
İstanbul ile İzmir arasında
8,5 saati bulan seyahat
süresini 3,5 saate düşüren

ve tümüyle yap-işlet-devret
modeliyle yapılan otoyolun
192 kilometrelik kesimi,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

katıldığı törenle açıldı.
Mevcut 515 kilometreyi

426 kilometreye düşüren,
İstanbul-İzmir Otoyolu ile
İstanbul'dan İzmir'e 3,5
saatte ulaşma imkanı
olacak.SEKTORE AGIR FATURA

İnsanoğlu olarak biz
en iyi neyi yönettik?
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Otoyollar ve
köprüler lüks haline
geldi 

3’te

Yavuz Sultan Selim Köprüsü
açıldığı günden beri hem daha
fazla km, hem de daha yüksek

ücret ödemekten şikayet eden
otobüsçüler, şimdi de İstanbul-İzmir
Otoyolu’nun açılmasıyla
karşılaştıkları yüksek ücretin şokunu
yaşıyor. 

Otobüsçüye cehennem
olmasın 
TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı
Sektör Meclisi Başkanı Mustafa
Yıldırım: Otobüs işletmeciliği bu
otoyol ve köprülerin maliyet yükünü
kaldıramaz. Tek dingilli arabalarda
205 lira, çift dingilli arabalarda 285
lira, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü
de ilave ettiğinizde İzmir’e tek
dingilli arabaların gidiş-dönüş yol
masrafı 1040 lira, çift dingilli
arabaların 1380 lira. Bu kabul
edilebilir bir durum değil. Bu
maliyetlerle kazaları ve
sosyoekonomik çöküntüleri
önleyemezsiniz, sürücülere verecek
paranız kalmaz. Bu yolları
otobüsçüye cehennem yapmasınlar.
Bu paralar ödenebilir miktarlar değil. 

3’üncü köprü zaten
belimizi kırdı 
TOFED Başkanı Birol Özcan:
İstanbul-İzmir yolunda dile getirilen
maliyetleri otobüsçü kaldıramaz.
Üstelik otoyolların ücretleri de her yıl
kurlara göre yeniden düzenlenecek.
Kurlar arttıkça bizim otoyol
maliyetlerimiz de artmaya devam
edecek. Zaten Yavuz Sultan Selim
Köprüsü belimizi kırdı. Bu şartlarda
otoyol ve köprü ücretlerini ödemek
mümkün değil. Otobüsçü ya bunu
bilet fiyatlarına yansıtacak şekilde
ekspres seferler koyacak ya da eski
yolu kullanmayı tercih edecek. ■

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

● Şehirlerarası karayolu yolcu taşımacılığı sektörü, otoyol ve köprülerin
getirdiği ağır maliyetlerin yükünü kaldırmakta zorlanıyor.  
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El birliğiyle,
birlikte...

Korkut
Akın

4 Ağustos’ta hizmete açılan İstanbul-İzmir Otoyolu’nda otobüsçüler ücretlere tepkili 
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Bir yılı aşkın süredir
örgütlenme çalış-
maları sürdürülen

Tüm Servisçiler Federas-
yonu kuruldu. Kurucu
Başkanlığını Dr. Hakan
Orduhan’ın yaptığı fede-
rasyonun amacı, servis dünyasını bağımsız bir şemsiye altında toplayarak, ülke
genelindeki tüm servisçilerin sorunlarına yönelik ortak çözümler üretmek. 

Servisçilerin federasyonu
TÜSFED
kuruldu 

Hakan
Orduhan

İstasyonlarda satılan
kötü akaryakıta dikkat 

Müşterimizin her
zaman yanında
olmak, en iyi, en

güvenilir hizmeti sunmak
öncelikli hedefimiz. Faali-
yet alanlarımızdan kâr gö-
zetmediğimiz iki bölüm
mevcut. Bunlardan birin-
cisi ikinci el satışlarımız.
Bu satışları kar gözetme-
den yapmaktayız. Diğeri
de müşteriye önemli
avantajlar sunan bakım
paketlerimiz. Özellikle
merkezimiz Almanya’dan

bakım paketleri konu-
sunda “Kâr etmeyin” bas-
kısı var. Mantık şu: “Eğer
bu satışlardan kâr ediyor-
san müşterine ve satışa
gerekli desteği sağlayama-
mışsın, bunu düzelt” .
Şunu da gururla söylemek
istiyorum: Bakım paketle-
rini ve bakım paketi man-
tığını Türkiye’de ilk ortaya
atan MAN’dır. Henüz kav-
ramlar dahi oturmamış-
ken bunun öncülüğünü
MAN yaptı.

Yollarımızda 216.453 otobüs, 
490.423 minibüs, 

845.931 kamyon var

MAN sezonda da Teslimatlara devam ediyor

Özlem Diyarbakır ve Çankırı Özlem
lolarına MAN Lion’s Coach 

40 Otokar KENT otobüs

Malta'yaMalta'ya

40 Otokar KENT otobüs

Ford Otosan’dan önemli hamle…

Yollarımızda 216.453 otobüs, 
490.423 minibüs, 

845.931 kamyon var

Ağır ticari şanzıman
test odaları devrede 

Vize Serbestisi 
İhracatı Hızlandıracak

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret AŞ İkinci El Direktörü Aydın Yumrukçal:

İki�nci� El Satışları ve Bakım 
Paketleri� 

Kâr gözetmediğimiz iki alan var: 

Aydın
Yumrukçal

Erkan
Yılmaz

Otobüs yangınlarına çözüm arayışı 
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Otobüs Yangınları
Nasıl Önleni�r?

Alpay Lök
Mak. Y. Müh. 19
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İstanbul-İzmir Otoyolu
açıldı

Tırsan Adapazarı Kampüsü 

Üretimde 
teknoloji 
üssü oldu 16’da

İstanbul Otogarı otoparkları
İSPARK'a devredildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
devraldığı İstanbul Otogarı'ndaki
otopark alanlarının işletmesini
İSPARK'a verdi

8Ağustos Perşembe günü İstanbul Otogarı’na
gelen Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan

Canbaba, , otogarın park alanlarının tahliye ka-
rarını Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. ile Ulus-
lararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler
Derneği yetkililerine iletip devir işlemlerini baş-
lattı. Devir işlemlerinin ardından İBB ekipleri,
otogarın kontrol noktalarındaki gişeleri, bari-
yerleri ve diğer ekipmanları sökerek, otopark
alanlarının işletmesini devralan İSPARK'ın
ekipmanlarını yerleştirmeye başladı.

Kaymakam Osman Aslan Canbaba, yeni
uygulamanın ülkeye ve İstanbul'a hayırlı olma-
sını diledi. Canbaba, otobüs işletmelerinin ça-
lışmalarına devam ettiğini aktararak,
kendilerinden sadece otopark alanlarının tesli-
minin istendiğini anlattı. Bu arada, polis ekip-
leri devir teslim sırasında otogarda güvenlik
önlemi aldı. ■
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Ağustos, özellikle son gidişlerin ve
dönüşlerin başladığı bir ay, yoğun bir
sezon yaşıyoruz. Bayram da

eklenince yolculuk talepleri ciddi bir şekilde
arttı.  Firmalarımız D2-B2 yetki
belgelerinden kiraladıkları araçlarla ilave
seferler düzenliyor. Yaklaşık 10-12 bin ek
sefer yapma imkanı olacak. Tabii, bayramın
9 gün olmaması, özellikle kamu ve bankalar
gibi şirketlerde çalışanlar için bayram tatilini
kısalttı. Ama bu şekilde belki daha farklı bir
hareketlilik olacak. Kimi daha kısa tatil
yapacak, kimi tatilini uzatıp daha sonra
dönecek. 

Firmalara ve kaptanlara 
Otobüs firmalarımızın, kaptanlarımızın

dikkatli olmaları çok önemli. Son iki
bayramdır ‘kaza olmadı’ diyeceğimiz bir
dönem yaşadık. Her şeyi devletten
beklemeden, firmaların kaptanların
dinlenmiş olmalarına, otobüs bakımlarının
yapılmış olmasına bakmaları gerekiyor.
Sürücülerimizin de trafik kurallarına
uymaları lazım.

İstanbul-İzmir Otoyolu 
Bütün vatandaşlarımıza iyi bayramlar

dileyerek, İstanbul –İzmir Otoyoluna
değinmek istiyorum. Son 15 yılda çok ciddi
yatırımlar yapıldı. Bölünmüş yolların
getirdiği konfor ve zaman avantajları otobüs
yolculuklarını cazip hale getirdi. İstanbul-
İzmir Otoyolu’nun yapımı, Osmangazi
Köprüsü, Manisa Tüneli ile İzmir
yolculukları otobüsle keyfe dönüştü. Başta
Sayın Cumhurbaşkanı, Ulaştırma Bakanı’na,
Sayın Binali Yıldırım’a ve emeği geçen,
katkısı olan herkese ayrı ayrı teşekkür
ediyoruz. Ancak aynı karar vericilerden bir
de şunu bekliyoruz... Otobüs işletmeciliği bu
otoyol ve köprülerin maliyet yükünü
kaldıramaz. Tek dingilli arabalarda 205 lira,
çift dingilli arabalarda 285 lira, Yavuz Sultan
Selim Köprüsü’nü de ilave ettiğinizde İzmir’e
tek dingilli arabaların gidiş-dönüş yol masrafı
1040 lira, çift dingilli arabaların 1380 lira.
Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu
maliyetlerle kazaları önleyemezsiniz,

sosyoekonomik çöküntüleri önleyemezsiniz,
sürücülere verecek paranız kalmaz. Ağır
çalışma şartları beraberinde gelir. Bir seferde
1380 lira ödeyen bir otobüs yola ve
köprülere yaklaşık 40 bin lira kadar
ödeyecek. Böyle bir para yok.

Yollar cehennem olmasın
Otobüsler toplu taşıma yapıyor.

Dünyanın her yerinde otobüslerin geçiş
önceliği var, kolaylıklar var. Almanya başta
olmak üzere, otobüsler toplu taşıma yaptığı
için otoyolları para ödemeden kullanıyor.
Sektör mensuplarımızın “İstanbul-İzmir
Otoyolu’nu protesto edelim, bu yoldan
geçmeyelim” yönündeki söylemleri dile
getirdiklerini duyuyorum. Ancak bu tepki
erken olur, biz görüşmeleri yapalım diyoruz.
Bu yolları otobüsçüye cehennem
yapmasınlar. Bu paralar ödenebilir miktarlar
değildir. İki sene önce Osmangazi Köprüsü
105 lira idi. Şu anda 285 lira. Bu kabul
edilebilir değil. Bu otoyollara zaten geçiş
garantisi veriliyor.

Bu ücretlerle bu yollar
kullanılamaz

Bu yollar tercih edilmeyecekse
yapılmasının ne anlamı var? Bu otoyol ve
köprülerin maliyetini bilet fiyatlarına da
yansıtmamız mümkün değil, hele bu
ekonomik koşullarla. Zam yapmamız
yolculuk talebini öldürmek anlamına
gelecektir. Özel otomobiller için de pahalı
olan bu yollarda insanlar toplu taşımaya
yönelecek, siz de zam yapacaksınız... O
zaman seyahat isteği kalmayacak. Bu
yolların kullanımı düştüğünde devletin
ödeyeceği para artacak, açık büyüyecek. Bu
yolları ben kullandım, hakikaten çok güzel.
Bu yolları seyahat ederken cennet, para
öderken cehennem haline getirmeyelim.
Otobüsçüler başka yola gitmesin, kazalar da
azalmışken bu yolları kullanalım. 

İkinci baharı yaşayacak denirken,
otobüsçüler baharı görmeden sonbaharı,
hatta kışı yaşamaya başladı. Otobüsçülerin
bu yolu kullanmaları için teşvik edecek bir

fiyatlandırma oluşturulsun. Bir seferde 10
yolcunun parasını otoyola verdiğinde, şoföre
verecek para kalmaz. Aracına bakım
yapacak parası olmaz. Otobüsler yanar da,
kazalar da olur. Şoförler dinlenemez. Birçok
sosyoekonomik çöküntü yaşanır. Biz yapılan
yollar için teşekkür ediyoruz. Ancak bu
yolların maliyetini zamana yaymak, işletme
süresini uzatmak da çözüm olabilir. Buradan
tüm karar vericilere sesleniyoruz. Otobüs
toplu taşıma aracıdır ve desteklenmelidir.

Otobüs yangınları
Otobüs yangınları ile son üç dört yıldır

karşılaşmıyorduk. 10 numara yağ kullanımı
denetimlerle gündemden düştü derken, şu
son ölümlü otobüs yangının nedenine dair
bilirkişi raporu açıklanmadı. Kahve
makinesinden olduğu söyleniyor. Herkesin
elini taşın altına koyması lazım. Bayramdan
sonra tüm tarafların katılacağı bir toplantı
yapılması konusunda çalışma yürüteceğiz.
Personelin acil durumlarda neler yapmaları
gerektiği konusunda ciddi bir eğitime ihtiyacı
var. Yolcuların da eğitilmesi gerekiyor. Her
seferde acil durumlarda neler yapılması
gerektiği, uçakta olduğu gibi anlatılabilir.
Üretici firmalar da yangın sırasında kapıların
otomatik olarak açılması için çalışma
yapmalılar. Sol tarafta tahliye kapıları olabilir.
Yolcuların hızlı bir şekilde tahliye edileceği
tahliye camının olması da bir çözüm olabilir.
Otobüs kaptanlarına ve araç personeline ilk
yardım eğitimleri verilmesi ve onların özlük
haklarının da yükseltilmesi, layık olduğu
maaşları alması gerekiyor. Sıcak ikramların
kaldırılması konuşuluyor. Bunu bir
zorunluluk haline getirme çabası doğru
değil. İsteyen kaldırsın, ama bu hizmeti
vermek isteyen de versin. Çözüm doğru
yolları bulmak. Bayramdan sonra Sanayi
Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı
ve Ulaştırma Bakanı ile bir araya gelerek bu
sorunların çözümüne yönelik taleplerimizi
ileteceğiz.

Bayramınızı tebrik ediyor, hayırlı
yolculuklar diliyorum. ■�

Mustafa
Yıldırım

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı
Sektör Meclis Başkanı

my@tasimadunyasi.com

Meslektaşlarımız ve taşımacılara hizmet veren 

kamu çalışanlarımız ile sayın yolcularımızın 

Kurban Bayramı’nı kutlar, sağlık, 

mutluluk ve esenlikler dileriz. 

Turizm Taşımacıları Derneği
Yönetim Kurulu Adına

Sümer YIĞCI 
Başkan

Tüm Otobüsçüler Federasyonu
Yönetim Kurulu Adına

Mustafa YILDIRIM
Başkan

Otobüsçü otoyol ve
köprü yükünü

kaldıramaz
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu
Genel Sekreteri

mevlut.ilgin@tasimadunyasi.com

Mevlüt 
İlgin

Otoyollar ve köprüler 
lüks haline geldi 

4Ağustos Pazar günü
sektörümüz için çok
önemli bir yatırım olan bir

açılış gerçekleştirildi: İstanbul-
İzmir Otoyolu... Biz 3’üncü
köprü ve Osmangazi Köprüsü ve
çevre yolu yatırımlarını da
takdirle karşıladık. Ancak yeni
otoyol yatırımlarının otobüs
sektörüne getirdiği maliyet
yükünün de tekrar masaya
yatırılması gerekiyor. 

Tüm dünyada, otobüsle
taşımacılık toplu taşıma sınıfında
görülüyor ve toplu taşımanın
ekonomiye, çevreye ve trafik
güvenliğine sağladığı katkılar
nedeniyle teşvik ve destekler
sunuluyor. AB ülkelerinde
otobüsler otoyol ücreti
ödemiyorlar. 

Köprüler ve otoyollar süreyi
kısaltmak, maliyeti düşürmek
için yapılır. Ancak şu an
İstanbul-İzmir otoyolu süreyi
azaltırken, 3’üncü köprü süreyi
uzatıyor, maliyetleri de
büyütüyor. 

Şu an yeni otoyollar ve
köprüler otobüsçüye çok ağır
maliyetler getirdi. Otobüsçü için
bu yollar, köprüler lüks haline
geldi. 

Otobüs yangınları 
Son günlerde peş peşe

yaşanan otobüs yangınları bu
konuda acil çözümler
üretilmesinin gerekliliğini de
hem kamuya hem sektöre hem
de araç üreticilerine gösterdi. 

Otobüs yangınları ile ilgili
bizim daha önce de dile
getirdiğimiz yurtdışı ve yurtiçi
pazarlarda üretilen otobüslerin
farklılığı konusu oldu. 2008’den
itibaren yürüttüğümüz çalışmalar
sonrasında otobüs yangınları
noktasında alarm zorunluluğu
getirildi. Ancak yangın söndürme
sistemleri, isteğe bağlı olarak
kaldı. Bu sistemlerin araçlara
takılmasının zorunlu olmasını ve
eski araçlara da takılmasını talep
ettik. Bu sistemin bulunmadığı
araçların ağır kusurlu olarak
değerlendirilmesini, kurulmadığı
sürece de muayeneden
geçirilmemesini talep ettik. Bir
diğer talebimiz de otobüslerde
fabrika çıkışı sonrasında
tadilatların yapılması istenen
değişikliklerin sipariş sırasında
yapılması gerektiği konusu. Biz
koltuk arkası ekranların da artık
sektör için çok gerekli bir unsur
olmadığına inanıyoruz, ama
bunun da olacaksa fabrika
çıkışında olması gerektiğine
inanıyoruz. 

Bayramınız bereketli ve
hayırlı olsun. ■

Taşıma güvenliği
önceliğimizdir!
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Bir yılı aşkın süredir
örgütlenme çalışmaları
sürdürülen Tüm
Servisçiler Federasyonu
kuruldu. Kurucu
Başkanlığını Dr. Hakan
Orduhan’ın yaptığı
federasyonun amacı,
servis dünyasını
bağımsız bir şemsiye
altında toplayarak, ülke
genelindeki tüm
servisçilerin
sorunlarına yönelik
ortak çözümler
üretmek. 

