
Nişikli Turizm
Yönetim Kurulu
Üyesi Erdinç Nişikli

ile yurtdışı hatlarındaki
gelişmeler ve sürece yönelik
bir görüşme yaptık. Erdinç
Nişikli, 13- 14 yaşından beri
sektöründe içinde olan bir
isim. 37 yaşındaki Erdinç
Nişikli ile tanışıklığım da çok
eski yıllara dayanıyor. Adeta
sektörde büyüyen Erdinç
Nişikli, genç nesil olarak hizmet süreçlerinin
tamamına hâkim durumda. 

KOPRUDEN
ONCE SON CIKIS!

Pamukkale Turizm Genel Müdürü
Mustafa Özdalgıç, karayolu yolcu
taşımacılığı sektörünün en önemli

profesyonel yöneticileri arasında yer
alıyor. Mustafa Özdalgıç ile çok özel bir
söyleşi yaptık. 

200 şehiriçi terminal 1 yıl
içinde kapanacak

Pandemi süreciyle birlikte acil eylem
planlarını devreye aldıklarını belirten
Mustafa Özdalgıç, “Türkiye genelinde
200 şehiriçi terminalimizin kapatılması 6
ay ile 1 yıl arasında tamamlanacak.
Şehirlerin belirli merkezlerinde bazı
şehiriçi terminallerimizi açık tutarak
diğerlerini kapatmak en mantıklı ve
verimliliği arttırmak için iyi bir çözüm
olacak” dedi. 

Eski yöntemlerle ısrar etmek
sorunları çözmüyor

“Hiçbir şey eski gibi olmayacak”
deyip iş yapış şekillerini değiştirmeyip
eski yöntemlerle iş yapmakta ısrar etmek
sıkıntıların en büyüğüne davetiye
çıkarmaktır” açıklamasını yapan
Mustafa Özdalgıç, ”Hem ‘hiçbir şey
eskisi gibi olmayacak’ de, hem de ‘ben
eskisi gibi devam edeyim, değişmeden
aynı kalayım’ anlayışına sahip ol!
Bugüne kadar sektörümüzün,
sorunlarını çözmede yetersiz kalmasının
temel nedenlerinden birisi de budur!”
dedi. 
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● Artık köprüden önce son çıkıştayız!
Köprüyü geçersek bu işin geri dönüşü
yok! Pandemi ile birlikte zorunlu
değişimlere ayak uydurarak mutlaka
iş yapış şekillerimizi değiştirmeliyiz!
Bu opsiyon değil zorunluluktur!

Salim 
Altunhan

Otobüsçü bu
krizi yener

Dr. Zeki
Dönmez

Farklı bir yaz 
sezonu

Mustafa 
Yıldırım

9’da

Sayın Ekrem
İmamoğlu’na
teşekkürler 

6 - 7’de

17’de11’de 18’de

İleri Toplum

Cumhur
Aral

Pamukkale Turizm Genel Müdürü Mustafa Özdalgıç: 

13’te

Mevlüt 
İlgin

Sektör Meclisi Başkanı’nı 
Tarafsız olmaya davet
ediyorum 

● 2014 yılı Ağustos ayında Taşıma
Dünyası’na verdiğim röportajda
‘değişime direnmememiz ve iş yapış
modellerimizi değiştirmemiz’
gerektiğini açıklamıştım. Ama
üzülerek belirtmeliyim ki, hepimiz
geçtiğimiz yılları hovardaca boşa
harcadık! 

4’te

16’da

Normalleşme adımları tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor. Tedbiri elden bırakmayalım.

Otobüsçülük 10 yıldır geri
viteste, bir türlü ilerlemiyor 

Kâmil Koç’tan “Ege Hat”
yatırımı 

27 Man otobüs ve 9 Mercedes otobüsle

Kadir
Boysan

Kamil Koç Genel Müdürü Kadir
Boysan: Kamil Koç filosuna yeni
katılan 27 Man Lion’s Coach ve

9 Mercedes Travego otobüs ile
İstanbul-İzmir arasında seyahat
deneyimi yeni bir boyuta taşınıyor.

“Kaptanlık sevilmeden
yapılacak bir iş değil”

Şirin
Ösün

Bu kez kaptan
konuğumuz Şirin

Ösün. 50 yaşındaki

kaptanımız, Best Van

Tur’un filosuna yeni

katılan ve özel tasarım

olan Travego otobüsü

kullanıyor. Firmanın yeni

aracının filoya katılımına

yönelik düzenlediği

törende Kaptan Şirin

Ösün ile bir araya geldik. 

Otokar'a 175
otobüs siparişi 

2020’nin en büyük ihracatlarından biri… 

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "Küresel
ölçekte zor bir dönemden geçiyoruz. Covid-19,
bir sağlık krizinin ötesinde, ekonomik ve sosyal

kalkınmayı derinden etkiledi. Üretime Gürcistan
ihalesi ile hız vereceğiz. Gürcistan toplu ulaşımına yeni
bir soluk getireceğiz. Anlaşmanın her iki taraf için de
hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Kaptanlar Konuşuyor…

Mustafa
Özdalgıç

Özel Travego…
Yakut yollarda

İrem
Bayram

Erdinç Nişikli

Atom Lojistik filosundaki
Tırsan Treyler 400 oldu 

19
’d

a

Best Van Tur, 2020 yılı için 20 milyon TL’lik 9
otobüs yatırımından Travego Yakut’u filosuna
katarak 85 otobüse ulaştı. 

Best Van Tur CEO’su İrem Bayram “Değerli taş-
lardan ilham alarak otobüsleri renklendiriyoruz.
Bugün de Yakut katıldı ailemize. Ailemizin yeni ve
değerli üyelerini Türkiye yollarında müşterilerimizle
buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. 

3’te

13’te

5’te

Çayıragası Turizm sahibi Ali Soybay 4 Temmuz
Cumartesi günü hayata gözlerini yumdu. Ali
Soybay, Kilis Kayabaşı Camii’nde kılınan ce-

naze namazının ardından Kilis Mezarlığı’na defne-
dildi.  Taşıma Dünyası olarak merhum Ali  Soybay’a
Allah’tan rahmet ailesine, yakınlarına ve Çayırağası
Turizm’e başsağlığı diliyoruz. ■

Çayırağası
Turizm’in 
acı kaybı

Ali Soybay 



http://ozuludagturizm.com.tr/
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Best Van Tur, yaptığı yeni
otobüs yatırımlarıyla
filosunu büyütmeye devam
ediyor. 2020 yılı için 20
milyon TL’lik 9 otobüs satın
alımı gerçekleştiren Best
Van Tur, otobüslerinden
birini daha teslim aldı.

30 yıldan beri Türkiye
şehirlerarası karayolu yolcu
taşımacılığının yanı sıra;

Irak, İran, Gürcistan ve Türkiye
arasında da karşılıklı sefer
düzenleyen Best Van Tur, yeni
alınan araçlarla filosundaki
otobüs sayısını 85’e çıkardı. 

“Yakut” ilham verdi 
2020 yılında alımı

gerçekleştirilen otobüslerden biri,
değerli bir taş olan yakuttan ilham
alınarak tasarlandı. Best Van Tur,
özel tasarım otobüsünü basına
özel düzenlediği lansman daveti
ile tanıttı.

1 Temmuz Çarşamba akşamı
İstanbul’da gerçekleşen basın
lansmanı davetine Best Van Tur
CEO’su İrem Bayram ve
Mercedes-Benz Türk Gaziantep
bayii Koluman Otobüs Satış
Müdürü Fevzi Kaplan ve Best Van
Turizm personeli katıldı. Basın
lansmanında açıklamalarda
bulunan Bayram, “Değerli
taşlardan ilham alarak otobüsleri
renklendiriyoruz. İlk olarak Siyah
İnci ile başladık. Gümüş Ay onu
takip etti. Altın Yıldız ve bugün de
Yakut katıldı ailemize. Ailemizin
yeni ve değerli üyelerini Türkiye
yollarında müşterilerimizle
buluşturmaktan mutluluk
duyuyoruz” dedi. 

Seyahat alışkanlığı
sürer

Böylesi zorlu bir süreçte
yatırım yapmanın çok riskli
olduğuna dikkat çeken İrem
Bayram, “Ben işletme kökenliyim.
Finansçılar der ki, “Riskli olan şey
çok kazandırır. Biz de bunu
kazanca dönüştüreceğimize
inanıyoruz. Bu süreçte yatırım
yapmak birçok açıdan daha zor ve
sıkıntılıydı, ama ülkemizin nüfusu
85 milyon ve biz şunu biliyoruz ki,
seyahat etmeyi seviyoruz. Seyahat
etmeye ara verebiliriz, ama
seyahat alışkanlığını ortadan
kaldırmak mümkün değil. Biz ara
verdik ve soluk aldık. Bunun
devamında ben inanıyorum ki,
seyahatler artarak devam edecek. 

Buna bağlı olarak bazı şeyleri
de öğrendik. Bireysel olarak
doktora yapıyorum. Derslerimiz
online devam etti. Bence çok
verimliydi. Böyle olursa ben daha
fazla seyahat ederim. Benim gibi
birçok kişi olacaktır. İşlerimizi
teknoloji üzerinden yürütürken
nerede olduğumuzun da çok
önemli olmayacak. Böylece daha
fazla seyahat etme imkanı elde
edebileceğiz. Onun için de yatırım
yapmamız gerekebilecek. Her işte
inişler çıkışlar olacak. 

Uzun vadeli proje…
Biz yatırımlarımıza bir yıllık

olarak bakmıyoruz.
Projeksiyonumuz Best Van Tur’u
görmek istediğimiz seviye için
yatırım yapmak istediğimizi
biliyoruz. 2020 yılı için 10 yatırım
planımız vardı. Ama bu süreçte

Özel Travego…
Yakut yollarda

bunu parça parça almak mümkün
olabildi. 5 adedi de Bayram öncesinde
filomuza katacağız” dedi. 

İrem Bayram, LGS ve üniversite
sınavlarının ardından seyahat talebinin
arttığını da gözlemlediklerini vurguladı. ■ İrem Bayram



Otobüsçünün her zorluk
sürecinde bile geleceğe hep
olumlu bakmaya çalıştığını
belirten Erdinç Nişikli, “Biz
bütün zorluklara rağmen
olumlu bakmayı seviyoruz.
Hep olumlu olalım, ama
otobüsçülük bir çıkmazın
içerisine girdi. Adeta geri
vitese taktı ve son 10 yıldır bir
türlü ilerleyemiyor. Şu son
süreçte bir tek iyi gelişme var:
araçlarımız prim yapıyor.
Daha önce alıyor ve 5-6 sene
kullanıyorduk, yok pahasına
satıyorduk. Şimdi 4-5
yaşındaki bir otobüsü
aldığından çok daha yüksek
fiyata satabiliyorsun. 10 yılda
tek olumlu gelişme bu” dedi. 

Röportaj: Erkan YILMAZ 

Nişikli Turizm Yönetim Kurulu
Üyesi Erdinç Nişikli ile yurtdışı
hatlarındaki gelişmeler ve

sürece yönelik bir görüşme yaptık.
Erdinç Nişikli, 13- 14 yaşından beri
sektöründe içinde olan bir isim. 37
yaşındaki Erdinç Nişikli ile tanışıklığım
da çok eski yıllara dayanıyor. Adeta
sektörde büyüyen Erdinç Nişikli, genç
nesil olarak hizmet süreçlerinin
tamamına hâkim durumda. 

18 Mart’tan 16 Mayıs’a 
Koronavirüs ile birlikte en çok

sıkıntı yaşayanlar arasında, yurtdışına
çalışanlar otobüsçüler de yer alıyor.
1974 yılından beri iç hatlar ve yurtdışı
hatlarına yönelik hizmet veren Nişikli
Turizm’in Yönetim Kurulu Üyesi
Erdinç Nişikli, 18 Mart’ta sınır
kapılarının kapanmasının ardından 16
Mayıs’a kadar hiç sefer yapılmadığını
açıkladı: “Bu süreçte bütün yazıhane ve
ofislerimiz kapalıydı. Çalışanlarımız
için kısa çalışma ödeneğine başvurduk.
16 Mayıs’ta tek araba olarak başladık.
İlk seferimizde otobüsümüz gümrük
kapısında yolcuları indirdi. Yolcular
kendi imkanları ile karşı sınıra
Bulgaristan’a geçtiler. Bulgar plakalı
firmanın arabası sınırı geçen yolcuları
aldı ve götürdü” dedi. 

Biz açtık, Bulgaristan
açmadı 

Şu an İstanbul’dan her sabah bir
otobüs seferi yaptıklarını ve karşılıklı
sefer şeklinde devam ettiğini belirten
Erdinç Nişikli, “Türkiye sınır kapılarını
açtı, ancak Bulgaristan şu an sadece
kendi vatandaşı olanlarla oturum hakkı
olanların ve transit geçiş isteyenlerin
gelmesine izin veriyor. Ayrıca
Bulgaristan’a giriş yapan yolcuları da
14 gün karantinaya alıyor. Öte yandan
Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş
yapanlara henüz bir kısıtlama yok.
Henüz bir resmi açıklama yapılmadı
ama söylenenlere göre 15 Temmuz’da
Bulgaristan tarafında da seferlerin
normale dönmenizi bekliyoruz.
Bulgaristan tarafı, vize de vermiyor
sadece şoförlere müsaade edildi.
Bulgaristan dışında Romanya’ya da

sefer gerçekleştiriyorduk. Romanya
hattında bir sefer yapıp onu
durdurduk. Orada biraz daha sıkı
tutuluyor. Talep olmadı. 1 Temmuz gibi
Romanya hattını da devreye sokmayı
planlıyoruz. Bulgaristan ve
Romanya’ya sabah ve akşam olmak
üzere toplam 4 sefer karşılıklı yapmak
için hazırlık yapıyoruz” dedi. 

Yüzde 50 kapasite bile
dolmuyor 

Yüzde 50 doluluk kapasite şartı ile
seferleri yaptıklarını, ancak bu
kapasiteyi bile yakalayamadıklarını
belirten Erdinç Nişikli, “16-17 kişi ile
ancak sefer yapabiliyoruz. 10 kişi geri
geliyor. Şu an sezonun tam
göbeğindeyiz. Geçen yıl, bu dönemde,
seferlerimizi yüzde 90’lara varan
doluluk oranları ile yapıyorduk. Şimdi
yüzde 50 bile dolmuyor. Bulgaristan
tarafında yüzde 50 doluluk şartı yok.
Yeni çıkan genelgeye kadar yüzde 50
doluluk üstünde ise bizim gümrüğe
geldiğinde otobüste yolcular
indiriliyordu. 25 Haziran genelgesi ile
artık mevcut kapasite neyse o şekilde
seyahat tamamlanacak” dedi.

İç hatlarda talep yüksek değil 
İç hatlarda, Trakya’da Pamukkale

Turizm’in alt acentesi olarak faaliyet
gösterdiklerini belirten Erdin Nişikli,
“Yurtdışı ve iç hatlarda kullandığımız
40’a yakın otobüsümüz var.
Kırklareli’nden Tekirdağ’a,
Lüleburgaz’a, Çorlu’ya seferlerimiz var.
Onlarda herhangi bir sıkıntı yok. Yüzde
50 kapasite şartı var, ama talep yine
yüksek değil. Pandemi öncesinde
Lüleburgaz bilet fiyatı 13 liraydı. Şu an
hala öyle. Tekirdağ 30 lira, Çorlu 25 lira”
dedi. 

Yolcuların kontrolleri 
Gümrükte yolculara yüksek ateş

kontrolü yapıldığını belirten Nişikli,
“Türkiye’den çıkan ve oturum izni
olmayan Bulgaristan vatandaşlarına
eğer 90 günü geçmişse ceza yazılıyor.
Bu cezayı ödemezlerse Türkiye’ye 5 yıl
giremiyorlar. Bulgaristan sınırında bir
form dolduruyorlar ve sağlık
kontrolünden geçiriliyorlar. Verdikleri
adreste kalmaları zorunlu. Her gün üç
dört kez kontrol ediliyorlar” dedi. 

İBB dezenfekte ediyor 
İstanbul Otogarı’nda, İBB

tarafından alınan kararlarla, her sefer
öncesinde otobüslerin ilaçlandığını
belirten Erdinç Nişikli, “Belediye güzel
bir uygulama başlattı. Otobüsler 20 TL
karşılığında dezenfekte ediliyor.
Dezenfekte edildiğine dair de bir fiş
alıyorsunuz. Çıkış noktasına bu fişi
sunamazsanız polis otobüse çıkış
vermiyor. Bu uygulamadan
memnunuz. Yolcuların da kesinlikle
maskesiz seyahat etmemesine dikkat
ediyoruz. Araçların girişinde el
dezenfektanları da var. Biz zaten
ikramları kaldırmıştık. Çok mola da
verilmiyor. Herkes dikkat ediyor” dedi. 

