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Mersin Otogarı’nı belediye işletecek
Kemal Erdoğan’dan
Kamil Koç’a veda

2

008 yılından bu
yana Kamil Koç
Otobüsleri A.Ş Genel
Müdürlüğü’nü sürdüren
Kemal Erdoğan ani bir
karar ile görevinden
ayrıldı.
ç S4

M

ersin Büyükşehir
Belediye Başkanı
Burhanettin Kocamaz,
Ulaştırma Dünyası
Gazetesi’ne verdiği özel
röportajda, otogar ile ilgili
işletmeci firmaya karşı
açtıkları tahliye davasının
sonuçlanmasını
beklediklerini belirterek
sorunun çözüleceğini
söyledi. Başkan Kocamaz,
yeni dönemde otogarı
belediyenin işleteceğini de
sözlerine ekledi.

YAZIHANE KİRALARI
60-96 BİN LİRA
Yeni dönemde
uygulanacak yazıhane kiraları
konusunda da bilgi veren
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Burhanettin
Kocamaz; “Şu anda
belirlenmiş kira bedelleri var;
yıllık 60 bin lira ile 96 bin lira
arası, artık onun üzerinden
ihaleye çıkacağız. Çünkü artık
resmi rakam oluşmuş
durumda” diye konuştu.
ç S7
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Daha karar verilmedi
Bayrampaşa Otogarı’nın, Gaziosmanpaşa’ya taşınması konusunda karar alındığına dair
sı
a
rt
o
g
Trafik si
iddialara İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı cevap verdi. Ulaştırma
zammı protestosu Dünyası Gazetesi’ne yaptığı özel açıklamada kesin bir kararın olmadığını belirten Dr. Baraçlı;
“Biz otogarların hepsiyle ilgili çalışma yapıyoruz, şu anda net bir kararımız yok” dedi

İ

İ

stanbul’daki taşımacı esnafı,
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın
(İTEO) organize ettiği eylemde bir araya
gelerek, zorunlu trafik sigortası
ücretlerine yapılan astronomik
ç S6
zammı protesto etti.

Mercedes-Benz
Türk rekor kırdı

M

ercedes-Benz Türk, 2015
yılında yüksek ekip
performansıyla ulaşılan toplam 63 bin
055 araç satışı ile yeni bir
ç S9
rekora imza attı.

Anadolu Isuzu’dan
Samsun çıkarması

‘SEKTÖRDEN GÖRÜŞ ALIYORUZ’

nadolu Isuzu 2016’nın ilk
teslimatlarını Samsun’da
gerçekleştirdi, bir günde üç farklı firmanın yeni araçları teslim edildi.
ç S9

Güneydoğu
otoyolu projesi
bilet satışını
artırdı ç S4

Aklın yolu...
eçen hafta Mersin Otogarı’nın
nasıl Yılan Hikayesi’ne
döndüğünü hem
yaptığımız haberlerle,
hem de bu köşede
ayrıntılı bir biçimde
kaleme almıştık.
Sütunlarımızı yine bu
konuya ayırdık...

G

Necmi HATİPOĞLU

ç S5

T

ürkiye Otobüsçüler Federasyonu, Birol
Özcan başkanlığındaki heyetle Ankara’da
bir dizi temaslarda bulundu. Heyet, otobüs
kaptanlarının ağır işçi statüsünde alınmasından,
korsan taşımalara kadar birçok konuyu
ç S7
yetkililerin gündemine taşıdı.

‘Bayrampaşa Otogarı’nın taşınması ilgili karar
kesinleşti mi’ şeklindeki sorumuza da cevap veren
İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı;
“Kesinleşmedi. Biz otogarların hepsiyle ilgili bir
çalışma yapıyoruz, şu anda net
bir kararımız yok” diye
konuştu. İBB Genel Sekreteri
Dr. Hayri Baraçlı, sektörün sivil
toplum kuruluşlarından altı
yeni cep otogarı konusunda
görüş istenmesi hakkında ise
“Tabi ki hepsinden görüş
alıyoruz, bilgilendiriyoruz.
Onlardan da görüş
alacağız, ona göre
bir fizibilite
çalışması
yapacağız”
değerlendirmesinde
Dr. Hayri
bulundu.
Baraçlı
ç S4

Otogar’ı bir de
böyle görün!
A

TOFED’in Ankara
temasları hızlandı

stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel
Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, yapılması
planlanan altı yeni cep otogarı konusunda
ve Bayrampaşa Otogarı’nın, Gaziosmanpaşa’ya
taşınacağı iddiaları hakkında Ulaştırma Dünyası
Gazetesi’ne özel açıklamalar yaptı. ‘Altı yeni cep
otogarı yapma projeniz var, bu konuda süreç
nasıl işleyecek’ şeklindeki sorumuza cevap veren
Dr. Baraçlı; “Cep otogarları ile ilgili plan
çalışmalarımız devam ediyor, ayrıca yapılacağı
noktalarla ilgili fizibilite çalışmaları yapılıyor,
o çalışmalara göre harekete geçeceğiz” dedi.

Almanya’ya
kalitesi

F

otoğraf sanatçısı Aydın Büyüktaş, Edwin A. Abbat’ın ‘Farklı
boyutların romantizmi’ isimli kitabından esinlenerek
muazzam bir çalışmaya imza attı. Büyüktaş, ‘Flatland’ (Düzülke)
adını verdiği bu seride, Büyük İstanbul Otogarı da dahil olmak
üzere İstanbul’un en güzel yerlerini farklı açılar ve yüksekliklerden
‘drone’ (insansız hava aracı) yardımıyla fotoğrafladı.

K

arayolu yolcu taşımacılığı ile 3 yıl önce
tanışan Almanya’da sektöre ilgi her geçen
gün artıyor. Metro Turizm Almanya Bölge Müdürü
Osman Mürsel Eşiyok, Türkiye’nin en büyük
ç S5
karayolu firması Metro Turizm’in Almanya’da
taşımacılar tarafından örnek alındığını belirtti.

Uluslararası yolcu taşımalarına düzenleme
Ulaşıma zamgeldi
İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi,
UKOME kararıyla İETT, Otobüs A.Ş
ve Özel Halk Otobüsleri ile raylı ve deniz
ulaşım sistemlerinde uygulanacak
ücret tarifesi yeniden düzenlendi. 31
Ocak 2016 Pazar gününden itibaren
uygulanan yeni tarifeye göre 2.15 olan
tam bilet 2,30 TL, 1.10 olan öğrenci
bileti 1,15 TL, 1.50 olan indirimli biletler
ise 1,65 TL’ye yükseldi. Tam aylık mavi
kart 170 TL’den 185 liraya, indirimli
öğrenci aylık mavi kart ise 77 liradan 80
TL’ye çıktı. Metrobüste geçerli olan
kademeli ücret tarifesi de yeni tarifeye
göre ayarlandı. Bir, iki, üç, beş, on
geçişlik kartlar ile jeton ücretleri aynı
fiyatta kaldı. Aktarmalı biniş
ücretlerinde ise tam 1,45 TL’den 1,65
TL’ye, öğrenci 0,45 TL’den 0,50 TL’ye,
sosyal kart 0,85 TL’den 0,95 TL’ye
yükseltildi.

U

laştırma Bakanlığı, yurtdışına yolcu taşımacılığı
yapan otobüslerin faaliyet gösterdiği sınır
kapılarında oluşan aşırı yoğunluktan dolayı geçişlerin
yavaşlaması, gümrük idarelerinin gerekli kontrolleri
yapmakta zorlanması, yollarda uzun süreli beklemelerin
yaşanması, tarifeli taşıma yapan otobüs firmalarının da
seferlerini zamanında yapamamaları sonucunda yüksek
miktarlara ulaşan idari yaptırımlara maruz kalmaları
üzerine yılsonuna kadar
geçerli olacak bir düzenleme
yaptı. Uluslararası yolcu
taşımalarının daha verimli,
etkin ve sürdürülebilir bir
şekilde yürütülmesi ve sınır
kapılarında yaşanan
yığılmaların asgariye
indirilmesini amaçlayan
düzenlemeye göre Avrupa'ya açılan sınır kapıları
dışındaki sınır kapılarında uygulanmak üzere, yurt dışına
tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan B2 yetki belgelerinde
kayıtlı taşıtların çıkışlarının günde 1 (bir) seferle
sınırlandırılacak. Ayrıca tüm sınır kapılarında
uygulanmak üzere, tarifeli olarak uluslararası yolcu
taşımacılığı yapan B1 yetki belgeli taşıtların sefer sayıları
ile ilgili başvurularda bir önceki yılda gerçekleştirdikleri
sefer sayısının iki katını geçmeyen taleplerinin dikkate
alınarak hat izinlerinin verilmesi de hükme bağlandı.

Akaryakıt fiyatları
düşmelidir
arayolu yolcu taşıma sektörünün en
önemli gider kalemi listesinde ilk sıra
her zaman akaryakıt fiyatları olagelmiştir.
Yılda binlerce kilometre yapan otobüslerimiz
milyonlarca litre akaryakıt tüketimi ile de bu
konuda başı çekmektedir. Durum böyle
olunca akaryakıt fiyatındaki en küçük
oynamalar bize olumlu – olumsuz
yansımaktadır. Haziran 2014'ten bu yana
dünyada benzinin fiyatı ortalama
yüzde 60 oranında düştü. Biz de
sektör olarak bu düşüşün
Türkiye’deki akaryakıt
fiyatlarına yansımasını
beklemekteyiz.

K

Birol ÖZCAN

ç S4
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GÜNCEL

Genel Sekreter
Gözüyle...

Sorunlarımızı Ankara’ya taşıdık

ve IPRU hakkında sunum yaparak, çalışmalarımız
OFED yönetim kurulu olarak 2016 yılı ile
hakkında dosya sunduk. Cumhurbaşkanı
birlikte çalışmalarımız iyiden iyiye tempo
Danışmanı Mehmet Uçum da bizlere 2016
kazandı.
Anayasa çalışmasında Sivil Toplum Örgütü olarak
Bu bağlamda 2016’nın ilk ayı bizler için hayli
TOFED’in mutlaka yer alması gerektiğini,
hızlı geçti. Geçtiğimiz ay Genel Başkanımız Birol
Cumhurbaşkanımız ile bizleri mutlaka
Özcan başkanlığındaki heyetle İstanbul Valisi
görüştüreceğini ifade etti.
Vasip Şahin‘i ziyaret ettik. Ziyarette mahalle ve
Ankara ziyaretlerimiz Çalışma ve Sosyal
sokak aralarından kalkan otobüslerin terminal
kullanmadan, mevzuat dışı taşımacılık yaptığını bir Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ile devam etti.
Ziyarette bakanımıza havayolunda
kez daha vurguladık ve Vali Şahin’den
pilotlarının ağır işçi statüsünde erken
bu konuda destek istedik.
emekli olduklarını, otobüs
Bu ziyarette ayrıca Trakya’dan
kaptanlarımızın da aynı kapsam içinde
İstanbul’a D2 belgesi ile tarifesiz grup
erken emekli olması talebimizi ilettik.
taşımacılığı yapması gereken otobüsler
Bakan Soylu bizim haklı isteğimizi
konusu da gündeme geldi. Bu
dinleyerek çalışmalar yapabileceklerini
taşımacıların tarifeli taşımacılık yapan
ifade etti.
D1 belgeli taşımacıların işini yaptıkları ve
Daha sora heyet olarak Ulaştırma
ayrıca halk otobüslerinin duraklarında
Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı
yolcu aldıkları bilgisini sevgili valimize
görevine atanan Şaban Atlas’ı da
anlattık. Bu çalışmada İstanbul halk
makamında ziyaret ettik.
otobüsçülerinin meslek örgütü TÖHOB
Mevlüt
ile ortak çalışma içinde olduğumuzu
Ardından Karayolu Düzenleme
valimize ilettik.
Genel Müdür Vekilliğine atanan Hamza
İLGİN
Demirdelen ile bir araya gelerek yeni
Vali Şahin ilettiğimiz bu çok önemli
görevinde başarı dileklerimizi sunduk.
sorunumuzu hemen Trafikten Sorumlu
Ziyarette korsan ve belgesiz taşımacılık ile
Emniyet Müdür Yardımcısı’na iletti. Biz de TOFED
mücadelede destek talebimizi ileterek, ortak
olarak korsan taşımacılık sorununu İstanbul’un en
çalışmalar yapabileceğimizi belirttik.
üst makamına taşımış olduk. Bu sorunun çözümü
Ankara’daki bu görüşmelerin hemen ardından
için de Valilik koordinasyonunda Ulaştırma Bölge
ise İstanbul’a yeni atanan Ulaştırma Bölge
Müdürlüğü, Emniyet Trafik Dairesi, Jandarma
Müdürü Veli Atılgan’ı ziyaret ederek bir dizi
Bölge Komutanlığı, UKOME ve TOFED’in yer
görüşme yaptık.
alacağı ‘Korsan Taşımacılık Mücadele
Koordinasyon Kurulunu’ kurulması talebimizi dile
Şubat ayında ise rotamız yurt dışı olacak.
getirdik.
Gürcistan’da KUKK toplantısına karayolu yolcu
taşımacılarını temsilen katılıp, sektörün
TOFED Yönetimi olarak işimiz yalnız
uluslararası boyuttaki sorunlarını görüşeceğiz.
İstanbul’da değil. Türkiye’nin her bölgesinde
sektör adına çalışmalarımız oluyor. TOFED heyeti
Uzun lafın kısası TOFED Yönetimi günün 24
Başkent Ankara’da da ziyaretlere başladı. İlk
saatini dolu dolu geçiriyor. Mesleki bir sivil toplum
olarak Genel Başkanımız Birol Özcan ve Avrasya
örgütü olan TOFED’in yolcu taşımacılarına karşı
Terminal İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi Haluk
olan sorumluluğunu, temsil ettiği kitle ile
Tan ile birlikte göreve yeni atanan
paylaşmayı görev biliyoruz. Genel Sekreter olarak
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Baş Danışmanı
bu köşemden size her hafta önemli çalışmaların
Mehmet Uçum’u ziyaret ettik. Kendisine TOFED
bilgisini aynen sunmaya devam edeceğim.

