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6’daOtobüsle uluslararası ve illerarası yolcu
taşımacılığının gelişimini görmek
üzere elimizdeki 2012, 2015 ve 2019

yılbaşlarına ilişkin farklı tür belge sayıları ve
bunlara kayıtlı otobüs miktarlarından
hareketle belge ve otobüs sayıları ile belge
başına düşen ortalama otobüs sayıları, yani
ortalama firma büyüklüklerindeki
değişimleri inceledik.

Tarifeli taşımalar
Hem uluslararası hem de yurtiçi

taşımalardaki belge ve otobüs sayıları azaldı.
Firma başına düşen otobüs sayısı azalsa da
hâlâ tarifesiz taşımalardan yüksek. 

Tarifesiz taşımalar
Hem belge hem de otobüs sayıları

önemli ölçüde arttı. D2 belgelerinde firma
başına düşen otobüs düşerken, bundaki tek
artış D2 belgelerinde oldu. 

Yurtiçi/yurtdışı dengesi
Tarifeli taşımalarda yüzde 17, tarifesiz

taşımalarda yüzde 12 olan uluslararası
taşıma yapabilen belge sayısı büyük ölçüde
korundu. ■ 7’de

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

● 2012–2019 döneminde
B ve D belgesi toplam
sayısı, yüzde 95 artışla
1702’den 3326’ya çıktı. 

● Aynı dönemde toplam
otobüs sayısı, yüzde 81
artışla 31 bin 560’tan 57
bin 166’ya yükseldi.

● Belge sayısının daha
hızlı artması nedeniyle,
belge başına düşen
otobüs sayısı, yani
ortalama firma büyüklüğü
yüzde 7 azaldı.

● Belge ve otobüs
sayıları, tarifeli
taşımalarda biraz
azalırken tarifesizde
büyük oranda arttı. 

5’te

Karayoluyla ildışı yolcu taşımacılığında 2012-19 dönemini analiz ettik

OTOBUSLERIN SAYISI DA
BELGE SAYISI ARTTI

10’da

4 bin 493
kamyon, 

263 otobüs ve 
7 bin 992 haf

ticari araç sattı 

Süer Sülün

Otobüs pazarında lider değişmedi: 
3 otobüsten 1’i Otokar

Otokar 10’uncu
Kez Li�der!

Özcan ailesinin
acı kaybı 

Nihat Özcan 
1939-2019

Otokar’ın Ankara’da yeni bayisi 

Ali Can Ünal

Ahmet Ünal

Pazar 
liderliğini 
korudu 

Mercedes-Benz Türk 

Hoşdere Otobüs Fabrikası,
2018 yılında 3 bin 708 adet
otobüs üretti. 3 bin 494

adet otobüs ihracatı gerçekleş-
tirdi. Aksaray Kamyon Fabrikası
ise 17 bin 182 adet kamyon üretti,
12 bin 815 adet kamyon ihraca-
tıyla tarihinin en yüksek ihracat
rakamına ulaştı. Mercedes-Benz
Türk İcra Kurulu Başkanı Süer
Sülün, “2018 yılında daralan pa-
zara rağmen otobüs ve kamyon
pazarında gelenekselleşen lider
konumumuzu koruduk” dedi. ■

Karayolu şehirlerarası yolcu
taşımacılığı sektörünün duayen
ismi Mehmet Özcan’ın kardeşi,
TOFED Genel Başkanı Birol
Özcan’ın ağabeyi, Genel Başkan
Yardımcısı Mustafa Özcan ve
Denetim Kurulu Üyesi Hüseyin
Özcan’ın babası Nihat Özcan
hayata gözlerini yumdu. 

2018 Ağustos’ta, Otokar ile bayilik sözleşmesi imzala-
yan, Eylül’de de hizmet vermeye başlayan Ankara
merkezli Cansın Motorlu Araçlar yılı iyi kapattı. İkinci

elde alım ve satım adedi yaklaşık 300 olan firma, bu
alanda çok güçlü bir yapılanmaya sahip. Şirketin 2019 yı-
lındaki öncelikli hedefi ise satış hizmetinin yanına servis
hizmetini de eklemek.

7metreden 18,75 metreye kadar farklı uzunluktaki
otobüsleriyle Türkiye'nin en geniş ürün gamına
sahip olan Otokar, 10’ncu kez lider olmayı başardı. 

Ticari araçlardan sorumlu Otokar Genel Müdür
Yardımcısı Ali Rıza Alptekin, pazarda yaşanan daralmaya
rağmen, en çok tercih edilen otobüs markası olduklarını
belirtti.

Satış ve pazarlamadan sorumlu Otokar Genel Müdür
Yardımcısı Hasan Basri Akgül, her türlü olumsuzluğa
rağmen 10’uncu kez pazar lideri olduklarını ve
önümüzdeki yıllarda bu başarıyı devam ettirmenin
istediklerini söyledi. 

Cansın Motorlu Araçlar’ın
hede büyük Günsaldı Gübre 25 Actros aldı

Toru Un, 15 MAN TGS çekici aldı

2019 yılına hızlı bir
başlangıç yapan
Mercedes-Benz

Türk, Günsaldı Gübre’ye
gerçekleştirdiği satış ile
birlikte yılın ilk filo
teslimatına imza attı. 
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Türkiye Otobüsçüler 
Federasyonu Genel Sekreteri

mevlut.ilgin@tasimadunyasi.com

Mevlüt 
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IPRU için 
yeni adımlar 

Araçlarımıza ve sürücülerimize özen gösterelim. 

Seferlerimizde bölge ve iklim koşullarına dikkat edelim. 

Kış lastiği takma zorunluluğunu unutmayınız.

Taşıma güvenliği önceliğimizdir!
4 

4 
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salim.altunhan@tasimadunyasi.com

Salim
Altunhan

Tek suçlu otobüsçü mü?

Dünyada herkes, her kurum, her ülke muhakkak gelişmek
ister. Bunun için de sürekli ve düzenli olarak mücadele
eder. Teknolojiyle doğru orantılı olarak hep ileriye gideriz.

İlerisi her zaman iyidir, güzeldir. Tabii ki, bu ulvi yolun üzerinde,
önünde engeller olacaktır. Bunların aşılması daha iyiye, daha
doğruya, daha güzele ulaşılması için önemli adımlardır.

İstanbul Boğazına yapılan köprüler sadece ulaşımı rahatlatıp
kolaylaştırmamış, ülke ekonomisini de güçlendirmiştir. Ulaşımın
rahatlamasıyla taşrada yaşayanlara ihtiyaçları daha kolay ve hızlı
ulaşmış, onların da doktora, ihtiyaç duydukları kişi ve kuruluşlara
gidebilmesi seri bir hal almıştır. Bu da demektir ki, köprüler, daha
genel anlamıyla yollar medeniyetin ilk adımıdır, en önemli
adımıdır.

Şimdi, İstanbul Boğazına yapılan üçüncü köprü ile geleceğe
yönelik bir yatırım yapılıyor. Şehrin büyümesi, kalabalığın artması
ve ihtiyaçların artmasıyla birlikte köprülerle birlikte tüneller, sualtı
yolları, metrolar da gerekiyor, yapılıyor. Ancak burada öne
çıkarılması gereken en önemli nokta, yolcu taşımacılığının göz
ardı edilmemesi gerekliliğidir. İnsan olmazsa hiçbir şey olmaz.
İnsan olmazsa hayat durur.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri en uzak
köprüye muhtaç ederek gelişime en büyük engel konuluyor.
Otobüsçüler başından beri, “eğer sorun paraysa, biz üçüncü köprü
bedeli ödeyelim, ama ikinci köprüden geçelim” önerisini
getiriyorlar. Demek ki sorun para değil, yani devletimiz güçlü ve
hakkından fazla paraya ihtiyacı yok.

Kamyonetler ikinci köprüden geçebiliyor, çünkü taşıdıkları yük
ve eşya önemli. Otobüsler ikinci köprüden geçemiyor, çünkü
taşıdıkları insanın hiçbir değeri yok. Peki, insan olmasa o yük ve
eşyanın bir anlamı olur mu? 

Biz, otobüsçüler olarak insana değer verilmesini istiyoruz.
Otobüslerimizin amortisman kaybını, boşuna harcanan akaryakıtı,
saatlere varan yolda kaybedilen zamanı üst üste koyduğunuz
zaman şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin üçüncü
köprüye mahkum edilmesinin ne kadar büyük zarar doğurduğunu
herkes görebilir, körler bile…

Seçimlerde size yük ve eşya mı oy verecek, yoksa otobüsle
taşınan insanlar mı? Bu soruyu sormak istemezdim, ama mecbur
bıraktınız… ■

Çanakkale Truva Turizm ve Türker
Turizm filolarını Maraton
yatırımlarıyla güçlendirdi. 

Otobüsler, İstanbul Otogarı’nda Temsa
merkezinde düzenlenen etkinlikle,
Maraton Otobüs Bölge Satış Yöneticisi

Sonat Demirci tarafından Volkan Yavuz ve
Enis Yavuz Özbek kardeşlere teslim edildi.
Tuzla’da otomotiv, gıda, tekstil, sağlık
sektörüne yönelik kalibrasyon işi ile
uğraştıklarını belirten Volkan Yavuz Özbek,
“Otobüsçülük bizim baba mesleğimiz. Abim
Enis Yavuz Özbek devam ediyor, bu nedenle
bu sektörden vazgeçemedik. Temsa’nın yeni
Maraton araçlarını çok beğendim. Yeni
yatırımlar yapmaya devam edeceğiz” dedi.  

Türker Turizm’e de Maraton
Maraton yatırımı yapan firmalardan birisi

de okul, personel ve turizm taşımacılığı
alanında Gebze merkezli faaliyet gösteren
Türker Turizm oldu. 2018 yılında turizm
taşımacılık alanının çok güzel geçtiğini
belirten Yekte Türker, “Bu olumlu süreç bize
gelecek için de umut verdi. Turizm tarafının
önü açık gibi görünüyor. Özellikle okul
gezileri için araç bulmak hiç de kolay
olmuyor. Sömestr tatili ile birlikte, turizm
iyice hareketlendi. Bu hareketliliğe Temsa’nın
kampanyası da eklenince yatırıma yöneldik.
Turizmde kullanmak için 2+2 koltuklu Temsa
Maraton aldık, yatırımlarımız devam edecek.
Maraton’un işletme sürecinden de memnun
kaldık. Bu anlamda ihtiyaçlarımıza cevap
verdiğini gördük” dedi. 

94 özmal 
2014 yılında, firmanın filosunda 40 özmal

araç varken bugün bu sayının 94’e ulaştığı
bilgisini veren Yekta Türker, “Şirketimizde 700
araç çalışıyor. Yaşanan tüm zorluklara rağmen

işimizi büyütmemizdeki en önemli etken,
2015 yılı başında inşaat ve gayrimenkul
alanından çıkmamız oldu. Fabrikamızı da
devrettik ve üç kuşaktır devam eden
taşımacılık alanına tamamen odaklandık.
Birkaç işe bölünmenin çok büyük zorluğu
vardı. İnşaat sektöründe yaşanan sıkıntıları da
görünce tam zamanında çıktığımızı ve şanslı
olduğumuzu düşünüyoruz. Herkes bu alana
girerken biz çıktık. Bu süreçte birçok yeni iş
bağlantısı da oldu. Bölgemizde 20 kadar
tahditli plaka aldık; hem onların hem
araçların kurdaki artışla değerlenmesi bize
imkan sağladı” dedi. 

