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Taşımacılık alanında, daha aktif olu-
nan yaz dönemine girilirken taşı-
macılık belgelerini ele almakta

fayda bulunuyor. Ulaştığımız veriler taşı-
macılık alanının sayısal büyüklüğünü
gösteriyor. 

Yurtiçi şehirlerarası yolcu taşımacılı-
ğındaki D1 belgeli taşımacı sayısı 323.
Turizm taşımacılığı alanındaki D2 belgeli
taşımacı sayısı ise 2519.  A1 sayısı da 256.
Uluslararası yolcu taşımacılığı alanında
hizmet veren taşımacıların sayısı ise 426.

Uluslararası ve yurtiçi yük taşımacı-
lığı alanında hizmet veren taşımacıların
sayısı 2 bin 414’ken sadece yurtiçinde
hizmet veren belgeli taşımacı sayısı 94
bin 390. ■

twitter.com/tasimadunyasi instagram.com/tasimadunyasifacebook.com/tasimadunyasi

● Yolcu taşımacılığında
27 bin 374 belgeli
taşımacı, 2 bin 133 acente
var. Belgeli terminallerin
sayısı ise 247.

● Yük taşımacılığındaki
belgeli taşımacı 462 bin
245. 2 bin 915 acente ve
1222 de komisyoncu
bulunuyor.

● Taşıma
Yönetmeliği’nde
tanımlanmamış ancak
belge verilmiş yük ve
yolcu taşımacıları da
bulunuyor. 

Yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde mevcut durumu açıklıyoruz.  
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ISTE BELGE SAYILARI

Yeni otogar Sabiha Gökçen’e komşu olacak 

Harem taşınıyor
1970 yılında hizmete giren, son yıllarda otoyol ve köprü pa-

raları bahanesiyle otobüs firmalarının girmekten kaçındığı
Harem Otogarı tarihe karışıyor. İstanbul Büyükşehir Bele-

diye Meclisi, plan değişikliğini oy çokluğuyla onayladı.
Üçüncü Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolunun şehirlerarası

yolcu taşımacılığı otobüsleri için zorunlu hale gelmesiyle tüm-
den işlevini yitiren Harem Otogarı, Sabiha Gökçen Havalima-
nı’na 2 kilometre yakınındaki 64 bin metrekarelik yeni yerine
taşınacak. Yeni otogarda 23 peron, yolcu bekleme salonları, sos-
yal mekanlar ile şehiriçi taksi ve otobüs durakları da bulunacak.
Yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülen otogarda 200 araç
kapasiteli bir de otopark yer alacak. ■

DUYURU

Mercedes Benz Türk 2. El Kamyon ve Otobüs 
Satış Direktörü Didem Daphne Özensel: 

İkinci ele talep var, 
arz az
Mercedes-Benz

Türk’ün 2. el
yapılanması,

10’uncu yaşını kutlamaya
hazırlanıyor. 1 Mayıs
itibariyle 2. el
yapılanmasının başına
gelen Didem Daphne
Özensel ile bir araya geldik. 

Didem Daphne Özen-
sel : Şu anda geçmiş yılla-
rın aksine ikinci el
tarafında en düşük stok se-
viyesine sahibiz. Talep var,
arz az. Bu durum ikinci el
araçların da değerlenme-
sini sağlıyor. Sıfır ve ikinci
el arasındaki makasın azal-
masının pazara olumlu
yansıyacağı inancındayım.

Okul ve servis taşımacılarına yönelik tasarlanan Yeni Crafter pazara sunuldu 

2019’da
Crafter satış
hede: 1000
Yeni Crafter’ın Okul ve Servis versi-

yonları, Ekstra Uzun Şasi ve Yüksek
Tavanlı olarak, 16+1 ve 19+1 kol-

tuklu… 

Tolga
Senyücel

Tüm Özel Halk otobüsleri Birliği Derneği (TÖHOB) 5. Olağan
Genel kurul yapıldı. Yapılan seçim sonucunda Ankara Özel
Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş TÖHOB

yeni dönem Başkanı oldu. ■

TÖHOB yeni Başkanı Ercan Soydaş oldu

Servisçiler Çalıştayda buluştu 
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Havalimanı
taşındı, yolcu
otobüse yöneldi 
Metro Turizm Yönetim Kurulu

Başkanı ve TOFED Genel Baş-
kan Yardımcısı Şenol Ayyıldız,

yeni havalimanın taşınmasıyla birlikte,
maliyetlerin artması ve daha fazla zaman
gerekmesi nedeniyle yolcuların özellikle
belirli hatlarda otobüse yöneldiğini söy-
ledi. 

5, 9, 11, 12. sayfalarda

TOFED iftarı
15 Mayıs’ta 

Türkiye Otobüsçüler Federas-
yonu’nun iftar yemeği, bu yıl 15 Mayıs
Çarşamba günü Polat Renaissance
Otel’de gerçekleştirilecek. 

TOF-TTDER iftarı
22 Mayıs’ta 

Tüm Otobüsçüler Federasyonu ve
Turizm Taşımacıları Derneği’nin iftar
yemeği bu yıl 22 Mayıs Çarşamba günü
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Sa-
lonu’nda düzenlenecek.

İSTAB iftarı 21 Mayıs’ta 
İstanbul Servis Taşımacıları Bir-

liği’nin iftarı 21 Mayıs Salı günü Cemile
Sultan Korusu Havuz Başı’nda yapıla-
cak. 

UND’den 8 ilde iftar 
Uluslararası Nakliyeciler Derneği 8

ilde iftar yemekleri düzenliyor. 7 Mayıs
Salı günü Ankara’da Shareton Otel’de
başlayacak olan iftar yemekleri 28
Mayıs Salı günü İstanbul İstanbul –
Crowne Plaza Asia’da son bulacak. 
• 7 Mayıs 2019 / Ankara - Shareton   
• 10 Mayıs  2019 / Kayseri - Raddison
Blu
• 13 Mayıs  2019 / Mersin - Divan otel
• 15 Mayıs  2019 / Hatay - Savon otel
• 17 Mayıs  2019 / Gaziantep  - Divan
otel
• 20 Mayıs  2019 / Trabzon - Hilton
• 23 Mayıs  2019 / İzmir - Swiss otel
• 28 Mayıs  2019 / İstanbul - Crowne
Plaza Asia

Sektörel Reklamlar
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Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Sekreteri
mevlut.ilgin@tasimadunyasi.com
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İlgin

İstanbul Otogarı dilekçesi 

korkutakin@gmail.com

Korkut
Akın

Marmaray çözüm
olabilir(di)…

UATOD Başkanı Mehmet
Erdoğan ile birlikte 25
yıllık yap-işlet-devret

sürecinin bitimine 15 gün kala
sözleşmedeki bir maddede yer
alan “Sürenin bitimine bir ay kala,
taraflardan biri sürenin uzatımına
yönelik talepte bulunabilir”
açıklamasına dayanarak, fazla
yatırım ve diğer haklarla ilgili
sürenin uzatımına yönelik dilekçe
verdik. İstanbul Otogarı’nın
işletmecisi AVTER tarafından
otogar esnafına ve
yazıhanecilerine bir taahhütname
dağıtılmış ve burada kira
alınmayacağı ifade edilmişti.
Belediye ile görüşmelerimiz
devam edecek. 

İkinci dilekçe 
Geçen hafta ikinci

dilekçemizi İstanbul Ulaştırma
Bölge Müdürlüğü’ne verdik.
İstanbul’daki korsan taşımacıları
kontrol altına almak konusunda
devletin mevzuat açısından hiçbir
eksikliği yok. Yönetmeliğin içine
her mevzuat konulmuş, sorun
uygulamada.  Sivil toplum
örgütleri, bu konuda görevli ya da
yetkili değiller. 

Belge kontrolü
Belge ve kontrol noktasında

Ulaştırma Bölge Müdürlüğü
yetkilileri, belediyelerin zabıta
memurları, emniyet ve gümrük
muhafaza görevlileri yetkili.
Emniyet teşkilatı hafta sonları
daha çok maçlara yoğunlaşıyor.
Jandarma ve gümrük muhafaza
ekipleri de kendi bölgelerinde
görev yapıyor. Ulaştırma Bölge
Müdürlüğü görevlileri de 39
ilçede binlerce otobüs ve
kamyonun hangisiyle uğraşacak?
Biz hem görevlilerin işlerini
kolaylaştırmak hem de bir

sorunumuzu çözmek adına korsan
ve belgesiz yolcu taşımacıları ile
mücadele edecek, daha önce
İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Ali
Bakoğlu tarafından kurulan Yolcu
Taşımacılığı İstişare Kurulu’nun
yeniden hayata geçirilmesi için
Ulaştırma Bölge Müdürlüğü’ne
dilekçe verdik. Dilekçemiz de
valiliğe de sunuldu. 

Yolcu Taşımacılığı
İstişare Kurulu 

Vali Yardımcısı Sayın Ali
Mercan ile görüştük, çok olumlu
baktığını söyleyebilirim. Oradaki
hedefimiz şu: Ulaştırma Bölge
Müdürlüğü’ne gidiyoruz ‘bizim
mevzuatımız tam’, emniyete
gidiyoruz ‘orası jandarma bölgesi’,
jandarmaya gidiyoruz ‘valla
belediyenin koordinasyonu
gerekiyor’ diyorlar. İstanbul Vali
Yardımcısı’nın başkanlığında
TOFED ile birlikte diğer sivil
toplum örgütleriyle güçlü bir kurul
oluşturduk. İTO 22 ve 23 nolu
meslek komiteleri, TOBB Sektör
Meclis Başkanlığı, UKOME Daire
Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım AŞ yetkilisi ve
Zabıta Müdürlüğü, İstanbul
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik
Daire Başkanlığı, Jandarma
Komutanlığı trafikle ilgili birimi ve
İstanbul Ulaştırma Bölge
Müdürlüğü görevlileri bir masa
etrafında buluşunca, biri diğerinin
üstüne sorumluluğu atamayacak.
Bunun bir iki toplantıyla başarıya
götürdüğü görülürse, diğer il
valiliklerine de örnek olacak. Yine
aynı kurulun Bakanlık nezdinde
kurulması da mümkün olabilir.
Böylece yaşadığımız sorunlara
hızlı çözümler bulma imkanımız
da oluşacak. 

İyi haftalar. ■

Planlı plansızlık derlerdi eskiden… Hiçbir şey
planlanmaz, ihtiyaç duyulduğunda sırf o an
sorun çözülsün diye yapılırdı tüm uygulamalar.

Neyse ki zaman geçti, teknoloji gelişti… Özellikle
yurtdışından örnekleri görüp neyi nasıl yapmamız
gerektiğini öğrendik.

İstanbul’un iki yakası arasında insan hareketliliği
o denli yoğun ve o denli önemli ki, yerel yönetimle-
rin öncelikli çözüm projelerinin başında geliyor. Bir
zamanlar bu yük(!)ün büyük kısmını taşıyan banliyö,
bu kez, daha gelişmiş, hızlanmış, güçlenmiş ve en
önemlisi Boğaz’ı geçmiş olarak yeniden hizmet ver-
meye başladı. 

Bu çok önemli ve gerekli ulaşım hizmetinin
seçim yatırımı olarak apar topar açılması belli bazı
sorunları da beraberinde getirdi. Sık sık aksamalar, te-
hirler yaşanıyor, istasyonlarda yönlendirme tabelaları
daha tam olarak yerleştirilmemiş (tuvaleti bulana
kadar, yazık ki, kaçırdı yaşlı kadıncağız, utancı onu
bu duruma düşürenlerindir). Söğütlüçeşme Anadolu
yakasının, Halkalı da Rumeli yakasının ana durakları
olarak açıklandı… Ancak hemen hiçbir altyapı sis-
temi tamamlanmadığı için bir keşmekeş sürüyor.
Buna bir de ücret iadesi karmaşasını ekleyin…

Gebze ile Halkalı arası taşıma bedeli, doğal ola-
rak kentiçi ile aynı olamaz, ancak sistem tam olarak
kurulamadığı için, birçok turnike de çalışmadığın-
dan, insanlar, özellikle çalışma saatlerinde yığılıyor
çıkış tünellerinde… “İade istemiyorum, çıkmak isti-
yorum” deseniz de görevliler izin vermiyor, giriş tur-
nikeleri bomboş bekliyor, insanların sıkışıklığına inat.

Zamanla düzeltilecek, rayına oturtulacaktır mu-
hakkak. Ama şimdi sıkıntı yaratıyor. Önümüz rama-
zan, insanların oruçlu olduğunu, ilk günlerde
gerginliklerinin doruğa çıktığını düşünün… Kavga
kaçınılmaz. Üç oy uğruna yarım yamalak açılaca-
ğına altyapısı tamamlanıp açılsaydı (yerim olsaydı,
TEM yolunun yapımındaki anlayış farkını da yazar-
dım, umarım bir dahaki fırsata), çok daha kolay
olurdu her şey.

Söğütlüçeşme’de yer de yok, Halkalı’da var,
ama otopark yapılmamış… Marmaray’ın çözümü
düğüme dönecek sorunlarının başında otoparklar ge-
liyor. Belki de yöneticilerin akıllarına gelmeyen park
et – devam et yöntemi şehiriçi trafiğin en önemli
çözüm imkanı… Keşke önce altyapıyı halletselerdi.
Planlı yürüselerdi de sorunsuz hizmet veren Marma-
ray’ı eleştirecek bir yan bulamasaydık. ■

9 güne çıkarılan
Ramazan Bayramı
tatili, turizmcileri
olduğu kadar tatilcileri
de sevindirdi. 

