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yasak olup para ve
trakten men cezası
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Trafik Kanunu Değişikliği Yolcu
Taşımacılarını Yakından İlgilendiriyor

● Bakanlık belgelerine
kayıtlı olan taşıtlar için de
ilgili belediyelere
başvurularak belediye
alanında yolcu taşıma
izni/ruhsatı alınması
mümkün.

BUYUKSEHIRDE D2 ILE
TASIMACILIK YASAK!

4’te

Şehiriçi Ücretsiz Ulaşım Hakkı Nedeniyle Özel Teşebbüsün
Katlandığı Maliyetin ve Mahrum Kaldığı Kârın Hukuki Durumu

Şehiriçi Ücretsiz Yolcu 
Taşıma Sorumluluğunun 
Hukuki Değerlendirilmesi

AV. KENAN GÜRBÜZ                          www.kenangurbuz.com 5’te

Mercedes-Benz Türk’ten
benzeri olmayan kampanya 

Alper
Kurt

Mercedes-Benz Türk Oto-
büs Pazarlama ve Satış
Direktörü Alper Kurt,

‘Müşterimizin yanında olduğu-
muzu göstermek adına Türki-
ye’de benzeri olmayan bir
kampanyayı başlattık. 650 bin
TL’ye kadar 36 ayda sıfır faiz im-
kânı ve daha önce olmayan 60
aya kadar vade seçeneği sunuyo-
ruz. 1 milyon TL’ye ayda yüzde
1.51 oranında bir faiz imkânı su-
nuyoruz. Reel faizlerin aylık
3’lere dayandığı bir ortamda su-
nulan imkânın ne kadar önemli
olduğu görülebilir. Hem arabala-
rın fiyatları makul hem finans-
man şartları çok iyi” dedi. 

ÖZEL

RÖPORTAJTaşıma Dünyası

3’te

Anadolu Isuzu’dan 
Romanya’ya 38 araç

Tesla’dan vazgeçti,
Temsa ile görüşüyor

Amerikalı
teknoloji
şirketi Tesla

ile 180 elektrikli
otobüs alımına
yönelik anlaşma
hedeflerinden
vazgeçtiğini
açıklayan ve Tesla
CEO’su Elon
Musk’a gönderdiği
daveti geri çeken
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yola
yerli şirketlerle devam etme kararı
almıştı. Belediye, TEMSA ile görüşmelere
başladı.

Balıkesir Belediyesi

6’da

Zekai
Kafaoğlu Hasan

Yıldırım

6’da

IVECO üstyapıcılar ile buluştu

TIM Volvo Trucks  Üstyapıcılar etkinliği 

Yeni Ford Trucks F-Max 
tanıtımları sürüyor‘Atlas Lojistik Ödülleri’ Sektörü Bir Kez Daha Taçlandırdı

Kış mevsiminin etkileri Kasım
ayında bile hissediliyor. Gelecekte
daha da ağırlaşacak. Buna yönelik

olarak, ticari araçlarda kış lastiği takma
zorunluluğu 1 Aralık itibariyle yürürlüğe
giriyor. 

Sorumluluklarınızı bilin, kış lastikle-
rinizi alın takın. Araçlarınızı ve sürücüle-
rinizi kış şartlarına göre kullanın.
Görevlilerin uyarılarına titizlikle uyun.

Taşıma güvenliği hepimizin önceliği
olmalıdır. ■

Kış Lastiği Zorunlu!

MAPAR ile aynı
vizyonda buluştuk

ZF Services Türk Genel Müdürü Selim Aydınlıoğlu

ZF Services Türk satış sonrası
servis yapılanmasında oluşturduğu
yeni stratejisine ilişkin ilk önemli
adımı MAPAR ile attı. ■ 2’de

Otokar 
dördüncü kez

BIST
Sürdürülebilirlik

Endeksi'nde
yerini aldı

Otokar,
ku-

rumsal
sürdürüle-
bilirlik
perfor-
mansını
bu yıl da
korudu.
Otokar,
üst üste dördüncü kez
BIST Sürdürülebilirlik
Endeksi'nde 50 şirket
arasında yer aldı. ■ 4’te

Serdar
Görgüç

7’de

7’de

7’de

7’de

Turizm Taşımacıları Derneği:
U-ETDS taşımacılığı değiştirecek,

buna hazır olunmalı

8’de
TTDER üyeleri Sümer Yığcı Başkanlığında 
22 Kasım Perşembe günü bir araya geldi.

26 Ekim 2018 tarihli ve 30577
sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Trafik Kanunu

değişiklikleri arasında D2 belgesiyle
tarifesiz/düzensiz/grup/turizm
taşıması yapan yolcu taşımacıları için
çok önemli olduğunu
düşündüğümüz bir husus, ek madde
2’de yapılan düzenlemede yer aldı. 

Yeni düzenleme
İlgili belediyeden çalışma

izni/ruhsatı almadan belediye
sınırları dahilinde yolcu taşımak
yasaktır. Uymayanlara 5010 TL, bir yıl
geçmeden tekrarı halinde 2 kat idari
para cezası uygulanır. Kimin
kullandığına bakılmaksızın araç 60
gün süreyle trafikten men edilir. 

Pratik anlamı
Hiçbir belgesi olmayanların yanı

sıra bu türden taşımalara imkan
veren veya verdiği düşünülen/ileri
sürülen B2, D2, A1 dahil hiçbir
Bakanlık belgesiyle bir belediye alanı
içinde taşıma yapılamaz. Aksi halde
belirtilen cezalar uygulanacak olup,
belediyeden izin/ruhsat alınması
gerekir. 

Yeni belirsizlikler
Yurt içinde veya dışındaki bir

noktadan başlayıp bitecek bir tur
kapsamındaki İstanbul gezileri de
yasak kapsamında olacak mı? Böyle
bir bakış problemli olup turizme
zarar verir. Buna göre ele alınmalı.

U-ETDS’ye etkisi 
B2,D2 belgeli taşımacılar çok sık

yaptıkları kısa mesafeli il içi
taşımaların U-ETDS’ye
bildirilmesinde zorluklar
yaşadıklarını belirtiyorlardı. Şimdi bu
taşımaların pek büyük bir kısmını
oluşturan Büyükşehir içi taşımalar
yapılamayacağından bu sorun da
büyük ölçüde çözülmüş oluyor. ■

Lojistik sektörüne
katkı amacıyla-

yapılan Atlas Lojistik
Ödülleri, bu yıl 26
ödül kuruluşlarla
buluştu.

Selim
Aydınlıoğlu

KDV
%1

İkinci el şimdi daha da cazip!
Mercedes-Benz ikinci el ticari araçlara sahip olmak artık daha da 
kolay. %1’e düşen KDV ile avantajlı fiyatlar ve ödeme koşullarından 
faydalanmak için sizleri Mercedes-Benz Türk Bayilerine bekliyoruz. 

Mercedes-Benz’den 2. El Otobüsler ve HizmetlerBirinci sınıf ikinci el

PROMETEON LASTİK GRUBU

115 Mi�lyon Dolar
Yatırım yapıyor
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ZF, Transist 2018
Fuarı’nda şanzıman ve
aks teknolojilerinde
gerçekleştirilen son
gelişmelerin ve akıllı
bağlantı çözümleri için
geliştirilen Openmatics
ürünlerini sergiledi.

ZF, Fuarı da, CeTrax lite
merkezi elektrikli tahrik
ünitesi, AxTrax AVE

elektrikli tahrik aksı,
Openmatics akıllı bağlantı
çözümlerini ve PowerLine 8-
vitesli otomatik şanzımanı
tanıttı. ZF Services Türk
standını, Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Mehmet Cahit Turhan
ve İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Mevlüd
Uysal ziyaret etti. Genel Müdür
Selim Aydınlıoğılu, standa yer
alan ürünlerle ilgili Bakan
Turhan’a bilgiler verdi. 

PowerLine
PowerLine ile ZF, orta

ölçekli otobüsler ve orta
ağırlıkta hizmet kamyonları
için otomatik şanzıman
segmentinde yeniliklere öncü
oluyor. PowerLine, doğal gazlı
(LNG) motor uygulamaları için
de uyumlu. Akıllı şanzıman
kontrolü, son derece hassas
manevra fonksiyonu, yokuş
kalkış desteğine ve otomatik
motor durdurma fonksiyonu
gibi çeşitli sürüş fonksiyonları
sunuyor. 

CeTrax lite

ZF, CeTrax Lite elektrikli
merkezi tahrik ünitesi ile hafif
ticari araçları sıfır emisyonlu
sürüşe bir adım daha
yaklaştırıyor. Bu kompakt ve
hafif sürüş sistemi tam
entegre bir elektronik kontrol
ünitesi ile invertör içeriyor.

AxTrax AVE 

ZF’nin şehir içi otobüsler
için geliştirdiği AxTrax AVE
elektrikli tahrikli aksın yeni
nesli, pazara sunulduğundan
bu yana, elektrikli otobüs
üreticilerinin bir numaralı
tercihi oldu. ZF’nin elektrikli
komponentleri ile donatılmış
50’den fazla otobüs
ülkemizde birçok büyük
şehirde kullanılmakta ve
pazar lideri konumunda.

Openmatics 

Openmatics filo yönetim
sistemi, karmaşık iş
süreçlerinin, denetimi zor
uygulamaların ve ağır finansal
yüklerin sona erdirilmesi için
tasarlanan çeşitli alt
platformlardan oluşuyor. Bu
alt platformlar daha etkin,
verimli, sürdürülebilir,
müşteri memnuniyetini
yükselten ve ticari kazanç
sağlayan iş modellerine geçiş
yapabilmek için işletmelerin
yanında olmaya her zaman
hazır. ■

ZF, Transist Fuarı’nda
yeni ürünlerini sergiledi

ZF Services Türk Genel
Müdürü Selim
Aydınlıoğlu ile fuar
standında bir söyleşi
gerçekleştirdik.  Selim
Aydınlıoğlu ile ilk olarak
MAPAR ile geçtiğimiz
günlerde imzaladıkları
Partner yetkili servis
yapılanmasına yönelik konuştuk.  

ZFServices Türk Genel
Müdürü Selim Aydınlıoğlu,
satış sonrası sürecine

yönelik yeni yapılanmanın ilk adımını
MAPAR ile attıklarını belirtti: “Servis
Partner ve Servis Point adında satış
sonrası süreçlerine yönelik iki farklı
yapılanmamız var. Türkiye genelinde
20 Servis Point hizmet noktamız
bulunuyor, ancak Partner modelindeki
ilk yetkili servis anlaşmamızı geçtiğimiz
ay Mapar ile yaptık. Mapar’ın
Bursa’daki tesislerinde ZF için yaptığı
yatırımları en kısa sürede faaliyete
almak için ortak çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Biliyorsunuz MAPAR’ın
ticari araçlarda büyük bir bilgi ve
tecrübesi var. Ancak kendilerine ZF
portföyünün ticari araçlarla sınırlı
olmadığını; iş makinası, marine,
demiryolu, otomobil gibi segmentlerde
de ZF’nin yüksek pazar payı olduğunu
anlattığımızda ortak amaç ve vizyonda
buluştuk. MAPAR tüm ZF portföyüne
bakım ve onarım hizmeti verebilecek
yetkinlikte bir iş ortağımız” dedi.  

■ MAPAR ile imzaladığınız
sözleşmedeki Partner yetkili servis
ifadesini bize açıklar mısınız?

- Türkiye
operasyonlarımız
kapsamında satış sonrası
hizmet ağımızı büyütmek ve
güçlendirmek öncelikli
planlarımız arasında yer
alıyordu. Almanya’da uzun
zamandır kullanılmakta olan
servis sözleşmelerinin kendi
hukukumuza uygun hale

getirilmesi biraz zaman aldı
ancak nihayetinde Partner ve
Point olarak isimlendirilen iki
ana tip servis konsepti
oluşturuldu. ZF Service Partner
yetkili servisi, eğitimini aldığı ve
özel ekipmanlarına ilişkin yatırımını
yapmış olduğu komple şanzıman ve
aksın dahil olduğu seviye 3 dediğimiz
onarımlarda da her türlü hizmeti
verebilmektedir. Partner Servis
olabilmek önemli bir miktarda yatırım
gerektiriyor. Bu yatırımın en büyük
kısmını ZF standartlarındaki test standı
oluşturuyor. Bir de ZF Service Point
yapımız var. Bu noktalarımız ise daha
düşük yatırım miktarları ile eğitim ve
yetkisini aldıkları ürünlerimize bakım,
diyagnoz ile 1. ve 2. seviye onarımlar
çerçevesinde yetkilendiriliyorlar.

