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Hızlı, Güvenli, Çevreci ve Sürdürülebilir Taşımacılık
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“Kaptan Köşkü”hizmete girdi
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MAN TopUsed’den

Ankara terminali 30 milyon lirayı aşkın
harcamayla ilk kez yenileniyor

TERMINALLER
BELEDIYELERDE
FARKLI
Temmuz 2019
■ Özel terminallerin
tarihinde İstanbul
çoğunda yüksek ücret ve
Otogarı’nı devralan
yetersiz hizmet
İstanbul Büyükşehir
uygulamalarında bir iyileşme Belediyesi aradan geçen süre
zarfında otogarı tamamen
yok.
yeniledi. Yapılan çalışmalar
İstanbul
■ İstanbul terminalindeki sonrasında
Otogarı’nda hem
yenileme ve taşımacı
otobüsçüler hem de yolcular
açısından konfor, güvenlik
dostu uygulamalardan
ve hizmet kalitesi üst düzeye
sonra şimdi de Ankara
taşındı. Pandemi sürecinde
terminalinde yenileme
İBB, otobüsçülere her türlü
ödeme ve ücretlerde
hamlesi.
kolaylıklar sundu. İBB
Türkiye genelinde bir ilke de
■ Terminallerin özel sektör
imza atarak İstanbul
veya belediyeler eliyle
Otogarı’nda Kaptan
işletilmesi konusunda
Köşkü’nü de hizmete sundu.
taşımacılılar ve örgütleri bu
Sıra Ankara’da
gerçekleri görmeli.
Ankara Büyükşehir
■ Terminallerin özel
Belediyesi de 25 yıldır yolcu
girişimciler veya belediyeler taşımalarına hizmet veren
ancak bugüne kadar ihmal
tarafından işletilmesi
edilmiş olan AŞTİ’de 30
tartışmalarında ilginç
milyon TL’yi aşkın yenileme
örneklerin görüldüğü bir
çalışması yapıyor. AŞTİ
işletmesini yürüten
dönemi yaşıyoruz.
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Kamyonda 1 milyon 100 bin,
otobüste 2 milyon km
bakım paketi hizmeti

11

Mustafa
Koç

BUGSAŞ’ın Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Koç,
Taşıma Dünyası’na yenileme
çalışmalarıyla ilgili çok özel
bir röportaj verdi. Pandemi
döneminde otobüsçülere
destekler verdiklerini
belirten Başkan Mustafa
Koç, “Ocak ayında başlayan
yenileme çalışmasının
tamamlanması için 400
günlük bir program yapıldı.
Çalışmalar
tamamlandığında AŞTİ’de
hem hizmet kalitesi, hem de
konfor düzeyi otobüsçüler
ve yolcular için çok üst
düzeye taşınmış olacak.
Pandemi döneminde
otobüsçüler her türlü ödeme
ve ücretlerde kolaylıklar
sağladık” dedi. ■

an Kamyon ve Otobüs Ticaret AŞ İkinci El
Satış Direktörü Aydın Yumrukçal: İkinci el
ticari araç pazarını ve Man TopUsed’in
faaliyetlerini anlatıyor.
13-14’te

M

Temsa Yurt İçi̇ Hi̇zmet Ağını Geni̇şleti̇yor

Şeref Oto
Otobüs
Bayisi de
oldu
EMSA’nın
Ankara merkezli
Fuso Canter
bayisi Şeref Oto
otobüs bayilik imza törenine Baybars Dağ,
Şerafettin Aktaş ve Alpay Eriz katıldı.

T

5’te

Otobüs bayisi Antalya Oto
Fuso Canter bayisi de oldu

Serdar Baş

Baybars Dağ

Ahmet Sabır

Hakan Koralp

9’da

facebook.com/tasimadunyasi

Kıraç Turizm Genel Müdürü Havva Kıraç

16 - 17 - 18’de

50 doğalgazlı otobüs siparişi

19’da

Mercedes-Benz Türk
Aksaray
Kamyon
Fabrikası’nda
300.000
kamyon
üretildi

Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı

İSTAB Başkanı
Turgay Gül

Ankara Servisçiler
Odası Başkanı
Tuncay Elmadağlı

Dr. Zeki
Dönmez

7’de

Mevlüt
İlgin

20’de

11’de

Sezon geç açıldı ama
2019 seviyesine geldi
25 çekici aldı 85 özmal oldu
ITT’nin filosunun tamamı Renault Truck

22’de

Mercedes-Benz Türk

41 farklı yeniliğe sahip otobüslerini
otobüs severlerle buluşturuyor

İSAROD Başkanı İzmir Servisçiler Odası
Hasan Basri
Hamza Öztürk Başkanı
Bostancı

Cumhur
Aral

Hatay ve Ankara Dinozor
toplantılarına
yeni bakış

Sonbahar
Geliyor

8’de

Azerbaycan’dan, Otokar'a

21’de

2’de

ITT Lojistik Genel Müdürü
Didem Öztanık

ITT Lojistik Kurucu
Başkanı Tekin Öztanık

Yıldırımlar Lojistik losunu
Scania’ya çeviriyor

Korkut
Akın
Afet kültürü
ve eğitimi…

23’de

10’da

İkinci El

Sami Acerüzümoğlu
Olmak ya da olmamak,
bütün mesele bu! 20’de

Mercedes-Benz Türk, İstanbul Otogarı’nda 2021 model
41 yeni donanıma sahip
Travego 16 2+1 ve Tourismo
15 2+2 otobüsler, sektör çalışanları ve yolcular tarafından yakından incelendi.

24’de
Tırsan,
Almanya
Nufam
2021’de

24’de

2 ❭❭ Gündem

Korkut
Akın
korkutakin@gmail.com

Afet kültürü
ve eğitimi…
ir anda ülkemizin dört bir yanında afetler sardı her yanımızı.
Karadeniz kıyılarında sel, Ege ve
Akdeniz’de orman yangınları, denizlerimizde müsilaj, bunlarla birlikte kuraklık ve tabii, unutulmaması gereken
deprem olasılığı…
Bunlar hayatın ve coğrafyamızın
gerçeği. Küresel ısıtma (bilinçli olarak
sürdürüldüğü için ‘ısıtma’ diyorum,
kendiliğindenliği aştı çoktan) ile doğrudan bağlantılı olarak Türkiye’nin ‘su
fakiri’ bir ülke olduğu bilimsel olarak
da dile getiriliyor. Sanayileşmenin belli
bir düzenleme çerçevesinde yaygınlaştırılmaması (bunda siyasi gerekçeler de
var, ama konumuz o değil) nedeniyle
nüfus yoğunluğu da belli merkezlerde
artıyor. Altyapı yetersizliği, trafik yoğunluğu, çarpık kentleşme ve Cumhurbaşkanının dile getirdiği gibi dikey
mimari gündelik yaşamın vazgeçilmezi…
Bunları sizler de biliyorsunuz, yaşıyorsunuz. Peki, o zaman ne yapmalı?
Her yıl bir bölgemizde şiddetli bir deprem yaşanıyor, o an hepimiz üzülüyoruz, ‘şöyle yapmalı, böyle olmalı’ diye
konuşuyoruz, ama bir arpa boyu yol
al(a)madığımızı görüyoruz. Yetkililer
de aynı şeyi söylüyor, ama en önce
onlar unutuyor. Bu, orman yangınlarında da böyle oldu, sel felaketlerinde
de… İşte, Dereli ve Güneysu’da, sel
sonrası yeni yapılan binalar yine dere
yatağında… Seneye değilse, birkaç yıl
sonra oraları da sel basacak ve insanlar
ölecek, milli servet suya karışacak.
Siz karışın ya da karışmayın trafik
kazaları da benzer şeyler… Bir ara, hatırlıyor musunuz, otobüsler yanıyordu
yollarda. Çuval dolusu para verdiğiniz,
birçok insana ekmek sağlayan otobüslerin yanışını gözü yaşlı seyrediyorduk.
Önlemi alındı, su ısıtıcısından kaynaklandığı belirlendi, çözümü için çaba
harcandı ve özenli kullanılırsa artık
otobüsler yanmıyor.
Gazetemizin sayfalarında okudunuz, “nitelikli kaptan açığı yaşanıyor”.
Gerek pandemi gerekse ekonomik nedenlerle farklı alanlarda hizmet vermek isteyen kaptanlar sektörden
ayrıldı. Yolcuyla yüz yüze hizmet
veren, onların canını emanet ettiğiniz
şoförleri, firma sahipleri bile benimseyemiyor. Olası bir kaza veya arıza sonrası “günah keçisi” olmaları
mümkünse de, sektördeki her yetkilinin bunda payı var ve bunların toplamı, oran olarak o “niteliksiz”
kaptanın günahından daha fazla.
Sektörde yeni yapılanmalar için kıpırdanmalar yaşanıyor. Kimi, iktidar
koltuğunu bırakmamak, kimi kapmak
için yarışıyor. Asıl önemli olan sektörü
kalkındıracak şekilde bir örgütlenmeyi
sağlamaktır.
“Afet Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıkları” bir kaptanın bilmesi sadece
kendi yaşamını değil, taşıdığı 50 canı
da kurtarabilir, tabii otobüsü de…
“Afet Sırasında Doğru Davranış Şekilleri” insanlara liderlik edecek kaptanın başarısı olacaktır. “Afet Sonrası İlk
Anlar”ın önemini hepimiz biliyoruz.
İnsanları sakinleştirmek, paniğe kapılmalarını önlemek, “İlk Yardım”, “Psikolojik İlk Yardım” hayat kurtarır.
Otobüsün “Tahliye”sini yönetmek bile
başlı başına bir beceridir, yoksa insanlar birbirini çiğner…
Başta TOFED, TOF ve yeni oluşum
olmak üzere, yerel derneklerle birlikte
firmalar afet kültürü üzerine çalışmalar
yaparsa sadece sektörün geleceğini
değil ülkenin geleceğini de kurtarmanın ilk adımı atılmış olur. ■
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Petrol Ofisi işbirliği ile
GEA,
yangın söndürme
istasyonları kuruyor

Selim
Şiper
GEA ile yaşanmamasını temenni ettiğimiz yangınlara hızlı ve etkin müdahale için belirli yerlerde orman
yangın söndürme istasyonları kuruyoruz” dedi.

B

Umut
Dinçşahin

ısa sürede İzmir ve Antalya’da
da kurulması planlanan yangın söndürme istasyonlarında,
orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik, yangına dayanıklı koruyucu
malzemeler, el aletleri, su pompaları, jeneratör, motorlu testereler
gibi ekipmanlar bulunuyor. Yaşam
alanı olarak kullanılacak konteynerin da yer aldığı yangın söndürme istasyonunda görevlilerin dinlenme ve
temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere
bölümler de yer alıyor.

K

GEA Arama Kurtarma Koordinatörü Umut Dinçşahin, “GEA olarak, tesis şartlarımızın el verdiği
noktalarda orman yangın istasyonları kuracağız. İlk adımı Çanakkale
Ayvacık ilçesi Sazlı Köyü’nde attık.
İkinci etapta da Antalya ve İzmir’de
orman yangın istasyonlarını kuracağız” açıklamasında bulundu.

Bugüne katkı sağlar,
geleceği düşünür

Petrol Ofisi desteğiyle…

Orman yangınları ile mücadelede, henüz başlangıç aşamasındaki
hızlı ve etkin müdahalenin çok değerli olduğuna dikkat çeken Petrol
Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin
mevcut ihtiyaçlarına çözümler
sunan Petrol Ofisi, ülkemizin sadece
bugününü değil aynı zamanda yarınlarını da düşünerek adımlar atar.
Zaten işbirliği içinde olduğumuz

Petrol Ofisi son orman yangınlarında mücadeleye, bir yandan çalışanları ile gönüllü katılım sağlarken
diğer yandan da eldiven, başlık, kıyafet, bot gibi yanmaz ekipman desteği vermişti. Petrol Ofisi aynı
zamanda yangınla mücadele eden
helikopter ve uçaklara yakıt hibesinde de bulunmuştu. Uzun yıllara
dayalı iki kurum arasındaki işbirliğinde Petrol Ofisi son olarak
GEA’nın yakıt sponsoru olmuştu. ■

GEA, Türkiye ve dünyada başarılı sayısız arama
kurtarma ve yardım operasyonuna imza attı
1994 senesinde kurulan GEA (Toprak Ana), tamamı gönüllülerden
oluşan bir arama kurtarma, ekoloji ve insani yardım grubudur. GEA ekipleri bugüne kadar Türkiye ve dünyada, yaşamı tehdit eden bütün felaketlerde, afet sonrasında enkaz altında kalmış insanlara ulaşmak için arama
kurtarma operasyonları gerçekleştirmekte, ihtiyaç halinde afet bölgesinde tıbbi ve insani yardım faaliyetleri sürdürmektedir. Bugüne kadar
birçok kurtarma ve yardım operasyonunu başarı ile gerçekleştiren GEA,
1999 yılından bu yana ise INSARAG (Birleşmiş Milletler Uluslararası
Arama Kurtarma Ekipleri Tavsiye Grubu) üyesi olarak çalışmalarını yürütmektedir. GEA ile ilgili detaylı bilgiye; https://gea.org.tr/ web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

…daha dur, bu başlangıç!

Otobüsçülük Müzesi Kuruluyor
Karayoluyla yolcu
taşımacılığı sektörü,
Türkiye’yi taşıyan, ama
kendisini hâlâ
taşıyamayan bir sektör.
Yaşlı genç, kadın erkek,
köylü kentli, asker
öğrenci herkesin
otobüsle, şehirlerarası
yolculukla ilgili bir anısı
vardır. İlişkilerin daha
birebir yaşandığı
dönemde, bank havalesi
yerine kaptan aracılığıyla
gönderilirdi harçlıklar,
ihtiyaçlar diyeyim de
anlayın.
■ Korkut AKIN

sohbeti koyultmuşlar.
Çocukluğunda Harem
Otogarı’nda otobüs yıkayan ve
bilet biriktiren Sunay Akın,
“Örümcek” kitabını duyunca,
anıları depreşmiş ve kitabın
dolayısıyla da sektörün
belgeselinin yapılması gerektiğini
söylemiş. “Gerekirse sponsor da
bulurum, bu çalışmayı
gerçekleştirelim Türker Ağabey”
diyen Sunay Akın, Harem
Otogarı’nın müze olması için
çaba harcadığını da bildirmiş.

Harem Müzesi

Anadolu’nun İstanbul’a açılan
kapısı olan Harem Otogarı’nın,
gerek güzergah değişikliği
gerekse de köprülerin yapımıyla
y
r
a
e
n
k
r
u
S
Tü rt eski işlevini yitiren ve taşınması
Akın
istenen Harem Otogarı’nın
Başku
“Otobüsçülük Müzesi” yapılması
Otobüsçüler Sosyal Dayanışma ve
için Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Eğitim Vakfı) bırakılan kitabını daha
Ekrem İmamoğlu ile görüşmeler
da
yaygınlaştırmak
için
çaba
sürdürdüğünü, epeyce yol aldıklarını,
ürker Başkurt, o dönemin
harcayan
sektörün
Türker
Ağabey’i,
yakın bir zaman sonra İstanbul’un
temsilcilerinden. Sektörün
Türker Başkurt, hem efemera hem
bir sektörel müzeye kavuşacağı
geçmişten geleceğe
koleksiyonculuk
hem
de
müzecilik
müjdesini verebileceklerini ifade
yolculuğunu kendi anıları üzerinden
yapan
Sunay
Akın’la
görüştü.
etmiş.
anlatan -belki de ilk ve şimdilik tekTaşıma Dünyası olarak ülkemizin
otobüsçü. Örümcek adını verdiği, (bu
İmzalı
kitap…
sosyokültürel, sosyoekonomik,
anısı gerçekten önemli, kitabı
yeniden ele alıp bir göz atmak, anıları
sosyopolitik geçmişini bir arada
Türker Başkurt, Sunay Akın’a
tazelemek için bir fırsat bu) 2017’de
imzalı kitabını takdim ederken, onun bulundurabileceğine inandığımız
TÜYAP tarafından basılan, geliri
böylesi bir müze çalışmasını
bir otobüs sevdalısı olduğunu da
tümüyle TOSEV’e (Türkiye
destekliyoruz. ■
öğrenince, konu konuyu açmış ve

T
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Büyük İstanbul Otogarı’nda

Şoförler
“Kaptan
Köşkü”nde
Dinleniyor
Büyük İstanbul
Otogarı’nda hizmete
açılan “Kaptan Köşkü’nde
uzun yol yapan otobüs
şoförleri dinlenme imkanı
kazanıyor. Böylece,
şoförlerin
yoğunluklarından
kaynaklı yaşanan trafik
kazalarının önüne
geçilmiş oluyor.
ayram sonrasında ardı
ardına gelen ölümlü
kazaların sebeplerine
inildiğinde birinci faktör, başta
şoför olmak üzere araç
personelinin yeteri kadar
dinlenememesi çıktı. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB)
Büyük İstanbul Otogarı’nda üç
aydır hizmete aldığı “Kaptan
Köşkü”nde şoförler ve
muavinler uyuma imkanı
yakalıyor. Bunun yanı sıra
otobüs personelleri, duş
alabiliyor, üniformalarını
yıkayabiliyor, kahvaltı
yapabiliyor. Köşkü ziyaret eden
otobüs personelleri, kendilerine
sunulan mekânın temiz
olasından dolayı
memnuniyetlerini dile getirdi.

B

İhtiyaç halinde “Kaptan
Köşkü” Sayısı Artırılacak
Konu hakkında görüşlerini
paylaşan Büyük İstanbul Otogarı
Müdürü Fahrettin Beşli,
“Kapasitenin yeterli olmaması ve
aşması halinde, ihtiyacın ve
talebin fazlalaşması halinde
benzer bir yapıyı yanına yapmak
suretiyle yatak kapasitesini
artırma planımız var” dedi. Beşli,
sektörün kaza ile üzülmesine
sebep olacak bütün olasılıkları
ortadan kaldıracak altyapıyı
oluşturmaya çalıştıklarını aktardı. ■

Dinlenme ve çay kahve mekanı

“Kaptan Köşkü”nde şoförler ve
muavinler uyuma imkanı buluyor

Kaptan Mekanı ❭❭ 3

4 ❭❭ Denetim
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Okul servis araçlarında ve otobüslerde
denetimler artıyor
İçişleri Bakanlığı 6 Eylül 2021
tarihinde 2021-2022 eğitim
döneminin başlaması nedeniyle
alınacak trafik tedbirleri ile ilgili bir
genelge yayınladı. Bakanlık, otobüs
kazalarının önlenmesine yönelik
alınacak tedbirlerle ilgili de bir
duyuru yaptı.

Şehirlerarası ve turizm
otobüslerinin denetimi
İ
Okul servis
araçlarının denetimi
Bakanlığın genelgesinde
okul servis araçlarının
denetiminde şu hususlara
dikkat edilecek.
Karayolları Trafik Kanunu
ve Yönetmeliği ile Okul
Servis Araçları
Yönetmeliği hükümlerine
uygun hareket edilecek.
Belediyelerce düzenlenen
Okul Servis Aracı Özel
İzin Belgesi ve Okul Servis
Aracı Bakım ve Onarım
Takip Formu
bulundurulacak.
- Yönetmelikte belirtildiği
şekilde standartlara uygun OKUL
TAŞITI yazısı ve DUR kırmızı ışık
veren lamba araç üzerinde ve
çalışır vaziyette olacak.
- Araç ön ve arka tarafında
kalan alanları gösteren görüş ve
sesli ikaz sistemi ile geri vites
lambaları ve bağlı sesli ikaz
sistemleri, oturacak yer adedini
gösteren etiket donanımları
kullanılır ve çalışır durumda
olacak.
- Araç kapıları şoför tarafından
açılıp kapatılabilecek şekilde
otomatik veya araç şoförü
tarafından elle kumanda edilebilir
şekilde (mekanik) olacak.
- Araçlarda en az otuz gün
süreli kayıt yapabilen araç takip
sistemi bulundurulacak.
- Okul servis aracının camları
sabit olacak ve camların üzerine
renkli film tabakası
yapıştırılmayacak.
- Aracın her koltuğunda
emniyet kemeri bulunacak ve bu
kemerler kullanılacak.
- Taşıtlar temiz, bakımlı ve

güvenli durumda olacak.
- Okul öncesi ve ilköğretim
öğrencilerinin taşınması sırasında
araçlarda rehber personel
bulundurulacak.
- Şoför ve rehber personel
Okul Servis Araçları
Yönetmeliği’nde belirtilen şartları
taşıyacak.
- Şoför araçta sigara içmeyecek
ve içilmesine müsaade
etmeyecek.
- Taşıma hizmeti sırasında
görüntü ve müzik sistemleri
kullanılmayacak.
- Taşıma sınırının üzerinde
öğrenci taşınmayacak.
Servis şoförleri, indirme ve
bindirme kuralları başta olmak
üzere diğer tüm trafik kurallarına
ve yükümlülüklerine uyacak.
- Her araç için Okul Servis
Araçları Denetim Formu'nda yer
alan hususlar titizlikle kontrol
edilecek ve eksikliği veya kural
ihlali tespit edilenlere mevzuatın
öngördüğü cezai işlemler
uygulanacak.
- Servis şoförü ve rehber
personel; Okul Servis Araçları
Yönetmeliği'nde belirtilen şoför
ve rehber personel bölümünde
yer alan şart, görev ve
sorumluluklarını yerine
getirilmediğinin tespit edilmesi
durumunda, mülki idare amirleri
vasıtasıyla ilgili belediyeye
bildirimde bulunacak, özel izin
belgesi iptal edilecek ve gerekli
tedbirler alınacak.
- Okul Servis Araçları
Yönetmeliği hükümlerine göre
eksiklik tespit edilmesi veya cezai
müeyyide uygulanması halinde,
doldurulan formlar İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlükleri kanalıyla
ilgili okul müdürlüğüne, bir
suretinin de servis aracının bağlı
olduğu odaya en geç yedi (7) iş
günü içerisinde gönderilecek.