Daha önceki yıllarda İSTAB
Başkanlığı yapan ve İTO
Yönetim Kurulu Üyeliği

görevlerindebulunan Dr. Hakan
Orduhan ile 20 Temmuz Cumartesi
günü Cemile Sultan Korusu’nda
gerçekleştirilen çalıştay sonrasında
bir araya geldik ve servisçilerin yeni
federasyon oluşumunu
konuştuk.Orduhan, TÜSFED ile ilgili
yürüttükleri çalışmaları ve hedefleri
ilk kez Taşıma Dünyası aracılığı ile
sektörle paylaştı. 

Kalbim sektör için
atıyor 

Çok yorucu bir sürecin ardından
dinlenerek servis sektörü için
yeniden çalışmalara başladığını
açıklayan Dr. Hakan Orduhan,
“Kalbim yine sektör için atıyor.Artık
ticari kaygı olmadan makro düşünce
yapısı ile sadece İstanbul’a yönelik
değil, Türkiye’deki tüm servisçiler
için örgütlendik ve Tüm Servisçiler
Federasyonu (TÜSFED) kuruldu”
dedi. 

Hedef 81 il derneği
Dr. Hakan Orduhan, TÜSFED ile

ilgili açıklamaları yapmak için 1,5 yıl
bekleme nedenini şu şekilde
açıkladı: “Örgütlenme sürecindeki
ilk etabı tamamlamak istedik. Şu
anda İstanbul, İzmir, Ankara,
Kocaeli, Sivas, Manisa, Adana
dernekleri federasyona üye. Mersin
Malatya Tokat Samsun Trabzon
Antalya dernekleri kuruluş
aşamalarını tamamlamak üzereler.
İlk hamlemiz Türkiye adını almak.
2020 yılına girerken
federasyonumuzun üye sayısını 25’e
ulaştırmak istiyoruz. Daha sonraki
hedefimiz 81 ilin üyesi olduğu bir
federasyon olmak. Bu olduğunda da
TÜSFED,  yolcu taşımacılığı alanının

en güçlü federasyonlarından biri
haline gelecek.” 

Servisçinin kazanımını
samimiyetle isteyen her kuruluşun
yanındayız.

Servis dünyası için hizmet
verenplatformlarla, derneklerle,
esnaf odalarıyla, ticaret odalarıyla
tüm kuruluşlarla barışık el ele kol
kola yürüyeceğiz. Yeterki istekler
samimi ve servisçinin çıkarına,
sektörün düzenli çalışmasına
hizmet etsin. 

Ticari kaygılarla sorun
çözülmez

Dr. Hakan Orduhan, federasyon
oluşumunun nedenlerini ve
faydalarını şu şekilde açıkladı: Servis
sektörünün her aşamasında
bulundum. Bu işi direksiyon
başında da masa başında da yaptım.
Birçok sivil toplum kuruluşunda
sektörü temsil ettim. Ama gördük ki,
servis sektörü aktif servis
taşımacılığı yapan üyeler bazında
oluştuğunda, hele hele firma sahibi
düzeyinde yönetildiğinde ticari
kaygı ve korku oluşuyor, doğal
olarak. Bunu öne çıkarmasalar
dabaşkanlar kendi firmalarına ve
temsil ettikleri dernek ve oluşumlara
ticari bir zarar gelebilmesi riski ile
daha temkinlidavranıyor vebazı
sorunları dile getirmedenüstü kapalı
geçiyorlar.Bu da
sektörünsorunlarının yeterince dile
getirilmesini ve paylaşılmasını
engelliyor.Buna örnek gösterirsek;
servis sektörününmevzuatlarla ilgili
yaşadıkları sorunlardaderneklerin
veya ticaret odasının açmış olduğu
kayda değer bir dava yok.Oysa servis
sektörünün birçok sorunu dava
yönüyle de halledilmeyi bekliyor.
Odalar ve dernekler haksızdır
demiyorum,haklı gerekçelerle bu

konulardan kesinlikle kaçınıyorlar.
Hepsinin başında ticari ve siyasi
kaygısı olan yöneticiler var. Maalesef
düzen böyle. Bu yanlış bir düzen
değil, düzenin oluşumu böyle. Servis
sektörü, sorunlarını öncelikle
diyalog yolu ile ama yeri geldiğinde
yargı yolu ile yeri gediğinde sesini
yükselterek çözemiyor. Siyasi kaygı
ile de çözülemiyor. Zaman zaman
ticari baskı ve siyasi baskılarla servis
sektörüyle temsil edildiği her
zeminde üzerine basılıyorve sesi
kesiliyor.”

300 bin civarında
servisçi var 

Servis sektörünün çok büyük bir
sektör olduğunu, sektör
mensuplarının da bu büyüklüğün
farkında olmadığını belirten
Dr.Hakan Orduhan, “servis dünyası
büyüklüğünün rakamsal boyutunun
ve neler getireceğinin henüz
farkında değil. Şu anda ‘Türkiye’de
servis sektörü kaç kişidir’ diye
sorulsa bunun cevabını idare de
bilmiyorservis sektörü de bilmiyor.
Ne kadar büyük olursanız olun
kontrol edilemiyen güç güç değildir.
İşte servis dünyası tam da bunu
yaşıyor. Federasyonla,bir gün
gelecek servis sektörü şu adette
diyebileceğiz. Geleceğe de bir ışık
tutmak için söylüyorum:Türkiye’de
köylerden taşımalı eğitimden tutun
da, il merkezlerinde, ilçelerde
topladığınızda 300 bin dolayında bir
servis sektöründen söz
ediyoruz.Bunun aile etkisini
düşündüğümüzde 1 milyon kişiye
dokunan sesininve sorunlarının
duyurulması gereken müthiş bir
potansiyel var. Eğer bu güç tek sese
çevrilebilirse halledilmeyecek hiçbir
sorunu kalmaz.

Potansiyelimiz öne
çıkamadı

Bu potansiyel biraz önce
dediğim nedenlerden dolayı hep
öteleniyor. Servis sektörü iyi lobi
yapamıyor. Çünkü tek bir müstakil
çatı altında toplanamamış. Bu
konuda derneklerde yaptırım
imkanı olmadığı için, temsilde de
maddi imkansızlıklar ile birlikte
kişilerin ticari oluşumların başında
olmaları nedeniyle sesleri cılız
kalıyor.Ticaret odasında meslek
komiteleri üye yapısı karma gruplar
şeklinde olduğu için sorunlara
odaklanma da  zayıf kalıyorlar.
Özellikle Anadolu’da ticaret
odalarında servisçiler çeşitli meslek
gruplarından oluşan komitelerin
içinde yer alıyorlar. Komitelerin
başka başka sorunları ve üyeleri
olduğu için servis sektörünün
sorununu birbütün olarak ele alıp
ilgilenemiyorlar. Esnaf odaları da
sorunlarla ilgili yargıyaveya idarenin
üzerine cesurca gidemiyorlar bağlı
bulundukları üst kuruldan izin
alamıyorlar. Yargıya gitmek
istediklerinde tepe kuruluşları
tarafından engellemelerle
karşılaşıyorlar. Esnaf odalarının
başkanlarının hepsi iyi işler yapmak
istiyor ancak siyasi baskı, ticari
baskı, mahalle baskısı ve koltuk
kaygısı nedeniyle geri durmak
zorunda kalıyorlar.Burada
Federasyonun farkı,  yönetimi
dernek ve tüzel kişilerden oluştuğu
için ve federasyonun başında,
benim de servis sektöründe
herhangi bir ticari ilişkim olmadığı
için çok daha rahat,ve her zeminde,
gerektiğinde yasal şekilde hakları
arayıp dile getirilebilecek bir oluşum
var.” dedi.

Kamu da olumlu
bakıyor 

Federasyon yapılanmasına
yönelik kamudan da olumlu geri
dönüşler aldıklarını belirten
Dr.Hakan Orduhan, “Türkiye’deki
servis sektörünün tek çatı altında da
ifade edilebilecek olması kamuyu
mutlu ediyor. Alınacak bir karara her
ildeki servis sektörünün nasıl
bakacağının aktarılması da önemli
bir kazanım olacak” diye konuştu.

Federasyonun
servisçiye kazanımı

Hakan Orduhan, federasyonun
kurumlarla yapacağı anlaşmaların
servisçinin maliyetlerinin aşağıya
çekilmesini de sağlayacağını belirtti:
“Federasyon sayesinde güçlü satın
almalarla servisçi esnafına, taşımacı
şirketlere kazanımlar sağlayacağız.
Sigortadan akaryakıta, lastiktenaraç
alımına kullandığı tüm malzemeleri
uygun koşullarla satın
almalarınıimkanlı kılarak maliyetler
altında ezilen servisçinin nefes
almasını sağlayacak çalışmalar
yapacağız” dedi. ■

81 ilde örgütlenme hedefiyle

Servisçilerin federasyonu TÜSFED kuruldu 
Meşhur olmak gibi
bir derdimiz yok

“İtidalli gideceğiz.Birden
bire zıplayarak, ses getirmek
gibi, meşhur olmak, kahraman
olmak gibi bir amacımız yok.
Aksine sessiz ve sakin gideceğiz.
1,5 yıl sonra bu açıklamayı
yapmamız da bunun göstergesi.
Çok bağırıp insanları rahatsız
etmek değil, yeri geldiğinde
bağırmak ve servisçinin
sorunlarını masaya yatırmak
öncelikli amacımız.

Raporlar sunacağız
81 ilin düşüncesi ile

harmanlanan raporlar
sunabileceğiz.Örnek olarak,
sensör konusu… Bu kaç kişiyi
etkiliyor, ne kadar bir ciro
kaybına yol açacak, ülkenin
kaybı ne? Ne kadar bir zaman
dilimine yayılarak yapılabilir?
Bunu kimse söylemiyor, çünkü
böyle bir veri yok.İşte
federasyon bu gibi konuların
adresi olacak. 

Hedefimg örevimi
yapmak

Ben, federasyonu belli bir
noktaya getirip, koltuğumu genç
bir arkadaşa teslim ederek bu
süreçteki görevimi
tamamlayacağım.
Tüzüğümüzde yer alan
düzenlemede bir başkan, en çok
üst üste 3 dönem görev
yapılabiliyor. 

Hakan
Orduhan

■ Erkan YILMAZ

Yeni Mercedes-Benz
Sprinter’ın Mayıs ayı
itibarıyla satışa sunulmasının

ardından Mercedes-Benz Türk
Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu
Üyesi Tufan Akdeniz, Satış Müdürü
Serdar Yaprak, Pazarlama Müdürü
Onur Ahi, İkinci El Satış Müdürü
Faruk Özer ve Satış Sonrası
Hizmetler Müdürü Soner
Gönültaş’ın katılımıyla İstanbul’da
sponsor olduğu etkinliklerle
başlayan organizasyonlar, Bursa,
Ankara, Antalya ve İzmir ile
tamamlandı. 

Mercedes-Benz Türk Hafif
Ticari Araçlar, İstanbul’da Mayıs ve
Haziran aylarında İSTAB (İstanbul
Taşımacılar Birliği Derneği),
TTDER (Turizm Taşımacılar
Derneği) ve İSAROD’un (İstanbul
Umum Servis Aracı İşletmecileri
Esnaf Odası) düzenlemiş olduğu
organizasyonların destekçisi olarak
Yeni Sprinter’ı müşterilerinin
beğenisine sundu. İstanbul’da
düzenlenen ilk etkinliklerin
akabinde Haziran ve Temmuz
aylarında Bursa Mengerler bayii,
Ankara Mengerler, Koluman
Ankara ve Hasmer bayii, Antalya
Hastalya bayii, İzmir Mengerler
Egemer ve Has İzmir bayii ile
birlikte düzenlenen etkinliklerde
İstanbul dışındaki müşterilere de
yeni nesil Sprinter tanıtıldı. ■

13+1’den 22+1’e
Türkiye’deki 20 yılı aşkın Sprinter
deneyiminin ardından Yeni
Sprinter Minibüs; ister personel,
ister okul aracı olarak, 13+1’den
22+1 kişiye kadar sunmuş olduğu
sınıfının en geniş ürün yelpazesi ve
standart olarak sunduğu
ayarlanabilir 3 noktalı emniyet
kemerli yenilenen koltukları ile her
koşulda güvenli bir ortam
yaratıyor. Yeni Sprinter’da hem ön
hem de yolcu bölümü için ayrı
klima sistemi, yeni iç yan
kaplamalar, arka hoparlörler, her
koltuk sırası için USB girişleri ve
telefon koyma yerleri ile de
konforlu yolculuk deneyimi artıyor.

Yeni Mercedes-Benz Sprinter, Müşterileri ile Buluştu!

Tufan
Akdeniz
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anuray59@gmail.com

Akif
Nuray

Şirketleri...
Şirket aslında temelde bir

SÜREÇ. Yani iki kişinin faaliyet
gösterdiği her alanda bir süreç
olmalıdır. O zaman aile de bir süreç
gerektirir. Tek başına iken yapmakta
bağımsız olduğumuz her konuda
ikinci kişinin varlığında
bağımlılığımız başlar. Buna da Süreç
deriz, Usül deriz.

Usulünce, usul usul, usülden,
usulüne uygun olarak, usülsüzlük
deyişlerimiz ortak dilimiz. Bu dilin
deyişlerini kendi yaptıklarımızda ne
kadar uyguluyoruz? Kendi
yaptıklarımın usule uygunluğu ne
kadardır, ben biliyor muyum,
önemsiyor muyum, saygılı mıyım
usulüne, uyarılar alıyor muyum...

İşte buna benzer soruların
cevapları her kişinin kendine göre
değişiyor. Kişiye göre olunca da
cevaplar, işlerin yürüyüşü de kişiye
bağımlı oluyor, sonuçlar da kişiye
bağlı kalıyor. 

Süreç sekteye uğruyor, maalesef!
Topluluk halinde yapılan işlerde

usul veya süreç önem kazandıkça,
uygulama kuvvetine kavuştukça
topluluğun sonuçlardan elde ettiği ve
duyduğu memnuniyet artıyor.
Yapılacaklar belli iken
yapılmayacaklar da biliniyor.

Bu memnuniyetin adına da
Gelişmişlik deniyor.  

Konuyu indirelim otobüs
sürücüsüne. Şehiriçi taşımalarda
kullanılan yolcu otobüslerinin
kazalarını her gün duyuyoruz.
Durumu genellikle Sürücü Hatası'na
ve ondan da Araç Hatası'na
bağlıyoruz. Sürücünün, bilmeksizin
sürdüğü aracın hata yapmasının da
olağan olduğunu kendimize de
söylemiyoruz, başkası da
hatırlatmıyor. Sonuçta her gün kaza,
hasar, kayıp yaşayıp gidiyoruz. Konu
ettiğimiz otobüslerin yüzde 70'i
dünyanın kullandığı ortak parçalar.
Otobüslerin maliyetini oluşturan
benzer veya aynı olan parçaların
oranı yüzde 80. 

Freni boşalmaz, gazı takılmaz,
havası kaçmaz, vitesi atmaz, dumanı
kokmaz, çağdaş ürünler. Bu güncel
ürünler bizden şikayetçi, bizden.
Hakları geçiyor, yani. Sürücüsü de
otobüs gibi güncel, çağdaş olsa,
sürücüyü süren işletmeciler de
güncel, çağdaş olsa bu otobüslerden
duyduğumuz memnuniyet artacak. 

Şehirlerarası otobüslerin de duası
aynı. 

Yani; toplu taşımacılığımızın
karayolu kesiminde Gelişmişlik
sorunumuz var. 2 yıl kadar önce
gündeme giren TürkiyeKart bize
toplu taşımacılığımız hakkında
röntgen verecek. Şehiriçindeki toplu
taşımacılığın bütünleştirilmesi israfı
kesecek, hizmeti arttıracak.   

Yerel Seçim vaatleri içinde
adayların toplu taşımaya verdikleri
önemden, bunun halk nezdinde bir
büyük beklenti olduğu da anlaşıldı.

İstanbul'u boydan boya sadece
105 dakikada geçen Halkalı-Gebze
şehir treni toplu taşımaya verim ve
tasarruf getiriyor. Demiryolu
taşımacılıklarımızda çağdaş
örneklerimiz artıyor. 

*  *  * 
Başlıktaki fikri insanlığa

genellesek sanki doğruluk payı
yüksek olacak. İnsanlığı
memnuniyetli veya hakkaniyetli
yönetmediğimiz besbelli. Bugünkü
Uruguay Devlet Başkanı Mujica, 10
yıllık hücre hapsinden bir ders
aldığını söylüyor, dünyaya:
“Mutluluğunu aklında bulan, yalın
yaşayan, üretken olan, uzlaşan
insanlar İnsanlığı kurtaracak. Her
satın aldığımız şeye aslında
hayatımızdan bir parçayı veriyor,
özlemleri ihtiyaç sanıyoruz.”

Uzlaşmak, insanlığın daha çok
yapması gereken bir davranış...

*  *  * 
Bir karşılaştırma ile biraz moral

bulalım:
İhracatımız yüzde 5,4 artışla 15

milyar dolara çıktı Temmuz’da.
Artan ihracatın yanında

ithalatımız da azalmış, yüzde 14,6.
İlk çeyrek ihracatımız tarihi

rekorla, ithalatımızın yüzde 90'ını
karşıladı.

Bu memleket Adam olur.
*  *  * 

Uzun bir tatile dönüşen Kurban
Bayramınızı kutlarım. 

Bu tatil içindeki tüm
yolculuklarınızın iyi ve güvenli
geçmesini dilerim. ■

İnsanoğlu olarak
biz en iyi neyi

yönettik?

Ankara’nın önde gelen
turizm firmaları
arasında yer alan
Çalıkıran Turizm, bu yıl
2’nci Safir yatırımını
yaptı. Firma 3 adet
Temsa büyük otobüs,
10 adet Temsa midibüs
yatırımı planlıyor. 