Şu aşamada Mapar ile özel
ekipman, personel ve gerekli teknik
eğitimleri planlıyoruz. Almanya bizi
denetlerken biz de düzenli olarak
yetkili servislerimizi denetliyoruz. 

■ Almanya’da Partner yetkili
servis yapılanmasının uzun süredir
var olduğunu belirttiniz. Neden bu
yapıyı Türkiye’de şimdi hizmete
alıyorsunuz?  

- Türkiye çok büyük bir coğrafya.
ZF pazarda çok güçlü ve büyümüş

durumda. Şehir içi otobüs pazarında
%95 oranında ZF şanzımanı tercih
ediliyor. Şehirler arası otobüs
segmentinde bu oran %60, Kamyonda
ise %41 seviyelerinde. Daha önce de
belirttiğim gibi müşterilerimiz bu
segmentlerle sınırlı değil. Diğer
segmentlerde de pazar payımız artıyor
ve müşterilerimize aynı hizmet
kalitemizi sürdürmek zorundayız.
Müşterilerimizin taleplerini yerine
getirebilmek için çok yoğun çalışıyoruz.
Bu senenin zorlayıcı ekonomik
şartlarına rağmen kadromuzu
büyüttük. Ancak biz ZF olarak bu işi tek
başımıza yapamayız. Yetkili bayi ve
servis toplantısında “Türkiye’de daha
fazla büyümek için yeni iş ortaklarına
ihtiyacımız var” demiştik. Çünkü artan
iş hacmiyle müşteri memnuniyetini
hep üst düzeyde tutabilmek için yeni iş
ortaklarımızdan destek almamız lazım.
Yani özetle mevcut müşterilerimize
sunduğumuz hizmetin seviyesini
koruyabilmek, yeni alanlardaki
müşterilerimize de aynı kalitede
hizmet verebilmek ve işimizi büyütmek

için artık güçlü iş
ortaklarımızla bu yolda
ilerlemeye başladık.

■ Partner yetkili
servis olarak ilk MAPAR’ı
seçmenizde neler etken
oldu?   

- ZF’nin ürün gamının
sadece otobüs ve kamyon
komponentlerinden
oluşmadığını, iş
makinalarından tutun,
marine segmentine kadar
çok geniş bir ürün
gamımız olduğunu tekrar
etmeliyim. MAPAR pazar

potansiyelini çok iyi kavrayarak bu
vizyona sahip çıktı. Elbette ki servis
girişleri öncelikle otobüs
segmentindeki müşteriyle
başlayacaktır ama zaman içinde
portföylerine kamyon, iş makineleri de
eklenecektir. Bunun yanı sıra gelecekte
marine ve otomobil gruplarında da
birlikte çalışabiliriz. Tüm ürün
yelpazemizden sorumlu olacaklarını
bilerek, bu işe uzun vadeli yatırım
kararı aldılar. Bizim İstanbul’daki
tesisimizde verdiğimiz hizmet
kapsamını zaman içinde Bursa’da da
aynen sunacaklar, bu anlamda önemli
bir vizyon buluşması sağladık. ZF’nin
ürün portföyü yatırımcı için de farklı
seçenekler sunuyor. Örneğin otobüs
pazarı kötü giderse kamyona
odaklanabilir, iş makinalarına veya
marine veya otomobile yönlenebilir.
Sunduğumuz kalite ve garanti
şartlarında müşterilerimiz bize
güveniyor ve komponentinin ZF
standartlarında onarılmasını istiyorlar.
Bu yıl ZF Türkiye olarak 1000’in

üzerinde komponent onaracağız.
Kapasitemizin üzerinde talep alıyoruz
ve tek başımıza talebe yanıt veremeyiz.
Diğer müşterilere de ZF kalite
standartlarında hizmet verebilmek için
yeni Partner yetkili servislere
ihtiyacımız var.  Bursa’daki müşteriyi
de Ankara’dakini de memnun etmek
durumundayız. Yarın buralarda da
yapılanma sağlamamız gerekecek. Bu
bir vizyon meselesi ve bu vizyon
MAPAR’da var.  Biz ilk adımı attık, bu
süreçte el ele ilerleyeceğiz.

■ 2018’i nasıl kapatıyorsunuz,
2019’a nasıl bakıyorsunuz? 

- 2018 için ciro planımız 103
milyon TL idi ama biz yılı yaklaşık 123
milyon TL ciroyla kapatacağız. 2019’a
yönelik yine 2018 cirosuna göre bir
plan yaptık. Kur etkisi ve ekonominin
genel durumu önemli. Ben tüm
olumsuzluklara rağmen hep pozitif
kalma taraftarıyım. “Umutsuz durum
yoktur. Umutsuz insan vardır.”
ifadesini çok severim ve şirkette
arkadaşlar da bayi ve servis
organizasyonumuz da bu yaklaşımı
benimsediler. Zaten ZF’nin ürün
portföyü ve marka gücü bizi bu yönde
destekliyor. 2018 yılında hedefimiz
MAPAR’ı devreye sokmaktı ve bunun
ilk adımını attık. Operasyon 2019’da
başlar. Otomobil şanzımanına yönelik
bir yapılanmaya gidebilir miyiz şu
aşamada onu inceliyoruz. Aslında bu
konuda biraz fazla detaycıyız ancak
kalitemizden ödün veremeyiz. 2019’da
yeni partner açılış planımız yok ama
Point yetkili servislerimiz olacaktır. Şu
anda 20 Point yetkili servisimiz var.
Onlara yönelik olarak bir yenilenme
süreci başlattık ve standartlarımızı
oluşturduk. Burada tek mesele
vizyonların buluşması. ■

ZF Services Türk satış sonrası servis yapılanmasında oluşturduğu yeni stratejisine ilişkin ilk önemli adımı MAPAR ile attı.

MAPAR ile aynı vizyonda buluştuk

Erkan
YILMAZ

Selim
Aydınlıoğlu



Mercedes-Benz Türk Otobüs
Pazarlama ve Satış Direktörü
Alper Kurt, ‘Müşterimizin
yanında olduğumuzu
göstermek adına Türkiye’de
benzeri olmayan bir
kampanyayı başlattık. 650 bin
TL’ye kadar 36 ayda sıfır faiz
imkânı ve daha önce olmayan
60 aya kadar vade seçeneği
sunuyoruz. 1 milyon TL’ye
ayda yüzde 1.51 oranında bir
faiz imkânı sunuyoruz. Reel
faizlerin aylık 3’lere dayandığı
bir ortamda sunulan imkânın
ne kadar önemli olduğu
görülebilir. Hem arabaların
fiyatları makul hem finansman
şartları çok iyi” dedi. 

Mercedes-Benz Türk, 8-10
Kasım tarihleri arasında
İstanbul Kongre

Merkezi’nde düzenlenen Transist
2018 Fuarı’nda Conecto Solo ve
Intouro otobüs modellerini tanıttı.
Mercedes-Benz Türk Otobüs
Pazarlama ve Satış Direktörü Alper
Kurt, fuar standında Taşıma
Dünyası’nın sorularını cevapladı. 

TELEFONLARIMIZ SUSMUYOR
■ Ticari araçlara yıl sonuna

kadar KDV indiriminin
uygulanması ile ilgili düşüncenizi
alabilirmiyiz? 

- KDV’nin yüzde 18’den yüzde
1’e indirilmesi, geçen üç aya
baktığımızda bir hareketlilik getirdi.
Gerçi ticaretle uğraşanlar için KDV
ne kadar maliyettir, ne kadar
değildir bu başka bir konu, ama araç
fiyatlarının düşmesi ve finansman
maliyeti açısından katkısı oldu.
Görüşme trafiğinde kayda değer bir
artış var. Satışa dönüşleri de henüz
ayın ilk haftası olmasına rağmen
gözlemliyoruz. Bu ay satış grafiğinde
olumlu bir ivme yakalayacağımızı
görüyoruz.

PAZAR BEKLENTİSİ 310-320
■ Bu, otobüs pazarında nasıl

bir satış hacmi getirir?   
- Ekim sonu itibariyle 12 metre

şehirlerarası ve turizm otobüs
pazarında satılan otobüs sayısı
300’ün altında, ama bu yıl toplam
otobüs pazarını bundan sonra
belirleyecek olan proje HAVAİST.
HAVAİST projesi, Mercedes-Benz
araçlar ile hizmete başladı. İstanbul
Havalimanı’na yapılacak 150 araçlık
taşımanın 100 adeti ihaleye göre 46
koltuk ve üzeri olarak yapılacak. Şu
anda etap etap havalimanında
uçuşlar başlıyor. Yıl sonuna kadar
alınacak otobüsler pazarı olumlu

etkiler. Ama HAVAİST projesine
yönelik bir alım olmazsa bu yıl
otobüs pazarı, yılı tarihi bir dip
seviyede kapatacak. Bu da 300-320
seviyeleri olacak gibi görünüyor.
KDV indirimi olmasaydı yılın geri
kalanında otobüs pazarında
büyüme olmazdı.

DOĞALGAZLI CONECTO
■ Şehiriçi otobüs pazarına

yönelik bir değerlendirme yapar
mısınız?   

- Bu ay, Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi’ne 56 adetlik doğalgazlı
Conecto Solo otobüs teslimatımız
var.  İhalesi yapılmış ve teslimatı
yapılacak elektrikli otobüsler var. 12
metre ve üstü şehiriçi otobüs
pazarında ancak 500 adetleri
görebiliyoruz şu an itibariyle. Bu
haliyle bakıldığında ister
şehirlerarası ister şehiriçi olsun 2018
otobüs pazarı açısından özlemle
hatırlayacağımız bir yıl olmayacak.

İKİNCİ ELDE FİYAT
BELİRSİZLİĞİ 

■ Pazarda konuşulan konular
arasında Mercedes-Benz Türk
ikinci el araç konusunda takas
yapmayacağı ve ihracata
yönelmeye odaklanıldığı, iç pazara
angaje olmayacağı ifade ediliyor.
Siz bu değerlendirmelere ne
dersiniz?

- Bizim takas yapmama gibi bir
durumumuz söz konusu değil. İkinci
el sürecini yönetmek için BusStore
adında bir yapılanmamız bulunuyor.

Fakat Ağustos ayından başlayan
kurlardaki hareket ve akabinde
otobüs fiyatlarında TL’ye dönülmesi
pazarda anormal dalgalanmaları
beraberinde getirdi. Bu noktada,
ikinci el araç fiyatları konusunda
ciddi bir belirsizlik yaşamaya
başladık. Bu dalgalanma sıfır araç
pazarından daha çok ikinci elde
belirsizlik oluşturdu. Eninde
sonunda takas işlemini sıfır araç
satışını desteklemek için yapsanız
da bu süreci ticari olarak anlamsız
hale getirmemeniz gerekiyor. Hangi
fiyata satılacağı belli olmayan bir
aracın alış fiyatından bahsetmek zor
hale geldi. Pazardaki takasa yönelik
beklentilerle gerçekleşen satış
arasında büyük farklar var. Pazar,
kurdaki dalgalanma ve sonrasında
otobüs fiyatlarının TL’ye dönmüş
olmasına henüz uyum sağlamış
görünmüyor. Ama MBT olarak
doğru pazar fiyatından takas
işlemlerine devam edeceğiz.

NİSAN ŞARTLARINA DÖNDÜK
■ KDV indirimi ile bir

kampanya başlattınız. Bu
kampanya ile ilgili bilgi verir
misiniz? 

- KDV indirimi ile çok ciddi bir
kampanya süreci başlattık.
Türkiye’de benzeri olmayan bir
kampanyanın startını verdik. 650
bin TL’ye kadar 36 ayda sıfır faiz
imkânı veriyoruz. Daha önce
yapmadığımız, 60 aya kadar vade

seçeneği sunuyoruz. Toplam kredi
tutarını 1 milyon TL’ye çıkardık. 1
milyon TL’ye ayda 1,51 oranında bir
faiz imkânı sunuyoruz. Reel faizlerin
aylık 3’lere dayandığı bir ortamda
sunulan imkânın ne kadar önemli
olduğunu ve ne derece katkılar
barındırdığı kolyaca hesaplanabilir.
Hem arabaların fiyatları makul hem
finansman şartları çok iyi. Bu
dalgalanmanın öncesindeki Nisan
ve Mayıs ayındaki şartlara dönmüş
bulunuyoruz. Hareketlilik biraz da
buradan geliyor. Araç satışı,

finansman, ikinci el ve satış sonrası
olarak müşterilerimizin her zaman
yanında olmaya devam edeceğiz. 

