
Havalimanları Yer Hizmetleri Yö-
netmeliğinde (SYH-22) yapılan
değişiklik 17 Haziran 2017 tarihli

30099 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.
Havalimanından çevre il ve ilçelere yapı-
lacak yolcu taşımalarını düzenleme yet-
kisinin havalimanı işletmesine verilmesi
sonrasında Yönetmelik değişikliğinin ip-
tali ve yürütmenin durdurulması iste-
miyle TOF-TOFED, Günaydın Turizm’in
de bulunduğu toplam 8 firma dava aç-
mıştı. 

Değişiklik neydi? 
Havalimanı ve çevre il ve ilçeler ara-

sında yapılacak düzenli (tarifeli) yolcu
taşımaları havalimanı işletmesince dü-
zenlenecek. Aynı güzergahta en fazla bir
firma hizmet verebilecek. Kamu-özel iş-
birliği projeleriyle yapılan ve işletilen ha-
valimanlarında DHMİ’nin yetkisi,
havalimanı işletmesince kullanılacak.

Ve karar… 
Açılan davalar arasında ilk sonuçla-

nan, Günaydın Turizm’in davası oldu.
TOF-TOFED’in açtığı davalara yönelik
kararlar da alındı. Danıştay 15’inci Daire-
sinin kararında, Sivil Havacılık Kanu-
nunda yer hizmetleri hususunda
düzenleme yapma yetkisinin UDH Ba-
kanlığına verilmiş olması, bu amaçla çı-
karılan Yönetmelikte adı geçen yolcu
taşımalarının yer hizmetleri kapsamında
görülmesi nedeniyle bu yetkinin havali-
manı işletmecisine devri mümkün görül-
memekte olup, uygulanması halinde
telafisi güç veya imkansız zararlar doğa-
cağından; yürütmenin durdurulduğu be-
lirtilmişti. İptal istemiyle ilgili kararın
daha sonra verilmesi bekleniyor.

Gözler Bakanlıkta
Günaydın Turizm’in, TOFED ve

TOF’un açtığı davaların sonuçlanmasına
rağmen Bakanlık, bugüne kadar her-
hangi bir adım atmadı. Şu anda Yer Hiz-
metleri Yönetmeliğine göre bu alana
girenler iki il arasında taşımaları sürdü-
rüyor. Şimdi UDH Bakanlığının yeni bir
düzenleme yapması ve bu alanda yaşa-
nan kargaşaya son vermesi gerekiyor. 
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Altunhan

Otobüsçü yapmaz işte!

2’de
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D4 ve D4(S)’de 
sorunlar çözülebilir
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Bakanlığın gereğini
yapmasını bekliyoruz 

Ekrem
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Yansanayide ve Yetkili
Satıcılarda Dönüşüm
Şartı3’te

Havalimanlarındaki karayolu taşımacılarını belirleme yetkisini havalimanı işletmecisine devrinin 
yürütmesi durdurulmasına yönelik açılan 8 davanın 3’ü yürütmeyi durdurma ile sonuçlandı. 

İyi Günler

Cumhur
Aral

11’de11’de

● Havalimanına yönelik taşımalardan
belediye alanı dışındaki hatlarında
yapılacak olanların, havalimanı
işletmesince belirlenecek tek rma
tarafından yapılması düzenlemesinin

iptali istemiyle dava açanlar arasında
TOFED, TOF ve Günaydın Turizm de
bulunuyordu. Danıştay’ın 15’inci
Dairesi Yönetmeliğe yönelik
yürütmeyi durdurma kararı verdi. 
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Hüner Ve Hnr Lojistik 
145 Scania aldı

“Mercedes-Benz Türk'ün StartUP” yarışmasına 

Türkiye'nin dört bir yanından
başvuru yağdı

11‘de

Yurt İçi Nakliyeciler Derneğinden

Kanal İstanbul’da Loji�sti�k Üssü

Recai Şen, UND İcra Kurulu
Başkanı Oldu

Sektörün çatı kuruluşu
UND’de Fatih Şener’den
boşalan İcra Kurulu

Başkanlığı görevine uzun
yıllar Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nda çeşitli görevler
yürüten Recai Şen getirildi. 

10’da
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e
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MAN TGS
Dayanıklılığı ile en zorlu koşullarda dahi 

sizi yarı yolda bırakmaz! 10’da

SIMDI GOREV BAKANLIKTA

İTO 22. Nolu Meslek Komitesi Üyesi ve Gürsel Turizm
Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant: 

Plaka tahdidi önünde engel kalmadı 
Levent Birant ile öncülüğündeki

listenin kazandığı 9 Nisan İTO
Meslek Komitesi seçimlerini

değerlendirdik. İSTAB listesinin

mimarları arasında yer alan Birant,
20’nci dönemde yapacakları çalışmalar
ve sektöre yönelik açıklamalarda
bulundu. ■ ERKAN YILMAZ 7’de

Hödlmayr, bir milyon Euro’luk
araç yatırımı yapacak

Orkun Group ve Pirelli ortaklığa
devam edi�yor ■ 10’da

OMSAN Lojistik, Michelin ile yine beraber ■ 10’da

Michelin’den yeni ağır vasıta lastiği 

Michelin X Multi 
Energy
X Multi Energy lastikleri
100 kilometrede 1,2 litre yakıt
tasarrufu sağlıyor. ■ 11’de

Hödlmayr Lojistik Türkiye Genel
Müdürü Hande Çarıkcı:
“Hedeflerimiz son derece iddialı

ve filomuzu genişleterek yıllık araç taşıma
hacmimizi 140 binden 240 bine yükseltmeyi hedefliyoruz.” 8’de

Arkas Lojistik’ten 

İlk “İzinli Gönderici” ihracatı ■ 8’de

A’Design Award&Competition 

Anadolu Isuzu 3 aracıyla
ödül kazandı

Dünyanın en önemli tasarım
yarışmalarından A’Design Award
&Competition, Anadolu Isuzu’nun

Ar-Ge merkezinde tasarlanıp, üretimi
Türkiye’de gerçekleştirilen Visigo, Citiport
veNovociti Lifemodellerini tasarım
ödüllerine layık gördü.

4’te

Mercedes-Benz Türk’ün Pazarlama Merkezi’nde düzenlenen törene Mer-
cedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Otobüs Üretiminden
Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe, Otobüs Üretim Direktörü

Ahmet Bodur, Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Otobüs Filo Satış
Grup Müdürü Burak Batumlu, Otobüs Satış Operasyonları Grup Müdürü Murat
Kızıltan’ın yanı sıra bayi yetkilileri ve firma sahipleri katıldı.

26 rma 55 Tourismo 
yatırımı ile sezona 
“Merhaba” dedi

Mercedes-Benz Türk’ten

Dev Teslimat

Mercedes-Benz Türk’ten
7 rmaya 414 kamyon

Şeker Grup Şirketleri 150, Çobanoğulları Lojistik 60, Ha-
cıoğulları Hazır Beton 50 , Akpınar Nakliyat & Anadolu
Nakpet Grup

Şirketleri 50, Köksal
Ulaştırma Hizmet-
leri 40, Zofunlar
Hazır Beton 34 ve
Beta Trans Lojistik
30 olmak üzere top-
lam 414 adet Merce-
des çekici ve
kamyon aldı. 9’da
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Otobüsçü yapmaz
işte!

Yer yerinden oynuyor iki gündür. Tabii,
bizim anlı şanlı, tümüyle yandan çarklı
federasyonlarımızın yöneticileri,

kendileriyle ilgisini kuramadıkları için susuyorlar.
Ama iş, eninde sonunda gelip biz otobüsçüleri
buluyor, hiç haberleri yok. 

Tamam, otobüsçü böyle bir şey yapmaz,
aklının ucundan bile geçirmez… Ama
karayoluyla yolcu taşımacılığının en önemli
unsuru olarak otobüsçülerin de sözünün olması
gerekir. Kamuoyu bunu bilmelidir. Zaten, ancak
bu şekilde önlenebilir bütün aksaklıklar ve
haksızlıklar.

Konuya gelelim: İki Japon turist, Atatürk
Havalimanından Sultanahmet’e gitmek için bir
transfer firmasıyla anlaşıyor. Tamı tamına 1550
TL para ödüyor. Kapadokya gezisi için gelen bu
iki kadın turist, gezi için 1900 TL ödemiş.
Gecenin bir saatinde, sadece 20, bilemediniz 30
dakika sürecek bir yolculuk için bu kadar fahiş
bedel isteyen transferi yapan da pişkin, anlaşma
yaptık diyor… Hırsızlığın adı anlaşma olmuş.

Bunun karşısında yolcuyu güven ve huzurla
bir merkezden bir merkeze götüren, ikram
veren, gittiği yerde de ücretsiz servis hizmeti
veren otobüsçü ise hakkını bile alamıyor. 

Yahu, otobüsçüler de hırsız olsun
demiyorum, hakkını alsın diyorum. Birileri, sırf
yorgunu yokuşa sürmek için haksızlık yapsınlar
dediğimi ima etmeye çalışacaktır, baştan onların
ağzını tıkamalıyım, o yüzden yazdım.

Bu kadar dernek, bu kadar federasyon,
meslek birliği, İTO ve TOBB komiteleri ne iş
yapar, otobüsçünün hakkını savunmazsa? Biz
otobüsçüler canımızı dişimize takıp,
sorunlarımızı hiç sayıp, o kadar yatırıp yaptıktan
sonra üç kuruş üç kuruş topladığımız bilet
paralarıyla hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz.
Bizi savunsunlar, sorunlarımıza çözüm bulsunlar
diye seçtiğimiz kişiler hiçbir işe ellerini
sürmesinler. Aklınız alıyor mu? Her şeyi yapan
biziz, ama parsayı başkası topluyor. Bu başkası,
hiç otobüsçü olmadı bu güne kadar, bundan
sonra da olacak gibi görünmüyor.

Turizmcilerde de aynı sorun var. Onların da
başındakiler turizmci değil, onların da derdi
başka. Biz firma sahiplerinin, firmalarımızda
çalışan personelin ve geleceğimizin sorunlarıyla
biz ilgilenmeliyiz. Seçim öncesinde, şunu
yapacağız, böyle haklarınızı alacağız diyenler,
koltuğa oturunca her şeyi unutuyor. Bizler her
makamı, her kapıyı zorlamalı ama kendi
gücümüze güvenmeliyiz. ■

Ulaşım sektörünün farklı
temsilcileri, bakanlıklar,
belediyeler, akademisyenler,
yerel yönetimler ve sivil
toplum çalışanları Yaşlı ve
Engelliler İçin Yolcu
Taşımacılığının Geliştirilmesi
Çalıştayında bir araya geldi. 

Çalıştay, UDH Bakanlığı
tarafından yürütülen ve
Türkiye Cumhuriyeti ve

Avrupa Birliği tarafından ortak
finanse edilen “Türkiye’de Yolcu
Taşımacılığı Hizmetlerinin
Erişilebilirliğinin Geliştirilmesi
Projesi” kapsamında
gerçekleştirildi. Proje, engelli, yaşlı
ve ulaşım zorluğu yaşayan tüm
vatandaşların hayatın içine daha
çok katılımı ve ulaşım araçlarını
her birey gibi rahatça
kullanabilmelerini sağlamak için
ülkedeki tüm ulaşım yollarını ve
toplu taşımacılığı kapsayan bir
strateji ve eylem planı ortaya
koymayı hedefliyor.

Çalıştayın açılışını
gerçekleştiren, UDHB Strateji
Geliştirme Başkanı Erol Yanar,
“Projenin 2 yıllık süresi sonundaki
nihai hedefimiz ülkemizdeki

ulaşım hizmetlerine erişimi en iyi
noktaya taşıyacak yol haritasını
çıkarmak olsa da; proje aslında
ondan sonraki sürece hizmet
edecek, etkilerini uzun yıllar
hissedeceğimiz bir proje ve bu
proje ancak ve ancak paydaşlarla
işbirliği içinde hareket edildiğinde
amacına ulaşacak” dedi. Yanar,
engelli ve hareket kısıtlılığı olan
vatandaşlarla ilgili belediyelerde,
çeşitli kurumlarda, özel sektörde
birçok çalışma olduğunu ancak bu
çalışmaların sosyal sorumluluk adı
altında daha çok “yardım”
niteliğinde gerçekleştiğini dile
getirirken sözlerine şöyle devam
etti: “Düşünce sistemimiz ‘yardım’
temelli işliyor. Yardım, bir tarafı

edilgen kılıyor.
Benim önerim
yardımın yerine
dayanışmayı
koymak.”

UHDB Engelli
Hizmetleri Dairesi
Başkanı Nesrin
Yılmaz da, proje
süresince strateji
ve eylem planını
oluşturulmasında
etkin yer alacak ve farklı sektör ve
kurumların temsilcilerinden
oluşan “çalışma platformunu”
tanıttı.

Projenin uygulama sürecine
teknik destek veren ekipten David
Sindall ve Fernando Alonso da,
erişilebilir ulaşım konusunda
Avrupa’daki iyi uygulama
örneklerini katılımcılarla paylaştı.

Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı
Temsilcisi Dr. Deniz
Çağlayan Gümüş;
Türkiye Sakatlar
Konfederasyonu
Başkanı Yusuf
Çelebi ve MAN
Türkiye AŞ, Otobüs
Teknik, Makine
Mühendisi,
Homologasyon

Uzmanı Cem Altuğ temsil ettikleri
sektörler adına erişilebilirlik ile
ulaşım kalitesi arasındaki ilişkiyi
değerlendirdi. Deniz, hava, kara,
demiryolu ve entegre ulaşım
başlıklarında bir araya gelen
çalışma grupları, her bir ulaşım
modu için erişilebilirliğin
önündeki sorunları inceleyip
çözüm önerisinde bulundu. ■

Yolcu Taşımacılığının Geliştirilmesi Çalıştayı yapıldı 
Türkiye - Avrupa Birliği ile ortak finanse edilen

İşletmecisinden, üreticisine
sektörün sahip çıktığı Afyon
Kocatepe Üniversitesi Otobüs
Kaptanlığı Bölümü, 22 Mayıs'ta
İstanbul’da düzenlenecek törenle
8. dönem mezunlarını veriyor. 

