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Metin Uludağ

4 araç ile başladı,
1000 araca ulaştı 

Öz Uludağ Turizm 20 yaşında... 

2000 yılında 4 araç ile
servis taşımacılığına
adım atan Öz Uludağ

Turizm, bugün 1000 araçtan
oluşan bir filo ile personel,
okul ve turizm taşımacılığı
alanında hizmet veriyor. Öz
Uludağ firma ortağı Metin
Uludağ, 20 yılda geldikleri
noktayı Taşıma Dünyası ile
paylaştı.

Eyüp Lojistik 300 MAN cekici anlaşmasının ilk partisi
olan 50 adet MAN TGX aracı filosuna kattı.  Eyüp
Lojistik’e yılın sonuna kadar 300 araçlık teslimat ta-

mamlanacak. 
MAN’ın İstanbul İkitelli’deki tesisinde gerçekleştirilen

teslimat törenine Eyüp Lojistik Başkanı Eyüp Bartık, MAN
Kamyon ve Otobüs Ticaret AŞ Genel Müdürü Tuncay Be-
kiroğlu, Satış Direktörü Serkan Sara, Aydın Yumrukçal,
Şinasi Ekincioğlu, İbrahim Altun katıldı. 

Kâmil Koç Genel Müdürü Kadir
Boysan, Taşıma Dünyası’na
sektörün mevcut durumu, Kamil

Koç’un hedefleri ve iş ortaklarıyla çalışma
biçimlerine yönelik özel açıklamalarda
bulundu…

Pandemi öncesinde yüzde 20’leri aşan
bir büyüme hızında ilerliyorduk. Kâmil
Koç olarak bu dönemi her hizmetimizi,
otobüsümüzü, her sürecimizi yeniden
değerlendirme fırsatı olarak gördük.
Otobüslerin durduğu 2 ay boyunca biz
durmadık. Yaklaşık 30’a yakın proje ile
yenilendik. 

Tavan fiyatının ve kapasite
sınırlamasının kalkmasını bekliyoruz.
Sektör kendi dinamikleri içinde uygulanan
kararlardan daha iyisini yolcusuna
sunacak güçtedir. 

Arz talebin böylesine bir talep şoku
yaşadıktan sonra yeniden dengeyi bulması
zaman alacaktır. Bugün sektörümüzde
hem fazladan otobüs arzı vardır hem de
sürdürülemeyecek seviyede bir fiyatlama
devam etmektedir. 

ACENTELER YÜK DEĞİL

Biz acentelerin yük olmadığını, tam
aksine maliyetleri ve kaliteyi daha iyi
yönettiklerini görüyoruz, biliyoruz. Bu
nedenle son 2 ay içerisinde acente sayımız
arttı, onlarca -örneğin Bodrum, Marmaris,
Kuşadası, Aydın- özmal acentelerimizi de
sözleşmeli yerel acentelere çevirdik. 

Ücretsiz servis yolcularımızın bizden
talep ettiği önemli bir hizmettir. Bu
konuda yolcularımız talep ettiği sürece
şehiriçi servis hizmetinin en iyisini ve en
kalitelisini sunmaya devam edeceğiz.
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● Biz değişimin tepeden inme
kararlarla değil, sahada oluşan
gerçekler ve yolcudan gelen istek ve
şikayetlerle olabileceğine inanıyoruz.
O nedenle Kâmil Koç olarak, iş
ortaklarımızı ve yolcularımızı sürekli
dinliyor, onlar için değişiyoruz. 

Dr. Zeki
Dönmez

Varan Turizm
deyince…

Mustafa 
Yıldırım

7’de

Ulaşım kayıt dışına
sürükleniyor
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8 - 9’da

10’da

12’de

27’de

2. Bahar

Cumhur
Aral

12’de

Mevlüt 
İlgin

Artık Duyun Sesimizi!

6’da

Aslında Çok
Berrak…

Akif
Nuray

7’de

22’de

● Sahaya çıktığımız ilk gün söyledik
ve ilk gün de yapmaya başladık. Biz
‘kazanan’ takımız. Biz bu pazarın
kazananı, büyüyeni ve galip geleni
olacağız. Bizimle birlikte kazanacak
ve büyüyecek iş ortaklarımız olacak. 

Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklar dileriz.

4’te

Gürsel Tur, Efe Tur, İzmit Seyahat ve Öz Emniyet Turizm
Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Fethi Gündüz’ün annesi
Hürmet Gündüz son yolculuğuna uğurlandı. 

Hürer Fethi Gündüz 
annesini son yolculuğuna uğurladı 

Kâmil Koç Genel Müdürü Kadir Boysan

Yazılı Basında 

İlk Röportaj

2021’de taşları
yerinden oynatacağız

Varan CEO’su Kemal Erdoğan: 

Kemal Erdoğan

İstanbul, İzmir, Ankara ve
Bursa merkezli seferlerle
yeniden yolcularına hiz-

met vermeye başlayan
Varan, 2020 sonunda yakla-
şık 200 milyon TL’lik top-
lam yatırıma erişerek, 100
otobüslük filo büyüklüğüne
ulaşmayı ve yılsonuna
kadar 1,5 milyon yolcuya
hizmet vermeyi hedefliyor. 

Varan Turizm CEO’su
Kemal Erdoğan “Bu yılı
başlangıç yılı olarak kabul
ediyoruz. Taşları yerinden
oynatacağımız yıl 2021 ola-
cak.” ■ Erkan YILMAZ

YILIN DEV

TESLİMATI

Eyüp Lojistik 300
MAN çekici alıyor

Birinci kural: Sabırlı olacaksın

Gökhan Topçu

22yıldır kap-
tanlık koltu-
ğunda

oturan ve hiç kazaya
karışmayan Ali Osman
Ulusoy Turizm’in kap-
tanı Gökhan Topçu,
“İnsanlara hizmet
etmek, saatlerce araç
kullanmak için sabırlı
olmak ve trafik kuralla-
rına uymak işinizi iyi
yapmanızı, insanlara
güvenli bir şekilde hiz-
met vermenizi sağlı-
yor” dedi. 

Kaptanlar Konuşuyor…

02-Pamukkale kutlama
03-Mercedes Otobüs
04-Varan’ın Hedeeri
05-Man Otobüs-Mapar

teslimat
06-Özuludag Röportaj
07-Otokar-kutlama
08-Kamil Koç Röportaj-1
09-Kamil Koç Röportaj-2
10-TOF-TTDER kutlama
11-Cavusoğlu-kutlama
12-Kaptan Röportajı
13-Pilavcı-kutlama
14-Otokar Malta teslimatı
15-Metsan-kutlama
16-Niksar teslimat
17-Kamil Koç-Merkon-

Bestvan-kutlama
18-Kamil Koç-Otobüs

teslmatları
19-Mapar-kutlama

20-Varan-Mapar teslimat
21-Hasmer-Asyatur-

System-kutlama
22-Man-Eyup Lojistik      
23-Grandbus-kutlama
24-Lojistik haberler
25-Egetur-Istab-Egehakan-

Minitur-kutlama
26-Ipru-Tosev-Oral Akü-

Lösev-kutlama
27-Otomotiv haberleri
28-Mercedes Özsivas

Başsağlığı
29-Mercedes-Gelecek-

Gülsoy “H.Gündüz
Başsağlığı

30-Mapar H.Gündüz
Başsağlığı

31-Mapar S.Ulusoy
Başsağlığı

32-H.Gündüz Cenaze Töreni

Haber ve ilan indeksi
Sayfa  -  Konular 
No

Sayfa  -  Konular
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4 

4 

4 

4 

Kadir Boysan

32’de

Lüks Artvin Seyahat’in
Tourismo yatırımı

MAPAR’dan Varan’a 16 Neoplan 
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Mercedes-Benz’in meslek sahibi olmak isteyen
kızları eğitim yolunda desteklemek üzere Çağdaş
Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) iş birliği ile
hayata geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi,
pandemi sebebiyle eğitimlerini çevrim içi olarak
sürdürüyor. 

Robincode iş
birliği ile hayata
geçirilen ve çev-
rim içi olarak dü-
zenlenen
“Teknolojiyi Yö-
neten Geleceğini
Yönetir” temalı
Mercedes-Benz
Bilişim Teknolo-
jileri Eğitim Prog-
ramı’na bu sene
Fen Liseleri’nde
okuyan bursiyer-
ler katılıyor. 25
Temmuz’da baş-
layan program
Ağustos ayında
da devam ederek,
eylül ayında öğ-
rencilerin proje-
lerini
oluşturmalarını
takiben tamam-
lanacak.

Mercedes-Benz’in kız
çocuklarının eğitime
katılımını artırma ve

eğitimde cinsiyet eşitliğine katkı
sağlama hedefiyle hayata
geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız”
projesi, topluma destek olmaya
devam ediyor. 

1200 öğrenciye burs veriyor
Proje kapsamında meslek

lisesi öğrencilerine burs veren
Mercedes-Benz, üniversiteyi
kazanan bursiyerlerine de
desteğini sürdürmeye devam
ediyor. 16 yıldır kesintisiz devam
eden proje kapsamında, her yıl
bin 200 öğrenciye burs veriliyor. 

Canlı yayınla eğitim 
Çağdaş Yaşamı Destekleme

Derneği (ÇYDD) ile ortaklaşa
yürütülen “Her Kızımız Bir
Yıldız” projesi, tüm dünyayı
etkisi altına alan pandemi
sebebiyle eğitimlerine çevirimiçi
olarak aralıksız devam ediyor.
Canlı yapılan eğitimler
sayesinde Her Kızımız Bir Yıldız
projesine dahil olan öğrenciler
koşullar ne olursa olsun
destekleniyor.  

Teknolojiyi Yöneten
Geleceğini Yönetir 

Fen Lisesi öğrencileri için
hazırlanan “Teknolojiyi Yöneten
Geleceğini Yönetir” Mercedes-
Benz Bilişim Teknolojileri Eğitim
Programı 25 Temmuz’da
başladı. Eylül ayına kadar devam
edecek programda yaklaşık 70
öğrenci eğitim alıyor.
Eğitimlerde kendi app’lerini
yapabilecek konuma gelebilen
Yıldız Kızlar, 21. yüzyıl
becerilerini geliştirerek birer
dijital vatandaş olurken,
gelecekte yönlenmek istedikleri
herhangi bir meslekte teknoloji
ile olan bağlarını
kuvvetlendiriyorlar. 

Kodlama eğitimleri
3 yıldır devam ediyor

Mercedes-Benz, Her Kızımız
Bir Yıldız projesini
derinleştirmek ve sağlanan
etkiyi artırmak amacıyla uzun
yıllardır sunduğu kişisel gelişim
etkinliklerine 2018 yılında
mesleki gelişime yönelik
eğitimleri de dâhil etti. Bu
çerçevede bursiyerlerine
Robincode iş birliği ile her yıl
katılım sertifikalı “Bilgisayar
Bilimleri ve Kodlama” eğitimleri
vermeye devam ediyor.

Mezun yıldız
bursiyerlere iş
alanında fırsatlar
yaratılıyor 

Mercedes-Benz eğitimini
tamamlayan Yıldız Kızlar’a
kendi bünyesinde istihdam
olanakları da sunuyor. Bugüne
kadar eğitimini tamamlayarak
istihdam edilen Yıldız Kızlar,
Mercedes-Benz bünyesindeki
mavi yakalı çalışanların yüzde
20’sini oluşturuyor. ■

Her Kızımız Bir Yıldız 
Projesi’nde eğitimler
canlı yayınla sürüyor
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İstanbul, İzmir, Ankara ve
Bursa merkezli seferlerle
yeniden yolcularına hiz-
met vermeye başlayan
Varan, 2020 sonunda yak-
laşık 200 milyon TL’lik
toplam yatırıma erişerek,
100 otobüslük filo büyük-
lüğüne ulaşmayı ve yılso-
nuna kadar 1,5 milyon
yolcuya hizmet vermeyi
hedefliyor. 

RÖPORTAJ: Erkan YILMAZ 

Varan Turizm CEO’su Kemal Er-
doğan, “Bu yılı başlangıç yılı ola-
rak kabul ediyoruz. Taşları

yerinden oynatacağımız yıl 2021 ola-
cak. 2021 yılında hiçbir şey eskisi gibi
olmayacak. Her anlamda yokluğumu-
zun derinden hissedildiğini düşünü-
yoruz. Türkiye’nin Varan markasına
ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. 3 yıl
içinde en çok yolcu taşıyan ilk 3 şirket
arasında olacağız. Bu süreçte bizden
desteğini esirgemeyen MAPAR Yöne-
tim Kurulu Başkanı Sayın Yalçın Şa-
hin’e de teşekkür ediyoruz” dedi. 

Varan 8 Temmuz Çarşamba günü
bu yılki otobüs yatırımın ilki olma öze-
liğini taşıyan, satışını MAPAR Otomo-
tiv’in gerçekleştirdiği 16 adet MAN
Neoplan teslim aldı. Varan Turizm’in
yeniden sektör yolculuğuna başlama-
sıyla ilgili düzenlenen toplantıya
Varan Turizm Yönetim Kurulu Üyeleri
Kemal Soğancı, Varan Turizm CEO’su
ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdo-
ğan ile MAPAR Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yalçın Şahin katıldı. 

Mirası yaşatmak için…
Varan Turizm CEO’su ve Yönetim

Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan “Kaza-
nanı olmayan zor bir süreç yaşıyoruz”
diyerek başladığı konuşmasında, “Va-
ran’ı yeniden yollarda görmenin heye-
canı içindeyiz. Varan’ın kuruluşu
1946. Önümüzdeki yıl 75’inci kuruluş
yılını kutlayacağız. Kuruluşunda İstan-
bul-İzmit arasında seferlere başlayan
Varan, yıllar içerisinde 2 bini aşkın ça-
lışan ve yüzlerce araçlık filo ile hizme-
tini sürdürdü. 2016 yılında seferlere
ara verildi. Biz bu çok değerli mirası
yaşatmak ve büyütmek için adım atı-
yoruz. Planlarımızda Mayıs 15’te baş-
lamak vardı, kısmet 9 Temmuz imiş.
Yaklaşık iki aylık gecikme var” dedi. 

Özel yolcu terminalleri 
Erdoğan, önceliklerinin otobüs ve

sefer sayılarından ziyade Varan yolcu-
sunun memnuniyetini, onların güven-
liğini ve sağlığını korumak olduğunu
belirtti: “Bu nedenle sayılardan çok,
insan odaklı bir anlayışla yola çıkıyo-
ruz. Tesis ve hizmetler noktasında
Varan geçmişte çok ciddi ayrışan bir
markaydı. Marka mirasının devamı ni-
teliğinde pandemi sürecinin getirdiği
yasal gerekliliklere ek olarak yolcuları-
mız için ayrıcalıklı hizmetler olarak
özel yolcu salonlarımız olacak ve yol-
cularımız otogarın kalabalığına girme-
den rahatlıkla seyahatlerine bu
noktadan başlayabilecekler. İlk etapta
İzmir, İstanbul Ataşehir ve Ankara’da
özel terminallerimiz olacak. Yasal
mevzuatın izin verdiği ölçüde bu sa-
lonlarımızın sayısı da artacak.” 

Otobüs yatırımları 
“Hizmet kalitesini daha doğru ve-

rebilmek ve müşteri memnuniyetini
en üst seviyede tutabilmek adına, ilk
etapta kendi otobüs yatırımı ağırlıklı
çalışmayı tercih ediyoruz” açıklama-
sını yapan Kemal Erdoğan, “Bunun
yanı sıra daha önceden bildiğimiz,
sektördeki saygın bireysel otobüs yatı-
rımcılarından seçkin bir kadroyu da fi-
lomuza dahil ettik. Hedefimiz üç yıl
içerisinde en büyük üç şehirlerarası
karayolu yolcu taşıma şirketi arasına
girmek. Bu hedefimize ulaşmamızda
Varan’ın yolcularının gönlündeki yeri
ve Varan markasının saygınlığı büyük
katkı yapacak. Biz bu yeri muhafaza
edebilmek için büyük bir titizlikle yola
çıkıyoruz ve her adımımızı özenle atı-
yoruz. Şu an 35 araçla başlıyoruz, ay
sonunda 55 araç olacak ve yılsonunda
100 araca ulaşmayı hedefliyoruz. Şu
an için karma araç olarak ilerleyece-
ğiz. Zaman içinde stratejik değişiklik
olur mu, bilmiyorum” dedi. 

2021’de her şey değişecek 
İlk etapta yaklaşık 80 milyon TL de-

ğerinde otobüs ve 20 milyon TL’lik alt-
yapı ile toplamda 100 Milyon TL’lik bir
yatırımla seferlere başladıklarını belir-
ten Erdoğan, yılsonu hedeflerini de şu
şekilde açıkladı: “Hedefimiz; 2020 so-
nunda 200 Milyon TL’lik toplam yatı-
rıma erişerek 100 araçlık filo kurmak,
yılsonuna kadar da 1,5 milyon yolcuya
hizmet vermek. Tabii, bu yılı bir hazır-
lık yılı olarak kabul ediyoruz, bu bir
başlangıç yılı. Taşları yerinden oynata-
cağımız yıl 2021 olacak. 2021 yılında
hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her
anlamda yokluğumuzun derinden his-
sedildiğini düşünüyoruz ve Türki-
ye’nin Varan’ı ile yolcularının
buluşma zamanı geldi. Bu süreçte biz-
den desteğini esirgemeyen MAPAR Yö-
netim Kurulu Başkanı Sayın Yalçın
Şahin’e de teşekkür ediyoruz” dedi. 

3 bin kişilik istihdam
Varan’ın yeniden yolcularıyla bu-

luşmasının aynı zamanda önemli bir
istihdam hamilesini de beraberinde
getireceğini dile getiren Kemal Erdo-
ğan, “Bugün itibariyle yaklaşık 250 ki-
şiye iş imkanı yaratmış durumdayız.
Bu yılsonuna kadar bu rakam 700 ki-
şiyi bulacak. Hedeflediğimiz ilk üç şir-
ket arasına girdiğimizde bu rakamın 3
bin kişiye çıkması da mümkün olabi-
lecek. Bu ülkeye ve ekonomisine güve-
niyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz
ama bu sürecin üstesinden gelecek
güçte olduğumuza inanıyoruz. Herke-
sin yatırım yapmaktan çekindiği bir
dönemde yatırıma girişmek; bizim, ül-
kemize, insanımıza ve markamıza
duyduğumuz güvenin göstergesi”
dedi. ■

2021’de taşları
yerinden oynatacağız

Otobüsçülük bir tutku

Paydaşlarımız da kazanacak
Varan, kurulduğu andan itibaren hep

özel bir marka oldu. Duruşuyla, iş yapış şek-
liyle hep farklı noktalarda oldu. Bugün de
aynı anlayış ile yola çıkıyoruz; amacımız gü-
venilir, müşteri, hizmet odaklı olmak, adil
bir anlayışla yola çıkmak. Her şartta güveni-
lir olacağız. Sadece müşterilerimiz için değil,
iş ortaklarımız, çalışanlarımız için de güve-
nilir olacağız. Her zaman müşterilerimizi
merkeze koyacağız. Yolcularımız, çalışanla-
rımız ve paydaşlarımız için adil olacağız. Sa-
dece biz kazanmayacağız, bütün
paydaşlarımızın kazanması için de gayret
göstereceğiz. Varan olarak en iyi hizmeti en
iyi fiyat performansı ile sunmayı vaat ediyo-
ruz. Belki sektörün ortalamasının epey üze-
rinde olacak. İşini iyi yapan bir şirket olmak
üzere yola çıktık, bunun da ticari ve ekono-
mik bir başarı getireceğine inanıyoruz. 

Sehiriçi servisler ve acente 
İstanbul-Ankara, İstanbul-İzmir, An-

kara- İzmir ile İstanbul ve Ankara’dan
Didim, Bodrum, Marmaris, Kuşadası,
Çeşme seferleri olacak. Antalya, Kemer ve
Side seferleri açılacak. Şehiriçi servis araçla-
rımız da en modern araçlar olacak. İkramda
özel sürprizlerimiz olacak. Acente bilet satış
noktası yavaş yavaş sadece servis noktası ve
çok önemli noktalarda kalacak. Biz de, tabii
ki, katma değer yaratmayan hiçbir hizmeti
bünyemizde tutmayacağız. Servis katma
değer yarattığı bölgelerde olacak ama öyle
noktalar var ki katma değer yaratmıyorsa
servis olmasının hiçbir esprisi yok.

Uzlaşma çok önemli 
Biz bu sektörde uzlaşma ve yardımlaş-

manın çok kritik olduğuna inanıyoruz.
Bütün meslektaşlarımızla satın almada,
operasyonda olsun yardımlaşmaya çok açı-
ğız. Otobüs sektörü yaptığı işe rağmen hak
ettiği saygınlığa sahip değil. Bunun yükseltil-
mesi elbirliği ile olacak. Birbirimiz ile reka-
bet ederek, fiyatları, kaliteyi düşürerek,
güvenliği ihmal ederek bir yere varamayız.
Uzlaşmamız gerekiyor.