T
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İstanbul’da ulaşıma

rekor yatırım
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı,
son on yılda 15 milyar dolar düzeyinde ulaşım yatırımı
gerçekleştirdiklerini söyledi. Dünyanın en iyi ulaşım sistemi ağını
İstanbul’a inşa etme gayreti içinde olduklarını belirten Dr. Baraçlı;
“Toplu ulaşımda, bugün itibariyle İstanbul’da her gün
12 milyonun üzerinde yolculuk yapılıyor” diye konuştu

İ

stanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) Genel
Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı,
Huawei Türkiye’nin, 26 Ocak Salı
günü, Şişli Radisson Blu Hotel’de,
organize ettiği toplantıda, ulaşım
planları hakkında önemli
açıklamalarda bulundu.
İstanbul’da, kentiçi hareketlilik ve
günlük yolcu sayılarında büyük bir
artış yaşandığını belirten Dr. Baraçlı;
“2004 yılında kentiçi hareketlilik
11-12 milyon civarındayken şu
anda 22-23 milyon mertebesine
ulaşmış durumda. Bu rakamlar bize
raylı sistemlerin etkinliğini ne
derece artırmamız gerektiğini de
gösteriyor. Hesaplamamıza göre
yakın gelecekte bu rakam kent
nüfusunun üç katına ulaşacak, yani
40-45 milyon yolcu civarlarına
gelecek. Biz de ulaşım planlarımızı
ve kentsel altyapımızı bu rakamlara
göre yapmaktayız. Geçtiğimiz on yıl
içinde de 15 milyar dolarlık bir
ulaşım yatırımı yaptık. Ulaştırma
yatırımlarımızı artırarak devam
ettireceğiz” dedi.

Turan
Baraçlı

ENTEGRE TOPLU ULAŞIM MODELİ
Dünyanın en iyi ulaşım sistem
ağını İstanbul’da inşa etme gayreti
içinde olduklarını söyleyen İBB
Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı;
“Bugün itibariyle İstanbul’da her
gün 12 milyonun üzerinde toplu
ulaşımda yolculuk yapılıyor. Bu
yolculukların yüzde 78,5’İ lastik
tekerlekli araçlarla, yüzde 17,4’ü
raylı sistemlerle gerçekleştiriyor.
2019 yılında ise yolculukların
yüzde 48’ini karayolu, yüzde 48’ini
raylı sistemler, yüzde 4’ünü

denizyolunun oluşturduğu bir
yapıya ulaşmayı hedefliyoruz.
Raylı sistem yatırımları İstanbul
gibi nüfusu yoğun ve mobilitesi
yüksek olan şehirlerde önemli bir
yer teşkil etmektedir. İstanbul için
en iyi çözümün karayolu,
denizyolu ve raylı sistemleri
birlikte ele almaktan geçtiğine
inanıyoruz. Entegre bir toplu
ulaşım sistemi modeli
çalışmalarımız hızlı bir şekilde
devam ediyor” diye konuştu.

RAYLI SİSTEMLERDE HEDEF 784 KİLOMETRE
Raylı sistem yatırımlarındaki
artışa da dikkat çeken İBB Genel
Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı; “2004
yılında 45 kilometre olan raylı
sistem ağımızı 145 kilometreye
çıkararak raylı sistem ağımızı
yüzde 215 artırmayı başardık.
2019 yılında, 430 kilometre,
2024 yılında da 784 kilometrelik
bir raylı sistem ağı hedefimiz var.
Tabi bunları yaparken
sanayileşme programı
kapsamında da, bazı
çalışmalarımız da devam ediyor.
Bu hedefleri gerçekleştirebilmek
için de 900’ün üzerinde yeni
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı (UDH)
Altyapı Yatırımları Genel Müdürü
Fatih Turan da, İstanbul’da
gerçekleştirilen ulaştırma
yatırımlarıyla ilgili önemli bilgiler
verdi. Marmaray’ın 29 Ekim 2013
tarihinde hizmete alındığını
hatırlatan Turan; “Marmaray
hizmete alındığından bu yana
yaklaşık 112 milyon yolcu taşıdı.
Yani iki yılı aşkın bir sürede, İstanbul
nüfusunun yaklaşık on katına yakın
bir yolcu taşıması gerçekleştirdi.

metro aracına ihtiyacımız olacak.
Bu ihtiyacı kamu sanayi işbirliği
içerisinde yerlileştirme programı
kapsamında yerine getirmeyi de
hedefliyoruz. Önümüzdeki iki ay
içerisinde teklifimizi bakanlığa
sunacağız. Sadece en düşük
fiyatı değil, işletme ve bakım
maliyeti, verimlilik, kalite gibi
özellikleri de dikkate alacak bir
yöntem ile alımlarımızı
gerçekleştireceğiz. Bu planları
hayata geçirdiğimizde,
İstanbul’un raylı sistem ağı
dünyanın en gelişmiş raylı sistem
ağlarından birisi olacak” dedi.
Marmaray şu anda beş istasyon ile
hizmet veriyor. Gebze ile Halkalı
arasında 76 kilometrelik hat
devreye girdiğinde, günde
ortalama 1,5 milyon yolcu taşıma
kapasitesine sahip olacak. Burada,
yaklaşık 4,5 milyar dolarlık bir
yatırım söz konusu. Yüzeysel
hatlarda çalışmalarımız devam
ediyor. 2017 sonunda Gebze’den
Söğütlüçeşme’ye, Avrupa
Yakası’nda ise Kazlıçeşme’den
Halkalı’ya kadar hattı devreye
alacağız” diye konuştu.

UDH’NİN İSTANBUL’DAKİ METRO PROJELERİ
Ulaştırma Bakanlığı’nın
projeleri sonuçlanmak üzere.
İstanbul’daki diğer raylı sistem
Yaklaşık 34 kilometrelik bir hat ve
projeleri hakkında da bilgi veren
beş istasyondan oluşacak, hızlı
Genel Müdür Fatih Turan; “Avrupa
metro standartlarında olacak. Proje
Yakası’nda, şu anda, Bakırköytamamlandı, yatırım bütçesi
Bahçelievler-Kirazlı metro hattı
onaylandıktan sonra Mart ayı gibi
inşaatımız devam ediyor. Anadolu
ihaleye çıkmayı planlıyoruz” dedi.
Yakası’nda da,
Kaynarca’dan
Sabiha Gökçen’e
BOĞAZ’A 3. TÜP GEÇİT PROJESİ
yine metro
Avrasya Tüneli’nin bu yılın aralık ayında
inşaatımız devam
hizmete alınacağını belirten Turan sözlerini
ediyor. 2016 yatırım
şöyle sürdürdü: “İstanbul Boğazı’nın altından
programında teklif
üçüncü bir boğaz geçiş projemiz daha var, Üç
ettiğimiz ve ihale
Katlı Büyük İstanbul Tüneli. Bu proje hibrit bir
hazırlıklarını
sistem; hem karayolu hem raylı sistem var. Her
sürdürdüğümüz;
ikisi de boğazın altından aynı tüpten geçecek.
Yenikapı-İncirli ve
Orta katı raylı sistem ve metro hattı olacak. Üst
İncirli-Sefaköy
katı ve en alt katından ise lastik tekerlekli
metro hattının
araçlar geçecek. Boğazın altındaki üç katlı
inşaatına da bu
tünel yaklaşık 6,5 kilometre olacak.
sene başlayacağız.
Devamında ise iki kıta üzerindeki metro hattı
2015 yılının ilk
yaklaşık 31 kilometre olacak. Bir ucu Anadolu
çeyreğinde LeventYakası’nda Söğütlüçeşme’ye, diğer ucu Avrupa
Rumelihisarıüstü
Yakası’nda İncirliye uzanacak. Marmaray ile de
metro hattını
bağlantısı olacak. Hattın karayolu kesimi ise
hizmete aldık. Bir
yaklaşık 16 kilometre olacak. Kuzey Marmara
diğer raylı sistem
Otoyolu’na ve TEM otoyoluna bağlanacak.
projemiz, 3.
Etütlerini gerçekleştirdik, muhtemelen bu yılın
Havalimanı metro
ikinci yarısında ihaleye çıkacağız.”
bağlantısı, şu anda
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Bozankaya
E-Karat, sektöre
örnek oluyor

Temsa’dan Muğla Bayır Motorlu
Taşıyıcılar Kooperatifi’ne 10 Prestij City

Bozankaya, E-Karat ile
Türkiye’nin ilk Elektrikli Araç
ve Enerji Depolama Teknolojileri konferansındaydı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşımda dönüşüm
hareketi kapsamında başlattığı çalışmalarda Bayır Motorlu
Taşıyıcılar Kooperatifi, filosunu Temsa Prestij City ile yeniledi

B

E

nerji Bakanlığı Yenilenebilir
Enerji Genel Müdürlüğü ve
Aküder’in destekleriyle Türkiye’de ilk
defa gerçekleştirilen Enerji Depolama
ve Elektrikli Araç Teknolojileri Fuarı
çerçevesinde düzenlenen konferansta
Bozankaya da yerini aldı. Türkiye’de
hizmete sunulacak ilk elektrikli
otobüsleri üreten Bozankaya,
geliştirdiği elektrikli akü sistemleri ile
ilgili bilgi vererek yerli üretim elektrikli
araçlardaki gelişmeleri paylaştı.

YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ
OTOBÜS
Bozankaya Proje Koordinatörü
Yiğit Belin yaptığı açıklamada
elektrikli otobüslerin şehir içi ulaşımda
avantajlarının altını çizerek; “Batarya
teknolojisi ve batarya yönetim
sistemlerinin daha sürdürülebilir hale
gelmesi ile elektrikli otobüsler, tüm
dünyada şehir içi ulaşım için avantajlı
bir alternatif oldu. Bozankaya olarak
ise elektrikli otobüs alanında öncü bir
batarya sistemi geliştirdik. Öncelikle

Karaosmanoğlu’ndan

sürücülere uyarı
K

ocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
İbrahim Karaosmanoğlu, yeni alınan
doğalgazlı, çevreci, kütüphaneli ve bisiklet
aparatlı otobüslerle ilgili eğitim programını
tamamlayan sürücü personelle Antikkapı’da bir
araya geldi. Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ulaşım
Park A.Ş.’ye bağlı 350 şoför, Büyükşehir
Belediyesi tarafından yeni alınan otobüsleri
kullanacak. Şoförlere, Karsan’ın yeni otobüsleri
ilgili eğitim verildi.

‘’Ulaşımı vatandaşlarımızın sağlıklı ve
güvenli bir şekilde kullanması önemli’’ diyen
Başkan Karaosmanoğlu, “Sizler Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanı’nı temsil
ediyorsunuz. Vatandaşlarımızı güler yüzlü
karşılayın” ifadesini kullandı. Otobüslerin
vatandaşların vergisiyle alınmış kamu malı
olduğunu belirten Başkan Karaosmanoğlu,
şoförlere otobüslere gözleri gibi bakması
uyarısında bulundu. ‘’Bu ailenin bir ferdi olmak
onurdur’’ diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Varlık
sebebimiz insanımıza hizmet etmektir”
açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin ilk elektrikli
otobüsleri Konya’da

T

ürkiye’de ilk elektrikli otobüs ihalesini
gerçekleştiren Konya Büyükşehir
Belediyesi, yerli üretim olan elektrikli otobüsleri
teslim aldı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir
Akyürek, toplu ulaşım alanında her zaman son
teknolojileri ve yenilikçi çözümleri takip
ettiklerini belirterek, ulaşım filosunu doğalgazlı
otobüslerin ardından Türkiye’nin ilk elektrikli
otobüsleri ile güçlendirdiklerini söyledi.
Anadolu’da ilk tramvay sistemini kuran
Konya’da geçtiğimiz yıl ilk bataryalı tramvay
(katanersiz) sistemini hayata geçirdiklerini
vurgulayan Başkan Akyürek, elektrikli
otobüslerle Türkiye’de çevreci ve yenilikçi örnek
bir çalışmaya daha imza attıklarını vurguladı.
Test sürüşleri sırasında çok olumlu geri
bildirimler aldıklarını belirten Başkan Akyürek,
enerji tüketimi düşük, verimli ve çevre dostu
4 aracın Konya için hayırlı olmasını diledi.

ESNAF DA KAZANÇLI ÇIKACAK
TEMSA Ege Bölge Yöneticisi İrfan Özsevim, ulaşımda dönüşüm
hareketi kapsamında Muğla bölgesinde ve diğer illerde de
çalışmalar olduğunu, şoför esnafının bu dönüşümden kazançlı
çıkacağını söyledi.

10.7 metre otobüsümüzü hazır hale
getirdik. Yapılan Ar-Ge çalışmaları ve
saha sürüşleri doğrultusunda ürün
gamımızı geliştirerek 12 metreden
18,7 metre uzunluğa kadar verimli bir
akü sistemi geliştirmeyi başardık. Şu
anda sadece Türkiye’de değil tüm
dünyada alanında öncülük eden bir
batarya sistemi ve yüzde 100 elektrikli
otobüs ürün gamına sahibiz.
Günümüz için kayıtlı verilerle E-Karat,
dünyada en iyi menzili yapan ve en
uzun süre menzil garantisine sahip
elektrikli otobüs diyebiliriz” dedi.

ayır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi,
filosuna 10 yeni Temsa Prestij City aldı.
Araçlar Muğla Büyükşehir Belediye
Başkanı Dr. Osman Gürün’ün katıldığı törenle
tanıtıldı.
Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi’nde hizmet
veren S.S.Bayır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Muğla ili
genelinde başlattığı Ulaşımda Dönüşüm
kapsamında 21 olan araç sayısını 10 yeni,
modern, konforlu, engelli rampalı, çevreci Temsa
Prestij City otobüse dönüştürdü. Bayır
Mahallesi’ndeki yeni araçların tanıtım törenine
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün,
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş
Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, TEMSA
Ege Bölge Yöneticisi İrfan Özsevim ve çok sayıda
vatandaş katıldı.

DAHA MODERN VE ÇEVRECİ
ARAÇLARLA HİZMET
Törende konuşan Sınırlı Sorumlu 174 Nolu
Bayır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı
Metin Çelik, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde
başlayan ulaşımda dönüşüm hareketine
katılarak, Bayırlı vatandaşlara daha modern ve
çevreci araçlarla hizmet vereceklerini, bu
dönüşümde kendilerine her konuda büyük
destekleri olan Belediye Başkanı Dr. Osman
Gürün’e çok teşekkür ettiklerini söyledi.

2015’TE 11 MİLYON YOLCU
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
Osman Gürün; ulaşım alanında görev ve
sorumluluğun Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne
ait olduğunu söyledi ve sadece 2015 yılında
Muğla’da 11 milyon yolcu taşıdıklarını söyledi.
Başkan Osman Gürün; “2 yıla yakın süredir
görevdeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak
kanunen bize verilen ulaşım görevini en iyi
şekilde yapmak ve yaptırmak durumundayız.
Muğla’da ulaşımda mevcut, yıllardır bu işi yapan
birliklerimizle, kooperatiflerimizle birlikte
hareket ediyoruz. Ulaşımda dönüşüme Bayır
Kooperatifi’miz de katıldı ve Muğla’da modern,
çevreci araçları ile hizmet verecek ve kanunen
yasal hakları olan engelli, 65 yaş üstü, şehit, gazi
yakını vatandaşlarımızda bu araçlarımızdan
ücretsiz yararlanabilecek. Muğla Büyükşehir
Belediyesi bugüne kadar 1 milyon 158 bin
vatandaşımıza ücretsiz hizmet verdi. Ayrıca araç
filosuna kattığı yeni, modern, çevreci, araç takip
sistemli araçlarla birlikte 245 araçla 11 milyon
158 bin yolcu taşıdı” dedi.
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Akaryakıt fiyatları değişmelidir
düşüş bile kar etmemizi bırakın
eçtiğimiz hafta
zararımızı azaltacaktır. Bunun
Petrol Sanayi
içinde akaryakıt fiyatındaki
Derneği (PETDER)
verginin etkisinin azalması
Genel Sekreteri Niyazi İlter’in
gerekmektedir. Yani konu bir
yaptığı önemli bir açıklamayı
yandan Enerji Bakanlığı’nı
basından takip ettim. Konu
ilgilendirirken asıl olarak
karayolu ile yolcu taşımacılığı
muhatabımız Maliye
sektörü için de son derece
Bakanlığıdır. Maliye
önemliydi. PETDER Genel
Bakanlığı’ndan
Sekreteri uluslararası
sektöre nefes
piyasada Haziran
aldıracak bu düşüşü
2014-Ocak 2016
gerçekleştirmesini
arasında
tüm sektör adına
benzin fiyatının
beklemekteyiz.
ortalama yüzde 60
düşerken, bunun
Sektör olarak
Türkiye’deki
beklentilerimiz tabi ki
yansımasının yüzde 16
bununla da sınırlı
olduğuna dikkat
değil. Malum çözüm
çekiyor.
bekleyen
Birol ÖZCAN
Bu açıklamayı
problemlerimiz her
sektörümüze
geçen gün artıyor.
yansımaları açısından
Mersin Otogarı’nda yaklaşık bir
değerlendirmek gerekiyor.
yıldır yılan hikâyesine dönen
Karayolu yolcu taşımacılığı
anlaşmazlıkta da son noktaya
sektöründe en yüksek gider
gelindi. Geçtiğimiz hafta
kaleminin akaryakıt olduğunu
Büyükşehir Belediyesi otogarı
söylemek malumun ilanı
işletme ihalesini kazanan
anlamına gelse de bir kez daha
şirketin sorumluluklarını
hatırlatmakta fayda var.
yerine getirmediği
Binlerce otobüsümüz, yılda kat gerekçesiyle otogarın feshi için
ettikleri binlerce kilometre için
işlem başlatmıştı. Görünen o ki
milyonlarca litre akaryakıt
belediye otogar işletmesini
kullanmaktadırlar. Hani o
devralacak. Bu süreçte de
sektörü ayakta tutan en
sektörün taleplerinin dikkate
önemli sektörlerden biri biziz
alınması en büyük temennimiz.
desek yalan söylemiş olmayız.
Mersin’de fiyat belirlemek için
Otobüslerimiz kontaklarını bir
en doğru yöntem bize göre
günlüğüne dahi kapatsalar
emsallerini incelemek ve kira
akaryakıt piyasasında ciddi bir
bedellerini buna göre
deprem olacağı
belirlemek. Biz sektörümüzün
kanaatindeyim.
menfaatlerini gözetmek
Bu nedenle biz de sektör
mecburiyetindeyiz. Fakat bu
olarak akaryakıt fiyatlarında
milletin menfaatini göz ardı
dünyada yaşanan düşüşün
edeceğimiz anlamına da
Türkiye’deki akaryakıt
gelmez. Ortak bir yol ve fiyat
fiyatlarına da yansımasını
bulunarak buraların
beklemekteyiz. Akaryakıtın
kiralanması herkesin işine
fiyatında yapılacak en ufak bir
gelecek diye düşünüyorum.

G
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Kesin karar
henüz verilmedi
Dr. Baraçlı, Otogar’ın
taşınacağı iddialarına
açıklık getirdi:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Bayrampaşa
Otogarı’nın Gaziosmanpaşa’ya taşınması konusunda kesin karar alındığına
dair iddialara cevap verdi. Ulaştırma Dünyası Gazetesi’ne yaptığı özel
açıklamada kesin bir kararın olmadığını belirten Dr. Baraçlı; “Biz otogarların
hepsiyle ilgili bir çalışma yapıyoruz, şu anda net bir kararımız yok” dedi

İ

PLAKA TAHDİDİNDE
KARAR NE ZAMAN?

stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Genel Sekreteri Dr. Hayri
Baraçlı, yapılması planlanan
altı yeni cep otogarı konusunda ve
Bayrampaşa Otogarı’nın,
Gaziosmanpaşa’ya taşınacağı
iddiaları hakkında Ulaştırma
Dünyası Gazetesi’ne özel
açıklamalar yaptı. ‘Altı yeni cep
otogarı yapma projeniz var, bu
konuda süreç nasıl işleyecek’
şeklindeki sorumuza cevap veren
Dr. Baraçlı; “Cep otogarları ile ilgili
plan çalışmalarımız devam ediyor,
ayrıca yapılacağı noktalarla ilgili
fizibilite çalışmaları yapılıyor, o
çalışmalara göre harekete
geçeceğiz” dedi. ‘ Bayrampaşa
Otogarı’nın taşınması ilgili karar
kesinleşti mi’ şeklindeki sorumuza
da cevap veren İBB Genel Sekreteri
Dr. Hayri Baraçlı; “Kesinleşmedi. Biz
otogarların hepsiyle ilgili bir çalışma
yapıyoruz, şu anda net bir kararımız
yok” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri
Baraçlı, Yazı İşleri Müdürümüz Şeref Kılıçlı’ya yaptığı özel
açıklamada, otogarlarla ilgili henüz net bir karar
almadıklarını ifade etti

İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri
Baraçlı, sektörün sivil toplum
kuruluşlarından altı yeni cep
otogarı konusunda görüş
istenmesi hakkında ise “Tabi ki
hepsinden görüş alıyoruz,
bilgilendiriyoruz. Onlardan da
görüş alacağız, ona göre bir
fizibilite çalışması yapacağız”
değerlendirmesinde bulundu.
‘İstanbul’da servisçilere
uygulanması gündemde olan
plaka tahdidi hakkında bir karar ne
zaman çıkacak’ şeklindeki
sorumuza da cevap veren Dr.
Baraçlı; “ Onunla ilgili bir kararı, bir
sonraki UKOME toplantısında
inşallah alacağız” açıklamasında
bulundu. ‘Olumlu bir karar çıkacak
mı peki’ şeklindeki sorumuz üzerine
ise ; “Ona artık bakacağız, UKOME
karar verecek” yanıtını verdi.

