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Otogar sorunları çözüm
bekliyor!

Demiryolu Yatırımları ve
Çevresel Etkilerinin
Değerlendirilmesi-4

Ekonomide Demokrasi… 

Dr. Zeki
Dönmez

2’de

Mustafa 
Yıldırım

6’da

Prof. Dr.
Mustafa
Ilıcalı

Akif
Nuray

2’de

Seçimler, vaatler ve
beklentiler!

7’de

Yolcu ve yük taşımacıları sorunları ve çözüm önerilerini Hükümete sundu 

Cumhur
Aral

Motivasyon

10’da

60 farklı sektörün temsilcisi 21 Nisan
Salı günü TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğindeki

Şura’da Başbakan Ahmet Davutoğlu,
Bakanlar ve bürokratlarla bir araya geldiler.

YOLCU TAŞIMACILIĞININ DİLE
GETİRİLEN 5 SORUN: 

5378 sayılı Engelliler Hakkında
Kanun’da yapılan değişikler
çerçevesinde çıkarılacak yönetmelik
konusunda sektörün görüşüne
başvurulmaması

Kent içi, il içi ve 100 km şehirlerarası
yolcu taşımacılığı türlerinde,
belgelendirme ve kanuni tanımlama
sorunları

01/7/2013 tarihinden itibaren B1
yetki belgesine kayıtlı otobüslerle
yapılan uluslararası karayolu yolcu
taşımalarında yüzde 25 doluluk oranının
istenmesi  

A1 yetki belgesi ile binek araçlarla
(lüks limuzin taşımacılığı ve şirketlere
verilen binek taşıma hizmetleri vb.)
yapılan yolcu taşımalara ilişkin
düzenlemenin bulunmaması 

D1, D2 ve B2 yetki belgelerinin alım
koşullarının sektördeki kurumsallaşmayı
engellemesi

YÜK TAŞIMACILIĞINDA DİLE
GETİRİLEN 5 SORUN: 

Yoğun kara gümrükleri, sınır ve iç
tren gar gümrüklerindeki uygulamalar

6475 sayılı Posta Hizmetleri
Kanunu’nun rekabete aykırı hükümler
içermesi

Gümrük Mevzuatı değişiklikleri
nedeniyle karşılaşılan sorunlar

Profesyonel tır şoförlerinin, “Türkiye-
Avrupa Birliği (AB) Vize Serbestisi
Diyaloğu” kapsamında öncelikli
muafiyet kategorisine alınmamış olması

10. Beş Yıllık Kalkınma Planı
kapsamında hedeflenen “Taşımacılıktan
Lojistiğe Dönüşüm” programı
kapsamındaki bazı eylemlerin henüz
başlatılmamış olması... 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ■ 8-9’da

● Karayolu Yolcu
Taşımacılığı Meclisi ve
Ulaştırma, Lojistik
Meclisi sektörlerinde
yaşanan öncelikli 5’er
sorunu Başbakan
Davutoğlu ve
Bakanlarla TOBB’da
düzenlenen 8. Türkiye
Sektörel Ekonomi
Şurası’nda Hükümete
sundu.

10 SORUNA
10 COZUM

4’te

6’da

11’de

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclis Başkanı Rüştü Terzi, Ulaştırma ve
Lojistik Meclis Başkanı Çetin Nuhoğlu 3’er dakikalık bir sunumla 5’er
sorun ve çözüm önerilerini sundular. 
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Turizm otobüsçüsünü müşteri ile
buluşturan platform

Adnan Değirmenci

Şehirlerarası ve turizm
taşımacılığındaki
firmaları ile 22 yıldır

taşımacılığa hizmet veren
Adnan Değirmenci, Türkiye
genelinde D2 ve B2’ye kayıtlı
olan 40 bin turizm
otobüsünü internet
üzerinden müşterileri ile
buluşturmayı hedeflediği
otobusbankasi.com adında
bir platform kurdu. 

www.otobusbankasi.com

3’te

Başkanlığına Özer Bür getirildi

İzmir Toplu
Taşımacılık
ve Servis
Hizmetleri
Derneği

İsmail
Cirit

Özer
Bür

NÖBET DEĞİŞİMİ

İZTAD 

Özkaymak Turizm 8 Neoplan Tourliner aldı 

4’te

İstanbul - İzmir
kısaldı

İDO, Metro ile entegre
taşımacılık hizmetine başladı 

TEMSA, 2015’te sahaya odaklandı
Yılın ilk strateji toplantısı “Bu Aşk Bitmez” teması ile gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz Türk ikinci el faaliyetlerinde
2015’in ilk üç ayında yüzde 55 büyüdü

1341 adet ikinci el otobüs, kamyon
ve hafif ticari araç satışı  

Rüştü Terzi’nin
izlenimleri:

8. Türkiye Sektörel
Ekonomi Şurası’na
katılarak bir sunum

yapan Türkiye Karayolu
Yolcu Taşımacılığı Meclis
Başkanı Rüştü Terzi,
izlenimlerini Taşıma
Dünyası okurları için
yazdı…  ■ 9’da

Çetin Nuhoğlu:
Başbakan’dan
sözünü aldık.

“Lojistik
Koordinasyon
Kurulu"
kuruluyor. ■ 8’de

Lojistik sektörünün
sorunları İTO’da
konuşuldu

Kayıhan
Özdemir

Turan

3’te

Fuso Canter
artık klimalı

Volkswagen İzmirli
turizm taşımacılarına
yeni modellerini
tanıttı

3’te

4’te

5’te
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Bazı kuş türleri, farklı arazilerden büyük
mesafelerde göç ederken, aynı türler
davranışsal kısıtlama ile daha kısa

mesafeleri seçebilmektedir. Davranışsal
bariyerlerin kuş hareketlerine etkisi, tür
dağılımından habitat geçişleri gözlemlerine
kadar geniş bir çeşitliliği içermektedir. Bu
davranışsal kısıtlar çoğu zaman, ekotonlar,
habitat ve matriks habitat türleri gibi arazi
özellikleri ile uyumludur. Türler arasında,
kısıtlanmış hareketleri içeren ve ekolojik
temelli öneriler sınırlı sayıdadır. Neotropikal
göç ormanları kuşlarının sıcaklık değişimine
direnci daha yüksek olan diğer türlere göre,
habitat kaybına karşı daha hassas oldukları
ortaya çıkmaktadır. Bu hassasiyetin, hareket
edilen habitattaki kuluçka koşullarından
kaynaklandığı belirtilmektedir. Bununla
beraber neotropikal göçmen kuşları orman
habitatından geçmeye daha yatkındırlar ve
bu kuşların habitat kaybında ortaya çıkacak
olan kuluçkalama gibi sorunlara karşı daha
az duyarlı olduğu da görülmektedir. 

Çevre etkisi
Habitat kaybında, harekete karşı

davranışsal kısıtlamalar, nüfus sürekliliği
açısından daha da önem arz etmektedir.
Hareket kararlarının davranışsal temellerinin
anlaşılmasının pratik avantajı, arazilerin
türlerin diğer habitat bölümlerine hareket
edebilirliğinin sağlanması açısından ortaya
çıkmaktadır. Habitat kaybının etkileri ve
koridordaki potansiyel iyileştirme etkileri,
dağılımdaki davranış nedenlerinin
anlaşılmasıyla daha iyi hesaplanabilmektedir.
Mesafeden bağımsız olarak bir organizmanın
dağılım kabiliyetinin önemi, bölünmüş
popülasyonların modellenmesiyle
ilişkilendirilmiştir. 

Buradaki amaç, habitat geçiş yeterliliği ve
kuşların göç dışı hareketlerinin davranışsal
kısıtlarının türlerinin sayısallaştırılmasıdır. Bu
hareketler, dağılımda, mevsimsel geçişlerde ve
yaşam alanındaki hareketlerde birincildir,
böylelikle lokal ve arazi düzeyindeki
hareketler kapsanmış olmaktadır. 

Bariyer Geçirgenliği 
Dağılımdaki potansiyel davranışsal

kısıtlar, genel olarak habitattaki bir alanın
şeklini vermektedir. Bariyer bir yaşam
alanından geçebilir ya da bariyerin kendisi
şekli ve genişliği itibariyle bir doğal yaşam
alanı özelliği gösterebilir. Bariyerlerin
geçirgenliği ve belirli türlerin bariyerden
geçişlerine yatkınlığı itibariyle, bariyer
özellikleri belirlenmesi kullanışlı bir
yöntemdir. Geçirgenlik, bölünmüş
arazilerdeki popülasyonun sürekliliğinde

anahtar konudur. Bir simülasyon yönteminin
kullanılmasıyla, geçirgenlikteki küçük
değişimlerle göç oranlarındaki büyük
değişimlerin gerçekleşebildiği ve bununda
toplam popülasyona büyük etkiler
oluşturabildiği görülmektedir. Bariyer
geçirgenliği niteliksel olarak yumuşaktan serte
şeklinde tanımlanmakta olup, yumuşak
rahatlıkla geçişin olabildiği, sert ise kesinlikle
geçişin olamadığı durumları göstermektedir.
Bir arazideki geçirgenliğin tanımlanması,
sınırın kalınlığına göre geçirgenliğin
açıklanması ve mücavir araziler arasındaki
kıyas için difüzyon eşitliğine dayalı bir model
önerilmiştir. Doğal yaşam alanlarıyla ilgili algı
ve ayrıca habitat bölünmesinin etkilerinin
tahmini de türden türe değişmektedir. 

Sınırların uzağında…
Aynı tür yaşam alanında bile, peyzaj

karşılaştırmasının azaltılması ve yaşam
alanlarındaki yoğunluk artışı kalıcı olarak
orman kuşlarının bariyer algısını
azaltmaktadır. Örneğin bir çalışmada orman
kuşlarının sınırlardan uzak durmasının yıllar
içerisinde sınırların daha uzak bölgelerde
algılanmasını sağladığı görülmüştür. İlk
habitatlar bir orman türü olan yavru orman
ardıçlarınca kullanılmış olup bu da bitki
örtüsü ve çevreleyen alan üzerinde yoğunluk
oluşturmuştur. Kümelenmiş peyzaj üretimi de
orman kuşlarının hareketini
kolaylaştırmaktadır. Bu gözlemlerin bir
göstergesi, yeniden üretimin geçici yapısının,

zirai araziler ve yolların çevresindeki
bölünmüş ormanlardaki türlere nazaran
orman kuşlarının popülasyonu üzerindeki
etkiyi azaltması gerektiğidir. Orman dışında
yaşayan kuşlarla mukayeseli bir bilgi ise
uygun değildir. 

Yaşam alanı büyüklüğü…
Yaşam alanı üzerindeki bir etki, sunulan

simülasyon modelinde yer almamakta ve
hayvanların geçiş mesafesi ile ilgili bir bilgi
içermemektedir. Bir başlangıç mesafesi,
hareket olasılığındaki ani azalmada küçük
değişimler göstermektedir. Yaşam alanının
kuşlara geçirgenliği ile ilgili yapılan
araştırmalarda, yaşam alanı büyüklüğünde,
yolculuk düzeyini aşan mesafelerde, mesafe
büyüklüğüne göre kademeli sonuçlar verecek
şekilde ses kayıtları kullanılmakta, böylelikle
farklı kalınlıklardaki yaşam alanı geçişlerinin
olasılığıyla türlere ilişkin özel veriler
sağlanmaktadır. Bütün türlerin olasılığı mesafe
arttıkça azalmakta, buna karşın başlangıç
noktası genellikle belirgin olmamakta, çoğu
türlerde geçilemeyecek büyüklükteki
mesafeler ortaya çıkmaktadır. Bir başka
araştırmada, bazı türlerde kaydedilmiş olan
maksimum yaşam alanı mesafe verileri
sağlanmıştır. Açık bir yaşam alanı geçişinde
belirli bir serbestlikte ortaya çıkan orman türü
çalı bülbülü olup bu alan 400 m’ den büyük
mesafelerde erkek türlerin dişi tür aradığı bir
yaşam alanının teşkil etmektedir. Bununla
beraber dikkat edilmesi gereken nokta, farklı
çalışmalarda yaşam alanı geçişlerindeki
uyarım düzeyleri farklıdır. Aynı zamanda,
büyük yaşam alanlarını geçen ağaçlıklarda
çeşitli kış sakini türleri yaklaşık 550 m’ ye
varan geçişler yapmaktadır. 

Davranışsal engeller…
Göçlerde adı sıkça zikredilen türlerden

biri olan kuşlar, arazinin yapısal
bütünlüğünden kaynaklı yaşam alanı
müdahalesine karşı korunmalıdır. Yapılan
literatür araştırması çerçevesinde, kuşların
hareketini engelleyen çok çeşitli koşullar
gözlemlenmiştir. Yaşam alanları, habitatlar ve
su kütleleri kuşların hareketine karşı genelde
davranışsal bariyerler oluşturmaktadır.
Bununla beraber, şaşırtıcı bir şekilde, kuş
hareketlerine karşı yol üzerinde, bariz fiziksel
geçiş risklerinin yanı sıra, herhangi bir
bariyerle karşılaşılmamıştır. Yollar diğer türler
için harekete engel olarak bilinmekte fakat
kuşların yoldan uzaklaşmaları, hareketin
engellenmesinden çok yavrulama için kalite
düşüklüğüne neden olmaktadır. Mekanizma
işleyişinde, fiziksel bariyer teşkil etmeyen
arazi geçişinden dolayı davranışsal engeller

gözlemlenmiştir. Yaşam alanı geçişlerinde
gözlemlenen davranışsal engeller, habitat ve
eskime, davranışsal esneklik yoksunluğu,
neofobya ya da yırtıcı hayvandan kaçınma
gibi doğrudan basınç vb. kaynaklı özellikler
gibi diğer amaçlara nazaran ikincil
durumdadır. Harekete karşı davranışsal
engellerin bir sonucu, arazi yapısının
bölünmesi olup türlerin sürekliliği üzerinde
sanılandan daha büyük bir etkiye sahiptir.
Arazi bütünlüğü modelleri, harekete karşı
fiziksel engellerin, mevcuttaki potansiyel
dağılımlarla değerlendirilmesiyle
geliştirilebilir. Örneğin habitat kaybı ve
bölünmesi hesaplarının modelleri sürekli sert
bir düşüş göstermektedir. Kritik eşiğin ampirik
çözümlerle desteklenmesi; habitat örtüsü,
yaşam alanı bölümü yada popülasyonu ile
ilişkili olmasına karşın, henüz bu konuda
tartışmalar devam etmektedir. Davranışsal
temelli yaşam alanı geçirgenliği, teorik ve
ampirik sonuçlar arasındaki farkı
azaltabilmektedir. 

Uzmanlık çalışması…
Koridorlar, habitat bölünmesinin

etkilerinde ve harekete davranışsal engellerde
iyileştirmeler sağlayabilir ancak bu çözümün
de sınanması gerekmektedir. Ayrıca; koridorlar
habitat bölünmesinin etkilerinin
azaltılmasının yegane yolu değildir. Orman
türleri için yapılan bu çalışma, komşu
bölümler arasındaki farklılıkları azaltmak ve
türe göre geçişler için yaşam alanı
mesafelerini iyileştirmek için organize edilmiş
olup arazi üzerinde daha çok harekete imkan
vermiş olacaktır. Yakınlardaki bir uzmanlık
çalışmasında, orman örtüsü ve arazi
bölünmelerine göre değişen bütün orman
türleri, kara gerdanlı dalgıçlar, çömlekçi
kuşları ve dağ baştankaraları
değerlendirilmiştir. Orman örtülerine göre
büyük geri dönüşler tespit edilmiş fakat bunlar
arazi bölümleri arası ortalama mesafeler, arazi
kotunda habitat bölünmesinden kaynaklı
davranışsal hareket kısıtlı göstergeler değildir.
Orman örtüsü için kontrol edilen bir diğer
çalışmada ise, daha komplike bir durum
gözlemlenmiştir. Bu çalışmada nehir gibi arazi
özelliklerinin, göç stratejisi ya da
navigasyonel yetkinliğe bağlı olarak hareket
engeli özelliği üzerinde bir etki oluşturmadığı
görülmüştür. Habitat örtüsünün önemi bir
başka çalışmada vurgulanmış olup, habitat
matrisi bölümler arası harekette 4 ila 6
kelebek türünü etkilemekte, bu da harekete
davranışsal engele maruz kalan bir diğer
psikolojik grubu teşkil etmektedir. 

Hepinize; huzurlu sağlıklı başarılı ve
mutlu bir hafta dilerim. ■
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PROF. DR. 
MUSTAFA ILICALI 
mustafa.ilicali@bahcesehir.edu.tr

mustafa.ilicali@ibb.gov.tr

Bugünlerde, Dünya Bankası ile IMF,
alışıldık toplantılarında, "Ekonomide
Demokrasi" deyimini dillendiriyorlar.