Özmal 12 yaş olumlu 
B belgelerine kayıtlı özmal

otobüslerin yaş sınırının 12’ye
çıkarılmasının olumlu olduğunu
belirten Nişikli, “Böyle bir ortamda yeni
araç yatırımı zor. İki yıl nefes alacak
sektör. Hepimiz 10 yaşına gelen
otobüsleri nasıl değiştireceğiz diye
düşünürken 2 yıl daha kullanma
imkanı geldi. Bu iyi oldu. 10 yaşından
aşağı araç 1 milyondan pahalı. Oksijen
kaynağı oldu bu karar. Borçlar ötelendi,

ama zamanı geldiğinde ödeme kolay
olmayacak. Aylarca araçlar da
çalışmadı. Önümüzdeki dönem
otobüsçüler açısından sıkıntılı
geçecek” dedi. 

Olumlu bakmayı seviyoruz
Otobüsçünün her zorluk sürecinde

bile geleceğe hep olumlu bakmaya
çalıştığını belirten Erdinç Nişikli,
“Olumlu bakmayı seviyoruz. Hep
olumlu olalım ama otobüsçülük bir
çıkmazın içerisine girdi. Adeta geri
vitese taktı son 10 yıldır, bir türlü
ilerleyemiyor. Şu son süreçte bir tek iyi
gelişme var: araçlarımız prim yapıyor.
Daha önce 5-6 sene kullandıktan sonra
yok pahasına satıyorduk. Şimdi 4-5
yaşındaki bir otobüsü aldığından çok
daha yüksek fiyata satabiliyorsun.
Otobüsçülük açısından 10 yılda tek
olumlu gelişme bu” dedi. ■

Nişikli Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Erdinç Nişikli: 
6 Temmuz 20204 ❭❭ Uluslararası 

Otobüsçülük 10 yıldır
geri viteste, bir türlü
ilerlemiyor 

Biz başka iş yapabiliriz
diye düşünemedik

13-14 yaşından beri sektörde
olduğunu ifade eden Erdinç
Nişikli’ye, “Sen çok genç yaşına
rağmen ne krizler gördün Erdinç”
dedim, devamını o getirdi: “Hiç gün
yüzü görmedik (burada biraz da
gülüyor). Hep kırmızı kar, kırmızı
kar. İnşallah bundan sonra olumlu
olur. Umudumuz hiç bitmedi. Bir
umuttur yaşamak. Umut biterse
hayat biter. Mücadelemizi en iyisi,
en güzeli için yapacağız. Oldurmaya
çalışacağız, olduracağız da.”

“‘Neden bu işe girdim’ dediğin
oldu mu” diye sordum… “Yok,
hiçbir zaman olmadı. Hiçbir
eksiğimiz yok. Bir yandan Nişikli
Turizm Seyahat acentemiz var.
Turizm de yapmaya çalışıyoruz. İyi
bir yerlere geldik ama pandemi ile o
da büyük zarar gördü. TÜRSAB
Trakya BTK yönetiminde, aynı
zamanda Kırklareli Ticaret ve Sanayi
Odası’nda meclis üyesiyim. Bir
yandan da Anadolu
Üniversitesi’nde tarih bölümünü
okuyorum. Hep mücadele içindeyiz.
Çocuklarımız bizi örnek alsınlar
istiyoruz.”

“Peki, çocuklarının otobüsçülük
yapmasını ister misin” sorusunu
yönelttim… Biri kız diğeri erkek iki
çocuğu olduğunu ve bu işe
girmelerini istemediğini söyledi:
“Benim gibi değiller. Peygamber
efendimiz bir hadisinde,
‘Çocuklarınızı kendi yetişmenize
göre değil, kendi bulunduğunuz
zamana göre yetiştirin’ diyor. Biz bu
işin içinde doğduk. Sanki bu işi
yapmazsak başka iş
yapamayacakmışız gibi angaje
ettiler. Ben hiçbir zaman başka bir iş
yapacağım düşüncesine girmedim.
Ama şimdi öyle düşünmüyorum.
Ben çocuğumu elimden geldiği
kadar özgür bırakacağım, okusun
sonra kendisi seçsin yapacağı işi.
Ama bize öyle yapılmadı. Bize bu
işten başka iş yok denildiği için
seçenek yoktu. 3 yaşındayken,
‘babamın otobüslerini 15’e
çıkaracağım’ diyormuşum.
Hayallerimiz bile hep otobüs
üstüneymiş. Ben mutluyum. Her
şeye sahibiz.”

Erdinç Nişikli
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Normalleşme
süreciyle birlikte
yeniden yollara

çıkan Türkiye’nin en çok
yolcu taşıyan köklü
karayolu firması Kamil Koç,
bir taraftan yolcularının
sağlığı için her türlü önlemi
alırken, bir taraftan da yeni
hatlarla “seyahat keyfini”
yükseltiyor.

Kâmil Koç’tan “Ege Hat”
yatırımı 

Kamil Koç filosuna yeni katılan
27 Man Lion’s Coach ve 9
Mercedes Travego otobüs ile
İstanbul-İzmir arasında seyahat
deneyimi yeni bir boyuta
taşınıyor, yazın seyahat daha da
konforlu hale geliyor. 

Yenilikçi yaklaşımlarını
normalleşme sürecinde de
devam ettireceklerini açıklayan
Kamil Koç Genel Müdürü Kadir
Boysan, Kamil Koç’un tüm
ikramların bu süreçte “tek
kullanımlık ve kapalı ambalaj ve

kutularda” muhafaza edilip
servis edildiğini söyledi, ayrıca
yolculara hijyen seti
dağıtılacağını da belirtti ve  “bu
hatta yolcularımıza
sürprizlerimiz de olacak” dedi. ■

İstanbul-İzmir arasında çalışacak Ege’ye özel 27 Man Lion’s Coach ve 9 Mercedes Travego otobüs filoya katıldı.

Kamil Koç
filosuna yeni
katılan 27 Man
Lion’s Coach
ve 9 Mercedes
Travego otobüs
ile İstanbul-
İzmir arasında
seyahat
deneyimi yeni
bir boyuta
taşınıyor, yazın
seyahat daha
da konforlu
hale geliyor. 

Kadir
Boysan

İçişleri Bakanlığı Genelgesi:

Yurt dışından
gelen otobüslere
uygulanacak
kurallar
İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel
Müdürlüğünün, 24/06/2020 Tarihli
Şehiriçi ve Şehirlerarası Yolcu
Taşımacılığı İstisnası Hk. Konulu
Genelgesi.

İlgi (a) Genelgemiz ile kontrollü�  sosyal hayata
geçiş sonrasında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs
Bilim Kurulu tarafından hazırlanan “Kent İçi
Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk
Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Diğerleri) ile
İlgili Alınması Gereken Önlemler” ve “Karayolu
Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Denizyolu
Yolcu Taşımacılığı ile İlgili Alınması Gereken
Önlemler” başlıklı rehberler doğrultusunda
şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında
uygulanacak tedbirler Valiliklerimize
bildirilmiştir.

İlgi (b) Genelgemiz ile Covid19 salgını ile
mücadele sürecinde Türk vatandaşları ile
yabancı ülke vatandaşlarının hava, kara ve deniz
yoluyla ülkemize giriş/çıkışlarına getirilen
kısıtlamalar (İran kara sınır kapılarından yolcu
giriş/çıkışlarına yönelik hükümler hariç)
yürürlükten kaldırılmıştır.

Turizm sezonunun açılması ve ülkemize giriş
çıkış kısıtlamalarının kaldırılması sonrasında
önümüzdeki süreçte yabancı turistlerin
ülkemizdeki turizm beldelerine yoğun rağbet
göstermesi beklenmektedir.

Bu kapsamda�
1. Ülkemize yurtdışından gelen yabancı

turistleri taşıyan yabancı plakalı toplu taşıma
araçlarının ilgi (a) Genelgemizde yer alan araç içi
oturma planı kısıtlamasına uygun olup
olmadığına bakılmaksızın hudut kapısına geldiği
sıradaki yolcu sayısını artırmamak (ülkemiz
içerisinde varış noktasına kadar yeni yolcu
almamak) kaydıyla yolcu taşımalarına müsaade
edilmesi, 

2. 65 yaş ve üzeri yabancı turistlerin, ülkemiz
içerisinde gerçekleştirecekleri şehirlerarası
seyahatlerinde “Seyahat İzin Belgesi”
aranmaması hususunda�

Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim. ■
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2014 yılı Ağustos ayında
Taşıma Dünyası’na verdi-
ğim röportajda ‘değişime
direnmememiz ve iş yapış
modellerimizi değiştirme-
miz’ gerektiğini açıklamış-
tım. Ama üzülerek
belirtmeliyim ki, hepimiz
geçtiğimiz yılları hovar-
daca boşa harcadık! Ama
artık köprüden önce son
çıkıştayız! Köprüyü geçer-
sek bu işin geri dönüşü
yok! Pandemi ile birlikte
zorunlu değişimlere ayak
uydurarak mutlaka iş yapış
şekillerimizi değiştirmeli-
yiz! Bu opsiyon değil zo-
runluluktur!

RÖPORTAJ: Erkan YILMAZ 

Pamukkale Turizm Genel Müdürü
Mustafa Özdalgıç, karayolu
yolcu taşımacılığı sektörünün en

önemli profesyonel yöneticileri ara-
sında yer alıyor. Yaptığı açıklamalar ve
tespitler sektör için çok önemli kaza-
nımlar sağlıyor. 2014 yılında gerçekleş-
tirdiğimiz röportajda yapılan
tespitlerin bugün ne kadar değerli ol-
duğunu gözlemleyebiliyoruz. Ancak
sektör o günden bugüne değişime di-
renmeye devam etti ve ediyor. Pan-
demi süreci sektörün önünde aslında
tek bir çıkış yolu olduğunu gösterdi.
Mustafa Özdalgıç ile hem sektörün
neden bu değişimine direnmeye
devam ettiğini hem de pandemi süre-
cinin getirdiği sonuçları konuştuk. 

Bu röportaj sektör yolculuğuna
önemli bir tarihi not olarak da düşe-
cek. İlerleyen yıllarda, aynen 2014’teki
gibi, “sektör neden yapması gereken-
leri yapmadı” diye sorgulayacağız.
Ama umarım sektör mensupları atma-
ları gereken adımları atarlar ve gele-
ceğe daha sağlıklı bir yapıda
ulaşabilirler.

BEKLENTİLERİMİZ
HAYAL OLDU 

■ Tüm taşımacıların bu yıldan
beklentileri çok olumluydu. Siz
2020’ye başlarken ne düşünüyordu-
nuz? 

▼ 2019 yılı genel olarak, özellikle de
yaz sezonu oldukça iyi geçmişti. Pan-
demi olmadan önce beklentimiz 2020
yılının 2019 yılından daha iyi olacağı
yönündeydi. Ancak dünyada yüz yılda
bir görülen bu salgın sonrası hepimi-
zin 2020 yılına ait beklentilerinin ger-
çekleşmesi hayal oldu.

İKİNCİ TAVAN FİYAT
FELAKETTİ

■ Koronavirüs sürecinde bir kar-
gaşa ortamı da oluştu. Otogarlar ka-
pandı. Yüzde 50 taşıma kuralı geldi.

D2 belgelilere taşıma hakkı verildi.
Oluşan bu garip ortamda çok fahiş fi-
yatlarla taşıma yapılması gündeme
geldi. Ardından tavan fiyat yayın-
landı. Bu fiyatlar yüksek, ‘aileler yan
yana otursun, indirim yapalım’ der-
ken ikinci bir tavan fiyat yüzde 30’lara
varan indirimle yayınlandı. Bu da
sektörde tartışmayı büyüttü. Tavan fi-
yatlar ve süreçle ilgili siz neler söyler-
siniz? 

▼Otogarların kapalı olduğu dö-
nemde “kurt dumanlı havayı sever”
misali, çoğu D1 belgeli olmayan taşı-
macılar sahneye çıktı. Uyguladıkları
fahiş fiyatlarla kamuoyunda, “fırsatçı
otobüsçüler” algısının oluşmasına
sebep oldular. Bunun sonucunda Alt-
yapı ve Ulaştırma Bakanlığı belirli ara-
lıklarla iki Tavan Ücret Tarifesi
yayınladı. Kendi içerisinde dahi birçok
çelişkiler barındıran ikinci Tavan
Ücret Tarifesi; otobüsçü için felaket(!)
demekti. Yeni tarifedeki belli başlı yan-
lışları sıralarsak;

- Birçok güzergâhta, Haziran 2019
uygulanan fiyatların altına inilmiştir.

- Tarifedeki 400 kilometreye kadar
olan dilimlerde kilometre aralıkları 25
ile 50 km olarak hesaplanırken, 400
km’ye gelince birden bire 150 km ek-
lenmiş 401-550 km dilimi oluşturul-
muştur. 150 km için ise 5 TL artış
verilmiştir. Tarifedeki birçok mesafe
dilimi için her 100 km‘ye 20 TL ücret
artışı verilirken 401-550 km arası 150
km için 5 TL ücret artışı verilmesi, tari-
fenin kendi içinde de tutarsız oldu-
ğunu ortaya koymak için tek başına
bile yeterlidir.

ORTA MESAFEYE
BÜYÜK DARBE 

Ne acıdır ki, 401-550 km arası bu
dilim, sektörde en çok kullanılan orta
mesafe dilimi olup sektöre büyük
darbe vurmuştur.

- Yine orta mesafede 400 km 120TL
iken, 700 km ücreti 130 TL olarak de-
ğerlendirilmiştir. 300 km mesafeye 10
TL fiyat farkının nasıl bir hesaplama
yöntemiyle elde edildiğini bilmek de
anlamak da mümkün değildir.

- Sektörün çok yoğun olarak kullan-
madığı İstanbul-Çanakkale güzergâ-
hında feribot ücretini bilet fiyatlarına
yansıtma hakkı tanınırken, İstan-
bul’dan en çok kullanılan Anadolu il-
leri ve Ege istikametlerinde toplamda
daha çok masraf demek olan Yavuz
Sultan Selim, Osmangazi köprüleri ve
başta İstanbul-İzmir Otoyolu olmak
üzere diğer otoyol ücretlerinin bilet fi-
yatlarına yansıtılmasına izin verilme-
miştir.

Tarifeden konu açılmışken, bir hu-
susu da belirtmeden geçemeyeceğim.
Özellikle ikinci Tavan Ücret Tarifesinin
düşük kaldığından şikâyet edip, feryat
ederken bazı arkadaşlarımızın son
günlerdeki hesapsız fiyat indirimlerini
görünce, insan “bu ne perhiz bu ne la-
hana turşusu” diye sormadan da ede-
miyor!

ACİL EYLEM PLANI
■ Koronavirüs süreci başladığında

iş süreçlerinizin bu kadar etkilenece-

ğini düşünüyor muydunuz? Şirketin
yapması gerekenler noktasında ilk
kararınız ne oldu? 

▼ Sadece biz değil, sanıyorum ki,
tüm dünya pandeminin bu boyutlara
ulaşacağını tahmin etmiyordu. Bugün
hala yüzyılda bir yaşanan böyle büyük
bir salgının nerede duracağını kestir-
mek ve sonuçlarını tahmin etmek çok
mümkün görünmüyor. Biz de Mart ayı
sonu itibarıyla kademeli olarak sistemi
durdurmak demek olan “Acil Eylem
Planı”mızı devreye aldık ve 3 Haziran
2020 tarihine kadar bu plan yürürlükte
kaldı.

ŞEHİRİÇİ TERMİNALLER
■ Yurt genelinde 200 şubeyi kapa-

tıp 50 bilet satış noktası ile devam
edeceğiniz yönünde bir açıklamanız
var. Bu süreç ne durumda? Kaç nok-
tayı kapattınız? Artık internete daha
fazla yoğunlaşma planınınız oldu-
ğunu söylüyorsunuz. Koronavirüs sü-
reci öncesinde internetten bilet
satışınız ne durumdaydı, bugün ne
durumdasınız?