Kemal Erdoğan’dan
Kamil Koç’a veda
2008’den bu yana Kamil Koç Otobüsleri A.Ş Genel Müdürlüğü’nü sürdüren Kemal Erdoğan ani bir karar
ile görevinden ayrıldı. Şirketten yapılan açıklamada istifanın karşılıklı alınmış bir karar olduğu belirtildi

Y

aklaşık 8 yıldır Kamil Koç Genel
Müdürlüğü’nü yürüten Kemal Erdoğan
ani bir kararla görevini bıraktı. Şirketten yapılan
açıklamada istifanın karşılıklı alınmış bir karar
olduğu belirtilirken, Erdoğan yıllardır birlikte
çalıştığı mesai arkadaşlarına duygusal bir mail ile
veda etti.
Erdoğan’ın veda maili şöyle: “Sevgili
Dostlarım, 2008 yılında başladığım Genel
Müdürlük görevimden Ocak 2016’nın son
günleri itibariyle ayrılıyorum. Böyle büyük ve
nitelikli bir kadronun başında bulunabilme
ayrıcalığını yaşadığım her günü büyük bir
gururla ve şükranla anacağım. Bu dönem
zarfında çok yorulduk, çok çalıştık ve Kâmil Koç
ile başarıdan başarıya koştuk. Kâmil Koç 2008
yılında 25 şehre giden, 7.000.000 yolcu taşıyan
bir şirketken, şimdi 17.000.000 yolcuyu 67 ayrı
şehre taşıyan bir şirket hâline geldi. O günlerde
3.000 kişi olan Kâmil Koç ailesi ise her geçen gün
büyüdü ve bugün 6.000 kişiyi aştı. Şüphesiz ki

sizin koşulsuz desteğiniz ve azminiz sayesinde
hedefler birer birer aşıldı. Geri dönüp baktığımda
yorgun ama ışık saçan gözler, mutlu ve huzurlu
yüzler geliyor gözümün önüne. Sabah çaylarının
hararetli tartışmalarını, otogar müdürlerinin çok
çabuk yükselen ama saniyesinde düşüveren
tansiyonlarını, bitmek bilmeyen telefon
konuşmalarını, zor anlarda etrafımda toplanan
arkadaşlarımı ve akşam eve doğru yola çıkarken
elime tutuşturulan, kimi zaman Ege’den kimi
zaman Karadeniz’den veya memleketin
herhangi bir köşesinden bir lezzeti içinde
barındıran ve her zaman içtenlikle ve sevgiyle
hazırlanmış paketlerin sıcaklığını unutamam.
Kâmil Koç’ taki çalışma sürem boyunca, sizin
samimi ve koşulsuz desteğiniz, yaşadığım bütün
zorlukları ve sıkıntıları aşmamda tek desteğim
oldu. Artık gururla ve sevgiyle taşıdığım bu
bayrağı devretme vakti geldi. Her geçen Kâmil
Koç otobüsü, her başarı haberiniz ve her attığınız
adım beni gururlandırmaya devam edecek.”

Güneydoğu otoyolu projesi
bilet satışlarını artırdı
T

arsus – Adana ve Gaziantep arasında
yolculuk süresini kısaltmak amacıyla
hayata geçirilen Güneydoğu Otoyolu Projesi
otobüs seyahatlerini artırdı. Güneydoğu
Otoyolu’nun otobüs seferlerine olan etkisi
hakkında açıklamalarda bulunan
Biletall.com CEO’su Yaşar Çelik, Tarsus’tan
Antep yönüne satılan bilet sayısının 2014’te
14 bin 521 iken 2015’te, 24 bin 622
olduğunu söyledi.

10 BİNİ AŞKIN YOLCU ARTIŞI
Tarsus – Adana ve Gaziantep arasında
yolculuk süresini kısaltmak amacıyla hayata
geçirilen Güneydoğu Otoyolu Projesi ile
otobüs seyahatlerinde artış gözlemlendi.
Biletall.com CEO’su Yaşar Çelik,
14 milyonun üzerinde nüfusa sahip
İstanbul’da yolcuların otobüs kullanımı
tercihleri ve Güneydoğu Otoyolu’nun
otobüs seferlerine olan etkisi hakkında
açıklama yaptı. Çelik “Otobüs biletlerinin
satışı konusunda ciddi bir veri tabanına
sahibiz. Verilere göre İstanbul’un tatil için
tercihinin İzmir olduğu görülüyor.
Antalya’ya olan ilgi yıldan yıla azalıyor.
Yabancı turist için uygun olan fiyatlar yerli
turiste pahalı geliyor. Görünen o ki Bodrum,
satılan bilet adedinde yakın zamanda
Antalya’yı yakalayacak ve geçecek. Ancak
İstanbul’dan satılan otobüs biletlerinde
Ankara zirvede yer aldı. İstanbul’dan İzmirAntalya-Bodrum için satılan otobüs
biletleri, yüksek hızlı tren seferlerinin
başlaması nedeniyle düşüşe geçen İstanbul
– Ankara için satılan otobüs biletlerinin
gerisinde kaldı. Bir diğer önemli veri ise
Güneydoğu’ya ait. Devletin önemli
projelerinden olan Güneydoğu Otoyolu,
Tarsus – Adana – Gaziantep arasındaki
yolculuk süresini kısalttı. Bu da her geçen yıl
otobüslerle seyahat eden yolcu sayılarının
artmasını sağladı” dedi.
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Almanya’ya
kalitesi
Metro’nun
Almanya’daki yolcu
sayısı yüzde 245 arttı

Karayolu yolcu taşımacılığı ile 3 yıl önce tanışan Almanya’da sektöre ilgi her geçen gün
artıyor. Metro Turizm Almanya Bölge Müdürü Eşiyok, Türkiye’nin en büyük karayolu
firması Metro Turizm’in Almanya’da taşımacılar tarafından örnek alındığını belirtti

A

BERLİN OTOGARI YETERSİZ
Karayolu yolcu taşımacılığına talebin
artmasıyla birlikte Berlin Otogarı’nın yetersiz
kaldığını belirten Eşiyok, Alman yetkililerin
otogarı genişletme çalışmalarına
başladıklarını ve bunun için de Metro
Turizm’den bilgi aldıklarını söyledi. Eşiyok,
“Otogar yönetimi ile yaptığım görüşmede
‘siz karayolu sektöründe çok ileridesiniz’
diyerek otogarın nasıl genişletilebileceği
konusunda fikir vermemizi istediler. Henüz
Almanya’da otogar yapısı çok karışık. Yolcular
otobüslerini bile bulmakta zorlanıyor.

lman Demiryolları
İşletmesi’ni (Deutsche Bahn)
rekabete karşı koruyan
düzenlemenin feshedilmesiyle birlikte
1 Ocak 2013’te karayolu ile tanışan
Almanya’da otobüsle şehirlerarası
seyahate ilgi her geçen gün artıyor.
Temmuz 2015’te Metro Turizm
Almanya Bölge Müdürlüğü görevine
getirilen Osman Mürsel Eşiyok,
karayolu yolcu taşımacılarının iştahını
kabartan Almanya pazarını
değerlendirdi. Göreve geldiği tarihten
bu yana, yüzde 245 oranında yolcu
artışı olduğunu belirten Eşiyok; “ABTürkiye Zirvesi’nin taslak sonuç
bildirgesinde ‘Türkiye’nin yol haritasına
uyması koşuluyla Türkiye
vatandaşlardan istenen Schengen
vizesinin kaldırılabileceği’ belirtilmişti.
Ekim 2016'da Türk vatandaşları için
vizelerin kaldırılması söz konusu.
Vizelerin kaldırılması durumunda
vatandaşlarımız Metro Turizm
otobüsleri ile Avrupa’ya rahatlıkla
seyahat edebilecekler” dedi.

Biletlerin geneli internet üzerinden
alınıyor. Fakat otogarda bir danışma ya da
müşteri hizmetleri yok. Yolcular herhangi
bir problemle karşılaştıklarında ne
yapacaklarını bilemiyorlar. Biz de Metro
Turizm olarak bilgi birikimimizi
Almanlarla paylaştık ve
paylaşmaya da devam
KAT ETMELERİ GEREKEN
edeceği. Kalitemizi
ÇOK YOL VAR
Almanya’ya da
taşımaya
Metro Turizm kalitesini Avrupa’nın her yerine taşıma amacında
kararlıyız” diye
olduklarını belirten Eşiyok; “Alman firmalarında çalışan otobüs
konuştu.
kaptanları, sıklıkla bize müracaatta bulunarak, Metro Turizm çatısı altında
çalışmak istediklerini beyan ediyorlar. Ayrıca hizmet kalitemizi gören Alman
firmaları da bizi örnek alıyor. Araç içinde çay, kahve, kek gibi ikramlarda
bulunmaya başladılar. Fakat biz her şeyi yolcu memnuniyeti için yaparken,
“METRO
onlar bu ikramları ücretli yapıyorlar. Dolayısıyla kat etmeleri gereken daha
LOGOSUNU
çok yolları olduğunu düşünüyorum. Tabi Almanya karayollarına
getirdiğimiz yenilikler bunlarla da kalmadı. Alman firmaları da
AVRUPA’NIN
artık araçlara internet bağlatıyorlar. Her koltukta TV çağına
BİRÇOK
ise henüz gelemediler ama bu konuda da
YERİNDE
çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

GÖRECEKSİNİZ”

Osman
Mürsel
Eşiyok

2016 hedeflerini de paylaşan
Eşiyok, Romanya ve Bulgaristan hatlarında yeni
çalışmalar olduğu bilgisini verdi. Berlin ve
Romanya arasında karşılıklı seferler
başlatılacağını söyleyen Eşiyok, İstanbul’dan da
Bulgaristan’ın Dobric ve Razgrad şehirlerine yeni
hatların çok yakında açılacağını söyledi. Metro
Turizm’in Berlin’den her gün İstanbul ve Sofya’ya
otobüs seferi olduğunu belirten Eşiyok, “Şuana
kadar Almanya’da 10’a yakın şube açtık. Berlin
içinde şube açma çalışmalarımız bütün hızıyla
devam ediyor. Çok yakında Metro Turizm
logosunu Avrupa’nın birçok yerinde
göreceksiniz” dedi.