2008 yılında Dr. Öğretim Üyesi
Kemal Karayormuk ve Ekrem
Özcan'ın girişimleriyle kurulan

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sultandağı
Meslek Yüksekokulu Otobüs Kaptanlığı
Bölümü, sektörün talebi üzerine,
mezuniyet törenlerini İstanbul'da
sektörle iç içe gerçekleştiriyor. Bu sene
8. dönem mezunlarını verecek olan
Otobüs Kaptanlığı Bölümü, mezuniyet
törenini, 22 Mayıs'ta düzenliyor.
Bugüne kadar 300’ü aşkın kaptan
şoförü sektöre kazandıran bölümün
mezunlarının yüzde 45'i kamuda
çalışıyor. Mezunları; Devlet Hava
Meydanları, ambulans, protokol,
üniversite, belediye kurum şoförlükleri
ile şehirlerarası, servis, turizm ve kentiçi
yolcu taşımacılığında çalışıyorlar. 22
Mayıs'ta düzenlenecek törenle 40
otobüs kaptan adayını daha mezun
ederek sektöre kazandırılmış olacaktır. 

Çıta yükseliyor
Bölümün sektöre

kazandırılmasında büyük emek veren,
bölümün kurucuları Dr. Öğretim Üyesi
Kemal Karayormuk ve Ekrem Özcan,

“Kuruluşundan itibaren 10 sene geçti ve
bu sene 8. mezunları veriyoruz.
Kurulmuş olması kadar, her sene çıtayı
yükselterek mezun vermeyi
sürdürülebilir kılmak da işin bir başka
tarafı. Bugüne kadar 300’ün üzerinde
mezun verilmesinde, üniversite
yönetiminin büyük gayretlerinin
yanında, sektörün sahip çıkması,
eğitimlerinde ve mezuniyetlerinde hep
öğrencilerimizin yanında olmasının
büyük katkısı var.  22 Mayıs’ta
İstanbul’da mezuniyet törenini yine
sektörün önde gelen yöneticileriyle
birlikte düzenleyecek olmaktan büyük
mutluluk duyuyoruz. İşletmecisinden
üreticisine, deneyimli kaptan
şoförlerine kadar sektöre emeği
geçenlere teşekkürlerimizi iletiyoruz”
dedi. 

Bu sene mezuniyet töreninde, Yılın
ve Ayın Kaptan Şoförü seçilmiş başarılı
deneyimli kaptanlar da, geleceğin
kaptanlarının apolet takma
törenlerinde yer alacaklar.” dedi. ■

Sektörün Okulu 8. Dönem
Mezunlarını Veriyor

Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) Kültür ve sanat etkinliklerine destek
vermeye devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire
Başkanlığı, Sanat Etkinlikleri Şube

Müdürlüğü, hüsnühat kursiyerleri ve
öğrencilerinin yaptığı çalışmalar; seyahat
eden yolcuların ve Malatya halkının yoğun
ilgisiyle karşılandı. İkincisi düzenlenen sanat
merkezi organizasyonuna katılan Malatya
Terminaller Şube Müdürü Ahmet Özer, ünlü
yazar ve filozof Albert Camus’nün ‘Dünya
aydınlık olsaydı sanat olmazdı’ sözünü
anarak, “Bu tarz etkinliklere her daim kapımız
açık. Malatya Büyükşehir Belediyesi ile ortak
yürüttüğümüz bu projeden yoğun ilgi
görmemiz, Malatya halkının sanata ilgisini bir
kez daha gözler önüne serdi” dedi. ■

MAŞTİ’de Hüsnühat sergisi Haber: Anıl Özdoğan / Malatya
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Yabancı 
Korkmuyor da; Biz mi...

anuray59@gmail.com

Akif
Nuray

Merhaba. 
Önce kendimize bakalım. 
Büyük hareket var; seçimler kapıda. Bizi izleyen ülkeler

bile heyecanlı, nasılsa? Kendi seçimlerinde 87 milyon kişinin
verilerini kötüye kullandıkları ortada iken. 40 milyar dolar
ceza bekliyor bunu yapan şirketi. Seçimlerinde katılım yüzde
45 ortalama, bizde yüzde 85. Yönetimlerini yüzde 23 ile ku-
ruyorlarken -pek çoğu azınlık hükümeti ile yürüyor- biz,
yüzde 48 ile kuruyoruz. 

Kapasite Kullanım Oranımız yüzde 78, AB'nin 35 yıllık
ortalaması yüzde 81, 2018 yüzde 84. İhraç pazarlarında
bizim mallarımıza talep kuvvetli. İhracat artışı yüzde 11, Mart
ayı tarihi rekor. İlk 3 ayın konut satışları geçen yıl ile yaklaşık
eşit.

Kredilerin toplamı eldeki paranın yüzde 22 fazlası. Talep
devam ediyor. 

Borçlulara bakalım; özel sektör kredileri milli gelirin
yüzde 70'i kadar. Almanya yüzde 80, Güney Afrika 145, ABD
200!

2018 yılında halka arz edilen hisselerin yüzde 80'ini ya-
bancılar almışlar. Borsanın da yüzde 75'i yabancı. Not veren
kuruluşlar yabancıları korkutamıyor, demek ki! 

Her lafa kulak asmak yerine, konunun aslını öğrenmek
daha güvenli olacak. Her duyduğuna kanan ülke Makedonya,
arkasında biz varız. “Sahte habere en dirençli ülkeler” Finlan-
diya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Estonya ve İrlanda. Bunlar
ileri derecede bilgili ülkeler. (https://teyit.org/turkiye-yalan-ha-
bere-karsi-direncsiz/)

*   *   *
Bir iyi haber vereyim:
Üretimin riskini borçlu ile beraber sırtlanıyorlar. Katılım

bankacılığı üretime ortak olmak demek. Batıda çok yaygın,
kooperatif bir bankacılık türü. Bizde yeni yeni ilerliyor. Mev-
duat bankaları ile rekabet halindeler. Mevduat bankacılığımız
bunu sevmez. Katılım bankalarının gelirleri yüzde 21, kârları
yüzde 78 arttı, geçen yıl. 

*   *   *
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutla-

dık. 
Çocuklarımızın yüzde 38'i bayramın farkında olamıyor.

Bu çocuklarımız Şiddetli Yoksulluk içinde büyüyorlar. Tatile
gidemeyenler 71, beslenme sorunu olanlar 41, ısınma yüzde
28…

Güneydoğu, kuzeydoğu ve güney bölgelerimizin çocuk-
larının yüzde 50'si şiddetli yoksulluk içinde. Çözümün en et-
kili yolu yoksul kadınları üretime katmak, desteklemek.

*   *   *
Taşıma dünyamızdan bir bilmece:
Bir trafik kazasında 1 ölüm var. Kazayı ticari araç yaptığı

için, ölenin anne-babası İstanbul'da bir Ticaret Mahkeme-
sinde kazayı yapan kamyonun bağlı olduğu şirket aleyhine
tazminat davası açtılar ve davayı kazandılar.

Kazanın olduğu Muğla'da Ağır Ceza mahkemesi ise; İs-
tanbul Ticaret Mahkemesinin tazminat kararının tersine karar
verdi ve anne-babadan vekâlet ücreti alınmasını istedi. 

Kızlarını kaybeden anne-babaya haciz başlattı. 
Sigorta şirketleri nasıl yapsınlar ki!
Sigortalı haftalar dilerim. ■

Karsan, ihracat atağına
geçiyor. Bu yılki en
büyük atılımı yurtdışı

pazarlarda gerçekleştirmeye
hazırlandıklarını açıklayan
Karsan Ticari İşler Genel
Müdür Yardımcısı Muzaffer
Arpacıoğlu, “Bu yıl ihracat
oranımızı yüzde 45’ten yüzde
65’e çıkaracağız. Türkiye’deki
hedeflerimiz ise geçen yıl ile
benzer seviyede. 1200
civarında Jest, 250-300 adet

civarında da Atak satışı
gerçekleştirmeyi planlıyoruz”
dedi. 

Elektrikli araç projelerinde
de ‘atağa’ geçtiklerinin altını
çizen Arpacıoğlu, elektrikli
Jest’ten sonra elektrikli Atak’ın
da planlarının arasında
olduğunu söyledi, Bursa’da
ürettikleri 8,1 metre
uzunluğundaki otobüs modeli
Atak’ın elektriklisini
üreteceklerini açıkladı.

Muzaffer Arpacıoğlu,
2017’de 2016’ya göre
ihracatlarını 3’e katladıklarını,
ayrıca 160 civarında
BredaMenarinibus marka
otobüsü İtalya’ya ihraç
ettiklerini açıkladı. Türkiye’de
1200 adet Jest satışı
gerçekleştirdiklerini ifade eden
Arpacıoğlu, yurtdışına 60-70
civarında da Jest minibüs
sattıklarını açıkladı: “Atak’tan
da 200 tane yurtiçine, 70 tane

de yurtdışına sattık. Bir de Star
modelimiz var. Ondan da 30
tane satış gerçekleştirdik.” 

Arpacıoğlu, yurtiçi
hedeflerine de değindi:
“Türkiye’deki hedeflerimiz
geçen yıl ile benzer seviyede.
1200 civarında Jest, 250-300
adet civarında da Atak satmayı
planlıyoruz. Star çok spesifik
bir araç. Amacımız Star’dan
yurtdışına daha çok satmak.” ■

Karsan’dan Elektrikli Otobüs ‘Atağı’

Muzaffer
Arpacıoğlu

Adana
Otogarı
ihalesi
iptal edildi

Büyükşehir
Belediyesi
tarafından daha

önce 11 Nisan’da
yapılacağı açıklanan
ancak ihale
şartnamesinde yer
alan yazım hatası
yüzünden 18 Nisan’a
ertelenen Adana
Otogarı ihalesi bu kez
tamamen iptal edildi.

235 milyon TL
bedelle yap-işlet-
devret modeli ile inşa
edilmesi planlanan
yeni Adana Otogarı
ihalesi iptal edildi.
Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Hüseyin
Sözlü’nün sektörün
taleplerini dinlediğini
ve ihalenin iptal
edildiğini belirten
Adana Otobüsçüler
Derneği Başkanı
Ramazan Ilgan,
“Sayın Başkan
Hüseyin Sözlü ile
ihale öncesinde bir
araya gelerek
projenin yüksek
bedeline dikkat
çekmiştik. Ayrıca
sektörün ihtiyacından
çok daha büyük bir
otogar planlamasının
yanlışlığını da dile
getirdik. Sayın
Başkan’da sektörün
taleplerine öncelik
vereceğini ve yeni
Adana Otogarı
sektörle birlikte inşa
etmeye yönelik bir
planlama
yapacaklarını ifade
etti. 18 Nisan’daki
ihalenin de iptal
edilmesi ve sektörün
taleplerinin
dinlenmesinden
büyük memnuniyet
duyuyoruz. Sayın
Başkan’a da teşekkür
ediyoruz. Yeni
otogarımızı belediye
sektör el ele birlikte
inşa etmek istiyoruz”
dedi.  ■

Türkiye’nin ilk yerli yüzde 100
elektrikli otobüslerini 2014 yılında
üretmeye başlayan ve 2017 yılıyla

birlikte ikinci nesil araçların üretimine
geçen Bozankaya, Elazığ ve Manisa
halkının kullanımına sunulacak araçların
üretimlerini tamamladı, araçların tamamı
ise 2018 içinde teslim edilecek. 20 adet 18
metre ve 2 adet 25 metre olmak üzere
toplamda 22 adet yüzde 100 elektrikli yeni
nesil SILEO elektrikli otobüs Manisalıların
kullanımına sunulacak. Elazığ halkı ise 18
metre uzunluğunda toplam 15 adet yeni
nesil SILEO’ya kavuştu.

2018 içinde Şanlıurfa Belediyesi’ne de
10 adet 25 metre uzunluğunda trambus
teslimatı gerçekleştirilecek.

Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı
Aytunç Günay, “Sileo araçlarımız çeşitli
illerde 3 yıldır sorunsuz yolcu taşıyor. Yeni
nesil Sileo’lar hem çok konforlu, hem de

çok sessiz. Şehirlerde yaşam kalitesinin
artmasına katkıda bulunan ve dizel
araçlara kıyasla yüzde 75’e yakın tasarruf
sağlayan özellikleriyle ön plana çıkıyor. 4
saatlik şarjla kullanıma bağlı olarak 400
km’ye kadar mesafe kat edilebiliyor” dedi. ■

Yeni nesil SILEO 
elektrikli otobüs, 

Elazığ ve 
Manisa’da 
yollara çıkıyor



Fiat Professional ailesinde bahar aylarına özel fırsatlara bir
yenisi daha ekleniyor. Ticaretin erbapları, gerçek anlamda
ortaklığın tadını çıkarıyor. Fiat Professional Ailesi’nde 1,6

litrelik 120 HP gücündeki yeni nesil turbo beslemeli dizel Multijet
motor seçeneğiyle ön plana çıkan Fiat Pratico ve ailenin tecrübeli
üyesi Fiat Ducato modellerinden birini satın alanlara, tüm OPET
istasyonlarında geçerli olacak yüzde 20 akaryakıt indirimi hediye
ediliyor. İndirimden yararlanabilmek için bu işbirliğine özel olarak
tasarlanan OPET Ortak Kart ile ilgili Fiat yetkili satış noktalarından
kayıt yapılarak kart-plaka-şasi ve cep telefonu numarası eşlemesi
yapılıyor. 

Pratico ve Ducato modellerinden birini satın alanlar, sınıfının
en az yakan ticarilerine sahip olmanın yanında tam 1 yıl boyunca
geçerli olacak akaryakıt indiriminden yararlanabiliyor. ■

Fiat Pratico ve Ducato Alanlara

OPET’te İndirim Fırsatı

Dünyanın en önemli tasarım
yarışmalarından A’Design Award
&Competition, Anadolu Isuzu’nun
Ar-Ge merkezinde tasarlanıp,
üretimi Türkiye’de gerçekleştirilen
Visigo, Citiport ve Novociti Life
modellerini tasarım ödüllerine
layık gördü.

Tüm dünyadan yarışmaya katılan
ürünleri, konseptleri ve servisleri
farklı kategorilerde değerlendiren

A’Design Award&Competition kurulu,
Isuzu Visigo’yu üst düzey ödül olan
“Platinium A’Design Award” ile
ödüllendirdi. Visigo, sadece bir otobüs
olmaktan ziyade, yolculuk arkadaşı
olmak için tasarlanırken, dış tasarımı

güçlü, karakteristik ve aerodinamik
öğeleriyle dikkat çekmektedir. İç tasarımı
ise ev hissine sahip, maksimum ferahlık
ve konforu sunuyor.

Turquality kapsamında düzenlenen
ve Türkiye’nin en prestijli tasarım
organizasyonu Design Turkey
Yarışmasında “İyi Tasarım Ödülü”’nün
sahibi olan Isuzu Novociti Life, ilk yurt
dışı ödülünü de A’Design
Award&Competition’dan “Gold
A’Design Award” ile aldı. 8 metre
midibüs segmetinde kompakt ölçülerine
rağmen geniş bir iç hacim sunan
Novociti Life, motorun arka kısma
alınmasıyla da servis bakım
müdahalelerini kolaylaştırmasıyla ön
plana çıkıyor.