Bu toplantıların sahibi Amerikan Hazinesi'dir.
Bunların evi olan ABD'de; nüfusun yüzde 5'i,
gelirin yüzde 63'ünü alınca sonunun iyiye
gitmediğini görmeye başladılar. Bıraksanız bu
yüzde 5 bir gün gelirin yüzde 100'ünü
alacak, eyvah! 

Tam 1 yıl önceki, "Krizin Ertesi Evrim"
yazımızı hatırladım. Bir paragrafını aşağıya
alıyorum: “Ekonomide Demokrasi.
Düşünüyorum… Denize açılmışsan;
kamaranı değil gemini düşüneceksin.
Hatırlarsınız 10 kişiden az çalışanı olan
işletmelere, mikro-KOBİ, deniyor. Vergi
müfettişleri geçen yıl 71 bin mükellef
incelediler, 8,5 milyar TL'lik vergi kaybı
buldular. Bu para, 190 bin mikro-KOBİ'nin 1
yıllık kredi toplamına eşit. Ayrıca cezaları da
bu hesaba katabilirsiniz. Ekonomide
demokrasi, acaba olmalı mı?”

Enflasyonun yüzde 80 olduğu yıllarda,
Sabit Kur Garantili Döviz Kredisi vardı, 10 yıl
vadeli, filan.  O kredileri kullananlar bugün
de canlı şahit. Lazım demokrasi, lazım,
lazım.

* * *
Ocak 2014'teki "Çünkü Türkiye

Hepimizin" başlıklı yazıdan da bir paragraf
tazelendi.  

“İddiaların mahkemelerce kabul oranı
neden önemli olmuyor? Soruşturmaların
iddiaya çevrilme oranı neden önemli değil?
Verimlilik nasıl sağlanacak? Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu'nda ‘Savunma’ neden
yok?” diye meraklanmışız. Şimdilerde, HSYK
ayrılacak ve HYK (Hâkimler Yüksek Kurulu)
ile SYK (Savcılar Yüksek Kurulu) olarak
meslek gruplarına bölünecek. Hukuk
sistemimiz de kendi iç adaletini,
demokrasisini, sürecini düzeltiyor, sevinelim.

* * *
Türkiye'de sağlık yolsuzluğunun 5 milyar

TL’den yüksek olduğunu tahmin ediyor
ilgililer. Amerika'da, doktora harcanan 1
doların 12,9 dolar satış olarak geri
döndüğünü konuşmuştuk, bizimkini
bilmiyoruz. Bakın, bir de kanunları var, Open
Payments adında, dilimize Açıktan Ödemeler
şeklinde çevrilebilir. Bu kanun uyarınca
Merkezi Tıp Hizmetleri Örgütü, tıbbi cihaz ve
ilaç üreticilerinin ilgili doktorlar ve eğitim
hastaneleri ile nakdi, hisseye dayalı veya
yakın akraba ortaklıklarının bilgisini topluyor.
Her yıl kamuoyuna internet üzerinden rapor
ediyor. "Dollars for Docs" sitesi, 17 şirketin
yaptığı 4 milyar dolar tutan 3,5 milyon
işlemin dökümünü doktor adı ile veriyor. 

Ekonomide Demokrasi işte böyle.
Biz ise alnımızın akı ile verdiğimiz vergiyi

saklıyoruz, Vergi mahremiyeti var, neden?
* * *

Finlandiya' da okuma-yazma
bilmeyenlerin evlenmesi yasak. Yıl 1800!

Temel bilimler, yıllık makale sayısında
Suudi Arabistan 166 makale ile bizim 141
makalemizi geçiyor (Nature Index).

Nobel ödüllü ekonomist, "İnsanlarını
birbiri hakkında kaygılanmaz hale getiren
rejim uzun süre ayakta kalamaz" diyor. 

Ben kaygılananlardanım. ■

anuray59@gmail.com

Akif
Nuray

Ekonomide Demokrasi…

Mercedes-Benz Türk, Devlet
Malzeme Ofisi üzerinden Nisan
ayında Elazığ Belediyesi’ne 5,
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne
4 ve Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediyesi’ne 4 adet olmak üzere
toplam 13 adet Mercedes-Benz
Conecto Solo teslim etti. 

Mercedes-Benz Türk tarafından
İstanbul Hoşdere Otobüs
Fabrikası’nda üretilen 96 yolcu

kapasiteli, Conecto Solo, yolculara şehiriçi
toplu taşımada konforlu ve güvenli bir seyir

sunuyor. Mercedes-Benz Türk, Elazığ
Belediyesi ile yapılan 10 adetlik Mercedes-
Benz Solo otobüs satışı kapsamında, ilk 5
otobüsü 7 Nisan’da teslim etti. Kalan 5 adet ise
Mayıs ayında teslim edilecek. Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi’ne gerçekleştirilen 10
adetlik Mercedes-Benz Conecto Solo otobüs
satışı kapsamında ilk 6 otobüsü Şubat ayında
teslim eden Mercedes-Benz Türk, kalan 4
adedi de 17 Nisan’da teslim etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,
Mercedes-Benz Türk ile yapılan 4 adetlik
Mercedes-Benz Conecto Solo otobüs satışı
kapsamında otobüslerini 21 Nisan tarihinde
teslim aldı. ■

Mercedes-Benz Türk’ten

3 Belediyeye 13 Conecto Solo 

ZF, 909 yeni
patent başvurusu
ile ilk 10’da 

Alman Patent ve Telif Bürosu
(DPMA) verilerinin de gösterdiği
üzere, bir teknoloji şirketi olan ZF

için 909 yeni başvuru, yeni bir yıllık rekor
ve patent istatistiğinde 10’uncu sıraya
gelmesi oldu. ZF, ilk 10’da yer alıp merkezi
Almanya’da bulunan tüm firmalar içinde
en yüksek büyüme oranına sahip. ■
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Dört mevsim, yedi bölge, tek yıldız: Tourismo 15.

www.mercedes-benz.com.tr

Dört mevsim, yedi bölge, tek yıldız: Tourismo 15.
Üstün yakıt tasarrufu, uzun bakım aralıkları ve sektör liderliğini elinde tutan Mercedes-Benz güvencesi ile 
tüm Türkiye’de turizmin en parlak yıldızı Tourismo 15.

İZTAD’da nöbet
değişimi
Olağan Genel Kurulu sonrası

Başkanlığa Özer Bür getirildi.

Eski Başkan İsmail Cirit, İZTAD
yönetimlerin her zaman sektörün
sorunlarını çözmek ve derneği daha

etkin bir hale getirmek için son derece
gayretli çalışmalar yaptığını belirtti.
Yaklaşık 15 bin kişiye istihdam yaratan,
günde 1,5 milyon kişiyi taşıyan bir sektörün
aktörleri olduklarını söyleyen Cirit, “Bu
nedenle en iyi şekilde örgütlenmeli, birlik
olmalı, ortak sorunlarımızı ortak bir dille
anlatmalıyız. Derneğimizin ana konusu
üyelerimizin ve sektörde faaliyet gösteren
firma, katılımcı, tedarikçi ve çalışanların
sorunlarına çözümler üretmektir” dedi.

Yeni Başkan Özer Bür ise Başkan
Yardımcılığı görevini yürüttüğünü, bu
değişimin devir teslim olduğunu ifade etti:
“Bizler her anlamda takım ruhuyla hareket
eden bir derneğiz. Sorunlarımız hepimizin
ortak sorunudur. Çözüm arayışlarımızı da
el birliğiyle, kafa kafaya ve el ele vererek
halletmeye çalışıyoruz.” 

Bür, kronikleşmiş sorunların
çözümlerini, belediye, UKOME, Ulaştırma
Bölge Müdürlüğü ve Valilik ile dirsek
temasını kesmeden bulmaya; üretici ve
tedarikçi firmalarla da aynı çerçevede
çalışacaklarını söyledi. ■

Şehirlerarası ve turizm
taşımacılığındaki
firmaları ile 22 yıldır

taşımacılığa hizmet veren
Adnan Değirmenci, Türkiye
genelinde D2 ve B2’ye
kayıtlı olan 40 bin turizm
otobüsünü internet
üzerinden müşterileri ile
buluşturmayı hedeflediği
otobusbankasi.com adında
bir platform kurdu. 

Hedef 40 bin otobüs 

Ataşehir’deki ofiste,
otobusbankasi.com Genel Müdürü
Adnan Değirmenci, Finans Direktörü
Ahmet Karabınar, Bilgi İşlem ve
Operasyon Direktörü Ahmet Göker ile
otobusbankasi.com’un sektöre
sağlayacağı faydaları konuştuk.
Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir
sistem oluşturduklarını belirten Genel
Müdür Adnan Değirmenci, “2010
senesinde aldığım otobusbankasi.com
ismini 5 yıl içinde olgunlaştırdım.
Ekibimizi ve sistemimizi kurduk. Bu
sitede otobüs sahibi ile müşteriyi
buluşturacağız. Türkiye genelinde D2
ve B2’ye kayıtlı olan 40 bin turizm
otobüsüne ulaşarak, taşımanın verimli
karlı ve sürdürülebilir olmasını
sağlayacağız. Sistemde Ulaştırma
Bakanlığı’ndan belge almış araçlar
olacağı için kayıt dışılığın önüne
geçeceğiz. Sisteme entegre olan araç
sahiplerinin iş potansiyelini artırarak
sistem üzerinden toplu seyahat planı
içinde olan kişi ve kurumların ihtiyacı
olan otobüs, midibüs ve minibüslerin
en uygun koşullarda, en iyi fiyatlara
temin edilmesini sağlayacağız” dedi.

Yıl sonuna kadar 400 araç 

otobusbankasi.com ile denetleme
mekanizması olarak turizm
taşımacılığının kaliteli yapılmasını
sağlayacaklarını belirten Değirmenci,
“Ulaştırma Bakanlığı’ndan belgeli
olan otobüsün sistemden iş alması

için onay veriyoruz. Biz burada sadece
denetleme mekanizması olarak rol
alıyoruz. Onay verdiğimiz otobüslere
iş teklifleri gidiyor. otobusbankasi.com
sayesinde bir holding çalışanı, bir
banka genel müdürü, internetine girip
sitemiz sayesinde seyahat programını
belirleyip istediği kişi sayısına göre
araç tercihini yapacak. Şu an 20’ye
yakın kayıtlı araç ile hizmet veriyoruz.
2015 yıl sonuna kadar 400 araca
ulaşmak istiyoruz. 2016 yıl sonuna
kadar sisteme kayıtlı araç sayısını
yüzde 10, 2017 yıl sonuna kadar da
yüzde 29 artırmak istiyoruz. 2018-2019
yıllarında da kalan araçları sisteme
kazandırmak istiyoruz. Sisteme
katılan her araçtan yaptıkları iş
karşılığında yüzde 10 hizmet bedeli
alacağız” diye konuştu.

Atıl kapasite bitecek 

Platform sayesinde turizm
otobüslerinin atıl kapasiteden
kurtulacağının ve turizm otobüsçüsüne
daha kolay iş bulma konusunda
yardımcı olduklarının altını çizen
Değirmenci, “Müşteri ile otobüsçünün
trafiğini yönetiyoruz. Kamuya büyük bir
yarar sağlıyoruz. Korsan taşımacılığı da
bir şekilde bu sistem üzerinden
engellemiş oluyoruz.
otobusbankasi.com aynı zamanda
hizmet kalitesini artırarak, tüketiciyi de
koruyan sistem olacak” ifadelerini kullandı.

80 ilde temsilcilik 

10 kişilik bir ekip ile yola
çıktıklarını, bu sayının zamanla
artacağını dile getiren
Değirmenci, “Bilgi İşlem
Müdürümüz Ahmet Bey, sistemin
internet üzerinden bütün akışını
denetliyor. Toplam 10 kişilik bir
ekiple çalışıyoruz, ama bu, ekip
sahadaki pazarlama elemanları ile
artacak. Ekibimiz araç sahiplerine
ulaşmak için sahaya gidecek,
sistemi anlatacaklar. İstanbul
dışında ilk etapta Ankara, İzmir ve
Antalya’da bölge müdürlükleri
açıp Türkiye’nin diğer illerinde de
temsilcilikler açmayı planlıyoruz.
Araç sahiplerinin öncelikli bu

sistemi öğrenmesi gerekiyor. İstanbul
Otogarı’nda, İstanbul ve Ankara’nın
turistik bölgelerinde araç sahiplerine
birer broşür dağıtacağız” dedi. 

Çevreci bir platform 

otobusbankasi.com’un en büyük
özelliklerinden birisinin yeşile olan
saygısı olduğunu vurgulayan
Değirmenci, şunları söyledi: “Yeşile ve
doğaya saygılıyız. Çevreci bir
platformuz. Bunu web sitemizde
belirtiyoruz. Üyelikler sistem
üzerinden otomatik yapılacağı için
burada kağıt israfını da ortadan
kaldırıyoruz.” 

Puanlama sistemi 

otobusbankasi.com Bilgi İşlem ve
Operasyon Direktörü ise Ahmet Göker
ise oluşturdukları puanlama sistemi ile
sistemde temiz ve kaliteli otobüslerin
iş yapabileceğini belirterek,
“Operasyon kısmında, otobüslere hem
biz hem de müşteriler puan verecek.
Bizim ekibimiz kayıtlı olan her
otobüsü gidip yerinde denetleyecek.
Müşteri seyahat bittikten sonra
otobüsün temizliğinden otobüsçünün
davranışından puan verecek. Böylece
temiz otobüslerin sistemde kalması
sağlanacak. Bir anlamda özdenetim
yaparak Ulaştırma Bakanlığı’na da
destek veriyoruz” dedi. 

Sektörle iç içeyiz 

otobusbankasi.com Finans
Direktörü Ahmet Karabınar da kamu
faydası gözeten, müşteri ve turizm
otobüsçüsünün birbirine kolay
ulaşabildiği bir sistem
oluşturduklarını belirterek,
“otobusbankasi.com olarak birçok
sektör ile birlikteyiz. Bugüne kadar
kayıt dışı yapılan taşımacılık vardı.
Bizim getirdiğimiz sistemle taşımacılık
kredi kartı kanalı ile yapılacağından
kamu tarafında bunlar faturalanacak,
böylelikle vergi kaçağını da önlemiş
olacağız” dedi. ■

Turizm otobüsçüsünü müşteri ile buluşturan platform

www.otobusbankasi.com

Adnan Değirmenci

Ahmet

Karabınar

Ahmet

Göker

İzmir Toplu Taşımacılık

ve Servis Hizmetleri

Derneği

İsmail

Cirit
Özer

Bür

■ Caner ÖZCAN
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Filosunda 50’si öz mal olmak
üzere 100’e yakın araç
bulunan Özkaymak Turizm 8
Neoplan Tourliner yatırımı ile
sezona hızlı girmeyi
hedefliyor. Bu yıla yönelik 2
milyon yolcu taşıma hedefi
belirleyen firmanın, yıl
içerisinde yapacağı toplam
yatırım 25 adede çıkacak.  

Karayolu yolcu taşımacılığı
sektöründe 55’inci yılını
kutlayan Özkaymak Turizm,

yeni yatırımlarla hedeflerini de
büyütüyor. Özkaymak Turizm
Yönetim Kurulu Üyesi Özkan
Özkaymak, 2015 yılında 2 milyon
civarında yolcu taşımak istediklerini
belirterek, “Yeni hatlarla birlikte bu
yıla yönelik belirlediğimiz 2 milyon
yolcu hedefini gerçekleştireceğimize
inanıyoruz. Bu hedef doğrultusunda
yeni otobüs yatırımları yapıyoruz. 8
adet Neoplan Tourliner otobüsü
filomuza kattık. Sezon içerisinde bu
sayı 25’e çıkacak. Filomuzdaki araç
sayısı 50’si özmal olmak üzere 100’ü
bulacak” dedi. 

Özkan Özkaymak, firma
bünyelerinde Konya yöresinin bireysel
otobüsçüleri ile çalışmaya da açık
olduklarını belirtti. 

MAN otobüslerinden
memnunuz 

Filolarındaki özmal araçların
yüzde 95’inin MAN ürünlerden
oluştuğunu belirten Özkan Özkaymak,
“Son beş yıldır kullandığımız MAN
otobüslerin işletme maliyetlerinde
sağladığı avantajlar, rahatlık ve konfor
ve verimlilik düzeyinden
memnuniyetimiz yeni
yatırımlarımızın da bu yönde olmasını
sağladı” dedi. 

