
● Saim İliçoğlu:
“Yönetmelik, sektörün
de ihtiyaçlarına cevap
verecek şekilde
sadeleştirilecek.
Tıkandığımızı gördük.
53 adet olan belge sayısı
azalacak. Bu yapı artık
yönetilemez hale geldi. Belge
ücretleriyle ilgili gerekli
iyileştirmeleri de yapacağız. Yeni
Yönetmelik yılın ilk yarısına kadar
mutlaka çıkacak. Bu konuda
desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

BELGE SAYISINI
AZALTACAGIZ

Yıl: 6  •  Sayı: 265  •  13 - 19 Şubat 2017  •  Fiyatı: 50 Kr www.tasimadunyasi.com

Dunyası
Tasıma

editor@tasimadunyasi.com

Hızlı, Güvenli, Çevreci ve Sürdürülebilir Taşımacılık

twitter.com/tasimadunyasifacebook.com/tasimadunyasi GÜNEŞLİ 
P P 2

İSTANBUL

G
a
z
e
te

s
i

Sahada 100 Savaş
Yerine; Masada 1 Savaş
Kazan

Dr. Zeki
Dönmez

Prof. Dr.
Mustafa
Ilıcalı

Salim 
Altunhan

Akif
Nuray

Olmayacak duaya
amin…

Isuzu ihracat lideri  ■ 2’de
Mercedes-Benz Actros  ■ 3’te
Kamil Koç Kaptan Akademesi ■ 4’te
Temsa Prestij: Akaryakıta hodri
meydan ■ 5’te
Az yakan çok kazandıran
2017 model Tourismo’lar ■ 12’de2’de

Başrol oyuncuları
sahneye!

9’da 2’de

Ulaştırma 
Politikalarının Gelişme
Eğilimleri -1- 8’de

6 - 7’de

Ekrem
Özcan

Otomotiv
Teknolojilerinde Dışa
Bağımlılık8’de

Kış lastiği Trak
Kanununda…

9Şubat 2017 tarih ve 29974 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan 687
karar sayılı Olağanüstü Hal Kapsa-

mında Bazı Düzenlemeler Yapılması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
menin ikinci maddesinde kış lastiği zo-
runluluğuna yer verildi. Kış lastiği
zorunluluğuna ilişkin olarak hazırlanan
yeni metin Karayolları Trafik Kanununun
65’inci maddesine 65/A olarak eklendi. 

Değişiklikle ilgili geniş bilgiyi ve yo-
rumları Başyazarımız Dr. Zeki Dön-
mez’in köşe yazısında bulabilirsiniz. ■ 9’da

Ekonomi Şurası’nda Yolcu taşımacıları ve Lojistikçiler konuştu

Taleplerini dile getirdiler 

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı
Sektör Meclisi Başkanı Mustafa
Yıldırım ve TOBB Ulaştırma ve Lojistik
Sektör Meclisi Başkanı Çetin Nuhoğlu,
Ekonomi Şurası’nda taleplerini dile
getirdiler. ■ 9’daÇetin Nuhoğlu

  

1967 yılında Otomarsan ismiyle kurulan ve bu yıl 1 milyar
Avro’yu aşan yatırımıyla Türkiye’nin en büyük yabancı
sermayeli şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk,

2017 yılında 50’nci yılını kutluyor. Yarım asırdır Türkiye’de
faaliyet gösteren şirket, resmi kuruluş yıldönümü için
çalışanlarıyla bir araya geldi ve bu özel günü keyifli bir doğum
günü etkinliği ile kutladı. 

Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer
Sülün, şunları söyledi: “Ülke ekonomisine ve geleceğine katkı
sağlamaktan gurur duyuyoruz. Büyük bir aile olmanın
mutluluğunu paylaştığım siz Mercedes-Benz Türk çalışanlarına
tek tek teşekkür ediyorum ve imza attığımız tüm
büyük başarılar için sizleri kutluyorum.” 

Servisçilerin hukuk mücadelesi sürüyor

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı
Ocak ayında yüzde 4 büyüdü

50. yılını tüm çalışanları ile
coşkuyla kutladı  

Biletall verilerini paylaştı

Mustafa Yıldırım

Krone Türkiye’nin yeni şasi
üretim tesisi açılıyor

Krone Türkiye’nin yeni şasi
üretim tesisi açılıyor

10’da

İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) Yönetim Kurulu Üyeleri, 4 Şubat Cumartesi
günü gerçekleştirilen istişare toplantısında üyelerle bir araya geldi. ■ 11’de

Otomotiv ihracata yöneldi
Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD)’nin yayınladığı Ocak

2017 verilerine göre otomotiv sanayinin ihracata yönel-
diği görülüyor. İç pazardaki sıkışıklık aşılmış değil. Oto-

büs pazarı Ocak ayında yüzde 25 büyüdü. ■ 8’de

Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün, “Tire’de, trey-
ler fabrikamızın yanında 10 bin adetlik kapasi-
teye sahip yeni şasi üretim tesisimizi kuruyoruz.

Bu yeni şasi üretim tesisi yatırımımızla toplam yatırım
miktarımız 170 milyon TL’yi bulacak.” dedi. ■ 3’te

12’de

SRC, ODY, ÜDY eğitimleri
19 Şubat’ta başlıyor 

TOFED Ticari Projelerden Sorumlu Genel
Sekreter Yardımcısı Hasan Yüksel Kurnaz,
TOFED yönetim binasında hizmete açı-

lan dersliklerde meslekli yeterlilik belgesi (SRC
belgesi, ODY, ÜDY) kursları için son başvuru ta-
rihinin 15 Şubat olduğunu belirtti. Kurnaz, ilk
dönem eğitimlerin 19 Şubat’ta başlayacağını
söyledi. İkinci dönem eğitimlerine yönelik baş-
vurularda 15 Mart’ta kadar alınacak. ■

Servis Yönergesine
usulden iptal

İstanbul UKOME’nin servis taşımacılarına
yönelik hayata geçirdiği Yönerge’ye yönelik
davalarda ilk sonuç elde edildi. İstanbul 13.

İdare Mahkemesi Yönergenin iptaline yönelik
yapılan başvuruyu değerlendirerek,  karara
bağladı.  Mahkeme UKOME’nin aldığı kararda
ilçe belediyelerinin de yetkililerinin onayının
olması gerekliliğini gerekçeyi göstererek,  Yö-
nergeyi usulden iptal etti.  ■

11 Şubat Cumartesi günü düzenle-
nen Karayolu Yolcu Taşımacılığı Ça-
lıştayında mevzuatta yapılması

istenen 38 değişiklik önerisi Bakanlık yet-
kilileri ve sektör mensuplarının değerlen-
dirilmesine sunuldu. 

Büyük ihtiyaç 
TOFED Başkanı Birol Özcan: Yolcu

taşımacılarının ülke ekonomisine fayda
sağlayarak hizmet süreçlerine devam et-
mesi taşımacılık mevzuatının günün ko-
şullarına göre güncellenmesi ile
mümkün olacak.  

GPS sistemleri zorunlu olacak 
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik

Uygulama Denetleme Daire Başkanı
Kenan Aydoğan: GPS sistemlerinin oto-
büslerde, mevzuatla, zorunlu hale getiril-
mesine yönelik bir çalışma başlattık. 

Kurumsal yapıya ihtiyacı var 
IPRU Başkanı Fatih Tamay:  Sektö-

rün kurumsallığa ve sürdürebilir bir ya-
pıya ihtiyacı var.  Kamu bizi dinleyecek
ve bizim yolumuzu açacak inancındayım.

Engelleri kaldıran düzenleme 
TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı

Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldı-
rım:  Bizi 2050’lere taşıyacak ve ulaşımın
önündeki engelleri kaldıracak  düzenle-
melere ihtiyaç var.  

Değerlendirmeler 
Toplantıda sektör mensupları da ya-

şadıkları sıkıntılarla önerilere yönelik de-
ğerlendirmelerde bulundular. Mevzuat
değişikliklerine yönelik değerlendirme-
leri ve talepleri gelecek sayımızda geniş
şekilde değerlendireceğiz.

Karayolu Düzenleme Genel Müdürü Saim İliçoğlu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayında konuştu:

Saim İliçoğlu

Mercedes-Benz Türk’ün
otobüs teslimatları hız
kesmiyor ■ 4’te

TEMSA’dan Fransa’ya 
22 otobüs teslimatı ■ 5’te



“Neler geçti, neler geçti felekten
Un elerken deve geçti elekten” demiş atalarımız…

Şöyle bir bakın geriye neler yaşamışız, neler görmüşüz, ne
sıkıntılar, darbeler atlatmışız… Bunu mu atlatamayacağız? 

Bir zamanlar yol yoktu, teknoloji gelişkin olmadığı için
araçlar yollarda bozuluyordu, iletişim kurup da yardım bile
gönderilemiyordu. Bu gün artık her şey var Allaha şükür.
Hatta fazlası var.

Otobüsçülerin ağaları var, paşaları var, anlı şanlı biraz
da yandan çarklı federasyonları var, o federasyonların
kerliferli yönetici ağababaları var. 

Var da sorunlar neden çözümlenmiyor? Çünkü o
ağababalarının ve anlı şanlı yöneticilerin dönen tekerleği
yok da onun için. Tok acın halinden anlamazmış. Onlar da
otobüsçünün halinden anlamıyorlar. İşte, günlerce
duyurusunu yaptıkları çalıştay… Ne oldu? Ertelendi. Peki
neden? Çünkü bir bürokrat hastalanmış. Geçmiş olsun.
İnsanın başına her şey gelebilir. Ama bu, bir ulaşım sorunu,
hem de Türkiye’yi taşıyan otobüsçülüğün sorunu. Hani
yemin verir ya insanlar, “iki elim kanda da olsa geleceğim”.
Bu, sorunun önemini, aciliyetini, hassasiyetini ifade eder.
Askeri ocağına, memuru işine, öğrenciyi okuya, hastayı
doktora taşıyan ve bu hizmetiyle de ülkenin kalkınmasında
payı çok büyük olan bir sektörün sorunlarının çözümü bir
(veya iki) kişinin eline kalmış. Olabilir mi? En küçük otobüs
firmasının bile yedek kaptanı vardır, hiçbir şey yapamazsa
yandaki firmadan yardım ister ve yolcusunu mağdur etmez. 

Peki, bunlar ne yapıyor? Madem hasta oldun,
otobüsçü biraz daha ezilsin. Alışkın nasıl olsa… Vur
ağzına, al lokmasını. Yok, artık kazın ayağı öyle değil.
Otobüsçünün de gözü açıldı. Kamyoncular eylem yapıp
hakkını alırken bizim onlar kadar bile olamamız size de
acı gelmiyor mu?

Ne diyor Ahmed Arif, Anadolu’yum ben” şiirinde…
“Binlerce yıl sağılmışım,
Korkunç atlılarıyla parçalamışlar
Nazlı, seher-sabah uykularımı
Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar,
Haraç salmışlar üstüme.
Ne İskender takmışım,
Ne şah ne sultan
Göçüp gitmişler, gölgesiz!
Selam etmişim dostuma
Ve dayatmışım...
Görüyor musun?”

Kör olma da gör beni! ■

Bu kez siz değerli
okuyucularıma ulaştırmada
gelişmiş ülkelerdeki mevcut

durum ve ilgili dinamiklerle ilgili
paylaşımlarda bulunacağım. Bu
çerçevede gelişme eğilimleriyle ilgili
aktarımlar yapacağım. Hepimizin
bildiği üzere; ulaşım sosyal-politik-
teknik-ekonomik-kültürel ilişkilerin
merkezinde, bunları birbirine
bağlayan unsurlardan birisi olup, bu
ögelerin her birisiyle doğrudan ve
karşılıklı bir ilişkiye sahiptir. Ulaşım,
planlama ile birlikte bütün bu
parametrelerin hem etkileyeni ve
hem de etkilenenidir. Ulaşım ve
planlamayı, belirli bir coğrafya
üzerindeki izler, tasarımlar ve
projeksiyonların bütünü olarak ta
ele alabiliriz. Bu coğrafya; kimi
zaman bir şehir-yöre-ülke, kimi
zaman bir bölge ve kimi zamanda
yer kürenin bütünü olarak da
düşünülebilir. Ulaşım aynı zamanda
hemen her sektördeki arz talep
dengesine bir şekilde müdahil olan
bir sektörü ifade etmekte, küresel
etkileşimin sürekli olarak arttığı bir
çağda stratejik bir öneme sahip
olmaktadır. Ülkemizin jeostratejik
konumu, bölgesi ile her anlamdaki
entegrasyon politikaları, ekonomik
hedefleri ve 2023 vizyonu
hepimizin malumudur. Bütün bu
düşünce, eylem, mevcut durum ve
vizyon paralelinde; en önemli
araçsallardan biri olan ulaşımın en
etkin, verimli ve yenilikçi
argümanlarından biri de Yüksek
Hızlı Demiryollarıdır.

Hızlı trenler
400-600 km uzaklıklara yolcu

taşımada, günümüzün en etkili
olanağı hızlı trenlerdir. Bu
uzaklıklarda, hem karayolunun, hem
de havayolunun 200 km/sa’nın
üstünde hız yapan trenler karşısında
rekabet gücü zayıflamaktadır.
Japonya’dan Fransa’ya, Almanya,
İtalya, İspanya ve ABD’ye kadar
yaşanan deneyimler bu gerçeği
desteklemektedir. AB’de 2020’ye

kadar hızlı trenlerde
hızın 340km/sa’e
yükseleceği
öngörülmektedir.
AB Komisyonu
tarafından
kararlaştırılan
toplam yirmi
projeden on üçü
demiryolu ile ilgili
olup, bunlardan
altısı hızlı
demiryolu
projesidir. Çok uzun
kıtalararası
mesafelerde, yolcu
ve bazı özel tür
kargo
taşımacılığında havayolu, yük
taşımacılığında ise denizyolu tek
seçenek durumundadır. Sonuçta
yolcu taşımacılığında, toplu taşıma
önceliği ilkesini de kapsayacak
yüksek hızlı trenlerin ve kentsel raylı
sistemlerin, geleceğin temel
ulaştırma türleri olacağını söylemek
yanlış olmayacaktır. 

Modlar arası entegrasyon
Daha önceki yazılarımızda,

ifade ettiğimiz üzere ülkemizde
modal dağılım ve modlar arası
entegrasyonda -azalmakta da olsa-
önemli sorunlar vardır. Ulaştırma
sistemimizdeki modal 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 tehditler barındırmaktadır.
Hepimizin bildiği üzere, son on
yıllık süreçte karayollarımızın
geometrik standartlarının
yükseltilmesi, bölünmüş yolların
önemli ölçüde arttırılması gibi
hizmetlerle önemli bir yol kat etmiş
olduk. 

