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Otobüste kaptan
gerçeği…
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Son dönemde otobüs kazala-
rında ve bu kazalardaki can
kayıplarındaki artışlara bağlı

olarak İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, kazaları analiz edip azaltıcı
çözüm önerilerinin belirlenmesi
amacıyla 1 Mart 2018 Perşembe
saat 14.00’te bir toplantı düzenli-
yor. Bu toplantıya İçişleri Bakanlığı
mensupları yanı sıra, kanunla ku-
rulmuş meslek örgütleri olarak
TOBB ve TESK yolcu taşımacılığı
sektör meclisi ve tüm diğer sivil
toplum kuruluşları davet edildi. Ka-
tılımcılar, hazırlayacakları raporla-
rını toplantıda sunacaklar.   

Taşıma Dünyası olarak ülkemi-
zin bu çok önemli sorununa kat-
kıda bulunacak toplantıda esas
olmasını istediğimiz önerilerimizi
paylaşmak istiyoruz.

Terminoloji
Sürücü-şoför ayrımını, otobüs-

ler için ayrı bir ehliyet türü oldu-
ğunu, yeni dönemdeki ehliyet ve
eğitim düzenini dahi bilmeyen,
hala ağır vasıta şoförü, kaptan gibi
terimlerle konuşan insanlar muha-
tap dahi alınmamalıdır. 

Ticari-hususi ayrımı
Ticari araçlar üzerine yoğunla-

şılması normal olmakla birlikte,
yolları ortak kullanan tüm araçlar
dikkate alınarak önlemler belirlen-
melidir.

Yolcu-yük ayrımı
İnsan taşımaları nedeniyle oto-

büsler üzerinde yoğunlaşılması
yine normal olmakla birlikte, özel-
likle de yük taşımacılığındaki ağır
vasıtalar incelemeye alınmalıdır.

D1-D2 ayrımı
Belgeler üzerinde denetim im-

kanı nedeniyle D1 belgeli otobüsle-
rin terminallerden kalkışları önemli
olmakla birlikte, büyük çoğunluğu
oluşturan D2 ve diğer belgeli oto-
büslerin de kapsama alınması gere-
kir. 

Yol denetimi
Diğer taşıtlarla birlikte farklı

belgelere sahip tüm otobüslerin
kapsanabilmesi açısından başta şo-
förlerin çalışma süreleri ve diğer
kurallara uyumunda esas denetim
yol güzergahları üzerinde yapılma-
lıdır. 

Sürücü ve şoför
eğitimi

Yeni ehliyet türleriyle birlikte,
bunların eğitimleri de gözden geçi-
rilmiştir. Yeni uygulamalar dikkate

alınarak bu alandaki yetersizlikler
ve öneriler belirlenmelidir. 

Şoförlerin eğitimi
Uygun sürücü belgesi alındık-

tan sonra da eğitim gerekli olmakla
birlikte, bu ek eğitimler eskiyi tek-
rarlamanın ötesinde önceden tes-
pit edilen eksiklikleri gidermeye
yönelik olmalıdır.

Belgelendirme  
Şoförlerin kullandığı araç tü-

rüne, araçların yurtdışı-yurtiçi, il-
lerarası-iliçi-şehiriçi kullanımına
göre uygun sürücü belgesi ve ek
belgeler gerekmekle birlikte mev-
cut sürücü belgesi ve mesleki yeter-
lilik belgesi türlerinin uygunluğu
değerlendirilerek, bunlar üzerinde
değişiklik yapılması ve ek belge ih-
tiyacı bulunmalıdır. 

Teknoloji kullanımı
Şoförlerin faaliyetini kolaylaştı-

ran, gerekli uyarıları yapan ve sefer
davranışlarını kaydedip analiz im-
kanı sunan teknolojik araç gereç ve
sistemlerin araçlarda ve yollarda
tam olarak ve dış müdahale edil-
meksizin çalışır vaziyette bulun-
ması sağlanmalıdır. 

Sigorta primleri
Kötü kullanımlara prim sınırla-

ması getiren tavan prim gibi anla-
yışlar kesinlikle terk edilmeli,
bunun yerine firma ve araç bazında
trafik güvenlik analizleri sağlanarak
iyi firma ve araçların daha düşük si-
gorta primi ödemesi imkanları ya-
ratılmalıdır. 

Cezalandırma 
Tespit edilen ihlallerde sıfır to-

lerans uygulanarak cezalandırma
yapılmalıdır. Çok sayıdaki ihlalden
ancak sınırlı bir kısmının denetimle
tespit edilebileceği dikkate alınarak
ihlallere uygulanacak cezalar caydı-
rıcı düzeye getirilmelidir. 

Esasın korunması 
Taşıma güvenliğinin, firmaların

ve çalışanlarının ekonomik duru-
muyla ilgisi olmakla birlikte; top-
lantının tümüyle veya büyük
ölçüde ekonomik durumu iyileşti-
rici önerilere ayrılmaması gerekir.

Taşımacı katkısı
Taşımacıların sivil toplum ör-

gütlerinde doğrudan görev almak-
tan kaçındığı dikkate alınarak, bu
örgütlerdeki profesyonellerin öte-
sinde firma sahip ve yetkililerine,
toplantıda mutlaka görüşlerini
ifade etme imkanı verilmelidir. ■ 

Sigortasız Trafik...
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Taşıtlar çok önemli
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Adana Bölgesel Toplantısı 
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11. Kalkınma Planı ve
1 Mart Toplantısı 

Ekrem
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İhracat Şampiyonu:
Otomotiv
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Bakan Süleyman Soylu’nun 1 Mart’ta yapacağı otobüs
kazalarını önleme toplantısına katkı amaçlı önerilerimiz var.  

Müşteri Ne İster?
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Yeni Tourismo’nun toplu teslimat
töreni Nisan’da

Sezon açılışı 
“YENİ TOURISMO” ile
kutlanacak

Sektöre Yön Veren
Li�der Kadınlar 

Zi�rvede Buluşuyor
Karayolu ulaştırma sektörünün lider kadınları, 6 Mart'ta

İTÜ Arı Teknokent’te 'Ulaştırmada Lider Kadınlar
Zirvesi'nde biraraya geliyor. Kaptanlar Kulübü'nün

organize ettiği 'Ulaştırma Platformu: Panel ve Ödül Töreni'nin
açılışında düzenlenecek iki oturumlu panelde, sektörün lider
kadınları deneyimlerini paylaşacaklar.  ■ 9’da
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Mercedes-Benz Türk, 10 yıl aradan sonra tamamen
yenilediği Tourismo aracını 17 Ocak’ta görkemli bir
etkinlikle tanıttı. Bu tanıtımın ardından Otobüs Satış

ve Pazarlama Direktörü Alper Kurt, ilk özel röportajını Taşıma
Dünyası’na verdi. 

Alper Kurt, pazara sundukları yeni Tourismo’yu ve yıl
sonunda piyasaya sunmayı planladıkları 2+1 Travego’yu ve
otobüs sektörünü değerlendirdi.

■  ERKAN YILMAZ ALPER KURT

ÖZEL

RÖPORTAJTaşıma Dünyası

37 yıl Anadolu Isuzu’da çalışan, birçok başarıya
imza attıktan sonra emekli olan A. Fatih Tamay:

“Zor müşteri yoktur,
yeteneksiz satışçı vardır”

■ ERKAN YILMAZ

ÖZEL

RÖPORTAJTaşıma Dünyası

A.Fatih Tamay, otomotiv ve taşımacılık alanında
hizmet veren tüm firmaların çok yakından tanıdığı
bir isim. Fatih Tamay, 37 yıl süren Anadolu

Isuzu’daki çalışma hayatı sonrasında emekli oldu, ama
yine de sektörden kopmadı. Tamay, 2015 yılında üstlendiği
IPRU Genel Başkanlığı görevinin yanı sıra bazı şirketlerde
Yönetim Kurul Üyeliği ve YK Danışmanlığı görevlerine de
devam ediyor.

Sektörel değerlendirmeler için her yıl bir araya
geldiğimiz A. Fatih Tamay ile 2018 buluşmamız, ülkemizin
en önemli müzeleri arasında yer alan Rahmi Koç
Müzesi’nde oldu. Fatih Tamay ile 37 yıllık çalışma hayatını,
IPRU’yu, karayolu yolcu taşımacılığını konuştuk.

6’da

FATİH TAMAY

Türkiye’nin en büyük otobüs ihracatını Otokar gerçekleştiriyor

Otokar’dan Bükreş’e 
400 Kent LF otobüs

Teknolojik çözümlerle taşımacılık alanında fark yaratıyor.

■ Erkan YILMAZ / DUISBURG - ALMANYA

OLMALI

Yeni Nesil Sprinter’ın dünya
lansmanı Almanya’da yapıldı

7’de

Defne - 
Antakya 
Otobüs Minibüs 
Kooperatine
Otokar 23 Sul-
tan LF teslim
etti

1995 yılında üretimine
başlanan ve bugüne
kadar 3 milyon 400

binin üzerinde satılan
Sprinter tamamen yeni-
lendi. Teknolojik özellikleri
ile yeni bir boyut yaratan
Mercedes-Benz’in yeni
nesil Sprinter aracının
dünya lansmanı Almanya,
Duisburg’ta gerçekleşti.
Yeni Sprinter’ın Haziran
ayında Avrupa’da satışa su-
nulması beklenirken Türki-
ye’de müşterileriyle
Eylül’de buluşacak.