çişleri Bakanlığı’nın 10 Ağustos 2021
tarihli duyurusunda da otobüs
kazalarının önlenmesine yönelik
alınacak tedbirlerle ilgili bir duyuru
yapıldı. Duyuruda, Bakanlığın Beşinci
180 Günlük Eylem Planı’nda (1
Temmuz-31 Aralık 2021) tarihleri
arasında ölümlü kazalarının yüzde 6,
yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 3
azaltılması Trafik Kazaları Önleme Planı
oluşturulduğu belirtildi.
Bu kapsamda,
- Şehirlerarası şehirlerarası ve turizm
taşımacılığı faaliyeti gösterilen
otobüslerde yetki belgeleri, SRC
belgeleri, taşıma sözleşmeleri, varış
noktası dikkate alınarak yedek şoför
bulunup bulunmadığı, takograf hız ve
çalışma süresi bilgileri, cihaza takılı
sürücü bilgileri ve diyagram kartının
aracı kullanan kişiye ait olması
hususlarının titizlikle denetlenmesi
istendi.

Kaptan bilgileri sorgulanacak

Terminal ve güzergah denetimlerinde
U-ETDS sistemine entegre olan POLNET
sisteminden otobüs şoförü ve personel
bilgilerinin kontrol edilmesi ve aracı
kullanan şoför bilgisi ile U-ETDS
sisteminde kayıtlı şoför bilgilerinin
uyuşmaması durumunda Karayolu Taşıma
Yönetmeliği kapsamında ihlal tespit
tutanağı tutularak Ulaştırma Bölge
Müdürlüğü’ne gönderilmesi.
- Şoförler için getirilen günlük 9 saat
veya haftada 56 saat sürelerinin
aşılmaması ve 4.5 saatlik her sürüşten
sonra en az 45 dakika mola verilmesi
yönünde bilgiler verilmesi
- Seyahat esnasında sürücü ve araç
personeli ile tüm yolcuların emniyet
kemerlerinin takılı olması, sürücülerin
araç kullanımı sırasında cep telefonu
kullanmamaları konusunda uyarıların
yapılması.

İstanbul Otogarında bilgilendirme yapıldı
İstanbul Otogarı Trafik Ekipler Amirliği ve İstanbul Ulaştırma Bölge
Müdürlüğü yetkilileri ortaklaşa bir toplantı düzenleyerek denetimlerle
ilgili bilgilendirmelerde bulundular. Bu toplantıda 1 Eylül 2021 tarihinden
itibaren düzenli olarak otobüs çıkışlarında U-ETDS kontrolleri yapılacağı
belirtildi. Otobüslerde U-ETDS’ye bildirilmemiş yolcu olursa ceza
uygulanacağı da açıklandı.
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Temsa Yurt İçi̇ Hi̇zmet Ağını Geni̇şleti̇yor

Fuso Canter Bayisi
Şeref Oto Otobüs
Bayisi de oldu
Bayilik sürecinde yeni
yapılanma çalışmalarını
sürdüren TEMSA, mevcut
bayilerin ürün gruplarını
çeşitlendirerek pazar
payını büyütmeye devam
ediyor. Otobüs
bayilerinin bir kısmı Fuso
Canter bayi ailesinde
yerini alırken, Fuso
Canter bayileri de otobüs
bayiliği üstlenerek
hizmet ağını genişletiyor.
Son olarak, uzun yıllar
Fuso Canter bayisi olan
Şeref Oto, yeni
yapılanma ile
TEMSA’nın otobüs bayisi
de oldu.
EMSA’nın Ankara
merkezli Fuso Canter
bayisi Şeref Oto otobüs
bayi ailesine de katıldı. Bayilik
anlaşmasına yönelik imza
töreni Temsa Yurtiçi Satış
Direktörü Baybars Dağ, Şeref
Oto Yönetim Kurulu Başkan
Şerafettin Aktaş, Satış Müdürü
Alpay Eriz’in katılımıyla yapıldı.
İmza töreni sonrasında
açıklamalarda bulunan Şeref
Oto Yönetim Kurulu Başkanı
Şerafettin Aktaş, 1995 yılında
TEMSA ailesine Mitsubishi
marka araçların yedek parça
satışı ve servisi olarak
katıldıklarını belirterek, “2018
yılında ise yetkili satıcısı haline
geldik. 26 yıldır TEMSA
ailesinin bir parçası olmaktan
büyük mutluluk ve gurur
duyuyoruz. Şimdi de ülkemizin
otobüs pazarında lider markası
olan TEMSA’nın otobüs bayi
ailesi içinde yer aldık. Bundan
dolayı da ayrı bir gurur
yaşıyoruz. Otobüs tarafında
TEMSA ailesine katkılar
sağlayacağımıza inanıyoruz.
Ayrıca bize böyle bir imkan
verdikleri için de TEMSA
yönetimine teşekkür ediyoruz”
dedi.

T

Yeni Yapılanma
Sinerjiyi Artıracak
2020’de başlattıkları yeni
yapılanma süreciyle sinerji
yaratmayı hedeflediklerini
söyleyen TEMSA Yurtiçi Satış
Direktörü Baybars Dağ, şöyle
devam etti: “Yeni yapıyla,
TEMSA ürünlerini satan
bayilerimizin ürün grupları
daha da çeşitlenerek müşteri
portföylerini büyütmeleri
sağlanacak. Bu süreç 2020
yılında başladı ve 2021 yılında
da devam edecek. Şeref Oto,
Fuso Canter bayiliğini başarıyla
sürdürüyor. Otobüs tarafında
da bize çok önemli katkılar
sağlayacağına ve pazar payımızı
büyüteceğine inanıyoruz.
Otobüs bayiliğinin hayırlı, uğurlu
olmasını diliyoruz.” ■

Yeni iş ortağınız Prestij SX ile hem şehir içi hem
de şehir dışı seyahatlerinizin keyfini çıkarmaya
hazır mısınız? O, bu keyfi yaşatmaya çoktan hazır.
Güçlü performansı ve yakıt tasarrufu ile
Prestij SX yüzünüzü güldürecek.

temsa.com

ŞEREF OTO
Temsa Yetkili Satıcısı
Kızılırmak, Mevlana Blv. No:146/A, 06520
Çankaya/Ankara
Tel: +90 312 284 81 81 Fax: +90 312 284 81 80
satis@serefoto.com

Şeref Oto Servis
Bahçekapı, 2480. Sk. No:9,
06105 Etimesgut/Ankara
+90312 278 38 48 Fax: +90 312 284 47 37
serefoto@serefoto.com
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Sonbahar Geliyor
eçen sayıdaki yazımın başlığı,
“Yaz Geçip Giderken” idi. Bu
kez, başlık ararken, iklim
açısından etraftaki serinliği, rüzgarı ve
insan hareketliliğindeki azalmayı
görünce “Sonbahar Geliyor” dedim.
Ülkemiz geniş ve farklı bir coğrafyaya
sahip. Bazı yerlerde yaz bitti bile.
Güneydeki bölgelerde ise güneşi ve
sıcaklığı ile yaz hâlâ sürüyor. Eylül
ayında, hatta ekim ayı sonuna kadar
Güneyde deniz ve güneş keyfi yapmak
mümkün. Tabii bu durum buralardaki
yazlıkçıların, tatilcilerin ikamet ettikleri
yerlere dönmesini durduramıyor. İş
hayatı, okulların açılması gibi
nedenlerle buralardan da dönüşler
başladı. 6 Eylül’de okulların açılacağı
düşünülürse tam dönüş günleri. Benim
gibi emekli olanlar için ise tatil sürüyor.
Ben ekim ayının ikinci yarısına kadar
yazlığımda kalmaya niyetliyim.

zeki.donmez@tasimadunyasi.com

Bunların geriye geleceğini de çok
düşünmüyorum. Bu sektörlerde çok
fazla insan istihdam edildi. Bunlar
arasında çok sayıda sürücü de var. Yolcu
taşımacılığından gönlü olmayan
sürücülerin bir kısmı bu alanlara gitti ve
sanırım ki durumlarından da
memnunlar. Bunların büyük bir kısmının
geriye dönmeyeceğini düşünüyorum.

Eşitlik var

Otobüsçülükte kaptan
sorunu

G

Geçmişe bakış
Geçmişe baktığımızda aklımıza, pek
iyi şeyler gelmiyor. Önce, uzun
zamandır süren salgın tehlikesi altında
yaşadık. Bu salgın 1,5 yılını doldurdu ve
geçiyor. Bize çok zor günler yaşattı.
Sağlık konusu, ölüm tehdidi ve
ekonomik zorluklar olmak üzere pek
çok sıkıntıyı yaşadık. Bunlar hafif hafif
bitiyor derken salgındaki yeni artışlar
ümitlerimizi kırmaya başladı. Salgının
ötesinde sel ve yangın konularında da
çok olumsuz günler geçirdik, geçirdik
demek bile doğru değil, bunlar zaman
zaman tekrarlanabiliyor ve bu tehlikeleri
yeniden yaşama ihtimalimiz ne yazık ki,
hâlâ bulunuyor.

Salgın tedbirleri
Salgının başlangıcından sonra kimi
başarılı, kimi başarısız çeşitli tedbirlerle
etkisi ve yayılması azaltılmaya çalışıldı.
Şimdi ise salgın ile mücadelede yeni bir
aşamadayız. Aşı olanlar ile aşı
olmayanların bir arada yaşamasının
nasıl mümkün olacağı tartışılıyor. Aşı
olmayanlar bunun zorla
yaptırılamayacağı tezleriyle haklarını
savunuyorlar. Ama aşı olanlar da onlarla
aynı ortamda kalarak hayatlarını
tehlikeye atmak istemediklerini öne
sürüyorlar. Bu çok tartışmalı ve benim
bu topa girmeye hiç niyetim yok. Ancak
üzerinde durmak gerekiyor. Bana
kalsaydı ben aşı olanlar ile aşı
olmayanların farklı biçimde birbiriyle
temas etmeden iki tarafa da çözümler
sunardım. Örneğin bir toplantıya sadece
aşılıların gidebilmesi, başka bir
toplantıya da aşısızların gidebilmesi
gibi. Yani aşılıların faydalandığı ortamlar
ile aşı yaptırmayanların faydalandığı
ortamları ayırmaya çalışırdım. Ama bu
benim fikrim, şu anda yapılan bu değil.

Seyahat kısıtlamaları
Seyahat alanında da kimi doğru kimi
yanlış çeşitli tedbirleri tartıştık. Şimdi aşı
açısından seyahatlerin nasıl yapılacağı
konusunda sonuç arıyoruz. Artık
bilindiği gibi bu konularda sona
yaklaşıldı. Ben karar verici olsaydım,
sadece aşılıların faydalanabileceği firma
veya seferler ile aşısızların
faydalanabileceği firma ve seferlerin
ayrılması şeklinde bir belirleme
yapardım, ancak şimdi durum farklı.
Herkes tek tip seferden faydalanacak.
Bunun için aşı olanlar doğrudan
faydalanırken aşısızlar da testler yapmak
kaydıyla aynı seferlere katılabilecek. Bu
durum aşılıların tedirginliğini gidermeye
yetecek mi? Keza aşısızlar da test
tedbirlerine ne kadar uyacak? Bu durum,
insanların özel araç kullanımını veya
seyahatten vazgeçmesini kısmen de olsa
getirebilir mi? Bu arada taşımacıların da
iş yükü artacak ve zorlaşacak. Ancak
burada konu hayat olduğu için
taşımacılar, kendilerine getirilen bu
yüklerini savsaklama şeklinde bir
anlayışta olmamalıdırlar. Zira dediğim
gibi, tehlikeli sonuçları olabilecek bir
durum olur. Bu nedenle, kuralları
uygulamada titiz olmaya davet ediyorum.

Dr. Zeki
Dönmez

Ben, farklı taşıma modları arasında
ayrım yapılmadan, eşitlikçi
yaklaşılmasını savunurum. Örneğin
ÖTV’siz yakıt verilmesinde bunu
isterim, ama ne yazık ki yok. Bu
herkese aynı muamele yapılması
anlamında değildir. Herkese hak ettiği
muamele yapılması demektir. ÖTV
konusunda kime, ne için ayrıcalık
yapıldığını bir türlü öğrenemedim.
Kriterinin ne olduğunu da bilmiyorum.
Bu bakımdan eşitlik olmadığı iddiamı
sürdürüyorum. Salgın sürecinde
zaman zaman farklı tedbirler
uygulandı. Ama şu anda seyahatlerde
aşısızlardan istenen, haftada iki kez
PCR test tedbiri tüm modlarda aynı
kuralın eşit biçimde uygulanmasını
doğru buluyorum ve herkesi bu
tedbirlere uymaya çağırıyorum.

Taşıma güvenliği
Geçen günlerde, karayolu yolcu
taşımacıları açısından pek de iyi
hatırlanmayacak kazalar yaşandı.
Bunların
üzerinde tabii ki
durmak lazım.
Bunu geçen
dönemde azalan
ve durma
noktasına gelen
karayolu yolcu
taşımacılığının
performans
kaybı olarak
görüyorum.
Şimdi yeni
duruma
geçmekle bunun
geri
kazanılmasına
çalışılmalı.
Ancak bu çok
kolay
olmayabilir. Zira
birtakım
unsurlar değişti.
Taşımacılığın
olmadığı
dönemde pek
çok araç sefere
çıkmazken pek
çok personel
özellikle de
sürücüler görev
yapamadı. Bu,
onların
sürücülük
deneyimi
eksikliğinin
ötesinde başka
modlarda iş
bulmalarına
neden oldu.
Salgın
döneminde
kargo
taşımacılığı ve
dağıtım işleri
çok hızlı
biçimde arttı.
Bunun yanı sıra
ticari olmayan
taşıma şeklinde
ticari
kuruluşların
kendi mallarını
ücretsiz
ulaştırma
şeklindeki
dağıtım işleri
sorunlu biçimde
de olsa çok
yaygınlaştı.

Otobüs kaptanları ile ilgili konuları
iki başlık altında değerlendirebiliriz.
Bunlardan birisi otobüslerde sürücü
olmak için gereken kurallar. Bunlar
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde
apaçık yazılı. Ancak bunların üzerinde
detaylı biçimde durulmalı. Örneğin
yaşı yükseltmek veya yaşı düşürmek
şeklindeki öneriler hemen akla
gelebiliyor. Peki, bunun olumlu sonuç
vereceğinden emin miyiz? Bence
kesinlikle değil. Bu şekilde bir şeyleri
değiştirmek için değişiklik yapmak
şeklinde anlayışlardan vazgeçilmeli ve
detaylı çalışmalarla gerekirse sürücü
olabilme koşulları yeniden
belirlenmelidir.
İkinci husus ise; sürücü olduktan,
yani otobüsün direksiyonuna geçtikten
sonraki çalışma koşulları. Tüm araçlar
için geçerli olarak sürücülerin araç
sürme hızları ve araç kullanma süreleri
artık teknoloji sayesinde takip
edilebiliyor. Ancak bundan ötesi belli
değil, yani bir sürücünün araç

kullanmadığı zamanlardaki yaşamı ve
kendisini bir sonraki sefere hazırlayıp,
hazırlamadığı, yeterince dinlenip
dinlenmediği bilinmiyor. Bunu
kimsenin bilmesi de mümkün değil.
Bunu sağlayabilecek ve
denetleyebilecek olan sürücünün
çalıştığı firmadır. Firma bunu yakından
takip edip iyi olanları ödüllendirirken
kötü olanları sisteminin dışına
çıkarmayı da bilmelidir. Tabii, bu
seçmeyi yapabilmek için de elinde
yeterli sürücünün bulunduğu bir
sürücü kitlesinin olması gerekir. Daha
fazla sürücünün otobüs kaptanlığına
yönelmesi için de başta ekonomik
koşullar olmak üzere çalışma
koşullarının iyileştirilmesi gerekir.
Sürücünün maaşlarını devlet
vermeyeceğine veya devlet bu
maaşları sübvanse etmeyeceğine göre
firmalar kendi imkanlarıyla bu sorunu
çözmek zorundadırlar. Şunu da
belirteyim ki, Varan, Ulusoy ve Kamil
Koç… gibi firmalarımızın geçmiş
dönemlerdeki sürücü başarıları hâlâ
unutulmadı. Bu dönemleri yaşayan
kişiler hâlâ sektörde bulunuyor ve bu
tecrübelerden de faydalanılarak tekrar
otobüs kaptanlığına arzu edilen
saygınlığı kazandırabilirler. Bu da
karayolu yolcu taşımacılığı için çok
çok önemlidir.
Bitirirken kaptan konusu üzerinde
önemli çalışmalar yapılması ve geniş
platformlarda değerlendirilmesi
hususunu bir kez daha tekrarlamak
isterim. ■
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Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde
değişiklik yapıldı
İçişleri Bakanlığı tarafından Okul Servis Araçları
Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Ağustos 2021
tarih ve 31579 sayılı Resmi İSTAB Başkanı Turgay Gül:
Gazete’de yayımlanarak
Çabalarımız sonuç verdi
yürürlüğe girdi. Yönetmemutluyuz
lik değişikliğinde üç önemli
Birkaç yıldır hem İTO. 22 Nolu Meslek
düzenleme var.
Komitesi hem de İSTAB olarak Okul Servis
Araçları Yönetmeliği’nde yer alan
düzenlemelerle ilgili değişiklik taleplerimizi
kamu tarafına aktardık. Yoğun
çabalarımızın sonuç vermesinden dolayı
mutluyuz. Düzenleme taleplerimize uygun
şekilde yapılmış durumda. Öncelikle emeği
geçen herkese teşekkür ediyoruz. Lise
mezunu hostes şartının sektörün gerçekleri
ile uyuşmadığını her zeminde aktardık ve
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilecek
kurslar sonucunda sertifikalandırılarak bu
işi daha önce yapmış ilkokul mezunlarına
da çalışma imkanı verilmesini istedik. Bu
Kasım 2018 tarihinden önce
okul servis aracı olarak tescilli düzenlemenin dile getirdiğimiz şekilde
hayata geçmiş olması bizleri mutlu etti.
araçlarda kamera, sensör, 3
Hostes konusu çok ciddi bir sorundu ve
nokta emniyet kemeri ve araçlarda
iç mekanı gösteren beyaz cam dı- yol kağıtlarının çıkarılması noktasında
sorun yaşanıyordu. Yine 3 noktalı emniyet
şında cam kullanılamaz şartları
kemeri, sensör, kamera, cam konusunun da
aranmayacak.
yeni araçlar için zorunlu olmasını istemiştik.
22 yaşını doldurmuş 61 yaşından gün almamış olması kaydıyla Biz bu güvenlik önlemlerinin de hiçbir
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kursu zaman karşısında olmadığımızı da ifade
başarıyla tamamlamış ilkokul me- etmiştik. Bu sistemin fabrika çıkışlı
zunları artık hostes olarak çalışabi- araçlarda olması gerektiğini de güvenlik
açısından da sorun oluşturacağını
lecek.
söylüyorduk. Alınan kararla da 1 Kasım 2018
İstanbul , Ankara ve İzmir oda
model öncesinde bu şartlar aranmayacak.
ve dernek başkanları hem YönetBu değişiklikte çok önemli bir adım oldu.
melik değişikliğini değerlendirdi.
Pandemi süreci ile 12 yaş şartı nedeniyle

Okul servis araçlarının 12
yaşından küçük olması zorunluluğu muayeneden
geçmiş olması kaydıyla 1
Temmuz 2023 tarihine
kadar 15 yaşından küçük
olması şeklinde uygulanacak.

1

gündeme gelen ve aracını değiştirmekte
zorluk çeken esnaflar adına önemli bir karar
alındı. Bir aracın yaşından çok,
muayenesinin sağlıklı bir şekilde yapılmış
olmasının önemini vurguladık. 1 Temmuz
2023’e kadar 15 yaş küçük araçlara çalışma
imkanı verildi. Yapılan bu değişikliklerin
zaten sıkıntıda olan sektörümüze nefes
aldıracağı kesin. Bunda emeği geçen
herkese tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz”
dedi.

Ankara Servis Aracı İşletmecileri
Esnaf Odası Başkanı Tuncay
Elmadağlı:

Yapılan değişikler çok
olumlu
Düzenlemeler servis sektörünü
rahatlattı. Öncelikle hosteslerin lise mezunu
olma şartı nedeniyle büyük sıkıntılar
yaşıyorduk. Lise mezunu yanında MEB
kurslarından alınacak sertifikalarla ilkokul
mezunları da hostes olarak çalışabilecek. Bu
sertifika halk eğitim merkezlerinden 72
saatlik bir eğitimle alınabilecek. Bu
düzenleme bizi rahatlattı. Yine 1 Kasım
2018’den önce üretilen araçların 3 noktalı
emniyet kemeri, sensör, kamera ve cam
konusunda getirilen düzenlemelerden muaf
tutulmasını istiyorduk. Bu araçların
üzerinde yapılacak değişikliklerin güvenlik
sıkıntısı oluşturabileceğini aktarmıştık.
Şimdi 1 Kasım 2018 tarihinden önce okul
aracı olarak tescil edilmiş
araçlar bu düzenlemeden muaf
olacak. Artık araçlar
yenilendikçe bu donanımlar
olacak. Yine 12 yaş şartı da 1
Temmuz 2023 yılına kadar 15
yaş oldu. Bu da ekonomik
zorluklar nedeniyle aracını
değiştiremeyen servisçiler için
olumlu bir adım oldu. 3 Eylül
2021 birlikte devreye girecek
Mesleki yeterlilik belgesi
düzenlemesi var. Bu ücretli bir
belge. Devlet tarafından da
destekleniyor. AB fonundan
karşılanacak. Bu düzenleme de
ertelenseydi. Daha olumlu
olurdu. Ama çözülmeyecek bir
şey değil.”