Yeni hatlar açılıyor 
Hizmet verdikleri il sayısının halen

36 olduğunu, yeni açılacak hatlarla
birlikte bu sayının 45’in üzerine
çıkacağını da belirten Özkan
Özkaymak, “Konya merkezli Şanlıurfa,
Gaziantep, Adana, Mersin, Silifke,
Anamur, Alanya, Manavgat, Serik
Antalya hatlarını hizmete açtık. 17
Nisan itibariyle de Alanya-Karabük,
Zonguldak, Alanya-Samsun, Alanya-
Kastamonu-Amasya,
Antalya-Kırşehir-Yozgat, Antalya-
Erzurum ve Antalya-Şanlıurfa
hatlarını hizmete açtık. 1 Mayıs
itibariyle de İstanbul-Kütahya-Afyon,
Antalya, Serik, Manavgat, Alanya,
Gazipaşa, Anamur hatlarını hizmete
açacağız. Sezonla birlikte yine Konya
merkezli Batı Karadeniz yoğunluklu
Kastamonu, Zonguldak, Karabük
hatlarımız hizmete girecek. Bu hatlar

sezonluk olmayacak, devamlı olacak.
Ege Bölgesi’ne yönelik yeni hat
planlamalarını da yapıyoruz” dedi. 

1000’in üzerinde çalışan 
Özkaymak Turizm’in büyürken

yeni istihdam olanağı oluşturarak da
katkı sağlamaya devam ettiğini ifade
eden Özkan Özkaymak, “Şu anda
otobüs grubu olarak 700’ün üzerinde,
dış acenteler de katıldığında 1000’in
üzerinde çalışana sahibiz. Özkaymak
grubunda ise çalışan sayısı 3000’in
üzerinde” dedi. ■

4 ❭❭Yolcu Taşımacılığı

İstanbul - İzmir kısaldı

Özkaymak Turizm 
8 Neoplan Tourliner aldı 

Deniz ve kara seyahatlerinin iki
kuruluşu İDO ve Metro,
gerçekleştirdikleri işbirliğiyle
İstanbul-İzmir arasındaki entegre
taşımacılık hizmetlerini 13 Nisan
2015 Pazartesi gününden itibaren
başlattılar. 

Operasyonu Metro tarafından
yürütülen ve İDO’nun Yenikapı-
Bandırma arası deniz ayağını

karşıladığı yeni seferler sayesinde,
İstanbul-İzmir arasındaki yolculuk süresi
yaklaşık 2,5 saat kısalıyor. Bu entegre

sistemi sayesinde önümüzdeki günlerde
Ege bölgesinde İzmir dışındaki diğer
lokasyonlara da seyahat imkanı
sağlanacak.

Yolcular İDO’nun hızlı feribot hatlarıyla
Yenikapı-Bandırma arasında seferlerini
tamamladıktan sonra Bandırma-İzmir
arası yolculuklarını Metro Turizm’in
otobüsleriyle gerçekleştiriyorlar. Entegre
taşımacılık hizmeti Metro yönetiminde
geliştirilirken, İDO da Bandırma’ya
promosyonlu ve uygun fiyatlı biletlerinin
satışını gerçekleştirerek yolculara katkıda
bulunuyor. 13 Nisan tarihinde başlayan
entegre hizmet sayesinde, yaklaşık 9 saat
süren İstanbul-İzmir seyahati, 6.5 saate
iniyor. ■

İDO, Metro ile entegre taşımacılık hizmetine başladı 

27 Nisan - 3 Mayıs 2015

Özkan
Özkaymak

Volkswagen İzmir bayii
Vosmer yeni ticari araç
modellerini İzmir’de servis

ve turizm taşımacılığı yapan firma
sahipleri ve sektördeki etkin sivil
toplum kuruluşları başkan ve
yöneticilerinin katıldığı seçkin bir
davetli grubuna tanıttı. Yeni
Caravelle, Transporter ve Crafter
modelleri İzmir’de taşımacılık
konusunda önde gelen şirketlerine
tanıtıldı.

Yemeğe,  İzmir Otobüsçüler ve
Umum Servis Araçları İşletmecileri
Odası Başkanı Hasan Basri
Bostancı, Ege Turizm Taşımacıları
Derneği (Egeturder) Başkanı ve
Cirit Turizm sahibi İsmail Cirit,
İzmir toplu taşımacılık ve Servis
Hizmetleri Derneği (İZTAD)
Başkanı ve Özikizler sahibi Özer
Bür, Egeturder Genel sekreteri
Kenan Gülay, Egeturder ve İztad
yönetim kurulu üyeleri Özaltın

turizm sahibi Coşkun Altın,
Özseçkin  turizm Sahibi Erkan
Özseçkin, Karadeveci turizm hakkı
Karaddeveci, Günaydın Turizm
Mehmet Günaydın, Esenli Turizm
Koray Esenli, Kasapoğlu Turizm
Faruk Balcı, Dramalı Turizm Ali
Gül, Parlayan Yıldız Turizm
Süleyman Kumaç,
Güçbirliği Turizm
Rıdvan Koç,
Kabacık Turizm
Derviş Kabacık,
İZTAD Sekreteri,
Osman Ziya Güler,
Ruşen Turizm
Ruşen Eşref
Kuruşçular gibi
İzmir’in önde
gelen
taşımacılarından
oluşan seçkin
davetli grubu
katıldı. ■

Volkswagen İzmir’de
yeni modellerini tanıttı

İsmail
Cirit Özer

Bür
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Yeni Safir araçlar hem
şehirlerarası hem turizm
taşımacılığı alanında
hizmet veren firmaların
yatırımlarında öncelikli
tercih olmaya devam
ediyor. Temsa bayisi Ant
Oto’nun gerçekleştirdiği
satış ile Sena Tur filosuna
2 Safir, Yol Seyahat (Yol
Şirketler Grubu) ise 1 Safir
aldı.

1
994 yılından beri turizm
taşımacılığı alanında
hizmet veren Sena Tur

tarafından alınan 2 Safir Temsa
Bölge Satış Yöneticisi Sonat
Demirci ve Ant Oto İstanbul
Satış Müdürü Şafak Kıyar
tarafından firma yetkilileri
Mehmet Güven ve Ziya
Karabay’a teslim edildi. 

Beklentilerimizi karşıladı,
tercihimiz yine Safir oldu 

Nisan ayı ile birlikte turizm
taşımacılığı alanında
hareketliliğin yaşanmaya
başladığını belirten Mehmet
Güven ve Ziya Karabay, “Bu yıl
turizm sezonuna yönelik
beklentilerimiz çok büyük. 21
yıldır bu alanda hizmet veren
firmamız hizmet sürecinde
kalite ve güvenlikten taviz
vermeden rekabet yarışını
sürdürüyor. Kalite ve güvenlik
düzeyini teknolojik ve
donanıma sahip yeni
otobüslerle üst seviyeye
taşımanız mümkün. Ayrıca
yaptığınız yatırımda işletme
sürecinde aracın size maliyet
avantajı sağlaması da çok
önemli bir unsur. Temsa Safir
araçlar filomuzda zaten yer
alıyor. Yeni aldığımız araçlar ise
Metro Turizm filosunda hizmet
verecek. Safir araçlar güvenlik,
kalite ve düşük yakıt tüketimine
yönelik beklentilerimizi çok iyi
karşıladığı ve bunu
kullandığımız araçlarda çok iyi

görebildiğimiz için yeni yatırım
sürecinde tercihimiz oldu ve
filomuza dahil ettik. Yeni otobüs
yatırımlarına yönelik
planlamalarımız sürüyor” dedi. 

İşbirliğimiz sürecek
Temsa Bölge Satış Yöneticisi

Sonat Demirci, Sena Tur’un
turizm taşımacılığı alanın öncü
firmalarından olduğunu
belirterek, “Sena Tur 21 yıllık
süreç içerisinde gelişimini
kesintisiz sürdüren bir firma.
Hizmet sürecinde sağladığı
yüksek kalite onun başarısında
en önemli etken. Sena Tur Safir
araç yatırımını ilk kez yapmıyor.
Araçlardan duydukları
memnuniyet yeni yatırım
sürecinde de Temsa markasını
öne çıkartıyor. Bu bize mutluluk
veriyor. Araçların turizm
sezonunda firmaya hayırlı
olmasını ve bol kazanç
getirmesini diliyoruz.
İşbirliğimizin sezon içerisinde
yeni yatırımlarla devam
edeceğine inanıyoruz” dedi. ■

2
009 yılından beri şehirlerarası yolcu
taşımacılığı alanında hizmet veren Yol
Seyahat filosuna 1 Safir otobüs aldı. Araç,

Temsa Bölge Satış Yöneticisi Sonat Demirci ve
Ant Oto İstanbul Satış Müdürü Şafak Kıyar
tarafından Yol Seyahat firma sahibi Cahid
Okan Karakoçan’a teslim edildi. 2009 yılında
Bartın merkezli olarak şehirlerarası yolcu
taşımacılığı alanına adım attıklarını belirten
Cahid Okan Karakoçan, “Sektörümüzdeki
yenilikleri takip edip, gelişen teknolojiye uyum
sağlamak ve bunu yaparken de güvenliği en
önde tutmak bizim hep ilkemiz oldu. Bu
anlayışla hizmet sürecini oluşturmanın
karşılığını da yolcu talebi ile de alıyoruz.
Okulların tatil olmasına ve sektörün yüzünü
güldüren sezonun başlamasına çok az bir süre
kaldı. Bizde bu süreçte filomuza yeni Safir araç
almaya karar verdik. Hem işletme maliyetinde

sağladığı avantajlar hem de üst düzeydeki
konforu ve teknolojisi bizi bu tercihe yöneltti.
Hedefimiz sezonda müşterilerimize en iyiyi,
en güzel hizmeti verebilmek” dedi. Temsa
Bölge Satış Yöneticisi Sonat Demirci,
şehirlerarasında otobüs firmalarının en
önemli önceliğinin düşük yakıt tüketimine
sahip araçlar olduğunu belirterek, “Artan
maliyetler şehirlerarası otobüs firmalarını
daha iyi işletme avantajı sağlayan araçlara
yöneltiyor. Yol Seyahat sektöre 6 yıl önce adım
atan ancak hizmet sürecinde oluşturduğu
kalite anlayışı ve maliyetleri ile yönetmesi ile
büyümesini istikrarlı şekilde sürdürün bir
firma. Temsa Safir tercihi de bu noktada bizim
için çok önemli. Sayın Cahid Okan
Karakoçan’a teşekkür ediyor ve Safir
aracımızın hayırlı olmasını ve bol kazanç
getirmesini diliyoruz” dedi. ■

Sena Tur ve Yol Seyahat’in
tercihi Safir 

Yol Seyahat

Sena Tur

Temsa, yılın ilk strateji
toplantısını Genel Müdür
Dinçer Çelik’in liderliğinde
her bölümden yönetici ve
çalışanların katılımıyla
gerçekleştirdi. Temsa’yı
geleceğe taşıyacak yeni-
likçi ve girişimci fikirler-
den, şirket kültürü ve
iklimine kadar birçok otu-
rumun gerçekleştirildiği
toplantıda, “Bu Aşk Bit-
mez” teması Temsa çalı-
şanlarının sloganı oldu.

T
oplantıya katılan Genel
Müdür Dinçer Çelik,
“2014 yılında hem

pazarda beklentilerin üzerinde
büyüdük, hem de iki ürün
grubunda pazar liderliğini elde
etmenin mutluluğunu yaşadık.
Tabi bu tüm çalışanlarımızın, iş
ortağımız olan bayilerimizin,
yetkili servislerimizin özverili
ve yoğun bir çalışma enerjisi ve
isteği ile elde edildi. Bu enerji
ve istekle bu yıl sahada geçen
yıldan daha dinamik ve daha
fazla müşteri odaklı bir

Temsa’yı göstereceğiz. Daha
fazla müşteriye dokunmaya ve
bununla birlikte pazar payımızı
büyütmeye devam edeceğiz”
dedi.

Sahayı en iyi dinleyen
ekibiz ve öyle de
kalacağız

“2015’in ilk üç ayında da
elde ettiğimiz seviye bizim
doğru bir strateji ve planlama
içinde olduğumuzu gösteriyor”
açıklamasını yapan Temsa
Genel Müdürü Dinçer Çelik,
“2014’teki başarı ve bu yıl
artarak devam eden bu süreç
bize geleceğe hazırlanmak için
büyük enerji veriyor. Müşteri
taleplerinin hep önünde
olabilmemiz, bu değişime ayak
uydurabilmemiz sahayı  sürekli
dinlemekle, sürekli sahada
olabilmekle mümkün. Biz
sahayı en iyi dinleyen, gözleyen
bir ekip olduğumuza
inanıyoruz. Öyle de kalacağız.
Onun için de yepyeni ürünler
üretmeye, müşterilerin
beklentilerini en hızlı şekilde
hayata geçiren marka olmaya
devam ediyoruz. Sağladığınız
katkılar, gösterdiğiniz özverili

çalışmalar için burada olan,
olmayan tüm çalışanlarımıza
teşekkür ediyorum ve bu
toplantının teması olarak
seçilen “Bu Aşk Bitmez”
sözünü her aksiyonumuzda,
her adımımızda yaşadığımızı
görmek hepimizi çok mutlu
ediyor” diye konuştu.  

Temsa’yı bitmeyen bir
aşkla geleceğe
hazırlıyoruz

İnsan Kaynakları Grup
Müdürü Erhan Özel, bu
toplantının teması olarak
belirledikleri “Bu Aşk Bitmez”
sözünün ekip ruhuyla
çalışmanın getirdiği bir duygu
ile seçildiğini belirterek,
“Temsa da çalışmak, Temsa
ekibinde yer almak her
çalışanın, her yöneticinin gurur
duyduğu ve aşkla bağlı olduğu
bir iş sürecini oluşturuyor.
Temsa ekibinde yer alacak
kişileri de bu duyguyu ilk
adımda hissedenler arasından
seçiyoruz. Çünkü ekip olarak
bütün süreçte herkesi dahil
eden bir iş ortamı içerisinde
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Bu toplantı ile çalışanlarımızla

bir araya gelerek, gelecek
planlarımızı birlikte
belirlediğimiz ve başarı
hikayelerimizi paylaştığımız bir
ortam oluşturduk.  Hep birlikte
bitmeyen bir aşkla Temsa’nın
geleceğini birlikte
şekillendiriyoruz” dedi. 

Satış sonrası hizmetlerin
proje ve çalışmaları 

Temsa strateji toplantısında
satış sonrası hizmetlerin proje ve
çalışmalarına büyük yer verildi.
Satış Sonrası Hizmetler olarak
Temsa’nın son yıllarda iyi bir ivme

kazandığı Amerika pazarındaki yeni
saha ve sistem yapılanması ve bu
pazardaki son kullanıcıya yönelik
yapılan çalışmaların yanı sıra
Avrupa ve Avrupa dışı odak
pazarlardaki servis ağının
genişletilmesi ve geliştirilmesi
konularındaki çalışmalar paylaşıldı. ■

TEMSA, 2015’te sahaya odaklandı
Yılın ilk strateji toplantısı “Bu Aşk Bitmez” teması ile gerçekleştirildi.
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Mustafa
Yıldırım
TOF Tüm Otobüsçüler 
Federasyonu Genel Başkanı

Otogar sorunları,
çözüm bekliyor

Güncel konulardan biri olan Ataşehir
Otogarı, ulusal medyada gündeme
geldi. Ben bu çalışmaları takip eden

sorumlu bir insan olarak, İspark yöneticileri ile
görüştüm. Bunun bir yöneticinin zamansız
konuşmasından kaynaklandığını, Anadolu
yakası ile ilgili sorunun halen devam ettiğini,
Temmuz ayına kadar da kazma vurabilmek için
hazırlık yapıldığını söylediler. Biz önümüzdeki
günlerde, muhtemelen 29 Nisan’da İspark
yönetimi ile bir kez daha bir araya gelmeye
çalışacağız. Anadolu yakası otogar sorununu
konuşacağız. Yalnız, Ataşehir’deki yer
değişebilir, Samandıra tarafına gidebilir.
Belediye orada, yan yol ile erişilen 50 dönüm
bir arazi aldı. 

Otogar sorunu Türkiye genelinde
Mersin ve Çorum’da sektörün yaşadığı

sorunlar devam ediyor. TOF olarak, yeni
dönemde otogarların yapım ve işletimi ile ilgili,
süreçlere müdahil olmaya çalışıyoruz. Projelerin
doğru yapılması, konumlandırılmanın doğru
yapılması konusunda; Ulaştırma Bakanlığı,
Şehircilik Bakanlığı, sivil toplum örgütlerimiz
üniversiteler ve ilgili belediyelerle görüşülerek,
otogar projelerinin ulaşım sisteminin birer
halkası olduğu gerçeğinden hareketle, Bakanlık
müdahalesi gerektiğine vurgu yaptık. Bu konuda
da ısrarımıza devam edeceğiz. Otogar
projelerinin, belediyelerin hür iradesine
müdahaleyle değil, ulusal ulaşım ve şehircilik
sisteminin birer halkası olarak ilgili bakanlıklar
tarafından onaylanması önemli.  Bunun için
bunların içinde yaşayacak insanların ve mesleki
SKT’ların görüşlerinin alınması, ihtiyaca göre
otogar yapılması önemli. Otogarlar 3 yılda bir
ihaleye çıkmamalı, müktesep haklar korunmalı,
otogarların maliyetleri ve işletme giderleri
belirlenmeli, tüm hesaplar şehrin nüfusu ve
nüfus hareketleri dikkate alınarak yapılmalı. Çok
gösterişli, çok şova dayanan projeler, sonuçta
bize fatura ediliyor. Biz bu faturanın altından
kalkamıyoruz. Bugün Mersin’de yaşananlar hem
sektör adına hem de Mersin adına birer utanç
belgesidir. 

