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Otogarda kararı
ortak alalım 
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Başkan Ekrem İmamoğlu,
otopark hizmetleri Meclis
kararıyla İSPARK AŞ'ye

devredilen İstanbul Otogarı'nda
incelemelerde bulundu. Esnaf ve
vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği
Ekrem İmamoğlu, ilk olarak İstanbul
Otogarı’nı işleten AVTER şirket
yöneticileri ve sektör temsilcileri ile
bir araya geldi. 

AVTER Yönetim Kurulu Başkanı
Ayten Öztürk: “Burada daha kaliteli
hizmet verilebilmesi için gerekli
dönüşüme hazırız.”

TOFED Genel Başkanı Birol
Özcan, daha iyi hizmet verilebilmesi
için ortak çalışmalar yapılabileceğini
söyledi.

TOBB Sektör Meclisi Başkanı
Mustafa Yıldırım: “Daha uzun vadeli
projeler için biz sizinle birlikte
çalışacağız.” 

UATOD Başkanı Mehmet
Erdoğan: “Buranın taşınması
gündemde tutuluyor, burada herkes
‘biz ne olacağız’ diyor.” 

TOFED Genel Sekreteri Mevlüt
İlgin: “İstanbul Otogarı ile ilgili
kararlar alınırken, sektör
temsilcileriyle görüşülmesini
istiyoruz.”

Fonksiyon değişimine
ihtiyaç var

Başkan Ekrem İmamoğlu:
"Bayrampaşa Otogarı'ndaki
aktörlerle ortak masamız olacak.
Buranın ve İstanbul'un şehirlerarası
geleceğini beraber üreteceğiz. Bunda
çok netiz. 

Akla ve bilime peşkeş
çekeceğiz

Bu güzel otogarı biz akla ve bilime
peşkeş çekeceğiz. Biz, burayı bilim,
Ar-Ge ve teknokent merkezine
dönüştürmek istiyoruz. Otogarı,
İstanbul'un önümüzdeki 30-40 yılını
iyi hesaplayarak, daha kalıcı bir
noktaya yerleştirmek istiyoruz. Bu
hem Harem hem Bayrampaşa için
geçerlidir. 

Mevcut durumu görünce burada
alınacak önlemler birkaç cümleye
sığmaz. Sıralasam sayfaya sığmaz.
Belli ki yıllarca ihmal edilmiş. Böyle
bir sisteme hiç kimse evladını
yollayıp, 'Otobüse bin, orada in seni
alayım' demez. Böyle sistemde
otobüsçü de hizmet edemez. Burası
artık fonksiyonunu yitirmiş.” ■

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

● Herkesin ortak fikri, hem Bayrampaşa
hem Harem otogarlarının şehir dışına,
ana ulaşım akslarına hâkim, raylı sistemlerle
de buluşan bir düzenekte yerleştirilmesidir. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ziyaretinde açıkladı:
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● Otogarı biz akla ve bilime peşkeş
çekeceğiz. Biz, burayı, Ar-Ge ve
teknokent merkezine dönüştürmek
istiyoruz. 2 yıl içinde taşıyacağız.
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Aslan Uzun, TEMSA’nın 
Yönetim Kurulu Temsilcisi
ve CEO pozisyonuna atandı

Temsa’da Yönetim Değişikliği

Servisçilerin İstanbul Çalıştayında öne çıkan sorunları ele aldı 

Sensör ve kamera
yeni araçlarda uygulansın

İzmir ve Ankara’nın ardından İstanbul’da bir araya gelen servisçiler sorunla-
rını masaya yatırdı. Servisçilerin en önemli gündem maddesi sensör, kamera
ve üç noktalı emniyet kemeri zorunluluğu ile ilgili oldu. Servisçiler 3 Eylül

2019’a kadar ertelenen bu zorunlulukla ilgili yeni bir erteleme değil, bu zorunlu-
luğun sadece yeni araçlarda olmasını talep ediyor. ■

Anadolu Isuzu

170 bininci aracını üretti

Tuncay
Özilhan

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan,
“Anadolu Grubu olarak, Japon iş ortağımız Isuzu ile 36 yıl
önce çıktığımız yolculukta 170 bininci aracımızı üretim

bandından indirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünün bir
diğer önemi de banttan indirdiğimiz otobüsümüzün yurt dışına
ihraç edilecek olması. 1994 yılından beri ihracat yapıyoruz ve bu
araçla birlikte 17 bininci aracımızı yurt dışına ihraç edeceğimizi
hepinize müjdelemek istiyorum” dedi.

Otokar, Atlas bayileriyle buluştu

Romanya
Yine
Karsan’ı
Seçti!
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TAİD Organizasyonunda 
Sektör Temsilcileri Buluştu

TAID’in (Ağır Ticari Araçlar Derneği) Rahmi M. Koç Müze-
si’nde gerçekleştirdiği etkinlikte ODD ve TREDER olmak
üzere 3 derneğin temsilcileri bir araya geldi.

MAN’ın servis şampiyonları ödüllerini aldı

MAN
Kamyon
ve Oto-

büs Ticaret A.Ş.
Satış Sonrası Hiz-
metler’de 2019
yılı 1. Dönem
Yetkili Servisler
toplantısı Anka-
ra’da yapıldı. 10’da
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Türkiye Otobüsçüler Federasyonu
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18 Temmuz Perşembe günü, İstanbul
Otogarı’nda İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanımız Sayın Ekrem

İmamoğlu’nu ağırladık. Ama Sayın
Başkan’ın ziyaretinin öncesinde, yani 17
Temmuz Çarşamba günü saat 15.30’da
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Sayın Yavuz Erkut ile yaptığımız
görüşmeye değineceğim. Sayın Erkut ile
görüşmemiz Basın Müşavirliği’nin bizi
araması ve daveti ile gerçekleşti. Bu
görüşmeye de TOBB Sektör Meclisi Başkanı
Sayın Mustafa Yıldırım, AVTER Başkan
Vekili Sayın Aziz Akgül ve TOFED Genel
Sekreteri olarak ben katıldım. 

Otogara davet ettik 
Sayın Genel Sekreter Erkut’a, 23

Haziran ve 31 Mart öncesinde yaptığımız
girişimleri dile getirdik. Sayın İmamoğlu’nu,
31 Mart seçimleri öncesinde, İstanbul
Otogarı’na davetimizi CHP İstanbul
Milletvekili Sayın Gökhan Zeybek ve Sayın
Turan Aydemir ile Maslak’taki seçim
bürosunda yaptığımız görüşmede
ilettiğimizi aktardık. Bu görüşmede İstanbul
Otogarı ile ilgili raporumuzu da
sunduğumuzu da ifade ettik. 

Duygusal karar verilmesin
Bu davet ile yetinmeyerek daha sonra

Sayın Gökhan Zeybek’i, ben ve Mustafa
Özcan ile birlikte ikinci kez ziyaret
ettiğimizi ve Sayın İmamoğlu’nu bir kez
daha davet ettiğimizi anlattık. 23 Haziran
seçimi öncesinde de yine Sayın Gökhan
Zeybek ve Oğuz Kağan Salıcı’ya bu
davetimizi yinelediğimizi aktardık.
Başkan’ın sektörün sivil toplum örgütleri ile
buluşmasının önemini anlattık. 

Ancak bu mümkün olmadı. Burada
anlamadığımız bir konu var ki, Sayın
İmamoğlu her zaman uzlaşma ve işbirliğini
gündeme getirmesine rağmen sektör
konusu gündeme geldiğinde daha farklı bir
anlayış ile hareket ediyor. Biz İstanbul
Otogarı ile ilgili duygusal ve sosyal
medyadaki paylaşımlara kızıp anlık karar
verilmemesi gerektiğini zaman zaman dile
getirdik. Yavuz Erkut ile bu noktada
başlayan görüşmemizde yine İstanbul
Otogarı’na yönelik düşüncelerimizi,
işletmecinin yapmak istediklerini, terminal
planlamalarını aktardık ve çok büyük ilgi
gördü. 

Somut öneriler…
Bizim bu görüşmede iki somut

önerimiz oldu. İlki İstanbul Otogarı’nın
mevcut sorunlarını irdelemek, çözüm
yollarının aranacağı bir komisyonun
kurulması ve bu komisyonda TOFED, TOF,
İTO, TOBB Sektör Meclisi, belediye
yetkililerinin de yer alması gerektiği
yönünde oldu. İkincisi de bu komisyonla

bir çalışma yapalım, ama İstanbul
Otogarı’na yönelik esas kararı çalıştay
yaparak alalım. Bu karar da İstanbul
halkına ve sektöre en çok fayda sağlayacak
şekilde olsun. Bu önerilerimiz kabul gördü.
Sayın İmamoğlu’nun neden otogarı ziyaret
etmediğini sorduk, ziyaret edileceği bilgisi
verildi. Biz bu noktada sektör
temsilcilerinin dikkate alınmasını talep
ettik. 

Hakkımızı yedirmeyiz 
Sayın İmamoğlu da otogarı ziyaret etti.

Burada herkes görüşlerini Sayın Başkan’a
anlattı, ortaklar da anlattı… Sayın
İmamoğlu’nun özellikle 23 Haziran
öncesinde dile getirdiği çok önemli bir sözü
var: “Kimsenin hakkını yemem, kimseye
hakkımı yedirmem”. Otogarda 168
yazıhane, 2000 dükkân, 296 acente ve 10
bine yakın çalışan herkesin hakkı var. Biz
kimsenin hakkını yemedik, biz de burada
hakkımızı yedirmeyiz. Bunun için
elimizden gelen adımları atarız. Sayın
İmamoğlu’nun ziyaretinden çıkan sonuç…
Birlikte karar alalım, birlikte uygulayalım,
kimseyi mağdur etmeyelim. Biz, şirket
işletmeye devam etsin diye diretmiyoruz.
Ama biz, otogar taşınacaksa da nereye
taşınacak, bu karar sektörle birlikte alınmalı
ve sektöre giydirilecek elbise için prova
yapılması lazım diyoruz. Sayın
İmamoğlu’nun otogarı ziyaret etmesi bizim
için çok değerlidir. 

25 yılda ikinci kez…
TOFED’in girişimleri sonucunda; son

25 yılda İstanbul Otogarı’nı ziyaret eden
ikinci Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın
İmamoğlu’dur. Buranın açılışını, belediye
başkanlığı sürecinde Cumhurbaşkanı Sayın
Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Daha sonra
Belediye Başkanlığı döneminde ilk ziyaret
Sayın Ali Müfit Gürtuna tarafından
gerçekleştirildi. O da çok kısa bir ziyaretti. 

Biz tekrar ifade ediyoruz; bu otogarın
taşınması ile ilgili karar çalıştay yapılarak
alınsın… Komisyonda da otogarda daha iyi
hizmet için işletmeci yapması gerekeni
yapsın, belediye de bu konuda kararlar
alsın. Birlikte burayı daha iyi bir hale
getirelim. Otogarların şehir dışına taşınması
her zaman yolcuya da, sektöre de büyük
zararlar vermiştir. Otogarlar halka hizmet
noktalarıdır. Yoksul kesimi de taşıyan biziz.
Sayın İmamoğlu da bundan sonra sektörle
işbirliği yapacağını ifade etti. Süreci hep
birlikte izleyeceğiz.

Sayın UATOD Başkanımız Mehmet
Erdoğan, geçtiğimiz hafta içinde sevgili
oğlu Berkay Erdoğan’ı kaybetti. Genç yaşta
yaşamını yitiren Berkay Erdoğan’a
Allah’tan rahmet, Sayın Mehmet Erdoğan
ve yakınlarına da başsağlığı dileklerimizi
iletiyoruz. ■

Kararı ortak alalım 

Taşıma Dünyası

kaybetmenin derin üzüntüsü
içerisindeyiz.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, 
sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

Berkay ERDOĞAN’ı

TOFED Eski Genel Başkanı ve 
UATOD Başkanı 

Mehmet ERDOĞAN'ın oğlu 

TOFED Eski Genel Başkanı ve
UATOD Başkanı Mehmet
ERDOĞAN'ın oğlu Berkay
ERDOĞAN (27.08.1988-
16.07.2019) vefat etti.
Cenazesi bugün ikindi
namazına müteakiben
İstanbul Esenler Otogarı (15
Temmuz Demokrasi Otogarı)
Cumhuriyet Camii'nden
kaldırıldı. Merhumun
cenazesi Zeytinburnu Kozlu
mezarliğına defnedildi. 

Cenazeye, Barampaşa
Belediye Başkanı Atila
Aydıner, UATOD eski

başkanı Mehmet Özcan, Duayen
Necip Kartal, Talip Öztürk, TOFED
Başkanı Birol Özcan ve Yönetim
Kurulu Üyeleri, TOBB Sektör
Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım,
TTDER Başkanı Sümer Yığcı,
Genel Sekreter Mehmet Öksüz,
Metro Turizm Yonetim Kurulu

Uyesi Fatma Ozturk, AVTER
Yonetim Kurulu Baskanı Ayten
Öztürk, Man Satış Müdürü Önsel
Demircioğlu, Temsa Satış Müdürü
Baybars Dağ, Mapar YK Başkanı
Yalçın Şahin, Has Otomotiv YK
Üyesi Reşat Kara, Satış Müdürü
Soner Balaban, Murat Yanık,
Hayati Uzun ve çok sayıda sektör

mensubu katılarak hazır bulundu. 
Sektör mensupları, Babası

Mehmet Erdogan ve Kardeşi
Oğuzhan Erdoğan'a başsağlığı
dilediler. 