İSAROD Başkanı Hamza
Öztürk:

Uygulamada
sıkıntılar yaratan
düzenlemeler
giderildi
Yönetmelikte yer alan bazı
maddelerin uygulanabilirlik
noktasında sıkıntı
oluşturduğunu, uygulanması
halinde de daha büyük sıkıntılar
getireceğini dile getirmiştik ve
bu görüşümüzü kamu tarafına
aktarmıştık. 3 noktalı emniyet,
sensör, kamera sistemlerinin
yanı sıra biz diğer güvenlik
sistemlerinin de araçta
bulunmasına karşı değiliz.
Ancak eski araçlara bu teknik
donanımların uygulanmasında

zorluklar ve riskler var. Bir arabanın yeniden
koltuklarının açılması, kamera sisteminin
oluşturulması elektrik donanımlarında
sıkıntılar yaratabileceğini söylemiştik.
Bunun örneklerini de belgeleriyle aktardık.
Birde 20 aydır marşa basamayan servisçi
esnafının 18-25 bin TL arasında masrafa
katlanamayacağını söylüyorduk. Şu an
düzenleme ile 1 Kasım 2018 model
araçlarda bu sistemlerin aranması
düzenlemesi yapıldı. Bu demek değil ki,
öğrenciler serviste güvensiz şekilde
taşınacak. Siz istediğiniz kadar güvenlik
donanımı koyun şoför ve hostes görevini iyi
yapmazsa anlamı kalmıyor. Biz şoför ve
hosteslerin görevlerini iyi yapmaları
noktasında çaba göstereceğiz. Daha sıkı
takip edeceğiz. Hostes konusunda yine lise
mezunu şartı vardı. Bununla ilgili kamuya
görüşümüzü aktardık. Milli Eğitim
Bakanlığı’nın kendi mesleğini yapma
koşuluyla vereceği bir eğitimle ilkokul
mezunlarının sertifika ile bu işi yapmasına
imkan tanındı. Yine 20 aydır arabaların
çalışamadığını ve 15 yaş araçların
kullanılmasını talep etmiştik. Bunu uygun
gördüler. Şunu herkes bilmeli okul servis
araçları en az kaza riski olan ve az km yapan
araçlar. Bu düzenlemeler için yetkililere
teşekkür ediyoruz.

İzmir Otobüsçüler ve Umum
Servis Araçları İşletmecileri Esnaf
Odası Başkanı Hasan Basri
Bostancı:

Bu düzenlemeler servisçiye
nefes aldıracak
Yönetmelikte yer alan bu maddeler ilk
çıktığı andan itibaren reailite de
uygulanmasının mümkün olmadığını
Bakanlıklardaki ilgili birimlere aktardık.
Dünya genelinde hiçbir ülkede olmayan bu
uygulamaların büyük sorunlar yaratacağı
geç de olsa görüldü ve değişikliğe gidildi.
Bundan dolayı mutluyuz. 20 aydır
servisçiler ekonomik sorunlarla mücadele
ediyor. Bu düzenlemer bir nebze olsun
servisçiye nefes aldıracak. Hostes
konusunda yıllarca biz ailelerimizle,
eşlerimizle hizmet verdik. Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından verilecek eğitimlerle
sertifikalandırılarak ilkokul mezunlarının
bu işi yapabilmesinin önü açıldı. Lise
mezunu şartı geldiğinde bizde İŞKUR’a
başvuru yaptık ve yaptığımız başvuruya 1
kişi ile ilgili geri dönüş geldi. Bu noktada bu
düzenlemede emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum. 20 aydır sıkıntılar
yaşayan sektörümüz en iyi hizmeti sunma
çabası içinde oldu. Salgınla ilgili tüm
önlemler alındı. Herkes çok dikkatli. Yeni
bir kapanmanın sonuçlarının çok ağır
olacağının bilincinde esnafımız.
Esnafımızla gurur duyuyoruz. Bütün servis
şoförlerimizin sabıka kaydı incelemesi,
bağımlılık testleri yapılmış durumda. Büyük
Atatürk’ün bugünün küçükleri, yarının
büyükleri anlayışıyla bize emanet ettiği
çocuklarımız ülkemizin geleceği. Bir
sorunda kademeli saat uygulaması
noktasında talebimiz var. Bu sistem
uygulanırsa servisçi de ikinci, üçüncü işi
yapabilir ve ekonomik açıdan rahatlar.
Araçlar daha az trafikte kalır. Birde her okul
açıldığı dönemde artan denetimlerden de
bizler memnunuz. Bu noktada korsan
servisler çok büyük sorun. Araç üstünde
okul taşıtı yazmadığı için rahatlıkla
denetimlerden kurtuluyorlar. Emniyet
güçlerinin buna dikkat etmesi ve emek ve
ekmek hırsızlarının önüne geçmesini
istiyoruz. ■
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Temsa Yurt İçi̇ Hi̇zmet Ağını Geni̇şleti̇yor

Otobüs bayisi Antalya Oto
Fuso Canter bayisi de oldu
Bayilik sürecinde yeni
yapılanma çalışmalarını
sürdüren TEMSA, mevcut
bayilerin ürün gruplarını
çeşitlendirerek pazar payını
büyütmeye devam ediyor.
Otobüs bayilerinin bir kısmı
Fuso Canter bayi ailesinde
yerini alırken, Fuso Canter
bayileri de otobüs bayiliği
üstlenerek hizmet ağını
genişletiyor.

Serdar Baş

Baybars Dağ

Ahmet Sabır

Hakan Koralp

Son olarak, başarılı satış grafiği
ile bölgenin önemli
bayilerinden olan Antalya Oto
ise, mevcut ürün portföyüne
Fuso Canter’ı da ekledi.
EMSA’nın bölgedeki güçlü
bayilerinden Antalya Oto da Fuso
Canter bayi ailesine katıldı. Başarılı
satış grafiğiyle dikkat çeken bayi, dahil
olduğu yeni yapılanma ile bölgedeki
gücünü artırmayı hedefliyor.
Bayilik sözleşmesi Temsa Satıştan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Hakan Koralp, Yurtiçi Satış Direktörü
Baybars Dağ, Fuso Canter Türkiye Satış
Müdürü Serdar Baş ve Antalya Oto
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sabır’ın
katılımıyla imzalandı.
İmzaların töreni sonrasında
açıklamalarda bulunan Antalya Oto
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sabır,
“Pandemiye rağmen otobüs tarafında
Antalya’da iyi bir süreç yaşıyoruz. 1
Temmuz sonrasında turizmde ciddi bir
hareketlilik oluştu. Attığımız imza ile
TEMSA ailesindeki bağımız çok daha
güçlendi. Fuso Canter bayisi de olduk.
Otobüste olduğu gibi Fuso Canter
satışları ile ailemize katkı sağlamayı ve bu
alanda da başarılı olmayı hedefliyoruz”
dedi.

T

27’inci Fuso Canter bayisi oldu
Fuso Canter Türkiye Satış Müdürü
Serdar Baş, Antalya Oto’nun da Fuso
Canter ailesine katılması ile satış
hedeflerinin daha da büyüyeceğine
dikkat çekerek, “Antalya Oto otobüs
müşteri grubunda çok başarılı bir süreç
yaşıyor. Aynı başarıyı Fuso Canter
tarafında da elde edeceğine inancımız
tam. Antalya Oto ile müşteri ağımızı daha
da büyüteceğiz. Bu imza ile Fuso Canter
bayi sayısı 27 oldu. Önümüzdeki süreçte
ailemiz büyümeye devam edecek” dedi.

Farklı tonajda 3 versiyon, 2 farklı şanzıman, uzun ve kısa şasi seçenekleriyle

Fuso Canter tam işine göre

Antalya Oto Fuso Canter
ailesine güç katacak
TEMSA Yurtiçi Satış Direktörü
Baybars Dağ, Antalya Oto’nun son 1
yılda çok başarılı bir otobüs satış bayilik
performansı gösterdiğini belirterek,
“Antalya Oto’nun TEMSA ailesi içinde
gösterdiği gelişimden çok mutluyuz. Bu
gelişimi Fuso Canter bayilik süreci ile
güçlendirdik. Dolayısıyla bu bayilikle
birlikte Fuso Canter satışlarında bize güç
katacağına inanıyoruz. Antalya’nın
Türkiye’nin özellikle bu ürün grubunda
da önemli bir yeri var. Bu iş birliği Fuso
Canter ürün grubunda TEMSA olarak
çizdiğimiz hedeflere çok önemli katkılar
sağlayacak” dedi.
TEMSA Genel Müdür Yardımcısı
Hakan Koralp ise, “Otobüs bayimiz
olarak çok başarılı bir süreç yaşayan
Antalyo Oto’nun Fuso Canter bayi
ailesini katılmış olmasından büyük
mutluluk duyuyoruz. Fuso Canter
satışında da başarılı olacağına inancımız
tam. Hem TEMSA’ya hem de Antalya
Oto’ya bu iş birliği hayırlı olsun”
açıklamasında bulundu. ■

KAHVEYE
BEKLİYORUZ
YENİ SATIŞ YERİMİZDE, YENİ PLAZAMIZ İLE
TÜM ANTALYA’YI BEKLİYORUZ.

Fuso Canter Yetkili Satıcısı
Çalkaya Mahallesi, Serik Caddesi,
No:202 Aksu / Antalya / Türkiye
T: 0242 420 01 01 F: +90 242 420 01 02
www.fusocanter.com
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Mercedes-Benz Türk

41 farklı yeniliğe sahip otobüslerini
otobüs severlerle buluşturuyor

Şehirlerarası otobüs
✔
pazarının lideri MercedesBenz Türk, 2021 yılında
sunmaya başladığı 41 farklı
yeniliğe sahip şehirlerarası
otobüslerini, İstanbul
Otogarı’nda düzenlediği
tanıtım etkinliğiyle otobüs
severlerle buluşturdu.

26-27 Ağustos
✔
tarihlerinde gerçekleştirilen
etkinlik kapsamında
sergilenen, 41 yeni donanıma
sahip Mercedes-Benz Travego
16 2+1 ve Tourismo 15 2+2
otobüsler, hem sektör
çalışanları hem de yolcular
tarafından yakından
incelendi.
olcular, sürücüler, host/hostesler, işletmeler ve müşterilerden
gelen geri bildirimler ışığında
2021 yılı için 41 farklı yeniliği otobüs
modellerinde sunmaya başlayan, Türkiye’nin şehirlerarası otobüs pazarının
lideri olan Mercedes-Benz Türk, bu
yenilikleri özel bir etkinlikle tanıttı. 26
- 27 Ağustos tarihlerinde, İstanbul
OtogarıFuar ve Sergileme Alanı’nda
gerçekleştirilen etkinlikte, sektör çalı-

Y

şanları ve yolcular, Mercedes-Benz
Travego 16 2+1 ve Tourismo 15 2+2
otobüsleri yakından inceleme fırsatı
yakalarken, yenilikler hakkında da yetkililerdenbilgi alma şansına kavuştu.
Ziyaretçilere aynı zamanda MercedesBenz
Türk’ün
2021 yılında
şehirler
arası otobüslerinde
sunduğu 41
farklı yeniliğin detaylarını
içerenbroşürler dağıtıldı.
Yeni
otobüsler

son teknolojiyle donatıldı, müşteri
konforuna odaklanıldı.
Mercedes-Benz Türk, 2021 yılında
otobüslerinde sunduğu yenilikler ile
seyahatlerdeki “Yeni Standartları” belirliyor. ■

Yeni Standartlar,
3 ana başlık
altında
özetleniyor:
1. Yeni Güvenlik Standartları
2. Yeni Konfor Standartları
3. Yeni Ekonomik Sürüş Standartları

1. Yeni Güvenlik
Standartları
Dönüş Asistanı, Dikkat Asistanı,
Dönüş Farı, Dur & Kalk Asistanı
(Stop &Go) Mercedes-Benz otobüslerinde bu donanımlara ek olarak; Park Sensörü/Asistanı ve
Yokuş Kalkış Desteği de standart
olarak sunuluyor.
2021 yılı itibarıyla üretilen tüm
Mercedes-Benz şehirler arası otobüslerde, Covid-19 salgınına karşı
yeni antiviral etkili yüksek performanslı partikül filtreleri standart
olarak sunulurken, yeni iklimlendirme sistemi de opsiyonel olarak
sunuluyor.

2. Yeni Konfor Standartları
Tüm yolcu koltuklarında USB
üniteleri standart olarak sunularak.
2+1 koltuk düzeninde yeni koltuk ray sistemi sayesinde koltukların yeniden konumlandırılması
kolaylaşıyor.

3. Yeni Ekonomik Sürüş
Standartları
Öngörülü sürüş sistemi, otomatik karoser indirme, lastik basınç
izleme ve Eko sürüş asistanı aracılığıyla yüzde 4+’a varan oranda yakıt
tasarrufu sağlıyor. Powershift otomatik şanzıman bu yeni ekonomik
sürüş paketinde standart olarak sunuluyor.
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Kıraç Turizm Genel Müdürü Havva Kıraç

Sezon geç açıldı ama
2019 seviyesine geldi
Sezon geç açılmasına rağmen
rakamsal olarak 2019 seviyesinde geçiyor. Avrupa operasyonu beklediğimizden de iyi
oldu. Bizim beklentimiz yoğunluğun 15 Ekim’e kadar sürmesi. 2022 beklentileri,
2021’den daha yüksek. Ama
herkes planlı bir şekilde ilerliyor. Acentelerin bizden daha
fazla araç talebi var.

Kadınların
yapamayacağı bir iş yok

RÖPORTAJ: Erkan YILMAZ
ehmet Kıraç, turizm taşımacılığının duayen ve öncü isimlerinden. 30 yıl önce Antalya’da
kurduğu Kıraç Turizm,sektörün önde
gelen en güçlü şirketleri arasında. 300’ e
yakın özmal araca sahip Kıraç Turizm’in
direksiyonunda, 2018 yılından beri kızı
Havva Kıraç bulunuyor. Pandemiye rağmen Antalya’da hareketlilik seviyesi çok
yüksek. Havva Kıraç,hem turizm sezonu
değerlendirdi hem de gelecek öngörüsünü paylaştı.Bu söyleşi Havva Kıraç’ın
göreve gelmesinin ardından ilk özel söyleşi olması dolayısıyla da ayrı bir önem
taşıyor.

M

Havva Kıraç iki
üniversite bitirmiş
Havva Kıraç İstanbul Üniversitesi
Bilgisayar mühendisliği ve ElektrikElektronik mühendisliğinden mezun
olmasına rağmen babasının ısrarı ve
Kıraç Turizm’de iş yükünün çok
olması nedeni ile taşımacılık alanına
2018 yılında adım atmış.

Avrupa
operasyonu
beklediğimizden
de iyi
Nisan ve Mayıs aylarında yaşanan kapanmalarla birlikte, 2020’de
olduğu gibi durgun bir
sezon yaşayacakları endişesine az da olsa kapıldıklarını belirten Havva Kıraç,
“Sezongeç açılmasına rağmen rakamsal olarak 2019
seviyesinde geçiyor. Önceki yıllarda Nisan ve Mayıs ayında tam
anlamıyla açılırdı. Bu yıl,hareketlilik Haziranayında başladıyükselmeye devam
etti. Avrupa pazarının yüksek geçeceğini
acentelerimiz ile yaptığımız toplantılardan dolayı bekliyorduk, sürpriz yaşamadık ancak piyasanın beklentisinin
üstünde bir sezon oldu. Şu an Almanya’nın, ülkemizi tekrar, riskli ülke
kategorisine alması nedeniyle yüzde
10’luk bir düşüş yaşanacağı öngörüsü
var. Yine de bir varsayımda bulunmak
zor. Biz yoğunluğun hem iç hem dış turizm olarak 15 Ekim’e kadar sürmesini
bekliyoruz. “dedi.

Araç var ama şoför yok
Havva Kıraç, gündemden düşmeyen
araç ve şoför sıkıntıları ile ilgili değerlendirmede de bulundu: “Biz araç hazırlıklarımızı sezon başında tamamladık.
Kiralık tarafında ise iş ortaklarımız yıllardır bizimle, ilk tercihleri her zaman sağolsunlar- Kıraç Turizm oluyor. Bu
nedenle araç açısından sürpriz yaşamadık, ancak şoför bulmakta zorlandık. Bu

Filomuzun çoğunluğu Temsa
Kıraç Turizm olarak filomuzun çoğunluğunu Temsa araçlar oluşturmaktadır. Bunun yanında
Volkswagen,Mercedes-Benz ve FORD
araçlar ile hizmet vermekteyiz. 2021 yılında filomuza TemsaOtobüs, Mercedes
Benz Minibüs ve Renault Binek yatırımlarımızı gerçekleştirdik.

Amaç bayrağı
daha yukarı taşımak

nedenle özmal araçlarımızın da parkta
beklediği dönemler oldu. Şu an araçların büyük bölümü çalışıyor ama gerçekten şoför bulmak sıkıntılı. 2020 yılında
yaşananlar nedeniyle birçoğu farklı sektöre yöneldi.”

Şoförler dinlenmeye
özen göstermeli
Şoförlerin çalışma ve dinlenme koşullarına özen gösterdiklerini belirten
Kıraç, “Biz ne kadar özen göstersek, çalışma saatlerini kontrol etsek de bazı şoförler dinlenme konusunda çok dikkatli
ve özenli değiller, sektöründe en zorlandığı noktalardan biri. Biz her fırsatta her
şeyden önce kendi canınız için dinlenme saatlerinize dikkat edindiyoruz.”

2022’de beklentiler yüksek
Turizm tarafında 2022 beklentileri,
2021’den daha yüksek.2022 Yılı için
acentelerin bizden araç anlamında daha
fazla talepleri var. Her yıl bir sonraki
yılla ilgili araç yatırım planı 15 Eylül’den
sonra şekilleniyor.

2020 yılından bu yana
şirketimiz de yeni bir yapılanma var. Kıraç Turizm
çok iyi bilinen marka ve
sektörde saygın bir yerde.
Şirketimizle ilgili fark yaratacak planları oluşturmuş
durumdayız. Bunları hayata geçirdikçe zaten paylaşacağız. Amacımız Kıraç
Turizm’in bayrağını daha
yukarıya taşımak. Planlarımız arasında
araç filomuzu daha gençleştirmek biz
bunu 2019 yılından bu yana devam ettiriyoruz. Çalışanlarımıza daha çok kariyer eğitimleri sunabilmek öncelikli
amaçlarımızdan biri.

Mevzuatta turizm taşımacılığı
Turizm taşımacılığı nedir, nasıl yapılır, ne gibi zorlukları vardır tam anlamıyla anlaşılmış değil ve mevzuat
ihtiyaçlara cevap vermekte yetersiz. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı penceresinden Turizm Taşımacılığına bakmak
doğru değil. Yıllardır dile getirilse de
çözüm bulunabilmiş değil. Bir diğer
yandan ise Havayolundan gelen bir
yolcu güvenlik kontrolünden geçmesine
rağmen UETDSile bizim isim listesi vermemiz isteniyor. Bu yolcu taksiye binse
gitse kimse bunu takip etmeyecek. D2
belgesine kayıtlı olmayan araçlarla yolcular alınıyor kimse engel olmuyor. Ama
bize bu zorunluluk getirilerek istihdam
ve iş yükü oluşturuluyor. Ne yazık ki adil
bir durum değil. ■

Sektörde bir kadın yönetici
olarak daha çok kadın
çalışanların ve yöneticilerin
olmasını önemsiyoruz.
Kadınların yapamayacağı bir iş
yok ve kadınların
yapamayacağı bir iş olduğuna
inanmıyorum.

Pandemi de çok
olumsuzluk
yaşamadık
Pandemi başladığında
sektör için endişe
duydum.Pandemiden olumsuz
etkilenmemizin en büyük
sebebi uzun yıllardır sektörde
olan babamın yılların verdiği
tecrübe ile riskleri iyi
yönetmesi belirleyici
etkenlerden biri olduğunu
düşünüyorum. Diğer yandan
30 yıllık şirketimiz Kıraç
Turizm olarak tüm
çalışanlarımızla aile gibiyiz.
Herkes birbiri ile
yardımlaşarak pandeminin
olumsuzluklarını atlatmaya
çalışıyoruz.

Orman yangınları
bizi çok üzdü
Yanan ağaçlara, yok olan
doğaya ve canlılara üzülürken
oteller bölgesine yakın olduğu için
bir tahliye durumları olur mu diye
hep tetik de bekledik. Kiralık
araçlarımızda çalışan birçok
şoförümüz özellikle Manavgat
bölgesinde ikamet ediyor. Ama
Allahtan çalışan şoförlerimiz kolay
atlattı. Sürekli olarak onlarla
irtibatta olduk. Yok olan doğanın
geri gelmesinin çok uzun yıllar
alacağını ve bunun da zor
olacağını düşündüğümüzde çok
üzüldük.Yaşadığımız Orman
yangınlarının ardından sel felaketi
ile ülkemiz çok zor bir psikolojik
döneme girdi. Ne yazık ki sel
felaketinin yaşandığı bölgelerde
hala arama kurtarma çalışmaları
devam ediyor. Ümit ediyorum ülke
olarak yaşadığımız afet ve
felaketlerden daha tutarlı, bilimsel
kurallara uyarak, azami dikkatli
olarak kurtulacağımıza
inanıyorum.