Kaliteli ve hızlı…
Bu bağlamda demiryolları

yatırımlarını hem
‘karayolu trafik
güvenliği’ hem
‘sürdürülebilirliğin
uygulamaları’ hem
‘daha üst düzey ve
kaliteli hizmet
parametrelerinin
yakalanması’ ve hem de
‘ekonomik-teknik-sosyal
gelişim’ yönlerinde
okuyabiliriz.
Demiryolları yatırımları
içerisinde ise
Japonya’nın başlattığı ve
öncüsü olduğu,
sonrasında Fransa’nın
dahil olduğu ‘Yüksek

Hızlı Demiryolları’ ise bütün bu
bahsini ettiğimiz faydaların
yakalanmasında en öncelikli yatırım
alanı olmaktadır. ’Sürdürülebilirlik’
kavramını incelediğimizde ‘çevresel
sürdürülebilirlik’ ‘ekonomik
sürdürülebilirlik’ ve ‘sosyal
sürdürülebilirlik’ gibi alt
başlıklarının olduğunu görmekteyiz.
Birbiriyle iç içe ve birbirini
tamamlayan bu alt başlıklar aslında
‘Yüksek Hızlı Demiryolları’
yatırımlarımız ve yönelişimizin
birebir sağlamasını, sebep ve
sonuçlarını vermektedir. 

Güvenli ve dakik 
Yüksek Hızlı Demiryolları

(YHD), uygun fiyatlarla, halkın genel
kitlesine, çevreci, az yer kaplayan,
konforlu, güvenli ve dakik bir ulaşım
imkanı sağlamaktadır. Geneli
itibariyle; bir demiryolu treni; tek
şeritte; karayolunun 6 şeritte taşıdığı
yolcuyu, sabitlenmiş (güvenli) bir
hat üzerinde ve daha düzenli bir
trafikle taşımaktadır. Demiryollarının
alternatif yakıt çeşitliliği anlamında
ortaya koyduğu imkanlar ve
uygulanabilirliği de daha geniştir.
Özellikle YHD, yakaladığı hızlar
itibariyle, günlük şehirlerarası
yolculukları ve hatta komşu
şehirlerarası ev-iş yolculuklarını
kaldırabilecek fırsatlar sunmaktadır

ki; bu, Türkiye çapında komşu
illerarası entegrasyonu ‘ortak
merkezileşme’ye varıncaya kadar
destekleyecek boyuttadır. Geneli
itibariyle, çevreci, dakik, güvenli,
toplumsal, arazi kullanımına
elverişli, entegre ve entegrist
(bütüncül) bir ulaştırma modu olan
‘YHT’ şehirlerarası yolculuklar başta
olmak üzere Türkiye’de yeni bir çağ
açacak potansiyeldedir, tek görünen
dezavantajı karayoluna göre daha
noktasal (sabitlenmiş) bir mod
olması ve mücavir alan ‘gürültü’
konusudur. 

Çevreci ve toplumsal
Bu bağlamda; YHD’nin hız-

güvenlik-konfor bağlamında rekabet
halinde olduğu havayollarına
nazaran ‘istasyonlara erişilebilirlik’
anlamında havalimanlarından çok
daha elverişli olduğunu ve hatta yer
yer bu iki ulaşım modunun istasyon
ve limanlarının birçok Avrupa
kentinde (Hollanda) birbirine
entegre çalışabildiğini de
görmekteyiz. Bir diğer dezavantajlı
husus olan ‘gürültü’yü ele alacak
olursak, burada teknik imkanlar
dahilinde bu dezavantajında
minimize edilmeye başlandığını
görebilmekteyiz. Bütün bu
özellikleriyle; ‘sürdürülebilir
kalkınma’ ve bunun uzantısı olarak
‘sürdürülebilir ulaştırma’
bağlamında Avrupa’nın son 10 yılda
(ve ivmelenerek önümüzdeki 30
yıllık periyotta) YHD’ye bakış açısını
daha da kuvvetlendirmesinin
yerindeliğini görmüş olmaktayız. Bu
itibarla karakteristikleri dolayısıyla
‘çevresel sürdürülebilirlik’ ‘sosyal
sürdürülebilirlik’ ve ‘ekonomik
sürdürülebilirlik’ kavramlarını altını
dolduran ve adeta bir argümanına
dönüşen YHD’nin ülkemiz,
bölgemiz ve bahsini ettiğimiz geniş
coğrafyalar için öneminin ve
hayatiyetinin de tekrar altını çizmek
isterim. 

Hepinize, sağlıklı huzurlu mutlu
bir hafta dilerim. ■
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Antalya ulaşımında 

Dönüşüm sorunsuz tamamlandı

Büyükşehir Belediye Başkanı
Menderes Türel, toplu ulaşımda
devrim niteliğindeki dönüşümü

sorunsuz gerçekleştirdiklerini belirterek,
vatandaşın yeni otobüslerden memnun
olduğunu söyledi. Türel, yeni sistemle,
trafiğin rahatlayacağını, hat kavgası
yaşanmayacağını, yolcu için yarışan araç
sorunlarının tarihe karışacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı
Menderes Türel, Tünektepe’deki basın
toplantısında ulaşım devrimi ile ilgili de
açıklamalarda bulundu. Hayata geçirilen
reformun Antalya’da her dönemde
uygulanmak istendiğini vurgulayan
Başkan Türel, ulaşımda bir devrim
gerçekleştirildiğini ifade etti: “Antalya'nın
bir hayali daha toplu ulaşımla
gerçekleşiyor. Bu dönüşümü hiç hasarsız

gerçekleşmesini sağladıkları için bütün
çalışma arkadaşlarıma, ulaşım esnafına ve
esasen Antalyalılara teşekkürü bir borç
biliyorum.”

Türel, toplu taşımacılıkta akıllı kart
uygulaması dahil, araç yenileme, kırsal
alanda yeni sistem kurulumu,  ile esnafın
ve belediyenin yeni araç alımıyla hem
esnafın hem de halkın memnun olduğunu
ifade etti. ■

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çağın
gerekliliklerine uygun çözümler
üretme adına başlattığı

çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl
genelinde ilk etapta Menteşe, Bodrum,
Milas, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde
muhtelif bölgelere konuşlandırılacak akıllı
duraklar ile bir yeniliğe daha imza attı.

Yeni uygulama ile ilk etapta Menteşe
ilçenin 7 farklı noktasına akıllı duraklar
konuşlandırıldı. İkinci etap sonunda ise il
genelindeki akıllı durak uygulaması
Bodrum, Milas, Marmaris ve Fethiye
ilçeleriyle devam edecek. ■

Muğla’da akıllı durak uygulaması başladı

Samsun Büyükşehir
Belediye Başkanı Yusuf
Ziya Yılmaz, muhtarların

şikâyet, talep ve önerilerini
anlattığı muhtarlar buluşmasına
Bafra ilçesi ile devam etti.
Muhtarların taleplerini ve
şikâyetlerini Yılmaz, bir muhtarın
Bafra'daki ulaşım sorunu ile ilgili sorusuna
yanıt verdi ve ilçede toplu taşıma sitemini
hayata geçireceklerini söyledi.

Bafra’daki ulaşım sorunu bitiyor 
Başkan Yılmaz ,"İlçemizde gerekirse

otobüs işletmesi kuralım. Hat işi, dolmuş
işi kentsel kültüre zarar veriyor. Toplu
taşımayı teşvik edelim. Bafra, birçok ilden
büyük bir ilçe. Bafra'da eğer ulaşım ile ilgili

sorun varsa ki, görüldüğü gibi var. Biz
buralarda dolmuş hattı açmak

şeklinde bir çözüm aramıyoruz.
Çünkü bu doğru bir çözüm
olmuyor. Samsun'da yapılmış
olan dolmuş hatlarının hepsi
zaten şu anda bir problem.
Dolmuş hattı diye bir şeyi sildik

kafamızdan. Onun için Bafra'da
önümüzdeki dönemlerde ulaşım

sorunu için otobüs hattı işletmeciliği
düşünüyoruz. Bafra'mızda toplu taşımayı
teşvik edelim. Bu şekilde ulaşım sorununu
kökten bir çözüme kavuşturmayı
planlıyoruz" dedi. ■

Samsun’da 

Dolmuş 
hatlarının hepsi
problemli
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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. 

 
 

Krone Türkiye CEO’su Rıza
Akgün, “Tire’de, treyler
fabrikamızın hemen yanında 10
bin adetlik kapasiteye sahip
olacak yeni şasi üretim tesisimizi
kuruyoruz. 1 Nisan’da üretime
başlamasını planladığımız şasi
fabrikası, toplam 36 bin 500
metrekarelik bir alanda hizmet
verecek. Bu yeni şasi üretim tesisi
yatırımımızla toplam yatırım
miktarımız 170 milyon TL’yi
bulacak. Şasi fabrikamıza
yaptığımız yatırım miktarı 12
milyon TL. Çalışan sayımızda ilk
etapta 180’den 200’e çıkacak”
dedi.

Krone Türkiye, düzenlediği basın
toplantısı ile yeni şasi üretim
tesisiyle birlikte 2016 yılını

değerlendirdi, 2017 hedeflerini paylaştı.
10 Şubat Cuma günü düzenlenen basın
toplantısına Krone Türkiye CEO’su Rıza
Akgün, Krone Almanya Uluslararası
Satış Direktörü Andreas Völker ve Krone
Trailer Int. Genel Müdürü Semih Pala,
Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden
Özacar ve Krone Satış Sonrası Hizmetler
Müdürü Mehmet Dinçer katıldı.
Satışlarını iç ve dış toplam pazarda
2015’e göre yüzde 60 oranında artıran
Krone Türkiye, pazar payını da yüzde
11’den yüzde 15’e yükseltti. Geçtiğimiz
yıl treyler ihracatında yüzde 250’lik bir
artışla büyük bir atak yapan kendi ürün
gamı dâhilinde ihracattaki toplam pazar
payı yüzde 26 oldu. 

Satış grafiği yükseldi 

2016’da toplam 1999 adetlik treyler
satışı gerçekleştirdiklerini kaydeden
Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün,“İç
pazarda satış grafiğini yükselten tek
treyler markası biz olduk. Dış pazarda
ise büyük bir çıkış yakalayarak
satışlarımızı 2,5 kat artırdık.  Her 100
adet frigo, konteyner taşıyıcı, tenteli ve
platform römorkun 26 tanesi Krone
tarafından yurt dışına ihraç edildi” dedi. 

İçeride yüzde 15 pay 

İç pazarda kendi ürün gruplarındaki
pazar paylarının yüzde 15 olduğunu
belirten Akgün, “Ürün gamlarına
baktığımızda, tenteli araç grubunda
yüzde 21 pazar payıyla ikinci, frigorifik
araçta yüzde 34 pazar payıyla birinci
sırada yer aldık 2016 yılında toplam
satışımız 1999 adet oldu. 1174 adedi
ihraç olurken, 825 adedi yurtiçinde
satıldı. TREDER rakamlarına göre
toplam ihracat 4583 adet oldu. 1174
adetle Krone Türkiye yüzde 26 pay aldı.
Yurt içindeki toplam pazar ise 5537 adet
oldu. Burada Krone Türkiye 825 adetlik
satışla yüzde 15 pay aldı” dedi. 

Hedef 2240 adet 
Akgün, 2017’de, Krone olarak yüzde

12’lik bir büyüme hedeflediklerini
belirtti: “Bu yıl toplam satışımızın 2240
adet olmasını bekliyoruz. Bunun 1315
adedini ihraç etmeyi, 925 adedini yurtiçi
pazarda satmayı hedefliyoruz.”  

170 milyon TL yatırım 
Akgün, Krone’nin yeni yatırım

kararı ile ilgili olarak, “Tire’de, treyler
fabrikamızın hemen yanında 10 bin
adetlik kapasiteye sahip olacak yeni şasi
üretim tesisimizi kuruyoruz. 1 Nisan’da
üretime başlamasını planladığımız şasi
fabrikası, toplam 36 bin 500

metrekarelik bir alanda hizmet verecek.
Bu yeni şasi üretim tesisi yatırımımızla
toplam yatırım miktarımız 170 milyon
TL’yi bulacak. Şasi fabrikamıza
yaptığımız yatırım miktarı 12 milyon TL.
Çalışan sayısı da ilk etapta 180’den
200’e çıkacak” açıklamasında bulundu.

Güvenin göstergesi  
10 bin adet üretime ulaştıklarında

çalışan sayılarının 700-800 kişiyi
bulacağını vurgulayan Akgün, burada
üretilen şasileri Almanya’ya da
göndermeyi hedeflediklerini söyledi.
Krone’nin bu yatırım kararını 15
Temmuz’dan sonra verdiğinin altını
çizen Akgün, “Bu karar, bizim
Türkiye’ye ne kadar güvendiğimizi
gösteriyor” ifadesini kullandı. 

Toplam 48 bin treyler 
Krone Grubunun Almanya’da ticari

araç ve tarım makineleri olmak üzere iki
ayrı dalda üretim yaptığını söyleyen
Krone Almanya Uluslararası Satış
Direktörü Andreas Voelker de, treylerde
Tire dışında Almanya’da 4 adet
fabrikada üretim yaptıklarını bildirdi.
2015-2016 mali yılında Krone
Grubunun satışlarının yüzde 68’inin
ticari araçlar grubundan geldiğini
vurgulayan Voelker, “Geçtiğimiz yıl
toplam 1 milyon 786 bin Euro’luk ciro
gerçekleştirdik. Ticari araçlarda ise

toplam 1 milyon 218 bin Euro’luk bir
ciro yakalamayı başardık. Bunun yüzde
70’i iç pazar, yüzde 30’u dış pazar olarak
gerçekleşti. Krone Grubu, Almanya ve
Tire fabrikaları dahil, 2015 Temmuz-
2016 Temmuz ayları arasında toplam 47
bin 964 adetlik treyler satışı
gerçekleştirdi” dedi. 

2017’de büyüme…
Müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını tek

elden karşılamayı hedeflediklerini
belirten Krone Trailer Int. Genel
Müdürü Semih Pala da, Krone
yapılanması hakkında şu bilgileri verdi:
“Mayıs 2016’da Gebze’de satış, satış
sonrası, ikinci el ve yedek parça
merkezimiz olan Krone Center’ı hayata
geçirdik. Türkiye genelinde 32 adet
servis noktası açtık. Gebze’den bu
noktalara en kısa sürede yedek parça
temini yapabiliyoruz. Diğer taraftan
Eylül 2016’da treyler sektörünün
ihtiyacı olan filo kiralama hizmetini
Krone Fleet markamız ile vermeye
başladık. Yine Krone Center’dan ikinci
el satışlarımız devam ediyor. Tüm
Türkiye çapındaki bölgelerde bulunan
satış temsilcilerimiz, müşterilerimizin
taleplerini karşılamak için 7/24 hizmet
vermeyi sürdürüyor. Satış
temsilcilerimiz geçtiğimiz yıl toplamda
10 bin kişiyle müşteri teması
gerçekleştirdi.”