TURİZMCİNİN TALEBİ DAHA
YOĞUN

■ Araç alımına yönelik, hangi
taşımacı grubunun daha çok talebi
söz konusu?

- Şehirlerarasından ziyade, daha
çok turizm taşımacı tarafından
geliyor talep. Eylül sonu itibariyle
gelen rakamlarda ülkemize gelen
turist sayısı yıl sonunda 40 milyonu
aşacak.  Çok ciddi bir hareketlilik
var. İstanbul, Ankara ve İzmir 2015
yılının üzerine çıktı.
Paydaşlarımızdan aldığımız geri
dönüşler müthiş bir yolcu
hareketliliğini gösteriyor. 

GELİR ARTARSA YATIRIMLAR
ARTAR

■ 2019 yılına yönelik otobüs
pazarı öngörünüz nedir? 

- Bu yıl, 320 civarında kapanacak
gibi görünüyor. Bu yılı ilk 6 ay ve
ikinci 6 ay olarak bölersek; pazarın
ikinci 6 ayındaki ekonomik koşullar
nedeniyle, kötü bir dönemden
geçtiğini de bir kenara yazarsak ve
ayrıca bu yılın ikinci 6 ayındaki
ekonomik koşulları özellikle
finansman maliyeti noktasında
yaşamaya devam edersek,
önümüzdeki sene bu yılın ikinci 6
ayından daha iyi bir dönem
yaşayacağımız mümkün
gözükmüyor. Çünkü gelir tarafında
artış yok. Finansman maliyeti
tarafındaki artışın gelir artışı ile
kompanse edilmesi gerekiyor.
TUİK’in yayınladığı enflasyon
verilerinde şehirlerarası otobüs
biletindeki yıllık artışın yüzde 18
civarında olduğunu görüyoruz. Bu
da enflasyonun altında bir oran.
Gelir tarafında bir artış olursa
önümüzdeki sene daha iyimser
hedeflerden konuşuruz.
Önümüzdeki sene aylık faizler 3
civarında devam ederse 2018’den
daha kötü bir pazar olabilir. Bu
senenin 320 adetinin 270’i ilk 6 ayda
oldu. Gelecek yıl bir hareketlilik
olacaksa bu, turizm tarafında
olacaktır. Şehiriçi otobüs tarafında
ise 2019 Mart ayında yerel seçimler
var.  Biz şu aralar yatırım
hareketliliği beklerdik. Yerel seçime
yönelik bir hareketlilik şu an yok,
ama yılın ilk 3 ayında bir hareketlilik
olabilir. ■
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Yılın ilk 10 ayında satılan seyahat otobüsü adedi 300’ü bulmadı. Son 16 yılınen düşük pazar seviyesi yaşanıyor.

KDV indirimi ile pazara hareketlilik geldi.  

Mercedes-Benz Türk’ten
benzeri olmayan kampanya 

Mercedes-Benz Türk standını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Mehmet Cahit Turhan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Mevlüd Uysal ziyaret etti. 

Mercedes-Benz Türk bayii
Koluman İstanbul tarafından
Renk United Travel’a 2 adet
Tourismo 15 RHD satışı
gerçekleştirdi.

Filolarında ağırlıklı olarak
Mercedes-Benz otobüsleri
bulunduran Renk United Travel,

tercihini yine Tourismo’dan yana
kullandı. Yurtdışı ve yurtiçi turistik
turlar düzenleyen firmaya 2 adet
Tourismo 15 RHD teslimatı yapıldı.
Teslimat sırasında firma, Tourismo 15‘in
sahip olduğu düşük yakıt sarfiyatının ve
düşük işletim maliyetlerinin başlıca
tercih nedenleri olduğunu belirtti. ■

Renk United
Travel 2 adet
Tourismo 15
aldı

■ ERKAN YILMAZ

Alper
Kurt
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Turizm Taşımacıları Derneği
üyeleri ile geçen hafta bir
araya geldik. Toplantımıza

eski TÜRSAB Başkanı Sayın
Başaran Ulusoy’un da katılması
bizleri çok mutlu etti. Turizm
taşımacıları ile yaşanan sorunları
ve Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı’nın hayata geçirdiği U-
ETDS sistemini konuştuk.
Sektörümüz zor bir süreçten
geçiyor. Maliyetlerimiz her geçen
gün ağırlaşıyor. İstanbul’da
kurvaziyer turizmine yönelik
Karaköy’de inşaat sürüyor.
Yenikapı miting alanının olduğu
yere de kurvaziyer gemilerinin
yanaşabileceği bir liman yapılacak.
Ulaştırma Bakanı Sayın Cahit
Turhan, inşasının da 2019 yılı
içinde başlayacağını belirtti. Biz,
bu alanda, taşımacılar için turizm
terminalini de gündeme getirdik.

Akaryakıt fiyatları inişe geçti,
ama buna aldanmamak gerekiyor.
Döviz kurlarının ne olacağının
garantisi yok. Artan maliyetlerin
sonuçlarının yansımaları oluyor.
Artık iyi şoför de yetişmiyor. Sigorta
maliyetlerimiz artıyor. Araç fiyatları
artıyor. Bunun altından kalkmak
mümkün değil. 

Belediyelerin kültür turları 
Belediyelerin kültür turu adı

altında yaptıkları taşımalara da bir
düzen getirilmesi, denetimlerin
yapılması çok büyük önem taşıyor.
Bir turizm taşımacısı İstanbul’dan
Ankara’ya grup götürüyor, hemen
ceza yiyor, çünkü belediyeden
turizm belgesi alması gerekirmiş.
Bir turizm taşımacısı her il
belediyesinden ayrı bir belge mi
alacak? Buna ne zamanı ne de
imkanı var. Mevzuatlar arasındaki
çelişkinin giderilmesi gerekiyor. 

Engelli aparatı noktasında
uygulamaya geçileceğini de
belirtiyorlar. Bunların hepsi
sektöre maliyetler yüklüyor.

Turizm taşımacıları olarak
acentelerle de bir araya gelerek, iki
taraf için de en iyi çözümleri
bulmamız gerekiyor. 2019 zor bir
yıl olacak. Maliyet hesapları iyi
yapılmadan sağlıklı bir ticaret
olmaz. 

Sorumluluklar… 
U-ETDS konusunda

taşımacılar endişelerini dile
getirdiler. Bu sisteme yönelik
Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin
de katıldığı birçok toplantı
gerçekleştirdik. Ama bu
toplantılara taşımacılar ilgisiz
kaldı. Biz bu sistemde
sorumluluğun acentelerde olması
gerektiğini vurguladık. Acente liste
vermezse taşımacı bunu sisteme
giremez. Bakanlık nezdinde, cezai
yaptırımların engellenmesi için
çalıştık. U-ETDS’yi sadece Türkiye
değil, diğer ülkeler de istiyor.
Güvenlik, her ülkenin birinci
öncelikli konusu, ama bu sistemin
uluslararası alanda yapılan hizmet
sürecinde de başarılı olması için
karşı ülkede de aynı anda
uygulanması gerekiyor. Bilgilerin
verilmesi konusunu sorabilir.
Önümüzdeki süreç büyük
sorunlara gebe. 

Ortak taşıma konusu 
Taşıma organizatörlüğü

gelecek. U-ETDS korkulacak bir
sistem değil. Artık eski sistemlerle
çalışmak mümkün değil. Tüm
sektörler akıllı sistemlerle
çalışmaya yöneliyor. Akıllı
sistemlerle çalışmadığınızda
geleceği kavrayamazsınız.
Denetimlerin tamamı bu
sistemlerle yapılacak. Eskiye dönüş
yok. Ancak unutulmaması gereken
bir nokta var: Acentenin
sorumluluğu farklı, taşımacının
sorumluluğu farklı. Herkes
sorumluluğunu yerine getirecek.

Herkese iyi haftalar diliyorum. ■

my@tasimadunyasi.com

Mustafa
Yıldırım
TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı
Sektör Meclis Başkanı

Eskiye dönüş yok 
Belediyeden izin/ruhsat
almadan belediye
alanlarında yolcu
taşımacılığı yapmak yasak
olup para ve trafikten
men cezası uygulanacak. 

Bakanlık belgelerine
kayıtlı olan taşıtlar için de
belediyelere başvurularak
belediye alanında yolcu
taşıma izni/ruhsatı
alınması mümkün. 

26 Ekim 2018 tarihli ve
30577 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan

Trafik Kanunu değişiklikleri
arasında D2 belgesiyle
tarifesiz/düzensiz/grup/turiz
m taşıması yapan yolcu
taşımacıları için çok önemli
olduğunu düşündüğümüz bir
husus, ek madde 2’de yapılan
düzenlemede yer aldı. 

Eski düzenleme
Araçların tescil maksadı

dışında kullanımını yasaklayan
ve cezalandıran ilk düzenleme
1996 yılında yapıldı. Zamanla
bu geliştirilerek belgesiz
taşımacılığın önlenmesi,
bunlardan faydalananların
cezalandırılması amaçlandı.
Bu kapsamda belediye sınırları
içinde belediye izni olmadan
yolcu taşımacılığı yapılması
hususu da yer aldı. 

Buna rağmen bu alanda
belirsizlik sürdü. Son
düzenleme önemli bir netlik
sağladı. Yeni düzenlemenin ilk
fıkrası araçların tescil maksadı

dışında kullanılmasını
yasaklayıp 1002 TL idari para
ve 15 gün trafikten men
getirmesi sonrasında yeni
madde metni önem taşıyor. 

Yeni metin

İlgili belediyeden çalışma
izni/ruhsatı almadan belediye
sınırları dahilinde yolcu
taşımak yasaktır. Uymayanlara
5010 TL, bir yıl geçmeden
tekrarı halinde 2 kat idari para
cezası uygulanır. Kimin
kullandığına bakılmaksızın
araç 60 gün süreyle trafikten
men edilir. 

Pratik anlamı

Hiçbir belgesi
olmayanların yanı sıra bu
türden taşımalara imkan veren
veya verdiği düşünülen/ileri
sürülen B2, D2, A1 dahil hiçbir
Bakanlık belgesiyle bir
belediye alanı içinde taşıma
yapılamaz. Aksi halde
belirtilen cezalar uygulanacak
olup, belediyeden izin/ruhsat
alınması gerekir. 

Büyükşehir olan illerde
durum

B2, D2 belgeleriyle
büyükşehir/il sınırları
dahilinde, yani büyükşehir
olan bir ilin içinde başlayıp
aynı ilin içinde biten
transfer/gezi dahil hiçbir yolcu
taşıması yapılamaz. 

Diğer illerde durum

Buralardaki il merkezi, ilçe
merkezi veya belde belediyesi
sınırları içinde Bakanlık

belgeleriyle taşıma yapılması
yasak olup, ceza nedenidir.
Başlangıç ve bitiş noktaları
farklı belediye sınırları içinde
olan veya bunlardan en az
birinin belediye alanı dışında
olduğu iliçi taşımalar adı geçen
Bakanlık belgeleriyle
yapılabilir. 

Belediye belgesi yeterli
İstanbul’da şehiriçi turizm

taşıma araçlarının
denetiminde, D2 belgesinin
gösterilmesi isteniyor.
Belediyeden alınan belge
gösterilse bile D2 belgesi talep
ediliyor. Halbuki belediyeden
alınan belge tek başına
yeterlidir. Tek başına D2
belgesi ise bu taşımayı
yapabilme imkanı vermez.
İlgililerin bu bilgi yanlışlığını
gidermeleri ve kurallara uygun
taşıma yapanları mağdur
etmemeleri önemlidir. 

Hatırlatma…
Belediyelerden izin/ruhsat

alınmasında, Bakanlık
belgelerine kayıtlı olmama
şartı bulunmayıp Bakanlık
belgelerine kayıtlı araçlar için
de izin/ruhsat alınabilir. 