Taşıma Dünyası olarak
merhuma rahmet, Mehmet
Erdoğan ile yakınlarına sabır ve
başsağlığı diliyoruz. ■

UATOD Başkanı 
Mehmet Erdoğan'ın 

acı günü
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Sponsorluğunu Petrol
Ofisi'nin üstlendiği,
katılımın yoğun olduğu

13. İstanbul Halk Ulaşım
Genel Kuruluna TÖHOB
Başkan Ercan Soydaş,
İstanbul Özel Halk Otobüsleri
Başkanı Göksel Ovacık, Yeni
İstanbul Halk Otobüsleri
Başkanı Yalçın Beşir ve ekibi,
Özulaş Başkanı Sedat Şahin
ile ekibi, Öztaş Başkanı
Mehmet Tekin ve ekibi ile
otobüs üretim firmaları
temsilcileri ile çok sayıda
davetli katıldı. 

İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu'nun çelenk ve
telgrafı ile eşlik ettiği Genel
Kurul'da TÖHOB Başkanı
yaptığı konuşma ile büyük
alkış aldı. İstanbul Halk
Otobüsleri Esnaf Odası
Başkanı Göksel Ovacık da
gelecek dönemde bu
yönetimle çalışacakları için
memnuniyetlerini dile getirdi. 

"Yaptıklarımız
yapacaklarımızın teminatıdır"
sözü ile başlayan Başkan Naci
Yağız, "Çok kararlı ve çalışkan
bir ekip ile yeni döneme aday
oluyorum. Sizlerin takdiri ile
seçilmemiz halinde öncelikli
çabamız; parklanma alanları,
plaka tahdidi, Kentiçi Toplu
Ulaşım Yasası, ücretsiz
taşımalarda kişi başı ödeme
ve Büyükşehir ile yeni bir
ödeme sistemi gibi konular
önceliğimiz olacaktır. Zaten
diğer konularda ki
başarılarımız artarak devam
edecektir. Sizlerin bize güveni
ile başaramayacağız birşey
olamaz. Özellike TÖHOB ve
Esnaf Odamızın destekleri ile
bu çabalarımız daha hızlı
şekilde hayata geçeceğine
inancımız tamdır" dedi. 

Divan Başkanlığını
Yıldırım Yılmaz'ın yürüttüğü
Genel Kurul'da görev süresi oy
birliği ile 2 yıl olarak
belirlendi. Tüm maddelerin
geçtiği Genel Kurul'da Divan'a

İSTANBUL HALK ULAŞIM AŞ 

YÖNETİM KURULU
NACİ YAĞIZ
YAŞAR GEYİK
LOKMAN AKHAN
MEHMET LÜTFİ OKTAY
AHMET KELKİTLİ
ALİ ARAS
HASAN DURGUN
NEZİR ASLANHAN
HASAN ALTUNKILIÇ

DENETİM KURULU
CEM GÜNEŞ
KENAN KURFEYİZ
CEVDET TUNÇ

İstanbul Halk Ulaşım’da seçim

Naci Yağız oybirliğiyle
yeniden seçildi

tek liste
sunuldu. Naci
Yağız'ın listesi
tüm katılımcılar
tarafından
oylanarak oy
birliği ile
seçildi. ■

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız
Sayın Ekrem İmamoğlu otogarımızı ziyaret
etti. İncelemelerde bulunarak açıklamalar

yaptı. Bu arada Büyükşehir Belediyesi
Meclisi’nin ittifakla aldığı kararlar var. Tabii,
belediyenin aldığı kararlara saygılıyız. Bugüne
kadar hem AKP hem de CHP yönetimlerine
kendimizi iyi ifade edememenin sıkıntısını
yaşıyoruz. Hak arama sorumluluğumuzu
sürekli erteleyen belediye başkanları ile
karşılaştık. Kamuoyunda otogarla ilgili olumsuz
görüşler dile getirildi. Otogar 25 yıllık bir
süreci var. Bu süre içerisinde belediye
başkanları süre uzatımına yönelik haklı
talebimizi değerlendirmediler. Bütün belediye
başkanları döneminde biz bu süreci yaşadık.
Sayın Kadir Topbaş süre uzatımına yönelik
farklı bir yaklaşım göstermişti ama daha sonra
bu da bazı yanlış anlaşımlar nedeniyle
gerçekleşmedi. Öncelikle sürekli gündem olan
25 dakika konusunu ben de dile getirmek
istiyorum. 25 yıllık yap-işlet devret modeli
hayata geçtiğinde 168 hissedar adına otopark
gelirleri de bütçelendirilmişti. 

25 dakika ücretsiz park 
Otogar açıldığında 25 dakika gibi bir

ücretsiz uygulamaya yönelik bir düzenleme
yoktu. Ama 2012 çıkan düzenleme ile 25
dakika ücretsiz uygulaması, maç başladıktan
sonra kuralın değiştirilmesi ile aynı durumu
ifade ediyor. Senelik 25-30 milyon lira olan
bütçemiz çok ciddi bir seviyede zarara uğradı.
Direniş gösterildi, haklı bir direnişti.
Zararımıza yönelik tazminat hakkı ve süre
uzatım hakkı doğdu. Biz devlete karşı
gelmemek ve belediye içinde diyalogla bunu
çözebilmek adına hakkımızı zamanında
aramadık. Ama hakkın zamanı yoktur. Bugün
Sayın İmamoğlu, İstanbul halkına söz verdiği
otoparkı, 1 saat ücretsiz hale getirme vaadini
hayata geçirmek istiyor. Sayın Binali Yıldırım
da seçim döneminde aynı vaatte bulunmuştu.
Biz, 2012 yılından bu yana oluşan otopark
zararı sineye çekiyoruz… Bunun yanı sıra fazla
yatırımdan kaynaklanan, bizim
yükümlülüğümüzde olmadığı halde bize
yaptırılan işler var. 

Otogar projesindeki değişiklikler
Hafriyatlar, otogarın projesindeki

değişiklikten kaynaklanan istinat duvarları,
tramvayın otogarın altından geçmesi için
yapılan değişiklikle projede otogar 6 metre

yukarıya kalktı. Normalde otogar projesi daha
farklı idi ve kare bir proje şeklindeydi. Değişen
proje nedeniyle otogarın altına 1800 adet 65
santim çapında fore kazık çakıldı. Biz 296
hissedar, 168 tam hissedar ve 340 firmanın
faaliyet gösterdiği bu alanda mağduriyetlerin
dikkate alınmasını talep ediyoruz. Sayın
Başkana ve Genel Sekretere bu
düşüncelerimizi ifade ettik. Üzücü olan şu ki,
kendimizi ifade ettik ama aynı tepkiyi aldık. 21
milyon 500 bin dolara ihaleye çıkan ve 127
milyon dolara mal edilen projede süre uzatım
talebi anasının ak sütü gibi helaldir.

Aksaray terminali 
Ayrıca Aksaray’da faaliyet gösteren

uluslararası taşımacılara yönelik terminalde
bizim herhangi bir tavrımız yok, ama bu proje
hayata geçirilirken onların da otogar içerisinde
yer alacağı konusu sözleşmede yer alıyordu.
Bu olmadı. Bu projeye yönelik belediye kendi
yükümlülüklerini yerine getirmediği için 13 yıl
borçlar ödendi. O terminalin faaliyetini
sürdürmesi İstanbul Otogarı’nın yıllık 3-4
milyon dolar gelir kaybına neden oldu. Bu
otogara yatırım yapanlar yatırımlarının
karşılığını alamadı. Üstelik otopark gelirlerimiz
de 7 senedir darbe yedi. 

Bütün bunlarla birlikte otogarın altındaki
dükkanlar da bir türlü faaliyete geçemedi. O
dükkanları alanlar çok ciddi mağduriyetler
yaşadı. İmar ve iskan sorunları ile bugüne
kadar gelindi. Öte yandan İstanbul Otogarı’nın
taşınacağı yönünde açıklamalar yapılırken
Belediye, şehrin merkezinde bulunan Aksaray
Terminali’ne yönelik sessizliğini koruyor.
Ancak Sayın İmamoğlu’nun otogar ziyaretinde
sektörün taleplerinin dinleneceğini ve ortak
kararlar alınacağı yönündeki yaptığı
açıklamalardan dolayı da kendisine teşekkür
ediyoruz. Böyle olacağına da inanıyoruz. 

Otogarın taşınması 
Öte yandan belediye ile hem İstanbul

Otogarı’nın hem de Harem Otogarı’nın
taşınması konusunu konuşmamız gerekiyor.
Şehrin dışına inşa edilen otogarların sektöre
getireceği servis yükünün, trafikte yaratacağı
yoğunluğun iyice irdelenmesi gerekiyor. 

İstanbul’un dışına atılan otogarlar İstanbul
halkına da eziyet ve maliyet getirecektir.
Belediye ile bu konuyu oturup tekrar
değerlendirmek çok önemli bir konudur.
Hadımköy’e yapılacak yeni bir otogar yeni
sorunlar oluşturacaktır. TEM ve D100 koridoru
zaten trafik yükünü taşıyamıyor. Yaklaşık 25-30
km’lik mesafede yeni bir trafik yoğunluğu
oluşacak. Yolcuların erişimi de çok kolay
olmayacak. Bütün dünyada ulaşım sistemleri
temelde şehrin merkezi noktalarında
konumlandırılıyor. İstanbul Otogarı doğru bir
konumdadır. 

Kentiçi içi sistemlerle entegre olmuş
otogarı başka bir yere taşımak hem trafik yükü
hem maliyet getirecektir. Biz bu süreçte
uzlaşma ile hareket edileceğine yönelik
inancımızı sürdürüyoruz. İstanbul’a yönelik
otogar planlamalarını Büyükşehir Belediyesi ile
görüşme sürecimiz de devam ediyor.
Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter
Yardımcılığı’na Sayın Orhan Demir atandı.
Sayın Demir, ulaşım konusuna hâkim bir isim.
Biz belediyenin aldığı kararlara saygı
duyacağız, onlar da bizim hak arayışımızı
hukuk ve adalet çerçevesinde sürdürmemize
tabiî ki anlayış göstereceklerdir. 

İyi bir sezon yaşıyoruz
Bu yıl sektörümüz iyi bir sezon geçiriyor.

Ramazan ayının sezonun öncesine gelmesi ile
birlikte işlerimiz daha iyi olacak demiştik, oldu
da. Aynı zamanda Yeni Havalimanı’nın uzak
olması, erişiminin zorluğu yolcuyu otobüse
yönlendirdi. Kısa ve orta mesafe de yüzde 25-
30, uzun mesafelerde yüzde 15’lik yolcu
artışımız var. Uçak bilet fiyatlarının çok
yükselmesi de bunda etkili bir unsur. Sektör bir
süredir yeni araç yatırımı yapamadığı için de
otobüs sıkıntısı yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı Kurban Bayramı döneminde yine D2
belgesine kayıtlı otobüsleri kullanma imkanı
verdi. Bu da bir fırsat oldu. Bilet fiyatlarımızda
daha doğru seviyelere geldi. Bu iyiliğin
güzelliğin devam etmesi için uzmanlarla
birlikte sektöre yeni bir yön vermemiz
gerektiğine inanıyoruz. Bu dönemi iyi
değerlendirmemiz gerekiyor. Atacağımız
adımları iyi planlamamız gerekiyor. ■�

Otogar süre uzatımı haklı bir taleptir 
Mustafa
Yıldırım

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı
Sektör Meclis Başkanı

my@tasimadunyasi.com

Otobüsler ve 
dolmuşlarla 
birlikte 
Otogar da
yenileniyor 
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat
Zorluoğlu, otogarla ilgili taşıma veya mevcut
yere yenisini yapmayı planladıklarını
belirterek, “Ulaşımda daha kaliteli hizmet
vermek için her yıl 20 yeni otobüs alacağız.
729 dolmuş da yenilenecek” dedi. 

Başkan Murat Zorluoğlu, Trabzon ulaşımına
yönelik yürüttükleri projelerle ilgili önemli
açıklamalarda bulundu. Belediye otobüslerinin

bir bölümün çok eski olduğu, klimasının çalışmadığı,
kışın ısıtmadığı şeklindeki yakınmalara değinen
Zorluoğlu, 20 yeni otobüs alacaklarını ve her yıl bu
şekilde en az 20 otobüsü filolarına katmayı
amaçlıklarını söyledi.  

729 dolmuş yenilenecek
Dolmuşların modernizasyonunu da bu yıl

içerisinde tamamlayacaklarını belirten Zorluoğlu, “Şu
an şoförler cemiyetiyle müzakere içerisindeyiz. 729
dolmuşun tamamı yenilenecek. Belki sayıları
azalabilir belki koltuk sayıları artabilir ama
dolmuşların katar gibi arka arkaya dizilmesinin önüne
geçeceğiz. Meseleyi sadece yasaklayarak çözmek
mümkün değil. Dolmuşlara da depolama alanı lazım.
Hem belediye otobüs şoförlerimiz hem dolmuş
şoförleri için bir plan çerçevesinde eğitim vermek
zorundayız. İnsanı rahatsız eden bir görüntüleri var”
dedi.