Röportaj: İkinci El
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Kamyonda 1 milyon 100 bin,
otobüste 2 milyon km
bakım paketi hizmeti

✔ Man Kamyon ve

genelde, fiyatlarda çok oynamamaya
özen gösteriyoruz. Araç fiyatlarının
geldiği aşamayı normal seyrini bulma
olarak değerlendiriyorum. Özellikle
çekici tarafında değerlemenin bir noktaya geldiğine inanıyorum ve önümüzdekisüreçte daha da yukarı bir
ivmelenme beklemiyorum. Döviz kurunun da bu seviyelerde kalacağını öngörüyoruz. Sıfır ve ikinci el arasında
bir denge oluştu.”

Otobüs Ticaret AŞ İkinci
El Satış Direktörü Aydın
Yumrukçal: Vermiş
olduğumuz hizmetler ile
ikinci el araç sektöründe
hep öncü olduk. Hali
hazırda 2. El pazarında
çekicide yaş sınırı
olmaksızın 1.100.000
km’ye, otobüste ise
2.000.000 km’ye kadar
uzatılmış garanti, bakım
paketi ve geri alım
taahhüdü veren ‘tek
marka’ olma özelliğimizi
korumaktayız.

8 ayda 300 adet
kamyon / çekici
MAN prosedürlerine ve normlarına
uyan her türlü alımı yapabildiklerini
belirtenYumrukçal, “Bizim ana konumuz, takas ve geri alım taahhütlü satışlardan dönen araç alımları.
Satışlarımızın yüzde 80’inden fazlası
bu tip hizmetler ilestoğumuza aldığımız ürünlerden oluşmakta. Serbest
alımları ise potansiyel gördüğümüzde
yapabildiğimiz gibi zaman zaman
müşterilerimize belirli miktarda destek olmak için de yapmaktayız.Çünkü
biz müşterilerimizi uzun vadeli – ömür
boyu iş ortağı olarak görmekteyiz. Stok
seviyemizi çok iyi şekilde çeviriyoruz.
Yılın ilk 8 ayında performansımızı,
geçen yıla göre %50’ler seviyesinde
arttırdık. Ocak-Ağustos sürecinde
ikinci el kamyon tarafında 300 adetlik
bir satış elde ettik. Yılı ise 500’li adetlerin yukarısında kapatmayı hedefliyoruz.”dedi.

✔ “TopUsed, 2013

yılında faaliyetlerine
başladı. Bu gün ise
İstanbul Anadolu ve
Avrupa yakası,
Ankara’daOstimile
Merkez Şube, Konya ve
İzmir şubelerimize ilave
yeni açılan Mersin
şubemiz ile toplam 7
noktada müşterilerimize
hizmet vermekteyiz.
Ekonomik göstergeler ve
pandeminin seyri, yeni
şubeler hakkındaki karar
sürecimizi belirleyecek.
RÖPORTAJ: Erkan YILMAZ

Devamı: 14’te

Aydın Yumrukçal
andemi ile birlikte kamyon ve
çekici pazarı çip üretiminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle sekteye uğradı. Sıfır araç teminin
zorlaştığı bu dönemde ikinci el kam-

P

yon ve çekici pazarındaki hareketliliğin seviyesi de arttı.
Taşıma Dünyası olarak ikinci el ticari araç pazarını ve Man TopUsed’in
faaliyetlerini konuşmak için İstanbul
İkitelli’deki merkezlerinde Man Kamyon ve Otobüs Ticaret AŞ İkinci El
Satış Direktörü Aydın Yumrukçal bir
araya geldik.

Sıfır araç sorunu…
Sıfır ticari aracın temininin ikinci el
kamyon pazarında hareketliliği büyüttüğüne dikkat çeken Aydın Yumrukçal,
“Çip krizi nedeniyle sıfır araç temininde zorluklar yaşanmakta. Bunun
en erken Ekim ayı içinde,en geç de
2022 Mart ayında çözülebileceği konuşuluyor. Sıfır üretimindeki sorun,
ikinci elde, özellikle çekici pazarında
hareketliliği artırdı. Bu yükseliş, elinizdeki stokları eritmek için önemli bir
avantaj.Ama sıfır araç girişi olmadığı
zaman, ikinci el pazarı da bir yerde
durma noktasına gelecek.Herkes mevcut aracını korumak yönünde tavır
alacak.Takasa araç bulunamadığında
fiyatlar daha da yukarı çıkıyor ve böylece bir kısır döngü oluşuyor. Sürdürülebilir bir ikinci el pazarı için sıfır araç
temini sorununun çözülmesi önemli”
dedi.

Denge oluştu
Yumrukçal, ikinci el kamyon tarafında son iki senedir yüzde 50 ile
yüzde 100’e varan bir değerlenmenin
söz konusu olduğunu açıkladı: “Biz,

Garanti hizmetini
Mobilite Garantisi ile
daha da geliştirdik
2. El pazarında TopUsed olarak
faaliyete başladığımız zamandan
bu yana geçen 8 yılda ticari araç tarafında yapmış olduğumuz ekspertizler, bağımsız denetleme
kuruluşlarının ekspertizleri, geri
alım taahhütlerimiz ve bakım paketlerimiz gibi hizmetler ile müşterilerimize iş süreçlerini daha iyi
yönetme imkanı sağlayan bir dizi
yenilikler sunduk. Vermiş olduğumuz bu hizmetler ile ikinci el araç
sektöründe hep öncü olduk. Hali
hazırda 2. El pazarında çekicide yaş
sınırı olmaksızın 1.100.000 km’ye,
otobüste ise 2.000.000 km’ye kadar
uzatılmış garanti, bakım paketi ve
geri alım taahhüdü veren ‘tek
marka’ olma özelliğimizi korumaktayız. Müşterilerimize ‘yaşam boyu
iş ortağımız’ anlayışı ile sunduğumuz hizmetlerimizi,pandemi sürecinde daha da geliştirdik,
büyüttük.Çekicilerde yaş sınırından bağımsız olarak vermiş olduğumuz 1 milyon 100 bin km’ye
kadarUzatılmış Garanti hizmetini
01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren hizmete sunduğumuz MobiliteGarantisi ile daha da geliştirdik.
Otobüs tarafında ise VDF ile beraber geliştirdiğimiz ve sınırlı sayıda
araç için sunmuş olduğumuz 24-36
ay vadede 600.000 TL krediye kadar
sıfır faiz kampanyamız hala devam
etmektedir.Tüm bu hizmetler,aynı
zamanda müşterilerimizin her
zaman yanında olduğumuzun göstergesidir.” dedi.
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Otobüste sıfır faiz alım imkanı
Man Kamyon ve Otobüs Ticaret AŞ İkinci El Satış Direktörü Aydın Yumrukçal:
İkinci el ticari araç pazarını ve Man TopUsed’in faaliyetlerini anlatıyor.
tobüs pazarında bu yılın sonuna kadarki dönemde enbelirleyici unsurun
üniversitelerin açılmasının olacağını
belirten Aydın Yumrukçal,“Özellikle
şehirlerarası otobüsçüler için üniversitelerin açılması büyük önem taşıyor.
Otobüsçülerin yine ‘uzaktan eğitim
veya hibrit eğitim olur mu’ endişesini
taşıdıklarını görüyorum. Pandeminin
getirdiği olumsuzluklar, otobüs satışlarını da çok etkiledi. 2019 ve 2020’nin
ilk aylarındakinin aksine, ikinci el
araçlarda fiyatlar geriye gitti. Öte yandan kur artışı nedeniyle sıfır araç fiyatları yükseldi. Şu anda sıfır ve ikinci
el arasında makas açıldı. Yeni yatırım
yapma imkanı da yüksek faizler nedeniyle sınırlı. Bu aşamada, otobüs müşterilerimiz için ikinci el alımlarında
VDF ile birlikte belirlenmiş sınırlı sayıda araç için 24-36 ay vade ile 600 bin
TL’ye kadar sıfır faiz imkanı sunuyoruz” açıklamasında bulundu.

O

TopUsed’in farklılıkları
Aydın Yumrukçal, ikinci el çekicilerde müşterilerine ve yaştan bağımsız
olarak 1 milyon 100 bin km’ye kadar
uzatılmış garanti, bakım paketi ve geri
alım taahhütlü satış hizmeti sunan tek
marka olduklarını açıkladı: “Geri alım
taahhütlü satışlarda pazar lideriyiz.
2013 yılından itibaren hem sıfır hem
ikinci el tarafında geri alım taahhütlü
satış yapan tek şirketiz.Geri alım taahhütlü araç satışlarının olmazsa olmazı
bakım paketleridir.Burada müşterilere
birçok seçenek sunuyoruz. Sıfır araçlarda ful bakım paketi ile beraber sunmakta olduğumuz geri alım taahhütlü
satışları 2. El tarafında farklı seçenekler ile zenginleştirdik. MAN TopUsed
ile yapılan geri alım taahhütlü 2. El
sözleşmelerinde sadece periyodik
bakım hizmeti alınabileceği gibi, aşınan parça ilavesi ve/veya yürür aksam
uzatılmış garanti ilavesi ve/veya komple araç garanti ilavesi gibi seçenekler
mevcut. Bunlara 1 Temmuz itibari ile
mobilite garantisini de ilave ettik. Mobilite garantisi ile uluslararası geçerli
yol yardım hizmeti, çekici hizmeti,
ikame araç veya telafi bedeli ödemesi
hizmetleri sunmaktayız. Almanya
merkezden peşin satın aldığımız bu
hizmet bedellerini müşterilerimize 3648 ay boyunca aylık taksitler halinde
yansıtabilmekte ve bu şekilde müşterilerimize destek olmaktayız. Bakım pa-

İkinci El pazarı daha
hareketlenecek
2022 yılında otobüs pazarında da
bir hareketlilik beklediğini belirten
Aydın Yumrukçal, “2006-2016 yılları
arasında ortalama yılda 1.100-1.200
otobüs satışı gerçekleşmekteyken, son
üç yılın toplamı ancakbu kadar oldu.
Dolayısıyla araç parkları yaşlanıyor.
Modelsiz otobüslerin ise bir taraftan
bakım maliyetleri artarken, diğer taraftan kat edilen yüksek kilometrelerden dolayı maliyet belirsizliği ve
standart sapması da artıyor. Bu bağlamda ise sunduğumuz bakım paketleri, müşteriye bir çokavantaj ve
maliyetlerini kontrol altında tutabilme olanağı sağlıyor. 2022 Mart ve
Nisan aylarından itibaren, önce 2. El
otobüs pazarında bir hareketlenme
yaşanacağına, daha sonra ise ikinci el
ve sıfır arasındaki makasındaralması
ile birlikte sıfır yatırımlarının artacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.
keti ve geri alım taahhüdü ile bizden
sıfır veya 2. El araç alan müşterimizin
sözleşmelerini talep halinde 12, 24 ve
36 ay daha uzatabilmekteyiz. Bu şekilde onların da yaşam boyu iş ortağı
olmayı hedefliyoruz.
Bu seneki 2.El satışlarımızın yüzde
35’i geri alım taahhütlü satışlardan
dönen araçlar ile gerçekleşti.Bu hizmetlerimiz ile müşteri bağlılığı oluşturmayı, onların riskini üstlenerek
müşterilerimizin kendi iş alanlarına
konsantreolmalarını ve maliyetlerini
daha iyi yönetebilmelerini hedefledik.
Bu yaklaşımımızher iki tarafta da hep
pozitif sonuçlar doğurdu.”

2. El’de Uzatılmış Garanti
veren tek şirket
2. El Kamyon/Çekicilerde 1 milyon
100 bin km’ye kadar uzatılmış garanti
ve mobilite garanti hizmeti sunduklarını söyleyen Aydın Yumrukçal,“İkinci
el kamyon/çekicilerde yaştan bağımsız olarak 650 bin km’den başlayarak 1
milyon 100 bin km’ye kadar uzatılmış
garanti veren tek şirketiz. Daha daönemlisi 1 Temmuz itibari ile 2. El çekicilerde demobilite garanti hizmeti
vermeye başladık.Bu hizmetin
içinde,yolda kalan bir aracı çekme hizmeti, ikame araç imkanıda var. İkame
araç vermenin mümkün olmadığı durumlarda ise günlük 180 Euro’ya kadar
telafi ödemesi yapıyoruz.

Aydın
Yumrukçal

İkinci el kamyon ihracatı
Türkiye otomotiv pazarının kapalı
pazar olmasının getirdiği göreceli fiyat
yüksekliğinden dolayı 2. Elde çekici ihracatının pek mümkün olmadığını belirten Aydın Yumrukçal, “Yurtdışı
tarafında çekiciler,Türkiye pazarından
yüzde 30-50 daha düşük fiyatlarda. Bu
yüzden Türkiye’den yurtdışına bu
güne kadar hiç çekiciihraç etmedik,
edeni de bilmiyorum. Ancak geçmişte
ciddi oranlarda damperli kamyon ihracatı yaptığımız dönemler oldu. Bunu
da Türkiye’de üretilen üstyapıların,
hem kaliteli, hem de uygun fiyatlı ol-

masından dolayı gerçekleştirebildik.
Çıplak araç tarafındaki fiyat dezavantajımızı üst yapı tarafındaki düşük maliyet ile kompanse edebildiğimiz için
yapabildik.Bu yıl damperli araç satışımız iç pazarda çok çok az, yurt dışına
ise hiç satmadık.”

2022’de hareketli olacak
Kamyon tarafındaki hareketliliğin
2022 yılında da sürmesini beklediğini
belirten Aydın Yumrukçal, “Ben, gelecek yıl inşaat sektöründe hareketliliğin
başlayacağını ve bu alandaki ürün
gruplarında da önemli bir hareketlik
olacağını düşünüyorum” dedi. ■

Panelvan ihracatı
Aydın Yumrukçal, 2018 sonunda girdikleri van pazarına yönelik de değerlendirmelerde
bulundu: “2019 yılından itibarenpanelvan ve minibüs pazarına da
girdik. Minibüslerimizin koltuklandırma ve iç dizaynını yurt içinde
anlaşmalı üstyapıcımız ile yapmaktayız. Çok güzel bir iç dizaynımız
var, şahsen çok beğeniyorum. Müşterilerimizden de çok olumlu dönüşler var. Bu yıl yurt dışına ciddi
oranda 16+1 ve 19+1 minibüs ihracatı da gerçekleştirdik. Araçlarımızınkalitesi ve iç dizaynı yurtdışında
da büyük beğeni topladı.”

Man Kamyon ve Otobüs
Ticaret AŞ İkinci El Satış
Direktörü Aydın
Yumrukçal ile İkitelli Man
merkezinde görüştük.
ERKAN YILMAZ

Aydın Yumrukçal
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Normalleşme Döneminde

Seyahat Taleplerine Artış Yükseliyor
2021 yılı Kurban Bayramı’nın pandemi
kısıtlamalarından sonra olması ve 9 gün tatil
edilmesi bayram seyahatlerinde yoğun talep
oluşturdu. Seyahat talep artışlarından
memnuniyetini dile getiren Kâmil Koç
Otobüsleri A.Ş Genel Müdürü Kadir Boysan:
“Bu durum hem Kamil Koç hem de sektör
açısından sevindirici bir gelişme. Kısıtlama
dönemi boyunca bayramda oluşacak
yoğunluk için hazırlıklarımızı tamamladık.
Değerli yolcularımızın konforlu seyahat
etmeleri için tüm imkanlarımızı sunduk. Her
sefer öncesi otobüslerimizde hijyen
önlemlerimizi alarak hostlu, ikramlı ve
konforlu hizmet sunduk ve sunmaya devam
edeceğiz.” dedi.
âmil Koç Otobüsleri A.Ş Genel Müdürü
Kadir Boysan, 2021 Kurban Bayramının
önceki yıl Kurban Bayramı kıyasında kat
edilen ekstra 851.159 kilometre ile yolcu
sayısında %46 büyüme gerçekleşti, yoğun talep
doğrultusunda bayram döneminde yollarda
gördüğümüz her üç otobüsten biri Kâmil
Koç’tu. “Kâmil Koç olarak her zaman tek
önceliğimiz yolcularımızın konforlu ve
memnun bir şekilde seyahat etmeleridir.
Bayramda oluşan bu talebe kısıtlama dönemi
boyunca yapmış olduğumuz hazırlıklarla
sorunsuz bir şekilde
cevap verebilmekten
dolayı mutluyuz.”
Gelen talebe
bakıldığında ileriki
zamanlarda sefer
sayılarında daha da
artışların
yaşanacağını belirten
Kadir Boysan
konforlu ve keyifli
seyahatler için hijyen
önlemlerinin hiçbir
zaman elden
bırakılmayacağını,
filoda sefer alan bini
aşkın otobüslerin
arasında 2021 yılında
sıfır model
araçlarında filoya
eklenmesiyle
konforlu seyahat için
tüm imkanların
seferber edildiği,
bununla birlikte tüm
seferlerde host ve
ikram hizmetine yer
verildiğini de belirtti.
Normalleşmeyle
birlikte Kâmil Koç’a
talebin her geçen gün
daha da arttığını
paylaşan Kadir
Boysan, “Otobüsle
seyahat taleplerine
olan artış
sektörümüz için
sevindirici bir
gelişme. Pandemi
döneminin de devam
etmesi nedeniyle
tedbirleri elden
bırakmayıp hem
yolcularımız hem de
personelimizden yüz
maskesi kullanımı ve
kişisel hijyenlerine
özen göstermelerini
bekliyoruz. Hijyenik
ve konforlu
yolculuklar için her
türlü tedbiri alıyor,
yolculuk öncesi ve
sonrasında
otobüslerimizi
havalandırıyoruz.
Ayrıca otobüs içleri,
bagaj alanları, temas
edilen her nokta
dezenfektan
kimyasallarıyla
temizleniyor, tek
kullanımlık bezler
vasıtasıyla
dezenfeksiyon
işlemlerini
gerçekleştiriyoruz.”
şeklinde konuştu. ■
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Ankara Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi
BUGSAŞ’ın işletimini yaptığı
AŞTİ 25 yıllık ihmalden sonra yepyeni bir görünüme kavuşuyor

AŞTI yenileniyor
aşamasında yeterli olacağı düşünülen
BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başancak şu anda amaca hizmet edemekanı Mustafa Koç: 25 yıllık
yen büfeler, dükkanlar ve süreç içeriihmal edilmiş bir süreç söz ko- sinde uydurulmuş standlar, gişelerin
nusu. AŞTİ Ankara Otogarı’nın durumu Cumhuriyetimizin başkenlayık olduğu şekilde yenilenme- tine yakışmaz duruma gelmiştir. Esnafımızın daha düzenli, daha planlı,
sinin maliyetleri çok yüksek.
nezih bir ortamda ticaret yapİhale bedeli 30 milyon 687 bin daha
maya layık olduğunu düşünüyorum.
724 lira 21 kuruş olup süresi
25 yılda gelinen süreçteki durumun
400 gündür. Ancak daha erken esnafımızın layık olmadığı bir durum
olduğunu değerlendiriyorum.
bir tarihte bitirilmesini umut
ediyorum. Tüm bu yenilenme
ANKARA METROSU
çalışmaları sonucunda öncelikle
■ Ankara Metrosu işletmesi ve teCumhuriyetin başkentine yakı- leferik sistemi işletmesi ile ilgili bilgilerde verirseniz sevinirim.
şır bir otogar kazanma adına
- Ankara Metrosu işletmesi ve teleçok büyük bir adım tamamlanferik işletmesi EGO Genel Müdürmış olacaktır. Daha huzurlu,
lüğü’ne bağlı Raylı Sistemler Dairesi
daha görsel, daha planlı bir oto- Başkanlığı tarafından işletilmektedir.
İlgili başkanlık bünyesinde 2500 BUGgara kavuşacağız. Yapılacak
projeler sonucunda esnafımıza SAŞ çalışanı bulunmaktadır. İşletim
sorumluluğu tamamen EGO Genel
ağır gelen ortak gider masraMüdürlüğü’ndedir.
fında çok ciddi düşüşler olacaAnkara Metrosu’nda, 36 bombarğını görüyoruz” dedi.
dier 108 crrc aracı olmak üzere toplam

RÖPORTAJ / Erkan YILMAZ
umhuriyetimizin başkenti Ankara’nın ulaşım merkezi konumunda olan AŞTİ’de Ocak
ayında başlayan yenileme çalışmaları
devam ediyor. AŞTİ’nin işletimini yürüten şirket olan BUGSAŞ’ın Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Koç ile yenileme çalışmaları, pandemi sürecinde
esnafa verdikleri destekler ile ilgili çok
geniş bir söyleşi gerçekleştirdik