Mercedes-Benz, taşımacı-
lıkta yıldız olan Sprinter araç-
larını yeniledi. 1995 yılında
üretimine başlanan ve bu-
güne kadar 3 milyon 400
binin üzerinde bir satış sevi-
yesine ulaşan yeni nesil
Sprinter araçlarının dünya
lansmanını Duisburger Mer-
catorinsel’de bulunan lojistik
merkezinde 6 Şubat Salı günü
gerçekleştirdi. Taşıma Dün-
yası olarak ticari araçların ef-
sane ürünü haline gelen
Sprinter araçların dünya lans-
manını takip ettik. 

4’te
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Otobüste kaptan
gerçeği…

Büyükşehir Belediyesi
bünyesindeki Kayseri
Ulaşım AŞ yaptığı

çalışmalarla Türkiye’nin
marka şirketlerinden birisi
haline geldi. Ulaşım AŞ
Genel Müdürü Feyzullah
Gündoğdu, bir basın
toplantısıyla Ulaşım AŞ’nin
yaptığı ve yapacağı
çalışmalarla ilgili bilgi
verdi. Gündoğdu, Ulaşım
AŞ’nin yaptığı çalışmalarla
Kayseri’deki memnuniyet
oranının her geçen yıl
arttığını söyledi ve 2017
yılının şirket için büyüme
ve gelişme yılı olduğunu
belirtti. 

Kurulduğu andan
itibaren bilgi üretmeyi ve

üretilen bilgiyi hem ülke
hem de Kayseri şehri için
kullanmayı kendisine ilke
edinen Ulaşım AŞ için 2017
yılının büyüme ve gelişme

yılı olduğunu ifade eden
Gündoğdu, kuruluşundan
bu yana 10 ayrı ulusal ve
uluslararası ödül aldıklarını
dile getirdi. ■

Karaosmanoğlu, 

Gebzelilere
Metro’yu anlattı
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,
Gebzeliler Derneği Başkanı Davut Nalbant ve yönetimi

makamında kabul etti. Samimi ve verimli geçen görüşmede
Gebze’de gerçekleştirecekleri projeler hakkında bilgi veren
Karaosmanoğlu, “Ulaşım noktasında çok önemli bir hayalimizi
artık gerçekleştiriyoruz. Gebze ilçemizin ulaşımda çağ
atlayacağı metro projemizin ön yeterlilik ihalesini
gerçekleştirdik. Halkımızın konforlu ve hızlı ulaşım sağlayacağı
sürücüsüz metro hizmetimizin ilk kazmasını da
vatandaşlarımızla birlikte vuracağız” dedi. ■

Rutin gündem
maddelerinin
görüşüldüğü Şubat ayı

olağan Meclis Toplantısında,
Büyükşehir Belediyesi ulaşım
şirketi Burulaş yatırım ve
projeleri de ele alındı. Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur Aktaş, “Toplu ulaşımda
bir kez daha indirim yapmak
istiyoruz. Toplu ulaşımın daha
fazla tercih edilmesiyle ilgili
girişimimiz de var. Yazılımlarla
ilgili ciddi yatırımlarımız
olacak. Minibüsçü esnafıyla da
görüşmelerimizde dönüşüm
yapılması ve elektronik

sisteme geçilmesi gerektiğini
ilettik. Bundan sonraki
görüşmelerde de derdimiz bu
olacak” dedi.

Burulaş Genel Müdürü
Mehmet Kürşat Çapar, raylı
sistemin kapasitesini iki katına
çıkartmak için gerekli
hazırlıkların yapıldığını
belirtti. Çapar, otobüs kontrol
merkezi ve otobüs şoförlerinin
eğitiminin yapılacağı Buruluş
Akademi ve Elektronik
Denetleme Sistemi (EDS) ile
ilgili gerekli çalışmaların da
sürdüğünü kaydetti. ■

“Toplu ulaşım daha fazla
tercih edilecek”

Kayseri Ulaşım AŞ’nin çalışmaları tanıtıldı

Ulaşımda yeni hedeer

Ankara Büyükşehir
Belediyesi, yepyeni
ulaşım projeleri ve

çalışmalarıyla Başkentlileri
sevindiriyor. Başkentlilerin
talep ve istekleri
doğrultusunda alınan
kararları bir bir uygulamaya
koyan Büyükşehir
Belediyesi, son olarak da
kiokslarda kredi kartıyla
Ankarakart’a bakiye
yükleme uygulamasını
başlattı.

Başkentlilerin, talepleri
doğrultusunda Ankara
ulaşımında devrim
niteliğinde kararlara imza
atan Büyükşehir Belediye
Başkanı Doç. Dr. Mustafa
Tuna, kredi kartıyla bakiye
yüklenebilmesi için de EGO
Genel Müdürlüğü’ne

çalışma yapılması talimatını
vermişti.

Yapılan çalışmaların
ardından EGO Genel
Müdürlüğü, Kızılay metro
ortak istasyonu başta olmak
üzere, 54 metro
istasyonunda bulunan 84
kioks’ta kredi kartı ile

Ankarakart’a bakiye
yükleme işlemini başlatmış
oldu.

Her gün 1 milyon 200
bin üzerinde Başkentli
EGO’nun bünyesinde
hizmet veren toplu taşıma
araçlarında Ankarakart’ı
kullanarak seyahat ediyor. ■

Ankara ulaşımında kredi kartı dönemi 

Otobüsçü, hayatın en önemli tanığıdır.
Otobüsçü hayatın olmazsa olmazıdır.
Otobüsçü ekonominin de can damarıdır.

Otobüsçü akrabanızdan da ilerien yakın
dostunuzdur.

Otobüsçünün bulunduğu her yer oranın hem
iletişim hem de ekonomik merkezidir. İstanbul’dan
örnek verelim… Topkapı, neredeyse şehrin dışıydı,
otogar oraya taşındığında, otobüslerle birlikte
merkez oldu. Esenler de öyle… Hatırlayanlar
olacaktır… “Kim gider oraya, Topkapı iyiydi, o kadar
uzakta ne yapacağız” diye söyleniyordu. Şimdiyse
şehrin en önemli kavşağı oldu o bölge. Herkesin
gözü orada, rant kapısı da aynı zamanda.

Otobüsçü güven duyulan, sözüne sadık,
insanları çıkarları için kandırmayan, yardımsever
biridir. Otobüsçü deyince, halkın gözünde
işletmeciden çok kaptan canlanır. Yaz kış demeden,
gece gündüz direksiyon sallayan, taşıdığı yolcuların
canları emanet edilen bu insanlar, dürüstlüğün de
timsalidirler. Değil mi ki, paralarını bile onun
aracılığıyla gönderirdi herkes, eskiden banka işleri
bu kadar hızlı değilken. 

Kaptanlar bu kadar güç ve güvenle çalışırken,
örgütlenmediler, ihtiyaçları vardı, ama zamanı
geçmiyordu nasıl olsa. Günümüzün olmazsa
olmazı, mesleki sivil örgütlenmeler, o alanda
çalışanların özlük haklarını bilmelerini,
korumalarını, sahip oldukları haklarını
kullanabilmelerini sağlıyor. Otobüs işletmecileri
derneklerden sonra federasyonlar da kurdu, ama
kaptanların bir derneği bile olmadı. Kaptanların
sorunlarını kamuya ve işletmecilere duyurması için
dernekleşmesi çabasını övünç ve saygıyla
karşılıyorum. 

Kaptanların daha iyi koşullarda çalışması için
kurulma girişimi sürdürülen derneğe bu alandaki
herkesin katılması gerektiğini kabul ediyorum. yani
kaptanlar şehirlerarası, şehiriçi, toplu taşıma ve/veya
servis kaptanı diye ayrılmaksızın o dernekte
buluşmalı, mesleki sorunlarının çözümü için birlikte
mücadele vermeli. Derneğin içinde bir bölümlenme
olabilir, tıpkı TOBB’un mesleki meclisleri gibi.
Şehirlerarası yolcu taşımacılığı kaptanları kendi
aralarında, servisçiler kendi aralarında sorunlarını
tartışır, çözüm bulmaya çalışırlar.

Uzun yıllardır dile getirilen, ama bir türlü
girişimde bulunulmayan bu tür örgütlenmeler,
Avrupa Birliği sürecinde Türkiye’nin gücünü de
gösterecektir. Değil mi ki, dünyanın en sistemli yolcu
taşımacılığı sektörüyüz. Bunu daha da
güçlendirmemiz gerekir.  ■

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu
üyesi Hakan Orduhan, ISTAB Başkanı
Ahmet Karakış, Başkan Vekili Turgay

Gül, Okuldan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Aziz Bas, İSAROD Başkanı Hamza Öztürk,
Başkan Vekili Murat Bozkurt ile birlikte,
Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanan Okul
Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin
Belirlenen Usul ve Esaslar ile ilgili,
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer

Faruk Yelkenci' ye makamında ziyarette
bulundu. Görüşmede servis sektörünün
görüş ve önerileri dile getirildi.
Düzenlemede yapılması istenen
değişiklikler İl Milli Eğitimi Müdürü Ömer
Faruk Yelkenci ye iletildi. Yapılan
görüşmenin ardından aynı görüş ve
öneriler, İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı
Zekine Dayıoğlu’na da iletildi. ■

İTO, İSTAB ve İSAROD 

Servisçinin sorunlarını görüştü
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Türkiye'nin en geniş ürün
gamına sahip olan, Ar-Ge
gücü ile toplu taşımacılıkta
kullanıcı beklentilerine göre
üretim gerçekleştirerek
araçlarında konfor, güvenlik
ve ekonomiyi bir arada sunan
Otokar, Defne-Antakya
Otobüs Minibüs
Kooperatifi'ne 23 adet Sultan
LF teslimatı gerçekleştirdi.