Bireysel otobüsçüler
Bireysel otobüsçüleri çok iyi seçerek

kabul edeceğiz. Varan markasını ve bayra-
ğını aşağıya düşürmeyecek bireysel kitlesi ile
başladık. Bireysel otobüsçü sayısının çoğal-
masını tamamen onların tutumu belirleye-
cek. Vasıflı bireysel bulamazsak yatırımı biz
yapacağız

Yeni satın almalar
Marka satın alma veya birleşme nokta-

sında önümüze bir alternatif çıkmadan
buna ne evet diyebilirim ne hayır diyebili-
rim… Biz her türlü işbirliğini kovalıyor ola-
cağız. 

Varan Akademi 
Personel eğitimine yönelik Varan Aka-

demi olacak. Hem host hem bilet satış gö-
revlisi ve kaptan eğitimleri olacak. Bütün
şoförler, ne kadar tecrübeli olurlarsa olsun
bu eğitimlere düzenli olarak katılacaklar.
Bütün şoförlerin ceza puanlarını takip edi-
yoruz. İşe alımda önemli bir kriter.

Soldan: Hıdır Erdi Şahin, Kemal Soğancı, Kemal Erdoğan, Yalçın Şahin

Varan CEO’su Kemal Erdoğan: “2020’yi hazırlık yılı olarak görüyoruz”

Kemal Erdoğan

Varan Turizm Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal Soğancı, “Otobüs bizim için bir
sevda, bir tutku. Sevdiğimiz işi yapmak ve
o işi büyüterek ülkemiz insanına hak ettiği
hizmeti sunmak istiyoruz. Varan, bir dö-
neme damgasını vurmuş sektörün en
prestijli markalarının başında geliyordu.
İnsanların hafızasında olumlu yer etmiş
bu markanın sektörden uzakta olmaması
gerektiğini ve kaldığı yerden yolcularına
güzel seyahat anıları yaşatmaya devam et-
mesini istedik. Bu nedenle de bu yatırımı
yaparak Varan’ı yeniden sevenleri ile bu-
luşturuyoruz. Mola vereceğimiz yerler ko-
nusunda çok seçici davranıyoruz. Mola
yerleri de çok ciddi fark yaratacak” dedi.Kemal Soğancı

ÖNE ÇIKANLAR...
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2020’nin ilk 6 ayında 60
adetlik otobüs satışı ile en
fazla otobüs satan bayi olan
Mapar Otomotiv Yönetim
Kurulu Başkanı Yalçın
Şahin’e, MAN Kamyon ve
Otobüs Tic. AŞ Genel
Müdürü Tuncay Bekiroğlu
ve MAN Kamyon ve Otobüs
Ticaret AŞ Otobüs Satış
Direktörü Can Cansu
tarafından bir plaket
sunuldu. 

2020 yılının ilk 6 ayında 60 adetlik satış ile
en fazla otobüs satışı yapma başarısı elde
eden Mapar Otomotiv’e “2020 yılı ilk

yarısında otobüs satışlarına vermiş olduğunuz
değerli destek ve katkılarınız için teşekkür
ederiz” yazısının yer aldığı plaket, MAN
Kamyon ve Otobüs Tic. AŞ Genel Müdürü
Tuncay Bekiroğlu ve MAN Kamyon ve Otobüs
Ticaret AŞ Otobüs Satış Direktörü Can Cansu
tarafından Mapar Otomotiv Yönetim Kurulu
Başkanı Yalçın Şahin’e sunuldu. Yalçın Şahin,
hem elde edilen satış seviyesi ile aldıkları başarı
plaketini hem de otobüs pazarına yönelik
düşüncelerini Taşıma Dünyası’na açıkladı.  

Hedef 120 otobüs satışı 
Mapar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı

Yalçın Şahin, “Bu plaketi, 60 adet ile en fazla
otobüs satışı gerçekleştiren bayi olarak aldık.
Mutluyuz, gururluyuz. Yılsonuna kadar otobüs
satışımızın 120 adedi bulacağını düşünüyoruz”
dedi. 

Otobüs fiyatları geriye gidiyor 
Bir yandan sıfır satışı bir yandan da ikinci

elde otobüs satış seviyesinin artmasını da
değerlendiren Yalçın Şahin şunları söyledi: “Sıfır
otobüs üretiminin azlığı nedeniyle ikinci elde
büyük bir hareketlilik vardı. Pandemi
sonrasında işlerin açılacağı beklentisi de herkesi
ikinci el otobüslere yönlendirdi. Ama beklendiği
gibi yolcu hareketi olmadı. Piyasa durdu. İkinci
el otobüs fiyatlarında gerileme başladı. Bayram
ve sonrasında iki üç haftalık bir hareketlilik olur,
ondan sonra işler kesilirse fiyatlar daha da
geriye gider. Sıfır araç satışları da azalır. Zaten
üreticiler de ‘panik tuşu’na bastılar ve fiyatları
geri çekmeye başladılar”dedi.

En fazla otobüs satışı yapan bayi... 

Temkinli gitmek gerekiyor 
Yeni yatırım konusunda otobüsçülere tavsiye de

bulunan Yalçın Şahin, “Ben hep, ‘Arabayı işe değil, işe
araba almak lazım’ derim. Bir yandan sektörün eski
firmaları da faaliyete başladı. Biraz daha temkinli
gitmekte fayda var. Egzosa attığınız parayı tekrar
çıkarma şansınız yok. Taşıma Dünyası’na yılın

başında verdiğim röportajda, ‘Yüzde 50 peşinatı
olmayan araç almasın demiştim’. Şu an piyasa bu
şekilde. Başka türlü olma şansı da yok. 1 milyon 700,
1 milyon 800 bin TL olan otobüsün ödeme vadesi 36
ay olursa, aylık ödemesi 50 bin TL’ye geliyor.
Otobüsçü, bu şekilde borcunu ödeyemez. Ek geliri
yoksa böyle bir para kazanma şansı yok” dedi.  ■

6 ayda 60 otobüs satışı
gerçekleştirdi

Yalçın Şahin Can Cansu

Normalleşme adımları
tehlikenin geçtiği anlamına
gelmiyor. Tedbiri elden
bırakmayalım.

COVID-19 önlemlerini eksiksiz
alın.

Araçlarınızı dezenfekte edin ve
araç personelinizi bilgilendirin. 

Personeliniz maske takmalı.

Uzun mesafede 2 saatte bir
mola verin.

Araçlarınızı her fırsatta
camlarını açarak havalandırın.

Taşıma güvenliği
önceliğimizdir!
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2000 yılında 4 araç ile servis
taşımacılığına adım atan Öz
Uludağ Turizm, bugün yüzde
10’u özmal olmak üzere 1000
araçtan oluşan bir filo ile
personel, okul ve turizm
taşımacılığı alanında hizmet
veriyor. Öz Uludağ firma
ortağı Metin Uludağ, 20 yılda
geldikleri noktayı Taşıma
Dünyası ile paylaştı:
“Müşterilerimizin
beklentilerini iyi analiz ettik,
anladık ve bu beklentileri en
üst yönetimden sahadaki
şoför arkadaşlarımıza kadar
aktardık. Bu tutumumuz kısa
sürede, bizlere ve şirketimize
karşı duyulan güveni arttırdı.
Refere edilerek kısa sürede
birçok işletme ve kuruluşa
hizmet verme şansını
yakaladık. Aslında biz görev
tanımımızı yerine getirmiştik.
Bunu ihmal edenler olunca
biz fark yaratmış olduk.” 

Metin Uludağ ile servisçilik
sektörüne adım atışlarından
başlayarak, 20 yılda gelinen

noktayı ve hedeflerini konuştuk.

■  Öz Uludağ Turizm’in kuruluş
öyküsünü özetler misiniz? İnternet
sitenizde Avcılar’da 3 Mayıs 2020
tarihinde kurulduğunuz yazıyor.
Merak ettim, yolcu taşımacılığına
nasıl adım attınız? Firma kaç araçla
kuruldu? Bugün kaç araçlık bir filoya
sahipsiniz? 

- Öncelikle Taşıma Dünyası’na,
bizlere yer verdiğiniz için teşekkür
etmek isterim. Umarım
okuyucularımız için güzel bir söyleşi
olur. Sorunuza gelince, ailece, geçmişte
taşıma hizmetlerinin başka alanlarında
bulunduk. Gerek ben gerekse ortağım
Baki Uludağ, o işlerde aracın
direksiyonuna da geçerek işimizi icra
etme fırsatını yakalamıştık. 1992 yılında
ailemize ait 2 adet kamyon ile köyümüz
sınırlarındaki bir işletmede taşıma işleri
ile uğraştık. Lise yıllarımızdı. Buradaki
işletme kapanınca diğer köylülerimiz
gibi bizde İstanbul’da hatlı minibüs ve
ticari taksi işletmeciliği işlerine giriştik.
Ailenin kalabalık olması nedeniyle Baki
Bey, 1998 yılında servis taşımacılığı
işine adım atmak zorunda kaldı. Aile
içinden dört kişinin servis taşımacılığı
şirketini devralmasıyla bu sektöre adım
atılmış oldu. Ben, sürece daha sonra
dahil oldum. 4 araç ile işe başladık ve

2005 yılına kadar aktif olarak araç
kullandık. Bugün itibari ile filomuzda
yüzde 10’u özmal olmak üzere 1000’in
üzerinde araç ile hizmet veriyoruz. 

■ Yine sitenizde servis taşımacılığı
sektöründe kısa sürede tercih edilen
bir firma haline geldiğiniz belirtiliyor;
bunu nasıl başardınız? 

- Evet, anlamlı bir soru neden kısa
sürede tercih edilen bir şirket olduk…
Öncelikle insani değerler, ilkeler ve
donanımlı insan kaynağına çok önem
verdik. Müşterilerimiz ve
tedarikçilerimizle gerçekleştirdiğimiz
sözleşme kurallarını titizlikle uyguladık.
Anlaşmış olduğumuz koşulları hiçbir
bahaneyle ertelemedik, hep yerine
getirdik. Müşterilerimizin beklentilerini
iyi analiz ettik, anladık ve bu
beklentileri en üst yönetimden
sahadaki şoför arkadaşlarımıza kadar
aktardık. Bu tutumumuz kısa sürede,
bizlere ve şirketimize karşı duyulan
güveni daha da arttırdı. Refere edilerek
kısa sürede birçok işletme ve kuruluşa
hizmet verme şansını yakaladık.
Aslında biz görev tanımımızı yerine
getirmiştik. Bunu ihmal eden
arkadaşlarımız olunca biz fark yaratmış
olduk.

■ İstanbul merkezli başladığınız
faaliyetlerinizde diğer bölgelere
yayılma süreci nasıl oldu? 

- İstanbul Beylikdüzü merkezli
bir işletmeyiz. Önce Tekirdağ-Çorlu
bölgesinde sonra Anadolu
yakasında (Şekerpınar-Çayırova)
şubeleştik. Böylece Kocaeli-İstanbul-
Tekirdağ hattında aktif ve hızlı şekilde
gelen taleplere cevap verme imkanına
kavuştuk. Bu bize farklı tecrübeler
kazandırdı. Gebze ve Tekirdağ
bölgelerinde proje yönetmek İstanbul’a
oranla daha zor. Bunu başarmayı ve
kalitemizden taviz vermeden
sürdürmeyi öğrendik. Artık daha
tecrübeli ve güçlüyüz.

■ 20 yıllık süreci
değerlendirdiğinizde hedeflerinize
ulaştığınızı düşünüyor musunuz? 

- Büyük ölçüde hedeflerimizi
gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum.
Ütopik hedefler peşinde koşmuyoruz.

Uzun vadeli hedeflerimize ulaşabilmek
için kısa vadede anlamlı hedeflerle
ilerliyoruz. Gerçekleştirilmesi imkansız,
günün ve sektörümüzün çok uzağında
hedefler koymuyoruz. Reel gittiğimizi
söylemek doğru olur. Bu hep böyle
olmuştur geçmiş yirmi yılda. Bazen
planlamamız dışında bazı gelişmeler
olur ve onlara birazda zorunlu olarak
katılırız. Bunun dışında hedeflerimizin
tuttuğunu söyleyebiliriz. 

■  Bu süreçte hiç taşımacılık
alanında değil de başka bir sektörde
olsaydım dediğiniz oldu mu? 

- Farklı iki sektörde iş tecrübemiz
oldu. Dostlarımız ile inşaat ve çelik ev
üretimi alanında bunu denedik.
Özellikle inşaat alanında bir aile
apartmanı ve Büyükçekmece’de bir site
deneyimimiz oldu. Gayet de başarılı
geçti. Fakat ülkemizde yaşanan
ekonomik kriz ve gayrimenkul
alanındaki üretim fazlası sebebi ile
biraz ara vermek durumunda kaldık.
Doğru lokasyonda ve kârlı
olabileceğine inandığımız bir proje olur
ise devam etmek istiyoruz. Özellikle
inşaat ilgimizi çekiyor. 

■ Şirket için geleceğe yönelik nasıl
bir planlama oluşturdunuz?

- Kalifiye insan kaynağına,
elektronik altyapımıza ve tüm
çalışanlarımızın eğitimine çok önem
veriyoruz. Bütündepartmanlarımızda
iyi eğitimli, üniversite mezunu
arkadaşlarımızla takviye ettik. Bunun
faydasını hissedilir şekilde görüyoruz.
Yine kullandığımız profesyonel
yazılımımız ile ciddi sistemsel
gelişmeler kazandık. Bunu sürdürmeye
devam edeceğiz. Teknolojik yeniliklere
önem veren bir kuruluş olduğumuzu
söyleyebilirim. Müşterilerimizden bu
anlamda çok olumlu geri beslemeler
alıyoruz. Ayrıca genç bir filoya sahibiz.
Özmal araç filomuz 0-5 yaş aralığında.
Bunu da koruyarak devam etmek
istiyoruz. 

■ Koranavirüs süreci sizleri nasıl
etkiledi ve bu süreç sonrasında
beklentileriniz neler? 

- Aslında, pandemi ilk ortaya
çıktığında, ülkemizde henüz
görülmediği günlerde bizler
önlemlerimizi almaya başlamıştık. Bu
plan doğrultusunda gerek ofis
uygulamalarımız, gerek araçlarımızın
temizlik ve hijyen koşulları, dezenfekte
makineleri ve kimyasalları,
çalışanlarımızın bilgilendirilmesi ve
kontrolü, bilgilendirme yazıları vb.
birçok acil eylem planımız hazırdı. 

Tabii, bunların
yanında çok iyi bir

şekilde
genelgeleri

takip ettik,

müşterilerimizi her zaman
bilgilendiren taraf biz olduk ve
aldığımız etkin aksiyonlar
müşterilerimizle bağımızı ve güveni
arttırdı. Böyle bir süreçte ne kadar
kuvvetli bir operasyon ağımızın
olduğunu ve teknolojik altyapımızla
süreç yönetimimizin etkinliğini
ispatlamış olduk. Süreç sonrasında
hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını iyi
biliyoruz. Sektörümüzün öneminin
artacağını görmekteyiz. Her kademede
gerekli planlamalarımızı yaptık.
Pazarda daha da güçlü bir konuma
taşınacağımızdan eminiz.

■ “Süreç sonrasında hiçbirşey
eskisi gibi olmayacak” dediniz ya,
servis sektöründe nasıl bir değişim
olabilir?

- Sektörümüz plaka tahdidi ve
ekonomik değişikliklerle birlikte kabuk
değiştirme sürecindeykenbir de
pandemi yaşanması ile birlikte çok
daha hızlı bir etkileşim içerisine girdi.
Neredeyse kişilere özel bir hal alan
taşımacılık işi, bir işletmenin faaliyetini
idame ettirmesi noktasında en önemli
konuma geldi. Daha kontrollü,
denetlenebilir, hijyen kurallarının
uygulandığı araçlarla personeller, hem
işletmelere hem evlerine en az riskle
taşınıyor. 

Müşteri - Servis Firması - Personel -
Aile zincirinin en sağlam halkası biz
olmalıyız.Tüm planlarımızı bu
çerçevede yapıyoruz. Okul taşımacılığı
tarafında da aynı hassasiyet ile hareket
ediyoruz. 

■ Mevzuat açısından iş
süreçlerinizi zorlaştıran düzenlemeler
nelerdir? Nelerin değişmesini
istersiniz? Taleplerinizneler? 

- Bu sorunuzu iki farklı uygulamayı
örnek vererek cevaplamak isterim.
Birincisi; 2017 yılında Okul Servis
Araçları Yönetmeliği yayınlanmıştı. Bu
Yönetmeliği üç yıldır tam anlamıyla
hayatın merkezine maalesef
koyamadık. Masabaşında alınan
kararlar güncel sahadaki gelişmelere
uzak; her yıl ötelenmek zorunda
kalındı. Bir aracın dönüştürülme bedeli
20 bin TL’yi buluyor. Ayrıca bu
dönüşümü sağlayacak yetkin yerlerde
yok denecek kadar az. Bu ve benzeri
köklü değişikliklerde sektörümüzün
STK’ları dernekler, odalar ve
bileşenlerinden görüş talep
edilmemesinin uygulamada
başarısızlıklar getirdiğini görmekteyiz.

İkincisi; öğrenci taşımacılığı
tarafında yardımcı personelleriçin
getirilen lise mezuniyeti şartı oldu. Bu
da meslek odalarından, derneklerden
ve sektörün öncü firmalardan görüş
alınmadan, gerçeklerin dışında alınan
bir karar. Ülkemizde yardımcı
personelin yüzde 90’a yakını ilkokul
mezunu. Hepsi Milli Eğitim
Müdürlüklerinin açtıkları kurslara
katılmış ve sertifikalarını almış yetkin
kişiler. Bu kapasiteyi atıl durumda
bırakmak sektörümüzü gerçekten zora
düşürüyor.  ■
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“Ütopik hedefler peşinde
koşmuyoruz. Uzun vadeli
hedeflerimize ulaşabilmek
için kısa vadede anlamlı
hedeflerle ilerliyoruz.
Gerçekleştirilmesi
imkansız, günün ve
sektörümüzün çok
uzağında hedefler
koymuyoruz”.

Metin Uludağ

Baki
Uludağ

Metin
Uludağ

4 araç ile başladı,
1000 araca ulaştı 

Öz Uludağ Turizm 20 yaşında... 
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Varan Turizm’in yeniden ulaşım ha-
yatına girdiği haberi beni çok se-
vindirdi. Bu yazımda Varan’la,

otobüsçülükle ve ulaşımla ilgili bazı anı-
larımı paylaşmak istiyorum.

Demiryolu
Köy sonrası ortaokul yıllarım Eskişe-

hir’de geçti. Burada iki ulaşım vasıtası
vardı: tren ve otobüs. Eskişehir, trenler
için önemli bir kavşak idi. Çok peronlu
bir istasyon, ilgi çeken bir gar ve önemli
hemzemin geçitleri hatırlıyorum. İlk seya-
hatimi tek başıma 1965 yılında 15 yaşın-
dayken hava lisesine kaydolmak üzere
Eskişehir’den İzmir’e yapmıştım. İzmir’e
vardığımda ilk kez denizi ve İzmir’i gör-
mek unutamadığım bir anıdır. Eskişehir’de
İstanbul-Ankara arası trenler çok prestijli
kabul edilirdi. Bunlar motorlu tren, hızlı
tren, mavi tren vs. şeklinde değiştiler. İs-
tanbul-Ankara arasında yabancı bir şirke-
tin işletmesini sürdürdüğü yataklı
vagonlar ise çok prestijli seyahat imkanı
sunardı. 

Otobüsçülük 
İlk seyahatim köyden Eskişehir’e ol-

muştu. Eskişehir’de merkezi yerlerde oto-
büslerin kalktığı sokaklar vardı. Buradan
değişik yerlere ulaşım imkanı sağlanı-
yordu. Daha sonra şehir içindeki ilk oto-
garı ve bunu takiben şimdi de
kullanıldığını düşündüğüm büyük otoga-
rını hatırlıyorum. Kamil Koç, Yılmaz,
Özen, Jet, Bursa Birlik, Şevelli gibi otobüs
firmaları o zamanlar da vardı. İsmail
Ayaz, Eskop, Yüksel, Anka, Buzlu gibi Es-
kişehir markalarını da hatırlıyorum. Bir de
aklımda kalanlar; “Havalı Apollo” otobüs-
ler ile “302” otobüslerdir. İstanbul-Eskişe-
hir seyahatlerinde, gece, özellikle arka
koltukların boş olması ve arka beşliyi
muavinin bana vermesi en hatırladığım ve
hoşuma giden anılar olarak aklımda. Eski-
şehir-Ankara hattının da Eskişehir için
önemli olduğunu belirteyim.

Havayolları 
Havayolu şüphesiz ki, az kişinin fay-

dalanabildiği az yere gidilebilen bir ula-
şım aracıydı. Ben ilk seyahatimi 18
yaşında İzmir’den İstanbul’a yapmıştım.
Bilgi yarışmasında İzmir şampiyonu ol-
duktan sonra hava lisesi olarak İstan-
bul’daki yarışmalara uçakla gitmiştik.
Buradan da Türkiye Şampiyonu olarak
yine uçakla İzmir’e döndüğümü dün gibi
hatırlıyorum. Uçaklar, pilotlar hatta hos-
tesler o günler için çok önemli idi. Pek
çok zengin, imkanlı, eğitimli kişinin hos-
teslerle tanışmak için uğraştığını ve evlen-
diğini bilirim. Keza pilot ve hostes
evlilikleri de aynen böyle. Sonradan uçak
da yaygınlaştı, eski prestijini de kaybetti.