Alçak tabanlı tasarımıyla engelli
yolcuların ve yaşlıların rahatlıkla

kullanabildiği Isuzu Novociti Life, son
yıllarda başta Avrupa olmak üzere birçok
ülkede yoğun ilgi gören otobüsü Citiport
Anadolu Isuzu’nun diğer araçları...
Geçen senelerde “European Bus&Coach
Week”te ödül hanesine eklediği
“Avrupa’nın en konforlu toplu ulaşım
aracı ödülü”nün yanına, “Gold A’Design
Award”  tasarım ödülünü de ekleyerek
büyük bir başarıya imza atan Citiport’un
yan omuz çizgisi, iç mekanın daha
aydınlık ve geniş olmasını sağlarken aynı
zamanda engelli yolcuların cam
bölümünden dışarıyı rahatlıkla
izlemesini de mümkün hale getiriyor.
Yan kısımdaki kayar hat levhası
görünürlüğü attırırken, dayanıklı
malzemeler ile tasarlanan geniş iç hacmi
sayesinde yolcularına konforlu bir
yolculuk sunuyor. ■

A’Design Award&Competition 

Anadolu Isuzu 3 aracıyla ödül kazandı

Novociti Life

Citiport

Anadolu Isuzu
Ar-Ge Merkezi

Hasmer Otomotiv, dinlenme
tesisleri alanının önde
gelen şirketlerinden

Berceste Grup’a 2 adet Travego
teslim etti. Yeni araçlarla, şirketin
sahip olduğu Mercedes otobüs
sayısı 4’e çıktı. Otobüsleri Berceste
Grup Genel Müdürü Mahmut
Akdoğan’a Hasmer Otomotiv
Otobüs Satış Müdürü Yaşar Şahin
teslim etti. 

Mahmut Akdoğan, yeni
Travego araçları personel
taşımacılığı alanında
kullanacaklarını belirtti:  “Yeni
aldığımız Travego araçlarla,
filomuzdaki Mercedes sayısı 4’e

çıktı. Önceki Travego yatırımından
duyduğumuz memnuniyet ve
personelimizi daha konforlu ve
güvenli bir araçla taşıma isteği,
yeni yatırımda da bizi Travego’ya
yöneltti.” Hasmer Otomotiv
Otobüs Satış Müdürü Yaşar Şahin
de, “Dinlenme tesisleri alanının
önemli şirketleri arasında yer alan
Berceste Grup’un Travego
yatırımında bulunması bizleri
mutlu ediyor. Bu araçlar için
Mercedes-Benz Finansman
kullanıldı, sigorta hizmeti sunuldu.
Yeni Travego araçlar şirkete
hayırlı, uğurlu olsun” dedi.  ■

Berceste Grup’a 2 Travego
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26 firma 55 Tourismo yatırımı
DEV 

TESLİMAT

Mercedes-Benz

Türk’ten 

17 Ocak’ta tanıtımı
yapılan Yeni
Tourismo’nun 55 adedi
26 firmanın filosunda
yerini aldı.

27 Nisan Cuma günü Mercedes-
Benz Türk’ün Pazarlama
Merkezi’nde düzenlenen

törene Mercedes-Benz Türk İcra
Kurulu Başkanı Süer Sülün, Otobüs
Pazarlama ve Satış Direktörü Alper
Kurt, Otobüs Filo Satış Grup
Müdürü Burak Batumlu, Otobüs

Satış Operasyonları Grup
Müdürü Murat Kızıltan’ın
yanı sıra bayi yetkilileri ve
firma sahipleri katıldı. 

Yeni Tourismo
teslimat töreninde
Adıyaman Ünal, Artvin
Ses, Astor, Ayder Turizm,
Ben Turizm, Çağdaş
Güven, Çanakkale Truva,
Düzce Güven, Efa Turizm,
Efe Tur, Isparta Petrol,
İkaş Nakliyat, Kamil Koç,
Kars Turgutreis, Katırcıoğlu Turizm,
Malatya Medine, Modelsan
Savunma, Muş Yolu, Özdecan
Turizm, Özerçiş, Özkaymak, Sakarya
Vib, Sorkun Petrol, Turtaş
Taşımacılık, Tuzla Restoran, Uz-Tur
firmalarına 43 adet Tourismo 16 2+1,
10 adet Tourismo 15, 2 adet
Tourismo 16 olmak üzere toplam 55
Tourismo teslim edildi. 

Teknolojide lider 
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu

Başkanı Süer Sülün, “Bugün yine
çok büyük bir mutluluk yaşıyoruz.

Çünkü geleneğimize
devam ediyoruz. 26 şirkete
55 adet Yeni Tourismo
aracımızı teslim ediyoruz.
Hoşdere’de
konumlandırdığımız
mühendislik
bölümümüzün çok ciddi
emeği var bu araç
üzerinde. 17 Ocak’ta
lansmanını yaptık.
Mercedes-Benz Türk

olarak teknolojide lider bir marka
olmak istiyoruz. Sektörün en üstün
araçlarını teslim ediyoruz.
Markamıza göstermiş olduğunuz
ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.
Bütün şirketlere kazasız, belasız, bol
kazanç diliyorum. Hayırlı, uğurlu
olsun” dedi. 

Yakıt ekonomisinde
rakipsiz 

Mercedes-Benz Türk Otobüs
Pazarlama ve Satış Direktörü Alper
Kurt, “17 Ocak’ta Türkiye
lansmanında, sadece en konforlu,

en güvenli değil, toplam sahip olma
maliyeti bakımından en avantajlı
araç olduğunu söylemiştik. Aradan 4
ay geçti. Yeni Tourismo’yu
kullanmaya başlayan
müşterilerimizden aldığımız geri
dönüşlerde toplam sahip olma
maliyeti dediğimiz konunun en
önemli maliyet kalemlerinden yakıt
ekonomisi konusunda rakipsiz
olduğunu görüyoruz. Bundan da çok
mutluluk duyuyoruz. Yeni
Tourismo’nun hem şehirlerarası
hem de turizm firmalarına hayırlı,
uğurlu olmalarını diliyorum” diye
konuştu. 

Törende daha sonra 26 firmaya
satışı gerçekleştiren bayi yetkilileri
ile plaketleri Mercedes-Benz Türk
İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün,
Otobüs Üretiminden Sorumlu İcra
Kurulu Üyesi Bülent Acicbe, Otobüs
Üretim Direktörü Ahmet Bodur,
Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü
Alper Kurt, Otobüs Filo Satış Grup
Müdürü Burak Batumlu, Otobüs
Satış Operasyonları Grup Müdürü
Murat Kızıltan bayi yetkilileri ile
birlikte sunuldu. ■
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ile sezona “Merhaba” dedi
Törende daha sonra 26 firmaya satışı gerçekleştiren bayi yetkilileri ile plaketleri
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Otobüs Üretiminden
Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe, Otobüs Üretim Direktörü Ahmet

Bodur, Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Otobüs Filo Satış Grup
Müdürü Burak Batumlu, Otobüs Satış Operasyonları Grup Müdürü Murat
Kızıltan bayi yetkilileri ile birlikte sunuldu.

Adıyaman Ünal firma sahibi Zeynel Sönmüş’e plaketini
Koluman Gaziantep Satış Müdürü Fevzi Kaplan ile birlikte
teslim edildi. 

Artvin Ses Turizm firma sahibi Hüseyin Bilir’e plaketini Has
Otomotiv İcra Kurulu Üyesi Mustafa Sarıgül ve Otobüs Satış
Müdürü Soner Balaban ile birlikte sunuldu. 

Astor firma sahibi Adnan As ve Celal As’a plaketi Koluman
Tarsus Otobüs Satış Müdürü Erdem Ünler birlikte sundu.

Ayder Turizm İstanbul Şube Müdürü Selim  Demirci’ye plaketi
Mengerler Trakya Genel Müdürü Güven Onan ve Mengerler
Ankara Otobüs Satış Müdürü Şener Güngör ile birlikte
sunuldu. 

Ben Turizm firma yetkilisi Yunus Dal’a plaketi Koluman
Gaziantep Otobüs Satış Müdürü Fevzi Kaplan ile birlikte
sunuldu. 

Çanakkale Truva Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Kılıç’a plaketi
Mengerler Trakya Genel Müdürü Güven Onan ve Mengerler
İstanbul Otobüs Satış Müdürü Günay Eren ile birlikte sunuldu.

Efe Tur firma sahibi Alper Birant’a plaketi Mengerler Bursa
Otobüs Satış Müdürü Hüseyin Tilki ile birlikte sunuldu.

Isparta Petrol Turizm firma yetkilisi Zeynel Çetin, Hastalya
Group CEO’su Sema Tüzün, Otobüs Satış Danışmanı Mertcan
Yarardış,  Mengerler İstanbul Otobüs Satış Müdürü Günay
Eren ile birlikte sunuldu.

Kamil Koç Bölge Satış Yöneticisi Ersin Bahtiyar’a plaketi
Koluman İstanbul Otobüs Satış Müdürü Önder Bayrakçı ile
birlikte sunuldu.  

İkaş Nakliyat firma sahibi Kemal Şimşek’e plaketi Bayraktarlar
Merkon Genel Müdürü Mehmet Akyol, Otobüs Satış Müdürü
Cezmi Ağırtaş ile birlikte sunuldu.

Efa Tur Firma Müdürü Mesut Altunç’a plaketi Gelecek
Otomotiv  Yönetim Kurulu Başkanı Hekim Tolog ve Otobüs
Satış Müdürü Şener Başçoban ile birlikte sunuldu.

Kars Turgutreis Firma Müdürü Cengiz Yıldırım, Gelecek
Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Hekim Tolog ve Gelecek
Erzurum Otobüs Satış Müdürü Şener Başçoban ile birlikte
sunuldu. 

Katırcıoğlu Turizm firma sahibi Mehmet Katırcıoğlu’na plaketi
Has Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Latif Karaali ve Otobüs
Satış Müdürü Soner Balaban ile birlikte sunuldu.

Malatya Medine firma sahipleri Ali Keskin ve Ünal Keskin’e
plaketi Mengerler Sivas Genel Müdürü Süha Altınbay ve
Otobüs Satış Müdürü Osman Gülbatmaz ile birlikte sunuldu.

Muş Yolu Turizm firma sahibi Mazhar Özkan ve firma yetkilisi
Kamuran Özkan’a plaketi Gelecek Otomotiv Yönetim Kurulu
Başkanı Hekim Tolog ve Gelecek Erzurum Otobüs Satış
Müdürü Şener Başçoban ile birlikte sunuldu. 

Sakarya Vib Yönetim Kurulu Üyeleri  Feruh Öztürk ve Musa
Adış’a plaketi Hassoy Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı
Hülya Ulusoy ve Genel Müdür Selim Saral tarafından sunuldu. 

Tuzla Restoran firma yetkilileri Levent Cengiz  ve Mustafa
Özdal’a plaketi Has Otomotiv Ticari Araçlar Direktörü Turan
Dik  ve Otobüs Satış Müdürü Soner Balaban ile birlikte
sunuldu. 

Öz Erçiş Seyahat firma sahibi Hakan Yiğit ve Nizam Yiğit’e
plaketi Hassoy Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Hülya
Ulusoy ve Genel Müdür Selim Saral tarafından sunuldu. 

Karadağ Tarım firma sahibi Savaş Karadağ’a plaketi Hasmer
Otomotiv Otobüs Satış Müdürü Yaşar Şahin ile birlikte sunuldu.

Gürpınar Petrol sahibi Şener Gürpınar’a plaketi Bayraktarlar
Merkon Genel Müdürü Mehmet Akyol, Otobüs Satış Müdürü
Cezmi Ağırtaş ile birlikte sunuldu.

Has Otomotiv Otobüs Satış Müdürü Soner Balaban ve İkinci El
Otobüs Satış Müdürü Sami Acerüzümoğlu 2 Tourismo’yu
teslim etti.
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my@tasimadunyasi.com

Mustafa
Yıldırım
TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı
Sektör Meclis Başkanı

Bakanlığın
gereğini yapmasını

bekliyoruz 

İllerarasında havalimanı taşımalarına yönelik
Danıştay 15’inci Dairesine yürütmeyi durdurma
davasıyla ilgili 8 tane açılmış dava var. Yapılan

başvurular içerisinde Günaydın Turizm, TOF ve
TOFED’in davaları sonuçlandı. Biz hak aramak
için dava açmak durumunda kaldık. Bizim hakları-
mız yeni düzenleme ile gasp edildi. Bursa Büyük-
şehir Belediyesi’nin ulaşım şirketi BURULAŞ,
otogardan Sabiha Gökçen Havalimanı’na seferler
başlatarak şehirlerarası taşımacılık alanına girdi. 

Karar uygulanmadı 
Bizim mesleğimizi kamu kurumlarının yap-

ması doğru bir şey değil. Davalar bu yüzden açıldı
ve bir kısmı sonuçlandı. Ancak şu anda maalesef
uygulama yapılmıyor. Ulaştırma Bakanlığı’nın yü-
rütmeyi durdurma kararının gereğini yapmasını
bekliyoruz. Üst yargının kararını verene kadar bu
faaliyetlerin durdurulması gerekiyor. Üst yargı,
karşı taraf lehine karar alırsa yine bu faaliyetlerine
devam ederler. 

Anlayış bekliyoruz 
Dolayısıyla yürütmeyi durdurma davasının

sonucuna göre hareket edilmesi lazım. Biz Bakan-
lıktan bu anlayışı bekliyoruz, haklarımızın gasp
edilmesine müsaade etmemeleri lazım. Biz hiçbir
zaman diğer taşıma modlarının gelişmesine karşı
olmadık. Ama her türlü taşımacılığın önündeki en-
gellerin de kaldırılması gerekiyor. Kamu kurumları
yönetme gücünü kötüye kullanarak önümüze
engel koymamalıdır. BURULAŞ, havalimanından
yolcu alıp taşıma yaparken benim meslektaşlarım
oraya giremiyor. Bu sorunu Bakanlığın çözmesi
lazım. Bugün yargının kararına uymayan belediye
var. Ulaştırma Bakanlığının, bizim Bakanlığımız
olarak devreye girmesi ve yasal gereğini yaparak
bu yasadışılığı engellemesi lazım. Önemli olan
dava sonuçları değil, uygulamanın değişmesidir. 