Türkiye, YEDAŞ
ile ödüle koşuyor
Avrupa İşletme Ödülleri'nin (European Business Awards) Ulusal
Şampiyonu olan YEDAŞ, Çevre ve Kurumsal Sürdürülebilirlik
Ödülü Kategorisi’nde finale doğru dev adımlar atıyor. “Türkiye,
YEDAŞ ile Ödüle Koşuyor! Sen De Destek Ol!” sloganıyla yola
çıktıklarını belirten Genel Müdür Türkoğlu, “Paydaşlarımızı bu
ödül yolculuğuna ortak olmaya davet ediyoruz” dedi

Y

EDAŞ’ın ‘European
Business Awards'ın
ikinci aşaması olan halk
oylaması için hazırladığı
tanıtım videosu, ödül
programının internet sitesinde
yer almaya başladı. “Türkiye,
YEDAŞ ile Ödüle Koşuyor! Sen
De Destek Ol!” sloganıyla tüm
iletişim kanallarını kullanarak
paydaşlarına ulaşmayı
hedeflediklerini belirten
YEDAŞ Genel Müdürü Nurettin
Türkoğlu, “Şirketimizin kurumsal olarak
kullandığı SMS, sosyal medya, web sitesi ve en
önemli paydaşları arasında yer alan medyanın
iletişim gücünü kullanarak, tüm paydaşlarımıza
ulaşıyoruz” diye konuştu. Oylamaya YEDAŞ’ın
kurumsal web sitesi www.yesilirmakedas.com
üzerinden katılınıyor. YEDAŞ'ın katılım
videosunu izlemek ve oy vermek isteyenler
http://www.businessawardseurope.com/vote/d
etail-new/turkey/14831 linkinden ulaşabiliyor.
Oylama 26 Şubat 2016 tarihine kadar devam
edecek.
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Aklın Yolu...
anayasal hakkı olan ulaşım
eçen hafta Mersin
hürriyetinin teminatıdır aslında
Otogarı’nın nasıl Yılan
Hikayesi’ne döndüğünü
otobüsçüler.
hem yaptığımız haberlerle, hem de
Hal böyle olunca Sayın Başkan,
bu köşede ayrıntılı bir biçimde
TOFED’i veya Mersinli otobüsçüleri
kaleme almıştık.
kaşık düşmanı, bedavacı olarak
Gazetedeki arkadaşlarımız
görmek yerine, bu adamlar ne
istiyor, önerileri dikkate değer mi
gazeteciliğin en temel kuralı olan
“fikri takip” konusunu pas
diye bir kez gözden geçirmesi
geçmediler ve konunun
gerekir. Hem TOFED Genel Başkanı
Avukat Birol Özcan hem de Mersin
muhataplarının görüşlerini ve
Seyahat’in sahibi ve dernek başkanı
gelinen son noktayı ayrıntılarıyla
Kerim Ürkmez’in
araştırıp bu hafta da
yazdılar. Sütunlarımızı
gazetemizdeki
yine bu konuya ayırdık
beyanatlarını dikkatle
anlayacağınız.
okursa, ikisinin da akılcı,
vicdanları rahatsız
Mersin Büyükşehir
etmeyecek ve herkesin
Belediye Başkanı
üzerinde mutabakat
Burhanettin Kocamaz,
sağlayacağı önerilerinin
yılan hikayesinin artık son
olduğunu görecektir.
bulması gerektiğini işaret
Görünen o ki,
eden açıklamalarda
ödeyemeyeceği
bulundu. Mesela
taahhütlerin altına
Kocamaz, otogar
Necmi
girerek, hem kendisini
probleminin bu noktaya
HATİPOĞLU
hem de esnafı zor
gelişinin asıl sorumlusu
Otobüsçü Esnafı ve
durumda bırakan
TOFED’tir diyor. İyi niyetli
Şimşek Grup otogardan
olmadıklarını, eski alışkanlıkla
gidecek. Yerine gelecek olan
bedavaya otogarda çalışmak
belediye, ödenemeyecek kira
istediklerini dile getiriyor. Haklı mıdır fiyatlarıyla ihaleye çıkarsa, durum
bugünkünden farklı olmayacaktır.
diye soracak olursanız, kesinlikle
hayır cevabını veririz.
Bu da çok net olarak görünüyor.
Sayın başkana buradan çağrıda
O’na göre iki şey önemli.
bulunuyor ve diyoruz ki; “Sayın
Muhalefet partisinin Belediye
Başkan yaşanan problemlerden
Başkanı olduğu için bir müfettiş
ders
çıkararak ve konunun
soruşturması geçirirse, sıkıntı
muhataplarının
sesine kulak
yaşayacağını düşünüyor olabilir. Bu
vererek bu meseleyi çözün. Aksi
birincisi.
halde siz işini yapmayan başkan
Belediyenin yaptığı yatırımı geri
olacaksınız, Mersin halkı ara
alması ve kasasına para koyma
sokaklardan korsan kalkan
gayretinde olması ise ikincisi.
otobüslerle seyahat etmeye devam
Bunlarda haklı olabilir. Ancak hiçbir
edecek, otobüsçü esnafı da perişan
müfettiş, kanun dışına çıkarak,
halde çalışmak zorunda kalacak.
olmayan suçlamalarla belediye
Gelin inadınızdan vazgeçin, her şey
başkanının yargılanmasını
para demek değil, hizmet paradan
sağlayamaz. Bu nedenle Kamu İhale
çok daha önemlidir”
Kanunu’na göre yapılacak bir
Umarız sesimize bütün taraflar
ihalede de kimse onu suçlayamaz.
kulak verir ve birlikte bu sorun
Para kazanma arzusunu da
çözülür. Zira aklın yolu birdir.
anlayabiliriz ama belediyelerin
Not: Geçen haftaki yazımızda
öncelikli görevi para kazanmak
12 bin lira olarak ifade ettiğimiz kira
değildir. Kamusal yarar gözeterek
bedeli, yıllık 120 bin lira olacaktı. Bu
hizmet etmek öncelikli görevidir.
Otobüsçüler de tıpkı belediyeler gibi yanlışlık için dikkatli okurlarımızdan
özür dileriz.
kamu hizmeti yapar. Halkın
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GÜNCEL

Galip
Öztürk’ten
Samsunspor’a
destek

1 Şubat 2016 Pazartesi

Trafik sigortası
zammına protesto
İstanbul’daki taşımacı esnafı, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın (İTEO)
organize ettiği eylemde bir araya gelerek, zorunlu trafik sigortası
ücretlerine yapılan astronomik zammı protesto etti. İTEO Başkanı
Yahya Uğur, yaşanan mağduriyetin tavan fiyat uygulamasının sigorta
şirketleri tarafından suistimal edilmesinin bir sonucu olduğunu söyledi

İ

Metro Holding Kurucu
Onursal Başkanı Galip
Özürk, Samsunspor’a maddi
katkı sağlamak amacıyla
düzenlenen eşya
piyangosuna destek verdi

S

amsunlu işadamı Galip Öztürk,
çekilişi 29 Ocak tarihinde yapılan
eşya piyangosunda 250 bilet alarak bir
kez daha kulübe destek oldu.
Öztürk adına biletleri Avrasya
Terminal İşletmeleri A.Ş Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Haluk Tan aldı.
Nuri Asan Tesisleri'ne gelen Haluk Tan,
burada Başkan Erkurt Tutu ve
yöneticilerle buluştu. Tan, Galip Öztürk
adına 250 bileti yöneticilerden teslim
aldı. Başkan Erkurt Tutu, biletlerin
tükendiğini belirterek, gösterilen ilgi
için herkese teşekkür etti.

TÜSODER MESELEYİ YARGIYA GÖTÜRÜYOR
Sigorta şirketlerinin kazan-kazan oyunu oynadığını söyleyen
Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Başkanı Aydın Ağaoğlu da
“1 Haziran 2015 yılında yürürlüğe giren tebliğe göre, kaza yapan
sürücülerden trafik kuralı ihlali yapana sigortalar rücu edecektir.
Yani sigorta şirketleri hiçbir şekilde ödedikleri hasarı ceplerinden
ödememiş olacak. Biz bu tebliğin iptali için yargı yoluna başvurup,
en kısa sürede iptalini sağlayacağız. Tüketicilere yansıyacak olan zulüm
şeklindeki bu artışa kamu otoritesinin de dur diyeceğini umuyor ve
bunu bekliyoruz” diye konuştu.

stanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO),
25 Ocak Pazartesi gecesi, 4. Levent'te
bulunan Türkiye Sigorta Reasürans Birliği
önünde, zorunlu trafik sigortası ücretlerine
yapılan zammı protesto etti. İTEO’nun protesto
eylemine; Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER)
Başkanı Aydın Ağaoğlu, İstanbul Taşımacılar
Birliği Derneği (İSTAB) Başkanı
Ahmet Karakış, İstanbul Umum
BÜTÜN MOTORLU ARAÇ
Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası
(İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk,
SAHİPLERİ MAĞDUR DURUMDA
Türkiye Ulaş-İş Sendikası Başkanı
Sigorta şirketlerinin zorunlu trafik sigortasını
Abdurrahim Barın, İstanbul Toplu
suistimal ettiklerini belirten İstanbul Taksiciler Esnaf
Ulaşım Otobüsçüler Derneği (İSTOD)
Odası Başkanı Yahya Uğur; “Taksicisinden servisçisine,
Başkanı Zakir Uzun da destek verdi.
kamyonetçisinden otobüsçüsüne, motosikletlisinden
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası
özel araç sahibine kadar herkesi zorunlu zulme
Başkanı Yahya Uğur yaptığı
uğratan sigorta şirketlerine şimdi soruyorum; 10 yıldır
açıklamada; "Bizler, bu gece burada
kaza yapmayan birisinin geçen yıl bin 60 liraya
yüzde 400 oranında artışlara varan
yaptırdığı sigortayı bu yıl 4 bin 500 liraya yaptırmak
trafik sigortası zulmüne karşı sesimizi
zorunda kalmasını hangi işletmecilikle
duyurmak için buradayız. Haklı ile
bağdaştırıyorsunuz! Yıllık enflasyon yüzde
haksızın birbirine karıştığı, haklının
7’lerdeyken, her yıl yüzde 400’lere varan zamları
da haksız kadar cezalandırıldığı bu
hangi yöneticiliğinizle açıklıyorsunuz! Bugün ilk defa
sistem hükümetimizin vatandaşlar
sigortasını yaptırmış birisine, 10 yıl önceki kaza
için yapmış olduğu tavan fiyat
tazminatını ödetmeyi hangi iş ahlakına
uygulamasının özel şirketlerce
sığdırıyorsunuz! Kaza yaptığında kendi hasarını
suistimal edilmesinin bir sonucudur.
ödeyen vatandaşa karşı tarafın da hasarını ödeten
Bugün burada milyonlarca insanın
rücu hakkını hangi hak anlayışıyla uyguluyorsunuz!”
uğramış olduğu haksızlığın sesi
diyerek tepkilerini dile getirdi.
olarak toplandık" dedi.

TOFED’in Ankara temasları hızlandı
KKTC’ye toplu
taşımacılıkta
Eskişehir modeli

K

KTC Ulaştırma Bakanlığı Heyeti,
Toplu Taşımacılık Master Plan
Çalışmaları için, Büyükşehir
Belediyesi’nin uyguladığı Toplu
Taşımacılık Modelini incelemek üzere
Eskişehir’e geldi. KKTC Ulaştırma
Bakanlığı Plan Proje Müdürü Yrd. Doç. Dr.
Nazmiye Çelebi başkanlığındaki heyete
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri
tarafından bir sunum yapıldı.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin
toplu ulaşım projesi, KKTC Toplu
Taşımacılık Master Planı uygulamasına
örnek alındı. Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Daire Başkanlığı, KKTC Ulaştırma
Bakanlığı Heyetine proje hakkında
bilgi verdi.
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Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, Birol Özcan başkanlığındaki heyetle Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu. Otobüs
kaptanlarının ağır işçi statüsünde alınmasından, korsan taşımalara kadar birçok konu ziyaretlerde gündeme geldi

T

OFED Başkanı Birol Özcan, Genel Başkan
Vekili Mustafa Sarı, Genel Başkan
Yardımcıları Mustafa Özcan, İrem Bayram,
Mustafa Altunhan ve Genel Sekreter Mevlüt
İlgin, Genel Yürütme Kurulu Üyeleri Hasan
Yüksel Kurnaz, Bülent Yıldız ve Necdet Fırat’tan
oluşan heyet; Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Süleyman Soylu, Müsteşar Yardımcısı Ali
Kemal Sayın, Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Müsteşar Yardımcısı Şaban
Atlas ve Karayolu Düzenleme Genel Müdürü
Hamza Demirdelen’i ziyaret ederek sektör
sorunlarını bir kez daha anlattı.
Ankara’da ilk olarak Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret eden
heyet, her platformda dile getirdikleri otobüs
kaptanlarının ‘Ağır işçi’ statüsüne alınması
gerektiğini Bakan’a da iletti. Soylu’nun talimatıyla
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müsteşar
Yardımcısı Ali Kemal Sayın ile gerçekleştirilen
toplantıda bu konu geniş bir biçimde ele alındı.
20 yıl çalışan otobüs kaptanlarının 25 yıl çalışmış
sayılarak ‘Ağır işçi’ kabul edilebilmesi ve emekli
edilmesi ortak çalışmanın önemine değinen
yetkililer, TOFED’in Türkiye’de kaç şoförün bu
kategoriye alınması gerektiğini tespit ederek
Bakanlığa sunmasını istedi.