Denizyolu
Benim coğrafyamda pek deniz olma-

dığı için anılarım azdır. Zaten denizden
uzak olduğum için de yüzmeyi bile askeri
lisede öğrenmiştim. İstanbul-İzmir feribot-
ları önemliydi. İstanbul-Bandırma-İzmir
tren-vapur seyahatlerinin de çok önemli
olduğunu biliyorum. Bunu ben de o yıl-
larda kullanmıştım. Bir de Akdeniz’de,
Karadeniz’de gezi yaptıran önemli gemi-
lerimizin olduğunu hatırlıyorum, ama
bunlar benim yaşam standartının çok üs-
tünde idi. Daha sonra gemi ile tur ve yol-
culuk keyfini Avrupa’daki seyahatlerde
yaşama imkanı buldum.

Varan Turizm 
Benim hatırladığım yıllarda

az hatta çalışan çok prestijli bir
firmaydı. Adeta uçakla ve özel
trenlerle yarışırcasına prestij ta-
şırdı. Biletleri önceden almak
gerekirdi, yer bulabilmek için.
İnsanlar ayrıca Varan ile seya-
hate diğer prestijli seyahatler
gibi hazırlanırlardı. Bekâr arka-
daşlarım yanlarına bir bayan
oturur ümidiyle bu seyahatlere

çıkarlardı. En iyi tıraşlarını olurlar, en iyi
elbiselerini hazırlarlar ve bir de en iyi filt-
reli sigarayı almaya çalışırlardı. O gün-
lerde malum sigara içmek serbestti ve
erkek, bayan yan yana oturma konusunda
bir ayrım hiç yoktu. Varan’ı önemli kılan,
seçme kaptan ve seçme personele sahip
olması, iyi otobüsleri, özel terminalleri,
ücretsiz servisleri ve kaliteli hizmeti hatır-
lıyorum. Eşim, o yıllarda Varan ile yaptığı
bir seyahatte Safiye Ayla ile yan yana git-
tiğini ve bunu önemli olarak özellikle be-
lirtir. Pek çok ünlü kişiyi bu şekilde
yanında görmeniz Varan’da mümkün idi. 

Mola yerleri
Varan’da araç içinde çeşitli ikramlar

yapılırdı. Bunlarda alkol bile bulmanın
mümkün olduğunu hatırlıyorum. Hiç de
garipsenmez ve problem de yaratmazdı
diye biliyorum. Varan’ın en önemli özel-
liklerinden birisi çok iyi yerlerde mola
vermesiydi. Bunların önemli bir kısmı
kendisinin sahipliğinde veya kendi izniyle
işletilen tesisler idi. Başka tesisleri seçerse
mutlaka oraların da çok özel olması gere-
kirdi. Varan’ın durduğu yerde özel araçlar
da mola vermeyi tercih ederlerdi. Yer bul-
mak epey zor olurdu. Varan taşımacılık-
tan çekildiğinde onun kaybı kadar
Varan’ın mola yerlerinin kaybına ve za-
manla prestijli olmaktan uzaklaşmalarına
üzülmüştüm. Bu arada konumuz olmasa

da Varan ile aynı keyfi İstanbul-Ankara
arasında Bosfor Turizm’de yaşamak müm-
kündü. Tabii, yine konusu olmasa da Ulu-
soy da buna yakın standartları her zaman
sunan bir firmaydı. 

Ücret politikaları 
Varan, herkesten daha pahalı taşımayı

bir prestij konusu yapardı. Zaten diğer fir-
malar da onun ücretine göre ücret belir-
lerdi. Varan 100 lira ücret açıklarsa ki,
öncelikle açıklanması beklenirdi, Ulusoy
da 90-95 lira fiyat kararı alırdı. A grubu
olarak bilinen firmalar buna karşılık 70-
75 lira, B grubu olarak bilinen firmalar da
60-65 lira gibi bir fiyat aralıklarını seçer-
lerdi. İstanbul Otogarı’nda bu fiyatları
zorla uygulatırlardı. Hiçbir firmaya B
grubu olarak fiyat seçme hakkı veril-
mezdi. Bu çok zalimceydi. Aksini yapan-
lar otogara sokulmazdı, hangi hakla ise.
Böylece B grubu fiyat olmasın, herkes A
grubu firmalara gitsin istenirdi. Ama bunu
kötü bir anı olarak hâlâ hatırlıyorum.

Varan yeniden kurulurken 
Varan’ın yeniden kurulduğunu öğren-

miş bulunuyorum ve onun sevincindeyim,
ama Varan olmanın zor olduğunu da
özellikle hatırlatırım. Bunda firmanın neyi
seçeceği çok önemi. Çok yolcu derseniz,
ucuz yolcu olur, kalite de düşebilir. Önce-
lik kalite der de fiyatı buna göre belirler-
seniz eski yolcuyu geriye getirebilirsiniz,
ama pek çok konuda sorunlarla karşılaşa-
bilirsiniz. Özel terminaller, ücretsiz ser-
visler, ikramlar vs. konusunda Varan’ın
önüne birçok zorluğun çıkartılacağını dü-
şünüyorum. Mola yerlerini yeniden yarat-
mak, onları bulmak, seçmek zor olacaktır.
Ben buna rağmen Varan’ın kurulmasına
sevindim ve başarılı olmasını canı gönül-
den istiyorum. 

Tüm taşıma alanı çalışanları, taşı-
mayla ilgili kamu görevlilerinin ve okuyu-
cularımızın Bayramını kutluyorum... ■

zeki.donmez@tasimadunyasi.com

Dr. Zeki
Dönmez

Varan Turizm deyince…

Aslında Çok Berrak…
anuray59@gmail.com

Akif
Nuray

Önce yine dünyaya baka-
lım, neler berrak?

- ABD'nin nüfusu ile Avru-
pa'nın nüfusları yakın, yaklaşık
400 milyon kişi. Koronadan ölen-
lerin toplamları da yakın, 135 bin
kişi. Ölüm oranı on binde 3,
önemsiz!

- Huawei sevenler ile Hua-
wei'den nefret edenler: ABD, Ka-
nada, İngiltere ve Hindistan takım
oldular, Çin ve Rusya diğer takım.
Konu ticaret, rekabet, paylaşım.
Berrak.

- İngiltere AB'den ayrılıyorken
(Brexit), İskoçya da İngiltere'den
ayrılmaya kalkıştı, tazeden. Ama
AB'siz İskoçya beş para etmiyor.
Berrak.

- AB, üyelere korona fonu da-
ğıtacak, güney devletleri ele tes-
lim nakit dağıtımı istiyor, kuzey
devletleri sistem içinden dağıtım
öneriyor, anlaşamadılar, dağıldılar.
Konu ticaret. Berrak.

Sürer gider bu konular...
*  *  *

Kendimize bakalım…
- Koronadan, 80 milyonda 5

bin öldük. Gelişmiş Ülkelerin
(800 milyonda 260 bin) beşte biri
kadar! İyi kontrol, etkin yönetim.
Berrak.

- Komşularımızla ilişkileri-
mizde tehditler artıyor, arttırılıyor;
Kıbrıs kıta sahanlığı, Yunanistan
kıta sahanlığı, Azerbaycan-Erme-
nistan çekişmesi, Petrol Beylikle-
ri'nin önümüze çıkmaları,
Ukrayna'da Kırım konusu, Suri-
ye'de Rusya hassasiyetleri... Hep

ticaret, rekabet... Berrak.
- Ülkemizde borsa kuruldu-

ğundan beri önde giden Bankacı-
lık Endeksi'ni Sanayi Endeksi,
nihayet ve katlayarak, geçti. Çıkıp
giden yabancı yatırımcıların yerini
yerli yatırımcılar doldurdu, ilginç.

Yerli yatırımcılar borsadaki
100 büyük şirketin dışında kalan
küçük şirketlere, KOBİ'lere, yatı-
rım yaptılar. Bunca yıldır küçük ve
orta ölçekli sanayi şirketlerimize
yaptığımız geliştirmelerin meyve-
sidir bu verimli durum. Konu re-
kabet, ticaret. Berrak.

- AB bankacılığı sermaye bile
arttıramaz durumda iken, Türkiye
bankacılığının risklerini konuşu-
yorlar. Konu rekabet. Berrak.

- KOBİ’lerin toplam krediler-
den aldığı pay yüzde 100 arttı;
arttı da, yüzde 20'den yüzde
37'ye geldi. Rekabet. Berrak.

- Dışarıya fazlaca satarsan içe-
ride darlık olur; ihracattan kay-
naklanan enflasyon. Bu durumun
da adını öğrendim İktisatçı Mahfi
Eğilmez'den; slumpflasyon deni-
yormuş. Çözümü de üretimi arttır-
mak. İhracat şart! Berrak.

*  *  *
Taşıma dünyası (Aslında bütün

sektörler) yukarıdaki büyük konu-
lar karşısındaki konumunu kendi-
leri belirlemek zorundalar. Fiyat
rekabeti usulü geçmiş yüzyılda
kaldı. Yeterince berrak!

Sağlık ve verimlilik ile Kurban
Bayramımızı kutlar, paylaşmamı-
zın ve dayanışmamızın kuvvetlen-
mesini dilerim. ■



Kâmil Koç Genel Müdürü
Kadir Boysan ile çok geniş
ve içeriğiyle çok önemli ol-
duğuna inandığımız bir
söyleşi gerçekleştirdik.
Flixbus şirketinin Kâmil
Koç’u satın alışının ardın-
dan ilk söyleşi olması da
ayrıca bu röportajı çok
önemli kılıyor. Kadir Boy-

san, sorduğumuz
tüm soruları iç-
tenlikle cevap-
ladı. Yayınımıza
gösterdiği ilgi ne-
deniyle de teşek-
kür ediyoruz. 

SON BİR YILLIK SÜREÇ 
■ Kâmil Koç’un Flixbus

şirketine satışının
gerçekleşmesinden bugüne
neredeyse 1 yıla yakın bir süre geçti.
Bu süreci değerlendirmeniz mümkün
olur mu? 

- Merhaba, Öncelikle Taşıma Dün-
yası’na ve size teşekkür ederim. Gaze-
teniz sektörün gelişmesi için öncü
rollerden birini oynuyor. Hem sektörü
yakından takip etmemizi sağlıyor, hem
de tüm oyuncuların birbiriyle iletişim
halinde olmasını sağlıyorsunuz.

Dünyada şehirlerarası ve ülkeler-
arası otobüs işletmeciliğinin lideri, 31
ülkede faaliyet gösteren Flixbus’un
Türkiye’nin açık ara en büyük otobüs
işletmecisi Kâmil Koç’u alması çok
önemli bir gelişme öncelikle. Flix-
Bus’ın bu kararı Türkiye’nin gelece-
ğine, hızla büyüyen ekonomisine
güvendiğinin kanıtıdır. FlixBus’ın
Kâmil Koç’u satın alması Türkiye’de
2019 yılında gelen en büyük Doğrudan
Yabancı Yatırımlardan (FDI) biridir.
Ayrıca bu satın alma Alman şirketin
Türkiye’nin şehirlerarası otobüs işlet-
meciliği sektörüne ve bu sektörün li-
deri ve en büyüğü Kâmil Koç’a
güvendiğinin de en büyük göstergesi-
dir.

Satın alma işleminin üzerinden
yaklaşık 9 ay geçti. Bu dönemi Flixbus
ve Kâmil Koç olarak son derece verimli
şekilde kullandık. Öncelikle Kâmil Koç
olarak tüm pazarlarda başarıya ulaşan
Flixbus sistemini ve pazarlarını incele-
dik, anladık. Flixbus da aynı şekilde
Türkiye pazarını ve Kâmil Koç’un çalış-
masını, sistemlerini tüm detaylarıyla
inceledi, içselleştirdi. Türkiye’de Kâmil
Koç’un liderliğini perçinleştirmek, en
iyi hizmet kalitesini daha da artırmak
için ortak çalışmalarımızı yaptık, plan-
larımızı oluşturduk. Bugün itibariyle
Flixbus ve Kâmil Koç son derece ahenk
içerisinde çalışıyor, güçlerini birleştiri-
yor. Birlikteliğin olumlu sonuçlarını
her gün hem yolcularımız hem de iş
ortaklarımız görmeye başladı. Ama
henüz bu yolun başındayız. Her gün
bu ortak gücün etkisini hissedeceğiz,
göreceğiz ve tecrübe edeceğiz. FARKIMIZ VERDİĞİMİZ

HİZMET
Flixbus şirketinin Avrupa’daki ça-

lışma biçiminden esinlenenler Türki-
ye’de çalışma biçiminize yönelik
birçok efsaneler üretmeye başladılar.
Resmi bir açıklama olmamasına rağ-
men (host, hostes, muavin çalıştırıl-
mayacağı, ikram olmayacağı,
biletlerin internet üzerinden değiş-
ken fiyatlardan satılacağı, hatta kol-
tuk numaralarının da olmayacağı
yönünde birçok haberler yapıldı)
bunlar da sektör içinde çok konu-

şuldu… Herkes konuştu, ama
şimdi sizin açıklamalarınızdan
çalışma biçiminizi öğrenmek
istiyoruz. Kâmil Koç bu konu-
larda ne gibi farklılıklar ge-
tirdi, getirecek? 

Öncelikle şunu söylemek is-
terim, Kâmil Koç yolcuları bu
tür “aslı olmayan haberlere” iti-
bar etmemektedir. Kâmil
Koç’un bugün sayısı 1000 civa-
rında olan “günlük tüm seferle-
rinde” ikram dağıtılıyor,
hostlarımız yolcularımıza hiz-
met ediyor. Tüm yolcularımız
otobüste koltuğunu “görerek”
seçmektedir. Bütün biletleri-
miz, ülkemizin yönetmelikle-
riyle de uyumlu olarak koltuk
numarasıyla satılmaktadır. Biz
hizmete odaklı olarak iş ortakla-
rımızla farkımızı yolda, yolcuya
verdiğimiz hizmetle ortaya ko-
yuyoruz, koymaya devam ede-
ceğiz. Bizimle birlikte çalışan,
araçlarını çalıştıran işletmecile-
rimizle, acentelerimizle büyü-
yeceğiz. 

TÜRKİYE VE AVRUPA’DAKİ
OTOBÜSÇÜLÜK

■ Yerel çalışma biçimi ile
Avrupa’daki sistem arasında ne gibi
farklar bulunuyor?

- Aslında otobüs işletmeciliğinin
temel prensipleri hem Türkiye’de hem
Avrupa’da aynı. Bu prensiplerin önde
gelenleri şunlar: 

* Yeni model, konforlu otobüs filosu
* Dinamik sefer planlaması ve yö-

netimi
* Rekabete, yolcunun satın alma gü-

cüne ve alternatif taşıma araçlarının fi-
yatlarına göre dinamik fiyatlama

* Yaygın satış ağı
Avrupa ile aramızdaki fark bu temel

prensipler uygulanırken seçtiğiniz
yöntem ve teknolojiler. Örnek vermek
gerekirse… Avrupa’da şoförlerin kul-
landığı özel tasarımı yapılmış bir uygu-
lama ile sefer, otobüs ve yolcularla ile
ilgili gerekli tüm bilgi alışverişini ve ile-
tişimini tek bir telefon görüşmesine,
kağıt çıktıya gerek kalmadan yapabili-
yorsunuz. Avrupa’da yine özel gelişti-
rilmiş kayıp eşya takip sistemiyle hem
yolcu memnuniyeti sağlanıyor hem de
maliyetleri düşürüyorsunuz. İşte bu ve
benzeri yüzlerce teknolojik ve süreçsel
/ yöntemsel iyileştirmeyle Türkiye’nin
şehirlerarası otobüs işletmeciliğinde
hem kaliteyi arttırmak hem de aynı
anda maliyetleri düşürmek mümkün
olacak

BÖLGESEL YENİ
İŞBİRLİKLERİ

■ Son dönemde bölgesel
işbirliklerine yönelik adımlar attınız.
Artvin Ses Seyahat ile güç birliğine
gittiniz. Bu, daha önce de Kâmil
Koç’un yaptığı bir çalışmaydı. Bu yeni
işbirliği bir farklılık içeriyor mu?
Artvin Ses Seyahat gibi yeni bölgesel
işbirliğine yönelik adımlar atma
planınız var mı? 

- Sahaya çıktığımız ilk gün söyledik
ve ilk gün de yapmaya başladık. Biz
“kazanan” takımız. Biz bu pazarın ka-
zananı, büyüyeni ve galip geleni olaca-
ğız. Bizimle birlikte kazanacak ve

büyüyecek iş ortaklarımız olacak. Biz iş
ortaklarımızla varız, var olmaya devam
edeceğiz. Artvin Ses ile yaptığımız bu
“kazan-kazan” işbirliğinin en güzel ör-
neklerinden biridir. Artvin Ses otobüs-
leri ve Artvin’deki otogar ve bilet satış
noktalarıyla gelmiştir, Kâmil Koç ola-
rak biz de Türkiye’nin her ilinde var
olan 600’a aşkın satış noktalarımızdan
Artvin Ses otobüslerine bilet kesiyoruz,
Türkiye’nin en çok otobüs bileti satan
web sitesinde (Kâmilkoc.com.tr) Artvin
Ses biletleri satıyoruz. Birlikte büyüyo-
ruz.

Ben, her gün Artvin Ses otobüsleri-
nin doluluğunu takip ediyorum, artır-
mak için Flixbus kaynaklarını
kullanıyorum. Burada her gün daha iyi
daha ileriye gitmek için çalışan bir
beyin takımı, artık Artvin Ses için de
çalışıyor. Bu işbirliği daha önce yapılan
Kâmil Koç’a katılımlardan farklıdır. Bu-
rada iş ortağımızın işini muhafaza edi-
yoruz, maliyetini düşürüyoruz ama
yolcusunu ve otobüs sayısını artırıyo-
ruz. İş ortağımız artık Kâmil Koç’ta mal
sahibi oluyor, ortak oluyor. Farklı bir
bakıştır, çalışma şeklidir.

Benzer işbirliklerini yapmaya
devam edeceğiz, Türkiye’nin 81 ilinde
onlarca yeni iş ortağımız ile bugün gi-
demediğimiz illere de giderek yaygınlı-
ğımızı artıracağımız işbirliklerini
zaman içerisinde birer birer açıklaya-
cağız. 

YENİ HATLAR 
■ Ankara ve Ege hattında yeni bir

hat anlayışı hayata geçirdiniz. Ankara
hattına “mavi hat” denilirken, Ege’de
siyah otobüslerle bir hat çalışması
yapıldı. Bu renklendirme sürecini ve
yapılanmayı biraz açar mısınız, ne gibi
farklılıklar içeriyor? Yeni renklerle hat
düzenlemeleri görecek miyiz? 

- Biz yerel bir otobüs şirketiyiz.
Yerel şoförlerle, hostlarla, otogar ve
bilet satış noktası çalışanlarıyla hizmet
ediyoruz. Yerelliğimizi özellikle en çok
yolcu taşıdığımız Ege ve Ankara hatla-
rımızda ön plana çıkarmak, yolcumuza
anlatmak ve hissettirmek istedik. Oto-
büslerimizi yeniledik, hostlarımızı
ilave eğitimden geçirdik, ikramlarımı-
zın hem çeşidini hem de miktarını ar-
tırdık. Bizi seçen yolcularımıza bir nevi
teşekkür ettik. Yolcularımıza konforlu
bir seyahat deneyimi sunacak yeni hat-
lar her zaman gündemimizde olacak-
tır. Gelen projeleri değerlendiriyoruz.

8 ❭❭ Şehirlerarası

Kadir Boysan

Iş Ortaklarımızla
Pazarın Kazananı Olacağız

Kâmil Koç 81 ile yayılıyor, büyüyor

Kâmil Koç Genel Müdürü
Kadir Boysan, “Sahaya
çıktığımız ilk gün söyledik
ve ilk gün de yapmaya
başladık. Biz ‘kazanan’
takımız. Biz bu pazarın
kazananı, büyüyeni ve
galip geleni olacağız.
Bizimle birlikte kazanacak
ve büyüyecek iş
ortaklarımız olacak. 

Artvin Ses ile yaptığımız bu
işbirliği daha önce yapılan
Kâmil Koç’a katılımlardan
farklı. 

Burada iş ortağımızın işini
muhafaza ediyoruz,
maliyetini düşürüyoruz
ama yolcusunu ve otobüs
sayısını arttırıyoruz. İş
ortağımız artık Kâmil
Koç’ta mal sahibi oluyor,
ortak oluyor. Farklı bir
bakıştır, çalışma şeklidir. 

Benzer işbirliklerini
yapmaya devam edeceğiz.
Türkiye’nin 81 ilinde
onlarca yeni iş ortağımızla
bugün gidemediğimiz illere
de gideceğiz.
Yaygınlığımızı
artıracağımız işbirliklerini
zaman içerisinde birer
birer açıklayacağız.