Tatil süresinin
erkenden ilan
edilmesi, işin

planlanması ve maliyetlerin
düşürülmesi avantajlarını
beraberinde getiriyor. En büyük

hatalardan birinin bayram
gibi yoğun dönemlerde son
dakika bilet alımı olduğuna
dikkat çeken biletall.com
CEO’su Yaşar Çelik,
“Bayramlarda indirimli
bilet olmaz. Bu yüzden
indirimli bilet satanlara
itibar etmeyin. Bayramın
son günleri yaklaştıkça
değil ucuza bilet bulmak,

tatilinizi iptal etmek zorunda
kalabilirsiniz” dedi. ■

Bayramda son dakika
mağduru olmayın

Anadolu Isuzu, Bulgaristan Milli
Eğitim Bakanlığı’na 27 adet Isuzu
Novo sattı. Sofya başta olmak

üzere birçok büyük şehirde servis
taşımacılığında kullanılacak olan Novo
serisi midibüsler hem kullanıcısına hem
de yolcularına maksimum konfor
sunuyor. 

Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge
mühendisleri tarafından geliştirilen ve
Anadolu Isuzu’nun Kocaeli fabrikasında
üretilen Isuzu Novo, Türkiye’nin en fazla
ihraç edilen midibüsleri arasında yer
alıyor Anadolu Isuzu, Novo serisi ile 10
yılı aşkın süredir Türkiye’de hizmet
veriyor. ■

Anadolu Isuzu

Bulgaristan’daki okulları da taşıyor

İzmirlilerin 06:00-07:00 ile 19:00-
20:00 saatleri arasında toplu
ulaşımdan yüzde 50 indirimli

yararlanmasını sağlayan "Halk
Taşıt" uygulaması devreye girdi. 

İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Tunç Soyer'in başlattığı,
otobüs, metro, tramvay, banliyö ve
deniz ulaşımında geçerli olan
uygulama, "Artı Para" ve "Gittiğin
Kadar Öde" gibi sistemleri de
kapsıyor. "90 Dakika Aktarma
Sistemi" de geçerliliğini koruyor. 

Proje ekonomik açıdan dar
gelirli kesimlerin ve öğrencilerin
bütçesine katkıda bulunmanın yanı
sıra, toplu ulaşımın kullanılmasını
özendirmek açısından da büyük
önem taşıyor. ■

İzmir'de "Halk Taşıt" dönemi başladı

Halk otobüsçüsünün tercihi Conecto 

İstanbul şehiriçi ulaşım hatlarındaki
Conecto araçların sayısı gün geçtikçe
artıyor. Mercedes-Benz Türk

tarafından İstanbul Özel Halk Otobüsü
AŞ’ye satışı gerçekleştirilen 1 adet
Conecto Mehmet Tuğsal’a, 1 adet
Conecto Selami Alan’a, 1 adet Conecto
Veysi Ekin’e, 1 adet Conecto da Cengiz
ve Mustafa Öztürk’e teslim edildi.
Teslimat sırasında, Conecto
otobüslerinin yüksek dayanıklılığına ve
Mercedes-Benz Türk ile yapılan bu
birlikteliğin sağladığı ayrıcalık hissi
vurgulandı.

İstanbul Havalimanı’ndan yakın
illere otobüs taşımacılığına yönelik
şehirlerarası seferlerde ilk adım

Tekirdağ Çorlu ile atıldı. 4 il ile ilgili
çalışma ise sürüyor. 

7 Nisan’da Atatürk Havalimanı yeni
havalimanına taşındı. Uçak seferlerinin
yanı sıra İstanbul Havalimanı’ndan
otobüsle, şehirlerarası seferlerin
gerçekleştirilmesine yönelik ilk adım da
atıldı. İstanbul Seyahat,
Havalimanı’ndan Tekirdağ-Çorlu
seferlerine 15 Nisan’dan itibaren
başladı. İlk sefer sabah 06:30’da
başlıyor. İkinci sefer 09:30, sonraki sefer
ise her iki saatte bir düzenleniyor. Bilet
fiyatları Çorlu 45 TL, Tekirdağ 50 TL
şeklinde belirlendi. 

İstanbul Havalimanı yetkililerinin
ilk etapta 5 ile yönelik seferlerle ilgili
çalışmalar yaptıkları öğrenildi. Bu iller
Edirne, İzmit, Kırklareli, Tekirdağ-Çorlu
ve Bursa olarak belirlendi. Firmalar
davet edilerek görüşmelere başlandı.
İstanbul Seyahat ilk anlaşma yapılan
firma oldu. Diğer illere yönelik
çalışmaların önümüzdeki günlerde
yapılacağı öğrenildi. ■

Yeni Havalimanı’ndan otobüsle
şehirlerarası seferler 
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Okul ve personel
taşımacılarının meslek
örgütleri, Ankara Toplu
Taşımacılar Derneği’nin
(ANTAD) ev sahipliğinde,
Ankara Ticaret Odası’nda,
2 Mayıs Perşembe günü,
sorunlarına çözüm
bulmak amacıyla bir
çalıştay gerçekleştirdi. 

Servisçiler, sorunlarına
çözüm bulmak amacıyla
çalıştay düzenlemeye

devam ediyor. 9 Mart’ta,
İzmir’de, İZTAD’ın ev
sahipliğinde gerçekleşen
çalıştaya İstanbul, Bursa,
Antalya ve Ankara servis
başkanları katılmıştı. 2 Mayıs’ta
Ankara’da gerçekleştirilen
çalıştaya, Adana ve Sivas’la
birlikte toplam 7 il katıldı.
Ankara Ticaret Odası meslek
komitesi üyeleri de çalıştayda
yer aldı. 

İZTAD Başkanı Coşkun
Altın ve İSTAB Başkanı Turgay
Gül Taşıma Dünyası’na
açıklamalarda bulundular. 

Arayış İzmir’de başladı 
İzmir Toplu Taşımacılık ve

Servis Hizmetleri Derneği
(İZTAD) Başkanı Coşkun Altın,
çalıştaylara yönelik ilk
meşalenin İzmir’de yakıldığını
belirterek, “Bu toplantıların
hayata geçmesinde İSTAB
Başkanı Sayın Turgay Gül’ün
büyük katkıları var. Çalıştayda
hostes yaşı ve eğitim durumu,
SGK sorunu, eğitimli şoför
sorunu, D2 belgeli
taşımacıların servis taşımacılığı
yapabilmesi konusundaki
rahatsızlık (bu ciddi
mağduriyetler yaratıyor) ve
okul açılış saatlerinin mesai
başlamasıyla çakışmasının
getirdiği yoğunluk başlıkları
altında konuşmalar yapıldı.
Trafik yoğunluğu süreci stresli
bir hale getiriyor ve trafik
güvenliğini sıkıntıya sokuyor.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan iki
daire başkanı da çalıştayımıza
katıldılar. Sorunlarımızı yüz
yüze iletme imkanı bulmamaz
çok iyi oldu. Sektör
mensuplarımızın sorunlarına
çözüm bulma arayışlarımız
devam edecek” dedi. 

Kamera ve sensör konusu 
İstanbul Taşımacılar Birliği

Derneği (İSTAB) Başkanı
Turgay Gül,  İzmir’deki
çalıştayın ardından
planladıkları gibi ikinci çalıştayı
Ankara’da gerçekleştirdikleri
belirterek, “Tam günlük iki
oturumdan oluşan çalıştayda
katılımcı il sayımız 7’ye çıktı.
Öğleden sonraki çalıştayımıza
Milli Eğitim Bakanlığı Destek
Hizmetleri Daire Başkanı
Songül Koçer, Hukuk
Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İdari Davalar Daire Başkanı
Sema Doğru da katıldı.  Bu
süreçte Türkiye genelinde
illerdeki uygulamaları
tartışıyoruz. Birbirimize nasıl
destek olabilirizin arayışını
gerçekleştiriyoruz. Milli Eğitim
Bakanlığı yetkilileri, yeni çıkan
araçlarda sensör ve kamera
uygulanmasını, mevcut
araçlardan bunun
istenmemesini belirten görüş
bildirdi. Araçların tadil ve
dönüşümlerinde yaşanacak
sıkıntılar ve sektör
mensuplarına yükleyeceği ağır
maliyetler söz konusu olabilir.
Bütün Türkiye’yi kapsayan bu
uygulamanın, zorluklar
içerisinde olan firmaların bu
maliyetleri karşılayamayacağı
yönündeki düşüncelerimizi
ilettik. Bakanlık yetkilileri de bu
konuda açılan davalardan
bahsettiler. Bir an önce bu

Servisçiler Çalıştayda buluştu 
Çalıştaya
katılanlar 

Milli Eğitim Bakanlığı
Destek Hizmetleri Daire Başkanı
Songül Koçer, Hukuk Hizmetleri
Genel Müdürlüğü İdari Davalar
Daire Başkanı Sema Doğru,
ANTAD Yönetim Kurulu Başkanı
Derviş Özgül, ANTAD Yönetim
Kurulu Üyeleri Savaş Üstün,
Hakkı Yumuş, Genel Sekreteri
Emre Gencan, İZTAD Başkanı
Coskun Altın, Yönetim Kurulu
Üyeleri İsmail Cirit, Özer Bür,
Genel Sekreter Kenan Gülay,
EGETURDER Başkanı Rıdvan
Koç, İSTAB Başkanı Turgay Gül,
İTO 22. Komite Başkanı Köksal
Yüzbaşıoğulları, Komite Başkan
Vekili ve İSTAB Başkan Vekili
Aziz Baş,  Komite Üyesi Bülent
Doğmuş, İSTAB Genel Sekreteri
Esat Yıldırım, Sivas Servisçiler
Birliği Ufuk Mert, ATO 52.
Komite Fatih Çınar, ATO Meclis
Üyesi Ünsal Akkuş, Adana
Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Mehmet Balıkçı,
Tüm Servis Taşımacıları
Federasyonu TÜSFED Hakan
Orduhan, TÜSFED yetkilisi
Rakibe Cangöz, Yusuf Tel,
Cüneyt Keklik, Üyesi ve Özgün
Turizm Afgan Genç, Tuğra
Turizm Mesut Eser, Uz-Tur
Turizm Hasan Uz, Güngör
Turizm Ahmet Güngör, Alpser
Servis Taşıma Ayhan Alp.

sorunun çözümünü istediklerini ifade ettiler”
dedi.

Hostes yaşı ve eğitim sorunu 

Gündeme gelen bir diğer konunun da
hostes yaşı ve eğitim durumu olduğunu
belirten Gül, “Hostes yaşı sorununun
çözümüne pozitif baktıklarını ifade ettiler.
Daha önce bu işi yapmış kişilerden bu yaş
şartının aranmaması veya mesleki yeterlilik
belgesi konusunda taleplerimiz oldu. 7-8
yıldır sektörde hizmet veren hostesler var,

bunların bir anda lise mezunu şartı ile açıkta
kalmasının yanlışlığını dile getirdik. Bunlar
işlerini hakkıyla yapılıyorlar.  Kalifiye
elemandan bir anda hiç tecrübesi olmayan
birine geçmek çok zor. Onların karşısına
Danıştay kararı çıkıyor. Ama bir eklemeyle
düzeltilebileceği konusunda hemfikir olduk.
Her toplantıda bir konuyu halledebilirsek çok
önemli adımı da atmış olacağız. Bundan
sonraki çalıştayı yeni eğitim ve öğretim
dönemi öncesinde İstanbul’da yapmayı
planlıyoruz” diye konuştu. ■

U-ETDS’de yeni kolaylıklar 
Yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde U-ETDS’nin

uygulanmasına ilişkin 2019/5 numaralı yeni genelge
yayınlandı. Genelgede, sisteme bilgi gönderme

zorunluluğunun yolcu taşımacılığında 02.01.2019 diğer
faaliyetlerde ise 31.12.2019 olarak Yönetmelikte yer aldığı
belirtiliyor. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 15 Nisan 2019’da
yayınladığı yeni genelge ile A1, A2, B2 ve D2 yetki belgeli
firmaların ülkemize getirdiği veya yurtdışına taşıdığı yolcuların
TC ve pasaport numaralarını U-ETDS sistemine girme
zorunluluğunu kaldırdı. 

Ayrıntılı bilgi tasimadunyasi.com sayfalarında yer alıyor…
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Son yıllarda, özellikle turizm taşımacılığı
alanında 9+1 araçlarla ilgili sıkıntılar
yaşandı. Türkiye’de UBER ile mücadelede

ciddi adımlar atıldı. UBER’in kullandığı
taşıtlarla D2 belgelilerde kullanılan küçük
taşıtlar aynı olunca bir mağduriyet durumu
oluştu. Özellikle D2 belgesi olmasına rağmen
bazı meslektaşlarımızın araçları Yeni İstanbul
Havaalanı çıkışında bağlandı. Bağlananlar
arasında Moskova Belediye Başkanı’nın bindiği
araç da var. Bütün bunları çözmek için Turizm
Bakanı Sayın Mehmet Ersoy hızlı bir irade
ortaya koydu.  