Turizm sektöründeki
hareketlilik yeni
yatırımların da yolunu

açıyor. Temsa yetkili bayisi
Çavuşoğlu Otomotiv
tesislerinde düzenlenen
törenle Safir otobüs Temsa
Yurtiçi Otobüs Satış
Müdürü Baybars Dağ ve
Bölge Satış Yöneticisi Sonat
Demirci tarafından
Çalıkıran Turizm Yönetim
Kurulu Başkanı Durali

Çalıkıran, Yönetim Kurulu
Üyeleri İhsan Çalıkıran ve
Abdullah Çalıkıran’a teslim
edildi. 

Tercihimiz Temsa 
Taşıma Dünyası’na

açıklamalarda bulunan
Abdullah Çalıkıran,
“Turizmdeki hareketlilikten
memnunuz. Kaliteli hizmet
anlayışımız ile bölgede en
æönde gelen firmalar
arasındayız. Bu yıl 2’nci
Safir yatırımımızı
gerçekleştirdik. Temsa ile 3
büyük otobüs ve 10 Prestij
yatırımına yönelik
görüşmelerimiz sürüyor.
Temsa tercihimizi satış
yöneticilerinin gösterdiği
yakın ilgi ve destek belirledi.
Bundan sonra da tercihimiz
Temsa olacak” dedi. ■

Çalıkıran Turizm Temsa yatırımlarına devam ediyor

Rize Ses Turizm Temsa yatırımlarından
vazgeçmiyor.  Firma filosuna 10’uncu
Maraton aracını kattı. 

Temsa’nın İstanbul Otogarı’nda ki
merkezinde düzenlenen törenle Rize Ses
Turizm filosuna Maraton aracını kattı. Aracı
Temsa Bölge Satış Yöneticisi Sonat Demirci
Rize Ses Turizm firma sahibi Salih Yavuz’a
teslim edildi. Törende Rize Ses Turizm
İstanbul Müdürü Ahmet Topal  ve  kaptan
Aziz Çolak bulundu.  Toplam otobüs
filolarının 30 adet olduğunu belirten Salih
Yavuz, “Filomuzdaki Temsa Maraton sayısı
da 10’a ulaştı. 2+1 koltuk düzenindeki bu
araçla bayramda yolcumuza konforlu ve
güvenli seyahat sunmak istiyoruz.
Temsa’nın satış ekibinin kurduğu sıcak
diyalog ve yakınlık beni Temsa araçlara
yöneltti.  Ayrıca Maraton araçların bagaj
kapasitesinin büyüklüğü de tercihimizde
önemli etken” dedi. ■

Rize Ses Seyahat “Maraton” aldı 
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Yolculuklar yeni bir 
sevinçtir

tıpkı bayramlar gibi

Yeni bir hayatın başlangıcı olsun 
bu bayram... 

Mutlu ve huzurlu olun bir yaşam boyu.

Doğu, 24, E-5 Yanyolu Üzeri, 
34890 Pendik / İstanbul
Tel: 0 216) 354 14 18

www.cavusoglu.com.tr

Temsa Presti̇j SX

Euro 6 motor, düşük yakıt tüketimi ve  

düşük işletim mali̇yetleri ile kârli
seferler gerçekleştirecek.

ÇAVUŞOĞLU OTOMOTİV

Abdurrahman ÇAVUŞOĞLU

Temsa Yetkili Satıcısı
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Ulaşımda dengeler
değişti

zeki.donmez@tasimadunyasi.com

Dr. Zeki
Dönmez

2019yılı başına kadar,
ulaşımda önemli

değişimler başlayacağı konusunda bir
bilgilendirme yazısını daha öncelerde
gazetemizin manşetine taşımıştık. Bu
konudaki düşüncelerimiz tabii ki
gerçekleşti. Ancak hepsinde önemli
gecikmeler yaşandı. 2019 yılı başında
hazır olacağını söylediğimiz pek çok
imkan ancak 2019 yılı yazında
tamamlanmış oldu. Şimdi, bu duruma
da bağlı olarak İstanbul-İzmir
Otoyolu’nun açılması vesilesi ile bu
konuya bir göz atalım. Önce en
avantajlı unsurdan başlayalım.

Sabiha Gökçen
Havalimanı 

Başlangıçta düşük kapasiteyle
çalışan bu havalimanı, zamanla önemli
ölçüde kullanılır oldu. Hızlı trenin
Anadolu yakasına kadar ulaşması,
belki Sabiha Gökçen’in yolcusunu da
çekmiş olabilir. Ama Avrupa
yakasından Sabiha Gökçen’e erişim de
kolaylaştığı için faydasının da
olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul
Havalimanı’nın bazı olumsuzlukları
buraya olan ilgiyi arttırdı. Şimdi,
İstanbul-İzmir Otoyolu’nun açılması,
acaba burayı olumsuz etkileyecek mi?
2019 yılı sonuna kadar buranın ikinci
pisti de hizmete açılacak. 35 milyonluk
yolcu kapasitesi 65 milyona çıkacak.
Bu da diğer modlara ve
havalimanlarına önemli etki yapabilir. 

İstanbul Havalimanı 
Yerinin uygun bulunmayışı, yani

uzak oluşu, bazı risklerin dolaşımda
oluşu, uçuş süresindeki gecikmeler
buraya olan ilgiyi azalttı. Atatürk
Havalimanı’ndaki tüm yolcuyu
çekmeyi başaramadı. Bundan hızlı

tren, Sabiha Gökçen Havalimanı ve
otobüsler olumlu etkilendi. Sabiha
Gökçen’in ikinci pistinin açılması ile
bu etki daha da artabilir. İstanbul-İzmir
Otoyolu’nun açılması buraya fazla bir
etki yapmasa da yine de önemli. Bu
havalimanın maliyetlerinin yüksek
olması nedeniyle artık buradaki
havayolu taşımacılarının kış
döneminde bile otobüsçüleri rahatsız
edecek çok düşük fiyatlarını uygulama
imkanının kalmadığını da hatırlatalım. 

Hızlı tren 
Önceleri Pendik’ten çalışan hızlı

trenin Avrupa yakasına erişmesi talebi
artırdı. Ancak hızlı tren işletmecilerinin
daha çok yolcu çekmek, daha fazla
sefer yapmak konusunda pek de
gayretli olmadıklarını düşünüyorum.
Bu havalimanlarına fazla zarar
vermeme arzusu ile olabilir mi,
düşünülmesi gerekiyor.

Otobüslerin durumu 
3’üncü köprünün ve güzergahının

kullanımına getirilen zorunluluk
maliyetleri arttırdı, seyahat süresini
uzattı. Bu da otobüslere olumsuz etki
yaptı. Bir de bunun üzerine hızlı trenin
gelmesiyle otobüslerin cazibesi
düşmüş idi. Ancak İstanbul
Havalimanı’nın getirdiği olumsuzluklar
ve içinde bulunduğumuz yaz sezonu
otobüsçülere iyi bir dönem yaşatıyor.
Bu ne kadar sürecek zamanla
göreceğiz.

İstanbul-İzmir Otoyolu
Önce buna ilişkin süre

konusundaki abartmalara aldanmamak
gerekiyor. Burada yeni açılan yol,
Gebze’den başlayıp İzmir’e kadar olan
bölümü kapsıyor. Bunun bir kısmı
zaten devredeydi, şimdi tamamı
devreye girdi. Kilometre olarak çok
fazla bir kısaltma söz konusu değil.
Ama otoyol imkanları ile süre
kısaltması var. Bu da Gebze’den
İzmir’e 5 saatlik yolun 3.5 saate inmesi
gibi bir anlam taşıyor olabilir. Bilmem,
bu yol uçak yolcusunu etkileyecek mi?
Buranın kullanımında önemli bir
husus, maliyetinin yüksek oluşu. Bu
yüksek maliyetli yolu otomobiller ve
otobüsler yani yolcu araçları ne ölçüde
kullanacak? Ancak şunu belirtmek
gerekir ki, kullanan otobüslerin bunun
getirdiği maliyet artışını bilet
ücretlerine yansıtmaları İstanbul-İzmir
arasında en az 15 TL’lik bir otoyol farkı
koymaları gerektiğini düşünüyorum.
Bu otoyolun sadece İzmir’e kadar olan
kısmı değil, İstanbul, Aydın, Bodrum,
Marmaris, Bursa, Balıkesir gibi yerlere
de cazibe yaratacağını düşünüyorum.
Bir başka husus da artık, bu otoyol
üzerinden her yere uğrayan otobüs
seferleri değil, ekspres seferlerin
yapılması gerekir. İstanbul-İzmir
seferlerinin yanında, otoyola ek olarak
Bursa-İzmir, İstanbul-Balıkesir gibi
seferlerin de açılması gerekecek.
İsteyen eski yoldan, eski usulde
çalışmaya devam edebilir. Bu durumda
otoyolun avantajları kullanılmış olmaz.  

Beklenen gelişmeler
Başka yerlerde de ulaşımla ilgili

yatırımlar devam ediyor. Ancak yazının
da konusu olan İstanbul bölgesinde
Sabiha Gökçen’in ikinci pisti ile Kuzey
Marmara Otoyolu’nun tamamlanması
önem taşıyor. Bunlar devreye girince
tekrar etkileşim olacak. İstanbul-İzmir
Otoyolu’nun yaz döneminde özellikle
de Kurban Bayramı öncesinde açılması
iyi oldu. Ancak yaz dönemi sonrasında
bu yola talep ne kadar olacak? Bu yola
talep olmadığında devletin ödemesi
gereken fatura büyük olduğunda bir
arayış içine girilir mi? Yani İstanbul’da
3’üncü köprüde olduğu gibi bazı
araçları, zorunlu olarak yüksek fiyatla
yeni otoyollara göndermek gündeme
gelebilir mi? Tabii ki gündeme gelecek
olursa bu kimleri kapsayacak?
Otobüsçülerin İstanbul’daki 3’üncü
köprü kullanma zorunluluğuna ilişkin
kuralı aşamadığı bir noktada
otobüsçülerin yeni yaptırımlarla
karşılaşması gibi bir sürpriz yaşanabilir
mi? Bunları iyi düşünmemiz lazım.
Kuzey Marmara Otoyolu’nun da kapalı
olan bölümlerinin de açılmasından
sonra bu problemleri yaşama riski
bulunuyor. Tabii, bunun üstüne de yeni
yapılacak otogarların yerlerini de bu
probleme katmak ve buna göre
düşünmek gerekiyor. ■

Turizm Taşımacıları
Derneği Genel
Sekreteri Mehmet
Öksüz, art arda
yaşanan otobüs
yangınlarının en
önemli kaynağını
denetimsiz şekilde
istasyonlarda satılan
kalitesiz akaryakıt
olarak açıkladı. 

Karayolu yolcu taşımacılığı
sektörü son günlerde peş peşe
yaşanan otobüs yangınları ile

sarsıldı. Herkes otobüs yangınlarına
yönelik bir değerlendirme yapıp,
nedenlerine yönelik ihtimalleri
sıralarken TTDER Genel Sekreteri
Mehmet Öksüz, akaryakıt
istasyonlarının denetimine dikkat
çekti. 

Ağır maliyetler nedeniyle zor
günler geçiren otobüs sektörü şimdi
de yangınlar nedeniyle sıkıntılar
yaşıyor. Otobüs yangınlarına yönelik
Taşıma Dünyası’na
değerlendirmelerde bulunan TTDER
Genel Sekreteri Mehmet Öksüz,
araçlarda yapılan tadilatlar, sıcak
ikramlar ve koltuk arkası ekranların
yangınlara gerekçe olarak
gösterilmesinin yanlış olduğunu
belirtti: “Artık şu bir gerçek; 10
numara kullanımı da araçlardaki
yangının nedeni değil. Taşımacılar
da 10 numara yağın getirdiği
risklerin farkında ve bu tür yolları
genelde tercih etmiyorlar. Ancak
son dönemde artış gösteren otobüs
yangınlarının en önemli nedeni
denetimi yapılmayan
istasyonlardaki kötü akaryakıt
satışları. Rafineriden çıkan
akaryakıtın istasyonlarda, çok daha
düşük fiyatlarla satış yapıldığını
görüyoruz. Akaryakıt bayilerinin de
yaşadıkları sıkıntılar ortada. Onlar
da olumsuz ekonomik koşullardan
etkileniyor. Ayakta kalabilmek adına
da akaryakıtın içerisine kimyasal
karışımlar katıyorlar. Bu solvent türü
kimyasallar sayesinde akaryakıtı
daha ucuza satarak, kendilerine
müşteri çekiyorlar. Bu tür kötü
akaryakıt da araçlarda yangına
neden oluyor.”

Yanan sadece
otobüsler değil 

Sadece otobüslerin yanmadığını
ancak insan taşındığı için daha çok
gündeme otobüslerin geldiğini
belirten Mehmet Öksüz, “Birçok
kamyon ve farklı türde araçlarda da
yangınlar yaşanıyor. Ancak burada,
genel olarak insan unsuru daha az
olduğu için gündeme gelmiyor veya
üzerinde çok tartışılmadan ‘bir araç
yandı’ denilip geçiliyor.
Otobüslerde yaşanan yangınlar
doğal olarak gündeme daha çok
geliyor ve tartışılıyor. Tartışılması da
doğrudur. Otobüslere bulunacak
çözümler aslında diğer araçlar için
de örnek oluşturacak. Özellikle bu
durum yaşandığında aracın en son
yakıtı nereden aldığı çok hızlı bir
şekilde incelenmeli ve raporlara bu
da girmeli” dedi.

Kamunun denetimi
yetmiyor

Kamunun akaryakıt
istasyonlarına yönelik daha sıkı bir
denetim ağı oluşturması gerektiğini
belirten Mehmet Öksüz, “Kamu
denetim yapıyor ama yine de
yetersiz kalınıyor ki, olumsuzluklar
yaşanıyor. Kamu akaryakıt
istasyonlarını iyi denetleyecek, ama
ana dağıtım şirketlerinin de
ürünlerini satan istasyonlarını daha
iyi denetlemesi gerekiyor. Birkaç
dağıtımcı şirket teknolojik
altyapılarının iyi olması ve bu
yönde yatırım yapmaları ile
istasyonları merkezi sistem
üzerinden denetliyor. Buradaki iyi
oluşturulmuş denetim ağı ile o
istasyonlarda kötü veya birtakım
kimyasalların karıştırıldığı akaryakıtı
satmak mümkün olmuyor. Kamuya
da ana dağıtıcı şirketlere de önemli
sorumluluklar düşüyor ve istasyon
denetimlerinin daha iyi yapılması
gerektiğine inanıyoruz. Önümüzde
bayram tatili var. Trafik yoğunluğu

İstasyonlarda satılan
kötü akaryakıta dikkat 

üst düzeye çıkacak. Bu süreçte
olumsuzluk yaşanması
istenmiyorsa, istasyonlar üzerinde
iyi bir denetim yapılmalı” diye
konuştu.

Herkese sorumluluk
düşüyor

Taşımacılara da, üreticilere de
önemli sorumluluklar düştüğünü
belirten Mehmet Öksüz,
açıklamasına, “Yaşanan olumsuz
ekonomik koşullar nedeniyle
taşımacılar son iki yıldır araç
yatırımı yapamıyorlar. Doğal
olarak filolardaki araçlar da
eskiyor. Burada en önemli unsur
taşımacıların araçlarının

bakımlarını, tadilatlarını yetkili
servislerde yaptırmaları. Bu
süreçleri iyi takip etmeleri ve
oluşabilecek arızaları ve riskleri
olmadan önce önlemenin yolunu
bulmalı. Örnek olarak egzoz
bakımlarını (katalizör)
değişimlerini zamanında
yaptırmaları önemli. Bir bacanın
bakımını yapmadığınızda biriken
kurum içten içe bir süre yanar ve
daha sonra alev halinde dışarıya
sıçrar. Aynı durum araçların
egzozları için de geçerli. Eğer
katalizörler zamanında
değiştirilmezse kötü mazot ile
birleştiğinde araç yanmaya başlar.
Bu çok önemli. Üreticilere de
bence bu süreçte düşen en önemli
sorumluluk, eskiyen araçlara
yönelik ekonomik koşulları da
dikkate alarak, taşımacıları
avantajlı bakım paketleri ile
servislere çağırmaları ve araçların
yetkili servislerden iyi bir
kontrolden geçmelerini sağlamak.
Bunu yapmak taşıma güvenliğine
de katkı sağlamak adına çok
önemli. Üreticilere de buradan
çağrım; çok hızlı bir şekilde
taşımacılara imkan sunacak bakım
paketleri açıklamaları” sözlerini
ekledi. ■
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www.systemtransport.com.tr

Dijital Ulaşım Partneriniz System Transport!

Turizm sektörüne her çeşit araç parkı ile hizmet

sunan System Transport Yönetimi ve çalısanları

olarak Kurban Bayramınzı kutlar, sağlıklı, 

huzur dolu bir yaşam dileriz.

TAŞKIN ARIK

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Öksüz
Yönetim Kurulu Başkanı

www.minitur.com

Dost ve müşterilerimiz ile 

meslektaşlarımızın ve 

taşımacılara hizmet veren 

kamu çalışanlarımızın 

Kurban Bayramı’nı kutlar, 

sağlıklı, huzurlu günler 

ve bol kazançlar dileriz.

İZTAD
İzmir Toplu Taşımacılık ve 
Servis Hizmetleri Derneği

COŞKUN ALTIN
Yönetim Kurulu Başkanı

Servis Taşımacılığı Sektörüne    

Ege Bölgesi ve İzmir’de hizmet üreten

Taşımacı Camiası ile Yolcularımızın 

ve taşımacılara hizmet veren

kamu çalışanlarımızın

Kurban Bayramını kutlar,

sağlıklı yaşam, mutlu ve huzurlu

çalışmalar dileriz.