Sorun tek, çözüm belli
Orada bir tek sorun var: Mersin’de otogar

yapılırken neden bize sorulmadı? Kiralarımızın
10 katına 20 katına çıkarılması, kabul edilebilir
bir durum değil. Çünkü biz, böyle bir kazanç
elde etmiyoruz. Meseleye böyle bakılması
lazım. Bütün belediyeler, Ulaştırma Bakanlığı ve
Şehircilik Bakanlığı ile bizler bir araya gelerek,
bu konuda şehir plancılarından da mimarlardan
da görüş alıp otogar projelerine destek
verebiliriz. Yeter ki meslektaşlarımız zarar
görmesinler, sıkıntı çekmesinler, otogar
işletmeleri çok pahalı olmasın ve otobüsçü
zarar görmesin. Biz bunu hak olarak görüyoruz.
Bu mesleğin kazanç limitleri bellidir. Otogarlar
belediyenin elinde ateşlenmeye hazır bir
bombadır aslında. Yanlış yapılırsa, yanlış
sonuçlar alınır. Esnaf ile karşı karşıya gelirsiniz.
Otobüsçüye ayrı bir sınıf olarak bakılması doğru
değil. Biz, meslektaşlarımız adına hak arıyoruz,
doğru iş yapılmasını istiyoruz. Bu nedenle, bu
yapının katılımcı anlayış ile projelendirilmesinin
ve bunların ulusal sistemin halkası olarak kabul
edilmesinin takipçisi olacağız. TOF’un en
önemli hedeflerinden biri budur.

İstanbul’da sular duruluyor
İstanbul’daki otogarlar, cep terminalleri

belediye tarafından yanlış da olsa dillendirildi.
Bunları takip ediyoruz. Bunlarla ilgili bilgileri,
biz sektörümüzün ihtiyacı olarak Sayın
Topbaş’a, sunduk. Kendisi de büyük bir özveri
ile bunları kabul etti, yetkililerine talimat verdi.
Biz, ne zaman çağırılırsak görüşümüzü sunmak
üzere emre hazır olduğumuzu söylüyoruz.
Yanlış yapılmaya kalkıldığında da gerektiğinde
müdahil de oluruz. Alibeyköy örneği güzel bir
örnektir. Buna benzer örnekleri bu sektörün
çoğaltması gerekir.

Turizm taşımacılarının sıkıntıları var
6 Mayıs’ta İstanbul Ticaret Odası

çerçevesinde turizm taşımacılarıyla bir Zümre
toplantısı yapılacak. İstanbul için de turizm
sezonu geldi. Galataport projesinden dolayı
kurvaziyer turizminin yapılabileceği alanın üçte
ikisi gitti, üçte biri kaldı. İstanbul, üçte birlik
alanda kurvaziyer interlandını yönetemez… Bu
sıkıntıya bir an önce çözüm bulunması lazım. 

Sezona giriyoruz, seçim atmosferindeyiz.
Hareketlilik kat sayısı çok yüksek olacak.
Meslektaşlarımızın rekabeti bir an önce
bitirmesi ve makul mantıklı ücretlerle
taşımacılık yapması, kazasız belasız bir
yolculuk ile sonuçlandırması, hepimizin
dileğidir. Tüm meslektaşlarımıza bir mesaj
iletmek istiyorum: savaşmayalım, sevişelim.

Muğla Belediye Başkanı’ndan cevap
bekliyoruz

Bodrum yarımadası ile ilgili sıkıntıyı daha
önce gündeme getirmiştik. Bodrum’a giden
şehirlerarası otobüslerin Torba sapağında
yapılacak otogardan tüm yarımadaya ortak
servis ile dağıtılması lazım. Yani Yarımada içine
tarifeli otobüslerin girişinin engellenmesi lazım.
Konuyla ilgili olarak Muğla Büyükşehir Belediye
Başkanlığına yazı yazdım. Muğla Büyükşehir
Belediye başkanımıza buradan saygılarımı
iletiyorum, lütfen bu konuya müdahil olsunlar.
Cevaplarını bekliyoruz. Yardımcı olmaya,
sektörün ihtiyaçlarını anlatmaya hazır
olduğumuzu ifade ediyorum. 

Herkese iyi haftalar diliyorum. ■

Ticari araç pazarındaki sıfır araç
satışındaki hareketlilik, ikinci el
pazarına da yansıyor. Mercedes-
Benz Türk ikinci el
faaliyetlerinden Sorumlu Genel
Müdür Osman Nuri Aksoy,
“2015’in ilk üç ayında 1341
adetlik satış rakamına
ulaşıldığını belirterek, “2014’ün
ilk üç ayında 870 olan satış
adedi 1341‘e çıktı ve yüzde 55
civarında bir büyüme elde etmiş
durumdayız” dedi. 

Mercedes-Benz Türk, 21 Nisan
Salı günü, ikinci el pazarına
yönelik bir değerlendirme

toplantısı düzenledi. İkinci el
faaliyetlerinden Sorumlu Genel
Müdür Osman Nuri Aksoy, BusStore
Kısım Müdürü Haluk Burçin Akı,
TruckStore Kısım Müdürü Tolga
Bilgisu, USED1& El.2 Kısım Müdürü
Faruk Özer’in katılımıyla gerçekleşen
toplantıda 2014 ve 2015’in
değerlendirilmesi yapıldı.  

200 milyon Euro ciro 

Mercedes-Benz Türk olarak ikinci

el faaliyetlerine 7 yıl önce
başladıklarını belirten Osman Nuri
Aksoy, “2014 yılını yüzde 12 büyüme,
4088 adetlik satış ve 200 milyon Euro
ciro ile kapattık. Toplamda 10 bin
adetlik bir işlem hacmine ulaştık. 50
kişilik uzman bir ekibimiz var. Biz artık
bayiler üzerinden genişlemek ve
büyümek istediğimiz için merkez
ekibimizin sayısını artırmıyoruz” dedi. 

2014 seviyesini geçeceğiz

Aksoy, 2015’in ilk üç ayında
gerçekleşen rakamlarla ilgili bilgiler de
verdi: “İlk üç ayı 1341 adetlik bir seviye
ile kapattık. Geçen yıl bu seviye 870

adetti. İşlem hacmi 3000 adet
civarında. Bu seviye geçen yıla göre
yüzde 55 civarında bir büyümeyi işaret
ediyor. Hedefimiz geçen yıl gibi
bitirmek ama bu yılı 2014’ün çok
üzerinde kapatacağımız görünüyor.
Çok hareketli geçiyor. Ciroyu çok daha
üst noktaya taşımak istiyoruz. Amaç
ikinci el ticareti yapmak değil, sıfır
satışına katkıda bulunmak.” 

Hız ve güven başarıyı getirdi  

Başarının faktörleri güven ve hız
olduğuna dikkat çeken Aksoy,
“Müşterinin bu iki noktada
beklentilerini karşılayabilecek konuma

geldik. Hız konusunu hala geliştirmeye
çalışıyoruz. 31 Aralık 2014’te bir
müşterimiz saat 15.30 da otobüs
almaya karar verdi ve gelip saat
17.30’da aracını aldı gitti. Biz bu hızı
ve güveni sağlamış durumdayız. 7 yıl
önce, bu, ancak iki günde mümkün
olabilirdi. İki saat bile hala bizi mutlu
etmiyor, bunu nasıl daha da
hızlandırabiliriz diye araştırıyoruz.
Özellikle kamyon ve otobüs satmak
isteyen artık TruckStore ve BusStore
internet sitesine girmeden veya
sormadan araç alıp satmıyor; bu artık
kesin” dedi. ■

ALT TAKAS YAPMA ORANI ARTIYOR 
Osman Nuri Aksoy, “Nakitle gelen ve otobüs

alan sayısı giderek azalıyor. Gelen bir kişi, ‘bende
şu model bir otobüs var, bunu verip şu modele
geçeyim’ diyor. 2003 model aracı verip, 2007
modele geçiyor. 2007 verilip, 2011 alınıyor. Alt
takas giderek daha çok kullanılan seçenek haline
geldi. 30-40 bin Euro ile 403 mertebesine kadar
geliyor. 403’ler servislere gidiyor. 403’lerin
çalıştığı hatta 2006 Travego araçlar çalışmaya
başlıyor. Bu döngü devam eder. Altta sıkışmalar
başladıkça yukarıya doğru zincir olarak ilerliyor.
Otobüs pazarındaki birikimin alttan bir şekilde
boşaltılması lazım. Yeni araç pazarı tamamen
takasla dönüyor. Bundan beş sene önce böyle
değildi” dedi. ■

Mercedes-Benz Türk ikinci el faaliyetlerinde 2015’in ilk üç ayında yüzde 55 büyüdü

1341 adet ikinci el otobüs,
kamyon ve hafif ticari araç satışı  
11334411  aaddeett  iikkiinnccii  eell  oottoobbüüss,,
kkaammyyoonn  vvee  hhaafififf  ttiiccaarrii  aarraaçç  ssaattıışşıı  

En önemli önceliklerinin
güven unsuru olduğunu
belirten TruckStore Kısım

Müdürü Tolga Bilgisu,
“Oluşturduğumuz standartlarla
ikinci ele farklı bir yaklaşım
getirdiğimize inanıyoruz.
TruckStore global bir marka. 15
ülkede 31 ayrı lokasyonda
hizmet veriliyor. 2009 yılında
faaliyete başladığımız yıl 101
araç satışı yaptık. 2014 yılında,
satışımızı 23 kat artırarak 2997
noktasına getirdik. Toplam
hacme baktığımızda 5 bin
adetlik alım satım hacmi
yaratmışız. 2014 yılına kadar ise
7580 adedin üzerinde araç satış
gerçekleştirmişiz. 16 binlere
gelen bir işlem hacmi
yaratmışız. 2014 yılında bir
önceki yıla göre satışta yüzde 30
büyüme işlem hacminde toplam
yüzde 40 büyüme elde ettik”
dedi.

Yüzde 41 büyüdü 
2015’in ilk çeyreğinde bir

önceki yıla göre yüzde 41’lik bir
büyüme gerçekleştirdiklerini
belirten Tolga Bilgisu; “İyi
gidiyoruz. Sektörde çok önemli
bir kavram olan bilinirlik
düzeyinde önemli bir noktaya
geldik. Bir örnek vermem
gerekirse, telafüz edilirken
Trückstore’den TruckStore
noktasına geldik. Bizi bilmeleri,
en azından telafüz edebilmeleri
bu açıdan çok önemli” diye 

100 milyon Euro 
Daimler bünyesinde, üç

senedir sabit bir şekilde,
Almanya’dan sonra ikincilik
koltuğuna oturduklarını da
vurgulayan Bilgisu, “15 ülke
arasından ikincilik noktasına
gelmek çok önemli. Bizi açık ara
farkla geriden İspanya takip
ediyor. Onu İngiltere ve Fransa
izliyor. 200 milyon Euro’nun 100
milyon Euro’su kamyon
operasyonundan geliyor.
Çekiciden, treylere tüm marka
tip ve modelde, her yaşta araç
alım ve satımı yapıyoruz” dedi. 

Pazarda başarının sırrı hız 
Değer zinciri içerisinde

eksik halkaları tamamladıklarını

belirten Bilgisu, “Sigortası,
finansmanı, kaskosu, garantisi,
satış sonrası bakım paketleri ile
değer zincirinde eksik halkaları
tamamlıyoruz ki, müşterilerimiz
ihtiyaçları doğrultusunda tek
noktadan hizmet alabilsin.
Başarının kriterleri nedir
dediğimizde; en önemli nokta
hız. Bir müşteriyi fazla
oyalamamanız, hızlı olmanız
lazım. Aynı gün içinde bir aracın
alımını, satışını yapabiliyoruz,
iki saat içinde parasını
gönderebiliyoruz. Bu anlamda
bir farklılık yaratmaya
çalışıyoruz. Bunu bayilerimizle
birlikte yapıyoruz. Biz şanslıyız,
kemikleşmiş bir netvorkümüz
var” dedi.

Sahadayız, kapı kapı
dolaşıyoruz 

Sürekli sahada olduklarını,
neredeyse kapı kapı
dolaştıklarını da vurgulayan
Tolga Bilgisu, “Biz
müşterilerimizle doğrudan
temas etmeye özen
gösteriyoruz. Bunu pazarlama
aktiviteleri ile doğru noktalarda
marka ve ürünü tanıtarak
yapmaya çalışıyoruz. Onlara
telefonla değil, yüz yüze
ulaşmaya çalışıyoruz.
İhtiyaçlarını dinliyor ve bu
ihtiyaçlara yönelik ne gibi
çözümler üretebiliriz çabası
içinde oluyoruz. Sürekli
sahadayız, neredeyse kapı kapı
dolaşıyoruz. 2014 yılı sonunda 9
ayrı lokasyonda satış noktamız
varken buna 2015’te Kocaeli,
Gaziantep ve İstanbul’da bir

nokta daha ekleyerek 12’ye
çıkardık” dedi.

30 il, 75 lokasyon…
“Sahadayız ve sahada

olmaya devam edeceğiz”
vurgusunu yapan Tolga Bilgisu,
“Türkiye’de gitmediğimiz şehir
kalmadı. En güncel etkinliğimiz
roadshow organizasyonunu,
Nisan’da başlattık, Haziran
ayının ortasına kadar devam
edecek. 30 ilde 75 lokasyonda
müşterilerimize ‘merhaba’
demeye gidiyoruz” dedi.

Garanti farkı 
Tolga Bilgisu, müşteriye

sundukları garanti seçenekleri
ile de fark yarattıkları belirterek,
“Türkiye’de bir ilk 6 yaş ve 1
milyon km’ye kadar her tip ve
modelde araca aktarma
organlarında sınırsız bir garanti
imkanı sunuyoruz. Bunlar
seçilmiş altın ve gümüş
kategorilerimiz içerisinde
değerlendiriliyor. Bunun yanı
sıra uzatılmış garanti sistemiz
de var. Bu sadece Mercedes-
Benz marka ürünler için geçerli”
dedi.

TruckStore 2015 hedefi 
Bilgisu, 2015 yılında 6 binler

seviyesine gelen bir işlem hacmi
ve 2600-2700 satış hacmi
hedeflediklerini belirtti:
“Mercedes-Benz Türk’te ikinci
el operasyonu 2008 ve 2009’da
hayal değildi, ama bir hedefti.
Biz bunu değer zincirine kattık.
Gerçeğe dönüştürdük, bu
başarıda katlanarak devam
edecek” dedi. ■

USED1& El. 2 Kısım Müdürü
Faruk Özer, 2014 yılında 1236
adet satış yapıldığını, toplam iş

hacminin ise 2 bin 600’ün üzerinde
olduğunu belirtti. 2015 yılında
rakamların daha da sevindirici
olduğunu ifade eden Özer, “Birincisi,
takas oranına bakıyoruz, ne kadar yeni
araç satıldı, bunun karşılığında ne
kadar ikinci el araç takasa alındı? Takas
oranımız artıyor. Bu da demektir ki,
yeni araç için biz daha fazla katma
değer sağlıyoruz. Müşteriler daha fazla
bizle gelip ticaret yapma eğiliminde.
Diğer önemli nokta: Takasa gelen
araçların ne kadarı Mercedes, ne kadarı
diğer marka. Diğer marka araçlara
baktığımızda bunda da artış var. Bu bizi
daha çok mutlu ediyor. Mercedes
marka araç satıyoruz o bizim
müşterimiz. Ama dışarıdan bir başka

aracı alıp yeni bir Mercedes
verdiğimizde, tamam diyoruz aileye
yeni üyeler katıldı. 