Yasa bir zorunluluktur 
Bu tür taşımalarla ilgili yeni bir düzenlemeye

ihtiyaç olduğu da aşikar. Bunu değerlendirmek
lazım. Havayolu-otobüs taşımalarının yeni bir dü-
zenlemeye ihtiyacı var. Hepsinden önemlisi; Tür-
kiye’de, Toplu Taşıma Yasası artık zorunlu bir
ihtiyaç oldu. Bu yasanın çalışmasını akademik dü-
zeyde hazırlamak için sektör meclisi olarak ilk
adımları attık. Bunu en kısa zamanda sonuçlandı-
rıp siyasetin önüne koyacağız. Bu konuyu seçim-
lerden sonra Ankara’da gerekli zeminlerde dile
getireceğiz. Sektörümüz ciddi maliyetlerle hizme-
tini sürdürmeye çalışıyor. Akaryakıt maliyetleri ula-
şım güvenliğini tehdit edici boyutta. Ulaşım
güvenliğinin sağlanması kalitenin arttırılması için
haklarımızın bize teslim edilmesini bekliyoruz. 

Busworld Fuarı 
Dünyanın en önemli otobüs fuarlarından bir

tanesini İzmir’de gerçekleştirdik. Güzel bir fuar or-
ganizasyonu ve katılım oldu. Sektörün bütün men-
supları akşam yemeklerde ve fuarda bir aradaydık.
Buradan katılımcı firmalara teşekkür ediyorum.
Busworld Fuarı Türk otomotiv endüstrisi için son
derece önemli. Bugün Türk otomotiv üreticileri ve
yan sanayicilerine ihracat kapıları açılıyorsa Bus-
world’ün önemli bir payı var. Bugün İngiltere’nin
demiryolu koltuklarının Bursa’da üretilmesi gurur
verici bir durum. 20 milyar dolar otomotiv üretici-
lerinin, 8 milyar dolar yan sanayicilerimizin ihra-
catı var. Otomotiv sektörü Türk ekonomisinin
taşıyıcı sektörü haline geldi. Türkiye’yi otomotiv
üretim üssü olarak tanımlıyorsak, bu tür organizas-
yonları bütün dünyayı davet etmemiz gerekiyor.
Comvex de Busworld de lazım. İki senede bir
Comvex, bir Busworld olarak yapmakta fayda var.
Bunları değerlendireceğiz. Katılımları en üst dü-
zeyde sağlamak lazım. Busworld ihtisas fuarı oto-
büs üreticileri ve yan sanayicileri için bir kapıdır. 

Busworld’ün Türkiye’de sürmesini istiyoruz.
Ben buradan İzmir Büyükşehir Başkanımız Sayın
Aziz Kocaoğlu’na da teşekkür ediyorum. Geldiler,
destek verdiler, açılışı yaptılar. Muhteşem bir fuar
oldu. İzmir’de Avrupa’da bile örneği zor bulunan
fuar kompleksi yapılmış. İzmir Büyükşehir Beledi-
yesinin fuar alanındaki çalışmalarını takdirle karşı-
lıyorum. Fuarımıza katılan bütün
meslektaşlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, üre-
ticilerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Bu fuar devam edecek 
İzmir doğru mudur, değil midir? Tartışılır tabii.

İzmir önemli bir sanayi şehri oldu. Bu konuyu de-
ğerlendireceğiz. Busworld’ün önemine inanan,
yıllardır fuarı takip eden insanım. Kendilerini geliş-
tirmek isteyen yan sanayicilerimizin Busworld’e il-
gisinin düşmemesi lazım. Biz bir dahaki fuarımızı
Sanayi Bakanımızın açmasını bekliyoruz. Bus-
world Fuarı’nda sektörümüzün buluşmasını ger-
çekleştirdik. Fuar kapsamında Karayolu
Düzenleme Genel Müdür Vekili Sayın Mahmut
Gürses ve Daire Başkanı Kerim Cicioğlu’nun katılı-
mıyla U-EDTS sistemine yönelik bir toplantı yap-
tık. Sayın Gürses ve Cicioğlu’na bu toplantıya
verdikleri destekler için de teşekkür ediyorum. Ay-
rıca Sayın Mahmut Gürses’e Karayolu Düzenleme
Genel Müdürlüğünü vekaleten üstlenmesiyle ilgili
olarak hem başarılar diliyorum hem de hayırlı ol-
masını diliyorum. Genel Müdür olarak görev
yapan ve şimdi başka bir göreve atanan Sayın
Saim İlçioğlu’na da yeni görevinde başarılar dili-
yorum. ■

zeki.donmez@tasimadunyasi.com

Dr. Zeki
Dönmez

D4 ve D4(S)’de sorunlar
çözülebilir

D4(S) belgelerinin hukuki
dayanağı olan genelgenin
yürürlüğünün durdurulması

sonrasında, bununla ilgili hususlar
üzerinde durmaya devam edeceğim.
Öncelikle belirtmek isterim ki,
yürütmenin durdurulması kararını
doğru buluyorum ve arkasından da
iptal kararını bekliyorum. İkinci olarak
da bunun Bakanlık bürokratlarının titiz
olmayışından değil bu konudaki talep
sahiplerinin ısrarlı baskıları sonucu
olduğunu düşünüyorum.

1. Tahditli Taşıt Kaydı
Tahditli taşıtlar belediye

alanlarında belirli taşımaları yapma
konusunda tekel oluşturuyorlar.
Herkese ait taşıma hakkı bunların
tekeline verilmiş durumda, üstelik de
başkalarına satabilme hakkı ile birlikte.
Bu türden belgelerin ve bunlara kayıtlı
taşıtların bir de kalkıp
illerarası(belediye dışı) taşımalarda hak
istemesini hoş görmek mümkün
değildir. Belediye alanında çalışan ama
tahditli olmayan taşıtlar olsaydı belki
biraz daha hoşgörülü olunabilirdi ama
tahditliler için değil.

D4 belgeli taşıtlar da aslında bir
bakıma tahditlidir. Bunlar için de izin
almada kısıtlar bulunmaktadır. Her ne
kadar devir ve satış imkanı yok gibi
görünse de tahditli taşıtların -bu
pazara da girmesi söz konusu olursa-
sahipleri, bir süre sonra buralardaki
haklarının da satılması yönünde
değişiklikler isteyebilirler. 

Bu arada D4’lerde de satış olup
olmaması üzerine duralım. Bir D4
sahibi bu taşımaları yapmaktan
vazgeçerse kendinden sonraki varisleri
de bu hakkı kullanmak istemezlerse ne
olur? D4 belgesi iptal olup başkalarına
mı verilir, yoksa iptal edilmeyip bu
belge başkalarına mı kullandırılır?
Tümüyle devir tabii ki mümkün değil,
ama kiralar gibi çalıştırılabiliyor mu?
Bu husus üzerinde durulması lazım.
Dolayısıyla D4’lerde kötüye kullanım
bu haliyle bile mümkün.

2. Arz Talep Dengesi
Serbest piyasada bir malın veya

hizmetin üretimi veya tüketimi
arasındaki denge piyasada sağlanır.
Buna rağmen D4 ve D4(S)
belgelerinde arz talep dengesinin
aranması gibi hususlar var. Burada iliçi
taşımalarda arz talep dengesinin
sağlanmasını uygun görsek bile
illerarasında arz talebin hangi noktada
dengeleneceği nasıl bilinebilir?
Manisa-İzmir taşımalarında ne kadar
tarifeli ne kadar tarifesize ihtiyaç
olduğuna UKOME’ler nasıl karar
verebilir? Burada, bir tarafın verdiği
kararı diğer taraf uygun bulmazsa ne
olacak? Bu taşımaları iki ildeki
taşımacıların hangileri yapacak,
paylaşacaklar mı? Nüfusu çok olan il
daha çok hak istemez mi? Herkes
kendi ilinden kalkan -sabahları kendi
ilinden kalkıp akşama kendi iline
dönecek- taşımaları yapsın gibi
çözümler makul olabilir mi? Kesinlikle
hayır. İliçi taşımalarda arz talep
dengesi aransa bile illerarasında arz
talep dengesi aranmamalıdır. Tarifeli
taşımalarda kurulmuş olan düzene
saygı duyulsa bile tarifesiz ve servis
taşımalarında illerarasında arz talep
dengesi gibi kriter aranmamalı. Bu hak
her iki il taşımacılarına da serbestçe
verilmelidir. Zaten aynı taşımalar B2-
D2 belgeleriyle arz talep dengesi
aranmaksızın yapılmıyor mu? Bırakınız
da bireysel taşıt sahipleri bedel ödeyip
bir D2 belgesine kaydolmadan da aynı
taşımayı serbestçe alabilecekleri
tahditsiz bir D4(S) gibi bir belgeyle
kendileri yapabilsinler. Bu arada, arz
talep dengesi aranan ve aranmayan
belgeler farklı harflerle ve farklı belge
olmalıdır.

3. Taşıma Yetkilerinin
Netleştirilmesi

Tarifeli-tarifesiz-servis
taşımalarından iliçi ve 100 km’ye
kadar şehirlerarası olanların, ilin
büyükşehir olup olmamasına göre
hangi belgelerle (B1 ve D1, B2 ve D2,
D4 ve D4S) yapılacağı belirtilmelidir.
Bu anlamda olmak üzere, adı geçen
belgelerden her birinin tarifeli-tarifesiz-
servis taşımalarından hangisini
yapabilecekleri, büyükşehir olup
olmama durumuna göre belirtilebilir.
Bu da başka bir çözüm tarzıdır…

Böylece herkes kendi yetkisini ve
hakkını bilecektir. Bunun bir yazıyla
değil bir genelgeyle yapılması,
bağlayıcı olması önemlidir.

4. Özel Bazı Taşıma
Yetkileri

Yukarıdaki kapsamda B1 ve D1
belgelerinin illerarası 100 km’ye kadar
tarifeli taşıma yapma, D2 ve B2
belgelerinin büyükşehir olan illerde
iliçi tarifesiz servis taşıması yapma, D4
belgelerinin illerarası tarifesiz ve servis
taşıması yapma yetkilerinin olup
olmadığı özellikle netleştirilmelidir.

5. Özel Hususlar 
Servis taşımalarının tarifesiz

taşımacılar tarafından yapılıp
yapılmaması ve bunların tümüyle
tarifesiz taşıma sayılması hususu
netleştirilmelidir. Ayrıca tarifesiz
taşımayla ilgili hususların kapsamı
netleştirilmelidir. Diğer yandan servis
taşımalarının genellikle bir belediye
alanında yolcu toplama ve dağıtma
şeklinde gerçekleşeceği kabulünden
hareketle, belediyelerin bunlara
müdahale yetkisinin olup olmadığı
kesinlikle belirlenmeli ve belediyelerin
engel koyma durumu ortadan
kaldırılmalıdır.

6. 100 Km Hususu
İllerarası taşımalarda 100 km

hususunun nasıl uygulanacağı
belirlenmelidir. Bazı illerde bir ilin
sınır noktasından başlayacak 100
km’lik bir hat komşu ilin sınırlarını
geçip bir sonraki ilin içine kadar
uzanabilir. 100 km’nin belirlenmesinin
nasıl olacağı, nereden başlayacağı
önemlidir. Tarifeli taşımalarda kalkış ve
varış noktaları belli olduğu için bunu
kontrol etmek mümkün olsa bile
tarifesiz ve servis taşımalarında kontrol
etmek mümkün değildir, çünkü belirli
bir kalkış ve varış noktası yoktur. En
azından tarifesiz ve servis
taşımalarında bunun 100 km sınırına
bağlı olmadan komşu illerarası
taşımalarla tanımlanması yerinde
olabilir. 

7. Komşu İllerarası
Tarifeli Taşımalar

Örnek vermek gerekirse İzmir
ilinde İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nden izinli; Manisa ilinde
Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden
izinli bir tarifeli taşıma aracının aldığı
yolcuları Manisa – İzmir il sınırına
kadar getirip, burada yolcuları karşılıklı
olarak değiştirip geriye gitmesi halinde
bile bir illerarası taşıma yapılmış olur.
Bu şekilde yapılan taşımada Ulaştırma
Bakanlığı’ndan D4 belgesi alınması
gerekmez. Öyleyse bu işi niye
resmileştirmeyelim. Gelecek otobüsün
beklenmesi, soğuk sıcak, kar kış gibi
günlerde böyle değişim olmaksızın bu
taşıtlar niye yollarına devam
edemesinler. Yani İzmir’den kalkan
belediye izinli bir taşıt, Manisa iline,
Manisa ilinden kalkan da İzmir iline
tarifeli taşıma yapabilsin. Bunun tek
şartı, taşımanın iki belediye dışına
çıkmaması ve o iki belediyenin
anlaşarak karşılıklı olarak birbirlerine
bu hakkı vermesi olmalıdır. Böyle bir
durumda, D4 belgesi aranmaksızın bu
yapılabilmelidir. Sözünü ettiğim gibi
bu, illerarası tarifeli taşımalar için de
verilmektedir ve illerarası tarifeli
taşıma sorununu da çözebilecektir. Bir
de bu illerarası tarifeli taşımaların
özellikle yolcuların farklı noktalarda
inip binebildiği çok duraklı taşımalar
olacağı düşünülürse, D4’ler yerine bu
türden belediye taşıtlarıyla
yapılmasının hizmet yönünden de
daha uygun olacağını düşünüyorum. 

Konuya ilişkin son sözlerime
gelirsem… Bakanlığın genel taşıma
modelinde, herhangi bir belge ve taşıt
tahdidi yok. Buna aykırı olan D4’lerle
ilgili taşımalardaki tahditler sorun
yaratıyor. Bakanlık mümkün
olduğunca yorumlarını bu tahditleri
azaltacak yönde yapmalı ve tahdit
olmayan belge türlerine de ağırlık
vermelidir. Böylece serbest piyasa
düzeni bu belgelerde de hakim olabilir
ve Bakanlığın başı da daha az ağrır.
Aslında bu tahdit düzeni özellikle de
tahditli belgelerin parayla satılması,
her zaman bir problem ve haksızlık
olarak karşımıza çıkmaktadır. ■

Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü Havalimanları
Yer Hizmetleri

Yönetmeliğinde (SHY-22)
yapılan değişiklik 17 Haziran
2017 tarihli Resmi Gazetede
yayınlandı.

Yapılan değişiklik 
Havalimanları Yer

Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-
22) kapsamında yapılan
değişiklik ile şehir terminali
ve/veya terminalleri ile
havalimanı arasında ve/veya
havalimanlarından çevre illere
ve ilçelere yapılacak olan
düzenli yolcu taşıma
işletmeciliğinin, karayolu
taşımacılığı ve ilgili tüm
mevzuata uyulması koşulu ile
taleplere göre yönetmelik
esasları çerçevesinde
havalimanı işletmecisine
verildiği bildirildi. 

Yapılan değişikliğin
ardından Bursa Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım Şirketi
BURULAŞ, Bursa Otogarından
Sabiha Gökçen Havalimanına
seferlerini 10 Ağustos 2017 tarihi
itibariyle başlatmıştı.
Yönetmelikte yapılan bu
değişikliğe otobüsçüler büyük
tepki göstermişti. 