Gurur ve mutluluk eşittir Maraton 
Temsa Bölge Satış Yöneticisi Sonat

Demirci de, “Çanakkale Truva’ya Maraton
araç satmanın ötesinde, bu işbirliğinin bizi
mutlu eden bir tarafı da firmanın filosunda ilk
kez bir Temsa aracın yer alması. Bu bana
apayrı bir gurur ve mutluluk veriyor” dedi.
Türker Turizm’in de doğru yatırımlarla
büyümeyi başardığına dikkat çeken Demirci,
“Sayın Yekta Türker Temsa araçların işletim
sürecinden duyduğu memnuniyetle yeni araç
yatırımlarına devam ediyor. 2+2 koltuklu
Maraton araçla turizm taşımacılığı alanında
hizmet verecekler. 1 Safir ve 1 Maraton
yatırımı için de görüşmelerimiz sürüyor”
dedi. ■

Çanakkale Truva ve Türker Turizm’e
Temsa Maraton

Bu hafta IPRU’ya yönelik yeni görüşmeler ve
çalışmalar yapacağız. Karayoluyla yolcu
taşımacılığının genel çerçevede örgütlü

yapılanması için, Ulaştırma Bakanlığı’nın da işaret ettiği
yolda, IPRU’yu 2013 yılında kurduk. 2014 Aralık ayında
Bakanlar Kurulu kararı çıktı. Şu anda 22 ülkeden 27 sivil
toplum örgütü IPRU’ya üye. 28 ülkede de sivil toplum
örgütlerinin üye olması için de çalışmalar yapılıyor.
Dışişleri Bakanlığı ve TİKA nezdinde birtakım
girişimlerde bulunduk. Dışişleri Bakanlığı, dış
ülkelerdeki Türk elçiliklerine IPRU’yu tanıtan ve o
ülkede işbirliğinin geliştirilmesine destek verilmesi için
bir yazı yazdı. 

3 kıtada konferans
TİKA ile yapılan görüşmelerde 3 kıtada konferans

düzenlenmesi konusunda çalışma başlatıldı. Afrika’da,
Sudan’da Mart veya Nisan ayında tüm Afrika ülkelerinin
yolcu taşımacılığı birliklerinin katılacağı 3 gün sürecek
bir konferans yapılacak. Konferansta yolcu
taşımacılığının sorunları ve dünyaya entegrasyonu
konuları ele alınacak. Bu konferansı Dışişleri Bakanlığı,
TİKA, IPRU ve Sudan Ulaştırma Bakanlığı ve Sudan
Otobüsçüler Birliği birlikte düzenleyecek. 

İkinci konferansımız da Asya ülkeleri yolcu
taşımacıları ile ilgili olarak Pakistan’da düzenlenecek.
Üçüncü konferansımız Avrupa ülkeleri ile ilgili olacak ve
Romanya’da gerçekleştirilecek. 

Bakanlıkta toplantı 
Pazartesi günü, Ulaştırma Bakanlığı Diş İlişkiler

Daire Başkanlığı ile Karayolu Düzenleme Genel
Müdürlüğü yetkilileri, IPRU Başkanı Sayın Fatih Tamay,
TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi
Başkanı Sayın Mustafa Yıldırım, Karayolu Yolcu
Taşımacılığı Platformu Başkanı Sayın Aziz Akgül ve
bizlerin de katılacağı IPRU ile ilgili neler yapılabilir
konulu bir görüşme yapacağız. 

Destek isteyeceğiz

Ayrıca orada hazırladığımız bir sunumu da
yapacağız. Bugüne kadar devletten hiçbir yardım
almadan geldiğimiz noktayı belirteceğiz. Bu birliğe
destek olunması konusunda bir bilgilendirme formu
oluşturulması ve otobüslerden yurda girişlerinde bir
miktar para alınması konusunu gündeme getireceğiz.
Uluslararası konferanslarda TİKA bize destek veriyor.
Dışişleri Bakanlığı IPRU’nun ülkemiz ve hükümet için ne
anlama geldiğini anladı. Bizi sahiplendi. Şimdi IPRU’ya
kalıcı bir destek sağlanması konusunda talebimize
ileteceğiz.

IRU ile görüşme 
TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile de

görüşeceğiz. Daha önce TOBB Sektör Meclisi, IPRU’nun
tanıtılması konusunda bir karar almıştı ama diğer
taraftan TOBB, IRU’nun da üyesi. Yine Cenevre’de genel
merkezi bulunan IRU’dan da bir randevu talebimiz
oldu. Şunu özellikle belirttik, IPRU, IRU’nun alternatifi
veya rakibi bir kuruluş değil. IRU, nakliyecilerin
uluslararası birliği, TIR karnelerini satan, onları organize
eden devasa bir kuruluş. 1945’te kurulmuş. Şu anda 75
ülke üye. Biz bir kuruş almadan, şu anda 22 ülkenin
üyesi bulunduğu bir kuruluşa sahibiz. Destek alabilirsek
en kısa sürede IRU’nun üye sayısına ulaşabiliriz. Buna
rağmen biz diyoruz ki, IRU ile IPRU birbirine rakip,
alternatif kuruluş değil. Biz yolcu taşımacıları olarak
işbirliği yapmak istiyoruz. Onların IRU içerisinde açmış
olduğu yolcu taşımacılığı bölümünü IPRU yönetsin.
Böyle bir teklif ileteceğiz. 

TOBB’un IPRU üyesi olması
TOBB’un da aynı zamanda IPRU üyesi olmasını

Sayın Hisarcıklıoğlu’ndan da görüşmemizde dile
getireceğiz. Salı günü de İçişleri Bakanı Sayın Süleyman
Soylu’nun başkanlığında karayolu yolcu taşımacılığının
trafik güvenliğine yönelik düzenleyeceği toplantıya hem
TOFED, hem TOF hem de sektör meclisi üyelerinin
tamamı katılacak.

Herkese iyi haftalar diliyorum. ■



BAŞSAĞLIĞI

Sektörümüzün duayeni ve 

TOFED kurucularından 

Mehmet Turgut ÖZCAN’ın kardeşi, 

TOFED Genel Başkanı Av. Birol ÖZCAN’ın

ağabeyi, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa

ÖZCAN ve Merkez Denetim Kurulu Üyesi

Hüseyin ÖZCAN’ın babası,

Elazığ Harput Turizm sahiplerinden

Nihat ÖZCAN’ın

vefatını büyük üzüntü içinde öğrendik.

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, 

sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş.
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kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, 

sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.

Mustafa Yıldırım
Tüm Otobüsçüler Federasyonu

Genel Başkanı

BAŞSAĞLIĞI

Sümer Yığcı
Yönetim Kurulu Başkanı

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

sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

Nihat ÖZCAN’ı

Sektörümüzün duayeni ve TOFED kurucularından 
Mehmet Turgut ÖZCAN’ın kardeşi, 

TOFED Genel Başkanı Av. Birol ÖZCAN’ın ağabeyi,
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa ÖZCAN ve

Merkez Denetim Kurulu Üyesi 
Hüseyin ÖZCAN’ın babası,

Elazığ Harput Turizm Sahiplerinden

Nihat ÖZCAN’ı

Sektörümüzün duayeni ve TOFED kurucularından 
Mehmet Turgut ÖZCAN’ın kardeşi, 

TOFED Genel Başkanı Av. Birol ÖZCAN’ın ağabeyi,
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa ÖZCAN ve

Merkez Denetim Kurulu Üyesi 
Hüseyin ÖZCAN’ın babası,

Elazığ Harput Turizm Sahiplerinden
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Hoşdere Otobüs
Fabrikası, 2018 yılında
3 bin 708 adet otobüs
üretti. 3 bin 494 adet
otobüs ihracatı
gerçekleştirdi. Aksaray
Kamyon Fabrikası ise
17 bin 182 adet
kamyon üretti, 12 bin
815 adet kamyon
ihracatıyla tarihinin en
yüksek ihracat
rakamına ulaştı.
Mercedes-Benz Türk
İcra Kurulu Başkanı
Süer Sülün, “2018
yılında daralan pazara
rağmen otobüs ve
kamyon pazarında
gelenekselleşen lider
konumumuzu koruduk”
dedi. 

Üretimine başladığı 1968
yılından bu yana toplam 88
bin 573 adet otobüs üreten

şirketin, otobüs ihracat hacmi ise ilk
ihracatın yapıldığı 1970 yılından bu
yana toplam 53 bin 614 adede ulaştı.
Kamyon üretimine başlanılan 1986
yılından bu yana, toplamda 263 bin
329 adet kamyon üreten Mercedes-
Benz Türk, bugüne kadar toplam 56
bin 553 adet kamyon ihraç etmiş
oldu.

“Liderliği elden
bırakmıyoruz”

Mercedes-Benz Türk İcra
Kurulu Başkanı Süer Sülün, “2018
yılında daralan pazara rağmen
otobüs ve kamyon pazarında
gelenekselleşen liderliğimizi
koruduk. Aksaray Kamyon
Fabrikamız ve Hoşdere Otobüs
Fabrikamızda üretimimize aralıksız
devam ederken; ihracat
rakamlarımızı ikiye katladık. Bu
sayede Türkiye ekonomisine 1,2
milyar avroyu aşan katkıda
bulunduk. Yine 2018 yılında Türkiye
tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, tek
seferde 500 adetlik dev bir kamyon
filosu teslimatına imza attık.
Kamyon fabrikamızdaki üretim
bandımızdan 250 bininci
kamyonumuzu indirerek yeni bir

rekor kırdık. Otobüs fabrikamızda
ise 85 bininci otobüsümüzü büyük
bir coşkuyla banttan indirdik.
Mercedes-Benz Türk olarak bugün 6
bin 800’ü aşkın çalışanımızla birlikte
çok büyük bir aileyiz. 2019 yılında
pazarın bir miktar daha daralacağını
öngörerek, ihracat rakamlarımızı
artıracağımız, 13m. Travego’yu
pazara sunacağımız, yenilik ve
ilklere imza atacağımız bir yıl olması
için çalışmalarımıza devam
ediyoruz” dedi. 

Pazar payı rekoru
Mercedes-Benz Türk Hafif

Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi

Tufan Akdeniz, “Hafif ticari araç
pazarında 2018 yılında
gerçekleştirdiğimiz 7 bin 992 adetlik
toplam satış ile 2017 yılına kıyasla
karşılaştırmalı sınıf pazarındaki
payımızı arttırmayı başardık.
Öğrenci ve personel taşımacılığının
yanı sıra turizm ve şehiriçi yolcu
taşımacılığında da önemli bir yere
sahip olan Sprinter araçlarımızla
geçen yıla oranla pazardaki
konumumuzu güçlendirdik. Vito ile
gerçekleştirdiğimiz 3 bin 837 adetlik
satış ile kendi pazar payı
rekorumuzu kırmayı başardık.
Ayrıca 2017 yılı sonunda Türkiye
pazarı ile tanıştırdığımız Mercedes-
Benz markasının ilk pikap aracı ve
segmentindeki tek premium
seçenek olan X-Class ile bin 373
adetlik bir satışa imza attık. Bununla
Mercedes-Benz dünyasında Avrupa
üçüncüsü olmayı başardık. Bu
başarı bizler için büyük bir gurur
kaynağı oldu. 2019 yılında özellikle
turizmin hareketlenmesiyle turizm
yolcu taşımacılığı alanında bir artış
olacağını öngörüyoruz. Her yıl
olduğu gibi bu yıl da yeni
stratejilerimiz çerçevesinde hafif
ticari araç satışlarımızı artırmaya ve
pazardaki konumumuzu
güçlendirmeye yönelik
çalışmalarımıza devam edeceğiz”
diye konuştu.