Bayi tarafına baktığımızda 32
lokasyonumuz var. HTA’da faaliyet
gösteren bu bayilerin hepsi ikinci el
ticareti yapıyorlar. Satış noktası
konseptinde çalışan 10 lokasyonumuz
var. Geçen yıl satışların yüzde 80’i aşağı
yukarı bayiler tarafından yapılmıştı. Bu
sene ilk üç aya baktık; adet büyümesi
olmasına rağmen bu oran yüzde 90’a
çıkmış. Bu büyüme nereden geliyor,
tespit ettiğimiz iki nokta var. Birincisi
güven… Müşterilerimiz Mercedes
Benz markasına güveniyor. O yüzden
mesela Erzurum’daki müşteri
görmeden Antalya’daki ürünü satın
alabiliyor. Diğer ikinci nokta iş modeli,
müşterilerden aldığımız geri bildirim.
HTA pazarında müşteri sizden yeni bir

araca bakıp, beğenmeyi, fiyatında
mutabık kalmayı ve ikinci el aracını da
bırakıp aynı anda aracını alıp gitmeyi
bekliyor. Bu sürecin aynı günde olması
servis taşımacısı için önemli. Bu hızı
sağladığımız için müşterimiz çok
mutlu. Öte yandan, hizmet kalitesini
nasıl artırabileceğimizi devamlı
sorguluyoruz. Teknolojiyle, insanların
beklentileri de, rakiplerin verdikleri
hizmetler de değişiyor. Diğer ikinci
konu; bu adetleri nasıl büyütebiliriz?
Nasıl müşterimize daha fazla bu
hizmeti verebiliriz, bunun için ekip ile
beraber çalışıyoruz” dedi. ■

BusStore Kısım
Müdürü Haluk
Burçin Akı, 2014’te

alım satım tarafında
otobüs grubunda yüzde
17 civarında
büyüdüklerine dikkat
çekerek, “BusStore’nin
mevcudiyetinin temel
sebebi; daha çok yeni
araç satışı olabilmesi için
gerekli takas desteğini
vermek. 2014’te 555
adetlik bir satış
seviyesine ulaştık.
Toplamda ise 1200
adetlik bir alım satım
hacmimiz oluştu.
BusStore Daimler
genelinde hem satış hem
de ciro olarak
Almanya’nın ardından
ikinci sırada. Ciromuzun
Almanya’nın da üzerinde
olduğunu söylemek
mümkün. 2000 milyon
Euro cironun 60-65
milyon Euro’su BusStore
operasyonundan geldi”
dedi.

Bayilerin katkısı
büyük 

En çok mutlu
oldukları konulardan
birini; BusStore
markasının bilinirlik
düzeyinin artık çok
yüksek seviyeye gelmesi
olarak açıklayan Haluk
Burçin Akı, “Artık bugün
otobüs sektörü

içerisinde faaliyet
gösterilen nereye
giderseniz gidin, mutlaka
Mercedes-Benz
bünyesinde BusStore’nin
ikinci el otobüs
operasyonu yaptığını
biliyor. Bunda merkez
operasyonun yanı sıra
bayilerin de son derece
büyük katkısı var” dedi. 

Müşteri
memnuniyetini
ölçüyoruz 

Müşteri
memnuniyetini
ölçümlemeye yönelik
çalışmaları da sürekli
yaptıklarını vurgulayan
Akı, “Son 1,5 yıldır
yapılan tüm alım ve satış
sonrasında
müşterilerimiz aranıyor.
Müşteri memnun mu,
memnun değilse neyi
eleştiriyor. Bu bilgiler
toplanıyor ve biz de
bunun ışığında
operasyonumuzu daha
iyi ve daha kaliteli bir
noktaya getirmek için
gayret ediyoruz. Otobüs
alım ve satışı sırasında
ihtiyaç ve beklentiler
değişebiliyor ve biz bu
noktada kendimizi
olabildiğince esnek hale
getirip herkesin
beklentilerine uygun
hizmet vermek için çaba
gösteriyoruz” dedi. ■

TruckStore global bir marka 

BusStore’dan

65 milyon Euro 

Müşteri güven duyuyor

Tolga Bilgisu Burçin Akı Osman Nuri Aksoy Faruk Özer
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Seçimler, vaatler ve
beklentiler

zeki.donmez@tasimadunyasi.com

Dr. Zeki
Dönmez

Eskilerin deyişiyle
ülkemiz seçim sathı
mailinde, yani

günbegün seçime doğru
gidiyoruz. Vatandaşların
oyunu almak isteyen siyasi
partiler, çeşitli konulardaki
siyasi düşüncelerini
açıklayarak seçmeni ikna
etmeye çalışıyor. Seçmen
de oyunu vereceği partiyi
belirlemek için bunları
inceliyor. Bu son cümle
pek doğru olmayabilir. Zira
bazı vatandaşlarımız ne
yazık ki böyle yapmıyor ve
önceki şartlanmışlığıyla
düşünmeden oyunu
kullanıyor; böyle olunca
da, istemediği sonuçlarla
karşılaşması söz konusu.
Bu nedenle ezbere değil,
herkes okuyup dinleyip
düşündükten sonra oyunu
kullanmalı. Aksi halde,
çıkacak sonuçtan ve
karşılaşacaklarından
şikayete hakkı olmaz. Oy
kullanmamak da bu gruba
girer. 

Seçim beyannameleri 
Partiler seçim

beyannamelerini açıklıyor. 
Öncelikle belirtelim ki,

bizim işimiz ulaştırma.
Bunun da bazı kısımlarının
bizim ilgi alanımız dışında
olduğunu düşünürsek;
işimiz taşıma. Yüküyle
yolcusuyla, yurtdışıyla
yurtiçiyle, kentiçiyle
kentdışıyla taşıma. Buna ek
olarak bir de yük
taşımacılığında, taşımanın
daha geniş anlamlısı
diyebileceğimiz lojistik
konusu var tabii. 

Eski günler 
Eskiden hemen her tür

ekonomik faaliyette olduğu
gibi, ulaşımda da devlet
çok etkiliydi. Bu yönüyle
söylenecek çok şey olurdu.
Demiryolu ve havayolu
taşımacılığını tümüyle ve
sadece devlet yapıyordu.
Denizyolunda, bazı küçük
taşımalar hariç, tüm yolcu
taşımacılığı devletteydi.
Böyle olunca da tren, uçak
vapur-gemi gibi araç
yatırımları, bunların
işletilmesinde kullanılacak
personel miktarı, hatta bu
personelin ücretleri ve esas
olarak da bu taşımalarda
uygulanacak bilet ücretleri
vs. tümüyle devlet
tarafından belirlenirdi.
Bunun sonunda da seçimde
söylenecek söz çoktu. 

Bugün 
Artık devlet

taşımacılıkla ilgili pek çok
alandan çekildi.
Demiryolunda da bunun
hazırlıkları sürüyor.
İşletmecilikler serbest
piyasa koşullarına göre
yapılınca devletin ve siyasi
partilerin söz
söyleyecekleri alan daraldı.
Zaman zaman serbest
piyasadan şikayet edilse de
buna karşı taşımacılığı
devlet yapacak gibi
görüşler pek yok. Sadece
işin sosyal yönleri
konuşulabiliyor. Böyle
olunca, siyasi partilerin
beyannamelerde söz
söyleyeceği alanlar
sınırlanıyor. Söz söylenecek
alanlar olarak altyapı,
mevzuat, denetim, Ar-Ge
dahil, sanayi ve teknoloji,
biraz da destek-teşvik
konuları kalıyor. Bunların
tek istisnası gittikçe önemi
artan belediye alanındaki
kentiçi yolcu taşımaları.
Buna da bağlı olarak
ücretsiz veya indirimli
seyahat imkanları öne
çıkabiliyor. 

Karayolunda durum 

Karayolu taşımaları
eskiden beri özel sektör
elinde, ancak devletin
müdahalesi yok değildi.
Mesela yolcu taşımada

ücretler serbest değildi.
Çok değil, daha 20 yıl
kadar önce iller arası
otobüsle yolcu taşıma
ücretleri, sınırla sayıdaki
sivil toplum örgütünce
topluca belirlenip devletçe
onaylanırdı. Sadece en
iyiler bunun üzerine çıkar,
başkaca rekabet pek
olmazdı. Zaten rekabet de,
yapılmaması gereken, kötü
bir şeydi. Bir noktadaki
yolcu veya yük
taşımacılarının kooperatif
adı ile birleşip tekel
konumunda yüksek fiyat
belirleyip uygulamaları,
daha düşük ücret
uygulayacak taşımacıları
bölgelerine sokmamaları
alkışlanırdı. Tabii,
kaybeden tüketici yani halk
idi. Bugün tarifelere ilişkin
kayıt-kuyut kısıtları olsa da
piyasa serbest. 

Otobüsçülere gelince 
Bugün şikayette en

fazla sesi çıkan
otobüsçülerin ne istediği
pek net olarak bilinmez.
Sadece belediyelerin
işlettiği terminallerde düşük
fiyat isterler. Bir de
gerçekleşmesi imkansız
serbest piyasa dışı
çözümleri sıkça gündeme
getirirler. Tabii, sonuç da
çıkmaz. İsteyecekleri şey
destek olmalı. Bu da
akaryakıt desteği şeklinde
olabilir.  

Ülkemizde halen
taşıma modlarına göre
teşvik var. Diğerleri teşvik
edilirken, karayolu
edilmiyor. Bence burada
yanlış var. Hayır, diğerleri
teşvik edilmesin, karayolu
edilsin demiyorum.
Teşvikte önce teşvik
edilecek faaliyet ticari
olmalı. Ticari olmayan
havayolu veya denizyolu
taşıtları dışta tutulmalı, tıpkı
hususi otomobil gibi. İkinci
olarak yolcuda toplu
taşımalar teşvik edilmeli.
Tartışma olmaması için
hangi büyüklükteki taşıtın
toplu taşıma olacağına
girmeyelim. 10 kişilik
dahil, tüm otobüsler toplu
taşıma aracıdır. Bundan
sonra toplu ve ticari olan
yolcu taşımalarının moda
göre destek farklılaştırması
gelebilir: Önce ve daha
fazla teşvikin denizyolu ve
demiryoluna verilmesi gibi;
sonra da havayolu ve
karayolu toplu taşımaları.

Ucuz akaryakıt 
Taşımada en kolay

destek akaryakıt desteği.
Havayolu ve denizyolu,
toplu ve ticari taşıma
olduğuna bakılmadan özel
jetler, özel yatlar dahil
bundan faydalanıyor.
Akaryakıtta ucuzluk ne
olabilir? Bir anlamda,
CHP’nin tarımda 1,5 TL’ye
mazot vermesi nasıl
mümkün olur? KDV ve
ÖTV sıfırlandığında mazot
piyasa fiyatı zaten 1.75
TL’ye iner. Fiyatı daha
pahalı olsa da ÖTV’si daha
fazla olduğu için vergisiz
benzin fiyatı da o civara
gelir. Bazı ülkelerde ucuz
tarım mazotu uygulaması,
benim bildiğim, eskiden
beri var. Hatta bunun
kötüye kullanımını
engellemek için belirli
renkte, belirli katkılarda
olması gibi ayırıcı durumlar
yaratılıyor. Buna rağmen,
kötüye kullanan olursa, çok
çok ağır yaptırımlar
uygulanıyor. ■

THY Genel Müdürü ve
Yönetim Kurulu
Başkanvekili Doç. Dr.

Temel Kotil ve TCDD Genel
Müdürü Ömer Yıldız’ın da
katılımlarıyla, TCDD Genel
Müdürlüğü Protokol Holü’nde
gerçekleştirilen törende iki
kurumun güçlerini
birleştirdiği bir işbirliği
protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol ile
dünyanın en çok ülkesi ve

sayıca en fazla enternasyonel
destinasyonuna uçan
havayolu şirketi olarak bugün
bulunduğu noktada THY;
büyüyen filosu, dünya
havayolu trafiğinin merkezi
olan İstanbul’daki konumu ve
bu benzersiz konumun
getirdiği zengin kültür
birikiminden aldığı güçle
yolcu deneyimini yeni bir
boyuta taşırken bu yönlü
birikimini, TCDD’nin de

istifadesine sunacak. 
THY, müşteri

memnuniyeti odaklı
tasarlanmış eğitim
programlarını Yüksek Hızlı
Trenlerde görev alacak
personele aktararak, raylar
üzerinde görevli bulunan
personelin de mesleki
gelişimine katkı sağlamak
suretiyle sektörel hizmet
kalitesini yükseltmeyi
amaçlıyor. ■

Yüksek Hızlı Tren personelini THY eğitecek
Ulusal ulaştırma

sektörünün iki mihenk taşı,

THY ve TCDD, Yüksek Hızlı

Trenlerde görev alan

hostesler ve yine garlarda

görevli bulunan personele

yönelik “Yolcu İlişkileri

Eğitimi” verilmesi adına

önemli bir işbirliğine imza

atıyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın
törende bir konuşma yaptı.

Doç. Dr.

Temel

Kotil

Ömer

Yıldız

BAŞSAĞLIĞI

Lüks Aksel firma sahibi
Ethem (Paşa) Bakırcı’nın

değerli torunu (Küçük Paşa)

Ethem 
Bakırcı’yı

kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Merhuma Allah’tan rahmet, 

kederli ailesine, sevenlerine başsağlığı 
ve sabırlar dileriz.

Has Otomotiv
Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi

Karsan’ın kendi markasıyla 2014
yılında piyasaya sunduğu 8
metrelik modern toplu taşıma

aracı Atak, şehirlere yenilik getirmeye
devam ediyor. En son Manisa
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi
Başkanlığı tarafından toplu ulaşımda
yapılan yeni düzenlemeye göre CBÜ
Muradiye Kampüsü-Manisa şehir
merkezi güzergâhında kullanılan
otobüsler; alçak tabanlı, engelli erişimli,
düşük yakıt tüketimine sahip 53 adet
Atak aracıyla yenilenecek. Yenilenecek
otobüslerle ilgili olarak Karsan
Pazarlama ve Satış Direktörü Selim
Aydınlıoğlu ve Kooperatif Başkanları
arasında anlaşma sağlandı. 

Anlaşmayla ilgili duyduğu
memnuniyeti dile getiren Karsan
Pazarlama ve Satış Direktörü Selim
Aydınlıoğlu; “Karsan Atak’ın; alçak
tabanlı yapısı, kolay erişimi ve sağladığı
konforla Manisa, CBÜ Muradiye
Kampüsü güzergahını kullanan tüm
yolcular tarafından büyük beğeni
toplayacağını düşünüyoruz” diye
konuştu. Yolcu güvenliğinin önemine
vurgu yapan Aydınlıoğlu; araçların yolu,
araç içini ve arkasını gösteren kayıt
özelliğine sahip kameralarla
donatılacağını sözlerine ekledi. 

Manisa Büyükşehir Belediye
Başkanı Cengiz Ergün, alçak tabanlı
ATAK araçlarının Manisa merkezde
hizmet veren diğer toplu taşıma
araçlarıyla birlikte entegre çalışacağını
söyledi. Muradiye güzergâhında hizmet
veren kooperatif başkanları adına
konuşan 84 no’lu Genç Muradiye
Motorlu Taşıtlar Kooperatif Başkanı
Cemal Yıldız da; yaklaşık 20 yıldır CBÜ
Muradiye Kampüsünde okuyan
öğrencilere ulaşım hizmeti verdiklerini,
53 adet ATAK aracıyla birlikte ulaşımda
yaşanan bu dönüşümün büyükşehir
haline gelen Manisa’ya çok yakışacağını
ifade etti. ■

Manisa ulaşımına 53 Atak geliyor 

Selim

Aydınlıoğlu

Cengiz

Ergün
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60 farklı sektörün temsilcisi, 21

Nisan Salı günü TOBB Başkanı

Hisarcıklıoğlu’nun ev

sahipliğindeki Şurada sektörler

sorunlar ve çözüm önerilerini

diye getirdi. 

Şuraya Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Feridun
Bilgin, Maliye Bakanı Mehmet

Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanı Faruk Çelik, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker,
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet
Yılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanı
Nurettin Canikli ile Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Fikri Işık da katıldı.

Şura’nın açılış konuşmasını yapan
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, "Kamu ile özel sektör
arasında kurduğumuz kapsamlı
diyalog mekanizmaları sayesinde, özel

sektör ile kamu idaresi arasında, ortak
akıl ve empati sağlandı" dedi.

Şuranın tüm sektörleri bir araya
getiren, Türkiye'nin bu alandaki en
büyük ve en kapsamlı buluşması
olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu,
sektör meclislerinin her sektördeki en
büyük 40 firmayı içerdiğini dile
getirdi. Hisarcıklıoğlu, bu sayede
sektörleri yakından takip
edebildiklerini söyledi. Ayrıca her
sektör meclisinde, o sektör ile ilgili
kamu idaresinden de daimi bir

temsilcinin yer aldığını belirten
Hisarcıklıoğlu, "Böylece Türkiye
sektör meclisleri, özel sektör ile kamu
idaresinin bir araya gelerek aynı masa
etrafında istişare ettiği, birlikte
çalıştığı, sorunları tartıştığı, mutabık
kalınan önerilerin kamu idaresine
aktarıldığı, sektörel ve istişare
mekanizması olarak faaliyet
gösteriyor" değerlendirmesinde
bulundu.

Dile getirilen tüm sorunlar ve
önerilerin ilgili bakanlıklar ve

kurumlar bazında da ayrıca tasnif
edileceğini ve kendilerine iletileceğini
anlatan Hisarcıklıoğlu, "İnanıyorum ki
arkadaşlarımızın bu değerli
çalışmaları, kamu-özel sektör
işbirliğine yeni bir ivme kazandırarak,
ekonominin büyümesine destek
verecektir" ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, şuraya
katılımlarından dolayı Başbakan
Ahmet Davutoğlu ve ilgili bakanlara
teşekkür etti. ■

Taşımacılar sorunlarını Hükümete sundular
Kara ve yük taşımacıları 5’er önemli sorunlarını Başbakan Davutoğlu ve Bakanlara aktardılar. 