▼Öncelikle şunu belirteyim; Tür-
kiye genelinde 200 şehiriçi terminali-
mizin kapatılması 6 ay ile 1 yıl
arasında tamamlanacak bir süreçtir.
Pandemi sürecinde tüm dünyada ol-
duğu gibi ülkemizde de internet satış-

larında ciddi artışlar oldu, hatta pat-
lama yaşandı. Pandemi öncesi dö-
nemde satışlarımızın yüzde 50’si
internet siteleri ve mobil sitemizden
gerçekleşirken pandemi sonrası bu
oran toplamda satışların yüzde 70’ini
yakaladı. Bu oranın zaman içerisinde
daha da artacağına inanıyorum. Bu se-
beple şehirlerin belirli merkezlerinde
bazı şehiriçi terminallerimizi açık tuta-
rak diğerlerini kapatmak en mantıklı
ve verimliliği arttırmak için iyi bir
çözüm olacaktır kanaatindeyim.

ARZ TALEP DENGESİ
BOZULDU

■ Turizm taşımacılarının bir
umutla şehirlerarasına yöneldiği,
ancak bunun da sektörde arz talep
dengesizliğini daha da büyüttüğü ve
yıkıcı rekabetin de arttığı dile getirili-
yor. Siz neler söylersiniz? 

▼Haziran sonu gelmesine rağmen
pandemi sebebiyle iç turizm istediği-
miz yoğunluğa hâlâ ulaşmadı. Bu
düşük yoğunluk için, D1 belgesine ka-
yıtlı araçlar bile fazla gelirken turizm-
den gelen araçlar arz talep
dengesizliğine ve sektörün kronik ra-
hatsızlıklarından birisi olan hesapsız(!)
fiyatların uygulanmasına sebep oldu-
ğunu üzülerek görüyoruz.

Pamukkale Turizm Genel Müdürü 
Mustafa Özdalgıç: 

Köprüden önce
son çıkış!

Devamı 7’de

MUSTAFA
ÖZDALGIÇ
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Hamza
Öztürk

BİLET SATIŞINDA ARTIŞ 
■ 1 Haziran normalleşme süreci ile

birlikte seferler hangi seviyeye geldi.
Geçen seneye göre değerlendirdiği-
nizde kayıp veya düşüş hangi noktada?

- Haziran ayının ilk yarısı itibarıyla
sefer ve yolcu sayısında 2019 yılı rakam-
larımızın yüzde 45’ine ulaştık. Haziran
sonunda yapılacak üniversite sınavları-
nın tamamlanması ile birlikte yüksek
yoğunluklu sezonun başlayacağını
umuyorum. Temmuz ayı başından iti-
baren ileri tarihli bilet satışlarında ciddi
artışların olması bu umudumuzu kuv-
vetlendiriyor.

%50 TARAFLIDIR,
ADİL DEĞİLDİR

- Sektörde yüzde 50 kapasite şar-
tına yönelik havayolu taşımacılığı ile
bir ayrımcılık yapıldığı yönünde eleşti-
riler üzerine neler söylemek istersiniz?

▼Bu konuda en son söyleyeceğimi
en başta söyleyeyim: Bu uygulamanın
yanlış olduğu su götürmez bir gerçektir.
Kesinlikle yanlıştır! Taraflıdır ve adil de-
ğildir! Salgın riskinin havası, denizi, ka-
rası olmaz! Otoriteler, virüsün bulaş için
en çok sevdiği ortamların sosyal mesa-
fenin ihlal edildiği ortamlar olduğunda
hemfikirler. Bu noktadan hareketle,
“balık istifi yolcu taşıyan uçaklar bulaş
riskinin en yüksek olduğu ortamlardan
birisidir” desek yanılıyor olur muyuz?
Kesinlikle hayır! Otobüslere göre uçak-
ların uçuş sürelerinin kısa olmasını ge-
rekçe göstererek kapasite
kısıtlanmasına gidilmediğini söyleyen-
lere ve uçak yolculuğunu tavsiye eden-
lere sormak isterim: bir saatten kısa
süren uçuş var mıdır? Tabii ki yok! Uz-
manlara göre bulaş için bir saat yetip de
arttığına göre; risk havada da karada da
aynıdır! Öyleyse bu kapasite kısıtlaması
ya tüm taşımacılık modlarında uygu-
lanmalıdır ya da otobüslerden de acilen
kaldırılmalıdır. Kaldı ki, otobüslerin dı-
şarıdaki havayı otobüs içine çeviren
klima sistemleri, araç tavanlarındaki
havalandırma kapakları, sık mola veril-
mesi ile araç içinin havalandırılması
imkânları sebebiyle uçaklara göre daha
sağlıklı ve daha güvenlidir.

BEN DURAYIM
BİRİLERİ YAPSIN…

■ Pandemi sürecinde çok dile geti-
rildi, siz de söylediniz: “Hiçbir şey es-
kisi gibi olmayacak.” Peki, sektörde
yeni düzen nasıl olacak? Koronavirüs
sektöre ne gibi değişimler getirecek?

▼Malumunuz olduğu üzere, “Hiçbir
şey eski gibi olmayacak” deyip iş yapış
şekillerini değiştirmeyip eski yöntem-
lerle iş yapmakta ısrar etmek sıkıntıların
en büyüğüne davetiye çıkarmaktır.
Hem “hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”
de, sonra da “ben eskisi gibi devam
edeyim, değişmeden aynı kalayım” an-
layışına sahip ol! Bugüne kadar sektörü-
müzün, sorunlarını çözmede yetersiz
kalmasının temel nedenlerinden birisi
de budur! “Ben durayım birileri adım
atsın!” Bu anlayış ile bir arpa boyu yol
alınamaz! Vitese takılmayan araca gaz
vermek nasıl ki aracı hareket ettirmiyor,
araç yerinden kıpırdamıyorsa; icraata
dönüşmeyen sözler de boş bir slogan ve
hoş bir temenniden öteye geçmez! Hal
böyle olunca da sorunlar birikir, mali-
yetler altından çıkılmayacak boyutlara
ulaşır ve her geçen gün bir önceki günü
aratır! En sonunda da hazin son kaçınıl-
maz olur!

YILLARI HOVARDACA
HARCADIK

Gazetenize Ağustos 2014’te verdiğim
mülakatta, “Değişime direnmek, suyu
dövmeye benzer, değişmemek müm-
kün değil. Bir kere, insanların ihtiyaçları
ve beklentileri değişiyor. Şirketler de
buna göre pozisyon almak ve değişmek
zorundalar. Sektörümüz bir kurtarıcı
arıyor, biri gelsin yapsın. Ama herkesin
‘kurtarıcı’sı bile farklı. ‘Benim adıma bi-
rileri sorunları çözsün, ben bir şey yap-
mayayım, bir şey üretmeyeyim’
şeklinde birilerine bir misyon yükleme
çabası var. Ama sektörümüzün sorun-
ları birkaç kişinin bir şeyler yapması ile

düzelebilecek boyutu aştı çoktan. Çok
daha ağır sorunlarımız var. Geldiğimiz
noktada biz, hepimiz aynı anda değiş-
mek zorundayız” demiştim. Üzülerek
belirtmeliyim ki hepimiz geçtiğimiz yıl-
ları hovardaca, boşa harcadık! Ama
artık köprüden önce son çıkıştayız!
Köprüyü geçersek bu işin geri dönüşü
yok! Pandemi ile birlikte zorunlu deği-
şimlere ayak uydurarak mutlaka iş yapış
şekillerimizi değiştirmeliyiz! 

Bu opsiyon değil
zorunluluktur! 

Üzülerek belirtmeliyim ki, 1 Haziran
tarihinden itibaren başlayan normal-
leşme süreci ile beraber sektörel kro-
nik(!) hatalarımız nüksetti. Kısıtlı
kapasite olmasına rağmen geçen sene-
nin fiyatlarının altında fiyat belirlemek
hangi akla hizmettir? Kimin çıkarınadır?
Bilen varsa beri gelsin! Koronavirüs kro-
nik rahatsızlığı olanlar için daha öldü-
rücü oluyorsa kronikleşmiş hatalarda
ısrar eden firmaların da varlıklarını sür-
dürebilmeleri mümkün değildir!

MÜŞTERİ SERVİSİ 
■ Şu an yine gündemde olan ve yıl-

lardır da çok konuşulan şehiriçi ücret-
siz servislerin kaldırılması veya başka
bir modele dönüştürülmesi konusun-
daki düşüncenizi alabilir miyiz?

▼ Şehiriçi servisleri “iş yapış şekille-
rimizi değiştirelim” sözünden ayrı tuta-
mayız. Sözün özü; ücretsiz servis
hizmetlerini eski şekliyle sürdürebilmek
artık mümkün değildir! Atlanmaması
gereken en önemli nokta; servis hiz-
metlerini, genel değil, il il hatta bölge
bölge değerlendirmek ve aksiyon plan-
larımızı “bölgelere özel” olarak belirle-
mek şarttır. Yani bir bölge için servisi
kaldırmak doğru bir karar olurken
başka bir bölge için yanlış olup sektö-
rün aleyhine olabilir. Örneğin İstanbul
Avrupa yakası için servis hizmetini kal-
dırmak kararı da dâhil servisler ile ilgili
tüm seçenekler masada olmalı, ancak
Anadolu yakası için bu seçenekler ol-
dukça sınırlıdır. Çünkü Anadolu yaka-
sındaki otobüs firmalarının hareket
merkezleri farklı yerlerde ve bu merkez-
lere toplu taşıma ile ulaşmak zor
ve/veya pahalı, ancak Sabiha Gökçen’e
ulaşmak daha kolay ve ekonomiktir. Hal
böyle iken Anadolu yakasında “servis-
leri kaldıralım” düşüncesi tasarruf değil
sektöre zarar vermektir. Bu örnekte ol-
duğu gibi servis konusunu her bölge
için ayrı ayrı değerlendirmek ve bölgeye
özel kararlar almak, sektörün faydasına
olacaktır. Asla unutmamamız gereken,
diğer ulaşım modlarına avantaj sağla-
yacak hiçbir karar bizim için tasarruf
değil tam tersi gelir kaybıdır, zarardır.

SEKTÖRÜN TEMSİL
SORUNU VAR MI?

■ Bu süreçte meslek örgütleri de
çok eleştirildi. Siz meslek örgütlerinin
performansı anlamında neler söylersi-
niz?

▼ Federasyonlarımızda ve dernekle-
rimizde mesai yapan tüm arkadaşları-
mıza özellikle teşekkürü bir borç

biliyorum. Ancak geldiğimiz noktada
alınganlıklardan uzaklaşarak sektörü-
müzün “temsil sorununun” olup olma-
dığını sorgulamanın hepimizin
menfaatine olduğunu düşünüyorum.
Sektörün büyüklüğü, hacmi ve ulaş-
tırma içindeki payı gün gibi aşikârken
sesimizin yeterince duyulmaması
ve/veya yetkili makamlar tarafından ye-
terince dikkate alınmamamız üzerinde
ciddi ciddi düşünmemiz gereken konu
değil midir? Bizi dinleyen çok ama uy-
gulamaya gelince haklı şikâyetlerimizi
ve önerilerimizi dikkate alan maalesef
yok! Bunun çok değişik sebeplerinin ol-
ması muhtemeldir. 

Geldiğimiz noktada geçmişe takıl-
madan, geleceğe odaklanarak yeni yüz-
ler ve “kanunla kurulmuş yeni bir yapı”
ile yola devam edilmelidir. Yeni yapı-
lanmanın amacı bugüne kadar görev
yapan ve birikimi olan arkadaşları ber-
taraf etmek olmamalıdır. Onların da
içinde olduğu, ama daha çok “eli taşın
altında olanların”, muhataplarının kar-
şısına oturduklarında iç yangınlarının
gözlerinden okunacağı firma sahipleri-
nin çoğunlukta olduğu bir yapı daha
faydalı olacaktır. Sorunlarımızın çözü-
münü başkalarından beklemek ve/veya
kurtarıcı beklemek abesle iştigaldir! Sı-
kıntılarımız belli, çaresi de biziz! Bize,
bizden başka yardım edecek başka bir
güç yoktur. Karşısındakine saygı duyan
ve birbirine güven duyan kişilerden
oluşacak yapının ilk yapması gereken
“Az laf, çok matematik” ilkesini benim-

semek olmalıdır. Boş muhabbetleri bı-
rakıp rakamlarla konuşmalı ve firmala-
rımızı mutlaka rakamlarla yönetmeli,
sektöre rakamların ışığında yön verme-
liyiz. Ticaretin doğasına aykırı ve/veya
mantıki dayanağı olmayan duygusal
kararlar almak yerine rasyonel davran-
malıyız. “Zararına ticaret yapılmaz!” il-
kesi sektöre hâkim olmalı ve rakamlar
bize ne emrediyorsa kesinlikle onu yap-
malıyız!

İŞİMİZ BİSİKLET SÜRMEYE
BENZİYOR

■ Sektörde yeni firmalar kuruluyor,
eski değerli firmalar yeniden faaliyete
geçiyor, Bu konuda sizin değerlendir-
meniz nedir?

▼Ben, kendi adıma hizmette reka-
betin artmasına katkı sağlayacağından
hareketle, bu girişimleri olumlu buluyo-
rum. Kamuoyu için marka adı ve mazisi
elbette çok önemlidir. Ama bunlar
kadar hatta bunlardan daha önemli
olan markanın söyledikleridir. Yani
sunduğu hizmetler ve bu hizmetlerinin
sürdürülebilir olmasıdır. Bizim işimiz
bisiklet sürmeye benzer. Sürekli pedal
çevirmeniz gerekir. Pedal çevirmeyi
bıraktığınızda bir süre daha gider
sonra da düşersiniz! Yani bisikletin
markası ve kaç yıllık olduğu ayakta
kalmak, düşmemek için tek başına
asla yeterli değildir. Pedal çevirdiğiniz
sürece yol alırsınız. ■

DAHA FAZLA
MASRAF,
DAHA AZ GELİR 

- Yukarıda anlatmaya
çalıştıklarımın özeti ve özü: 

“Köprüden önce son
çıkıştayız! İş yapış
şekillerimizi mutlaka
değiştirmeliyiz!” Bunlar
ilgililerin yani bizlerin
yapacağı işlerdir. 

Bunun yanında
yetkililerden de
beklentilerimiz vardır.
Normalleşme kararlarıyla
krizden çıkmaya çalışan
sektörümüz;

- Uçaklarda, dolmuşlarda
uygulanmayan sosyal
mesafenin sadece
otobüslerde uygulanması ile

yaşadığı kısıtlı kapasite kullanımı,
- Otogar çıkış ücretlerindeki

kısmi düşüş harici maliyetlerde hiç
bir azalma olmaması,

- Uçaklar başta olmak üzere,
diğer alternatif ulaşım araçlarına
sağlanan destekler (Örneğin uçak
biletlerinde KDV yüzde 1, uçak
yakıtlarına ÖTV yok),

- Pandemi ile birlikte, özel araç
kullanımının her geçen gün artması
sıkıntıları ile boğuşurken son tavan
ücret tarifesi, işi, içinden çıkılamaz
hale getirmiş ve sektörü hazin bir
sona doğru sürüklemektedir.

Bu sebeple şehirlerarası
otobüslerde tam kapasite
kullanımına acilen izin verilmeli ve
ücret tarifelerinde, pandemi
öncesinde olduğu gibi her firma
Bakanlığa müracaat ederek kendi

fiyatlarını alabilmelidir. (Türkiye’de
şehirlerarası faaliyet gösteren 324
adet firma bulunuyor. Fiyat rekabeti
hiçbir sektörde olmadığı kadar, hatta
olması gerekenden de fazla).

Daha çok masraf, ama daha az
gelir şeklinde özetlenebilecek
“mevcut duruma devam edin”
demek; 

- Otobüs kazalarının daha çok
artması,

- Sektörel daralmanın doğal
sonucu olarak, azalan istihdam yani
artan işsizlik,

- Finalde ise kaçınılmaz son
iflaslar demektir.

UNUTULMAMALIDIR 
Bu sektör, tedarikçileri ile birlikte

yüz binlerce vatandaşımızın ekmek
kapısıdır. Sektörü yaşatmak için
müdahale ve destek günü bugündür!
Aksi takdirde geç kalınarak,
yapılacak düzenlemeler, hatta
verilecek destekler; dünyada
karayolu taşımacılığında model olan
ülkemizdeki karayolu yolcu
taşımacılığını kurtarmaya
yetmeyebilir. Cumhuriyetin ilk
yıllarından bu yana yol olmayan
ülkemizde tahta kasalı otobüslerle
yolcu taşımacılığı otobüsçüler
ellerini hep taşın altına koydu. Bir
asırlık sürede kimler geldi, kimler
geçti. Birçok firma sahibi, servetini
hatta hayatını bu sektör için
kaybetti. 

