefliyoruz. Daha iyisini ve
daha doğrusunu yapmak için çaba
sarf ediyoruz.

Otokar 1963 yılında kurulmuş.
Türkiye’de ve Avrupa’da ilk küçük
otobüsü yapan şirket. 2000 yılı
başında yine küçük otobüs üretimine
yönelik bir karar aldık. Pazara yepyeni
bir ürünle çıkmak kolay olmadı.
Otobüsçülerle, bayilerle konuştuk.
Çok derin bir pazar araştırması yaptık.
Uzun bir geliştirme süreci geçti. 2002
yılı sonunda pazara verildikten sonra
hemen bir yıl sonra pazarda ikinci
oldu.  Kullanıcılar araçtan memnun
kaldı. Sultan, yaygın ve beğenilen
ürünü oldu.  Son 7 yıldır en çok
beğenilen ürün olmasını pazar
rakamları ile görüyoruz.  Bu da bizleri
çok mutlu ediyor. 2016'nın ilk sekiz
ayında otobüs satışlarımız yüzde 35
arttı. Biz Sultan’ı devreye aldıktan
sonra başarısının Türkiye ile sınırlı
kalmamasını istedik, ihracatına
başladık. Başta Avrupa ve tüm civar
ülkeler olmak üzere Kuzey Afrika’ya
satılan Türkiye’nin en çok ihraç edilen

küçük otobüsü
oldu. Fransa’da
kendi
segmentinde en
çok tercih

edilen bu küçük otobüs, 40’tan fazla
ülkenin yollarında her gün
milyonlarca insanı taşıyor. Bu yıl
özellikle Fransa, İtalya, Almanya,
Romanya ve Malta pazarlarında
önemli filo satışlarına imza attık.”

20 bininci Sultan Fransa’ya 
Serdar Görgüç, 20 bininci

Sultan’ın Fransa’ya ihraç
edildiğini de açıkladı: “Bugün 20
bininci Sultan’ı üretmenin
mutluluğunu yaşıyoruz.
Hayallerimizi gerçeğe dönüştüren
bir ürün Sultan. Bu ürettiğimiz

Sultan ihraç edilecek. Sultan,
yurtdışında Navigo adıyla biliniyor.
Araç Lyon’daki fuara katıldıktan sonra
sahibine teslim edilecek” dedi.

Sultan ile ne kadar övünsek
azdır 

Başarının arkasında tüm Otokar
çalışanlarının olduğuna dikkat çeken
Serdar Görgüç, “Sultan, Otokar’ı
geleceğe taşıyan en önemli
ürünlerden birisi. Sultan ile ne kadar
övünsek azdır. Ama bu başarının
arkasında tüm Otokar çalışanları var.
Bütün bu başarımızda sizlerin tek tek
imzası var. Başarımız tek bir ürünle
sınırlı değil.  Bu yıl körüklü
otobüsümüz de devreye girdi. 18
metre ve 18.75 metre ebadındaki
otobüsümüz İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin filosunda kullanılıyor.
Gayet başarılı sonuçlar alıyoruz.
Değişik ürünlerle en başarılı şekilde
Otokar’ı temsil etmeye çalışıyoruz.
Pazardaki olumsuz gelişmelere
rağmen, yılın ilk 8 ayında satılan her 4
otobüsten biri Otokar. Başarımızı yeni
pazar payları ile büyütüyoruz.
Başarımızı hem Türkiye’de hem
yurtdışında sürdürüyoruz.  Araçların
imalatında, satış sürecinde ortak
başarıya ulaşmamızda desteği katkısı
olan her Otokar çalışanına teşekkür
ediyoruz. 20 bininci Sultan hem
Otokar’a hem sektöre hayırlı uğurlu
olsun” dedi.

Ar-Ge’ye 310 milyon TL 
Serdar Görgüç, Ar-Ge alanına

ayırdıkları bütçeyi de açıkladı:
“Otomotiv alanında Türkiye'nin en
başarılı Ar-Ge
merkezlerinden
birine

sahibiz. Son 10 yılda Ar-Ge’ye 310
milyon TL ayırdık. Bu alanda
gerçekleştirdiğimiz yatırımlar,
müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarına
daha uygun ürünler geliştirmemizi ve
daha hızlı adımlar atmamızı sağlıyor.” ■

Otokar üretti  
 

20.000’inci Sultan Fransa’ya ihraç edildi 

Sultan’ın üretiminde yer alanlar
adına en eski çalışan olan
Ahmet Gündüz’e Otokar
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İbrahim Halil Ünver ve Genel
Müdür Serdar Görgüç bir plaket
sundu. Daha sonra 20 bininci
Sultan banttan indirildi.