Otogar ya taşınacak ya yenisi yapılacak
Şehre yeni bir otogar kazandırmak adına yaptıkları

çalışmaları anlatan Zorluoğlu, “Otogar ile ilgili olarak
çalışmayı tamamladık. İki seçenek var: Biri, mevcut
yerinde yapılması. İkincisi, eski çimento fabrikasının
yerine yapılması. Kutlugün’de bir yer ayrılmış ama
oranın otogar için çok uygun olduğunu
düşünmüyorum. Otobüslerin bir daha oraya çıkıp
inmesi yolcunun gidip gelmesi uygun değil. Biz
Değirmendere’yi ulaşım aksı, ulaşım merkezi olarak
değerlendiriyoruz. Benim tercihim, çimento
fabrikasının yerine yapılması. Trabzon’a yakışır bir
otogar olmalı diye düşünüyorum”  dedi. ■�
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İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu, beraberindeki
Bayrampaşa Belediye
Başkanı Atila Aydın ile
otopark hizmetleri Meclis
kararıyla İSPARK AŞ'ye
devredilen İstanbul
Otogarı'nda
incelemelerde bulundu.

Esnaf ve vatandaşın yoğun ilgi
gösterdiği İmamoğlu, yönetim
binasına zorlukla girebildi.

Başkan Ekrem İmamoğlu, ilk olarak
İstanbul Otogarı’nı işleten AVTER
şirket yöneticileri ve sektör temsilcileri
ile bir araya geldi. AVTER Yönetim
Kurulu Başkanı Ayten Öztürk, Başkan
Ekrem İmamoğlu’na İstanbul Otogarı
ile ilgili bilgiler verdi. Avrasya Terminal
İşletmeleri’nin çok ortaklı bir şirket
olduğunu belirten Öztürk, “Burada
168 yazıhane ve 2000 bin civarında
dükkân bulunuyor. Burası bir yaşam
merkezi. Burada daha kaliteli hizmet
verilebilmesi için gerekli dönüşüme
hazırız” dedi. 

AVTER Başkan Yardımcısı Aziz
Akgül de, Sayın Ekrem İmamoğlu’nun
İstanbul Otogarı’na yönelik 100
günlük bir program hazırlayarak
sektöre sunmasını ve getirdikleri
noktayı da ilan etmelerini
beklediklerini söyledi. 

TOFED Genel Başkanı Birol
Özcan, İstanbul Otogarı’nın 168
ortaklı şekilde yap-işlet-devret modeli
ile hayata geçirildiğini, 1994’te
hizmete açıldığını belirtti. İstanbul
Otogarı’na yapılacak çalışmalar
noktasında belediye nezdinde
engellemelerle karşılaştıklarını, daha
iyi hizmet verilebilmesi için ortak
çalışmalar yapılabileceğini söyledi. 

TOBB Sektör Meclisi Başkanı
Mustafa Yıldırım ise İstanbul’da
bütünleşik şekilde bir hizmet süreci
oluşturulmasının önemine değindi.
İstanbul’daki otogarlar ve cep
terminalleri ile ilgili bilgilendirmeyi
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Yavuz Erkut ile bir araya geldiklerinde
aktardıklarını vurgulayan Yıldırım,
“Burada 168 yazıhane de 296 hissedar
var. Otogar içerisinde 2 bin civarında
dükkân bulunuyor. Bizim projemiz
sadece İstanbul Otogarı’na yönelik
değil. Bütünleşik şekilde yolcu
taşımacılığında hizmetin daha iyi hale
gelmesi ve entegrasyonun
sağlanması… Bu da büyük önem arz
ediyor. Burası yazın günde 120 bin,
kışın 80 bin insana hizmet veriyor.
Otogara gelen yolcuların yüzde 55’i
raylı sistemi kullanıyor. Daha uzun
vadeli projeler için biz sizinle birlikte
çalışmaya hazırız” dedi. Başkan Ekrem
İmamoğlu’nu 23 Haziran seçimleri
sonuçlarıyla ilgili de tebrik ettiklerini
belirten Yıldırım, “Türkiye’nin
umudusunuz, geleceğisiniz.
Demokrasi kazandı. Hak eden
kazandı. Bizler sizin yanınızdayız. Biz
her şeyin paylaşılarak daha
büyüyeceğine inanıyoruz” dedi. 

UATOD’un İstanbul Otogarı’nı
inşa eden bir dernek olduğunu
belirten UATOD Başkanı Mehmet
Erdoğan, “Buranın sürekli taşınması
gündemde tutuluyor, burada herkes
‘biz ne olacağız’ diyor. Biz de ‘yeni
yapılacak otogara buradan herkesi

taşırız’ cevabı veriyoruz. Burası bir
yaşam merkezi. Aksaray’da bir otogar
var. Bavul ticareti için yoğun
kullanılıyor. Ama yapısı itibariyle
çağdışı. Buradan en az 10 misli daha
kötü hizmet yapısı var” dedi. 

TOFED Genel Sekreteri Mevlüt
İlgin de Başkan Ekrem İmamoğlu’nun
diyolağa çok önem verdiğini
hatırlatarak, “İstanbul Otogarı ile ilgili
çok önemli kararlar alınırken, sektör
temsilcileriyle görüşülmesi çok
önemli. Sektöre yeni bir otogar
yapacaksanız, önce sektöre
giydirilecek elbisenin bir provasının
yapılması gerekiyor. Buraya 130
milyon dolar para harcandı. Burada
işletmeci ne hata yaptı, belediye ne
hata yaptı, bunu belediye nezdinde
kurulacak bir komisyonla tespit
edelim. Belediye ve sektöre nasıl
faydalı bir sonuç olacaksa onu
yapalım” dedi. 

İstanbul Otogarı hissedarlarından
biri de toplantıda söz aldı: “Burada asıl
mağdur olan bizleriz. 2000 yılından bu
yana bizlere hiçbir kâr payı
dağıtılmadı. Biz para kazanmamız
gereken dönemde hakkımız olan
paramızı alamadık. Hak sahibi
olanların talepleri var. Bunları da bir
değerlendirmenizi rica ediyoruz.” 

Fonksiyon değişimine
ihtiyaç var

Otogarın yıllardır İstanbul'a
hizmet ettiğini belirten İmamoğlu,
"1980'li yıllara dayanan kuruluşuyla
beraber, sektörün temsilcileri, o
günün koşullarıyla bir protokol
yaptılar ve şehre hizmete ettiler. Tabii,
şehirler büyüyor ve gelişiyor. O günün
koşullarında şehir dışında kalan bazı
şeyler, bugün şehrin tam göbeğinde

kalabiliyor. Fonksiyon değişimine
muhtaç olabiliyor. Bugün biz,
Bayrampaşa Otogarı'nı hem gezmeye
hem sorunları dinlemeye hem
çevredeki esnafın elini sıkmaya,
koşullarını tespit etmeye geldik. Ama
buranın sözleşmesi Mayıs ayı itibariyle
bitmiş. Biz kamuyu temsil ediyoruz.
Acilen bir işlem yapmamız gerekti ve
özellikle bu biten sözleşme gereği
otogarımızın otopark işletmesini, yine
kamu kurumu, İBB iştiraki olan
İSPARK AŞ'ye devrettik. Karar, İBB
Meclisi'nde oybirliğiyle alındı. Daha
sonra Genel Sekreterimiz Yavuz Erkut
Bey'den sektör temsilcilerini davet
etmesini ve süreçle ilgili düşüncemizi
sektörün yetkilileriyle paylaşmasını
istedim. Bütün bunlar geçen hafta
olan planlamalar. Sektör temsilcileri
Genel Sekreterimiz ile görüştü ve
görüşlerini karşılıklı paylaştılar. Bugün
de buraya geldik" dedi.

Raylı sistemlerle
birlikte…

"İstanbul'un yapılan makro
planlamasında, herkesin ortak fikri,
hem Bayrampaşa hem Harem
otogarlarının daha şehir dışına, ana
ulaşım akslarına hakim, elbette ki raylı
sistemlerle de buluşan bir düzenekte
yerleştirilmesidir" diyen İmamoğlu,
kimseni bu konuda farklı
düşünmediğini vurguladı. 

"Bir başka yönü de bu ana
otogarların cep otogarlarıyla da şehir
içerisinde desteklenmesidir. Ana
prensibimiz bu. Buradaki otogarın
kendi fiziki koşullarından tutun
işletmelerine, bir kısım güvenlikle ilgili
problemlerine varıncaya kadar,
burada geçmişten bugüne birtakım
ticari sözleşmelerinden dolayı

sorunlar olduğunu da biliyoruz.
Bunlar direkt bizimle ilişkili de değil.
İlişkili olan da olabilir. Ama biz, 'O
sorun, bu sorun bizi ilgilendirmez'
diyen bir yönetim olmayacağımızın
taahhüdünü vermiştik. Bugün
itibariye seçim bitti, işimize bakacağız.
Biz bugün burada tespit yapıyoruz." "

Ortak masamız olacak
"Bayrampaşa Otogarı'ndaki

aktörlerle ortak masamız olacak"
diyen İmamoğlu, "Buranın ve
İstanbul'un şehirlerarası geleceğini
beraber üreteceğiz. Bunda çok netiz.
Projenin tasarımı, finansmanı, ne
zaman hayata geçirileceği
hususlarında görüşmeler, planlamalar
devam ederken, buradaki sorunları da
gidermek zorundayız. En başta
güvenlik sorunu var, insanlara zarar
veren, huzursuz eden birtakım
koşulları ortadan kaldırmak
zorundayız; birincisi bu. İBB, İSPARK
marifetiyle süreci ele almış
durumdadır. Bunu kamuoyuna
duyuralım. Başka türlü hususları da
engellemek adına kamunun diğer
kurumlarıyla eşgüdümlü çalışacağız"
şeklinde konuştu.

Akla ve bilime peşkeş
çekeceğiz

Otogarın geleceği ile ilgili de
konuşan İmamoğlu, 'Bu güzel otogarı
biz akla ve bilime peşkeş çekeceğiz’
sözünü açtı: “Biz, burayı büyük bir
yeşil alan içerisinde bilim, Ar-Ge ve
teknokent merkezine dönüştürmek
istiyoruz. Var olan yapının büyük bir
revizyona ihtiyacı var. Kendi içinde
değerli bir ekosistem oluşturmak
istiyoruz. Değerli sektör temsilcilerinin
İstanbul'a iyi hizmet vermeleri elbette
ki bizim için önceliklidir. Bu otogarın
dönüşümü de önceliklidir, ama
tümüyle baktığımızda bizim birinci
önceliğimiz İstanbul'un, 16 milyonun
çıkarlarıdır. Biz toplumsal menfaatin
peşindeyiz." 

Sistemli bir çalışma…
Otogarın insanları mağdur

etmeden doğru zamanda,
doğru yere naklini, cep
otogarlarıyla
destekleyeceklerini
kaydeden İmamoğlu,
"Otogarı, İstanbul'un

önümüzdeki 30-40 yılını iyi
hesaplayarak, daha kalıcı bir noktaya
yerleştirmek istiyoruz. Bu hem Harem
hem Bayrampaşa için geçerlidir.
Sistemli bir çalışma kurgulayacağız.
Bu işi İBB ve ilçe belediyelerinin,
taşınacağı yer neresiyse, oranın da
içinde olduğu, hatta sektör
temsilcilerinin, projeyi üretecek
akademisyen ve üniversitelerin,
ulaşım uzmanların içinde olduğu bir
sistemle başarmak zorundayız. Hızlı
başarmak zorundayız, çünkü
İstanbul'un acelesi var. İstanbul için
hayırlı olsun'' diye konuştu. 

Otogar meydanındaki Atatürk
büstünün önünde kendisini
çevreleyen çok sayıda esnafa da bir
konuşma yapan İmamoğlu, sektör
temsilcilerine yaptığı açıklamayı
yineledi. İmamoğlu, otogarın her
dönem çok konuşulan alt
otoparklarını, otobüs garajlarını ve
çeşitli dükkânların esnaf katlarını
yerinde teftiş etti. 

Otogarda düzenleme…
İmamoğlu, ilk gözlemlerini şu

sözlerle paylaştı: "Mevcut durumu
görünce alınacak önlemler birkaç
cümleye sığmaz. Sıralasam sayfaya
sığmaz, sizin de zamanınız yetmez.
Belli ki yıllarca ihmal edilmiş. Güvenlik
ve temizlik önlemlerini alacağız. Böyle
bir sisteme hiç kimse evladını yollayıp,
'Otobüse bin, orada in seni alayım'
demez. Böyle sistemde otobüsçü de
hizmet edemez. Yeni sistemi kurarken
burada geçici süreci kotarmak
anlamında yatırım yapacağız. Burayı
bilime, teknolojiye, Ar-Ge merkezine
teknokente dönüştürme çabası
içerisinde revizyonlarımızı yapacağız."

Başkan İmamoğlu, daha sonra da,
İstanbul Otogarı'nı, İlçe Belediye
Başkanı Atila Aydın ile birlikte kat kat
gezdi. Özellikle alt katlardaki olumsuz
manzaralara tanıklık eden İmamoğlu,
"Rahatsızım. Böyle bir yere çocuğum
girmez, eşim girmez. 16 milyon
İstanbullunun çocuğu, eşi buraya nasıl
girsin? Ha benim çocuğum ha
başkasının eşi, kimsenin ailesi girmez.
Burada huzurla ilgili sıkıntı var. Burası
artık fonksiyonunu yitirmiş" dedi. ■

İstanbul Otogarı’nı iki yılda taşıyacağız

İki yılda taşıyacağız
İmamoğlu, otogarın teknokente

dönüşmesinin ne kadar süreceğine
yönelik soruya, "Valla ben çok tez
canlı birisiyim. Açıkçası süre vermek
istemiyorum. Üçüncü defadır
soruyorsunuz, söyleyeyim.
Arkadaşlarıma 2 yıl içerisinde
bitmesi için talimat verdim. Bu
mümkün. Projeler hazırlanır,
ihaleye nasıl çıkacağı planlanır.
Finansman modelleri oluşturulur.
Bu söylediğimiz aslında bir hayat
dönüşümü. Göreceksiniz, başta
çocuklardan başlamak üzere
muazzam bir dönüşüm yaşanacak.
En mağdur gibi görünen yakın
civardaki mahalleler, çocuklar,
gençler hayata bambaşka bakacak"
şeklinde yanıt verdi. 