Hatay'ın Defne ilçesinde
faaliyete başlayan Defne-
Antakya Otobüs Minibüs

Kooperatifi, artan yolcu
kapasitesini karşılamak, iki ilçe
arasındaki ulaşıma konfor katmak
için Otokar Sultan LF’yi tercih etti.
Engelli yolcu taşımaya uygun alçak
tabanlı yapısı, çevreci ve ekonomik
olmasıyla dikkat çeken Sultan LF
otobüslerinin teslimatı, geniş
katılımlı bir törenle Hatay Harbiye
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifi'nde gerçekleşti.

Hatay Büyükşehir
Belediyesi’nin şehir taşımacılığının
modernleşmesi konusunda hayata

geçirdiği vizyoner yaklaşımı ve
planlamasıyla dönüşüm çalışmaları
kapsamında Defne-Antakya

arasında kullanılacak 23 adetlik
Sultan LF teslimat törenine, Hatay
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

Dr. Lütfü Savaş, Defne Belediye
Başkanı Dr. İbrahim Yaman, Hatay
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire
Başkanı Muhammed İkbal Polat,
S.S Defne-Antakya Otobüs Minibüs
Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi
Başkanı Ali Oduncu, Otokar İç
Pazar Ticari Araçlar Satış Direktörü
Murat Tokatlı ve Otokar Bölge Satış
Yöneticisi Umut Parti, Otokar yetkili
satıcısı Burç Otomotiv Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Burç ve
ilin önde gelen yöneticileri katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı
Doç. Dr. Savaş, vatandaşlara
konforlu ulaşım sağlanması aynı
zamanda esnafın da kazancının
artması için tüm ilçelerde
gerçekleştirilen dönüşüm
çalışmalarının İstanbul Teknik
Üniversitesi ile birlikte
yürütüldüğünü söyledi: "Tüm
sorunları göz önünde bulundurarak
güvenli ve konforlu bir ulaşım
güzergahı hazırladık. Proje
kapsamında kooperatifleri tek çatı
altında topladık; şoför esnafımızı
eskimiş araçlardan kurtardık.
Araçlarımız engelli
vatandaşlarımızın kullanımına
uygun. Vatandaşlarımız özel
araçlarla ulaşım sağlamak yerine
daha uygun fiyatlara, daha konforlu
ulaşım ihtiyacını karşılayacak.
Defne ilçesinde başlattığımız bu
dönüşüm tüm ilçelerimizde
gerçekleştirilecek." 

Defne Belediye Başkanı Dr.
Yaman, yeni hat ve otobüslerin
hayırlı uğurlu olmasını diledi, toplu
taşımadaki dönüşüm sayesinde
vatandaşların sağlıklı, modern,
güvenli bir ulaşım imkanına
kavuşacaklarını ifade etti.

Otokar İç Pazar Ticari Araçlar
Satış Direktörü Murat Tokatlı da,
Otokar'ın yeni otobüsü Sultan
LF'nin şehiriçi ulaşımda engelli
yolcu taşımacılığına uygun tam
alçak tabanlı yapısı, konforu ve
ferah iç tasarımı ile düşük işletme
giderleri, düşük yakıt tüketimi, satış
sonrası hizmetleri ile ulaşımda
konfor çıtasını yükselttiğini
açıkladı. ■

Otokar 23 Sultan LF teslim etti

D-100’deki
trak
yoğunluğu
sona
eriyor

Kocaeli
Büyükşehir
Belediyesi, D-

100’deki Adnan
Menderes üst geçidi
ile Turgut Özal üst
geçidi arasındaki
Ankara
istikametinde sabah
ve akşam
saatlerinde yaşanan
trafik sıkışıklığını
çözmek için yeni bir
trafik düzenlemesi
yaptı. Minibüs,
otobüs ve servis
araçlarının daha
rahat durarak yolcu
indirip bindirmeleri
için, D-100 ile tren
yolu arasındaki yeşil
alana yeni bir şerit
daha eklenecek.
Proje
tamamlandığında,
D-100 Ankara
istikameti, iki
şeritten üç şeride
çıkacak.

Yeni eklenecek
şerit ile durak
yerleri de değişecek.
Halkevi durağı, İSU
terfi istasyonu (eski
Jandarma
Lojmanları)
karşısında
çekilecek. Yeni
yapılacak durağın
uzunluğu ise 80
metre olacak. ■

İngilizler geçen hafta, merkez bankası (BoE) toplan-
tısı yaptılar. Para basmaya ve faizi sabit tutmaya oy-
birliği (9-0) ile karar verdiler.

Amerika Merkez Bankası (FED) faiz arttırmakta ıs-
rarlı olan başkanını değiştiriyor. Acaba yeni başkan
faize pek dokunmayacak mı? Bu konunun bilenleri ter-
sini bekliyorlar. Bu yıl belki de faizin 4 kez artacağını
umuyorlar. 

Yetkililer ise enflasyonun düşük gittiğini, devlet
harcamalarını arttırarak vatandaşa gelir sağlanacağını,
enflasyonun yükselmesinden çekinmediklerini, vergi-
leri azaltacaklarını, büyük bütçe açığı planladıklarını
anlatıyorlar.  

Yani devletin parasını bankalara vermeyi kesiyor-
lar, artık vatandaşa ve şirketlere verecekler. Köprüleri,
yolları, içme suyu ağlarını yenileyerek...

Ekonomiyi, artık maliye politikaları ile hızlandıra-
caklarını anlatıyorlar.

Devlet başkanı FED başkanından büyük.
Gelsin de FED arttırsın faizi! 
İngiliz bile, oybirliğiyle, sabit tutarken...

*  *  *
İnternet taksicisi Uber şirketine, Waymo adlı bir

sürücüsüz otomobil şirketi patent davası açtı ve 245
milyon dolar tazminat kazandı. Tazminatını, Uber'in
yüzde yarım hissesini alarak tazmin etti. 

Demek ki Uber'in geleceğinden umutlu bu sürü-
cüsüz otomobil  şirketi. 

Sürücüsüz taksiler çıkacak. 
Sürücüsüz taksilerin trafik sigorta primi daha mı

düşük olur, daha mı yüksek? Ne dersiniz?
Bizim trafiğimizde sigortasız kamyon sayısı yüzde

28, sigortasız taksi sayısı yüzde 11 arttı, 1 yılda. 
14 bin kamyon ve 10 bin taksi trafik sigortasız ge-

ziyor.
Ve bu sigortasızlar aşırı hasarlı oldukları için yük-

sek prime muhatap olan tehlikeli araçlar!
Sigortacıların kestiği prim tutarı da taksilerde

yüzde 25, kamyonlarda  yüzde 16 azaldı. 
Eski yazılardan hatırlarız… Sigorta şirketleri, so-

nuçlanmamış (askıdaki) tüm hasarlarını da ödeseler,
dönemi kârlı kapatıyorlardı. Ki, askıda olduğunu rapor-
ladıkları bu hasarların pek azının gerçekleştiğini Bakan
bildiriyordu, geçen haftaki toplantıda. 

Bindiğimiz  araçların sigortalarını sorgulamak bir
Yolcu Hakkıdır!

*  *  *
Bu haftaki karşılaştırmamıza gelince…
Devlet bir destek paketi daha açıkladı, 18 milyar

liralık. Bunun içinde Net Asgari Ücret'in yıl boyunca
sabit kalması ile vergi diliminden muafiyeti de var.
Vergi farkını devlet ödeyecek, maliyeti 0,8 milyar lira.

Paketin sadece yüzde 4'ü (dört).
Büyüme'leri Paylaşmak yolunda yapısal bir adım...
Paylaşmalı haftalar dilerim... ■
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Otobüsçü zor değil, şeker
gibi müşteridir. Zaten zor
müşteri de yoktur.
Yeteneksiz satışçı vardır. Biz
her ürünümüzü
müşterilerimizi dinleyerek
geliştirdik. Müşterimizin
söylediği ama Ar-Ge’mizin
dinlemediği her konu
başarısız oldu. 

A.Fatih Tamay, otomotiv ve
taşımacılık alanında hizmet
veren tüm firmaların çok

yakından tanıdığı bir isim. Fatih Tamay,
37 yıl süren Anadolu Isuzu’daki çalışma
hayatı sonrasında emekli oldu, ama
yine de sektörden kopmadı. Tamay,
2015 yılında üstlendiği IPRU Genel
Başkanlığı görevinin yanı sıra bazı
şirketlerde Yönetim Kurul Üyeliği ve YK
Danışmanlığı görevlerine de devam
ediyor.

Sektörel değerlendirmeler için her
yıl bir araya geldiğimiz A. Fatih Tamay
ile 2018 buluşmamız, ülkemizin en
önemli müzeleri arasında yer alan
Rahmi Koç Müzesi’nde oldu. Fatih
Tamay ile 37 yıllık çalışma hayatını,
IPRU’yu, karayolu yolcu taşımacılığını
konuştuk.

BİRİKTİRME VE PAYLAŞMA
DÖNEMİNİZ VAR 

■ Anadolu Isuzu’da 37 yıl süren
aktif çalışma hayatının ardından 9 ay
önce emekli oldunuz. Nasıl geçti bu 9
ay? 