Haklıyız ama 
İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Mehmet Ali

Özyiğit ve Jandarma Komutanımız devreye
sokuldu. Havalimanı çıkışında araçları
jandarma kontrol ettiği için D2 yetki belgesine
sahip araçların bağlanma işlemi durduruldu.
Son olarak Etiler’de bütün kurallara uyum
sağladığı halde belediye izin belgesi olmadığı
için de bir araç bağlanmıştı. Bu konuda da
girişimde bulunduk. Trafikten Sorumlu Emniyet
Genel Müdür Yardımcımız, Emniyet Genel
Müdürlüğü devreye sokuldu, çözdük… Ancak
bu sorunu dile getirdiğimizde, herkes
“haklısınız” diyor ama alacağımızı bir türlü
alamıyoruz. Bu sorunun çözümüne yönelik
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden bir
toplantı talep ettik, 3 Mayıs Cuma günü
toplandık. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de
bizim haklı olduğumuzu kabul ediyorlar, ama
UBER’i önlemek adına bizi kobay olarak
kullanıyorlar. Bunu yapmamalarını İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Sayın Adil Karaismailoğlu’ndan rica
ettik. Sektörün zaten sıkıntıda olduğunu ve
İstanbul’a gelen turistlerin taşınması konusunda
yaşadığımız olayları anlattık. Araçlar
bağlanıyor, uzun süre ile trafikten men ediliyor,
ağır para ceza veriliyor. Ama ehliyetlere ceza
yazılmıyor. Sürücülere de mutlaka bir yaptırım
uygulanması lazım. Büyükşehir Belediyesi’nde
bu da enine boyuna konuşuldu. 

UBER’e erişim
Toplantıya taksicilerle birlikte otelcileri

temsilen TÜROB’dan arkadaşlar da geldi.
Kesin bir karar alınmamakla birlikte, UBER, 3
Temmuz’dan sonra İstanbul’da olmayacak.
Taksiciler Odası’nın açtığı dava 3 Temmuz’da
görülecek ve oradaki beklenti de UBER’e
erişimin kapatılacağı yönünde. Polis ve
jandarmadan bağlayıcı bir tedbir
yapılmayacak. Kayıtlara geçti. Bu arada
bağlanan araçlara yönelik yürütmeyi durdurma
davası açtık ve kazandık, belgesi elimizde.
Toplantıda bunu ibraz ettik. Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı’ndan D2 belgesi alanların
ulusal taşımacılık yaptıklarını, bunların yerelle
hiçbir ilgilerinin olmadığını ifade ettik. Bunun
önüne engel koymanın belediyelerin işi
olmadığını da vurguladık. Ama 2918 sayılı
Trafik Kanunu’na ek bir madde koyarak burada
sıkıntı yaratıldı. Tabii, biz de mağdur edildik.
Bu düzenlemenin iptalini talep ettik ve turizm
araçlarının başka bir belgeye ihtiyaç
duymadan taşıma yapmalarının sağlanmasını
istiyoruz. Hem turist yok diyoruz hem de
gelenlere mağduriyet yaşatıyoruz, bu olmaz!
Güzel bir toplantı oldu. TÜRSAB’ın yetkilisi de
oradaydı. U-ETDS’nin herkes tarafından
sahiplenilmesiyle UBER sorunun biteceğine
inanıyoruz. 

U-ETDS ertelenmemeli 
Bakanlığın da bir kez daha U-ETDS’yi

ertelememesi gerekiyor. İki kez ertelendi. Her
erteleme ile bu düzenleme sulandırılıyor. Yerel
mevzuatla ulusal taşıma mevzuatının birbirine
uyumunun sağlanması gerekiyor. Bakanlıkla
oturup Toplu Ulaşım Yasası’yla 4925 sayılı
yasada köklü değişiklikler yaparak, taşıma
sınıflarının hat ve sorumluklarını kırmızı
çizgilerle belirleyerek bu işlere son vermemiz
gerekiyor. Otorite çokluğu karar yokluğu
yaratıyor. Çok otorite var, birinin yaptığını
diğeri bozuyor, karar çıkaramıyoruz. Bizim
mağduriyetimizin giderilmesi için Toplu
Taşıma Kanunu ile 4925’in uyumunu
sağlayacak düzenlemelerin yapılması lazım. 

İstanbul Otogarı 
Büyükşehir Belediyesi seçimleriyle ilgili

sonuçlar henüz belli olmadığı için otogarla
ilgili bir karar alınmış değil. Ancak şunun
herkesçe bilmesi gerektiğine inanıyoruz: Bu
otogar yüzlerce ortakla hayata geçmiş bir
otogar ve hâlâ yüzlerce ortağı var. Otogardaki
2 bin esnaf mağdur edilmemeli. Bugüne
kadarki belediyelerin vermediği haklardan
dolayı iflaslar yaşandı. İstanbul Otogarı 25-30
milyon dolara mal olması gerekirken, 130
milyon dolara mal oldu. Buraya yatırım yapan
insanlar servetlerini kaybettiler. Belediye de
iskan vermedi, ruhsat vermedi, bir sürü engel
koydular.  Bunun için süre uzatımı talebimiz
var. Süre uzatıldığı an ilk günden beri yatırım
yapan insanların hakları korunacak.
Büyükşehir Belediyesi’nin de yönetime
katılması gerektiğini düşünüyoruz. Otogarın
ıslah edilmesi konusuna kimse itiraz etmiyor.
Bu otogarın ıslah edilmeden geleceğe yürüme
şansı yok. Otogarın hepimizin ortak paydası
olarak hizmet vermeye devam edeceğine
inanıyoruz.  

İyi haftalar… ■

Mustafa
Yıldırım

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı
Sektör Meclis Başkanı

Turizm taşımacısı ve
UBER uygulaması 

my@tasimadunyasi.com

Metro Turizm Yönetim Kurulu
Başkanı ve TOFED Genel
Başkan Yardımcısı Şenol
Ayyıldız, yeni havalimanın
taşınmasıyla birlikte,
maliyetlerin artması ve daha
fazla zaman gerekmesi
nedeniyle yolcuların özellikle
belirli hatlarda otobüse
yöneldiğini söyledi. 

Metro Turizm’in yeni
hedefleri, yapılacak yeni
yatırımlar ve sektördeki

gelişmelere yönelik bir basın
toplantısı düzenlendi.

TOFED Genel Merkezi’ndeki
toplantı salonunda gerçekleşen
toplantıya Metro Turizm Yönetim
Kurulu Başkanı ve TOFED Genel
Başkan Yardımcısı Şenol Ayyıldız,
Metro Turizm Araç İçi Hizmetler
Müdürü İbrahim Aslanoğlu ve Metro
Turizm Eğitimlerden Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Erdal Öztürk
katıldı. 

Doğru adımlar attık

Ekonomik zorluklar ve
sektördeki gelişmelere göre, kârlı bir
şirket yapısına ulaştıklarını açıklayan
Şenol Ayyıldız, “Metro Turizm 25
milyon yolcu taşıma hedefine
ilerlerken ülkemizdeki gelişmeler,
sektörün içerisindeki zorluklar,
taşıma modlarının gelişimi ile
birlikte sektörde daralma oldu, 2016
yılında yatırımlarımızı durdurduk.
Bu sene, yeni yatırımlarla büyüme
stratejine döndük” dedi.  

4 milyon yolcu 

2019 yılına iyi başladıklarını
belirten Ayyıldız, “15 Nisan itibariyle
taşıdığımız yolcu sayısı 4 milyonu

geçti. Önümüzde 9 günlük bayram
tatili ve dolu dolu bir sezon var. İş
ortaklarımızla iki-üç günlük bir
kampla yıla yönelik hedeflerimizi
belirleyeceğiz” diye konuştu. 

Havalimanı taşındı
Havalimanının taşınmasıyla

sektörde yolcu artışı yaşandığını
vurgulayan Ayyıldız, “Yeni
yatırımları destekliyoruz, ama
yolcular yeni havalimanına alışana
kadar bir süre geçecek. Ankara ve
İzmir hattında çok ciddi yolcu talebi
var. Havalimanına ulaşım taksi ile
çok pahalı. 3 saat önce
havalimanında olmak da bir
dezavantaj. Ankara hattında
havayolu ile ulaşım otobüsle
gitmeye eş değer, dolayısıyla yolcu
otobüse yöneldi. Hem çok daha az
maliyetle ulaşım ihtiyacını
sağlanmış oluyor. Yeni
havalimanında uçak firmalarına çok
yüksek kesintiler uygulanıyor.
Havayolu taşımacıları bilet fiyatlarını
yükseltmek durumunda kalacaklar.
Bu da sektörümüze olumlu
yansıyacak. Entegre ve alternatif
taşıma modları oluşturulana kadar
otobüse yolcu yönelimi devam
edecek. Bu süreci otobüsçü olarak
çok iyi değerlendirmeliyiz. Otoban
da tamamlandığında Ege Bölgesi

otobüsçünün gözdesi olacak” dedi.

Otobüsçünün entegrasyonu
Yeni havalimanından çevre illere

yapılan taşımalar ve işbirliklerine
yönelik değerlendirmelerde bulunan
Ayyıldız, “Tekirdağ-Çorlu hattına
yönelik İstanbul Seyahat seferlere
başladı. Hayırlı olsun. Bildiğim
kadarıyla günde karşılıklı 12 sefer
yapıyorlar. 50 TL bilet ücreti var. Her
kaldırdıkları otobüs için 90 TL
katılım bedeli ödüyorlar. Bu proje iyi
incelenmeli. Maliyetlere bakıyoruz,
rakamlar ortada. Komisyonlara da
bakılmalı. Biz de havalimanı
yetkilileriyle görüşeceğiz. Ancak biz,
görüşmelerin TOFED nezdinde
yapılmasından yanayız.
Sektörümüzün havalimanıyla
entegrasyonunun yollarına
bakılması gerekiyor. Alibeyköy
Otogarı kaldırılarak, havalimanına
yakın bir yerde bir otogar inşa
edilmesiyle, otobüslerin 26 km yol
yapmasının da önüne geçilmiş
olacak” dedi. 

Ayyıldız, hızlı tren hattının
Halkalı’ya ulaşmasıyla otobüsçünün
kale hattı değerlendirmesinin
değişeceğini, “Kale hattımız Ankara”
deyişinin “Kale hattımız Ege ve
İzmir” şekline dönüşeceğini iddia
etti. 

Metro vitesi yükseltiyor 

Süresi uzatılan KDV indiriminin
yatırımlar için bir fırsat olduğunu
belirten Şenol Ayyıldız, “Üretici
firmalarla görüşüyoruz. Kademeli
şekilde 10’ar otobüs şeklinde yatırım
yapacağız. Filomuzdaki araçların yaş
ortalamasını aşağıya çekeceğiz.
Toplamda 150 civarında otobüs
filomuza katılacak” diye konuştu. 

2+2 koltuğa dönülmeli  

Şenol Ayyıldız, 2+1 koltuklu
araçların kaldırılması gerektiğini
savunarak, “Araç koltukları bir
standarda kavuşturulmalı.
Yolcumuza daha fazla konfor sunma
yarışı içine girdik. 2+1 koltuk derken,
koltuk arkası ekranları da
araçlarımıza monte ettik. Sektörün
önünü açabilmek için 2+2 koltuk
standartının getirilmesinin
mücadelesini vereceğiz. Buna
öncülük yapalım” dedi. 

Yeni havalimanındakinin bir
benzeri yapılanmanın Sabiha
Gökçen için de geçerli olduğunu
ifade eden Ayyıldız, Anadolu
yakasında da farklı projeler
geliştirdiklerini açıkladı. 

U-ETDS terbiye edecek 

U-ETDS’nin sektörü disiplin
altına alacağını belirten Ayyıldız,
“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın
hayata geçirdiği bu sistem sektörü
terbiye edecek. U-ETDS, sektörün
kayıt altına alınmasını, vergi
kaçağının önlenmesini sağlayacak.
Yolcu verileri ile hatlardaki sefer
sayılarının arz talep dengesi de daha
iyi şekillenecek. Bu sektör artık
sorunlara çözüm arayışında da
kenetlenmeli ve birlikte hareket
etmeli” dedi. ■

Havalimanı taşındı, yolcu otobüse yöneldi 



Turkish Cargo’dan 

Mars Hava ve Deniz
Kargo’ya Ödül 
Hava kargo sektörünü ve

Türkiye’de faaliyet gösteren
birçok acenteyi bir araya

getiren “Turkish Cargo Acente Ödül
Töreni” sektörün önde gelen sivil
toplum kuruluşlarından olan
UTİKAD’ın ve İstanbul Havalimanı’nın
üst düzey yöneticilerinin katılımı ile
İstanbul’da gerçekleşti. Turkish
Cargo’ya olan katkıları dolayısıyla
acentelere 17 dalda ödüller verilirken, Mars Hava ve Deniz
Kargo, Turkish Cargo ile en çok taşıma yapan beş acente
arasında yer alarak ilgili kategoride ödül aldı. ■
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Arslan Nakliyat losu
Michelin güvencesinde
Profesyonel taşımacılık anlayışı ile Avrupa ve Balkan

ülkelerinde ihracat, ithalat ve transit uluslararası
karayolu taşımacılığı hizmeti sunan Arslan Nakliyat, 180

araçlık filosu için Michelin ile işbirliği anlaşması imzaladı.
İşbirliği kapsamında Michelin, Aslan Nakliyat’ın araç filosunun
lastik yönetimi, verimliliği, güvenliği ve bakımını sağlayacak. 

Yeni işbirliği kapsamında Arslan Nakliyat’ın 180 araçlık
filosu, Michelin’in geniş hizmet ağından faydalanacak.
Dünyanın lider lastik üreticilerinden Michelin, Arslan Nakliyat
için özel olarak tasarlanan lastik yönetim modeliyle; filolarının
elverişliliğini optimize ederken, kolaylaşan lastik yönetimine
ek olarak sağladığı bakım ve tam güvenlikle de operasyonel
maliyetleri de düşürmüş olacak. ■

71 yıldır lojistik sektöründe faaliyet
gösteren Fevzi Gandur Logistics,
yurtiçindeki yatırımlarına devam

ediyor. En son İzmir’de Soğuk Hava
Deposu, Trieste ve Gaziantep’te ofis
açan şirket, şimdi de dünyanın en
büyük havalimanları arasında yer alan
İstanbul Havalimanı’nda serbest depo
yatırımını hizmete açtı.