HP römorklarda artış
2017’de tren taşımacılığına uygun

olan HP römorklarda talep artışı
beklediklerine vurgu yapan Pala, ayrıca
yeni yönetmelikler doğrultusunda yeni
filo yatırımları da beklediklerini söyledi.
Rusya ile düzelen karşılıklı ilişkilerin
soncunda da frigorifik treyler
ihracatında da artış öngören Semih
Pala, tüm bu beklentiler ışığında
2017’de Türkiye toplam treyler
pazarında bir büyüme olacağını tahmin
ettiklerini belirtti. ■

RAKAMLARLA KRONE
• Krone, 2016’da toplam 1.999 adet

treyler satışı gerçekleştirdi. 
• Satışlarını 2015’e göre yüzde 60

oranında artıran Krone, pazar payını da
yüzde 11’den yüzde 15’e yükseltti. 

• Böylece Krone, 2016’da pazar
payını artıran tek treyler markası oldu.

• Krone, Türkiye toplam frigorifik
römork satışında birinci olarak, bu
gruptaki pazar payını da yüzde 34’e
yükseltti.

• Krone’nin tenteli ürün
grubundaki toplam pazar payı yüzde
21’e ulaştı.

• Krone Türkiye, dış pazar
satışlarını 2016’da yüzde 250 oranında
artırdı. 

• Her 100 adet frigo, konteyner
taşıyıcı, tenteli ve platform römorkun
26 tanesi Krone tarafından yurt dışına
ihraç edildi.

• Krone’nin 4 tanesi İstanbul'da
olmak üzere yurt genelinde 32 adet
servis noktası bulunuyor. 

• Krone, 2017 Nisan’da 10 bin adet
kapasiteli şasi fabrikasını Tire’de
hizmete açacak. Fabrika, 36 bin 500
metrekarelik bir alanda hizmet verecek.

• Krone, Tire’den 16 ülkeye ihracat
yapıyor: Bu ülkeler şunlar: Almanya,
İtalya, Macaristan, Bulgaristan,
Romanya, İsveç, Rusya, Cezayir, Fas,
Mısır, Tanzanya, İsrail, Irak,
Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan. 

• Krone Grubu, Almanya ve Tire
fabrikaları dahil, 2015 Temmuz-2016
Temmuz ayları arasında toplam 47 bin
964 adetlik treyler satışı gerçekleştirdi. 

• Krone Grubu, 2015-2016 mali
yılında ticari araçlarda toplam 1 milyon
218 bin Euro’luk bir ciro elde etti. 

Krone Türkiye’nin yeni şasi
üretim tesisi açılıyor 1 

Nisan’da 
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Özel Halk Otobüsçülerinin tercihi yine Conecto oldu2017 yılına hızlı giriş yapan Mercedes-Benz Türk,
8 Tourismo ve 4 Conecto teslimatı gerçekleştirdi. 

Mercedes-Benz Türk’ün otobüs teslimatları hız kesmiyor

Malatya Medine’ye 5 Tourismo 

Mengerler tarafından Malatya Medine’ye satışı gerçekleşen 3 adet Tourismo 16
2+1 RHD firma sahibi Veysel Keskin’e teslim edildi. Keskin, 2017 yılında 5 adet
Tourismo 16 2+1 RHD yatırımı ile filolarını güçlendirme kararı aldıklarını

belirterek,  “5 adetlik yatırımın ilk 3’ünü teslim aldık. 2 Tourismo da çok yakında
filomuzdaki yerini alacak. Tourismo tercihimizde en önemli etken ise yüksek kalite
standartları ve yakıt konusundaki cimriliği oldu” dedi. 

Pamukkale Turizm’e 2 Tourismo 

Koluman Ankara tarafından Pamukkale Turizm bireyselcilerine satışı gerçekleşen 2
adet Tourismo 16 2+1 RHD Pamukkale Turizm bireysel otobüs işletmecileri
Levent Özcüden ve Metin Kutucu’ya teslim edildi. Levent Özcüden ve Metin

Kutucu, teslimat esnasında yaptıkları açıklamada, araç parklarında halihazırda bulunan
8 adet Mercedes  araçtan oldukça memnun olduklarını vurguladılar. Levent Özcüden ve
Metin Kutucu, yüksek kalite ve düşük yakıt tüketimi nedeniyle ilk tercihlerinin daima
Mercedes-Benz  araçlar olduğunu belirttiler.  

Yurtdışında da yaygın servis ağı hizmeti 

Merkay tarafından Badminton Federasyonu’na
satışı gerçekleşen 1 adet Tourismo 15 RHD Bülent
Turan Küçükarpacı’ya teslim edildi. Küçükarpacı,

aracı yurtdışında da kullanacaklarını ve Mercedes-Benz’in
yurtdışındaki yaygın servis ağının seçimlerinde etkili
olduğunu belirtti. 

İstanbul Halk
Otobüsü’ne satışı
gerçekleştirilen 3

adet Conecto
Ateşoğlu Gıda
Turizm şirketi adına,
şirket şoförlerine
teslim edildi.

İstanbul Halk Otobüsü’ne satışı gerçekleştirilen 1 adet
Conecto Mümtaz Tunç’a teslim edildi. İstanbul Halk Otobüsü’ne satışı

gerçekleştirilen 1 adet Conecto Köksal Tunç’a
teslim edildi. Aracı teslim alan Köksal Tunç,

Conecto’nun fark edilir düzeydeki düşük yakıt
sarfiyatı sayesinde, her zaman ilk tercihleri
olduğunu belirtti.

İstanbul Halk Otobüsü’ne satışı gerçekleştirilen
1 adet Conecto Metin Höbek’e teslim edildi.
Höbek, teslimat esnasında Conecto araçlarının

düşük yakıt sarfiyatına dikkat çekerek,
rakiplerinden düşük maliyet konusunda çok daha
önde olduğunu dile getirdi.
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TEMSA otobüsler, Fransız taşımacıların
gözdesi olmaya devam ediyor  

Türkiye otobüs pazarının lider markası
TEMSA, ihracat pazarlarında da başarıdan
başarıya koşuyor. 66 ülkeye ihracat

gerçekleştiren TEMSA, en güçlü pazarları arasında
yer alan Fransa’da otobüs sayısı artmaya devam
ediyor. 2016 yılında Fransa’ya 179 adetlik otobüs
teslimatı gerçekleştiren TEMSA, 2017 yılına da
hızlı başladı ve Ocak ayında Fransa’ya 22 adet
otobüs teslimatı gerçekleştirdi.  

TEMSA, Fransa’da 5 binli adetleri aşmayı
hedefliyor 

Fransa otobüs pazarında 5 binli adetlere emin
adımlarla ilerlediklerini belirten TEMSA Yurtdışı
Satış ve Pazarlama Direktörü Kadri Özgüneş,
“TEMSA otobüsler Fransız taşımacıların gözdesi

olmaya devam ediyor. Ocak ayında yine Fransa
pazarında önemli bir satış adedi olarak ifade
edebileceğimiz 22 adetlik bir otobüs satışı elde
ettik. Ocak ayındaki satış seviyesi 2016 yılında
Fransa pazarına gerçekleştirdiğimiz 179 adetlik
satış rakamının üzerine çıkabileceğimizin en
önemli göstergesi. Yaptığımız teslimatlarla Fransa
yollarında hizmet veren otobüs sayımızın 5 binli
adetleri aşması yolunda emin adımlarla
ilerliyoruz. TEMSA, yurt içinde olduğu kadar yurt
dışında da müşteri ihtiyaçlarına en uygun araçları
pazarlara sunmaya ve işletme sürecinde iş
ortaklarının kazançlarına kazanç eklemeye devam
ediyor. TEMSA’nın Türk işçi ve mühendislerinin
emeği ve alın teri ile üretimini gerçekleştirdiği
otobüsler bugün dünyanın 66 ülkesinde hizmet
veriyor. TEMSA, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki
süreçte de ülkemizin gurur duyulan markalarından
biri olmaya devam edecektir” dedi. ■

TEMSA’dan Fransa’ya 
22 otobüs teslimatı İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi

ulaşımın kalbinin attığı noktada;
Halkapınar’da İzmir’in ulaşım ağını tek

merkezden kontrol edeceği “Ulaşım
Entegrasyon Merkezi” kuracak. 17 bin 500
metrekarelik alanda hayata geçirilecek merkez
için ulusal mimari proje yarışması düzenleyen
Büyükşehir Belediyesi, kentte toplu ulaşım
hizmeti veren Belediye kuruluşları ESHOT,
İZBAN, İZDENİZ, İzmir Metro AŞ., İZELMAN
ve İZULAŞ’ı aynı çatı altında toplayacak. 

İzmir’in toplu ulaşım ağını tek merkezden
yönetmek amacıyla, eskiden İzmir Otogarı
olarak kullanılan Halkapınar’da “Ulaşım
Entegrasyon Merkezi” kurulması için
düzenlenen yarışmaya 25 proje katıldı. 

Seçkin jüri üyeleri
Yüksek Mimar Prof. Dr. Haydar Karabey’in

Jüri Başkanlığı’nı yaptığı yarışmanın Asil Jüri

Üyeleri Yüksek Mimar Doç. Dr. Şebnem Yücel,
Yüksek Mimar Prof. Dr. Nevzat Oğuz Özer ve
Yüksek Mimar Tülin Hadi’den oluştu. Jüri
üyeleri, 25 proje arasından Yüksek Mimar
Oknur Çalışkan, Peyzaj Mimarı Mehmet Zeyat
Hattapoğlu, İnşaat Mühendisi Özgür Şentürk,
Makine Mühendisi Mustafa Soyer ve Elektrik
Mühendisi Haydar Aydın’ın projesini
birinciliğe değer gördü. ■

Ulaşım Entegrasyon Merkezi projesi ödülleri dağıtıldı 

İzmir’in ulaşımı tek merkezden 

Ulaşım Entegrasyon Merkezi’nde
neler olacak?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım
Entegrasyon Merkezi, kentte toplu ulaşım
hizmeti veren Belediye kuruluşları ESHOT,
İZBAN, İZDENİZ, İzmir Metro AŞ, İZELMAN,
İZULAŞ’ın tek bir merkezden yönetileceği
operasyon merkezi olacak.  Daha önceki
yıllarda şehir otogarı olarak kullanılan 17 bin
532 metrekarelik alanda yer alacak merkez hem
otobüs hem de İZBAN, İzmir Metro ve tramvay
hatları ile yapılması planlanan hızlı tren
hattının kesişim noktasında yani İzmir kent
ulaşımının düğüm noktasında yer alacak.  

Merkez, yarışmada birincilik ödülü alan
projeye göre inşa edilecek. 5 katlı merkezin
bodrum katında otopark alanı bulunacak.
Toplantı ve konferans salonları, sergi salonları,
sağlık birimi, kreş, spor tesisi, yemekhane gibi
bölümler bulunacak. Ofis bloğu ile sosyal
işlevler blokları arasında, halkın da
yararlanacağı korunaklı ve gölgelikli, içinde
kafeterya ve oturma alanlarından oluşacak bir
sosyal avlu yer alacak. 
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Ulaştırma, Denizcilik
Haberleşme Bakanlığı Karayolu
Düzenleme Genel Müdürlüğü
Saim İliçoğlu, Karayolu Taşıma
Yönetmeliğindeki değişiklikler
için, “Yönetmelik, sektörün
ihtiyaçlarına cevap verecek
şekilde sadeleştirilecek. 53 adet
olan belge sayısı da azalacak.
Artık bu yapı yönetilemez hale
geldi. Belge ücretleriyle ilgili
gerekli iyileştirmeleri de
yapacağız. Yeni Yönetmelik
yılın ilk yarısına kadar mutlaka
çıkacak. Bu konuda
desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

11 Şubat Cumartesi günü
düzenlenen Karayolu Yolcu
Taşımacılığı Çalıştayı’na Karayolu

Düzenleme Genel Müdürü Saim
İliçoğlu, Yolcu Taşımacılığı Daire
Başkanı Mahmut Gürses, Emniyet
Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama
Denetleme Daire Başkanı Kenan
Aydoğan, İstanbul Ulaştırma Bölge
Müdürü Cem Murat Yıldırım, Maliye
Bakanlığı Gelirler Daire Başkanlığından
Sinan Alkış, Belediyeler Birliği Başkan
Yardımcısı Kemal Deveci, TOBB
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör
Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, İTO
Meslek Komitesi Üyesi Levent Birant,
TOFED Başkanı Birol Özcan, Başkan
Yardımcısı İrem Bayram, Mustafa
Özcan, Genel Sekreter Mevlüt İlgin,
UATOD Başkanı Mehmet Erdoğan,
TTDER Başkanı Sümer Yığcı, Başkan
Yardımcısı Mehmet Öksüz, Genel
Sekreter Nusret Ertürk, Ankara Otobüs
ve Otobüs İşletmecileri Kooperatifi
Başkanı Ethem Ateş, Başkan Yardımcısı
Metin Cevizci, Ankara Otobüsçüler
Derneği Başkanı Mustafa Özbakır,
EBOD Başkanı Serdar Gerilakan ile çok
sayıda il dernek başkanı ve firma sahibi
ile yöneticileri katıldı. 

Mevzuat güncellenmeli
Toplantının açılış konuşmasını

TOFED Başkanı Birol Özcan,
“Sektörümüzün yeni bir çalışma
sistemine ihtiyaç vardır. Hepimiz
mağdur durumdayız.  Atıl kapasitenin
azaltılması ve yolcu taşımacılarının
ülke ekonomisine fayda sağlayarak
hizmet süreçlerine devam etmesi
taşımacılık mevzuatının günün
koşullarına göre güncellenmesi ile
mümkün olacaktır.  Mevzuatın
değişimine ve belgelerin
birleştirilmesine yönelik taleplerimizi
önerilerimiz arasında dile getireceğiz”
sözleriyle yaptı. 

Kurumsal ve
sürdürülebilir yapı 

IPRU Başkanı Fatih Tamay, “Bu
çalıştayın, kamunun sektör
mensuplarını dinleme ve taşımacıları
geliştirme yönünde çok önemli bir
mesafe sağlayacağına inanıyorum.
Karayolu taşımacılığı asırlık bir
maziye sahip. Taşımacılık yüzde 80-90
karayolu ile yapılıyor.  Birbirimizi
eleştirmemiz, mükemmele gidilen bir
yol olacak. Örnek alınan bir karayolu
taşımacılığımız var. 19 ülkeden 22
üyeye sahip IPRU kuruluşumuz var.
Başarılı bir sektör olmamız için tüm
unlar yeterli değil. Sektörün kendisini
geliştirmeye ihtiyacı var. Bu gelişimi
hep birlikte sağlamımız gerekiyor.
Sektör mensupları olarak neyi
değiştirmek istediğimizi açık seçik
kamuya aktarmamız gerekiyor.
Sektörün kurumsallığa ve sürdürebilir
bir yapıya ihtiyacı var.  Sürdürülebilir
olması için bu çalıştayların devamına
ihtiyaç var. Kamu bizi dinleyecek ve
bizim yolumuzu açacak
inancındayım” dedi.  