- Çok güzel, heyecanlı, zevkli ve
dolu dolu geçti. Yeni ufuklara açıldığım
bir dönem oldu. Çok farklı firmalarda
Yönetim Kurulu Üyeliği ve danışmanlık
görevlerine başladım. Zaten amacım da
herhangi bir firmada genel bir müdür
olmak değildi. Olgunluk döneminde
böyle bir hedefi kalmıyor insanın. 50
yaş ve üzerindeki bir yöneticinin daha
sonraki görev sürecini, tecrübesini
paylaşacağı, vizyoner bakış açısı ile
stratejik konularla ilgileneceği bir
dönem olarak görüyorum. Bir
biriktirme, birde paylaşma döneminiz
var. Bence genel müdürlük yaşının
50’nin üstünde olmaması gerekiyor.
Genel müdürlük görevi, günlük
problemlerle çok ilgilenilmek zorunda
olunduğu için pek zevkli bir görev alanı
değil. Sizin yönetim kurulu üyeliği veya
danışmanlık sürecinde firmaların
kurumsallaşmasına, organizasyon ve
finansman açısından güçlenmesine
destek vermeniz gerekiyor. Benim
böyle bir planım vardı. Onu yaptım.
Beklentimin yüzde yüzünü değil, ama
üçte ikisi gerçekleşmiş durumda. Daha
da güzel olacak. Bu 9 aylık süreç
içerisinde, IPRU Genel Kurulu’nu
birçok kuruma örnek olabilecek bir
düzeyde çok güzel bir şekilde
gerçekleştirdik.

DÜŞ KIRIKLIĞIM YOK 
■ Yapmak isteyip de,

yapamadığınız bir iş olduğunuzu
düşündünüz mü? 

- Emekli olduktan sonra bunu
düşündüm. Aslında Türkiye ve sektör
koşullarını değerlendirdiğimizde
yapmam gerekenlerin hepsini
yapmışım. Her segmentte pazar ve
ihracat liderliği yaşamışım. Şunu da
yapsaydım dediğim bir şey olmadı.
Herhangi bir düş kırıklığım yok. 

BİR İNSAN İŞİNE ÂŞIKSA…
■ Aslında uçak mühendisisiniz,

ama otomotiv alanında çalıştınız. Şimdi
de vagon imalatı yapan bir şirkette
Yönetim Kurulu Üyeliği
yapıyorsunuz…

- Uçak mühendisiyim ama
otomotivi çok sevdiğim için otomotivde
çok çalışmayı istedim. Mühendislik
rasyonel düşünmeyi öğretiyor. Bunu
öğreniyorsanız da her alanda başarılı
olma şansına sahipsiniz zaten. Bende
istediğim işi yaptım. Yaptığım işi de
aşkla yaptım. Bir insan işini aşkla
yaparsa başarısız olma şansı yok. İşin
özü bu. Yaptığın işi aşkla yapmak. 

ÜRECİ TARAFINDAN MÜŞTERİ
TARAFINA

■ Şimdi masanın öbür tarafında
yer alıyorsunuz. Araç satmak istediğiniz
müşteriler ile sivil toplum örgütlerinde
veya şirketlerinde görev alıyorsunuz.
Nasıl bir duygu bu?

- Biz otomotiv alanında rekabeti
birbirimize çelme takarak değil, saygı
çerçevesinde yapmaya çalıştık.
Kendimi o taraftan bu tarafa geçmiş
olarak da görmüyorum… Ticari araç
sektörünün gelişimi için çalışırken,
aslında müşterilerimizin de gelişimine
destek veriyorduk. Şimdi yine aynı çaba
içindeyim. Sivil toplum konusunda
birçok sektörün önünde taşımacılık
sektörü. Kamu ile sürekli diyalog
halinde. Şirketler tarafında ise gelişim
potansiyeli çok yüksek, ama finansal
yapı çok güçlü değil. Burada çok ciddi
bir değişime ihtiyaç var. Çok fazla şirket
var ve önemli bir kısmı şirket gibi
yönetilmiyor. Şu anki firma yapımızla
AB standartlarına hazır değiliz.

IPRU HAYAL ETTİĞİM NOKTADA
DEĞİL 

■ Uluslararası alanda bir örgüt
kurulması ve bu örgütün gelişimini
sağlamak çok kolay değil. IPRU’yu
getirmek istediğiniz nokta nedir?

- Hayal ettiğim noktadan uzak.
Sürekli gelir kaynağını hâlâ temin
edemedik. IPRU’nun diğer
federasyonlar gibi kaynakları olması
lazım. Sadece sponsorluklarla herhangi
bir işin yürüyeceğine inanmıyorum.
Gelirler, sürdürülebilir olmalı ki,
organizasyon da sürdürülebilir olsun.
Bizim 19 ülke değil de 25 ülke olmamız
gerekiyordu. Bizim 50 ülkelik stratejik
hedefimiz var. 

IRU VARKEN NİYE IPRU VAR?
■ IRU varken niye IPRU var ki

denildiğini duymuştum. Siz ne dersiniz
bu söyleme?

- Bize bu tür sorular geliyor ve
anlatıyoruz. IRU’nun içinde
otobüsçüler çok azınlık, orası ağırlıklı
olarak tır ve kamyon nakliyecilerinin
kararlarda da ağırlıklı olduğu bir yapı ve
otobüsçülerin sorunlarının çözümüne
yönelik hiçbir şey yapılmıyor. IPRU’nun
çıkış noktası da bu zaten. Otobüs
üretiminde lider olan bir ülkenin bu
alanda hiç söz sahibi olmaması garip
değil mi? Biz bunu Avrupalılara
anlattığımızda hiç sorun yaşamıyoruz.
Büyüdükçe bu sorular azalacak.
IPRU’nun sektörün geleceği ile ilgili
stratejilerin konuşulduğu bir merkez
olmasını hedefliyoruz. İkinci el
araçlarının değerlendirilmesi
konusunda da hizmetler üretmek
istiyoruz. 

FEDERASYONLAR ÜSTÜ BİR YAPI 
■ Kamu tarafı nasıl bakıyor

IPRU’ya, yeterli desteği alabiliyor
musunuz? 

- Sektörümüzle ilgili birçok
toplantıya bizde resmi davet alıyoruz.
Kamunun bize olan desteğini IPRU
Genel Kurulu’nda da gördük. Türk
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA), genel kurulumuza
büyük destek verdi. Ulaştırma Bakanlığı
Müsteşarı Sayın Suat Hayri Aka,
Müsteşar Yardımcısı Şaban Atlas, genel
kurulumuza katıldı. Bizi gerçekten
federasyonlar üstü, uluslararası
görüyorlar. 

İKİ DÖNEM SONRASI GÖREVİ
BIRAKACAĞIM 

■ Daha önceki dönem görev
yapacağınızı ifade etmiştiniz. Hâlâ aynı
düşüncede misiniz? 

Hâlâ aynı karardayım. Ben partiler
dahil, tüm görevlerin en fazla iki dönem
olması gerektiğini düşünüyorum.
Bunun yurtdışında çok iyi örnekleri var.
İki dönem sonrası çok sağlıklı bir şey
değil. Çünkü ondan sonraki zayıf bir
dönem haline dönüyor. Hükümdarlık
olmaya başlıyor. Kararımın
değişmeyeceğini düşünüyorum.

SEKTÖR MECLİSLERİ 
■ Sektör meclisinin daha icracı bir

yapıya kavuşturulması yönünde
görüşler var, sizin düşünceniz nedir?

- Sektör Meclisi sisteminin verimli
bir sonuç çıkaracağına inanmıyorum.
Bu sadece ulaştırma alanıyla ilgili değil.
Uzun yıllar Otomotiv Sanayi
Meclisi’nde çalıştım. Meclisler
insanların gelip fikir
söyledikleri bir
platform, ama sonuç
çıkmıyor. Daha
doğrusu o fikirler
sonuç çıkacak bir
yere kadar bile
gidemiyor. Bu
sistemde, TOBB’un
meclislerinin olumlu
ve verimli sonuç
vereceğine
inanmıyorum. Bizim
doğru yerde
konumlanabilmemiz
için Karayolu
Ulaştırma Birliği
gerekiyor. TURSAB
gibi yetkileri ve
gelirleri olan ve ona
sormadan hiçbir
şeyin
yapılamayacağı bir
yapı gerekiyor. 

■ Taşıma
modlarındaki
gelişimin sektöre

getireceği değişimi nasıl görüyorsunuz?
- Taşıma modları, özellikle

Türkiye’de çok hızlı değişiyor.
Karayolundan demiryoluna yolcu ve
yük anlamında çok ciddi bir kayış
olacak. Bu sadece Türkiye’deki
demiryolu ağının genişlemesi ile doğru
orantılı değil. Şu anda dünyanın 2
numarası ama gelecekteki 1 numarası
Çin’in çok önemli bir projesi var. O da
İpek Yolunun yeniden canlandırılması.
Yani Şanghay’dan Londra’ya
gidebilecek aktarmasız tren sistemi. Bu
çok büyük bir proje. Bunun için ciddi
kaynaklar ayırıyorlar, bizde ayırıyoruz.
Demiryolu araçları üretim tarafında ise
Türkiye daha henüz işin çok başında.