C

AŞTİ VE BUGSAŞ İLE 25 YILLIK
SÜREÇ
■ BUGSAŞ’ın faaliyet alanını AŞTİ,
ANKARAY ve Ankara Metrosu işletmeleri ve teleferik sistemi oluşturuyor. İlk olarak AĞSAŞ adı altında
başlayan süreç 1995 yılında BUĞSAŞ
adı altında bir yapılanma ile devam
etmiş. AŞTİ işletmesini ise BUĞSAŞ
1997 yılında üstlenmiş. 25 yıllık AŞTİ
işletim sürecini değerlendirmek gerekirse nereden nereye gelinmiş? 25
yıllık süreci değerlendirebilir misiniz?
- 9 ekim 1990 tarihinde AGSAŞ
ünvan altında doğalgaz altyapı yatırımları ile dönüşüm sistemlerine yatırım yapılması amacıyla kurulmuş 27
nisan 1995 tarihinde BUGSAŞ Başkent
Ulaşım Doğalgaz Altyapı Hizmetleri
Proje Taahhüt Anonim Şirketi ünvanı
ile şirket ana sözleşmesindeki faaliyet
sahaları genişletilmiş ve 7 Temmuz
1995 tarihinde EGO Genel Müdürlüğü
ile imzalanan anlaşma çerçevesinde
Ankaray, Ankara Metrosu İşletmeleri
ve teleferik 2018 tarihine kadar -BUĞSAŞ tarafından işletilmiştir. 2018 tarihinde işletmelerin sorumluluğu
EGO’ya devredilmiştir. Halen EGO
Genel Müdürlüğü bünyesinde 6000
personel görev almaktadır.
Ankara Otogarı AŞTİ’nin işletmesi
01.01.1997 tarihinden bu zamana
kadar BUGSAŞ tarafından yapılmaktadır. AŞTİ kompleksi içerisinde yaklaşık
400 esnafımızla aramızda kira sözleşmesi mevcuttur. Geçen 25 yıllık süreçte kanaatimce olumlu yönde değil
olumsuz yönde gelişmeler olmuştur.
Otogar taşınma projesi gündemde tutularak AŞTİ’de yenileme, geliştirme
faaliyetleri yapılmamıştır. İlk yapım

araç sayısı 144’tür. 3’lü set halinde pik
saatlerde 4 dakikada diğer saatlerde
ise 9 dakika aralığında m1 - m2 - m3
hatlarında pik saatlerde 32 tren normal saatlerde 22 tren ile hizmet vermekte olup günlük ortalama 142 bin
ile 150 bin yolcu taşınmaktadır. Bu
rakam pandemi öncesi yaklaşık 350
bin – 370 bin civarındadır. Sistemde
toplam 43 istasyon, Macunköy ve Koru
olmak üzere iki depolama ve bakım
merkezi bulunmaktadır. Hatları Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören,
Sincan ve Yenimahalle ilçelerinden
geçmektedir.
Ankaray, Ankara'daki toplu taşıma
koduyla A1, Türkiye'nin başkenti Ankara'da hizmet veren 8,5 kilometrelik
metro sistemidir. Hattın bir ucu şehrin Yenimahalle ilçesinin güneydoğusundaki AŞTİ'den başlayıp, Dikimevi
Durağı’nda son bulur. 11 istasyon ve
bir depolama bakım hattı bulunmaktadır. Toplam 11 araç ile günlük ortalama 60 bin yolcu taşınmaktadır.
Pandemi öncesinde bu rakam yaklaşık
140 bin civarındadır.
Toplu taşıma amaçlı teleferik Türkiye’de ilk defa Ankara'da yapılmıştır.
Yenimahalle Metro İstasyonu’nda başlayan Yenimahalle-Şentepe Hattı’nın 4
durak 106 kabini bulunmaktadır. Sistemin uzunluğu 3.257 metredir. Hat ile
havadan 2400 kişi/saat kapasiteli toplu
taşıma sağlanmaktadır. Teleferik sistemimiz covid-19 pandemisi önlemleri
kapsamında, 21 mart 2020 tarihinden

BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç:
AŞTİ 30 milyon TL’ye yepyeni bir görünüme
kavuşacak, esnaf da yolcu da mutlu olacak.
itibaren geçici olarak hizmete kapatılmıştır.

400 GÜNLÜK YENİLEME ÇALIŞMALARI
■ AŞTİ’de Ocak ayında yenilenmeye yönelik bir çalışma başlatıldı.
Bu süreç ne zaman tamamlanacak?
Yenilenme süreci neleri içeriyor? Yenilenme çalışmaları esnafa ve hizmet
alan yolculara ne gibi kazanımlar
sağlayacak? Yenilenme maliyetinin
ne kadar olmasını bekliyorsunuz?
- 25 yıllık ihmal edilmiş bir süreç
söz konusu. AŞTİ Ankara Otogarı’nın
layık olduğu şekilde yenilenmesinin
maliyetleri çok yüksek. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu pandemi
döneminde çok büyük maliyetleri olan
renovasyon projelerini uygulamadık
ancak bir yerden başlamamız gerekiyordu. Daha az maliyetle yenilenme
ihalesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız
tarafından yapıldı ve çalışmalara başlandı. İhale bedeli 30 milyon 687 bin
724 lira 21 kuruş olup süresi 400 gündür. Ancak daha erken bir tarihte bitirilmesini umut ediyorum.
AŞTİ kompleksinin yönetmeliklere
göre yenilenmesi yapım işi kapsamında olan işler;
• Yollarda zemin izolasyonu yapımı
• Gelen yolcu katı asma tavan yenilenmesi
• Bina zemin kaplaması yapımı
• Buhar kazanlarının doğalgaza
dönüştürülmesi

Mustafa Koç

• Engelli asansörü yapımı
• Yangın tahliye projesi
• Kamera takip sistemi yapımıdır.

GES PROJESİ İLE ELEKTRİK
MALİYETİ DÜŞECEK
- Bunun yanı sıra AŞTİ’ye çatı tipi
GES Projesi’ni başlattık. Mevcut çatıdaki yılların vermiş olduğu deformasyon ve izolasyon sıkıntısı
yaşanmasından kaynaklı çatıda yenilemeye gidilmesine karar verilmiştir.
Yeni yapılacak çatı ‘Çatı Tipi GES’ Projesine uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. 7/24 aktif olarak hizmet veren
AŞTİ işletmemizin yıllık elektrik tüketimi çatıda izolasyonun yeterli olmaması sebebi ile oldukça fazla olup
yıllık yaklaşık 8.000.000 kwh’dır. Yapılacak olan yeni çatı ve çatı tipi GES ile
birlikte elektrik tüketiminin azalacağı
ve kullanılacak elektriğin iç tüketiminin yarısını karşılayacağı saptanmıştır.
Yapılmış olan fizibilite çalışmaları sonucunda AŞTİ işletmemizin çatısına
panel yerleştirilebilir alanın 15.000m2
olduğu ve 5.084 adet panelle yıllık
2.926.000 kwh elektrik üretilebileceği
hesaplanmıştır.
Bunlara ilaveten gelişen şartlara
ayak uyduramamış büfe özelliğini yitirmiş dükkanların, stand adı altında
ortalarda görülen kitapçı, telefoncu,
hattat gibi işletmelerin otogarımıza
yakışır şekilde amaçlarına hizmet edebilecek şekle getirilmesi, otobüs gişelerimizin yaygın durumundan
kurtarılarak merkeze yaklaştırılacak
şekilde planladığımız projeyide en kısa
zamanda gerçekleştirip AŞTİ'yi kötü
görüntüden ve haksız rekabet durumundan kurtarmayı planlamaktayız.
Bütün bu süreçleri AŞTİ kompleksinin yönetmeliklere göre yenilenmesi
yapım işi süreci devam ederken bitirmeyi planlıyoruz. Tüm bu yenilenme
çalışmaları sonucunda öncelikle Cumhuriyetin başkentine yakışır bir otogar
kazanma adına çok büyük bir adım tamamlanmış olacaktır. Daha huzurlu,
daha görsel, daha planlı bir otogara
kavuşacağız. Yapılacak projeler sonucunda esnafımıza ağır gelen ortak
gider masrafında çok ciddi düşüşler
olacağını görüyoruz. (kazanların değişimi, ges sisteminin kurulumu yakıt ve
elektrik tasarrufu sağlayacaktır.)

Devamı: 17’de
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Nasıl bir
AŞTI hayal
ediyoruz
BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç:
AŞTİ esnafının, otobüs esnafının görüşleriyle birlikte
yenileme çalışmalarına başladıklarını söylüyor.
Baştarafı: 16’da
■ Yenilenme sürecinde esnaf ile diyalog süreci nasıl oluştu? Esnafın beklentilerini ne ölçüde karşılayacak bir çalışma
yapılıyor? Esnaf ile ne kadar sıklıkla bir
araya gelerek görüş alışverişinde bulunuyorsunuz?
- Esnaf dostu belediyecilik anlayışıyla
hareket ediyoruz. BUĞSAŞ Yönetim
Kurulu Başkanı olduğum ilk günlerde
pandemi kurallarını da gözeterek AŞTİ
esnafının tamamını 5 güne yayarak
toplantı salonumuzda toplayıp
sıkıntılarına ortak olduğumu ve nasıl bir
AŞTİ hayal ettiğimizi anlattım. Diyaloğa
açık, adil ve şeffaf bir yönetim
sergileyeceğimize dair söz verdik.
Yenilenme sürecinde de AŞTİ esnaf
temsilcisi dernek başkan ve yöneticilerine
projelerimizi anlattık, fikirlerini aldık, web
sitemizde yayınladık. Kapılarımız
esnafımıza ardına kadar açık. Merak
edilen ne varsa yöneticilerimizin yanına
gelip bilgi alabilirler. Esnafın beklentisi
fırsat eşitliği, adil bir düzen,
Cumhuriyetimizin başkentine yakışır,
huzurlu, temiz, daha az masraflı bir otogar
ise evet bütün beklentilerini karşılayacak
bir çalışma bu yapılan. Herkesi mutlu
etmek elbette mümkün değil. Biz pastayı
adil dağıtmak, adalet, akıl ve vicdan ile
şirketimizi yönetmek gayretindeyiz.
Bugüne kadar esnaf ile en çok görüşen en
çok toplantı yapan yönetim kurulu
başkanı olduğumu sorduğunuzda bütün
esnaf söyleyecektir. Biz esnafımızla iç
içeyiz BUĞSAŞ yöneticilerimizin kapısı
ardına kadar açık, randevu sistemi yok
arzu eden arzu ettiği zaman bizlerle
görüşebilir.

ÇIĞIRTKAN SORUNU
■ AŞTİ’de çığırtkan sorunu olduğu ve
buna bir çözüm isteği dile getiriliyor. Bu
konuda neler söylersiniz?
- Çığırtkanlık malum vatandaşı
rahatsız eden, esnafın birbirlerinin rızkını
çalmasına neden olan bir suç. Bu konuyu
da esnafımızla el ele vererek

GES PROJESİ

halledeceğimizi düşünüyorum. Bugüne
kadar 200 kadar kişiye çığırtkanlıktan
gerek zabıta gerek polis aracılığıyla yasal
işlem yapıldı. Bir kısım işletmelerimize
cezai işlem uyguladık. Yazıhaneci
kiracılarımızla kira sözleşmemizde bir ay
içerisinde 3 defa, 1 yıl içerisinde 7 defa
çığırtkanlık cezası verilirse kira
sözleşmesinin fesih yoluna gidileceğine
dair madde var. Bugüne kadar bu maddeyi
uygulamadık. Çünkü bu durum biraz da
AŞTİ’nin mimarı yapısına, giriş kapıları ile
yazıhanelerinin fiziki yerleşiminden
kaynaklanıyor. Çünkü yolcunun yüzde
80’i iki kapıdan giriyor. Buralara uzak
yazıhaneler yolcu almak için çığırtkanlık
yapıyor. Biz tadilat pojemiz ile bu sorunu
temelden çözmeyi, yazıhaneleri karşılıklı
olarak merkezde toplamayı cafe, büfe vb.
Tesisleri kanatlara yerleştirmek suretiyle
adil rekabet koşulları oluşturmayı
öngörüyoruz.

ESNAF DOSTU BELEDİYECİLİK
■ Yıllardır sektörde kaptanların dinlenmesine imkan sağlayacak birimlerin
oluşturulması konuşulur. Bu noktada İstanbul Otogarı’nda İBB’nin işletimi üstlenmesi sonrasında kaptanlara yönelik
hizmet sunacak bir bina inşa edildi.
AŞTİ’de kaptanlara yönelik bu tür bir çalışma olacak mı?
- Şu an için böyle bir projemiz mevcut
değil. Ancak bu türden eksiklik
hissettiğimiz konuları yönetim olarak
değerlendirme toplantılarımızda
gündeme getiriyoruz. Olması gereken
birşey. Bütün sorunların çözümü için
çalışıyoruz, çalışacağız. Biz bir yerden
başladık yaraya neşter vurduk. AŞTİ’nin
esnafının, otobüs esnafının bütün
problemlerini zaman içinde çözeceğimizi
söyleyebilirim. Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanımız Sayın Mansur
Yavaş’ın esnaf dostu belediyecilik
yaklaşımıyla hareket ederek, esnafımızla
omuz omuza her sorunun üstesinden
geleceğimize dair inancım tamdır.

Devamı: 18’de
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yenileniyor
AŞTI yenileniy
or
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AŞTI’de otobüsçüye
verilen destekler
Baştarafı: 17’de
■ Pandemi sürecini nasıl geçirdiniz,
bu süreçte çok zor günler geçiren esnafa ve yazıhanecilere destekler de verdiniz, 2021’in ilk 6 aylık sürecinde kira
ücretlerinin yüzde 50 düşürüldüğü ve
eski borçların da 2022’ye ertelendiği
yönünde açıklamalarınız oldu. Bu süreci değerlendirirseniz sevinirim?
- Pandemi süreci Türkiye’de yaşayan
tüm esnaflar gibi otogar esnaf ve çalışanlar içinde zor bir süreçti. Zorluklarla geçirilen bu süreçte Sayın Mansur
Yavaş’ın“cimri olma zamanı değildir” talimatıyla yönetim olarak esnafımıza her
türlü desteği sağladık. Aldığımız yönetim
kurulu kararı ile AŞTİ esnafının 2020 yılı
Mart, Nisan, Mayıs kiralarının tamamen
alınmaması, 2020 yılı dahil ve önceki
borçlarının herhangi bir faiz uygulanmaksızın 2022 yılına ertelenmesi, 12 eşit
taksitler halinde ödenmesi, 2020 yılı ve
öncesine ait borçlarının tamamını bir
defada 31 Mart 2021 tarihine kadar ödeyecek esnafa yüzde 50 indirimle alınması kararlaştırılmıştır. Aynı şekilde
otobüs giriş ücretlerinde de önce yüzde
50 sonra yüzde 65 indirim sağladık. Normalleşme ile birlikte eski fiyata döndük
ve bir artış yapmayı düşünmüyoruz.
Pandeminin yaralarını normalleşme sürecinde de birlikte sarmaya devam edeceğiz.
Ayrıca 2021 yılında kira artışı değil,
yüzde 50 kira indirimi yaptık. 2021 yılı 1
ocak tarihinden başlamak üzere ortak
gider katkı payında yüzde 30 indirim
sağladık. Otogar taksi esnafının günlük
ücretinde de yüzde 50 indirim sağladık.
Bütün bunlar pandeminin belediye gelirlerinde de yüzde 45 azalmaya neden
olduğu bir ortamda Mansur Yavaş belediyeciliğinin esnaf dostu uygulamalarıdır.

OTOBÜS ÇIKIŞ ÜCRETLERİ
■ Otobüs çıkış ücretleri noktasında
indirimler yapıldı mı? Bundan sonraki
süreç için düşünceleriniz neler?
- AŞTİ otogarımız T1 Belgeli bir işletmedir. Otobüslerin giriş çıkış, park ücret
tarifeleri Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı
ulaştırma bölge müdürlüğünün belirlemiş olduğu tavan ücretlere göre belirlenmekte ve uygulanmaktadır. BUĞSAŞ
şirketimizin AŞTİ’de tek geliri otobüs
giriş, çıkış ve park ücretlerinden olduğunuda ifade etmek isterim. Esnafımızın
kira ve ortak gider ödeyemediği pandemi döneminde şirketimiz AŞTİ’nin
ortak gideri olan elektrik, doğalgaz, su
faturalarını, temizlik ve küçük bakım
onarım giderlerini eksiksiz ve gecikmeksizin ödemiştir. Buna rağmen otobüs
giriş çıkış ücretlerinde;
Başkanlık talimatı gereği; 24.03.2020 21.05.2020 tarihleri arasında yüzde 50
indirim uygulanarak, 46+ koltuklu otobüslerin giriş ücreti 100 TL iken 50 TL
alınmıştır.
Ulaştırma Bölge Müdürlüğü tarafından 21.05.2020 – 05.09.2020 tarihleri arasında fiyat tarifesinde indirime gidilmiş

BUGSAŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Koç:
AŞTİ esnafının, otobüs esnafının
bütün problemlerini çözmek
için buradayız.
bu sayede 46+ koltuklu otobüslerde giriş
ücreti100 TL iken 35 TL alınmıştır.
Otobüsçü esnafın işlerin azlığından
dert yanması üzerine otobüs park ücretlerinde 1 Temmuz 2021 tarihine kadar 24
saati aşan bekleme sürelerinde tarife 24
saat üstü her gün için 41 TL iken 15 TL
ücret alınması şeklinde belirlenerek indirim sağlanmıştır.

NORMALLEŞME İLE AŞTİ’DE
HAREKETLİLİK
■ AŞTİ’de 1 Temmuz sonrası normalleşme sürecinin başlaması ile nasıl
bir hareketlilik yaşanıyor? Kurban Bayramı’nda hareketlilik ne seviyede oldu?
Otobüs giriş ve çıkış rakamları ile bunu
ifade edebilir misiniz?
- 01.07.2021 sonrası pandemi yasaklarının bitmesiyle birlikte yaklaşık 1.300
araç ile 45.000 yolcu AŞTİ’yi ziyaret
etmiş, Kurban Bayramı yoğunluğu ile
birlikte günlük yaklaşık 1.800 araç seviyelerine çıkmış, ortalama 80.000 üzerinde günlük yolcu sayısına varmıştır.
Bayram süresi boyunca günlük bu sayı
150.000 civarına ulaşmıştır. 01/07/2021
sonrası pandemi yasaklarının bitmesi ve
yolcu sınırlandırılmasının kaldırılması
ile şu an günlük yolcu sayımız ortalama
45.000 kişidir.

ÜCRETSİZ SERVİSLER
■ AŞTİ’ de ücretsiz şehiriçi servis
uygulaması birçok ilde örnek olarak
gösterilen bir uygulama. Ücretleri
BUĞSAŞ topluyor, kooperatife aktarıyor. Bu süreç nasıl yürütülüyor. Önümüzdeki dönemde daha farklı
yapılanmalar planlanıyor mu?
- Şüphesiz ki ücretsiz servis uygulaması halka hizmet açısından iyi bir uygulamadır. Bu hizmet 2005 yılından
itibaren “SS Ankara Otogar İşletmeciler
Otobüs İşletmeciliği ve Servis Hizmetleri
Taşıma ve İşletme Kooperatifi” ABB
UKOME Kararıyla almış olduğu yetkiye
dayanarak yapmaktadır. Giriş ücretini
kooperatif yönetim kurulu kararı ile belirlemiş olup kooperatifin makbuzları
karşılığında ücreti toplamaktadır. Şu
anki ücret 20 TL’dir. Bu ücreti BUĞSAŞ
şirket olarak toplamamaktadır. Otobüs
gişelerinde kulübelerimizde şirket personeli otobüs giriş ücretini makbuz karşılığı tahsil ederken kulübelerin mevcut
konumu ve durumu gereğince persone-

limizin yanında bulunan kooperatifin
tahsil sorumlusu personel tarafından
toplanan 20 TL’ler teslim alınmaktadır.
Yani kooperatifin tahsil etmiş olduğu paranın kontrolü şirketimize ait değildir.
Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek isterim.
Kooperatif personelinin şirketimize ait
kulübenin dışında bir başka uygulamayla tahsilat yapması otobüslerin
ikinci bir tahsilat işleminden geçmesine
ve tıkanmalara yol açar diye düşünüyorum. Elbette ücretsiz şehiriçi servis uygulamasında da meydana gelen
sorunlarını, vatandaşımızın sıkıntılarını
takip ediyoruz. Ortak akılla her şeyde olduğu gibi bu sisteminde daha güzel hizmet ve hesap verilebilir
hale getirilebileceğine dair
inancım tamdır.

AŞTİ’DE ÜCRETSİZ
İNTERNET ERİŞİMİ
■ Pandemi süreciyle
birlikte hizmet süreçlerinde dijitalleşme çok konuşuldu. AŞTİ’de
dijitalleşmeye yönelik bir
çalışma var mı? Ankara
Büyükşehir Belediyesi’nin meydanlarda ücretsiz internet Wİ-Fİ
bağlantısı AŞTİ’de olacak
mı?
- AŞTİ’de tüm vatandaşımızın yararlanabileceği
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sunmuş olduğu
ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti
mevcuttur. Yolcuların otobüslerin hareket saatlerini
daha rahat öğrenmesi
adına “Yolcu Sefer Bilgilendirme Sistemimiz” bulunmaktadır. Sistem
güncelleştirme-yenileme
aşamasında hizmete
devam etmektedir. AŞTİ’ye
giriş çıkış yapan tüm araçlar otomasyon sistemiyle
kayıt altına alınmaktadır.
Ayrıca otopark ve otobüs
giriş çıkışlarında “Plaka Tanıma Sistemi (PTS)” bulunmaktadır.