EGETURDER
Ege Turizm Taşımacılar Derneği

Rıdvan KOÇ
Yönetim Kurulu Başkanı

Servis Taşımacılığı Sektörüne    

Ege Bölgesi ve İzmir’de hizmet üreten

Taşımacı Camiası ile Yolcularımızın 

ve taşımacılara hizmet veren

kamu çalışanlarımızın

Kurban Bayramını kutlar,

sağlıklı yaşam, mutlu ve huzurlu

çalışmalar dileriz.
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Temsa İzmir
Kavaklıdere Köyü 
Belkahve Mevkii No: 407 
Bornova / İZMİR
Tel: 0232 360 15 55

Çanakkale Biga Şb.
Hamdibey Mh. İstiklal Cad. 
No: 381 Z-30 (Yeni Biga Otogarı) 
Biga / Çanakkale 
Tel: 0535 350 9217

Yaşaroğlu Otomotiv ve Petrol Ticaret A.Ş.

www.yasaroglu.com.tr

Temsa Presti̇j SX

Euro 6 motor, düşük yakıt tüketimi ve  

düşük işletim mali̇yetleri ile kârli
seferler gerçekleştirecek.

Sevinç ve huzur ile 
dolsun günleriniz 

Kurbanınız sizleri de
paylaştıklarınızı da sevindirsin.
Bayram sevinciniz daim olsun.
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Müşterimizin her zaman yanında
olmak, en iyi, en güvenilir hizmeti
sunmak öncelikli hedefimiz.
Faaliyet alanlarımızdan kâr
gözetmediğimiz iki bölüm
mevcut. Bunlardan birincisi ikinci
el satışlarımız. Bu satışları kar
gözetmeden yapmaktayız. Diğeri
de müşteriye önemli avantajlar
sunan bakım paketlerimiz.
Özellikle merkezimiz
Almanya’dan bakım paketleri
konusunda “Kâr etmeyin” baskısı
var. Mantık şu: “Eğer bu
satışlardan kâr ediyorsan
müşterine ve satışa gerekli
desteği sağlayamamışsın, bunu
düzelt” . Şunu da gururla
söylemek istiyorum: Bakım
paketlerini ve bakım paketi
mantığını Türkiye’de ilk ortaya
atan MAN’dır. Henüz kavramlar
dahi oturmamışken bunun
öncülüğünü MAN yaptı.

Ekonomide yaşanan
olumsuzluklarla birlikte ticari araç
pazarı en zor dönemini yaşıyor.

Sıfır araç satışlarında şimdiye kadar
görülmemiş bir düşüş var. Bu durum
ikinci el otobüs ve kamyon pazarını da
etkiliyor. 2009’lı yıllardan itibaren
otomotiv sektöründe kurumsal kimlikle
çalışma süreçlerini oluşturan ikinci el
ticari araç alım ve satımına yönelik
birimler kuruldu.

Bu süreçten sonra da sıfır araç
alımlarında neredeyse hiç takassız işlem
yapılmamaya başlandı. Satıcı şirketlerin
kurdukları 2. El birimleri sayesinde sıfır
araç satışları sürekli yükseldi. Bu arada
ikinci el araç birimlerindeki stok
seviyeleri de tarihi noktalara kadar
ulaştı.

Ancak son yıllardaki ekonomideki
olumsuz gelişmeler, faizlerdeki ve
kurlardaki yükseliş sıfır araç satışını
aşağı çekerken ikinci el ticari araçlara
talebi arttırdı. Burada araç fiyatlarında
bir nebze olsun iyileşme sağlansa da sıfır
ve ikinci el arasındaki makasın hâlâ
istenen seviyede olmadığını ifade etmek
mümkün.

2017 yılında büyük oranda otobüs
stoku ile karşı karşıya kalan şirketler
bugün ikinci eli otobüste stoksuz
geçiriyor. Kamyon tarafında ise daha
farklı bir durum söz konusu; inşaat
sektöründe yaşanan daralma ve büyük
projelerde sona gelinmesi ile birlikte
inşaat kamyonlarında stok seviyesi
yüksek.

Ancak şu anda ikinci elde ne otobüs
ne de kamyon/çekici piyasasında talep
çok yüksek değil. Faizlerde yaşanan son
düşüş henüz ticari araç pazarına olumlu
yansımadı. 

Bizde bu durumu 27 yıllık bir
otomotiv deneyimine sahip MAN
Kamyon ve Otobüs Ticaret AŞ Direktörü
Aydın Yumrukçal ile konuştuk. İkinci el
otobüs ve kamyon pazarındaki son
gelişmeleri masaya yatırdık. 

Bu yıl bizi çok yordu 
2019’un çalışma hayatı içerisinde en

zor ve yorucu bir yıl olduğuna dikkat
çeken Aydın Yumrukçal, “Bu yıl bizi çok
yordu. Bilinmezlerinçok olduğu bir yıl
yaşıyoruz. Bu sene gibi bir yıl yaşamadık.
Ardı ardına yapılan seçimler, hem de
yerel seçimlerin, piyasaları bu kadar
etkileyebileceğini biz Almanya’daki
muhataplarımıza anlatmakta zorluk
çekiyoruz. Ama bizler seçimlere çok
angaje şekilde yaşıyoruz. Avrupa’da
seçimlere katılım oranı yüzde 50-60’ken

bizde yüzde 85’lerde. Her gün farklı bir
senaryo ile karşılaşıyoruz.Geçen yılın
son 2 ayında yüzde 18 olan KDV’nin
yüzde 1’e çekilmesi ve bu sürecin
uzatılmayacağı beklentisi ile yeni yıla
girmeyi düşünürken %1 KDV oranı yeni
yılda da 2 kez uzatıldı. Tam bu süreç %1
KDV ile mi yoksa arada bir oran ile mi
devam edecek derken KDV tekrar %18’e
yükseldi. Ayrıca piyasada konkordato
alan firmaların domino etkileri oldu.
Bayilerimiz de yaşanan bu
olumsuzluklardan çok etkilendi.KDV
indirimi pazarda büyük bir patlama
yaratmadı. Aslında ticari araçta KDV bir
maliyet değil, sadece finansman yükü.
Yüzde 17’lik bir finansman yükü de
müşteriyi etkiliyor. Ama kur ve faiz
yüksekliğinin karşısında KDV
indirimipek de beklenen etkiyi
yaratamadı. Alman meslektaşlarımızla
bir araya geldiğimizde faizler %2,5
oranlarında dediğimde, Türkiye gibi bir
ülke için çok da yüksek değil demekteler.
Aylık %2.5 dediğimde ise şaşırıyorlar ve
anlamakta çok zorlanıyorlar. Yani  %2.5
faizi Alman meslektaşım yıllık olarak
yorumluyor. Şu an 400 bin TL’ye alınan
bir aracın aylık faiz maliyeti 10 bin TL”
dedi. 

İnşattaki daralma arzda
fazlalaşmaya yol açtı

İnşaat sektöründe yaşanan daralma
nedeniyle çok ciddi oranda damperli
kamyon arzı oluştuğuna dikkat çeken
Yumrukçal şunları söyledi: “Bu ortamda
yüzde 1 KDV oranı bileikinci el kamyon
pazarında etkili olmadı. Pazar, geçen
yılın ilk 6 ayına göre KDV indirimine
rağmen yüzde 40 daha düşük seviyede.
Biz bu süreçte TopUsed yapılanmamız
sayesinde damperli kamyonların bir
kısmını Belçika, Polonya, Hollanda,
Almanya, Hırvatistan gibi ülkelere sattık.
Çekicide bu mümkün değil. Çünkü
bizim fiyatlarımız çekici tarafında batı
Avrupa pazarlarına göre yüzde 25-30
pahalı kalıyor. Üstelik Avrupa’daki
araçların kondisyonları genelde çok
daha iyi. Damperli kamyon tarafında da
üstyapı üreticilerinin çok güçlü olması
bize maliyet avantajı sağlıyor ve yüksek
kur olduğu zamanlarda  Avrupa’ya
ihracat yapma imkanını

yakalayabiliyoruz. Genel olarak Euro
kuru 6,5 liranın altına düştüğü
zamanlarda Avrupa pazarlarında fiyat
tutturmamız çok zor.  Kur 7 liranın
üzerine çıktığı zamanlarda ise geçen
yılın 2. Yarısında olduğu gibi  çok daha
fazla araç ihraç etme imkanını
yakalayabilmekteyiz.  Hatta 2018 yılı
ikinci 6 aylık dönemde Avrupa’nın çeşitli
ülkelerinden bir çok al-satçı Türkiye
pazarında uygun araç aradılar.

İkinci el otobüs fiyatlarıgeride 
Otobüs tarafında ise geçmiş yıllarda

arz fazlası dönemler yaşanırken şu anda
piyasadaki stok seviyesinin oldukça
düşük olduğu bir dönem yaşandığını
belirten Yumrukçal, “Pazarda yüksek
oranlarda stok araç bulunduğu
zamanlarda otobüs fiyatları çok geriye
gitti. Biz her zaman dengeli gittiğimizi
söyleriz. Stok seviyesinde de, satışta ve
fiyatlamada da dengeli gidiyoruz. Bizim
fiyatlarımızda bugün ve yarın arasında
gece gündüz farkı olmadı. 100’e bir
otobüs alan müşteri ertesi gün aynı
aracın 80 olduğunu görmedi. Biz bu
konuda hiçbir zaman müşterimizi
mağdur etmedik. 

MAN olarak ayrıca geri alım
taahhütlü satışlarımız mevcut. Biz bunu
hem sıfır araç pazarında hem ikinci elde
yapıyoruz. Bu yıl Ocak, Şubat ve Mart
aylarında ikinci el otobüse yurt içinden
yüksek talep oldu. Geçmiş yıllarda
biriken stok araçların yurtdışına da
satılıp stoklarının azalması ile şubat
ayından beri 2. El otobüslerin fiyatı bir
miktar da olsa yükseldi. Ama bana göre
halaolması gerekenin yüzde 10-20
altında” dedi. 

Otobüs ihracatı 
Bu yıl geçen yılın aksine ikinci el

otobüslerin ihracatının azaldığını da
ifade eden Aydın Yumrukçal, “Geçen yıl
turizm tarafında açığa çıkan, az km
yapmış araçları yurt dışına gönderdik.
Çünkü yurt dışından gelen talepler bu
yönde. Yurt dışındaki müşterinin
beklentisi bir otobüsün yılda en fazla
100.000 km yapması yönünde.Bunun
üstünde km yapmış otobüsleri tercih
etmiyor Avrupalı müşteri. Bu yıl
turizmde işler yoğun olunca araç açığa
çıkmadı ve yurt dışına satış imkanı da az
oldu. 

Türkiye’de ilave olarak 2+1
koltuklandırma sorunu da var. Avrupalı
müşteri yurt içi  müşterisinin aksine 2+1
koltuk istemiyor. Ama maalesef yurt
içinde talep hala ağırlıklı olarak bu
yönde. Bizde artık 2+1, 2+2 koltuk
dönüşümlerini tamamen kendi
bünyemizde yapmaktayız. Keza arzu
eden müşteri için WC montajlarını da
kendi ekibimiz ile yapmaktayız. Müşteri
talebine göre araçta her işlemi kendi
birimlerimizde yapabilmekteyiz” diye
konuştu. 

Avrupalı 2+1 istemiyor
Aydın Yumrukçal, 2+1koltuklu

otobüslerin yolcular için konfor ama
otobüsçüler için aslında maliyet

olduğuna dikkat çekti: “Biz bunun
aslında sektör için ilave bir maliyet
olduğunu ve  2+1koltuklandırmanın
filolarda daha dengeli olması gerektiğini
geçmişte de söyledik. Ama 2+1
talebisektörde çok büyük ağırlık kazandı.
2+1 koltuklandırma ile Avrupalı
müşterilerimize bu güne kadar sadece 1
adet otobüs satabildik. Her ne kadar
artık Avrupa’da da seyahatler uzadı ise
de, nihai seyahat eden müşterilerinbir
kısmının 2+1 konforunu tercih
edebileceğini öne sürdü isek de benden
otobüs alacak müşterim‘Ben kendi
kendime zarar vermem, kendi bacağıma
kurşun sıkmam. Bu otobüsleri
koyarsam, 2+2’ye yolcuyu nasıl
bindirebilirim ki’ diyorlar. Hatta bize, 46
koltuklu aracı’50koltuklu’ya çevir’
diyenler oluyor. Ben Avrupa’da seyahat
de ettim. Araç içinde sadece sınırsız
internet hizmeti var. Koltuk arkası
ekranların da artık modasının
geçeceğini düşünüyorum. Artık herkesin
elinde akıllı telefon var. Avrupa’da
otobüslerin bilet fiyatları çok değişken.
Bunu yolcular fırsatçılık olarak da
görmüyor. Ayrıca yolcu biletini
internetten alıyor, 15 dakika önce
durakta bekliyor. Orada otogar gibi bir
kavram da yok. Yolcular ya havaalanı
karşısı, tren garı karşısı veya şehrin
kenarındaki bir durakta bekliyor. Otobüs
eğer yolcusu varsa şehre giriyor,yoksa
yoluna devam ediyor.”

Beklemek istemiyoruz
Temmuz’un en kötü ay olarak

geçtiğini belirten Yumrukçal,
“Faizlerdeki düşüş, müşteriyi daha
aşağısı için beklemeye yönlendiriyor.
Türkiye üç çeyrektir küçülüyor. 2019
yılının tümünde de küçülme beklentisi
mevcut. Dibin dibi vardır, ama prensip
olarak biz artık beklemek istemiyoruz.
Yükselişin başlaması lazım. Bir yerde bu
teker dönecek. Sürekli küçülen bir
ekonominin bir noktadan sonra çıkışa
geçmesi gerekiyor.Bazı müşterilerimiz
2020’de görüşelim diyor. Pozitif
tarafından bakacak olur isek şu anda
dünyada yeniden bir parasal genişleme
söz konusu. Bu parasal genişlemenin
ülkemize sıcak paranın girişini
hızlandırması muhtemel. Yıl sonunda,
belki biraz hareketlilik başlar.
Turizmden açığa çıkan araçlar ikinci el
pazarını hareketlendirebilir. Ama 2012
model öncesine yurtdışından müşteri
bulmak artık zor” dedi. 

İkinci el önemini koruyacak
Aydın Yumrukçal, yaşanan bütün

olumsuzluklara rağmen ikinci el
birimlerinin önemini korumaya devam
edeceğini de vurguladı: “MAN markası
alacak hiçbir müşteri 5-6 yıl önce,‘sana
aracımı takasa vereyim, bana sıfır araç
ver’ demezdi, daha doğrusu bu soruyu
sormak aklına gelmezdi. Ama bugün
artık takassız araç satışını düşünmek pek
mümkün değil. Bu yarında böyle olacak,
geri dönüş yok bundan. Otomotivin
başrol oyuncuları bu alana yatırım
yapmaya, geliştirmeye devam edecekler.
Bunu yapmak zorundalar. Yapmayanlar
da işler açıldığında pazar paylarını
kaybedecekler. Hatta ben, ikinci el
birimlerini kurmayanların önümüzdeki
süreçte kuracağına inanıyorum. Artık
‘bunu bayim yapsın’ diyemeyecekler.
Finansman yüküne herkes ortak olacak.
İkinci el, sıfır satışına destek olmak
amacıyla kuruldu. Kurulurken de kâr
etmesin, ama kendi yağında kavrulsun
anlayışı vardı. Biz, TL olarak

baktığımızda, masraflarımızı
karşılıyoruz, Euro olarak baktığımızda
ise zarar ediyoruz. Geçen yıl 2. Elde 420
kamyon sattık. Bu yıl bunun yüzde 50-60
gerisinde kalacağız. Çünkü destek
vereceğimiz, araçları takasa alacağımız
sıfır satışı adetleri de düştü. 

Kâr hedeflemiyoruz
“Müşterimizin her zaman yanında

olmak, en iyi, en güvenilir hizmeti
sunmak öncelikli hedefimiz”
açıklamasını yapan Yumrukçal, “Bizim,
kâr gözetmediğimiz iki alan oldu.
Birincisi İkinci El satışlarımız. Diğeri de
müşteriye önemli avantajlar sunan
bakım paketlerimiz. Bu iki faaliyet
alanında kâr hedefimiz Sıfır. Özellikle
Almanya merkezimizden bakım
paketleri konusunda baskı var:Bize kâr
etmeyin diyorlar, kâr ettiysen araç
satışına ve müşterine gerekli desteği
sağlayamamışsın, bunu düzelt diyorlar.
Gururla söylüyorum: Bakım paket
mantığını Türkiye’de ilk ortaya atan
MAN’dır. Geri alım taahhütlerimiz ile
müşterilerimizin yanında oluyoruz.
Araçların bize geri döneceği tarihte eğer
müşterimizin araç talebi devam ediyor
ise aynı araçların geri alım taahhüdünü
ve bakım paketlerini
uzatarakmüşterilerimiz gerekli
çözümleri sunuyoruz.Bu konuda VDF ile
ortak çalışıyoruz” dedi. ■

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret AŞ İkinci El Direktörü Aydın Yumrukçal:

İKİNCİ EL SATIŞLARI ve BAKIM PAKETLERİ 
Kâr gözetmediğimiz iki alan var: 

Avrupa pazarı 
Aydın Yumrukçal, Avrupa’da

ticari araç pazarının iyi gittiğini
ancak orada ikinci el açısından
tehlikeli birdurumun
yaşandığına dikkat çekti: Pazar
iyi gittiği için biz kontenjan
almakta zorlanıyoruz.
Muhtemelen rakiplerimiz içinde
geçerli bu durum. Avrupa
pazarındaki tehlike şu:Orada
daikinci el stoklarında şişme var.
Yani iyi giden Sıfır pazarı aslında
2. Elde gizli tehlikeler
barındırmakta.