Premium segmentin
birincisi 

Mercedes-Benz Türk Otomobil
Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü
Bekdikhan, “Dünya genelinde
Mercedes-Benz otomobil satışları
bir önceki yıla oranla yüzde 0.9
artarak 2,3 milyon seviyesine ulaştı.
Mercedes-Benz, 2018 yılını bu
rakamlar ışığında lider olarak kapattı
ve liderlik konumunu üç yıldır
kesintisiz şekilde koruyan bir marka
haline geldi. Türkiye’de ise
Mercedes-Benz Türk olarak; 2018
yılında 14 bin 445 adet satış
gerçekleştirdik ve 2016 yılından beri
taşıdığımız liderlik bayrağımızı
koruduk. Mercedes-Benz Otomobil
Grubu olarak 2019 yılında da pazar
payımızı koruyarak, liderliğimizi
sürdürmeyi hedefliyoruz” şeklinde
konuştu. 

İhracata 80 milyon
dolar

Mercedes-Benz Türk’ün 2018
yılında ülke ekonomisine sağladığı
ihracat geliri 1,2 milyar avroyu aştı.
Günümüzde Türkiye’den ihraç
edilen her 2 otobüsten biri ve her 10
kamyondan 9’u Mercedes-Benz
Türk tarafından ihraç ediliyor.
Şirket, ürünlerinin ihracatı ile
Türkiye’nin ekonomisine sağladığı
1,2 milyar avroyu aşan katkıya ek
olarak “Ar-Ge ve Bilişim
Teknolojileri” alanlarında yurt
dışına sağladığı hizmetlerle
Türkiye’nin toplam hizmet ihracatı

tutarına yaklaşık 80 milyon dolarlık
katkı sağladı. 

Mercedes-Benz Türk, bu başarısı
vesilesiyle 2018 yılı sonunda TİM
(Türkiye İhracatçılar Meclisi)
tarafından belirlenen Türkiye’nin En
Büyük 500 Hizmet İhracatçısı
arasında yer aldı. Mercedes-Benz
Türk’ün 2018 yılında 5inci yılını
kutlayan ve Almanya’dan
Japonya’ya kadar 40’tan fazla ülkeye
bilişim teknolojileri hizmeti sunan
“Küresel IT Çözümleri Merkezi”nin
de bu ödüle katkısı büyük oldu.

Finansal Hizmetler’in
Türkiye’de 2018 yılında satılan

her iki Mercedes-Benz marka
araçtan biri Mercedes-Benz Finansal
Hizmetler tarafından kredilendirildi.
Şirket, taşıt kredisinin yanı sıra
sigorta hizmetleri de sundu.
Mercedes-Benz Türk tarafından
2018 yılında satılan otobüs, kamyon,
hafif ticari araç ve otomobillerin
yüzde 40’ı Mercedes-Benz Finansal
Hizmetler tarafından sigortalandı. ■

Pazar liderliğini koruyan Mercedes-Benz Türk 

4 bin 493 kamyon, 263 otobüs ve 
7 bin 992 hafif ticari araç sattı 

Süer Sülün

Şükrü
Bekdikhan

Tufan
Akdeniz

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası

Aksaray’dan tüm dünyaya mühendislik ihraç eden ve Mercedes-Benz
kamyonların yol testi onaylarının dünya çapındaki tek yetkili merci olan

Aksaray AR-GE Merkezi.
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7 metreden 18,75
metreye kadar farklı
uzunluktaki
otobüsleriyle
Türkiye'nin en geniş
ürün gamına sahip olan
Otokar, 10’ncu kez
lider olmayı başardı. 

Ticari araçlardan sorumlu
Otokar Genel Müdür
Yardımcısı Ali Rıza Alptekin,

pazarda yaşanan daralmaya
rağmen, en çok tercih edilen otobüs
markası olduklarını belirtti.

Satış ve pazarlamadan sorumlu
Otokar Genel Müdür Yardımcısı
Hasan Basri Akgül, her türlü
olumsuzluğa rağmen 10’uncu kez
pazar lideri olduklarını ve
önümüzdeki yıllarda bu başarıyı
devam ettirmenin istediklerini
söyledi. 

Otokar yönetimi 2018 yılını
değerlendirdi ve 2019 hedeflerini
paylaştı. Basın toplantısına ticari
araçlardan sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Ali Rıza Alptekin, Satış
ve Pazarlamadan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Hasan Basri
Akgül, Satış Direktörü Murat
Tokatlı, Pazarlama Müdürü Tarkan
Burak, Satış Müdürü Murat Torun
ve Kurumsal İlişkiler Sorumlusu
Beril Aksoy Gönüllü katıldı. 

Ticari araçlardan sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Ali Rıza Alptekin,
10 yıl boyunca lider bir marka
olmanın gururunu yaşadıklarını ve
10 yıl arka arkaya bu bayrağı
taşımanın her firmaya nasip
olmayacağını söyledi.

İhracattaki büyük
başarılar 

Türkiye otobüs pazarında
ekonomik gelişmeler nedeniyle
20018 yılında çeşitli sıkıntılar
yaşandığını belirten Alptekin, “Yeni
pazarlar, yeni müşteriler aramak
durumundaydık ve geçen yıl ihracat
pazarlarında önemli başarılar elde
ettik. Otokar, Avrupa şirketimizin
kuvvetli yapılanması sayesinde
şehiriçi otobüs ihalelerinde etkili

şekilde yer aldı. Otokar otobüsleri
bugün İspanya, Sırbistan, Almanya,
İtalya, Yunanistan, Belçika,
Romanya, Polonya, Macaristan,
Slovenya gibi 50 ülkede hizmet
veriyor. 2018’de Türkiye otobüs
pazarı ihracatı adetsel bazda yüzde
10 artarken, Otokar’ın otobüs
ihracatı bu oranı 4’e katladı. Bükreş
Belediyesi’nin 400 adetlik otobüs
ihalesini kazandık. Bu ihale 8 yıl
sürece servis hizmetlerinin
verilmesini de kapsıyor. Bu,
Avrupa’daki son yıllarda yapılan en
büyük ihalelerden biri oldu. Ciddi
rakiplerin karşısında kazandığımız
bu proje Türkiye’nin gururu bir
projedir. Bükreş, Otokar'ın
İstanbul'dan sonra en büyük filo ile
hizmet sağlayacağı şehir olacak.
Araçların teslimatlarına geçen yıl
başladık ve bu sene ilk 6 ay içerisinde
otobüslerin teslimatını
tamamlamayı planlıyoruz” dedi.  

Doğalgazlı otobüsler
İspanya’da

Geçen yıl Almanya, Fransa,
Polonya, Ürdün ve Tunus'a da
önemli teslimatların gerçekleştiğine
değinen Alptekin, "Polonya’da
Varşova Belediyesi’nin ulaşım
hizmetlerinde bu yıl 34 adet Doruk

otobüsümüz
kullanılmaya başlandı.
Mart ayında Ürdün'ün
başkenti Amman
Belediyesi'nin açtığı 100
adetlik otobüs ihalesini
kazanan şirketimize,
otobüslerden duyulan
memnuniyetle 35
adetlik ilave sipariş
geldi. Amman
Belediyesi'nin yeni 35
otobüsünü de bu yıl
bahar aylarında teslim
edeceğiz. Bu yıl,
doğalgazlı Kent
otobüslerimizin ilk
ihracatı İspanya'ya

yapıldı. Sadece şehiriçi değil, turizm
araçlarımız da Avrupalı kullanıcıların
beğenisini kazandı. Ülkemizde
Doruk ismiyle tanınan ve İtalya,
İspanya, Fransa, Belçika ve İsveç’te
satışına başlanan Ulyso T’yi bu yıl
Almanya pazarına da sunduk" dedi.

2019’da da sürecek
2019 yılında da başarılı olmak

istediklerini belirten Alptekin, “2019
yılının yönelik iç pazar açısından zor
bir yıl olacağını ama bütün
zorluklara rağmen bizim iç
pazardaki liderliğimizi
koruyacağımızı düşünüyoruz. Yine
2019’da ihracatta Avrupa başta
olmak üzere aktif şekilde yer almayı,
yeni geliştirdiğimiz ürünler ve
müşteri isteklerine hızlı cevap veren
bir marka olmayı hedefliyoruz.
Otokar olarak başarılı bir 2019 yılı
bekliyoruz” dedi. 

Dijital dönüşüm 
Ali Rıza Alptekin, Koç Grubunun

birkaç yıldır sürdürdüğü dönüşüm
çalışmalarına yönelik bilgiler verdi:
"Geçen yıl ticari araç kullanıcıları
için geliştirdiğimiz mobil
uygulamayı kullanıma açtık.
Üretimden tedarikçi ve bayilerimize
kadar tüm paydaşlarımızı, yeni ve
akıllı bir iş platformuna
kavuşturacak dijital dönüşüm
projelerini hayata geçirmeye bu yıl
da devam edeceğiz. Öte yandan yine
kullanıcılarımıza sağladığımız
faydayı artırmak üzere Otokar
araçlarına özel motor, şanzıman, aks
yağı ve antifriz ürünlerini Otokar
Spectra markası ile pazarı sunduk." 

Her zaman öncü 
Satış ve pazarlamadan sorumlu

Otokar Genel Müdür Yardımcısı
Basri Akgül, Otokar’ın 55’inci yaşını
kutladıklarını belirterek, “55 yıldır
Türk otomotiv sanayisine hizmet
ediyoruz. Her zaman öncülük
görevlerimizi yerine getirmek için
büyük çaba sarf ettik. Bu öncülük ve
liderliğimize de aynı şekilde devam
ediyoruz, edeceğiz. 2018 yılını her
türlü olumsuzluğa rağmen 10’uncu
kez pazar lideri olarak tamamladık.
Önümüzdeki yıllarda bu başarımızı
devam ettirmek en büyük amacımız”
dedi. 

Pazar yüzde 28 daraldı 
Akgül, otobüs pazarının son üç

yıldır daraldığına dikkat çekti:
“Daralma 2016’da başladı, ama
2018’in geçen yıllardan çok daha zor
bir yıl olduğunu gördük. Otobüs
pazarı 2018 yılında yüzde 29 daraldı.
Yaklaşık 3 bin 800-4 bin adetlere
doğru indi. Tüm segmentler
küçüldü. Pazarın büyük kısmını
oluşturan küçük ve orta boy otobüs
pazarı yüzde 23 daraldı. Küçülme ise
şehirlerarası ve 12 metre toplu
taşıma segmentinde yüzde 50
daralma ile yaşandı. Bu küçülmede
en büyük etken kur artışları oldu.
Kur artışları ile birlikte
maliyetlerimiz çok arttı. Kullanıcılar
alımlarını doğal olarak ertelediler.
Ancak yeni bir iş bağlantısı yapanlar
araçların değişimine gittiler. Bizim
ürün gamımızın çok geniş olması
nedeniyle her segmentin daraldığı
miktarda etkilendik. Bu da, bizi bir
yerde pazarın tamamen
küçülmesinden korudu. Tek bir
segmentte olsak daha fazla
etkilenecektik. Kazançların
düşmesiyle birlikte kullanıcılar
nezdinde araçların sağlamlığı,
dayanaklılığı, yedek parça fiyatları,
yakıt tüketimi gibi özellikleri çok
daha fazla ön plana çıktı.” 