Yeni depo yatırımıyla ilgili bilgiler
aktaran Fevzi Gandur Logistics Hava ve

Deniz Taşımacılığı Genel Müdürü
Hasan Şafak, havayolu taşımaları ile
entegre bir depolama süreci sağlayarak
hızlı lojistik operasyonları
gerçekleştireceklerini ifade etti:
“İstanbul Havalimanı hızlı ihracat
taşımalarında oldukça faydalı olacak.
Ayrıca Ortadoğu ile Avrupa taşımaları
arasında da önemli bir nokta haline
gelecek.”  ■

Fevzi GandurLogistics 

İstanbul Havalimanı’nda depo açtı

Başarılı çalışmaları ve
performansıyla fark yaratan,
diğer çalışanlara rol model olan

173 ‘yıldız’ çalışana ödülleri, 25 Nisan
günü takdim edildi. Vehbi Koç Vakfı
Ford Otosan Gölcük Kültür ve Yaşam
Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine,
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar

Yenigün, Ford Otosan üst yönetimi,
Türk Metal Sendikası Gölcük Şube
Başkanı Mehmet Şener katıldı. Ödül
töreninde, Ford Otosan’ın tüm “Yıldız”
çalışanlarına aileleriyle birlikte ‘her şey
dahil’ konseptiyle bir haftalık tatil
hediye edildi. ■

Ford Otosan 

Çalışanlarını ‘Yıldız’ladı   

Dünyanın en büyük lastik
üreticilerinden Michelin,
ağır vasıta sektörüne

yönelik geliştirdiği yeni lastiklerini
Türkiye pazarına sundu.
Michelin, ağır vasıta segmentinde
yeni serileri X Coach Z ve XD, X
Multi HD D ve BF Goodrich
markasıyla, kullanıcılarına
güvenlikten ödün vermeden daha
yüksek performans sağlarken,
daha düşük maliyet ve
dayanıklılığı garanti ediyor.

Yeni ürünlerin tanıtımı 17
Nisan 2019 tarihinde, İstanbul’da,
Michelin Türkiye Satış Direktörü
Sertan Akçagöz, Michelin
Lastikleri Pazarlama Direktörü
Ayşem Suner ve Ağır Vasıta
Lastikleri Ürün Teknik Müdürü
Recep Uçan’ın katılımıyla
gerçekleştirildi.

Michelin Türkiye Ağır Vasıta
Lastikleri Ticari Direktörü Sertan
Akçagöz, “Michelin Türkiye olarak
gerek yeni ürün ve markalarımız
gerek müşteri odaklı çözüm ve
hizmetlerimiz ve gerekse de farklı
ve yenilikçi satış kanallarımızla
pazara oranla daha yüksek bir
performans sağlıyoruz” dedi. ■

Michelin Yeni Ağır Vasıta
lastikleri yollarda

Sertan
Akçagöz

Ayşem
Suner

Recep
Uçan

Michelin, ağır vasıta lastikleri segmentine yönelik geliştirdiği yeni lastikleri X Coach Z ve
XD, X Multi HD D serileri ve BF Goodrich lastikleriyle kullanıcılarına güvenlikten ödün
vermeden daha yüksek performans sağlarken, daha düşük maliyet ve dayanıklılığı
garanti ediyor. 

Araçlarımıza ve
sürücülerimize özen

gösterelim. 

Taşıma güvenliği
önceliğimizdir!
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Taşımacılık
alanında
daha aktif

olunan yaz
dönemine
girilirken
taşımacılık
belgelerini ele
almakta fayda
bulunuyor.
Ulaştığımız
veriler
taşımacılık
alanının sayısal
büyüklüğünü
gösteriyor. 

Yurtiçi
şehirlerarası
yolcu
taşımacılığındak
i D1 belgeli
taşımacı sayısı
323. Turizm
taşımacılığı
alanındaki D2
belgeli taşımacı
sayısı ise 2519.
A1 sayısı da 256.
Uluslararası
yolcu
taşımacılığı
alanında hizmet
veren
taşımacıların
sayısı da 426.

Uluslararası
ve yurtiçi yük
taşımacılığı
alanında hizmet
veren
taşımacıların
sayısı 2 bin 414.
Sadece
yurtiçinde
hizmet veren
belgeli taşımacı
sayısı da 94 bin
390. ■

YETKİ BELGESİNE SAHİP TAŞIMACILAR
YOLCU TAŞIMACILIĞI BELGE SAYISI 
Yurtiçi tarifesiz yolcu taşımacılık belgesi A1 256
Uluslararası tarifesiz yolcu taşımacılık belgesi A2 18
Uluslararası ve şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı B1 67 
Uluslar arası tarifesiz yolcu taşımacılığı B2 341 
Şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı D1 323 
Şehirlerarası tarifesiz yolcu taşımacılığı D2 2.509
Otobüsle 100 km.ye kadar şehirlerarası ve iliçi yolcu taşımacılığı D4 15.486 
İller arasında servis taşımacılığı D4S 4.078                                                                 
Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği F1 1.903  

YÜK TAŞIMACILIĞI BELGE SAYISI
Uluslar arası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı C2 2.403
Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı C3 11
Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği F2 939
Yurtiçi eşya taşıma acenteliği G1 257
Uluslar arası ve Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği G2 199
Yurtiçi kargo acenteliği G3 1.520
Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu H1 1.165
Uluslar arası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu H2 57
Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı K1 93.169
Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı K3 1221
Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği L1 233
Uluslar arası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği L2 93
İliçi Kargo İşletmeciliği M1 24 
Yuriçi Kargo İşletmeciliği M2 10
İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği N1 78
Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği N2 119
İliçi Dağıtım İşletmeciliği P1 35
Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği P2 6
Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü R1 926
Uluslar arası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü R2 316

YOLCU TAŞIMACILIĞINDA TERMİNALLER 
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminal İşletmeciliği T1 127
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminal İşletmeciliği T2 120

YÜK TAŞIMACILIĞI TERMİNALLER 
Eşya Terminal İşletmeciliği T3 39 

İşte Karayolu Taşımacılığı Belge Sayıları
HUSUSİ TAŞIMACILAR
YOLCU TAŞIMACILIĞI BELGE SAYISI SAYI
Otobüsle yurtiçi kendi personelinin taşınması D3 1.758

YÜK TAŞIMACILIĞI BELGE SAYILARI 
Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı C1 614
Kendi iştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı K 62.995

K* 288.966

YÖNETMELİKTE TANIMI YOK, BELGESİ VAR 
YOLCU VE YÜK TAŞIMACILARI

D2(Ö) 7 
D2(Ö*) 3
D4(S)* 1830
D4* 4298
F1* 230
G3* 123
K 62.995
K* 288.966

SİMGESİ

SİMGESİ SAYI

SİMGESİ SAYI

Kaynak: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı



Yeni açılan İstanbul
Havalimanı’ndan bazı otobüs
firmalarının şehirlerarası

yolcu taşımacılığına başladığı
yönünde bilgiler aldım. Bundan
hareketle bu konu üzerinde durup,
değerlendirmek ve bazı önerilerde
bulunmak istiyorum.

Aktarmalı taşımalar
İnsanların ve eşyaların

taşınması, nadiren bir araç ve bir
taşımayla biter. Çoğu zaman
istenilen yere ulaşabilmek için ek
taşıtlar ve taşımalar gerekir. Bu
amaçla birinci taşıma sonrasında
ikinci taşımaya geçilmesi gerekir
ki, buna aktarma diyoruz. Aktarma
bazen birinciyle aynı türden (yani
birincisi otobüs ise ikincisi de
otobüs) taşıta geçme şeklinde olur.
Bazen de birinciden farklı bir
taşıma yöntemi kullanılır. Yani
birincisi karayoluyken ikincisinin
havayolu, denizyolu veya
demiryolu olması. Aynı türden
taşımanın kullanıldığı aktarmalar
sadece aktarma olarak nitelenirken
başka bir taşıma sistemine
geçilmesiyle kombine taşımacılık
karşımıza çıkar. Kombine
taşımacılık aktarmanın farklı iki
taşıma modunda, ancak
aktarmadan öte aynı taşımanın
devamı şeklinde görülür. Öyle ki,
ikisinin biletinin bile birlikte
alınması söz konusudur. 

Taşımaların
entegrasyonu

Karayolu sistemi daha esnek
olduğundan karayollarının, diğer
sistemlerin liman veya garlarına
kadar ulaşması kolaydır. Yani
karayolu ile diğer sistemlerin
kolaylıkla entegrasyonu ve

kombine taşımacılığı söz
konusudur. Demiryolları da hava
ve deniz limanlarına ulaşma
avantajına sahiptir. Ancak hava ve
denizyollarının birbirine
yaklaşmaları imkanı sınırlıdır.

Kombine taşıma
genelgeleri 

Yukarıdaki düşünceler
çerçevesinde karayolunun diğer
taşıma sistemleriyle kombine
taşımacılık yapmasını sağlayıcı
genelgeler vaktiyle yayımlanmıştır.
Bunların çok da başarılı olduğunu
söyleyemeyiz. Başlayan bazı
kombine taşımalar sürerken
bazıları sürdürülememiş bazıları
da hiç başlayamamıştır. 

Yeni havalimanı
genelgesi 

17 Aralık 2018 tarihinde,
karayolu+ havayolu kombine
taşımacılık genelgesi değiştirildi.
Artık İstanbul Havalimanı’ndan bu
havalimanının oluru ile başka illere
otobüs taşımacılığı yapılabilecek.
Bunun Trakya yönünde Kırklareli,
Edirne, hatta Çanakkale, Anadolu
yönünde Kocaeli, Sakarya, Yalova,
Düzce ve Bursa illerine kadar,
önemli ilçelere yayılması mümkün.
Genelgenin adına rağmen şartları
bakımından buna kombine
taşımacılık diyemeyiz. Artık
havalimanında otobüs ile uçak
arasında bir aktarma söz konusu.
Buradan da otobüs adeta otobüs
terminalinden kalkar gibi sefere
çıkıyor. Halbuki burası otobüs
terminali değil. Öbür türlüsü
sürdürülememişti. Bunun
süreceğini sanıyorum. Ancak
kurallara uydurulması şart. Mesela,

Yönetmelikteki yetki belgeli
terminalden kalkma şartının
kaldırılması. Ben bunu doğru da
bulurum. Yeter ki, bu düzenleme
başka yerlerdekiler dahil tüm
seferler için geçerli olsun. 

Havalimanlarında
eşitlik

Bir başka husus da şu: Bu hak
İstanbul Havalimanı’nda
kullanıyorsa başka
havalimanlarında da
kullanılabilinmeli. Örneğin; İzmir
Adnan Menderes Havalimanı’ndan
Manisa, Aydın, Denizli gibi, Ankara
Esenboğa’dan Kırıkkale, Çankırı
gibi illere taşıma yapılabilmeli.
Bunlardan önce Sabiha
Gökçen’den Kocaeli, Sakarya,
Düzce, Yalova, Bursa, Tekirdağ,
Kırklareli… gibi iller de mümkün
olmalı. Yeter ki, taşımacının B1
veya D1 belgesi olsun. Bu arada
Trabzon Havalimanı’ndan çevre
iller yanında B1 ile Gürcistan
Batum bile mümkün olabilir. 

Diğerlerine gelince
Terminal yetki belgesi

aranmaksızın, kombine olma
şartına da bakılmadan
havalimanlarından yapılabilecek
bu taşımalar denizyolu
limanlarından veya demiryolu
gar/istasyonlarından niye olmasın.

Eşitliğin gereği bu değil mi?
Denilebilir ki, bunların genelgesi
buna uygun değil. Genelge
havalimanlarında görüldüğü gibi,
değiştirilebilen bir düzenleme.
Bunlarla ilgili genelgelerin de
buralara aynı hakları verecek
şekilde değiştirilmesi gerekir.
Böylece İstanbul’da Halkalı’daki
Gar Müdürlüğü buradan Tekirdağ,
Kırklareli, Edirne gibi illerin
merkez veya ilçelerine taşıma izni
verebilmeli. Çok değil Halkalı’ya
gar sahası içinde üç otobüslük bir
yer yaratılırsa buradan saatte 6, iki
saatte 12 otobüs hareket ederek
Trakya’nın hemen tüm
yerleşimlerine ulaşım sağlayabilir.
Bunun için terminalden kalkış veya
belediye izni gibi hususlarda
engelleme yapılmamalı,
havalimanındakiyle yetinilmeli.
Bunun Gebze kısmı da olabilmeli.
Aynı şekilde buradan 3 perondan
iki saatte kalkacak 12 otobüs
buraya yönelik tüm ihtiyaçları
karşılayabilir. 

Bu kadarla da bitmiyor
Hızlı trenin geçtiği Kocaeli,

Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Konya
ve Ankara gar müdürlükleri de
sahaları içinde yerleri varsa aynı
hakkı kullanabilir. Denilebilir ki,
Eskişehir ve Konya gibi yerlerde
zaten var, bu hak kullanılıyor. Ben
de derim ki, evet ama bunlarda
kombine taşıma şartı var. Nasıl ki,
İstanbul Havalimanı’nda böyle bir
şart aranmıyor, buralarda da
aranmasın. 