U-ETDS’ye etkisi 
B2, D2 belgeli taşımacılar

çok sık yaptıkları kısa mesafeli
il içi taşımaların U-ETDS’ye
bildirilmesinde zorluklar
yaşadıklarını belirtiyorlardı.
Şimdi bu taşımaların pek
büyük bir kısmını oluşturan
Büyükşehir içi taşımalar
yapılamayacağından bu sorun
da büyük ölçüde çözülmüş

oluyor.   

Faaliyet konusu
sınırlaması

İlgili belediyeden çalışma
izni/ruhsatı almakla birlikte
bunda belirtilen faaliyet
konusu dışına çıkılması
halinde 2018 TL, bir yıl içinde
tekrarı halinde 2 katı idari para
cezası uygulanır ve araç 30 gün
trafikten men edilir. 

Bölge, güzergah
sınırlaması

Belediyeden alınan
belgede belirtilen çalışma
bölgesi/güzergah dışına
çıkılması yasak olup
uymayanlara 1002 TL, bir yıl
içinde tekrarı halinde 2 katı
idari para cezası uygulanır ve
araç 15 gün trafikten men
edilir.

Hizmet alanlar

İzin verildiğine ilişkin
ayırıcı işareti bulunmayıp
yukarıdaki kapsamdaki suçlu
araçlardan taşımacılık hizmeti
alanlara da 334 TL idari para
cezası uygulanır. 

Süre aşımı

İlgili belediyece tahdit
veya tahsis kapsamına alınıp
belge verilenlerden süresi
bittiği halde taşıma yapanlara
1002 TL idari para cezası verilir
ve eksiklik giderilinceye kadar
araç trafikten men edilir. ■

Trafik Kanunu Değişikliği Yolcu Taşımacılarını Yakından İlgilendiriyor

Büyükşehirde D2 ile taşımacılık yasak!

Otokar, kurumsal
sürdürülebilirlik
performansını bu yıl da
korudu. Otokar, üst üste
dördüncü kez BIST
Sürdürülebilirlik
Endeksi'nde 50 şirket
arasında yer aldı. 

Otokar'ın Koç
Topluluğu’nun paylaştığı
değer ve ilkelere bağlı

kalarak insana ve topluma
yakın, çevreyle dost ve evrensel
iş etiği ilkelerine sıkı sıkıya bağlı
hareket ettiğini belirten Otokar
Genel Müdürü Serdar Görgüç;
"Gelecek nesillere yaşanabilir ve
güvenli bir dünya bırakma
hedefimiz doğrultusunda
gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda
başarılı bir dönemi daha geride
bıraktık. Gerçekleştirdiğimiz
projelerle enerji tüketimini 856
GJ’e, sera gazı emisyonunu 138
ton CO2’edüşürdük. 149 bin m�
atık su geri kazanımı
gerçekleştirerek üretim için
ihtiyaç duyduğumuz suyun
yüzde 49’unu bu geri
kazanımdan elde ettik" dedi.

Cironun yüzde 5.9’u
Ar-Ge’ye 

Otokar’ın fikri mülkiyet
hakları kendisine ait ürünlerle 5
kıtada 60’tan fazla ülkede
araçları olan bir şirket
konumuna geldiğine dikkat
çeken Genel Müdür Serdar
Görgüç; "Arifiye’de 552 bin
metrekare alana yayılı
fabrikamıza ve geleceğimize her
yıl yatırım yapmaya devam
ediyoruz. Son 10 yıl ciromuzun
ortalama yüzde 4'ünü Ar-Ge’ye
ayırdık. 2017’de ise ciromuzun
yüzde 5,9’u oranında toplam
105 milyon TL Ar-Ge harcaması

gerçekleştirdik. Geçen yıl 24
yeni patent başvurusu
gerçekleştirdik. Son 10 yılda
Otokar’ın gerçekleştirdiği
patent, faydalı model ve
endüstriyel tasarım başvurusu
269’a ulaştı" dedi.

Akıllı araç tasarımı ve
teknolojisi

Türkiye’nin ilk elektrikli
otobüsünü üreten ve alternatif
yakıtlı otobüsler üzerinde
çalışmaları devam eden Otokar,
raporlama döneminde
başlatılan ve 2019’da
tamamlanması planlanan
uluslararası Appstacle - Bulut
Tabanlı Akıllı Araç Uygulama
Platformu Projesi’nin
paydaşlarından da bir tanesi. 

Her yıl binlerce saat eğitim
çalışması gerçekleştirildiğini de
belirten Görgüç; mesleki bilgi ve
becerilerin geliştirilmesi
amacıyla 73 bin 466 kişixsaat,
kurum içinde İSG kültürünün
gelişmesi amacıyla da 18 bin 288
kişixsaat eğitim düzenlendiğini
söyledi. ■

Otokar dördüncü kez
BIST Sürdürülebilirlik
Endeksi'nde yerini aldı

Serdar Görgüç
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zeki.donmez@tasimadunyasi.com

Dr. Zeki
Dönmez

Ulaştırma Elektronik Takip ve
Denetim Sistemi: U-ETDS

Yeni Karayolu Taşıma
Yönetmeliğinde, Bakanlıkça
kurulduğu anlaşılan U-ETDS’ye

(U-ETDS sistemine denmemeli) bazı
taşıma bilgilerinin girilmesi
zorunlulukları getirildi. Bu
zorunluluklar, belge türlerine göre
41’inci maddenin 3, 4, 6 ve 43’üncü
maddenin 3’üncü fıkralarında
yaptırımlarıyla birlikte yer alıyor. 

Geçiş için 2019 yılına kadar
tanınan süre, faydalarına bir an önce
ulaşılması amaçlanmış olmalı ki, 2018
yılı Ekim sonuna çekildi. İtirazlar
üzerine süre yeterli görülmemiş olmalı
ki, son olarak bu geçiş 2 ay ertelendi.
Konu çokluğu ve ekonomik
nedenlerle yayın sıklığımızın
düşmesine bağlı olarak bugüne kadar
yer veremediğim konuyu bilgilerim
nispetinde ele almak istiyorum.

Hem yolcu hem de yük
taşımacılarını kapsayan
zorunluluklardan sadece yolcu
taşımacılarını ilgilendirenler örnek
olarak bu yazıda ele alınacak. Eşya
için de fikir verebileceğini
düşünüyorum. 

İstenen bilgiler
A1, A2, B2 ve D2 yetki belgesi

sahipleri 37’nci maddenin 2’nci
fıkrasındaki bilgileri; B1 ve D1 yetki
belgesi sahipleri ise 36’ncı maddenin
2 ve 3 ile 38’inci maddenin 1’inci
fıkrasındaki bilgileri sisteme
iletecekler. 

Amaçlar
Kanunlar hazırlanırken gerekçeleri

de yazıldığından konuyu ve amaçları
anlamak mümkündür, ama
yönetmeliklerde bu olmadığından
bunu bilemiyoruz. Esas amacın taşıma
sisteminin taşıma türlerine, hatlara,
güzergahlara, belgelere, taşıtların
kullanımına… ilişkin büyüklükleri
belirleyip analizler yapmak olduğunu
düşünüyorum. İçeriğindeki bilgiler
şüpheli kişileri takip ve yakalama gibi
güvenlik amaçlarının da olduğunu
gösteriyor. Bunlar ötesinde şehircilik,
turizm, sigortacılık, yol ihtiyaçları,
insan gücü ve eğitim planlaması, araç
pazarı gibi alanlara da hizmet
verebileceğini düşünüyorum.

Olası itirazlar
Yapılan eleştiri ve itirazları

gazetemize yansıtılan ölçüde
biliyorum, başkaları da olabilir.
Bazıları her yeniliği gereksiz bulup
“istemezük” diyebilirler. İkinci olarak
içeriği geniş ve hazırlanması zor
bulunabilir. Gereken iş yükü ve
imkanlar da eleştirilebilir. Bildirim
zamanlaması da beğenilmeyebilir.
Son anda değişen yolcu, personel ve
araç bilgileri yanlış olarak gönderilip
sorumluluk doğabilir. Güzergahtaki
inme-binmelerin bildirimi sorun
olabilir. Bunlar sisteme karşı olduğum
anlamında algılanmasın, ama dikkate
de alınsın. Ben, özünde bu işi
savunuyorum. 

Teknoloji kullanımı
Bilgisayar, internet, uygun

personel gibi imkanlar gerekebilir.
Bunların da bir bedeli olacaktır.
Bugün pek çok firmada bunlar
fazlasıyla var. Küçük firmalar ile az
gelişmiş bölgelerde bazı zorluklar
yaşanabilir. 

Bagaj bilgileri
B1/D1 için 38.1’deki bagaj

bilgilerinin girilmesi isteniyor. Net
olarak neyin istendiğini; nerede, nasıl
kullanılacağını bilmiyorum. Belki
sistem ekranı bilgi girilmesini
yönlendirebilir. Ben Yönetmelik 38.1’i
eleştiriyor değilim. 

Bagaj bilgileri B2/D2 için
istenmiyor. Bir sorun teşkil etmiyorsa
B1/D1’de de vazgeçilebilir veya
ertelenebilir. 

Acente bilgileri
B1/D1 için 36.3’teki acente

bilgileri isteniyor. Bu bilgiler
Bakanlığın elinde yok mu? Her
firmanın hangi acenteyle çalıştığı ve
bu acentenin bilgileri zaten Bakanlıkta
var. Bunun yerine acente etkinliğini
ölçmek üzere her sefer için kaç
yolcunun acenteden alındığı bilgisi
faydalı olabilir. Bir de her acenteden
yıllık bir rapor istenebilir. Bu arada

B2/D2 belgeleri de acentelerden
hizmet aldıkları halde bu bilgi
onlardan istenmiyor. Buradaki
acentenin Bakanlığın F ve G belgeli
acenteler olduğu, TÜRSAB üyesi
seyahat acentelerinin bununla ilgisi
olmadığını belirtelim. 

Kişisel bilgiler
Yolcu adı ve soyadıyla TC kimlik

numarası gibi bilgilerin bilete, taşıma
sözleşmesine yazılması tartışılmazdır.
Bunların sisteme iletilmesi ise ancak
güvenlik amaçlı olabilir. Hürriyeti
kısıtlayıcı yanı olsa da özellikle
havayolu uygulamaları kişi bilgilerinin
güvenlik amaçlı kullanımını
kaçınılmaz hale getirdi. Bu bilgilerin
ötesinde, keşke yolcuların eğitim,
meslek, çalışma durumu, seyahat
amacı, seyahat tercihleri, gelir gibi
bilgilerine de kişisel hakları
zedelemeden ulaşılabilse… 

Bu arada taşımacı, yolcunun
verdiği bilgilerle yetinmek zorunda.
Yanlış ad soyadı ve TCKN verilmesi,
adına bilet alınan kişinin gerçekten
taşıta binip binmediği, bunlara kimlik
kontrolü yapılıp yapılamayacağı gibi
sorunlar var. Taşımacıya haksız
sorumluluk yüklenmemeli. Yabancılar,
hatta kimlik belgesiz yabancılar
üzerinde de durulmalı. 

Seferler esas olmalı
Yönetmelikte, B1/D1’ler için,

zaman tarifesinde yer alan seferler için
zorunluluk belirtilmiş. Ek seferler ne
olacak? Zaman tarifesine aykırı sefer
olsa -ki bu suç- ve bildirilse olmaz mı?
Keza B2/D2’ler için arızi, mekik, grup
seferler denmiş… Gereği var mı?
Belgelerin hepsinde “tüm seferlerde”
dense daha uygun olmaz mı? İsterse,
belge sahibi olmayan bile bildirsin.
Ne güzel! Tam bilgiye ulaşılır, üstelik
suçlu yakalanır. 