Sultan yenilikleri
sürecek

Sultan serisindeki yeniliklere
devam edeceklerini de açıklayan
Basri Akgül, “2018’de toplu taşımada
Sultan LF satışına başlamıştık.
Mardin’den İzmir’e, Hatay’dan
Tekirdağ’a kadar birçok yerde
filolara ve dönüşümlere sunduk.
Sultan LF İşletme maliyetleri ve
sağlamlık açısından rakiplerine fark
atacak bir araç oldu. Sultan LF’nin
farkı birkaç yıl sonra daha iyi
görülecek. Bu segmentte
yeniliklerimiz de devam edecek.
Pazarı, gelişmeleri ve dünyayı takip
ediyoruz. Çalışmalar
tamamlandığında paylaşacağız.
Sultan Maxi aracımızdan İzmir
Büyükşehir Belediyesi ESHOT’a
teslim ettik. Servis ve turizm alanına
yönelik Sultan ve Doruk marka
araçlarımız bulunuyor. Yılın ilk
yarısında servis alanına ciddi
teslimatlar yaptık. Yılın ikinci
yarısında dövizdeki artış nedeniyle
servisçiler araçlarını yenileyemedi.
Değişik sektörlere hitap etmenin
avantajını ikinci yarıda yaşadık.
Sultan Mega, segmentinde tek araç.
Mega otobüsün kapısını ortaya
alarak değişiklik yaptık. Böylece
ciddi bir bagaj alanı da kazandık. Bu
da turizm sektörü için önemli bir
avantaj oldu. Turizm sektörü de
2018’de atağa geçti. Sultan Mega,
pazardaki konumumuzu güçlendirdi
ve en çok tercih edilen araçlardan
oldu. Doruk T aracımızı pazara
sunduk. Büyük beğeni kazandı.
Ancak maliyetleri yüksek olduğu için
kullanıcı bir parça ulaşmakta
zorlanıyor. Şehirlerarası otobüs
sektörü eninde sonunda 12 metrelik
araçlarla birlikte bizim daha düşük
boydaki Doruk T modelindeki
araçları da kullanacak” dedi. 

Sultan Mega’nın yılı 
“2019 yılında Türkiye’deki

gelişmelerden etkilenmeyecek
şekilde her türlü plan ve
programımızı yapmış durumdayız”
açıklamasını yapan Basri Akgül,
“2019’da, 2018 senesinden daha
büyük olmayı hedefliyoruz. 2019
yılını bir geçiş yılı olarak görüyoruz,
karamsar değiliz. Fabrikamızda tatil
söz konusu değil. İlk 6 ay biraz yavaş
gidebilir, ikinci altı ay da daha yukarı
gidebilir. Turizm taşımacılığı
tarafından biz de umutluyuz. 2019
özellikle Sultan Mega’nın yılı
olacak” dedi. 

KDV indirimi etkiledi 
KDV indiriminin ilk etapta 31

Aralık 2018 olarak belirlenmesinin
alımları hızlandırdığını belirten
Basri Akgül, “İhtiyacı olan ve bu
indirimi bir fırsat olarak görenler
alıma yöneldi. Bazı şirketler satışının

yüzde 30’unu Aralık ayında
gerçekleştirdi. Alımların öne
çekilmesi bu yılın ilk üç ayını da
etkileyecek. Bunun neticesinde 2019
Ocak ayı 2018’e göre biraz daha zayıf
gidiyor. Çok mu kötü? Hayır, kötü
değil” dedi.

Kamyonda payımız 
Basri Akgül, kamyon pazarına

yönelikte değerlendirmelerde de
bulundu: “Kamyon pazarı da
daralmadan nasibini aldı. Bizim
Atlas kamyonumuz ile içinde
bulunduğumuz 6,5 ve 8,5 tonluk
araç pazarı yüzde 18 daraldı. Pazar
daralırken biz payımızı yüzde 3
artırdık, şu anda yüzde 13 pazar
payına sahibiz. Burada kamu ve
inşaat kesiminin, araçlarımızı
sağlamlığı açısından tercih ediyor
olması sevindirici bir konu.
Önümüzdeki dönemde lojistik
filolarına girmek istiyoruz. Treyler
pazarı son dönemde ciddi şekilde
daralıyor. Bu pazar da yüzde 22
daraldı. Treyler pazarında rekabet ve
satış şartlarından dolayı daha
dikkatli gitmeye çalışıyoruz. Frigo ve
akaryakıt tankerlerine ağırlık verdik.
Uzman olduğumuz alanlarda
üretime devam edeceğiz. İşlerin
büyümesiyle birlikte bu pazara
yönelik gerekli tedbirleri alacağız.” 

İhracatta koşuyoruz
İhracat seviyesinin 2019’da da

artarak devam edeceğini vurgulayan
Basri Akgül, “İhracat ile
büyüyeceğiz. İç pazarda Türkiye
varken ihracatta bütün dünya var.
Dünyada bebeklik, emekleme,
yürüme dönemini atlattık, şu an
koşuyoruz. Artık iç pazarda çok
büyük zıplamalar olma şansı zor.
Varlığımızı koruyacağız, pazara
uyacağız. Her zaman pazarın
önünde olmaya çalışacağız. Ama
diğer tarafta dünyada olmadığımız
ülkeler var, hiç gitmediğimiz yerler
var. Gidip de hiç araç satamadığımız
ama altyapısını hazırladığımız
ülkeler var. İhracatta önemli
çalışmalarımız olacak” dedi. ■

Otobüs pazarında lider değişmedi: 3 otobüsten 1’i Otokar

Otokar Atlas

Otokar Tanker

Otokar Sultan Mega

Otokar Varşova Otokar Sultan LF

Otokar Doruk T

Otokar Kent LF

Otokar Sultan

Otokar 10’uncu Kez Li�der!

Murat Torun, Tarkan Burak, Ali Rıza Alptekin, Hasan Basri Akgül, Beril Aksoy Gönüllü, Murat Tokatlı



● 2012–2019 döneminde
B ve D belgesi toplam
sayısı, yüzde 95 artışla
1702’den 3326’ya çıktı. 

● Aynı dönemde toplam
otobüs sayısı, yüzde 81
artışla 31 bin 560’tan 57
bin 166’ya yükseldi.

● Belge sayısının daha
hızlı artması nedeniyle,
belge başına düşen
otobüs sayısı, yani
ortalama firma büyüklüğü
yüzde 7 azaldı.

● Belge ve otobüs
sayıları, tarifeli
taşımalarda biraz
azalırken tarifesizde
büyük oranda arttı. 

Otobüsle uluslararası ve illerarası
yolcu taşımacılığının gelişimini
görmek üzere elimizdeki 2012, 2015

ve 2019 yılbaşlarına ilişkin farklı tür belge
sayıları ve bunlara kayıtlı otobüs
miktarlarından hareketle belge ve otobüs
sayıları ile belge başına düşen ortalama
otobüs sayıları, yani ortalama firma
büyüklüklerindeki değişimleri inceledik.

B1 yurtdışı ve içi tarifeli 
Başlangıçta 78 olan belge sayısı 7

azalarak 2019’da 71 olmuş, yani yüzde 9
azalmış. Toplam belgelerdeki ve toplam
tarifelilerdeki payı düşmüş. Toplam otobüs
ve belge başına düşen otobüs sayısında
önemli küçülme yaşanmış. 

B2 yurtdışı ve içi tarifesiz
Başlangıçta 158 olan belge sayısı 184

artışla 342 olmuş. Yani bu dönemde yüzde
116 artış var. Yurtdışı ve toplam belgeler

içindeki payı yükselmiş. Otobüs sayısı
yüzde 130 artsa da belge sayıları da
arttığından ortalama otobüs sayısı kısmen
artabilmiş. 

B1+B2 yurtdışı ve içi 
Belge ve otobüs sayıları önemli ölçüde

artsa da firma büyüklüğü azalmış. Toplam
belgeler içindeki payı pek değişmemiş. 

D1 yurtiçi tarifeli
Başlangıçta 361 olan sayı yüzde 7, yani

26 belge azalarak 335’e düşmüş. Toplam
belge, toplam tarifeli belge ve toplam
yurtiçi belgede payı gerilemiş. Otobüs
sayılarında da gerileme var, ancak firma
büyüklüğü hâlâ yeterli ve diğer belgelere
göre yüksek.  

D2 yurtiçi tarifesiz
Başlangıçta 1105 olan belge iki katını

geçerek 2578’e yükselmiş. Toplam
belgelerde ve toplam yurtiçi belgelerde
payı artmış. Otobüs sayısı da iki katını
geçmekle beraber ortalama otobüs
sayısında azalma olmuş. 

D1+D2 yurtiçi
D2’deki artışın etkisiyle yurtiçi belge ve

otobüs sayıları toplam belgelere göre payı
yükselmiş. Ortalama otobüs sayısı ise
yüzde 6, yani bir otobüsten daha fazla
azalmış. 

B1+D1 tarifeli
Her bir belgedeki azalmaya bağlı olarak

toplam tarifelide de azalma yaşanıyor.
Ortalama otobüs sayısı da biraz gerilese
bile hâlâ tarifesizlerin üzerinde. 

B2+D2 tarifesiz
Her birindeki artışa bağlı olarak toplam

belge ve otobüs sayısında çok büyük artış
var. Yine de ortalama otobüs sayısı
azalıyor, ancak yetersiz sayılamaz. 

B+D tümü
Tarifesizdeki artışların sonucunda hem

belge hem de otobüs sayıları önemli
oranda artmış. Taşımacılık genelindeki
firma küçülmesi yüzde 7, yani 1,36 otobüs
değerinde. 

Daha ayrıntılı bilgiler tablolarda
görülebilir. Otobüslere ilişkin
tablo da yer alan otobüs sayıları
diğer tabloda yer alan belge
sayılarına bölünerek ortalama
otobüs sayısı, yani firma
büyüklük rakamı
hesaplanmıştır. 

Diğer bilgiler
Tablolarda analizi yer

almamakla birlikte D4
belgelerinin geçen dönemde
önemli ölçüde azalarak yarı
düzeyine gerilediği
görülmektedir. Bu belgelerin D4
dışında D4*, D4(S) ve D4(S)*
gibi yeni Yönetmelikte dahi yer
almayan türleri kafaları
karıştırıyor. 

Yolcu taşıma acenteliği
belgeleri incelendiğinde,
toplam belge sayısında çok
dikkat çeken bir gelişme
görülmemekle birlikte bazı
yurtiçi belgelerin yurtdışı
belgeye dönüştüğü ve sayıların
bu yönde değiştiği
görülmektedir. ■

2012 2015 2012-15 2019 2015-19 2012-19

B1 78 67 -11 -%14 71 +4 +%6 -7 -%9

B2 158 268 +110 +%69 342 +74 +%27 +184 +%116

B1+B2 (B) 236 335 +99 +%41 413 +78 +%33 +184 +%77

D1 361 343 -18 -%5 335 -8 -%2 -26 -%7

D2 1105 1713 +618 +%55 2578 +855 +%49 +1473 +%133

D1+D2 (D) 1466 2066 +600 +%40 2913 +847 +%41 +1447 +%99

B1+D1 439 410 -29 -%7 406 -4 -%1 -33 -%7

B2+D2 1263 1991 +728 +%57 2920 +929 +%46 +1657 +%131

B+D 1702 2401 +699 %41 3326 +925 +%38 +1624 +%95

B1/B %33 %20 -13 -%39 %17 -3 -%15 -16 -%48

B2/B %67 %80 +13 +%19,4 %83 +3 +%4 +16 +%24

D1/D %25 %16 -9 -%36 %11,5 -4,5 %28 -13,5 -%54

D2/D %75 %84 +9 +%12 %88,5 +4,5 +%5,4 +13,5 +%18

B1/B1+D1 %18 %16,4 -1.6 -%8 %17,5 +1,1 +%7 -0,5 -%2,8

D1/B1+D1 %82 %83,6 +1,6 +%1,95 %82,5 -1,1 -%1,3 +0,5 +%0,7

B2/B2+D2 %12,5 %13,5 +1 +%8 %11,7 -1,8 -%13 -0,8 -%6,4

D2/B2+D2 %87,5 %86,5 –1 -%1,1 %88,3 +1,8 +%2 +0,8 -%0,9

B1/B+D %4.6 %2.8 -1.8 %2.1 -0.7 -2.5

B2/B+D %9.3 %11.2 +1.9 %10.3 -0.9 +1.0

D1/B+D %21.2 %14.3 -6.9 %10.1 -4.2 -11.1

D2/B+D %64.9 %71.3 +6.4 %77.6 +6.3 +13.5

B1+D1/B+D %25.8 %17.1 -8.7 %12.2 -4.9 -13.6

B2+D2/B+D %74.2 %82.9 +8.7 %87.8 +4.9 +13.6
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Aklı olan 3’üncü
köprüye gider!