Engelleri engelleyecek
düzenlemeler 

TOBB Karayolu Yolcu
Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı
Mustafa Yıldırım, “Karayolu Taşıma
Kanun ve Yönetmeliği bugüne kadar
olan dönemin düzenlemelerini yaptı
ve sektör kayıt altına girdi. Mevzuatın
14 yılda genelgelerle birlikte değişen
yönleri oldu. Bizi 2050’lere taşıyacak
ve ulaşımın önündeki engelleri

kaldıracak düzenlemelere ihtiyaç var.
Ulaştırma Bakanlığı belge kirliliğini
kabul etti.  Ulaşımda hız, konfor ve
güvenliği sağlayacak, insanların daha
ekonomik seyahat etmesini
sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç var.
Ulaşım modları arasında çok ciddi
dengesizlik var. Maliyetler altında
eziliyoruz.  Ulaşım modlarında
yaşanan büyümeye rağmen
sektörümüz, yine yılda 200 milyon
kişiyi taşıyor. Her modun kendi
yolcusunu taşıyacağı adil
düzenlemelerin yapılması lazım.
Ulaştırma altyapılarının birbirine
entegre edilmesini sağlayacak
çalışmalara ihtiyaç var. Yanlış inşa
edilen, konumlandırılan otogarların
yükünü sektör olarak bizler çekiyoruz.
Önümüzdeki dönemde Ulaştırma
Bakanlığı ile çok ciddi calışmalar
yapacağız. Bu çalıştaylar devam
edecek. Danışma kurulu
oluşturulmasına yönelik talebimiz
devam ediyor ve bu sorunlarımızın
çözümünde çok önemli katkılar
sağlayacak” dedi.

Atıl kapasite artıyor 
TOFED ve IPRU Genel Sekreteri

Mevlüt İlgin, “2003 yılında yürürlüğe
giren Taşıma Kanunu ve Yönetmelik
ile yolcu taşımacılığını
kurumsallaşmayı, disiplini, mesleki
yeterlilik ile mesleki saygınlığı
geliştirmeyi teşvik edici düzenlemeler
getirilmiştir.  Bu düzenlemelerle
sektörümüzde kurumsallaşma sürece
hız kazandı. Ancak ulaştırma
modlarında yaşanan gelişmeyle
sektörümüzde gözle görülür bir

daralma yaşanıyor.  Atıl kapasite
artmakta ve kaynak israfı
büyümektedir.  Sektörümüzün daha
verimli çalışmasını sağlayacak önemli
sorunlardan biri de otogarlar
konusudur. Diğer taşıma modlarının
altyapılarını Ulaştırma Bakanlığı
yaparken, sektörümüz 1500
belediyenin vicdanına bırakılmış
durumda.  Otogarları yapmak ve
işletme imtiyazı belediyelere verilmiş.
Biz sektör mensupları olarak, ulusal
ulaşım sistemi içinde değil miyiz?
Belediyelerin tek yetkili kurum
olmaktan çıkarılması gerekiyor.
Ulaştırma Bakanlığı, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri
Bakanlığı ile Üniversite, TOBB ve
sektör üyelerinin oluşturacağı
komisyon otogarların yerini tespit
edip, işletilmesine karar vermeli.
Yolcu taşımacılığı konusunda bilgi
birikimi satan bir sektörün
mensuplarının eğitimine yönelik aktif
görev almak istiyoruz” dedi.

Turizm taşımacılarının
sıkıntıları

TTDER Genel Sekreteri Nusret
Ertürk, “Mevzuatta turizm
taşımacıları, arızi ve grup taşımaları
olarak tanımlanıyor.  Bu tanımlamalar
sektöre sıkıntılar yaşatıyor. Biz,
denetimlerde, istenen belgelerde ve
ortak taşımalarda sıkıntıları birebir
yaşıyoruz. Ortak taşıma dendiğinde
tarifeli ve düzenli sefer yapan
işletmelerin ortak taşıma ile turizm
taşımalarının ortak taşıma tanımı
arasında fark var. Birçok taşımacıya
ceza uygulandı. B2 ve D2 yetki
belgeleri ile yapılan taşımalar yeniden

tanımlanmalı. Tur, günlük tur, shuttle
ayrıca tanımlanmalı. Denetimlerde de
ayrı bir sıkıntı yaşıyoruz.  Turizm
taşımalarında bulundurulması
gereken belgelerle ilgili sıkıntılar var.
Bu konuda çok büyük cezalar geliyor.
E-fatura konusu var, belgelerin
elektronik ortamda beyan edilmesi
sorunu var.  Otomobil, limuzin ve VIP
taşımalarla ilgili sorunlar var. Bunlar
mevzuatta bulunmadığı için bu
araçlar korsan olarak görülüyor ve
cezalar kesiliyor. Bu işin belediyelere
bırakması da bir çözüm üretmedi.
Otomobil ile şoförlü araç kiralama
alanına yönelik bir mevzuat
düzenlemesine çok büyük ihtiyaç var.
Sektörün bir sorunu da atıl kapasite.
1970 işletme ve 40 bin araç var. Böyle
bir potansiyel sektörde yok. Bu sektör
çok büyük bir sıkıntı yaşıyor.
UKOME’lerin getirdiği kısıtlamalar,
sınırlamalar sektöre sıkıntı yaratıyor”
dedi. ■

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı yapıldı. 

Yönetmelik sadeleşecek 

38 öneri
değerlendirildi 

Çalıştayda Karayolu
Düzenleme Genel Müdürü
Saim İliçoğlu ve Yolcu
Taşımacılığı Daire Başkanı
Mahmut Gürses, mevzuatta
yapılması istenen 38 öneriye
yönelik görüşlerini
açıkladılar.  

Mustafa Yıldırım

Birol Özcan

Fatih Tamay

Mevlüt İlgin

Nusret Ertürk

■ Erkan YILMAZ - Barış Can BAŞKAN
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Belge sayısı azalacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik
Uygulama Denetleme Daire Başkanı
Kenan Aydoğan, “Karayolu yolcu

taşımacılığı çok yüksek bir pay sahip olan bir
sektör.  Bu yüksek risklerle birlikte yolcu
taşımacılığındaki durum son yıllara kadar iyi
değildi. Ancak son yıllarda değişen ve gelişen
taşıma modları, ulaşım altyapısı  ve artan
güvenlik tedbirleri ile trafik kazaları
alabildiğine azaldı.  Bunun devam etmesini
arzuluyoruz. 2020 yılında kaza ve ölüm
sayısını 2011 rakamlarına göre yüzde 50
azaltma yönünde bir hedef programımız var.
Denetim sistemini daha da geliştirmek için
bütün ülkede sivil polislerin seyahat
süreçlerine katılmasını sağladık. Geçen hafta
başladığımız uygulamayla 24 arkadaşımız 48
gidiş-dönüş yaptılar. Burada kaptanların
sürekli cep telefonu ile konuştuğunu tespit
ettik.  Emniyet kemeri konusunda
sürücülerin ve otobüs personelinin çok
istekli olmadıklarını da gördük. Özmal
otobüslerde sorunlarla karşılaşmazken,
bireysel otobüsçülerde birçok sorunla
karşılıyoruz. Öncelik hep güvenlik olmalı.
Güvenlik olmadan ticaret olmaz. Bu
anlayışla hareket etmek gerekiyor. GPS

sistemlerini mevzuatla zorunlu hale
getirilmesine yönelik bir çalışma başlattık.
Araçları çok daha kolay
denetleyebileceğimizi kurguluyoruz” dedi. ■

Sivil polisler denetimde 

Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı Karayolu
Düzenleme Genel Müdürü
Saim İliçoğlu,yönetmelikte
yapılacak değişiklikleri
paylaştı.

İliçoğlu,“Değişen ve
gelişen şartlar içerisinde
uzunca bir süre

geçmesine rağmen Karayolu
Taşıma Kanunu ve
Yönetmeliği’nde  gerekli
yenilemelere gidilmemiş.
Biz bu eksiklikleri tespit
ettik. Sektörün yaşadığı
sıkıntılardan, mevzuatın
uygulanan maddelerinin ve
uygulanamayan maddelerinin
neler olduğunu görmek için
sektörle birlikte, konuşmaya değil,
sizleri dinlemeye geldik. Mevzuat
düzenlememiz sırasında bizlere yol
gösterecek, sektörün daha dinamik ,
daha verimli çalışmasına imkan
verecek, görüş ve önerilerinizin
düzenleyeceğimiz mevzuatta yer
alması için elimizden gelen çabayı
göstereceğiz. Yük ve yolcu
taşımacılığında 53 tür belge var. Bu
belge karmaşasında sizlere bazı
konuları net olarak anlatamadığımızı
gördük.  Belge konusunda
sadeleştirme çalışmasının
başlatılması gerektiğini düşünüyoruz.
Avrupa’da belgelendirme yapılarına
baktık. Bizim belge sayımızın yarısına
ulaşan bir Avrupa ülkesi yok. Her
konuda belge türetmişiz. Yolcu
taşımacılığına bir belge, yük
taşımacılığına bir belge koymuşuz. 53
belgeyi yönetemiyoruz. Bizim
amacımız yönetilir hale getirmek. Bu
düzenlemeyi yaparken kazanılmış
hakları korumaya özen göstereceğiz.
Belge sayısının azalması ile
taşımacının da kafası karışmayacak.

Elektronik
takip sistemini uygulamayı
planlıyoruz. Hem kamunun hem
sektörün buna ihtiyacı var.
Önümüzdeki süreçlere ışık tutacak
istatistiki bir veri maalesef
bulunmuyor. Elektronik takip
sistemini hayata geçirdiğimizde
denetimde de, kamu güvenliğinde de,
istatistiki veride de birçok yeniliği
hayata geçireceğimizi umuyoruz.
Bunun için sizin desteğinizi istiyoruz.
Bu çalıştayda hem kamu hem sizlerin
istediği düzenlemeleri bir başlangıç ile
hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

Elektronik bilete geçiş
zorunlu 

Genel Müdür Saim İliçoğlu,
elektronik bilete geçilmesinin zorunlu
hale geleceğine ve ulusal güvenlik

açısından da ayrıca acele ettiklerini
belirtti. İliçoğlu, hazırlanacak

yönetmelik değişikliğine yönelik
taslak metnin sektörün

değerlendirmesine
sunulacağını da kaydetti. 

Belge ücretleri
para kazanma
amaçlı değil 

Karayolu Düzenleme
Genel Müdürü Saim
İliçoğlu, belge ücretlerinin
Ulaştırma Bakanlığı’nın
para kazanma amacıyla

oluşturmadığına dikkat
çekerek, “Bu, sektörün

disipline edilmesine yönelik
alınan ücretler. Ayrıca, alınan

ücretler hurda araçların da
trafikten çekilmesine yönelik

kullanılıyor” dedi. ■

Bağajların
tamamı
etiketlenecek

Daire Başkanı Mahmut Gürses,
yolcu bağajlarının tamamı
etiketleneceğini ve yolcu

beraberinde olmayan hiçbir eşyanın
taşınmasına müsaade etmeyeceklerini
belirtti.  “Bizim sihirli sopamız yok”
diyen Gürses, “Belge birleşmeleri
elbette kimine avantaj, kimine de
dezavantaj sağlayacak. Bizim
amacımız orta yolu bulmak. Beş-altı F
belgesi var, bu olmaz” dedi. Gürses,
özmal-kiralık araca yönelik talepleri
değerlendireceklerini de kaydetti. 

Toplantıda sektör mensupları,
yaşadıkları sıkıntıları değerlendirip
önerilerde bulundular.  ■

Mahmut Gürses

TOBB Karayolu Yolcu
Taşımacılığı Sektör
Meclisi Başkanı
Mustafa Yıldırım,
Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme
Bakanlığı Karayolu
Düzenleme Genel
Müdürü Saim
İliçoğlu’na Çalıştay
anısına bir plaket
takdim etti.

Karayolu 
Yolcu 

Taşımacılığı
Çalıştayı ve

mevzuat 
değişikliklerine

yönelik 
değerlendirme-
lerle, taleplere 

gelecek 
sayımızda 

yer vermeye 
devam 

edeceğiz.

Saim İliçoğlu

TOF Başkan Vekili Tahsin Yücefer, Emniyet
Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama
Denetleme Daire Başkanı Kenan Aydoğan’a
Çalıştay’a katılım anısına bir plaket sundu.

Kenan Aydoğan
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Özellikle son iki senedir, birçok
otomotiv devinin ve teknoloji lideri
firmanın '2030'da şu kadar otonom

aracımız yollarda olacak', 'yeni nesil
otonom araç filosu için düğmeye bastık',
'teknoloji deviyle, otomotiv devi güçlerini
birleştirdi' gibi söylemlerine şahit oluyoruz.
Otomotivde teknolojik trendler gizli saklı
değil, ayan beyan paylaşılıyor. Gerek
otomotiv devleri gerek teknoloji liderleri de
bu trendlere göre pozisyon alıyor ve ilgili
sektörleri bu yönde harekete geçirmek için
de vizyonlarını paylaşıyorlar. Yarı otonom,
tam otonom, ağa bağlı, elektrikli araç ve
benzeri kavramlar da sıklıkla duyuyoruz ve
çoğu konferansın ana gündemi de bu
kavramlar. Şimdi olaya, biz ülke olarak bu
gelişmelerin neresindeyiz diye
baktığımızda… Bunu biraz daha anlamak
için bu teknolojik trendlerin önemli
bileşenlerinden bahsedelim.

En Önemli Bileşenleri
Ağa bağlı araçlardan otonoma doğru

evrilirken, öncelikle araçların bilgisayar gibi
işlem yapmaya, aracın içinden dışından
verileri bir yerde toplamaya başladığını
görüyoruz. Bu da demek oluyor ki, aracın
içinde bilgisayar gibi çalışan bir platform
olacak. Elde var bir. (1: merkezi bilgi işlem
platformu) Bu platforma akacak içeriden
dışarıdan veriler dedik, o zaman bu verileri
toplayacak, aktaracak sensorlara ihtiyaç
var.(2: sensor kümesi) Veriler toplandı, araç
içindeki bilgisayara, platforma aktarıldı.
Şimdi bu verilerin dışarıda ve uzaktaki
bileşenler tarafından da kullanılması,
değerlendirilmesi, anlamlaştırılması için
bulut çözümüne ihtiyaç var. Bu bulut
sistemine de doğal olarak araç ve ilgili
bileşen dışından izinsiz girişlerin olmaması
lazım. Bulut sisteminin de işi
hantallaştırmayan, yüksek performanslı,
güvenilir olması lazım. (3: yüksek
performanslı bulut çözümü) Aracın topladığı
verilerin, buluta hızlı gönderilebilmesi,
buluttan gerekli bilgileri alabilmesi için de
hızlı iletişime ihtiyacı var. (4: 5G ağı)
Bunların dışında bir de aracımızın
öğrenimini sürekli geliştirmesi gerekiyor. (5:
makine öğrenimi) Tüm bu saydıklarım,
otonom araç teknolojilerinde olmazsa
olmaz 5 ana bileşen. Bu bileşenleri de
Intel'in CEO'su Brian Krzanich ve BMW'nin
Üst Düzey Başkan Vekili Elmar Fricenstein,
Intel IDF 2016 etkinliğinde yaptıkları
konuşmalarında güzel özetliyorlar.