İliçi taşımalar
D4 belgeleriyle yapılan tüm iliçi

taşımalar, hatta 100 km.ye kadar
illerarası taşımalar bildirimden muaf
tutulmuş. Bu durum eksik bilgi
sonucunu getirse de, en azından
şimdilik doğrusu bu. Zaten bunların
bildirilmesi çok da zor. Öyleyse aynı
iliçi taşıma D2 belgeleriyle
yapıldığında da bildirilmese ve tüm
iliçi taşımalar muaf tutulsa olmaz mı?
D2 belgesi sahipleri iliçinde yaptıkları
çokça taşıma/transferde bu bildirimin
zorluğundan şikayet ediyorlardı…
Bunu giderici bu öneri önceden
düşüldü, ancak yeni bir gelişme oldu.
Şimdi bu taşımaları büyükşehirlerde
yapamayacakları için bu zorlukları
epey, hatta çokça azalacak. Bu arada,
büyükşehirlerde ve diğer belediye
alanlarında tamamen belediye
belgeleriyle yapılan iliçi taşımalarla
büyükşehir olmayan illerde D4 ile
yapılan iliçi taşımalar muafken sadece
büyükşehir olmayan illerde D2
taşımalarının bildirilmesinden yarar
sağlanır mı? B1/D1’lerle yapılan kısa
mesafeli tarifeli taşımalarda yolcuların
önceden bilet almadan son dakikada
gelmelerinin sefer ve bildirim
gecikmesi yaratması kabul edilmelidir. 

Sorumluluk kimde?
B1/D1’lerin merkez veya şubesi

olmayan pek çok terminalde işlemler
terminal acentesince yürütülür. Burası
bir acenteden öte şube gibi çalışır.
Böyle durumlarda bildirim de bu
acente tarafından yapılmalı. Bunda
sorun olmamalı. Keza bilet satışının
başka kişiler, sistemler ve/veya
portallar üzerinden yapılması halinde
bilgilerin çoğuna sahip bu kuruluş
tarafından bildirim yapılabilmeli. Keza
aynı seyahat acentesine yoğun hizmet
veren B2/D2 belgeli taşımacılar adına
da bu bildirim seyahat acentesince
yapılabilir. Ancak her durumda
sorumluluk taşımacıda olup bildirim
sorumluluğunun devri ile
sorumluluktan kurtulmak mümkün
değildir. Zaten TURSAB üyesi seyahat
acenteleri taşıma mevzuatı
kapsamında olmayıp onlara bir
sorumluluk da yüklenemez.

İyi bir gelişme olarak gördüğüm
U-ETDS’nin ihtiyaçlar paralelinde
geliştirilmesi ve başlangıçta dar
tutulabilecek bilgi kapsamının zaman
içinde çoğaltılması, uygulamadaki
başarıyı arttırabilir. Benim de bir
küçük katkım olursa sevinirim. ■

4736 sayılı Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve
Hizmet Tarifeleri İle Bazı

Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun’un 1’inci maddesinde
sayılan kişiler demiryolları ve
denizyollarının şehiriçi hatları ile
belediyelere, belediyeler tarafından
kurulan şirketlere, birlik, müessese ve
işletmelere veya belediyeler tarafından
yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere
ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden
ücretsiz olarak yararlanmaktadır. 2013
yılında 4736 sayılı Kanunda 6495 sayılı
Kanunun 88’inci maddesi ile değişiklik
yapılmış ve ücretsiz ulaşım hizmeti
verilecek kişiler arttırılmıştır. Özel
kişilerce yürütülen ulaşım
hizmetlerinden ücretsiz yararlanılmasına
yönelik sosyal devlet ilkesi kapsamında
yapılan kanuni düzenleme özel kişilerin
belirli bir maliyete katlanmasına ve
kârdan mahrum kalmasına yol
açmaktadır. Bu bakımdan, kamu
hizmetinin bedelsizliği ilkesi uyarınca
bu durumun hukuken değerlendirilmesi
gerekmektedir.

Toplu taşıma hizmetleri, kamu
hizmetleri kapsamındadır. Kamu
hizmeti, toplumun önem kazanmış olan
ortak ve genel bir ihtiyacının
karşılanmasına yönelik olarak kamu
tüzel kişileri ve onların denetimi altında
özel kişilerce yürütülen bir faaliyettir
(Aydın Gülan, Kamu Hizmeti Kavramı,
İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 9/1-3,
s. 147). Anayasa Mahkemesi kamu
hizmetini, devlet ya da diğer kamu tüzel
kişileri tarafından ya da bunların
gözetim ve denetimleri altında, genel ve
ortak gereksinmeleri karşılamak, kamu
yararı ya da çıkarını sağlamak için
yapılan ve topluma sunulmuş bulunan
sürekli ve düzenli etkinlikler olarak
tanımlamıştır (Anayasa Mahkemesi’nin
28.06.1995 tarih ve E: 1994/71,
K:1995/23 sayılı kararı). 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun
“Belediyenin yetkileri ve imtiyazları”
başlıklı 15’inci maddesinin (f) bendi
uyarınca toplu taşıma yapmak; bu
amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım
araçları, tünel, raylı sistem dâhil her
türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak,
kurdurmak, işletmek ve işlettirmek
belediyenin yetkileri ve imtiyazları
arasındadır. 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu’nun 7’inci
maddesinin birinci fıkrasının (p)
bendinde; “Büyükşehir içindeki toplu
taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu
amaçla gerekli tesisleri kurmak,
kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,
büyükşehir sınırları içindeki kara ve
denizde taksi ve servis araçları dahil
toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.
Büyükşehir içindeki toplu taşıma
hatlarıyla ilgili olarak; şehir merkezine
olan uzaklık, nüfus ve hattı kullanan
sayısı kriterleri esas alınarak tespit
edilecek hatlarla ilgili toplu taşıma
hizmetlerinin işlettirilmesine karar
vermek” büyükşehir belediyesinin
görev, yetki ve sorumlulukları arasında
sayılmıştır. Söz konusu yasal
düzenlemeler uyarınca toplu taşıma
hizmetlerinin kurulması, işletilmesi,
işlettirilmesi, toplu taşıma araçlarına
ruhsat verilmesi belediyelerin asli ve
zorunlu görevlerindendir. Toplu taşıma
hizmetlerinin düzenli ve sürekli olarak
yerine getirilmesi suretiyle toplumsal
ihtiyacın karşılanması gerekmektedir.
Toplu taşıma hizmetlerinin özel kesim
tarafından yürütülmesi onun kamu
hizmeti niteliğini etkilemez.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun
15’inci maddesinde; “Belediye, (e), (f)
ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri
Danıştayın görüşü ve İçişleri
Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz
yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla
devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini
imtiyaz veya tekel oluşturmayacak
şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine
getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını
kiraya verme veya 67 nci maddedeki
esaslara göre hizmet satın alma yoluyla
yerine getirebilir.” düzenlemesine yer
verilmiştir. Söz konusu yasal düzenleme
uyarınca, toplu taşıma ve ulaşım
hizmetleri ruhsat, imtiyaz sözleşmesi,
toplu taşıma hatlarının kiraya verilmesi

veya hizmet satın alma yoluyla yerine
getirilebilecektir. Toplu taşıma
hizmetleri çoğunlukla imtiyaz
sözleşmesi veya ruhsat yöntemi ile
gördürülmektedir. Kamu tüzel kişileri
tarafından yürütülen kamu hizmetlerinde
geçerli olan süreklilik ve düzenlilik,
nesnellik ve eşitlik, bedelsizlik ilkeleri
özel teşebbüs tarafından yürütülen kamu
hizmetlerinde de geçerliliğini
koruyacaktır. Kamu hizmetlerinde
bedelsizlik ilkesi anlayışı zaman
içerisinde değişime uğramıştır.
Günümüzde hizmetten yararlananlardan
belirli bir ücret alınmaktadır. Kamu
hizmeti karşılığı alınan ücretin hukuki
niteliğinin belirlenmesi gerekir.
Kanaatimizce, özel teşebbüs tarafından
yürütülebilen kamu hizmetlerinde
ücret fiyat niteliği taşımakta ve bu da
maliyet artı kâr unsurlarını
içermektedir (Aynı yönde: Uyuşmazlık
Mahkemesinin 17.6.1996 tarih ve
E:1996/33, K:1996/76 sayılı kararı).

Taşıma ücretleri belediyeler
tarafından tek taraflı olarak belirlenirken
işletmecilerin makul kâr esasına göre
çalışmakta olduğu hususu göz önünde
bulundurulmalıdır. Devletin, sosyal
ödevleri kapsamında 4736 sayılı
kanun hükümleri uyarınca ücretsiz
taşıma hizmeti vermeleri hukuken
mümkün olmakla birlikte, makul kâr
esasına dayalı olarak belediyelerce
belirlenen ücret tarifeleri uyarınca
çalışan taşımacıların bu kapsamda
taşıdıkları yolculara ilişkin
maliyetlerin tam olarak karşılanması
gerekir. Diğer bir ifadeyle, ücretsiz
taşınan yolculara ilişkin olarak özel
teşebbüsün katlanmak zorunda kaldığı
maliyet ve elde edemediği makul kâr
karşılanmalıdır. Bu kapsamda 4736
sayılı Kanun’un 1’inci maddesinin
dokuzuncu fıkrasında; “İkinci ve üçüncü
fıkra hükümleri kapsamında, belediyeler
tarafından yetki verilen özel şahıs ya da
şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma
hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile
özel deniz ulaşımı aracı için bunların
işletmecilerine, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı bütçesine bu
amaçla konulan ödenekten ilgili
belediyeler aracılığıyla her ay gelir
desteği ödemesi yapılır. Yapılacak aylık
gelir desteği ödemesini yıllık olarak
belirlemeye, bu tutarı faaliyette
bulunulan yere ve/veya belediyeler
tarafından yetki verilen özel şahıs ya da
şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma
hizmeti veren her bir ulaşım aracını
taşıma kapasitesine göre
farklılaştırmaya ve yapılacak ödemeye
ilişkin diğer esas ve usuller Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Maliye
Bakanlığı tarafından müştereken altı ay
içinde belirlenir.” hükmüne yer
verilmiştir. Söz konusu yasal düzenleme
uyarınca Ücretsiz Seyahat Kapsamında
Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik 06.01.2016 tarih ve 29585
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir. Anılan yönetmeliğin
“ödeme miktarı” başlıklı 6’ıncı
maddesinde; “(1) Bu Yönetmelik
kapsamında gelir desteği ödemesinden
yararlanacak olan işletmecilere; a)
Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her

bir özel denizyolu ulaşımı aracı için
aylık (Değişik ibare:RG-8/6/2018-
30445) 1000 TL, b) Diğer ulaşım
araçlarından; 1) Ankara ve İstanbul
büyükşehir belediyelerinde şehir içi
toplu taşıma hizmeti veren her bir
ulaşım aracı için aylık (Değişik
ibare:RG-8/6/2018-30445) 1330  TL, 2)
Büyükşehir belediyesi olan diğer illerde
şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her
bir ulaşım aracı için aylık (Değişik
ibare:RG-8/6/2018-30445) 1000  TL, 3)
Büyükşehir belediyesi olmayan illerde
şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her
bir ulaşım aracı için ise aylık (Değişik
ibare:RG-8/6/2018-30445) 800  TL,
4736 sayılı Kanun kapsamında sayılan
kişileri ücretsiz yararlandırmaları
kaydıyla gelir desteği ödemesi yapılır.”
düzenlemesine yer verilmiştir. 

İşletmecilerin ücretsiz taşıdığı
yolcuların sayısına bakılmaksızın
Ankara ve İstanbul için ayrı, diğer
büyükşehir belediyeleri için ayrı,
büyükşehir belediyesi olmayan iller için
ayrı gelir desteği belirlenmesi yoluna
gidilmiştir. Hangi kriterlere göre tespit
edildiği belirli olmayan gelir
desteğinin taşımacıların katlandıkları
maliyeti karşılama olanağı
bulunmamaktadır. Maliyet+makul
kâr esasına göre taşımacılık
hizmetlerini yürüten işletmecilerin
taşıdığı kişilerin büyük bir kısmının
ücretsiz olarak hizmetten
faydalanması, kamu hizmetinin etkin
ve verimli olarak yürütülmesini
engellemekte ve işletmecilerin zarara
uğramasına neden olmaktadır. Başka
bir anlatımla, artan akaryakıt fiyatları
ve ücretsiz taşınan yolcuların toplam
taşınan yolcu sayısına oranı dikkate
alındığında, kamu hizmetini yürüten
özel kişilere ödenen gelir desteği işletme
maliyetini karşılamamaktadır. Toplu
taşıma hizmetlerinde kullanılan
aracın yaşı, personel ve işletme
giderleri ve ileriye dönük yatırımların
karşılanması amacıyla işletmecilerin
kâr elde etmesi gerekmekte olup, bu
husus hizmet kalitesinin sağlanması
bakımından da önem arz etmektedir.