Deniz limanları 
Benzer özellikleri deniz

limanları için de vermek mümkün.
Ancak denizyolu taşımacılığı daha
az yaygın olduğu için fazla örnek

bulunamıyor. Buna rağmen Yalova,
Bursa Güzelyalı ve Mudanya,
Bandırma gibi yerlerde liman
işletmecisinin kendi alanından
vereceği sefer izinleriyle B1 veya
D1 belgeli firmalarca iller arası
noktalara mesela; İzmir’e otobüs
taşımacılığı pekâlâ yapılmalı. 

Kolay ulaşım
Böylece pek çok noktadan

aktarma yoluyla diğer illere
otobüsle ulaşım imkanı doğar.
İnsanların hepsinin aynı otogara
koşma zorunluluğu ortadan kalkar.
Otogarların da yükü azalır,
yapılması hallerinde daha küçük
otogarlar yeterli olur. Herkes çok
sayıdaki inme ve binme
noktasından evine yakın, kendine
uygun olanı seçer. Otogara ulaşım
için zaman ve para kaybedilmez. 

Yol kontrolü esastır
Bu arada bazı otogar

savunucularının ‘evet, ama
otogarda polis kontrolü var,
diğerlerinde bu olmayacak’
dediğini duyar gibiyim. Bunu
gidin, İstanbul Havalimanı’ndan
yapılan taşımalar için de isteyin.
Bu arada çok sayıdaki B2 ve D2
belgeli otobüsün bütün seferleri
böyle bir kontrol olmadan
yapılıyor. Bırakınız, bundan tarifeli
seferler de faydalansın. Bütün
kontroller yollarda, tüm otobüslere
sık sık ve tavizsiz olarak yapılsın.
Bir şey daha: İnsanların
kendilerine uygun bölgelerden
kolayca otobüse erişip kolayca
seyahat yapma hakları çok daha
önemli. Bunu polis vs. gerekçesine
bağlayıp engellemek yerine bu
kontrolü başka nasıl yaparız diye
düşünmek daha doğru değil mi? ■
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Taşımalarda terminal şart mı? 

Tüm Özel Halk otobüsleri Birliği
Derneği (TÖHOB) 5. Olağan
Genel kurul toplantısı Pendik

Green Park otelde Türkiye'nin dört
bir tarafından Özel Halk otobüsleri
kurumlarını temsilen gelen
delegelerin katılımı ile
gerçekleştirildi.

Özulaş AŞ Başkanı Sedat Şahin'in
Divan Başkanı oldu. TÖHOB Genel
sekreteri Onur Orhon, açılış
konuşmasını yaptı.  Faaliyet ve
denetleme raporlarının

müzakeresinden sonra yönetim
oybirliği ile ibra edildi.

TÖHOB Başkanı İsmail Yüksel,
derneğin genel durumu hakkında
bilgi verdi. TÖHOB Başkan adayları
İsmail Yüksel ve Ercan Soydaş,
projelerinden bahsederek
delegelerden destek istediler. Yapılan
seçim sonucunda İsmail Yüksel 55 oy,
Ercan Soydaş 58 oy aldı. Ankara Özel
Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı
Ercan Soydaş TÖHOB yeni dönem
Başkanı oldu. ■

zeki.donmez@tasimadunyasi.com

Dr. Zeki
Dönmez

TÖHOB yeni Başkanı Ercan Soydaş oldu

TÖHOB YÖNETİM KURULU
ASİL LİSTESİ

Ercan Soydaş- Başkan (Ankara),
Göksel Ovacık (İstanbul), Niyazi
Göğer (Adana), Ahmet Erkan
(Kayseri), Fesih Kaya (Diyarbakır),
Kamil Akbaba (İstanbul), Ramazan
Çalan (Bursa),  Hasan Ateş
(Çanakkale), Selami Öztürk (Niğde)

Denetim Kurulu Asil Listesi
Hakan Giyik (Edirne ), Bülent

Bican (Bandırma), Faruk Daşdöner
(Isparta)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Hasan Basri  (Gaziantep), Hanifi
Kadife (Hatay), Yakup Çelik
(Osmaniye), Halil İbrahim Öcal
(Burdur), Mustafa Gölük
(Kastamonu), İlyas Küçükmidil
(Tekirdağ), Arap Ballı (Çorum),
Hasan Basri Kamalı (Kütahya),
Kıyasettin Akdeniz –(İstanbul)

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Rıza Kaya (Kayseri), Abuzer İçli
(İstanbul), Ersen Dalgın (Bursa)



Yeni Volkswagen
Crafter model
ailesinin okul ve
servis modelleri
Ekstra Uzun Şasi ve
Yüksek Tavanlı
olarak, 16+1 ve 19+1
koltuk konfigürasyonlarıyla
pazara sunuldu. Yeni Crafter,
245 bin TL’den başlayan
fiyatlarla satın alınabiliyor. 

%100 Volkswagen
Crafter ailesinin son üyeleri Yeni

Crafter Okul ve Servis modellerinin
tanıtımı amacıyla düzenlenen
etkinlikte bilgi veren Volkswagen
Ticari Araç Genel Müdürü Tolga
Senyücel, “Yeni Crafter, yüzde 100
Volkswagen. Tüm genleri
Volkswagen AG tarafından
oluşturuldu. Yeni Crafter’ın değişen
ve gelişen müşteri beklentilerini
karşılamaya yönelik çok uzun bir
hazırlık evresi oldu. Bu hazırlık
döneminde üretici tarafından
Crafter’ın en çok satıldığı
pazarlardaki üründen,
pazarlamadan ve satıştan sorumlu
ekipler Volkswagen AG’ye davet
edilerek, çalışma ve araştırmalar
yapıldı. Pazarların geri bildirimleri,
ihtiyaçları masaya yatırılarak, tüm
veriler harmanlanıp bugün
gördüğünüz yüzde 100 Yeni
Volkswagen Crafter ortaya çıkarıldı”
dedi.  

Hedef pazar payı…
Tolga Senyücel, “Volkswagen

Ticari Araç Türkiye olarak Crafter’ın
da dahil olduğu C-D segmentinde
daha önceki yıllarda yüzde 10’a
yakın bir pazar payına ulaşma
başarısını göstermiştik. Bu yılın geri
kalan 7 ayında ise ilk etapta
hedefimiz, ürünün pazar payını
yüzde 6-7 seviyelerine çıkartmak.
2020 yılında ise yıl sonu ürün
gamımıza katılacak yeni
versiyonlarımızla, güçlenerek, bu
segmentte arzu ettiğimiz yüzde
10’luk pazar payımıza tekrar
ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. 

44 yıllık tecrübe
Volkswagen Ticari Araç’ın 1949

yılından bu yana üretim yaptığını
söyleyen Tolga Senyücel, Crafter
segmentinde ise markanın 1975’ten
bu yana üretim yaptığını yani
yaklaşık 44 yıllık bir tecrübeye sahip
olduğu bilgisini vererek, “Bugün
burada, Crafter’ın Okul ve Servis
versiyonlarının tanıtımı amacıyla bir
araya gelmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz
üzere Crafter Pikap ve Panel Van
versiyonlarını geçen yılın ikinci
yarısında satışa sunmuştuk. Bu sene
ise Crafter Okul ve Servis
versiyonlarıyla, C-D segmentinde
varlığımızı güçlendirerek
hedeflediğimiz pazar payına
ulaşmayı arzuluyoruz” dedi.

İddialı geri dönüş
Volkswagen Ticari Araç

Pazarlama Müdürü Taner Kozlan,
pazardaki konumlarını Yeni
Crafter’la çok daha
güçlendireceklerine inandığını ifade
etti. Globalles�en dünyada ticaretin
son derece hızlı bir değişim içinde
oldug� unu, ticari hayatta kullanılan
metotların, iş yapış şekillerinin de
değişim gösterdiğini söyleyen
Kozlan, “Ticarette kalıcı olmak
isteyen markalar, değişen müs�teri
ihtiyaçlarına yönelik çözümler
sunmak ve onların beklentileri
dog� rultusunda ürünlerini dizayn
etmek zorundalar. Bu anlamda

otomotiv sektörü de hızlı bir
dönüs�üm içinde. Otonom araçlar,
elektrikli araçlar hayatımıza girmeye
başladı. Elektrikli Crafter aracı da
2022 yılında pazara sunma yönünde
çalışmalar sürüyor” dedi.  

Yeni Crafter ile büyük
hedeflere

Değişen müşteri ihtiyaçlarına en
uygun çözümleri yaratmaya
çalıştıklarını belirten Kozlan, “Daha
önceki yıllarda segmentin alt sınıfı
olan minibüs pazarında yüzde 25’lik
pazar payına ulaşma başarısı
göstermiştik. Şimdi öncelikli
hedefimiz, geçmiş yıllardaki bu gibi
başarıları, Yeni Crafter ile tekrar elde
etmek. Yeni Crafter’ın sahip olduğu
yeni özellikleri ve ürün gamı ile bunu
gerçekleştireceğine inanıyorum”
diye konuştu.  

Yeni Crafter
Yeni Crafter Okul ve Servis

modellerinin pazara sunulurken iki
ana unsurun göz önünde
bulundurulduğunu, konforlu ve
güvenli yolculukları hedeflediklerini
söyleyen Taner Kozlan daha sonra
Yeni Crafter’la ilgili detaylı bilgiler
verdi.

Ergo Comfort sürücü
koltuğu

Crafter’ın sürücü koltukları
müşteri istek ve beklentileri
doğrultusunda iki farklı model olarak
sunuluyor. Yeni Crafter’ın Highline
modelinde kendi segmentinde ilk
kez sunulan AGR Sertifikalı, 14 farklı
yöne ayarlanabilen, sırt, bel, baldır
desteği gibi birçok konforlu kullanım
özelliği sunan, sürücü ağırlığına göre
ayarlanabilir süspansiyonlu “Ergo
Comfort” adında sürücü koltuğu
bulunuyor.  

Comfortline ve
Highline

Yeni Crafter Okul ve Servis,
Comfortline ve Highline donanım
seviyelerinde satın alınabilecek.
Birçok güvenlik ve konfor özelliğinin
standart olarak sunulduğu
Comfortline donanım seviyesi
dışında, müşteri istek ve beklentileri
doğrultusunda oluşturulmuş.
Highline donanım seviyesinde ise
Composition Media radyo, Led
Farlar ve Led Gündüz Sürüş Farları
ile ErgoComfort Körüklü Sürücü
Koltuğu standart olarak sunuluyor. 

Güçlü motor 
Sınıfının en güçlü motoruna

sahip Yeni Crafter, 2.0 litre hacimli
turbo dizel motorla satışa sunuluyor.
Türkiye pazarında kendi
segmentinde ilk olan 2.0 litre hacimli
turbo dizel motor 177 PS güç
üretirken 410 Nm tork sağlıyor. 

Manevra kabiliyeti 
Yeni Crafter’da standart olarak

sunulan servotronik direksiyon,
şehir içinde kolay manevra yaparak
rahat kullanım ve park etmede
kolaylık sağlıyor. 

Onaylı üstyapı
Yeni Crafter’ın en önemli

özelliklerinden biri de üstyapı
çalışmalarının bizzat Türkiye’de
geliştirilmiş olması. Yeni Crafter’ın
üstyapı çalışmaları Doğuş Otomotiv
garantisi altında Türkiye’de
gerçekleştiriliyor. 

8 ileri otomatik vites 
Sınıfında yalnızca Yeni Crafter

tarafından sunulan 8 ileri otomatik
vites seçeneği, yakıt tüketimini
azaltan, hızlı ivmelenme sağlayan,
yumuşak ve sarsıntısız vites geçişi
sunuyor. Kullanım kolaylığı ve
sağlamlığı ile öne çıkan bu şanzıman
Yeni Crafter modellerini şehiriçi
yolculuklar için çok uygun bir araç
haline dönüştürüyor.

Sürücü destek
sistemleri

Yeni Crafter araçlarda İkincil
Çarpışma Önleme Asistanı, Rüzgar
Savrulma Asistanı, Yorgunluk Tespit
Sistemi, Şerit Takip Asistanı, Uzun
far asistanı, Hız sabitleyici güvenlik
donanımları mevcut.

Aerodinamik tasarım 
Highline donanımında standart

olarak sunulan LED farlar, yoğun

ışıklı ortamlarda dahi aracın çok
rahat fark edilmesini sağlayarak, yol
güvenliğini arttırıyor. Yeni Crafter’ın
bir önceki nesline göre yüzde 10
daha düşük olan hava sürtünme
katsayısı, yakıt tüketiminin
düşürülmesine katkı sağlıyor.

Yeni okul mevzuatına
uygun 

Yeni Crafter, okul servisleri
mevzuatında yapılan yeni
düzenlemelerle belirtilen tüm
güvenlik özelliklerine sahip; yolcu
koltuklarına entegre sensörler, araç
dışındaki kör noktaları gösteren üç
kamera, sınıfında tek olan otomatik
yükseklik ayarlı, üç noktadan gergili
emniyet kemeri bunların arasında
öne çıkan özellikler. ■
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Okul ve servis taşımacılarına yönelik tasarlanan Yeni Crafter pazara sunuldu 

2019’da Crafter satış hede: 1000

ZF şanzıman 
Taner Kozlan, ZF şanzıman

ile yakıt tüketiminde de çok
iddialı olduklarını söyledi:
“Segmentinde ilk 8 ileri tork
konventörlü otomatik vites
kullanıyoruz. Ticari araçta bu
segmentte bunu kullanan ilk
markayız. 100 yıllık Alman
şanzıman üreticisi ZF tarafından
geliştirildi. Sadece ticari araç için
üretildi, özellikle yüksek torklu
araçlarda çok iyi çözüm sağlıyor.
Sarsıntısız geçiş hissiyatı vererek
konforlu bir sürüş sağlıyor. Yakıt
tüketimi konusunda da çok
başarılı. Burada bu şanzımanla
çok iddialıyız, manuel vitesli
araçlara göre yakıt tüketimi
yarım litre daha düşük. Her
zaman otomatik vites çok yakar
algısı vardır. Bu şanzımanla bu
algı değişecek, buna inanıyoruz.
4 çeker konusunda da hemen
hemen ilk markayız. Zorlu
yollarda aracımıza ilgi büyük
olacak.”