Erkan
YILMAZ
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PANDEMİ SÜRECİ 
■ Kâmil Koç’u satın almanızın

hemen ardından koronavirüs süreci
başladı ve taşımacılık sektörü de en
çok olumsuz etkilenen sektörler
arasında yerini aldı. Siz süreç
başladığınızda ne düşündünüz, hangi
adımları attınız ve önlemler aldınız?
2020 hedeflerinizi hangi seviyelerde
planlamıştınız? Hangi noktadasınız?

- Öncelikle Koronavirüs pandemisi
ile hem insanlık hem ülkemiz açısın-
dan zor, bilinmeyen bir sürece girdik.
Bu nedenle kaybettiklerimize Allah’tan
rahmet, hasta olanlara acil şifalar dili-
yorum.

Pandemi öncesinde yüzde 20’leri
aşan bir büyüme hızında ilerliyorduk.
İlk sinyallerin Avrupa’dan gelmesiyle
Kâmil Koç olarak hazırlıklarımızı yap-
tık.

Güçlü finansal yapımızı sermayeda-
rımızın desteği ile perçinledik. Birlikte
çalıştığımız banka ve kredi kuruluşla-
rıyla yeniden değerlendirmeler yaptık.
Çevik organizasyon yapımız ile faali-
yetlerin azalmasına ve ardından durma
ihtimaline göre hazırlıklarımızı yaptık.
Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlan-
dık. Ben, özellikle bu dönemde feda-
karlık gösteren tüm çalışanlarımıza,
tüm iş ortaklarımıza, tüm tedarikçileri-
mize ve devletimize teşekkür ediyo-
rum. 

Kâmil Koç olarak bu dönemi her
hizmetimizi, otobüsümüzü, her süreci-
mizi yeniden değerlendirme fırsatı ola-
rak gördük. Otobüslerin durduğu 2 ay
boyunca biz durmadık. Yaklaşık 30’a
yakın proje ile yenilendik. Daha güçlü,
daha çevik, daha iş ortağı destekleyen
ve daha müşteri odaklı olarak otobüsle-
rimizi 1 Haziran’da yeniden yürütmeye
başladık.

Ege Hattı ile Mavi Hattı planladık.
Hijyen standartlarımızı en üst seviyeye
taşıdık. Toplam pazarın Korona pande-
misi sonrası yüzde 50 civarında küçül-
düğünü ama Kâmil Koç’un pazar
payının arttığını tahmin ediyoruz.

TAVAN FİYAT VE
YÜZDE 50 UYGULAMASI 

■ Koronavirüs sürecinde alınan
kararlar çok tartışıldı. Tavan fiyat
uygulamaları, yüzde 50 doluluk
şartı… Otobüsçüler havayolu ve
şehiriçinde olmayan yüzde 50 doluluk
şartının şehirlerarası otobüsçülükte
olmasının bir haksızlık olduğu
yönünde değerlendirmelerde
bulundular. Tavan fiyat uygulamaları
ve yüzde 50 doluluk şartı konusunda
sizin düşünceleriniz neler? Hiçbir şey
eskisi gibi olmayacak sözünü siz nasıl
değerlendiriyorsunuz?

-Devletin bu zor ve öngörülemeyen
süreçte neden tavan fiyat uygulaması
ile kapasite limiti getirdiğini biliyoruz,
anlıyoruz. Ama otobüs taşımacılığı sek-
törü kendi rekabeti, dinamik yapısı ve
yüz yılı aşkın gelenekleriyle o günlerde
bu kararlar alınmasaydı da fiyatları
dengeleyecekti, kapasite kısıtlama uy-
gulamasını da değerlendirecekti. Ben
bu sektörün yolcusu için en iyisini ya-
pacağına, bunu yapmak için yarışaca-
ğına yürekten inanıyorum.

Bugün geldiğimiz durumda tavan fi-
yatının ve kapasite sınırlamasının da
kalkmasını bekliyoruz. Sektör kendi di-

namikleri içinde uygulanan kararlar-
dan daha iyisini yolcusuna sunacak
güçtedir. Söylediğiniz gibi havayolla-
rında ve şehiriçi taşımacılığında kap-
asite kısıtlaması yokken sadece
şehirlerarası otobüsler için uygulan-
ması da tutarlı olmuyor.

AVRUPA’DA PANDEMİ
UYGULAMALARI 

■ Koronavirüs sürecinde toplu
taşımaya yönelik alınan kararları
değerlendirdiğinizde Türkiye,
Avrupa’daki çalışma biçiminden
farklılıklar içeriyor mu? Bizi bu
konuda aydınlatmanız mümkün
olabilir mi?

- Korona Pandemisi ile ilgili yakla-
şımlarda Avrupa ülkeleri bir bütün ola-
rak hareket etmedi. Örneğin İtalya,
İsveç ve Almanya çok farklı yaklaşım-
larla mücadele etti, farklı sonuçlar aldı.
Avrupa içerisinde, farklı ülkelerde ula-
şım sektöründe de farklı yaklaşımlar
var. Kapasite sınırlaması 1-2 ülkede var
ama çoğunda bulunmuyor. Tavan fiyat
uygulamasını da duymadım. Avrupa’da
temel prensip ulaşım sektör oyuncula-
rının doğru yaklaşımı bulacağı ve uygu-
layacağı üzerine kurulu. 

DENGEYİ BULMAK
ZAMAN ALACAK

■ Koronavirüs süreciyle birlikte
turizm taşımacıları da bir umutla
şehirlerarasına yöneldiler; bunun da
bir arz talep dengesizliği yarattığı
ifade ediliyor. Bilet fiyatlarının tavan
fiyatının da çok altında kaldığı ve
rekabet düzeyinin çok yüksek olduğu
dile getiriliyor. Sizin
değerlendirmenizi alabilir miyiz?

- Pandemi ile birlikte ciddi bir talep
düşüşü yaşandı. Sadece bizim sektörde
değil, hemen hemen her sektör yaşadı,
yaşıyor. Arz talebin böylesine bir talep
şoku yaşadıktan sonra yeniden dengeyi
bulması zaman alacaktır. Bugün sektö-
rümüzde hem fazladan otobüs arzı var-
dır hem de sürdürülemeyecek seviyede
bir fiyatlama devam etmektedir. Biz arz
fazlasının ve neredeyse maliyet altında
kalan fiyatlamanın uzun bir süre daha
devam edeceğini öngörüyoruz. Bu ne-
denle bu dönemde hem yolcumuza ka-
liteli hizmet vermeğe devam etmek
hem de finansal planlarımızı uzun va-
deli zorluklara göre yapmak durumun-
dayız. 

DEĞİŞİM SAHADA OLUŞUR 
■ Sektörde değişimin gerekliliği

konuşulurken, sektörün bu değişime
direndiği de dile getiriliyor, maliyet
kalemlerinin azaltılması isteniyor ve
acente yükü ile servis yükünden
bahsediliyor. Sizin bu konudaki
düşünceniz nedir? Biletlerinizin ne
kadarı internetten satılıyor?
Acentelere yönelik bir yapılanma
adımı olacak mı? Ücretsiz servislerin
bölgesel ölçekte gerekliliğinin
değerlendirilmesi ve bu yönde
kaldırılıp kaldırılmamasının
konuşulması üzerine fikirler dile
getiriliyor. Sizin düşünceniz nedir? 

- Biz değişimin tependen inme ka-
rarlarla değil, sahadan oluşan gerçekler
ve yolcudan gelen istek ve şikayetlerle
olabileceğine inanıyoruz. O nedenle
Kâmil Koç olarak sürekli olarak iş or-
taklarımızı ve yolcularımızı dinliyor,

onlar için değişiyoruz. Örnek olarak
Ege Hat, Mavi Hat ve Yeni İşbirlikleri
söylenebilir. Biz acentelerin yük olma-
dığını, tam aksine maliyetleri ve kaliteyi
daha iyi yönettiklerini görüyoruz, bili-
yoruz. Bu nedenle son 2 ay içerisinde
acente sayımız arttı, onlarca örneğin
Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Aydın-
özmal acentelerimizi de sözleşmeli
yerel acentelere çevirdik. 

Ayrıca yıllarca sektörün internet sa-
tışlarında liderlik yaptık, yapmaya
devam ediyoruz. Pandemi sonrası in-
ternet satışlarımız yüzde 50 seviyele-
rine ulaştı. Her geçen hafta artmaya
devam ediyor.

Ücretsiz servis ise yerel belediye ta-
rafından sağlanan toplu taşımanın ye-
terli olmadığı yer ve zamanlarda
yolcularımızın bizden talep ettiği
önemli bir hizmettir. Bu konuda yolcu-
larımız talep ettiği sürece şehiriçi servis
hizmetinin en iyisini ve en kalitelisini
sunmaya devam edeceğiz.

YENİDEN FAALİYETE
GEÇEN FİRMALAR 

■ Bir süre önce sektördeki
yolculuklarına ara vermiş firmalar
hem de koronavirüs sürecinde
yeniden faaliyete geçtiler… Sizin bu
konudaki düşünceniz nedir?
Rekabetin büyüyeceği yönünde
endişeleriniz var mı? 

- Rekabetin yolcularımız için yararlı
olduğunu ve bizim verdiğimiz hizmetin
kalitesini de daha yukarı taşıdığını dü-
şünüyorum. Özellikle bu zor dönemde
yeniden faaliyete geçme cesaretini gös-
teren değerli şirket sahiplerine ve yöne-
ticilerine “kolay gelsin” diyorum.

EKSPRES SEFERLER VE
TERMİNALLER

■ Ekspres sefer yönünde
çalışmanız var mı? Terminaller
noktasında bir yapılanma planınız var
mı? 

Bizim halen ekspres seferlerimiz
var:

> Esenler-İzmir
> Dudullu-İzmir
> Esenler-Ankara
> Dudullu- Ankara
> Esenler-Bursa
> Dudullu-Bursa

Yolcularımızdan gelen talebe göre
başka hatlarda da ekspress sefer koya-
biliriz. Terminal değerlendirmelerimizi
artan yolcu talebi ve/veya yerel yöne-
timlerle birlikte düzenli olarak değer-
lendiriyoruz. Bugün için
gündemimizde bir değişim bulunmu-
yor.

YATIRIMLARIMIZ
DEVAM EDECEK

■ Özmal kiralık araç yapısı şu an
1/3; bunun daha da artırılması
isteniyor. Sizin bu konudaki
düşünceniz nedir? Kâmil Koç özmal
yatırımı yapacak mı? Bu yıl ve gelecek
yıl otobüs filonuzdaki değişim ve
yatırım süreci nasıl olacak?

- Öncelikle Kâmil Koç, verimlilik
odaklı bir firma. Bu nedenle etkin ve
verimli büyümek ana stratejimiz. İstik-
rarlı bir şekilde büyüyor, otobüs yatı-
rımlarımıza devam ediyoruz. 2021
yılında da bu yatırımlar devam edecek-
tir. Kâmil Koç özmal otobüsleri yeni-
leme sürecine girecektir. Kotadan
bağımsız olarak otobüs filomuzun ye-
nilenmesini yolcumuza sunacağımız
konforun önemli bir parçası olarak gö-
rüyoruz. Kota ile ne amaçlandığı ve bu
amacın gerçekleşip gerçekleşmediğini
konuşmak gerekiyor. Bu amaca ulaş-
mak için tek çare kota olmayabilir. Oto-
büs işletmecilerinin ne yapabileceğini
konuşmak, gerekli tedbirleri değerlen-
dirmek, sektörün genel kalite ve stan-
dardını bir üst seviyeye taşımak
gerekiyor. 

YILIN GERİ KALANI 
Yılın geride kalanına yönelik hedef-

leriniz, planlarınız neler, ne gibi yeni-
likleri görebileceğiz? 

- Odaklarımız net. 
1. Yolcularımız; yolcularımızın

güven ve konfor içerisinde yolculuk
yapmaları ve Kâmil Koç’u aile ve arka-
daşlarına tavsiye etmeleri

2. İş ortaklarımız; tüm otobüsçüleri-
mizin, acentelerimizin ve tedarikçileri-
mizin sağlık içinde başarılı ve kârlı
operasyon yürütmeleri

3. Çalışanlarımız; tüm şoförlerimi-
zin, hostlarımızın, bilet satış yetkilileri-
mizin ve sahada, ofiste çalışanlarımızın
sağlık, huzur ve ahenk içinde görevle-
rini yerine getirmeleri

Bizden bu üç paydaşımıza yönelik,
iyileştirmeleri, inovasyonu her zaman
bekleyebilirsiniz.

OTOBÜSÇÜLÜK
SEKTÖRÜNE ADIM ATIŞ 

■ Otobüsçülük sektörüne yönelik
teklif geldiğinde ne düşündüğünüzü
ve sektördeki çalışma sürecindeki
gözleminizi de ayrıca merak
ediyorum…

- Benim Türkiye’de otobüs sektö-
rüyle tanışmam çocukluk dönemimdir.
Daha ilkokula başlamadan Ankara’dan
anne-baba memleketi Kahramanma-
raş’a ailece 12 saatlik otobüs yolculuk-
larıyla giderdik. Annemin önceden
hazırladığı dolmaları serin mola yerle-
rinde yemek, sürekli otobüs camından
memleketin ovalarını, dağlarını seyret-
mek benim için büyük bir zevk ve heye-
candı.

Yıllar sonra bu sektörde çalışma fır-
satı geldiğinde de aynı zevk ve heyecanı
yaşayacağımdan emindim. Öyle de
oldu.

Kâmil Koç teklifi geldiğinde beni et-
kileyen en önemli unsur Kâmil Koç’ta
çalışan arkadaşlarım ve birlikte yürüye-
ceğim iş ortaklarım oldu. Ben ilk gün bu
ekiple büyük başarılar yaşayacağımı bi-
liyordum, her geçen gün yaşadıkları-
mızla bunu ispatlıyoruz. Kapasitesi
yüksek, çalışkan ve her şeyden önemlisi
“Biz bu işi yaparız” yaklaşımında olan,
birbirini destekleyen takım arkadaşla-
rımla başarıyoruz. 

Kâmil Koç’un Flixbus tarafından
satın alınması ilk başarımız oldu. Şimdi
hep beraber Kâmil Koç – Flixbus birleş-
mesini inşa ediyoruz. Ticari etkileri sağ-
lam temeller üzerinde yavaş yavaş
yükseliyor. Kâmil Koç kazanan takım
olmaya devam ediyor. ■

KADİR BOYSAN 
Ankara'da doğdu. İlkokul,

ortaokul ve liseyi Ankara'da
okuduktan sonra ODTÜ Endüstri
Mühendisliğinden 1993'te mezun
oldu. İngiltere ve ABD’de işletme ve
ekonomi mastırları yaptı.

Procter & Gamble, JTI, Bain & Co,
MasterCard'da pazarlama, stratejik
danışmanlık ve iş geliştirme
yöneticiliği yaptı.

2009’da Türk Telekom Grup'a
Strateji, İş Geliştirme ve İş
Ortaklıklarından Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı olarak katıldı.
2014 yılında Kurumsal Satış’tan
sorumlu oldu.

Kâmil Koç’a katılmadan önce
Actera'da direktör pozisyonundaydı. ■

Kâmil Koç 81 ile yayılıyor, büyüyor

Değişimi saha belirler
Baştarafı 8’incı sayfada
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Önümüz bayram. Ufak,
tefek hareketlilik var,
ama beklendiği gibi

değil. Geçen sene ile muka-
yese edilmeyecek ölçüde bir
seviye yaşıyoruz. Burada Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanımız-
dan, İçişleri Bakanımızdan,
Sağlık Bakanımızdan uçak-
larda ve kentiçi ulaşımda ol-
duğu gibi, tedbirleri alalım ve
hiç olmazsa Bayramda tam
kapasite çalışalım diye TOBB
üzerinden sektör meclisi ola-
rak, federasyonlar olarak ta-
lepte bulunduk. Ama bir cevap
alamadık. Belli ki bayram da
böyle geçecek. Çünkü kaygılar
var, endişeler var. Salgının ye-
niden sıçrama olasılığı var…
Ama bu virüs uçaklarda sıçra-
mıyor, kentiçi ulaşımda sıçra-
mıyor. Nasıl oluyor, sorusunun
cevabı yok... Kamu otoritesi-
nin, personel servis araçlarına
olan ihtiyacı ve yetersizliğinin
söz konusu olması servislerde
ve uçaklarda tam kapasite kul-
lanımını getirdi. 

Kâr etmek mümkün
değil

Biz otobüslerde her türlü
tedbiri alıyoruz. Bizim yolcu-
muz HES kodu ile seyahate çı-
kıyor. Kentiçi ulaşımda ise
yolcunun bu anlamda bir tara-
ması yok, yapılması imkanı da
yok. Biz, buna rağmen yine
yüzde 50 doluluk ile çalışıyo-
ruz. Yine de talebimizi ilete-
lim: Sektör tam kapasite ile
çalışmazsa kâr etmesi mümkün
değil. Geçtiğimiz 6 aylık döne-
min zararı bir yana, önümüz-

deki zararlar da ilave edildi-
ğinde sektör çok ciddi bir eko-
nomik travma yaşayacak.
2021’e giderken her alanda
normalleşmeye doğru adımlar
atılırken biz normalleşemeye-
ceğiz. Otobüslerde kısıtlı kap-
asite kullanımı maalesef sıkıntı
yaratmaya devam ediyor. 

Korsan taşımacılık
Sektörün içinde bulunduğu

sıkıntıların çözüm noktası bun-
lar değil. Hep söylediğimiz gibi
Toplu Ulaşım Yasası’na ihtiya-
cımız var. Kanun ve Yönetme-
liklerle değişiklik ihtiyacımız
var. Burada hızlı bir güncel-
leme yapılması gerekiyor.
Çünkü 17 yıldır sürekli değişen
Yönetmelik, delikli torbaya
döndü ve zamanın ihtiyaçlarını
karşılayamaz hale geldi. Bu
yüzden ulaşım sürekli kayıt dı-
şına doğru sürükleniyor. Bey-
likdüzü’ne gittiğinizde resmen
bir otogar gibi seferler düzen-
lendiğini görüyorsunuz. Aynı
durum Anadolu yakasında
Mehmetçik Vakfı tesisleri arka-
sından İzmit, Adapazarı, Göl-
cük, Yalova, Bursa’ya kayıt dışı
seferler düzenleniyor. Kimse de
hesap sormuyor. Giderek kor-
san ve kayıt dışı çalışma büyü-
yor. Bizim dilimiz aşınmıyor,

bunu söylemeye devam edece-
ğiz. Ama Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı ile Maliye Bakan-
lığı’nın vergi kaybının önlen-
mesi, ulaşımda adaletin ve
hakkın sağlanması için buna
bir çözüm bulması, kanun ve
yönetmeliklerin bu tür faaliyet-
lere yönelik gerekli cezalandır-
malarının uygulanması ve
denetimlerin de çok sıkı yapıl-
ması gerektiğini düşünüyoruz. 

Ulaştırma Bölge Müdürlü-
ğü’nü bayramdan sonra bir zi-
yaret ederek, bu işe bir dur
denilmesini isteyeceğiz. Bu
hakkın sektöre teslim edilmesi
gerekiyor. Dünyanın en iyi taşı-
macılığının yapıldığı ülke-
mizde, bu, giderek kaliteyi,
taşıma konforunu yok etmeye
başladı. Ulaştırma ve Altyapı
Bakanımız Sayın Adil Karais-
mailoğlu’na da bir mesajımız
olsun bu. Sayın Bakanım, her
belge kendi yolcusunu taşısın.
Kimse, kimsenin alanına gir-
mesin. Kanun ve yönetmelik-
lerde gerekli değişikliği
yapalım. Toplu Ulaşım Yasası
ile belediyelerin yetkilerini
kendi sınırları ile sınırlı tutalım.
Bugün bilet fiyatlarına baktığı-
nızda arz-talep dengesizliği ye-
teri kadar bozuk. 

Hizmet ihracatı 
Uluslararası Karayolu Yolcu

Taşımacılar Birliği’nin (IPRU)
genel kurul hazırlığını yapıyo-
ruz. Uluslararası taşımalarda
Türkiye hizmet ihracatı kapsa-
mında ciddi biçimde hem ikili
taşımalarla, hem karşı ülkelere
yaptığı taşımalar ile hizmet ih-

racatı yapan bir ülke. Hizmet
ihracatının önüne pandemi sü-
reci ile sıkıntılar girdi. Bizim
önümüzün açılması lazım.
Sektöre, gerek ikinci el otobüs
satışı gerekse hizmet ihracının
devamı için desteklerin de sağ-
lanması gerekiyor. Dolayısıyla
karşı ülkelere yapılacak düzen-
lemelerin de yapılması lazım. 