Genel Yayın Yönetmeni

Elif YEŞİL

Galip ÖZTÜRK

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

İmtiyaz Sahibi

Şeref KILIÇLI

Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. adına

Ayten ÖZTÜRK ÜNAL

Haber Merkezi

Nurcan GÜNEŞ
Mehmet Ali SOYTÜRK

Yayın Kurulu Başkanı

Görsel Yönetmen

Necmi HATİPOĞLU

Murat BAŞARAN
Reklam Sorumlusu

Genel Müdür

Ezgi GÜLÜM

Cenk YURTTUTMUŞ

Dağıtım Sorumlusu

Namık ÖZTÜRK
Yayın Kurulu

Webmaster

Burak GÜNEŞ
Mücahit ÖZKAN
Ayşegül BENCOŞAR
Esra KOÇ

Adem Burak YAZAR

YENİ ULAŞTIRMA DÜNYASI
Gazetesi’nde, yayınlanan
fotoğrafların her türlü telif hakkı
Avrasya Terminal İşletmeleri
A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan kaynak
gösterilerek dahi iktibas edilemez.
Gazetemiz basın iş etiğine ve
ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Yazarların fikir ve düşüncelerinden
kendileri sorumludur.

Hukuk Danışmanı

Av. Ercan HASANBAŞOĞLU
www.ulastirmadunyasi.com
Haber Merkezi
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HAMZA DEMİRDELEN’E
DÖRT DOSYA SUNULDU
Heyet, Karayolu Düzenleme Genel
Müdürlüğü görevine yeni atanan Hamza
Demirdelen’e hayırlı olsun ziyaretinde de
bulundu. Demirdelen’e, TOFED’in tanıtımı başta
olmak üzere, korsan taşımacılık, otogarların
yapımı ve işletilmesi, uluslararası yolcu
taşımacılarının sorunlarını içeren 4 ayrı dosya
sunuldu.
Ankara ziyaretlerinin ardından İstanbul’a
yeni atanan Ulaştırma Bölge Müdürü Veli
Atılgan’ı da ziyaret eden heyet hayırlı olsun
dileklerini iletti. Özellikle Trakya Bölgesi’nde
belgesiz taşımacılığın arttığına vurgu yapan
heyet denetimlerin sıklaştırılması talebinde
bulundu.

HER KONUDA SÖZ SAHİBİ
OLACAK KOMİSYON ŞART
Heyetin ikinci durağı ise Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Müsteşar Yardımcısı Şaban Atlas’ın
makamı oldu. Otogar yapımında
sektörden görüş alınması gerektiğini
burada da yineleyen heyet, Ulaştırma
Bakanlığı’nın koordinesinde, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, TOBB sektör meclisi,
TOFED, ilgili belediyeler ile her ilin
ticaret ve sanayi odası meslek
komitelerinden temsilcilerin katılımı ile
oluşturulacak komisyonun terminallerin
yapımı ve işletilmesi konusunda karar
vermesi gerektiğini Müsteşar
Yardımcısına iletti. Otogarların yer
tespitinden, büyüklüğü, hava, demir ve
deniz yoluna entegrasyonuna kadar her
konunun bu komisyonca belirlenmesi
gerektiğini savunan heyet, korsan
taşımacılıkla ilgili yaşanan sorunları da
paylaştı. Türkiye genelinde

terminallerden kalkış zorunluluğu
olmasına rağmen mahalle ve sokak
aralarından kalkan otobüsler ile il içi
taşımacılık yapması gereken D4 yetki
belgeli ya da belgesiz minibüslerin
yaptıkları korsan taşımaların önlenmesi
talebinde bulunan heyet, korsan

taşımacıların ceza puanı üzerinden
değerlendirilmemesi gerektiğinin altını
çizdi ve korsan araçların direkt trafikten
men edilmesi talebinde bulundu.
Görüşme sonunda yönetmelikte bazı
değişiklikler yapılması ve ortak bir
çalıştay düzenlenmesi kararı alındı.

EGO otobüslerinde grip önlemi
B

aşkent'te her gün 750-800 bin
kişinin yolculuk ettiği EGO
belediye otobüsleri, rutin temizliğin
yanı sıra özellikle son haftalarda artış
gösteren grip başta olmak üzere
bulaşıcı hastalıklara karşı da
dezenfekte ediliyor. EGO Genel
Müdürü Necmettin Tahiroğlu,
EGO’nun bin 250 otobüsünde günde
750 ile 800 bin arasında yolcu
taşındığını belirterek, bu kadar yüksek
sayıda insanın yolculuk ettiği, bir
arada bulunduğu ortamlarda virüs ve

mikropların kolay üreme imkanı
bulduğunu, bu nedenle hijyenin
büyük önem taşıdığını söyledi.
Yolcuları hastalıklardan korumak
amacıyla EGO otobüslerinin, kentin
5 farklı bölgesinde bulunan bölge
müdürlüklerinde gece saatlerinde iç
ve dış temizliklerinin yapıldığını
bildiren Tahiroğlu, bunun yanı sıra
virüs ve mikroplara karşı da
ameliyathanelerde kullanılan
malzemelerle dezenfekte edildiğini
vurguladı.
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Mersin Otogarı’nı
belediye işletecek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Ulaştırma Dünyası
Gazetesi’ne verdiği özel röportajda, otogar ile ilgili işletmeci firmaya karşı açtıkları
tahliye davasının sonuçlanmasını beklediklerini belirterek sorunun çözüleceğini söyledi.
Başkan Kocamaz, yeni dönemde otogarı belediyenin işleteceğinin de altını çizdi

M

ersin Büyükşehir Belediye
Başkanı Burhanettin
Kocamaz, Mersin’deki otogar
sorununun çözümü ile ilgili olarak
Ulaştırma Dünyası Gazetesi Yazı İşleri
Müdürü Şeref Kılıçlı’ya özel açıklamalarda
bulundu.
Şeref Kılıçlı: Sayın Başkan Mersin’de
otogar sorunu neden bu hale geldi,
şu anda durum nedir?
Burhanettin Kocamaz: Mersin’de
aslında karşılıklı bir inatlaşma sonucu iş bu
noktaya geldi. Normalde 5 milyon 680 bin
liraya biz otogarın tamamını ihaleye
çıkarmıştık. Tarafların karşılıklı sürtüşmesi
ile rakam 20 milyon liraya gelmişti. Tabi
20 milyon liraya gelmesi demek kiraların
da artması demekti. Dolayısıyla kendi
aralarındaki sürtüşme işi bu noktaya
getirdi. Ancak şimdi sorun çözülecek.
Sorunun çözümü için biz bir taraftan da
Haziran ayında tahliye davası açtık.
4 Şubatta mahkeme karar verecek. Ayrıca
bunun dışında sözleşmeyi fesih etmeye yönelik
fesih davası da açtık. Onunla ilgili tebligatı da dün
(27 Ocak) yaptık. Otogarı boşaltın diye verilen
10 günlük süre dolmuştu, şu anda bekliyoruz,

Başkan Kocamaz, Yazı İşleri Müdürümüz
Kılıçlı’ya özel açıklamalarda bulundu...

bakalım süreç nasıl işleyecek. Karşı taraf eğer
mahkemeye itiraz ederek yürütmeyi durdurma
kararı aldırmazsa, otogar belediyeye geçecek.
Maalesef Türkiye’de mahkemeler ağır işliyor.

Ş.K.: Mersin Büyükşehir Belediyesi
bundan sonra otogarı kendisi mi
işletecek?
B.K.: Evet belediye bundan sonra
kendisi işletecek. Aslında orada yapılması
gereken iş, Belediyenin Ulaşım. A.Ş.’si
tarafından oradaki büroların da işletilmesi.
Ancak burada otobüs işletmecileri tarafında
çok da iyi niyet yok.
Ş.K.: Peki otobüsçüler ne istiyor
sizden?
B.K.: Onlar geçmişte olduğu gibi burayı
bedava kullanalım diyorlar.
Ş.K.: Yani düşük kira mı talep
ettiklerini söylüyorsunuz?
B.K.: Geçmişte otogarın yıllık kira geliri
222 bin liraydı. Şimdi biz bunun için yeniden
keşif yapmıştık, yani piyasa araştırması
yaptık ve toplam kira bedeli 5 milyon 680
bin lira çıkmıştı. Tabi onlar eskiden olduğu
gibi orada at oynatmak istiyorlardı ancak biz
de ona fırsat vermeyeceğiz. Biz milletin
emanetçisiyiz, milletin malını korumak ile
mükellefiz. Dolayısıyla biz görevimizi sonuna
kadar yapacağız. İnşallah Mersin halkının hakkını
hiç kimseye peşkeş çekmiş olmayacağız.

YENİ DÖNEM İÇİN YAZIHANE KİRALARI
BELİRLENMİŞ DURUMDA
Ş.K.: Peki yazıhane kiraları Ankara-Kayseri gibi muadil
otogarların kiraları gibi mi olacak?
B.K.: Şu anda belirlenmiş kira bedelleri var; yıllık 60 bin lira ile
96 bin lira arası, artık onun üzerinden ihaleye çıkacağız. Çünkü bu
resmi rakam oluşmuş durumda. Bu rakamdan kiralayan insanlar
var ama onlara kalırsak bedava ver diyorlar. Öyle birşeyin olması
zaten söz konusu değil. Kurallara uyan milletin hakkını veren
insanlara vereceğiz. Ancak vermek istemeyenlere de söyleyecek hiç
birşeyimiz yok.
Ş.K.: Mersin Otogarı halen Şimşek Grup’ta değil mi?
B.K.: Onlara karşı tahliye davası açtık. ‘Sen yükümlülüklerini
yerine getirmiyorsun, biz bu sözleşmeyi tek taraflı fesih ediyoruz’
diye de sözleşme fesih ihbarnamesi gönderdik. Diğer taraftan da
Şimşek Grup’un ödemediği kiralar için de icra takibi başlattık. Onlar
da ayrıca devam eden işlemler.