"Başarı Hepimizin" panosuna
ilk imzalar Otokar Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Halil
İbrahim Ünver ve Genel Müdür
Serdar Görgüç'ten...

Serdar Görgüç

Serdar
Görgüç

İbrahim
Halil

Ünver

Basri
Akgül

İzmir ESHOT
için üretilen 100
Körüklü Sultan

otobüsten birisi
daha yola

çıkıyor.

Tasarım ve teknik
özellikleri ile
Türkiye'nin yanı sıra
Almanya, İtalya ve
İspanya gibi ülkelerde
de büyük beğeni
toplayan Sultan'ın 20
bininci aracı Fransa
yolcusu oldu. 

Basri
Akgül
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Dunyası
Lojistik Ekol, mevcut iş hacminin önemli bir payını

oluşturan otomotiv parçası lojistiğindeki
uzmanlık ve tecrübesini Ekim 2016 itibarıyla

Bitmiş Araç Lojistiği hizmetine de taşıyacak.
Ekol’ün bu yeni hizmet kolunun başına ise
sektörün deneyimli ismi Ufuk Keçecioğlu, Bitmiş
Araç Lojistiği’nden Sorumlu Genel Müdür olarak
getirildi.

Bitmiş Araç Lojistiği Genel Müdürü olarak
atanan Ufuk Keçecioğlu, 2001 yılından bu yana
Omsan Lojistik bünyesinde farklı üst düzey
pozisyonlarda bulundu. 28 yılı aşkın sektör
tecrübesi bulunan Ufuk Keçecioğlu, profesyonel
kariyerine Uyum Tekstil’de adım attı. Keçecioğlu,
Profilo Holding’teki kısa tecrübesi ardından 1993-
2001 yılları arasında Tofaş’ta lojistik alanında
görev yaptı. ■

“International Best in Biz Awards” 

OMSAN Gümüş
Ödül’ün sahibi oldu
OMSAN, bu yıl 6’ıncısı düzenlenen

“International Best in Biz Awards 2016”da,
“Yılın Sosyal -  Çevresel Açıdan En Sorumlu

Şirketi” kategorisinde Gümüş Ödül’ün sahibi oldu.
“Uluslararası Best in Biz Ödülleri 2016”da, 30’un
üzerinde ülkeden ve çeşitli sektörlerden 270 kamu ve
özel şirket aday olarak değerlendirildi. Ödül
sahipleri,  basın temsilcileri ve sektör uzmanlarından
oluşan uluslararası bir jüri tarafından seçildi. Aldığı
ödülle OMSAN, uluslararası ödüllerine bir yenisini
daha eklemiş oldu.

OMSAN’ın “Uluslararası Best in Biz Ödülleri
2016”da Gümüş Ödül’e layık görülmesinden ötürü
memnuniyetini dile getiren
OMSAN Lojistik Genel
Müdürü Doç. Dr. M. Hakan
Keskin,  OMSAN’ın sektöre
kazandırdığı yenilikçi
projelerin ve
sürdürülebilirlik
uygulamalarının sadece
Türkiye’de değil, Dünya’da
da hak ettiği ilgiyi
görmesinin kendilerini
mutlu ettiğini belirtti. ■

Mobil Delvac’tan kamyonculara

Uzun Yolda Zinde Kalma Rehberi

Çayırova’daki GEFCO
Lojistik Merkezi’nde
gümrüklü ve gümrüksüz

alanlarda depolama hizmeti
veren GEFCO Türkiye, Schaeffler
Türkiye için de gümrüksüz depo
hizmeti vermeye başladı. Üç yıl
sürecek anlaşma kapsamında,
Schaeffler’e dedike olan depo
alanının raf sistemleri projeye
uygun olacak şekilde özel olarak
tasarlandı. Etrafı çevrilerek giriş
çıkışların kısıtlandığı depo
alanında, kameralı güvenlik
sistemi de yer alıyor.