Taşıma Dünyası
gündeme getirdi

Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü’nün Yer Hizmetleri
Yönetmeliğinde yaptığı
değişikliğe sektörün itirazları ve
uygulamanın yanlışlığı birçok
kez Taşıma Dünyası Gazetesi
tarafından dile getirildi. 

Yer Hizmetleri
Yönetmeliğinde yapılan
değişikliğe yönelik aralarında
TOF-TOFED, Günaydın
Turizm’in de bulunduğu 8
kuruluş dava açmıştı. Bu davalar
arasında TOF, TOFED ve
Günaydın Turizm’in açtığı
davalara yönelik Danıştay
yürütmeyi durdurma kararı
verdi. 

Bu yetki
devredilemez

Danıştay 15’inci Dairenin
aldığı karar şöyle: Mevzuat
hükümleri birlikte
değerlendirildiğinde,
büyükşehir belediyesi ve
belediye sınırları dahilinde
toplu taşıma ile ilgili hususlarda
karar almak ve tasarrufta
bulunmak yetkisinin büyükşehir
belediyelerine ve belediyelere
ait olduğu anlaşılmakla birlikte,
sivil havacılık alanında özel bir
düzenleme niteliğinde bulunan
'Türk Sivil Havacılık
Kanunu'nda havacılığın bir
unsuru olarak belirlenen yer
hizmetleri hususunda
düzenleme yapma yetkisinin
UDH Bakanlığına bırakıldığı, bu
kapsamda düzenleme yapma
yetkisinin kullanılması amacıyla
çıkarılan Yönetmelik ile de
'Ulaşım' hizmetinin yer
hizmetleri kapsamında olduğu
belirtildiğinden; havalimanı ile
yerleşim yeri arasındaki
taşımacılığın nasıl
yürütüleceğini belirleme
yetkisinin UDH Bakanlığına ait
olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda; UDH
Bakanlığına verilen havalimanı
ile yerleşim yeri arasındaki
taşımacılık faaliyetinin
düzenlenmesine ilişkin yetkinin

istisnai nitelikte olduğu, kamu
menfaatleri çerçevesinde
yürütülmesi gereken iktisadi bir
faaliyet olan ulaşım hizmetinin
düzenlenmesi konusundaki
yetkinin havalimanı
işletmecilerine devrini mümkün
kılacak yasal düzenleme
bulunmadığı görüldüğünden,
üst hukuk normlarına uygun
olarak düzenlenmediği
anlaşılan dava konusu
Yönetmelik maddesinde hukuka
uyarlık bulunmamakta olup,
uygulanması halinde telafisi güç
veya imkansız zararlara neden
olacağı da açıktır. Yönetmeliğin
3’üncü maddesi ile değişik
Havalimanları Yer Hizmetleri
Yönetmeliği'nin (SHY-22)
11’inci maddesinin 1’inci
fıkrasının (c) bendinin
yürütmesinin durdurulmasına,
bu kararın tebliğini izleyen
günden itibaren yedi gün içinde
İdari Dava Daireleri Kurulu'na
itiraz edilebileceğinin taraflara
bildirilmesine, 20/02/2018
tarihinde oybirliği ile karar
verildi.

Mağdur ediliyoruz 
Günaydın Turizm Sahibi

Emir Günaydın, Danıştay’a
açtıkları davanın üç ay önce
sonuçlandığını belirterek,
“Bakanlık bu kararı
beklemiyordu. Bu karar
çıktıktan sonra biz Bakanlığa bir
yazı yazdık. Yazımızda,
mahkemenin kararını
uygulanmasını istedik. Bakanlık
bize, mahkemenin
sonuçlanmasını
bekleyeceklerini söyledi. Ama
Bakanlığın, bir an önce
yürütmeyi durdurmaya göre
harekete geçmesi gerekiyordu. 3
aydır bir çalışma yapılmadı.
Yapılan yanlış. Telafisi zor
mağduriyetler var. Topu taça
atıp zaman kazanmaya çalışıyor.
Bir de dava açtığımız için bizi
zora sokmaya başladılar. Ceza
kesiyorlar. Mevcut verilmiş
haklarımızı iptal ediyorlar.
Bununla ilgili de hukuk
mücadelesi başlattık. 5 yıldır
çalıştığımız terminali, hiçbir
gerekçe göstermeden yetkisiz
olarak ilan ettiler. Başka
sorunlar yokmuş gibi mevcut
firmaların hatlarını iptal
ettirmeye çalışıyor. D2 belgeli ve
A1 belgeli firmalar düzenli
taşımacılık yapıyorlar. Bakanlık
bu firmaların üstüne gitmezken
bizim üstümüze geliyor. Üst
mahkeme de Bakanlığın
itirazını reddetti. Bakanlığın
yapılan bu yanlışlığı gidermesi
gerekiyor” dedi. 

Haklarımız gasp
edildi 

TOBB Karayolu Yolcu
Taşımacılığı Sektör Meclisi
Başkanı Mustafa Yıldırım, “Biz
hak aramak için dava açmak
durumunda kaldık. Bizim
haklarımız yeni düzenleme ile
gasp edildi. Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nin ulaşım şirketi
BURULAŞ, otogardan Sabiha
Gökçen’e sefer başlatarak
şehirlerarası taşımacılık alanına
girdi. Bizim mesleğimizi kamu
kurumlarının yapması doğru bir
şey değil. Bu yüzden davalar
açıldı ve davaların bir kısmı
sonuçlandı. Ancak şu anda
maalesef uygulama yapılmıyor.
Biz Ulaştırma Bakanlığının
yürütmeyi durdurma kararının
gereğini yapmasını bekliyoruz”
dedi. ■

Havalimanlarındaki karayolu taşımacılarını
belirleme yetkisini havalimanı

işletmecisine devrinin yürütmesi
durduruldu. 

Şimdi Görev
Bakanlıkta 
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Servis sektörünün
belgelendirilmesine yönelik
süreç 2 Mart 2018’de
tamamlandı ve sektör kayıt
altına alındı. Artık ikinci
aşamaya geçebiliriz. Diğer
illerde uygulanan plaka
tahdidinin İstanbul’da
hayata geçmesi için bir
engel kalmadı. Bu saatten
sonra, belediyenin ‘yeni
plaka vermiyoruz ve sizin
plakalarınızı tahdit
kapsamına alıyoruz’
demesi gerekiyor. Servis
sektörü olarak plaka
tahdidine hazırız.

Levent Birant ile
öncülüğündeki listenin
kazandığı 9 Nisan İTO

Meslek Komitesi seçimlerini
değerlendirdik. İSTAB listesinin
mimarları arasında yer alan
Birant, 20’nci dönemde
yapacakları çalışmalar ve sektöre
yönelik açıklamalarda bulundu. 

Hep birlikte
çalışacağız

İlk olarak 2005 yılında
İTO’da görev aldığını ve bu yıl
dördüncü dönem için
seçilmekten mutlu olduğunu
belirten Levent Birant, bu yıl
meslek komitesi seçimlerinin
biraz daha rekabet içeren bir
ortamda gerçekleştiğini
söyledi:“Daha önceki
seçimlerde, esnaf grubunun
oluşturduğu liste ve İSTAB’ın
oluşturduğu iki liste yarışırdı. Bu
yıl “Birlik Platformu” adı altında,
kendi içimizden çıkan bir liste
de seçime girdi. Ama bizim için
seçim ve rekabet ortamı 9 Nisan
akşamı saat 18.30’da bitti.
Dördüncü dönem için İSTAB
olarak, projelerimizi sunduk ve
tercih bizden yana oldu.
İçimizde ayrı gayrı yok, diğer
listedekiler de bizim
arkadaşımız, dostumuz. Hep
birlikte el ele, sırt sırta verip
sektörümüzün yaşadığı
sorunlara çözüm bulmak için
çaba göstereceğiz. Artık
gerçekten birlik olma zamanı. 10
Nisan’da yeni bir gün başladı”
dedi. 

Belgelendirme
tamamlandı 

Birant, sektörün çok ciddi ve
ağır sorunlarla karşı karşıya
olduğuna dikkat çekti: “Bu
süreçte bizim, hem bize rakip
olan arkadaşlara hem de daha
yüksek mevkilerde destek
verebilecek kişilere ihtiyacımız
var. Sorunlarımızı çözmek için
hızla çalışmalara başladık.
Belediyenin belgelendirmeye
yönelik süreci 2 Mart’ta
tamamlandı, taşımacılar
belirlendi. Sektöre girmek
isteyenler ya 44 bin TL verecek
ya da piyasadan belge satın
alarak bu işe girecek.Yetki
belgesi olmadan çalışan araç
sayısının çok büyük bir oran
oluşturduğunu düşünmüyorum.
Denetimlerle de tamamen sona
erecek.” 

Plaka tahdidine
hazırız

“Belediye, İstanbul’da servis
sektörünün büyüklüğünü artık
biliyor” açıklamasını yapan
Birant, “Sektör kayıt altına alındı.
Belediye de sürecin
tamamlandığını söylüyor. Artık
ikinci aşamaya geçebiliriz. Diğer
illerde uygulanan plaka
tahdidinin İstanbul’da hayata
geçmesi için bir engel kalmadı.
Belediyenin;‘yeni plaka
vermiyoruz ve sizin plakalarınızı
tahdit kapsamına alıyoruz’
demesi gerekiyor. Daha önce
servis sektörünün büyüklüğünün
bilinmemesi plaka tahdidinin
önündeki en büyük engeldi. Biz
yine plaka tahdidini isteyeceğiz.
Bu hakkın tüm firmalara ve
tedarikçilere

verilmesi gerektiğine inanıyoruz.
Sektör olarak plaka tahdidine
hazırız” dedi. 

İTO sürecin takipçisi 
İTO’nun yeni Başkanı Şekip

Ağdaviç’in plaka tahdidine
yönelik talepler noktasında
bilgisinin olduğunu da belirten
Birant, “Bu konu hem bizim
hemde bize rakip olan Birlik
Platformunun da
deklarasyonunun da da vardı.
Başkan bu konuda bilgi sahibi.
Önceki dönemde de İTO olarak
plaka tahdidinin hayata geçmesi
için çaba gösterildi. Ama teknik
olarak belediye hazır değildi.
Belediye nezdinde teknolojik
altyapı tamamlandı. İTO olarak
bu sürecin takipçisi olacağız. Ben
çok kısa sürede plaka tahdidinin
hayata geçeceğine inanıyorum”
dedi. 

Okullarda ihale kaos
yaratacak

Sektörün en önemli
sorunlarının başında, dört
Bakanlığın bir araya gelerek
çıkardığı Yönetmeliğin olduğunu
belirten Birant, “Burada da çok
hızlı adım atılması gereken
noktalarvar. Ciddi sorunlar var.
Önümüzdeki süreç çok önemli.
2018-2019 eğitim dönemine
yönelik sözleşmelerin yapılacağı
dönemi yaşıyoruz. Her yıl okul
bitmeden, yeni sözleşmeler
yapılır. Yönetmeliğin ardından
Milli Eğitim Bakanlığı,Okul
Servis Araçlarının
Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve
Esaslar çıkardı. Bu düzenleme de
sektöre danışılmadan masa
başında hazırlanmış. Şu andaki
yapıya hiç uymuyor, bir okulun
firmayı belirlemesi için açık
eksiltme usulü ile ihale
yapmasını zorunlu kılıyor.
Öğrenci taşımacılığının
kriterlerine baktığımızda nasıl
açık eksiltme yönteminden
bahsedebiliriz? Siz
ihale yapıyorsunuz ve
‘varmı indiren’
diyorsunuz” 

Daha önce denendi
Bu 2000’li yıllarda denendi

ve çok büyük kaos oluştu.
Silahlar konuştu. Şimdi okul
taşımacılığına düzen getirelim
denirken, anormal bir şekilde
kaosa davetiye çıkaran bir
yöntem belirlenmiş oldu.
Burada okul ve velinin
memnuniyetine bakmak
gerekiyor. Bir önceki süreçte bir
sıkıntı yaşanmış mı, yaşandıysa
buna çözüm bulunmuş mu,
analiz etmek gerekiyor. Siz

bunlara bakmadan sadece masa
başında fiyata göre bir kriter
koyarsanız, bu işin altından
kimse kalkamaz. Okul aile
birliklerinin inisiyatiflerinin
olması gerekiyor. Sektörün
dinamiklerini görmek lazım. Bu
bizim en acil çözmemiz gereken
konu haline geldi. Okullarda
ihalelerin Mayıs ayı içinde
yapılması gerekiyor.İl Milli
Eğitim Müdürüne bunları
anlattık. Milli Eğitim Bakanlığı
Müsteşarı’ndan çok hızlı şekilde
randevu talep ettik. Esnaf,
ticaret odası ve firmalar bunun
karşısında. Kim bu düzenlemeyi
talep etti bilmiyoruz” dedi. 

Sürücü istihdamına
destek 

Yeni Yönetmelikle firma
sahipleri, sürücü ve hostes
niteliklerinin çok ciddi oranda
yükseltildiğine de değinen
Birant, “Bir okula öğretmen
olmak için istenen kriterlerden
daha fazlası sürücü için
aranıyor. İyi sürücü niteliklerine
sahip birini istihdam edebilmek
için de ücretlendirme
aşamasında desteğe ihtiyaç var”
diye konuştu. 

Donanım için hibe 
Araçlara yönelik istenen

donanımlarla ilgili de kredi
desteğinin çok önemli
olacağını belirten Birant,
“Sensörlü koltuklar, 30 gün
kayıt yapabilen kameralar,
renkli camların iptali ve 3
noktalı emniyet kemeri çok
ciddi maliyetler getiriyor. Bu
konuda hibe kredisi veya
KOSGEB’den uzun vadeli,
düşük faizli kredi imkanı
sağlanabilir. 2018 Eylül’ünden
itibaren artık bu niteliklere
sahip olmayan araçların
muayenesi yapılmayacak.
Burada da beklentimiz süre
uzatımı” dedi. ■

İTO 22. Nolu Meslek Komitesi Üyesi ve 
Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant: 

Plaka tahdidi önünde engel kalmadı 
Bazı firmalarımız
zora düştü 

Bunun 2 nedeni var.
Birincisi okul
sözleşmelerinin giderek
ağırlaşması. 0kul
yönetimlerinin talepleri o
kadar arttı ki, maliyetlerimiz
çok ağırlaştı. Ücretsiz işler
için birtakım araçlar
veriliyor. Ödenen
komisyonlar, geziler ve
bağışlar. Cironun yüzde
25’ini komisyon olarak
alanlar var. Ortak olsa daha
iyi para alamaz. Personel
tarafında da ödemelerin
vadesi giderek uzuyor. 200
gün vade verenler var.Okul
saatlerinin değişmesi de çok
büyük kriz getirdi. 6 aydır
çok ciddi zarar eden firmalar
var.Tek iş yapınca
maliyetlerin kontrolü de
kayboldu. Önümüzdeki
süreçte daha farklı firmaların
zor durumda olduğunu
görebiliriz. Gürsel Turizm

yüzde 15 büyüyor
Her sene yüzde 15

ortalama büyüme elde
ediyoruz. Karlılığımızı biraz
daha artırmaya çalışıyoruz.
Araçların kontrol ve
yönetimi açısından bizim
çok ciddi teknolojik
altyapımız var. Bu yıla
yönelik çok tutumlu bir
bütçe yaptık. 2018 için
temkinliyiz. Alımlarımızı
belli bir çizgiye çektik. Hiç
olmayacak dediğimiz
dönemde 100 araçlık bir
yenileme oluyor. Ama ek
araç yatırımını yeni proje
olursa yapmayı planlıyoruz.
4 ayda aldığımız yeni
projeler oldu ama mevcut
araçlarımız yetti. Koç
grubundan Zer, Arçelik ve
Yapı Kredi ile çalışmaya
başladık. Dolayısıyla
buradaki artışlar ile beraber
bir talep olabilir. 