PANDEMİ
ÖNLEMLERİ
■ Vakaların yeniden
yükselişe geçtiği bu günlerde sizin AŞTİ’de aldığınız önlemler var mı? Yeni
kapanma süreci gündeme
gelirse ne gibi çalışmalar
yapılması planlanıyor?
- AŞTİ’de COVİD-19
pandemi süreciyle alakalı
olarak birçok önlem alınmıştır. Temizlik ve dezenfeksiyona her zaman
olduğundan daha fazla
dikkat edilmektedir. Vatandaşımızın sağlığı için; 15
adet pilli, 5 adet elektrikli
dezenfektan noktası bu-

lundurmaktayız. AŞTİ içerisine giriş çıkışlarda ateş ölçer ile ölçüm yapılmaktadır. 13 adet el, 8 adet sabit ve 2 adet
termal kameralı ateş ölçer cihazı bulundurmaktayız. Hem personelimiz ve esnafımızın daha duyarlı hale gelmesi
hem de tüm halkımızın bu süreçte daha
dikkatli olması adına gün içinde sürekli
maske ve mesafe anonslarımız yapılmaktadır.
Yeni bir kapanma süreci gelirse sürecin şartlarına göre tedbirler geliştirecek tecrübe ve birikime sahibiz.
Esnafımızın her zaman yanında olacağız. El ele verip üstesinden gelemeyeceğiz
sorun olmaz. ■
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Azerbaycan, Otokar'dan

50 doğalgazlı otobüs istedi

Otokar, ihracat pazarlarında büyümeye şehiriçi otobüslerini Azerbaycan'a da ihraç
edeceklerinden büyük bir mutluluk duyduğunu
devam ediyor. Başta Avrupa olmak
belirten Genel Müdür Serdar Görgüç, "Türkiye’nin
üzere 50’den fazla ülkede otobüsleri
yanı sıra Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Romanya
başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde şehiriçi
kullanılan Otokar, son olarak
toplu taşımacılıkta ilk tercih olan araçlarımızın kısa
Azerbaycan’ın önde gelen toplu taşıma
süre sonra Azerbaycan'da da hizmet verecek
şirketi Xaliq Faiqoglu'ndan 50 adetlik
olmasından mutluyuz. Bu sipariş aynı zamanda
CNG'li araçlar konusunda tek kalemde aldığımız en
CNG'li KENT şehiriçi otobüsü siparişi
büyük ihracat siparişi olma özelliğini taşıyor.
aldı. Bakü toplu taşımacılık ihtiyaçları
Türkiye’de tasarlanan ve üretilen otobüslerimizin
doğrultusunda üretilecek 48 adet 12
dünyanın önde gelen şehirlerinde kullanılmasından
büyük gurur duyuyoruz” dedi.
metre CNG'li KENT ve 2 adet 18.75
metre CNG'li KENT Körüklü
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DESTEK
siparişlerine bu yıl başlanıp, 2022 yılının
Son yıllarda iklim değişikliği ve hava kirliliği
sebebi ile belediyelerle otobüs işletmecilerinin
ilk çeyreğinde tamamlanması
çevreci araçlara yöneldiğini kaydeden Görgüç şöyle
planlanıyor.
konuştu: "Verimli, çevreci ve yenilikçi ürünlerle
EN BÜYÜK CNG’Lİ ARAÇ SİPARİŞİ
Toplu taşımacılık sektöründeki 60 yıla yaklaşan
deneyimi, mühendislik kabiliyeti ve araçlarıyla
Avrupa başkentlerinin ilk tercihi olan Otokar'ın

gelecek nesillerin yaşam standartlarını yükseltmek
için son 10 yılda 1,3 milyar TL'lik Ar-Ge harcaması
gerçekleştirdik. Ar-Ge çalışmalarımızdan aldığımız
güçle Türkiye'nin ilk elektrikli, ilk hibrit, CNG'li ve ilk
güvenli otobüsünü geliştirdik." ■

Karsan’dan Romanya’ya

35 Milyon Euro’luk Dev ‘Elektrikli’ İhracatı!
arsan, Romanya Bölgesel
Kalkınma ve Kamu
Yönetimi Bakanlığı
tarafından açılan yüzde 100
elektrikli toplu ulaşım ihalelerini
kazanarak Türk otomotiv
sanayinin bugüne kadarki en
büyük elektrikli otobüs ihracatı
için anlaşma sağladı. İhale
sonucunda Romanya’da Karsan
CEO’su Okan Baş’ın katılımıyla
düzenlenen iki ayrı törenle 35
milyon Euro tutarındaki toplu
taşıma sistemi ihracatı için
imzalar atıldı. Karsan, iki ihaleyi
de yüzde 100 elektrikli 18 metre
uzunluğundaki otobüsüyle
kazandı. Yüksek teknolojili
ürünleri ile sektöre öncülük eden
Karsan, ihale kapsamında 44
adedi Timişoara Belediyesi’ne, 12
adedi Braşov Belediyesi’ne olmak
üzere toplamda 56 elektrikli
otobüs teslimatı gerçekleştirecek.
Bununla birlikte, bölgeye 19’u
hızlı şarj olmak üzere toplam 75
şarj istasyonu kuracak ve 6 yıl
boyunca araçların tüm bakım ve
garaj işletmesini üstlenerek
kapsamlı bir elektrikli toplu
taşıma sistemi hizmeti sunacak.

K

“Yeni teknolojinin ihracatı
bakımından oldukça
değerli”
Karsan CEO’su Okan Baş:
“Karsan olarak ulaşıma bir bütün
halinde yaklaşıyoruz. Bu
kapsamda, 19’u hızlı şarj olmak
üzere toplamda 75 adet şarj
istasyonunu ve araçların tüm
bakım işlemleri ile garaj
işletmesini yine Karsan olarak biz
gerçekleştireceğiz. Yani 35 milyon
Euro değerindeki bu anlaşmaya
bir elektrikli toplu taşıma sistemi
anlaşması diyebiliriz.” ■

KSO Çevre Ödülleri Sahiplerini Buldu

Çevre Dostu Otokar
tokar, iş ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla bir
ödüle daha layık görüldü. Fikri hakları yüzde
100 kendine ait, verimli, çevreci ve yenilikçi
ürünlerle gelecek nesillerin yaşam standartlarının
geliştirilmesi için teknoloji ve dijitalleşmenin itici
gücünden yararlanarak öncü işleri hayata geçiren
şirket, Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen
KSO Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri'nde Büyük
Ölçekli İşletme Kategorisi'nde Otomotiv Sektöründe
Çevre Ödülü'ne layık görüldü.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği
çalışmalarla, iş ve üretim stratejilerinde çevre dostu
uygulamalarla sektöründe öncü olmayı başaran
Otokar, Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal
sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan
şirketlerin yer aldığı BİST Sürdürülebilirlik
Endeksi’nde 6’ncı kez listelenmeye hak kazandı. ■

O

Zeynela Motorlu Taşıtlar A.Ş.

Anadolu Isuzu’nun
Belarus ve Ukrayna
distribütörlüğünü üstlendi
oycan Şirketler
Grubu ve Koluman
Holding’in otomotiv sektöründe faaliyet
gösteren ortak iştiraki
Zeynela Motorlu Taşıtlar
A.Ş., Anadolu Isuzu ile
önemli bir iş birliğine
imza attı. İş birliği kapsamında Zeynela, Anadolu
Isuzu otobüslerinin Belarus ve Ukrayna’daki tek
yetkili distribütörü oldu.
Isuzu’nun toplu taşıma,
şehir içi, şehirler arası ve
okul otobüsleri gibi geniş
bir ürün gamını kapsayan anlaşmayla birlikte 2
yıl içerisinde bayi yapılanmasının tamamlanması hedefleniyor.

S

Dmed Diyaliz Hizmetleri’ne

24 Mercedes-Benz Sprinter
stanbul, Ankara, İzmir, Bursa,
İzmit, Antalya, Samsun,
Kayseri, Balıkesir, Zonguldak,
Bartın, Kırklareli ve Kırşehir
illerinde, diyaliz hasta
taşımacılığı alanında faaliyet
gösteren Dmed Diyaliz
Hizmetleri, Mercedes-Benz
yıldızlı araçları filosuna ekledi.
Dmed Diyaliz Hizmetleri,
gerçekleştirdiği 24 adetlik
Mercedes-Benz Sprinter Minibüs
alımı ile filosundaki MercedesBenz marka araç sayısını 40’a
çıkardı.
Mercedes-Benz Bayii
Koluman Tarsus ve Koluman

İ

İstanbul’un satışını
gerçekleştirdiği araçların
teslimat töreni, Samandıra’daki
Koluman İstanbul’da
gerçekleştirildi. Mercedes-Benz
Otomotiv Hafif Ticari Araçlar
Satış Müdürü Serdar Yaprak,
Koluman Ticari Araçlar Satış ve
Pazarlama Direktörü Ali Türkay
Saltık, Koluman Tarsus Hafif
Ticari Araçlar Satış Müdürü Altuğ
Şakaklı ve Koluman İstanbul
Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü
Ezgi Yıldız, araçları Dmed Diyaliz
Hizmetleri Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Emrah
Gürbüz’e teslim ettiler. ■

“Satış sonrası servisi önemsiyoruz”
Zeynela’nın
aynı zamanda Koluman markalı
ürünlerin de Belarus ve Ukrayna’daki
distribütörlüğünü yürüttüğünü belirten Soycan
Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıl-

maz Soycan,“Avrupa taşımacılık ağında önemli
transit noktalarından Belarus ve Ukrayna’da ticari araç ve ekipman
alanında öncü otomotiv
firmalarının distribütörlüğünü yürüten Zeynela,
bu anlaşma sayesinde
ürün yelpazesini genişletmiş oldu. Zeynela olarak satışın yanı sıra satış
sonrası servise de oldukça önem veriyoruz.
Bu doğrultuda bayi yapılanmamızı 2 yıl içerisinde tamamlamış
olacağız. Ukrayna özelinde ise 2022 sonuna
kadar 25’in üzerinde
noktayla bayi ağımızı büyük ölçüde
oluşturmayı hedefliyoruz. Stratejimizi
bölgesel anlamda
bayi ve servis yapılanmasını oluşturmak şeklinde belirledik.
Öte yandan bayilik başvuruları da almaya başladık.” dedi.
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AŞTİ’de

Mevlüt İlgin

Yenilenme
çalışmalarından
Hatay ve Ankara toplantıları
memnunuz
Türkiye Otobüsçüler
Federasyonu Genel Sekreteri

mevlut.ilgin@tasimadunyasi.com

ile ilgili yeni değerlendirme

başta tedirgin olduk. Bu
arkadaşların kendilerini
TOFED’in içinde veya dışında bir
dernekle kendilerini ifade
etmeleri, kendi sorunlarını
bizimle birlikte kamu
otoritelerine iletmelerine karşı
değiliz. Karşı olmamamız da
lazım. Hele hele girişim heyetinin
içinde TOFED yönetiminden
birkaç arkadaşın da olması
birlikte çalışmayı ve diyaloğu
geliştirir. Biz bu inançtayız.
TOFED Genel Kurulu
sonrasında, 3 Ağustos 2021
tarihinde ise firma sahipleri
Ankara’da bir araya geldiler ve
dernek kurma kararı aldıklarını
açıkladılar. Ben de 9 Ağustos
2021 tarihli Taşıma Dünyası
Gazetesi’nde köşe yazımda
Ankara Toplantısını
değerlendirdim. Etkinliklerin peş
peşe gelmesiyle, tam konuşma
metinlerini de tam incelemeden
birtakım yorumlarda bulundum
ve o yorumların biraz amacı
aştığını düşünüyorum.
Firma sahiplerinin
Bununla ilgili yeniden bir yazı
zorunluluğu hissetim.
dernek kurma kararı yazma
Ankara Toplantısı’na TOFED
Sektörün içinde ve TOFED’in yönetiminde yer alan isimlerin
önemli bir kısmı da katıldı. Genel
örgütlenme yapısı içerisinde il
Başkan Yardımcılarımız Sayın
dernekleri dışında belge
düzenine dayalı dernekler de var. Ayhan Kara, MKY üyelerimiz
Sayın Tahmaç Şengerönoğlu,
Örneğin Bireysel Otobüsçüler
Sayın Rahmi Hamurcu, Sayın
Derneği (BOSİD), Uluslararası
Haluk Şenpolat ve Sayın Levent
Otobüsçüler Derneği, yani B2
Birant… daha birçok isim var. Bu
belgelilerin derneği (ULOD),
arkadaşlar bulundukları illerdeki
Karayolu Yolcu Taşımacıları
derneklerde de öncü konumda
Derneği, yani F1 ve F2
olabilirler, ama yine de
belgelilerin derneği (KAYTAD),
kendilerini daha iyi ifade etmeleri
yine sayıları 50 bin civarında
olan D4 ve Y belgeli kısa mesafe için ayrı bir dernek kurmayı
öngörüyorlarsa, bunu da saygıyla
taşımacılarının derneği olan
karşılıyorum. Bu arkadaşların ayrı
(KAYOD) ile 81 ilde D2’leri
bir dernek çatısı altında
turizm ve grup taşımacılarının
örgütlendiği Turizm Otobüsçüler buluşmalarından bir bölünme
havası yaratılmaması dileğiyle,
Derneği (TÜRODER) ve Otobüs
Kaptanları Derneği de TOFED’in endişelerimi dile getirmiştim.
Daha sonra Taşıma
içinde yer alıyor. D1 belgeli firma
Dünyası’nda toplantıyla ilgili
sahiplerinin gerek TOFED’in
geniş haberini okuduğumda ve
içinde veya dışında ayrı bir
firma sahiplerinin dile getirdikleri
dernekle kendilerini ifade
konulara baktığımda kendilerini
etmeleri, başkalarının (D1
daha güçlü ifade etmek adına bu
sahiplerinin) ayrı bir dernek
yapılanmaya gittiklerini gördüm.
kurmalarını TOFED’e karşı bir
Bu toplantıya TOFED
girişim olarak göstermesiyle ilk
ürkiye Otobüsçüler
Federasyonu’nun (TOFED)
Genel Kurulu öncesinde, 12
Ağustos 2021 tarihli Taşıma
Dünyası Gazetesi köşemdeki
yazımda, Hatay Toplantısı’nın
önemine değinmiş ve değerli
firma sahiplerinin Hatay
Toplantısı’nda bir araya gelerek
sektörün sorunlarını konuşmuş
olmalarından duyduğumuz
memnuniyeti de ve bu tür
toplantıları da desteklediğimizi
de ifade etmiştim.
O toplantıya katılan firma
sahipleri arasından seçilen bir
heyetle, yine TOFED Genel
Kurulu öncesinde, iki kez bir
araya gelip görüşmeler
gerçekleştirdik. 29 Temmuz 2021
tarihinde yapılan TOFED Genel
Kurulu’na katılan ve Hatay
Toplantısı’nın ev sahibi
konumunda olan Has Turizm’in
sahiplerinden Ayhan Kara Genel
Başkan Yardımcısı olarak
yönetime girdi.

T

yönetiminden katılan ve
yönetime seçilen arkadaşların
benden daha çok TOFED’i
düşündüklerini idrak ettim. Bu
nedenle her zaman bardağın
dolu tarafından bakmak
gerektiğini gördüm. Ben TOFED’e
karşı bir harekette taraf
olunmaması gerektiğini
yönündeki düşüncelerimi ifade
etmiştim. TOFED’de yeni seçilen
görevi itibariyle benden daha
yetkili konumda olan sayın
Ayhan Kara’nın yaptığı
konuşmada, “Bu toplantıya
TOFED Genel Başkan Yardımcısı
olarak katılıyorum” cümlesi zaten
her türlü endişeyi ortadan
kaldırıyor. Bu anlamda,
arkadaşlarımızın ayrı bir dernek
kurma fikrine sıcak bakmadığım
halde saygıyla karşılıyorum.
Sektör mensuplarının Hatay
ve Ankara gibi toplantıları
bundan sonra da başka illerde de
yapmalarını, firmaların dert ve
taleplerini dinlemelerini, ama
bunu yaparken de TOFED ile
diyalog içinde olmalarını
bekliyoruz. Kendilerine başarılar
diliyorum. Netice de kamu
otoritesi nezdinde Ulaştırma
Bakanlığı yerel yönetimler ve
belediyeler tarafında yapacağımız
her girişimde arkadaşların
fikirlerini alarak yapacağız. Bu
anlamda TOFED yönetiminde
görev alan arkadaşların Ankara
Toplantısı’nda olmalarından
şikayetçi olmak yerine
memnuniyetimi belirtiyorum.
Genel Başkan Yardımcımızın ve
MYK üyelerimizin katıldığı bir
toplantıda TOFED’in aleyhine bir
gelişme olması zaten mümkün
değildir. Ben TOFED Genel
Başkan Yardımcısı Sayın Ayhan
Kara ve MYK üyelerinin
konuşmalarını okumadan
endişelendim. Bundan sonraki
süreçte bölünmemeye dikkat
ederek çalışmalarımızı
birbirimizle iletişim halinde
yapmamız gerektiğini
düşünüyorum.
Herkese sağlıklı günler
diliyorum. ■

Ankara Otobüsçüler
Derneği Başkanı Mustafa
Özbakır, AŞTİ’de Ocak
ayında başlayan yenilenme
çalışmalarından çok büyük
memnuniyet duyduklarını
ifade ederek, “AŞTİ’de 25
yıldır yenilemeye yönelik
bir çalışma yapılmadı.
Ocak ayında çok yoğun bir
yenilenme çalışması
başladı. Bittiğinde hem
esnaf için hem de yolcu
için hizmet süreci çok daha
konforlu hale gelecek”
dedi.

Büyükşehir’den
esnafa destek

ŞTİ’de, 2021 Ocak
ayında başlayan yenilenme sürecini,
TOFED Genel Kurulu’na
katılan Ankara Otobüsçüler
Derneği Başkanı Mustafa
Özbakır ile konuştuk. 25
yıldır AŞTİ’de herhangi bir
yenileme çalışması olmadığını belirten Mustafa Özbakır, “Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanımız Sayın
Mansur Yavaş, seçimlerden
önce AŞTİ’ye geldiğinde bu
sözü vermişti. Şimdi Sayın
Başkan, verdiği sözü hayata
geçiriyor. Ocak ayında yenilenme süreci başlatıldı.
400 günlük bir çalışma olacağı ifade ediliyordu. Şu an
her şey çok güzel gidiyor.
Bu yenileme çalışması çok
gerekliydi. AŞTİ çok dağınık
bir yapıdaydı. Çalışmalar
tamamlandığında AŞTİ’nin
çok güzel olacağını, hizmet
sürecinin hem esnaf için
hem yolcu için çok daha
konforlu hale geleceğini
düşünüyoruz. Yazıhane ve
büfe yerlerinde de bir değişiklik tasarlanıyor. Biz de
bu sürece elimizden geleni
desteği veriyoruz, vermeye
devam edeceğiz. Bu süreçte
BUGSAŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Mustafa Koç,
esnafla hep diyalog içinde
oldu. Bundan da büyük
memnuniyet duyuyoruz.
Bizim beklentilerimize
uygun çalışmalar yürütüldüğünü de görüyoruz”
dedi.

Pandemi sürecinde Ankara Büyükşehir Belediyesi
ve BUGSAŞ yönetiminin
sektöre destek verdiğini belirten Mustafa Özbakır,
“2020’nin sonunda yazıhane kiraları yüzde 50’ye
çekildi. Eski borçlar 2022’ye
ötelendi. Bu anlamda da
destekler aldık. Otobüs
çıkış ücretleri 60 TL’ye indirilmişti. Şimdi 1 Temmuz
süreci ile birlikte eski ücretlere dönüldü. Sektörümüz
Kurban Bayramı’nı hareketli geçirdi, ancak pandemi süreci devam ediyor
ve sektörümüz hâlâ eski kazançlarını elde edemiyor.
Sayın Başkan Mansur
Yavaş ve BUGSAŞ Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Koç’a destekleri için
çok teşekkür ediyoruz. Yazıhane kiraları ve otobüs çıkışlarında indirimler
sağlanması için yine desteklerini bekliyoruz. Şimdi,
sektörün en büyük beklentisi üniversitelerin açılması.
Bu çok ciddi bir hareketlilik
getirecek. Yaşanan bu süreçten herkesin ders çıkarması ve maliyet hesabını iyi
yapması gerekiyor. Şu an
sektörün en büyük sıkıntısı
şoför ve muavin bulamamak. Şoförlerle ilgili 64 yaş
sonrasına çalışma engeli
koymak doğru değil. Hâlâ
çalışabilecek, dinç şoförler
var. Belirli sağlık kontrolleri
ile bu insanlardan yine hizmet alınabilir” dedi. ■
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Olmak ya da olmamak, bütün mesele bu!
illiam Shakespeare’in sözleri
ile başlamak istiyorum.
“Olmak ya da olmamak,
bütün mesele bu!” Yıllardır otobüs
sektörü bu mantık üzerine kurulmuş,
hani bir laf vardır, olursa hamur suyu,
olmazsa çamur suyu. Dikkat ederseniz
yeni araçların fiyatları dövize
endekslenmiş, neredeyse her ay üzerine
yüzde 1 ile yüzde 5 oranında zamlar
gelir, baktığınızda çok fazla bir zam
değil, ancak araç fiyatları 2 ila 3 milyona
yakın olunca ciddi farklar oluşur. Finans
ve banka faiz oranları keza 5 yukarı 1
aşağı oynar, oysa ikinci elde fiyatlar
farklı işler.
*
İşler açılırsa araç fiyatları tavan yapar,
işler düştüğü zaman taban yapar, 2003
yılı başlarına kadar ikinci el otobüs alım
ve satımları hep kazandırmıştır. O
dönemlerde de ciddi sıkıntılar yaşandığı
oldu, ancak bu kadar belirgin ve uzun
süreli sıkıntılar yaşanmadı. İşimiz gereği
dolaşıyorum, tabii bu pandemi

W

İkinci El

Sami
Acerüzümoğlu
sami.aceruzumoglu@tasimadunyasi.com

sürecinde ne kadar görüşülürse, firma
sahipleriyle, mümkün oldukça
kaptanlarla, bireysel otobüs sahipleri ve
yazıhanecilerle görüşüyorum. Konu
hemen otobüs fiyatları ne olur, yeni
araçlar aldı başını gidiyor, bizim araçlar
yerinde sayıyor, bu neden böyle
sorusuna gelip dayanıyor.
*
Aslında bütün bu belirsizliklerin
cevabı sordukları sorunun içinde, ama
fark edemiyorlar.