Otomotivde Radarların
Artan Önemi

Sektörümüzün özellikle başarılı ve
yenilikçi projeleriyle tanıdığı İETT Genel
Müdürü Arif Emecen Bey ile bir
sohbetimizde, sektörel teknolojik
gelişimlerde yerlileştirmenin önemine vurgu
yapmış, konumuz itibariyle de araçlarda
kullanılacak radar örneğini paylaşmıştı.
Kendisinin bir elektrik elektronik mühendisi
kökenli oluşundan, teknik detaylara da
hakim bir şekilde, otomotiv sektöründeki
gelişmelerde radarın önemini vurgulamıştı.
Evet, yukarıda bahsettiğim 5 bileşenden biri
sensor kümesinde radarların önemli bir yeri
var. Bu radarların yerlileşmesi konusunda
ülkemizde en deneyimli ve bilgi birikimi
olan firma hangisi diye araştırdığımızda,
Aselsan'ı görüyoruz. Otomotiv sektöründeki
gelişmeler doğrultusunda, önümüzdeki
yıllarda standart bir hal alacak olan
radarların yerlileştirilmesi ve hatta tüm
dünyaya ülkemizden ihraç edilmesi
konusunda Aselsan'ın girişimleri var mıdır
ya da bu konuda neler düşündüklerini hem
eski bir Aselsanlı olarak hem de otomotiv
teknolojileriyle yakından ilgili biri olarak
sektörümüz adına merak ettiğimi belirteyim.

Bosch ConnectedWorld
Etkinliği

Otomotiv teknolojileri demişken,
Bosch'un 15-16 Mart'ta Berlin'de
düzenleyeceği Bosch Connected World -
Nesnelerin İnterneti Konferansı- adlı
etkinliğini de buradan haber vermiş olayım.
5500m2'lik bir alanda sergilenecek
teknolojik çözümler, 100den fazla
konuşmacının ve 2500den fazla katılımcının
beklendiği bir etkinlik. Otomotiv
teknolojileri de bu etkinliğin gözde
konularından. Bu etkinliğe katılabilirsek
gözlemlerimizi, katılamazsak da etkinliğe
katılacağını bildiğim Bosch'un değerli
yöneticilerinden Sayın Mustafa Ayhan'dan
gözlemlerini bu köşeden paylaşmasını rica
ederiz. ■

Otomotiv 
Teknolojilerinde
Dışa Bağımlılık

“İyi Dersler Şoför
Amca” web sitesi 
yenilendi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK
Araç Muayene İstasyonları ve Michelin

Lastikleri işbirliğinde, Trafikte Sorumluluk Hareketi
kapsamında yürütülen İyi Dersler Şoför Amca
projesinin web sitesi
http://www.iyiderslersoforamca.com yeni yüzü ile
yayına başladı.

Bugüne kadar taşımalı eğitim sisteminde görev
alan 28 bin okul servis şoförünün trafik güvenliği, ilk
yardım ve iletişim konularında eğitim gördüğü
projeyle ilgili haber ve duyurulara yenilenen web
sitesi üzerinden ulaşmak mümkün.

Web sitesinde, güncel haberler ve yol güvenliği
ile ilgili pratik bilgilerin yanı sıra proje kapsamındaki

eğitimler ve saha çalışmalarına ilişkin fotoğraflar da
yer alıyor. 

Sitede ayrıca, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin trafik
güvenliği konusunda yetişkinlerden beklentilerini
ifade ettikleri Afiş Yarışması’nda dereceye giren
öğrencilerin eserlerinden faydalanılarak tasarlanan
çeşitli görseller de bulunuyor. ■

Otomotiv Sanayicileri
Derneği (OSD)’nin
yayınladığı Ocak 2017
verilerine göre
otomotiv sanayinin
ihracata yöneldiği
görülüyor. İç pazardaki
sıkışıklık aşılmış değil.
Otobüs pazarı Ocak
ayında yüzde 25
büyüdü.

2017 yılının Ocak ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre,
toplam üretim yüzde 31,

otomobil üretimi ise yüzde 61
oranında arttı. Bu dönemde,
toplam üretim 128 bin adet,
otomobil üretimi ise 94 bin adet
düzeyinde gerçekleşti. 

2017 yılının Ocak ayında
toplam pazar yüzde 7 oranında
artarak 36 bin adet düzeyinde
gerçekleşti. Bu dönemde
otomobil pazarı ise yüzde 10

oranında arttı ve 26 bin adet
olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2017
yılının Ocak ayında üretim bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde
13 oranında daralırken, hafif
ticari araç grubu yüzde 15
oranında daraldı, ağır ticari araç
grubunda ise yüzde 72
seviyesinde arttı. Ağır ticarideki
bu değişim baz etkisi kaynaklıdır.
Aynı dönemde ticari araç pazarı
ise yüzde 1 oranında artış ile

sonuçlandı. Pazar, hafif ticari
araç grubunda yüzde 3
artarken, ağır ticari araç
grubunda ise yüzde 20
geriledi. 

2017 yılının Ocak ayında
bir önceki yılın aynı ayına
göre, toplam otomotiv ihracatı
adet bazında yüzde 50
oranında artarken otomobil
ihracatı ise yüzde 98 oranında
artış gösterdi. Bu dönemde,
toplam ihracat 103 bin adet,
otomobil ihracatı ise 76 bin
adet düzeyinde gerçekleşti.
2017 yılının Ocak ayında bir

önceki yılın aynı ayına göre,
toplam otomotiv ihracatı Dolar
bazında yüzde 35, Euro bazında
yüzde 38 arttı. Bu dönemde
toplam otomotiv ihracatı 2,08
Milyar $ olarak gerçekleşirken,
otomobil ihracatı yüzde 143
artarak 913 Milyon $ seviyesinde
gerçekleşti. Euro bazında
otomobil ihracatı ise yüzde 148
artarak 858 Milyon Euro
seviyesine yükseldi.

Otomotiv ihracata yöneldi

Otomotiv üretim zirvede
2017 yılının Ocak ayında,

önceki yıla göre yüzde 31 artış ile
toplam 128 bin 121 adet taşıt aracı
üretildi, otomobil üretimi ise
yüzde 61 artarak 93 bin 683 adet
düzeyinde gerçekleşti.

2017 yılı Ocak ayında traktör
üretimi ile birlikte toplam üretim
131 bin 741 adet olarak gerçekleşti.

2016 yılı Ocak ayına göre, yük
ve yolcu taşıyan ticari araçlar
üretimi, 2017 yılı Ocak ayında
toplamda yüzde 13 azalırken, ürün
grubu bazında:

K. Kamyonda yüzde 173,
Midibüste yüzde 172,
Minibüste yüzde 158,
B. Kamyonda yüzde 95,
Otobüste yüzde 33,

oranlarında artarken,
Kamyonette  yüzde 22

oranında azalma kaydetti. 
2017 Ocak ayı otomobil

üretimi, 2016 yılı aynı ayına göre
yüzde 61 oranında artarak 94 bin
adet düzeyinde gerçekleşti. 

2017 Ocak ayında traktör
üretimi yüzde 10 oranında
azalarak 3 bin 620 adet oldu.

Pazar yüzde 7 arttı
2017 yılı Ocak ayında toplam

satışlar yüzde 7 oranında arttı ve
36 bin 148 adet seviyesinde
gerçekleşti. 

2017 yılı Ocak ayında otomobil
satışları, 2016 yılı aynı ayına göre
yüzde 10 oranında arttı ve 25 bin
689 adet oldu.

2017 yılı Ocak ayında geçen
yıla göre toplam otomobil satışları
yüzde 10, yerli otomobil satışları
yüzde 19 ve ithal otomobil satışları
yüzde 6 oranlarında arttı.  

2017 yılı Ocak ayında geçen
yıla göre toplam hafif ticari araç
satışları yüzde 3, yerli hafif ticari
araç satışları yüzde 4 ve ithal hafif
ticari araç satışları yüzde 2
oranında arttı.

2017 yılı Ocak ayında; geçen
yıla göre ağır ticari araç pazarı
yüzde 20 oranında azalarak 825
adet, kamyon pazarı yüzde 15
oranında azalarak 609 adet,
midibüs pazarı yüzde 49 oranında
azalarak 116 adet ve otobüs pazarı
ise yüzde 25 oranında artarak 100
adet düzeyinde gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalara göre
2017 yılı Ocak ayında toplam pazar
yüzde 13 ve otomobil pazarı yüzde
24 oranlarında artarken, hafif ticari
araç pazarı yüzde 1,5 ve ağır ticari
araç pazarı yüzde 50,5 oranında
düşüş gösterdi.

Üretimin yüzde 81’i ihracata
2017 yılı Ocak ayında 76 bin

adedi otomobil olmak üzere,
toplam üretimin yüzde 81’ini
oluşturan 103 bin adet taşıt ihraç
edildi. 2017 yıl Ocak ayında
gerçekleşen taşıt aracı ihracatı,
2016 yılına göre yüzde 50 oranında
arttı.

Bu dönemde otomobil ihracatı

bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 98 oranında artarken,  ticari
araç ihracatı yüzde 11 oranında
azaldı. Traktör ihracatı ise 2016 yılı
Ocak ayına göre yüzde 26
oranında azalarak 989 adet olarak
gerçekleşti.

Uludağ İhracatçı Birlikleri
(UİB) verilerine göre, 2017 yılı
Ocak ayında toplam ihracat, 2016
yılı aynı ayına göre yüzde 35
oranında arttı ve 2,083 milyar $
oldu. Euro bazında ise yüzde 38
artarak 1,959 milyar Euro olarak
gerçekleşti.

Bu dönemde, ana sanayi
ihracatı yüzde 54, yan sanayi
ihracatı yüzde 9 oranında arttı. 

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi
İhracatı (ABD $)

Türkiye İhracatçılar Meclisi
verilerine göre, toplam otomotiv
sanayi ihracatı, 2017 yılı Ocak
ayında yüzde 19,7 pay ile ihracat
sıralamasında ilk sıradaki yerini
korudu. ■

Otomotiv Sanayii 2017 yılı Ocak ayı üretim, pazar ve ihracatı

2007-2017 Toplam ve Otomobil Üretim Gelişimi (Ocak) (x1000)

Son 10 yıllık ortalamalara
göre 2017 yılı Ocak ayında
toplam pazar Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

anuray59@gmail.com

Akif
Nuray

Sahada 100 Savaş
Yerine; Masada 
1 Savaş Kazan  

Sun Tzu, Savaş Sanatı, 2600 yıl önce
yazılmış,

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Savaş_Sanatı)
uzlaşma daha kaliteli bir savaş türü
anlaşılan... Bir haftada ne çok gelişme
yaşanmış, sanki aylar geçmiş 7 gün içinde.
Son zamanda ekonomiyi desteklemek amacı
ile açıklanan kolaylıkları izliyoruz. 

Bir özel sektörümüz var; vergilerin tam
ödenmesi durumunda işlerin
yapılamayacağını söyler, ortalama 3 yılda bir
vergi affına düşer, rekabet baskısı altında
kamu kaynaklarını usulsüz kullanmayı yüzde
45 oranı ile uygun görür, 500 kalemlik istek
listesinin 450 kaleminde devletten istekte
bulunur, gelişmiş ekonomilerin 100 yılda
ulaştığı ve adına Sanayide 4.0 denen
mükemmellik aşamasına bir çırpıda ermek
hayalleri görür, ortalama 115 TL adedi
masrafla girişimcilerin fikirlerini elde eder,
yatırım meleklerine verir...

Öğretmeninin 100 üzerinden 18 aldığı
okullarla, sanayideki talebe duyarsız
üniversitelerle, insan kaynağı talebini
yönetemeyen şirketleriyle ‘Orta Gelir
Batağı'ndan kurtulmayı düşünür.  

Bu zor hali ile çıktığı rekabet alanlarında
kaliteli eğitimin, kaliteli hukukun, kaliteli
yönetimin yararlarına imrenir, döner.
Büyümeleri paylaşmayı, gelişmeyi
yaygınlaştırmayı, toplumu akışkanlaştırmayı,
katılımı arttırmayı planlamaz. Bunların
hepsinin kanıtı uluslararası rakamlarda,
listelerde, oranlarda görülür durumda,
yıllardır. Ama yukarıdakilerin tamamı yanlış
ise; demek ki iyileşmeleri anlatmıyor ki, ben
bile bilmiyorum... Bu özel sektör vergilerin
daha yüksek, denetimin daha sıkı, vergi
affının 40 yıldır görülmediği AB ülkelerinde
tesisler işletiyor!

*  *  *
Dünya, Amerika'nın merkez bankasını

bıraktı, şimdilerde ABD AŞ Yönetim Kurulu
Başkanı CEO'nun hukuku zorlayan
adımlarını izlemeye çalışıyor. Önceki
yönetimin 22 bakanı Harvard üniversitesi
mezunu iken, şimdiki yönetim sadece
tüccarları gerekli görmüş. Hukuk zorda.

İngiltere'de muhalefet liderinin
referandum sonucuna vurgu yapmasına
rağmen, Hükümet, AB'den ayrılma işlemine
başlamak için yuvarlak 115 ret oyuna karşı
500 kabul ile yetki aldı. Uzlaşmayı
gerçekleştirdiler. Hukuk çalışıyor.

Ayrılmanın maliyeti 60 milyar Avro, haklı
olarak korkuyor AB. Aynı AB, Yunanistan'a
tek seferde 148 milyar Avro vermişti, hem de
teneşir vadeli olarak, yani ödemesiz. 

*  *  *
Hukuk işleyişimiz hakkında oranlar var,

bir araştırmadan kısa sonuçlar, görelim
kendimizi
(http://www.academia.edu/29437017/Hukuk
_Zihniyeti).

Genel hukuk memnuniyetimiz yüzde
33, insanımız sadece yüzde 40 oranında
adil. Hukuk sisteminin adalet üretimi yüzde
35, "adamına göre muamele" yüzde 85,
hâkim-savcılar avukatları sadece yüzde 39
kadar dürüst buluyor...

İngiltere hukuk davalarının yüzde 98'ini
arabuluculukla, sadece yüzde 2'sini hukuk
sisteminde çözüyor. Çin yargısı 19 milyon
dava ile uğraşıyor iken bizde sadece icra-
iflaslar 21 milyon dosya. Üçümüzden ikisi
davalı.

Coğrafyamızda hayat böyle gitmesin,
artık...