Volkswagen Ticari Araç
Genel Müdürü Tolga
Senyücel:

“Bu yıl Crafter aracımızın
bulunduğu segmentte
yüzde 6-7’lik bir pazar
payı, 2020’de ise yüzde
10’luk pazar payı
hedefliyoruz” dedi.  

Erkan
YILMAZ

Yeni Crafter’ın Okul ve Servis versiyonları, Ekstra Uzun
Şasi ve Yüksek Tavanlı olarak, 16+1 ve 19+1 koltuklu… 

245.000 TL’den
başlayan fiyatlarla

Ticari araç kullanıcılarının
ihtiyaçları göz önünde
tutularak, bir önceki
versiyonu tamamen
geliştirilerek, yeniden
tasarlanan Yeni
Volkswagen Crafter;
teknoloji, güvenlik ve
konfor öğelerindeki
yeniliklerle dikkat çekiyor.
Hem iç hem de dış
tasarımındaki dikkat çekici
değişikliklerle sınıfının çok
ötesinde özellikler sunan
ve sınıfındaki standartları
yeniden belirleyen Yeni
Crafter, 245 bin TL’den
başlayan fiyatlarla satın
alınabiliyor.

Volkswagen Ticari Araç
Pazarlama Müdürü Taner
Kozlan:

“Yeni ürünümüzle ciddi
başarılara imza atacağımıza
inanıyoruz. Bu yıl bin adet,
2020’de ise 3 bin adetlik bir satış
hedefi belirledik. Ağustos ayında
tek çeker aracımızı, yılın
sonunda ise uzun şasi önden
çeker aracı pazara sunacağız.
Crafter müşterilerine takas
imkanı ve rekabetçi faiz oranları
sunacağız. Şu anda iki filo
müşterimize toplam 45 adetlik
satış gerçekleştirmiş
durumdayız. Ürünümüze gelen
talep ve gösterilen ilgi bizi
heyecanlandırıyor.”

Taner Kozlan

Tolga
Senyücel
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Thermo King 

Solar Panel Şimdi
Daha Güçlü
ThermoLite güneş panelleri, yakıt tüketimini ve

emisyonunu azaltırken akü ömrünü arttıracak
özellikleriyle kullanım maliyetini düşürüyor ve

işletme karlılığınızın artmasında önemli bir rol
oynuyor. Zorlu hava koşullarına ve suya dayanıklı
paneller, düşük ışık seviyelerinde bile akünün şarj
olmasını sağlayarak akü sorunlarını ortadan
kaldırıyor.

ThermoLite güneş panelleri geniş kullanım
seçenekleriyle her ihtiyacı karşılıyor. 12V 40W ve
110W modelleri soğutucu ünitelerde kullanılmak
üzere tasarlandı. Güneş panelleriyle kombine edilen
ünite, kargoyu koruyarak daha az enerji ve yakıt
tüketilmesini sağlıyor. ■

Iveco’dan Antalya’ya Yeni� Tesi�s 
IVECO’nun en eski yetkili servislerinden biri olan SAMKO Otomotiv sürekli olarak

kendini yenileyerek ağır vasıta segmentine daha iyi hizmet verebilmek için
Antalya-Burdur karayolu üzerinde yeni bir tesis yatırımı gerçekleştirdi. 
Açılış töreninde SAMKO YK üyesi Bilal Oktar, “Biz Iveco’nun güçlü geleceğine

inanıyoruz ve bugün yeni tesisimizi Iveco’nun en yeni ürünleri tanıtarak açmaktan
mutluluk duyuyoruz. 1950 m2 kare kapalı alanı ve 2200 m2’si açık alana sahip olan
tesis, 850 m2 servis alanı ile   aynı anda   15 araca hizmet verebilecek kapasitede.
Tesiste  27 kişi çalışıyor. Ayrıca, tesisin ön tarafında ayrıca araç teşhirine imkan veren
300 m2 modern kapalı showroom bulunuyor” dedi.  ■

Doktor Taşımacılık 
5 Iveco Stralis Çekici aldı

IVECO’nun İstanbul Anadolu yakası yetkili satıcısı
IVECO Otomotiv satışını gerçekleştirdiği 10 adet
Stralis AS440S48 T/P 3650 çekiciden 5 adedini

Doktor Uluslararası Taşımacılık İthalat İhracat
Ticaret firmasına törenle teslim etti. 

Teslimat törenine firma ortakları Murat Polat,
Arkın Kılıç, filo yöneticisi Müslüm Yalın, IVECO
Otomotiv  satış müdürü Korhan Yeşil ve  Iveco
Otomotiv Bölge Satış yetkilisi Mustafa Kaynar
katıldılar.

Firmanın, özellikle garanti şartlarının kapsamı
ve Toplam Sahip Olma Maliyeti konusunda sınıfının
en iyilerinden birisi olması sebebiyle İveco markasını
tercih ettiği belirtildi. ■

Tırsan, TAYSAD (Taşıt Araçları Tedarik
Sanayicileri Derneği) 41. Olağan Genel Kurul
Toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilen

Başarı Ödu� lleri Töreni’nde iki ödu� l birden aldı.
2018 Patent 1’incisi seçilen Tırsan, OİB (Otomotiv
Endu� strisi İhracatçıları Birliği) verileri sonucunda
ise 2018 İhracat Performans Kategorisi 2’ncilik
ödu� lu� nu� n sahibi oldu. 

TAYSAD (Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri
Derneği) 2018 18 Nisan Perşembe gu� nu�  TOSB
Sanayi Bölgesi TAYSAD Genel Merkez binasında
gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. On yılı aşkın
su� redir TAYSAD tarafından dağıtılan Başarı
Ödu� lleri; İhracat Performansı, Patent, Kurumsal
Sosyal Sorumluluk ve İhracat Artışı olmak u� zere
dört ayrı kategoride verildi. Tırsan, bu yıl da
törenden birden fazla ödu� lle döndu� . Patent
kategorisinde 1’inci olan Tırsan’ın ödu� lu� , T.C
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Mehmet
Fatih Kacır tarafından Tırsan Treyler Ar-Ge
Direktöru�  Tugay Yılmaz’a takdim edildi. ■

Tırsan, Patentte Birinci, 
İhracat Performansında İkinci

Tırsan, Bauma 2019'da 

Tu� rkiye treyler sektöru� nu� n 42 yıldır gu� venilir
lideri Tırsan, inşaat sektöru�  için özel olarak
geliştirdiği u� ru� nlerini ve tam u� ru� n gamını

Almanya’nın Mu� nih şehrinde 8-14 Nisan tarihleri
arasında du� zenlenen inşaat sektöru� nu� n en önemli
fuarı Bauma 2019’da sergiledi. Avrupa, Asya ve
Amerika’dan mu� şterileri ile bir araya gelen Tırsan,
fuarda iki yeni u� ru� nu� nu� n de lansmanını başarıyla
gerçekleştirdi.  Kaliteli ve verimlilik odaklı
u� ru� nleriyle 55’ten fazla u� lkedeki mu� şterilerinin ilk
tercihi olan Tırsan, fuarda lansmanını yaptığı
hidrolik du� menlenir Low-Bed K.SLH 3 ve ağır
taşımacılık için geliştirilen yu� ksek kaliteli ve çok
fonksiyonlu yeni platformu K.SPS H 4 ile bu� yu� k ilgi
topladı. ■

Tırsan’dan 

Modexpress’e 
15 Talson Treyler
Tu� rkiye’nin 42 yıldır gu� venilir lider treyler u� reticisi

Tırsan’ın bu� nyesinde yer alan Talson, uzun dönem
iş ortaklığı yaptığı Hollandalı Modexpress’e 15 adet

Talfix® donanımlı Talson Tekstil Taşıyıcı TGM TAL
teslimatı gerçekleştirdi.

Tırsan bu� nyesinde yer alan ve inovatif u� ru� nleriyle
gu� venli taşımacılıkta Avrupalı mu� şterilerin öncelikli
tercihi olan Talson, kaliteli ve yu� ksek teknolojiyle
donatılmış kutu treyler u� ru� n gamıyla Avrupa’nın hava
kargo taşımacılık segmentinin de pazar lideridir. Tekstil
taşımacılığının önde gelen firmalarından Hollanda
merkezli Modexpress, tercihini yine Talson’dan yana
kullanarak filosunu 15 adet Tekstil Taşıyıcı TGM TAL ile
gu� çlendirdi. Çok amaçlı alu� minyum yan panelleri Talfix®
ile tekstil taşımacılığında devrim yaratan TGM TAL,
sağlam yapısı ve gu� venilirliği ile öne çıkıyor. ■
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Şu anda geçmiş yılların aksine
ikinci el tarafında en düşük
stok seviyesine sahibiz. Talep
var, arz az. Bu durum ikinci el
araçların da değerlenmesini
sağlıyor. Sıfır ve ikinci el
arasındaki makasın
azalmasının pazara olumlu
yansıyacağı inancındayım.

Mercedes-Benz Türk’ün 2. el
yapılanması, 10’uncu yaşını
kutlamaya hazırlanıyor. 1

Mayıs itibariyle 2. el yapılanmasının
başına gelen Didem Daphne Özensel
ile bir araya geldik. Boğaziçi
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve
Siyaset Bilimi Mezunu Özensel,
kariyerine 1997 yılında Mercedes-
Benz Türk’te yönetici yetiştirme
programıyla başladı, daha sonra 1998
yılında Bayii Ağı Projesi’nde görev
aldı. 2007 yılında Bayii Ağı Geliştirme
Grup Müdürlüğü’ne atanan Özensel,
2012 yılından itibaren Mercedes-
Benz Türk Bayii Ağı ve İş Geliştirme
Direktörlüğü görevini yürüttü. Şubat
2019 itibarıyla mevcut direktörlük
görevine ilave olarak vekaleten 2.El
Kamyon ve Otobüs Satış
Direktörlüğü görevini de üstlenen
Didem Daphne Özensel, 1 Mayıs
2019 tarihi itibarıyla bu görevi
tamamen devraldı.

Didem Daphne Özensel ile hem
ikinci el ticari araç sektörünü hem
Mercedes-Benz Türk’teki iş yaşamını
hem de bundan sonraki hedeflerini
konuştuk. Didem Daphne Özensel ile
konuştukça gördük ki, bayii ağı
tarafında tecrübeye sahip olmak,
kendisine ikinci el sürecini
yönetmede çok önemli bir birikim ve
deneyim de sağlamış. 

Otobüs ve kamyon
pazarı

Özensel ile söyleşimiz, ticari araç
pazarını değerlendirerek
başladı:“Sıfır pazarında 2018’de
2017’ye göre yüzde 36 daralma
yaşandı. Bu daralmaya rağmen
Mercedes-Benz Türk 2018 yılında 4
bin 493 adet kamyon ve 263 adet
otobüs satışı ile liderliğini korudu.
Sıfır pazarında yaşanan daralma
ikinci el pazarını da etkiledi. Biz de
bu daralmadan payımızı aldık.
2018’in ilk üç ayında, aslında böyle
bir daralma görmedik. Mayıs
sonrasında başlayan kur
dalgalanması ile birlikte hepimiz bir
duraklama yaşadık. Geçtiğimiz yılı
ikinci el otobüste 130, kamyonda da
651 satış ile kapattık. İhracat
seviyemiz ise 11 otobüs, 35 kamyon
şeklinde oldu. İhracat yaptığımız
ülkeler arasında Ukrayna,
Macaristan, Hollanda, Romanya,
Bulgaristan, Polonya, Makedonya ve
Bosna Hersek var.” 

En düşük stok seviyesi
Özensel şu anda otobüste en

düşük stok seviyesine sahip
olduklarını belirtti. İkinci el ve sıfır
arasındaki makasın da kapanacağını
düşünüyoruz. Şu an talep var, ama
arz az. Bundan dolayı otobüs
pazarında ikinci el fiyatlarının
yükseldiğini görüyoruz, daha da
yükseleceğini düşünüyoruz. Bu, sıfır
araç almak için de bir imkan
oluşturacak” dedi. 

Üç ayda 35 otobüs,
286 kamyon 

2019’un ilk üç ayını da
değerlendiren Didem Daphne
Özensel, “Benim bereketli geldiğimi
söylüyorlar. Bu yılın ilk üç ayı geçen
yıla göre daha hareketli geçti. İlk üç
ayda kamyonda 286 adet, otobüste
35 adet satış yaptık. KDV’nin de
yüzde 1 olması pazarı olumlu
etkiledi. Özellikle Şubat ve Mart ayını
çok hareketli geçirdik. Hareketliliğin
devam edeceğini, özellikle turizm
tarafında işler iyi gittikçe otobüs
alımlarının artacağını ve bunun da
yeni araç alımlarına yansıyacağını
düşünüyoruz” diye konuştu.  