Aydın Yumrukçal: “Müşterilerimizle
ilişkilerimizi her zaman daha sıcak
tutmak için çaba gösteriyoruz.
Müşterimizin iyi gününde de kötü
gününde de yanında olmaya gayret
ediyoruz. O an sıcak bir alım projesi
olmasa da benim aracımı sat
dediğinde ona destek veriyoruz.
Her zaman daha dengeli daha iyi
fiyatlandırma ile güven veriyoruz.
Bizde iniş çıkışlar göremezsiniz.” 

Aydın Yumrukçal ile birlikte Samsunspor’un otobüsünün önünde fotoğraf
çekindik. Muammer Başkan’ın Samsunlu olması, onun keyfini büyüttü.
Yumrukçal, Samsunspor otobüsü ile ilgili bilgiler verdi: Samsunspor bizden
sıfır araç talep etti. Bu araçta bazı özel talepleri oldu. Bu özel talepler imal
edilip sıfır araç üzerinde tamamlana kadar Samsunspor’a 2.El  bir araç tahsis
ettik. Sıfır araç teslim edildiğinde ise taahhüdümüze uygun olarak 2. El
aracımızı iade aldık.

■ Erkan YILMAZ
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YALÇIN ŞAHİN

Dost ve müşterilerimiz ile

taşıma ve otomotiv sektörümüzün 

Kurban Bayramı’nı kutlar, 

sağlıklı, huzurlu günler ve 

bol bereketli kazançlar dileriz.

Yöneti�m Kurulu Başkanı

maparotomotiv

www.maparman.com            info@maparman.com

Av. Birol ÖZCAN
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu 

Genel Başkanı

Değerli meslektaşlarımız ile 
taşımacılara hizmet veren kamu çalışanlarımızın

ve sayın yolcularımızın 
Kurban Bayramını kutlar, 

sağlık, mutluluk ve verimli çalışmalar dileriz.
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Yolunuz açık, bayramınız

mutlu olsun!

Dayanışmanın ve paylaşmanın 
en ulvi zamanıdır Kurban Bayramı. 

Mutlu Bayramlar dileriz.

Dursun PİLAVCI

İstasyon Mahallesi, No:150, Güney Yanyol Cd. 
41400 Gebze / Kocaeli
Tel: 0262 656 46 44

www.pilavci.com.tr

Temsa Presti̇j SX

Euro 6 motor, düşük yakıt tüketimi ve  

düşük işletim mali̇yetleri ile kârli
seferler gerçekleştirecek.

PİLAVCI OTOMOTİV 



Haziran ayı sonu itibarıyla
trafiğe kayıtlı 12 milyon 469 bin 434
adet otomobilin yüzde 37,7'si LPG,
yüzde 37,4'ü dizel, yüzde 24,5'i
benzin yakıtlı olup, yüzde 0,1'i
elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü

bilinmeyen otomobillerin oranı ise

yüzde 0,3'tür.

Hangi marka ve renk?
Haziran ayında 18 bin 249 adet

otomobilin trafiğe kaydı yapıldı
Haziran ayında trafiğe kaydı

yapılan 18 bin 249 adet otomobilin
yüzde 23,9'unun Renault, yüzde
17,5'inin Fiat, Yüzde 8,6'sının
Toyota, yüzde 6,5'inin Volkswagen,

yüzde 6,1'inin Peugeot, yüzde
5,2'sinin Honda, yüzde 4,7'sinin
Hyundai, Yüzde 3,5'inin Mercedes-
Benz, yüzde 3,5'inin Dacia, yüzde
3,1'inin Skoda olduğu, yüzde
17,5'inin ise diğer markalardan
oluştuğu görüldü.

Trafiğe en fazla 1501-1600 motor
silindir hacimli otomobillerin kaydı
yapıldı. Ocak-Haziran döneminde
trafiğe kaydı yapılan 170 bin 895
adet otomobilin yüzde 7,5'i, 1501-
1600; yüzde 28,1'i 1401-1500; yüzde
14,9'u 1301-1400; yüzde 12,2'si 1300
ve altı, yüzde 6'sı 1601-2000; yüzde
1,1'i 2001 ve üstü motor silindir
hacmine sahip.

Trafiğe en fazla beyaz renkli
otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak-Haziran döneminde
trafiğe kaydı yapılan 170 bin 895
adet otomobilin yüzde 52,8'i beyaz,
yüzde 23,9'u gri, yüzde 7'si siyah ve
yüzde 5,8'i kırmızı iken yüzde 10,5'i
diğer renklerde. ■
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Araçlarımıza ve
sürücülerimize özen

gösterelim. 

Taşıma güvenliği
önceliğimizdir!

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

Türkiye İstatistik Kurumu,
trafiğe kayıtlı araç sayısını
Haziran ayı sonu itibariyle
açıkladı. Buna göre 23 milyon
44 bin 761 aracın trafikte
kaydı var. 

Bu araçların yüzde 54,1'ini
otomobil, yüzde 16,4'ünü
kamyonet, yüzde 14,2'sini
motosiklet, yüzde 8,2'sini
traktör, yüzde 3,7'sini
kamyon, yüzde 2,1'ini
minibüs, yüzde 1'ini otobüs,
yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı
taşıtlar oluşturdu.

En az otobüs
Ardahan’da 

En fazla otobüsün kayıtlı olduğu
il 42 bin 13 adet ile İstanbul, onu 17
bin 998 ile Ankara takip ediyor.
İzmir’e kayıtlı otobüs sayısı ise 15
bin 528. 4’üncü sırada ise 11 bin 47
otobüs ile Antalya yer alıyor. Onu da
8 bin 322 ile Bursa takip ediyor. En
az otobüsün kayıtlı olduğu il ise 51
adetle Ardahan. 

En az minibüs
Tunceli’de 

En fazla minibüsün kayıtlı
olduğu il 96 bin 261 ile yine
İstanbul. Onu 25 bin 313 ile Ankara
takip ediyor. 3’üncü sırada ise 15
bin 935 ile İzmir yer alıyor.  Onu da
15 bin 378 ile Antalya takip ediyor.
5’inci sırada ise 13 bin 511 adet ile
Samsun yer alıyor, En az minibüsün
kayıtlı olduğu il ise 642 adet ile
Tunceli. 

En az kamyon
Gümüşhane’de 

En fazla kamyonun kayıtlı
olduğu il 135 bin 383 ile İstanbul,
onu 80 bin 702 adet ile Ankara takip
ediyor. 3’üncü sırada ise 41 bin 834
ile İzmir yer alıyor. 4’üncü sırada 36
bin 550 adet ile Konya yer alıyor.
Onu da 32 bin 350 ile Mersin takip
ediyor. En az kamyonun kayıtlı
olduğu il ise 1496 ile Gümüşhane.  

Kayıtlar azaldı
Haziran ayında 41 bin 915 adet

taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bunlar
içinde motosiklet yüzde 43,9 ile ilk
sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde
43,5 ile otomobil, yüzde 5,8 ile
kamyonet, yüzde 4,5 ile traktör
takip etti. Taşıtların yüzde 2,3'ünü
ise minibüs, otobüs, kamyon ve
özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı
bir önceki aya göre yüzde 27,4
azaldı

Haziran ayında trafiğe kaydı
yapılan taşıt sayısı bir önceki aya
göre yüzde 27,4 azaldı. Bu azalış
otomobilde yüzde 32,7, minibüste
yüzde 54,4, otobüste yüzde 33,5,
kamyonette yüzde 62,6, kamyonda
yüzde 36,1, motosiklette yüzde 6,
özel amaçlı taşıtlarda yüzde 84,4,
traktörde ise yüzde 30,1 olarak
gerçekleşti.

Haziran ayında, geçen yılın aynı
ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt
sayısı yüzde 34,9 azaldı. Bu azalış
otomobilde yüzde 46,4, minibüste
yüzde 44,8, otobüste yüzde 64,5,
kamyonette yüzde 66,7, kamyonda
yüzde 65,5, özel amaçlı taşıtlarda
yüzde 47,6, traktörde ise yüzde 45,2
olarak gerçekleşti. Motosiklette
yüzde 7,6 artış oldu.

Toplam araç sayısı arttı
Trafikteki toplam taşıt sayısı

Ocak-Haziran döneminde 178 bin
840 adet arttı.

Ocak-Haziran döneminde 313
bin 213 adet taşıtın trafiğe kaydı
yapıldı, 134 bin 373 adet taşıtın ise
trafikten kaydı silindi. Böylece
trafikteki toplam taşıt sayısı 178 bin
840 adet arttı.

Haziran ayında 565 bin 596 adet
taşıtın devri yapıldı.

Devri yapılan toplam 565 bin
596 adet taşıt içinde otomobil
yüzde 70,7 ile ilk sırada yer aldı.
Otomobili sırasıyla yüzde 15,7 ile
kamyonet, yüzde 6,2 ile motosiklet,
yüzde 2,3 ile traktör takip etti.
Haziran ayında devri yapılan
taşıtların yüzde 5,1'ini ise minibüs,
otobüs, kamyon ve özel amaçlı
taşıtlar oluşturdu.

Hibrit araçlar artıyor
Trafiğe kayıtlı LPG'li otomobil

oranı yüzde 37,7 oldu

Yollarımızda 216.453 otobüs, 490.423 minibüs, 
845.931 kamyon var
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cumhuraral@gmail.com

Cumhur
Aral

Çerkez Ali

Bu köşede gündeme ve kişilere ait
yazılar pek yer almamaktadır
bildiğiniz üzere. Her şeyin bir

istisnası olduğu gibi bazen bu konuda da
istisna yazılar kaleme alınabiliyor. 

Yazı konusu bir kişi olursa eğer;
kesinlikle nevi şahsına münhasır bir insan
olmalı. Bu yazıyı kaleme almama vesile
olan Ali Abim gibi bir ADAM olmalı.

Sektöre ilk başladığım zamanlarda pek
kimseyi tanımıyordum. Zaman içinde
yavaş da olsa firma sahiplerine ulaşmaya
başladım.

Safir’in piyasaya çıkmasından sonra bu
ilişki kurma seviyesi daha hızlandı ve
yükseldi. Böyle bir dönemde, İzmir
Seyahat firmasının ileri gelenleri toplu
halde ziyaretime geldiler ve 10 adetlik bir
filo siparişi verdiler. 

Firma sahibi Ali Acun’u, namı diğer
Çerkez Ali’yi o zaman tanıdım. 

Hem o toplantıdaki lider tavırları, bana
olan yaklaşımları dikkat çekiyordu. Keyifli
bir başlangıç sonrası bu tanışıklık
ilerleyerek hep devam ederek bir abi-
kardeş ilişkisine dönüştü. 

Ne zaman bir araya gelsek,
varlığından, sohbetinden, yaklaşımlarından
hep hoşnut olarak yanından ayrıldım.

Ona çok zaman Çerkez lakabından
dolayı akrabası da olan ünlü bir mafya
babası yüzünden “Mafya” diye takılırdım.
Bir gün, fuar standı önünde, kaldırımın
üstünde tek başına oturduğunu gördüm,
yanına oturdum: “Ya abi, sen ne biçim bir
mafyasın! Hiç bugüne kadar kaldırım
üstünde tek başına oturan bir mafya lideri
görmedim” dedim. “Ne var oğlum, bak ne
etrafımda ne adam var ne duvara
dayanmış haldeyim. Kimse ile husumetim
yok. Benden büyük mafya mı olur?
Diğerleri ne tek gezebilirler ne de
arkalarını duvara yaslamadan oturabilirler.
Farkımız bu” dedi. 

Yurtdışına beraber gittik, beraber iftar
yaptık. Ofisinde ziyaret ettim, o benim
ziyaretime geldi. Her görüşmede
eksilmeyen, bilakis artan saygı ve sevgi ile
tadı damakta kalan dostluğuna sahip bir
adam olduğuna emin olarak hep
hatırlayacağım onu.

Aynı özelliklerini oğlu Hakan’a da
aktarmış olmalı ki, o da aynı babası gibi,
saygısı hiç eksilmeyen değer verdiğim bir
kardeşim oldu. 

Ali abimin vefatından, maalesef
defnedildikten sonra haberim oldu. Allah
gani gani rahmet etsin. Mekânı cennet
olsun. Duyunca Hakan’ı aradım
üzüntülerimi ve başsağlığı dileklerimi hem
kendine hem diğer aile bireylerine ilettim.
Keşkesi yok, biliyorum, ama son
yolculuğunda yanında olmak isterdim be
abim....

Dünyada değişmeyen tek şey ölüm.
"Külli nefsin zâikatü'l-mevt", yani "Her
nefis ölümü tadacaktır." Ayeti gereği kim
olursan ol, ne kadar yaşarsan yaşa, ne
kadar zengin ya da alim olursan ol, fark
etmiyor bir gün başa geliyor. Çünkü
Allah’ın adaleti mutlaktır. 

Hepimiz için değişen ise öldükten
sonra arkamızda bıraktığımız hatıralar ve
konuşmalar. Hepimizin arkasından
konuşulacağını bilerek davranmak gerek...

Ben Ali abimden olumsuz bir şey
duymadım, yaşamadım. Ona olan hakkımı
helal ediyorum. Sektörümüz bir değerini
daha yitirdi. Başımız sağ olsun. 

Allah rahmet etsin inşallah... ■

Araçlarımıza ve
sürücülerimize özen
gösterelim. 

Sürücülerinizi trafik
kurallarına uymaları
konusunda uyarın.

Taşıma güvenliği
önceliğimizdir!

4 

4 

korkutakin@gmail.com

Korkut
Akın

El birliğiyle,
birlikte...

Herkesin hayatı kendince bir
hikâyedir. Herkesin hikâyesi bir
diğerininkinden farklıdır. Öyle ki

eşinizin, çocuğunuzunki bile bambaşka
olabilir. Hikâyeler birbiriyle bazı
noktalarda çakışabilir, örtüşebilir. Bu, ne
kadar fazlaysa yakınlık o kadar artar.
Yakınlaştıkça aynı düşünmeye, aynı
çözümler üzerinde uzlaşma sağlamaya
başlarız. 

Herkesin hikâyesini; önyargısız, art
niyetsiz, beklentisiz, kısaca amasız fakatsız
dinlemeli ve kabul etmeliyiz. Dinlemeyi
öğrendikçe çözümü daha kolay buluruz.
Bu, sadece mesleki durum için değil,
hayatın her alanı hatta her anı için geçerli. 

Bakın, otobüsler yandı… Bilirkişi
incelemesinin ardından nedeni ve
gerekçeleri çıkacak ortaya. Şimdi herkes
bir şey söylüyor. Doğru olup olmadığı bir
tarafa, tutarsız olanlar da dillendiriliyor.
Kanun koyucu, kural yapıcı, üstünkörü
değil, temelinden sağlam tutmalı. Her
koltuğa priz takılması gerekiyorsa, bunu
üreticiye zorunlu tutmalı. Sonradan
yapılan tadilatlar sorun çıkarabilir. Her
koltuğa ekran konması gerekiyor mu,
soruşturmalı. Sadece bir kişi veya grubun
değil, kamunun her kesiminin yararına
olacak kararlar almalı. Geçenlerde bir
otobüs yolculuğumda, gidiş ve gelişte o
kadar uğraştım, doğru dürüst bir görüntü
elde edemedim. Muavin de
çözümleyemedi. Demek ki bir yararı yok.
Açtım telefonumu, oradan izledim ne
izleyeceksem. Peki, tam da bu noktada o
kadar ekranın koltuk arkalarını işgal
etmesine ne gerek var?

Bu arada markası ve modeli ne olursa
olsun yolcu taşımacılığında kullanılan
bütün araçların camı, içeriden güçlü bir
vuruşla (koltuğa uzanıp, iki ayağınızla
hızlıca vurursanız cama, düşecektir)
düşürülebilir. Bu bilgiyi herkese
hatırlatmak, belki de yolculuk öncesinde
tekrar etmek gerekir. 

Bir de kapı sorunu var, benim de
aklıma takılan… Eskiden “arka kapı”, adı
üstünde, arkadaydı. Ne oldu da ortaya
alındı? Muhakkak bir gerekçesi vardır, bir
yararı da olabilir… Ancak bu yarar kimin
için? Üretici ucuza üretiyorsa, isteyebilir,
ama böylesi ölümlü kazalar gündeme
gelince, insan yaşamının çok daha değerli
olduğunu belirtmek istiyorum. ■
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Mercedes-Benz Türk
yetkili bayii Ulaşım
Motorlu Araçlar, İkitelli

Organize Sanayi’ndeki yeni
otobüs yetkili servisi ile önemli
bir hizmet ihtiyacını daha
karşılıyor. Otobüsler için 7 gün
24 saat boyunca açık olacak
servis, tam kadro hizmet
vermesiyle ulaşım sektöründe
önemli bir açığı kapatıyor.
Şehiriçi ve şehirlerarası
otobüsler için tüm bakım,
onarım, kaporta ve boya
işlemlerinin tek bir noktada
yapılacağı bu eşsiz tesis,
konumu itibarıyla sadece
İstanbul’daki otobüslere hizmet
vermekle kalmıyor. 2 bin 290
metrekare kapalı, bin 770
metrekare açık alana sahip olan
Ulaşım Motorlu Araçlar Otobüs

Servisi’nde 4 adet seyyar lift ile
otobüslerin bakım ve
onarımları gerçekleştirilecek. 

Otobüs servis sektöründe
7/24 tam kadroyla hizmet veren
bu yeni yatırımın açılış törenine
Mercedes-Benz Türk Otobüs
Pazarlama ve Satış Direktörü
Osman Nuri Aksoy, Kamyon ve
Otobüs Satış Sonrası Hizmetler
Direktörü Can Balaban, Satış

Sonrası Hizmetler Otobüs
Pazarlama Grup Müdürü Özgür
Taşgın, Kamyon ve Otobüs Bayii
Ağı Geliştirme Grup Müdürü
Mehtap Karakuş katılırken;
törenin ev sahipliği Ulaşım
Motorlu Araçlar’ın sahipleri
Şaban Baka ve Remzi Baka
tarafından gerçekleştirildi. 