Sektör ne diyor?
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin
Kocamaz’ın açıklamalarını sektör temsilcileri
değerlendirdi. TOFED Başkanı Birol Özcan Mersin’de
fiyat belirlemek için en doğru yöntemin emsalleri
incelemek olduğunu söyledi
Birol Özcan
(TOFED Genel Başkanı)
“Biz belediye şu fiyattan
ihale etsin diyemeyiz, zaten
böyle bir hakkımız da yok.
Ancak her malın bir piyasa
değeri vardır. Mersin’de fiyat
belirlemek için en doğru
yöntem bize göre emsallerini
incelemek ve kira bedellerini
buna göre belirlemek. Biz
sektörün menfaatlerini
gözetmek mecburiyetindeyiz.
Fakat bu milletin menfaatini
göz ardı edeceğimiz anlamına
da gelmez. Ortak bir yol ve fiyat
bulunarak buraların kiralanması

Kerim Ürkmez
(Mersin Seyahat Sahibi ve
Dernek Başkanı)
“Belediye Başkanımızın
inadını ve ısrarını anlamakta
güçlük çekiyorum doğrusu.
Bakın önümüzde bir Adana
örneği var. Yeni otogarda 3 yıl
için 51 bin lira fiyat belirlendi ve
bu rakamdan kiralamalar
yapıldı. Şimdi adama sormazlar
mı, sen Adana’dan hacim olarak
daha mı büyüksün ki, ondan
daha yüksek kira istiyorsun.
Mersin’de 3 ay yaz, 9 ay kış var.
Otobüsçü zaten üç ay para
kazanıyor. Giren çıkan araç
sayımız belli. Bu rakamları
karşılamamız mümkün değil.
İhale edecekleri fiyatla kiralama
yapılacak, fakat kimse kirasını
zamanında ödeyemeyecek ve
bugün Şimşek Grupla yaşanan
ne problem varsa aynısını bu
kez kiracılarla yaşayacaklar. Biz

herkesin işine gelecektir.
Belediye ön yargılarından
kurtulup, zaten can çekişen
otobüsçünün çanına ot
tıkamak yerine yaşaması ve
halka hizmet edebilmesi için
destek olmalıdır, köstek değil.
Zira biz de kamu görevi
yapıyoruz. “

şunu istiyoruz; Gaziantep,
Kayseri, Adana, Ankara
otogarlarını belediye incelesin.
Araç sayıları, yolcu sayıları, giriş
çıkış ücretleri, kiralar baz alınsın
ve ortalama bir değer
bulunsun. Yani buraların
verileri Mersinle karşılaştırılsın.
Buna göre makul bir rakam
belirleyerek ihaleye çıkılsın. Biz
kimseden iane beklemiyoruz.
Ne Mersin halkının parası
çarçur edilsin, ne de otobüsçü
ezilsin. Ortak yol bulmak
aslında bu kadar kolay. “

Minibüsçü esnafı, Bakan
Ağbal’dan müjde bekliyor
T

ürkiye Şoförler ve
Otomobilciler Federasyonu
(TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın,
otomobil, minibüs ve otobüs
tanımlarında yapılan değişiklik
vergi kanunlarında yapılmayınca
minibüslerin otobüs tarifesinden
vergi ödemeye devam ettiğini
belirterek Maliye Bakanı Naci
Ağbal’dan bu konuda müjdeli
haber beklediklerini kaydetti.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın,
otomobil, minibüs ve otobüs
tanımlarının Avrupa Birliğine uyum
sağlamak üzere 6495 sayılı Kanunla
Haziran 2013'de değiştirildiğini
hatırlatarak otomobil, minibüs ve
otobüs tanımlarında yapılan
değişiklik vergi kanunlarında
yapılmayınca minibüslerin otobüs
tarifesinden vergi ödemeye devam
ettiğini, bu durumda minibüslerin
2.5 kat daha fazla vergi ödediğini
vurguladı. “Konuyu seçimlerden
önce Başbakan Ahmet Davutoğlu
ile ve kısa süre önce de Maliye
Bakanı Naci Ağbal ile görüştük. Kısa
zaman içerisinde Maliye Bakanımız
Naci Ağbal’dan bu konuda müjdeli
haber bekliyoruz" diyen Okumuş,
"Artık, 10-17 koltuklu araçlar
minibüs sayılıyor. Ancak aynı
değişiklik vergi kanununda
yapılmadığı için 16 ve 17 koltuğu
olan araçlar vergi uygulaması
bakımından otobüs olarak kabul
ediliyor. Sonuçta ruhsatında
minibüs yazan araç, iş vergi
ödemeye gelince otobüs sayılıyor."
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BAŞSAĞLIĞI

BAŞSAĞLIĞI
Uzun yıllardır İzmir Otogarı’nda
yazıhane işletmeciliği yapan,
sektörümüzün çeşitli derneklerine
üyeliği bulunan değerli arkadaşımız
Mehmet ÖCAL’ın kıymetli babası

Uzun yıllardır İzmir Otogarı’nda
yazıhane işletmeciliği yapan, sektörümüzün
çeşitli derneklerine üyeliği bulunan değerli arkadaşımız
Mehmet ÖCAL’ın kıymetli babası

İbrahim
Halil ÖCAL

’ı

İbrahim
Halil ÖCAL

’ı

kaybetmenin derin
üzüntüsünü yaşıyorum.
Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine,
sevenlerine başsağlığı ve
sabırlar dilerim.

kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine
başsağlığı ve sabırlar dileriz.
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. adına
Yönetim Kurulu Başkanı

Ayten ÖZTÜRK ÜNAL

BAŞSAĞLIĞI
Uzun yıllardır İzmir Otogarı’nda
yazıhane işletmeciliği yapan, sektörümüzün
çeşitli derneklerine üyeliği bulunan değerli arkadaşımız
Mehmet ÖCAL’ın kıymetli babası

Galip ÖZTÜRK

İbrahim
Halil ÖCAL

Metro Holding Kurucu Onursal Başkanı

’ı

BAŞSAĞLIĞI

kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine
başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Uzun yıllardır İzmir Otogarı’nda
yazıhane işletmeciliği yapan,
sektörümüzün çeşitli derneklerine
üyeliği bulunan değerli kardeşim
Mehmet ÖCAL’ın kıymetli babası

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu adına
Genel Başkan

Birol ÖZCAN

İbrahim
Halil ÖCAL

’ı

kaybetmenin derin
üzüntüsünü yaşıyorum.
Merhuma Allah’tan rahmet,
kederli ailesine,
sevenlerine başsağlığı ve
sabırlar dilerim.

BAŞSAĞLIĞI
Uzun yıllardır İzmir Otogarı’nda
yazıhane işletmeciliği yapan, sektörümüzün
çeşitli derneklerine üyeliği bulunan değerli ağabeyim
Mehmet ÖCAL’ın kıymetli babası

İbrahim
Halil ÖCAL

’ı

kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine
başsağlığı ve sabırlar dilerim.

Şenol AYYILDIZ

Özgür AYYILDIZ

Metro Turizm Organizasyon A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Metro Turizm İzmir İşletmecisi
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Mercedes-Benz Türk, tarihin
en yüksek satışını yaptı
Anadolu Isuzu’da 2016’nın
ilk teslimatları Samsun’a
I

suzu Samsun Bayisi Felek
Otomotiv ve FLK Motorlu
Araçlar ile Karadeniz Bölgesi’nin ilk
teslimatlarını yaptı. Her segmentte
farklı müşterilere yapılan teslimatlar
ile adete Karadeniz çıkarması yapan
Anadolu Isuzu, Felek Otomotiv ile
Karadeniz Bölgesi’nin en büyük
dağıtım lojistiği firması Turanlar
A.Ş’ye 10 adet Isuzu N WID, personel
taşımacılığı ve araç kiralama hizmeti
veren Emay 55 firmasına ise 4 adet
D-Max’i teslim etti. FLK Motorlu
Araçlar ise Samsun Havalimanı
taşımalarını yapan BAFAŞ’a 8 adet
Novo Lux teslim etti.
Teslimat töreni 28 Ocak
Perşembe günü Isuzu’nun Samsun
Bayisi Felek Otomotiv merkezinde
gerçekleşti. Teslimat törenine
Anadolu Isuzu Satış Pazarlama
Direktörü Fatih Tamay, Felek
Otomotiv Sahibi Cem Şefik Felek,
Isuzu Kamyon Satış Şefi Atakan
Gürler, Isuzu Satış Direktörü Tunç
Karabulut, Isuzu Pazarlama Müdürü
Şebnem Uygurtürk katıldı.
Anadolu Isuzu Satış Pazarlama
Müdürü Fatih Tamay teslimat öncesi
yaptığı toplantıda 2015 yılının Türk
otomotivi için oldukça iyi geçtiğini,
ihracat, iç pazar ve üretimde
rekorların kırıldığını belirterek 1
milyon adetlik kritik barajın
aşılmasının da önemli olduğunu
söyledi. Tamay, Türkiye’nin ulaştığı
bu rakamların dünyanın da ilgisini
çektiğini anlatarak, “Otomotiv
sektörü toplam ihracatımızda ilk
sırada. Toplam 21-22 milyar dolarlık
ihracat gerçekleştiriyoruz.
Türkiye’nin 2023 ihracat hedefi var.
Bunun içinde otomotiv sektörünün
75 milyar dolarlık hedefi var. Şu anda
bu hedeften uzağız. Şu anda üretim
kapasitemiz bir milyon 700 bin adet.
Bunu 4 milyon adede çıkarmamız
gerekecek” dedi.

ISUZU İLE 4X4 HİZMETİ
Günün ikinci teslimatı ise AYPA
55 Aktif Yatırım LTD ŞTİ’ye yapıldı.
Anadolu Isuzu Satış ve Pazarlama
Direktörü Fatih Tamay, 4 adet Isuzu
D-max’in anahtarını firma sahibi
Muhammet Ali Torun’a verdi. Torun,
1988 yılından beri personel
taşımacılığı ve araç kiralama hizmeti
verdiklerini söyledi. Aldıkları Isuzu D

Anadolu Isuzu 2016’nın
ilk teslimatlarını
Samsun’da
gerçekleştirdi, bir
günde 3 firmanın yeni
araçları teslim edildi
ŞEHİR İÇİ OTOBÜS
PAZARI DÜŞECEK
Türkiye’nin kamyon ve otobüste
artık marka haline geldiğini
kaydeden Tamay, Euro 6
satışlarından sonra otomotiv
sektörünün yıl içi performansının
ortaya çıkacağını anlattı. Euro 6 ile
birlikte araç fiyatlarının yüzde 10 ile
20 arasında artacağını ifade eden
Tamay, müşterileri de artacak
fiyatlara karşı uyardı. Kamyon
satışlarının geçen yıla oranla bir
miktar düşeceğini söyleyen Tamay,
şehir içi otobüs pazarının önemli bir
düşüş göstereceğini söyledi. Bunun
sadece Rusya krizi ve İstanbul’da
gerçekleşen terör olayları nedeniyle
olmayacağını İstanbul’a gelen turist
gemilerinin azalmasının da etkili
olacağını kaydetti.
Karadeniz Bölgesi’nin en büyük
dağıtım lojistiği firması olan Turanlar
A.Ş sahibi Ferdi Hamdi Kaya da
yaptığı konuşmada filolarında
toplam 100 araç olduğunu söyledi.
Türkiye’nin önemli firmalarının
dağıtımlarını gerçekleştirdiklerini
söyleyen Kaya, Samsun-Sinop arası
hizmet verdiklerini anlattı.
Gönüllerinde Isuzu markasının hep
olduğunu ve aldıkları 10 adet N
WIDE ile bu hayallerini
gerçekleştirdiklerini söyleyen Kaya,
Isuzu markası ile ağırlıklı olarak
müşterilerine gıda lojistiği hizmeti
sunduklarını da ifade etti.

Max ile 4x4 araç tercih eden
müşterilerine kaliteli hizmet
vereceklerini belirten Torun
filolarında toplam Isuzu sayısının
10’a yükseldiğini aktardı. Toplam
filo sayılarının 56 olduğunu belirten
Torun, bunların 5 adedinin 4x4
olduğunu, 16 adedinin minibüs
diğerlerinin de farklı model araçlar
olduğunu söyledi.

TAŞIMACILIĞIN
UZMANLARI ISUZU’DA
KARAR KILDI
Samsun Havalimanı’na hizmet
vermek için kurulan BAFAŞ’ın ilk yeni
araç tercihi de Isuzu Novo Lux oldu.
Araçların teslimatı Fatih Tamay
tarafından şirket ortakları Çetin
Akça, Erol Esen, Kemal Tanrıverdi,
Bayram Öztaş, Ahmet Esen, Ali
Şahenk ve Şükrü Şen’e yapıldı. Şirket
ortakları adına açıklama yapan Erol
Esen yaptığı açıklamada daha önce
Isuzu Turquoise modelini
kullandıklarını ve araçtan çok
memnun kaldıklarını Novo Lux’ün
de kalitesi nedeniyle tercihlerinin bu
yönde olduğunu söyledi. Esen, yeni
araçlarla filolarının 12 adede
yükseldiğini de ifade etti.

Felek Otomotiv Sahibi Cem Şefik Felek,
yapılan teslimatların anısına Fatih
Tamay’a Samsun’a has özel 8 kenarlı
kasket ve Çarşamba ile özdeşleşen
topuklu ayakkabı hediye etti. Tamay,
şapka ve arkadan basmalı ayakkabıyı
giyip eline de tespih alarak poz verdi.