Ücretsiz taşınan yolcu sayılarının
elektronik kart sistemlerinin
kullanılması nedeniyle tespit edilmesi
mümkündür. Bu nedenle, gelir desteği
tutarı belirlenirken ücretsiz taşınan
yolcuların sayısı dikkate alınmalıdır.
Ayrıca belediyelerce, ücretsiz
taşımacılık nedeniyle özel şahıs ya da
şirketlerin katlanmak zorunda kaldıkları
maliyet hesaba katılarak taşıma ücreti
tarifeleri belirlenebilir. Taksi, taksi
dolmuş ve dolmuş ile şehiriçi
taşımacılık yapan özel kişiler
yönetmelik ile ücretsiz taşımacılıktan
muaf kılınmıştır. Ücretsiz taşımacılığın
getirdiği tüm yüke özel halk otobüsleri
katlanmaktadır. Bu durum çözümü için
ücretsiz ulaşım hakkına yönelik günlük
limit getirilmesi veya gelir seviyesi
düşük olan kişilere bu hakkın verilmesi
yerinde bir uygulama olacaktır. 4736
sayılı kanunda ödeme gücü dikkate
alınmaksızın tüm altmış beş yaş ve üzeri
kişiler için ücretsiz seyahat hakkı
getirilmiştir. Ancak bu uygulama sosyal
hukuk devleti ilkesi ile
bağdaşmamaktadır. Çünkü ödeme gücü
bulunan kişiler de ücretsiz olarak hizmet
almakta ve böylece oluşan külfete kamu
katlanmak zorunda kalmaktadır. ■

Şehiriçi Ücretsiz Ulaşım Hakkı Nedeniyle Özel Teşebbüsün
Katlandığı Maliyetin ve Mahrum Kaldığı Kârın Hukuki Durumu

Şehiriçi Ücretsiz Yolcu
Taşıma Sorumluluğunun
Hukuki Değerlendirilmesi

AV. KENAN GÜRBÜZ
www.kenangurbuz.com



26 Kasım 20186 ❭❭ Otomotiv

ekrem.ozcan@tasimadunyasi.com

Ekrem
Özcan

Te
kn

ol
oj

i

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Barış Can BAŞKAN

İş Geliştirme Danışmanı
Mehmet ÇIKINCI

Genel Yayın Yönetmeni

Erkan YILMAZ

Taşıma Dünyası Gazetesi
Yerel Süreli Haftalık Gazete

Yıl: 8 •  Sayı: 330  26 Kasım 2018

Dağıtım: Mikail BAYAT

Yönetim Yeri
Atakent Mah. 234. Sok. 

Manolya Evleri B-17 Blok D: 4
34307 Küçükçekmece - İstanbul

T: +90.850 202 0 779
Gsm: +90.0532 779 21 82

editor@tasimadunyasi.com
BASKI: 

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.
Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad.

İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna
Bahçelievler/ İSTANBUL

Tel: 0212 454 30 00

Taşıma Dünyası, 
basın meslek ilkelerine

uymaya söz verir.
Taşıma Dünyası Gazetesi ve
eklerinde yayınlanan yazı,
haber ve fotoğrafların her

türlü telif hakkı Pivot
Yayıncılık ve Reklam

Pazarlama’ya aittir.
İzin alınmadan, kaynak 

gösterilerek dahi iktibas
edilemez.

BÖLGELER: İZMİR Cumhur ARAL ANTALYA İrfan YALÇIN
EDİRNE Hüseyin TOPÇU DİYARBAKIR Ramazan DEMİR 

MALATYA Mehmet Anıl ÖZDOĞAN

Hukuk Müşavirleri
Elanur KOÇOĞLU
Murat KOÇOĞLU

facebook.com/tasimadunyasi twitter.com/tasimadunyasi

www.tasimadunyasi.com

Genel Yayın Danışmanı / Başyazar
Dr. Zeki DÖNMEZ

Editörler
Korkut AKIN

Reklam Rezervasyon
0532 779 21 82

Teknoloji Editörü
Ekrem ÖZCAN

Otomotivde Pişer,
Diğerlerine Düşer

Nelerden mi bahsediyorum? Başarılı
startuplardan. Uluslararası Otomotiv
Mühendisliği Konferansı’nda,

girişimlerin sektörümüze etkisi konulu bir
konuşmam vardı. Konuşmamın ana mesajı
özetle bu idi: ‘Otomotivde Pişer, Diğerlerine
Düşer’. Biraz daha açayım ne kastettiğimi:

Otomotiv İhracatçılar Birliği, OİB, ile İTÜ
Çekirdek arasında 4 yıla dayanan, örnek
başarılı bir işbirliği var. Ne var bu işbirliğinin
içinde? Başarılı otomotiv startuplarının
ülkemizde neredeyse bulunmaları,
değerlendirmeden geçirilmesi, eğitilmesi,
ödüllendirilmesi ve geliştirilmesi var. 4 yıldır da
başarılı bir şekilde yürüyor. Peki otomotiv
sektörüne etkinlerini neden çok göremiyoruz
henüz ya da otomotiv sektöründeki firmalarla
entegre olmuş, çözümleri kullanılan çok
startupa rastlamıyor gibiyiz, neden? Başarılı
startuplar mı yok acaba? Konferanstaki
konuşmamda başarılı startupları isim isim,
başarıları ile birlikte tek tek deklare ettim ki
başarılı startupların varlığından emin olunsun
diye.

Peki o zaman bizim sektörde neden çok iş
yapmıyorlar? Evet en dikkat çekici kısım da bu.
4 yıldır, OİB olsun, İTÜ Çekirdek olsun,
mentorlardan danışmanlara olsun, herkes
otomotiv startuplarını bulsun, eğitsin,
geliştirsin, ürünlerini hazırlatsın..Sonuç:
otomotiv sektöründeki firmalarımız uzak
durduğundan, başarılı startuplarımızı diğer
sektördeki firmalar kapıyor, değerlendiriyor. İşte
birkaç başarılı startup örneği:

Enwair: Elektrikli araca batarya üretmek
için yola çıktı. Ürününü geliştirdi, büyüdü.
Sonuç: Vestel, akıllı telefon bataryası olarak
kullanıyor, geçtiğimiz Eylül’de Almanya’da
yerli telefonun bataryası olarak lansmanı bile
yapıldı.

Bir örnek daha;
HangaarLab: Üretim hatlarında, bakımda,

serviste; uzaktan iletişim sağlanabilsin,
müdahale edilebilsin diye IAVR teknolojili
çözüm geliştirdi. Sonuç: Siemens, Schneider
Elektrik kullanıyor, otomotiv henüz yok.

Bu örnekleri daha da çoğaltabilirim.
Konferansta 9 tanesini ismen saydım.

Özetle başarılı otomotiv startuplarını
buluyoruz, geliştiriyoruz, ürünlerini hazır hale
de getirtiyoruz. Buraya kadar olan kısım, OİB
ve İTÜ Çekirdek’in işbirliğinin ülkemize
yapılan en büyük katkılarından biri olduğunu
rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi sıra otomotiv
firmalarımızın daha da çok işin içine girmeleri.
Girişim ekosistemine daha çok dahil olmaları.
Başarılı startuplarımızla daha çok biraraya
gelmeleri ve startuplarıdaha çok
değerlendirmeleri. ■

Anadolu Isuzu’dan 

Romanya’ya 38 araç teslimatı

Isuzu Novociti Life’a

Bir yılda üç ödül
birden aldı

23-25 Ekim tarihlerinde Polonya’nın
Kielce şehrinde düzenlenen
Transexpo Fuarı’na katılan Anadolu

Isuzu’nun Polonya distribütörü
Busimport PL, standında Isuzu Novociti
Life aracını sergiledi. Fuarda düzenlenen
yarışmada New Model Bus (yeni model
otobüs) kategorisinde 3’üncülük
ödülünün sahibi olan Isuzu Novociti
Life, Polonya’lılardan tam not aldı. 

Isuzu Novociti Life, 1 yılda toplam 3
ödül aldı. Turquality kapsamında 2017
yılının sonunda düzenlenen ve
Türkiye’nin en prestijli tasarım
organizasyonu Design Turkey
Yarışmasında “İyi Tasarım Ödülü”’nün
sahibi olan Isuzu Novociti Life, ilk
yurtdışı ödülünü de A’Design Award &
Competition’dan “Gold A’Design Award”
ile aldı. Son ödülünü Polonya’nın Kielce
şehrinde
düzenlenen
Transexpo
Fuarı’ndan
“New Model
Bus” kategorisi
üçüncülüğüyle
alan Isuzu
Novociti Life,
toplu ulaşımda
midibüs
segmentinde
lider konumdaki
Anadolu
Isuzu’nun
gücünü
kanıtladı. ■

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)
tarafından Romanya’nın Sibiu şehri için
kısa bir süre önce düzenlenen 10 ve 35

adetlik toplu ulaşım ihalelerini kazanan Anadolu
Isuzu; Romanya Cumhurbaşkanı Klaus
Lohannis, Sibiu Belediye Başkanı Astrid Fodor ve
Anadolu Isuzu İhracat Direktörü Hakan Kefoğlu
ve Anadolu Isuzu yetkililerinin katılımıyla 2
Kasım’da gerçekleştirilen törenle ilk 38 aracın
teslimatını gerçekleştirdi. 

En son Romanya’nın IASI Belediyesi’ne 92
adetlik araç teslimatı gerçekleştiren Anadolu

Isuzu, Sibiu’ya ödüllü Isuzu Citiport
otobüslerinden verdi.

Anadolu Isuzu’nun Türkiye’de olduğu gibi
yurtdışında da tercih edilmesini sağlayan geniş
bayi ve servis ağı başta olmak üzere satış sonrası
hizmetlerdeki kusursuz hizmeti, Sibiu ihalesinin
alınmasındaki en büyük etken oldu. Avrupa’nın
birçok noktasında güçlü servis ağıyla hızlı hizmet
verebilen Anadolu Isuzu, Citiport otobüsleriyle
düşük yakıt tüketimi, yüksek yolcu kapasitesi,
uzun bakım periyotları gibi avantajları bir arada
sunuyor. ■

TEMSA  İngiltere satışları %40 arttı
Akıllı şehirlere yaptığı

yatırımlarla, elektrikli
ve sürücüsüz araçlarda

dünyanın en önemli
otomotiv markaları arasında
yerini alan TEMSA; Avrupa
pazarına yön veren
organizasyonlarda yer
almayı sürdürüyor. TEMSA
son olarak, Hannover ve
Stokholm’deki fuarların
ardından İngiltere’nin
Birmingham şehrinde
düzenlenen ve Avrupa
otobüs pazarının en önemli
organizasyonları arasında
bulunan EuroBus EXPO 2018
Fuarı’nda yerini aldı. 

10 AYDA 75 ARAÇ 
TEMSA'nın 12 yıldır

İngiltere’deki ana bayisi konumunda bulunan
Arriva Bus & Coach, organizasyon kapsamında 12
yeni aracın satışını gerçekleştirirken, bu son
satışlarla birlikte İngiltere pazarına yapılan araç
satışı da geçen yılın yüzde 40 üzerine çıktı. Geçen
yıl genelinde İngiltere pazarına toplam 54 araç

satışı gerçekleşirken, yılın ilk
10 ay itibarıyla pazara yapılan
otobüs satışı 75’e ulaştı.

TEMSA Pazarlamadan
Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Serkan Uzunay,
“Değişen müşteri
beklentilerine en iyi şekilde
cevap vermek için
araçlarımızı sürekli yeniliyor;
her koşulda insanı odağına
alan bir yaklaşımla en iyinin
peşinde koşuyoruz. Özellikle
Avrupa pazarında TEMSA
markalı araçlarımızın
gördüğü büyük ilgi, bizler için
en büyük motivasyon ve
mutluluk kaynağı. Yakın
gelecekte, seri üretime hazır
hale getirdiğimiz elektrikli
araçlarımızla da pazarın en
önemli oyuncularından biri

olacağımıza; akıllı şehir vizyonunun Avrupa
coğrafyasında güçlenmesine ve gelişmesine
büyük katkıda bulunacağımıza yürekten
inanıyoruz. Genişleyen araç filomuzla,
Avrupa’daki büyümemizi sürdüreceğiz” dedi. ■

Amerikalı teknoloji şirketi
Tesla ile 180 elektrikli
otobüs alımına yönelik

anlaşma hedeflerinden
vazgeçtiğini açıklayan ve Tesla
CEO’su Elon Musk’a gönderdiği
daveti geri çekerek gündemin
üst sıralarına yerleşen Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi, yola yerli
şirketlerle devam etme kararı
almıştı. Belediye, Sabancı
Topluluğu şirketlerinden
TEMSA ile görüşmelere başladı. 

Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi’nde düzenlenen
toplantıya AK Parti Balıkesir
Milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz
Subaşı, Mustafa Canbey, Belgin
Uygur, Pakize Mutlu Aydemir,
Büyükşehir Belediye Başkanı
Zekai Kafaoğlu, Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri ve
Balıkesir Toplu Taşıma AŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Gürbüz'ün yanı sıra

TEMSA Genel
Müdürü Hasan
Yıldırım ile
yöneticiler katıldı. 

Toplantının
ardından
katılımcılar,
TEMSA’nın
Adana'daki
fabrikasında Türk
mühendisleri tarafından
geliştirilen ve seri üretime hazır
hale gelen MD9 Electricity
model elektrikli otobüsle şehir
içinde kısa bir tur attı.

Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı Zekai
Kafaoğlu, "Balıkesir 2023
vizyonu" çerçevesinde trendin
"yeşil şehir, sessiz şehir, akıllı
şehir, dijital şehre" evrildiğini
ifade ederek, artık rekabette
ülkelerin değil şehirlerin
yarıştığını söyledi. Elektrikli
otobüsle yaptıkları gezintiye

değinen Kafaoğlu, “Otobüs
uğultusu yok, motor gürültüsü
yok. Egzoz dumanı yok, doğa
kirletilmiyor. Gerçekten TEMSA
yetkililerini tebrik ediyor ve
kutluyorum. Biz de kendilerini
bu süreçte davet ettik, otobüsle
geldiler. Otobüsü de test etme
imkanına sahip olduk. Bundan
sonraki görüşmelerimiz adet
görüşmesi olacak, fiyat
görüşmesi olacak" dedi.

Balıkesir’de tanıttıkları MD9
Electricity model aracın aynı
zamanda Ankara’da
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde
de hizmet verdiğini, diğer bir
aracın da Gaziantep’te toplu
taşımada kullanıldığını ifade
eden TEMSA Genel Müdürü
Hasan Yıldırım ise, “TEMSA
olarak vizyonumuz yakın
gelecekte otomotiv endüstrisini
şekillendirecek akıllı şehirlerin
vazgeçilmez bir parçası olmak.
Bu doğrultuda elektrikli ve
sürücüsüz araçlar konusunda
çok ciddi çalışmalar
yürütüyoruz” dedi. ■

Tesla gitti,
Temsa geldi

Alp
Günvaran

Gregorio
Borgo

PROMETEON
LASTİK GRUBU

115 Mi�lyon
Dolar Yatırımla
Üreti�m
Kapasi�tesi�ni� 
Arttırıyor

Pirelli marka kamyon, otobüs, tarım ve
OTR lastiklerinin lisanslı üreticisi
Prometeon Lastik Grubu, Türkiye’nin ilk

lastik fabrikası olan İzmit’teki tesisinde
üretimi artırmak ve ileri teknolojileri
uygulamak hedefiyle 2017-2020 döneminde
Türkiye’de yaklaşık toplam 115 milyon dolar
yatırım yapacağını duyurdu. Açıklama,
Prometeon Lastik Grubu Operasyonlardan
Sorumlu Dünya Başkanı Gregorio Borgo ve
Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya,
Orta Asya, Kafkaslar CEO'su Alp Günvaran
tarafından yapıldı. 

Yeni yatırım sonucunda oluşacak üretim
kapasite artışı sayesinde mevcuttaki
doğrudan 2 bin-dolaylı 10 bin kişilik
istihdama ilave olarak doğrudan 150-dolaylı
750 yeni istihdam yaratılacak. Ayrıca,
Prometeon’un İzmit’teki fabrikasında lastik
üretim kapasitesi ise 2020 yılına kadar yüzde
75 oranında artacak ve Türkiye’deki mevcut
ihracat hacmi yaklaşık iki katına ulaşacak.
Böylece, Türkiye’nin dış ticaret dengesine
önemli bir katkı sağlanacak.

Prometeon Lastik Grubu
Operasyonlardan Sorumlu Dünya Başkanı
Gregorio Borgo, “Türkiye, hem orijinal
ekipman hem de yeni lastik üretiminde
Avrupa için ‘premium’ bir tesis. Bu yeni
yatırım, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika
bölgelerinin gelecekteki büyüme trendine de
katkı sunacak olan üretim kapasitesi artışını
sağlayacak. Türkiye’de ürettiğimiz lastiklerin
yüzde 50’sinden fazlası ihraç ediliyor” dedi.

Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika,
Rusya, Orta Asya, Kafkaslar CEO'su Alp
Günvaran  da Türkiye’ye yapılan önemli bir
doğrudan yabancı yatırım niteliğindeki bu
yeni yatırımın, ülkenin dış ticaret dengesine
ve ihracatına sağlayacağı katkı nedeniyle çok
değerli olduğunu vurguladı. ■



Müşterilerine
uçtan uca
hizmet sunma

vizyonuyla hareket eden
Temsa İş Makinaları,
distribütörlüğünü
yürüttüğü Volvo Trucks
işbirliklerini güçlendirme
hedefiyle iş ortakları
buluşmalarının ikincisini
7-8 Kasım tarihinde
İstanbul’da, Üst Yapı
Eğitimleri ile
gerçekleştirdi. 

Bu sene ilki 4
Mayıs’ta gerçekleşen
“Volvo Trucks İş Ortakları
Buluşması”nın devamı olan “Volvo
Trucks Üst Yapıcılar Etkinliği”ne
Türkiye’nin farklı şehirlerinde
faaliyet gösteren 30 üstyapı
firmasını temsilen toplam 80 kişi

katıldı. Üstyapı ve yarı römork
üreticilerine yönelik gerçekleşen
eğitimin ilk gününde Volvo Trucks
ürün gamı ve Volvo Üst Yapı
sistemi tanıtıldı. Eğitimleri Volvo

Trucks Türkiye ekibi ile birlikte
Volvo Trucks’ın İsveç genel
merkezinden gelen Ürün
Müdürleri Lars Jarenfors, Kais
Soltani ve Anjan Yvk verdi. ■
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Her yıl artan bir ilgi ve merakla
sonuçları beklenen Atlas Lojistik
Ödülleri, 2018 yılında da sektörün

markalarına değer katmaya devam
ediyor. Lojistik sektörünekatkı sağlayan
çalışmalarıyla öne çıkan ihracatçı
firmalar da üçüncü kez ödülle buluştular.
9 yıldır kesintisiz olarak devam eden
yarışmaya 2018 yılında rekor sayıda
başvuru yapılırken 26 başvuru ödül
almaya hak kazandı.

Lojistik sektörünün medyası ve sivil
toplum örgütlerinin desteği ile 9 yıldır
aralıksız devam eden “Atlas Lojistik
Ödülleri” yarışmasının ödül töreni 15
Kasım 2018’de İFM’de yapıldı. Törenle
dağıtılan ödüller için 82 aday mücadele
etti.  

Uluslararası Logitrans Transport
Lojistik Fuarı’nın ev sahipliğinde
gerçekleştirilen törende, organizasyon
komitesi adına, “Yarışmamıza, ‘marifet
iltifata tabidir’ sözleriyle başlamıştık”
diyen İlker Altun, “Atlas Lojistik
Ödülleri’nde bugüne kadar Türkiye’nin
taşımacılık ve lojistik endüstrisine
mensup irili ufaklı 525 yarışmacı oldu.
2018 yılında da çeşitli dallarda rekor
sayıdakatılım gerçekleşti. Yarışmaya
katılan 82 adayı da kutluyorum” dedi. 

Toplam 26 Ödül 
1) Ulaştırma belgesine dayalı hizmetler  5

kategoride değerlendirildi. 
• Uluslararası Lojistik İşletmecileri:

ARKAS Lojistik
• Yurtiçi Lojistik İşletmecileri: CEYNAK

Lojistik
• Uluslararası Taşıma İşleri

Organizatörleri: OMSANLojistik
• Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörleri:

FEVZİ GANDURLojistik
• Uluslararası Ticari Eşya Taşımacıları:

LOGİTRANS Lojistik

2) Ulaştırma Bakanlığı yetki belgeleri
dışında oda, dernek, birlik gibi üyeliklere göre
yapılan başvurularda şu sonuçlar elde edildi:

• Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları
(Gemi Sahipleri): MEDKON LINES

• Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları
(Forwarder): GLOBELINK ÜNİMAR Lojistik

• Demiryolu Taşıması Firmaları
(Operatörler): MEDLOG Lojistik

• Demiryolu Taşıması Firmaları
(Forwarder): SARP INTERMODAL

• Uluslararası Hava Taşıma Firmaları
(Havayolu Taşıyıcısı): TURKISH CARGO

• Uluslararası Hava Taşıma Firmaları
(Forwarder): GENEL TRANSPORT

• Liman İşletmecileri: MERSİN
Uluslararası Liman İşl.

3) Yarışmada, jüri üyelerinin seçimine
bağlı şekilde sonuçlanan Lojistik Proje
Ödülleri dalında ise dört proje ödüle değer
bulundu:

• “Ağır ve Havaleli Yüklerin Taşınmasına
İlişkin Yönetmelik”projesiile AND (Ağır
Nakliyeciler Derneği)

• “TANAP” projesi ile ARKAS Lojistik
• “Biofarma Lojistik” projesi ile

TRANSORIENT
• “Lojistik Sektöründe Kadın İstihdamı

Farkındalığının Arttırılması”projesi ile
UTİKAD

4) Aday belirleme ve oylama işlemleri
www.lojistikodulleri.com web sitesi
kullanıcıları tarafından yapılan online
yarışmada ise elde edilen sonuçlar jüri
tarafından tescil edildi. 6 kategoride toplam
29 adayın yarıştığı yarışmada, sonuçlar
lojistik sektörünün tüm kesimlerinden gelen
oylarla belirlendi.

• Yılın En Beğenilen Lojistik Şirketi:

CEYNAK Lojistik
• Yılın Lojistik Tedarikçisi: FORD TRUCKS
• Yılın Lojistik Yöneticisi (Karayolu): EFE

GÖKTUNA (Fevzi Gandur Lojistik)
• Yılın Lojistik Yöneticisi (Denizyolu):

OĞUZ TÜMİŞ (Samsunport)
• Yılın Lojistik Yöneticisi (Havayolu):

HASAN ŞAFAK (Fevzi Gandur Lojistik)
• Yılın Depo Yöneticisi:  ALİ SEVEN

(Ceynak Lojistik)

5) Bu yıl üçüncü kez verilen "Lojistiğe
Katkı Ödülü"nü kazanan dış ticaret şirketleri
şunlar:

• DOĞTAŞ
• MERİNOS
• SIEMENS
• ŞİŞECAM

‘Atlas’ Sektörü Bir Kez Daha Taçlandırdı

IVECO Türkiye’nin,
ürün gamı ile ilgili
en son yenilikleri

tanıtmak için üst yapı
üreticileriyle iki yılda
bir yaptığı geleneksel
buluşma, 6 Kasım’da
İstanbul’da 98 üst ya-
pıcıyla yapıldı. Katı-
lımcıların yüzde
altmışı hafif ve orta
segmentlerde uzman-
laşmış üst yapıcılar-
dan, diğer üst yapı
üreticileri ise mikser,
damper ve römork
gibi uzmanlaşmış üst
yapıcılardan oluşu-
yordu.

Sabah açılış
oturumunda, yeni üst
yapı portalı,  ürün
gamındaki en son
yenilikler tanıtıldı.
Sunumlara, Türk ve
Avrupa pazarlarında
aynı anda satışa
sunulan yeni araç
tanıtımları eklendi.
Oturum, açık alanda
gösterilen ürün
gamının incelenmesi
ile sona erdi. Öğleden
sonra Daily’e ayrılmış
etkileşimli bir çalıştay
düzenlendi. Burada
üst yapı üreticileri,
Daily ile ilgili
yenilikler hakkında
bilgi aldılar. ■

IVECO üstyapıcılar ile buluştu

TIM Volvo Trucks  Üst yapıcılar etkinliği 

2019 Uluslararası
Yılın Kamyonu (ITOY)
ödülü sahibi Ford
Trucks’ın yeni çekicisi
F-Max müşterileriyle
buluşmaya devam
ediyor.  