Uzlaşmalı haftalar… ■



Ulaştırma ve Lojis-
tik Sektör
Meclisi Baş-

kanı Çetin Nu-
hoğlu,  sektörün
sorunlarını dile
getirdi, iç gümrük
idaresine uğrama
zorunluluğu, sınır
gümrük idareleri-
nin işlem hacminin
arttırılması, fazla ça-
lışma ücretleri ve yol-
luk tahsilatları ve transit
beyannamelerinden alınan
damga vergisi tahsilatları hakkında bilgilendirmede bu-
lundu. ■

Ekonomi Şurası’nda yolcu
taşımacılığı sektörünün
yaşadığı sorunları 3 başlık

halinde dile getiren Başkan Mustafa
Yıldırım, “Ekonomik Şura aslında
hızlandırılmış bir şura oldu. Onun
için 4 meclis adına birer kişi
konuştu. Dile getirmek istediğimiz 5
maddeyi 3’e düşürdük. Bu
maddelerden birincisi 3. Köprü
konusuydu. Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü’nden geçme hakkımızın
iade edilmesini, 3. Köprünün
bedelini ödeyerek 2’inci köprüden
geçme talebimizi yineledik orada.
İkinci talebimiz yolcu biletlerinde
KDV’nin yüzde 18’in yüzde 8’e
düşürülmesi yönünde oldu. Bu kâr
marjımızı artırma talebiydi.
Üçüncü konumuz da Yolcu
Danışma Kurulu oluşturulmasıydı.
Yeni yasama sürecinde,
düzenlemeler yapılır ve yeni
kararlar alınırken bizler de en
azından fikrimizi beyan edelim,
yanlış kararlar alınmasın dedik.
Örnek olarak engelli
düzenlemesinde yaşanan süreci
gösterdik. Bu kurulun oluşması ile,

uygulanabilir kararlar alınabilir
düşüncelerimizi ifade ettik. Danışma
Kurulunun hayati önem taşıdığını
vurguladık. Bunları yazılı olarak da
ilettik. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve
ilgili bakanların bunları
değerlendirileceği bilgisi verildi.
Herhangi bir söz almış değiliz.
Kimseye ümit vaat etmiyoruz” dedi.

Ekonomi Şurası’nda Yolcu Taşımacıları ve Lojistikçiler konuştu

Yazılarımda hukukun ve bunun
aracı olan mevzuatın önemine sık
sık değinirim. Kış lastiği

zorunluluğuyla ilgili bir gelişme, bu
konuda yeni bir yazı yazma isteğimi
artırdı. Üstelik ülkemizin yoğun bir
Anayasa tartışması içinde olması hukuku
zaten gündemimizde tutuyor. Buna
gösterilen ilgi hukukun öneminin bir
ifadesi değil mi? Tabii ki hukuk Anayasa
ile başlıyor, ama orada bitmiyor. Kanun,
tüzük, yönetmelik, tebliğ, yönerge,
genelge, sirküler, tamim, nizamname gibi
çeşitli düzeylerde düzenlemeler
yapılıyor; hepsinin ortak adı da mevzuat
oluyor. 

Yazılı hukuk
İngiltere gibi istisnai ülkelerde 900

yıldır yazılmadan uygulanan bir
anayasanın bulunduğunu biliyoruz.
Bunun dışında hukukta yazılı olmak
esastır. Bu, kalıcılık ve değiştirilemezlik
sağlar. Mevzuatın pek önemli bir kısmı
Resmi Gazetede yayımlanarak hem
kalıcı hale getirilir hem de herkesin
bilgilenmesi sağlanır. Resmi Gazetede
yayımlanmayanlar da ilgili kuruluşlarca
yine duyuru amacıyla yayınlanırlar. 

AB mevzuatı
Her ülke kendi mevzuatına göre

işlerini yürütür. Ancak taraf olunan,
imzalanan uluslararası belgeler de aynı
işlevi görür. Bugün bazı dış kaynaklı
mevzuatın geçerli olduğu, hatta Anayasa
hükmü gücünde olduğunu kabul edip
kendi mevzuatımıza geçirmiş
durumdayız. AB ile imzaladığımız bazı
sözleşmeler bu bakımdan özellik arz
ediyor. Geçenlerde Danıştayın, trafik
sigortası ile ilgili bir iptal kararında ilgili
AB sözleşmesinin de gerekçe kabul
edildiğini yazmıştım.

Kanun kapsamı…
Anayasa gibi genel içerikli olanlar

dışında her mevzuatın bir kapsamı
vardır. Yapılacak yeni bir düzenleme
kapsamına girdiği kanun içerisinde
yapılır. İlk kez karşılaşılan konularda yeni
bir kapsamla yeni bir kanun hazırlanır.
Belirli kapsamda olmayan ‘torba
kanun’lardan söz edilebilir. Bunlar tek
başlarına özel bir kanun olmaktan
ziyade ilgili kanunlarda ekleme dahil
değişiklikler getiriyorlar. 

Ortak alanlar
Hemen her faaliyetin kendine özgü

bir kanun alanı vardır. Taşımalar da
böyledir. Bunun ötesinde pek çok

faaliyeti ilgilendiren alanlar da vardır.
Eğitim, vergi, sigorta, kaza, teşvik vb.
düzenlemeler hemen her türlü faaliyeti
kapsarlar. Bu durum, taşımalar için de
geçerlidir. Bu arada ekonomik
faaliyetlerle ilgili özel bir kanun olarak
Türk Ticaret Kanunu pek çok hususu
kapsamaktadır. Tüm ekonomik
faaliyetler buna uyacağı gibi başka
kanunları da olan taşıma, sigorta gibi
konularda da buna uyum gerekir. 

Taşıma kanunları
Taşımacılıkla ilgili çeşitli özel

kanunlar da söz konusu. UDH Bakanlığı
Kuruluş Kanunu gibi ortak olanlar
yanında her taşıma moduyla ilgili özel
kanunlar da bulunuyor. Bunların bir
kısmı o moddaki taşımaları düzenlerken
bir kısmı da o modda hizmet verecek
kurum ve kuruluşların yapısını
düzenliyor. Yapılacak bir yenilik veya
değişiklik ancak ilgili mevzuatında
yapılabilir. 

Kara taşımaları
Karada gerçekleşmekle birlikte

demiryolunun ayrı mevzuatı olan bir
mod olduğu düşünülürse geriye karayolu
taşımaları kalıyor. Buna ilişkin olarak
Karayolları Genel Müdürlüğünü, özel
kanunu olan en önemli kuruluş olarak
görebiliriz. Bir de Altyapı Yatırımları
Genel Müdürlüğü (AYGM) var ki bu tüm
modlarla ilgilidir. Karayolu taşımalarıyla
ilgili iki önemli mevzuat Karayolları
Trafik Kanunu ve Karayolu Taşıma
Kanunu. Belirtelim ki bunlar karayolu
taşıma ve trafiğine ilişkin ana mevzuattır.
Karayoluyla ilgili bir değişiklik bunlarda
yapılmak zorundadır. Bunun başka
modun mevzuatında yapılamaması gibi
başka bir modla ilgili düzenlemeler de
bunlarda yapılamaz. 

Yönetmelikler
Kanunda yer alan ana kurallarla ilgili

açıklayıcı düzenlemeler bu türden
mevzuatla yapılıyor. Yukarıdaki
kanunların gereği olarak karayoluyla ilgili
iki ana yönetmelik, Karayolları Trafik
Yönetmeliği ve Karayolu Taşıma
Yönetmeliği var. Taşıma ile ilgili
kanunlarda yapılması mümkün olmayan
konulardaki düzenlemeler ile ilgili
kanunuyla dahi yapılamayan, başka
modlarla ilgili düzenlemelerin

karayoluyla ilgili adı geçen
yönetmeliklerde yapılması tabii ki
mümkün değil. Ayrıca bu
yönetmeliklerde yeni bir esas ve alan
getirilmesi mümkün olmayıp kanunun
yetki verdiği alanlarda düzenleme
yapılabilir. Örneğin; Taşıma Kanununun
kapsamadığı bir trafikten men cezası
Karayolu Taşıma Yönetmeliğiyle
getirilemez. Keza ancak kanunlarla
getirilebilecek idari para cezalarının da
yönetmelik ile getirilmesi mümkün
değildir. 

Karayolu Taşıma Kanunu ve
Karayolları Trafik Kanununun alanlarının
veya kapsamlarının sınırlı olmasına bağlı
olarak bunların yönetmelik alanları da
sınırlı olmak zorundadır. Ancak bu iki
Kanunun sınırlarının net olmaması
yönetmeliklerinin de sınırlarının
belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Bu
yönüyle bu iki Kanunun yeniden
hazırlanması, gerekli netleştirme
yapılamıyorsa tek kanunda toplanması
düşünülmelidir. Bu kanunlara ilişkin
olarak belediye ve büyükşehir belediye
kanunlarıyla ilgilerinden ve
çelişkilerinden de söz etmek
gerekmektedir. 

Kış lastiği düzenlemeleri
Kış lastiği zorunluluğu; 8 Kasım

2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan, araçların
yüklenmesiyle ilgili, Yönetmelik
türünden bir mevzuat içinde yer aldı. Bu
Yönetmeliğin, dolayısıyla kış lastiği
zorunluluğunun dayanağı 1 Kasım 2011
tarih ve 28102 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan UDH Bakanlığı Kuruluş
Kanunu idi. Yönetmeliğe göre 1 Aralık-1
Nisan tarihleri arasında kış lastiği
takılması esastır. Bunun Bakanlıkça bir ay
uzatılması yetkisi yanında
cezalandırılması da Yönetmelikte yer
aldı. Yönetmelikte yer alan diğer
kurallara uymayanlara Trafik Kanunu
hükümlerine göre para cezası dahil

cezalandırma yapılırken, kış lastiği
zorunluluğuna aykırı hareket eden
araçlara UDH Bakanlığı Kuruluş
Kanununa göre cezalandırma yapılması
öngörülüyordu ki bunun için de idari
para cezası da vardı. Acaba bu kuralın
yeri, denetleme yetkilileri ve idari para
cezası kuralı uygun muydu? 

Yeni düzenleme…
9 Şubat 2017 tarih ve 29974 sayılı

Resmi Gazetede yayımlanan 687 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci
maddesinde kış lastiği zorunluluğu
yeniden düzenlendi. Bunun dikkat çeken
hususları şunlar: 

• Kış lastiği zorunluluğu 65/A
maddesi olarak Karayolları Trafik Kanunu
içine alındı. Bu, UDH Bakanlığı Kuruluş
Kanununun verdiği düşünülen yetki
yerine doğrudan ilgili olduğu Trafik
Kanununa dayandırılması, yönetmelik
düzeyinden kanun düzeyine
yükseltilmesi açılarından önemliydi. 

• Yeni kanundaki cezalandırma
hususları da çok önemli. Artık
zorunluluğun Trafik Kanununa
geçmesine bağlı olarak bu kanun
hükümlerine göre idari para cezası
uygulanabilecektir. Bunun miktarı da
625 TL. Yine bu maddeyi polis ve
jandarma dışında uygulayacak Ulaştırma
Bakanlığı personeli ile sınır kapılarındaki
Gümrük ve ticaret Bakanlığı birimleri
yeni madde metni eklenerek yasallıkları
sağlanmış oldu. 

Yukarıda belirtilen iki husus kanun
tekniği açısından gereğinin yerine
getirildiği inancını bana veriyor. 

• Yeni kanunda uygulama süresi
belirtilmeyip illerin hava ve iklim
şartlarına göre belirlenmesinden söz
ediliyor. Yani Bakanlık bunu Kasımda
başlatma gibi imkana da sahip. 

• Yeni kanunda yetkinin Bakanlıkça
valiliklere verilme imkanı da söz konusu.
Bu yetki verildiğinde valiliklerin ilin
iklimine göre uygulama yapması da
kolaylaşacak. 

• Yukarıda belirtilen idari para
cezasını azaltmaya veya iki katına kadar
artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili
kılınıyor. 

• Yönetmelikteki cezalandırma
yetkilerinin buraya alınmasının ötesinde
kuralı ihlal eden araçların
cezalandırmayı takiben en yakın
yerleşim birimine kadar gidebilmeleri
izni de buraya alınmış. 

Yönetmelik düzenlemesi
Yeni kanun maddesinde, bu

maddeye ilişkin usul ve esasların UDH
Bakanlığı tarafından belirleneceği de yer
alıyor. Yani araçların yüklenmesiyle ilgili
yönetmelikteki düzenlemenin aynı veya
başka bir yerde yeniden yapılması
gerekecek. Sanırım valiliklere yetki devri
de bunda yer alabilir. Yeni düzenlemede
tüm iller için esas olacak asgari
zorunluluk ayları belirtilerek bunun
ötesinin valiliklere bırakılması uygun
olur. Bu arada İstanbul gibi kar
yağışından trafiğin çok fazla etkilendiği,
hayatın zorlaştığı yerlerde ticari olmayan
araçların, bu kapsamda özel
otomobillerin de kış lastiği zorunluluğu
kapsamına alınmasından söz edilmişti.
Mevcut düzenleme “ticari araçlar”
sınırlaması getirmiyor, “taşımalarda
kullanılan araçlar” diyor. Eskisiyle de
aynı olan bu ifadenin özel araçları
kapsayacak şekilde yorumunun kapısı
açılmış değil. Dolayısıyla valiler de
süreyi değiştirmenin ötesinde araç
kapsamını değiştiremez. Bilmem, böyle
bir yetkinin, en azından valiliklerce
duyurulan günlerdeki zorunluluk
şeklinde verilip, uymayan araçların o
günlerde trafiğe çıkamamaları, çıkmaları
halinde kural ihlal cezası (para cezası)
almaları şeklinde verilmesi uygun
olabilir miydi? 

Bir örnek daha…
Otobüsle yolcu taşımacıları sık sık

belge almada asgari özmal koltuk
kapasitesinin artırılmasını isterler. Kanun,
şekilsel olarak Bakanlığa bunu
yönetmelikle belirleme yetkisini veriyor.
Bakanlık da mevcut yönetmelik ile bu
yetkisini kullandı. Şimdi bunu
arttırmanın gerekçesi lazım. Rekabeti
azaltmaktan başka bir gerekçesi var mı?
Yok. Bazıları da belge ücretlerinin
artırılmasını isterler. Gerekçe ne? Yine
aynı rekabetin azaltılması. Aynı amaçla
başka öneriler de yapılabilir. Hepsinin
niyeti yine aynı. Buna rağmen bunlar
yapılabilir mi? Evet. Ama yapılan
Karayolu Taşıma Kanununun, ilgili diğer
kanunların, Hükümetin karar verdiği
rekabetçi piyasa ekonomisi anlayışının
ve taraf olunan uluslararası
sözleşmelerin ihlali olur. Bu da yargıdan
döner. Ben, yargıya götürüldüğünde iptal
edileceğinden kesinlikle eminim. Yeter ki
birileri götürsün. Bunun örnekleri çok.
Peki, kuralların gerektirdiği iptal kararı
hukuki olmaz mı? Olur. Peki, hukuk dışı
çözüm buna rağmen uygun
karşılanabilir mi? Hayır. Hukuka aykırılığı
bilinen bir düzenleme talep edilebilir
mi? Evet. Ama aklıselim bunu kabul
etmez. ■
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zeki.donmez@tasimadunyasi.com

Olmayacak duaya amin…
Dr. Zeki
Dönmez

Türkiye Ekonomi Şurası,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Başbakan Binali

Yıldırım ve ekonomiyle ilgili
bakanların katılımıyla TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev
sahipliğinde yapıldı. 