GEFCO Türkiye Satış ve
Pazarlama Direktörü Serkan

Çelik, “GEFCO’nun lojistik
mühendisliği alanında önemli bir
deneyimi bulunuyor. Bu
deneyimden gelen uzmanlığımız
sayesinde Schaeffler’le olan
değerli işbirliğimizin uzun süre
devam edeceğine inanıyorum.
Schaeffler’in yeni depo çözüm
ortağı olarak GEFCO’yu seçmiş

olmasından dolayı tüm çalışanlar
olarak çok mutluyuz” dedi. ■

BP Türkiye’de 

İki yeni atama
BP

Türkiye’nin,
Akaryakıt

Türkiye Perakende
Liderlik Ekibi
organizasyonunun
yeni yapılanması
kapsamında uzun
yıllardır şirkette
farklı pozisyonlarda
görev yapmakta olan iki üst düzey yönetici, yeni
görevlere atandı. Performans ve Planlama Müdürü
olarak görev yapan Erol Varlık, Akaryakıt Türkiye
Bayi Satış Müdürü
oldu. Akaryakıt
Türkiye Satış
Müdürü olan Yiğit
Meral ise Akaryakıt
Türkiye Yatırım
Müdürü görevini
devraldı. Erol Varlık
ve Yiğit Meral, bu
görevlerinde
Akaryakıt Direktörü
Martin Thomsen’a
bağlı olarak
çalışacaklar. ■

Ekol, Bitmiş Araç Lojistiği’ne giriyor 

GEFCO Türkiye 

Müşterilerine Schaefer’i de ekledi 

Erol Varlık

Yiğit
Meral

Mobil DelvacTM, ‘Mobil
Delvac Dostları’ programı
kapsamında kamyon
sürücüleriyle buluşmaya
devam ediyor.  

Bu yıl, kamyonculara verilen
yakıt tasarrufu, taşıt
güvenliği ve motor koruması

eğitimlerine ek olarak, sürücülerin
uzun yolda zinde kalmalarını
sağlamak için hazırlanan ‘Mobil
Delvac Dostları - Uzun Yolda
Zinde Kalma Rehberi’ de
programa eklendi.

‘Mobil Delvac Dostları - Uzun
Yolda Zinde Kalma Rehberi’nde
TechnoGym Wellness Institute
Medikal Egzersiz Uzmanı Yrd.
Doç. Dr. Türker Bıyıklı ve Uzman
Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı,
uzun yolda seyahat eden

sürücülere, yolculuklar arasındaki
molalarda uygulayabilecekleri
basit egzersiz hareketleri öneriyor
ve gün boyu enerjilerini
korumalarını sağlayacak beslenme
programları hakkında bilgiler
veriyor.

Sekizinci yılındaki Mobil
Delvac Dostları programını bu yıl

kamyon şoförlerinin uzun yolda
zinde kalmalarını göz önünde
bulundurarak devam ettirdiklerini
belirten ExxonMobil Türkiye
Pazarlama Müdürü Gamze
Bozkurt “Her yıl düzenlediğimiz
Mobil Delvac Dostları
programımız sayesinde,
Türkiye’nin pek çok yerinden
binlerce kamyon şoförü
dostumuzla bir araya geliyoruz.
Onları, iş stresinden biraz olsun
uzaklaştıracak etkinlikler organize
ederek moral desteği sağlamaya
çalışıyoruz.  Bu yıl sürücülerin
yolda zinde kalmalarını
sağlayacak ve kolaylıkla
uygulanabilecek önerilere
yoğunlaştık. Hazırladığımız
rehberle sürücülerin seyirlerini
güvenle sürdürmelerini
hedefliyoruz” dedi. ■

Daimler AG yönetimi tarafından
tanımlanan çevre ilkeleri
kapsamında faaliyetlerini sürdüren
Mercedes-Benz Türk, Aksaray
Kamyon Fabrikası’ndaki atık
sistemini tamamen yenileyerek Yeni
Atık Yönetim Merkezi’ni açtı. 

Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Aksaray
Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa
Karahancı, Aksaray Çevre ve

Şehircilik İl Müdürü Hüsnü Yıldız ve
Mercedes-Benz Türk Kamyon Direktörü
Prof. Dr. Frank Lehmann’ın katılımlarıyla
açılan yeni merkez 370 bin Avro’luk
yatırımla oluşturuldu. 

Sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir
üretim felsefesi ile üretimin her adımında
çevre korumaya büyük önem veren, buna
göre proses adımlarını şekillendiren ve
teknolojiyi seçen Mercedes-Benz Türk’ün
atık yönetim sistemlerine yapılan
yatırımların toplam maliyeti, Aksaray
Kamyon Fabrikası Yeni Atık Yönetim
Merkezi projesi ile birlikte 700 bin
Avro’nun üzerine çıktı. 