■  Siz bir de yük ve yolcu
taşımacılığına yönelik üretim yapan RC
Ulaşım şirketinde üst düzey görev
aldınız…

- RC Endüstri’nin 4 ayrı tesisi var.
Biz hep yük ve tanker vagonu içinde
uzmanlaşmışız. Ama gelecekte tüm
vagonlarda olmayı planlıyoruz. Zaten
stratejisinde bunlar olmayan firmanın
büyüme şansı olmaz. Bu sektörün çok
hızlı büyüyebileceğini düşünüyorum.
Otobüs üretiminde 5 yıl daha Avrupa
birincisi olmaya devam ederiz. Çünkü
emeğin yoğun olduğu bir alan. Ondan
sonrasını kurgulayabilmek çok kolay
değil. Hem modlar, hem de işçilik
maliyetli değişiyor.

■ Sizin otomotiv satışlarında,
“Daha az sayıda bayii ile daha çok
lokasyonda müşteriye ulaşan bir bayii
yapısı” olmalı yönünde görüşleriniz
var…

- Çünkü rekabet koşulları buraya
zorluyor sizi. Bayi başı satışı arttırmak
lazım. Her yere muhasebe, mali işler,
bilgi sistemi kurmanıza gerek yok.
Merkezde bir tane olduğunda onların
hepsi o sistemden yararlanıyor.
Anadolu Isuzu’da bu süreci
başlatmıştık. Samsun bayimiz, aynı
zamanda Trabzon. Hatay, aynı
zamanda Mersin. Adıyaman aynı
zamanda Gaziantep bayimiz haline
dönüşmüştü. Bunun yararını çok
gördük. O şehirlerde daha çok
büyüdük. Bunun tersini yapan marka
intihar eder. İşleri, 80’lerin, her isteyene
bayilik verin sistemiyle, yürütme
şansına sahip değilsiniz. Artık, soru kaç
bayiye ulaşmak değil, mevcut
bayiliğinizle kaç noktaya ulaşacaksınız
olmalı. 

Anadolu Isuzu’da 37 yıl
çalışacağımı hiç tahmin etmemiştim.
Beni en mutlu eden pazar lideri
olduğumuz yıllardı. Ben aşkla markaya
bağlıydım. Markayı pazar lideri
yapmıştım. 

Şehirlerarasına yönelik 12 metrelik
ürünümüz olmamasına rağmen, bu
alanda her zaman çok destek gördüm.
Şehirlerarasında ürün grubu üreten
firmada olsaydım, büyük ihtimalle o
firma çok kârlı çıkardı. Ama olmadı,
böyle nasip oldu. Şehirlerarasında
seviliyor olmak bana küçük otobüste
yeni müşteriler getirdi. Turizm
taşımacılığında zaten açık ara pazar
lideriydik ki, halen öyle…

ARAÇLAR MÜŞTERİLERLE
GELİŞTİ 

Otobüsçü zor değil, şeker gibi
müşteridir. Zaten zor müşteri de yoktur.
Yeteneksiz satışçı vardır. Son 15 yılda
Anadolu Isuzu’nun modellerini
müşteriler geliştiriyor diyebilirim. Ar-
Ge ile birlikte gruplar kurduk. Sümer
Yığcı, Mehmet Öksüz, Levent Birant,
Hakan Orduhan, İsmail Cirit, İsmail
Yüksel, Her zaman rahmetle andığımız
Ali Osman Ulusoy vardı. İşi bilen
insanlar bunlar. Biz onlara fikir
önderleri diyoruz. Son çıkan araçlara
baktığınızda, bunların hiçbirisi
başarısız araçlar değil. Çünkü müşteri
ne istiyorsa onun dahilinde gelişiyor
araç. Müşterimizin söylediği, ama Ar-
Gemizin dinlemediği her konu başarısız
oldu. Araçta o bölgeyi mutlaka
sonradan değiştirmek zorunda kaldık.
Çok önemli kaptanlar var, onların
görüşlerini de önemsiyoruz. 

AŞKLA YAPILAN BİR MÜZE
Müzecilik Türkiye’de çok zayıf bir

alan. Halbuki çok önemli. Bunun en iyi
örneğini Londra’ya gittiğinizde
görürsünüz. Orada her şeyin müzesi
var. Müze aslında geçmişle gelecek
arasında bir köprü. Nasıl bugünlere
gelindiği ile ilgili çok güzel ipuçları
veriyor. Sayın Rahmi Koç da bu işe
gönül vermiş. Burası için harcanan
parayı düşünmek istemiyorum. Burası
için verilen servet belki bir sürü insanda
var ama bu işe ayırmak cesaret istiyor,
gönüllülük istiyor, birde aşk istiyor.
Aynı şeyi tekrar söyleyeceğim; aşk ile
yapılan her iş güzel oluyor. Burası da
aşkla yapılmış bir müze. Sayın Rahmi
Koç’tan bir isteğim ise burada
sektörümüzün gelişimini anlatan
otobüs bölümünün de bulunması. 

TAŞIMA DÜNYASI’NDAN
İSTEĞİM 

İsminiz, taşımacılığın muhtelif
modlarına hitap ettiği için ben artık
demiryolu tarafında da haberlerin daha
çok yer almasını isterim, bu akıllıca
olur, RC Endüstri Yönetim Kurulu üyesi
olduğum için değil. Demiryolu
tarafında Türkiye’de gelişimin büyük
olacağını düşündüğüm için bunu
söylüyorum. ■

37 yıl Anadolu Isuzu’da çalışan, birçok başarıya imza attıktan sonra emekli olan A.Fatih Tamay:

“Zor müşteri yoktur,
yeteneksiz satışçı vardır”dır”

■ ERKAN YILMAZ
FATİH TAMAY
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 13 ilçede toplu
taşıma araçlarında çalışan araç şoförlerine yönelik
“Yolcu Sürücü İlişkileri” eğitim verdi, sertifika

dağıttı.  
Belediye bünyesindeki şoförler ve özel toplu taşıma

araçları şoförlerine “Yolcu-Sürücü İlişkileri” konulu eğitim
verildi. İl genelinde 2 bin 750 şoföre verilen eğitimler
sonrasında yapılan tören ile sertifikalar takdim edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla'nın bir kültür ve
turizm şehri olduğu ifade edilerek, ziyarete gelen ve şehirde
yaşayanların ilk iletişim kuracakları kişilerin toplu taşıma
şoförleri olduğu gerçeğinden yola çıktıklarını açıkladı.
Konusunda uzman akademisyenler tarafından verilen Yolcu-
Sürücü İlişkileri, kurumsal iletişim, müşteri memnuniyeti ve
iş hayatında profesyonellik sağlayacak seminer ve eğitim
programı  devam edecek. ■

Muğla Büyükşehir
Belediyesi’nin, Milas-
Bodrum ve Dalaman

Havaalanlarına sahip Muğla’da
başlattığı ve vatandaşlar tarafından
büyük ilgi gören hizmeti MUTTAŞ
havaalanı taşımacılığı ile bugüne
kadar 2 milyon 4 bin 628 yolcu
taşındı. Yaz aylarında 30, kış
aylarında 21 modern ve konforlu
araçlarla vatandaşlara hizmet
veren MUTTAŞ, belirlenen
saatlerde iki havaalanına da yolcu
taşıyor. 

Türkiye’de sadece İstanbul ve
Muğla’da iki havaalanı olduğunu
söyleyen Muğla Büyükşehir
Belediye Başkanı Dr. Osman
Gürün, ulaşımda havaalanı
taşımacılığını kullanan
vatandaşların en kaliteli hizmeti
almasını sağlamak için bu hizmeti
başlattıklarını söyledi. ■

Havaalanlarına 2 milyon yolcu taşıdı 

2.750 kaptana 

“Yolcu Sürücü İlişkileri”
eğitimi verildi 

Türkiye Otobüsçüler 
Federasyonu Genel Sekreteri

mevlut.ilgin@tasimadunyasi.com

Mevlüt 
İlgin

Adana Bölge
Toplantısı 

Geçen yıl Diyarbakır’da bölgesel
toplantı gerçekleştirmiştik, bu sefer
Mart ayında Adana’da

gerçekleştireceğiz. Diyarbakır’daki toplantıda
gündemimiz maliyetlerin düşürülmesi amaçlı
ücretsiz servisler, şehiriçi yazıhaneler ve
göçmenlerin taşınması idi.  Sektör
mensuplarımız, ücretsiz servisler ve şehiriçi
yazıhanelerle ilgili bir adım attılar. Bu yenilik
Diyarbakır ve Batman’da uygulanmaya
başlandı. Elazığ ve Mersin’de de uygulanıyor.
Adana’da da bu adımlar atılacak. Adana’da
da gündemimiz Diyarbakır bölgesindekiyle
yine aynı olacak.  

Bakan Soylu’ya ziyaret 
Göçmen sorununa yönelik ise yine Mart

ayı içerisinde İçişleri Bakanımız Sayın
Süleyman Soylu’yu ziyaret edip, taleplerimizi
anlatmayı planlıyoruz. Biz bir randevu istedik.
Bu ziyarette Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa
dernek başkanları ve TOFED heyeti yer
alacak. Bölgesel toplantı olarak Adana’yı
seçmemizdeki en önemli etkenlerden birisi bu
ilin doğu-batı ve ege arasında bir buluşma
noktası olması.  