Servis ve acente
maliyetleri 

Sektör olarak bizim beklen-
tilerimiz var. Kendi yapacakla-
rımız da var. Servis ve acente
maliyetlerini aşağıya çekme-
miz gerekiyor. Acente komis-
yonu vermeye devam edecek
şirketlerin artık yaşama şansı
yok. Ulaşımı kurumsallaştır-
mak, hizmeti alanın bedelini
ödeyeceği düzenlemelerin ya-
pılması gerekiyor. Acente ko-
misyonunun kaldırılıp hizmet
bedeline dönüştürülmesi
lazım. Bilet bedelinin de oto-
büse kalması lazım. Belki yıl-
lardır aynı konuları gündeme
getiriyoruz, ama artık bu deği-
şimin olması gerekiyor. Biz
artık marşa bastık: Toplu Ula-
şım Yasası, kanun ve yönetme-
lik düzenlemesi, güçlü bir
meslek örgütü yapılanmasının
bu sektörün ihtiyacı olduğuna
inanıyoruz. 

Artık eli taşın altında olan-
ların da masanın etrafında ol-
ması gerekiyor. Profesyonel
kadrolarla desteklenmiş, bir
patron yönetim kurulu yapısı-
nın sektöre taşınması lazım.
Tabii, altyapı sorunlarımız da
var. Anadolu yakasında otogar

konusu çok ciddi olarak yaşa-
nıyor. Belediye ile bu konuda
yaptığımız görüşmeler askıda
kaldı. İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi Genel Sekreteri’ne
bunları anlattık, ancak orada
bir değişim oldu. Şimdi yeni
Genel Sekreter’e, bayram son-
rasında, hayırlı olsun ziyaretine
gideceğiz ve anlatacağız. Bu
tür çalışmaların desteklenmesi
lazım.

Otogar projeleri 
Bugün Türkiye’nin birçok

yerinde yeni otogar projeleri
hayata geçiriliyor. Otogar pro-
jesi adımı atan tüm belediyele-
rin sektör mensuplarının
görüşü alarak illerin hareketli-
lik seviyesine ve lokasyona
göre bu adımları atması çok
önemli. Yapılan otogarların be-
delini sektör mensuplarımız
ödüyor. Yanlış projelendirilen
otogarlar kamuya da sektöre de
zarar veriyor. Bu konuda Bele-
diyeler Birliği ile görüşerek
otogarların projelendirilmesi,
konumlandırılması, yapılması
ve işletilmesi esaslarının göz-
den geçirilmesi lazım. 

Önümüz bayram. Bayramın
bereketli olmasını diliyorum.
Şimdiden herkese iyi bayram-
lar diliyorum. İnşallah kazasız,
belasız bir bayram geçiririz.
Yola çıkan vatandaşlarımızın
da herkes gibi trafik kurallarına
uyum göstermesi, özellikle
otobüs kaptanlarının otomobil
sürücülerini dikkate almadan
yola gitmemeleri lazım. Herke-
sin çok dikkatli olması lazım.
İyi bayramlar. ■

Mustafa
Yıldırım
TOBB Karayolu Yolcu
Taşımacılığı Sektör
Meclis Başkanı

my@tasimadunyasi.com

Ulaşım kayıt dışına sürükleniyor

Dost ve müşterilerimizin,
Sektörümüzün ve sektörümüze hizmet üretenlerin

Kurban Bayramı’nı kutlar, sağlıklı, huzurlu günler dileriz.

Salgın geçecek, bol seyahatli günler gelecek.
Türkiye el ele, hep birlikte mutlu olacağız.

Sümer YIĞCI
Turizm Taşımacıları Derneği

Yönetim Kurulu Adına 

Mustafa YILDIRIM
Tüm Otobüsçüler Federasyonu

Yönetim Kurulu Adına
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Doğu, 24, E-5 Yanyolu Üzeri, 
34890 Pendik / İstanbul
Tel: 0 216) 354 14 18
www.cavusoglu.com.tr

ÇAVUŞOĞLU OTOMOTİV
Temsa Yetkili Satıcısı

BU BAYRAM DA
HEP BİRLİKTE
AYNI YOLDAYIZ.
Hep beraber çıktığımız bu yolculukta
daha güzel günler ve nice görmek dileğiyle.
Kurban Bayramınız kutlu olsun.

temsa.com



Pandemi süreci ile sektörümüzde
uygulanmaya başlayan yüzde 50
kapasite sınırlaması hava

ulaşımında yok. Önümüzde Kurban
Bayramı var ve bu kısıtlama otobüsçüleri
çok ciddi şekilde olumsuz etkiliyor.
Virüsün bulaşma durumu karayolunda
da aynı, havayolunda da aynı. Otobüste
bulaşır, uçakta bulaşmaz anlayışı çok yan-
lış. Özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı’nın, özellikle bu süreçte yaşanan bu
durumu İçişleri Bakanlığı’na iletmesini
tavsiye ediyoruz. Bu pandemi ile mü-
cadelede Sağlık Bakanlığı bir kısım yetki-
lerini herhalde İçişleri Bakanlığı’na
bıraktı. Bilim Kurulu da kararlar alıyor.
Biz burada kimseyi suçlamıyoruz. Biz
diyoruz ki, tüm taşıma modlarında sosyal
mesafe korunmalıdır. Havayolunda ol-
madığına göre otobüste de olmamalı. Bu
düzenleme yeniden değerlendirilmeli ve
alınacak karar da Kurban Bayramı’na
yetiştirilmeli.

Biletteki KDV oranı 
İkinci talebimize mutlak şekilde bir

sonuç istiyoruz. Biz havoyolu taşı-
macılığında biletteki yüzde 1 KDV uygu-
lamasının otobüs sektöründe de hayata
geçirilmesini talep ediyoruz. Talebimizi
Cumhurbaşkanlığı’na, Maliye Bakan-
lığı’na iletmemize rağmen Bize Sağlık
Bakanlığı cevap veriyor. Bu ayıptır.
Virüsle mücadelede biz yeni bir yol veya
çözüm istemiyoruz, KDV talebimizin de
virüsle alakalı bir durumu yok. Havay-
olu taşımacılığına yapılan kıyağın oto-
büsçülere de yapılmasını istiyoruz. Biz
bunu artık haykırarak dile getirmek is-
tiyoruz. Yüzde 1 olamıyorsa, bari yüzde
8’e indirilsin. Biz artık sesimizin duyul-
masını istiyoruz. 

Ortak gider ücretleri 
Üçüncü konumuz ise İstanbul

Büyükşehir Belediyesi ile ilgili. Pandemi
döneminde belediye kira ücretlerini al-
madı. Biz yüzde 50 kapasite ile çalışırken,
otogar ücretleri de aşağı çekildi. Ancak
daha sonra Sayın Başkan İmamoğlu
otogar ücretlerini sıfırladı. Kendisine
teşekkür ediyoruz. Yalnız otogar ka-
palıyken kira alınmazken ortak gider
ücretleri neden alınmak isteniyor? Bir
otogar kapalı durumda iken ve faaliyet
gösterilmiyorken kiralar da alınmazken
neden ortak gider alınıyor? Belediye adına
otogarımızı yöneten Boğazici AŞ’den
bunun düzeltilmesini talep ediyoruz.
Ortak gider 872 TL. Mesela bu meblağ
değil, mesele anlayış farklılığıdır. Bin tane
872 feda olsun, ama kapalı olan bir işy-
erinden ortak gider alınması doğru
değildir. “Efendim biz güvenliği
sağladık”, zaten otogar kapalı. Belediye-
den talebimiz kira alınmamasını 3 ay daha
uzatmasını ve bu karar uyarınca yine

ortak giderin de alınmamasını istiyoruz. 

Ortak ulaşım kurulu 
Dördüncü olarak yine Belediyeden bir

talebimiz var. Hem TOFED hem diğer
meslek kuruluşları olarak Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreterine sunduğumuz
dilekçeyle; hem otogarın hem de genel
olarak karayolu yolcu taşımacılığının
sorunlarını belediye ile birlikte çözümle-
mek amacıyla belediye ve meslek örgüt-
lerinin katılımı ile ortak bir komisyon
kurulmasını talep ediyoruz. Bu komisy-
onun başkanlığını Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcılarının birinin
yapmalı; Emlak Müdürlüğü, İSPARK
Müdürlüğü, Boğaziçi AŞ Müdürlüğü,
Zabıtalar Müdürlüğü, İşletmeler Müdür-
lüğü’nden birer yetkili olsun, sektördeki
en büyük federasyon, İTO’daki Meslek
Komitesi, TOBB Sektör Meclisi temsilcileri
olsun. İstanbul’un neresine otogar yapıla-
cağı, mevcut otogarın düzen ve intiza-
mının nasıl yapılacağı konusunda görüş
alışverişinde bulunulsun. Bu komisyon
hem belediyenin işini kolaylaştıracak hem
de sektörün taleplerinin daha hızlı çözüm
bulmasını sağlanacak. Bu komisyona
“tamam” denildi, ama yapılmadı. Sayın
İmamoğlu’nun, Genel Sekreterin ve
Ulaşım Daire Başkanı’nın evet dediği
komisyon oluşumunu hangi güç engel-
liyor bilmiyoruz. Otogar sorunları giderek
büyüyor. Tabii, belediyenin yaptığı çalış-
malarla otogarda olumlu gelişmeler de
oluyor ama sorunlar da birikmiş du-
rumda. 

Firmaların yazıhane değiştirmeleri…
Firmaların birden çok yazı yazması…
Büyükşehir Belediyesinin en önemli görev-
lerinden biri de bu tür yerlerde seyyar
satıcıların oluşumunu engellemektir. 

Seyyar satıcıları meşrulaşma adına

otogar yazıhanelerini ve kira ödeyen sahip-
leri rahatsız edecek şekilde simitçi adı al-
tında birtakım kişilere izinler veriliyor.
Bunlarla yetinilmeyecek tatlıcı, börekçi de
olacak. Otogarda seyyar satıcıya değil,
otogardaki dükkan sahiplerinin gelirlerini
artıracak tedbirlere ihtiyaç var. Bu konuda
Belediyenin otogar müdürü olarak atadığı
Sayın Fahrettin Beşli, Boğaziçi AŞ Genel
Müdürü Ethem Pişkin’in ortak kararlar al-
masını istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Sayın İmamoğlu’ndan Ulaşım
Danışma Kurulu olarak bir komisyon ku-
rulmasını talep ediyoruz. 

Yönetmelik Çalıştayı 
Daha önce bir Yönetmelik Çalıştayı

gerçekleştirmiştik. Bu Yönetmelik Çalış-
tayı’nda 53 belge sayısını 14’e düşür-
müştük. Daha sonra hangi el karıştıysa, o
Yönetmelik rafa kalktı. Şimdi diyoruz ki,
yeniden Yönetmelik Çalıştayına ihtiyaç var.
TOFED Genel Başkanımız Sayın Birol
Özcan, Genel Başkan Yardımcılarımız
Sayın Mustafa Özcan, Sayın Hasan Yüksel
Kurnaz, Ulaştırma Hizmetleri Genel
Müdürü Sayın Murat Baştör’ü ziyaret et-
tiler. O da, önümüzdeki hafta İstanbul’u zi-
yaret edeceğini belirtmiş. Sektörün 20
büyük firma yetkilisinin katılacağı, tüm
kamu ve meslek kuruluşlarının katılacağı,
Ulaştırma Bakanlığı ile bir Yönetmelik
Çalıştayı yapılması gerekiyor. 

Son olarak 3’üncü köprü 
3. Köprü konusunda otobüsçü “adeta

kaz gibi yolunuyor”. Bunun da yeniden
değerlendirilmesi gerekiyor. TOBB Sektör
Meclisi ve İTO Meslek Komitesi’ni aktif
tavır almaya, Ulaştırma Bakanlığı’nı da
daha iyi düşünmeye davet ediyoruz. 

Tüm sektörümüzün bayramını kutluy-
orum. ■

TOFED Genel Sekreteri:

Artık Sesimizi Duyun!

Mevlüt İlgin

22yıldır kaptanlık koltuğunda
oturan ve hiç kazaya
karışmayan Ali Osman

Ulusoy Turizm’in kaptanı Gökhan
Topçu, kaptanlığın birinci kuralının
sabırlı olmak olduğunu belirtiyor.
Otobüslerin artık çok donanımlı
olduğuna, yol altyapılarının da eskiye
oranla çok daha iyi olduğuna dikkat
çeken Gökhan Kaptan, “İnsanlara
hizmet etmek, saatlerce araç
kullanmak için sabırlı olmak ve trafik
kurallarına uymak işinizi iyi
yapmanızı, insanlara güvenli bir
şekilde hizmet vermenizi sağlıyor”
dedi. 

Kaptan Konuşuyor köşemizin bu
haftaki konuğu 22 yıldır bu işi severek
yapan, yine çok tecrübeli bir kaptan:
Gökhan Topçu. Ali Osman Ulusoy
Turizm’de çalışan Gökhan Kaptan,
Trabzonlu ve 45 yaşında. Ankara-Bafra
seferi sonrasında Gökhan Kaptan ile
söyleşimiz başladı. 

Otobüsçülük baba mesleği
Gökhan Kaptan’ın babası da

bireysel otobüsçü olarak uzun yıllar
sektöre hizmet vermiş. Ali Osman
Ulusoy Turizm’de çalışmaktan büyük
mutluluk duyduğunu belirterek
sözlerine başlayan Gökhan Kaptan,
“Şirketimiz, ‘Geçmişten Gelen
Güvenle’ sloganı ve anlayışı ile yolcuya
hizmet vermeyi ilke edinen bir firma.
Biz çalışanların iş süreçleri de bu
anlayışla uyumlu, sanki bir devlet
dairesi gibi sistemli şekilde gidiyor.
Her şey düzenli ve kurumsal bir
yapıda ilerliyor. Çalışma sürelerimiz,
izinlerimiz hepsi bir düzen içinde”
diyor. 

Otobüsçülük bir tutku 
Gökhan Kaptan’ın sektöre olan

tutkusu rahmetli babası Hasan
Topçu’nun otobüsünde başlamış: “Her
gün evde otobüsçülük konuşulurdu,
babam otobüste şöyle oldu, böyle oldu
diye anlatır, abim Halil İbrahim Topçu
ile dinlerdik onu. ‘Zor meslek derdi’
babam ve bizim bu işi yapmamızı da
hiç istemezdi. Ama otobüsle bir yerlere
gidip gelmek, seyahat etmek, çok
kişiyle iletişim halinde olmak güzel bir
duyguydu. Babam hep otobüsçülük
dışında bir iş yapmamız konusunda
bize telkinlerde bulundu. Hatta abim
otobüsçülüğe bulaşmasın diye onu ne
yaptı etti Hollanda’ya gönderdi. Abim
çok uzun yıllarda Hollanda’da kaldı,
emekli oldu. Eşi de oradan emekli.
Babam vefat edince, o da ülkemize
döndü hemen otobüsçülüğe başladı.
Babam vefat etmeseydi, yaptırmazdı.
Onda da büyük tutkudur otobüsçülük.
İhtiyacı olmamasına rağmen bu işi
yapıyor. Tutkuyla, severek yapıyor.
Ama bu iş zaten sevmeden
yapılabilecek bir iş değil.” 

Neden yeni kaptan yetişmiyor 
Gökhan Kaptan muavin olarak

babasının yanında çalışıyor. O sırada
otobüs kullanmayı da öğreniyor. 22
yıldır da otobüs kaptanlığı yapıyor.
Artık yeni kaptan yetişmiyor, ne

yapmak gerekiyor dediğimde Gökhan
Kaptan’ın cevabı, “Eski kaptanların
tekrar sektöre gelmesi lazım.
Çekirdekten yetiştirme imkanı da çok
kalmadı. Bir anda kaptan koltuğuna
oturunca insanlar, bu işe değer de
vermiyorlar. Araç içinde ikram dağıtımı
yapan hostların genelde kaptan olma
gibi bir düşünceleri olmuyor. Artık her
araçta muavin de yok. Muavinlik de
eskisi gibi değil ki, ihtiyaç da kalmadı
gibi. Eskiden muavinler lastik
değiştirirler, aracı yıkar, temizlerlerdi.
Şimdi çekiliyor araç yıkamacıya,
temizlik orada yapılıyor. Tabii,
sektörün de kazanç seviyesinin artması
lazım ki, sektörün cazibesi olsun. Bu işi
yapmayı insanlar maddi açıdan da
istemeliler. 

2019 yılı gerçekten sektörümüz için
çok iyi geçmişti. 2020’den herkes çok
umutluydu ancak koronavirüs salgını
sektörü çok olumsuz etkiledi. Geçen yıl
bu dönemlerde başımızı kaşıyacak
zaman bulamazdık” şeklinde oluyor. 

Dikkat ve sabır çok önemli 
22 yıldır hiç kazaya karışmadığını

da belirten Gökhan Kaptan, yapılan
her işte dikkatin ve sabırlı olmanın
önemine dikkat çekiyor: “Yollar artık
eskisinden çok daha güzel. Otobüsler
dersen artık çok teknolojik, güvenlik
donanımları da çok üst düzeyde.
Kaptanın işini yaparken dikkatli
olması, trafik kurallarına uyması, ama
öncelikle de sabırlı olması gerekiyor.
İnsana hizmet sunmak, saatlerce bir
yolda direksiyon sallamak için
gerçekten sabırlı olmanız gerekiyor.
Yolcuları memnun etmek hiç kolay
değil. Bazen gerçekten kulağınız
duymayacak, siz işinizi yapmaya
odaklanacaksınız. Yoksa mümkün
değil bu işi sürdürebilmek.” 

Kaptan saygın biriydi
Eskiden kaptanlık mesleğinin çok

büyük saygınlığı bulunduğunu, ama
artık bu saygınlığı yaşayamadıklarını
belirten Gökhan Kaptan, “Yolcuların
gözünde kaptanlık mesleği çok özeldi.
Çünkü onun canını taşıyorsunuz,
sevdiğini, ailesini taşıyorsunuz. Size
gösterilen ihtimam çok özeldi.
Özellikle mola yerlerine otobüs
girdiğinde kaptanlar özel bir saygı
görürdü. Kaptan eskiden kraldı mola
tesislerinde. Şimdi hem yolcu tarafında
hem de mola tesislerinde eski ilgi yok”
dedi. 

O bir Yıldız
Ben kendimi bildim bileli Mercedes

kullanırım. Kaptan Gökhan Topçu ile
en son kullandığı otobüslere yönelik
soruyoruz: “Ben kendimi bildim bileli,
hep Mercedes otobüs kullandım.
Mercedes’in kalitesi için konuşmaya
gerek yok. Adı yeter. O bir yıldız.
Araçlar artık çok donanımlı, çok
teknolojik. Yeni araç teslimlerine
sadece araç sorumluları gitmemeli. O
otobüsü kullanacak kaptanlar da
gitmeli ve yeni özellikler hakkında çok
daha detaylı bir eğitim süreci
izlenmeli. Bu aracı tanımada önemli
bir katkı sağlar. ■

Birinci kural: Sabırlı olacaksın

erkanyilmaz71@gmail.com

Erkan
YILMAZ

Kaptanlar Konuşuyor…

twitter.com/tasimadunyasi

instagram.com/tasimadunyasi

facebook.com/tasimadunyasi
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“Çocukların nasıl bakıyor bu işe”
diye sorduk, gözleri doldu sanki, biraz
hüzünlü “Oğlum 22 yaşında ve Spor
Akademisi’nde okuyor. Bu işten
tamamen uzak duruyor. Otobüse bile
binmek istemiyor. Ehliyeti bile zor
aldırdım” dedi Gökhan Kaptan. 

Gökhan Topçu
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İstasyon Mahallesi, No:150, Güney Yanyol Cd. 
41400 Gebze / Kocaeli
Tel: 0262 656 46 44
www.pilavci.com.tr

PİLAVCI OTOMOTİV 
Temsa Yetkili Satıcısı

BU BAYRAM DA
HEP BİRLİKTE
AYNI YOLDAYIZ.
Hep beraber çıktığımız bu yolculukta
daha güzel günler ve nice görmek dileğiyle.
Kurban Bayramınız kutlu olsun.

temsa.com
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Öz Has Bingöl
Turizm ve Hatay Jet
Oktay Turizm,
düzenlenen
törenlerle 10
adetlik Maraton
yatırımlarının ilk 2
adetlerini teslim
aldılar.  

Kurban Bayramı önce-
sinde firmalar filolarını
yeni otobüs yatırımları

ile güçlendirmeye devam ediyor.  Öz Has
Bingöl Turizm ve Hatay Jet Oktay Turizm, fi-
losunu Maraton otobüslerle büyütüyor.
Temsa’nın Adana’daki Fabrikasında düzen-
lenen törenle Öz Has Bingöl Turizm sahibi
Hüseyin Bürkük ve Hatay Jet Oktay Turizm
firma sahibi Oktay Küçükduayeski yeni Ma-
raton araçlarını Temsa Bölge Satış Yöneticisi
İlker Canbolat’tan teslim aldı. Teslimatlarda
firma çalışanları da hazır bulundu. 

Geleceğe yatırım yapıyoruz
Öz Has Bingöl Turizm firma sahibi Hü-

seyin Bürkük, koronavirüs sürecinin olum-
suz etkilese de bugüne değil geleceğe
yatırım yapmak istediklerini belirterek,
“Yolcumuza en iyi hizmeti, en modern araç-
larla vermek istedik. 10 adetlik Temsa Mara-
ton yatırım planımız oluştu. Bu planın ilk 2
adedini teslim alıyoruz. Yeni Maraton araç-
lar hem düşük yakıt sarfiyatı, hem geniş
bağaj hacmi ile tercihimizde öne çıktı” dedi.