İstanbul’daki köprülerden geçiş düzenlemesi epeydir
tartışılıyor. Son dönemde artan ekonomik zorluklar,
otobüsçülerin bu konuya ilgisini arttırdı. Platform

oluşturup bir bildiri yayınlayarak düşünce ve taleplerini
dile getirdiler.

Uzun bur süre önce bu konu üzerinde durmaya karar
verip bir yazı hazırlığı yapmıştım. Ancak gündemi işgal
edip, deyim yerindeyse rol çalıp otobüsçülerin girişimini
gölgelememek için yazıyı erteledim. Sanırım önümüzdeki
günlerde yayınlanır. 

Bakanlıktan gelen…
Tam böyle düşünürken Ulaştırma Bakanlığı’nın

konuya ilişkin bir yazısı elime geçti. Bu yazı yukarda
sözünü ettiğim bildiriye cevaben hazırlanmış ve zaten de
o bildiriyi duyuran Türkiye Karayolu Yolcu Taşımacılığı
Platformu’na hitaben yazılmış. Gereken değerlendirmeyi
yapıp belki de bir cevap vereceklerdir. Ama yazıyı
okuyunca ben bir şeyler yazmaktan kendimi alamadım.
Yazıda, hemen herkesin konuştuğu hususlar ele alınarak
farklı sonuçlara ulaşılmış ve iddialara cevap verilmiş. 

Üçüncü köprü ekonomik!
Yazıda ilk ve en önemli sonuç olarak 3’üncü

Köprünün daha ekonomik olduğu belirtiliyor.
Hesaplamaları tartışacak değilim ve bu tespitin doğru
olduğunu kabul ederek bazı düşüncelerimi açıklayacağım. 

2016 Ağustos’unda kabul edilip uygulamaya konan ilk
UKOME kararı sonrasında 2016 Kasım’ında bir yenileme
yapılıyor. Bundaki değişikliklerden biri KGM izinli bazı
taşıtların FSM’den geçişine izin verilmesi… Sanırım bu
UKOME kararı değişikliği KGM’nin talebiyle yapıldı ve
uygulamaya sokuldu. 

Önce Bakanlık uysun…
Yoldaki kaza ve olaylara acil müdahale dışında başka

araçlara bu kapsamda izin veriliyor mu? Veriliyorsa niye?
Bu izin ile araçların daha ekonomik YSS Köprüsü yerine
FSM’den geçişi bir kayıp değil mi? Sanırım KGM’nin tüm
diğer araçları artık FSM yerine daha ekonomik olan YSS’yi
kullanıyordur. Mesela KGM’ye ait otobüs, kamyon,
kamyonet ve resmi otomobiller tüm geçişlerini artık
YSS’den yapıyordur. KGM’nin ve Birinci Bölge’nin
mensupları da makam veya özel araçlarıyla daha
ekonomik olduğu belirtilen bu köprüyü kullanıyordur. 

Herkese duyurulmalı
Bu yetmez… Bu gerçeği duyan diğer taşıtlar da birinci

ve ikinci köprüden geçiş hakları olsa bile artık YSS’yi
kullanacaklardır. Bunu bilhassa herkese duyurmak lazım.
Bu duyuru ya da bilgilendirme yapıldığında herkes zaten
YSS’yi kullanacağından burada izdiham olup birinci ve
ikinci köprüler boş bile kalabilecektir. 

Devlete zorunlu olmalı
Bu da yetmez… Devlet kaynaklarının mutlaka

rasyonel kullanılması gerekir. Bundan hareketle belediye
otobüs ve araçları dahil devletin tüm resmi yolcu
araçlarının birinci ve ikinci köprülerden geçişlerinin
yasaklanıp üçüncü köprüyü kullanmaları zorunlu
tutulmalıdır. Buna resmi plakalı olmayan, ancak devlet
hizmetinde olan kiralık makam araçları da dahil
edilmelidir. 

Yolcu kaybı
Ekonomiklikle ilgili bir hususu daha belirtmek isterim.

Ekonomiklik sadece maliyetlerle sağlanmaz. YSS’den
geçecek otobüsleri kullanacak yolcuların, güzergah
nedeniyle ve indirme-bindirme ara durakları olmadığından
kaybettikleri zaman ve para kayıpları yolcu talebine
olumsuz yansımakta, doluluklar düşmektedir. Bunun, önce
itibar sonra da tekrar yolcu kaybı boyutu da vardır. 

Çevre boyutu…
Dikkatimi çeken bir başka husus, KGM yazısında

UKOME kararı ve uygulaması ile FSM civarındaki “karbon
salınımı” konusunda azalma olduğunun belirtilmesidir.
Buna göre birinci ve ikinci köprüyü kullanan araçlar
çevreyi daha az kirletiyor. Acaba yaşlı ve bakımsız, hele
hele de dizel türü tüm araçlar için bu geçerli mi? Daha da
önemlisi, otomobiller yanı sıra FSM’den geçişine izin
verilen kamyonetler de böyle mi?

Bir de otobüsler var
Şu anda D1 belgeli şehirlerarası tarifeli otobüsler

dışındaki tüm şehiriçi ve şehirlerarası otobüsler birinci ve
ikinci köprüyü kullanabiliyor. Acaba diğerleri değil de
sadece D1 belgeli otobüsler mi çevre kirliliği yapar? Çeşitli
sınıflardaki belediye otobüsleri, servis otobüsleri, tur
otobüsleri vs. rekabet nedeniyle belli yaştan eskilerinin
çalıştırılamadığı D1 belgeli otobüslerden daha çevreci mi?
İsterseniz bir test yaptırabilirsiniz.

Yoğunluktan kim sorumlu?
Yazıda bir de birinci ve ikinci köprüdeki trafik

yoğunluğunun adı geçen uygulamayla azaltıldığı
belirtiliyor. Bu trafik yoğunluğunu zorunlu olarak üçüncü
köprüye gönderilen araçlar mı yaratıyordu? Yoğunluk tüm
araçların ortaklaşa yarattığı bir sorun değil mi? Bakın, her
gün tek veya çift plaka esasına göre bazı otomobillerin
YSS’ye yönlendirin, hiç trafik yoğunluğu kalacak mı?
Yoğunluktan D1 belgeli otobüsler mi sorumlu? 

Herkesin bildiri sunup fikirlerini açıklayabileceği bir
toplantıda bu hususun tartışılması faydalı olabilir mi? İlk
anda iyi bir fikir gibi geliyor… Tartışacaklar ve karar
verecekler otomobil kullanıcısı olduğuna göre pek de bir
şey değişmeyecektir. ■

Cenazesine katılma imkanı bulamadığım Nihat
Özcan’ın vefatı nedeniyle, başta değerli büyüğüm
Mehmet Özcan’a, TOFED Başkanı Birol Özcan’a, Mustafa
ve Hüseyin Özcan kardeşlere başsağlığı ve sabır
dileklerimi sunarım. 

my@tasimadunyasi.com

Mustafa
Yıldırım
TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı
Sektör Meclis Başkanı

Bakanlığın
otoyol ve

köprü hesabı 

zeki.donmez@tasimadunyasi.com

Dr. Zeki
Dönmez

2012 2019 2012-19

Sayı 1679 999 -680 -%40

Ortalama 21.52 14.07 -7.45 -%34

Sayı 2060 4756 +2696 +%130

Ortalama 13.03 13.90 +0.87 +%6

Sayı 3739 5755 +2016 +%53

Ortalama 15.84 13.93 -1.91 -%12

Sayı 7452 6871 -661 -%8

Ortalama 20.64 20.51 -0.13 -%0.6

Sayı 20369 44540 +24171 +%118

Ortalama 18.43 17.27 -1.16 -%6

Sayı 27821 51411 +23.590 +%84

Ortalama 18.97 17.64 -1.33 -%6

Sayı 9131 7870 -1261 -%13

Ortalama 20.79 19.38 -1.41 -%6

Sayı 22429 49296 +26867 +%119

Ortalama 17.75 16.88 -0.87 -%5

Sayı 31560 57166 +25606 +%81

Ortalama 18.54 17.18 -1.36 -%7

B1

B2

B1+B2

D1

D2

D1+D2

B1+D1

B2+D2

B+D

Belgelerdeki Otobüs Sayıları

Belge Türü

Not: Belge sayıları diğer tabloda bulunmaktadır.

Belge Türü

Yolcu Taşımacılığı Belge Sayıları
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Hafta içinde, İçişleri Bakanlığı’nda otobüslerin karış-
tığı trafik kazaları bir toplantı gerçekleştirilecek. Bu
toplantı, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun

talimatıyla düzenleniyor. Firma sahiplerimizi çağırdık. Yak-
laşık 45 kişinin ve Sayın Bakan’ın da katılacağı bu toplan-
tıda trafik kazalarını konuşacağız. Tabii, trafik kazalarının
kişisel sebepleri ve sosyolojik sebepleri var. Kişisel sebep-
ler; sürücülerin dikkatsizliği, yorgunluğu, uykusuzluğu ve
eğitimsizliklerden kaynaklı, iklim şartlarının oluşturduğu
kazalar… Ama şu bir gerçek, sorun sürücü sorunu. Bunun
temelinde yatan en önemli sorunlardan bir tanesi de fir-
maların yaşadığı ekonomik sıkıntılar. 

Sektör sıkıntıda 

Türkiye’nin en büyük firmaları sıkıntı içerisinde. İflas
edip kapanan, konkordatoya giden firmalar var. Bütün bu
süreçler sektörün ne kadar büyük sıkıntıda olduğunun gös-
tergesi. Ben sosyoekonomik sebepler diyorum bunların
toplamına. Tabii, otobüs firmaları para kazanamadıkları
ve sürücülere yüksek ücret ödeyemedikleri için bu meslek
cazip olmaktan çıktı. Arkadan yeni sürücüler gelmiyor.
Çünkü artık ekonomik şartlar artık insanları bu mesleğe
yönlendirmiyor. 

Kamu kurumlarında şoför olarak çalışanların aylık
maliyetleri 10 bin TL’yi bulurken bizde 4 bin TL’yi bulmu-
yor. Sektörümüz eğitimli şoför bulmakta da zorlanıyor. As-
lında bu meslek çok kutsal bir meslek. Sürücülerin
bulunduğu şartların kazaya davetiye çıkardığını düşünü-
yorum. Siz şoförlerinize vermek zorunda olduğunuz
makul ücretleri köprülere ve otoyollara vermek duru-
munda kalırsanız bunun sonuçlarına katlanırsınız. 

Akaryakıt fiyatları 

2019 yılına sıkıntılı başladık. Şu anda akaryakıt fiyat-
larında bir istikrar oluşması sektörümüz için bir şanstır.
Kurlarda yaşanan gerileme de bunda etken. Biz daha kötü
günler beklerken şu anda geleceğe yönelik umutlandık.
Ama yetmiyor. 

Bakanlıktan gelen yazı 

Maalesef  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları
Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı’nın köprü
ve otoyol konularında dile getirdiğimiz şikayetlere cevaben
bize gönderdiği yazı sanki bizim aklımızla alay eder gibi…
Ya biz hesaplarımızı yapmayı bilmiyoruz, ya da onlar!
Yeni köprü yoluyla daha çok zaman ve maliyet tasarrufu
sağladığımızı hesaplamış, bize göndermişler. Ama bu sek-
törün içerisinde yaşayan bizleriz. Sadece otobüsçüye ve
nakliyeciye köprü maliyetleri yüklemek ekonominin şart-
larını daha ağırlaştırıyor. 