Sahada uygulamak
istedim

İkinci ele yönelik görevi
kendisinin istediğini belirten
Özensel, “Bayii ağı görevini 2009’da
devraldım. Bayii geliştirme ve
raporlama birimlerini kendim
kurdum. Bir bayinin bütün
fonksiyonlarını yönetiyordum.
Bugüne kadar hep arka planda

kurmaylık yapıyorduk, süreçleri
kurguluyorduk. Doğru eğitim, doğru
süreçler, doğru donanımlarla,
müşterilere iyi hizmet vermek için
bayilerinizdeki personeli eğitiyor,
sahaya hazırlıyorduk. Ben de kendi
yaptıklarımı sahada uygulamak
istedim. BusStore ve TruckStore,
Mercedes-Benz Türk’ün şubesi
olarak aslında bir bayi gibi çalışıyor.
Bu görevle, söylemlerimi kendim
uygulamayı istedim. Erkek egemen
bu sektörde, bir kadın yönetici olarak
Mercedes-Benz Türk’te bu göreve
atanmış olmam vesilesiyle kadınların
bu kulvarda da önünü açmış
olduğumuza inanıyorum. 

Doğru kurgulanmış yapı
10 yıllık süreçte, BusStore ve

TruckStore yapılanmalarının çok
doğru kurgulandığını belirten Didem
Özensel, “Bu görevi üstlenirken bana
‘doğru bir zaman mı’ diye soranlar
oldu. Bazen bu durumlar iyi bir fırsat
ve iyi bir tecrübe imkanı da verir.
Bayiler ikinci ele çok destek
veriyorlar. Her ay bayilerimiz ile
pazarı konuşup aylık hedeflerimizi
birlikte belirliyoruz. Son üç aydır çok
iyi performans elde ettik. Bana çok
destek verdiler. İlk başta operasyonu
anlamaya çalıştım. Operasyon
kurgusu çok güzel oluşturulmuş.
Sayın Osman Nuri Aksoy, 10 yıl
boyunca bu operasyonu çok iyi, çok
güzel kurgulamış. Ben, bunun
üzerine neler yapabilirime yönelik
bir program yaptım. Nerelerde fark
yaratabiliriz buna baktık, ihracat öne
çıktı. Kamyonda, inşaat araçlarında
çok önemli bir potansiyel var” dedi. 

Kamyon ihracatında
ışık var

Farklılıklar getirmek istediğini ve
bu yönde çalışmalara da başladığını
belirten Özensel şunları söyledi:
“Mercedes-Benz Türk olarak her
zaman hedeflediğimiz gibi yine
ilklere imza atacağız. Özellikle de
ihracat konusunda ‘bekleyin görün’
diyeceğim. İlk çalışmalarımız satışa
dönüşmeye başladı. Geçen yıl 38
adet kamyon ihraç etmişiz. Bu yıl ilk
üç ayda 23 adet kamyon ihraç ettik, 2
adet de otobüs ekledik bu ihracata.
Kamyonda ihracat seviyesi
satışımızın yüzde 10’u. Geçen yıl
yüzde 5’iydi. Hedefimiz, özellikle
kamyon tarafında, çok daha fazla
ihracat yapmak. İnşaat
kamyonlarında böyle bir ışık var.
Kamyonda sosyal medyayı iyi
kullanmak zorundasınız. Nihai
müşteriyi bulmak kolay değil. Hedef
pazarları belirledik. İyi
kurguladığınızda fırsatlar var. İkinci
elde sosyal medya hesapları açtık,
çok büyük bir ilgi gördü.”

Oyunu tekrar
kurgulayacağız

Mercedes-Benz Türk ikinci el
yapılanmasının 10 yılı geride
bıraktığını ve bu süreçte pazarı
kurgulayan en önemli aktör
olduğunu belirten Didem Daphne
Özensel, “Pazardaki daralmanın ve
kurdaki değişimin ardından oyunun
tekrar kurgulanması gerektiğini
düşündük. Bu süreçte doğru fiyattan
alıp, doğru fiyattan satmak gerekiyor.
Şu an yeni, temiz bir sayfa açıyoruz.
Ticareti yeniden kurgulayabiliriz.
Bizim yeni iş modelleri konusunda
birtakım kurgularımız var. İhracat
kanalları açma ve eko sistemi farklı
kullanma düşüncelerimiz var.
İnşallah bu düşüncelerimiz
gerçekleşir. 

Takasa araçlar alacağız. Alt takas
çalışmaları da olabilir. Otobüs
satışlarının yüzde 50’sini, kamyon
satışlarının yüzde 60’ını Mercedes-
Benz Finansal Hizmetler finanse
ediyor. 10 yaşa kadar tüm araçların
finansmanı yapılabiliyor. Biz,
piyasada fiyat nerede doğru yeri
buluyorsa oraya yöneleceğiz. Stok
seviyelerinin çok düşmesi de sıfır
araçlarının satışına olumlu
yansıyacak” diye konuştu. 

Sadece ürün satmıyoruz
Didem Daphne Özensel, müşteri

memnuniyetine çok önem
verdiklerini vurguladı: “Biz sadece
ürün satmıyoruz. Hizmet satıyoruz,
güven satıyoruz, değer satıyoruz.
Müşterilerimize özel garanti
hizmetleri sunuyoruz.  Bizden
kaynaklı oluşabilecek sorunların her
zaman arkasında duruyoruz.
Herhangi bir arıza ve sorunda
müşterilerimizin 7/24
arayabilecekleri bir iletişim hattımız
(444 62 44) bulunuyor. CRM ve
müşteri ilişkileri, müşteri yönetimi
konusunu daha da güçlendirmek ve
müşteriyi daha iyi takip edecek bir
fonksiyona ihtiyaç olabilir. 21 kişilik
çok çalışkan, çok istekli bir ekibim
var. Herkes çok pozitif, o yüzden çok
şanslıyım. Herkes canla başla bu
şirketi daha da ileri götürmeye
çalışıyor.”

Küçülmeyi de,
büyümeyi de biliyoruz

Didem Daphne Özensel,
pazardaki bütün zorluklara rağmen
konumlarını korumaya özen
gösterdiklerini belirterek, “29
bayimiz ve 11 yatırımcımız var. Bu
ortaklarımızdan hiçbirini
kaybetmeden yolumuza devam
ediyoruz. Küçülmeyi de, büyümeyi
de biliyoruz. Bayi yönetim tarafında
bayilerimize her zaman danışmanlık
yapıyoruz. Çalışmalarımızı hep
birlikte kurguluyoruz. Konumumuzu
koruma safhasındayız. Bu dönemi de
atlatacağız hep olduğu gibi.”

Mercedes-Benz Türk
kariyeri 

Didem Daphne Özensel,

Mercedes-Benz Türk kariyerine
başlama süreci ve öncesini şu şekilde
anlattı: “Ailem Türkiye’den
Almanya’ya gittiğinde bir
yaşındaymışım. 20 yıl kadar
Almanya’da yaşadım. Siyaset bilimi ve
ekonomiye ilgim vardı. Üniversite
eğitimimi Türkiye’de ve Boğaziçi
Üniversitesi’nde görmek istedim.
Uluslararası İlişkiler ve İşletme
Bölümüne girdim. Okulu 3 yılda
bitirdim. 1997 yılında mezun olunca

birçok bankaya iş başvurusu yaptım. 
O dönemde Mercedes yönetici

adayı arandığına yönelik, Almanca
tam sayfa bir ilan çıktı. Ben bu işe de
başvurdum. Bu süreç uzun sürdü. İlk
gün birçok sınavdan geçtim. Ertesi
gün geri kalan 12 kişiyi mülakata
çağırdılar. 10 kişilik juri mülakat yaptı
ve 3 kişi işe başladık. 11 aylık süreçte
bir sürü birimde, her alanda çalışma
fırsatı buldum. Daha sonra bayi ağını
yeniden yapılandırma projesine
başladık ve buraya kadar geldik.” ■

Mercedes Benz Türk 2. El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Daphne Özensel: 

52 yıldır Türkiye’deki
faaliyetlerine aralıksız devam
eden Mercedes-Benz Türk’ün
ana şirketi Daimler AG; global
olarak üç şirketten oluşacak
yeni bir kurumsal yapıya
geçiyor.

Daimler’in yeni yapılanmasına
göre; Otomobil ve Hafif
Ticari Araç grubu,

“Mercedes-Benz AG”, Kamyon ve
Otobüs grubu, “Daimler Truck AG”
ve Daimler Finansal Hizmetler
grubu ise “Daimler Mobility AG”
şirketleri altında toplanacak. 

Bu değişim stratejisi
kapsamında Türkiye’de de iştiraki
olan diğer ülkelerde olduğu gibi yeni
bir yapıya gidilerek; Otomobil ve
Hafif Ticari Araçlar ile Kamyon ve
Otobüs gruplarının faaliyetleri 2 ayrı
şirket yapısı altında devam edecek. 

Otomobil ve Hafif Ticari
Araçlara ilişkin faaliyetlerin
yürütülmesi için, 9 Nisan 2019’da
resmi olarak kurulan “Mercedes
Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler
AŞ”, Türkiye’deki faaliyetlerine
01.01.2020 itibarıyla başlayacak.
Mercedes-Benz Türk AŞ. ise
Kamyon ve Otobüs faaliyetlerinden
sorumlu olmayı sürdürecek.
Mercedes-Benz Türk Finansal

Hizmetler A.Ş. ise bugünkü gibi
bağımsız bir şirket olarak
Türkiye’deki müşterilerine araç
alımlarında finansman hizmeti
vermeye devam edecek. 

Şirketin bu stratejik yeniden
yapılanması, “Project Future” olarak
adlandırılıyor.

Mercedes-Benz Türk İcra
Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Ana
şirketimiz Daimler AG’nin başlatmış
olduğu Project Future değişim
programı kapsamında, biz de yeni
yapılandırma için sene başından
beri çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Bize daha fazla iş özgürlüğü
sağlayan, pazara ve müşterilerimize
odaklanmamıza daha çok fırsat
veren ve işimizin başarısına
tamamen odaklanmamızı sağlayan
bu dönüşüm hem markamız, hem
müşterilerimiz, hem de
tedarikçilerimiz için geleceği
tasarladığımız bir yolculuğun
başlangıcı olacak” dedi. ■

Mercedes-Benz Türk

Süer Sülün

Yeniden yapılanıyor

Erkan Yılmaz, Didem
Daphne Özensel ile
röportajını Mercedes-Benz
Türk Hadımköy’deki 2. el
merkezinde yaptı.

İkinci ele talep var, arz az
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Tırsan’dan 

Modexpress’e 15 Talson
Treyler Teslimatı 
Tu� rkiye’nin 42 yıldır gu� venilir lider treyler u� reticisi Tırsan’ın bu� nyesinde yer

alan Talson, uzun dönem iş ortaklığı yaptığı Hollandalı Modexpress’e 15 adet
Talfix® donanımlı Talson Tekstil Taşıyıcı TGM TAL teslimatı gerçekleştirdi.

Tırsan bu� nyesinde yer alan ve inovatif u� ru� nleriyle gu� venli taşımacılıkta
Avrupalı mu� şterilerin öncelikli tercihi olan Talson, kaliteli ve yu� ksek teknolojiyle
donatılmış kutu treyler u� ru� n gamıyla Avrupa’nın hava kargo taşımacılık
segmentinin de pazar lideridir. Tekstil taşımacılığının önde gelen firmalarından
Hollanda merkezli Modexpress, tercihini yine Talson’dan yana kullanarak filosunu
15 adet Tekstil Taşıyıcı TGM TAL ile gu� çlendirdi. Çok amaçlı alu� minyum yan
panelleri Talfix® ile tekstil taşımacılığında devrim yaratan TGM TAL, sağlam yapısı
ve gu� venilirliği ile öne çıkıyor. ■

Ford Trucks, Suudi Arabistan’daki bayisi Al-
Jazirah Vehicles Agencies Company (AJVA)
aracılığıyla 100 adet 2019 model 6x4 Ford

Trucks’ı ülkenin önde gelen müteahhitlik ve yol
inşaatı şirketi Saad Saeed Al-Saadi & Sons’a teslim
etti. 

Damperlerin kamyonlara montajının
gerçekleştirildiği Arabian Metal Industries genel
merkezinde düzenlenen teslimat töreninde
konuşan Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı
Serhan Turfan, Ford Trucks’ın Orta Doğu
pazarındaki büyümesine önemli katkı sağlayacak
bu büyük çaplı teslimata ilişkin değerlendirmesinde
şunları kaydetti: “Suudi Arabistan’da 100 adet 2019
model 6x4 Ford Trucks’tan oluşan en büyük
teslimatımızı gerçekleştirdik. Ford Trucks’ı tercih

ettikleri için Saad Saeed Al-Saadi & Sons’a ve bu
teslimatın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı
Suudi Arabistan bayimiz AJVA’ya teşekkür
ediyorum.” ■

“Sınırları Aşan” 
Arkas Lojistik’e Ödül
Arkas Lojistik, bu yıl dördüncü kez
düzenlenen Yılın Lojistikte Başarı
Ödülleri’nde “Sınırları Aşan Lojistik
Ödülü”nü aldı. 

Türkiye'nin önde gelen lojistik yayınlarından
UTA Dergisi tarafından bu yıl 4.'sü
gerçekleştirilen Ekonomi ve Lojistik Zirvesi,

kamu ve lojistik sektörünü bir araya getirdi.
Dünyadaki gelişmelerin ele alındığı zirvenin ana
başlığı ise Ekonomide Gelecek Perspektifleri ve
Lojistik Sektörü oldu. 

Yurtdışı yatırımları ve yurtdışı ofisleriyle Türk
lojistik sektörünü uluslararası arenada temsil eden
Arkas Lojistik “Sınırları Aşan Lojistik” ödülünü
almaya hak kazandı. Wyndham Grand İstanbul
Levent Otel’de düzenlenen törende Arkas Lojistik
adına ödülü Genel Müdür Yardımcısı Serhat
Kurtuluş aldı. 