Mercedes-Benz Türk
Kamyon ve Otobüs Satış
Sonrası Hizmetler Direktörü
Can Balaban, “İkitelli Organize
Sanayi bölgesinin stratejik
konumunun yanı sıra 7 gün 24
saat tam kadro ile hizmetlerini
sürdürecek olan bu yeni tesis
sayesinde sektörümüzdeki
önemli bir açığın kapanacağına,
sektörün geleceğine güç
katacağına canı gönülden
inanıyorum” dedi. ■

7/24 hizmet veren 
ilk otobüs servisini açtı

Ulaşım Motorlu Araçlar

Dünyanın endüstriyel lastik odaklı tek
şirketi, Pirelli marka premium endüstriyel
ve ticari lastiklerin lisanslı üreticisi

Prometeon’un uluslararası taşımacılığa yönelik
tasarladığı ve Türkiye’de üretilen “H:01” ve
“ST:01 Neverending Supersingle” lastikleri
kullanıcılara üstün yakıt tasarrufu ve uzun
kilometre ömrünü bir arada sunuyor.  

Uluslararası taşımacılıkta uzun ömür, yakıt
tasarrufu gibi öncelikli ihtiyaçları mükemmel

performansla karşılayan treyler lastiği “ST:01
Neverending Supersingle” güçlendirilmiş
yanakları ile yanal darbelere karşı maksimum
dayanıklılık sağlıyor. 

Yenilenen sırt genişliğiyle tüm büyük hacimli
treyler tipi araçlara uyum sağlayabilen “ST:01
Neverending Supersingle” lastikleri, 7 adet
çevresel taban blokları sayesinde ise yırtılmaya
karşı yüksek direnç sunuyor. ■

Pirelli’den

Uluslararası taşımacılar için yeni lastikler

Karsan, gerçekleştirdiği
stratejik işbirlikleri ve
atılımlarıyla örnek

çalışmalara imza atmaya devam
ediyor. Karsan son olarak
(Uluslararası Çalışma Örgütü)
ILO ile yürüttüğü işbirliğiyle;
toplumsal cinsiyet eşitliğinin
geliştirilmesi noktasında diğer
şirketler için de emsal teşkil
edecek bir çalışma başlatmaya
hazırlanıyor. Söz konusu çalışma
kapsamında Kıraça Holding,
Karsan ve ILO arasında kadın
erkek eşitliğinin geliştirilmesine
ve kadın istihdamının
artırılmasına yönelik protokol
imzalandı. 

Kıraça Holding Yönetim
Kurulu Başkanı İnan Kıraç,
kadınların iş hayatında yer
almasının bireysel ve toplumsal
kalkınma açısından son derece
önemli olduğunu vurgulayarak,
“Kadın güçlenirse toplum
güçlenir; sürdürülebilir kalkınma
ancak güçlü kadınlarla olur.
Türkiye’nin kalkınma

hedeflerine ulaşması için kadın
istihdam oranının artması
elzem. Kıraça olarak biz de bu
yaklaşımla tüm dünyada,
kadının hem iş hayatında hem
de sosyal hayatta
güçlendirilmesini destekliyoruz”
dedi. 

Karsan CEO’su Okan Baş da
ekonomide ve sosyal yaşamda
sürdürülebilir kalkınmanın
sağlanabilmesinin, kadınların,
yaşamın tüm alanlarına aktif bir
şekilde katılımı ile mümkün
olacağının altını çizdi. ■

Çalışma Yaşamında Kadın Erkek Eşitliği için 

Karsan Harekete Geçti!

Her darlıktan sonra mutlaka bir ferahlık vardır
Bulutlar ağlamasaydı yeşillikler büyümezdi
Yanlışlar olmasaydı doğrular bulunmazdı
Bayramınız güzel olsun.

ZF Aftermarket 

Ürün Portföyünü
Genişletti

TRW Elektrik Mavisi, ZF
Aftermarket’in yüksek yenilikçi
kapasitesini temsil eden, elektrikli

araçlar için yeni bir ürün yelpazesi
oluşturmaktadır. Yeni nesil TRW fren
balataları, iç mekan gürültüsünü ve fren
tozunu önemli ölçüde azaltma özelliğine
sahiptir. Frankfurt, Automechanika'da
2018'de başlatılan ürün portföyü, Tesla ve
Nissan Leaf dahil olmak üzere Avrupa
elektrikli otomobil parkının yüzde 97'sini
kapsarken, program sürekli olarak daha
da geliştirilmektedir. Hibrit araçların
seriyi tamamlamaları için üretilen
formülasyonlar şu anda test aşamasında
olup takip eden aylarda ise kullanıma
açılacak. ■



Seyahat firmaları yatırımlarında MAN’ı
tercih etmeye devam ediyor. Özlem
Diyarbakır, 8 adetlik MAN Lion’s Coach

2 aks 13 metre 2+1 VIP ve 2+2 otobüslerden
oluşan siparişinin 3 adetlik ilk bölümünü,
Çankırı Özlem de 2 aks 13 metre 2+1 VIP
MAN Lion’s Coach otobüsünü düzenlenen
törenlerle teslim aldılar.

MAN Ankara Akyurt tesislerinde MAN
Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Can
Cansu ve Bölge Satış Yöneticisi Önsel
Demircioğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen
ilk törene Özlem Diyarbakır firması sahibi
Hacı Selahattin Güneş de katıldı. MAN ile
köklü bir işbirliği bulunan Özlem Diyarbakır,
2019 yılı sonuna kadar
tamamlanacak olan 8 adetlik MAN
Lion’s Coach 2 aks 13 metre 2+1 VIP
ve 2+2 otobüs yatırımının ilk
bölümü olan 3 adet MAN Lion’s
Coach’u, Hacı Selahattin Güneş
bizzat teslim alırken, “MAN
otobüsleri ile 15 yıldır hizmet
vermekteyiz. Yüksek yakıt tasarrufu,
üstün motor teknolojisi ve VIP yolcu
koltuklarının konforu nedeni ile
2019 yılında da yatırımlarımıza
MAN 13 metre Lion’s Coach
otobüsleri ile devam ettik” dedi. 

MAN Lion’s Coach tercihi
Çankırı’da gerçekleştirilen ikinci

törende ise teslimat, MAN Kamyon

ve Otobüs Tic. AŞ Otobüs Satış Direktörü Can
Cansu, Otobüs Satış Bölge Yöneticisi Ufuk
Demirer tarafından, Çankırı Özlem Seyahat
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Aslan’a
yapıldı. Çankırı Özlem, 2016 yılında 3 adet
2+1 VIP koltuk düzenine sahip MAN Lion’s
Coach almıştı. Çankırı Özlem, 2019 yılındaki
yatırımında da tercihi MAN Lion’s Coach 13
metre 2+1 VIP oturma düzenine sahip, 41
yolcu koltuklu otobüs oldu. 

Yusuf Aslan, “Yolcularımız MAN ile
seyahat etmekten çok memnunlar. Bu
nedenle yatırımlarımıza MAN’ın yeni nesil
seyahat otobüsleri ile devam ediyoruz” dedi. ■

Otokar, ürettiği otobüslerle toplu
taşımada yurtdışında da gönülleri
fethediyor. Türkiye'nin yanı sıra

İspanya'dan Almanya'ya, Fransa’dan Belçika
ve İtalya’ya kadar dünyanın 50 ülkesinde 35
binden fazla otobüsü ile milyonlarca yolcuya
konforlu, güvenli seyahat imkânı sunan
Otokar, Malta'dan aldığı 4'üncü siparişini de
tamamladı. Türkiye otobüs pazarının lideri
Otokar, 40 adet sağdan direksiyonlu Kent
şehiriçi otobüsü teslim etti. Turizm cenneti
Malta caddelerindeki Otokar markalı otobüs
sayısı toplam 244'e ulaştı. Malta'da
gerçekleştirilen teslimat törenine Malta
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ian Borg, Maliye
Bakanı Edward Scicluna, Malta Public

Transport (Malta Toplu Taşıma) Yönetim
Kurulu Başkanı Felipe Cosmen ve Otokar
Uluslararası Satış Pazarlama Müdürü Berkan
Sağlam katıldı. ■

Ülkemizde otomotiv ve
savunma sanayi
şirketlerinden

Otokar, yılın ilk 6 aylık
sonuçlarını paylaştı. 5 kıtada
60'tan fazla ülkede faaliyet
gösteren Otokar, 2019’un ilk
yarısını geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 163
artırarak 1,3 milyar TL ciro
ile kapattı. Otokar, ihracatını
ise geçen yılın aynı
dönemine göre 5 katına
çıkarmayı artırmayı başardı. 

Otokar Genel Müdürü
Serdar Görgüç, “2019’a iç
pazarda otobüs alanındaki
liderliğimizi koruma,
ihracata da büyüme hedefi
ile başladık. Yılın ilk altı
ayında neredeyse geçen yılki

toplam performansımıza
ulaştık. Elde ettiğimiz
sonuçlardan memnunuz.
Mühendislik kabiliyetimiz,
yetkin insan kaynağımız,
geniş ürün gamımız, müşteri
ihtiyaçlarına uygun

geliştirdiğimiz çözümler,
güçlü satış ağı ve satış
sonrası hizmetlerimiz ile
dünyanın 60’ı aşkın
ülkesinde takdir topluyor,
satışlarımızı artırıyoruz. Bir
Türk şirketi olarak
kilometrelerce uzakta global
devlerle yarışıp tek kalemde
alınan en büyük anlaşmalara
imza atıyoruz. 2018 sonunda
ciromuzun yüzde 65’ini
oluşturan ihracat payını, ilk
altı ayda yüzde 81’e taşıdık.
Geçen yılın ilk 6 aylık
dönemine kıyasla
ihracatımızı 5 katına
çıkararak ciromuzu 1,3
milyar TL, karımızı ise 195
milyon TL seviyesine
yükselttik” dedi. ■
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220 adetlik rekor midibüs ihracatı 
Tiflis Belediyesine ait Tbilisi Transport
Company’nin 16,9 milyon Euro’luk 220
adetlik midibüs ihalesini Anadolu
Isuzu kazandı. Teslimatlar bu ay
başlayacak, yıl sonunda
tamamlanacak.  

Anadolu Isuzu, Türkiye’de kısa sürede
büyük başarılara imza atan midibüsü
Isuzu Novociti Life ile ihracat

pazarlarında da aktif rol oynamaya devam
ediyor. Polonya, İtalya, Yunanistan ve
Fransa’dan sonra Gürcistan’ın Tiflis
Belediyesi’ne yüksek adetli araç satışı
gerçekleştiren Anadolu Isuzu, Tiflis Belediye
Başkanı Kakha Kaladze’yi fabrikasında
ağırladı.

Anadolu Isuzu Ar-Ge merkezinde Türk
mühendisler tarafından geliştirilen ve Anadolu
Isuzu’nun fabrikasında üretilen Tiflis şehrinde
kullanılacak Isuzu Novociti Life araçları üretim
aşamasında incelemek isteyen eski Milan
Futbol takımı oyuncusu ve yeni Tiflis Belediye
Başkanı Kakha Kaladze, 24 Temmuz 2019’da
Isuzu Fabrikasına yaptığı ziyarette araçları
yakından görerek beğenilerini iletti. ■

Anadolu Isuzu’dan Gürcistan’a

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan,
Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze

Karsan, yurtdışı
organizasyonu
yapılanması

çerçevesinde önemli bir
anlaşmaya daha imza
attı. Firma, ürün-hizmet
ağını genişletmek ve
ihracattaki yükselen
ivmesini daha da ileriye
taşımak adına
Fransa’daki yerleşik
distribütörü olan
Hervouet Corporate
Industry’nin (HCI)
yüzde 50 hissedarı oldu.
Bu ortaklıkla Karsan,
Fransa pazarındaki
payını artırma ve ülkede
gerçekleşen kamu
ihalelerine katılabilme
noktasında önemli bir
adım atmış oldu.

İhracattaki
başarılarına yenilerini
katmaya hazır
olduklarını belirten

Karsan Ticari İşler
Genel Müdür
Yardımcısı Muzaffer
Arpacıoğlu, “HCI’nin
Fransa pazarında uzun
yıllara dayanan bilgi
birikimi ve deneyimi ile
geniş müşteri portföyü,
Karsan’ın bu pazardaki
gelişimine katkı
sağlayacaktır. Özellikle
elektrikli ürün gamımızı
yaygınlaştırmayı
istediğimiz Fransa’da, 6
ve 8 metrelik kompakt
boyutlarıyla Jest Electric
ve Atak Electric
araçlarımız talep
görüyor. Bu pazardan
şimdiye kadar toplam
13 adet elektrikli araç
siparişi almış
durumdayız”
açıklamalarında
bulundu. ■

Otokar, ihracatın payını
yüzde 81'e taşıdı

Serdar Görgüç

MAN sezonda da Teslimatlara devam ediyor

40 Otokar KENT otobüs

Malta'yaMalta'ya

40 Otokar KENT otobüs

Özlem Diyarbakır ve Çankırı Özlem
lolarına MAN Lion’s Coach 

Karsan, Fransa’daki Distribütörü HCI’nin 

Yüzde 50 Hissedarı Oldu!

Cihangir Mah. Onurlu Sok. Çelebi Apt No: 10/A Avcılar - İstanbul
0532 342 68 35         ermangeyik@hotmail.com

Cihangir Mah. Onurlu Sok. Çelebi Apt No: 10/A  Avcılar / İstanbul
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genctur39@hotmail.com

AYZEN OTOMOTİV

Dost ve müşterilerimizin,
taşıma ve otomotiv sektörümüzün

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

Eyüp Çelebi        Zafer Çelebi

Dost ve müşterilerimizin,

taşıma ve otomotiv sektörümüzün

Kurban Bayramı’nı kutlar, sağlıklı, huzurlu, 

bol bereketli günler dileriz.

ERMAN GEYİK
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Ağır ve gabari dışı
projelerin taşımacılığının
iddialı firmalarından Eksa

Transport, filo yatırımında
tercihini yine Tırsan araçlarının
sağlamlığından ve kalitesinden
yana kullandı. Eksa Transport,
Tırsan ile yapılan işbirliği
sonucunda filosuna 3 adet
Kässbohrer K.SPA M 3 ve 1 adet
Kässbohrer K.SLL 2 aracı ekledi.
Böylece, Eksa Transport’un
filosundaki Tırsan marka araç
sayısı 54’e ulaştı. Eksa Nakliyat
merkez binasında

gerçekleştirilen teslimat
törenine; Eksa Transport
Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem
Karaoğlu ve Daf-Tırsan Satış
Yöneticisi Recep Öndal Demirci
katıldı.

Ekrem Karaoğlu, Tırsan
ürünlerini, sağlamlığı,
güvenilirliği, sunduğu
operasyonel kolaylık, ikinci el
değerinin yüksek olması ve
müşterilerine sağlamış olduğu
avantajlardan dolayı tercih
ettiklerini vurguladı. ■

Ford Otosan, Türkiye’de
bir ilke imza atarak
49,5 milyon avro

yatırımla çalışmalarına
başladığı yerli şanzıman
üretimi için önemli bir
gelişme daha kaydetti. Ford
Otosan mühendislerinin
tamamen kurum içi
imkanlarla tasarladığı
şanzıman test merkezleri
önemli bir maliyet avantajı
sağlamasının yanı sıra
şirketin global arenadaki
rekabet gücünü de
artıracak. 

Ford Otosan Genel
Müdürü Haydar Yenigün,
“Ford Otosan olarak,
ürettiğimiz şanzımanları
2021 yılından itibaren
kamyonlarımızda

kullanmayı planlıyoruz.
Ancak, üretim sürecinden
önce şanzımanlar, dünya
çapında rekabet
edebilmeleri,
dayanıklılığını, kalitesini ve
teknolojisini kanıtlaması
için binlerce saat süren
testlerden geçiriliyor. Ford
Otosan mühendislerimizin
geliştirdiği şanzıman test
odaları ile hem ciddi bir
maliyet avantajı sağladık,
hem de milli kaynakların
ülkemiz içinde kalmasına
ön ayak olduk. Uluslararası
tüm standartları karşılayan
test merkezlerimizde 3000
saatin üzerindeki testleri
tamamladık. Oldukça
başarılı sonuçlar elde ettik”
dedi. ■

Akkoç Lojistik 

10 Ford Trucks aldı
Faaliyetlerine 2004 yılında Ankara’da başlayan ve bugün

150 araçlık parkı ile yurtiçinde büyük bir lojistik
filosuna ulaşan Akkoç Lojistik, araç parkını 10 adet

Ford Trucks 2533HR yol kamyonu ile genişletti.  Akkoç
Lojistik, Ford Trucks araçları yurtiçindeki operasyonlarında
kullanmayı planlıyor.

Düzenlenen araç teslimat töreninde Ford Trucks
tarafından Akkoç Lojistik firma sahiplerine teşekkür plaketi
takdim edildi. Törene Akkoç Lojistik firma ortakları Orhan
Akkoç, Doğan Akkoç ve Ford Trucks Başer Oto Genel
Müdürü Ömer Faruk Başer katıldılar.

Orhan Akkoç, Ford Trucks’ın yerli üretim olması servis
ve yedek parça ağının yaygınlığının bu tercihte etkili
olduğunu kaydederken, Ford Trucks araçların sağladığı yakıt
tasarrufu ve sunduğu takas kolaylığını da göz önünde
bulundurduklarını belirtti. ■

IVECO’dan 

Alltrak 
Taşımacılık’a 
5 Stralis çekici 

IVECO’nun İstanbul
Anadolu yakası yetkili
satıcısı IVECO Otomotiv

satışını gerçekleştirdiği 5
adet Stralis AT440S46 T/P

3650 çekiciyi Alltrak
Uluslararası Taşımacılık ve
Ticaret firmasına törenle
teslim etti. 