Aslında devletin, otoban ve köprülerine yapılacak
ufak zamlarla özel işletmelerin elinde olan köprülerin yük-
lediği maliyetleri hafifletmesi mümkün. Yükün paylaşımını
tabana yaymak gerekiyor. Yoksa marketlerde satılan ürün-
ler neden pahalı diye sorar dururuz. İnsanlar zamanlarını
bu yollarda harcarlar ve ağır maliyetlerle mücadele etmek
durumunda kalırlar. Yeni yapılan yolların ve otobanların
fiyatlarının daha makul seviyeye getirilmesi gerekiyor.
Mevcut fiyatlara makul demek mümkün değil. 

Bu model yeniden değerlendirilmeli 

Bu yap-işlet-devret modelinin tartışılması gerektiğine
inanıyorum. Çünkü otobüsçü ve kamyoncu dışında araç-
larıyla Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi Köprüsü’nü kul-
lananlara kolaylık sunuluyor. Onlara bu kolaylık neden
daha ucuz sunuluyor da bir bedel ödetilmiyor. Bütün yük
taşımacıların üstüne kalıyor. Hem fazla yol hem fazla yakıt
hem de daha fazla para. Biz üçüncü köprü kullanım zo-
runluluğunu ve fiyatların yeniden değerlendirilmesi gerek-
tiğine inanıyoruz. 

Aklımızla alay ediyorlar 

Bu hesabı yapanlar sanki taşımacının aklı ile de alay
ediyorlar. Otobüsler Bayrampaşa Otogarı’ndan çıkıyor,
İSTOÇ kavşağından çıkmıyor. En yoğun günlerde bile Bay-
rampaşa Otogarı’ndan Ümraniye Kavşağı 2,5 saat sürmü-
yor. Bizim aklımızla alay etmelerine gerek yok. Biz bu
yolun getirdiği zaman yükünü çok iyi biliyoruz. Bize bu
yolun 2,5 saatte geçildiğini bir kez göstersinler, en başta
ben bu yazıyı bize gönderenlere hak vereceğim. Bu bizim
aklımızla alay etmekten başka bir şey değil. Lütfen Kara-
yolları’ndaki arkadaşlar bu hesabı bir kez daha yapsınlar,
Daire Başkanımız da bize sorsun. Bu hesabı yapanlar, üst
yönetimi de yanlış bilgilendiriyor, böylelikle sektörümüzün
haklı talebi görmezden geliniyor. Biz yine de köprü ve oto-
ban maliyetlerini gündeme getirmeye devam edeceğiz.

Herkese iyi haftalar diliyorum. ■
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BAŞSAĞLIĞI

Nihat ÖZCAN’ın

vefatını büyük üzüntü içinde öğrendik.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, 

sevenlerine baflsa€l›€› ve sabırlar dileriz.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

YALÇIN ŞAHİN

Sektörümüzün duayeni ve TOFED kurucularından 
Mehmet Turgut ÖZCAN’ın kardeşi, TOFED Genel Başkanı Av. Birol ÖZCAN’ın

ağabeyi, TOFED Genel Başkan Yardımcısı Mustafa ÖZCAN ve 
Merkez Denetim Kurulu Üyesi Hüseyin ÖZCAN’ın Babası,

Elazığ Harput Turizm Sahiplerinden

Genel Yönetim Kurulu

Nihat ÖZCAN’ın

vefatını öğrenmenin üzüntüsü içerisindeyiz.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine baflsa€l›€› ve sabırlar dileriz.

Sektörümüzün duayeni ve TOFED kurucularından 
Mehmet Turgut ÖZCAN’ın kardeşi, TOFED Genel Başkanı Av. Birol ÖZCAN’ın

ağabeyi, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa ÖZCAN ve 
Merkez Denetim Kurulu Üyesi Hüseyin ÖZCAN’ın babası,

Elazığ Harput Turizm Sahiplerinden

BAŞSAĞLIĞI
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Karayolu şehirlerarası yolcu
taşımacılığı sektörünün
duayen ismi Mehmet Özcan’ın
kardeşi, TOFED Genel Başkanı
Birol Özcan’ın ağabeyi, Genel
Başkan Yardımcısı Mustafa
Özcan ve Denetim Kurulu
Üyesi Hüseyin Özcan’ın babası
Nihat Özcan hayata gözlerini
yumdu. 

Elazığ Harput Turizm’in
sahiplerinden de olan 80
yaşındaki Nihat Özcan,

Zincirlikuyu Camisi’nde kılınan
cenaze namazının ardından son

yolculuğuna uğurlandı. Özcan
ailesine başsağlığı dileyenler
arasında Eski İçişleri Bakanı
Mehmet Ağar ve Eski Şişli Belediye
Başkanı Mustafa Sarıgül de vardı.
Çok yoğun bir katılımın olduğu
cenaze törenine TOBB Karayolu
Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi
Başkanı Mustafa Yıldırım, TTDER
Başkanı Sümer Yığcı, Genel Sekreter
Mehmet Öksüz, IPRU Başkanı Fatih
Tamay, TOSEV Başkanı Latif Karaali,
TOFED Yönetim Kurulu Üyeleri ve
bölge dernek başkanları, İSTAB Eski
Başkanı Ahmet Karakış,  Mercedes-
Benz Türk Otobüs Filo Satış Kısım
Müdürü Burak Batumlu, Otobüs
Satış Sonrası Hizmetler Filo

Danışmanı Hüseyin Helvacı, Otokar
Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül,
Satış Direktörü Murat Tokatlı,  Satış
Müdürü Murat Torun, Anadolu
Isuzu Satış Müdürü Onur Çetinkaya,
MAPAR Yönetim Kurulu Başkanı
Yalçın Şahin, Has Otomotiv İcra
Kurulu Üyesi Mustafa Sarıgül, Temsa
Bölge Satış Yöneticisi Sonat Demirci,
Ant Oto İstanbul Satış Müdürü Şafak
Kıyar,  işadamı Talip Öztürk, Metro
Turizm Yönetim Kurulu Başkanı
Şenol Ayyıldız, Seç Turizm Yönetim
Kurulu Başkanı Ömer Konukoğlu, Öz
Diyarbakır Turizm firma sahibi
Mahmut Arıkboğa, sektörün duayen
isimlerinden İlhan Aksoğan ve çok
sayıda firma sahibi katıldı. ■

Özcan ailesinin acı kaybı 
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cenazesinde taziyeleri
kabul etti.
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BAŞSAĞLIĞI

Latif Karaali
Yönetim Kurulu Başkanı

kaybetmenin acısını yaşıyoruz. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

kederli ailesine, sevenlerine, sabır ve baflsa€l›€› dileriz.
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Fatih Tamay
IPRU Başkanı
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Elazığ Harput Turizm Sahiplerinden
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Otokar’ın Ankara’da yeni bayisi 
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2018 Ağustos’ta, Otokar ile
bayilik sözleşmesi imzalayan,
Eylül’de de hizmet vermeye
başlayan Ankara merkezli
Cansın Motorlu Araçlar yılı iyi
kapattı. İkinci elde alım ve
satım adedi yaklaşık 300 olan
firma, bu alanda çok güçlü
bir yapılanmaya sahip.
Şirketin 2019 yılındaki
öncelikli hedefi ise satış
hizmetinin yanına servis
hizmetini de eklemek.

Cansın Motorlu Araçlar’ın
Ankara’daki ofisinde
otomotiv alanında 30 yıllık

tecrübeye sahip Ahmet Ünal ve
oğlu Ali Can Ünal ile bir araya
geldik. Ünal Ailesinin 30 yıllık
gelişim sürecini ve 2018’de Otokar
ailesine dahil olma öyküsünü
dinledik.

Ahmet Ünal’ın üç oğlu
bulunuyor: Ali Can, Emre Can ve
Salih Can. Ali Can Ünal, Cansın
Otomotiv’in genel müdürlüğünü
yürütürken, Emre Can Ünal
taşımacılık alanındaki şirketleri
Alemsa Turizm ile ilgileniyor. En
küçük kardeş Salih Can Ünal ise
pilotluk eğitimi alıyor.

1980’lerde başladı 
Ahmet Ünal, 1980’li yıllarda

devlet memuru babasının ona
aldığı kamyonet ile taşımacılık
sektörüne adım atmış. 1985 yılında
bir servis minibüsü ile yolcu
taşımacılığına başlayan Ahmet
Ünal; 1987 yılında ilk otobüsünü,
bir yıl sonra ise ikinci otobüsünü
almış ve bunlara bağlı olarak da
taşımacılığın yanınında araç alım
satım serüveni başlamış.

Sektörde 1996 yılına kadar
şahıs şirketi olarak devam eden
Ünal, büyüme hikayesinin önemli
adımını Can Otomotiv’i kurarak
attı. Otomotiv sektöründe 30 yıldır
devam eden başarılara en
önemlisini ise 2018 yılında Otokar
ailesine dahil olarak ekledi.

10 yıl önceki istek
Ahmet Ünal bu süreci şu

sözlerle anlatıyor: “Can Otomotiv’i
kurduğum dönemde Ankara’da
araç alımını kurumsal bir anlayışla
yapan hiç kimse yoktu. İşimize
çizgimizi hiç bozmadan devam
ettik. 1996 yılında açtığım ofisi ve
masayı hâlâ işyeri olarak
kullanmaya devam ediyorum. 10
yıl önce Otokar bayiliği almayı çok
istedim, görüştük ama o gün şartlar
izin vermedi ve olmadı. 2018 Nisan
ayında teklif onlardan geldi.

Çocuklarıma sordum, onlar da
istedi. Zaten bizim de gönlümüzde
vardı; oturduk, görüştük ve Otokar
ailesinde yerimizi aldık. Bu şekilde
Cansın Motorlu Araçlar San. ve Tic.
AŞ kuruldu.”

Ticarette söz yeterliydi
Eskiden ticaretin daha kolay

olduğunu belirten Ahmet Ünal,
“Bugün ticaret çok daha zor,
önceden bu kadar zor değildi.
Ticarette bir samimiyet vardı.
Şimdi bunların hiçbirisi kalmadı.
Eskiden söz vardı, dürüstlük vardı.
Güven öndeydi, sözle ticaret
yapılırdı. Şimdi para ile bile
yapamıyorsunuz. Ticaret böyle bir
konuma geldi. Yine de şartlar çok
kötü değil, geleceğe yönelik çok da
karamsar değilim. İyi
düşüneceksiniz ki, iyi olacak” dedi. 

Çekirdekten yetişti 
Ali Can Ünal’a iş sürecinde

hiçbir öneride bulunmadığını
belirten Ahmet Ünal, “Oğlum 9
yaşından beri bu işin içinde
büyüdü, çekirdekten yetişti.
Beraber yetiştik... Bizde yaşın
getirdiği tecrübeler var ama Ali Can
da bu işte çok hızlı ilerledi,
maşallah çok başarılı. Ben 6-7 yıl
önce işi ona devrettim. Buraya
gelip gazete okuyorum, haber
dinliyorum, vakit geçiriyorum. Ben
bu işi Ali Can’ın yapacağına ve
devam ettireceğine inandım.
Çünkü ben ‘Yoruldum artık, emekli
olacağım’ dediğim Ali Can, ‘Baba
ben devam ettireceğim
bırakmayacağım’ dedi. O istemese

bu kadar olmazdı. İkinci el işini
büyüttü, şirketimizi kat kat ileri
götürdü. Tabii jenerasyon ve beyin
farkı da var. Tahsil her zaman
geçerli. Tecrübe gerekli ama eğitim
çok daha önemli. Ali Can yanımda
hem alaylı olarak eğitim gördü hem
de üniversite eğitimi aldı. Şu an 3
oğlum da işin içinde. Hepsi eğitimli
olsunlar ama yine bu işi yapsınlar”
dedi.

Ankara ile sınırlı değil 
1986 doğumlu Ali Can Ünal,

Bilkent Üniversitesi İktisat
Mezunu. 2004 yılında üniversitede
okurken satış işine bilfiil başlıyor:
“Babamın yanında işe gelip giderek
başladığım mesleğe önce satış
elemanı olarak devam ettim, daha
sonra da yönetici oldum.” 