Devletimizden sektörümüze
sahip çıkmasını ve bekleyen idari
düzenlemeleri bir an önce
yapmasını istemek ahde vefa adına
en doğal hakkımızdır.

BEKLENTİLER

MUSTAFA
ÖZDALGIÇ
Pamukkale Turizm
Genel Müdürü

UNUTULMAMALIDIR 
Bu sektör, tedarikçileri ile birlikte

yüz binlerce vatandaşımızın ekmek
kapısıdır. Sektörü yaşatmak için
müdahale ve destek günü
bugündür! Aksi takdirde geç
kalınarak, yapılacak düzenlemeler,
hatta verilecek destekler; dünyada
karayolu taşımacılığında model olan
ülkemizdeki karayolu yolcu
taşımacılığını kurtarmaya
yetmeyebilir. Cumhuriyetin ilk
yıllarından bu yana yol olmayan
ülkemizde tahta kasalı otobüslerle
yolcu taşımacılığı otobüsçüler
ellerini hep taşın altına koydu. Bir
asırlık sürede kimler geldi, kimler
geçti. Birçok firma sahibi, servetini
hatta hayatını bu sektör için
kaybetti. 

Devletimizden sektörümüze
sahip çıkmasını ve bekleyen idari
düzenlemeleri bir an önce
yapmasını istemek ahde vefa adına
en doğal hakkımızdır.
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Yaz sezonu otobüsçülerin adeta
para kazanma bayramıdır. Tarifeli,
tarifesiz, yurtiçi, yurtdışı tüm oto-

büsçüler yaz sezonunda iyi iş yapar, para
kazanır ve mutlu olurlar. Bayram ve yarı-
yıl tatilleri de buna ilave can suyu gibidir.
Böyle günlerde gazete için haber ve köşe
yazısı için konu bulmak ve dolu dolu bir
gazete çıkarmak zor olurdu. Hatta işleri
iyi giden otobüsçüler de işlerini bırakıp
tatil yapmaya giderlerdi. Sadece ara sıra
çıkan problemlerde sesleri çıkardı.
Ancak şimdi böyle değil.

Turizm ve taşımacılık en
kötü etkilenen sektörler 

Koronavirüs salgını her şeyi tepetak-
lak etti. Bundan hemen hepimiz etkilen-
dik ve etkilenmeye de devam ediyoruz.
Tabii, olumsuz bir etki bu, endüstri, tu-
rizm, ticaret, taşımacılık tümüyle olum-
suz olarak etkilendi. Bazıları, gelişen
şartlarda, tekrar normal ticari hayatlarına
dönmeye çalıştılar, ancak bazıları hala
normal işlerine ve işleyişlerine döneme-
diler. Turizm ve taşımacılık da şu anda
bundan en kötü etkilenen sektörler ara-
sında yer alıyor. Bunun ne kadar süreceği
de henüz belli değil. Üstelik bu sene 30
Ağustos ve Kurban Bayramı gibi tatiller
de pek iyi gelmiyor, bir hareketlilik yara-
tacak gibi görünmüyor. Okulların geç
açılması, 29 Ekim tatilinin hafta sonu ile
birleştirilmesi gibi küçük olasılıklar düşü-
nülebilir. 

Yüzde 50 konusu
Bilindiği gibi otobüsler ve trenler

yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyabiliyor-
lar. Havayolu, denizyolu ve şehiriçinde
bu yok. Geçen yazılarımda belirttiğim
gibi bazı hatlarda mevcut yüzde 50 do-
luluk bile sağlanamıyor. Ama yine de bu

önemli. Zira bu benim gözümde bir ay-
rımcılık ve ben buna karşı çıkmaya
devam ediyorum. Umarım yakın bir za-
manda işler biraz değişir de bu da orta-
dan kalkar ve eşitlik sağlanır. 

Yurtdışı taşımalar 
Yaz aylarında tüm modların yurtdışı

yolcu taşımaları da artar. Ancak bu bir
ülkenin kararı ile olabilen bir şey değil,
karşılıklılık ilkesi ile yapılabilir. Bunun
için de iki tarafın sınırlarını karşı tarafın
yolcularına, taşıtlarına açması gerekir.
Bizim, İran hariç tüm çevre ülkelere
kendi alanımızı açtığımızı öğreniyoruz.
Ancak karşı taraf açmadığı için bunun
pek bir faydası olmuyor. Dolayısıyla bu
işlerin bir süre daha iyileşmeme tehlikesi
var. 15 Temmuz civarında bir gözden ge-
çirme olabilirse iyi olabilir. 30 Tem-
muz’dan sonraya kalacak iyileştirmeler
artık sezonun kaybedilmişliği içinde pek
önemli faydalar sağlamayacaktır. Bu ba-
kımdan Temmuz ayında bir iyileşme ol-
ması önemli görülüyor. Ancak
yabancıların ve bizim de bazı kriterleri-
miz var. Vaka sayılarının istenilen seviye-
lere düşmemesi, hatta zaman zaman
olumsuz yönde sıçramalar yapması bu
yöndeki ümitlerimizi kırıyor. Başkaların-
dan olumlu tavır beklemek zor oluyor. 

Bulgaristan
taşımaları 

Bulgaristan da bize sınırla-
rını açmış değil, Avrupa Birliği
üyesi olarak tek başına karar
vermesi de söz konusu değil.
Ancak Bulgaristan ve Türki-
ye’deki iki ülke pasaportunu
veya hüviyetini taşıyan, ikisinde
de ikamet etme izni bulunan in-
sanlar seyahatlerini yapabiliyor.
Bunlar adeta normal zamandaki

gibi sürüyor. Kapasite düşük de olsa bu
taşımaların yapıldığını görüyoruz. Hem
Bulgaristan hem de Türk plakalı taşıtlar
bu seferleri yapabiliyor. Ancak Türk pla-
kalı taşıtlara yüzde 50 kuralı uygulanır-
ken, Bulgaristan plakalı taşıtlar bu kurala
tabi değil. Daha önce de sözünü ettiğim
gibi bu önemli bir taşıma miktarı değil,
yüzde 50 doluluğu bile sağlamak zor,
ancak mühim olan eşitliğin olmaması.
Bu yönüyle eşitliğin sağlanması gerekir.
Eğer eşitlik sağlanamazsa gelecekte
başka ülkelerle taşımalarda da benzer
sorunlar yaşayabiliriz.

Yolcu sağlığı 
Hepimiz devletin bize verdiği sağlık

güvencesine sahibiz. Ayrıca imkanı olan-
lar ek özel sağlık sigortası da yaptırabili-
yorlar. Ancak yurtdışı bir ülkeye
gittiğimizde, bunlar bize sigorta güven-
cesi sağlamıyor. Bu nedenle gitmeden
önce olası risklere karşı kendimize o gi-
deceğimiz ülkede geçerli sağlık sigortası
yaptırıyoruz. Hatta çoğu zaman bu zo-
runlu oluyor. Peki, koronada durum ne?
Korona bir salgın. Bu salgın özel sigorta-
ların dahi kapsamına çoğunlukla girmi-
yor. Miktarı belli olmayan bir riski sigorta
şirketleri almıyor. Bu nedenle bunlara

özel çözümler gerekiyor. Bizim karşı ül-
kelere gitmemiz halinde bunları yaşaya-
bileceğimiz gibi bizim ülkemize gelecek
yabancılar da bu sorunları yaşayabilirler.
Hatta bu sorunlardan ülkemiz de olum-
suz yönde etkilenebilir, bunların mutlaka
dikkate alınıp açıkça davranış şekilleri-
nin belirtilmesi ve çözümlerinin ortaya
konulması gerekiyor. 

İBB’den örnek davranış
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İs-

tanbul Otogarı’ndan yapılacak taşıma-
larda otobüsçüden çıkış ücreti
almayacağı haberini öğrendim ve çok
memnun oldum. Pandemi sürecinde oto-
gar çıkış ücretinde İBB indirime gitmiş ve
çıkış ücreti 40 lira olmuştu. Şimdi bu üc-
retin de alınmayacağı açıklandı. Bu zor
günlerde bunun önemli bir katkı yapaca-
ğını düşünüyorum. Bundan da daha
önemlisi, buradaki kararı diğer terminal-
lerin de örnek almasına yönelik bir bek-
lentim var. Umarım diğer terminaller de
bu sesi duyar ve buna olumlu bir cevap
verirler. 

Bitirirken şunu söylemek isterim; ko-
ronaya ilişkin belirsizlik sürüyor. Ne za-
mana kadar böyle devam eder, daha
artar mı veya gelecek yıla kadar sürebilir
mi? Bu nedenle geleceğe ilişkin çok
daha dikkatli olmak gerekiyor. Çok
küçük dahi olsa gelecekte bunun daha
da kötüleşmesi bile söz konusu. Üstelik
de ümidimiz olan aşı bulunması, ilaç bu-
lunması gibi çözümlerin daha da zaman
alması mümkün. Hepimiz geleceğe iliş-
kin beklentilerimizi gözden geçirelim. ■

Farklı bir yaz sezonu

zeki.donmez@tasimadunyasi.com

Dr. Zeki
Dönmez

Bu ilana tıklayarak 
daha geniş bilgi 
alabilirsiniz.

Otokar, Türkiye'nin
en büyük 500
şirketinin
belirlendiği Fortune
500'de hızlı
yükselişini
sürdürüyor. Fikri
hakları kendisine ait
araçlarıyla
Türkiye'nin yanı sıra
5 kıtada 60'tan fazla
ülkeye ihracat
gerçekleştiren
Otokar, bu yılki
listede 32 sıra
birden yükseldi ve
142’nci oldu. 

Otokar, birçok alanda
kendi rekorlarını
kırdığı 2019 yılındaki

başarılarıyla Türkiye'nin en
önemli listelerindeki
yükselişini de sürdürüyor. Bu
yıl 13'üncüsü açıklanan
Türkiye'nin en büyük 500
şirketinin belirlendiği Fortune
Türkiye 500 listesinde Otokar,
32 sıra birden yükseldi. 2019

yılında 2,4 milyar TL ciro elde
ederek önceki yıla kıyasla
yüzde 45 oranında büyüme
elde eden Otokar, bu yıl
yayınlanan listede 142'nciliğe
yükseldi.

Fikri mülkiyet hakları
kendine ait ürünleriyle 5
kıtada 60'tan fazla ülkede
faaliyet gösteren şirket, ticari
ve askeri araçta geniş ürün
gamıyla 2019 yılını ihracatta
da rekorla tamamladı.
İhracatını yüzde 78 artıran
Otokar, bu başarısı ile 340
milyon dolarlık ihracat
geliriyleFortune Türkiye 500
listesindeki "En Çok İhracat
Yapan Şirketler"
sıralamasında 48'inci oldu.
Türkiye'nin GSYH’nın yüzde
42,6'sını oluşturan listede
Otokar, "Özkaynak
Karlılığı"nda ise 38'inci sırada
yer aldı.

Bu sene 98 borsa şirketinin
yer aldığı Fortune Türkiye
500'de Otokar, Borsa
İstanbul’da işlem gören ve
yatırımcısına en çok
kazandıran 50 şirketten biri
olarak listelendi. ■

Otokar hızlı yükselişini
sürdürüyor

https://commercial.otokar.com.tr/otobus/turizm-servis-araci/sultan-comfort-otobus
https://commercial.otokar.com.tr/otobus/turizm-servis-araci/sultan-comfort-otobus
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YALÇIN ŞAHİN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

www.maparman.com              info@maparman.com



Normalleşme süreci hızla ilerliyor.
Sınavlardan sonra bir
hareketlilik oldu ama geçen yıl

ile kıyaslanacak ölçüde değil. 2020’yi
kayıp yıl olarak görüyoruz. Tam
kapasiteye dönme imkanı henüz
olmadı. En azından cam kenarlarında
oturma ve ailelerin bir arada oturması
sağlandı. Bu kazanımları elde etmemizi
yeterli görmüyoruz. Tıpkı
havayollarında ve şehiriçinde olduğu
gibi gerekli tüm önlemleri alarak
şehirlerarası otobüsçülük sektörünün de
tam kapasiteye dönmesi lazım. Bunun
iki olumlu yansıması olacak. 

Kısa-orta-uzun vade
stratejileri 

Hem fiyatlar ulaşım ve aile
ekonomisi açısından yarar sağlanacak
hem de çarklar daha verimli şekilde
dönmeye çalışacak. Sektörün pandemi
sürecinde aldığı yarayı önlemek için
bizim bir an önce bir kısa-orta ve uzun
strateji belirlememiz gerekiyor. Çünkü
2020’yi kaybettik ve 2020’nin kayıpları
önümüzdeki yılları da etkileyecek.
Sektörün geleceğini tarif eden bir
çalışmayı ortaya çıkarmamız gerekiyor.
Bu anlamda, kanun ve yönetmelik
tarafında da sıkıntılar var. Diğer
kanunlarla çelişen taraflar var. Bu
konuda ciddi çalışmalar yapacağız. 

Toplu Ulaşım Yasası 
Şehircilik, Ulaştırma ve İçişleri

Bakanlığı ile Belediyeler Birliği’nin de
desteğini alarak mutlaka Toplu Ulaşım
Yasası’nı çıkarmamız gerekiyor. Bu
konuda bir ekip oluşturuyoruz. İstanbul
Ticaret Üniversitesi’nden Prof. Dr.

Mustafa Ilıcalı’nın yönetiminde bir ekip
olacak. Meclise mutlaka yurtiçi, yurtdışı,
taşıma sınırlarını, haklarını,
sorumluluklarını tanımlayan bir yasa
önerisi götürülmesine çalışacağız. Bu
yasa büyük ölçüde sorunlarımıza
çözüm getirecektir. Bunun dışında
sektörün geleceğini tarif eden, zamanın
ruhuna uygun düzenlemelerin yapılması
gerekiyor. Bunu da Kanunda ufak
değişiklikler yaparak halledebiliriz, ama
esas olan yönetmeliklerdir.
Yönetmelikleri sektörün ihtiyaç
duyacağı konular çerçevesinde organize
etmemiz gerekiyor. Kısa bir süre sonra
Cumhurbaşkanlığı’na ve TBMM
Ulaştırma ve İçişleri Komisyonu’na
sunulacak hale getireceğiz.

Arz talep dengesizliği
Şu anda arz talep dengesizliği var.

Turizm tarafında iş yok. Turizm araçları
çok ucuz fiyata sektöre geçmeye
çalışıyor. Bu geçişler büyük bir rekabet

ortamı yaratıyor ve
çok düşük fiyatlarla
yolcu taşınıyor.
Türkiye’nin her
yerinden ses geliyor.
Mantık sınırlarını
aşan bir rekabet var.
Karayolu ulaşımı da
hızlı şekilde kayıt
dışına itiliyor. Ciddi
şekilde vergi kayıpları
olmaya başladı. 

Uluslararasına
farklı
uygulama 

Uluslararası
taşımalarda yurtdışı plakalı araçlar,
ülkemize yüzde 100 kapasite ile
gelebilirken, bizim seferlerimizde yüzde
50 engeli var. Bu konuda Ticaret,
Ulaştırma ve İçişleri Bakanlığı’na TOBB
Sektör Meclisi olarak yazılı şekilde
başvurduk ve bir an önce çözüme
kavuşturulması gerektiğini ifade ettik.
Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy,
Avrupa ziyaretleri yaparak, Türkiye’nin
hazır olduğunu ifade etti. Bir tanıtım
filmi yapıldı. Türkiye’nin farklı sorunları
var. Türkiye’ye karşı ambargo
uygulanıyor. Türkiye’nin, farklı ülkelerle
masaya oturarak, pazarlıklar yapması da
lazım. 

Akıllı sistemler şurası 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,

sonbahara doğru akıllı sistemler ve akıllı
sistemlerin daha etkin kullanılmasına
yönelik bir şura gerçekleştirecek.
Elektronik olmayan acentecilik
sisteminin sıkıntıları giderek büyüyor. 

Elektronik bilet satan şirketlerin de
F1 alması zorunlu olsun ve acentelere
10 firma değil sınırsız şekilde firmanın
biletini satma imkanı sunulsun. Servis
yükünden sektörün kurtulması, servis
maliyetinin bilet fiyatlarına yansıtılması
ve bilet fiyatlarının daha rekabetçi hale
gelmesi lazım. 

Otobüs çıkış ücreti
alınmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne,
İstanbul Otogarı’ndan otobüs çıkış
ücreti alınmamasına yönelik TOBB
Sektör Meclisi ve TOFED olarak
başvurmuştuk. 