Otobüs kazaları 
1 Mart’ta otobüs kazalarının önüne

geçilmesine yönelik Emniyet Genel
Müdürlüğü’nde, yine İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’nun öncülüğünde gerçekleştirilecek
toplantıya da katılacağız. Bununla ilgili 6
Şubat’ta gerçekleştirilen TOBB Sektör
Meclisi’nde görüş ve önerilerimizi sunmuştuk.
Bu önerileri ve görüşü daha da geliştirerek bu
toplantıda da dile getireceğiz. Trafik
güvenliğini etkileyen sektörel sorunların
başında denetim ve eğitim geliyor.  

Denetim 
Denetim noktasında, en öncelikli olarak

çözüm gerektiren konu; yetki belgeleri
olmadan veya yetki belgeleri olup da terminal
dışından kalkan otobüslerin önüne geçilmesi
gerekiyor. Korsan taşımacılara yönelik
denetimler arttırılmalı ve ağır cezai yaptırımlar
mutlaka hayata geçirilmelidir.  Yapılan
denetimlerde bir otobüsün “T” yetki belgeli
bir terminalden kalkış yapmadığının tespiti
halinde, cezai işlem uygulanarak seferin
tamamlanmasına asla müsaade
edilmemelidir. Bu kuralı ihlal eden otobüs
şoförlerine de ceza puanı uygulanmalıdır.

Çalışma koşulları
Bir diğer sorun da şoförlerin sigortasız

olarak çalıştırılması ve yine şoförlerin ağır
çalışma koşulları içerisinde dinlenme imkanı
bulmadan tekrar sefere çıkmaları… Uzun
yolda, araçta iki şoför şartında bir değişikliğe
gidilerek, şoför değişimlerinin belli bir
noktada yapılması gerektiğini düşünüyoruz.
Böylece direksiyon başına geçen kaptan
dinlenme imkanı bularak seferi
gerçekleştirmiş olacak. 

Kaptan eğitimi
Yaşanan ekonomik sıkıntılar ile kaptanlık

mesleğinin cazibesini yitirmesi ve
sektörümüzdeki hizmet sürecinin
farklılaşması ile muavin sisteminin
kalkmasıyla kaptan yetişmesinde ve sektöre
girişlerde büyük sıkıntı yaşanıyor. Kaptan
eğitimine yönelik eğitim kurumlarının daha
işlevsel hale getirilmesi, yaş sorununun
çözülmesi de büyük önem taşıyor. Eğitimlerin
sürekli hale getirilmesi de çok önemli. 

Yol denetimi 
Yol denetimi istasyonlarının artırılması

gerekiyor. Elektronik Denetleme Sistemlerinin
yaygınlaştırılması ise hız denetimlerinin
yapılması da büyük önem taşıyor. Yolcuların
emniyet kemeri kullanımına yönelik
kampanyalar ve kamu spotları hazırlanmalı.
Bu konuda da denetimler sıklaştırılmalıdır. 

Host, hostes eğitimleri
İŞKUR’da otobüs personeli olarak hizmet

veren host ve hosteslerin meslek tanımı
yapılmamıştı. TOFED olarak bir meslek olarak
tanımlamasının yapılmasına yönelik
girişimlerde bulunduk. Bu tanım yapıldı.
Bunun yönetmeliği de çıktı. Akademisyenlerle
toplantılar yaparak bunun müfredatını da
hazırladık. Önümüzdeki günlerde Ulaştırma
Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunup, 1
Ocak 2019’dan itibaren host, hostes ve
muavinlerin sertifikalandırılmasını sağlamak
istiyoruz. Mevcut çalışanların çok kısa bir
eğitimle sertifikalandırılması ve bundan sonra
sektörde çalışanların öncelikle bu eğitimi
alması gerekecek. Bu sertifikalandırma
sürecine banko elamanlarının da katılmasını
istiyoruz. TOFED Akademi olarak bu konuda
hazırlık yapıyoruz. ■

Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MUTTAŞ,
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17 Ocak’ta, 1200’i aşkın sektör
mensubunun katılımı ile yeni
Tourismo’nun tanıtımını
gerçekleştirdiklerine dikkat çeken
Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış
ve Pazarlama Direktörü Alper
Kurt, “İlgiden çok memnunuz.
Aracımız çok beğenildi. Hem
tasarımı, hem getirdiği teknolojik
yenilikler açısından aldığımız geri
dönüşler çok olumlu. Toplu
teslimat törenini Nisan ayı içinde
yapmak istiyoruz. Bu kapsamda
önceliğimiz bir firmaya örneğin
30-40adet Tourismo vermek
yerine mümkünse 30-40 farklı
firmaya yeni Tourismo vermek ve
sezon açılışını olabildiğince çok
sayıda yeni Tourismo sahibi ile
kutlamak” dedi. 

Mercedes-Benz Türk,10 yıl
aradan sonra tamamen
yenilediği Tourismo aracını 17

Ocak’ta görkemli bir etkinlikle tanıttı. Bu
tanıtımın ardından Otobüs Satış ve
Pazarlama Direktörü Alper Kurt, ilk özel
röportajını Taşıma Dünyası’na verdi. 

Alper Kurt, pazara sundukları yeni
Tourismo’yu, 2+1 Travego’yu ve otobüs
sektörünü değerlendirdi.

Yeni Tourismo çok
beğenildi

17 Ocak’ta başarılı bir lansman
geçirdiklerini belirten Alper Kurt,
“Araçların 10 yılda bir yenilenmesi
seyahat otobüsü dünyasının yerleşmiş
bir geleneği aslında. Travegoda, yeni
Tourismoda 10 yıl sonra yenilendi. Bu
anlamda lansman törenlerimiz bir araç
tanıtımından ziyade sektörel bir kutlama
havasında yaşanıyor. Travego’ya olduğu
gibi Tourismo lansmanına da çok
yüksek bir katılım oldu. Aracımız çok
beğenildi. İlgiden çok memnunuz. Hem
tasarımı hem getirdiği teknolojik
yenilikler açısından aldığımız geri
dönüşler çok olumlu” dedi.

Toplu teslimat töreni Nisan’da 
Şubat ayı içerisinde, yeni

Tourismo’ya yönelik toplu teslimat
planladıklarını, araç sayısı olarak da
istedikleri hedefe ulaştıklarının bilgisini
veren Alper Kurt, “Ama bizim
önceliğimiz yeni Tourismo’nun
Travego’da olduğu gibi çok daha fazla
firmanın filosunda yerini almasıdır.
Travego için de Nisan ayındasezon
öncesinde tören düzenlemiştik.
Alışkanlığı bozmayalım, sezon açılışını
kutlamak üzere bir araya gelerek
teslimat töreni yapmaya karar verdik. Bu
töreni de Nisan ayı içinde
gerçekleştireceğiz. Geniş katılımlı bir
tören hedefliyoruz, an itibariyle katılıma
dair bir sayı telaffuz etmek henüz
mümkün değil, ama yine de
olabildiğince çok sayıda müşterimiz ile
günü kutlamayı hedefliyoruz.

2+1 artık bir segment
2+1 segmentinin şehirlerarası

sektörünün artık kaçınılmaz ve
vazgeçilmez bir ürün grubu olduğuna
dikkat çeken Alper Kurt, “2+1 talebi
yüzde 90’lar seviyesinde. Şehirlerarasına
artık, 2+1 koltuk düzeni dışında araç
satılmıyor gibi. Segment, eskiden yüksek
ve alçak taban yani SHD ve RHD olarak
ikiye ayrılırken artık 2+1 diye kendi
başına bir segment oluştu. Buradaki
payınız diye bir ölçüm kriteri bile geldi.
Biz bu segmentte en çok tercih edilen
marka olduk.Yine 13 metrelik 2+1
Tourismo ile en güçlü marka olmayı
hedefliyoruz. Ama rekabet şartları
giderek zorlaşıyor çünkü bu segmentteki
oyuncu sayısı artıyor” dedi.

Satın alma kriteri değişti
Yeni jenerasyonla birlikte şirketlerde

satın alma kararlarının değişmeye
başladığına dikkat çeken Kurt, “Eskiden
fiyat tek kriterken, bugün satın alma
kararı toplam sahip olma maliyetine
bakılarak veriliyor. Bir otobüsün artık
satın alma fiyatı kadar, yakıt sarfiyatı ve
bakım onarım giderlerinden oluşan
işletme giderive tabii ki belli bir süre
kullanımdan sonra satılabilirlik değeri
de alım kararını etkiliyor. Bir seyahat
otobüsüyıllık ortalama 330 bin
kmyapıyor. 100 km’de ortalama 26-27
litre tüketen bir otobüs ile 21 litre
tüketen otobüs arasındaki yakıt gideri
farkı hesaplandığında, yıllık avantaj 20
bin Euro’ya kadar çıkabiliyor. Bu ilk alım
maliyeti ile birlikte değerlendirilmesi
gereken önemli bir kriter olarak çıkıyor
karşımıza. Yeni Tourismo bu kriterde
eskisine göre yakıt tüketiminde yüzde 5
daha fazla avantaj sağlıyor. 60 bin km’de
bir bakım giderleri de ayrı bir avantaj.
Toplam işletme giderleri ve ikinci el
değeri çerçevesinde, yani toplam sahip
olma maliyeti açısından en etkin
sonuçları veren ürünler Mercedes-Benz
otobüsleridir ve şu anda da sınıfında
yeni Tourismo’dur iddiasındayız ” dedi. 