Yeni Araçlarda Fiyat Niye
Düşmüyor?
1- Üretici firma satabileceği aracı

üretiyor, eskisi gibi stoka üretim
yapmıyor. Yine de sıkıntılı dönemlerde,
bayi satışlarına yardımcı olmak için
bakım, mazot, finans ve garanti uzatma
destekleri yaparak bu süreci
atlatmalarına yardımcı oluyor. 2Firmalar, araç filolarını sürekli
yenilemeleri gerektiğine inanıyor, ancak
yeni araçla mevcutların makas aralığını
açmak istemedikleri için yeni araç alımı
yaparak, hem muhasebesel hem de
bakım maliyetlerini düşürmek istiyor.
3- Bireysel otobüs sahipleri,
çalışacakları firmaların ‘yeni araç
getirirsen ana hatta koyarız’ vesaire gibi
alternatifler sunulunca gücü olan ve iyi
para kazanacakları öngörüsü ile yeni
araç alımı yapıyor.
4- Kurulan her yeni firma yeni
araçlarla başlamak istiyor.
*
Öyle veya böyle, bir şekilde araç
satışı gerçekleşir ve hepimizin de içinde
olan yeni, yenidir mantığı işin rengini
değiştirir. Ayrıca yeni araçların artıları ve

seçeneklerin fazla olması biraz daha
cazip gelir.
Garanti, bakım, finans ve takas
desteği gibi alternatifler sunulunca…
daha ne olsun.

İkinci El Araçlarımızda
Fiyatlar Neden İstikrarsız?
1. Araç stokumuz çok fazla
2. Arz ve talep oranı dengesiz
3. Çalışma alanı daralmış, alım gücü
azalmış
4. Yurtdışı satış durma noktasında,
neredeyse hiç satış yok gibi
5. Esnaf stoka araç almaya korkuyor,
müşteri araçlarını konsinye olarak
bırakmakta, satılırsa!
6. Kredi olanağı sıkıntılı
7. Araçlar bakımsız ve masraflı,
kimse para harcamak istemiyor
8. Garanti yok
9. Takas sıkıntılı
30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlar,
sağlıklı kalmanızı temenni ederim. ■
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Dinozor

ünya kurulduğu günden bugüne firmamızın katıldığını düşünmüyorum.
çeşitli evreler yaşandı. Tek hücreli Uluslararası olarak da katılan ülkeler sadece birkaç obje ve fotoğraflarla fuarda
canlılarla suda başlayan yaşam
karaya taşındı. Zaman içinde devasa bo- sembolik yer alıyordur. Geçtiğimiz döyutlara varan hayvan ve bitkiler dünyada nemlerde gazetelerde, birinci sayfada
bile yer alan fuar haberlerine artık hiçbir
yer aldı.
şekilde rastlanmıyor.
Bugünle kıyaslandığında, günümüz
Bizim sektörümüz için ekstra önem
canlılarına göre çok daha büyük hacim
kaplayan ve bugün ancak fosilleşmiş ka- arz eden bu organizasyonuz artık sektörde de adı anılmıyor. “Fuar aracı” kavlıntıları ile yaşadığı kanıtlanmış bu dev
ramını yeniler bilmiyor.
canlılara “dinozor” deniyor.
Fuarın yok olmasının nedeni iletişim
Dinozor sözcüğü günümüzde, eskiaraçlarının güçlenmesi olarak söylemişmiş hükmü kalmamış yöntemleri ve intik, ama dünyada böyle kapsamlı ve uzun
sanları ifade etmek için de kullanılıyor
süren genel fuarlar kalmadı. Onun yerine,
aynı zamanda.
Nasıl oldu da dinozorlar, evrimini ta- hedef kitleye yönelik ihtisas fuarları oluşmaya başladı. Bu değişimi yakalayamamamladı ve yok oldu? Bu kadar devasa
boyutları ve güçleri olan canlıları ne yok yan İzmir Fuarı da eskidi, yıprandı ve
edebildi? Çünkü hacim=güç olarak kabul dinozorlar gibi oldu.
Fuar yazısı yazmak çok istediğim bir
edildiğinde, dinozorlar dünyadaki o
şey değildir. Bana hem hüzün veriyor
dönem en güçlü yaratıklardı.
Hayatın devamı için hacim ve gücün hem de geçmişte fuarla ilgili bir yazım
yüzünden başım belaya girmişti, onu haönemini inkâr etmemekle birlikte, buntırlatıyor. Sektörümüzdeki dinozorlardan
dan daha önemli olan şeyin gelişen zabir tanesi -ki kaybolup gitti- fuarda çok
mana ve duruma, ayak uydurabilmek
adına gelişmiş bir zekâ ve strateji gerekti- iyi niyetle yazdığım yazıyı farklı yorumlayarak beni şikâyet etmişti. Elindeki gücü
ğini bir kez daha anlıyoruz.
Bundan yıllar önce, bir şirket içi eğiti- kullanarak, gazetede yazı yazmamın enminde, eğitmenimiz kursiyerlere kendile- gellenmesini talep etmişti, ancak muvafrini bir hayvana benzetmelerini istemişti fak olamamıştı. Mücadele edemiyorsan
yok et mantığı olan bu zihniyet sonuçta
ve neden diye sormuştu. Her kursiyer,
kendini yok edip gitti. Heyhat !
kendince özdeşleştiği bir hayvanı ifade
Her canlı ve canlı sayılabilecek orgaetmiş ve neden bu seçimi yaptığını açıknizasyonlar ile kurumsal şirketlerin, bulamıştı. Aslan=güçlü, kedi=sevimli,
kalemun örneğinde olduğu gibi ortama
köpek=sadık, at=akıllı vs. gibi. Ben bu
eğitimde kendimi bukalemun olarak nite- uyum sağlaması ve hayatını idame ettirecek yol ve yöntemleri bulması birinci önlendirmiştim. Bunu duyan herkes gülcelik olmalıdır. Zayıf, güçsüz, bedeni ve
meye başladı.
ruhi olarak aciz olan bir kişi/kurum/orgaEğitmen, arkadaşlara müdahale etti
ve “neden gülüyorsunuz, çok değişik ilk nizasyonlar ile düşünceler zaman içerisinde yok olup gitmeye mahkûmdur.
defa karşılaştığım bir örnek” demişti.
“Her canlı bir gün ölümü tadacaktır”
Neden sorusuna da, ortama uyum sağlaelbette, ama ölmeyen şey fikirler ve idemanın canlılar için yaşamı devam ettiraller olmalıdır. Ancak bu fikir ve idealleri
menin birinci önceliği olduğu yanıtını
vermiştim. Bukalemun canlısı bariz ola- gelecek nesillere aktarabilmek için yetki
rak ortama uyumu en net anlatan, deği- ve sorumlulukları delege etmeyi biliyor
olmak da gerekiyor.
şimi yaşayan bir canlıydı.
Toplumumuzun ferdiyetçi yapısı maaBizde “bukalemun” fikir değiştirenlere dendiği için arkadaşlar gülmüş olsa lesef buna çok uygun değil. “Ben” düşünda, sorduğunuzda sabit fikirli olmak ye- cesinin olduğu yerde, “biz” kavramına
rine değişken fikirli olmayı tercih edecek- pek geçilemiyor. Bunun örneklerini siyasette çok net olarak görebiliyoruz. Siyalerine eminim. Zaman içerisinde görgü
ve bilgi artışına paralel olarak fikirleriniz setteki bu kötü örnekler ticarette farklı
asla değişmiyor ve dönüşmüyorsa siz ve mı? Aynı şekilde, benlik bu denli güçlüysizin temsil ettiğiniz şeyler emin olun ki ken insan yetiştiremiyoruz. Sorumluluk
ve yetkilerimizi delege etmeyi beceremebir problemdir.
Değişen koşullara uyum sağlayama- diğimiz için biz öldükten sonra kurduğuyan canlılar, bir şekilde evrimini tamam- muz sistemler de çöküp gidiyor.
100 yıl boyunca devam eden kaç
layarak dünyadan yok oluyor. Yok olan
sadece canlılar değil, tüzel kişilikler ola- tane kurumsal şirketimiz var? Ulusal ölrak tanımlanan ve yaşayan organizasyon- çekte bunu başarabilenler, yani değişim
ve dönüşümü yapabilenler ayakta kalıyor,
lar, yani şirketler de aynı gerekçelerle
diğerleri maalesef yok olup gidiyor.
aynı şekilde ortadan kaybolabiliyor.
Geçmişte iyi kötü gönül verdiğimiz
Bir örnek: Dünyanın en büyük fotoğraf filmi üreticisi olan Kodak, dijital geliş- siyasetçiler örneğinden yola çıkarak, ticameyi öngöremediği ve bu değişime ayak rette bugün yok olmuş, ortama ayak uyuyduramadığı için kaybolup gitti. Bunun duramamış şirketleri de üzerine koyarak
gibi geçmişte pazar lideri olup, sonradan ve hatta güncel olarak İzmir Fuarı örneğindeki olduğu gibi yok olmak istemiyoryok olan o kadar çok örnek bulabiliriz
sanız dünyaya ve gelişime açık
ki…
olmalısınız.
Bu uzun girişin nedeni yazının ana
“Benim naçiz vücudum, bir gün elbet
konusu olan, en gösterişli günlerinde
içinde olduğum ve ölümünü yavaş yavaş toprak olacaktır.
Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet
seyrettiğim bir dev organizasyonu anlatmak içindi. Bu dev, “İzmir Enternasyonal payidar kalacaktır”
Bunu söyleyebilen hâlâ yaşamaya
Fuarı”.
2000 yılı öncesi, herkes, her sektör ve devam ediyor... ■
ülke ekonomisi için ekstra önem
taşıyan bu organizasyon, 2000
yılından sonra yavaş yavaş ölmeye başladı. Pek çok gerekçe
sayılabilir, ama bu organizasyon
facebook.com/tasimadunyasi
twitter.com/tasimadunyasi
artık dinozorlaşmıştı. Evrimini tamamlamış, dünyadaki teknolojik
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Mercedes-Benz Türk,
“Sıfır Gibi Motor” hizmetini
genişletti
• Mercedes-Benz
Türk, Nisan 2017’de
kamyon ve otobüs
müşterileri için
başlatmış olduğu
“Sıfır Gibi Motor”
hizmetine Euro 6
şehir içi otobüsleri
ve şehir içi
kamyonları da
ekleyerek verdiği
hizmet kapsamını
genişletiyor.
• Mercedes-Benz
Türk güvencesiyle
yapılan işlemde bir
motor, 5 iş günü
içerisinde tamamen
yenilenebiliyor.
• Yenilenen
motorlara kilometre
sınırı olmaksızın
1 yıl süreyle orijinal

yedek parça ve
işçilik garantisi
veriliyor, 24 ila 48
ay vadeli cazip kredi
imkânları sunuluyor.
ercedes-Benz Türk
Kamyon ve Otobüs
Müşteri Hizmetleri
Direktörü Tolga Bilgisu,
“SıfırTolga
Gibi Motor
BilgisuEuro 5 kamyon
hizmetimizi
ve otobüs müşterilerimize
sunuyorduk.
Müşterilerimizin istekleri
doğrultusunda 2019’da
kamyon ve otobüs Euro 6
motorları, 2020 yılında da
Euro 6 motorlara sahip şehir
içi otobüsler ve şehir içi
kamyonlar için de devreye
aldık. Bu konuda özel eğitim
almış ekibiyle Almanya’dan
sonra dünyadaki ilk motor
yenileme merkezi olma
özelliği taşıyan Teknik
Uzmanlık Merkezi ile
sunduğumuz bu
hizmetimizi önümüzdeki
yıllarda daha da geliştirmeyi
planlıyoruz.” şeklinde
konuştu.

M

“Sıfır Gibi Motor”
ile ilk günkü gibi
performans ve düşük
yakıt tüketimi
Özellikle araçlarını daha
uzun süre kullanmayı
planlayan Euro 6 kamyon ve
otobüs müşterileri için
sunulan avantajlı “Sıfır Gibi
Motor” fiyatları ile araçlar,
ilk günkü performans ve
düşük yakıt tüketimi ile
yoluna devam ediyor. ■

Petrol Ofisi’ne
İki Altın, Bir Gümüş…
ürkiye akaryakıt ve madeni yağlar
sektörlerinin lideri Petrol Ofisi, Brandon Hall
Group HCM Excellence Awards 2021’de,
‘Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım’ online staj
programı ile iki Altın Ödül, ‘İK İş Akışı Yönetim
Sistemi: PratİK’ ile de Gümüş Ödül aldı. Petrol
Ofisi, İK alanındaki en prestijli küresel
değerlendirmelerden biri olan bu ödül
programında geçen yıl da ‘Yönetici Gelişim
Yolculuğu’ programı ile Altın Ödül’e layık
görülmüştü.

T

www.tasimadunyasi.com

Neslihan
Yalçın

Pandeminin getirdiği zor koşulların en çok etkilediği alanlardan birisinin de İnsan Kaynakları
olduğunu belirten Petrol Ofisi CHRO’su Neslihan
Yalçın, “Bu zorlu süreç, hem İK’nın iş hacmini arttırdı hem de iş yapış süreçlerini güçleştirdi. Ancak
pandemi süreci, aynı zamanda şirketlerin İK alanındaki altyapısı, gücü, kabiliyeti, yaratıcılığı gibi
tüm yetkinliklerini de öne çıkardı, daha görünür kıldı. Petrol
Ofisi olarak süreç içinde yaptığımız tüm çalışmalarda, çok başarılı çıktılar aldık. Bu
başarılarımızın, böylesine prestijli uluslararası bir ödül programında üç ayrı ödül ile
taçlandırılması, bizler için
önemli gurur ve motivasyon kaynağı oldu” dedi. ■
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Mercedes-Benz Türk

Aksaray Kamyon Fabrikası’nda
300.000 kamyon üretildi
Mercedes-Benz Türk Aksaray
Kamyon Fabrikası, 300
bininci kamyonunu üretim
bandından indirerek önemli
bir dönüm noktasına ulaştı.
Mercedes-Benz’in tüm
dünyadaki 3 kamyon
fabrikasından biri olan
Mercedes-Benz Türk Aksaray
Kamyon Fabrikası’nın 300
bininci kamyonu, Transaktaş
Global Lojistik’e teslim
edilen, Mercedes-Benz çekici
ailesinin en yeni üyelerinden
Actros 1851 Plus oldu.
aimler AG’nin en önemli
kamyon üretim üslerinden biri
konumunda ve dünya
standartlarında üretim yapan
Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon
Fabrikası, kurulduğu günden bu yana
yatırımlarıyla kendini yenilemeye ve
geliştirmeye devam ediyor. Bin 900’ün
üzerinde çalışanı ile Türkiye’de üretilen
her 10 kamyondan 7’sinin üretimine
imza atan Mercedes-Benz Türk
Aksaray Kamyon Fabrikası; üretimiyle,
istihdamıyla, AR-GE faaliyetleri ve
ihracatı ile Türkiye’nin ekonomik ve
sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı
sürdürüyor.

Uluç
Batmaz
tedarikçilerimize teşekkür etmek
istiyorum” dedi.

86 bin adet ihraç edildi

D

Tarihinin en yüksek
üretim rakamı
Mercedes-Benz Türk Aksaray
Fabrika Direktörü / İcra Kurulu Üyesi
Uluç Batmaz, “300 bininci
kamyonumuzu banttan indirmenin
gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.
Fabrika tarihinin en yüksek üretim
rakamlarına imza atmayı planladığımız

bu yıl, ihracat rakamımızı geçtiğimiz
yıla göre yüzde 50’nin üzerinde
artırmayı hedefliyoruz. Fabrikamız,
gerçekleştirdiği yüksek nitelikli ve
katma değerli sanayi üretimiyle bölge
ve ülke ekonomisine büyük katkıda
bulunuyor. Bu önemli dönüm noktası
vesilesiyle 35 yıllık fabrika tarihimizde
emeği olan ve bugün bu başarıyı
devam ettiren tüm çalışanlarımıza ve

Yüksek standartlar ve kalitede
üretim yapan Mercedes-Benz Türk
Aksaray Kamyon Fabrikası, Almanya,
Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya,
Portekiz, Belçika, Litvanya, Çek
Cumhuriyeti, Polonya, Avusturya,
Macaristan, Slovakya, Slovenya,
Romanya ve Bulgaristan gibi Avrupa
ülkelerine kamyon ihraç ediyor.
Türkiye’den ihraç edilen her 10
kamyondan 8’ini üreten MercedesBenz Türk Aksaray Fabrikası’nın
kamyon ihracatı, kurulduğu 2001
yılından bu yana 86 bin adedi aştı.

Aksaray’da AR-GE imzası
2018 yılında 8,4 milyon avroluk
yatırım ile faaliyete alınan Aksaray ARGE Merkezi, tüm dünyadaki
Mercedes-Benz kamyonlarının tek yol
testi onay merci konumunda, hem
Türkiye’nin hem de Aksaray’ın
konumu kuvvetlendiriliyor. ■

Transaktaş
300.000’inci
kamyonu aldı
Petrol Ofisi Maximus Tv Ekranlarında

Yollardaki İkinci Evim
programı başladı

aşta Avrupa ve Orta Doğu olmak
üzere uluslararası nakliye
alanında hizmet veren Mersin
merkezli Transaktaş Global Lojistik,
Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon
Fabrikası’nın ürettiği 300 bininci
kamyonu Actros 1851 Plus’ı filosuna
dahil etti. Taşımacılık faaliyetlerini
1995 yılından bu yana aralıksız olarak
sürdüren Transaktaş Global Lojistik’in
70 araçlık filosunun tamamı
Mercedes-Benz Actros 1851 LS’den

B

oluşuyor.
Mercedes-Benz Finansman Türk
AŞ kredi desteğiyle Mercedes-Benz
Türk Bayii Koluman Tarsus tarafından
yapılan satışın ardından MercedesBenz Aksaray Kamyon Fabrikası’nda
gerçekleştirilen teslimatta; Transaktaş
Global Lojistik Kurucusu Ahmet Aktaş
aracını, Mercedes-Benz Türk Kamyon
Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel
ve Koluman Tarsus Kamyon Satış
Müdürü Onur Kahyalar’dan teslim
aldı. ■

Petrol Ofisi Maximus
sponsorluğunda hazırlanan ‘Selim
Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim’
programı; tır şoförlerinin adeta
ikinci evi olan kabinleri baştan
sona yeniden tasarladı. program,
her pazar günü saat 08.45’te TV
ekranlarından izleyicilerle
buluşacak.
TV programının temelini de
oluşturan ünlü mimar ile Petrol Ofisi
Maximus işbirliği, 2019 yılı sonlarında
başladı. Ancak henüz 4’üncü bölümde
pandeminin zorlu koşulları nedeniyle
hızlı bir şekilde format değiştirerek,
‘Petrol Ofisi Maximus: Selim Yuhay ile
#HerDaimYanındayız’ olarak devam
etmişti. Bu programda da Selim Yuhay,
ağır vasıta şoförleri ile görüntülü
görüşerek sohbet etti, dertlerini,
sorunlarını, mutluluklarını paylaştı, hoş

sürprizlerle kaptanlar ve ailelerine
değer yarattı.
Petrol Ofisi CMO’su Beril Alakoç,
“Maximus
Adamlar ile hep
çok yakın olduk.
Onların
çektikleri tüm
zorlukları,
karşılaştıkları
tüm koşulları
biliyor ve
çözümler
sunuyoruz.
Kahraman
kaptanlarımız Maximus Adamlar’ın her
daim yanında olmaya devam edeceğiz”
açıklamasında bulundu.
Kamyon ve tır şoförleri ‘Selim Yuhay
ile Yollardaki İkinci Evim’ programına
katılım için
https://www.maximusadam.com/
adresinden başvuruda bulunabiliyor. ■
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25 çekici aldı 85 özmal oldu
ITT’nin filosunun tamamı Renault Truck
ITT Lojistik, yeni alımını
yaptığı 25 adet Renault
Trucks T460 4x2 ADR’li
çekici ile tek markalı filoya
ulaştı. Böylece, 2015 yılı
itibariyle Renault Trucks’tan
düzenli araç alımı yapan ITT
Lojistik’in filosunda bulunan
85 öz mal aracın tümü,
Renault Trucks marka oluyor.
eni alım kapsamında ilk 10 araç,
ITT Lojistik Kurucu Başkanı Tekin
Öztanık ve Genel Müdürü Didem
Öztanık’a teslim edildi. Renault Trucks
Türkiye Satış Direktörü Ömer
Bursalıoğlu, Renault Trucks Bölge

Y

Müdürü Tolga Aykaç, Koçaslanlar
Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Koçaslan, Genel Müdürü

Mesut Süzer, Satış Sonrası Hizmetler
Direktörü İsmail Alkan ve Renault
Trucks Finansal Hizmetler Bölge Satış

Müdürü Çağrı Ayduğan törene
katıldılar. Kalan 15 aracın ise Eylül ayına
kadar teslim edileceği bildirildi. ■

Gelişim Lojistik
15 Renault Trucks çekici aldı
Aybir Lojistik’in

İlk Renault Trucks Çekicileri Filoda
Avrupa hatlarında
hizmet veren
Gelişim Lojistik,
geçen bir buçuk
yılda toplam 15
adet Renault
Trucks çekici alımı
gerçekleştirdi. Araç
alımlarını Renault
Trucks Finansal
Hizmetler ile
gerçekleştiren
Gelişim Lojistik, bu
kez Renault Trucks
T480 çekicileri
tercih etti.