Bu talebimiz kabul edildi. Tabii,
bütün meslektaşlarımız ve sivil toplum
örgütlerimiz ile 168 Yazıhane
Platformunun da bunu talep etmesinin
etkisi olmuştur, herkesin katkısı
olmuştur. Biz yaptık demiyoruz, birlikte
yaptık diyoruz. Emeği olan herkese
teşekkür ediyoruz. Sektörün tüm
paydaşlarının ortak konularda birlikte
hareket etmelerinde yarar var. Bu
talebimize olumlu cevap veren İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın
Ekrem İmamoğlu’na, Belediye Meclis
Üyelerine teşekkür ediyoruz. Sanırım 3
ay boyunca otogardan otobüs çıkış
ücreti alınmayacak. Pandemi süreci
devam ederse bu uygulama da devam
eder düşüncesindeyiz. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin kaynak
sıkıntısı çektiği bu süreçte sektöre
verdiği bu destek çok büyük anlam
taşıyor. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin diğer illere de örnek
olmasını diliyoruz ve bu desteği
onlardan da bekliyoruz. ■

Mustafa
Yıldırım

TOBB Karayolu Yolcu
Taşımacılığı Sektör
Meclis Başkanı

my@tasimadunyasi.com

Sektörümüz adına
Sayın Ekrem İmamoğlu’na teşekkürler 
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İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Başkanı Ekrem
İmamoğlu, koronavirüs
sürecinde büyük
ekonomik kayıplar
yaşayan otobüs sektörüne
önemli bir destek vererek,
İstanbul Otogarı’ndan
otobüs çıkış ücreti
almama kararı verdi. 

İstanbul Otogarı’nın mülkiyetinin
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne
geçmesiyle birlikte belediye,

otogarda büyük bir dönüşüm süreci
başlattı. Pandemi sürecinin de
etkisiyle otogarın kapalı olması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iş
yapış sürecini hızlandırdı ve otogarın
tüm altyapısında büyük bir dönüşüm
yaşandı. Otogarda hizmet kalitesi
artarken, sektör mensuplarının da
daha modern bir ortamda çalışması
sağlandı. Pandemi sürecinde otogar
çıkış ücretini önce yüzde 50 indiren
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son
aldığı kararla da otobüs sektörüne
nefes aldıran açıklamayı yaptı.
Otogarda bilboardlara asılan
“BİRLİKTE BAŞARDIK” duyurusu ile
hem otogarda yapılan dönüşüm
anlatıldı hem de otobüs çıkış
ücretlerinin alınmayacağı açıklandı. 

Otobüsçülerden
İmamoğlu’na teşekkür 

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı

Sektör Meclisi
Başkanı Mustafa
Yıldırım, “Bu
zorlu süreçte
İstanbul
Büyükşehir
Belediyesi’ne,
İstanbul
Otogarı’ndan
otobüs çıkış ücreti
alınmamasına
yönelik TOBB
Sektör Meclisi ve
Tüm Otobüsçüler
Federasyonu
olarak
başvurmuştuk.
Bütün
meslektaşlarımız
ve sivil toplum
örgütlerimizle
birlikte 168
Yazıhane
Platformunun da
bunu talep
etmesinin etkisi
olmuştur. Biz
yaptık demiyoruz,
birlikte yaptık
diyoruz. Emeği
olan herkese
teşekkür ediyoruz.
Sektörün tüm
paydaşlarının ortak konularda birlikte
hareket etmelerinde yarar var. Bu
talebimize olumlu cevap veren
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na,
Belediye Meclis Üyelerine teşekkür
ediyoruz. Otobüs çıkışlarından ücret
alınmaması durumu 3 ay devam

edecek. Pandemi süreci devam ederse
bu uygulama da devam eder
düşüncesindeyiz. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin kaynak sıkıntısı çektiği
bu süreçte sektöre verdiği bu destek
çok büyük anlam taşıyor. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin diğer illere
de örnek olmasını diliyoruz ve bu
desteği onlardan da bekliyoruz” dedi. ■

Başkan İmamoğlu

Otobüsçüyü sevindirdi 
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vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah’tan rahmet, 

sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.

Bayraktarlar Merkon 
Orta Anadolu Mot. Araç. Tic. ve San. A.Ş. 

Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi

Çayırağası Vip Turizm 

sahiplerinden

Ali SOYBAY’ın

BAŞSAĞLIĞI

vefatını üzüntü ile öğrendim.

Merhuma Allah’tan rahmet, 
ailesine ve sevenlerine 

başsağlığı dilerim.

TAMER CELKAN VE AİLESİ

Çayırağası Vip Turizm 
sahiplerinden, değerli dostum

Ali SOYBAY’ın

BAŞSAĞLIĞI

Karayolu yolcu
taşımacılığının yenilikçi
firması Kâmil Koç, 2020
yazını ‘Ege’ye özel’ bir
hatla karşıladı. Kamil Koç
‘Ege Hat’ ile İstanbul ve
Ege’yi, yepyeni 25 adet
MAN Lion’sCoach’un
temelini oluşturduğu özel
bir filo ile konfor ve güven
içinde birbirine bağlıyor. 

Normalleşme süreciyle birlikte yeniden
yollara çıkan Kamil Koç & Artvin Ses
işbirliği, bir yandan yolcularının sağlığı

için her türlü önlemi en üst seviyede alırken,
diğer taraftan dayeni ve özel hatları hizmete
sunuyor. Kamil Koç ‘Ege Hat’ da yolculara en
üst seviyede sağlıklı, konforlu ve güvenli bir
yolculuk için oluşturuldu. Kamil Koç’un bu
Ege’ye özel hattında, yepyeni 25 adet MAN
Lion’sCoach, seyahat keyfini en üst seyide
sunarak İstanbul ve Ege’yi buluşturuyor. 

İstanbul ve İzmir konfor ve
güvenle birbirine bağlanıyor

‘2020 Yılının Otobüsü’ unvanını
gururla taşıyan MAN Lion’sCoach’lar,
‘Ege Hat’ için özel olarak tasarlandı.
Tamamı 13 metrelik MAN
Lion’sCoach’dan oluşan bu özel filo,
siyah renkli etkileyici tasarımı, 2+1 VIP
koltuk düzeni ile ferah, kaliteli ve
konforlu seyahat deneyimini yeni bir
boyuta taşıyarak, İstanbul – İzmir
yolculuklarına yazın keyfini yansıtıyor. 

Ege Hat için özel tasarımlı,
konforlu ve ‘yepyeni’

Kamil Koç’un Ege Hat için özel
olarak tahsis ettiği yepyeni 25
otobüs; iç mekan genişliği, yüksek
kalitede oturma alanı ve erişimi

kolay servis alanları ile dikkat
çekiyor. Kamil Koç’un yeni filosu,
2+1 koltuk düzeniyle yolcularına,
karayolunda ‘VIP / Business Class’
konforuyla seyahat imkanı veriyor.
‘Ege Hat’ özel filosunun temelini
oluşturan MAN Lion’sCoach’lar,

koltuk arası bardak tutucuları,
saklama gözleri, geniş bagaj rafları
gibi detay ayrıcalıklar da sunuyor. 

Özel tasarıma sahip bu otobüsler
ayrıca, büyük cam tavan pencereleri,
üst seviye UV filtreleri ile yolculuk
keyfini daha da arttıyor. ■

Kamil Koç ve Artvin Ses işbirliği ile 
25 adet MAN LionsCoach yatırımı 



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne
pandemi sürecinde otogar çıkış
ücreti alınmamasına yönelik başvu-

rumuzu, başta TOFED olarak yaptık.
TOBB Sektör Meclisi ve her türlü
kurum bunun için belediyeye
başvurdu. Aslında şimdiye kadar Sayın
Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Ekrem
İmamoğlu’nun yaptığı açıklamalara
rağmen alınması yanlıştı. Geç kalın-
masına rağmen olumlu bir adım. Pan-
deminin en yoğun yaşandığı süreçte bu
karar alınmalıydı. Ücretin alınma-
masına yönelik bir süre de konul-
mamış. Sayın Başkan Ekrem
İmamoğlu’nu, Boğaziçi AŞ ve Sayın
Fahrettin Beşli’yi bu karar nedeniyle
tebrik ediyor ve teşekkür ediyoruz. 

Her ilde başvurumuzu yaptık
TOFED olarak her ilde kira ve çıkış

ücretinin alınmamasına yönelik başvu-
rularımız oldu. Kimi olumlu karşılandı
kimisi de olumsuz karşılandı. Ben parti
ayrımı yapmak istemiyorum ama
genelde iktidar partisinin belediyeleri,
muhalif belediyeler bu adımı atıyor
diye mi bilmiyoruz, ama olumlu yak-
laşmadılar. Siirt Belediyesi’ni kayyum
yönetiyor ama pandemi sürecinde
otogar tamamen kapalı olmasına rağ-
men kira ücretini almazlık etmedi.
Ama İstanbul, Ankara, İzmir, Adana,
Mersin gibi belediyeler kiralarını al-

madılar, teşekkür ediyoruz. Ankara
Büyükşehir Belediyesi burada çok daha
hızlı adım attı ve yüzde 50 kapasite
şartı başladığı anda, Bakanlığın otogar
fiyatlarını düşürmesini beklemeden
fiyatı yüzde 50 indirdi. Bazı belediye
başkanları ekmek, su dağıtırken çeşitli
engellemeler ile karşılaştıkları için bir
çerçeve yasa çıksın diye beklediler ve
genelge çıkınca belediye meclisine
yetki verildi. İBB’de ise Sayın
İmamoğlu’nun ak dediğine meclis,
kara diyor. Buna rağmen Sayın
Başkan’ı, bu meclisten bu kararı çıkart-
tırdığı için tebrik etmemiz gerekiyor. 

Yüzde 50 kapasite şartı 
Yüzde 50 doluluk kapasitesinin,

yaptığımız tüm görüşmelere rağmen

kaldırılacağına inanmıyorum. Yüzde
50 uygulamasında Ekim sonuna kadar
bir umudum yok. Bu kural havayolu
ve şehiriçinde uygulanmazken şehirler-
arasında uygulanmasına da sağlığı
gerekçe göstererek inanmak istiyorum,
ama havayolunda ve şehiriçinde virüs
bulaşma ihtimali yok mu? Biz bu
konuyu açtığımızda, uçakların ulus-
lararası kurallara bağlı olduğunu ileri
sürüyorlar. Bizim buna, böyle bir uygu-
lama getirme yetkimiz yok deniliyor.
Bu konuyu Cumhurbaşkanı ve İçişleri
Bakanlığına anlatamadık, kendimizi
ifade ederek merkezi hükümeti ikna
edemedik. Biz bir an önce bu kısıtla-
manın otobüsçü lehine değiştirilmesini
talep ediyoruz. 

Sektör Meclisi Başkanı
tarafsız olmalı

İki TBMM Başkanını örnek vermek
istiyorum. Adalet Partisi döneminde
Ferruh Bozbeyli vardı, birkaç kez tüm
partilerin oylarıyla meclis başkanlığına
seçilmişti. Sayın Binali Yıldırım da
meclis başkanlığı döneminde yaptığı
uygulamalarla tarafsızlığı ve eşit
mesafede durması ile öne çıkmıştı.
Meclis başkanları tarafsız olmalıdır.

Sektör Meclisi ile ilgili Taşıma
Dünyası’nda daha önce yaptığım açık-
lamalar var. Sektör Meclisi Başkanı her-

hangi bir dernekten veya ticari bir ku-
ruluştan seçilebilir. Seçildiği ana kadar
temsil ettiği kurum adına taraftır. Ama
seçildiği andan itibaren tarafsız olması
zorunludur. Bunu bugünkü meclis
başkanımızın dikkatine sunuyorum ve
tarafsız olmasını istiyorum. Kendisinin
tarafsızlık tarafının tadına varmasını is-
tiyoruz. Tarafsızlık suya sabuna karış-
mamak değildir. Uygulamada o meclisi
oluşturan bütün taraflara karşı şirketler
üstü konumda seçildiği için ona göre
davranmalıdır. Meclisteki 40 kişiye de
tarafsız konumda olması ve birinin
aleyhinde birinin lehinde davranma-
ması çok önemlidir. Çünkü Sektör
Meclisi bütün derneklerin, sektörün te-
pesidir. Çatı örgütüdür. TOBB Sektör
Meclisi Başkanı tarafsızlığı ile güven
vermelidir. Sayın Mustafa Yıldırım
bunu yapıyor/yapmıyor diye ayrın-
tısına giremem, ama bu mesajın an-
laşılacağına inanıyorum. Ben bugünkü
Sektör Meclis Başkanını da aynen
TBMM Başkanlığındaki genel kurala
uymaya davet ediyorum. Ben uyup uy-
madığını da söyleyemem. Sayın
Başkanın, bir önceki başkanlık döne-
mindeki uygulamalarına benzer taraf-
sız bir tutum almasını istiyoruz. Sayın
Yıldırım bizim desteğimizle seçilmiştir
ve desteğimiz de devam edecektir. ■

TOFED Genel Sekreteri:

Sektör Meclisi Başkanı’nı “tarafsız” olmaya davet ediyorum!

Mevlüt İlgin

22 yıllık kaptan Şirin
Ösün, “Tek hayalim
otobüs şoförü olmaktı.
Allah’a şükür, onu da
başardım. İşini seversen
hiçbir iş zor değil. Bir işe
severek başladığınızda zor
olmaz. Ben işimden hiç
şikayet etmedim.
Kaptanların işlerine
sarılmaları lazım. Ben 22
yılda hiç kaza
yaşamadım” dedi. 

Bu kez kaptan konuğumuz Şirin
Ösün. 50 yaşındaki kaptanımız,
Best Van Tur’un filosuna yeni

katılan ve özel tasarım olan Travego
otobüsü kullanıyor. Firmanın yeni
aracının filoya katılımına yönelik

düzenlediği törende Kaptan Şirin
Ösün ile bir araya geldik. 

Kaptanımız, 1998 yılından beri Best
Van Tur’da çalışıyor. Zaten otobüs
kaptanlığına da Best Van Tur’da
başlamış ve bu firma dışında bir yerde
çalışmayı da hayal bile etmediğini
ifade ediyor: “Burası bizim evimiz.
Ama bana bir gün ‘seninle
çalışamayacağız’ derlerse; ben başka
hiçbir firmada çalışamam.”

Şirin Kaptanın amcası da, ağabeyi
de Best Van Tur’da emekli olana kadar
kaptanlık yapmışlar. 

Taşımacılık bir aile
geleneği 

Çocukluğundan beri bu işte
olduğunu, onu bu işe yönlendirenlerin
amcası ve abisi olduğunu söyleyen
Kaptan Şirin Ösün, “Amcam ve
ağabeyimin özel otobüsü vardı ve Best
Van Tur’da çalışırlardı. Ama benim
şoförlüğe tutkunluğum bunun da
öncesinde başlıyor. 10 yaşındaydım,
amcamların otobüsten önce
kamyonları vardı. Ben de o kamyona
bakarak, bir gün onu kullanmayı hayal
ederdim. 1982’de okulumu bitirdim.
1985’te kamyonda muavinliğe
başladım. 1988 yılında ehliyetimi
aldım. Sonra da kamyonu kullanmaya
başladım ve yurtdışına gitmeye
başladım. 1998 yılında ise otobüs
kaptanlığına başladım. Ben bu işi çok
istiyordum, ama aslında taşımacılık
bir aile geleneği bizde” dedi.

İşini seversen zor değil 
Kaptanlık mesleğinin zor olup

olmadığını da sordum… “İşini
seversen hiçbir iş zor değil. Bir işe
severek giriştiğinizde zor olmaz. Ben
işimden hiç şikayet etmedim. Şikayet
eden, sadece, beni çok az gören
çoçuklarım oldu” dedi cevap olarak. 

Kaptan huzur ister
Kaptan ne ister soruma ise Şirin

Ösün’ün, “Kaptan çalıştığı arabada
huzur ister. Yaptığınız işte yolcuyu da,
firmanızı da memnun etmezseniz
olmaz. Siz bu işi iyi yaparsanız
şirketinize değer de katarsınız. Bu
değeri gören şirket de sizi daha çok
sahiplenir. Ama bu işin temel noktası

çekirdekten yetişmek. Şimdi okuldan
geliyor, araçta çalışıyor sanki bir şeyler
eksik kalıyor. O havayı solumadığı için
kendisini çekiyor gelenler. Bir de 26
yaş engeli var, o da bir başka sorun,
yeni kaptanların yetişmesini önlüyor”
diyor. 