Herkesin ortak kri, hem
Bayrampaşa hem Harem
otogarlarının şehirdışına, ana
ulaşım akslarına hâkim, elbette
raylı sistemlerle de buluşan bir

düzenekte yerleştirilmesidir.
Tabii ki, bir başka yönü de bu ana
otogarların cep otogarlarıyla da
şehir içerisinde desteklenmesidir.
Ana prensibimiz bu.

Otogarı biz akla ve
bilime peşkeş çekeceğiz.
Biz, burayı büyük bir yeşil
alan içerisinde bilim,
Ar-Ge ve teknokent

merkezine dönüştürmek
istiyoruz. Taşınma süresi
2 yıl, bu esnada çevre
düzenlenmesini de hızlıca
organize edebiliriz.

4 4 
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Türkiye’nin lider, dünyanın

önde gelen otobüs

üreticilerinden TEMSA’nın

Yönetim Kurulu Temsilcisi

ve CEO pozisyonuna Aslan

Uzun atandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Makina Yüksek Mühendisliği
Bölümü’nden mezun olan

Aslan Uzun, kariyerine 1988 yılında
Koç Grubu’nda başladı. Uzun, Koç
Grubu’nda Ford Otosan’da başlayan

17 yıllık kariyerinde, son olarak Ram
Dış Ticaret Başkan Yardımcısı ve TNT
Lojistik İş Geliştirme Direktörü olarak
görev yaptı. 2004 yılından itibaren
Ceva Lojistik’in Türkiye, Yunanistan,
Balkanlar, Mısır ve Orta Asya’dan
Sorumlu Başkanı görevini yürüten
Uzun, sonrasında Toros Tarım’ın
Başkanı olarak görevini üstlendi. 2013
yılından itibaren Enerya Genel
Müdürü ve STFA Enerji Grubu
Başkanlığı görevini yürüten Aslan
Uzun, TEMSA’ya katılmadan önceki
son görevinde STFA Grubu’nda CEO
ve İnşaat Grubu Başkanı görevlerini
sürdürüyordu. ■

Aslan Uzun, TEMSA’nın 
Yönetim Kurulu Temsilcisi
ve CEO pozisyonuna atandı

Temsa’da Yönetim Değişikliği

Otogar yerinde kalsın!
Otogar Esnaflar Derneği

Başkanı Şahap Önal, 15 Temmuz
Otobüs Terminali esnafı adına,
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığına seçilen Ekrem
İmamoğlu’na yönelik bir bildiri
yayınladı.

İstanbul’un büyük bir metropol
olduğundan, gündelik yaşamın
vazgeçilmezlerinden olan ulaşımın
öneminden ve mevcut otogarın
bulunduğu konumun
yeterliliğinden söz eden bildiride,
özetle otogarın yerinde kalması ve
işletmesinde esnafın da söz sahibi
olması istendi. 

Otogarın merkezî ve şehiriçi
ulaşımında bütün taşıma
modlarına yakın oluşu vurgulanan
bildiride, özellikle raylı taşıma
sistemiyle büyük bir kolaylık
sağladığının altı çizildi. 

Esnafın durumu…
Başkan Şahap Önal imzalı,

otogar esnafı adına kaleme alınan
bildiride asıl olarak esnafın
durumuna değinildi. Yap işlet
devret modeliyle 25 yıllığına
kiralanan yerlerin verimli
kullanılamaması dolayısıyla
beklentinin karşılanamadığı ifade
edilerek, esnafın mağdur
edilmeden bir çözüm yolu
bulunması istendi. Otogarın
ruhsatı alınmadan teslim
edilmesinden doğan birçok sorunu
yaşayan ve sürekli tehdit altında
hizmet üretmeye çalışan esnafın
zabıta ve mahkemelerle uğraştığı
belirtildi. Otogar esnafının,
yaşadığı bunca sorun yetmezmiş
gibi ekonomik darboğazdaki
ülkemizde bir de gelecek
endişesiyle karşı karşıya olduğu
vurgulandı. 

Yol gösterdi…
“Otogarın hali hazırda her ne

kadar ciddi yetersizlikleri olsa da
mevcut durumda oturmuş olan
düzeninde dahi, kasasına
gişelerden ciddi oranda nakit
girdiğini tahmin etmek güç
değildir” denilen bildiride, “bu
girdi ile belediyenin kasasından
hiçbir bedel çıkmadan 2-3 sene
gibi bir sürede Otogarın tüm alt ve
üst katları hem altyapı hem de üst
yapı olarak ‘yeni bir vizyon ve
anlayışla’ restore edilebileceği”
ifade edildi. İstanbul Büyükşehir
Belediyesinin fazla bir efor
gerektirmeden ve yeni bir otogar
için ödenek ayırma gereksinimi
olmadan bunu rahatlıkla
düzenleyebileceği belirtildi. 

Sonuç olarak; UATOD, Esnaflar
Derneği ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesinin içinde olduğu yeni
bir şirket ve yönetim ile otogarın
işletmesi talep edildi. ■

Otogarda esnaflar ne diyor?
Otogar Esnaflar Derneği Yönetimi Başkan İmamoğlu’na seslendi.



İzmir ve Ankara’nın ardından
İstanbul’da bir araya gelen
servisçiler sorunlarını masaya
yatırdı. Servisçilerin en önemli
gündem maddesi sensör,
kamera ve üç noktalı emniyet
kemeri zorunluluğu ile ilgili
oldu. Servisçiler 3 Eylül 2019’a
kadar ertelenen bu
zorunlulukla ilgili yeni bir
erteleme değil, bu
zorunluluğun sadece yeni
araçlarda olmasını talep
ediyor. 

Servisçilerin yaşadıkları
sorunlara çözüm arayışının ilk
adımı 9 Mart 2018 tarihinde

İzmir Toplu Taşımacılık ve Servis
Hizmetleri Derneği (İZTAD) Başkanı
Coşkun Altın öncülüğünde atıldı.
İzmir’de gerçekleştirilen ilk
çalıştayın devamı da geldi. 2 Mayıs
2019 tarihinde ANTAD
organizasyonu ile servisçiler
Ankara’da buluştu. Servisçilerin
üçüncü buluşması da İSTAB’ın
öncülüğünde İstanbul’da 20
Temmuz Cumartesi günü
gerçekleşti. Çalıştay’a İzmir, Adana,
Ankara, Bursa, Mersin, Malatya ve
Gebze’den meslek örgütlerinin
temsilcileri katıldı. Bundan sonraki
çalıştayın ise 24 Ağustos 2018
tarihinde Bursa’da yapılması
planlanıyor. 

Sorunlara çözüm
arayışı 

Çalıştay ile ilgili
değerlendirmelerde bulunan İSTAB
Başkanı Turgay Gül, her toplantıda
ailenin daha da büyüdüğüne dikkat

çekti: “Sektörümüzün hem bölgesel
hem de ülke genelini ilgilendiren
sorunları ve çözüm arayışı var. Bu
arayışın ilk adımını 9 Mart’ta
İzmir’de attık. İkincisini 2 Mayıs’ta
Ankara’da yaptık. 3’üncü çalıştayı
İstanbul’da düzenliyoruz. Bundan
sonraki çalıştayı da Bursa’da
gerçekleştirme yönünde planımız
var. Orada ailemiz daha da
büyüyecek, yeni iller de aramıza
katılacak.” 

Raporunu kamuya
sunacağız

Sektörün yaşadığı sorunlar ve
değişiklikler yapılması istedikleri
mevzuat düzenlemeleri olduğuna
dikkat çeken İSTAB Başkanı Turgay
Gül, “Biz bu çalıştaylarda hem fikir
alışverişinde bulunuyoruz hem
sektörün sorunlarına çözüm
bulabilmek için beyin fırtınası

yapıyoruz. Tespit ettiğimiz sorunları
rapor haline getiriyoruz. Bursa’da
gerçekleştireceğimiz çalıştayın
ardından hazırlayacağımız geniş
raporu da bir heyetle kamuya
sunacağız” dedi. 

Sensör, kamera,
emniyet kemeri… 

Toplantıların ana gündem
maddesini sensör, kamera ve üç
noktalı emniyet kemeri ile ilgili
getirilen düzenlemelerin
oluşturduğunu ifade eden Gül,
“Daha önceki düzenlemelerde,
mevcut servis araçlarına bu
donanımların monte edilmesine
yönelik tanınan süreler uzatıldı. Ama
biz daha önce de konuştuğumuz gibi
uzatma değil, kalıcı bir çözüm
bulunmasını talep ediyoruz. Bu
kararlar alınırken bize hiç
danışılmadı. Yönetmelik ile talep

edilen bu donanımların sadece yeni
üretilen araçlarda olmasını talep
ediyoruz. Eski araçlara bu
donanımların takılmasının teknik
olarak tehlike oluşturabileceğine,
Tadil ve Montaj Yönetmeliği’ne göre
problemler oluşturacağı için bu
uygulamanın sadece sıfır araçlarda
olmasının doğru olacağına
inanıyoruz. Bu sistemin yeni
araçlarda olması çok daha güvenli
olacaktır. Talebimizi de bu yönde
ilettik. Neden okullarda öğretmenler
de servis araçlarının
denetlenmesinde sorumluluk
almazlar? Onlar da araç içinde
öğrenci kaldı mı, diye kontrol
edebilirler” dedi. 

Düzenleme
yapılmazsa… 

Eylül ayında eski araçlarda bu
donanımların bulunması ile ilgili
olarak herhangi bir düzenleme
yapılmadığı takdirde çok ciddi
sıkıntıların yaşanabileceğini belirten
Turgay Gül, “Eğer bir düzenleme
yapılmaz veya erteleme gelmezse
sektör hizmet veremez nale gelecek.
Araçların bu donanımların monte
edilmesine yönelik dönüşümleri
mümkün değil. Hem teknik hem de
ekonomik olarak mümkün değil.
Reflektör yanıyor. İlçelerden bu
donanımlara sahip araç sayıları ile
ilgili bilgiler istendi. Gelen bilgiler,
araçların yüzde 95 oranında bu
donanımlara sahip olmadığı
yönünde. Üstelik her ilde farklı bir
kamera donanımı isteniyor. Bu böyle
olmaz” dedi.

Bakanlık nezdinde
çalıştay

En büyük isteklerinin ise
Bakanlık nezdinde çok geniş
katılımlı bir Çalıştay yapılması
olduğunu belirten Turgay Gül, “Bu
Yönetmeliğin tarafların katılımı ile
uygulanabilir bir şekle sokulması
için Bakanlık nezdinde bir çalıştay
talep ediyoruz. Bizleri dinlemelerini
çok istiyoruz” dedi. 

Hostes eğitimi ve yaş
sorunu 

Hostes yaşı ve eğitimi
konusundaki mevzuatla ilgili
değerlendirmede bulunan Turgay
Gül, “Bu durum Danıştay kararı
olduğu için bir yönetmeliğin
haricinde çıkacak bir ek
yönetmelikle çözülecek bir durum
değil. Ancak kanun ile değişebilir.
Lise mezunu ve 22 yaş şartının
olduğu yönetmelik düzenlenmesine
‘mesleki sertifikası ve daha önce bu
işi yapmış olması’ gibi bir ekleme
yapılırsa bu sorun aşılabilir.
Kazanılmış hak geri alınmaz. 5 yıldır
bu işi yapana sen bunu artık
yapamazsın demek doğru değil. Siz
bunu sigortası ile
kanıtlayabiliyorsanız bunun yolunu
açmak gerekiyor” dedi.

Yeni yatırım teşviği 
Sektörün yaşadığı ekonomik

zorlukların da dikkate alınarak yeni
yatırımlara yönelik teşvik
paketlerinin hayata geçirilmesinin

önemine değinen Gül, “Teşvik
talebimiz için detaylı bir çalışma
yapacağız. Ticari araçlarda yüzde 1
uygulanan KDV’nin Temmuz ayı ile
birlikte tekrar yüzde 18 olmasıyla
araç fiyatları 300 bin TL’nin üzerine
çıktı. Bizlerin bu araçları alabilmesi
gibi üreticilerin de satabilmesi için
teşvikler gerekiyor. Sektördeki araç
yenilemesinin tekrar önünü
açmamız gerekiyor. Bu şartlar
altında yenileme durumunu
tekrardan hızlandırmamız çok zor.
Bu konu ile sektöre teşvik talebimiz
var” diye konuştu. 

Federasyon yapılanması 
Bu toplantılara devam edilmesi

ve daha güçlü bir yapıda sektörün
sorunlarının yansıtılması için
Türkiye genelinde bir federasyon
yapılanmasına doğru adımları da
attıklarını belirten Turgay Gül,
“Servis taşımacılığı ile ilgili Türkiye
genelinde sorunlarımız var. Buna
yönelik mücadele bir ilin dernek
yapılanması ile mümkün değil.
Ancak birlikte hareket edilecek
federasyon ile bu mümkün olur.
Ortak satın almalar ve sektör
çalışanlarının menfaatlerinin
korunması noktasında ortak
çalışmalar yapılabilir” dedi.

Okul ücretleri 
Okul ücretlerine yönelik zam

talebi ile ilgili de çalışmalara devam
ettiklerini belirten Turgay Gül, “Zam
enflasyonun altında olmaz. Üstelik
geçen seneden bizim yüzde 16
alacağımız da var. Her sene zam
talebimizi detaylı olarak
hesaplayarak iletiyoruz” dedi. 