Teslimat törenine firma
sahiplerinden Mustafa
Aydın, filo yönetim müdürü
Mete Yazgan, IVECO Araç
Sanayi ağır vasıta bölge satış
müdürü Yusuf Pekel, IVECO
Otomotiv ağır vasıta satış
Müdürü Korhan Yeşil ve
IVECO Otomotiv bölge satış
yetkilisi Mustafa Kaynar
katıldılar. ■

Tırsan Adapazarı Kampüsü 

Üretimde teknoloji üssü oldu

TNB’nin Genel Merkezi’nde 23
Temmuz tarihinde yapılan
eğitime, TREDER Başkanı Yalçın

Şentürk, TREDER Genel Sekreteri
Ayhan Eryazar, TNB Sicil ve Tescil
Hizmetler Müdürü Koray Özarslan,
TNB Sicil ve Tescil Hizmetleri
Müdürlüğü Şefi Aydın Irmak, TNB Bilgi
Teknolojileri Yazılım Destek
Biriminden Burak Aksoy ve İrfan
Sunay, Yazılım Ekip Lideri Ozan Özcan
Dolu, Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
Uzmanı Burak Çakır, TREDER Teknik
Komite Başkanı Fuat Erdem ve Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’ndan uzmanlar
ile TREDER üyesi firmaların konuyla
ilgili çalışanları katıldı.

Eğitim etkinliğinin başlaması
öncesinde konuşan TREDER Başkanı
Yalçın Şentürk, TNB ile yaptıkları
işbirliğinin sektör için önemine
değinerek, iş birliği sayesinde verilen
eğitimlerin sistemin işleyişi için geçiş
sürecini hızlandıracağını belirtti.

Tescil işlemi noterden
Türkiye Noterler Birliği Sicil ve

Tescil Hizmetleri Müdürü Avukat Koray
Özarslan, 1 Şubat 2018 tarihi itibariyle
Karayolları Trafik Kanunu ile Araçların
Satış Devir ve Tescil Hizmetlerinin
Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik
gereğince araç tescil işlemlerinin
noterler tarafından ARTES isimli sistem
üzerinden yapılmaya başlandığını ifade
etti.

TNB Sicil ve Tescil Hizmetleri
Müdürlüğü Şefi Aydın Irmak sistemin
işleyişi hakkında şu bilgileri verdi: “1
Şubat 2018 tarihinden bu yana tescil
işlemi noterler tarafından yapılıyor.
Noter tescil işlemini yaparken, aracın
sahiplik belgesine (fatura) bakıyor.
Bizim için ikinci en önemli belge
uygunluk belgesidir. Bu belgeyi de
üretici ya da ithalatçı firmadan
almamız gerekiyor. Ancak firmadan
uygunluk belgesini almadan önce
gerekli şartların oluşup oluşmadığını
kontrol etmemiz lazım.”

Irmak, sistemi kullanacak tüm
tarafların elektronik imzasının olması
gerektiğini açıkladı. ■

Ford Otosan’dan önemli hamle…

Ağır ticari şanzıman test odaları devrede 

Tırsan Adapazarı üretim
kampüsü; 365 bin metrekarelik
bir alanda, yıllık toplam 20 bin
araçlık kapasiteyle üretim
yapıyor. 

Tırsan, Avrupa’da eşi benzeri
olmayan bu dev tesisinde; 1.000’in
üzerinde tekil ürün ile en geniş

ürün gamını aynı çatı altında
mükemmel bir verimlilik ve üstün
kalitede üreterek, sektörde liderliğini
devam ettiriyor. 

Tırsan ayrıca, yalın üretim
felsefesini içselleştirerek, IT sistemlerini
buna göre konfigüre edebilen
dünyadaki tek üretici konumunda
bulunmaktadır.

Ödüllü Ar-Ge merkezi ve aldığı
inovasyon ödülleriyle başarılarına her
geçen gün bir yenisini eklemeye devam
eden Tırsan, İstanbul Sanayi Odası
(İSO) tarafından Mayıs ayında açıklanan
2018 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu Listesi’nde 121’inci sıraya
yerleşti. ■

TNB’den 

TREDER üyelerine ARTES eğitimi

Eksa Transport’un
tercihi Tırsan 

Ayzen Tur
Tourismo
yatırımı yaptı
Turizm taşımacılığı alanında
hizmet veren Ayzen Turizm
Tourismo 15 yatırımı yaptı. Araç
Pamukkale Turizm filosunda
hizmet verecek. 

7Ağustos Perşembe günü Mercedes-
Benz Türk Hoşdere Pazarlama
Merkezi’nde gerçekleştirilen

teslimat töreni ile  Ayzen Tur filosuna
4’uncü Tourismo aracını daha kattı. Yeni
Tourismo 15 aracın satışını Mengerler
İstanbul gerçekleştirdi.  Teslimat
törenine Ayzen Tur firma sahipleri Eyüp
Çelebi, Zafer Çelebi,  Nuri Çelebi, Murat
Çelebi, Ayzen Tur firma ortağı Erman
Geyik, Mengerler İstanbul Otobüs Satış
Müdürü Hüseyin Tilki, Mercedes-Benz
Türk Otobüs Teslimat Sorumlusu Ziya
Kersin katıldı. 

4’üncü Tourismo yatırımı 
Teslimata yönelik Taşıma Dünyası’na

açıklamalarda bulunan Eyüp Çelebi,
“Ayzen Tur olarak   hizmet sürecinde en
iyisini verme yönünde bir anlayışımız
var. Bu araç Pamukkale Turizm filosunda
hizmet veren 4’ücü Mercedes olacak.
Filomuzda bir de Setra marka aracımız
bulunuyor. Bayramda yolculara en son
model araçla hizmet vermenin gururunu
yaşayacağız. Pamukkale Turizm ile
işbirliğimizden de çok memnunuz. Yeni
aracımız hem bize hem de Pamukkale
Turizm firmasına hayırlı, uğurlu olsun.
Buradan tüm sektör mensuplarımızın
bayramlarını kutluyorum,  kazasız,
belasız ve bol kazançlı bir bayram
diliyorum” dedi. ■

Ekol, Flo İş 
Birliğini Lotus
Tesisi’ne Taşıdı

Kontrat lojistiğine yatırımlarını sürdüren Ekol
Lojistik, Türkiye’nin tek çatı altındaki en
büyük kapalı alana sahip deposu Lotus

Tesisi’nde, FLO Mağazacılık’a hizmet vermeye
başladı. Beş yılı aşkın süredir çözüm ortağı olduğu
FLO Mağazacılık ile sözleşmesini 2022’ye kadar
uzatan Ekol, bu kapsamda lojistik depolama
hizmetleri operasyonlarını  Lotus’ta yürütecek. 

Ekol Lojistik Kontrat Lojistiği Direktörü Ayhan
Türkmen, “FLO Mağazacılık için 50 bin paletlik
yüksek alanda ve 70 bin koli kapasiteli ara katta
stoklama, operasyon ve markaya özel katma
değerli hizmetler vermeye devam edeceğiz” dedi.

FLO Mağazacılık Genel Müdür Yardımcısı
Erdem Çalışkan da “Mağazalar, bayiler ve online
kanal müşterilerinin verdikleri siparişlerin
depodan ürün teslimine kadarki her sürecinin
devamlılığı ve başarısı günlük olarak belirlenen
performans hedef ölçümleri ile takip ediliyor ve
deneyimli üçüncü parti lojistik firmaları ile
yaptığımız sözleşmeler hedeflenen servis ve
performans hedeflerine göre imza altına alınıyor.”
diye konuştu. ■



Taşıma 
güvenliği 

önceliğimizdir!
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Uluslararası Nakliyeciler
Derneği (UND), Haziran
2019 Karayolu Taşıma

İstatistikleri raporunu açıkladı.
Türk araçlarının ihracat taşımaları,
2019 Haziran ayında 3% artış ile
93.478 adet oldu. Asya ülkelerine
yönelik artış sürerken, Avrupa
taşımalarında düşüş devam etti.
Rusya ile vize sorununun çözüme
kavuşturulması, ihracat talebinin
yoğun olduğu Özbekistan’a taşıma
belge sayısının artırılması ve
Azerbaycan’a vizenin 1 Eylül’de
kalkacak olması, önümüzdeki
aylarda ihracat taşımalarını daha
da hızlandıracak.

UND İcra Kurulu Başkanı
Alper Özel, Türk taşımacılarının iki
önemli pazarda yaşadığı
sorunların çözüme
kavuşturulduğunu vurgulayarak,
“Rusya’ya yeterli sayıda geçiş
belgemizin olmaması ve vize
sorunu, bölgeye olan ihracatımızın
gelişimini engelliyordu. Yakın
zamanda çözüme kavuşturulan
vize sorunu ve Rusya’nın
Ukrayna’ya getirdiği transit
yasağına alternatif çözüm
üretilmesi, önümüzdeki dönemde
ihracatımızın artışına sebep

olacak. Ayrıca, ihracatta büyük
talebin olduğu Özbekistan’a
taşıma belge sayısının artırılması
ve Azerbaycan’a vizenin 1 Eylül’de
kalkacak olması, bu ülkelere ve
Türki Cumhuriyetlere yapılan
ihracat taşımalarını daha da
hızlandıracak” diye konuştu. 

Güzergahlar maliyetleri
artırıyor

Türkiye’nin ihracatta en
önemli pazarları olan Avrupa
ülkelerine yapılan taşımalarda
düşüşün devam ettiğini dile
getiren Alper Özel, “Avrupa
ülkelerine başta Almanya yüzde -5,
İtalya yüzde -17 ve Fransa yüzde -8
olmak üzere taşıma sayılarımız
düştü. Ayrıca, Slovenya transit
belgelerinin tükenmiş olması da
bölgeye olan ihracat taşımalarını
büyük sekteye uğrattı. İhracat
parametreleri dışında
incelendiğinde, transit geçiş
koridorlarında yaşanan yetersiz
geçiş belgesi kotası ve transit
taşıma engellemeleri Avrupa’daki
düşüşün en önemli sebepleri
olarak öne çıkıyor. Macaristan
belgelerinin kısıtlı olması ve
güzergâh üzerindeki ülkelerde

transit geçiş belgesi sorunları
sebebiyle, taşımalar farklı
güzergâhlar üzerinden yüksek
maliyetlerle yapılıyor. UND olarak
bu sorunların çözümü için de
çalışmalarımızı sürdürüyoruz”
dedi. 

Türk araçların ihracat
taşımaları 6 ayda 3% arttı 

UND’nin derlediği verilere
göre; Türk araçlarının geçen yılın
haziran ayında 90 bin 431 adet
olan ihracat taşıma sayıları, 2019
Haziran ayında yüzde 3 artışla 93
bin 478 adet oldu. Ocak-Haziran

toplamında ise Türk araçlar geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 3
artışla 608 bin 619 adet taşıma
gerçekleştirdi. Yabancı araçların
geçen yıl haziran ayında 28 bin 385
adet olan taşıma sayıları 2019
Haziran ayında yüzde 1 artış ile 28
bin 777 adet oldu. 

Avrupa’nın genelinde bir
önceki aylarda olduğu gibi düşüş
eğilimi devam ederken, sadece
komşu ülkelere yapılan taşımalara
artış görüldü. Bulgaristan’a yüzde
13, Romanya’ya yüzde 9,
Yunanistan’a yüzde 12 artış
yaşandı. ■

Mercedes-Benz Türk ile iş
ortaklığı uzun yıllara
dayanan Kahramanlı

Uluslararası Nakliyat, filosuna 50
adet 2015 model Mercedes-Benz
Actros 1841 LSnRL çekici ekledi.
Kahramanlı Uluslararası
Nakliyat’ın Mersin’deki merkez
lokasyonunda gerçekleşen
teslimat töreninde araçlar;
Mercedes-Benz Türk İkinci El
Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü
Didem Özensel, TruckStore
Müdürü Kıvanç Aydilek,
Mercedes-Benz Finansal
Hizmetler Satış ve Pazarlama
Direktörü Gökmen Önbulak,
Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii
Mengerler İstanbul Genel Müdürü
Nusret Güldalı ve Mengerler
İstanbul Ağır Vasıta Satış Sonrası
Hizmetler Pazarlama Müdürü
Cihan Ekinci tarafından
Kahramanlı Uluslararası Nakliyat
Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Kahramanlı’ya teslim edildi.

2012’den bu yana 450 adedi
aşkın Mercedes-Benz araç yatırımı
yapan Kahramanlı Uluslararası
Nakliyat, yeni aldığı 2015 model
Mercedes-Benz Actros 1841 LSnRL
çekicileri uluslararası taşımacılık

ve yurt içi konteyner taşımacılığı
işlerinde kullanacak. 

Kahramanlı Uluslararası
Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Kahramanlı, “Mercedes-Benz
Türk ile 2012 yılında başlayan iş
ortaklığımız neticesinde bugüne
kadar 450 adedi aşkın Mercedes-
Benz araç yatırımı gerçekleştirdik
ve bugün araç parkımızın büyük
bir bölümü Mercedes-Benz
araçlardan oluşuyor. Tercihimizi
yine kendilerinden yana
kullanmamızın sebepleri arasında
araçlarının kalitesi, sundukları
ticari ve yol performansı, yaygın
servis ağları ve kaliteli müşteri

hizmetleri ile birlikte Mercedes-
Benz Finansal Hizmetler’in bizlere

sunmuş olduğu avantajlı kredi
kampanyası bulunuyor” dedi. ■

Ford Otosan Genel
Müdür Başyardımcılığına 

Dave Johnston
atandı

Ford Otosan Genel Müdür
Başyardımcılığı görevine 1 Ağustos
2019 itibarıyla Dave Johnston

atandı. Bugüne kadar Ford bünyesinde
finans alanında önemli sorumluluklar
üstlenen Johnston son olarak Ford
Çin’de CFO (Mali İşler Başkanı) olarak
görev yapıyordu. 

Kuzey İrlanda doğumlu Dave
Johnston, Cambridge Üniversitesi
Ekonomi bölümünde lisans, aynı
üniversitenin İmalat Liderliği
bölümünde yüksek lisans eğitimini
tamamladıktan sonra 1995 yılında Ford
İngiltere’de Finans ve Maliyet Analisti
olarak çalışma yaşamına başladı. 2001-
2010 yılları arasında farklı otomotiv
firmalarında çalıştıktan sonra 2010
yılında yeniden Ford ailesine katılan
Johnston, 2010 – 2011 yılları arasında
Ford Asya Pasifik Şangay’da Binek Araç
Ürün Geliştirme Finans Müdürü, 2011 –
2013 arasında Ford Asya Bangkok’ta CFO
olarak görev yaptı. 2016 yılına kadar Ford
Avrupa’da Ürün Geliştirme Finans
Müdürlüğü ve İmalat Finans Müdürlüğü
görevlerini yürüttü. ■

DKV uyarıyor

Çekya’da Zaman 
Kaybetmeyi�n

Çekya otoyollarında 1 Aralık 2019
itibarı ile CzechToll ve SkyToll
konsorsiyumun sistemi ve bu

sistemin gerektirdiği uydu bağlantılı
geçiş kutuları kullanılacak. Avrupa
otoyollarında nakitsiz yol yardım hizmeti
veren DKV, Çekya’da iş yapan taşımacılık
şirketlerinin geçiş sürecini
kolaylaştırmak amacıyla Eylül 2019’dan
itibaren kutu değişimi için gerekli
işlemleri başlatacak. 

DKV Türkiye Ülke Müdürü Deniz
Çokcoş Sezer, “Geçiş kutularının
yenilenmesi için müşterilerimize uçtan
uca çözüm sağlayan tam bir hizmet
portföyü sunacağız. Arzu edildiği
takdirde kayıt, kutu temini ve şeffaf
faturalama dâhil olmak üzere sürecin
bütün aşamalarını yönetebiliriz. Böylece
müşterilerimiz bu geçiş döneminde
kendi işlerine odaklanarak değer
yaratmaya devam edecekler ve
bürokrasiyle uğraşmak zorunda
kalmayacaklar” dedi.

2020’den itibaren Çekya’da bütün
karayolları elektronik geçiş sistemine
tabi olacak. Ayrıca yeni bazı rotaların da
paralı olması planlanıyor. ■

Vize Serbestisi İhracatı Hızlandıracak
Türk araçlarının ihracat taşımaları, 2019 Haziran ayında 3% arttı

TruckStore güvencesiyle 50 adet çekici teslim edildi

Arkas Lojistik Ford Trucks
ile uzun yıllardır
süregelen işbirliğine yeni

araç yatırımlarıyla devam
ediyor. Filosunun yüzde 20’si
Ford Trucks marka
çekicilerden oluşan Arkas
Lojistik, yeni aldığı ve 2019
Uluslararası Yılın Kamyonu
(ITOY) ödüllü Ford Trucks F-

MAX’lerle filosunu hem
güçlendirdi hem gençleştirdi.
Filodaki ilk F-MAX olacak
araçların 25 adedini Temmuz
ayında 30 adedini Eylül ayında
teslim alacak olan Arkas
Lojistik, 500 çekiciye sahip.   

Yaptığı yatırımlarda çevre
bilinciyle hareket eden şirketin
seçiminde F-MAX’lerin yüzde

6 daha az yakıt tüketmesi en
büyük etken olurken,
ergonomik ve kullanıcı dostu
olması da etkili oldu. 

Arkas Lojistik Genel
Müdürü Onur Göçmez, tüm
yatırımların bir strateji ve
ileriye dönük hedefler
doğrultusunda gerçekleştiğini
açıkladı. ■

Arkas Lojistik 

55 Ford Trucks Çekiciyle Filosunu Büyüttü

Onur
Göçmez
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Cumhur Aral
İZTAD  ve EGETURDER

Basın Danışmanı
Taşıma Dünyası Ege Bölge Temsilcisi

Coşkun Altın
Altın Turizm

kaybetmenin derin üzüntüsü
içerisindeyiz.

Merhuma Allah’tan rahmet, 
ailesine, sevenlerine sabır ve

başsağlığı dileriz.