eni araçlar, Gelişim
Uluslararası
Lojistik Yönetim
Kurulu Başkanı Hamza
İneci ile Abdurrahman
İneci’ye Koçaslanlar
Otomotiv Hadımköy
Şube Müdürü Ahmet
Sezer ve Satış Müdürü
Tayfun Fıçıcı tarafından
teslim edildi.
Gelişim Uluslararası
Lojistik Yönetim Kurulu
Başkanı Hamza İneci,
“Son yıllarda Renault
Trucks ile
yatırımlarımıza devam
ediyoruz. Hem araçların
performansı, hem de
satış sonrası
hizmetlerinden

Y

memnuniyetimiz
tercihimizde etkili
oluyor” dedi.
Kalifiye sürücüler ile
çalışmanın bir zorluk
haline geldiğini belirten
Abdurrahman İneci,
sürücünün konfor ve
güvenliğini ön planda
tuttuklarına değinerek,
“Deneyimli ve kalifiye
sürücülerin araçlardan
memnuniyeti, bizler için
çok önemli. Bu nedenle
onların tercihlerini de
göz önünde
bulundurarak Renault
Trucks T480 çekicilerinin
alım kararını verdik”
dedi. ■

Goodyear sektör
ortalamasının üzerinde
büyüdü
Lastik üreticisi Goodyear,
2021’in ilk yarısında da lastik
sektöründeki başarısının
altını rakamlarla çizdi.
Goodyear Lastikleri TAŞ
Ticari Lastikler Direktörü
Temel Doğanay ticari lastik
sektörünün 2021 yılı ilk yarı
performansına dair
değerlendirmelerde bulundu.
iz kendimizi sadece bir
lastik üreticisi ya da satıcısı
olarak değil
müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik
çözüm ve hizmetler üreten bir çözüm
ortağı olarak görüyoruz.” diyen Temel
Doğanay yaptığı açıklamada, “Türkiye
pazarında pandeminin getirdiği
olumsuz koşullara rağmen

“B

Temel
Doğanay
satışlarımızı artırmayı başardık.
2021’e de hızlı bir başlangıç yaptık ve
Goodyear olarak ilk 6 ayda ticari
lastikler yenileme pazarındaki
büyümenin çok üzerinde bir satış
artışı kaydettik. Orjinal ekipman
olarak adlandırdığımız ticari araç
üreticilerine yaptığımız satışları da
eklediğimizde toplamda ticari lastikler
satışlarımızı geçtiğimiz yıla oranla
yüzde 40 oranında artırdık” diye
konuştu. ■

urtiçi nakliyesinde uzman olan
Aybir Lojistik, her türlü proje ve
e-ticaret lojistiği
operasyonlarını sürdürüyor. Artan
talebi karşılamak üzere iş gücü ve
filo yatırımlarına devam eden Aybir,
10 adet Renault Trucks T460 çekici
alımı yaparak Renault Trucks
ailesine katıldı.
Teslimatın ilk dört aracı Aybir
Lojistik adına Filo Yönetimi Müdür
Yardımcısı Uğur Ayılmazdır,
Operasyon Direktörü Tuncay Çınar,
İdari İşler ve Satınalma Müdürü
Talip Tırpan’a Koçaslanlar Otomotiv

Y

Genel Müdürü Mesut Süzer ve Bölge
Satış Müdürü Fuat Kara tarafından
teslim edildi.
Filoları için ilk defa Renault
Trucks alımı yaptıklarına dikkat
çeken Aybir Lojistik Operasyon
Direktörü Tuncay Çınar, “Pandemi
sürecinde zorlu koşullara rağmen
lojistiğin önemi daha iyi anlaşıldı ve
artan talepler ile yüzde 40’a yakın
büyüme kaydettik. Bundan sonra
pandemiden bağımsız olarak başta
e-ticaret olmak üzere lojistik
taleplerinin artarak devam edeceğini
ön görüyoruz” dedi. ■

Yalçınsoy Lojistik

16 Volvo FH 460
4X2 ile güçlendi
M
üşterilerinin çözüm ortağı
olma hedefiyle faaliyet
gösteren Volvo Trucks,
Ortadoğu ülkelerine verdiği lojistik
hizmetini Avrupa hattına genişletme
kararı alan Yalçınsoy Lojistik’e 16 adet
yeni Volvo FH 460 satışı gerçekleştirdi.
Böylece firmanın 35 adede ulaşan araç
filosunda, toplam 20 adet Volvo
Trucks aracı bulunuyor.
Teslimat törenine, Yalçınsoy
Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı
Şeyhmus Yalçın ile Volvo Trucks İmam
Kayalı Yetkili Satıcı ve Servisi’nden

Satış Koordinasyon ve Operasyon
Müdürü Yunus Emre Özen ile Saha
Satış Müdürleri Fatih Çoban ve Sinan
Karaman katıldı.
Yalçınsoy Lojistik Yönetim Kurulu
Başkanı Şeyhmus Yalçın, Volvo Trucks
markasıyla iş birliği yapmaktan
duyduğu mutluluğu dile getirerek
“İşimizi Avrupa’ya genişletiyoruz ve
araçların emisyon standartları ve ADR
uygunluğu bizim için çok önemli.
Filomuzu Volvo Truck markası ile
genişletmekten oldukça memnunuz”
dedi. ■
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Uluslararası Yük Taşımacılığında
Ro-Ro Kullanımı Yüzde 47 Arttı

luslararası yük
taşımacılığında pandemi
kaynaklı sorunlar, kombine
yük taşımacılığını ve Ro-Ro
kullanımını önemli oranda artırdı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Denizcilik İstatistiklerine göre Ro-Ro
taşımaları yılın ilk yarısında yüzde
47,3 arttı. Taşımalarının yaklaşık
yüzde 90’ını Ro-Ro odaklı
gerçekleştiren Sarp Intermodal
CEO’su Onur Talay, pandemi
döneminde önemi daha da artan
intermodal taşımacılığın payının RoRo hatları sayesinde daha da
artacağını belirtti.
Lojistik sektörü, pandemi
döneminde de alternatifler yollar ile
uluslararası ticaretin ve tedarik
zincirinin sorunsuz akışını
sağlamaya devam ediyor. Bu süreçte
uluslararası yük taşımacılığında
kombine yük taşımacılığı
(intermodal taşımacılık) ve Ro-Ro
kullanımı öne çıktı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
(UAB) Denizcilik İstatistiklerine göre
düzenli Ro-Ro hatlarında taşınan tır,
tır tankeri, treyler, çekici, yük vagonu

U

sayısı Ocak-Haziran 2021
döneminde geçen yılın aynı
dönemine kıyasla yüzde 47,3 arttı ve
314 bin 343 oldu.
Türkiye’de intermodal
taşımacılık odaklı kurulan ilk şirket
olan Sarp Intermodal’in CEO’su
Onur Talay, üç tarafı denizlerle
çevrili Türkiye’nin uluslararası yük
taşımacılığında Ro-Ro ve intermodal
çözümlerin daha çok önem
kazanacağını ifade etti. Avrupa’ya
açılan kara yolu gümrük kapılarında
zaman zaman uzun kuyruklar
oluştuğunu anımsatan Talay,
teslimat sürelerinde de kara yoluyla
rekabet eder hale gelindiğini
vurguladı.

“Taşımalarımızın yüzde
90’ını Ro-Ro odaklı
yapıyoruz”
Talay, “Sadece pandemi kaynaklı
engeller değil, bazı ülkelerde
yaşanan ‘transit geçiş belgesi’ gibi
sorunlara karşı da intermodal
taşımacılık ve Ro-Ro taşımacılığı
önemli avantajlar sağlıyor. Sarp

Onur Talay
Intermodal olarak toplam
taşımalarımızın yaklaşık yüzde 90’ını
kara ve demir yoluna entegre Ro-Ro
taşımacılığı odaklı
gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.

“Pandemi engelleri RoRo ile aşıldı”
Uluslararası taşımacılık yapan
lojistik şirketlerinin pandemi
engellerini aşmak için Ro-Ro
seferlerine her zamankinden daha
çok ihtiyaç duyduğunu belirten
Talay, “Biz de Sarp Intermodal olarak
müşterilerimizin talepleri
doğrultusunda özellikle Avrupa
ülkelerine yönelik taşımalarımızda
Ro-Ro hatlarını daha çok kullandık.
Kara yoluyla birden çok sınır
kapısının geçildiği hatlarda Ro-Ro
seferleri ithalat ve ihracatçılarımıza
büyük kolaylık sağladı.”
değerlendirmesinde bulundu. ■

Anadolu Isuzu’dan
Matador Yoldaş’a
15 NPR kamyon teslimatı
nadolu Isuzu, Hatay’da ulusal birçok
markanın bayiliğini yürüten Matador
Yoldaş firmasına, 14 adet NPR 10 LONG ve
1 adet NPR LONG olmak üzere toplam 15 adet
Isuzu kamyon teslimatını gerçekleştirdi. Matador
Yoldaş, dayanıklı şasi yapısı, ekonomik işletme
maliyeti ve model çeşitliliği ile birçok sektöre
hitap eden N serisi kamyonlarını içecek
dağıtımında kullanacak. Hatay’da gerçekleşen
teslimat törenine, Matador Yoldaş Yönetim
Kurulu Başkanı Gassan Yoldaş, Yönetim Kurulu
Üyesi Ulaş Yoldaş, Anadolu Isuzu Satış Direktörü
Yusuf Teoman, Anadolu Isuzu Satış Müdürü
Atakan Gürler, Öztopraklar Otomotiv Yönetim
Kurulu Başkanı Vedi Öztoprak, Öztopraklar Satış
Müdürü Kemal Sürmeli ve Matador Yoldaş
çalışanları katıldı. ■

A

Doğuş Otomotiv

Scania’da
Atama

Yıldırımlar Lojistik ﬁlosunu Scania’ya çeviriyor
üzce merkezli Yıldırımlar
Lastik Kaplama ve Lojistik,
16 adet R500 A4X2LA park
klimalı araç satın aldı.
1994 yılında makine sanayi
ticaret şirketi olarak başlayan,
Düzce’nin köklü firmaları
arasında yer alan Yıldırımlar
Lastik Kaplama ve Lojistik, yeni
araçlarını kendi tesislerinin yer
aldığı Kaynaşlı’da düzenlenen
törenle teslim aldı. Teslimat
törenine Yıldırımlar Lastik
Kaplama ve Lojistik Yönetim

D

Kurulu Başkanı Ramazan
Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri
Ömer Yıldırım, Mehmet Yıldırım
ve Veysel Yıldırım ile Scania Satış

Bölge Yöneticisi Metin Bayrak,
Tırsan Satış Yöneticisi Recep
Demir, Tırsan Satış Danışmanı
Atakan Sarp katıldı. ■

Levent Can
Özokutucu

Çamsan 10 Scania R500 Style çekiciyi ﬁlosuna kattı
akarya Hendek Organize
Sanayi Bölgesinde faaliyet
gösteren Çamsan, 10 adet
daha Scania R500 Style çekiciyi
filosuna ekledi.1978 yılında
faaliyete başlayan Çamsan Entegre
Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş,
Türkiye’de MDF, MDFLAM ve
Laminat PARKE ürünlerinin
üretimini ilk gerçekleştiren firma
olarak öne çıkıyor.
Filosunda halen 38 adet Scania
araç bulunan Çamsan’ın yeni
araçları, Bursa Koçaslan Otomotiv
tesislerinde düzenlenen törenle

S

Avrupa’nın en geniş
ürün gamı ile

Koçaslan Otomotiv Genel Müdürü
Yakup Koçaslan ve Koçaslan
Otomotiv Satış Müdürü Tolga

Almanya’nın Karlsruhe
şehrinde 30 Eylül - 3 Ekim
tarihleri arasında
düzenlenecek NUFAM 2021
fuarında sektörle
buluşturacak.

Tırsan,
Almanya P
Nufam
2021’de
Tırsan, son teknoloji ile
donatılmış Avrupa’nın en
geniş ürün gamını,

andemi döneminde Tırsan,
2020 gelişmelerine de en hızlı
adapte olan şirket oldu. Tırsan,
2020 yılının Mart ayında Türkiye’nin
ilk dijital teslimatını gerçekleştirdi,
Kässbohrer markasıyla 23 ürünün
dijital ikizlerinin incelebileceği sanal
fuarını ve K-Talks interaktif webinar
programları dijital alanda da öncü
oldu ve dünyanın 55’ten fazla
ülkesindeki müşterileri ile kesintisiz
iletişim sağladı.
Ödüllü Ar-Ge merkezinde
müşterilerinin rekabet gücünü
arttırmak için geliştirdiği Avrupa’nın
en geniş ürün gamı ile 55’ten fazla

Doyran tarafından Çamsan A.Ş.
Lojistik Müdürü Çetin Yılmaz’a
teslim edildi. ■
ülkedeki müşterilerinin ilk tercihi
olmaya devam Tırsan, fuarda inşaat
sektörü için özel olarak geliştirdiği
Kässbohrer, K.SLL 2 2 dingilli
uzayabilir Lowbed, K.SKS 24 Çelik
Damper ve segmentinin en hafif
damperli silo aracı K.SSK 60 aracını
müşterileri ile buluşturacak. 3 dingilli
damperli semi-treyler Kässbohrer
K.SKS 24 çelik damper, Hardox
gövdesi ile K.SKS 24 ve Kässbohrer
K.SSK 60 araçlarını da sergileyecek. ■

oğuş Otomotiv Distribütörlüğünde
Türkiye faaliyetlerini sürdüren Scania’da
Pazarlama Müdürlüğü görevine Levent
Can Özokutucu atandı. Özokutucu 1 Şubat 2021
tarihinden bu yana vekaleten sürdürdüğü
Pazarlama Müdürlüğü görevine 1 Ağustos 2021
tarihi itibarıyla asaleten atandı.
Özokutucu, 2011 yılında çalışmaya başladığı
Doğuş Otomotiv’de 2014 yılından bu yana
Volkswagen Ticari Araç Pazarlama Yöneticisi
görevini sürdürüyordu.
Mesleği ile ilgili birçok ödülün yanı sıra,
tutkunu olduğu motorsporlarında da dereceleri
bulunan, evli ve bir çocuk babası Levent Can
Özokutucu, Almanca ve İngilizce biliyor. ■

D

Lojistik ❭❭ 25

30 Ağustos 2021

Zor işlerin güçlü ve güvenilir çözüm ortağı MAN

ÖZ-ESER İnşaat,

performans ve tasarruf arayışına en ideal yanıtları

yeni nesil TG3 serisinde buldu

MAN’ın düşük işletme
maliyetiyle, yüksek verim
ve performans sunan yeni
nesil TG3 serisi araçları,
zor işlerin güçlü ve
güvenilir çözüm ortağı
olmaya devam ediyor. 37
yıllık tecrübesiyle ile yurt
içinde ve yurt dışında
başarılı projeler
gerçekleştiren inşaat
sektörünün güçlü firması
ÖZ-ESER İnşaat, araç
yatırımında MAN’ın yeni
nesil TG3 serisini tercih
etti. Firma, yeni araç
yatırımı kapsamında

filosunu 10 adet TGS
41.430 model, 8x4 MAN
kamyon ile güçlendirdi.
nkara’daki MAN Customer
Center’da yapılan teslimat
töreninde MAN ile
çalışmaktan duydukları
memnuniyeti dile getiren ÖZESER İnşaat’ın sahibi Savaş
Özcan, “ÖZ-ESER İnşaat olarak,
bugüne kadar hem yurt içinde
hem de yurt dışında yapmış
olduğumuz tüm projeleri,
kaliteden ödün vermeden
zamanında teslim etmenin
gururunu yaşıyoruz. Bu gururu
yaşamamızda MAN’ın çok önemli
katkılar var. MAN araçları, sahip
olduğu özelliklerin yanı sıra
sunduğu satış sonrası destekler ile
bizlere büyük kolaylık sağlıyor.

A

İnanıyorum ki, bugün teslim
aldığımız MAN’ın yeni nesil
araçları da işlerimizde bize güç
katacaktır” dedi.
MAN Kamyon ve Otobüs
Ticaret A.Ş. Kamyon Satış
Müdürü Doğucan Suyani de,
“MAN olarak, yarının
teknolojisine sahip araçlarımız ile
müşterilerimize en iyiyi
sunmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Araçlarımız, yeni nesil
TG3 serisi ile daha da öne çıkan
düşük işletme maliyetleri ve
yüksek verim, performans
avantajları ile müşterilerimize zor
işlerinde güçlü ve güvenilir iş
ortağı oluyor. Müşterilerimiz; araç
ve hizmet kalitemizden, biz de
kendileri ile çalışmaktan
memnunuz” diye konuştu. ■

Ngl Lojistik
Minivan losunu
büyütüyor
ürkiye ile Avrupa ülkeleri arasında lojistik
hizmetler sunan Norther Global Logistics
(NGL), filosunu yeni minivan araçlarla
güçlendirdi. Halihazırda filosunda 100’den fazla
özmal çekici bulunduran şirket, minivan
filosunu da 6 adetlik IVECO Daily minivan araç
yatırımıyla güçlendirdi. Şirketin bu yatırımla
minivan araç sayısı 22’ye yükseldi.
Minivan araçlarla 1300 kg’a kadar olan
yükleri sınır kapılarındaki yoğunluklara
takılmadan
taşıyabildiklerini dile
getiren NGL Lojistik
Kurucu Ortağı Sefa
Erol, müşterilerine
zaman ve maliyet
avantajı
sağladıklarını söyledi.
Yatırımlarını
planlarken birden
çok etkeni göz önünde bulundurduklarını
söyleyen Erol, “Lojistik sektörünün geleceğiyle
birlikte, müşterilerimizin talep ve eğilimlerini de
takip ediyoruz. Güncel trendleri yakından
izleyerek daha iyi hizmet verebilmek için
çalışıyoruz” dedi. ■

T

“Yük taşımacılığı
ve lojistik ihracatı
yüzde 42 arttı”

Ödüllü MAN TGX’lerle

Ankara Nakliyat ve Lojistik,
L
gücüne güç kattı
Ankara Nakliyat ve Lojistik, filosuna 15
adet daha ‘2021 Yılın Kamyonu ödüllü’
MAN TGX çekici kattı.
Ankara Nakliyat ve Lojistik, aldığı araçların ilk
grubu 5 adet MAN TGX 18.470 4X2 BL SA GM ve 6
adet MAN TGX 18.510 4X2 BL SA GM çekiciyi
Ankara’daki MAN Customer Center’da düzenlenen
törenle teslim aldı. Törene Ankara Nakliyat ve
Lojistik Şirketi’nin sahibi Orhan Yalçın ve şirketin
ortakları Mithat Yalçın, Nihat Yalçın, Hüseyin Yalçın
ile MAN Kamyon ve Otobüs Tic. AŞ Kamyon Satış
Uzmanı Engin Karaoğlu katıldı.
Orhan Yalçın, “22 yıldır karşılıklı güven
temelinde müşterilerimize en iyi hizmeti sunma
gayretiyle çalışıyoruz. Bu hizmetimizin odağında
ise, hiç şüphesiz yol arkadaşlığına inandığımız MAN
araçları önemli bir yer tutuyor. MAN’ın hem araç
hem de satış sonrası hizmet kalitesine güveniyoruz”
dedi.

MAN demek; üstün nitelikli araçlar ve
ayrıcalıklı hizmet demek
MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. Kamyon Satış
Uzmanı Engin Karaoğlu: “Ankara Nakliyat ve Lojistik
de MAN’ın bu yol arkadaşlığından memnun kalan
ve yeni araç yatırımında da yine MAN’ı tercih eden
sektörünün önemli firmalarından bir tanesidir.
Geçen yıl olduğu gibi bu yılda da araç yatırımlarında
yine MAN’ı tercih etmeleri, bizlere duydukları
güvenin en önemli göstergesidir. Biz de MAN olarak,
kendileri ile iş birliği yapmaktan çok memnunuz.” ■

ojistik sektörü geçen
yıl gerçekleştirdiği
7,6 milyar dolarlık
hizmet ihracatının
ardından bu yılın ilk
yarısında 4,9 milyar
dolarlık ihracata
imza attı. Ares
Logistics Kurucu
Ortağı Engin
Kırcı, yük
taşımacılığı ve
lojistik hizmetlerinin
Türkiye’ye en çok döviz
kazandıran sektörlerden
biri haline geldiğini
belirtti. Bu yılın ilk
yarısında otomobil
ihracatının 5 milyar
dolara düştüğüne dikkati
çeken Kırcı, “Navlun
hizmet ihracatı, otomobil
ihracatıyla yarışır hale
geldi.” dedi.
Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası
Ödemeler Dengesi geçici
verilerine göre, geçen yıl
“navlun hizmet ihracatı”

7 milyar 609 milyon dolar,
ithalatı ise 5 milyar 922
milyon dolar oldu. Bu yıl
ocak-haziran aylarında
ise navlun ihracatı 4
milyar 931 milyon,
ithalatı 3 milyar 433
milyon doları
buldu.
Yük taşımacılığı
ve lojistik ihracatı
yüzde 42 arttı
Kırcı, “Merkez
Bankası geçici verilerine
göre bu yılın ilk yarısında
navlun ihracatı yüzde 42
yükselirken navlun
ithalatındaki artış ise
yüzde 23,5’te kaldı.
Lojistik sektörü
Türkiye’ye çok daha fazla
döviz kazandırabilir.
Uluslararası yük
taşımacılığında
maliyetlerin azalması,
ülkemizin toplam
ihracatını da artıracaktır.”
diye konuştu. ■