Hedef büyütüyoruz
Hatay Jet Oktay Turizm firma sahibi

Oktay Küçükduayeski de, 7 ay önce firmayı

devraldığını, yeni yatırımlarla hedef büyüt-
tüklerini belirterek, “Yolculuk talebi düşse
de her şeyin normale döneceğine ve insan-
ların büyük özlemle seyahat arzularını ger-
çekleştireceğine inanıyoruz. Bu inançla
yatırımlar yapıyoruz. 10 adetlik Maraton ya-
tırımının ilk 2 adedini teslim aldık. Maraton
tercihimizde araçların yüksek düzeydeki
konforu, düşük yakıt tüketimi ile sağlanan
işletme avantajı etken oldu” dedi.   

Eylül ve Ekim’de teslim
edilecek

Temsa Bölge Satış Yöneticisi İlker Can-
bolat, otobüs sektörünün her zaman yeni-
liğe yatırım yaptığını belirterek, “Öz Has
Bingöl ve Hatay Jet Oktay Turizm filolarını
Maraton otobüslerle büyütme kararı aldılar.
Eğer üretim imkanı olsaydı ilk 2 adedi değil,
10’ar adetlik partiyi teslim edecektik. Diğer
araçları da 4’er adet olarak Eylül ve Ekim ayı
içerisinde teslim edeceğiz. Yeni araçların iki
firmaya da hayırlı, uğurlu olmasını ve bol
kazanç getirmesini diliyorum. Tüm sektö-
rün bayramını kutluyor, kazasız, bol kazan-
çlı bir bayram diliyorum” dedi. ■

Filolarda Maraton tercihi

Otokar'dan Malta'ya 50 otobüs ihracatı
Dünyanın 50’yi aşkın
ülkesinde 35 binden fazla
otobüsü ile milyonlarca
yolcuya konforlu, güvenli
seyahat imkânı sunan
Otokar, siparişini aldığı 50
adetlik sağdan
direksiyonlu Kent
otobüsünü Malta'ya teslim
etti. Gerçekleşen
teslimatla birlikte
Otokar'ın Malta
caddelerindeki toplam
otobüs sayısı 300’e
yaklaştı.

Türkiye otobüs pazarının
lideri Otokar, ihracatta hız
kesmiyor. Ülkemizin yanı

sıra İspanya'dan Almanya'ya,
Fransa’dan Belçika, İtalya ve
Romanya'ya kadar dünyanın dört
bir yanında milyonlarca yolcuya
konforlu, güvenli seyahat imkânı
sunan Otokar, Malta'dan aldığı
5'inci siparişini tamamladı.
Otokar, 50 adet sağdan
direksiyonlu Kent şehir içi
otobüsü teslim etti. 

Teslimat törenine Malta
Başbakanı Robert Abela, Malta
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ian

Borg ve Malta Public Transport
(Malta Toplu Taşıma) Yönetim
Kurulu Başkanı Felipe Cosmen
katıldı.

Yaş ortalaması 4 olan Malta’nın
toplu taşıma filosu, Avrupa’nın
birçok ülkesine kıyasla öne
çıkarken, son yıllarda
gerçekleştirilen dönüşüm
çalışmalarının, ülke ekonomisine
ve sürdürülebilirliğine yapılan
önemli bir yatırım olduğunu
belirten Malta Public Transport’un
(Malta Toplu Taşıma) Yönetim
Kurulu Başkanı Felipe Cosmen,
eski otobüslerin aşamalı olarak
görevden kaldırıldığını aktarırken,
bu alandaki hizmet kalitesine
yatırım yapmaya, standartları
yükseltmeye devam ettiklerinin
altını çizdi. 

Törende konuşan Malta
Başbakanı Robert Abela, yeni ve
modern otobüslere yapılan sürekli
yatırım sayesinde toplu
taşımacılığın son yıllarda bir
sıçrama yaptığını belirtirken toplu
taşıma sistemine olan güvenin
yeniden sağlandığını da sözlerine
ekledi. Malta Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Ian Borg ise Malta Public
Transport (Malta Toplu Taşıma)
tarafından yapılan yatırıma
övgüde bulunarak Malta’daki
otobüs filosunun Avrupa’daki en
yeni ve çevre dostu olanların
arasında yer aldığını kaydetti. ■

Şehiriçi
Taşımacılıkta
Üst Düzey Konfor

Gelirinin büyük bir
bölümünü turizmden
elde eden Malta için özel
olarak üretilen 12
metrelik sağdan
direksiyonlu Kent
otobüsü, basamaksız
alçak giriş tabanı, geniş iç
hacmi ile yolculara eşsiz
konfor sunuyor.
Otobüsler çevreci Euro 6
motorlu.

Otobüs sektörü, zaman
zaman dibe vurmuş,
zaman zaman da

zirveyi görmüş bir sektördür.
Bunlardan en yakını 2018
sonu. 2019 yılı zirveyi
yakalamış, ancak Sinderalla
gibi çok kısa sürede sönmüştür. 

*
Türkiye, neredeyse ikinci el

ticari otobüs pazarına
dönüşmüş, araç fiyatlarının
yüksek olması da ihracatın
önüne de, aynı zamanda bir
duvar örmüştür. Böyle bir
durumda yurtdışı beklentiler de
boşa çıkmıştır. 

*
Bakıyoruz piyasalara,

örneğin, 2015 model Travego
15S 1 milyon 285 bin – 1
milyon 350 bin TL. bandında,
olması gerektiği gibi. Ancak bir
duyuyoruz, 1 milyon ile 1 100
bin TL. civarlarında satışlar
gerçekleşmiş. 

*
Böyle olunca silsile usulü

model ve fiyat bazında geriye
doğru çekilmeler başlar ki,
tekrar 2019 seviyelerini
yakalamak zora girer, hiç kimse
bu duruma düşmek istemez.
Tabii, işlerin bu denli bozuk
gitmesi, dayanma gücünün
zayıflaması fiyatların geriye
gitmesini tetikliyor olması da

apaçık etkilidir. Şu an herhangi
bir satılık ilanına girdiğimizde,
fiyatlar eskisi gibi duruyor.
Örneğin 2016 model Travego
E6, 1 milyon 550 bin ile 1
milyon 670 bin TL arasında.
2013 model Travego 15, 900
bin ile 1 milyon 100 bin TL,

2016 model Tourismo 16
2+1, 1 milyon 350 bin ile 1
milyon 450 bin TL. vb. Alıcı var
mı? Tabiri caizse, yaprak
kımıldamıyor.  

*
Ancak önümüzde Kurban

Bayramı var, okullar açılacak…
Turizmde biraz hareket olursa,
bir kıpırdanma olur diye ümit
edenlerle, araç fiyatlarını dijital
ortamda sabit, sanal ortamda
düşük tutarak satmaya
çalışanlar da olacaktır. Bu bir
kısır döngü, dönem dönem
yaşadığımız, başımızdan eksik
olmayan alışkanlık haline
gelmiş, bir durum olarak
değerlendirebiliriz. 

İşler böyle olunca…
İkinci el otobüs piyasası

nereye gidiyor, diyebilir miyiz?
Şu an hiçbir yere gitmiyor ve
araç fiyatları da stabil olarak
beklemede. 

Herkesin Kurban Bayramını
kutlar,  işlerimizin iyi olmasını
temenni ederim. Hoşça kalın… ■

Sami
Acerüzümoğlu

İkinci El

İkinci elde otobüs
fiyatları stabil 

sami.aceruzumoglu@tasimadunyasi.com
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Kuzey Mahallesi, Cahit Zarifoğlu Cd. No:8 
41780 Körfez / Kocaeli
Tel: 0 262  527 45 39 Gsm: 0532 791 09 35
www.metsanotomotiv.com.tr

METSAN OTOMOTİV
Temsa Yetkili Satıcısı

BU BAYRAM DA
HEP BİRLİKTE
AYNI YOLDAYIZ.
Hep beraber çıktığımız bu yolculukta
daha güzel günler ve nice görmek dileğiyle.
Kurban Bayramınız kutlu olsun.

temsa.com



Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’dan 

Personel ve okul
taşımacılığı
alanında İstanbul

ve Tokat illerinde
faaliyet gösteren
Niksar Turizm
Taşımacılık’ın tercihi,
18 adet 16+1 okul ve 2
adet ekstra uzun 15+1
servis ile birkez daha
Mercedes-Benz oldu.
2010 yılından beri
Mercedes-Benz
perakende müşterisi
olan Niksar Turizm,
2020 itibarıyla filo
müşterisi oldu. Araç
filosundaki Mercedes-
Benz marka araç
sayısını teslimatın
ardından 18’den 38
araca çıkaran Niksar
Turizm, Mercedes-

Benz Finansal
Hizmetler’in sağladığı
avantajlı kredi
imkânlarından
faydalandı. 

Has Otomotiv
Avcılar Şubesinde
gerçekleştirilen
törende araçlar,
Mercedes-Benz
Otomotiv Hafif Ticari
Araçlar satış ekibi ve
Has Otomotiv Hafif
Ticari Araçlar Satış
Müdürü Osman Çoban
tarafından, Niksar
Turizm Genel Müdürü
Serkan Önder, Yönetim
Kurulu Başkanı
Dursun Önder ve
Onursal Başkan Duran
Önder’e teslim edildi. ■

Niksar Turizm’e 20 adet Sprinter

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari
Araçlar, müşterilerine sunduğu
hizmetlerin kapsamını genişletme

anlamında, “Siz güvenle yola bakın, aracınıza biz

bakarız” sloganıyla yeni bir uygulamayı hayata
geçirdi. Temmuz 2020 tarihinden itibaren

perakende satışı yapılan 0 km araçların garanti
süresi 3 yıla yükseltildi. Ayrıca 3 yıllık garanti
kapsamında kilometre sınırı da bulunmuyor.
Şehir içi ve dışı yolcu taşımacılığı, personel ve
okul servis hizmeti kapsamının yanı sıra,
nakliye ve kurye faaliyetlerinde hayati görevler
üstlenen Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar’da

sunulmaya başlanan 3 yıllık garanti, araçların
malzeme ve/veya montaj kaynaklı teknik
arızadan dolayı arızalanan parçaları ve işçilik
bedelini kapsıyor. ■

MBO HTA satış ekibi &
Niksar Turizm Genel Müdürü
Serkan Önder

Has İstanbul HTA Müdürü
Osman Çoban & Niksar Turizm
Onursal Başkanı Duran Önder

MBO HTA satış ekibi & Niksar
Turizm Yönetim Kurulu
Başkanı Dursun Önder

3 Yıl ve Sınırsız
Kilometre Garantisi

Mercedes-Benz’den 
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Dost ve müşterilerimizin Bayramını 

en içten dileklerimizle kutlar sağlık ve 

mutluluk dolu günler dileriz.

Bayraktarlar Merkon Orta Anadolu Mot Araç. Tic. ve San. AŞ. 
Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi
Horozluhan Mahallesi Çevreli Sokak No: 2A 42110 Selçuklu, Konya 
Telefon: 0332 248 23 81 - 82 Faks: 0332 248 23 80



Kâmil Koç çıtayı yükseltiyor  

Kamil Koç,
Ege’nin ardından,
Ankara ve
İstanbul’u da
yepyeni bir hatla
birbirine bağlıyor,
bu destinasyonda
da yolcuları için
en yüksek konfor
standartlarıyla
çıtayı yine
yükseltiyor. 

Kamil Koç’un Mavi
Hat için özel
olarak tahsis

ettiği Mercedes
Tourismo otobüsler dış
tasarımlarıyla da dikkat
çekecek ve hemen fark
edilecek. Kamil Koç’un
yeni filosu da 2+1
koltuk düzeniyle
yolcularına “Business
Class” konforuyla
seyahat imkanı verecek.
Mavi hat otobüsleri,

yolcuların rahatını öne
çıkaran detaylarıyla
hemen dikkat çekecek
ve ilk anda fark
edilecek. 

Kamil Koç Genel
Müdürü Kadir Boysan
“Yenilikçi
yaklaşımımızı
normalleşme sürecinde
de devam ettiriyoruz.
Mavi Hat, bu
güzergahta
yolcularımızın seyahat
keyfini daha da
artıracak” dedi. Boysan,
Kamil Koç’un tüm
ikramların bu süreçte
“tek kullanımlık ve
kapalı ambalaj ve
kutularda” muhafaza
edilip servis edildiğini
söyledi, ayrıca
yolculara bu hatta da
hijyen seti
dağıtılacağını belirtti.
Boysan, “bu hatta da
yolcularımıza
ikramlarımızda birçok
sürprizimiz olacak”
diye konuştu. ■

Kâmil Koç, 2020 yazını
‘Ege’ye özel’  bir hatla
karşıladı. Kâmil Koç ‘Ege
Hat’ ile İstanbul ve Ege’yi,
yepyeni 25 adet MAN
Lion’s Coach’un temelini
oluşturduğu özel bir filo
ile konfor ve güven içinde
birbirine bağlıyor. 

Kâmil Koç’un Ege’ye özel
hattında, yepyeni 25 adet
MAN Lion’sCoach,

seyahat keyfini en üst seyide
sunarak İstanbul ve Ege’yi
buluşturuyor. 

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

Ege Hat için özel ve
‘yepyeni’

Kâmil Koç’un Ege Hat için
özel olarak tahsis ettiği yepyeni
25 otobüs; iç mekan genişliği,
yüksek kalitede oturma alanı ve
erişimi kolay servis alanları ile
dikkat çekiyor. Kâmil Koç’un
yeni filosu, 2+1 koltuk
düzeniyle yolcularına,
karayolunda ‘VIP / Business
Class’ konforuyla seyahat
imkanı veriyor.  ‘Ege Hat’ özel
filosunun temelini oluşturan
MAN Lion’sCoach’lar, koltuk
arası bardak tutucuları,
saklama gözleri, geniş bagaj
rafları gibi detay ayrıcalıklar da
sunuyor. Özel tasarıma sahip
bu otobüsler ayrıca, büyük cam

tavan pencereleri, üst seviye
UV filtreleri ile yolculuk keyfini
daha da arttırıyor.

Yeni Aksaray ‘MAN
yatırımlarına devam’
dedi

Aksaray’ın öncü ve köklü
firmalarından Yeni Aksaray
Seyahat’in, ikinci jenerasyonu
da bu geleneği bozmadı. Yeni
Aksaray Seyahat, Ankara
Akyurt’taki MAN Tesislerinde
gerçekleştirilen teslimat töreni
ile filosuna 2 adet, 13 metre 2+1
VIP koltuk düzenli MAN Lion’s
Coach kattı. Teslimat töreninde
MAN Kamyon ve Otobüs Tic.
AŞ Otobüs Bölge Satış
Yöneticisi Ufuk Demirer,
sembolik MAN anahtarını
firmanın sahipleri Nurettin
Yumuşak, Serhat Yumuşak ve
Cavit Çıtak’a teslim etti.

Ali Osman Ulusoy
Turizm’e 2 adet MAN
Lion’s Coach 

Ali Osman Ulusoy’un
bireysel yatırımcısı ve Giresun-
Dereli acentesi Aytekin
Karakayalı Otobüs İşletmesi,
filosunu iki adet MAN Lion’s
Coach ile güçlendirdi. Otobüs
işletmesi, yatırımında 2 adet 13
metre, 2+1 VIP koltuk düzenine
sahip MAN Lion’s Coach tercih
etti.  Ali Osman Ulusoy
firmasında hizmet verecek olan
otobüslerin teslimatı, Ankara
Akyurt’taki MAN Tesislerinde
gerçekleştirildi. Teslimat
töreninde MAN Kamyon ve
Otobüs Tic. AŞ Otobüs Bölge
Satış Yöneticisi Ufuk Demirer,
sembolik anahtarı Aytekin,
Seçkin ve Osman Karakayalı’ya
teslim etti. ■

29 MAN Lion’s Coach yatırımı 

“Mavi Hat”
Geliyor

Sektörde haraketlilik yaşanıyor

Akdeniz Filosu
Genişliyor
Kamil Koç’un Bölgesel iş ortaklarından
Emir Tur, mevcut otobüs portföyüne 3
adet 2020 model Mercedes
Tourismo’yu da ekledi.

Araçlar Kamil Koç’un Akdeniz Bölgesi
hatlarında çalışacak. Emir Tur önümüzdeki
aylarda yeni “sıfır kilometre” otobüs

yatırımları da yapmayı planlıyor.
Emir Tur sahibi Emrah Çelik, bu hatlarda

Kamil Koç ile çalışmaktan memnuniyet
duydukları söyledi ve yeni otobüslerin turizme
önemli katkıda bulunacağının” altını çizdi. 

Kamil Koç Genel Müdürü Kadir Boysan da yeni
otobüslerin bölgede yolculuk keyfini
yükselteceğini belirterek, iş ortağı “Emir Tur’a” bu
yatırımı için teşekkür etti. ■

Personel taşımacılığının önde gelen
şirketleri arasında yer alan Gebze merkezli
Türker Turizm, yeni otobüs yatırımları ile

filosunu büyütmeye devam ediyor. 
Temsa yetkili bayii Çavuşoğlu Otomotiv

Türker Turizm’e Safir teslimatı gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu Otomotiv’den
Türker Turizm’e Sar

Gebze’nin yanı sıra İstanbul
ve Bursa’da da faaliyet
gösterdiklerini, HAVAİST
filosunda da 20 adet
otobüsleri bulunduğunu
belirten Yekta Türker, “2020
yılında 5 adet Temsa Safir
siparişi verdik. Bunun 2
tanesini teslim aldık. Diğer
araçları Eylül ayında
verecekler. Filomuzda,
Temsa marka 2016-2017

ürünü araçlar da bulunuyor.
Temsa yöneticileri Yurtiçi
Satış Direktörü Sayın
Baybars Dağ, Bölge Satış
Yöneticisi Sayın Sonat
Demirci ve Çavuşoğlu
Otomotiv Yönetim Kurulu
Üyesi Sayın Abdurrahman
Cavuşoğlu’nun her zaman
yakın ilgisi ve desteğini
gördük” dedi. ■
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ost ve müşterilerimizin,
taşıma ve otomotiv sektörümüzün 

Kurban Bayramı’nı kutlar, 
sağlıklı, huzurlu ve bol seyahatli 

günler dileriz.

YALÇIN ŞAHİN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

D
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Varan Turizm, 2012 yılında
verdiği aradan sonra tekrar
yola çıkıyor. Yolcuların dört
gözle beklediği firmanın
biletleri ise Türkiye’nin en
büyük otobüs ve uçak bileti
satış platformu obilet.com
aracılığıyla satılacak.

Yenilenen araç filosu ve güçlü
ekibiyle 2020 yılında yollara
geri dönme kararı aldı. Varan

Turizm’in biletleme altyapısı ise
Türkiye’nin lider otobüs ve uçak
bileti platformu obilet.com
tarafından sağlanacak ve biletleri de
yine obilet.com tarafından satışa
sunulacak.

Yolcular, obilet.com üzerinden
veya obilet mobil uygulamasından
Varan Turizm seferlerine ait biletleri
rahatlıkla satın alabilecek; iptal,

iade ve değişim işlemlerini ücretsiz
olarak gerçekleştirebilecek. Ayrıca,
söz konusu seferlerde COVID-19
süreci boyunca "Obilet Güvenli
Seyahat Tedbir Paketi" kapsamında
hijyen ve sosyal mesafe kuralları
uygulanacak. Online bilet satışı
yapan obilet.com CEO’su Yiğit
Gürocak, obilet.com’un her geçen
gün genişleyen portföyüne Varan
Turizm’in de katılıyor olmasını
gururla ve heyecanla
karşıladıklarını belirtti. Gürocak;
“Yenilikçi bakış açısı ile sektöre
damgasını vurmuş ve kendi
standartlarını oluşturarak sektörü
ileriye taşımış Varan Turizm'in
sektöre Obilet işbirliği ile dönüyor
olması bizim için gurur verici bir
gelişme. Varan’ı eski müdavimleri
ile kavuşturacağımızdan ve yeni
yolcularıyla tanıştıracağımızdan
dolayı çok heyecanlıyız” dedi. ■

MAPAR Otomotiv’den
Varan’a 16 Neoplan 

Varan Turizm’in, tekrar
başladığı sektör
yolculuğunda, filosunda
satışını MAPAR
Otomotiv’in
gerçekleştirdiği
16 Neoplan otobüs de
bulunuyor.

8Temmuz günü düzenlenen
Varan Turizm’in lansmanına
MAPAR Otomotiv Yönetim

Kurulu Başkanı Yalçın Şahin,
MAPAR Yönetim Kurulu Üyesi
Hıdır Erdi Şahin, Bursa MAPAR
Genel Müdürü Tanju Nayır da
katıldı. Lansmanda MAPAR
Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın
Şahin açıklamalarda bulundu. 