Ali ACUN’u

(Çerkez Ali)

İzmir Turizm’in kurucu sahibi,
Hakan Acun’un sevgili babası

BAŞSAĞLIĞIBAŞSAĞLIĞI

kaybetmenin derin üzüntüsü
içerisindeyiz.

Merhuma Allah’tan rahmet, 
ailesine, sevenlerine sabır ve

başsağlığı dileriz.

Ali ACUN’u

(Çerkez Ali)

İzmir Turizm’in kurucu sahibi,
Hakan Acun’un sevgili babası
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1) Araçların üretimi ve
muayenesi:

- Motorlu araçlar Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı ve onun adına
TSE tarafından takip edilen ilgili AT
teknik mevzuatlarına göre ve Tip
Onayı alınarak üretilirler veya ithal
edilirler.

- Motorlu araçlar Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı Araç Muayene
istasyonları (TÜV TÜRK) üzerinden
periyodik Araç Muayenesi ve Yol
Kenarı denetim istasyonu ile
denetlenirler.

2) Araçların bakımı:
- Araçların tamir ve bakımının

araç üreticisinin kurallarına göre
yapılması gerekir. Bu arada teknik
nedenlerle tamir edilmesi yasak
olan parçalar tamir edilmez ve
yenileri ile değiştirilir.

- Yetkili servisler hizmetlerini
Mesleki Mesuliyet sigortası ve
zincirleme sorumlulukla yapar. 

3) Merdiven altı
tamirciler:

- Kendilerini tamir edilmemesi
gereken parçaları tamir etmeye ve
aracın üzerinde her türlü değişikliği

yapmaya “yetkin” gören merdiven
altı tamirciler, aracın tip onayını
düşürecek müdahaleler yaparlar
(Kaliper tamiri, ABS/EBS beyni
tamiri, kopya ve onaysız Yedek Parça
vs). 

- Konumuzla ilgili örnek verecek
olursak Euro 5 ve Euro 6 araçlarda
egzoz salımını yönetmek için
kullanılan AdBlue sıvısını
kullanmayı gereksiz hale getiren
AdBlue Emülatörü gibi aldatıcı
cihazları takanlar, bir adım daha
ötesinde bu araçlara 10 Numara Yağ
yakıt sistemi takarlar,  

- Araç Muayenesi öncesi bu
tadilatlar sökülür, sonrasında da
tekrar takılır. Bu nedenle bu
tamircilere “Sök-takçı” da denir.
Fren sisteminde yasadışı tadilat
yapıp muayene öncesi söküp sonra
takanlar da aynı “Sök-takçı”lardır.

4) Otobüs yangınları
nasıl olur?  

- Yetkin olmayan servislerin
aracın elektrik sisteminde kısa devre
ve yangınlara neden olacak
tadilatlar yaptığı bilinmektedir.

- Yetkin olmayan servislerde ağır
motor bakımından sonra Yangın
Uyarı ve varsa Yangın Söndürme
Sistemlerinin devre dışı bırakıldığı
bilinmektedir. 

- Otobüste 10 Numara yağ
kullanılıyorsa bu yağın viskozitesini
düşürmek için eklenen Solvent veya
Tiner gibi incelticiler parlayıcı ve
yanıcıdır. 

- 10 Numara yağın ısıl değeri
mazota kıyasla çok daha yüksektir.
Motor soğutma sistemi bu yüksek
sıcaklığı atmak için tasarlanmamış
ve ilaveten ses izolasyonu nedeniyle
motor mahalli kapalı tasarlanmak
zorunda olan otobüsün motor
mahallinde yangın çıkmaktadır. 

5) Yetersiz Teknik
Denetim:

- Türkiye’deki Araç Muayenesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Karayolları Genel Müdürlüğü
tarafından yönetilmektedir. Bu
muayene ihalenin yapıldığı
tarihlerde AB’de devrede olan
96/96/EC teknik mevzuatına göre
“Çabuk, Basit ve Ucuz” olmak
zorunda olan ve öyle olan bir
muayenedir. Bu süre içinde AB’de
iki değişiklik olmuştur: 2009/40/EC
ve 2014/45/EC. Türkiye bu
mevzuatlara taraf olmamıştır. 

- 2009/40/EC mevzuatına göre
üye ülkeler isterlerse daha detaylı ek
muayeneler yapabilirler.
Almanya’daki SP muayenesi gibi
ağır ticari araçlara farklı bir
organizasyon ile detaylı ve parçaları
söküp inceleyerek detaylı bir
muayene yapılabilir. Almanya’da
otobüslere yılda bir yapılan
muayene (HU) dışında 3 adet SP
muayenesi yapılmaktadır. Bu şekilde
araç güvenliğini ve Tip Onayı
etkileyen parçaların (Fren
Balatası/Diski/Kampanası,
Kaliperi/Körüğü, yakıt sistemi vs)

güvenli ve onaylı olduğu denetlenir.
- Bizdeki tek muayeneyle ağır

taşıtlara bu detayda teknik denetim
yapmak mümkün değildir.

- Mevcutmuayene ağır taşıtlar
için detaylıikinci teknik denetim
olmadığı sürece yetersizdir.

6) Çözüm önerileri: 
- Şehirlerarası ve halk

otobüslerinde Ad Blue Emülatörü
kullanımı ve satışı önlenmelidir.

- 10 Numara yağ satışı ve ticari
(otobüs, kamyon, minibüs vs.)
araçlarda kullanımı önlenmelidir.

- AdBlue Emülatörü takan ve
yakıt sistemini 10 Numara yağa göre
değiştiren merdiven altı atölyeler
kapatılmalıdır.

- Otobüslerde Haziran 2012’den
sonra zorunlu olan “Yangın
Algılama Sistemi” denetimi
yapılmalı ve bu Araç Muayenesi
kapsamına alınamıyorsa SP gibi ayrı
bir teknik denetim getirilmelidir.

- Bu ek denetim, MMO’nun “Filo
Mühendisliği” projesi kapsamında
devreye alınabilir. ■

Alpay Lök
Mak. Y. Müh.

Otobüs Yangınları Nasil Önleni�r?

Son günlerde art arda
yaşanan otobüs yangınları
otobüsçüleri yeniden çözüm
arayışına yönlendirdi. TOFED
öncülüğünde sektör
mensupları ile birlikte bir
toplantı gerçekleştirildi.

5Ağustos Çarşamba günü
gerçekleşen toplantıya TOFED
Başkanı Birol Özcan, Başkan

Yardımcısı Mustafa Özcan ve Genel
Sekreter Mevlüt llgin, Yönetim
Kurulu Üyeleri Musa Çaktır, Hasan
Kurnaz, Adnan Değirmenci, MAPAR
Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı
Yalçın Şahin, Otobüs Satış Müdürü
Ender Keskin, Kontur Turizm, Keşan
Birlik Turizm’den Murat Kılıç, Truva
Turizm’den Sinan Uzun, Bahtiyar
Mehmet, Sakarya VİB Turizm’den
Hayri Erdem, Metro Turizm’den
Erdal Öztürk, Uludağ Turizm’den
Akın Pervaz, Nilüfer Turizm’den
Caner Öğe, Pamukkale ve Anadolu
Turizm’den M. Resul Kılınç ve
Hüseyin Yiğit, Ulus Ulaşım’dan
Alibey Kızıltaş, İstanbul Seyahat’ten
İbrahim Bilget ve Levent İlke, Volkan
Metro Turizm’den Salim Altunhan
katıldı. 

Sıcak ikramlar
yasaklanmalı

Toplantının açılış konuşmasını
yapan TOFED Başkanı Birol Özcan,
son günlerde yaşanan otobüs
yangınlarının gündemin en önemli
konularından biri haline geldiğini
belirterek, “Hem kamu tarafında

hem de sektör tarafında bu konu
önemseniyor. Otobüs yangınlarının
önlenmesi için birkaç konuda
harekete geçmek gerekiyor. Bunların
başında araç içindeki sıcak
ikramların yasaklanması geliyor.
Bunu daha önce gündeme getirdik,
birliktelik sağlanamadı. Ancak
yaşanan olaylar var artık. Sıcak
ikramlarının yasaklanmasına
yönelik Bakanlık’tan düzenleme
talep edelim. İkramlar, sektörümüz
için artık ağır bir maliyet
oluşturuyor. Şoför ve araç içi
personelinin eğitimi konusunda da
adımların atılması gerekiyor. Bu tür
acil durumlarda personelin nasıl
davranması ve yolcuları nasıl
yönlendirmeleri gerektiği
konularında eğitim almalılar. Yeni
üretilecek araçlarda yangın
söndürme sistemlerinin isteğe bağlı
değil, zorunlu hale getirilmesi

gerekiyor. Mevcut araçlara da bu
sistemin takılması için 6 ay veya bir
yıl gibi bir süre tanınmalı. Bize gelen
bir Alman firması bu sistemleri 2 bin
Euro’ya takabileceğini belirtiyor.
Ancak bu da sektörümüz için ağır bir
maliyet. Araçlardaki tadilat
yapılmasına yönelik yasaklar
getirilmeli. Araçlarda istenen
değişiklikler fabrika çıkışlarında
olmalı. 40-50 firma sahibi ve
federasyonlarla birlikte Bakanlığa
gidelim, taleplerimizi iletelim” dedi.  

10 Haziran’dan
itibaren zorunlu 

MAPAR Otomotiv Yönetim
Kurulu Başkanı Yalçın Şahin, 10
Haziran 2019’da yapılan düzenleme
ile yangın söndürücü sistemlerin
zorunlu hale geldiğini belirterek,
“Bu tarihten itibaren hem dış pazara

hem iç pazara yönelik üretilen tüm
otobüslerde artık yangın sistemleri
zorunlu olarak var. Eski araçlara da
bu sistem bağlanabilir. 10 yıldır
uyarıcı sistemler araçlarda zaten
bulunuyor. Yeni araçlarda
püskürtme sistem de var. Aslında
araçlardaki yangının en önemli
nedeni, 10 numara yağ veya kötü
akaryakıt kullanımı. Bu akaryakıt
solventlerle birlikte pistonu eritiyor,
pistonu erittikten sonra türbülansı
kartele basıyor, buradan sibop
kapağından çıkan yağ egzoza geliyor
ve yangın çıkıyor. Motordan
başlayan yangınların en büyük
nedeni bu” dedi.  

Otobüs yangınları
çalıştayı 

TOFED Genel Sekreteri Mevlüt
İlgin de, otobüs yangınlarına uzun

süredir çözüm aradıklarını
vurgulayarak, “2008’den 2014 yılına
kadar Sanayi Bakanlığı ile yaptığımız
birçok görüşme ve yazışmalarımızı
da sizlere dosya olarak sunduk.
Otobüs yangınlarının çıkış noktası
konusunda yapılan tespitlerde
yüzde 64’ünün motordan, yüzde
12’sinin bagaj tarafından olduğu
belirtiliyor. Yapılan tüm çalışmalara
rağmen otobüs yangınlarına yönelik
bugüne kadar bir çözüm
bulunabilmiş değil. Ancak
yaptığımız tüm tespitlerde
yurtdışına satılan otobüslerle iç
pazara satılan otobüsler arasında
farklılıklar olduğu tespit edildi. Biz
yangın söndürücü sistemlerin
zorunlu olmasını istedik. Ancak
uyarıcı sistemler zorunlu,
söndürücü sistemler de isteğe bağlı
olarak kaldı. Biz bu sistemin
olmamasını ağır kusur olarak
görülmesini ve eksik aracın
muayeneden geçirilmemesi
gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca
araçlara dışarıda tadilat
yapılmasının da yasaklanmasını
talep ediyoruz. Koltuk arkası ekran
takılacaksa da bunu fabrika taksın.
Artık tüm tarafların katılacağı bir
çalıştay düzenlenmesi noktasında
adım atılması gerekiyor” dedi. 

Toplantıda söz alan sektör
mensupları araçlardaki 220 volt
elektrik prizleriyle birlikte araçlarda
fabrika üretiminin ardından tadilat
yapılmasının yasaklanmasını talep
ettiler. ■

Otobüs yangınlarına çözüm arayışı 



İstanbul’dan 3. köprüyü kullanma zorunluluğu olan yük
taşıyan bir kamyonun gidiş-dönüş yol+ köprü bedeli bin

429,8 TL olarak hesaplanıyor. Bir
kamyonun 100 km’de ortalama 17-25
litre arası mazot yaktığı düşünülürse
ortalama mazot maliyeti 100 km’de
134 TL oluyor. 426 km’lik yolda ise
570 TL’ye kadar çıkıyor. Gidiş-dönüş
mazot maliyeti bin 140 TL.

İstanbul- İzmir Otoyolu’nun yük
taşıyan bir kamyona maliyeti
karayolu bedeli + yakıt tutarı ile
ortalama bir hesapla 2 bin TL’yi
buluyor. Bu bedel treyler
taşımacılığında daha da artıyor.

www.tasimadunyasi.com

Dunyası
Tasıma

editor@tasimadunyasi.com

Hızlı, Güvenli, Çevreci ve Sürdürülebilir Taşımacılık
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Araç Osmangazi Yalova- Bursa Balıkesir Manisa İzmir çıkış
Köprüsü Altınova Merkez Kuzey Turgutlu çıkış

1. sınıf 103 TL 107.4 TL 136.5 TL 179.7 TL 243.5 TL 256.3 TL

2. sınıf 164.8 TL 171.7 TL 218.5 TL 287.56 TL 390 TL 410 TL

3. sınıf 195.7 TL 203.9 TL 259.4 TL 341.5 TL 463.1 TL 486.9 TL

4. sınıf 259.6 TL 270.5 TL 344.1 TL 453 TL 614.3 TL 645.8 TL

5. sınıf 327.6 TL 341.4 TL 434.2 TL 571.6 TL 775.1 TL 815 TL

6. sınıf 72.1 TL 75.2 TL 95.6 TL 125.8 TL 170.6 TL 179.4 TL

İstanbul-İzmir Otoyolu açıldı
İstanbul ile İzmir

arasında 8,5 saati bulan
seyahat süresini 3,5 saate

düşüren ve tümüyle yap-
işlet-devret modeliyle
yapılan otoyolun 192
kilometrelik kesimi,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
katıldığı törenle açıldı.

2016'da, projenin en
büyük ayağını oluşturan
Osmangazi Köprüsü'nün
hizmete alınmasıyla
İstanbul ile İzmir arasındaki
mesafe 78 kilometre
kısalmıştı.

Daha sonraki yıllarda
201 kilometresi ana gövde,
33 kilometresi de bağlantı
yolu olmak üzere hizmete
açılan yolun, 183
kilometresi ana gövde, 9
kilometresi de bağlantı yolu
olmak üzere toplam 192
kilometrelik kesimi Badırga
mevkisinde düzenlenen
törene katılan

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından
açıldı. Cumhurbaşkanı, bu
yolla birlikte turizmin daha
da gelişeceğini işaret etti.

Mevcut 515 kilometreyi
426 kilometreye düşüren,
İstanbul-İzmir Otoyolu ile
İstanbul'dan İzmir'e 3,5
saatte ulaşma imkanı ve
kullanıcılara ekonomik
katkı sağlayacak.

Bugüne kadar 7 milyar
dolar harcama yapılan yola
ilişkin, 2,5 milyar lira da
idare tarafından
kamulaştırma işlemleri için
harcandı. 7 milyar dolarlık
finansman, projeyi yapıp
işletecek şirket tarafından
karşılandı ve bunun için
kamu kaynağı
kullanılmadı. Otoyolun
işletmesinde 6 bini aşkın
personelin istihdam
edileceği bildirildi. ■ İstanbul ile İzmir arasındaki

mesafeyi 3,5 saate indirdiği
belirtilen yeni otoyolu,

gazeteci Timur Akkurt test etti.
Akkurt'un testinin yanı sıra
Türkiye'de en çok kullanılan
navigasyon sistemlerinden
biri olan Yandex Haritalar
uygulaması da yeni yoldan
verdiği yol tarifinde
İstanbul'dan İzmir'e 4 buçuk
saat ile 5 saat arasında
gidilebileceğini belirtiyor.

Hız limitlerine uyulursa
Yapımı sırasında çeşitli

tartışmalara neden olan ve
açıldıktan sonra İstanbul’dan
İzmir’e giden bir otomobil
sürücüsünün 500 liradan fazla
ücret ödenmesiyle eleştirilen

yeni otoyolu test
eden gazeteci Timur
Akkurt, Youtube
kanalında yayınladığı
“İstanbul İzmir
otoyolu kaç para?
Gerçekten 3,5 saat
mi?” adlı test
videosunda, yeni
açılan İstanbul-İzmir
otoyolunda hız
limitlerine uyarak 3,5
saatte İstanbul’dan

İzmir’e gidilemeyeceğini
saptadı. Test sırasında tünel
geçişleri ve diğer yollardaki hız
limitlerine uyulduğu takdirde
İstanbul’un Beşiktaş
ilçesinden İzmir’e yaklaşık 5
saat civarında ulaşılabildiğini
belirten Akkurt yolda mola
verilmesi halinde sürenin
uzayacağına dikkat çekti.

Yol tesisi yetersiz
Akkurt ayrıca yol üzerinde

henüz yeterince otoyol tesisi
ile benzin istasyonu
bulunmadığını ve yola çıkacak
sürücülerin tam depoyla yola
çıkmaları gerektiği uyarısında
bulundu.

Eski yol da 5 saat
civarında 

Apple firmasının cep
telefonlarında kullandığı
harita uygulamasına göre eski
yoldan yapılan yolculuklarda
da İstanbul Fatih’ten İzmir’e
gidiş süresi 5 saat civarında
sürüyor. Her iki yolculuğun da
Avrasya tüneli ve Osmangazi
Köprüleri kullanılarak
yapılması gerekiyor. ■

Yeni İstanbul-İzmir yolu test edildi 

3,5 değil 5 saat
sürüyor

Bir Yük Kamyonuna Maliyeti
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