SORUN 1 

5378 sayılı Engelliler
Hakkında Kanun’da
yapılan değişikler
çerçevesinde çıkarılacak
yönetmelik konusunda
sektörün görüşüne
başvurulmaması…

Açıklama
Yönetmelik

çalışmaları konusunda
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığından
yönetmeliğin hazırlandığı
veya çalışma yapıldığı
konusunda sektör
temsilcilerine herhangi
bir bilgi ulaşmamıştır.
Paydaşlar, sektörün
görüşleri alınmadan ve
uygulamada
karşılaşılacak sorunlar
göz önünde
bulundurulmadan
yönetmeliğin çıkarılacak
olmasından endişe
duymaktadır.

Çözüm Önerisi
• Yönetmelik, UDH

Bakanlığı, Türkiye
Karayolu Yolcu
Taşımacılığı Meclisi ve
sektörün diğer
paydaşlarının görüşleri
alınarak bir takvim
çerçevesinde çıkarılmalı, 

• Bu takvim, uyum
sürecini de kapsayacak
şekilde düzenlenmelidir. 

İlgili Kurum
Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanlığı     

SORUN 2 

Kent içi, il içi ve 100
km şehirlerarası yolcu
taşımacılığı türlerinde,
belgelendirme ve kanuni
tanımlama sorunları…

Açıklama
4925 sayılı Karayolu

Taşıma Kanunu’nda özel
halk otobüsü, turizm,
personel ve servis
taşımacılığı, il içi ve
şehirlerarası üniversite
öğrenci taşımacılığı ve
otomobil ile yapılan il içi
taşımalarda ulusal
mevzuat eksiklikleri söz
konusudur. UKOME

aracılığıyla belediyelere
verilen geniş yetkiler
farklı illerde uygulamada
farklılıklara neden
olmaktadır. 

Çözüm Önerisi
4925 sayılı Kanun ve

2918 sayılı Karayolu
Trafik Kanunu’nun
kapsamı genişletilmeli ya
da kentiçi toplu
ulaşımına yönelik ayrı bir
kanun çıkarılmalıdır.

İlgili Kurum
Ulaştırma Denizcilik

ve Haberleşme Bakanlığı

SORUN 3 

01/7/2013 tarihinden
itibaren B1 yetki
belgesine kayıtlı
otobüslerle yapılan
uluslararası karayolu
yolcu taşımalarında
yüzde 25 doluluk
oranının istenmesi…  

Açıklama
Doluluk oranı şartı

4925 sayılı Karayolu
Taşıma Kanunu ve
Yönetmelik hükümleri ile
çelişmektedir. Bu durum
yolcu tarafından açılacak

tazminat talepleri
sorununa yol
açabilecektir. 

Çözüm Önerisi
• B1 yetki belgesiyle

yapılan taşımalarda hat
izinlerinin verilmesinde
öz mal araç kapasitesine
bakılmalı,

• Yeni açılan hatlarda
6 ay doluluk aranmamalı
ve hat iptallerine imkan
verecek opsiyonlu-
dinamik bir sisteme
geçilmeli,

• İşletmeler arası
ortak taşıma imkânlarının
bakanlık kontrolünde
yapılabileceği bir altyapı
oluşturulmalı,

• Gümrük çıkışlarında
araçlara dolu depo çıkış
şartı getirilmemelidir.

İlgili Kurum
Ulaştırma Denizcilik

ve Haberleşme Bakanlığı

SORUN 4 

A1 yetki belgesi ile
binek araçlarla (lüks
limuzin taşımacılığı ve
şirketlere verilen binek
taşıma hizmetleri vb.)

yapılan yolcu taşımalara
ilişkin düzenlemenin
bulunmaması… 

Açıklama
A1 yetki belgesi ile

yapılan taşımalarda
belgenin amacı dışında
kullanımı nedeniyle yeni
belge verilmesinin
durdurulması, bu hizmeti
veren firmaların
mevzuata aykırı faaliyet
gösterir hale getirmiştir. 

Çözüm Önerisi
A1 yetki belgesine

alternatif olabilecek bir
belgelendirme sistemine
geçilerek sektör talebi
karşılanmalıdır.

İlgili Kurum
Ulaştırma Denizcilik

ve Haberleşme Bakanlığı

SORUN 5 

D1, D2 ve B2 yetki
belgelerinin alım
koşullarının sektördeki
kurumsallaşmayı
engellemesi…

Açıklama
Sektördeki daralmaya

cevap olarak ortaya çıkan
D2 belgelerindeki araç
sayısı artışı D2 belgesi ile
çalışan işletmeleri yıkıcı
bir rekabet ile karşı
karşıya bırakmıştır.   

Çözüm Önerisi
• Bakanlık sektörün

hizmet kalitesini,
güvenliğini ve kurumsal
yapılarını ödüllendirecek
düzenlemeler getirmeli,

• Sektöre giriş
koşulları piyasa şartları ile
eş zamanlı olarak
değerlendirilmeli ve
ağırlaştırılmalı, 

• Gerekli koşullarda
belge tahditleri yaptırım
olarak uygulanabilmeli,

• Kurumsal firmalara
ortak yetki belgesi
imkânları getirilmelidir.

İlgili Kurum
Ulaştırma Denizcilik

ve Haberleşme Bakanlığı. ■

TAŞIMACILARIN 10 SORUNU VE ÇÖZÜM

SORUN 1 

Yoğun kara gümrükleri,
sınır ve iç tren gar
gümrüklerindeki
uygulamalar…

Açıklama
Bahse konu

gümrüklerin 7/24 esasına
göre çalışmaması, fazla
mesai, yolluk ücretinin
hizmet alandan tahsili,
sınır garlarında komşu
ülkelerle ortak ve tek
gümrük kontrolü
oluşturulmamış olması
maliyetleri önemli ölçüde
artırmaktadır.

Çözüm Önerisi
• 4458 sayılı Gümrük

Kanunu’nun 35, 220 ve
221’inci maddeleri,
Türkiye Gümrük Bölgesine
giriş/çıkış ile iç gümrük
idarelerindeki her türlü
gümrük işlemlerinin 7/24
esasına göre, fazla mesai
ve yollukları ise Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı ve bağlı
kuruluşlarınca karşılanıp
hizmet alana rücu
edilmeyecek şekilde
düzenlenmeli, 

• Sınır garlarındaki
gümrük işlemlerinin
mübadele/değişim
garında, komşu ülkelerdeki
gümrük işlemlerini de
kapsayacak şekilde, ortak
ve tek noktadan yapılması
sağlanmalıdır. 

İlgili Kurum
Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı

SORUN 2 

6475 sayılı Posta
Hizmetleri Kanunu’nun
rekabete aykırı hükümler
içermesi…

Açıklama
Anılan Kanun ile 30

senedir serbest piyasa
koşullarında çalışan bir
piyasada, posta tekeli
oluşturulmakta, evrensel
hizmet yükümlülüğü tekel
imtiyazı ile birlikte PTT’ye
verilmektedir. 

Ayrıca hizmet
sağlayıcılarından
karşılanmak üzere

Bakanlar Kurulunun iki
katına kadar artırmaya
yetkili olduğu yüzde 2 fon
kesintisi mevcuttur. Diğer
yandan firmalara, net
satışlarının yüzde 3’ü gibi
astronomik düzeyde para
cezası kesilebilecek ve bu
cezalar, firmaları kapanma
noktasına getirebilecektir. 

Çözüm Önerisi

• Posta hizmetlerinde
tekel sınırlaması
kaldırılarak rekabet ortamı
sağlanmalı,

• Evrensel hizmet
yükümlülüğü ihale ile
belirlenmeli, rekabete
aykırı olan tekel hakkı ile

fon kesintisi hakkı bir
işletmeye verilmemeli,
yüzde 2 olan Evrensel
Hizmet Fonu kesintisi
yarıya indirilerek yüzde 1
olarak uygulanmalı,

• Firmaların net
satışlarının  yüzde 3’üne
endekslenen cezaların
miktarı makul seviyeye
indirilmeli ve maktu olarak
belirlenmelidir. 

İlgili Kurum
Ulaştırma Denizcilik ve

Haberleşme Bakanlığı

SORUN 3 

Gümrük Mevzuatı
değişiklikleri nedeniyle
karşılaşılan sorunlar…

TÜRKİYE KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI MECLİSİ

Türkiye Karayolu Yolcu

Taşımacılığı Meclis Başkanı

Rüştü Terzi

Türkiye Ulaştırma ve Lojistik

Meclis Başkanı Çetin Nuhoğlu

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ

TOBB Sektörel Ekonomi Şurası'nda
konuşan Çetin Nuhoğlu, yoğun kara
gümrükleri, sınır ve iç tren gar

gümrüklerindeki uygulamalar, 6475 sayılı
Posta Hizmetleri Kanunu’nun rekabete aykırı
hükümler içermesi, gümrük Mevzuatı
değişiklikleri nedeniyle karşılaşılan sorunlar,
profesyonel TIR şoförlerinin, “Türkiye-Avrupa
Birliği (AB) Vize Serbestisi Diyaloğu”
kapsamında öncelikli muafiyet kategorisine
alınmamış olması, 10. Beş Yıllık Kalkınma
Planı kapsamında hedeflenen “Taşımacılıktan

Lojistiğe Dönüşüm” programı kapsamındaki
bazı eylemlerin henüz başlatılmamış olması
ile ilgili olarak Başbakan Ahmet Davutoğlu ve
heyetini bilgilendirdi. Sektörün taleplerini tek
tek dinleyen Başbakan Ahmet Davutoğlu,
"Taşımacılıktan Lojistiğe Geçiş" konusunda
hükümetin bir yol haritası açıkladığını, bu
süreci yönetmek amacıyla "Lojistik
Koordinasyon Kurulu" oluşturulmasını
kararlaştırdıklarını ve bir hafta içinde
Başbakanlık genelgesiyle bu kurulun
kurulacağını bildirdi. ■

“Lojistik Koordinasyon Kurulu" kuruluyor
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TOBB bünyesinde kurulan Genç
Girişimciler Meclisi, Kadın
Girişimciler Meclisi ile 59 sektör

meclisi başkan ve başkan yardımcılarının
bir araya geldiği 21 Nisan tarihindeki Şura
toplantısına, bu yıl Başbakan Ahmet
Davutoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, Maliye
Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik,
Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin
Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi,
Bilim,  Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık, Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Mehdi Eker, Milli Savunma Bakanı
İsmet Yılmaz ve bakanlıkların üst düzey
bürokratları da katıldı. 

Bürokratlar arasında Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın ve
Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel
Müdürü Ahmet Genç dikkatimi çekenler
arasındaydı. Katılımın böyle yüksek
olması sorunların daha hızlı çözüme
ulaşması için çok faydalı olacağını
düşünüyorum. 

Sorunlar çözüme kavuşuyor 
Şura toplantılarında, sektörlerin

sorunları hem direkt anlatılmış oluyor
hem de tümü bir araya getirilerek kitap
haline getiriliyor. Böylelikle, çözüm yolları
belirlendiği için sorunların ve çözümün
takipçisi olunabiliyor. Geçen yılki Şurada
belirtilen sorunların yüzde 75-80’inin
çözüme kavuşmuş olması yapılanların ne
kadar doğru ve yararlı olduğunun da
göstergesi.  

5 sorun belirledik 
Biz, Karayolu Yolcu Taşımacılığı

Sektör Meclisi olarak, üyelerimizden ve
mesleki sivil toplum örgütlerinden görüş
sorduk… Onları önem sırasına koyup
belirlendiği gibi sunuma hazırladık. Ancak
Sayın Başbakanın sözde Ermeni tasarısı ile
ilgili olarak uluslararası görüşmelerinden
dolayı programının yoğun olması ve
bütün sektörleri dinlemek istediği için tüm
sunumlar 3 dakika ile sınırlandı.  

Engelli konusu
Yaptığımız sunumda, özellikle, 5378

sayılı Engelliler Hakkındaki Kanunda
yapılan değişiklikle ilgili Yönetmelik
çalışmalarına, konunun tarafı olarak
mutlaka katılmamız gerektiğini;
Meclisimizin ve STK'lardan görüş alınarak
istişare toplantıları yapılması gerektiğine
dikkat çektik. 

Yüzde 25 doluluk 
Hazırladığımız sunumda, uluslararası

çalışan otobüslerin yüzde 25 doluluk
oranının sektöre verdiği zararı, düzenli
hatlarda seferlerin diğer ülkedeki
partnerlerimizle birlikte belirlendiğini ve
sözleşmelerin uzun vadeli olduğunu;
4925 sayılı Kanun ve buna bağlı
Yönetmelikler ile bu seferlerin internet
üzerinden sefer tarihinden çok önce ilan
edildiğini; bu seferlerde önceden ne kadar
yolcu olacağı öngörülemediğinden, yine
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre ilan
edilen seferlerin yapılması gerektiğini;
sefer yapılamadığı taktirde firmanın
cezalandırılacağını; bu sefere bilet almış
yolcuların yüzde 25 kuralıyla ilgili olarak
seferin yapılamamasından dolayı
firmaların yüklü tazminat davalarına
maruz kalacağını; bu uygulamanın
yalnızca Türk otobüslerine uygulandığını,
yabancı plakalı araçlara uygulanmadığını;
bunun sonucunda elimizdeki ekmeği
yabancı taşımacılara kaptıracağımızı ve
yabancılara böyle bir uygulama
olmadığından sermayenin dışarı
kaçacağını dile getirdik. 

Şehiriçi Taşıma Yasası 
Kalan süremizde de şehiriçi

taşımaların çok düzensiz ve kuralsız
olduğunu; şehiriçi taşımaların
UKOME’lere bırakılmasının farklı
şehirlerde farklı uygulamalara yol açtığını;
bunun da sürdürülebilirliğinin olmadığını;
şehiriçi taşımayla ilgili Şehiriçi Taşıma
Yasası beklediğimizi ve buna her türlü
katkıyı vermeye hazır olduğumuzu
anlattık. 3 dakikalık süremiz dile
getirdiğimiz sorun ve çözüm önerilerimiz
ile sona erdi. 

Bakanlar cevap verdi 
Tüm surumlar bittikten sonra,

Bakanlar da üçer dakika ile sorunlarımızın
çözümleriyle ilgili açıklama yaptı ve
bizlere cevap verdi. 

Bakan Işık söz verdi 
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi

olarak bizim Engelliler ile ilgili
Yönetmelik yapımında yer alma
talebimize Aile ve sosyal Politikalar
Bakanlığı'na vekalet eden Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık olumlu
cevap verdi. Sayın Bakan bu konunun
hemen gündeme alınacağını ve STK'ların
bunun içinde mutlaka olacağının sözünü
verdi. 

Mazot ticaretinden
kaynaklanıyor 

Gümrük ve Ticaret Bakanı, Sarp Sınır
Kapısı’nda mazot ticareti yapan otobüsler
için yüzde 25 doluluk kararı aldıklarını
belirtti ve bunun en yakın zamanda
düzeltileceğinin sözünü verdi. 

Yaptığımız görüşmede, Ulaştırma
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Talat
Aydın’a bu konu ile ilgili birkaç çözüm
önerisi sundum. Sayın Aydın, bu konuyu
ve sunduğumuz diğer sorunları detaylı
görüşüp düzeltmek için beni, önümüzdeki
günlerde Bakanlığa davet etti. 

Başbakan'ın genel değerlendirmesinin
ardından toplantı sona erdi.

Sizlerle buluşmaya devam edeceğiz
Taşıma Dünyası okurları ile

buluşmamız bu yazıyla sınırlı
kalmayacak. Sektöre yönelik görüş,
düşünce ve faaliyetlerimizi Taşıma
Dünyası sayfalarında paylaşmaya devam
edeceğim.

Sağlık ve mutluluk dolu bir hafta
diliyorum. ■

Açıklama
• 02/12/2014 tarihli Gümrük

Yönetmeliği’nde yapılan
değişiklikle, Türkiye Gümrük
Bölgesine denizyoluyla getirilen
dolu konteynerlerin, denize
iskele bağlantısı olmayan geçici
depolama yerlerine alınmasına,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
tarafından belirlenecek zorunlu
haller dışında izin verilmemesi;
özellikle İstanbul Ambarlı Liman
Bölgesi içinde kalan
terminallerde sıkışıklıklar,
beklemeler yaşanmasına, ihracat
tesliminde gecikmelere ve ek
ardiye maliyetlerine neden
olmaktadır. 