Mercedes-Benz Türk 2015 yılında bir kez daha kendi rekorlarını kırarak tarihinin en yüksek
üretim ve satış rakamlarına ulaştı. Şirket, zorlu bir rekabet ortamında 991 adet otobüs,
19 bin 60 adet kamyon, 8 bin 440 adet hafif ticari araç ve 30 bin 333 adet otomobil satışı
gerçekleştirdi. İkinci el satışları ise 4 bin 298 adede ulaştı. Mercedes-Benz Türk, 2015 yılında
yüksek ekip performansıyla ulaşılan toplam 63 bin 55 araç satışı ile yeni bir rekora imza attı

2

015 yılını değerlendiren
Mercedes-Benz Türk
Direktörler Kurulu Başkanı
Britta Seeger; “2015 yılı Mercedes-Benz
Türk tarihinin en başarılı yılı oldu. En
yüksek satış hacmimizi, en yüksek
üretim adetlerimizi ve en fazla ihracatı
gerçekleştirdik. 80 Milyon Avro
tutarındaki yatırımlarımız, Hoşdere
Otobüs Fabrikamızın 20. yıldönümü ve
Küresel IT Hizmet Merkezi’mizin açılışı
da 2015’in önemli gelişmeleriydi.
Çalışan sayımız 2015 yılında yüzde 8
oranında artarak 6 binin üzerine çıktı.
Türkiye’de topluma katkımızı 2015’te de
artırmaya devam ettik ve kurumsal
sosyal sorumluluk projelerimizi daha da
geliştirdik. “Her Kızımız Bir Yıldız”
projemizde mezun kız öğrencilerimizin
sayısı 3 bin 500’e yükselirken mevcut
öğrenci sayımız bin 200 oldu.
“MobileKids” trafik eğitim projemizde
de sevindirici gelişmeler kaydettik. 2013
yılından bu yana trafik eğitimi alan 7-14
yaş grubu öğrenci sayısı 10 bini aştı.
“EML’miz Geleceğin Yıldızı” projemiz
kapsamında ise 23 meslek lisesinde
otomotiv laboratuvarı yenilendi. Bu
sayıya 2016 yılında 6 okul daha
ekleyeceğiz. Tüm bu projelerimizi ve
ulaştığımız sonuçları dikkate
aldığımızda, 2015’in mükemmel bir yıl
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz“
açıklamasında bulundu.

Mercedes-Benz Türk 2015’te
özellikle Batı Avrupa pazarlarına 3 bin
298 otobüs satarak 2014’e göre
ihracatta yüzde 10 oranında bir artış
gerçekleştirdi. Şirketin otobüs ihracat
hacmi ise ilk ihracatın yapıldığı 1970
yılından bu yana 36 bin 298 adede çıktı.

SÜLÜN: KAMYON PAZARININ
14, OTOBÜS PAZARININ ISE
48 YILDIR LIDERIYIZ
Mercedes-Benz Türk Otobüs ve Kamyon
Pazarlama ve Satış Direktörü Süer Sülün,
“19 bin 60 adetlik rekor kamyon satışımızla
2015’te de aralıksız 14. kez Türkiye 6 ton ve
üzeri kamyon pazarı lideri olduk. 2015 aynı
zamanda tarihimizin en yüksek kamyon satış
adedine ulaştığımız yıl oldu. Türkiye ve
otomotiv sektörü için hareketli bir yıl olan
2015’te otobüs ve kamyon pazarları
seçimlerin ve ekonomik belirsizliklerin
etkisiyle hızlı değişimler yaşadı. MercedesBenz Türk olarak bu ortamda verdiğimiz
kararların iyi sonuçlarını almak bizi
gururlandırıyor. 2015’te Mercedes-Benz
şehirlerarası ve belediye otobüsü yurtiçi
satış hacmi 991 adet olarak gerçekleşti.
Böylece
MercedesBenz yine
Türkiye otobüs
pazarının en
çok tercih
edilen markası
oldu. 2016
yılında başarı
çizgimizi
sürdürerek
yeni rekorlara
ulaşmayı
planlıyoruz”
dedi.

İKINCI EL ARAÇ SATIŞINDA
YENI REKOR
Otobüs, kamyon, hafif ticari araç
ve otomobil satışlarından oluşan
ikinci el satış hacmi, 2015 yılında da
büyüme trendini sürdürerek 4 bin
298 adede ulaştı.Yapılan açıklamada
bunun Mercedes-Benz Türk’ün ikinci
el araç ticaretine başladığı 2009
yılından bu yana kaydedilen en
yüksek satış hacmi olduğu belirtildi.

FINANSAL HIZMETLER’IN
EN BAŞARILI YILI
Mercedes-Benz Finansal
Hizmetler 2015 yılında 6,7 Milyar TL’lik
bir portföy büyüklüğüne ulaşarak
tarihinin en yüksek iş hacmine ulaştı.
Şirket böylece Türkiye otomotiv
finansmanı piyasasında en büyük
portföye sahip oldu.
2015’te Türkiye’de satılan
Mercedes-Benz marka araçların
yüzde 55’ten fazlası Mercedes-Benz
Finansal Hizmetler tarafından
kredilendirildi. Sadece müşterilere
ihtiyaç duyulan kredileri vermekle
kalmayan şirket, sigorta hizmetleri de
sundu. Mercedes-Benz Türk
tarafından 2015 yılında satılan
otobüs, kamyon, hafif ticari araç ve
otomobillerin yüzde 30’u MercedesBenz Finansal Hizmetler tarafından
sigortalandı.
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EMİTT 20. yılını kutladı
Dünyanın beşinci büyük turizm fuarı EMITT, bu yıl 20. yılını kutlayıp başarısını bir kez daha tescil
ettirdi. Fuarın açılış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal; “Bugün devletlerarasında
hangi kriz yaşanırsa yaşansın turizm her zaman iyileştirici bir etkiye sahip. Bu sebeple, ülkeler
turizm alanını bir yaptırım aracı olarak asla kullanmamalı” diyerek Rusya’ya mesaj gönderdi

D

AK Parti’den
Turizm’e 4 plaket
‘EMITT DÜNYANIN
EN BÜYÜK TURİZM
FUARI OLMALI’

A

K Parti İstanbul İl Başkanlığı,
İstanbul’a yaptığı katkılar
dolayısıyla; Metro Turizm Seyahat
Organizasyon Ticaret A.Ş.’ye, Metro
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çağla
Öztürk’e, Avrasya Terminal İşletmeleri
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ayten
Öztürk Ünal’a, Metro Holding Yönetim
Kurulu Başkan Danışmanı ve Metro
Maden A.Ş. Genel Müdürü Yunus
Seven’e plaket verdi. Plaketleri, AK Parti
İl Başkanı Selim Temurci adına
teşkilattan sorumlu İl Başkan yardımcısı
Celal Erdoğan takdim etti.

Türkiye’nin sorunları
çözme kabiliyeti ve
tecrübesine de dikkat çeken
Kültür ve Turizm Bakanı
Mahir Ünal; “Şundan da
emin olun: Biz kriz yönetimi,
engelleri aşma konusunda
son derece tecrübeliyiz.
Bunu da aşarız. Mülteci
sorunuyla da mücadele
ederiz, turizm bölgelerinin
güvenliğini gerektiği gibi
alır, sektörümüze gerekli
destekleri de sağlarız.
Herkesin içi rahat olsun.
Hollanda, Almanya ve
İspanya’da tur operatörleri
ve sektör temsilcileri ile
ülkemizin sektör temsilcileriyle sürekli görüşme ve
iş birliği halindeyiz.
İnanıyorum ki EMITT,
30’uncu, 40’ıncı yıllarında
dünyanın en büyük fuarı;
İstanbul da dünyanın en
büyük destinasyonlarından
biri olacaktır. Türkiye de 80
milyon turist ağırlayan,
turizmini çeşitlendirmiş bir
ülke haline gelecektir” dedi.

TERÖR KÜRESEL
BİR SORUN
Türkiye’nin yaşadığı
terör sorununu birilerinin
turizmde rekabet avantajı
olarak görmemesi
gerektiğini de ifade eden
Kültür ve Turizm Bakanı
Mahir Ünal; “Biz de bugün
büyük bir sorun
yaşıyoruz. Bölgede 2,5
milyon mülteciyi misafir
Bakan Mahir Ünal, Emitt’in ulaşım sponsoru
ediyoruz ve bu insanların
olan Ergün Turizm’in Yönetim Kurulu Başkanı Recai
herhangi bir rahatsızlığı
Ergün’e teşekkür plaketi verdi
maruz kalması için
elimizden geleni
rekabet avantajının bir parçası
yapıyoruz. Bir taraftan bu sorunla
haline getirirse, bu kendilerini vurur.
uğraşırken, bir taraftan da terörle
Çünkü terör küresel bir sorundur.
mücadele ediyoruz. Türkiye 789 bin
Geçmişte İspanya, İngiltere yaşadı.
kilometrekare ve sadece üç ilçesinde
Bugün de Fransa, ABD yaşıyor.
devam eden bir terörle mücadeleyi
Bundan fayda sağlamaya çalışmak
lütfen birileri sanki tüm Türkiye’de
uluslararası alanda kesinlikle kabul
böyle bir görüntü varmış gibi
edilemez” şeklinde konuştu.
sunmasın. Eğer birileri terörü

oğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve
Seyahat Fuarı (EMITT) bu yıl yirminci kez
kapılarını açtı. 28-31 Ocak tarihleri
arasında, Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezi’nde
gerçekleştirildi. EMİTT 2016’nın açılışına; Kültür ve
Turizm Bakanı Mahir Ünal, İstanbul Valisi Vasip
Şahin, Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) Başkan
Yardımcısı Fettah Tamince, Türkiye Otelciler
Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık,
Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği
(TUROB) Başkanı Timur Bayındır, ITE Turizm &
Seyahat Grup Direktörü Hacer Aydın, ITE Group
Direktörü Vincent Brain ve çok sayıda turizmci
katıldı. Turizmin ülkeler arası diyalog açısından çok
önemli olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı
Mahir Ünal; “Bugün devletler arasında hangi kriz
yaşanırsa yaşansın turizm her zaman iyileştirici bir
etkiye sahip. Bu sebeple, ülkeler turizm alanını bir
yaptırım aracı olarak asla kullanmamalı. Uluslararası
alanda hangi kriz yaşanırsa yaşansın, bu krizin daha
sonraki süreçte iyileştirici ve çözüme kavuşturucu
etkisini içinde saklayan temel alan turizmdir. Bu
sebeple kesinlikle yaptırım aracı olarak
kullanılmaması gerekir” dedi.

TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR
BAŞARI VURGUSU
Turizm konusunda devlete düşen temel
sorumluluğun sektörün önünü açmak olduğunu
vurgulayan Bakan Mahir Ünal; “Tur operatörleri ve
seyahat acenteleri çok önemli bir hizmet
yürütüyorlar. İşin devlet tarafının çözüm ortakları
durumundalar. Onlar dünyanın her tarafına,
macera, keşfetme ve yeni yerler görme duygusunu
taşıyorlar. Bu tür durumlarda devlete düşen temel
sorumluluk sektörün önünü açmak, bir kolaylaştırıcı
konumunda bulunmak. Birçok ülke zaman zaman
turizmle ilgili sorunlar yaşar. Örneğin geçmişte
İspanya çok yoğun bir şekilde bu sorunları yaşadı.
Biz de sorunlar yaşadık ancak son 12 yılda büyük bir
gelişme göstererek 41 milyon turiste ulaştık. Bu
başarının sürdürülebilir olması iki şeye bağlı;
Misafirlerimiz doğal olarak ürün çeşitliliği talep
ediyor. Bu da üzerinde oturduğumuz uygarlıklar
hazinesinin ve kültür birikiminin sunuma
hazırlanması. Biz tur operatörleriyle bu konuda
çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