Yeni Ford Trucks F-
Max tanıtımı 8-10
Kasım tarihleri

arasında düzenlenen
Transist 2018 ve 14-16
Kasım 2018 tarihleri
arasında düzenlenen
Logitrans Fuarı’nda
gerçekleştirildi. Transist
2018 Fuarı’nda Ford
Trucks standını
Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Cahit Turhan ve
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Başkanı
Mevlüt Uysal da ziyaret
etti. Bakan Turhan ve
Başkan Uysal’ı
ziyaretlerinde karşılayan
Ford Otosan Genel
Müdürü Haydar Yenigün
standa yer alan hem F-
Max araca yönelik hem
de elektrikli hibrit araçları
Custom Phiev ile ilgili
bilgiler verdi. 

F-Max lojistikçilerin
ilgi odağı oldu 

Yeni Ford Trucks F-
Max 20 ülkeden 136
firmanın katılımıyla 14-
16 Kasım tarihleri
arasında gerçekleştirilen
Logitrans Fuarı’nda da

yerini aldı.
2019 Uluslar
arası Yılın
Kamyonu
ödüllü sahibi
F-Max ‘e
lojistikçilerde
yoğun ilgi
gösterdi. ■

Yeni Ford Trucks F-Max 
tanıtımları sürüyor

Logitrans Fuarı

Logitrans Fuarı

Transist Fuarı
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Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı’nın hayata geçirmek
istediği U-ETDS’de bilgi girme
zorunluluğu 1 Ocak’a
ertelendi. Ancak turizm
taşımacıları hala yolcu
bilgilerinin nasıl girileceği, bu
bilgilerin nasıl kontrol
edileceği konularında endişe
taşıyor.U-ETDS’nin taşımacılığı
değiştireceği vurgusunun
yapıldığı toplantıda, sistemin
getireceği değişime de hazır
olunması gerektiği de ifade
edildi.

TTDER üyeleri 22 Kasım
Perşembe günü, eski TÜRSAB
Başkanı Başaran Ulusoy’unda

katıldığı toplantıdabir araya geldi.
TTDER Başkanı Sümer Yığcı,
2018’in sonuna yaklaştıklarını
belirterek, 2019’un sektöre hayırlar
getirmesini diledi. İşlerinin hizmet
sunmak olduğunu vurgulayan Yığcı,
“Biz hem kaliteli hizmet sunmak
hem de bunun karşılığında iyi para
kazanmak istiyoruz. Sektördebirlik
ve beraberlik içinde çalışmak,
hizmet üretmek çok önemli” dedi.
U-ETDS’nin yılbaşına kadar
ertelendiğine de dikkat çeken
Sümer Yığcı, “Bu sistemin
yılbaşından sonra da ertelenmez
diye bir kural yok. Yine ertelenebilir.
Bakanlık bunu yumuşattı. Bakanlık
otobüsçü ile beraber. Bizim
taleplerimizi yavaş yavaş karşılıyor.
Ama güvenlik açısından da kimin
taşındığının bilinmesi isteniyor.
Sektör mensuplarımızın telaş
etmemesi ve sakin olması
gerekiyor” diye konuştu. 

Zor bir süreçten geçiyoruz
TOBB Karayolu Yolcu

Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı
Mustafa Yıldırım, sektörün zor bir
süreçten geçtiğini belirterek,
“Maliyetlerimiz hergeçen gün
ağırlaşıyor. Bunun altından kalkmak
mümkün değil. Bir turizm
taşımacısı İstanbul’dan Ankara’ya
grup götürüyor. Orada ceza
kesiliyor. Neden? Belediyeden
turizm belgesi alması gerekçesi ile.
Her il belediyesinden bir belgemi
alınacak? Buna ne zamanı ne de
imkan var. Mevzuatlar arasındaki
çelişkinin giderilmesi

gerekiyor. 2019 zor bir yıl olacak. U-
ETDS ile ilgili bu sistemde
sorumluluğun acentelerde olması
gerektiğini vurguladık. Acente liste
vermezse taşımacı bunu sisteme
giremez. U-ETDS korkulacak bir
sistem değil. Artık eski sistemlerle
çalışmak mümkün değil. Tüm
sektörler akıllı sistemlerle çalışmaya
yöneliyor. Akıllı sistemlerle
çalışmadığınızda geleceği kavrama
imkanınız olmayacak. Eskiye dönüş
yok” dedi.

Bilgilerin kontrolü
TTDER Genel Sekreteri

Mehmet Öksüz, yolcu bilgilerinin
doğru şekilde girilmesinin
zorluğuna dikkat çekti: “Liste bize
verildi. Listenin doğruluğu nasıl
kontrol edilecek? Şoför tek tek
yolcuların pasaportuna da mı
bakacak? Bunun uygulanması çok
zor olacak.”

Kolektif taşımayı engeller
TTDER Yönetim Kurulu Üyesi

Nusret Ertürk, U-ETDS’nin ortak
taşımayı engellediğini belirterek,
“Acente bizim işverenimiz. Bir gemi
işinde, bir firmanın 100 otobüsü
sağlaması mümkün değil. Daha
önceden bir şekilde bu iş
çözülüyordu. Ama şimdi bu işi alan
firma sadece kendi özmal araçları
ile ilgili bilgileri girebilecek. Diğer
araçlardaki bilgileri kim alıyorsa o
girecek. Busistem kolektif taşımayı
engelliyor” dedi.

Turizm belgesi 
İstanbul Büyükşehir

Belediyesi’nin 5 aydır turizm
belgesi vermediğini belirten Ertürk,
“UKOME kararını mahkemenin
durdurmasına bu neden oldu.Yeni
bir belge düzenlemesi yapılması
gerekiyor. Toplantılar yapıldı. Bizde
katıldık. Bizim talebimiz D2
belgesine sahip işletmeler her yerde
bunu yapabilmeli. Belediyelerden
izin almaması gerektiğini
savunduk. Onlar,‘5216 Büyükşehir
Yasasıve 2918 Trafik Kanunu bize
bu hakkı veriyor’ diyorlar. En son
bir ay önce yapılan değişiklikle
belediden izin alma zorunluluğu
dahada güçlendirildi. Biz
buna tepki gösterdik”
dedi. ■

Turizm Taşımacıları Derneği sorunlarını konuştu:

U-ETDS taşımacılığı değiştirecek,
buna hazır olunmalı

U-ETDS bizi zorlayacak
Cemil Çevik (Özen Tur): 32 yıl bu sektörün

her kademesinde çalıştım. Şoförlük yaptım.
Daha sonra firma sahibi oldum. 45 araba ile
hizmet veriyoruz. U-ETDS çok önemli sorunlar
yaşatacak. Çünkü bu sisteme bilgileri girecek
yetişmiş elemanımız yok. Bu sisteme bilgileri
yanlış girdiğimizde resmi evrakta sahtecilik
olacak. U-ETDS, turizm taşımacılarına otogar
sistemini getiriyor. Biz düzenli saatlerde sefer
gerçekleştirmiyoruz. 

U-ETDS acentelerin işi 
Engin Sezen (Sezen Tur): Toplantılar

oluyor, ama birçok arkadaşımız yeterli ilgi
göstermiyor. Burada Sayın Nusret Ertürk’e
gösterdiği çabalar için teşekkür ediyorum. U-
ETDS bizden daha çok TÜRSAB’ın konusu. Biz
onların taşımacısıyız. Yolcu bilgilerini TÜRSAB
acenteleri vermek zorunda. Biz fiyatlarımızda
yine dövize dönmek durumundayız. TL ile bu
maliyetlerimizi karşılamak mümkün değil. 

Kişisel bilgilerin korunması 
Ömer Demirci (Rena Tur): U-ETDS ile ilgili

olarak öncelikle ayın Taşkın Arık’a teşekkür
etmek istiyorum. Çok ciddi çalışmalar yürüttü.
Biz isim listesini girme konusunda personel
temin ettik, ama bu isim listesibir yere
aktarıldığında ne olacak? Kişisel bilgilerin
korunması hakkında düzenleme de var.Bu
konuda biz de derdimizi anlatalım.Biz niye
konuşmaktan korkuyoruz?Dertlerimizi
gündeme getirmemiz şart.Biz acenteye
teminat mektubu veriyoruz ama biz niye
onlardan istemiyoruz?

Taşımacılık değişecek
Taşkın Arık (TÜRSAB Karayolu Ulaştırma,

Taşımacılık ve Araç Kiralama İhtisas Başkanı -
System Transport): U-ETDS, Ulaştırma
Bakanlığı’nın hayata geçirdiği bir sistem.Kültür
ve Turizm Bakanlığı bu sistemi getirmediği için
taşımacılardan bu bilgilerin istendiği söylendi.
Acenteler konusunu biz belirli bir seviyeye
getirdik. Bu konuda TÜRSAB ve Kültür ve
Turizm Bakanlığı da aynı düşünüyor. Yalnız bu
süreçte bizim daha aktif olmamız gerekiyor. Biz
bu bilgilerin kişisel bilgilerin korunması
düzenlemesine de aykırı olduğunu söyledik. U-
ETDS öyle de böylede olacak. Personelinizi
sigortasız çalıştıramayacaksınız. Faturasız iş
yapamayacaksınız. Maliyetlerinizi de buna
göre oluşturacaksınız. 2019’da sistem

tamamen değişiyor. Buna kanalize
olmamız gerekiyor. 

Turizm taşımacıları artık örgütlenme
anlamında daha büyük bir yapıya dönüşmeli.
Birlik haline veya federasyon veya
konfederasyona gidilmeli. 

Standart oluşturalım

Salim Zeki Çalıkıran (Çalıkıran Turizm):
Çalışma sistemini kendi içimizde doğru
yapmamız gerekiyor. Hizmetimize bir standart
getirmemiz şart. Yoksa bu artan maliyetlerle iyi
şoför bulma, işimizi iyi yapma imkanı
kalmayacak.

Geleceği yönetme 

Kerem Çoban (Via Transport): TÜRSAB
tarafında, belediye ile TUDES ve U-
ETDS’ninentegreli çalışması için bir çalışma
yürütülüyor. Çok büyük sermaye sahibi olan
şirketlere sahibiz. Ama sürücüsüzaraçlara
yönelik bir fikrimiz yok. Personel maliyetinden
bahsediyoruz ama sektörün bir yazılımı yok.
Derneğin dijital konularında çalışma yürütecek
bir alt komisyonu yok. Bunlara çözüm
üretmeden geleceği yönetme şansımız da yok.

Yol belgesi vermiyorlar 

Hakan Bal (Ayçin Turizm): Belediyenin
turizm belgesi vermemesi nedeniyle iki aracım
bağlandı. Bütün kuralla uyum sağlamışız, ama
sistem kapalı, belge vermiyorlar. Çalıştığımızda
da mağdur oluyoruz. 

Hesaplarımızı iyi yapmak
durumundayız

Başaran Ulusoy (Başaran Tur): Artık bıçak
kemiğe dayandı. 0,75 faiz oranlarıyla aldığımız
araçları bugün, 2.07 faize rağmen alamıyoruz.
Üreticiler, finansman şirketleri ile imkanlar
sunuyordu o da kalmadı. Maliyetlerimizde çok
arttı. Bizde bu işin altından kalkamıyoruz.
Oğlum,‘ben bu işi yapmayacağım’ diyor. Alın
teri gitti, akıllı teknolojiler geldi. Kongre
merkezlerimiz yapıldı, ama kongre için
gelenler azaldı. 2018’de 28 gemi geldi. 2019’da
31 gemi gelecek. 2020’de ancak bu sayı artacak.
Seyahat acenteleri de taşımacılarda iyi hesap
yapmak durumunda. Bugün seferi yapabilsen
de yarın yapmak mümkün olmayabilecek.
Kimse bu işin altından kalkamaz. 80’li yıllarda
bu işi yapan şahıs olarak azdık, araba çoktu.
Bugün şahıs çok, araba az. Seyahat acenteleri
ya araba alacakya da taşımacılarla anlaşmak
durumunda olacak. U-ETDS’nin çıkış noktası
güvenlik. Bukonuda Bakanlık ile görüşmeye
devam etmeliyiz. 2019 ve 2020 taşımacılar için
ayakta kalma yılıdır. ■
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