Varan yeniden yola çıktı 
Varan Turizm’in 74 yıllık bir

şirket olduğunu vurgulayan Yalçın
Şahin, “Varan Turizm 74 yıllık bir
şirket. 3 aile değiştirdi. Şimdi yeni
bir süreç başladı, firmayı Sayın
Kemal Soğancı aldı ve Sayın
Kemal Erdoğan’ın yönetiminde
Varan yeniden yola çıktı.
Hepimize hayırlı, uğurlu olsun.
Varan Turizm’in tekrar Türkiye
yollarına dönmesi bize onur verir.
Biz 16 Neoplan otobüs satışı
gerçekleştirdik. Diğer firmalara
olduğu gibi araç kiralama, araç
satış, servis gibi hizmetlerimizi en
iyi şekilde Varan Turizm için de
yerine getireceğiz. Önümüzdeki
süreçte arzu ederlerse kiralık araç
çalıştırmaktan da mutluluk
duyarız” dedi. ■

Lüks Artvin Seyahat, filosuna 5
Mercedes-Benz Tourismo otobüs
ekledi. Araçların satışını Hasmer
Otomotiv gerçekleştirdi.

Lüks Artvin Seyahat Genel Müdürü
Arslan Aydemir, satışını da Merce-
des-Benz Türk bayii Hasmer Oto-

motiv gerçekleştirdiği araçları,
Mercedes-Benz Türk Hoşdere Pazar-
lama Merkezinde teslim aldı. 

En iyi hizmeti sunma anlayışı 
Genel Müdür Arslan Aydemir, 23 yıl-

dır sektörde en iyi, en kaliteli hizmeti
verme anlayışı ile hareket ettiklerini be-
lirterek, “Filomuzun tamamı Mercedes
araçlardan oluşuyor. Filodaki araçların
tamamı da 2+1 relaks koltuk sisteminde.
Yeni Tourismo araçla-
rımız da 2+1 koltuklu.
Bu yıl 7 araçlık bir ya-
tırım yaptık. Pandemi
sürecini yaşamasay-
dık çok daha farklı bir
yatırım sürecimiz ola-
caktı. Şu an daha tem-
kinli gitmek
durumundayız” dedi. 

Her kriz yeni fır-
satlar sunar 

Yaşanan bu zorlu
sürece rağmen yatı-
rım yapmalarını, her
kriz bir fırsat yaratır
sözleriyle açıklayan
Aydemir, “Biz de
bunu bir fırsata çevir-

mek ve yolcumuza, en iyi hizmeti ver-
mek istedik. Kurban Bayramı öncesinde
de yeni araçlarımızı filomuza kattık. Ba-
kanlığın yayınladığı tarifeye göre 31
Temmuz’da tavan fiyat uygulaması son
buluyor. Böylece sektörümüzde uygula-
nan yüzde 50 doluluk şartının kaldırıl-
masına imkan tanınmış olabilir. Biz de
çok daha ekonomik imkanlarla yolcu-
muzu taşıma imkanı bulabiliriz. Bugün
yolcu azlığının yaşanmasında pandemi
sürecinin yanı sıra ekonomik etkenler de
öne çıkıyor. Biz Ankara-Artvin arasında
190 TL yerine 150 TL’ye yolcumuzu taşı-
yabiliriz” dedi. 

Yeni otobüsler hayırlı olsun 
Hasmer Otomotiv Otobüs Satış Mü-

dürü Yaşar Şahin, bayram öncesinde fir-
maların yepyeni
araçlarla kaliteli ve
güvenli hizmet ver-
mek istediğini belir-
terek, Lüks Artvin
Seyahat firmasının
da filosunu yeni
Tourismo araçlarla
güçlendirdiğini be-
lirtti: “Lüks Artvin
Seyahat ile gerçekle-
şen bu işbirliğinde
takas yok. Firma fi-
loyu büyütmeye yö-
nelik yatırım yaptı.
Yeni Tourismo araç-
ların Lüks Artvin Se-
yahat’e hayırlı,
uğurlu olmasını ve
bol kazanç getirme-
sini diliyorum.” ■

Lüks Artvin Seyahat’e 5 Tourismo

Varan biletleri obilet.com satacak

Karsan, filolarını yenileyen ve
güçlendirmek isteyen kentlerin
tercihi olmaya devam ediyor. Bu

kapsamda Karsan, Van Özel Halk
Otobüslerine toplu taşıma hizmetlerinde
kullanılmak üzere 70 adet Jest+ araç teslim
etti. Van kent merkezindeki güzergahlarda
hizmet veren toplu taşıma araçlarının
değişimi ve modernizasyonu
hedeflenirken, Karsan gerçekleştirdiği
teslimatla bu projede önemli bir rol oynadı.
Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı
Muzaffer Arpacıoğlu, “Van’ın ulaşımında
işletme maliyetlerini düşürecek bir çözüm
arayışı ile başlayan dönüşüm sürecinin bir

parçası olduk ve Şubat ayından
bugüne kadar Jest+ araçlarımızı
teslim ettik. Engelli erişimine uygun
alçak tabanlı yapısı, modern tasarımı

ve iç mekanında yüksek konfor barındıran
araçlarımızla bu güzel kentin ulaşımına
katkı sağlamaktan mutluyuz” dedi. ■

Van’a 70 Karsan Jest+!

Personel taşımacılığı
alanında faaliyet
gösteren Kaptan

Turizm, filosuna 10
Crafter 16+1 koltuklu
ekstra uzun araç ekledi.
Araçların satışını
Volkswagen Yetkili
Satıcısı Avek Otomotiv’in
Ümraniye Şubesi

gerçekleştirdi. Avek Otomotiv merkezinde, 7 Temmuz günü
düzenlenen törenle, 10 Crafter aracın ilk 2 adedi, Kaptan Turizm
Yönetim Kurulu Üyesi Barış Diri’ye Volkswagen Avek Ümraniye Satış
Müdürü Hüseyin Özcan tarafından teslim edildi. Temmuz ayı içinde 2
araç daha teslim edilecek. ■

Avek’ten Kaptan Turizm’e 10 Crafter



Turgay Yürükoğul-
ları, ince eleyip sık
dokuyarak, titiz bir
çalışmayla ilginç
bir roman yazdı ve
biz okurların dikka-
tine sundu. 

Koronavirüs herkesi
eve hapsetti, ama
bazılarımız bunu

da faydaya çevirmeyi ba-
şardı. Sektörde yıllardır
hizmet veren ve Altur’da servis müdür-
lüğü yapan Turgay Yürükoğulları, bir
polisiye romanı olan Travma’yı kaleme
aldı ve kitap Cinius Yayınları’ndan
okura ulaştı.

Polisiye romanlar hem akıl yürüt-
meyi hem de problem çözmeyi sağla-
dığı için okur tarafından çok sevilir.
Günün ve işlerin stresinden sıyrılmayı
da sağlayan bu türün yazılması da zor-
dur, çünkü hiçbir açık vermemek gere-

kir. Sürükleyici bir polisiye
herkesi mutlu eder. Polisiye-
nin önemli özelliklerinden
biri sürprizlerdir. Spoiler deni-
len ipuçları vermemek ve ki-
tabı okumak isteyenlerin
hevesini kırmamak düşünce-
siyle, biraz daha meraklanma-
nız amacıyla ilginç, ilginç
olduğu kadar sürükleyici ve
bir o kadar da yaşamın için-
den sıyrılıp gelen romana gir-
meyeceğim. Merak eden,
polisiye seven, problem çöz-
mek isteyen keyifle okusun.

Polisiye romanların temel özellikle-
rinden biri okurken “hayat
gailesi”nden uzaklaşmak, bir diğeri de
o roman ve anlatılanlar üzerinden
kendi sorunlarınızın çözüm yolunu
bulmaktır. Her gün sadece bir sayfa
okusanız -ki, Turgay Yürükoğulları’nın
yazdığı Travma elinizden bırakamaya-
cağınız kadar sürükleyici- hayata yeni
bir pencere açmış olursunuz.

İyi okumalar… ■ KORKUT AKIN

Altur Servis Müdürü
Turgay Yürükoğulları yazdı
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Dost ve müşterilerimizin Bayramını 

en içten dileklerimizle kutlar sağlık ve 

mutluluk dolu günler dileriz.

Hasmer Otomotiv Yatırım ve Pazarlama A.Ş  Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi
Ufuk Mah. 106. Sk No: 64 Üçköprü, Kaynaşlı - Düzce  
Tel: +90 444 81 44,  +90 380 548 88 46  www.hasmer.com.tr  

Mehmet Hakan Özkaralı
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli yolcularımızın,

seyahat sektörüne hizmet üreten 

meslektaşlarımızın ve 

iş ortaklarımızın 

Kurban Bayramını kutlar, 

sağlıklı, güvenli ve huzurlu 

seyahatler dileriz.
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TURGAY YÜRÜKOĞULLARI
1971 yılında İstanbul’da doğdu. Yıldız

Teknik Üniversitesi’nden Harita Mühendisi
olarak mezun oldu. Kocaeli Üniversitesinde
Mühendislik Yönetimi alanında Yüksek
Lisansını tamamladı. Beş yıl metin yazarlığı
yaptı. Daha sonra Zorlu Holding, Koç Holding
gibi kurumlarda profesyonel yönetici olarak
çalıştı. Şu an Altur’da çalışmaya devam eden
Yürükoğulları, profesyonel çalışma hayatının
yanında Yıldız Teknik Üniversitesi için gönüllü
olarak mentörlük programına katkı sağlıyor.
İlk romanı Travma olan yazarın
dedektifdergi.com platformunda öyküleri
yayınlandı. 

Travma



Eyüp Lojistik 300 MAN
cekici anlaşmasının ilk
partisi olan 50 adet MAN
TGX aracı filosuna kattı.
Eyüp Lojistik MAN’ın
dünya lansmanını yaptığı
yeni nesil cekiciden de
filosuna 50 adet katacak
ve yeni nesil cekicilerin de
ilk sahibi olacak. Eyüp
Lojistik’e yılın sonuna
kadar 300 araçlık teslimat
tamamlanacak. Eyüp
Lojistik 2019 yılında da 12
MAN çekici daha satın
almıştı. 

MAN’ın İstanbul İkitelli’deki
tesisinde gerçekleştirilen
teslimat törenine Eyüp

Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı
Eyüp Bartık, MAN Kamyon ve
Otobüs Ticaret AŞ Genel Müdürü
Tuncay Bekiroğlu,  MAN Kamyon ve
Otobüs Ticaret AŞ Kamyon Satış
Direktörü Serkan Sara, İstanbul
Şubesi Kamyon Satış Müdürü
İbrahim Altun,  İkinci El Direktörü
Aydın Yumrukçal, Satış Sonrası
Hizmetler Direktörü Şinasi
Ekincioğlu katıldı. 

Yaşam boyu maliyet
analizi 

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret
AŞ Genel Müdürü Tuncay
Bekiroğlu, Türkiye’nin kendi
alanındaki en referans
kurumlarından biri olan Eyüp
Lojistik’in yeni yatırımda tercihinin
MAN çekiciler olduğunu belirterek,
“Bütün segmentte Eyüp Lojistik gibi
yaşam boyu maliyet analizi yapan
bütün kurumların MAN ürünleri
kullandığını görürsünüz. Bundan
dolayı da ayrıca gururluyuz. Yaşam
boyu maliyette en iyi olmak da
yetmez. Araçların emre amade, her
koşulda kullanıma hazır olması da
çok önemli. Araçların teknolojik
üstünlükleri kadar, satış sonrası
hizmetlerimizin müşterilerimizin

yaşam boyu iş ortağı
felsefesiyle
görmelerinin de
satışa çok önemli
katkıları var.
Uluslararası arenada
tüm markalara yönelik
yapılan HTS (Heavy Truck
Study) araştırmasında,
müşterilerimiz Türkiye’de MAN’ı,
hem satışta ve hem de satış sonrası
hizmetlerde 1 numara olarak
puanlıyorlar. Bu büyük bir gurur.
Ayrıca MAN Truck & Bus tarafından
bütün MAN ülkeleri arasında
yaptığı araştırmada da satış ve satış
sonrası hizmetlerde Türkiye 1
numara olarak çıkıyor. Bu güzide
kurumun MAN’ı tercih etmesinde
altyapısını oluşturan tekniğinden,
satış sonrası hizmetler ve satış
personelini saygıyla selamlıyorum.
İkinci  50 aracın TG3 olması
konusunda el sıkıştık, Aralık ayında
teslim edebiliriz” dedi.     

Pazar 15 bin adet
Bekiroğlu, kamyon pazarına

yönelik değerlendirmesında,
“Türkiye’nin gerçek potansiyelinin
30 bin adet kamyon pazarı
olduğunu düşünüyorum. 2018
yılında pazar gerçek potansiyelinin
4/1’ine kadar düşmüşken şimdi
gerçek potansiyelinin yarısına kadar
çıktı.  Bizim pazar payımız artıyor
ama daralan pazarda bizim payımız
kayıplarımızı telafi etmeye yeterli
değil. Bu dönemde mümkün
olduğu kadar mevcudu korumaya,
bayi ve servis ağımızı ayakta
tutmaya çalışıyoruz. Umuyoruz ki,
çok kısa sürede gerçek potansiyel
olan 30 bin adetli pazarı görürüz”
dedi.

Eyüp Lojistik’in MAN
tercihleri

Kamyon Satış Direktörü Serkan
Sara, “Eyüp Lojistik ile 300 adetlik
bir anlaşma imzalamak bizim için
çok önemli. Eyüp Lojistik’in MAN’ı
tercih etmesinde pek çok farktör
var. MAN olarak yaşam boyu
maliyetleri minimize etmek gibi bir

amacımız, sorumluluğumuz var.
Her sene çok daha iyisini yapmak
için emek sarfediyoruz. İthal
pazarda 1 numarayız ve bunu
devam ettirmek istiyoruz. Bugün
teslim ettiğimiz TGX 18.470 4X2
Euro 6 araçlarımızın, bir önceki
araçlara göre yakıt tüketimi yüzde
4.2 oranında daha az. Bu sene
Bilbao’da dünya lansmanını
yaptığımız araçlarımızdan da teslim
edeceğiz” dedi. 

Çok güzel araçlar 
Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu

Başkanı Eyüp Bartık, bu
işbirliğinin MAN ve Eyüp Lojistik’e
hayırlı olmasını dileyerek başladığı
konuşmasında, “Hangi marka araç
yatırımı yapılması noktasında 3
markanın araçlarını denedik,
sonunda kararımız MAN çekiciler
yönünde oldu. Tercihimizi
belirleyen etkenler arasında alış

maliyeti, işletme maliyeti, yedek
parça stok ve fiyat durumu, ikinci el
durumu öne çıktı. Gerçekten çok
mutluyuz” dedi.

Krizlerde yatırım yapmayı
daha çok seviyoruz

Alıma yönelik ilk adımın 2020
Ocak ayında atıldığını belirten Eyüp
Bartık, pandemi nedeniyle
geciktiklerine değinerek, “Biz
krizlerde yatırım yapmayı normal
zamanda yapmaktan daha çok
seviyoruz. Kriz sırasında yapılmış
bir pazarlıktı. Biz sektörümüze,
firmamıza, pazarımıza, ülkemize
güveniyoruz. Sektörümüzü
seviyoruz. Yatırımlarımız depo
tarafında da devam edecek. Hava
kargo tarafında bir şeyler yapmaya
başladık. Bir taraftan da lojistik
tedarikçisi olma niyetindeyiz.
Orada da yine MAN ile işbirlikleri
yapacağız” dedi. 

Lojistik tedarikçisi
olacağız

Eyüp Bartık; “Yıl sonundan
itibaren depo kiralama, çekici ve
römork kiralama işine gireceğiz.
Beş yıllık süreçte toplam 5 bin
araçlık bir kiralama işinin olacağını,
2 bin çekici, 3 bin römork olacağını
düşünüyoruz. Sektörün bunu
ihtiyacı var. Biz kiralama ile
sektörün daha doğru maliyet
analizi yapılacağını da
düşünüyorum. Depo ihtiyacı da
artacak” dedi. ■

Tuncay Bekiroğlu

Eyüp Bartık

Serkan Sara

YILIN DEV

TESLİMATI

Eyüp Lojistik 300 MAN çekici alıyor
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Fortune Dergisi
tarafından her yıl
geleneksel olarak

hazırlanan ve Türkiye’nin en
büyük şirketlerinin yer aldığı
Fortune 500 - 2019 listesi
açıklandı. Farklı sektörlerden
500 şirketin, 2019 yılındaki
net satışlarına göre
sıralandığı listede lojistik
sektörünün lideri Netlog
oldu. 2019 yılında net
satışlarını 4,7 milyar TL’nin
üzerine taşıyan şirket, listede
en fazla istihdam sağlayan
kurumlar arasında yer aldı. 

Son yıllarda gösterdiği
yüksek ihracat
performansıyla da dikkat
çeken Netlog’un, 2019
cirosunda ihracatın payı ise
3 milyar TL’yi aştı. Son 4
yıldır Türkiye’nin en büyük
hizmet ihracatçıları
listesinde ilk 10’da yer alan

Netlog, geçtiğimiz yıl
sonunda Hizmet
İhracatçıları Birliği (HİB)
tarafından düzenlenen ödül
töreninde de “Yük
Taşımacılığı ve Lojistik
Hizmetleri” kategorisinde
birincilik ödülünün sahibi
olmuştu. 

2004 yılında 13 TIR, 13
şoför ve 8 çalışan ile lojistik
sektörüne giren Netlog,
aradan geçen 16 yılda dünya
genelinde 15 bine yakın
çalışanı bulunan entegre bir
lojistik şirketine dönüştü.
Türkiye’nin yanı sıra Belçika,
Hollanda, Amerika, İngiltere
ve Birleşik Arap Emirlikleri
(Dubai) olmak üzere yurt
dışında 5 farklı ülkede
faaliyetlerine devam eden
Netlog, son yatırımlarla
birlikte toplam depo sayısını
da 70’in üzerine çıkardı. ■

Ceren Nakliyat, yeni Renault Trucks T
460 çekicisini Balkan ülkelerine
yapılan parsiyel, komple ve özel yük

taşımacılığı hizmetlerinde kullanacak. 
Teslimatta açıklamada bulunan Ceren

Uluslararası Nakliyat Operasyon Müdürü
Cemal Çelik, “Renault Trucks ile fiyat-kalite
dengesinde yüksek verimlilik sağlıyoruz.
Firma şoförlerimiz de T kabin çekicilerin
konforundan çok memnun. Bu da bizim için
çok önemli” dedi.  ■

Lojistikte Türkiye’nin en büyüğü: Netlog

Mehmet Mücahit Şişman Nakliye, gıda taşımacılığı
operasyonları için tercih ettiği yeni Renault Trucks
T480 Yüksek Kabin çekicisini Türkiye genelinde
frigorifik taşımacılık yapan filosuna katıyor. 

İlk olarak 2013 yılında Renault Trucks Premium
460 çekicisini teslim alan Eskişehir merkezli
firma, araçlarının yakıt tasarrufundan

memnuniyetleri doğrultusunda yine Renault
Trucks çekicileri tercih etti. Mehmet Mücahit
Şişman, “Uzun zamandır Renault Trucks araçları
hiç sorun yaşamadan kullanıyoruz. Araçlarımızın
yakıt tasarrufu kadar sürüş konforundan da
memnunuz” dedi.

Frigorifik Gıda Taşımacılığı İçin

Renault Trucks Çekici

Ceren Nakliyat, 
Renault Trucks ile güçlendi

Arkas Holding’e 800 milyon
USD’lik refinansman kredisi
için Yapı ve Kredi Bankası
liderliğinde 18 banka ile
yapılan anlaşmanın imzaları
İstanbul’da Arkas Holding ile
Yapı ve Kredi Bankası
yöneticilerinin katılımıyla
atıldı. 

Denizcilik, liman
işletmeciliği ve deniz,
kara, demir, havayolu

taşımacılığını entegre ederek
sunduğu lojistik hizmetleri
gibi ana iş kollarının yanında
gemilere yakıt ikmalinden
otomotive, sigorta

hizmetlerinden bilgi
sistemlerine ve turizme
kadar birçok farklı sektörde
faaliyet gösteren Arkas,
yatırımlarına devam ederken
bilançosunu güçlendiriyor. 

Arkas Holding Mali İşler
Başkan Yardımcıları Cenk
Sivrioğlu ve Orhun Alşan
Yapı ve Kredi liderliğinde 18
bankanın katıldığı 800
milyon USD’lik 1 yıl geri
ödemesiz toplam 5 yıl vadeli
sendikasyon kredisi
anlaşmasının imza
töreninde, bankalara
işbirlikleri için teşekkür
ettiler. ■

Arkas’a 800 milyon USD kredi

DAF, Sırbistan Cumhuriyeti'nin başkenti olan
Belgrad'a 44 adet tam donanımlı şehir
temizlik aracı teslim etti. Teslimat, çeşitli

şasi yapılandırmaları ve üstyapılara sahip LF ve CF
kamyonlardan oluşuyor. 