Sultan
otobüslerden çok
memnunuz

Filomuzda çok sayıda
Sultan otobüslerimiz var.
Yeni yatırımlarda da Sultan
tercihimiz olabilir. Araçların
sağlamlığı ve teknolojik
donanımından çok
memnunuz. 

İSTAB Genel
Kurulu Mayıs’ta 

Burada da İTO
seçimlerinde olduğu gibi
bir rekabet yaşanabilir.
Ama benim başkanlığından
itibaren bir gelenek
oluşturduk. İSTAB yönetimi
kendi içerisinde çok
uyumlu bir başkan adayı
çıkarıyor. Bu dönemde de
çıkaracaktır ve bizde yeni
başkan adayı etrafında
kenetleneceğiz.

RÖPORTAJ: ERKAN YILMAZ
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Dunyası
Lojistik

Tırsan, 12 Nisan’da Adapazarı
tesislerinde gerçekleştirdiği
törenle ADR ve kimyasal

madde taşımacılığının öncü
firması Alışan Logistics'e 55 adet
Tırsan Perdeli Maxima Plus  semi-
treyleri teslim etti. Törene, Tırsan
Treyler Yönetim Kurulu Başkanı
Çetin Nuhoğlu, Alışan Logistics
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Damla Alışan,  Alışan Logistics
Operasyonlar Koordinatörü ve İcra
Kurulu Üyesi Erkut Kasapseçkin,
Alışan Logistics Satın Alma
Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi
Ayhan Özekin ve Tırsan Treyler

Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç
katıldı. 

Tırsan Treyler Yönetim Kurulu
Başkanı Çetin Nuhoğlu, Alışan
Logistics ile 1985 yılından bu yana
devam eden işbirliğinin son 3 yılda
farklı bir boyuta taşındığını, artık
kiralama modeli üzerinden de
firmaya hizmet verdiklerinin altını
çizdi. Avrupa’daki treyler
satışlarının yarısından fazlasını
kiralama modelinin
oluşturduğunu belirten Nuhoğlu,
Türkiye’de bunun öncülüğünü ise
Alışan Logistics’in yaptığını
belirtti.  ■

Arkas Lojistik’ten 

İlk “İzinli Gönderici”
ihracatı 
Arkas Lojistik, “Yetkilendirilmiş
Yükümlü Statüsü/YYS” belgesini
almasının ardından ilk defa ‘İzinli
Gönderici' statüsüyle ihracat
yaptı. 

Arkas Lojistik,
ihracat
yüklerini

karayolu ile daha
hızlı yerine
ulaştırmak üzere
gümrükleme işlemlerini kolaylaştıran
“İzinli Gönderici” belgesi ile ihracat
gerçekleştiren ilk lojistik firması oldu.
Üreticinin deposundan yüklenen tır
Arkas Lojistik’in Hadımköy deposundaki
YYS alanında gümrüklenerek
Bulgaristan'a hareket etti. Bu vesileyle
düzenlenen törende İstanbul Gümrük
Bölge Müdürlüğü ve Ambarlı Gümrük
Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu. 

Mevzuat uyarınca belirtilen koşulları
yerine getiren şirketler, söz konusu belge
sayesinde edindikleri ithal eşyaları
doğrudan fabrikaya getirme veya ihraç
ürünlerini fabrikadan gümrük sınırına
gönderebilme yetkisi ile zaman tasarrufu
sağlıyor. ■

Intermodal taşımacılığın
öncü şirketi Ekol, yeni tren
bağlantılarıyla Avrupa’daki

konumunu güçlendiriyor.
Avrupa'daki tren
bağlantılarını artırma
stratejisiyle hareket ettiklerini
söyleyen Ekol İş Geliştirme
Direktörü Alaa Jennane,
“Yepyeni tren seferleriyle
Fransa, Benelüks, İsveç ve
Birleşik Krallık'ı; Güney
Avrupa, Türkiye, Orta Doğu ve
Mağrip'e bağlamış oluyoruz.
Bu hamlemiz sayesinde Sète,
Güney Avrupa'daki ana
merkezimiz olacak” diye
konuştu. 

Yeni hat sayesinde,
aralarında bin 200
kilometreden fazla mesafe
bulunan Sète ile Zeebrugge
şehirleri yaklaşık 22 saatte
birbirine bağlanıyor. Bu hatta
tek seferde 44 ünite
taşınabiliyor. Tren, çarşamba
ve pazar günleri saat 18.30'da
Sète'ten yola çıkarak
perşembe ve pazartesi günleri
saat 16.00'da Zeebrugge'ye
ulaşıyor. Dönüş seferi için
Zeebrugge'den salı ve cuma
günleri saat 11.30’da hareket
eden tren, çarşamba ve
cumartesi günleri saat
07.50'de Sète'ye varıyor. ■

Volvo Trucks,

İlk Altın Kontratı
imzaladı

Müşterilerine uçtan uca hizmet
sunma vizyonuyla faaliyetlerine
devam eden Temsa İş

Makinaları distribütörlüğünü yürüttüğü
Volvo Trucks ile satış sonrasında
müşterilerine “mavi”, “gümüş” ve “altın”
olarak sınıflandırılan ayrıcalıklı servis
kontratlarıyla, yüzde 100 işletim süresi
garantisine kadar pek çok hizmeti
kapsayan avantaj paketleri sunuyor.
Volvo Trucks Türkiye bu paketlerden en
kapsamlısı olan Altın kontratın ilkini
Erman Lojistik ile İsveç’te imzaladı. 

Volvo Trucks altın kontrat sahipleri,
“Telematik Ağ Geçidi” ile yoldayken bile
servisin motor verilerine, kilometre
bilgilerine, yakıt tüketimine ve hayati
parçaların durumu hakkındaki bilgilere
erişebiliyor. Tüm bakım-onarım
işlemlerini kapsayan bu kontratla Erman
Lojistik, gerektiğinde yurt içi ve yurt dışı
yol yardımı hizmeti de alabilecek. 

Erman Lojistik CEO’su Mehmet
Deniz, “Volvo Trucks Türkiye’nin ilk altın
kontratını alan şirket olduğumuz için
paydaşlarımız ile birlikte çok heyecanlı
ve mutluyuz” dedi. ■

Ford Trucks’ın 

Rusya distribütörü 
TURBOTRUCKS oldu 

Hödlmayr Lojistik Türkiye,
sektördeki zorlu koşullara
rağmen 2017 hedeflerine ulaştı.

Hödlmayr Lojistik Türkiye’nin kendi
araç filosuna yapmayı planladığı bir
milyon avronun üzerindeki yatırım,
otomotiv uzmanları tarafından büyüme
planlarının güçlü bir göstergesi olarak
değerlendiriliyor.

Araç filolarını bu yıl yüzde 20
oranında büyüteceklerini belirten
Hödlmayr Lojistik Türkiye Genel
Müdürü Hande Çarıkcı, “Hedeflerimiz
son derece iddialı ve filomuzu
genişleterek yıllık araç taşıma
hacmimizi 140 binden 240 bine

yükseltmeyi hedefliyoruz. 2018 için
diğer bir hedefimizi ise ortaklarla
birlikte uygun depolama kapasiteleri
oluşturmak” dedi. ■

Asya Taşımacılık, filosunu 

Iveco Stralis çekicilerle güçlendirdi

Tüm nakliyecilerin bir
araya geldiği ve güç
birliği yaptığı Yurt İçi
Nakliyeciler Derneği,
Kanal İstanbul’un hemen
yayında Avrupa’nın en
büyük lojistik üssünü
inşa ediyor.

Yurtiçi nakliyecilerinin
sorunlarını sektör
mensupları ile

paylaşmak, çözümlere birlikte
ulaşmak ve yenikleri hayata
geçirmek için tek çatı altında
toplanmanın daha doğru
olduğu düşünüldü. Sektör
mensuplarının sorunlarının
çözülmesi için sahip oldukları
tecrübelerini paylaşarak

taşımacılık sektörüne faydalı
olabilmek amacıyla Yurt İçi
Nakliyeciler Derneği (YND)
kuruldu.

YND Başkanı Sedat Hakan
Karataş tarafından 20
Nisan’da düzenlenen
lansman yemeğinde Kanal
İstanbul’un yanında inşa
edilecek Avrupa’nın en büyük
lojistik üssünün tanıtımı
gerçekleştirildi. YND olarak
çağın gerekliliklerini yerine
getirmek ve sektöre ivme
kazandırmak amacıyla
oluşturulan yeni yazımla
müşteriler ile firmaların her
türlü kontrolünü, çözümünü,
şikâyetini hızlı bir şekilde
takip edeceği ve
çözümleyeceği yazılımında
tanıtımı yapıldı. ■

Yurt İçi Nakliyeciler Derneğinden

Kanal İstanbul’da Loji�sti�k Üssü

EKOL 

Intermodal Ağını Geni�şleti�yor Uluslararası büyümesini
sürdüren Ford Trucks, global
stratejisinde önemli bir yere

sahip olan Rusya’da,
TURBOTRUCKS firması ile işbirliği
yaparak bayii teşkilatını ve servis
ağını daha da güçlendirdi. Ford
Trucks, ağır ticari araçlarının
Rusya’daki tek yetkili distribütörü
olan TURBOTRUCKS ile iki yıl içinde
Rusya'nın büyük şehirleriyle birlikte
tüm ana ulaşım rotalarına ulaşmış
olacak. 

Ford Trucks’ın, Rusya’da geniş

bir ağa sahip olan TURBOTRUCKS
ile yaptığı işbirliğini, Moskova’da
Ford Trucks Genel Müdür
Yardımcısı Serhan Turfan ve Ford
Trucks İhracat Pazarları Direktörü
Emrah Duman’ın yanı sıra
TURBOTRUCKS Yönetim Kurulu
Üyesi ve Rusya Genel Müdürü Serge
Van Hulle’nin katıldığı toplantıda,
ayrıca Hoet Ailesi ve
Ackermans&Van Haaren Yatırım
Şirketi hissedarları ile Global CEO’su
Piet Wauters bir basın toplantısıyla
duyurdu. ■

Hödlmayr, bir milyon avro
araç yatırımı yapacak

Alışan Logıstıcs, 

Tırsan Filotır’dan araç kiraladı

IVECO Gaziantep yetkili satıcısı
Üstün-İş tarafından Hatay,
İskenderun’da faaliyet gösteren ve

araç parkında 125 adet araç bulunan
Asya Taşımacılık Ticaret ve Pazarlama
firmasına 10 adet Stralis AT440S46T/P
RR  Euro VI C emisyon normuna sahip,
PTOlu ve  retarderlı araç teslimatı
gerçekleştirildi. 

Şirket yetkilisi Mehmet Sait Eksik’e

plaket verilen törene firma ortağı
Şaban Eksik ve IVECO Gaziantep Bayisi
Eyüp Zengin de katıldılar. Araçları
kullanacak olan sürücülere  IVECO
sürücü eğitim yöneticisi Mehmet Er
tarafından 1 günlük teorik ve pratik
eğitim verildi. IVECO Teknik Bölge
Müdürü Ertuğrul Sınar tarafından satış
sonrası konularında bilgilendirme
yapıldı. ■

Austrıan Post’tan  

Yeni� Altyapı
yatırımları 

Aras Kargo’nun yüzde 25 ortağı olan
Austrian Post, çeşitli hizmet
başlıklarında attığı adımlarla güçlü

konumunu pekiştirdi. Austrian Post,
2017’de, taşıdığı ve teslimatını
gerçekleştirdiği paket sayısını, 2016’ya
kıyasla yüzde 20 oranında yükselterek 97
milyona çıkardı. Şirket, geliştirdiği
bireysel çözümlerle müşteri
memnuniyetini yükseltirken, yeni
hizmet tesisleri açmaya ve var olanların
kapasitelerini artırmaya devam ediyor.

Paket teslimatını müşterileri için
daha elverişli ve kolay kılmaya
odaklanan Austrian Post, bu alanda
geliştirdiği çeşitli çözümlerle müşteri
memnuniyetini yükseltiyor. ■

Mutlular Transport, 

Tirsan Fri�go
ile güçlendi�

Soğuk zincirin en önemli
tamamlayıcısı Tırsan Frigo,
sunduğu avantajlarla sektörde

ağırlığını artırıyor. Iğdır merkezli
hizmet veren Mutlular Transport da
tercihini yüksek koruma ve yüksek
satış sonrası desteğinden yana
kullandı ve filosuna 10 adet Tırsan
Frigo kattı. Tırsan Adapazarı

fabrikasında düzenlenen törene
Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı
Çetin Nuhoğlu Mutlular Transport
sahipleri İsmail Akan, Mutluhan
Akan ve Daf-Tırsan Satış Yöneticisi
Akgün Nuhoğlu katıldı.

Nuhoğlu, bozulabilir ürünlerin
taşımasında soğuk zincirin
önemine vurgu yaptı ve Mutlular
Transport’un yıllardır müşterilerine
en ideal çözümü sunduğunu
söyledi. Mutlular Transport sahibi
İsmail Akan başta Türkmenistan
olmak üzere Türki Cumhuriyetler
ve Avrupa’ya hizmet sunduklarını
aktardı ve ürün kalitesine önem
verdiklerini ifade etti. ■
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Yılların ustalarına
yolların efsaneleri yakışır.
Actros’unuz varsa işinizde her zaman bir adım öndesiniz. Düşük yakıt tüketimi ile verimlilikte, 
tasarımı ile konforda, yenilikçi teknolojileri ile sürüş performansında devleşmek isteyenler için yollarda.