Patronlarımız ile gurur
duyuyoruz

Pandemi sürecinin bütün sektörü
çok olumsuz etkilediğini belirten

Kaptan Ösün, “Ama bütün
olumsuzluklara rağmen patronumuz
olan hem Aslan Bayram hem İrem
Bayram çalışanlara çok destek oldular.
Biz onlarla gurur duyuyoruz. Herkesin
patronu bizim patronlarımız gibi
olsa... Zaten işinizi yapıyorsanız, araca
sahip çıkıyorsanız, personel müdürü
patronlara iletiyor. Onlar da bize sahip
çıkıyor” dedi.

Kaptan titiz olmalı
10 yılı aşkın süredir Irak hattında

çalıştığını söyleyen Şirin Ösün, “Şu an
sınır kapalı. Ama bu 10 yıllık sürede
hiçbir şikayet olmadı benimle ilgili.
Hep olumlu dönüşler olmuştur yolcu
tarafından şirkete. Ben işimi dört
dörtlük yapmış olmasam bugün bu
özel tasarım aracı kullanmak için de
seçilmem. Bir kaptan her zaman kılık
kıyafetine dikkat etmeli. Aracının
temizliğine özen göstermeli.
Direksiyon başında telefon
kullanmaması ve bütün dikkatini de
işine vermesi lazım” dedi.

Yurtdışına çalışmanın yurtiçine
göre daha kolay olduğunu da belirten
Şirin Ösün, “Yurtiçi yolcuları çok daha
zor. Irak yolcusu aracınız bozulduğu
zaman sizi bırakıp kaçmaz. Senin
yanında durur yardım eder. Yurtiçinde
ise ‘niye böyle oldu, diğer araç ne
zaman gelecek’ diye hep söylenir.
Bizim Türk yolcular çok sabırsız” diye
yakındı. ■

Kaptana değer verilmeli
Best Van Tur’un çalışanına çok

değer verdiğini, ama genel
anlamda sektörde kaptanların hak
ettiği değeri görmediğini belirten
Şirin Ösün, “Ben hiçbir meslek
örgütünün kaptanlara sahip
çıktığını görmedim. Diğer
kaptanlarla konuşuyorum, çalışma
koşullarını görüyorum. Gerçekten
biz özel bir şirkette çalıştığımızı
düşünüyoruz. Biz maddi ve
manevi olarak hiçbir sorun
yaşamıyoruz” dedi.

“Kaptanlık sevilmeden yapılacak bir iş değil”

erkanyilmaz71@gmail.com

Erkan
YILMAZ

Kaptanlar Konuşuyor…

twitter.com/tasimadunyasi

instagram.com/tasimadunyasi

facebook.com/tasimadunyasi

Şirin
Ösün

Erkan Yılmaz, 
İrem Bayram
Kaptan Şirin Ösün yeni yollara çıkan Travego Yakut otobüs...
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Best Van Tur CEO’su İrem
Bayram, 24 Haziran’da
yayınlanan genelge

konusunda, “Genelge ile yurtdışı
plakalı araçlara yüzde 100 doluluk ile
gümrük kapılarından geçme imkanı
getirildi. Ancak biz yine yüzde 50
kuralına takıldık. Kapılar açıldı, ama
sorunlar hala aşılmadı. Daha
çalışmaya başlamadan sorunlarla
mücadeleye başladık. Eğer yüzde 50
doluluk kuralı değişmez, onlar yüzde
100 doluluk ile gelirlerse yavaş yavaş
oralardan çekileceğiz. Ya da
otobüsleri Irak’taki şirketin üstüne
geçireceğiz” sözleriyle genelgenin
yanlışlığını dile getirdi. 

Arada kaynadık
Şehirlerarasında uygulanan yüzde

50 kapasite kuralına da değinen İrem
Bayram, “Şehiriçinde ve
havayolunda böyle bir kural yokken
sadece şehirlerarasında olması
hakikaten oturup hepimizin
düşünmesi gereken bir gerçek. Ne
yapılmaya çalışıldığını bilmiyorum,
ama bizim bir şey yapamadığımızı
biliyorum. Bakanlık, karayolunun
seviyesini daha mı aşağı indirmeye
çalışıyor? Bunu bilmiyoruz.
Karayolunun oranı hala yüzde 86
civarında. Bakanlığın, stratejik
planlarla bunu biraz havayoluna
kaydırma planı çizmek istediğini
biliyoruz. Bu tabloyu bizim STK’sız
(Sivil Toplum Örgütü) olmamıza
bağlıyorum. Bakanlığın işi çok
yoğundu ve arada kaynadık diye
düşünüyorum” dedi. 

Çalışmadan sorunlarla
mücadele 

Türkiye’nin, İran dışında sınır
kapılarını açtığını da belirten CEO
Bayram, “Ancak Türkiye’deki vaka
sayısının 1000’in altına inmemesi

nedeniyle karşı taraf engel çıkarıyor.
Irak şu anda vaka sayılarından dolayı
açmak istemiyor. Biz de bekliyoruz.
24 Haziran’da İçişleri Bakanlığı’nın
yayınladığı genelge ile yabancı
plakalı araçların gümrüklerden
yüzde 100 doluluk ile geçebileceğini,
Türk plakalı araçların ise yine yüzde
50 kapasite kuralına takılacağını
gördük. Şimdi bununla mücadele
halindeyiz. 

Çözülsün açılsın
TOBB Sektör Meclisi aracılığıyla

bunun yanlışlığını yazdık. İl ticaret
odaları vasıtasıyla bakanlıklara,
bunun bir haksızlık olduğunu ve bize
döviz kaybettireceğini ifade eden
yazılar gönderdik.  Kapılar açıldı ama
sorunlar hala aşılmadı. Daha
çalışmaya başlamadan ama sorunları
ile mücadeleye başladık. Umarım
açılmadan çözmüş oluruz. Biz bu
kadar emek verdik. Yabancı plakalara
bu emekleri kaptırmayalım istiyoruz.
Yaptığımız hizmet aynı ama fiyat
farkı nedeniyle rekabet edemiyoruz.
Yüzde 50 doluluk kuralı değişmez de
onlar yüzde 100 dolulukla gelirlerse
yavaş yavaş oralardan çekileceğiz. Ya
da otobüsleri Irak’taki şirketin üstüne
geçireceğiz. Bu da Türkiye’ye döviz
getirmemek, MTV, sigorta
ödememek,  vergi vermemek demek.
Bizi farklı yollara sokacak bir durum,
ama genel anlamda da ülkemize
kayıp yaratacak bir düzenleme ”
dedi. 

Önümüzdeki değişimler 
Salgının getireceği değişimleri de

sıralayan İrem Bayram, “Bunu sık sık
dile getiriyorum ama sektör, eskisi
gibi STK’sız olmayacak gibi bir
inancım var. Artık yeni STK’lar
gerekiyor. Otobüsçü jargonuyla,
‘aynası, lastiği olmayanlar’

tarafından yönetilen değil de,
otobüsü olan, akaryakıt zammı
geldiğinde bunun acısını çeken,
vergisini ödeyen kişilerce bir STK
gelişeceğini düşünüyorum. Bu
pandemi sürecinin böyle bir katkısı
olacak, buna inanıyorum. Ben bu
süreçte öncü olarak değil, birlikte
ekip halinde hareket etmenin
önemine inanıyorum. İşini düzgün

yapan kişiler mevcut STK’lar içinde
yer almak istemiyorlar. Böyle bir
gerçek var. Bakıyor ki, amacına
ulaşmıyor, adlarının orada geçmesini
istemiyor. STK’da uğraş vermek için
vakti de olmuyor. Bu arada, STK’lar
içinde doğru isimler de var, onların
tecrübesi de önemli. Tüm bölgeleri
bilen, sahaya hâkim olacak bir ekibin
olması gerekiyor” dedi. ■

Ama sorunlar aşılamadı 
Sınır kapıları açıldı, 

TÜRSAB Karayolu
Ulaşımından Sorumlu
Başkanlık Danışma Kurulu
Üyesi ve System Transport
Yönetim Kurulu Başkanı
Taşkın Arık, koronavirüs
sürecinin turizm
ulaşımcısına büyük
ekonomik kayıplar
getirdiğine dikkat çekerek,
“Ekonomik kayıplarımız
giderek büyüyor, çünkü iş
alamıyoruz. Bunda en
büyük etken de yüzde 50
taşıma kapasitesi. Bu karar
maliyetleri iki kat artırdı ve
gelecek turist için ülkemiz
tercih noktası olmaktan
çıkıyor. Bir an önce diğer
modlarda olduğu gibi yüzde
50 taşıma kapasitesi
kaldırılsın” dedi. 

1Haziran ile normalleşme sürecine
yönelik adımlar atıldığını, ancak
turizm ulaşımcısı için hala büyük

engeller olduğunu belirten Taşkın Arık,
“Daha sağlıklı ulaşım için Koronavirüs
sürecinde yüzde 50 taşıma kuralı geti-
rildi. Biz de o koşullarda ‘peki, tamam’
dedik. Sürecin normalleşmesini ve iş
hayatımıza tekrar dönüşü umutla bek-
ledik. 1 Haziran ile bu süreç başladı.
Ancak turizm ulaşımcısı için koşullar
değişmedi. Havayolu, taksi, minibüs,

personel servisleri, kentiçi otobüs, feri-
botlarda yüzde 50 taşıma kapasitesi
yok, turizm taşımacılarında bu şart var.
Yüzde 50 kapasite ile taşırken sigorta ve
vergilerimizi tam olarak ödüyoruz.
Köprü ve otoban yüzde 100 maliyet.
Gider kalemlerimizde değişiklik olmaz-
ken gelir kalemimiz şu an tam anla-
mıyla sıfır. Yüzde 50 taşıma şartı modlar
arasında ayrımcılık demektir. Biz TÜR-
SAB olarak Ulaştırma, İçişleri, Sağlık Ba-
kanlığı’na bu durumu anlatmak istedik,
ancak bize randevu dahi verilmedi”
dedi. 

Yurtdışından gelene şart
yok

İçişleri Bakanlığı’nın 24 Haziran
2020 tarihinde uluslararası yolcu taşı-
macılığına yönelik yayınladığı genelge-
nin olumlu olduğunu belirten Taşkın
Arık, “Genelgeye göre İran hariç diğer
ülkelerin vatandaşları artık ülkemize ge-
lebilecek. Ancak burada önemli olan
nokta, ülkemize gelen otobüsteki mev-
cut kapasitede yüzde 50 şartına bakıl-
mayacak. Bu düzenlemeyi yazan ve
onaya götüren bürokratlar ve Sayın Ba-
kanımızdan şunun cevabını öğrenmek
istiyoruz: ‘Bizim suçumuz ne?’ Uçakta
yan yana gelebiliyorlar. Biz onları otele
transfere yüzde 50 götürebiliyoruz.

Otelde yan yana kalıyorlar. Sadece tu-
rizm ulaşımcısının hizmet sürecinde
virüs tehlikesi mi var? Neden biz burada
ayrımcılığa tabi tutuluyoruz? Bunu öğ-
renmek istiyoruz” dedi.

Ülkemiz de kaybediyor 
Yüzde 50 kapasite şartı ile sadece

yurtiçindeki turizm ulaşımcısının değil,
ülkenin de ekonomik kayıp yaşadığını
ifade eden Taşkın Arık, “Bundan ülke-
miz de büyük zarar görüyor. Temmuz
ayına yönelik tur paketleri açıldı. Tür-
kiye daha fazla maliyet içerdiği için geri
planda kalıyor. Acenteler bize sürekli
yüzde 50’nin getirdiği maliyeti dile geti-
riyor. İspanya, Yunanistan bizim önü-
müze geçiyor. Bizim kaybımızın yanı
sıra ülkenin kaybettiğinin de farkına
varmalıyız” dedi. 

Engeller kalksın! 
Taşkın Arık, Ankara’daki karar verici

makamların tamamına yazı yazdıklarını
ve iletişime geçmek için çaba gösterdik-
lerini belirterek, “Lütfen önümüzdeki
engelleri bir an önce kaldırın ve ülke-
mize, ekonomimize katkı sağlamamıza
izin verin. Yoksa daha sonra gelen tu-
risti güven içerisinde taşıyacak turizm
ulaşımcısı bulmak mümkün olmaya-
cak. İflaslar yaşanacak” dedi. ■
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Turizm ulaşımcısının önündeki 
Yüzde 50 engelini kaldırın!

Taşkın Arık

İrem
Bayram



Şehirlerarası yolcu
taşımacılığı sektörü
koronavirüs sürecine rağmen

yeni otobüs yatırımları ile
filolarını büyütmeye devam
ediyor. 25 Haziran 2020 Perşembe
günü Mercedes-Benz Türk
Pazarlama Merkezi’nde
düzenlenen törenle Travego 15
otobüsler, Bayburt Seyahat firma
sahibi Süleyman Seyhan ve oğlu
Ekrem Seyhan’a Hassoy Otomotiv
Otobüs Satış Müdürü Cenk
Soydan tarafından teslim edildi. 

Süleyman Seyhan, bu yıl
tamamı Mercedes 10 otobüs
yatırımı yaptıklarını söyledi:
“Yolcumuza her daim kaliteli ve
konforlu hizmet sunmak istiyoruz.
Bunun da birinci önceliği
Mercedes otobüse sahip
olmamız.” 

Cenk Soydan, “Bayburt
Seyahat’e donanımlı olarak
hazırladığımız özel sipariş
Travego 15 2+2 koltuklu

otobüslerimizi teslim ediyoruz.
Araçlarımız 310 lt ilave yakıt
depolu, metalik gri, çiftli hostes
koltuklu, ön ve orta ksımda 19’ lcd
monitörlü” dedi. ■
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Karsan, Hakkari Belediyesi
bünyesinde şehir içi toplu taşıma
hizmetlerinde kullanılmak üzere
10 adet Jest+ araç teslimatı
gerçekleştirdi. 

Karsan Ticari İşler Genel Müdür
Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu,
Karsan’ın ürün yelpazesiyle en

büyük metropollerden, gelişmekte olan
kentlere kadar birçok farklı bölgeye çözüm

sunduğunu belirterek, “Hakkari, planlamış
olduğu değişim ve dönüşüm programı
kapsamında; şehir içi ulaşımında yaşanan
sorunlara ilişkin önlemler almak ve
vatandaşlara konforlu ve güvenli hizmet
sunulması adına Karsan’ı tercih etti.
Dolayısıyla bizler bu kente kamera ve kayıt
özellikleri bulunan Jest+ araçlarımızı
teslim etmekten mutluluk duyuyoruz.
Araçlarımız, belediye bünyesinde kente
hizmet edecek ve bölge ulaşımına pozitif
katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. ■

Toplu taşıma
sistemleriyle her
kente uyum

sağlayabilecek modern
çözümler sunan Karsan,
Romanya şehirlerinin
toplu taşımadaki çevreci
tercihi olmaya devam
ediyor. Karsan Ticari İşler
Genel Müdür Yardımcısı
Muzaffer Arpacıoğlu,
Romanya’nın Suceava
kentinde açılan bu

ihalenin de başarıyla
kazanılmasının ardından
mutluluğunu şu sözler ile
ifade etti: “Karsan markalı
araçlarımız ile Dej’den,
Sibiu’ya, Braşov’dan,
Braila’ya kadar bir çok
şehirde araçlarımızı son
kullanıcılarla buluşturduk.
Romanya’nın Suceava
kentinde geçen yıl
kazandığımız ihalenin
ardından Jest Electric ile

1,5 senedir hizmet
sunuyoruz, bu yıl da tüm
dünyayı etkisi altına alan
pandemiye rağmen, aynı
kentte 10 adetlik ihalenin
kazananı olarak Romanya
halkına ulaşım çözümleri
sunmaktan gururluyuz. 3
ay içerisinde kapsam
genişletme dahilinde 6
adet daha Jest Electric
siparişi almayı umut
ediyoruz.” ■

Romanya’nın Tercihi Yine Karsan

10 adetlik Elektrikli
Minibüs ihalesini
kazandı

Hakkari’ye 
10 Karsan
Jest+

Muzaffer
Arpacıoğlu

Hassoy Otomotiv’den

Bayburt Seyahat’e 5 Travego 15

Ford Transit 10 vitesli
otomatik şanzımanlı
versiyonu ile müşterilere

sunuluyor. Şanzıman, 6 milyon
kilometreyi aşan dayanıklılık
testlerine tabi tutuldu. Ford
Transit Minibüs 271.100 TL'den,
Ford Transit Van 194.400, Ford
Transit Kamyonet 208.700 TL'den

başlayan tavsiye edilen anahtar
teslim fiyatlarıyla Ford Yetkili
Satıcıları’nda. 2.0 litrelik EcoBlue
Upgrade170 PS arkadan çekişli
dizel motor ile sunulan yeni 10
vitesli otomatik şanzıman, daha
fazla dayanıklı, yüksek
performans ve 2.800 kg’a kadar
çekme kapasitesine sahip. ■

Yeni Transit pazarda
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Türkiye dahil 50’den fazla
ülkede modern toplu ulaşıma
katkı sağlayan Otokar, yılın en
büyük ihracat anlaşmalarından
birini Gürcistan ile yaptı.
Otokar, Gürcistan Belediye
Kalkınma Fonu ile 175 adet,
Kent LF ve Sultan LF otobüs ve
bu otobüslerin yedek parça ve
eğitimlerini kapsayan yaklaşık
18,7 milyon Euro tutarında bir
sözleşme imzaladı. 