Servisçilerin İstanbul Çalıştayında öne çıkan sorunları ele aldı 
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Alperen’in babasına
Çiğli Belediyesi sahip
çıktı

3 yaşındaki Alperen Sakin’in
servis aracında yaşamını
kaybetmesinin ardından CHP’li
Çiğli Belediyesi, Alperen’in
babasına çok önemli bir görev
verdi. Alperen Sakin'in babası
Serkan Sakin, Çiğli Belediyesi
Harmandalı Okul Öncesi Eğitim
Merkezi sorumlusu oldu. Hem
aileye yaşadığı bu zor dönemde
sahip çıkıldı hem de çocuklara
yönelik çok önemli bir
sorumlukla davranabilecek bir
babaya önemli bir görev verildi. 

Sensör ve kamera 
yeni araçlarda uygulansın

  

İSTANBUL İSTAB İSTANBUL TAŞIMACILAR BİRLİĞİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI TURGAY GÜL 

İSTAB İSTANBUL TAŞIMACILAR BİRLİĞİ DERNEĞİ BAŞKAN VEKİLİ AZİZ BAŞ

İSTAB İSTANBUL TAŞIMACILAR BİRLİĞİ DERNEĞİ GENEL SEKRRETERİ ESAT YILDIRIM

İSTAB İSTANBUL TAŞIMACILAR BİRLİĞİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BÜLENT DOĞMUŞ 

İSTAB İSTANBUL TAŞIMACILAR BİRLİĞİ DERNEĞİ SAYMANI KÖKSAL YÜZBAŞIOĞULLARI

TÜSFED TÜM SERVİSÇİLER FEDERASYONU BAŞKANI HAKAN ORDUHAN

TÜSFED TÜM SERVİSÇİLER FEDERASYONU KOORDİNATÖRÜ RAKİBE MACAROĞLU

GETAB GEBZE TİCARET ODASI, GEBZE TOPLU TAŞIMACILAR BİRLİĞİ GETAB BAŞKANI CEVAT SEYRAN

GETAB GEBZE TİCARET ODASI, GEBZE TOPLU TAŞIMACILAR BİRLİĞİ GETAB YK ÜYESİ RAŞİT ARSLAN 

GETAB GEBZE TOPLU TAŞIMACILAR BİRLİĞİ GETAP YK ÜYESİ ÖNDER KARA

İZMİR İZTAD İZMİR TOPLU TAŞIMACILIK VE SERVİS HİZMETLERİ DERNEĞİ ESKİ İZTAD BAŞKANI ÖZER BÜR 

İZTAD İZMİR TOPLU TAŞIMACILIK VE SERVİS HİZMETLERİ DERNEĞİ BAŞKANI COŞKUN ALTIN

İZTAD İZMİR TOPLU TAŞIMACILIK VE SERVİS HİZMETLERİ DERNEĞİ GENEL SEKRETER KENAN GÜLAY

İZTAD İZMİR TOPLU TAŞIMACILIK VE SERVİS HİZMETLERİ DERNEĞİ SEKTÖR TEMSİLCİSİ İSMAİL CİRİT

İZTAD İZMİR TOPLU TAŞIMACILIK VE SERVİS HİZMETLERİ DERNEĞİ SEKTÖR TEMSİLCİSİ ALİ GÜL

BURSA BURSA BURSTAD BURSA SERVİS TAŞIMACILARI DERNEĞİ SEKTÖR TEMSİLCİSİ AYHAN ALP 

BURSA BURSTAD BURSA SERVİS TAŞIMACILARI DERNEĞİ SEKTÖR TEMSİLCİSİ AHMET GÜNGÖR

BURSA BURSTAD BURSA SERVİS TAŞIMACILARI DERNEĞİ SEKTÖR TEMSİLCİSİ HASAN UZ 

BURSA BURSTAD BURSA SERVİS TAŞIMACILARI DERNEĞİ SEKTÖR TEMSİLCİSİ MUSTAFA GÜNGÖR

ANKARA ANTAD ANKARA SERVİS TAŞIMACILARI DERNEĞİ SEKTÖR TEMSİLCİSİ ÜNSAL AKKUŞ 

ADANA ADANA SEKTÖR TEMSİLCİSİ MEHMET BALIKÇI 

MERSİN MERSİN SEKTÖR TEMSİLCİSİ MUSTAFA ÖZDAMAR

MERSİN MERSİN SEKTÖR TEMSİLCİSİ SİNAN KOÇ 

MALATYA MALATYA SEKTÖR TEMSİLCİSİ MEHMET KUBAT 

ŞEHİR                                                 KURUM-KURULUŞ GÖREVİ                   ADI-SOYADI

SERVİS TAŞIMACILIĞI SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 3.ÇALIŞTAYI KATILIMCI LİSTESİ
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Otobüsçünün mevsimsel
yat hastalıkları 

zeki.donmez@tasimadunyasi.com

Dr. Zeki
Dönmez

Yazının başlığına bakıp da
otobüsçülerde, şoförlerde
görülen özel hastalıklar

üzerinde duracağımı sanmayın. Konu
tamamen fiyatlarla ilgilidir. Ancak
buna karşın yine de bir şeyi
belirteyim. Ben kış mevsiminde grip
aşısı olurum, bunun da çok fayda
görürüm. İsteyen olmuyor tabii,
olmayanın kendi bileceği bir şey.
Ancak olmayanın tedavisinin mali
yükü devlete biniyor. Dolayısıyla
devlet bunu mecburi kılabilir ya da
“grip aşısı olmayanın tedavi masrafları
karşılanmaz” diyebilir. Ama özgürlüğe
yine de saygı duyuyor devlet.
Yazımızın konusu da mevsime göre
her zaman duymakta olduğumuz
kronik hale gelmiş fiyat şikâyetleri
olacak.

Kış mevsimi
Azalan yolcu sayısına göre

doluluklar azalır, taşıma fiyatları düşer.
Seferler azaltılsa bile maliyetler
karşılanmaz olur ve otobüsçülerden
taban fiyat istekleri başlar. Aynı
şekilde uçaklar da yolcusu azalınca
fiyatlarını düşürür, bu da otobüsçüleri
etkiler. Otobüsçüler bir de uçaklara da
taban fiyat getirilmesi isteklerini
tekrarlar dururlar. 

Yaz
mevsimi 

Yolcu artar,
doluluklar
artar, fiyatlar
yükselir,
keyifler yerine
gelir. Pek bir
şikâyet de
yoktur. Ancak
aynı şekilde
diğer taşıma
vasıtalarının
yolcuları da
artar. Onlarda
da fiyatlar
yükselir.
Özellikle
sezonda çok
talep gören
bölgelerde
fiyatlar çok
artar, Bodrum
gibi. Tabii bu
da oralara
seyahat
edenleri
rahatsız
edebilir.
İnsanların
tamamen
kendi
tercihleridir bu
seyahatler.
Ama nedense
otobüsçüler,
uçak fiyatları
yükseldi diye
uçaklara taban
fiyat gelmesini
isterler. Niye
istediklerini
ben bir türlü
anlayamadım,
ama bu
yöndeki
talepler
periyodik
olarak dile
getirilir. 

Diğer
taşımalar 

Bugüne
kadar
otobüsçülerin
özellikle
uçaklara ilişkin
müdahale
arzularını
yukarda
belirttiğim
şekilde hep
duydum. Peki

ya diğerleri? Otobüsçülerin fiyat
politikaları acaba diğer taşımacıları
etkilemiyor mu? Şüphesiz ki etkiliyor.
Ama buna rağmen havayolu,
denizyolu, demiryolu taşımacılarının
otobüsçülere şöyle bir kural
uygulansın dediklerini hiç duymadım.
Onlar bizi adeta hiç görmüyorlar, ama
biz onları illa görmeye çalışıyoruz.

Niye bu istek…
Bunun bazılarının otobüsçülerin

menfaati ile ilişkilendirilmesi mümkün
olabilir. Ama yaz aylarında uçakların
yüksek fiyat uygulamalarının
otobüsçülerin menfaati ile hiçbir ilgisi
yoktur. Dolayısıyla onların yüksek
fiyatları otobüsçülerin konusu hiç
olamaz, olmamalıdır. Diyebilirler ki,
biz uçak yolcularını koruyacağız,
tüketicileri koruyacağız. Bu saygı
duyulabilecek bir düşünce, ama
bunun yeri otobüsçü dernekleri değil,
tüketici dernekleridir. İsteyen tüketici
derneği bu türden faaliyeti her zaman
yapabilir. Hatta gerekirse otobüs
fiyatlarının yüksekliğine karşı da
müracaat edebilir. 

Serbest piyasa konusu
Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği,

taşımaların serbest rekabet ortamında
gerçekleşeceğini yazıyor. Buna herkes
uymak zorunda. Ama diyerek bunun
zararlarını ifade ederek uymamayı
istemek mümkün değil. Bunu doğru
bulmayan, başka bir anlayıştaki bir
iktidarı getirmek zorundadır. Ya
mevcut iktidarın fikrini değiştirecek
veya serbest piyasa karşıtı olan bir
partiyi iktidar yapacak ya da kendisi
serbest piyasa karşıtı bir parti kurup
iktidara gelecek. Durum bu kadar
basittir. Aksi halde serbest piyasaya
uymak zorunluluktur. Serbest piyasa
başıboşluk değildir diyenler olacaktır
hemen her zamanki klasik cevapla.
Evet değildir, ama serbest piyasa
piyasanın fiyatlara müdahalesi hiç
değildir. 

Fiyat mevzuatı 
Taşımacılık dahil tüm ticari

faaliyetlerle ilgili esaslar Türk Ticaret
Kanunu, Rekabet Kanunu gibi
düzenlemelerde yer alıyor. Ayrıca her
taşıma modunun özel mevzuatı var.
Bunlarda da fiyata müdahale söz
konusu değil. Karayolu taşıma
mevzuatında, özel hallerde tavan ve
taban tespiti yer alıyorsa da bunun
içine serbest piyasaya göre oluşan
fiyatların düzenlenmesi girmiyor. Yani
fiyata müdahale mevcut mevzuatta
yok. 

Denetim konusu
Özellikle uçakların yüksek

fiyatlarının denetimi de isteniyor
bazen. Denetim tabii ki gerekli
alanlarda yapılır. Ancak denetim
olağan bir kuralın uygulanıp
uygulanmadığı ya da doğru uygulanıp
uygulanmadığı konularında yapılır.
Olmayan kuralların denetimi olmaz.
Uçakların fiyatlarına ilişkin bir kural
yok ki denetim yapılsın. Bazıları
diyebilir ki uçak taban-tavan fiyatı
vaktiyle belirlenmişti. Hayır, hiç böyle
bir şey olmadı. Sadece bir ara, geçici
bir centilmenlik anlaşması yaptılar. Bu
da mevzuata giren bir şey değil ve bu
da çoktan terk edildi. Böyle bir şey de
yok. Dolayısıyla kural olmadığı için
denetim mümkün değil.

Sonuç 
Şu fiyat işini bırakın, serbest

piyasanın gereklerini kabul edin ve
serbest piyasaya aykırı popülist
düşüncelerle puan almaya çalışmayın.
Bir de başkalarının işlerini düzeltmeye
kalkmayın. Bizim köyde bir laf vardır:
‘kendi başını bağlayamayan gelin başı
bağlar’ derler. Siz kendi işinize bakın,
başkalarınınkine lütfen parmağınızı
sokmaya çalışmayın. ■

Mehmet Erdoğan’a başsağlığı 
Geçen hafta bir üzücü haber öğrendim. Uzun

yıllardır tanıdığım, birlikte çalışma imkanı
bulduğum UATOD Başkanı Sayın Mehmet
Erdoğan’ın sevgili oğlu Berkay Erdoğan hayatını
kaybetmiş. İzmir’de olmam nedeniyle cenaze
törenine katılamadım. Çok üzüntü duyduğum bu
durumla ilgili Berkay Erdoğan’a Allah’tan rahmet,
Sayın Mehmet Erdoğan ve yakınlarına başsağlığı
dileklerimi iletiyorum. ■

Bizi yönetmeliklere
boğuyorlar

İZTAD Başkanı Coşkun Altın,
verimli bir çalıştay
gerçekleştirdiklerini belirterek,
“Sektörün büyük sorunları var. Bizi
yönetmeliklere boğdular. Birçok
yeni düzenleme ile yaptırımlar
getirildi. Ama destekler verilmedi.
Birçok sektörlere farklı teşvikler
veriliyor, istihdam yapmaları için
de imkanlar sunuluyor. Biz çok
önemli seviyede istihdam ve
yatırımlar yaptığımız halde hiçbir
teşvik imkanından
faydalanamıyoruz, kendi yağımızla
kavruluyoruz. Sektör can çekişiyor.
Yönetmeliklerin acilen
değiştirilmesini talep ediyoruz.
Türkiye genelinde bu sorunları ele
aldık ve bu noktada federasyon
yapılanması ile sesimiz daha gür
çıkacak. Sektöre her geçen gün yeni
maliyetler yükleniyor. Sektörün
nefes alabilmesi için teşvikler
gerekiyor” dedi. 