Mercedes-Benz Türk, 25-28
Nisan tarihlerinde Fuar
İzmir’de düzenlenen Beton
İzmir 2018 Fuarı’na katıldı. 

İnşaat ürün gamı içerisinde ön
plana çıkan Mercedes-Benz
Arocs 4142 B, Arocs 4142 K ve

Arocs 1842 LS araçlarını sergileyen
Mercedes-Benz Türk, fuarda
sektörün farklı çözümlere yönelik
ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri
ile ziyaretçilerini ağırladı. Aksaray
Kamyon Fabrikası’nda üretilen
Arocs’lar yüksek beygir gücünde
Euro 6 motorları, standart olarak
sunulan Powershift otomatik
şanzımanları, çeşitli üstyapıların
kolaylıkla monte edilmesine imkân
tanıyan kesintisiz delikli ve

mukavemeti artırılmış şasileriyle
Beton İzmir 2018 Fuarı boyunca
ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 

Mercedes-Benz Türk Kamyon
Satış ve Pazarlama Direktörü
Bahadır Özbayır, “Bugüne kadar
Aksaray Kamyon Fabrikamıza 470
milyon Avro yatırım yaptık.
Mercedes-Benz Türk olarak
Türkiye’deki her 3 kamyondan
2’sini biz üretiyoruz, 250 bininci
kamyonumuzu banttan indirdik.
Araçlarımızı başta Avrupa olmak
üzere 5 kıtada 70’in üzerinde
ülkeye ihraç ediyoruz; ihracat
rakamımız fabrikamızın
kurulduğundan bu yana 45 bin
adedi aştı. Yatırımlarımız tam gaz
sürüyor. Mercedes-Benz Arocs
kamyon ve çekiciler her koşulda
işinin uzmanıdır. Bu araçlarımızda

gücü, sağlamlılığı ve verimliliği
harmanlayarak inşaat sektöründeki
araç standartlarını tekrar belirledik.
Beton sektörünü önemsiyoruz, bu
alanda uzun yıllardır Türkiye Hazır

Beton Birliği ile işbirliğimizi ve
onlara desteğimizi sürdürüyoruz.
Sektörün tüm ihtiyaçlarına yanıt
veren ürün gamımızla liderliğimizi
korumayı hedefliyoruz” dedi. ■

Aksaray üretimi Arocs araçlarıyla Mercedes-Benz Türk

Mercedes-Benz Türk

Beton transmikser
şoförlerini eğitiyor...

Mercedes-Benz Türk ve Türkiye
Hazır Beton Birliği’nin 13 yıllık
işbirliği, 2018 yılında da sürüyor.

Yıl boyu her ay, başta büyük şehirler olmak
üzere Türkiye’nin farklı kentlerinde
transmikser şoförleri için Mercedes-Benz
Türk sponsorluğunda eğitimler
gerçekleştiriliyor. 

Türkiye Hazır Beton Birliği, mesleki bir
kuruluş olarak hazır beton sektörünü her
yönden geliştirerek, uluslararası
standartlara uygun, kalite bilinci yüksek bir
sektör haline getirmek amacıyla eğitim
faaliyetlerine özel ve kamu kuruluşları
desteğini alıyor. Bu hedefi destekleyen
Mercedes-Benz Türk, 2005 yılından beri
kesintisiz olarak transmikser şoförleri
kursunun sponsorluğunu üstleniyor.
Mercedes-Benz Türk’ün yılların
tecrübesine sahip kadrolu uzman
eğitmenleri tarafından hazırlanan ve
sürekli güncellenen eğitim içeriği ile
teorinin yanında pratik eğitimlerle
katılımcıların gerçek senaryolar için en iyi
şekilde hazırlanması sağlanıyor.
Transmikser şoförlerini mesleki anlamda
bilinçlendirmek ve ehliyetli operatörlerin
istihdamını teşvik etmek amacıyla bu
desteği sağlayan Mercedes-Benz Türk,
eğitim içeriğinde araç bakımı, ekonomik ve
güvenli sürüş teknikleri, transmikser
kullanım kuralları, iş güvenliği gibi birçok
farklı ve temel konuyu ele alıyor. Yılda
yaklaşık bin kişiye verilen bu eğitimlerin
sonunda sınavlar yapılarak, başarılı
olanlara Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye
İş Kurumu’nun onayının da bulunduğu
sertifikalar veriliyor. ■

İnşaat Grubu Araçları Beton İzmir 2018 Fuarı’nda

Mercedes-Benz Arocs: 

Güçlü, sağlam ve ekonomik  

Sağlamlığı, gücü ve üstün
yakıt ekonomisiyle 120
yıllık tecrübenin ürünü

olan Arocs, en zorlu koşullar
için üretiliyor. Türkiye pazarına
kamyon ve çekici olarak
sunulan Arocs, yüksek beygir
gücünde Euro 6 motor ve
standart Powershift otomatik
şanzıman ile donatıldı. İnşaat
grubu kamyonlar;  damper,
mikser ve pompa üstyapıları ile
şantiye ve dekapaj alanlarında
ve hazır beton taşımacılığında
müşterilerin beklentilerini en
iyi şekilde karşılıyor. Ayrıca
Arocs inşaat çekicileri, damper
ve mikser römorklarına uygun
olarak, zorlu arazi koşullarıda
kullanılmak üzere tasarlandı.
Bu haliyle Mercedes-Benz
Arocs ürün portföyü, inşaat
kullanımında en zorlu
koşulların üstesinden geliyor.

Arocs kamyon ve

çekiclerde kullanılan Mercedes-
Benz marka otomatik şanzıman
ve akslar, motorla uyum
içerisinde çalışarak optimum
çalışma şartları ve maksimum
verimliliği sağlıyor. Arocs’larda
standart olarak sunulan ABS’li
ve ASR’li elektronik fren sistemi
(EBS) ve standart olarak
sunulan üç kademeli güçlü
motor freni, inşaat sahalarında
fren performansını zirveye
taşıyor. 

Arocs 3332 B, 3342 B, 4142
B ve hafif mikser 3236 B araçları
ile müşterilerin farklı hacimdeki
beton mikser talepleri her
anlamda karşılanıyor. Ayrıca
mikser ve silobas
uygulamalarına uygun olarak
tasarlanmış olan Arocs 1842 LS
inşaat çekicisi de, inşaat
sahalarında güç, sağlamlık ve
ekonomikliği ile öne çıkıyor. ■

Bahadır
Özbayır
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IVECO Yetkili Satıcı ve
Servisleri, eğitim ve
eğlencenin iç içe geçtiği 2018
yılı Bayi Toplantısı için
Antalya’da bir araya geldi. 

İlk gün genel sunumların
yapıldığı, otomotiv pazarı ve
IVECO markasının son

durumunun teşkilata aktarıldığı
toplantının sürprizi Showmen
Kadir Çöpdemir'in sunumuyla

gerçekleşen QUİZ SHOW oldu.  
Kadir Çöpdemir IVECO

markası ile ilgili soruların yanısıra
esprili sunuşuyla da toplantıya
renk kattı. QUIZ SHOW'un
sonunda 240 kişi arasından en
hızlı ve en çok doğru cevabı veren
bir kişiye çift kişilik tatil hediye
edildi. 

Yeni ürünlerin tanıtıldığı ve
önemli teknik detaylarında
konuşulduğu toplantının ikinci
günü eğitim ağırlıklı geçti.

Toplantı, 2 gün 3 gece sürdü ve
"Satış Becerileri Eğitimi",

"Workshop Çalışması" ile
tamamlandı. ■

OMSAN Lojistik, 
Michelin ile yine beraber

Michelin, OYAK şirketlerinden OMSAN
Lojistik ile 2007 yılından bu yana süregelen
işbirliğini 2020 yılına kadar uzattı.

Sektörlerinde uzun yıllara dayanan deneyimleriyle
öncü iki firma, Michelin Solutions kapsamında
işbirliğine gidecek.

Bütün dünyada lastik ve lastik teknolojileriyle
ilgili çözümler geliştirerek müşterilerine 360 derece
bir hizmet sunan Michelin, 40’tan fazla ülkeye
uluslararası karayolu taşıması, 81 ile yurtiçi dağıtım
hizmeti sağlayan, öncü lojistik hizmet sağlayıcıları
arasında yer alan OMSAN Lojistik’in filosundaki
araçların bakımını üstlenecek. ■

Orkun Group ve
Pirelli ortaklığa
devam edi�yor 

İstanbul Yeni Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu,
Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev projelerin
altyapı faaliyetlerinde görev alan Orkun Group,

Pirelli marka ticari lastiklerinin üreticisi Prometeon
Türkiye ile Eylül 2016’da başlayan çözüm ortaklığı
anlaşmasını 2018 yıl sonuna kadar uzattı. Orkun Group,
lastik tedarikinin yanı sıra Prometeon Türkiye’nin
filolara yönelik geliştirdiği ProTruck hizmetlerinden de
faydalanıyor. 

Alt yapı faaliyetlerinde 1,5 yıldır Pirelli marka G ve Q
segmenti ticari lastikleri tercih eden Orkun Group, filo
ve tedarik yönetiminde sunduğu avantajlar nedeniyle
Prometeon Türkiye ile olan iş birliğini uzattı.
Prometeon Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar
Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak, Orkun Group
Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Karadeniz’e Pirelli
marka ticari lastiklerini tercih etmesi ve yeni sezonda
da iş ortaklığını devam ettirmesinden duyulan
memnuniyet nedeniyle bir plaket takdim etti. ■

Recai Şen 
UND İcra Kurulu
Başkanı Oldu

Sektörün çatı kuruluşu UND’de Fatih
Şener’den boşalan İcra Kurulu
Başkanlığı görevine uzun yıllar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda çeşitli
görevler yürüten Recai Şen getirildi. 

1964 doğumlu ve Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilimler Fakültesi mezunu olan
Şen, yeni görevi ile ilgili yaptığı
açıklamada, kamuda çalıştığı dönemde
sektörle ilgili birçok proje ve çalışma
yürüttüğünü ve bu düşünce ile yeni
göreve başlayacak olmasından dolayı
büyük gurur ve heyecan duyduğunu
söyledi. Şen, Gümrük Müsteşarlığı Daire
Başkanlığı görevini yürütürken 1997
yılından bu yana BM TIR İdari Komitesi
toplantılarını UND temsilcileri ile birlikte
takip ettiklerini belirterek, “Kamudaki
bunca yıllık deneyimden sonra masanın
bu tarafında olmak tasarladığım fikir ve
projeleri hayata geçirme fırsatı sunması
açısından beni çok heyecanlandırıyor”
dedi. ■

Türkiye’nin önde gelen
lojistik firmaları arasında yer
alan ve aynı grup içerisinde
faaliyetlerini sürdüren Hüner
Uluslararası Taşımacılık ve
HNR Lojistik, 145 adetlik R
450 LA 4x2 MEB çekici alımı
kararını Scania’dan yana
kullandı. 

Adile Sultan Sarayı’nda
gerçekleştirilen teslimat
törenine Doğuş Otomotiv

Scania Genel Müdürü İlhami
Eksin, Satış Müdürü Gökhan
Altun, Yetkili Satıcı Erçal Group
Başkanı Burhan Erçal ve Üyesi
İbrahim Erçal ile Hüner
Uluslararası Taşımacılık Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Hüner,
HNR Lojistik Yönetim Kurulu
Başkanı Arda Hüner ve HNR

Lojistik Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Melisa Hüner katıldı. 

İbrahim Hüner, “Etkin filo
yönetimine çok önem veriyoruz.
Scania Filo Yönetimi Sistemi

(SESS- Scania Entegre Sürüş
Sistemleri) ve uzaktan erişimli
Takograf Sistemi
beklentilerimizle tam olarak
örtüştü. Bugün teslim aldığımız

145 adet araçla filomuzda
toplam 325 adet Scania
bulunuyor ve Scania, filomuzda
yer alan tek marka haline
geliyor” dedi. ■

Hüner Ve Hnr Lojistik 145 Scania çekici aldı

IVECO Yetki�li� Satıcı ve Servi�sleriyle buluştu
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İyi Günler
Mayıs, baharın sonu yazın başlangıcı

olarak düşünülen, turizm faaliyet
grafiğinin hızlıca yükselmeye başladığı

önemli bir aydır. Bu ay, günlerin uzaması,
doğanın iyiden iyiye canlanması,doğanın
seyrine doyum olmayan halleri, hava
sıcaklıklarının yakmayacak ve üşütmeyecek
seviyelerde olması, sebze ve meyvelerin çeşit
ve miktarlarındaki artışlar gibi sebepler
yüzünden de önemlidir. 

Geçmiş yıllarda, turizm olgusunda
ülkemizde öne çıkarılan 3S (Sea, Sun,
Sand=Deniz, Güneş, Kum) turizmi sadece belli
ayları ve belli bölgeleri kapsar ve bu dönem ve
bölgeler için önem arz ederdi.Şimdilerde ise
3S ülkemiz potansiyeli için son derece yetersiz
bir hal aldı. Artık, hem güneydoğu, hem GAP,
hem doğu ve batı Karadeniz, hem de orta
Anadolu için çok farklı kültür ve tarihi gezi
programları yapılabiliyor ve bu programların
her geçen gün daha da revaçta olduğu
gözlemleniyor.

Buna ilave olarak, kongre turizmi (tıbbi
kongrelerden tutun da spor takımlarının
antrenman ve kamp programları, firmaların
kendi personeli ve bayileri için yaptığı
etkinlikler) bireysel turizm hareketleri kadar
önemli bir hal aldı.

Son dönemlerde özellikle mart-mayıs
aralığında Çanakkale önemli bir turizm
hareketliliğine ev sahipliği yapıyor. Bu, tarihi
değerlerimizi önemseyen gençlik hareketleri
için çok sevineceğimiz bir durum olarak
karşımıza çıkıyor.

Önümüzdeki günlerde başlayacak
ramazan ayının iç turizm hareketliliğinde bir
yavaşlama getireceği düşünülür genellikle.
Eğlence maksatlı gezi programları için doğru
bir öngörü olsa bile, dini temalı gezilerde bir
artış olacağı için ayın hareketlilik ortalamasını
kesinlikle dengeleyecektir.

Bugünlerde, bizler için esasında çok da
sürpriz olmayan bir erken seçim kararı alındı.
Bu kararı bekliyor olmamıza rağmen bu denli
öne alınması beklenmeyen bir durum olarak
algılandı. Seçim çalışmaları sırasında yapılacak
mitingler, toplantılar, otel organizasyonları da
bir turizm hareketi olarak değerlendirilmelidir.