Konforlu koltuk dizini…
Yeni Tourismo’yu ekstra konfor

isteyen müşteriye 41 koltuk yerine 37
koltuklu olarak da teslim edebildiklerini
ifade eden Alper Kurt,
“Bizim,Tourismoaraçlarımızda koltuk
arası mesafe çok rekabetçi seviyede.
Burada tüm araç boyunca her koltuk
arasındaki mesafe aynı değil. Biz en
konforlu koltuk diziminin yeni
Tourismo’da olduğunu söylüyoruz. Aynı
şekilde yine özel tavan tasarımı
sayesinde araç iç yüksekliği konusunda
da 2+1 segmentinin en iddialı aracı
Tourismo’dur” dedi. 

Sıfır araçtaki daralmayı
turizm tetikledi 

Alper Kurt, sıfır araç pazarındaki
yüzde 40’ı aşan daralmayı göz önüne
aldıklarında otobüsçülerin işlerinin nasıl
gittiğine yönelik tespitlerini de şu şekilde

aktardı: “Sıfır araç pazarı, 1100’lü
adetlerden 610’lu adetlere geldiğinde
yüzde 45 daraldı. Acaba taşınan yolcu
hareketliliğinde yaşanan büyükbir düşüş
sebebiyle mi pazar daraldı diye
düşünülebilir. Şehirlerarasında 160-180
milyon arasında, turizm tarafında ise 20
milyon gibi bir taşımanın olduğu ve
toplamda yılda 200 milyon yolcu
hareketliliği yaşandığını veyolcu
sayısında düşüşün olmadığını
görüyoruz. Pazardaki daralmada, turizm
sektöründe yaşanan olumsuzlukların
etkisi çok büyük oldu. 2015’te 36 milyon
turist, 2016’da 25 milyona düşmüş.
Yüzde 30 daralma var. 2017 yılında biraz
toparlanmayla 32 milyon turist gelmiş.
Sektördeki bu büyük daralma turizm
taşımacılığını çok olumsuz etkiledi.
Aslen turizm taşımacılığında faal olan
araç parkında çok büyük bir atıl kapasite
oluştu. Turizm taşımacısının iki
alternatifinden biri şehirlerarasına
yönelmekti ve bunun neticesinde
buradaki yeni araç ihtiyacının bir kısmı
karşılandı ve doğal olarak sıfır araç satışı
da etkilendi. İkinci alternatif olarak
turizm taşıyıcıları ellerindeki
araçlarınormal pazar fiyatının çok daha
altında satmak zorunda kalınca ikinci el
fiyatları düştü ve araç bulunurluğu da
arttı. Şehirlerarasının talebinin bir kısmı
da ikinci elde karşılandı. Yani pazardaki
daralmayı tetikleyen baş aktör turizm
sektörü oldu. İkincisi de kurun etkileri...”

Toplam Pazar700-750 
2018 yılında turizm sektörünün

düzelmesinin olumlu yansımaları
olacağını belirten Alper Kurt, “Turizm
tarafından gelen mesajlar olumlu.
Burada araç talebinde bir artış olacak
gibi görünüyor. İkinci elde de
bulunurluk, geçen seneki gibi değil.
Bizde örneğin kayda değer bir araç stoğu
kalmadı. Pazarda da geçen yıl ile
kıyaslandığında araç bulunurluğu daha
kısıtlı. İkinci elde bulunurluk az
olduğunda da sıfır araç pazarına olumlu
yansımaları olacaktır, ek olarak ikinci el
pazarında fiyatların bir miktar artması
da beklenebilir.Bu yıla yönelik yüzde 20-

25’lik artış öngörümüzü koruyoruz, 700-
750 civarında bir pazar bekliyoruz.
Bunun yaklaşık 150 adedinin turizm
tarafının alımı olacağını düşünüyoruz”
dedi.

2+1 Travego lansmanı
13 metrelik 2+1 Travego’nun

lansmanınıyılsonuna doğru
yapacaklarını belirten Alper Kurt,
“Satışına bu yılsonunda mı yoksa 2019
başında mı başlanacağına dair karar
aşamasındayız, konu üretimle alakalı. 12
metrelik Travego, ürün portföyümüzde
yerini almaya devam edecek. Ama
Travego açısından  segmente
bakıldığında, ağırlıklı olarak 13 metrelik
2+1 Travego satışının olacağını
düşünüyoruz” dedi.

30-40 arası Setra
Setra konusunda da açıklamalarda

bulunan Alper Kurt, “Pazarda yüksek
konumlandırdığımız bir ürün.
Bölgelerinde fark yaratmak isteyen
müşterilerimiz tercih ediyor,
kullanmaya başlayan kolay kolay
vazgeçemiyor. Bu yıla yönelik 30-40
arası Setra satışı olur diye tahmin
ediyorum” dedi. 

150 Conecto satışı 
2017 yılında 100 adet Conecto satışı

gerçekleştirdiklerini, 2018’de hedefin
150 olduğunu belirten Kurt, “2017’de
toplam pazar 900-950 civarında oldu.
Ama burada özel halk otobüsü tarafında
şöyle bir durum var. 2016 yılından beri
Euro 6 motorlu araçların satılması
gerekiyor. Ama üreticilere son seri Euro
5 için üretim hakkı tanınmış ve üretim
satış tescili için süre 2018 Temmuz’a
kadarolacak şekilde belirlenmişti.Geçen
yıl halk otobüsü pazarının yüzde 40’ı
Euro 5 alanlardanoluştu. Bizim yurtiçi
için artık Euro 5 üretimimiz yok. Euro6
yeni Conecto’nun pazardaki
konumunun bu yılgüçleneceğini
göreceğiz” dedi. ■

Alper Kurt, “Bizim işlerimiz
müşterilerimizin işleri kadar iyi, ya
da değil. İyi zamanları birlikte
kutladığımız gibi zor zamanlarda
da birbirimize göz kulak oluyoruz.
Etle tırnak gibi birbirine bağlı,
köklü bir ailenin fertleriyiz.”

Yeni Tourismo’nun toplu teslimat töreni Nisan’da

Sezon açılışı “YENİ TOURISMO” ile kutlanacak

19 YILLIK MERCEDES
SÜRECİ 

1999 yılında ODTÜ Makine
Mühendisliği son sınıfında okurken
Kariyer Günleri etkinliğinde Mercedes-
Benz Türk’ün standında yaptığı başvuru
ile Alper Kurt, iş görüşmesine çağrılmış
ve dönemin Satış Sonrası Hizmetler
Müdürü Günter Schaufler ile görüşmüş.
Seyahat Otobüslerinden Sorumlu Servis
Mühendisi olarak işe başlamış:
“Otobüsçülükte gözümü O403 ve O345
ile açtım” diyor Alper Kurt.

2002 yılına kadar bu göreve devam
eden Alper Kurt, sonrasında Servis
Mühendisliği Grup Şefi, 2008 yılında da
tüm kamyon ürünlerinin Satış Sonrası
Hizmet Müdürüolmuş. 2012‘de Kamyon
Filo Satış Kısım Müdürlüğü’ne atanmış.
2016 yılında Otobüs Satış ve Pazarlama
Direktörü olarakgörevine başlamış. 

Alper Kurt, satış sonrası hizmetler ile
satış sürecinin farkını şu sözlerle
anlatıyor: “Satış sonrası hizmetler daha
süreç odaklı, sınırları daha belirgin
hatlarla çizilmiş,ve tabii ki daha teknik
bir içeriğe sahip. Ağır vasıta satışı ise
yüzyüze irtibat ile şekillenen ve
neticelenen daha ilişki odaklı bir iş. Filo
satış ve bayilerden sorumlu ekibimiz var.
Arkadaşlarımız yılın yüzde 65’ini sahada
müşterinin yanında geçiriyor. Bazen,
bize hala bir ofis gerekli mi değil midiye
bile düşünüyoruz.

İşimizin insan ilişkisi boyutuyla ilgili
hep tebessümle hatırladığım bir anım
var; 

Henüz kamyon grubundayken
Gaziantepli bir lojistik firması ile çok
yüksek adetli bir iş görüşüyoruz. Bir türlü
sonuçlanmıyor. Büyük müşterilere
yönelik düzenlediğimiz bir aktivite
vesilesiyle, İsveç’in kuzeyinde donmuş
bir göl üzerinde kamyon kullanılanbir
etkinlikteyiz.Ben bir yandan hala Antepli
müşterimiz ile işimizi sonuçlandırmaya
çalışıyorum. Bir türlü ‘Hayırlı olsun’
diyemiyoruz. Donmuş gölün üstünde
uzun bir pazarlık sonunda, müşterimiz
nihayet‘Hadi hayırlı olsun’dedi,
birbirimize sarılıp kutladıktan
sonrakendisine, ‘Sana 100 kamyonu
satana kadar harcadığım vakitte 1.000
kamyon satardım’ dedim… Cevabını hiç
unutmuyorum: ‘Ama aynı tadı
alamazdın’dedi, haklıydı. Bu işgönülden
sevmekle alakalı. Sevmeden yapılması
mümkün değil.

Ekran montaj
sertifikasyonu 

İhtisas alanımız olmayan konulara
girmeyeceğiz. İşimiz ekran değil. Ama
bunun kaçınılmaz bir pazar ihtiyacı
olduğunun da farkındayız.
Araçlarımızı, bu tür sistemlerin
montajlarına nasıl hazır hale
getirebiliriz, nasıl bir ön hazırlık
yapabiliriz, tedarikçilerin araçlarımıza
müdahalesini nasıl
asgariyeindirebiliriz gibi çok yönlü bir
çalışmamız var. Bu bir tedarikçi
sertifikasyonu değil, ama bir montaj
yönergesi çalışması denilebilir. Aracın
garantisinin hangi hallerde devam
edeceğine yönelik bir montaj
talimatnamesi vermeyi düşünüyoruz.