Sektör mahkûm edildi 
Sensör ve kamera

uygulamasının İzmir’de yaşanan

üzücü bir olayın ardından gündeme
geldiğini belirten Coşkun Altın,
“Minik Alperen’in hayatını
kaybetmesi hepimizi derinden
üzdü. Bu olayın ardından sensör ve
kamera zorunluluğu geldi. Bu olaya
neden olan kreş ve araç sahipleri
cezaevinden çıktı ama biz sektör
olarak mahkûm edildik. Şu anda

Türkiye’de sensör ve kamera
takılması gereken araç sayısı 140
bin olarak ifade ediliyor. Bu
araçlara yüklenen toplam maliyet
ise çok ağır. Bu para kimden
sağlanacak? Zaten bu sektörün
yarattığı istihdam ve iş hacmi de
ortada. Yüz binlerce insan ekmek
yiyor bu sektörden. Artık sektörün
yağı da tuzu da kalmadı. Sektörde
büyük bir tıkanma var. Herkes
kaçıyor. Okullar kapanıyor ama
bizim velilerden alacağımız kalıyor.
Parayı istiyoruz, ‘yok, canımı mı
alacaksın’ deniliyor. Elimizde
üzüntüden başka bir şey kalmıyor.
Biz sektöre çıkış olarak saat
ayarlaması istedik, onun yerine 180
günde biten okul işi 190 güne çıktı”
dedi.

İzmir’de yüzde 25 zam 
Bu yıl okul ücretlerine yönelik

talep edecekleri fiyat zammının da
yine maliyetleri karşılamayacağını
belirten Coşkun Altın, “Biz yüzde 25
zam isteyeceğiz. Ama eğer bu
donanım şartında diretilirse de
yüzde 50 de maliyetimizi
karşılamaz” dedi. ■

Rapor hazırlığı sürüyor
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Sümer YIĞCI
Yönetim Kurulu Başkanı

kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, 

sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

Berkay ERDOĞAN’ı

TOFED Eski Genel Başkanı ve 
UATOD Başkanı Mehmet ERDOĞAN'ın oğlu 

Mustafa YILDIRIM
Yönetim Kurulu Başkanı

Japonya haricinde Isuzu üretim
kalitesini ifade eden IMM
sertifikasına sahip tek fabrika olma

özelliğini taşıyan Anadolu Isuzu
fabrikası, 22 Temmuz 2019 tarihinde
düzenlenen törenle 170 bininci aracını
üretim bandından indirdi. Aynı zamanda
ihracat pazarlarında son yıllarda yaptığı
yatırımlarla dikkat çeken Anadolu Isuzu,
düzenlediği törende banttan indirilen
aracı ihraç ederek 17 bininci aracını
ihraç etmiş olacak.

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu
Başkanı Tuncay Özilhan, “Anadolu
Grubu olarak, Japon iş ortağımız Isuzu
ile 36 yıl önce çıktığımız yolculukta 170
bininci aracımızı üretim bandından
indirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Bugünün bir diğer önemi de banttan
indirdiğimiz otobüsümüzün yurt dışına
ihraç edilecek olması. 1994 yılından beri
ihracat yapıyoruz ve bu araçla birlikte 17
bininci aracımızı yurt dışına ihraç
edeceğimizi hepinize müjdelemek
istiyorum” dedi.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü
Tuğrul Arıkan ise “Son yıllarda
büyüdüğümüz ihracat pazarlarındaki
başarımızı her sene daha da

perçinliyoruz. Anadolu Isuzu olarak
bugün itibariyle 44 farklı ülkede faaliyet
gösteriyoruz. Terzi isçiliğinde ve
özeninde araçlar üretebiliyoruz ve dünya
pazarlarında bu alanda rekabetçi bir
pozisyona geldik. Her ülkenin kendi
ihtiyacına göre farklı spesifikasyonlarda
araç yapabilen, hızlı çevik ve ustalığı,
birikimi yüksek dünya çapında bir ekip
ve fabrikayız artık. Bu gurur hepimizin”
diye konuştu. ■

Anadolu Isuzu 

170 bininci aracını üretti

Anadolu Isuzu, Otomotiv
Sanayii Derneği (OSD)’nin 2019
yılı İhracat Başarı Ödülüne
layık görüldü.

1984 yılından günümüze farklı
segmentlerde ürün çeşitliliğiyle
dikkat çeken Anadolu Isuzu, bugüne
kadar toplamda 85 bin 913 kamyon,
32 bin 602 kamyonet, 43 bin 957 adet
midibüs ve otobüs, 7 bin 531 adet de
halen Türkiye’de üretilen ilk ve tek
pikap olma özelliğini taşıyan Isuzu
D-Max üretimi gerçekleştirdi. 36 yıllık
süreçte 170 bin araç üreten Anadolu
Isuzu, ihracat pazarlarında son
yıllardaki atılımlarıyla toplamda
17.110 araç ihraç etme başarısını
gösterdi.

Anadolu Isuzu, 2015’te başlayan
değişim süreciyle birlikte ihracatta
büyük bir ilerleme kaydetti. Anadolu
Isuzu, Euro cinsinden 2015’te 29
milyon, 2016’da 56 milyon, 2017’de
67 milyon, 2018 ise 93 milyon Euro
ihracat geliri elde etti. 2023 yılına
kadar ihracatını iki katına çıkarmayı
hedefleyen Anadolu Isuzu, geçen yıl
kendi markası AOS’u da yaratarak
İngiltere, İrlanda, Rusya ve Güney
Amerika gibi bölgelerde aktif rol
oynamaya başladı. 

Üretimin 170.000’inci,
ihracatın 17.000’inci aracı
Anadolu Grubu Yönetim Kurulu

Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Isuzu
Yönetim Kurulu Üyeleri, Anadolu Grubu
Otomotiv Grup Başkanı Bora Koçak ve
Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul
Arıkan’ın katılım gösterdiği törenle
banttan indirilen araç, aynı zamanda 17
bininci ihraç edilecek araç olarak da
dikkat çekiyor.

Tuncay
Özilhan

Tuğrul
Arıkan



22 Temmuz 2019 Vefat ❭❭ 9

BAŞSAĞLIĞI

Berkay ERDOĞAN’ı

kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, 

sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

YALÇIN ŞAHİN

TOFED Eski Genel Başkanı ve UATOD Başkanı 
Mehmet ERDOĞAN'ın oğlu 

Av. Birol ÖZCAN
Genel Başkan

vefatını öğrenmenin üzüntüsü içerisindeyiz.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine

baflsa€l›€› ve sabırlar dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

Berkay ERDOĞAN’ı

TOFED Eski Genel Başkanı ve UATOD Başkanı 
Mehmet ERDOĞAN'ın oğlu 
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cumhuraral@gmail.com

Cumhur
Aral

Geleceği tahmin

Bugünlerde herkesçe bir moda olan faceapp
isimli uygulama ile insanlar, gelecekte nasıl bir
hal alacaklarını merak eder oldular. Bu akım

öyle yaygınlaştı ki, başta sanatçılar olmak üzere nere-
deyse toplumun tamamınca denenir hal aldı.  

Geleceği merak,  insanoğlunun yaradılışındandır.
İstisnasız herkes ileride yaşamının nasıl, ne şekilde ve
nerede olacağını, kiminle evleneceğini vs. merak eder.

Bu merak neticesindedir ki, gelecekten haber
veren medyumlar önemli kazançlar sağlıyorlar. Tarihsel
süreçte krallar, imparatorlar ve hatta günümüzde ülke
yöneticileri bile etrafında bu tarz insanları bulunduru-
yorlar. 

İnsanlar için olan bu durum şirketler için de ge-
çerlidir. Şirketler,  ekonometrik modellerle geleceği geç-
mişin bir devamı olarak ele alıp tahminde bulunurlar
ama gelecek bugünün bir uzantısı olmadığı için eko-
nomistler, tahminlerinde çoğunlukla en çok yanılan in-
sanlar olmaktadır.   

Bugün, gerçekleşmiş olandan hareketle, gelecek
hakkında fikir yürütme konusu da bir tahmindir. Tek-
nolojik gelişmeler ışığında geleceğin nasıl olacağı hak-
kında daha güvenli tahmin imkânı verir. 

Amsterdam’da, 2016 yılında Mercedes Benz ta-
rafından katıldığım toplantıda, basına tanıtımı yapılan
“Future Bus” örneğinde olduğu gibi bugün yeni başla-
yan şoförsüz araçların ileride yaygınlaşacağını, en azın-
dan aynı güzergâhta seyreden araçların şoföre ihtiyaç
duymayacağını tahmin etmek ve işgücü planlamasını
buna göre yapmak, nispeten daha güvenli bir tahmin
yöntemidir.

Buna karşılık teknolojik gelişmeler her zaman
doğru tahmin yapmayı mümkün kılmıyor. İnternetin
yaygınlaşmaya başladığı yıllarda bazı meslek grupları-
nın işyerlerine gitmeden evden çalışacaklarını, iş in-
sanlarının uzun yolculuklar yapmak yerine video
konferanslar yapacaklarını, bütün bu gelişmelerin bir-
çok sektörü derinden etkileyeceğini öngörülmüş olma-
sına rağmen gelişmeler, hiç de beklendiği gibi olmadı.
İnsanlar hala yüz yüze görüşmeyi, aynı mekânda ça-
lışmayı tercih ediyorlar.

Bugün yaşadığımız teknolojik ve toplumsal geliş-
melerden hareket ederek gelecek hakkında bir fikir sa-
hibi olmak hatta bu değişimlerin geleceği nasıl
biçimleyeceğini hayal etmek mümkündür. Ama gele-
cekle ilgili kesin tahminde bulunmak neredeyse im-
kânsızdır.

Tarih, gelecekle ilgili yapılmış komik tahminlerle
doludur:

IBM Başkanı Thomas Watson: “Dünyada ancak
5 bilgisayarı kaldıracak bir pazar olduğunu düşünüyo-
rum.” (1943)

Henry Ford’a bankacısı: “Atlar her zaman kulla-
nılacaktır. Otomobil ise ancak geçici bir moda olabilir.”
demiştir.

20. Century Fox Başkanı Daryik F. Zanuck: “Tel-
evizyon yakında piyasadan silinecektir. İnsanlar her
akşam böyle bir kutuya bakmak istemezler.” (1944)

DEC şirketinin başkanı Ken Olson: “İnsanların ev-
lerinde bilgisayar bulunması da ne demek! Bence hiç
kimsenin evine bilgisayar alması için geçerli bir nedeni
olamaz.” (1977)

İngiltere’de Postane Başmühendisi Sir William
Preece’ın telefonun geleceği hakkındaki tahmini:
“Amerikalılar telefona ihtiyaç duyabilirler ama bize
gerek yok. Bizim elimizde bir yığın haberci çocuk var.”
(1878)

JK Rowling’in Harry Potter’ı önerdiği ilk yayımcı-
nın tahmini: “Çocuklar artık cadı hikâyeleriyle pek il-
gilenmiyorlar.”

Microsoft CEO’su Steve Ballmer: “iPhone’un
önemli bir pazar payı alma şansı hiç yok.” (2007)

Amerika Patent Dairesi Başkanı, Charles Duell
1899 yılında, “Artık yeni hiçbir şey yok. İcat edilebile-
cek her şey icat edildi” diyerek görevinden istifa etmesi
gibi gelecekle ilgili kesin tahmin yapanlar genellikle
yanılmıştır. 

Buna karşılık teknoloji ve toplumsal konularda
kısa dönemli tahminler yapılabilir. Mesela gelişmiş
dünyada genç nüfusun hızla azalmasının birçok ürün
ve hizmet sektörünü etkileyeceği tahmini, çok isabetli
bir tahmindi. Benzer şekilde bugün Suriye’den göç
alan, başta Türkiye olmak üzere bütün ülkelerin kısa
dönemde bu göçten etkileneceklerini tahmin etmek,
bu ülkelerin işgücü piyasaları hakkında öngörü yanıl-
tıcı olmaz.

Teknolojik ve toplumsal kısa-orta dönemli tah-
minler dışında gelecek ile ilgili tahmin yapmak her dö-
nemde ve her ülkede son derece zordur. Yapılması
gereken belirsizliği kucaklayan bir düşünce yapısına
sahip olmak ama özellikle teknolojik ve toplumsal ge-
lişmelerin yarattığı yeni gerçeklerin geleceği nasıl şe-
killeneceğini anlamaya çalışmaktır.

Geleceği öngörmek, medyumluk yapmak değil,
zamanı doğru okuyarak vizyon geliştirmektir.

Çünkü gelecek de bir gün gelecek. ■

Pirelli marka kamyon, otobüs, tarım ve OTR
lastiklerinin lisanslı üreticisi Prometeon
Türkiye, lastik endüstrisiyle yakın iletişimde

olan filo profesyonelleri, bayiler ve usta şoförlere
özel içerikler sunmayı ve paylaşmayı amaçlayan
yeni nesil platformu “Yoluzmanı.com”u hizmete
sundu.

“Yoluzmanı.com”, usta şoförlerin, bayilerin
ve filo profesyonellerinin lastik kullanımından
sürüş deneyimine, filo yönetiminden yolculuk
önerilerine kadar farklı kategorilerde yüzlerce
içeriğe kolayca ulaşabilmelerine imkan tanıyor.
Ayrıca, filo yöneticileri ve sürücülere yönelik yakıt
tasarrufu hesaplama aracı, en yakın dinlenme
tesisleri, mevzuat bilgi bankası, yol durumu,
güncel akaryakıt fiyatları gibi günlük bilgi
ihtiyaçları da platform üzerinden karşılanabiliyor. 

Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya,
Orta Asya ve Kafkaslar Ticaret Direktörü Gökçe
Şenocak, “Yoluzmanı.com fikrinin oluşum

aşamasında usta şoförlerimizin yolculuk
deneyimlerini nasıl mükemmelleştirebiliriz
düşüncesiyle yola çıktık. Hem yolculukları
esnasında nelere ihtiyaç duyduklarına, hem de
hangi bilgilere erişmek ve paylaşmak istediklerine
kulak verdik. Platformun içeriklerini hazırlarken
usta şoförlerimiz, filo profesyonellerimiz ve iş
ortaklarımız ile beklentileri üzerine birebir
görüşmelerde bulunarak ihtiyaçlarını en doğru
şekilde anlamaya çalıştık” dedi. ■

Deneyim paylaşma 
Platform içinde yer alan “Yol Uzmanına

Sorun” bölümü, sürücülerin her türlü koşulda
deneyimlerini paylaşmalarına fırsat tanıyor.
“Yol Uzmanına Sorun” bölümünde
sürücülerin ürün veya yol deneyimi
hakkındaki sorularına da yanıtlar veriliyor. 

Şoförler için yeni yol arkadaşı:

www.yoluzmani.com 

Goodyear’da atama 

Goodyear Lastikleri TAŞ Tüketici
Lastikleri İş Birimi Direktörü Alpay
Selçuk, Goodyear’ın Kuzey ve Batı

Afrika’dan Sorumlu Satış Direktörü olarak
atandı.

Alpay Selçuk yeni görevinde, Afrika
pazarında satış
ekiplerine liderlik
edecek ve dağıtım
kanallarının
geliştirilmesinden
sorumlu olacak,
Selçuk aynı zamanda
bölgedeki satış
stratejilerine de yön
verecek.

1995 yılında
Boğaziçi Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği
Bölümü mezunu olan
ve 2003 yılında Bilgi Üniversitesinde MBA’ini
tamamlayan Alpay Selçuk, müşteri deneyimi
ile inovatif satış yöntemleri geliştirme, strateji
ve dağıtım ağı tasarımı ve proje yönetimi
konusunda 20 yıllık uluslararası deneyimi ile
lastik sektörünün farklı iş kollarında çalıştı. ■

Alpay
Selçuk

Goodyear Yeni
Bölgesel Taşımacılık
Ürünü Piyasada

Goodyear, zorlu koşullarda yüksek kilometre
performansına sahip yeni ürün hattını
piyasaya sunuyor. Yeni KMAX CARGO serisi;

dayanıklılık & kaplanabilirlik ve kopma yolunmaya
karşı daha fazla direnç özellikleriyle öne çıkıyor.
Yeni KMAX Cargo serisinin 3 farklı ebadı bulunuyor.

KMAX CARGO serisi, Özel sırt hamurunda
bulunan bileşenler ve özel molekül yapısı sayesinde
mükemmel dayanıklılık ve aşınmaya karşı yüksek
direnç sağlar. Bu özellikleriyle yüksek kilometre
performansının yanında kopma ve yolunmaya karşı
direnç kazandırır.  Damak bölgesi özellikle
güçlendirilmiş yapısıyla da zorlu koşullar ve tonaja
karşı dirençlidir.

Goodyear Türkiye Ticari Lastikler Satış
Direktörü Şaban Güngör konuyla ilgili olarak;
“Günümüzde bölgesel taşımacılık filosu operatörleri
dayanıklı lastikler talep ediyorlar. Bu ihtiyaçlarını
yeni KMAX CARGO serimizin mükemmel
dayanıklılık ve yüksek kilometre performansıyla
karşılıyor olmaktan gurur duyuyoruz.” diye konuştu. ■

MAN’ın servis şampiyonları ödüllerini aldı
MAN Kamyon ve Otobüs
Ticaret A.Ş. Satış Sonrası
Hizmetler’de 2019 yılı 1.
Dönem Yetkili Servisler
toplantısı Ankara’da yapıldı.
MAN Yetkili Servisleri’nin bu
buluşmasında, Müşteri
Memnuniyeti ve MAN Servis
Değerlendirme Sistemi’nde ilk
üç sırayı alan yetkili servisler
de ödüllerini aldılar. Bu dönem
B Tipi Yetkili Servisler
kategorisi birincisi Mapar
Otomotiv İzmir Şubesi, C Tipi
Yetkili Servisler kategorisinde

ise ilk sıra Ay-Man Otomotiv
oldu. Müşteri memnuniyeti
anketinde ise birinciliği Bakiler
MAN aldı.

MAN Kamyon ve Otobüs
Ticaret A.Ş. yöneticilerinin
de katıldığı Yetkili Servisler

toplantısında, Satış Sonrası
Hizmetler Direktörü Şinasi
Ekincioğlu, 2019 yılı ilk yarısı
değerlendirmelerini yaparak yılsonu
hedeflerini paylaştı. MAN araçlarının
üstün nitelikleri ile olduğu kadar
Satış Sonrası Hizmetler’de sunulan
hizmet kalitesi ile de sektörde fark
yarattığını belirten Şinasi Ekincioğlu,
“Zorlu ve rekabetin yoğun olduğu bir
sektördeyiz. Bu yüzden,

araçlarımızın üstün niteliklerinin
yanı sıra satış sonrasında da
rekabetçi olabilmek, en üst seviyede
hizmet sunabilmek çok önemli. Bu
alanda sektördeki rekabetin yanı sıra
servislerimiz arasında da ‘en iyi
hizmet’i hedefleyen güzel bir yarış
olması bizler için çok önemli, çok
anlamlı. Bu güzel yarışta ilk üç sırayı
paylaşan yetkili servislerimizi tebrik
ediyorum” dedi. 

Satış sonrasına ilişkin yedek
parça, teknik hizmetler ve servis
geliştirme konularına yönelik yetkili
servis temsilcilerinin görüş ve
önerilerinin de değerlendirildiği
toplantıda, Müşteri Memnuniyeti ve
MAN Servis Değerlendirme
Sistemi’nde dereceye girenlere,
düzenlenen törenle ödülleri dağıtıldı. 

Servis Değerlendirme
Sistemi’nde ‘B Tipi Yetkili Servisler’
kategorisinde Mapar Otomotiv İzmir
Şubesi birinci olurken, ikinciliği
Trakman Otomotiv, üçüncülüğü ise
Can Kardeşler Otomotiv aldı. ‘C Tipi
Yetkili Servisler’ kategorisinde ise
birinciliğe Ay-MAN Otomotiv
uzandı.

Bağımsız araştırma şirketleri
tarafından MAN Yetkili
Servisleri’nden hizmet alan tüm
müşterilere ulaşılarak yapılan
memnuniyet anketleri de
sonuçlandı. Müşteri Memnuniyeti
sıralamasında ise Bakiler MAN
birinci oldu, Van MAN ve Şensan
Otomotiv İzmir Şubesi ise ikinciliği
paylaştı. Müşteri Memnuniyeti’nin
üçüncüsü ise Güzeller MAN oldu. ■

korkutakin@gmail.com

Korkut
Akın

Minareden 
at beni,

in aşağı tut
beni…

Türkülerin sözleri hayatın gerçeklerine
uymasa da isteneni çok kolayca
anlatıyor. Mümkün mü minareden

attığınızı ondan önce inip tutabilmeniz,
eğer attığınız tüy değilse…

Başka bir dünya yok biliyorsunuz.
Evrenin bir taraflarında bizim dünyamıza
benzer yaşanabilecek bir başka gezegen
varsa da -şimdilik bilmiyoruz- gidebilmek
kuşaklar boyu sürebilir… Kaldı ki, oralar
da bizim dünyamız gibi, hor kullanılmış
olabilir, orada yaşayanlara yetmediği için
onlar da arayış içerisinde, bizim
dünyamıza gelmeyi kuruyor olabilirler.

Küresel iklim krizi yaşıyoruz. Havalar
alabildiğine sıcak, yağmurlar artık sele
dönüşüyor, sadece açık denizlerde görülen
hortumlar bizim ülkemizde de felaketlere
yol açıyor, can alıyor. Sıcak dayanılmaz,
kuraklık yaşanıyor, kar yağmıyor ya da aşırı
yağıyor, yollar kapanıyor, ulaşım kesiliyor,
ceviz büyüklüğünde dolu yağıyor her yere,
tarladaki, bahçedeki ürünleri don vuruyor
daha çiçek halindeyken.

Bir şey yapmalı!
Dünyanın, bizim de içinde

bulunduğumuz kuzey yarı küresi buğday,
güney yarı küresi ise pirinç ağırlıklı
beslenirmiş. Stoklardaki buğday ve pirinçle
insanlar on yıllar boyu beslenebilirmiş.
Ben demiyorum, uzmanlardan
aktarıyorum. Peki, o zaman, neden
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
(GDO) ile yaşayanların, insanlarla birlikte
börtü böcek gibi büyük ve küçükbaş
hayvanların hatta çiçeklerin, ağaçların da
hayatı riske atılıyor. Stoklardaki buğday ve
pirinç kimin için? 

16 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg,
ülkesindeki parlamentoyu iklim konusunda
göreve çağırmak için başlattığı cuma
günleri okula gitmeme ve oturma
eylemiyle “bir şey yapmalı”nın cevabı
oldu. Bir kişiyle başlayan bu önemli,
önemli olduğu kadar gerekli ve bir o kadar
da can alıcı eylem dalga dalga bütün
dünyaya yayıldı. Başta İstanbul olmak
üzere Türkiye’de de birçok kentte binlerce
çocuk eylem yaptı. Kutuplardaki buzullar
eriyor, kıyı kentlerini sular basacak, bizim
ülkemizde bile. Bunu görmek ve kabul
etmek zorundayız.

Herkes evinin önünü süpürürse
sokaklar temiz olur. Herkes çevreyi korursa
daha yaşanabilir bir dünya oluşturabiliriz
ve çocuklarımızdan emanet aldığımız bu
dünyayı torunlarımıza bırakabiliriz.
Değilse, yukarıda değindiğimiz sorunlar
çözüme kavuşmayacak, daha da
büyüyecek.

"Yanıma staja gelmişti, daha dün
gibi... Berkay Erdoğan, çok çabuk ayrıldı
yaşamdan... 

Erdoğan ailesinin üzüntüsü
üzüntümüzdür, acılarını paylaşıyor
sabırlar diliyorum." ■

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Barış Can BAŞKAN
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Kullanıcı beklenti ve isteklerine uygun
araçlar geliştirerek müşteri
memnuniyetini odak noktasına koyan

Otokar’ın üst yönetimi ile pazarlama, satış,
satış sonrası hizmetler, mühendislik ve yedek
parça ekipleri, Otokar’ın Sakarya’daki
fabrikasında kamyon bayileriyle bir araya
geldi. Toplantıya Ticari Araçlardan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Alptekin,
Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı H. Basri Akgül, Satış Direktörü

Murat Tokatlı, Pazarlama Müdürü Tarkan
Burak, Ticari Araçlar Satış Sonrası Hizmetler
Müdürü Oğuz Doruk, Yedek Parça Satış ve
Pazarlama Müdürü Orçun Şeramet ve diğer
Otokar yöneticileri katıldı.

Otokar’ın Türkiye genelindeki Atlas
kamyon bayilerinin yöneticilerinin katıldığı
toplantıda, mevcut hizmet ve faaliyetler
hakkında bilgi paylaşımında bulunulup,
kamyon pazarı değerlendirildi. Toplantıda
ayrıca, gelecek dönem hedefleri konuşuldu. ■

Otokar, Atlas bayileriyle bir araya geldi

İki adet Tourismo ile
birlikte 2019’un ilk 6
ayında 5 milyon TL’lik

araç yatırımı yapan System
Transport, yılı 10 milyon
TL’lik araç yatırımı ile
kapatmayı hedefliyor. 

Mercedes-Benz Türk bayii
Hassoy Otomotiv System
Transport şirketine 2
Tourismo 15 teslimatı
gerçekleştirdi. 2 Tourismo 15
Mercedes-Benz Türk’ün
Hadımköy lokasyonunda
düzenlenen törenle Hasssoy
Otomotiv Otobüs Satış
Müdürü Cenk Soydan
tarafından System Transport
sahibi Taşkın Arık’a teslim
edildi. Araçların teslim
töreninde Taşkın Arık’ın eşi
Sema Arık, oğlu Ata Taşkın

Arık ve kızı Yağmur Arık da
hazır bulundu. 

Mercedes tercihi 
Mercedes-Benz Türk

Tourismo yatırım tercihinde
de sunulan finans
imkanlarının çok önemli bir
etken olduğuna değinen
Taşkın Arık, “Bu yaklaşım

devam ettiği sürece yine
tercihim Mercedes olacak”
dedi. İşbirliği sürecinde
Hassoy Otomotiv’in de
önemli katkıları olduğuna
değinen Taşkın Arık, “Genel
müdüründen otobüs satış
temsilcisine kadar Hassoy’un
yakın ilgisi ve desteği var. Aklı
olan Hassoy’u kullanır” dedi. ■

Mercedes-Benz Türk bayileri Hassoy
ve Koluman tarafından 4 firmaya 6
Tourismo teslimatı gerçekleştirildi.

Firmaların otobüs yatırımları sürüyor. Yatırım
tercihlerinde de Mercedes-Benz Tourismo
öne çıkıyor.  Düzenlenen teslimat törenleri ile

4 firma filosuna 6 Tourismo daha kattı. 

Özlem Diyarbakır 2 Tourismo 
Koluman Antep tarafından Özlem Diyarbakır’a

2 adet Tourismo 16 RHD satışı gerçekleştirildi.
Teslimat esnasında yetkililer, Tourismo 16
otobüslerinin kalitesine güvendiklerini ve yakıt
performansından memnun olduklarını belirttiler. 