• 02/12/2014 tarihinde
Yetkilendirilmiş Gümrük
Müşavirliği Tebliği’nde yapılan
değişiklerle, Yetkilendirilmiş
Gümrük Müşavirlerinin (YGM)
yaptığı işlerin büyük kısmı iptal
edilerek gümrük memurlarına
devredilmiştir. Değişiklikle,
antrepo açılış ve kapanışları
gümrük memuru tarafından
yapılmakta ancak yetersiz
memur sayısı sebebiyle işlemler
gecikmektedir. Ayrıca, YGM ve
gümrük memurlarının
giderlerini karşılayan antrepo
işletmecilerinin maliyetleri
artmıştır. 

Çözüm Önerisi
• Konteynerlerin, iskele

bağlantısı olmayan geçici
depolara alınmasına, şarta
bağlanmadan izin verilmeli,

• YGM sisteminin değişiklik
öncesi yetkilerle devam etmesi
sağlanmalıdır.

İlgili Kurum
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

SORUN 4
Profesyonel tır şoförlerinin,

“Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Vize
Serbestisi Diyaloğu”
kapsamında öncelikli muafiyet
kategorisine alınmamış olması…

Açıklama
Türkiye’de kayıtlı

profesyonel tır şoförlerinin ve
çalıştıkları firmaların, Türkiye-
AB vize serbestisi kapsamına
alınmamış olması, şoförlerin,
Schengen Bölgesi ülkelerinde
vize işlemlerinde sıkıntılara ve
taşıma yaptıkları bu ülkelerde
olması gerekenden fazla zaman

geçirmesine neden olmaktadır.
Bu durum, Türkiye-AB Gümrük
Birliğinin işleyişi ve ticaretinin
gelişimi açısından ciddi engel
teşkil etmekte ve ek maliyete
sebep olmaktadır.

Çözüm Önerisi
• Tır şoförlerine yönelik

uygulanan kısa süreli Schengen
vizelerinde, kalış süresi
kısıtlamasının kaldırılması
sağlanmalı,

• AB tarafından kabul gören
“güvenilirlik ve izlenebilirlik”
kriterlerini karşılayan şoförlerin
listesinin, AB Komisyonu’nun
Schengen Bölgesi Vize
Sistemi’nin yönetiminden
sorumlu üst düzey yetkililerine,
Dışişleri Bakanlığı yetkilileri
tarafından, Türkiye-AB Vize
Diyaloğu II. Gözden Geçirme
Toplantısı kapsamında
sunulmalıdır.  

İlgili Kurum
Dışişleri Bakanlığı

SORUN 5 
10. Beş Yıllık Kalkınma Planı

kapsamında hedeflenen
“Taşımacılıktan Lojistiğe
Dönüşüm” programı
kapsamındaki bazı eylemlerin
henüz başlatılmamış olması…

Açıklama
10. Beş Yıllık Kalkınma Planı

kapsamında uygulamaya konan
“Taşımacılıktan Lojistiğe
Dönüşüm Programı” ile lojistik
devlet politikalarına dahil olmuş
ancak hedeflenen eylemlere
ilişkin çalışmalara
başlanmamıştır.

Çözüm Önerisi
• Plan kapsamında

hedeflenen sektörel dönüşüm
süreci başlatılmalı,

• Sektöre ilişkin tüm
politikaların ve kurumların
eşgüdümü sağlanmalı,

• Lojistik Koordinasyon
Kurulu ivedilikle kurulmalı,

• Ulaştırma ve Lojistik
Master Planı’nın tamamlanması
beklenmeden, sektördeki
mevcut istatistikleri derleyecek
ve paylaşıma açacak olan
Lojistik İstatistik Portalı
oluşturulmalıdır.

İlgili Kurum
Ulaştırma Denizcilik ve

Haberleşme Bakanlığı. ■

ÖNERİLERİ 
8. Türkiye 

Sektörel Ekonomi
Şurası’nın ardından 

KONUK  YAZAR…

Rüştü Terzi
Türkiye Karayolu Yolcu Taşımacılığı

Meclis Başkanı 

Uluslararası Nakliyeciler Derneği
(UND) Genel Başkanı Çetin
Nuhoğlu, Mısır ile taşımacılık
anlaşmasının 22 Nisan itibarıyla
sona ereceğini hatırlatarak,
maliyeti artıracak olmasına
karşın zamandan büyük tasarruf
sağlayan Süveyş Kanalı geçişi ile
3-4 günde Suudi Arabistan’a
ulaşılacağını bildirdi.

Nuhoğlu, anlaşmanın süresinin
22 Nisan'da dolacağını ifade
eden Nuhoğlu, Mısır

hükümetinin anlaşmayı yenilemedeki
isteksiz tavrı üzerine alternatif
güzergahlar aramaya yöneldiklerini
dile getirdi. Nuhoğlu, Suudi
Arabistan’a ulaşmak için alternatif
yollar aradıklarını, Süveyş Kanalı
geçişinin maliyeti artıracak olmasına
karşın zamandan büyük tasarruf
sağlayacağını ifade etti: "Mısır
üzerinden Suudi Arabistan'a yapılan
taşımacılık 7-10 gün sürerken, Süveyş
Kanalı üzerinden yapılacak taşımacılık
ise 3-4 gün sürüyor. Bu büyük bir
avantaj, belli ürünler için sürenin
kısalması ihracatı artıracak bir etki
yapacak" dedi.

Nuhoğlu, bu yolların açılacağı
güne kadar taşımacılar için birden
fazla yol alternatifi oluşturmak
zorunda olduklarını, bu sebeple İran
ve Basra Körfezi üzerinden Kuveyt,
Katar veya Dubai’ye geçebilmeye
yönelik düzenli hat oluşturma
çabalarının devam ettiğini kaydetti.
Nuhoğlu, aynı zamanda Kuveyt ve
Katar’a da Ro-Ro ile ulaşma
çabalarının da devam ettiğini dile
getirdi. ■

Yeni güzergah, Süveyş Kanalı olacak

“Mısır Engeli”ne çözüm bulundu
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla
Taşınması Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı

Taşıt Uygunluk
Belgesi gerekli

Aliağa Ticaret Odası Başkanı Adnan
Saka, Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığının Tehlikeli

Maddelerin Karayoluyla Taşınması
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, Resmi
Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdiğini
söyledi. Yönetmelikle tehlikeli madde
taşıyan 2006-2014 model taşıtlara, 30
Haziran'a kadar Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığının belirleyeceği usul
ve esaslara göre taşıt durum tespit belgesi
verilecek. Saka, “Bu kapsamda tehlikeli
madde taşımacılığında kullanılan ve
yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik
siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk
Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi
bulunmayan taşıt sahiplerinin 2006-2014
model olanları için 30/06/2015 tarihinden
önce taşıtlarına uygunluk değerlendirmesi
yaptırmak isteyenlerin, yetkilendirilmiş
kuruluşa bildirimde bulunup alınacak
randevuya göre hareket etmesi zorunludur.
Yapılacak inceleme sonucuna bağlı olarak
Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara
göre ilgili taşıta Taşıt Uygunluk Belgesi veya
Taşıt Durum Tespit Belgesi düzenlenmesi
gerekmektedir” dedi. ■

Adnan
Saka

Kässbohrer
low-loader’lar
artık daha
uzun

Tırsan bünyesinde yer alan
Kässbohrer, ağır yük ve
proje taşımacılığı

alanında faaliyet gösteren
firmaların ihtiyaçlarına paralel
olarak geliştirilen, 2 ve 3 dingilli
hidrolik semi-treylerler için
çıkarılabilir platformlu yeni
pim bağlantılı uzama
seçeneklerini sunuyor.

Kässbohrer’in pim
bağlantılı iki dingilli low-loader
semi-treyleri K.SLL.P 2,
standart 4.600 mm uzamaya ek

olarak, her biri 5.000 mm
uzunlukta iki pim bağlantılı
ekstra platform seçeneği
sunuyor. Pim bağlantılı ekstra
platformlar havuz ile arka bogi
arasına eklenmekte, tüm
uzama seçenekleri
kullanıldığında K.SLL.P 2’nin
toplam uzunluğu 21.350 mm’ye
ulaşıyor.

350 mm platform

yüksekliğine sahip olan K.SSL.P
2, tüm uzama seçenekleri
kullanıldığında 80 km/s hıza
kadar 18 ton maksimum yük
kapasitesi ile faaliyet
gösterebiliyor. Pim bağlantılı
uzama seçenekleri
kullanılmadığında ise aracın
maksimum yük kapasitesi, yine
80 km/s hıza kadar 25,74 tona
çıkıyor. ■

Çetin
Nuhoğlu
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www.tasimadunyasi.com
adresinde 

İnternet sitemiz www.tasimadunyasi.com
adresinde Türkiye Otomotiv Sanayi Meclisi,
Türkiye Otomotiv Ticaret Meclisi, Türkiye
Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi,

Türkiye Seyahat Acentaları Meclisi ve Türkiye
Sivil Havacılık Meclisi’nin dile getirdiği
sorunlar ve çözüm önerilerini okuyabilirsiniz. 
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Scania Sürüş Akademisi 

Yakıt tasarrufu,
yol ve güvenliği
eğitimi veriyor

Scania Sürüş Akademisi tarafından
verilecek eğitimlerde Scania’nın üstün
olduğu yol, yük güvenliği ve ekonomik

sürüş özelliklerinin pekiştirilmesi ve işletim
maliyetlerinin minimuma indirilmesi
hedefleniyor. Scania’nın profesyonel bir
eğitim kurumu ile gerçekleştirdiği bu
hizmet, ağır ticari araç ve lojistik
sektöründe sürücü eğitimlerine kurumsal
yapıyı getiren bir ilk olarak dikkat çekiyor.
Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü
İlhami Eksin, Scania satın alacak
müşterilere sunulacak olan sürüş
eğitiminde yakıt tasarrufu, yol güvenliği,
yük güvenliği gibi konular öncelikli olmak
üzere aracın sahip olduğu son teknolojiler
ve bu teknolojilerin doğru bir şekilde
kullanımı teorik ve pratik uygulamalar ile
aktarılacağını açıkladı. ■

İstanbul Ticaret Odası 24 No’lu

Taşımacılık ve Lojistik

Hizmetleri Meslek Komitesi

tarafından “Taşımacılıkta

Lojistik Hareketlerinin

Engellenmesi” konulu bir

zümre toplantısı

gerçekleştirildi.

İstanbul Ticaret Odası’nda
gerçekleştirilen toplantıya,
Ekonomi Bakanlığı Lojistik Dairesi

Başkanı Oğuzhan Berber, İstanbul
Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Çağlar, UTİKAD
Yönetim Kurulu Başkanı Turgut
Erkeskin, UTİKAD Yönetim Kurulu
Üyesi Kayıhan Özdemir Turan,
UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur
ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

İSTANBUL TİCARET ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

İBRAHİM ÇAĞLAR

Çağlar’ın açılış konuşmasıyla
başlayan toplantıda, UTİKAD
Yönetim Kurulu Üyesi Kayıhan
Özdemir Turan, karayollarında
araçlara uygulanan ağırlık limitleri,
gümrük mevzuatında yapılan
değişikliklerin sektöre olumsuz
yansımaları, lojistik merkezlerin
doğru kurgulanmaması gibi lojistiğin
önündeki engeller hakkında bir
sunum yaptı.

UTİKAD YK ÜYESİ KAYIHAN

ÖZDEMİR TURAN

Turan, son yıllardaki ekonomik
gelişmeler ışığında Türkiye’de
lojistiğin öneminin her zamankinden
daha da fazla arttığının altını çizerek,
buna karşı sektörün gelişimini
olumsuz yönde etkileyen
uygulamaların olduğunu belirtti.

Karayolunda mevcut
yönetmeliklere göre uygulanan

ağırlık limitlerinin, sektörün
ihtiyaçlarını özellikle demiryolu ve
kombine taşımacılığın
desteklenmesine yönelik beklentileri
karşılamadığını ifaden eden Turan,
Karayolları Yönetmeliği’nin 128.
Maddesi’nin “Kombine taşımacılığın
devamı olarak farklı boyutlardaki
konteynerleri taşıyan iki veya üç
dingilli yarı-römorka sahip iki dingilli
motorlu araçların 44 ton ağırlığa dek
çıkabilmesi” şeklinde düzenlenmesi
gerektiğini kaydetti.

Trafik kısıtlamaları engel

Ülkemiz lojistik sektörünü
olumsuz etkileyen taşıma
engellerinden birinin de trafik
kısıtlamaları olduğunu hatırlatan
Turan, “Bu engellerin başında;
Asya'dan Avrupa ve Avrupa'dan Asya
yakasına geçmek isteyen ağır
vasıtaların İstanbul Ulaşım
Koordinasyon Merkezi (UKOME)'in
kararı ile sabah 06:00-10:00, öğleden
sonra ise 16:00-22:00 saatleri
arasında geçişlerinin yasaklanmış
olması gelmektedir. Trafikten
yasaklanan araçlar, yasağın bittiği
saat itibariyle aynı anda hareket
etmektedir. Bu durum, araç
yığılmalarının yaşanmasına, uzun
araç kuyruklarının oluşmasına ve

bölge trafiğinin oldukça olumsuz
etkilenmesine neden olmaktadır”
diye konuştu. 

Kısıtlamalar trafiği olumsuz

etkiliyor

Turan ayrıca, bu uygulamanın
özellikle ihracatımızın yoğun bir
şekilde yapıldığı, Doğu Marmara’ya
hitap eden Haydarpaşa Limanı
bağlantısında hissedildiğini, buradaki
transit sürelerin uzaması ve
maliyetlerin artması nedeniyle ulusal
ölçekte ülke rekabetçiliğimizin
zayıfladığını söyledi. Turan, “En
önemli intermodal terminallerinden
birisi olan Haydarpaşa Limanı
güzergâhında, ağır vasıtalı araçların
trafik yasağı olmadan hareket
etmesini sağlayacak bir düzenleme
Türkiye’nin ihracatına yönelik dolaylı
katkı sağlayacaktır” dedi.

Diğer yandan Türkiye’deki üretim
merkezleri ve organize sanayi
bölgelerinin, demiryollarıyla limanlara
bağlanması gerektiğini ve bu noktada,
lojistik merkezlerin ön plana çıktığını
anımsatan Turan, lojistik merkezler
kurgulanırken ulaştırma ve lojistik
altyapısının göz ardı edildiğine
değinerek şunları kaydetti:

“Bugünkü kurgulanma şekli ile
“Lojistik Merkez” adındaki
yapılanmalar maalesef amaca hizmet
etmekten uzak bir yapıda karşımıza
çıkıyor. Hatta o kadar ki, bazı lojistik
merkez adayı alanların henüz karayolu
bağlantıları dahi yok. Aynı şekilde
lojistik merkezlere yakın limanlara
demiryolu bağlantıları bulunmuyor.
UTİKAD olarak bu merkezlerin doğru
kurgulanması ve özellikle intermodal
taşımacılıkta yüksek fayda sağlanması
için araştırma çalışmalarımız devam
ediyor.”

Kısıtlayıcı engeller Kaldırılsın

Gümrük Yönetmeliği’nde yapılan
değişikliklere de değinen Turan,
“Yapılan değişiklikle gümrük
bölgelerine denizyolu ile getirilen dolu
konteynerlerin, iskele bağlantısı
olmayan geçici depolama yerlerine
alınmasına, bakanlıkça belirlenecek
zorunlu haller dışında izin verilmiyor.
Bahse konu değişiklik sonucu, liman
işletmeleri ve diğer kuruluşların
limanların dışında kurdukları geçici
depolama yerlerine konteynerle mal
çıkartılamıyor. Bu uygulamayla liman
sahaları şimdiden doldu.
Limanlarımızda yaşanılan bu
olumsuzluklar hem sektörümüzü hem
de dış ticaretimizi olumsuz
etkilemektedir” dedi.

Kayıhan Özdemir Turan, ülke
ekonomisi içerisinde lojistik
sektöründen tam fayda sağlanabilmesi
için bahse konu taşıma engellerinin
ortadan kaldırılması gerektiğini ifade
ederek konuşmasını bitirdi. ■

Lojistik sektörünün sorunları İTO’da konuşuldu

Kayıhan

Özdemir

Turan

Etis’ten ilk dağıtım 
lojistiğinde ilk depo
Etis Lojistik, dağıtım

lojistiğindeki ilk depo
yatırımını İstanbul Esenyurt

Kıraç’ta hayata geçirdi. Yeni depo,
zincir mağaza dağıtımında ve diğer
dağıtım lojistiği işlerinde ana
toplama ve dağıtım merkezi olarak
fonksiyon görecek. Biri ekstra geniş
olmak üzere toplam 5 yükleme
rampası bulunan depo, 6 metre
tavan yüksekliğine ve 4 bin
metrekarelik bir alana sahip. Etis
özellikle zincir mağaza dağıtımı ile

başladığı dağıtım lojistiği
segmentindeki iddiasını bu depo
yatırımı ile perçinlemiş oldu.