Koç Topluluğu şirketlerinden
Otokar, yenilikçi otobüsleriyle
uluslararası rakiplerini geride

bırakmaya devam ediyor. Otokar, 57
yıllık deneyimi ile ürettiği araçlarla
kullanıldığı ülkelerde tasarımı,
ergonomisi, teknolojisi ile büyük
beğeni toplayan otobüsleri için
2020'nin en büyük ihracat
anlaşmalarından birini Gürcistan ile
yaptı. 

Tasarımı, konforu, teknolojisi,
düşük işletme giderleri ile uluslararası
kullanıcıların da beğenisini kazanan
Otokar, 175 adet otobüs ile Gürcistan
toplu ulaşımında yeni bir dönem
başlatacak. Gürcistan Belediye
Kalkınma Fonu ile yapılan 18,7 milyon
Euro tutarındaki anlaşmaya göre 6
farklı şehirde kullanılacak 117 Sultan
LF ve 58 Kent LF’nin teslimatları 2020
yılı içinde başlayacak. Otobüslerin
yedek parça temini ve eğitimleri de

Otokar tarafından
verilecek. 

KONFORLU
ULAŞIM 

Gürcistan’ın
artan toplu taşıma
ihtiyacını
karşılamak üzere
başlatılan
dönüşüm
çalışmaları
neticesinde
uluslararası
rakiplerini geride
bırakan Otokar’ın
normalleşme
sürecinin başında
böylesine önemli
bir ihaleyi
kazanmasından dolayı memnuniyetini
dile getiren Otokar Genel Müdürü
Serdar Görgüç, "Küresel ölçekte zor
bir dönemden geçiyoruz. Covid-19, bir
sağlık krizinin ötesinde, ekonomik ve
sosyal kalkınmayı derinden etkiledi.
Bu günleri de geride bırakacağız.
Üretime Gürcistan ihalesi ile hız
vereceğiz. Gürcistan toplu ulaşımına
yeni bir soluk getireceğiz. Yıl sonunda
hizmet vermeye başlayacak olan
araçlarımız, tasarımları, teknik
özellikleri, geniş iç hacmi ile
Gürcistanlılara daha çevreci ve
konforlu bir seyahat sunarak ulaşımda
yeni bir dönem başlatacak.
Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı
olmasını dilerim” dedi. ■

MAN’ın seyahat
segmentindeki ‘2020 Yılın
Otobüsü’ ödüllü Lion’s
Coach, şehir-lerarası
yolcu taşımacılığında hem
otobüs işletmecilerinin
hem de yolcuların göz-
desi olmaya devam
ediyor.  

Yıl sonuna kadar 5 otobüs
daha almayı hedefleyen
Şanlıurfa Astor Turizm,

Ankara Akyurt’taki MAN
Tesislerinde düzenlenen
teslimat töreni ile filosuna 6
adet 13 metre, 2+1 VIP koltuk
düzenli Lion’s Coach daha
kattı. Törende MAN Kamyon
ve Otobüs Ticaret AŞ adına
Otobüs Satış Bölge Yöneticisi
Emrah Albustanoğlu ve İkinci
El Otobüs Satış Yöneticisi Ali
Tuğrul Aykın, sembolik MAN
anahtarını, Astor Turizm’in
sahibi Adnan Asoğlu’na teslim
etti. ■

Normalleşme süreci ile birlikte
otobüs teslimatlarına hız veren
MAN, köklü seyahat

firmalarından Malatya Zafer’e 10 adet
13 metre, 2+1 VIP koltuklu MAN Lion’s
Coach teslim etti. Alınan yeni Lion’s
Coach’lar ile birlikte Malatya Zafer,
2019 yılında başlattığı yenileme
çalışmaları kapsamında filosundaki
MAN otobüs sayısını 14’e çıkardı.

Ankara, Akyurt’taki MAN

Tesislerinde düzenlenen teslimat
töreninde, MAN Kamyon ve Otobüs
Ticaret AŞ adına Otobüs Satış Grup
Müdürü Can Cansu, Otobüs Satış
Bölge Yöneticisi Emrah Albustanoğlu
ile İkinci El Otobüs Satış Yöneticisi Ali
Tuğrul Aykın, sembolik MAN
anahtarını Malatya Zafer firmasının
ortakları Mustafa Koçhan, Mustafa
Karakaplan ve Aydın Altındemir’e
teslim etti. ■

Otokar'a 175 otobüs
siparişi 

10 MAN Lion’s Coach
ile güçlendirdi

Astor Turizm 
6 adet MAN Lion’s
Coach aldı

2020’nin en büyük ihracatlarından biri… 

Malatya Zafer fi�losunu



Trakya Otobüsçüler Derneği
Başkanı Salim Altunhan,
“Otobüsçü bugüne kadar bir-
çok krizle karşı karşıya kaldı.
Tabii ki, son krizin boyutları
daha büyük ve farklı, ama
bunu da yenecektir. Bunun
için otobüsçü kendisine bir
zorunluluk şeklinde dayatılan
otoyol ve Yavuz Sultan Selim

Köprüsü ile Osmangazi Köp-
rüsü ücretlerine yönelik bir
mücadele süreci başlatmalı.
Şu an otoyol ve köprü ücret-
leri çok ağır maliyetler yüklü-
yor. Otoban ve köprü
ücretleri daha makul seviye-
lere indirilmeli” dedi. 

Salgın sürecinin her sektörde ol-
duğu gibi taşımacılarda da yarat-
tığı ekonomik kaybın büyük

olduğuna dikkat çeken Salim Altun-
han, “Ancak otobüs sektörünün sahip
olduğu avantajlar da diğer sektörlere
göre daha büyük. İnsanlar bir süre se-
yahatlerine ara verse de daha sonra bu
seyahatler mutlaka olacak. Bizim yap-
mamız gereken maliyetlerimizi düşür-
mek. Bunun ilk adımı da otoyol ve
köprü ücretleri konusunda birlikte ha-
reket ederek, kamuya haklı talebimizi
anlatmak olmalı” dedi. 

Birlikte olsak güçleniriz
Bugüne kadar otoyol ve köprü üc-

retlerinin birçok kez gündeme geldi-
ğini, ancak otobüsçülerin birlikte
hareket edemediği ve sivil toplum gü-
cünü iyi kullanmadığı için kamu tara-
fında bu talebin göz ardı edildiğini
savunan Salim Altunhan, “Bu salgın,
birlikte hareket etmenin ve güçlü sivil
toplum örgütüne sahip olmanın öne-
mini gösterdi. Bizimle ilgili birçok dü-
zenleme yapıldı. Ancak bu
düzenlemeleri yapan Bakanlık, belge-

leri aldığımız Bakanlık değil, İçişleri
Bakanlığı oldu. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın
Adil Karaismailoğlu’nun, otobüs sek-
törüne umut veren hiçbir açıklamasını
göremedik. Sayın Bakan, sadece sıcak
ikramların yasaklandığına yönelik bir
açıklama yaptı. Ancak sektör mensup-
ları salgın öncesinde de, çıkan yangın-
lar nedeniyle tedbir olarak sıcak
ikramları kaldırmıştı. Bunun dışında
Sayın Bakan’dan başka bir açıklama
da duymadık” dedi.

Trakya Otobüsçüler Derneği Baş-
kanı Salim Altunhan, otobüsçünün bu
krizi yenmede otoyol ve köprü ücretle-
rinin yanı sıra, motorlu taşıtlar vergisi
ve zorunlu trafik sigortalarında indiri-
min de gerekli olduğunu söyledi:
“Temmuz ayındayız ve Motorlu Taşıt-
lar Vergisi’nin ikinci taksidini ödeyece-
ğiz. Otobüsçü para kazanamadı ki
bunu ödeyebilsin. Sayın Bakan’dan
işte bu konuda bir açıklama bekliyo-
ruz. Bu gerçekten otobüsçüye nefes al-
dırır. Son olarak; havayollarında yüzde
50 taşıma kısıtı yokken neden otobüs-
çülükte var? Yüzde 50 taşıma kısıtla-
ması bir an önce otobüsçüler için de
kalkmalı.” 

Herkese iyi haftalar diliyorum. ■
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Otobüsçü bu krizi yener

Anadolu Isuzu, dünya çapındaki en
prestijli tasarım yarışmaları arasında
yer alan; en iyi tasarımları, tasarım

konseptlerini, ürün ve hizmetlerini
ödüllendiren İtalya merkezli A’ Design
Tasarım Yarışması’ndan iki ödülle döndü.
Anadolu Isuzu Tasarım Ofisi tarafından
tasarlanan Kendo ve Grand Toro, A’
Design Award’de “Vehicle, Mobility and
Transportation Design” kategorisinde
değerlendirildi. Jürisinde tasarım alanında
profesyoneller, akademisyenler ve

yazarların yer aldığı yarışmada Kendo,
Gold A’ Design Award’e layık görülürken
Grand Toro, Silver A’ Design Award’ün
sahibi oldu. 

Anadolu Isuzu, 2018 yılında da A’
Design Award tasarım yarışmasında
“Vehicle, Mobility and Transportation
Design” kategorisinde 3 ödül birden
almıştı. Anadolu Isuzu Ar-Ge Tasarım
Ekibi ise aynı yarışmada “Innovator of the
Year” ödülüne layık görülmüştü. ■

İtalya’dan iki
tasarım ödülü

Anadolu Isuzu’ya 

Anadolu Isuzu, Fransa’nın
Hint Okyanusundaki
denizaşırı ili Reunion

Adası’na 3 yıl içinde toplam 45
Novociti Life ve 15 Citibus
teslimat anlaşmasını içeren
CASUD İhalesi kapsamında ilk
teslimatları yaptı. 15 Novociti Life
ve 5 Citibus aracın teslimatı 5
Haziran’da Reunion Adası’nda
düzenlenen törenle
gerçekleştirildi. 

Anadolu Isuzu Genel Müdürü
Tuğrul Arıkan 2019 yılında
yapılan CASUD ihalesini Anadolu
Isuzu’nun Fransa Distribütörü

FCC ile kazandıklarını, COVID-19
döneminde böylesine önemli bir
teslimatı gerçekleştirdikleri için
mutlu ve gururlu olduklarını
belirtti: “Salgına rağmen üretime
ve ihracata hız kesmeden devam
ediyoruz. İhracat
pazarlarımızdaki ihtiyaçlar
doğrultusunda geliştirdiğimiz
yüksek teknolojiyle donatılmış
araçlarımız Avrupa’da büyük ilgi
görüyor. Hedefimiz yurtiçi ve
yurtdışı pazarlarda farklı
segmentlerdeki pazar payımızı
arttırmak, satışlarımızı arttırmak.” ■

Hint Okyanusu’ndaki
Reunion Adası’na 
20 Araçlık Teslimat

Isuzu GrandToro
Main 3600

Isuzu Main
Kendo

Salim Altunhan
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Refah toplumuyla, geri
kalmış toplumlar ara-
sında farkların din,

dil, ırk, coğrafya gibi et-
menlerden değil, zihniyet-
ten ve bu zihniyetin hayata
geçirdiği çok önemli bazı
uygulamalardan kaynakla-
nır. Batı toplumlarının iler-
lemesi için gerekli altı
özelliğin hepsinin bir
arada var olması, toplu-
mun uygar olmasını sağlar
ama bir tanesinin bile
eksik olması, o toplumun
medeniyetten uzaklaşması
için yeterlidir. 

1. Adil Rekabet: Birey-
lerin ve şirketlerin adil bir
şekilde yarışmasını sağla-
yan kurallar koyarak “iyi
olanın kazandığı” ortamlar
yaratan toplumlar ilerler.
Tersine, eğer bir toplum,
yarışma ortamını kaldırıp
ülkeyi yönetenlere yakın
olanları teşvik ederse, top-
lum geriler ve fakirlik
hâkim olur. Bizim gibi top-
lumlarda iyi olandan çok,
yönetenlere yakın olan ka-
zanır.  Sonuçta kazanan bir
avuç insan olur ve refah
topluma yayılamaz.

2. Bilimin üstünlüğü:
Matbaanın icadından
18.yüzyılın sonuna kadar
Batı toplumları, matematik,
fizik, kimya, biyoloji ve as-
tronomide büyük ilerleme-
ler kaydettiler. Daha önce
Doğu’nun tekelinde olan
Bilim, Avrupa’da geliş-
meye başladı. Matbaa, Os-
manlı topraklarına 50 sene
sonra geldi. Bilimsel dev-
rimleri ıskalamak Os-
manlı’ya ve devamı olan
Türkiye’ye çok büyük ka-
yıplar yaşattı. Batı, Aydın-
lanma çağıyla başlayan
dönemde akılcılığı yücel-
tirken bizim gibi toplumlar
akılcılıktan uzaklaştı ve
medeniyetin gerisinde
kaldı.

3. Hukukun üstünlüğü
ve mülkiyet hakları: Batı
toplumları kanun ve kural-
lar koyup bunlara istisnasız
herkesin uymasını sağla-
dıkları için ilerlediler. Geri
kalmış toplumlarda ise im-
tiyazlı olanlar, rütbesi olan-
lar, iktidara yakın olanlar
kanunlar önünde eşit değil,
üstün oldular.  Geri kalmış
toplumlarda, polis ve mah-

kemeler, insanların sosyal
statülerine göre farklı dav-
randı; bu toplumlar adaleti
bir türlü tesis edemediler.

4. Modern tıp: Batı top-
lumları tıbbı geliştirip, tıb-
bın bütün nimetlerinden
yararlandılar. Hem orta-
lama insan ömrünü hem
de hayat kalitesini artırdı-
lar. Sağlıklı ve uzun ömürlü
bir toplum sayesinde bilgi
birikimlerini kendilerinden
sonraki kuşaklara aktara-
bildiler. Modern tıp saye-
sinde, salgın hastalıklara
karşı mücadele edebildiler.
İnsanların maddi refahı
kadar, bedensel ve ruhsal
sağlıklarını da güvence al-
tına aldılar.

5.Serbest Piyasa Ekono-
misi: Her bireye sayısız se-
çenek sunan serbest piyasa
sistemi, ekonominin ve fi-
nansal araçların gelişme-
sini sağladı. Tüketime
dayalı hayat tarzı, Batı uy-
garlığının hem itici gücü
hem de simgesi oldu. İn-
sanlar daha çok tüketmek
için daha çok kazanmak
zorunda kaldılar; daha çok
kazanmak için daha çok
çalıştılar. Bu düzen, ekono-
minin büyümesini ve top-
lumsal refahın artmasını
sağladı.

6. İş ahlakı: Gelişmiş
toplumları diğerlerinden
ayıran en önemli özellik-
lerden birisi, çalışma kül-
türü ve iş ahlakıdır. Batı
toplumları, daha çok çalı-
şanı, daha çok üreteni,
daha iyi performans göste-
reni yüceltti.  Yönetici ile
en iyi ilişki içinde olanı
değil, işini en doğru, en iyi
yapanı yükseltti. Bir toplu-
mun gelişmesi, ancak ça-
lışma arzusu duyan, işini
iyi yapan, işinin hakkını
veren, üretken insanlarla
mümkün olur. 

Batı Medeniyetleri sevi-
yesine yükselmek, sadece
Batılı gibi yaşamaktan iba-
ret değildir. Bir toplum Ba-
tılı gibi giyinir, batılı gibi
yaşar, batılı gibi tüketirse
medeni bir toplum olmaz.

Keşke sadece tüketmek
ve Batılı bir hayat tarzını
benimsemekle medeni bir
toplum seviyesine ulaşmak
mümkün olsaydı. ■
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Lastik üreticisi markası BF
Goodrich, 150’nci
yıldönümünü Cross Control

2 lastikleriyle kutluyor. İnşaat
kategorisi için üretilen yeni
lastikler, kullanıcısına her türlü
zeminde sağlamlık ve yüksek
performans sunuyor. 