Çevre korumacı bir fabrika
Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon

Fabrikası’nda üretim aşamasında oluşan
tüm atıklar, oluştukları noktalarda
“tehlikeli”  ve “tehlikesiz” olmak üzere iki
ana gruba ayrılarak, yasal mevzuata uygun
taşıma araçlarıyla Yeni Atık Yönetim
Merkezi’nde toplanıyor. Bu yöntemle
atıkların fabrika içinde taşınması
kolaylaştırılırken merkezi atık mahallinde
de daha fazla yer kazanmak mümkün
oluyor. Atıkların ayrı toplanması için
geliştirilen yeni pres konteynerler, iş
adımlarını azaltarak hem ergonomi hem de
iş yükü açısından çalışanlar lehine
kolaylıklar sağladı. Yeni pres konteynerler
sayesinde bertaraf nakliye sayısı yüzde 70
oranında düşürülerek önemli oranda CO2
tasarrufu sağlandı. Atık sahasında
uygulamaya alınan yeni yöntemlerden biri
de boya çamuru biriktirmede kullanılan
tank konteynerleri oldu. Bu uygulama
sayesinde boya çamurlarının daha kolay
depolanması ve bertaraf işlemini yapan
firmaya daha güvenli nakli sağlandı.

Çevresel ve ekonomik kazanım
Su ve toprakta oluşabilecek kirliliği

önleyen, kimyasal reaksiyonların neden
olduğu olumsuz etkileri ortadan kaldıran
proseslerin uygulandığı Yeni Atık Yönetim
Merkezi önemli çevresel ve ekonomik
sonuçlar getirdi: 

• Atık sahasında yer tasarrufu sağlandı,
• prosesler optimize edildi,
• çalışanlara daha ergonomik ve uygun

çalışma ortamı hazırlandı, 
• yeni pres konteynerler sayesinde

nakliye sayısı azaltılarak maddi ve çevresel
kazanç sağlandı,

• nakliye sayısının azalmasıyla CO2
salınımı aylık bazda % 70 oranında azaldı,
riskler azaldı ve çalışanların çevre bilinci
arttı.

Atık yönetimi ve enerji yönetiminden
oluşan Çevre Yönetimi Sistemi kapsamında
ise Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 2015 ile
2016 yılları içinde tüm aydınlatma sistemi
yenilendi, ısı yalıtımı güçlendirildi, imalat
ve fabrika tesislerinde ekipmanlar optimize
edilip yenilenerek verimlilik artırıldı.
Yenileme ve güçlendirme çalışmaları
sonucunda CO2 salınımı 2014 yılında 1620
ton, 2015 yılında ise 563 ton azaldı. 2016
yılında ise 800 tonun üzerinde bir düşüş
bekleniyor. 

Kimyasal ambarı
Yeni Atık Yönetim Merkezi yanına

ayrıca 1,5 milyon Avro’luk yatırım yapılarak
Yeni Kimyasal Ambarı kuruldu. Tüm
kimyasalların (boyalar, yağlar, tiner gibi
malzemelerin)  kapalı alanda korunduğu,
536 metrekare alan üzerine kurulu Yeni
Kimyasal Ambarı ile yasal mevzuata uygun
havalandırma, ısıtma, soğutma sistemleri,
patlamaya karşı koruma ve zemin
sızdırmazlığı donanımlarına sahip depolar
oluşturuldu. 

İş güvenliği… 
İş sağlığı ve güvenliğine verilen önemin

bilinci ile yangına dayanımlı duvar ve
kapılar, yangın söndürme, yangın algılama
sistemlerine ek olarak patlamadan
korunma sağlamak için depoya LEL
LowerExplosionLimit, yani alt patlama
sınırı dedektörü sistemi takıldı. Ayrıca
depo içerisindeki tüm elektriksel
ekipmanlar patlamaya karşı korumalı
olarak seçildi. Çevre standartlarına uygun
biçimde kimyasal malzeme deposu için kör
rögar, iletken ve sızdırmaz epoksi zemin
uygulaması yapıldı. Hava kaynaklı soğutma
ünitesi yerine su kaynaklı soğutma ünitesi
kullanıldı ve odalar arası yönlendirilebilir
havalandırma sistemi sayesinde ilk yatırım
maliyetlerinden ve işletme maliyetlerinden
tasarruf sağlandı.

Çevre eğitimleri devam ediyor
Mercedes-Benz Türk’ün tüm üretim

tesislerinde uygulanan Çevre Yönetim
Sistemi kapsamında Aksaray Kamyon
Fabrikası Atık Yönetim Merkezi
çalışanlarına “Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık
Yönetimi ile Atık Sahasının İşletilmesi”
başlıklı saha uygulamalı eğitimler verildi.
Bunun yanı sıra 2015 ve 2016 yıllarında,
fabrikada çalışma yapan taşeron firma
çalışanları dâhil olmak üzere, toplam 2.800
çalışana çevre bilgilendirme eğitimi verildi. ■

Yeni Atık Yönetimi Merkezi açıldı
Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası

Ufuk
Keçecioğlu