Gerek liman arkası, gerek
hammadde çıkarılan maden
sahaları, gerek üretim bandı çıkışı
olarak depoya ulaşan her türlü
hammadde ve son kullanıcı ürünü
için depolarda sunulan katma
değerli hizmetlerle ürünlerin lojistik
sisteme sorunsuz dahil olması için
çalışıyor ve müşterilerinin lojistik
ihtiyaçlarına çözüm üretiyor. ■

Pirelli, başarısının
temelinde ve
küresel

stratejisinde en önemli
iş ortağı olduğuna
inandığı tedarikçi
şirketlerini
ödüllendirdi. Bu yıl
üçüncüsü
gerçekleştirilen Pirelli
Tedarikçi Ödülleri,
Milano’da sahiplerini
buldu. Çoğunluğu
hammadde
üreticilerinden oluşan
ödüllü tedarikçiler
arasında, seyahat &
etkinlik yönetimi,
yazılım, doğal kauçuk, ekipman ve
lojistik şirketleri de yer aldı.

Pirelli’nin tedarikçilerinin farklı
ülkelerden olmasının şirketin
gerçekten küresel ticaret yaptığının
bir kanıtı olduğunu söyleyen Pirelli

Satınalma
Direktörü Luigi
Staccoli, “Temel
malzemelerin
tedarikçilerinin yanı
sıra aynı zamanda
lojistik ve yazılım
şirketlerini de
ödüllendirdik. Bu
durum, teknik bilgi,
deneyim ve
yenilikçi katkılar
sayesinde tüm bu
muhtelif becerilerin
kendi kurum içi
yeteneklerimize
entegre edilmiş
şekilde Pirelli’nin

başarısına katkı sağladığını ikna
edici bir biçimde gösteriyor” dedi. 

Tüm değerler zincirinin nasıl
sorumlu bir şekilde yönetileceğini
gösteren Kirana Megatara’ya özel
bir sürdürülebilirlik ödülü verildi. ■

Pirelli, tedarikçilerini
ödüllendirdi

Luigi

Staccoli
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Motivasyon

Günümüzde pek çok yerde ve
insandan duyduğumuz
“motivasyon”, bireyin hareketlerinin

arkasında bulunan psikoloji dilinde “güdü”
adı verilen güçtür. Davranışa enerji sağlayan
organizmanın içindeki ve çevredeki güçleri
olarak tanımlanır. Bireyi belli bir amaç
doğrultusunda zorlamadan şevklendirme,
yani “gaz verme” olarak da düşünülebilir.

Ülkemizde pek çok işveren, sadece
para ve yasal haklar ile çalışanlarının
memnun olacağını ve şirkete bağlı
kalacağını sanıyor. Hatta insan çalıştırıp,
para ödemenin ona iyilik yapmak olduğunu
düşünenler bile vardır. Çoğu patron
çalışanlarının ücretlerini tam zamanında
ödediği, sigortalarını yatırdığı için övünür. 

İşveren ile çalışan arasındaki ilişki bir
alışveriştir. Çalışan, zaman, bilgi, deneyim
ve emeği karşılığı maddi ve yasal haklar
kazanır. Çalışanla işveren arasındaki
alışverişi, iyilik yapmak gibi bir mantığın
içine oturtmak,  sağlıksız ilişkiler doğurur, iş
huzurunu bozar.

Ülkemizde çalışan memnuniyetine
eğilen şirketler, hatırı sayılır paralar
harcayarak, çalışma ortamı ve araç gereç,
kafeterya, yemekhane, yemek kalitesi, servis
gibi konularda iyileştirmeler yapar. Çalışma
saat ve ücretlerindeki birikmiş sorunları
çözerler. Bu alanlarda iyileştirmeler yapan
şirketler sadece çalışanlarının
memnuniyetsizliklerini gidermiş olur.
Bilinmelidir ki çalışanların
memnuniyetsizliklerini gidermek, onları
gerçek anlamda memnun etmez. Çünkü
memnuniyetsizliğin tersi memnuniyet
değildir. 

Çalışanların gerçek
memnuniyetsizlikleri, gereksiz şirket
kuralları,  aşırı denetim, çalışma arkadaşları
ve yöneticilerle ilişkilerdeki aksaklıklar,
uygun olmayan çalışma koşulları, düşük
ücret, çalışanın hak ettiği unvanı elde
edememesi, çalışanın iş güvencesi
bakımından kendini tedirgin hissetmesi gibi
konulardır. 

Çalışanları gerçek anlamda motive eden
ise, yaptıkları işte anlam bulmalarıdır. İnsan,
sadece para için çalışmaz, yaptıkları işin
topluma yararlı olmasını ve kendi
hayatlarına katkıda bulunmasını isterler.
Yalnızca emir ve talimatları yerine getirerek
çalışmaktan kimse motive olmaz. İlerlemek
ve başardıkları ölçüde, daha fazla
sorumluluk almak, katkıda bulunmak bunun
için de etki alanlarının artacağı, başkalarını
yönetecekleri konuma yükselmek, başarma
duygusunu yaşamak, çalıştıkları işyerinin
başarısında katkılarının olduğunu bilmek,
başarıya ortak olmak gibi duyguları
yaşamak isterler. 

İşverenlerin, çalışanların kendilerini
başarıda pay sahibi olduklarını
hissedecekleri çalışma ortamları kurmaları;
herkesin bilgiye ulaştığı, kararlara çok
sayıda insanın katıldığı, birlikte nefes alıp
veren bir şirket ortamı yaratmaları gerekir. 

Hepimiz için sadece çalışma hayatında
değil,  hayatın her alanında, insanlar iyi bir
iş yaptıklarında, parasal ödülün yanı sıra,
takdir görmek isterler. Takdir edilmek
hepimiz için, hava kadar, su kadar
vazgeçilmezdir. İnsanlar öğrenmek,
büyümek, olgunlaşmak isterler. Sadece
yaptıkları işi daha iyi yapmak için
eğitilmekten ziyade her çalışan, çalıştığı işin
kendisine kalıcı bir katkı yapmasını ister.
Böylece kendilerini geliştirerek daha olgun
bir insana dönüşmek isterler.

Çalışanların gönülden bağlı olarak
çalıştıkları şirketlerde, müşteri sadakati de
verimlilik de kârlılık da artar. Çalışanlarını
motive etmeyi başaran bir şirket, bütün
alanlarda başarının kapılarını açan ve ilk
bakışta fark edilecek kadar huzurludur. ■

Aracınız da ciğer-
leriniz de temiz
hava alsın

Bık araç kullanan ve direksiyon
başında uzun zaman geçiren
sürücüler için  azami derecede

konsantrasyon gereklidir. Bu nedenle, araç
içerisinde hava olabildiğince ferah ve
polensiz olmalıdır. Seyir halindeyken  araç,
elektrik süpürgesi gibi kirleri toplar. Yapılan
araştırmalar gösteriyor ki aracın içi hareket
halindeyken, durduğu zamana göre altı kat
daha kirli havaya maruz kalıyor.  Bosch
kabin filtreleri elektrostatik sarj
teknolojisiyle orta mikrofiber katmanında
en küçük solunabilir partikülleri dahi
havadan ayırarak sürücü ve yolcuları polen,
toz ve diğer kirleticilerden korur. Aktif
karbon filtrelerde yer alan aktif karbon
tabaka kötü kokular ve zararlı gazları emer.
Bu sayede sıkışık trafikte veya tünellerde
dahi temiz ve ferah hava sağlar. ■

BOSCH, İSTİHDAM YARATIYOR

100’ün üzerinde
üniversite
mezunu aranıyor

Bosch Türkiye, 2015 yılı içerisinde
100’ün üzerinde üniversite mezunu
işe almayı planlıyor. İşe alınması

planlanan her dört çalışandan üçü
mühendislik alanında olacak. Makine ve
elektrik mühendislerine yönelik iş
imkânlarının yanı sıra, Bosch Türkiye IT
eğitimine sahip yeni mezunlar için de iş
imkânı sağlıyor.

Şehirleri birbirine bağlayan, arabaları
online hale getiren, bir uygulama
aracılığıyla ısıtma kontrol sistemlerine
erişimi sağlayan ve tedarikçilerini otomatik
olarak tedarik zincirine entegre eden
Bosch, dünya genelinde 12 bin yeni mezun
alımında da bu doğrultuda ilerleyerek
sistem ve yazılım mühendisliğinden mezun
gençlerin alımına öncelik verecek. Bosch,
2020 yılı itibarıyla liderlik pozisyonlarındaki
kadınların oranını dünya genelinde yüzde
20'ye çıkartmayı hedefliyor. Ayrıca Bosch,
İstanbul organizasyonunda ayda 4 gün
home-office olanağını pilot alarak hayata
geçiriyor. Bu uygulamayla iş-özel hayat
dengesine katkıda bulunulması
hedefleniyor. ■

“Yola Sağlam Çık” projesi
ile Lassa, 2013 yılından
beri ise sağlıklı beslenme

ve egzersiz konusuna odaklanıyor.
Beslenme uzmanı ve spor
danışmanı eşliğindeki Yola Sağlam
Çık ekibi, 20 Nisan Pazartesi günü
2015’in ilk aktivitesinde

Edirne’deki uzun yol şoförleriyle
bir araya geldi. 

Yaklaşık iki ay boyunca 32
şehirde 44 noktayı ziyaret edecek
projeye katılan uzun yol
şoförlerinin öncelikle tansiyon,
kan şekeri ve vücut kitle endeksi
ölçülüyor. Bu veriler ışığında

beslenme uzmanlarından
kendilerine özel beslenme
programını alan şoförler, spor
danışmanından da hareketsiz
çalışma şartlarının olumsuz
etkilerini azaltmaya yönelik pratik
egzersizlerle ilgili bilgi alıyor.
Etkinliğe katılan kişilere, uzun yol
şoförlerine özel tavsiteler içeren
bir sağlıklı yaşam rehberi de
hediye ediliyor. Bunların yanı sıra,
etkinlik alanında yer alan tavla,
lastik parkuru gibi etkinliklerle de
günün stresini atma fırsatı
sunuluyor. ■

“YOLA SAĞLAM ÇIK” PROJESİYLE 

Lassa uzun yol şoförlerinin yanında

Fuso Canter artık
klimalı

Sınıfında ismini yakıt ekonomisiyle
özdeşleştiren Fuso Canter, yaz aylarında
kullanıcılarını serinletecek. Fuso Canter

yaklaşan yaz aylarında kullanıcılarına klima imkanı
sunuyor. Temsa Motorlu Araçlar, Webasto markalı
klimaları yetkili servisleri aracılığıyla kullanıcılarla
buluşturuyor. 

Mevcut Canter aracına klima montajı
yaptırmak isteyenler, Webasto tarafından eğitim
verilerek sertifikalandırılan Temsa Motorlu Araçlar
yetkili servislerine davet ediliyor. Üstelik yeni
araçlara takılan klimalar, araç garantisi
kapsamında olup daha sonradan takılan klimalar
ise; yedek parça garantisi altına alınıyor. ■

Birmingham Ticari Araç Fuarında 

Continental filolara
özel ürün 

Sluslararası lastik ve orijinal ekipman
tedarikçilerinden Continental’in yeni Conti
Hybrid lastik grubu, şehirlerarası dağıtım

trafiğindeki standartları yeniden çiziyor.
Continental’in geçtiğimiz yılın ikinci yarısında
piyasaya sürdüğü Conti Hybrid ailesinin ön aks lastiği
HS3 modelini takip eden yeni üyeleri Conti Hybrid
HD3 ve Conti Hybrid HT3 Birmingham Ticari Araç
Fuarı 2015’te görücüye çıktı. 

Yeni ön aks lastik modeli Conti Hybrid HS3, yüksek
aşınma hacmine sahip özel sırt deseni ile hizmet
ömründe yüzde 17’lik bir artış sağlıyor. Ayrıca özel
tasarımla konumlandırılan sırt materyalleri sayesinde
lastiğin yuvarlanma direncinde azalma da sağlanıyor.
Conti Hybrid HD3, kendisinden bir önceki modele
kıyasla yüzde 20 daha yüksek hizmet ömrüne sahip. 

Yeni lastik serisinin son modeli Conti Hybrid HT3,
treyler lastikleri için özel olarak geliştirilen kauçuk
bileşim sahibi olup, önceki modellere kıyasla yüzde 8
oranında artırılmış hizmet ömrü sunuyor. Düşük yakıt
tasarrufu imkanı sunan treyler lastik modeli, “B”
etiketine sahip ve “M+S” sembolü de taşıyor. ■

Türk Otomotiv Tedarik Sanayi
temsilcileri, Ekonomi
Bakanlığı’nın desteğiyle

Sektörel Ticaret Heyeti programı
kapsamında, otomotivin kalbi olarak
bilinen Amerika Birleşik
Devletleri’nin Michigan Eyaleti’ne
ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında
açıklamalarda bulunan Michigan
Valisi Rick Synder, “Bölgede, Türk
otomotiv tedarik sanayi firmalarının
olması, ABD için artı değer
yaratacaktır. Bu anlamda Türk
otomotiv tedarik sanayi firmalarını
desteklemekten memnun olacağız”
dedi.

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri
Derneği (TAYSAD) tarafından,
Turkish Resource Center of North
America (TRCNA) ile birlikte
düzenlenen Ekonomi Bakanlığı
destekli Sektörel Ticaret Heyeti
Programına 17 tedarikçi firmadan 30
temsilci katıldı. Sektörel Ticaret
Heyeti programı kapsamında Türk
Otomotiv Tedarik Sanayi temsilcileri,
otomotivin kalbi olarak bilinen

Amerika Birleşik Devletleri’nin
Michigan Eyaleti’ne ziyarette
bulundu.

TAYSAD üyeleri, eyalet valisi,
otomotiv ana sanayi firmaları,
üniversiteler ve sivil toplum

kuruluşları ile görüşmeler yaptı.
Böylesine kalabalık bir heyeti ilk defa
kabul ettiğini ve ilgi gösterilmiş
olunmasından dolayı mutlu
olduklarını ifade eden Michigan
Valisi Rick Synder, “Bölgede, Türk

otomotiv tedarik sanayi firmalarının
olması, ABD için artı değer
yaratacaktır. Bu anlamda Türk
otomotiv tedarik sanayi firmalarını
desteklemekten memnun olacağız”
diye konuştu.

Türk Otomotiv Tedarik Sanayi temsilcileri
Amerika’ya çıkartma yaptı

27 Nisan - 3 Mayıs 2015
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Yollarda iz bırakacak yenilik
Herkesin güvenilir dostu, seyahatin gözde markası Travego, 10. yılında özel bir seriye dönüşerek 
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M
art ayında Doğu Anadolu
bölgesinde Erzurum ve Erzincan
seferlerini başlatan Kamil Koç,

bölgede yeni sefer noktalarıyla hizmet ağını
genişletmeye devam ediyor. 24 Nisan
tarihinde başlayan seferlerle Van, Tatvan,
Bitlis, Bingöl, Muş ve Ağrı’dan başta
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve
Trabzon olmak üzere birçok noktaya sefer
planlaması yapıldı. 

Kâmil Koç firması Genel Müdürü Kemal
Erdoğan, yaptığı açıklamada, “2015 yılında
Doğu Anadolu bölgesinde birçok yeni
noktada yolcularımızın hizmetinde
olacağız. Van merkezli seferlerle bölgede
adımlarımızı hızlandıracağız. Bir süredir
bölgeden çok ciddi talep görüyorduk bu
talebi karşılıksız bırakmamak adına Van,
Bitlis, Bingöl, Muş ve Ağrı’da sefer
planlaması yaptık” dedi.

Kamil Koç’un sektörde “kazan
kazandır” prensibini koşulsuz uygulayan
tek firma olduğuna dikkat çeken Erdoğan,
“Yerelde yaptığımız her işbirliğinde biz de
kazanıyoruz firmalar da kazanıyor. Çünkü
bizim olmazsa olmazımız adalet.
Maliyetler arttı, rekabet koşulları sertleşti,
uçak ve hızlı trende ciddi hareketlilik var;
artık ayrışarak küçülmek yerine birleşerek
büyümek zamanı” dedi. ■

HEDEF 
18 MİLYON YOLCU

Kamil Koç,

Doğu Anadolu’da
büyümeye devam
ediyor

H
er yıl yolcu sayısı ortalama yüzde 20 oranında

büyüyen ve 2014 yılında 16 milyon yolcu

taşıyan Kâmil Koç’un 2015 yolcu hedefi, 18

milyon yolcuya hizmet vermek. 2015 yılında

yatırımda da hız kesmeyecek firma, 56 ile ulaşan

hizmet ağına, 2015 yılında 14 il daha ekleyecek.

Kamil Koç, yeni açılacak hizmet noktalarıyla birlikte

2015 yılında 1000 kişi istihdam sağlamayı hedefliyor. Kemal Erdoğan

24 Nisan tarihinde başlayan seferlerle Van, Tatvan, Bitlis, Bingöl, Muş ve Ağrı’dan başta İstanbul,

Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Trabzon olmak üzere birçok noktaya sefer planlaması yapıldı. 
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