Michelin’in, bu yıl 150’nci
yıldönümünü kutlayan markası
BF Goodrich, Cross Control 2

lastikleri ile kamyon lastikleri
kategorisini yeniliyor. İnşaat ürün
gamına yönelik olarak tasarlanan
lastikler, kullanıcılara tüm zorlu
yol ve hava şartlarında sağlamlık
ve yüksek performans sunuyor.
Avrupa’daki BFGoodrich
fabrikalarında üretilen Cross
Control 2 lastikleri, sağlamlık ve
yüksek performansı bir arada
sunuyor. ■

Kamyon lastiklerini
yeniledi

korkutakin@gmail.com

Korkut
Akın

Nazım Hikmet’in, 1958
yılında, ölümünden yaklaşık
üç yıl önce insanları

anlattığı bu şiirini, bugün tam da
salgın düzeyindeki koronavirüs
nedeniyle otobüsçülere yönelik
yorumlamak gerektiğini
düşünüyorum.

Büyük insanlık gemide güverte
yolcusu 

tirende üçüncü mevki 
şosede yayan 
büyük insanlık.

Büyük insanlık sekizinde işe gider 
yirmisinde evlenir 
kırkında ölür 
büyük insanlık.

Ekmek büyük insanlıktan başka
herkese yeter 

pirinç de öyle 
şeker de öyle 
kumaş da öyle 
kitap da öyle 
büyük insanlıktan başka

herkese yeter.
Büyük insanlığın toprağında gölge
yok 

sokağında fener 
penceresinde cam 

ama umudu var büyük insanlığın 
umutsuz yaşanmıyor. 

“Büyük insanlık” sözünün
yerine “otobüsçülük” veya
“otobüsçüler” koyup da öyle
okusak bir şey değişir mi?
Sanmıyorum. 

Karayoluyla yolcu taşımacılığı
hizmeti veren otobüsçüler, hem
ülkenin ana taşıma sistemini
sürdürüyorlar, buna da bağlı olarak
ülke ekonomisini ayakta tutuyorlar.
Bunu akademisyenlerden
siyasetçilere kadar herkes söylüyor.
Ancak hak ettikleri değeri
görmüyorlar. Hizmet vereceğiz
derken kendi haklarının bile
ellerinden zorla alındığını fark
etmeyen otobüsçüler, ses çıkarmak,
taleplerini haykırmak yerine “bir
gün bizi de anlayacaklar” diye
başları önlerinde bekliyorlar.

Nazım Hikmet’in “büyük
insanlığı” gibi otobüsçüler de
umudu üzmüyorlar. Umutlarını
yitirmiyorlar. Bir gün mutlaka hak
ettikleri değeri göreceklerine, ülke
yönetiminde söz sahibi olanların bir
gün kendilerine de sahip çıkacağına
eminler. 

Öyle olmuyor ama… Kendi
çıkarlarını ön planda tutanlar,
otobüsçülüğün ekonominin can
damarı olduğunu adları gibi
bildikleri halde görmezden geliyor
ve iflas etmesi için çabalıyorlar. Bu,
bir anlamda kendi mezarlarını
kazdıkları anlamına da geliyor.
Çünkü ekonomi güçlenmezse
onların da egemenlikleri biter.
Ekonomiyi canlandırmak,
otobüsçüleri engellemek değil,
onlara fırsat tanımakla mümkündür. ■

Büyük İnsanlık 

BF Goodrich Michelin, 

Goodyear’ın EMEA Böl-
gesi Tüketici Lastikle-
rinden Sorumlu

Başkanlığı görevine sektörün
önemli isimlerinden Hakan
Bayman getirildi. Görevini
Brüksel'de yürütecek olan
Hakan Bayman, çalışmaları
kapsamında doğrudan Good-
year EMEA Başkanı Chris Dela-
ney'e bağlı olacak.

Goodyear EMEA Başkanı
Chris Delaney, “Hakan Bay-

man’ın sektörel tecrübesi, yet-
kinliği ve birikiminin Goodye-
ar’a ve Goodyear müşterilerine
katacağı değere inancım tam”
diye konuştu.

Avrupa Tüketici Lastikleri
Başkanı olarak bölge genelinde
iş biriminin planlama ve yü-
rütme faaliyetlerinden sorumlu
olacak Hakan Bayman, lastik,
otomotiv ve hızlı tüketim ürün-
leri (FMCG) sektörlerinde 25
yılı aşkın deneyime sahip. ■

Brisa’da CTO Yardımcısı
olarak görev yapan
Haluk Kürkçü, Brisa
Genel Müdürlüğü
görevine atandı.

Bridgestone Corporation
ve Sabancı Holding ortak
kuruluşu, Türkiye lastik

pazarı lideri Brisa’da üst düzey
bir atama gerçekleşti. 2018
yılından itibaren CTO
Yardımcılığı görevinde önemli
başarılara imza atan Haluk
Kürkçü, 1 Temmuz itibarı ile
Brisa Genel Müdürlüğü
görevine atandı. 

Çalışma hayatının ilk
yıllarından itibaren Brisa’da
görev alarak, başarılı

çalışmalara imza atan Haluk
Kürkçü, deneyimi ve lastik
endüstrisine yönelik
tecrübesini harmanlayacağı
Brisa Genel Müdürlük
pozisyonunu devralıyor. ■

Brisa’nın Genel Müdürü
Haluk Kürkçü oldu

Hakan Bayman 
Sorumlu 
Başkan oldu

Goodyear EMA Bölgesi’nde 

Normalleşme adımları
tehlikenin geçtiği anlamına
gelmiyor. Tedbiri elden
bırakmayalım.

COVID-19 önlemlerini eksiksiz
alın.

Araçlarınızı dezenfekte edin ve
araç personelinizi bilgilendirin. 

Personeliniz maske takmalı.

Uzun mesafede 2 saatte bir
mola verin.

Araçlarınızı her fırsatta
camlarını açarak havalandırın.

Taşıma güvenliği
önceliğimizdir!
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Avrupa’nın önde gelen
değerli kargo
taşımacılarından

Hollandalı Idealogistics
Verhoeven, tercihini yine
Tırsan’dan yana kullanarak
filosuna 10 adet Talfix®
donanımlı Talson TGM
Yüksek Güvenlikli Kutu
treyler ekledi. 

Firmanın filosundaki
Talson araç sayısı 150’ye
ulaşan Idealogistics
Verhoeven CEO’su Louis

Bardoel, Talson araçlarının
sağlamlığına ve sunduğu
avantajları vurgulayarak,
“Talson treylerler, çift katlı
yük taşıma özelliği sayesinde
daha fazla kapasite ve farklı
kombinasyonlar oluşturma
avantajı sunarak
taşımalarımızın daha verimli
hale gelmesini sağlıyor. Çift
katlı yük taşıma özelliği
sayesinde yasal
zorunluluklar konusunda da
sorun yaşamıyoruz” dedi. ■
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Ceren Nakliyat, yeni
Renault Trucks T 460
çekicisini Balkan

ülkelerine yapılan parsiyel,
komple veya özel yük
taşımacılığı hizmetlerinde
kullanacak. 

Teslimatta açıklamada
bulunan Ceren Uluslararası
Nakliyat Operasyon Müdürü
Cemal Çelik, “Renault Trucks
ile fiyat-kalite dengesinde
yüksek verimlilik sağlıyoruz.

Firma şoförlerimiz de T kabin
çekicilerin konforundan çok
memnun. Bu da bizim için çok
önemli” dedi. 

Ceren Nakliyat, yeni araç
alımını Renault Trucks
Finansal Hizmetler’in (RTFS)
finans paketleriyle
gerçekleştirerek ilave kredi
limiti temini, kredi
kapasitesinin güçlendirilmesi
ve tek noktadan toplam
çözüme erişim gibi avantajlar
da sağladı. ■

Ceren Nakliyat, 
Renault Trucks ile güçlendi

Tırsan’dan Idealogistics Verhoeven’e 
10 adet Talson treyler

Atom Lojistik, filosuna 16
adet Tırsan Tenteli
Perdeli Multi Ride treyler

ekledi. Atom Lojistik’in
filosuna kattığı Tırsan araç
sayısı 400’e yaklaştı. Atom
Lojistik CEO’su Hasan Kavcı,
“Bu yıl içerisinde Tırsan ile 35
araçlık yeni bir iş birliği daha
planlıyoruz” dedi. 

16 adet Tırsan
Tenteli Perdeli Multi
Ride yatırımı

Tırsan’ın Adapazarı
fabrikasında gerçekleştirilen
teslimat törenine; Atom
Lojistik CEO’su Hasan Kavcı,
İstanbul Bölge Direktörü Ece
Taner Murt ve Tırsan Treyler
Satış Koordinatörü Ertuğrul
Erkoç katıldı.

16 aldık, 35 adet
daha alım
planlıyoruz

Atom Lojistik CEO’su
Hasan Kavcı, “Filomuzda 382
adet Tırsan araç bulunuyor.

Filomuzdaki araçlardan çok
memnunuz. Bu yıl içerisinde
Tırsan ile 35 araçlık yeni bir iş
birliği daha planlıyoruz” dedi.

Hasan Kavcı, 2013 yılında
İzmir’de kurulan Atom
Lojistik’in başta Almanya
olmak üzere, Hollanda,
Belçika, Avusturya ve İsviçre’ye
karayolu ile parsiyel, komple
araç taşımacılığı ve lojistik
hizmet sunduğunu söyledi.
Atom Lojistik, karayolunun
yanı sıra denizyolu, havayolu
ve demiryolu taşımacılık
hizmeti de sunuyor. Otomotiv,
tekstil, gıda ve sağlık alanında
uzmanlaştıklarını belirten
Hasan Kavcı, İzmir’de 3.000
m2 depolama alanlarının yanı
sıra 13.000 m2 antrepoları
bulunduğunu ifade etti.

Tırsan Treyler Satış
Koordinatörü Ertuğrul Erkoç,
Covid-19’a karşı gerekli tüm
önlemlerimizi alarak fiziki
teslimat törenlerine yeniden
başlıyoruz. Bu kapsamda ilk
teslimatı da Atom Lojistik ile
gerçekleştiriyoruz” dedi. ■

Atom Lojistik filosundaki
Tırsan Treyler 
400 oldu 

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret
A.Ş. yetkili satıcılarından Lokman
Koçaslan Otomotiv, Mutlular Grup’a
4, Sargınlar Grup’a 8 ve Tetik
Tarım’a da 2 olmak üzere üç firmaya
toplam 14 adet MAN çekici teslimatı
yaptı.

Araçları, Lokman Koçaslan Otomotiv
Genel Müdürü Müjdat Aras, Bölge
Satış Sorumlusu Melih Kazi firmalara

törenle teslim etti.

Mutlular Grup’a 4 MAN çekici
Enerji ve tarım sektörünün önde gelen

firmalarından Mutlular Grup’a 4 adet MAN
çekici teslimatı yaptı. Mutlular Grup
Fabrikası’nda düzenlenen teslimat törenine
Mutlular Grup Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim Mutlu ve Genel Müdür Yüksel
Yılmaz katıldı. 

Sargınlar Grup 8 MAN çekici
Balıkesir-Bandırma bölgesinde kömür

pazarlama alanında faaliyet gösteren
Sargınlar Grup, filosuna 8 adet MAN çekici
kattı. Teslimat törenine Sargınlar Grup
Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Sargın
ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cerit
katıldı.  

Tetik Tarım’a 2 MAN çekici
Tarım ve nakliyat alanında faaliyet

gösteren Tetik Tarım Yönetim Kurulu
Başkanı Tolga Tetik ve şirket yetkilisi İlbey
Tetik’in katıldığı teslimatla, Tetik Tarım
filosunu 2 adet MAN TGS 18.470 4×2 BLS GA
çekici ile güçlendirdi. ■

MAN 3 firmaya 14 adet
çekici teslim etti



Güler Nakliyat, 40 adet
‘2019 Uluslararası Yılın
Kamyonu (ITOY)’
ödüllü Ford Trucks F-
MAX ile filosunu
genişletiyor. 

Teslimat töreninde yatırımı
planlanan 40 araçlık alımın
ilk 10 adedi teslim edilirken,

Ford Trucks yönetimi tarafından
Güler Nakliyat’a teşekkür plaketi
takdim edildi. Gerçekleştirilen
teslimat törenine Güler Nakliyat
Yönetim Kurulu Başkanı Naci
Güler, Genel Müdür Şenol Güler ve
Yardımcısı Durmuş Güler ile Ford
Trucks Satış Müdürü Murat Bakış,
FSM Demirbaş Otomotiv Satış
Müdürü Cem Akkaya ve firma
çalışanları katıldılar.

Naci Güler, “620 adetlik özmal
ve kiralık araç filosu, 9 şube, 5
lojistik üssü, 135 bin m2 açık ve
kapalı tesis alanı, yurtiçi deneyimi
yüksek, yenilikçi, dinamik

kadromuzla hizmet kalitemizi
sürekli arttırıyoruz. Kurulduğumuz
zamandan beri Ford Trucks ile
işbirliği içindeyiz. Birçok ülkede
yılın kamyonu seçilen F-MAX,
düşük yakıt tüketimi, yüksek
performanslı motoru ile

operasyonlarımızda büyük
verimlilik ve katkı sağlayacak” dedi.

‘2019 Uluslararası Yılın
Kamyonu’ ödüllü F-MAX
araçlarının güç, konfor ve ekonomi
yönünden en üst seviyede
olduğunu vurgulayan Ford Trucks

Satış Müdürü Murat Bakış da F-
MAX’in Güler Nakliyat filosuna
değer katacağına inandığını
belirterek, bizim için önemli ve
referans müşterimizle iş
birliklerinin daha da büyüyerek
ilerleyeceğini belirtti. ■
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Güler Nakliyat, losunu 
40 F-MAX Kamyon ile genişletiyor

Petrol Ofisi, kara,
hava, deniz
taşıtları yakıtları,

madeni yağ alanlarında
kesintisiz sürdürdüğü
hizmetler, attığı farklı
adımlar ve İTÜ Çekirdek
iş birliği ile pandemi
mücadelesine verdiği

desteğe, düzenlediği
‘Siftah Liderden’
kampanyası ile bir
yenisini ekledi. Sektör
Lideri, ‘yeni bir
başlangıç olsun’ hedefi
ile 22 Haziran’da
başlattığı kampanyada,
Türkiye’nin dört bir
yanındaki oto sanayi
siteleri ve özel servislere
giderek koşulsuz ve
ücretsiz olarak motor
yağı dağıtmaya başladı. 

Kampanya
kapsamında, ayırt
edilmeksizin 17 bin
ustaya, hizmet verdiği
araç tipine göre 4 litrelik
Maxima CX 5W-30 ya da
7 litrelik Maximus TDE
15W-40 ile birlikte birer
kutu da maske
dağıtılacak. ■

17 Bin Ustanın
Siftahı Liderden

Normalleşme adımları tehlikenin geçtiği
anlamına gelmiyor. Tedbiri elden bırakmayalım.
COVID-19 önlemlerini eksiksiz alın.
Araçlarınızı dezenfekte edin ve araç
personelinizi bilgilendirin. 
Personeliniz maske takmalı.
Uzun mesafede 2 saatte bir mola verin.
Araçlarınızı her fırsatta camlarını açarak
havalandırın.

Taşıma güvenliği
önceliğimizdir!
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Renault Trucks, tüm araç
modellerinde geçerli kampanyası
ile kesintisiz taşımacılık
operasyonlarını güvenceye alıyor. 

Renault Trucks’ın 01 Temmuz – 30 Eylül 2020
tarihleri arasında düzenlediği kampanya
kapsamında “İşçilik ve yağ hariç” 1.000 TL

ve üzerindeki her servis harcamasında,  250 TL’lik
41 nokta kontrolü hediye ediliyor. Ayrıca

kampanyanın sürprizi, havlu hediyesi oluyor. 
Renault Trucks Türkiye Bayi Ağı Geliştirme ve

Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Özgür Fırat,
“Pandemi nedeniyle zor bir yıl geçiriliyor,
dolayısıyla tüm operatörler, haklı olarak
maliyetleri kısmanın yollarını arıyor. Ancak araç
bakım ve kontrollerinin aksaması, sonrasında
daha yüksek maliyetli kayıplara yol açabilir. Bu
nedenle tüm kullanıcılarımızın, araç kontrollerini
ve işlemlerini aksatmadan daha güvenli ve verimli
sürüşlerini sağlamak için bu kampanyayı
düzenliyoruz” dedi. ■

Renault Trucks’tan Yaz Kampanyası  