Ali Osman Ulusoy 2 Tourismo 
Hassoy tarafından Ali Osman Ulusoy Turizm’e

2 adet Tourismo RHD teslim edildi. Ali Osman
Ulusoy yetkilileri teslimat esnasında, Mercedes
otobüslerinin yolcularına yaşattığı konfordan ve
sahip olduğu yüksek ikinci el değerinin yarattığı
müşteri memnuniyetinden bahsettiler. Ayrıca bu
alımı, Mercedes-Benz güvencesi ve Tourismo
kalitesi nedeniyle gerçekleştirdiklerini dile
getirdiler.

Öz Erçiş Seyahat 1 Tourismo 
Hassoy tarafından Öz Erciş Seyahat’e 1 adet

Tourismo RHD satışı gerçekleştirildi. Firma
yetkilisi, Mercedes’in değişmeyen kalitesine ve
otobüslerinin yüksek yakıt tasarrufuna vurgu
yaparken; Mercedes-Benz kalitesine güvendiklerini
ve yapmış oldukları yatırımdan hiç şüphe
etmediklerini de ekledi.

Sözkur Turizm 1 Tourismo 
Hassoy tarafından Sözkur Turizm’e 1 adet

Mercedes-Benz Tourismo 15 RHD satışı
gerçekleştirildi. Sözkur Turizm yetkilileri, Tourismo
araçlarının kalitesinden ve Mercedes markasının
verdiği güvenden bahsederken; Tourismo 15’in
sahip olduğu düşük yakıt sarfiyatı, düşük işletim
maliyetleri ve yenilenmiş özellikleri başlıca tercih
nedenleri olarak belirtildi. ■

Mercedes-Benz Türk

Tourismo teslimatları sürüyor 

Filosuna 2 Tourismo 15 kattı 
System Transport 

Filosuna 2 Tourismo 15 kattı 

Yerli üretici Karsan, Avrupalı
belediyelerin ve toplu taşıma filolarının
tercihi olmayı sürdürüyor. Karsan, son

olarak Romanya’nın doğusunda yer alan
Galati Belediyesi’nden 20 adet Jest+ minibüs
siparişi aldı. 2020 yılının Ocak ayı ortasına
kadar tamamlanması hedeflenen Jest+
siparişleri, ilk olarak Ekim ayı içerisinde
Galati kentinde gerçekleşecek 2 haftalık bir
test kullanımı ile başlayacak. 

Sahip olduğu ebatlar ve taşıma

kapasitesiyle batı ülkelerinin toplu taşımaya
olan bakışını değiştiren Jest minibüs
serisinden Romanya’ya teslim edilecek olan
dizel Jest+, Euro 6 motoru ve 6 ileri
şanzımanıyla mükemmel performans ve
yakıt ekonomisi sunarken, LED monitör, 5
kameralı video izleme ve kayıt sistemi,
validatör hazırlığı ve GPS filo takip sistemi
gibi özellikleriyle güvenli ve konforlu bir
çalışma ortamı sağlıyor. ■

Romanya Yine Karsan’ı Seçti!

Galati Belediyesi, 20 Adet Jest+
Minibüs Siparişi Verdi!

Wabco satışı 
onaylandı 

Binek otomobiller, ticari
araçlar ve endüstriyel
çözümlere yönelik

mobilite sistemleri geliştiren
dünyanın önde gelen teknoloji grubu ZF
Friedrichshafen AG, WABCO hissedarlarının
WABCO'nun satışını onayladıklarını
duyurdu. 

27 Haziran’da yapılan hissedar
oylamasında, WABCO’nun
ödenmemiş sermayesini temsil
eden hissedarların yüzde 68’i, ZF ile
WABCO arasında Mart 2019
sonlarında gerçekleşen işlem
lehinde oy kullandı. ZF, satış
şartlarına göre, düzenleyici
kurumların hükümleri ve diğer

temellük koşulları kapsamında, WABCO'nun
tüm ödenmemiş hisselerini hisse başına
136,50 Dolar karşılığında satın alacak. ■

Allison 

Kamyonlar için
AXE serisini tanıttı 

Ticari kamyonların standart şasisine aks
boyunca uyacak şekilde tasarlanmış
tam entegre bir elektrikli güç aktarma

sistemi olan AXE Serisi’nde, elektrik
motorları, 2 vitesli şanzıman, yağ
soğutucular ve pompalar bulunuyor. Ayrıca,
eksiksiz bir aktarma organı çözümü için güç
elektroniklerini de kapsıyor.

AllisonTransmission Başkanı ve CEO'su
David S. Graziosi yaptığı açıklamada, “AXE
Serisi, ağır hizmet tipi kamyon segmentinde
bu güç seviyesi, kompakt boyut ve sade
tasarımı sağlayan ilk e-aks diyebiliriz.
Çözümümüz, ticari kamyonlar için
geliştirilebilecek en verimli ve güçlü
sistemlerden biri olduğu için gurur
duyuyoruz” dedi. 

2019 Automotive News PACE Ödülü
finalisti olan Allison AXE Serisi, orta ve ağır
hizmet kamyonları için bir milyon mil

tasarım ömrüne sahip. Sistem, bir veya iki
vitesli elektrik motorunu ve çoklu-vites bir
şanzımanı birleştirerek, ilave tahrik parçaları
ve destek yapılarına duyulan ihtiyacı ortadan
kaldırıyor. ■

TAID’in (Ağır Ticari Araçlar Derneği)
Rahmi M. Koç Müzesi’nde
gerçekleştirdiği etkinlikte ODD ve
Treder olmak üzere 3 derneğin
temsilcileri bir araya geldi.

TAİD Yönetim Kurulu ve üyelerinin yanı
sıra ODD (Otomotiv Distribütörleri
Derneği) Başkanı Ali Bilaloğlu ve

Treder (Treyler Sanayicileri Derneği) Başkanı
Yalçın Şentürk lmak üzere toplam 36
katılımcı hazır bulundu. 

TAİD eski başkanlarına yaptıkları
hizmetlerden dolayı plaket verildi. İlk Başkan
Tanar Çakmakçı’ya plaketi ODD Başkanı Ali
Bilaloğlu, bir önceki Başkan Bahadır

Özbayır’a ise plaketi Mercedes Benz CEO’su
Süer Sülün tarafından verildi. 

Eksin “Sektörün sesini duyurmak
istiyoruz”

TAİD Başkanı İlhami Eksin, dernek
olarak sektör temsilcileri ile bir araya gelerek
sinerji yaratmak istediklerini belirterek “Ağır
ticari araç sektörünün sorunlarını ve gelecek
haritasını çizmek için bu tür toplantıların sık
sık yapılması gerektiğini düşünüyoruz.
Sektörümüz için daha aktif bir sürece girildi.
Bu süreci en sağlıklı şekilde yürütmek için
sektörümüzün diğer dernekleri ile fikir
alışverişinde bulunuyoruz” dedi. ■

TAİD Organizasyonunda 
Sektör Temsilcileri Buluştu

Etkinlik kapsamında İlhami Eksin Başkanlığında, Başkan Yardımcısı İffet Türken,  Ali Saltık,
Alper Kurt, İbrahim Altun, Murat Tokatlı ve Burak Hoşgören’den oluşan TAİD Yönetimi
Kurulu ile TAİD Pazarlama Komitesi toplantıları da gerçekleştirildi. 
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Turizm taşımacıları olarak
2019’a umutlu başladıklarını
ve yıllardır yaşadıkları

zorlukları aşabilmek için bir fırsat
yılı olarak gördüklerini belirten
TTDER Genel Sekreteri Mehmet
Öksüz, artan turist sayısının
turizm taşımacısının yüzünü
güldürmediğine dikkat çekti:
“Yıllarca pek çok olumsuzluk
yaşadık. Artan maliyetler
içerisinde turizm taşımacılığından
pek çok meslektaşımız aracını
satarak çıkmak zorunda kaldı.
Yine de meslektaşlarımızın bir
kısmı da umudunu korudu ve hep
düzelecek beklentisi içerisinde
işini sürdürmeyi seçti. Bu yıla çok
umutlu başladık. Hem yabancı
turist sayısında artış olacağını
hem de iç turizmde önemli bir
hareketlilik olacağını öngördük.

Bu öngörülerimiz de gerçekleşti.
Bu yılın ilk beş ayında İstanbul’a
gelen turist sayısı 5 milyon 400
bini aştı. Geçen yılın aynı
dönemine göre artış oranı yüzde
11. Türkiye’ye gelen turist sayısı
ise 12 milyonu geçti. Buradaki
artış oranı İstanbul ile aynı. Yüzde

11. Bu da iyi bir yıl yaşadığımızı
gösteriyor ama rakamsal açıdan”
dedi. 

Yeni araç yatırımı 
Piyasa açısından

baktıklarında, iyi bir yıl
geçirmediklerini turizm
taşımacısının ihtiyacı olduğu
halde yeni araç yatırımı yapmakta
zorlandığını belirten Genel
Sekreter Öksüz, “Bu yıl turizm
taşımacı yeni araç alma imkânına
ulaşamadı. Bunun yerine artan
talebe cevap verebilmek için ikinci
el araçları bularak hizmet sürecini
sürdürdü. Turizm taşımacısı bir
ölçüde toparlanma sürecine girdi
ama yeni sorunlarla karşı karşıya
kaldık” dedi.

Turizm taşımacılarının derdi bitmiyor: UBER gitti…

Suriyeli, Cezayirli, Iraklı taşımacılar geldi

Suriyeli, Cezayirli, Iraklı
rakipler

Yaşadıkları yeni sorunun başında
belgesiz ve korsan taşımacılık olduğunu
belirten Mehmet Öksüz, “Ancak belgesiz
ve korsan taşımacılık yapanların yapısı
değişti. İstanbul’da turizm taşımacıları
olarak sadece kendi ülke insanımızla
mücadele etmiyoruz. Özellikle artan
Ortadoğulu turist sayısı burada farklı bir
tabloyu ortaya çıkardı. UBER’in ardından
piyasada korsan ve belgesiz şekilde
çalışan Ortadoğulu turiste yönelik
hizmet veren bir taşımacı türü oluştu.
Bunların büyük bölümünü de Suriyeli,
Iraklı ve Cezayirliler oluşturuyor. Üstelik
bu taşımacılar turistlere Türk
taşımacılarını kötüleyerek iş alıyor ve
onları sadece İstanbul içinde de
taşımıyorlar; Yalova’ya, Sapanca’ya
taşıyorlar. Hiçbir engelle karşılaşmadan
bu faaliyeti gösteriyorlar. Şu anda Türk
turizmciler Ortadoğulu turistleri
taşıyamıyor. Çünkü bu gruplar çok iyi
organize olmuş durumdalar. Tekne
turuna turistleri götürüyorlar, ev almak
isteyen turistler için bağlantılar
kuruyorlar. Bir sistem ve organizasyon
içerisinde hiçbir bedel ödemeden
ülkemizde kazanç elde ediyorlar” dedi.

Başkan Ekrem
İmamoğlu’na çağrı 

İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu’na turizm
taşımacılarının sorunlarının çözümüne
yönelik çağrıda da bulunduğunu belirten
TTDER Genel Sekreteri, “Biz yıllardır
UBER sorununu yaşadık. Hatta ‘UBER’i
engelleyeceğim’ telaşı ile bizi de mağdur
ettiler. 9+1 araçlarımızla biz yasal yapıda
turizm hizmeti verirken belediye
yetkilileri belgelerimizi yenilemedi. 14+1
altı koltuklu araç sahipleri belge alamadı.
Bu yüzden çok ciddi mağduriyetler
yaşadık. Şimdi de Suriyeli, Cezayirli,
Iraklı taşımacı sorunu yaşıyoruz. Bu
taşımacıların engellenmesine yönelik
acil şekilde bir adım atılmalı. Burada
sadece belediye değil, emniyet ve
bakanlığa da görevler düşüyor” dedi.

Bakanlık görmüyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,

sektördeki veri akışını sağlayabilmek
adına U-ETDS sistemini hayata
geçirdiğini belirten Mehmet Öksüz, “Veri
girişleri ile ilgili yaptırımlar iki kez
ertelendi. 1 Temmuz itibariyle de U-
ETDS sistemine veri girişi yapmayanlara
veya eksik bilgi girenlere yaptırımlar
uygulanıyor. Kayıt altındaki taşımacılara
her gün yeni yükümlülükler ve
yaptırımlar getirilirken, belgesiz şekilde
turizm hizmeti verenlere yönelik
Bakanlık ne gibi bir çalışma yapıyor?
Buradan Bakanlığa da çağrıda
bulunuyorum: Lütfen İstanbul’da bu
şekilde faaliyet gösteren yabancı
taşımacılara yönelik nasıl bir uygulama
yapmışlar, açıklasınlar. Bunu Bakanlık
yetkililerinden bekliyoruz. Eğer bu
taşımacıların önüne geçilmezse çok ciddi
şekilde bir sorun olarak büyümeye
devam edecek” dedi. ■

Turizm Taşımacıları Derneği
Genel Sekreteri Mehmet
Öksüz, “UBER konusu
çözüldü ve tam
meslektaşlarımız için kazançlı
bir sezon yaşayacağız derken
şimdi de korsan şekilde
hiçbir belgesi olmadan
Suriyeli, Cezayirli ve Iraklı
taşımacılar piyasayı kapladı.
Buradan Büyükşehir Belediye
Başkanımız Sayın Ekrem
İmamoğlu’na ve Bakanlığa
çağrıda bulunuyor ve bu
soruna bir an önce el
atmalarını istiyoruz” dedi. 

Mehmet Öksüz
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