Bizim sektörümüzü ilgilendiren kısım,
turizmdeki hareketle yer değiştirmelerin olması
ve bu yer değiştirmelerde ister başlı başına
isterse de entegre otobüs kullanımının
yapılmasıdır. Yurtdışından gelen kişiler için
havaalanından otellerine olan taşımacılık, bu
kişilerin tarihi ve turistik yerlere yapacağı gezi
programları, finalde de ülkelerine dönüş için
otellerinden havaalanına yapacakları transferler
turizm taşımacılığı içindedir.

Bu aylarda olması gereken hareketliliği
içerisinde ülkemizin geleceğini ilgilendiren
seçim organizasyonu da dâhil olunca umarız
ki sektör erbapları bu yıl beklentilerini
karşılayacak bir hareket ve kazanç içerisinde
olabilmeleri mümkün olacaktır. 

Ramazan bayramı sonrası ve okulların
kapanması ile kaçınılmaz olarak başlayan
turizm mevsimi, umarız ki beklentilerimizi
karşılayacak bir seviyede gerçekleşir.
Ülkemizde bölgemizde ve dünyada
beklenmeyen olaylar gerçekleşmez ve
olumsuz tesirleri bize kadar ulaşmaz.İster
istemez böyle bir temenniyi araya sıkıştırmak
durumunda kalabiliyoruz. Ne kadar
öngörüleriniz, planlamalarınız iyimser olsa da
bazen istenmeyen ve aslında sizinle hiç ilgisi
olmayan bir olayın size kadar ulaşıp her şeyi
mahvetmesi kaçınılmaz olabiliyor. Çünkü bu
gibi örneklerin yarattığı olumsuzlukları yakın
tarihimizde defalarca yaşadık.

İyimser bir bakış açısıyla başladığımız
yazımızı gelişmelerin de olumlu seyretmesi
nedeniyle iyimser devam ettirerek, sezonun
hem bizler için hem de tüm vatandaşlarımız
için güzellikler ve faydalar getirmesini
dileyelim ve tüm gayretimiz ile bu yönde
çalışalım.

İyilerin ve iyiliklerin kazanması ve iyi
günlere hep birlikte ulaşmak dileğimizdir. ■

“İnternet üzerinden alışveriş günden
güne artıyor” söylemi, klişe bir söz
mü, gerçekleri mi yansıtıyor; gelin,

Türkiye İstatistik Kurumu’nun
araştırmasından bakalım. 2017 Hanehalkı
Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasına
göre, her 4 kişiden biri internet üzerinden
alışveriş yaptı. Bir başka deyişle, internet
üzerinden mal veya hizmet alan 16-74 yaş
grubundaki bireylerin oranı yüzde 24,9.
2016’da bu oran yüzde 20,9’du. Peki,
insanlar neleri satın alıyor internet üzerinden
ve dağılımları nasıl diye soracak olursak:
Yüzde 62,3’ü giyim ve spor malzemesi
alıyor. Yüzde 25,3’ü ev eşyası alırken, yüzde
24,1’i seyahat bileti, araç kiralama vb.
hizmetler alıyor. Gıda maddeleri ile günlük
gereksinimlerin yüzdesi 21,9 ve son olarak
elektronik araçlar ise yüzde 19. İnternetten
satın alınan otobüs bileti oranlarını da
sektörde yakından takip eden biri olarak,
firmanızın internetten bilet satım oranı yüzde
20-25 bandının altındaysa ve bu stratejik bir
nedene bağlı değilse, sektör ortalamasının
altındasınız demektir. O hatta tekel de
değilseniz, emin olun rakiplerinizden bilet
alıyorlardır. Bu da kârlı satışlarınızın büyük
bir kısmını rakiplerinize kaptırıyorsunuzdur
demektir. Bu trendi yakından takip etmeyip
firmanızda gerekli dönüşümü sağlatmayıp
sonra ‘sektörde kârlılık düştü’ diye veryansın
ederiz. Benzer bir durum otomobil yetkili
satıcılarında da geçerli. Servis hizmeti
vermeden ya da ikinci el araç alım satımı
yapmadan, sadece araç satımı yapmaya
çalışan yetkili satıcıların büyük çoğunluğu
yakın dönemde işlerini bırakacak ya da
dönüşecek. Ticari araç satışlarında bu
dönüşüm daha erken oldu. Bakın ticari araç
yetkili satıcılarına… En başarılıları, kapsamlı
servis hizmeti de veren ve ikinci el alımı
satımı da yapan firmalar. Hatta sektördeki
gelişime biraz daha gerilere gidip bakacak
olursak, zamanın en kapsamlı ve iyi servis
hizmeti sağlayıcıları, bugünün aynı zamanda
en iyi satış kanalı oldular. Ticari araçta bu
dönüşüm daha erken ve hızlı oldu. En büyük
nedeni, ticari araçların birer ekmek teknesi
oluşu. Hareket ettikçe sahibine para
kazandırıyor oluşu gerçeği. İşte bu
dönüşümün benzeri, otomobillerde de
olacak ki, hızı henüz fazla olmasa da orada
da bu dönüşümü görüyoruz.

Yan Sanayideki Dönüşüm
Ya yan sanayi? Otomotivde fosil yakıtlı

araçlardan elektrikli araçlara olan hızlı
dönüşümün yan sanayi firmalarını
etkilememesi imkansız. En basitinden, fosil
yakıtlı araçlarda elzem olan bazı ürünlerin,
elektrikli araçlarda kullanılmayacak oluşu…
Bu dönüşümde, yan sanayi firmalarımız da
sektörün talebine göre yetkinliklerini, organik
ya da inorganik geliştirmeli. Sadece parça
bazında bir dönüşüm değil, sektörün iş
modelleri bazında da bir değişim söz
konusu. Örneğin, bugüne kadar otomobil ve
sürücü verisinden, araç takip sistemlerini
anlarken, artık bu verilerin ‘bilgi sağlayıcıları’
tarafından birçok iş modeline altyapı
sağladığını görüyoruz. Yani buradan yan
sanayi firmalarımıza çağrım, dönüşümü
sadece üretilmesi gereken parça dönüşümü
olarak değil, iş modeli bazında daha geniş
bir perspektifte değerlendirmeliyiz. Bir başka
örnek, araçlardaki veri güvenliği üzerine
olacak. Otomobillerde veri güvenliği üzerine
kaç firmamız var acaba şu an ülkemizde?
Peki, ne kadar önemli bu konu diye soracak
olursanız; yapılan araştırmalar gösteriyor ki,
bir süre sonra otomobil alımında en önemli
kriterlerin başında veri ve siber güvenlik
konusu gelecek. Bu konu, bir aracın alımında
en büyük kriter olacak ve bu konuda
yetkinliğini, bilgi birikimini geliştirmeye
çalışan firma sayısı sanırım bir elin
parmaklarını geçmiyordur ülkemizde. Şimdi
bazılarımızın aklına ‘peki, devlet bu
konularda destek veriyor mu’ sorusu gelebilir.
Bu sene devletin sağladığı fonlarla daha fazla
iç içe olmaya başladım ve büyük bir
şaşkınlıkla görüyorum ki, devlet çeşitli
başlıklarda katkıda bulunmak amacıyla
fonlar sağladığı halde, firmalarımız
başvurmuyor! Başvuranların bir kısmı da
işlerini o kadar savsaklayarak yapıyor ki,
profesyonellerin bu davranışını, şirketin
sahipleri görse gözlerine inanamazlar. ■

Yan Sanayide 
ve Yetkili

Satıcılarda
Dönüşüm Şartı

Michelin, ağır vasıta lastikleri segmentinde tüketicileriyle
buluşturduğu X Multi ailesinin yeni üyesi X Multi
Energy’i satışa sunuyor. Michelin X Multiway 3D yerine

gelen Michelin X Multi, önceki lastiklere göre yüzde 20 daha
fazla kilometre ömrü uzun kilometre ömrü sağlarken,  Yeni X
Multi Energy lastikleri yakıt tasarrufu ile ön plana çıkarak
taşımacılık sektöründe maliyetleri minimize ediyor. Yeni seride,
önceki jenerasyona göre yüze 30 daha fazla kilometre ömrü
sağlayan X Multi lastiklerinin tamamlayıcısı olarak pazara
sunulan X Multi Energy lastikleri 100 kilometrede 1,2 litre yakıt
tasarrufu sağlıyor. Maliyetlerin yanı sıra global anlamda
taşımacılık sektöründe daha yeşil, daha temiz taşımacılık
trendleri ön plana çıkıyor ve CO2 emisyonları düşürülüyor. ■

Opet Fuchs yeni mezunlara iş,
öğrencilere 

Staj imkanı veriyor

Madeni yağ
sektörü
şirketlerinden

Opet Fuchs İnsan
Kaynakları Birimi,
sektördeki nitelikli
eleman ihtiyacını
karşılamak için İstanbul
Teknik Üniversitesi
Kariyer Zirvesi ve
Boğaziçi Üniversitesi
Kariyer Günleri’ni ziyaret etti. 2018’de 6 yeni
mezun ve 18 stajyeri OPET Fuchs bünyesine
katmayı hedefleyen ekip, son sınıf öğrencileriyle
iş görüşmesi yaparken, alt sınıflardaki öğrencilere
ise staj imkânlarını tanıttı. 

Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanlara
kavuşabilmesi için öğrencilere mezun olmadan
ulaşmanın önemine dikkat çeken Opet Fuchs
İnsan Kaynakları Müdürü Ayşegül Özel Çelenk,

“Öğrencilere hem şirketimizin sektördeki yerini
anlatıyoruz hem de sektörümüzün beklentilerini
paylaşıyoruz. İTÜ Kariyer Zirvesi ve Boğaziçi
Üniversitesi Kariyer Günleri’ne katılarak konuya
ilgi duyan, bizimle çalışmak isteyen gençlerimizi
şirketimize davet ettik, ilgilendikleri
departmanların yetkilileriyle görüşmelerini
sağladık. Hedefimiz yeni mezunlarımızı iş
dünyasına hazırlamak” dedi. ■

ExxonMobil’in 

Yeni Ürün Ailesi
Tanıtıldı

Dünyanın en büyük halka açık petrol şirketi
ExxonMobil çatısı altında yer alan ve
ülkemizde 113 yıldır madeni yağların

üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini
sürdüren Mobil Oil Türk AŞ, distribütörlerinin

katılımıyla sanayi sitelerindeki işyeri temsilcileri
için düzenlediği ve tüm Türkiye’yi kapsayacak
“Ustaların İş Yükünü Hafifleten Ticari”
buluşmalarına Antalya’dan başladı.
ExxonMobil’in hafif ticari araçlar için özel olarak
geliştirdiği Mobil Delvac Hafif Ticari Araçlar
ürün ailesinin tanıtımının yapıldığı ve genel
otomotiv ürünlerinin konuşulduğu ExxonMobil
yetkili distribütörü Makyağsan tarafından
gerçekleştirilen seminere ustalar yoğun ilgi
gösterdi. ■

Ayşegül
Özel
Çelenk 

Michelin’den yeni ağır vasıta lastiği 

Michelin X Multi Energy

Mercedes-Benz Türk’ün Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri’nin rehberliğinde belirlediği
“Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları”

temasına katkı veren startupları ödüllendireceği, toplam
150 bin TL para ödülünün yanı sıra özel Almanya seyahati
ve StartUP Boost eğitim kampı gibi ödüllerin verileceği
yarışmanın başvuru süreci tamamlandı. Yarışmaya
Türkiye'nin 62 ilinden 480 startup başvurdu.

Mercedes-Benz Türk’ün yenilikçi, sürdürülebilir ve
yaratıcı fikirleri destekleyerek topluma ve çevreye fayda
sağlayan, pozitif sosyal etkisi olan ve hayatı kolaylaştıran
çözümler üreten yaklaşımlara katkıda bulunmak amacıyla
başlattığı “StartUP” projesinde seçim aşamasına geçiliyor.

Umut veren projeler
Yarışmaya başvuran 480 girişimci, startup’larını

hayata geçirmek veya büyütmek için daha önce herhangi
bir yatırımcıdan veya yarışmadan kaynak almadığını
belirtti. Projeye 13 ila 68 yaşına kadar geniş bir yaş
aralığındaki girişimciler başvurdu. Başvuran
girişimcilerden 40 tanesi 18 yaşın altında. Projeye
başvuranların yüzde 35'i üniversite, yüzde 25'i lise
mezunuyken lisanüstü ve doktora yapanların oranı yüzde
16 oldu. 

Ödüller seçimle…
Birinci aşamada jüri tarafından seçilerek ön elemeyi

geçen startuplar,  İstanbul’da bir günlük eğitim kampında
buluşacak. Eğitim kampında mentorlar eşliğinde
pazarlama, iş planı oluşturma eğitimleri alarak, nihai iş
planı sunumlarını hazırlayacaklar.  Ardından jüri, ikinci

aşama seçimle ödüllendirilecek 10 startup’ı belirleyecek. 

Hediyeler var
Mercedes-Benz Türk Startup yarışmasında bu yıl ilk

10’a kalan Startup’lara “StartUP Boost” adı verilen özel bir
gelişim programı ve Mercedes-Benz ile özel Almanya
seyahati hediye edilecek. İlk 10 içinden “teknoloji”,
“sosyal fayda” ve “tema” olmak üzere 3 farklı kategoride
belirlenecek 3 Startup’a ise 50’şer bin TL para ödülü
verilecek. ■

Projenin Jüri Üyeleri
Mercedes-Benz Türk Startup’ın bu

yılki jüri üyeleri yine kendi alanlarında
birbirinden değerli isimlerden
oluşuyor. 

Sivil toplum kuruluşlarını
temsilen;

• Yaşama Dair Vakfı Mütevelli
Heyet Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, 

• Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü
Mehru Aygül,

• Açık Inovasyon Derneği

Küratör’ü Zehra Doruk,
• WRI Türkiye Sürdürülebilir

Şehirler Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Rıza Danış,   

Startup Hub’larını temsilen;
• Impact Hub İstanbul Kurucu

Ortağı Ayşe Sabuncu, 
• StartersHub Genel Müdürü

Çiğdem Toraman,
Medya grubunu temsilen;
• Hürriyet Gazetesi Teknoloji

Editörü Ahmet Can,

• Startup Dergisi Genel Yayın
Yönetmeni Nilüfer Gözütok,

Mercedes-Benz Türk’ten ise;
• Mercedes-Benz Türk CEO’su

Süer Sülün
• Mercedes-Benz Türk CIO’su

Gökçe Bezmez
• Mercedes-Benz Türk AR&GE

Merkezi Direktörü Mustafa Üstertuna, 
• İş Geliştirme, Kanal Yönetimi,

Veri Analitiği ve Inkübasyon Direktörü
Didem Daphne Özensel.

“Mercedes-Benz Türk'ün StartUP” yarışmasına 

Türkiye'nin dört bir yanından
başvuru yağdı
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