DAF araçları artık Belgrad'daki 200 araçlık şehir
temizlik filosunun yarısını oluşturuyor. En son
ihaleyi tekrar DAF'a verme kararı üç temel unsura
dayanıyordu: servis konusunda kanıtlanmış bir
geçmiş, kamyonların güvenilirliği ve Gradska
�isto�a şehir temizleme şirketinin, üstyapılar da
dahil olmak üzere tam donanımlı araçları
doğrudan yerel bayi Braca Crnomarkovic'den satın
alıp hizmete sokabilmesi. ■

DAF Trucks’tan
Belgrad'a 44
şehir temizlik
aracı 

Tırsan’dan Karabozlar
Transport’a 4 adet Treyler 
Manisa merkezli uluslararası taşımacılık firmalarımdan

Karabozlar Transport, araç yatırımında tercihini yine
Tırsan’dan yana kullanarak filosuna 4 adet Tırsan Perdeli

Mega treyler ekledi.
Karabozlar Transport’un Manisa’daki merkezinde

gerçekleştirilen teslimat törenine; Karabozlar Transport Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Karaboz ve Tırsan Treyler Satış Temsilcisi Can
Acar katıldı.

Ahmet Karaboz,
“Filomuzda bulunan Tırsan
araçlarından çok memnun
kaldığımız için yeni araç
yatırımımızda da
tercihimizi Tırsan’dan yana
kullandık. Ayrıca Tırsan,
güvenilir satış sonrası
hizmetleri ve uygun
finansman çözümleriyle de
hep yanımızda. Büyüme
hedeflerimiz doğrultusunda
yapacağımız yeni
yatırımlarda da Tırsan ile
işbirliğimizi sürdürmeye
devam edeceğiz”
açıklamasında bulundu. ■
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İZTAD
İzmir Toplu Taşımacılık ve 
Servis Hizmetleri Derneği

COŞKUN ALTIN
Yönetim Kurulu Başkanı

Dost ve müşterilerimiz ile 

taşımacılık sektörüne 

hizmet üretenlerin 

Kurban Bayramı’nı kutlar,

sağlıklı, mutlu ve huzurlu

bir yaşam dileriz.

EGETURDER
Ege Turizm Taşımacılar Derneği

RIDVAN KOÇ
Yönetim Kurulu Başkanı

Dost ve müşterilerimiz ile 

taşımacılık sektörüne 

hizmet üretenlerin 

Kurban Bayramı’nı kutlar,

sağlıklı, mutlu ve huzurlu

bir yaşam dileriz.

Mehmet Hakan Özkaralı
Yönetim Kurulu Başkanı

www.hakanturizm.com

Turizme hizmet üreten 
meslektaşlarımızın, iş ortaklarımızın ve
sayın yolcularımızın 
Kurban Bayramını kutlar, 
sağlıklı, mutlu ve huzurlu 
bir yaşam dileriz.

Mehmet Öksüz
Yönetim Kurulu Başkanı

Tüm Dost ve Müşterilerimizin 
yeni yılını kutlar, 

sağlık, mutluluk ve 
verimli bir çalışma

ortamı dileriz.

www.minitur.com



Değerli yolcularımızın, sektör mensuplarımızın,
kaptanlarımızın, çalışanlarımız ve ailelerinin 

Kurban Bayramını 
en içten dileklerimizle kutlarız.

LATİF KARAALİ
TOSEV Başkanı

Değerli yolcularımızın,
taşıma sektörüne hizmet üreten 

kamu çalışanlarımızın ve sektör mensublarımızın 
Kurban Bayramını 

en içten dileklerimizle kutlarız...

FATİH TAMAY
IPRU Başkanı

Oral Akü olarak 

15 yıldır sektörümüzün hizmetinde ve 

meslektaşlarımızın yanındayız.

ORAL AKÜ

5. Sanayi Sitesi, Pınarbaşı-İzmir
Tel: 0 232 433 30 30

“Aracınızın Kalbi̇”

Bayramınızı kutlar,
sağlıklı ve huzurlu çalışmlar dileriz.

COŞKUN ALTIN
Coşkun Altın Taşımacılık 

Yönetim Kurulu Başkanı
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Bu ilana tıklayarak daha 
geniş bilgi alabilirsiniz.

Taşıma sektörüne hizmet üreten 
kamu çalışanlarımızın ve sektör mensuplarımızın 

Kurban Bayramını 
en içten dileklerimizle kutlarız..

Taşıma Dünyası

https://istanbulvakfi.istanbul/
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Hepimizin hizmet verdiği, Karayolu
şehirlerarası otobüs taşımacılığı, her
anlamda zahmetli, yatırım ve iş-

letme maliyeti yüksek, özverili ve yoğun ça-
lışmayı gerektiren; kırılgan bir yapıya sahip,
rekabeti bol çok dinamik bir sektördür. Bu
yüzden her yatırımcı için cazip olmayan,
buna karşılık eğer gönül bağınız oluşmuş ise
herşeye rağmen çıkmanın, ayrılmanın, ko-
puşların zor olduğu büyük ve ilginç bir sek-
tördür.  

Geçmişte hepimizin bir şekilde hizmet
aldığı, hafızlarımıza kazınmış bazı markalar,
çeşitli sebeplerden dolayı ticari hayatlarını
devam ettiremeyerek tarihteki yerlerini aldı-
lar. Bu firmaların hayatlarını sona erdiren se-
beplerini burada tartışmak yerine sadece
sonuçları itibariyle değerlendirilmesi daha
doğru olacaktır. 

Bu süreçte, kapanan firmalar olduğu gibi
oldukça fazla sayıda yeni firma kuruldu ve
karayollarımızda boy göstermeye başladı.
Bazı firmalar, “marka” haline geldikleri için
ticari hayatlarını tamamlamış olsalar bile ha-
fızalarda hala yer almaya devam ediyor.

Bu nostaljik markalardan hatırlayabildik-
lerimi burada belirtmeye çalışacağım. Bilgi-
min yeterli olmaması veya hafızamın
zayıflığı nedeniyle isimlerini zikredemedi-
ğim firmalar için şimdiden hepinizden özür
dilerim.

İlk dönem için, İnanöz, Aran, Bosfor,
Sezai Adalı, Güzel İzmir gibi bazı firmaları
hatırlıyorum. Sonrasında ise Varan, Uludağ,
Çanakkale Seyahat, Denizli Seyahat, Pak-
lale, Palandöken, Hatay Pan, Boss, Gazanfer
Bilge, Hakiki Koç, İpek, Şampiyon Hersekli,
Asya Tur, Kontaş, Mersin İtimat, Niğde, Gül-
han, Atan Kardeşler, Şirin Sakarya, Sezer Tu-
rizm vb. firmalar oldu.

Değerli dostlar, bu yazının ana fikri, geç-
mişte sektörde çok önemli bir yeri olan
Varan ve Asya Tur firmalarının, yine yeniden
karayollarımızda görülmeye başlamasıdır.
Bu markalar nostaljik olmaktan ziyade gün-
cel ve karizmasını muhafaza eden markalar-
dır.

Varan ve Asya Tur firmalarını, yeniden
karayollarımızda görmek keyif ve heyecan
verici oldu. İnşallah bu firmalarımız, ikinci
hayatlarında da ilk hayatlarında olduğu gibi
müşteri teveccühlerini yakalarlar ve hala ha-
fızalarda olan kalite seviyesi ve hatta geçe-
rek yaşamlarını devam ettirirler. 

Yazıma da başlık yaptığım 2. Baharın yu-
karıda söz ettiğim ve girişimcileri tarafından
yeniden hayata döndürülen markalarımıza,
sektörümüze ve yatırımcılarına hayırlar ve
bol kazançlar getirmesini diliyorum. Darısı
hala hafızlarımızda yer alan “marka” olmuş
firmaların başına…

Bu hafta yaşayacağımız Kurban Bayramı-
nın ise insanımıza, ülkemize ve dünyamıza
hayırlar getirmesi dileğimdir.

Hepimizin Kurban Bayramı Mübarek
olsun. ■

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Barış Can BAŞKAN

İş Geliştirme Danışmanı
Mehmet ÇIKINCI
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David Graeber, “Borcun
Tarihi” adlı kitabında,
dünyadaki gelişimi ordusu

en güçlü devletin sağlayacağını
söylüyor. Bir bakışla doğru bir
saptama. Ama artık güç
endüstride, teknolojide… Tam
olarak söyleyelim: 4. Sanayi
Devrimi ile birlikte güç, artık
sanal dünyanın elinde. 

1. Endüstriyel Devrim,
bildiğiniz üzere, buhar gücüne
dayalı olarak gelişmenin
hızlanmasıyla emek gücünün
kullanımına yol açtı. Bu, taşımacı
açısından baktığımızda göç
anlamına gelir. Kurulan
fabrikalarla artan istihdamı
sağlamak amacıyla insanlar
fabrikaların olduğu yerlere göç
etti. 2. Endüstriyel Devrim, kendi
emek gücünü yarattı ve büyük
şehirlerde buluşan insanların daha
refah içinde yaşamasını
sağlayacak olanaklar sundu. 3.
Endüstriyel Devrimle sayısal, yani
dijital bir çağa girdik. Şimdi 4.
Endüstriyel Devrim ile büyük bir
dönüşüm yaşıyoruz. Örneğin,
Mimar Raşit Gökçeli, “kriz yok,
dönüşüm var” diye anlatıyor
yaşananları. Bu da demektir ki
koronavirüsle birlikte hepimizin
daha bir farkına vardığı ekonomik
zorluklar bir dönüşümün ilk
adımı.

Raşit Gökçeli’nin “4.
Endüstriyel Devrim ve Mimarlık”
(Verita Yayınları, Haziran 2020)
kitabı, her ne kadar kent, kentsel
yaşam, çevre üzerine yoğunlaşmış
olsa da, görünen köyün kılavuz
istemeyeceği gibi, bize de yol
gösterecektir. Amerika Birleşik
Devletleri parasının üzerinde
“Tanrıya Güveniriz” (In God we
Trust) (artık herkes biliyor bu
parayı, onsuz hiçbir şey
yapılamayacağını da…) yazıyor,
ama yakındır, o yazının yerine
“Matematiğe Güveniriz” (In
Mathematics we Trust) yazacağı
günler yakın. Çünkü
dijitalleşmeyle birlikte her şey
yapay zeka ile yani otomasyonla
yapılacak ve insan işgücüne artık
daha az ihtiyaç duyulacak. 

Haklısınız tabii, “bizimle ne
ilgisi var” demektesiniz… Ancak
birbiriyle bağlantılı olan bu
ayrılmaz/kopmaz ilişki
karayoluyla yolcu taşımacılığının
sorunlarının çözümüne yol
gösterecektir. Otobüsçüler,
“yandık, bittik, mahvolduk” diye
yakınıp çözümsüzlük girdabında
debelenirken diğer birçok sektör
(hizmet sektörleri de dahil
bunlara) dijitalleşerek sorunlarını
çözmeye başladı bile. Biz, yolcu
servisi, acente gibi geçmiş
yüzyıldan miras sorunlara nasıl
çözüm bulacağız diye zorlanırken
elektrikli araçlar sokaklarımızda
geziniyor… Yakında sürücüsüz
olanları da göreceğiz. Yani,
bırakın ücretsiz servisleri,
acenteleri, otogarlar bile (şimdiki
gibi olmayacak) değişecek. 

Yeni kuşak yöneticilerin bu
çerçeveden baktığını, sektörün
sorunlarına çözüm için daha
geniş bir perspektife sahip
olduğunu düşünüyorum.

Bayramınızın sağlıklı, bol
kazançlı ve mutlu geçmesi
dileğiyle… ■

Kimin ordusu
güçlüyse 

sikkeyi o basar
Koç Topluluğu şirketlerinden

Otokar, Covid-19 sürecinin en başın-
dan itibaren Ari-
fiye’de 552 bin
metrekare alana ya-
yılı fabrikasında ha-
yata geçirdiği
güvenli üretim uygu-
lamaları ve düzenlemeleriyle, Türk
Standartları Enstitüsü (TSE) tarafın-
dan verilen COVID-19 Güvenli Üre-
tim Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Covid-19 pandemisinin ülke-
mizde görülmeye başladığı ilk gün-

den itibaren hayata geçirdiği
önlemler, çalışanları için her
alanda aldığı üst düzey hijyen
tedbirleri ve tüm paydaşlarının
sağlığını gözeten uygulamala-
rıyla Otokar, hem otomotiv

hem de savunma sanayi alanlarında
TSE’den Covid-19 Güvenli Üretim
Belgesi aldı. ■

Brisa, pandemi sürecinde iş
sağlığı ve güvenliği önceliği ile
çalışanları ve toplum sağlığı

için kapsamlı önlemler hayata
geçirdi. Süreci çalışanları, iş
ortakları ve müşterileri için stratejik
planlamalarla ele alan şirket,
çalışmaları sonucunda Türk
Standartları Enstitüsü'nden (TSE)
“Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi”
alan ilk lastik üreticisi oldu. 

Brisa’nın İzmit ve Aksaray’daki
fabrika ve ofisleri, TSE’nin detaylı
denetimlerinden geçti. Denetimler,
“Risk Yönetimi”, “Korunma ve

Kontrol Önlemleri Yönetimi”,
“Uygulamaya Yönelik Önlemler,
“Eğitim”, “Yükleniciler, Hizmet
Sunucuları, Ürün ve Hizmet
Tedarikçileri”, “Atık Yönetimi”,
“Sosyal ve Ortak Kullanım Alanları”,
“Temizlik”, “İş Sağlığı ve Güvenliği
Ekipmanları” gibi ana başlıklarda
gerçekleşti. Denetim sonucunda,
Brisa, üst düzeyde önlem ve
uygulamaları hayata geçirdiği İzmit
ve Aksaray fabrikaları için “Covid-19
Güvenli Üretim Belgesi”ni almaya hak
kazandı. ■

Brisa artık “Covid-19 Güvenli
Üretim Belgesi” sahibi 

Otokar Güvenle Üretecek

Hürmet GÜNDÜZ’ü

BAŞSAĞLIĞI

LATİF KARAALİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Turizm Taşımacıları Derneği (TTDER) Başkanı ve
Sümer Seyahat Yönetim Kurulu Başkanı 

Sümer Yığcı’nın hayat arkadaşı

kaybetmenin acısını yaşıyoruz. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, 

kederli ailesine, sevenlerine, sabır ve baflsa€l›€› dileriz.

Fatih Tamay
IPRU Başkanı

BAŞSAĞLIĞI

Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumeye Allah’tan rahmet, 

kederli ailesine, sevenlerine, sabır ve baflsa€l›€› dileriz.

Gürsel Tur, Efe Tur, İzmit Seyahat ve Özemniyet Seyahat’in
Yönetim Kurulu Üyesi 

Hürer Fethi Gündüz’ün değerli annesi

Hürmet GÜNDÜZ



BAŞSAĞLIĞI

Şevket
DOĞAN’ın

vefatını büyük üzüntü içinde öğrendik.

Merhuma Allah'tan rahmet, 

kederli ailesine, sevenlerine başsağlığı

ve sabırlar dileriz.

Mercedes-Benz Türk A.Ş.

Öz Sivas Turizm 

Yönetim Kurulu Başkanı 



BAŞSAĞLIĞI

Hürmet GÜNDÜZ’ün

vefatını büyük üzüntü içinde öğrendik.

Merhumeye Allah'tan rahmet, 

kederli ailesine, sevenlerine başsağlığı ve

sabırlar dileriz.

Mercedes-Benz Türk A.Ş.

Gürsel Tur, Efe Tur, İzmit Seyahat ve Özemniyet Seyahat’in

Yönetim Kurulu Üyesi 

Hürer Fethi Gündüz’ün değerli annesi

BAŞSAĞLIĞI

Hürmet 
GÜNDÜZ’ün

vefatını büyük üzüntü içinde öğrendik.
Merhumeye Allah'tan rahmet, 

kederli ailesine, sevenlerine 
başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Gürsel Tur, Efe Tur, İzmit Seyahat ve
Özemniyet Seyahat’in
Yönetim Kurulu Üyesi 

Hürer Fethi Gündüz’ün değerli annesi

BAŞSAĞLIĞI

Hürmet 
GÜNDÜZ’ün

vefatından büyük üzüntü duyduk. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, 

kederli ailesi ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

Gürsel Tur, Efe Tur, İzmit Seyahat ve
Özemniyet Seyahat’in
Yönetim Kurulu Üyesi 

Hürer Fethi Gündüz’ün değerli annesi

Gelecek Otomotiv
Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi

Gülsoy Otomotiv
Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi

27 Temmuz 2020 Vefat ❭❭ 29



BAŞSAĞLIĞI

Gürsel Tur, 
Efe Tur, İzmit Seyahat ve 

Özemniyet Seyahat’in
Yönetim Kurulu Üyesi 

Hürer Fethi Gündüz’ün 
değerli annesi

Hürmet
Gündüz’ün

vefatı, tarafımızdan 
derin üzüntü ile karşılanmıştır.

Merhumeye Allah’tan rahmet, 
sevenlerine, baflsa€l›€› ve 

sab›rlar dileriz.

YALÇIN ŞAHİN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

www.maparman.com              info@maparman.com



BAŞSAĞLIĞI

Merhum Saffet Ulusoy’un Kıymetli Eşi,
Haluk Ulusoy’un Değerli Annesi

Süreyya
Ulusoy’un

vefatı, tarafımızdan 
derin üzüntü ile karşılanmıştır.

Merhumeye Allah’tan rahmet, 
sevenlerine, baflsa€l›€› ve 

sab›rlar dileriz.

YALÇIN ŞAHİN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

www.maparman.com              info@maparman.com



Gürsel Tur, Efe Tur,
İzmit Seyahat ve
Öz Emniyet Turizm
Yönetim Kurulu
Üyesi Hürer Fethi
Gündüz’ün annesi
Hürmet Gündüz
son yolculuğuna
uğurlandı. 

Merhume
Hürmet
Gündüz 25

Temmuz Cumartesi
günü Şakirin
Camii’nde kılınan
öğlen namazının
ardından Karacaahmet
Mezarlığı’ndaki aile
mezarlığına defnedildi.
Ceanaze namazı

öncesinde Hürer Fethi
Gündüz, Gürsel
Turizm Yönetim
Kurulu Başkanı Levent
Birant, Yönetim Kurulu
Üyesi Bülent Birant,
Alper Birant, Türker
Birant taziyeleri kabul
etti. Gündüz ailesini bu
acı gününde meslek
örgütü yöneticileri,
sektör mensupları,
üretici firmaların
yöneticileri ile bayi
yetkilileri de hazır
bulundu.  Taşıma
Dünyası olarak bizde
Merhume Hürmet
Gündüz’e Allah’tan
rahmet, Hürer Fethi
Gündüz ve ailesine
başsağlığı dileklerimizi
iletiyoruz. ■

Hürer Fethi Gündüz annesini uğurladı
27 Temmuz 202032 ❭❭ Vefat

Soldan sağa; Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgul; Erdal Group Turizm sahibi Erdal Akışlı,
Tunç Karabulut, IPRU Başkanı Fatih Tamay, TOBB Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım,
Anadolu Isuzu Bölge Satış Sorumluları Ferhat Sancaklı, Emin Günışık.

Mercedes-
Benz Türk

Otobüs Satış
Sonrası

Hizmetler Filo
Danışmanı

Hüseyin Helvacı
ve Gelecek

Otomotiv Otobüs
Satış Müdürü
Cüneyt Ergün

Gelecek Otomotiv Otobüs Satış Müdürü Cüneyt
Ergün, Kamyon Filo Satış Müdürü Murat Yılmaz,
Hafif Ticari Araç Satış Müdürü Gökhan Mede

Gürsel Tur Şirket Araçları Koordinatörü Umut
Demircan, Coşkun Demircan ve Gürsel Tur
Ekstra İşler Koordinatörü Burkan Günay 

MAPAR
Otomotiv YK

Üyesi Hıdır
Erdi Şahin,

TOBB Sektör
Meclisi

Başkanı
Mustafa
Yıldırım

UATOD Başkanı Mehmet Erdoğan, Otokar
Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, Metro
Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Talip Öztürk,
IPRU Başkanı Fatih Tamay, TOFED Genel
Başkan Yardımcısı Mustafa Özcan, TOFED
Genel Sekreteri Mevlüt İlgin.

Gülsoy Anadolu
Genel Müdürü
Serkan Acar,
GroupAuto -
Mehmet
Yücesan, Fırat
Bakır, Avek
Otomotiv-
Hüseyin Özcan,
Gelecek
Otomotiv -
Gökhan Mede 

UATOD Başkanı Mehmet Erdoğan, Erdem
Yücel, TOFED Başkanı Birol Özcan, Metro
Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Talip Öztürk,
TOFED Genel Başkan Yardımcısı Mustafa
Özcan, Mengerler Ticaret Satış Müdürü Hüseyin
Tilki.  

ErgünTurizm
sahibi Recai
Ergun, Erdal
Group Turizm
sahibi Erdal
Akışlı, IPRU
Başkanı Fatih
Tamay

MAPAR Otomotiv Yönetim
Kurulu Üyesi Hıdır Erdi Şahin,
aileye başsağlığı dileklerini
iletti.

Hürer Fethi Gündüz, annesi Hürmet
Gündüz’ü son yolculuğunda başsağlığı
dileklerini kabul etti. Cenazeye
sektörden geniş katılım oldu.