Her ilde araç alımı satımı
yaptıklarını söyleyen Ali Can Ünal,
“Türkiye’nin en büyük taşımacılık
şirketlerine araç alım satımı
yapıyoruz. Operasyonlarımız
Ankara ile sınırlı değil. 120
civarında minibüs, otobüs ve
midibüs parkımız var” dedi.

Otokar ailesinin
parçasıyız

Otokar bayiliği serüvenini bir
kez de Ali Can Ünal dile getiriyor:
“2006-2007 yıllarında Otokar
bayiliğini çok istedik, ama olmadı.
O yıllar özellikle Sultan’ın
taşımacılık alanında çok parladı.
Bekledik, ancak o dönemde nasip
olmadı. Daha sonra 2018 Nisan
ayında babama teklif geldi. Babam
da bize sordu: ‘Siz bu işi yapacağım
diyorsanız ben varım’. Biz de
kurumsallaşma yönünde iyi bir
adım olacağını, bizi çok daha iyi bir
noktaya taşıyacağını düşündük.
Sadece ikinci el işi yaparak
kurumsal bir kimliğe ulaşma
ihtimali çok zayıf. Otokar önemli
bir fırsat oldu. Otokar, bizi bu çok
büyük aileye kabul etti ve onların
bir parçası olduk. Otokar bayiliğine
yönelik kurduğumuz şirkete de biri
6 diğeri 2 yaşındaki kızlarımın
ismini verdik. Kızlarımın isimleri
Cansın Berra ve Cansın Beren. Bu
şekilde Cansın Motorlu Araçlar

kuruldu. 150 metrekaresi kapalı
alan olmak üzere 4 bin metrekare
üzerine kurulu tesisimizi Eylül
ayında açtık. Biz kendimize
yakışanı yapmış olduk. Bu tesise ek
olarak Gölbaşı’nda 5 bin
metrekarelik bir otoparkımız daha
var. Can Otomotiv, Cansın Motorlu
Araçlar ve Alemsa Turizm olmak
üzere üç şirketimizde şu an 70 kişi
çalışıyor. 2011 yılında kurduğumuz
Alemsa Turizm’de 40 özmal
aracımız var, kiralık araçlarla
birlikte bu rakam 350 dolayında.
Ankara’nın en önemli kamu
kurumlarına taşımacılık hizmeti
veriyoruz.”

Krizleri değerlendirdik 
Ekonomik krizlerin kendilerini

korkutmadığını ve hiçbir zaman
karamsarlığa kapılmadıklarını
belirten Ali Can Ünal, “Biz her
krizde para kazanmayı başardık.
İkinci el ticaret çıtamızı hep
yükselttik. Şu an 3 şirketimiz var ve
bu şirketlerin tümü bir döngü
içinde ilerliyor. Hareket birinde
olmuyorsa öbüründe oluyor.
Ankara’daki ihalelerde 7 yaş model
şartı olduğu için de araç
değişiminde hareketlilik hep
oluyor. Bizim de çok önemli bir
müşteri portföyümüz var. Yıllardır
gelişip devam eden bu süreçte
şimdi Otokar bayrağını hep daha
yukarı taşımak için çaba
gösteriyoruz” dedi. 

En büyükler
arasındayız

İkinci el ticaretinde bölgenin
en büyük oyuncusu olduklarını
belirten Ali Can Ünal, “İkinci elde
yıllık 300 civarında midibüs ve
otobüs işi yapıyoruz. Bu bölgede
bizim sahip olduğumuz araç
parkına sahip olan yok, belki
İstanbul’da bir iki firma daha
vardır. Bizim en büyük avantajımız
ikinci el piyasasına hakim
olmamız. Müşteri buraya
geldiğinde ikinci el ve sıfır ticaretini
aynı anda bitirip gidebiliyor.
Finansman konusunda öz
sermayemiz var. Bunun bir kısmını
sıfıra kaydırdık, açık hesap
çalışmıyoruz. Bizim müşteri ya
peşin alır ya da kredi çekip aracını
alır. Vadeli bir işlemimiz yok.
Sürdürülebilir kazanç elde
edebilmemiz için bu şekilde
çalışmamız önemli” dedi. ■

Cansın Motorlu Araçlar’ın hedefi büyük 
2019 beklentisi 

2019 yılına yönelik bir planlama
yapmanın çok zor olduğunun altını
çizen Ali Can Ünal, “İlk iki ayda stoktaki
araçları satma hedefimiz var. Seçim
sonrasında nasıl bir pazar olacağını
birlikte göreceğiz. Ülkenin ekonomik
durumu ne olursa olsun bizim sabit bir
müşteri portföyümüz var. Araç fiyatları
da arttı, ama pazarın bir parça daha
hareketlenmesi için faizlerin düşmesi
gerekiyor. Biz yine de 2019’un iyi bir yıl
olacağı umudunu taşıyoruz” diye
konuştu.

Satış ve servis birlikte…
Otokar bayiliği sürecinde satışın

yanına satış sonrası süreci de eklemek
istediklerini belirten Ünal, “2019
yılındaki en önemli önceliğimiz bu.
Müşterimize yetkili servis hizmeti de
sunmak istiyoruz. Sadece satış süreci ile
devam etmek mümkün değil.
Müşteriniz sizden yetkili servis olarak
da hizmet bekliyor. Ankara’da şu an iki
yetkili servis var. Sanayi içinde
açacağımız yetkili servis noktası ile bu
sayı üçe çıkacak ve bölgenin önemli bir
ihtiyacını karşılamış olacağız” dedi.

Müşteri bize güveniyor
Ali Can Ünal, babalarının iş

süreçlerine çok müdahalede
bulunmadığını belirterek, “İş
süreçlerimize yönelik yaptığı yorumlar,
durmamız gereken yerde durmamızı ve
düşünmemizi sağlıyor. Babam
tabandan gelmiş, ama kendini çok
geliştirmiş birisi. Hani denilir ya,
‘Edirne’den Kars’a’ diye, Türkiye’nin
her bölgesinde tanınan bir isim.
Türkiye’nin her yerine araç satmış ve
çok önemli bir müşteri portföyü
oluşturmuş. Babamın sayesinde hem
Ahmet Ünal hem de Can Otomotiv
isimleri sektörde kabul gördü ve ikinci
elde çok önemli bir marka haline geldik.
Bu noktaya da bu işin
komisyonculuğunu değil, bilfiil alım
satımını yapılarak geldik. Biz para
verdiğimiz için iyi arabayı alıyoruz ve
satıyoruz. Müşterimiz de ‘Ben arabamı
Can Otomotiv’e verirsem paramı
hemen alırım’ güvenini duyuyor, bize
arabasını teslim ediyor ve parasını
alıyor. Araç almak isteyen de ‘Can
Otomotiv satıyorsa alabilirim’ diye
rahatlıkla satın alıyor. Müşteri bize
güveniyor, biz de o güveni boşa
çıkarmamak için çalışıyoruz. Bizim
ticaretimizde yalan olmaz. Planlanan
ödeme, gününde ve saatinde yapılır.
Ticaret anlayışımız doğruluk ve
dürüstlüktür. Gerisi zaten kendiliğinden
gelir. Bu anlayış olmazsa sektörde
devamlılık mümkün olmaz” dedi. 

Başında duracağımız iş…
Tek işlerinin otomotiv olduğunu

belirten Ali Can Ünal, “Farklı
sektörlerde olma düşüncemiz hiç
olmadı. Bilmediğimiz bir işe
girmiyoruz. Otomotiv alanında başka
bir ilde yapılanma gibi bir planımız da
hiç olmadı, çünkü biz başında
durabileceğimiz bir işi yapmak
istiyoruz” dedi. 

“Babam olmadan olmaz”
Alışveriş sürecinde sadece satış

danışmanları ile ilerlemelerinin
mümkün olmadığını belirten Ali Can
Ünal, “Müşterimiz bizi görmeden
alışveriş yapmıyor. Ben bu işte 15
senedir babamın yanında çalışıyorum
ama yine de müşterilerimizin en az
yüzde 30’u babama danışmak istiyor.
Babamın sesini duymadan, onu
görmeden iş yapmak istemiyorlar.
Müşterilerde son fiyatı Ahmet Ünal’ın
söyleyeceği düşüncesi hâlâ hâkim.
Kısacası babamın belli bir müşteri
kitlesi var, bu yüzden o ticaret babam
olmadan olmaz” dedi.

Kaya Turizm’e 4 Sultan 
“Şu an kendimizi Otokar bayiliğine alıştırmaya

çalışıyoruz” açıklamasını yapan Ali Can Ünal,
“Müşterilerimizle Eylül ayından beri sık sık bir araya
gelmeye özen gösteriyoruz. 3 aylık süreçte piyasa
koşullarına göre iyi sayıda Otokar araç satışı
gerçekleştirdik. Son olarak bölgemizin en önemli
firmaları arasında yer alan, araç kiralama alanında

öğrenci ve personel taşımacılığı ile faaliyet gösteren Kaya
Turizm’e 3 adet Sultan Comfort ve 1 adet Sultan Mega
verdik. Ortalama 150 C plakalı aracı ve 15 bine yakın
kiralamada aracı var. Çok güzel bir işbirliği oldu. Kaya
Turizm, şimdilik Otokar ağırlığı olmayan bir firma, ancak
Otokar yatırımından çok memnun. Zaten Otokar
kullanan bir müşteri daha sonra farklı bir markaya
yönelmiyor. Ayrıca Otokar, ikinci eli de değerini koruyor.
Bu da müşteri için çok önemli bir tercih unsuru oluyor” dedi.

■ Erkan YILMAZ/ ANKARA
Ali Can Ünal

Ahmet Ünal

Erkan Yılmaz, Ahmet Ünal ve Ali Can Ünal’la Ankara’da
Can Otomotiv’de...



Mercedes-Benz Türk; 1996 yılında
kurulan ve başta Avrupa ve Orta
Doğu olmak üzere uluslararası

nakliye alanında hizmet veren Mersin
merkezli Transaktaş Global Lojistik

yetkilileriyle, 10 adet Actros 1845 LS
retarderli aracın teslimatını
gerçekleştirmek üzere Aksaray Kamyon
Fabrikası bünyesinde bulunan Müşteri
Merkezi’nde düzenlediği törende bir

araya geldi. Tamamı Aksaray Kamyon
Fabrikası üretimi olan Actros araçların
teslimatı sebebiyle gerçekleştirilen
törene Mercedes-Benz Türk Kamyon
Filo Satış Grup Müdürü Haluk Burçin
Akı, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii
Koluman Motorlu Araçlar Tarsus
Kamyon Satış Müdürü Yasin Tasasız ve
Transaktaş Global Lojistik Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Aktaş katıldılar.
Mercedes-Benz Türk ile iş ortaklığına
2016 yılında 1 adetlik araç alımı ile
başlayan Transaktaş Global Lojistik,
Mercedes-Benz yıldızı taşıyan 10 adet
yeni aracını uluslararası frigo
taşımacılığında kullanmayı planlıyor.

Haluk Burçin Akı, “Ülkemizde ve
dünyada yoğun ilgi gören Euro 6
motorlu Actros araçlarımızı Transaktaş
Global Lojistik’e teslim ediyoruz. Actros
araçlarımız, standart olarak sunduğu
yüksek performans ve düşük yakıt
ekonomisine ek olarak retarder
donanımına sahip. Bu da yakıt
ekonomisi, güvenlik, konforda artış ve
sürücünün işinin kolaylaşması anlamına
geliyor” dedi.