Türkiye’de İzmir, İstanbul, Bursa, Mersin,
Ankara, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Samsun,
Trabzon, iskenderun' daki ofislerimizde 1300
çalışanıyla hizmet veren Arkas Lojistik, yurtdışında
ise Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan,
Azerbaycan, Çin  ve Yunanistan’da bulunan
ofislerinin yanı sıra dünyanın diğer önemli ticaret
merkezlerinde de ortakları ile faaliyet gösteriyor. ■

Ford Trucks’tan 

Suudi Arabistan’a 100 adet 6x4

Otopratik Mağazalarında 

İş Mükemmelliği Garanti Altında

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa’nın binek ve hafif ticari araç sahiplerine servis hizmeti
veren mağaza zinciri Otopratik, teknik personelinin sürekli gelişimi için Brisa
Akademi’nin sunduğu Teknik Servis Eğitimi’nden yararlanıyor. Üç aylık periyotlarda

verilen eğitim programında iş güvenliği, müşteri yaklaşımları ve teknik konulara yer
veriliyor. 

Otopratik oto servis noktalarında sunulan üstün hizmet, müşteri deneyiminin
sürekliliğine odaklanıyor. Ayrıca mobil uygulama üzerinden sunulan ödüllü yarışma ile
eğitimde sunulan bilgilerin taze kalması sağlanıyor. Böylece Otopratik, müşterileri için
mükemmel bir hizmet deneyimi sağlarken teknik ekibinin mesleki gelişimine de katkıda
bulunuyor. ■

ZF, Yeni Nesil 
Mobilite çözü� mlerine
yatırım yaptı
ZFFriedrichshafen AG, 2018 mali

yılında satışlarını artırdı. Kur farkı

etkilerinden, birleşme ve satın alma
faaliyetlerinden arındırılmış olarak,
yaklaşık yüzde 6 artışla 36,9 milyar avroya
ulaşıldı. Du� zeltilmiş FAVÖK marjı yüzde
5,6 oldu. ZF, Aralık ayı sonu itibariyle
du� nya çapında toplam 148 bin 969
personel istihdam ediyor. ZF, Yeni Nesil
Mobilite stratejisi ile insanlara gu� venli,
temiz ve uygun fiyatlı mobilite sağlama
hedefini su� rdu� ru� yor. ■

Treyler Sanayicileri Derneği’nin
(TREDER) Olağan Genel Kurulu 17
Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

Yalçın Şentürk TREDER’in yeni başkanı
olurken, Başkan Yardımcılığı’na Rıza Akgün
ve Kaan Saltık seçildi. 9. Olağan Genel
Kurul’da 2018 faaliyetleri ile ilgili olarak Genel
Sekreter Ayhan Eryazar, üyeleri bilgilendirdi.
Mali tabloların oybirliği ile ibra edilmesinin
ardından bu yıl içinde yapılacak çalışmalar
masaya yatırıldı.  

TREDER Yönetim Kurulu Başkanlığı
sürecince çok verimli bir dönem
geçirdiklerini dile getiren Kaan Saltık,
“TREDER ailesinin ortak bir hedefi, sektörü
ileriye götürmektir. Bunu da birbirimizle
rekabet ederek yapıyoruz. Rekabet iyidir ve
bizleri çok daha ileriye götürecektir” dedi. ■

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

• Yalçın ŞENTÜRK (Başkan)
• Selçuk Kaan SALTIK (Başkan
Yardımcısı)
• Rıza AKGÜN (Başkan Yardımcısı)
• Seyit ARSLAN
• Ali İhsan ÇULHA
• Fuat ERDEM
• Fatih MARAŞ

DENETİM KURULU ÜYELERİ

• Serdar DURMAZ
• Halil TOPRAKKALE
• Hasan RAMAZAN

Schmitz Cargobull,
TREDER üyesi oldu

TREDER ailesine son olarak Schmitz
Cargobull da katıldı. Adapazarı’nda 2017
yılında üretime başlayan Schmitz

Cargobull, tenteli treyler ve frigorifik treyler
üretimi yapıyor.

Schmitz Cargobull  Fabrika Müdürü Turan
Yakın, üyelikle ilgili şunları söyledi: “Sektörde
bizim gibi üretici firmalara daha yakın olmak,
sektör ile ilgili  sorun ve yenilikleri, sektör içindeki
firmalar ile beraberce paylaşmak adına üye olduk.
Ülkemiz içerisinde sektörün gelişmesine her türlü
katkı sağlayabilecek çalışmaların içinde olmayı,
sektör hedef ve gelişmesinde söz sahibi olmayı
hedefliyoruz. Beklentilerimiz yüksek. İlk genel
kurulda diğer üreticilerin göstermiş olduğu sıcak
karşılamadan çok memnun olduk.” ■

TREDER’in yeni başkanı
Yalçın Şentürk oldu
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CRD Lojistik 
MAN’ı tercih etti
MAN’ın Ankara Akyurt’taki tesislerinde MAN Kamyon ve

Otobüs Ticaret AŞ Araç Teslimat Sorumlusu Abdullah
Kavrak’ın ev sahipliğinde düzenlenen teslimat

töreninde, CRD Lojistik’ten Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Doğmuş, Şantiye Sorumlusu İsa Dönmez ile Engin Kuran, Cevat
Kaba ve Mehmet Maşa da hazır bulundular.

MAN’ı tercih etmelerinde, Alman teknolojisinin getirdiği
üstün özellikleri, mühendisliği, güçlü yapısı, zorlu şartlarda
gösterdiği yüksek performans ve yakıt tasarrufu olduğunu
belirten Mehmet Doğmuş, “Satış sonrası hizmetlerde sunulan
kapsamlı bakım ve garanti paketleri incelendiğinde de, ileriye
dönük önemli ekonomik avantajlar bulunuyor. Tüm bu
ayrıcalıklar da, 5 çekicilik yeni yatırımımızda tercihimizi
MAN’dan yana kullanmamızı sağladı” açıklamasında bulundu. ■

İhracat sayıları
“Mart ayı taşımacılık

sayıları üzerinden yapılan
genel bir değerlendirmeye
göre, ihracat yaptığımız başta
Almanya yüzde 4, İtalya
yüzde 15 ve Fransa yüzde 6
olmak u� zere taşıma sayıları
(toplamda yüzde 1) du� ştü.
Tu� rki Cumhuriyetlere ve
Rusya Federasyonu’na
yapılan ihracat taşımaları ise
önemli derecede arttı. 

Orta Doğu u� lkelerinde ise
Irak’a ve Suriye’ye taşımalar
artmış olmasına rağmen
başta İran’a yüzde 20 ve
Körfez u� lkelerine yapılan
taşıma sayıları ciddi
oranlarda du� şu� ş
gösterdi. Ancak bu
bölgeye yapılan
ihracat taşıma
sayılarında Ocak-
Mart toplamında
geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde
5 artış yaşandı.

İthalat sayıları
İthalat

taşımalarında;
Avrupa u� lkelerinden
yüzde 9 du� şu� ş,
Ortadoğu
u� lkelerinden ise
yüzde 36 du� şu� ş
olmasına rağmen
BDT ve Orta Asya
u� lkelerinden yüzde
24 oranında artış

olması dikkat çekiyor. İthalat
taşımalarında Ocak-Mart
toplamında da yaşanan
yüzde 11 du� şu� ş,
taşımacılarımızın dönu� ş
yönu� nde çok ciddi sorunlarla
karşılaştığının göstergesidir.
Bu du� şu� ş özellikle Avrupa
u� lkelerinden boş dönu� ş
sayılarının toplamda yüzde
30’a yakın ciddi bir oranda
artmasına sebep oldu.
Yabancı araçların Avrupa
u� lkelerinden Tu� rkiye’ye boş
giriş sayıları yüzde 74
oranında arttı. Ocak-Mart
2019 döneminde sadece
Avrupa’dan 30 bine yakın
yabancı araç u� lkemize yu� k
almak u� zere boş giriş yaptı.

Sayılarla…

UND’nin derlediği
verilere göre; Tu� rk
araçlarının geçen yılın Mart
ayında 102 bin 82 adet olan
ihracat taşıma sayıları 2019
yılı Mart ayında 4yüzde artış
ile 106 bin 169 adet oldu.
Ocak-Mart toplamında ise
Tu� rk araçlar geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 1
du� şu� şle ilk 3 ayda 298 bin 185
adet ihracat taşıması
gerçekleştirdiler. Yabancı
araçlar da yüzde 1 du� şu� şle 32
bin 527 adet oldu. Ocak-Mart
toplamında ise yabancı
araçlar geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 2

du� şu� ş ile ilk 3 ayda 83.874
adet ihracat taşıması
gerçekleştirdiler.

Tu� rkiye’nin ihracat
taşımasında, Tu� rk ve Yabancı
araçlar genel toplamında
geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde1 du� şu� ş ile
382.059 adet ihracat taşıması
gerçekleştirilmiş oldu.
İhracat taşımalarımızın
yüzde 78 Tu� rk, yüzde 22 ise
Yabancı araçlarca taşındı. 

Boş giriş ve transit geçiş
2019 yılının ilk 3 ayında,

Tu� rk araçları boş dönu� ş
sayılarında yüzde 2 artış
yaşamalarına karşın yabancı
araçlar Tu� rkiye’ye boş girişler

sayılarını yüzde 32
oranında artırdılar. 

Transit
taşımaları u� lkemiz
u� zerinden yapan
araçlarda,
yoğunluğun İran’da
olduğu dikkat
çekiyor.
Almanya’nın da
Tu� rkiye’yi transit
gu� zergâh olarak
kullanmaya
başladığı dikkat
çekiyor. Tu� rk
araçları transit
olarak yoğunlukla
Irak’a ve
Azerbaycan’a
taşıma
gerçekleştiriyor. ■

UND’den İthalat, ihracat değerlendirmesi

UND, Mart ayı uluslararası taşımacılık sürecini
değerlendirdi… Uzman Berkalp Kaya’nın
hazırladığı araştırmayı biz de sayfamız el
verdiğince özetleyerek okurlarımıza
aktarıyoruz. Raporun tümünü
www.tasimadunyasi.com adresinden
okunabilir.

UND’den yapılan açıklamada:
İcra Kurulu Başkanlığı
görevini yürüten Erman Ereke

24.04.2019 tarihi itibariyle görevinden
ayrıldı. Kendisine bu süreç zarfında
göstermiş olduğu gayret ve vermiş
olduğu hizmetler dolayısıyla
sektörümüz adına teşekkür ederiz.

UND İcra Kurulu Başkanlığı
görevine 06.05.2019 tarihi itibariyle
Alper Özel atanmıştır. Ayrıca,
Derneğimiz organizasyon şemasında
Strateji ve İş Geliştirme Başkanlığı
görevi oluşturulmuş olup bu göreve
Nejat Fatih Şener atanmıştır.

Sayın Alper Özel ve Sayın Nejat
Fatih Şener’e atanmış oldukları yeni
görevlerinde başarılar diler ilgili
atamaların sektörümüz adına hayırlı
olmasını temenni ederiz.  ■

UND yeni yöneticiler atadı

Fatih
Şener 

Alper
Özel

Netlog araçları 

Darüşşafaka için yollarda

Netlog, bu kez 156 yıldır
eğitimde fırsat eşitliği
misyonuyla faaliyetlerini

sürdüren Darüşşafaka
Cemiyeti’ne destek için yollara
çıktı… Darüşşafaka
Cemiyeti’nin 26 Mayıs’taki sınav
duyurusunu
araçlarına taşıyan
Netlog, böylece
küçük yaşta
ebeveyn kaybı
yaşamış, maddi
durumu yetersiz
yetenekli
öğrencilerin 8 yıl
boyunca ücretsiz
olarak eşitlikçi ve
akılcı bir eğitim
almasına katkıda
bulunuyor. 

Netlog’un ilk

olarak Adana, Gaziantep,
Ankara ve Samsun bölgelerinde
görev yapacak 10’a yakın
aracının arka kısımları
Darüşşafaka Cemiyeti’nin sınav
duyurularını taşıyan afişlerle
kaplandı. ■

2019 yılı içinde toplam 50
araç alımı planlanan
işbirliği kapsamında 17
adet MAN TGE’den
oluşan ilk teslimat,
düzenlenen özel bir
törenle gerçekleştirildi.

MAN Kamyon ve
Otobüs Ticaret AŞ
Otobüs Bölge

Koordinatörü Önsel
Demircioğlu’nun
evsahipliğinde MAN’ın
İstanbul İkitelli’deki
tesislerinde düzenlenen
törene, Turex Turizm Yönetim
Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Celal Kalkan, Yönetim Kurulu
Üyesi Veli Kalkan, Özgür
Kalkan, Filo Müdürü Serdal
Karnal, Satın Alma Müdürü

Ahmet Memiş, Turizm
Operasyon Müdürü Tolga
Sayın, Garaj Yöneticisi Ali
Gürpınar ile araç kaptanları
katıldı. Düzenlenen törende,
ilk etapta 17 adet MAN TGE
minibüs Turex’e teslim edildi.

Turex Turizm YK Üyesi ve
Genel Müdürü Celal Kalkan,
“Önceliğimiz mutlak kalite ve
yüksek standartlardır. Bu
yaklaşımımız sunduğumuz
hizmetlerde olduğu gibi,
gerçekleştirdiğimiz yatırımlar
ve satın almalar için de
geçerlidir. Bu nedenle ileri
teknolojisi, kalitesi ve sunduğu
konforla öne çıkan, satış
sonrası hizmetler ve işletme
maliyetlerinde avantajlar
sunan MAN’ın hafif ticari
araçlardaki markası TGE’yi
tercih ettik” dedi.  ■

Turex Turizm 50 Man TGE 
yatırımı yaptı
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