TOBB’un organize ettiği Türkiye
Ekonomi Şurası, M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’un ev sahipliğinde,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım,
Başbakan Yardımcıları Numan
Kurtulmuş, Mehmet Şimşek ve
Nurettin Canikli, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik,
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
ile Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın
katılımıyla TOBB İkiz Kulelerde
gerçekleştirildi.

Konuşmasında değerler
sistemlerinde istişarenin çok farklı yeri
olduğunu, istişareyle yollarına devam
ettiklerini bildiren Cumhurbaşkanı

Erdoğan, iş adamlarının ülkeye,
şehirlere, sektörlere ilişkin
görüşlerinin daima kıymetli olduğunu
söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım da, TOBB
üyelerine hitaben, "Her bir üye bir
kişiyi istihdam etse 1,5 milyon yeni iş
alanı, yeni aş anlamına geliyor.
Cumhurbaşkanımız da ifade etti, en az
bir. Bu sayı iki olunca 3 milyondan
bahsediyor oluyoruz. Siz ekonomiyi
büyütmek için, insanlarımıza yeni iş
alanı oluşturmak için bir adım
attığınızda biz de iki adım atacağız. Bu
yükü sadece size taşıtmayacağız" dedi.

Şuranın 2017'nin ilk günlerinde
yapılmasının ekonomi açısından çok
önemli olduğunu ifade eden Yıldırım,
ekonominin nabzının Ankara'da
attığını belirtti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
yaşanan tüm çalkantılara rağmen özel
sektörün son bir yılda 155 milyar liralık
makine ve teçhizat yatırımı yaptığını,
141 milyar dolarlık mal ihracatı
gerçekleştirdiğini, turizm, denizcilik ve
müteahhitlik sektörlerinde 38 milyar
dolarlık döviz geliri elde edildiğini
kaydetti. ■

Taleplerini dile getirdiler 

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi
Başkanı Mustafa Yıldırım ve TOBB Ulaştırma ve

Lojistik Sektör Meclisi Başkanı Çetin Nuhoğlu,
Ekonomi Şurası’nda taleplerini dile getirdiler.

Yolcu Taşımacılığı
Sektör Meclisi

Çetin Nuhoğlu

Mustafa
Yıldırım

Ulaştırma ve Lojistik
Sektör Meclisi

Ulaşımın önündeki engelleri kaldıracağız 
TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa

Yıldırım, UDH Bakanı Ahmet Arslan ile CNR Avrasya Boat Show-
11.Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı'nda bir
görüşme gerçekleştirdi. Yıldırım,
“Bakan Arslan ile yaptığımız
görüşmede bana Bakanlık ile
yolcu taşımacıları arasında
gerçekleştirilen Çalıştayı takip
ettiğini, mevzuatı
sadeleştirmeye çalışacaklarını,
ulaşımın önündeki engelleri
olabildiğince kaldırılması
yönünde ve ulaşımın daha özgür
hale getirilmesi için gerekli
talimatı verdiğini de ifade etti”
dedi.  



Mercedes-Benz Türk
Direktörler Kurulu
Başkanı Süer Sülün,

İstanbul’da bulunan Genel
Müdürlük binasında, Mercedes-
Benz Türk Otobüs Üretim
Direktörü Bülent Acicbe Hoşdere
Otobüs Fabrikası’nda ve
Mercedes-Benz Türk Kamyon
Fabrikası Üretim Direktörü Prof.
Dr. Frank Lehmann Aksaray
Kamyon Fabrikası’nda kuruluş
yıldönümü kapsamında
eşzamanlı olarak pasta kesti.        

Şirketin 50’nci yaş gününü
büyük bir aile olarak ve ailenin
tüm fertleri ile bir arada
kutlayabilmek adına tüm şirket
çalışanlarının katıldığı ve üç farklı
noktada düzenlenen etkinlikler
için canlı yayın bağlantısı
kuruldu. 

Tüm çalışanlara teşekkür
eden Mercedes-Benz Türk
Direktörler Kurulu Başkanı Süer
Sülün, şunları söyledi: “Geçen
yarım asırlık süre boyunca
Mercedes-Benz Türk ailesi olarak
birlikte büyüdük, birlikte ürettik
ve hep beraber bir çok ilke,
yeniliğe, başarıya ve rekora imza
atarak şirketimizi Daimler AG’nin
küresel ağı içerisinde çok önemli
bir yere getirdik. Aynı zamanda
Türkiye’de sektörümüzde öncü ve
lider olduk. Ülke ekonomisine ve
geleceğine katkı sağlamaktan
gurur duyuyoruz. Bundan sonraki
nice 50 yıllarda bu büyük ailenin
yine aynı şevk ve kararlılıkla bu
değerli mirası gururla ileriye
taşıyacağını biliyorum. Büyük bir
aile olmanın mutluluğunu
paylaştığım siz Mercedes-Benz
Türk çalışanlarına tek tek
teşekkür ediyorum ve imza
attığımız tüm büyük başarılar için
sizleri kutluyorum.” 

Mercedes-Benz Türk Aksaray
Kamyon Fabrikası Üretim
Direktörü Prof. Dr. Frank
Lehmann ise şunları kaydetti:
“Geçen yıl fabrikamızın 30’uncu

yılını kutladık. Kuruluş
yıldönümünde açıkladığımız 113
milyon Avro’luk yeni yatırımın ilk
sonuçlarını şirketimizin 50’nci
yılında alacak olmamız bize
mutluluk ve gurur veriyor.
Bugüne kadar sayısız rekorlara ve
başarılara imza atan siz değerli
çalışanlarımızı kutluyorum. 50
yıldır sürdürdüğümüz başarı
öykümüzü gururla ileriye
taşıyacağımıza inanıyorum.”

Mercedes-Benz Türk Otobüs
Üretim Direktörü Bülent Acicbe
ise 50 yıllık yolculukta emek veren

Mercedes-Benz Türk
çalışanlarına teşekkür etti:
“Bugün Daimler’in küresel
üretim, Ar-Ge ve IT ağı Mercedes-
Benz Türk olmadan
düşünülemiyorsa bunda 50 yıldır
verilen emeklerin çok büyük payı
var. Bu süre zarfında Mercedes-
Benz Türk Hoşdere Otobüs
Fabrikası hem üretim hem de
ihracatıyla önemli başarılara imza
attı. Bundan önce olduğu gibi
bundan sonra da geleceğe tüm
gücümüzle birlikte ilerleyeceğiz.” ■
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Toros Tolga Keleşoğlu 

Assan Liman Genel
Müdürü oldu
Kibar Holding bünyesindeki Assan
Liman İşletmeleri AŞ Genel
Müdürlüğüne Toros Tolga Keleşoğlu
getirildi. 

1971’de Ankara’da
doğan Toros
Tolga Keleşoğlu,

1994 yılında
Hacettepe
Üniversitesi Filoloji
bölümünden mezun
oldu. Aynı yıl
içerisinde İstanbul
Üniversitesi İktisat
Vakfı tarafından
düzenlenen Dış
Ticaret Eğitimini
tamamladı.

Çalışma hayatına 1995 yılında Assan
Demir ve Sac Sanayi AŞ’de ithalat uzmanı
olarak başlayan Keleşoğlu, sırasıyla Kibar
Holding bünyesinde İthalat Şefliği, Dış
Satınalma, Genel Müdür Yardımcılığı
görevlerinde bulundu.

Keleşoğlu, Kasım 2012 tarihinden bu
yana Assan Demir ve Sac Sanayi AŞ Genel
Müdürlüğü görevini de yürütüyor. ■

Lojistikte genç yeteneklere kariyer 

GEFCO, iş imkanı
sunuyor

GEFCO’nun genç yetenekleri
bünyesine katmak amacıyla
başlattığı Xperience programı, yeni

mezun ya da kariyerinin başındaki gençleri
lojistik sektörüne kazandırmayı hedefliyor.
2011’den beri yürütülen GEFCO kariyer
programı kapsamında hayata geçirilen
Xperience GEFCO, lojistik alanında kariyer
yapmak isteyen tüm genç yeteneklere iş
imkanı ve lojistik sektöründe deneyim
kazanma fırsatı sunuyor. 

Yeni mezun veya en fazla 1 sene
tecrübeli adaylara açık olan programa
katılmak isteyen adaylar, değerlendirme
merkezi uygulaması kapsamında Xperience
GEFCO Day’e katılarak, GEFCO’yu daha
yakından tanıma fırsatı buluyorlar.
Operasyon birimlerinde görev verilen
adayların, ihtiyaçlara göre yapılacak
rotasyonlarla firma işleyişinin bütününü
görmeleri sağlanıyor. Değerlendirme
uygulamaları sürecinde adaylara ayrıca
mülakatlar yapılıyor, yeterlilik ve yabancı
dil testleri uygulanıyor. ■

Toplumsal cinsiyet eşitliğini
destekleyen 

Ford Otosan bir
ödül daha aldı

Çalışma hayatının tüm alanlarında bilinç
ve duyarlılığın artırılması amacıyla her
yıl düzenli olarak Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen
“2016 Yılı Çalışma Hayatında Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği” ödüllerinde Ford Otosan
ikincilik ödülüne layık görüldü. Ford Otosan
İnsan Kaynakları Direktörü Nursel Ölmez
Ateş ödülle ilgili şunları söyledi: “Kadınlara
yönelik pozitif ayrımcılık yaklaşımımız
doğrultusunda işe alımdan başlayarak tüm
insan kaynakları süreçlerimizde cinsiyet
eşitliğini öngören politikalar uyguluyoruz.
Kadın çalışanların kişisel yetkinliklerinin
geliştirilmesine öncelik veriyor ve potansiyel
kadın yönetici havuzu oluşturarak kadınların
üst yönetim düzeyinde görev almalarına
yönelik uygulamalar yürütüyoruz. İşe alımda
ofis çalışanlarımızda yüzde 50 kadın yüzde 50
erkek, üretim çalışanlarımızda ise yüzde 25
kadın yüzde 75 erkek hedefi koyduk.
Hedefimize en kısa sürede ulaşmak amacıyla
çalışmalarımız devam ediyor.” ■

Dr. Mehmet
Müezzinoğlu

Nursel
Ölmez Ateş

Yeni TRP eKataloğu

17 dilde ve 70.000
yedek parça

Yeni TRP eKataloğu, artık 17 dilde
hizmet sunuyor. Tüm internet
tarayıcıları için uyarlanan, TRP

eKataloğuna masaüstü ve taşınabilir tablet,
akıllı telefon gibi tüm cihazlardan
ulaşılabiliyor. TRP parçaları, DAF ağında
bulunan 1000’den fazla bayiden, TRP
mağazalarından ve internet üzerinden satın
alınabiliyor.

Paccar Parts Pazarlama Operasyonları
Müdürü Bram Velmolen, “Yeni TRP
eKataloğunda parçalara ait daha fazla
görsel ve tanımlayıcı bilgiler bulunuyor.
Müşterilerimizin doğru parçaya
bilgisayarları başında birkaç tık ile ulaşmak
istediklerini anladık. Eğer tercih ederlerse,
ürün tanımı, orijinal ekipman numarası
veya üretici ürün numarası ile aradıkları
parçaya anında ulaşabilirler. TRP eKataloğu
ayrıca aradığınız ürün için alternatif olan
ürünleri ve onarımda gerekli olabilecek
ilgili ürünleri de size sunuyor” dedi.

TRP eKataloğuna www.trpparts.com
adresinden ulaşılabilir. ■

DAF Truck ve PACCAR Parts’tan

Doğuş Otomotiv’e 

Kurumsal 
Yönetim Ödülü

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
(TKYD) tarafından BİST Kurumsal
Yönetim Endeksi'nde bulunan 50

şirket arasından yapılan değerlendirme
sonucunda verilen “Kurumsal Yönetim
Ödülleri”, 10. Uluslararası Kurumsal
Yönetim Zirvesi kapsamında düzenlenen
törenle sahiplerini buldu.

Doğuş Otomotiv 2015 yılında 9,42 olan
derecelendirme notunu 2016 yılında 9,51’e
yükselterek, "Yönetim Kurulu
Kategorisinde En Yüksek Derecelendirme
Notuna Sahip Şirket" ödülünü almaya hak
kazandı. Türkiye Kurumsal Yönetim
Derneği (TKYD) tarafından düzenlenen 10.
Kurumsal Yönetim Zirvesi'nde, ödülü
Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Gür
Çağdaş teslim aldı. ■

50. yılını tüm çalışanları ile
coşkuyla kutladı  

Mercedes-Benz Türk 

1967 yılında Otomarsan
ismiyle kurulan ve bu yıl 1
milyar Avro’yu aşan
yatırımıyla Türkiye’nin en
büyük yabancı sermayeli
şirketlerinden biri olan
Mercedes-Benz Türk, 2017
yılında 50’nci yılını kutluyor.
Yarım asırdır Türkiye’de
faaliyet gösteren şirket, resmi
kuruluş yıldönümü için
çalışanlarıyla bir araya geldi
ve bu özel günü keyifli bir
doğum günü etkinliği ile
kutladı. 

Intermodal
Taşımacılığın öncüsü
Ekol, Trieste (İtalya) ile

Kiel (Almanya) arasında
yeni bir blok treni hizmete
alıyor. Trieste Limanı'nı
Baltık-Adriyatik
koridoruna bağlayan ilk
tren hattı olan bu çözüm,
25 Ocak 2017'de hizmet
vermeye başladı.  Ekol, bu
yeni tren bağlantısının
yanı sıra, Stena Line'ın Kiel
ile Göteborg (İsveç)
arasındaki hattı üzerinde
bir Ro-Ro bağlantısı
sağlayacak.  

Ekol Lojistik
Taşımacılık Grubu Genel
Müdürü Murat Boğ,

"Ekol'ün genişleme
stratejisinin devamı olarak
İskandinavya, Kuzey
Almanya, Baltık Denizi ile
Güney Avrupa ve Türkiye,
İran gibi ülkeleri birbirine
bağlayacak yeni bir
intermodal köprüyü
devreye aldığımız için
büyük gurur duyuyoruz.
Kiel'e ulaşacak tren
bağlantısıyla cuma
sabahından başlayarak
teslimatlar yapılacak.
Trieste ve Kiel arasındaki
bu yeni intermodal
çözümümüzü haftada iki
sefere çıkarmayı
planlıyoruz" dedi. ■

Intermodal bağlantı
Ekol’den Baltık-Adriyatik koridoruna



Yönergenin iptali için

13 - 19 Şubat 2017 Servis Taşımacılığı ❭❭11

İstişare toplantısında bir araya
gelen İSTAB üyeleri,  birlik ve
beraberlik mesajı verdi. İSTAB
Başkanı Ahmet Karakış, servis
taşımacılığı ile ilgili yönergenin
düzeltilmesi için çalışma
yapmanın yanında, yönergeye
karşı iptal davaları da açarak
hukuk mücadelesi verdiklerini
söyledi, geri adım
atmayacaklarının altını çizdi.

İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği
(İSTAB) Yönetim Kurulu Üyeleri, 4
Şubat Cumartesi günü, İTO Cemile

Sultan Korusu Tesisleri’nde
gerçekleştirilen istişare toplantısında
üyelerle bir araya geldi. Yaklaşık 200
üyenin katıldığı İstişare Toplantısında,
İSTAB’ın eski başkanları; Zeki
Aydemir, Levent Birant, Hakan
Orduhan, Ali Bayraktaroğlu ve Gebze
Toplu Taşımacılar Birliği GETAP
Başkanı Ziyaettin Yüzbaşıoğulları da
hazır bulundu.

Toplantıya katılan üyelere ve eski
başkanlara teşekkür ederek
konuşmasına başlayan İSTAB Başkanı
Ahmet Karakış, İSTAB’ın plaka
tahdidine verdiği destek ve yaşanan
süreci hatırlattı:  “Maalesef,  11 Şubat
2016 tarihli UKOME’de, karşımıza
beklemediğimiz ve kabul etmediğimiz
bir yönerge çıktı. Plaka tahdidi
mücadelesine devam ederken, bir
taraftan da UKOME’nin 11 Şubat 2016
tarihli yönergesi ve İBB Meclis
Kararı’na karşı davalar açarak
sektörün aleyhine olan konuların
tamamı hakkında hukuksal süreç
başlattık, hukuk mücadelemizi
sürdürüyoruz.” 

Başkan Karakış, servisçilerin yol
izin belgesi müracaatında istenilen
ferdi kaza koltuk sigortası poliçesini
Generali Sigorta ile yapılan anlaşma
ile piyasa prim tutarının altında,
koltuk başına brüt 4.00 TL prim ile
Generali Sigorta AŞ’nin tüm
acentelerinden kestirilebileceğini dile
getirdi. Bunun yanı sıra, 2007 yılından
beri ARVENTO ile devam eden iş
birliği kapsamında, İSTAB üyelerinin
kullandığı ARVENTO Araç Takip
Sistemlerinin sektörün ihtiyaçlarına
yönelik günümüz teknoloji
yeniliklerine göre geliştirildiğini,
güncellendiğini ve üyelerin
kullanımına sunulduğunu da
duyurdu. 

Zor süreç
Şirketi

aracılığıyla
yönergeye karşı
verdiği hukuk
mücadelesini
anlatan İSTAB
Eski Başkanı Ali
Bayraktaroğlu, “Şirket olarak, yönerge
ve İBB Meclis Kararı’na karşı iptal
davaları açtık. Sektör olarak zor bir

süreçten geçiyoruz. Derneğimizin şu
anda yaptığı bu faaliyetler çok önemli.
Herkesin bu toplantılardan
faydalanması gerekir diye
düşünüyorum”  dedi. 

Sektör devam etmek zorunda
İSTAB’ın istişare toplantısında,

İSTAB Yönetim Kurulu Başkanvekili ve
İTO 22 No’lu Şehiriçi Yolcu
Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı
Turgay Gül de katılımcılara hitap etti,
üyelerden gelen soruları cevapladı.
Sektörde yaşanan yeni gelişmeler ve
düzenlemelerin uygulamalarıyla ilgili
katılımcıları bilgilendiren Turgay Gül,

“Bu yönerge nasıl
iyileştirilebilir diye
düşünmek de önemli
bir durum olarak
karşımızda duruyor.
Bununla ilgili
çalışmalar yaptık, bazı
düzeltmeleri de
yaptırdık. Bu yöndeki çalışmalarımız
devam edecek” dedi. 

Gül, yönergenin üniversite
taşımalarını ve AVM taşımalarını içine
almamasının önemli bir sorun
olduğunu aktardı, ayrıca 25 Mayıs
2015 tarihinden önce servis
taşımacılığı yapan ve halihazırda

devam eden bütün
taşımacıların  sisteme
mevcut taşımacı olarak
kayıt edilmesi
gerektiğine işaret ederek,
İBB’deki yetkililere
bunları da aktardıklarını
söyledi. 

Üyelerden gelen bir soru üzerine,
mevcut yönerge kapsamında araç
devri için öncelikle taşıt kartını
almanın zorunlu olduğuna dikkat
çeken İSTAB Başkanvekili Gül, “Bir
aracı devretmek istiyorsanız, önce bu
aracın taşıt kartını alacaksınız, sonra
devredeceksiniz” dedi. ■

Servisçilerin hukuk mücadelesi sürüyor

Ahmet Karakış

Turgay GülAli Bayraktaroğlu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı
Cengiz Ergün, Şoförler Odası
Başkanı Yusuf Enli ve servis

işletmecilerini makamında konuk etti.
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette
Şoförler Odası Başkanı Yusuf Enli, Manisa
Büyükşehir Belediyesi’nin, Manisa’nın 17
ilçesindeki tüm toplu ulaşım araçlarında
kullanılmaya başlattığı kişiselleştirilmiş
Manisa kartların vatandaşlara daha hızlı bir
ulaşım imkânı sağladığını belirtti.

Şoförler Odası Başkanı Yusuf Enli ve
servis işletmecilerini Manisa Büyükşehir
Belediye Başkanı Cengiz Ergün makamında
konuk etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen
ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye
Başkanı Cengiz Ergün’e çiçek takdim eden
Şoförler Odası Başkanı Yusuf Enli,
vatandaşların daha hızlı ulaşım imkânına
kavuşabilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir
Belediyesi tarafından hayata geçirilen
Manisa Kart’ın şoförler ve vatandaşlar
tarafından memnuniyetle karşılandığını
belirtti. ■

İçişleri Bakanlığı,
Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan’ın büyükşehir
sayısının artırılması
önerisi için kolları
sıvadı. 21 yeni
büyükşehir belediyesi
geliyor 

Halen 30 olan
büyükşehir sayısının
bu yıl içinde

yapılacak yasal düzenleme
ile 51’e çıkarılacağı
öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı'nın
‘2017 Yılı Performans
Programı'nda büyükşehir
sayısının artırılması için
yapılacak çalışmalar
belirlendi. 

Bakanlık 2017'de, “Yeni
büyükşehir belediye
modelinin takibi ve
uygulanabilirliğini
sağlamaya yönelik çalışma
yapmayı” hedef olarak
belirledi. 

Büyükşehir sayısının
30'dan 51'e çıkarılması için
700 bin nüfus ile Büyükşehir
olma kriterinin 400 bine
düşürülmesi planlanıyor. 

Bu durumda Adıyaman,
Afyonkarahisar, Ağrı,
Çanakkale, Çorum, Elazığ,
Kütahya, Sivas, Tokat,

Zonguldak, Batman ve
Osmaniye gibi 500 binin
üzerinde nüfusu olan illerin
yanı sıra nüfusu 400 binin
üzerinde olan ve 400 bine
yaklaşmakta olan Şırnak,
Giresun, Isparta, Yozgat,
Muş, Edirne, Aksaray,
Kastamonu, Düzce gibi iller
de büyükşehir oluyor. ■

İSTANBUL, ANKARA
VE İZMİR İLE
BAŞLADI

Türkiye'de halen 30
Büyükşehir bulunuyor.
Büyükşehir statüsü ilk
olarak 1984 yılında
Ankara, İstanbul ve
İzmir'le başladı. Bugün
büyükşehir statüsündeki
30 il şöyle: 

Adana, Ankara,
Antalya, Aydın, Balıkesir,
Bursa, Denizli,
Diyarbakır, Erzurum,
Eskişehir, Gaziantep,
Hatay, İstanbul, İzmir,
Kahramanmaraş, Kayseri,
Kocaeli, Konya, Malatya,
Manisa, Mardin, Mersin,
Muğla, Ordu, Sakarya,
Samsun, Şanlıurfa,
Tekirdağ, Trabzon ve Van.

21 yeni büyükşehir
belediyesi geliyor 

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı 

Servis İşletmecileriyle bir araya geldi

Bodrum Şoförler Odası T ve S
plakalardan alınan paralar için açtığı
davayı kazandı. TM plakalar için ise
mahkeme devam ediyor.

Bodrum Şoförler Odası Muğla
Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı
ücretler konusunda açtığı davayı

kazandı. Mahkeme Muğla Büyükşehir
Belediyesi'ne dur dedi. 

Bodrum Şoförler Odası Başkanı Hasan
Kablı ve Başkan vekili Hüsnü Altaç, ticari
taksilerden (T plaka) alınan Uygunluk ve
Çalışma İzin Belgeleri, ticari servis (S plaka)

araçlarından
alınan Güzergah
İzin Belgesi ve Araç
Uygunluk Belgesi
ücretlerinin
alınmaması
konusunda, Muğla
Büyükşehir
Belediyesi'ne

aleyhine, Muğla Vergi Mahkemesine
açtıkları davayı kazandılar.
Mahkeme, alınan bu ücretlerin
yasal faizi ile birlikte geri iade
edilmesine karar verdi. Bu karar
bütün T ve S plaka sahipleri için
emsal teşkil edecek. 

Ayrıca “TM” plakalı ticari
minibüslerden talep edilen ve 20
bin TL’yi bulan güzergah bedeli
ücretlerinin, yürütmesinin
durdurulması konusunda Muğla
Büyükşehir Belediyesi aleyhine
açılan davada; 2577 sayılı İdari

Yargılama Usulü Kanununun 27.
Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca tüm bilgi ve
belgelerin aslı veya onaylı okunaklı
suretlerinin mahkemeye verilmesi için
idareye 20 günlük süre verildi. 20 gün sonra
Yürütmenin durdurulması hususunda şoför
esnafı lehine bir karar çıkması bekleniyor.

Bodrum Şoförler Odası'ndan yapılan
açıklama da bütün şoförlerin bu konu
üzerinde hassasiyetle durması istendi. ■

Mahkeme, Belediyeyi haksız buldu

T ve S Plakaları için alınan
paralar iade edilecek
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Euro 6 motora sahip 50 koltuklu Tourismo 15 RHD ve 54 koltuklu
 

Türkiye’de otobüs firmaları ile bilet
satış ve dağıtımı konusunda
anlaşmalı tek yetkili şirket olan

Biletall, geçtiğimiz yıla ait raporunda
karayolu ulaşımını tercih eden yolcu
sayısının önceki yıla göre yüzde 5 oranında
düştüğünü ifade etmişti. Biletall, Ocak
ayına ait açıkladığı raporda ise otobüs
bileti satışlarının geçen yıla oranla yüzde 4
artarak 14 milyona ulaştığını ve sektörden
olumlu sinyaller geldiğini açıkladı.

2016 yılında yaşanan terör olayları
başta turizm olmak üzere birçok sektöre
ağır darbe vurdu. Geçtiğimiz yılı kayıpla
kapatan karayolu ulaşımı da
olumsuzluklardan etkilendi. Anlaşmalı
olduğu 150’nin üzerinde otobüs firmasının
bilet satışlarını gerçekleştiren Biletall, sahip
olduğu veri tabanı sayesinde 2017 yılının
ilk ayına ait karayolu ulaşım raporunu
açıkladı. 

2016 Ocak ayına göre
yüzde 4 artış

Biletall’ın hazırladığı rapora göre yeni
yılın ilk ayında karayolu ulaşımı için 14
milyona yakın bilet satıldı. Daha ilk ay bir
önceki seneye kıyasla yüzde 4 oranında
artış yakalayan otobüs biletlerindeki satış
miktarı, sektör temsilcilerinin yüzünü
güldürdü. 2016 sonu itibariyle 190 milyon
otobüs bileti satılmıştı, 2017 Ocak ayında
bu rakamın yüzde 7’sine ulaşılmış oldu.
Ocak ayında satışı gerçekleştirilen yaklaşık
14 milyon otobüs biletinin yüzde 27’sini
kadın yolcular, yüzde 72’sini ise erkek
yolcular aldı.

2+1 Koltuklara ilgi
büyük

İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve sahil
yöreleri arasında ulaşım için 2+1 koltuk
düzenindeki otobüslere de ilgi arttı. Büyük
batı kentlerinde 2+1 otobüsler için satılan
biletlerin oranı yüzde 27.Otobüs üreticileri
de sürekli artan ilgi karşısında yeni
üretimlerindeki ağırlığı bu otobüslere
veriyor.Otobüs bilet satışlarındaki olumlu
tablo Biletall’ın satışlarına da yansıdı.
Firma, 2016 Ocak ayına göre satışlarını
yüzde 50 artırdı. ■

Şehirlerarası
yolcu taşımacılığı
Ocak ayında
yüzde 4 büyüdü
Biletall, Ocak ayına ait açıkladığı raporda otobüs
bileti satışlarının geçen yıla oranla yüzde 4 artarak
14 milyona ulaştığını ve sektörden olumlu sinyaller
geldiğini açıkladı.

Hamburg Fuarı'nda
Türki�ye'ye 
beklenmedi�k ilgi�
Almanya'daki Reisen Hamburg
Turizm Fuarı'nda Türk standlarına
büyük ilgi olduğu gözlendi.

Almanya’nın Hamburg kentinde
devam eden Reisen Hamburg Turizm
Fuarı’nda Türk sektör temsilcileri

gördükleri ilgiden memnun. 
Acente ve bireysel katılan otel

temsilcilerinin doğrudan satışlarının
gerçekleştiği fuarda, Türkiye’ye yönelik ilgi
şaşırttı. 

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği
Derneği’nin (MASTOB) bu yıl 4. tanıtım
durağı olan Hamburg Fuarı’nın daha
önceki yıllarda sıcak satışla gündemde pek
olmamasına rağmen bu yıl tüketici
katılımının ağırlıklı olmasından dolayı
doğrudan satışta Stuttgart fuarını geçtiği
belirtiliyor. 

MASTOB’un dışında çok sayıda bölge
otelinin de temsil edildiği Kültür ve
Tanıtma Ataşeliği standı dışında fuar alanı
içinde bağımsız stand açan tesisler de yer
alıyor. 

MASTOB Başkanı Cengiz Haydar
Barut, Hamburg da bu kadar ilgi
göreceklerini hiç beklemediklerini, bunun
2017 sezonu için iyi bir izlenim olduğunu
söyledi. 

Diğer katılım sağlayacakları fuarların
da böyle verimli geçmesini dileyen Barut,
haftaya Prag ve Münih fuarlarında tanıtımı
sürdüreceklerini sözlerine ekledi. ■