Ahmet Aktaş da, şirket politikalarının
esasını yüksek kaliteli ve güvenli hizmet
sağlayarak nakliye sektörünün
standartlarını yükseltmek
oluşturduğunu ifade etti. ■

Mercedes-Benz Türk, Aksaray
Kamyon Fabrikası’nda düzenlenen
törenle Günsaldı Gübre’ye 25 adet
Mercedes-Benz Actros 1845 LS
aracın teslim edildi.

Tamamı Aksaray Kamyon Fabrikası
üretimi olan 25 adet Mercedes-
Benz yıldızlı araç, uluslararası kuru

yük ve gıda taşımacılığında kullanılacak.
2019 yılına hızlı bir başlangıç yapan

Mercedes-Benz Türk, Günsaldı Gübre’ye
gerçekleştirdiği satış ile birlikte yılın ilk
filo teslimatına imza attı. 

Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray
Kamyon Fabrikası Müşteri Merkezi’nde
gerçekleştirilen teslimat törenine
Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış
Grup Müdürü Haluk Burçin Akı, Satış
Operasyonları Grup Müdürü Tolga
Bilgisu, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii
Mengerler Adana Genel Müdürü

Süleyman Emen, Kamyon Satış Müdürü
Cemal Arslantaş, Günsaldı Gübre
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Günsaldı
ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Günsaldı
katıldılar. Günsaldı Gübre, Mercedes-
Benz yıldızı taşıyan 25 adet yeni aracını
ağırlıklı olarak uluslararası kuru ve yüklü
gıda taşımacılığında kullanacak. 

Hızlı başlangıç 
Mercedes-Benz Türk Filo Satış Grup

Müdürü Haluk Burçin Akı, “2019 yılına
hızlı giriyoruz ve 2011 yılında iş
ortaklığımızın başladığı, Günsaldı
Gübre’ye 25 adet Actros 1845 LS
retarderli aracımızı gururla teslim
ediyoruz. Euro 6 motora sahip Actros
araçlarımızı 2016 yılından beri teslimat
törenimizi gerçekleştirdiğimiz Aksaray
Kamyon Fabrikamızda üretiyor; hem iç
pazara hem de yurtdışı pazarlarına
sunuyoruz. Mercedes-Benz Actros
araçlarımız sahip olduğu Euro 6 motoru

ve bununla uyumlu Mercedes-Benz’e
özgü 12 ileri 4 geri ağır nakliye şanzımanı
PowerShift-3 ve aksıyla önemli ölçüde
yakıt tasarrufu sağlıyor ve aynı zamanda
konfor, güvenlik ve tasarımıyla ağır
vasıta kullanıcılarının ihtiyaçlarına yanıt
veriyor” dedi.

Actros doğru araç 
Günsaldı Gübre Yönetim Kurulu

Başkanı Yusuf Günsaldı da,
“İhtiyaçlarımız doğrultusunda geniş
portföyündeki doğru araçlar ile bizleri
buluşturan Mercedes-Benz Türk’e,
satışın gerçekleşmesindeki katkılarından
dolayı Mercedes-Benz Türk Yetkili
Bayileri Mengerler Adana, Koluman
Tarsus ve Hasmer’e teşekkür ederim. Her
şirket gibi bizim de araç alımı yaparken
göz önünde bulundurduğumuz en
önemli özellikler arasında araçların
sunduğu performans, yakıt tasarrufu,
güvenlik ve konfor donanımlarına ek
olarak markanın sunduğu yaygın yetkili
servis ağı ve piyasanın araçlar ile ilgili
verdiği geri bildirimler bulunuyor” diye
konuştu. ■
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Dunyası
Lojistik

Tedarik zinciri hizmetlerinin global sağlayıcısı ve
otomotiv lojistiğinde hizmet veren GEFCO Grubu ve
İspanya'da multimodal lojistik hizmetlerinde önemli

bir oyuncu olan BERGÉ’nin ortaklığının yarı yarıya sahip
olduğu BERGE GEFCO S.L. şirketi (www.berge-gefco.com),
müşteri tekliflerini ve yeni hizmetlerini geliştirmek için
güçlerini İspanyol pazarında birleştirmek üzere Avrupa
Birliği’nden yasal onay aldı. Her iki grup arasındaki anlaşma
onaylandıktan sonra, şirket 2 Ocak 2019’dan itibaren
faaliyete geçti. Bu birleşmeyle şirket, İspanya nihai araç
lojistik pazarında dinamik bir pazar lideri olacak. 

Komisyonun iki otomotiv lojistik devinin ortak
girişimini onaylamasından birkaç gün sonra duyurulan
anlaşmayla; BERGE GEFCO firması, 120 bin araç
stoklanabilecek 3 milyon metrekarelik stok alanının yanı
sıra 700 kamyon filosu, 100 araç vagonu ve 40 bin metrekare
atölye alanı sunacak. ■

Borusan Lojistik
şirketinin Lojistik
Hizmetleri’nden

sorumlu Genel
Müdürlük pozisyonuna
16 Ocak 2018 itibariyle
Mehmet Kalay atandı.
Kariyerine Beko
Elektronik’te başlayan
Mehmet Kalay, ABD’de
inovatif operasyonel
stratejiler konusunda
uzmanlaşmış bir
yönetim danışmanlık
firması olan PRTM’de müşterilerin inovasyon, tedarik
zinciri stratejilerinin geliştirilmesi ve transformasyonu
çalışmalarında liderlik yaptı. 2003 – 2006 yılları arasında
ABD kökenli PTC firmasında Avrupa Bölgesi Yönetim
Danışmanlığı Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği
bölümünden mezun olan Kalay, Boğaziçi Üniversitesi’nde
Makine Mühendisliği Yüksek Lisansını, Carnegie Mellon
Üniversitesi’nde MBA eğitimini, tamamladı. ■

Yarım asra yaklaşan köklü geçmişi
ile gıda sektörünün önemli marka-
larından Toru Un, 15 adet MAN
TGS 18.460 çekici aldı.

Toru Un’un Bandırma’daki
tesislerinde gerçekleştirilen
teslimat töreni, Toru Un AŞ

Yönetim Kurulu Başkanı Ata Toru, şirket
yetkilileri Efe Toru, Ece Toru ve Emre
Toru’nun ev sahipliğinde gerçekleşti.
Törende MAN Kamyon ve Otobüs
Ticaret AŞ Bölge Satış Koordinatörü Ataç
Şeran’nın yanı sıra Lokman Koçaslan
Otomotiv adına Genel Müdür Cüneyt
Ergün, Şube Müdürü Müjdat Aras, Satış
Danışmanları Ahmet Fidan ve Onur
Kümüş ile Kurumsal İletişim Sorumlusu
Ozan Birim de hazır bulundu. 

Ata Toru, “15 araçlık yeni yatırım
tercihimizde MAN markasını
seçmemizin en büyük nedenleri; Alman
teknolojisinin getirdiği üstün özellikleri,
mühendisliği, güçlü yapısı ve elbette
yakıt tasarrufu oldu. Türkiye’nin her
noktasına dağıtım yapan bir şirketiz.
Dolayısıyla bunca kilometre yol yapacak

araçlarımızı tercih ederken de en iyisini
seçmeliydik. Satış Sonrası Hizmetlerde
sunulan bakım paketleri incelendiğinde
de, ileriye dönük önemli ekonomik
avantajlar bulunuyor” dedi. 

Ataç Şeran da MAN’ın üstün nitelikli

araçları ile olduğu gibi sunduğu satış
sonrası hizmetler avantajı ile de
müşterilerinin her açıdan yanında
olduğunu vurgulayarak, “Araçlarımızın
üstün özellikleri, sunduğumuz rekabetçi
Satış Sonrası Hizmetler, zengin bakım
paketleri ve uzatılmış garanti
avantajlarıyla da destekleniyor. Sonuç
olarak ‘Yaşam Boyu İş Ortaklarımız’
olarak gördüğümüz müşterilerimizin,
araçlarımızdan her açıdan sürdürülebilir
bir performans elde etmesi bizler için
çok önemli” diye konuştu.  ■

Filosunun yüzde altmıştan
fazlası Renault Trucks
çekicilerden oluşan

Denizli’nin önde gelen lojistik
firmalarından DENKO
Uluslararası Nakliyat, 8 adet T
460 4x2 ADR’li Euro 6 çekici ile
araç parkını geliştirdi.  

DENKO Yönetim Kurulu
Başkanı Uğur Erdoğan ve Oğuz
Erdoğan ile Renault Trucks
Türkiye Başkanı Sebastien
Delepine, Satış Direktörü Ömer
Bursalıoğlu, Ege Bölge Müdürü
Tolga Aykaç, Özmutlubaş
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Mutlubaş, Bölge Satış
Yöneticileri Mehmet Aydın ve
Mustafa Karabulut katıldığı
teslimat töreninde, Uğur
Erdoğan, “İthalat ve ihracat
dengelerinin değişkenliği,
Avrupa’da otoban ücretlerine

yapılan fiyat artışları,
sürücülerin vize alırken
yaşadıkları sorunlar gibi birçok
faktör, lojistik operasyonlarını
olumsuz etkileyebiliyor. Yıl
sonunda başlayan ÖTV ve KDV
indirimleri, lojistik firmalarının
yatırımlarında biraz olsun nefes
almasını sağladı. Biz de bu
durumdan faydalanarak yeni
araç alımları yaptık ve yine
Renault Trucks araçları tercih
ettik” dedi. 

Renault Trucks Türkiye
Başkanı Sebastien Delepine, “T
serisi çekicilerimiz, yakıt
tasarrufu ve performansları ile
segmentinde lider araçlar. Bu
çekiciler, gelişmiş özellikleri ve
konforu ile lojistik firmalarının
üzerinden büyük yük alıyorlar”
diye konuştu. ■

Ülkemizin bulunduğu jeopolitik konum açısından dünyanın en
önemli lojistik merkezlerinden biri olması nedeni ile
taşımacılık, depolama, dağıtım, gümrükleme, paketleme,

Günsaldı Gübre 25 Actros aldı

Borusan Lojistik üst yönetiminde atama

Mehmet Kalay Genel Müdür oldu

İspanya’da firma kuracaklar

GEFCO ve
BERGE 
anlaşma
imzaladı

Toru Un, yeni filo yatırımında 

MAN TGS çekicileri tercih etti

Denko Nakli�yat 
Renault Trucks T Seri�si�ni� terci�h etti�

Transaktaş Global Lojistik 

Yine “Mercedes-Benz” aldı

Üniversiteler Arası Lojistik Yarışması Başlıyor!

sigorta ve ilgili diğer faaliyetlerin
bütünleşik bir şekilde
gerçekleştirildiği lojistik sektörü,
her geçen gün daha çok ve
nitelikli insan kaynağına ihtiyaç
duyuyor. 16 yıldır lojistik zeka,
ekip çalışması, proje yönetimi
gibi pek çok donanıma hakim
olmayı gerektiren lojistik
sektörünü yakından tanıma ve
analiz etme imkanı sunan
Lojistik Vaka Yarışması,
öğrencileri yarışmaya davet
ediyor. 

Mars Logistics'in ana
sponsorluğunda LODER
tarafından düzenlenen Lojistik
Vaka Yarışması kapsamında
ekipler, üçerli gruplar halinde 3
ayrı kategoride yarışıyorlar.
Ekiplerin verilen vaka üzerine
hazırlayacağı çözümler; LODER

tarafından belirlenen jüri
üyelerince değerlendiriliyor ve
bu değerlendirme sonucunda
dereceye giren öğrencilere para
ödülü veriliyor.

Üniversite öğrencilerine,
yaratıcı lojistik çözümleriyle
takım halinde yarışarak hem
ödüller kazanma hem de
Lojistik ve Tedarik Zinciri
Yönetimi alanında kariyerlerine
yön vermelerini sağlayacak bir
bakış açışı kazanma imkanı
sunan Lojistik Vaka
Yarışması’nın son başvuru
tarihi 31 Ocak 2019. ■

Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2019
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