Döviz ile borçlanma
Alper Kurt, yeni çıkan tebliğ ile

Mayıs 2018’den itibaren geliri TL
olanların döviz borçlanmasının
sınırlandırılması konusunu da
değerlendirdi: “2017 yılından beri
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler
nezdinde bu uygulamayı zaten hayata
geçirmiştik. Kurda beklenmedik
dalgalanmanın olduğu bir dönemde,
geliri TL olan müşterilerimiz açısından
döviz cinsinden finansman sıkıntılı bir
durum yaratabiliyordu. Şimdi kanuni
düzenleme de geldi. Neticede biz bu
politika değişikliğinin etkilerini
2017’deyaşamıştık, Euro’dan TL
finansmanına geçiş kıyaslandığında,
yıllık finansman maliyetinde üç kat
mertebesinde bir artış anlamına geliyor.
Gider tarafındaki bu yeni durum gelir
tarafında kısa vadede dengelenemezse,
otobüs yenilemep eriyotlarında bir
uzama olacağı beklenebilir.

Hurda teşviki konusundaki
düzenlemelerle ilgili açıklama yapan
Alper Kurt, “Teşvikin her türlüsünü
olumlu değerlendiriyoruz ama
gündemdeki bu düzenleme daha çok
yeni araç fiyatına oransal olarak ÖTV
desteğinin anlamlı olduğu ürünler için
geçerli. Otobüste ÖTV yüzde 1. Otobüs
tarafı için 10 bin lira teşvik motivasyon
yaratmayabilir” dedi.

Buy-back modeline
sıcak bakmıyoruz

Kiralama ve buy-back gibi modeller,
bir iş modeli olarak değerlendirildiğinde
bu alternatiflerin bir müşteri ihtiyacı mı,
yoksa satış enstrümanımı
olduğunubirbirinden ayırmanın kolay
olmadığını söyleyebiliriz. Geneli
itibariyle Mercedes-Benz Türk olarak,
buy-back vermek konumundadeğiliz.
Çünkü satış hacmimiz, pazara
penetrasyonumuz, aracımızın ikinci el
değerinin pazarda kendi kendine
oluşmasına yetecek düzeyde. Bizim
araçlarımızın pazarda görece yüksek bir
ikinci el değeri var. Aracını belli bir süre
sonunda takasa getirmek isteyene de
kapımız sonuna kadar açık. Bizim bu
konuda pazardaki konumumuz ve
duruşumuz çok belli olduğu için de bu
istikamette taleplergelmiyor. Neticede
paydaşlarımıza ve partnerlerimize hep
sürdürülebilir bir iş modeli sunduk,
sunmaya da devam edeceğiz. 

Yeni otoyol yatırımları
seyahat alışkanlıklarını
farklılaştıracak

İstanbul-İzmir otoyolu
tamamlandığında, havayolundan kayda
değersayıda yolcunun karayoluna ve
otobüse yöneleceğine inanıyorum.
Burada, araç yatırımlarında, özellikle
yolcununyoğun olduğu dönemlerdeki
kapasite ihtiyacını karşılamak için 2+2
koltuklu otobüslere taleplerde yeniden
bir miktar artış olabilir. Ek olarakaslen
havayolu yolcusu iken, süre/fiyat
avantajı sebebiyle karayoluna kayacak
segmentin seyahat sürecinde 2+1
koltuklu otobüsler içinde de, premium
hizmet ve araç istikametinde bir ayrışma
olabileceğini düşünüyoruz. 2+1 Travego
aracımızın bu noktada öne çıkacağına
inanıyoruz. Kısacası İstanbul-İzmir
otoyolunun hizmete girmesiyle sektörde
yeni bir sayfa açılacağını düşünüyorum.
Hem bilet gelirleri hem de karayolu
yolcu pazarının büyümesi açısından
önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.

■  ERKAN YILMAZ ALPER KURT

ÖZEL

RÖPORTAJTaşıma Dünyası
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Taşıtlar çok
önemli

Yeni Yönetmeliğin hazırlık
aşamalarında taşıtlarla ilgili
düzenlemelerin çok önemli,

hatta Yönetmeliğin özü olduğunu
belirten yazılar yazmıştım. İki hafta
önce belgelerin kapsamları ve
birleştirilmelerine ilişkin
hazırladığım uzun yazı sırasında
bunu bir kez daha gördüm. Şimdi,
Yönetmelikteki taşıtlarla ilgili
maddeler üzerinde bir kez daha
durmak istiyorum.

Madde 24: Taşıtların
yaşı, cinsi ve diğer
şartlar

Belgelere göre asgari kapasite
ve bunun dışında kalan taşıtlarda
aranacak yaş sınırları, kaydedilecek
taşıt sayıları, taşıt büyüklükleri gibi
hususların yer aldığı bu maddede
yapılan iyileştirmeler sonrasında
artık şikayetler iyice azaldı. Tabii,
acıyı çeken bilir. Belki de
detaylarda önemli sıkıntılar
yaşayanlar olabilir. 

Madde 25: Taşıtların
özmal veya
sözleşmeli olarak
kullanılması

1 özmal taşıt başına kaç
sözleşmeli taşıt çalıştırılacağı
konusunda kimler, hangi
değişiklikleri istedi, bilmiyoruz. Bu
kapsamda, TOFED’in ısrarla
istediği D1 belgelerinde 2 olan
sözleşmeli taşıt oranının 3
yapılmasıyla buna ilişkin talep
kısmen de olsa karşılandı. Acaba
iyi mi oldu? 

İlk olarak D1 ve diğer
belgelerde karşılanmayan talepler
varsa, onlar ‘niye bizimki
yapılmadı’ diye şikayette
bulunabilirler. Bundan daha da
önemlisi; bunun birden fazla belge
almaya olan etkisi. 

Bilindiği üzere, B1 belgesi,
yurtdışı yanında yurtiçi tarifeli
taşımacılık yapılmasına da imkan
veriyor. Buna rağmen B1 belgesi
sahipleri ayrıca D1 yurtiçi tarifeli
taşımacılık belgesi de alıyorlar.
Bunun nedeni, özmallar karşılığı
daha fazla sözleşmeli taşıt
çalıştırmak... B1’de yarım olan
oran, D1’de 2’ydi 3 oldu. Şimdi,
B1 yanında D1 de almanın
cazibesi arttı. 

Aynı şekilde B2 belgesi,
D2’lerle yapılan yurtiçi tarifesiz
taşımalara imkan verdiği halde,
B2’nin yanı sıra D2 belgesi de
alınıyor. Bunun nedeni de B1’de
yarım olan sözleşmeli oranının
D2’de 2, yani daha cazip olması… 

Aynı oran
düşünülmeli

Eğer B1 yanında D1, B2
yanında D2 alınmasın istiyorsak,
bu oran farklarını gidermeliyiz. Bu
noktada, bu farkın nedenini
sormalıyız. Bunun, bildiğim tek
nedeni, taşımacıların piyasaya göre
kapasitelerini devlete düzenletme
isteği ve Bakanlığın da buna imkan
vermesi. Serbest piyasada arzlar
talebe göre devletçe değil,
taşımacılarca belirlenir. Bu nedenle
farklı oran talepleri ve bunların
yerine getirilmesi yerinde değildir.
Örneğin hepsi için 3 gibi bir oran
belirlenirse hem gereksiz belge
türlerinden kurtulunur hem de
tümüne karşı adil olunmuş olunur.
Bilinmeli ki, daha fazla sözleşmeli
imkanının verilmesi, bunların
zorunlu kullanımını gerektirmez.
Gerekiyorsa, özellikle dış hatlarda
ihtiyaç kadarı sefere gönderilir,
gerisi taşımacının bileceği iş.

Madde 26: Taşıtların
sadece bir belgeye
kaydı

Özünde bu kural da yerinde…
Belki ‘sadece bir belgeye’ yerine,
aynı kışının birden fazla belgesi
olması hali de dikkate alınarak
‘sadece bir kişinin belgelerine’
kaydı da gündeme gelebilir. Bu
durumda bile aynı özmal taşıtın
birden fazla belgenin asgari özmal
kapasitesini karşılamada

kullanılamaması ve aynı özmal
taşıtın farklı belgelere yazılması
halinde her birinde, karşılığında
farklı sözleşmeli taşıt
çalıştırılamaması kısıtlamaları
gerekir. 

Madde 30: Taşıt
belgelerine kayıtlı
taşıtların kullanılması

Maddenin başlığında her hangi
bir belgeye kayıtlı olmanın
kullanım için gerekli ve yeterli
olabileceği gibi bir anlam var.
Kastedilen bu değil tabii. Öncelikle
başkalarının belgesine kayıtlı taşıtın
kullanımına imkan verilmiyor. Bu,
gayet yerinde. Bunun ötesinde,
tartışmalı bir husus var. ‘Bir
belgeyle yapılacak taşımalarda
sadece o belgeye kayıtlı taşıtlar
kullanılır’ dense, anlam net olur.
Halbuki “yetki belgesi sahipleri,
yapacakları taşımacılık
faaliyetlerinde sadece kendi taşıt
belgelerinde kayıtlı taşıtlarını
kullanırlar” denilerek adeta
kendisinin diğer belgesindeki taşıtı
kullanmasına kapı aralanıyor. 

Maddenin devam eden istisna
düzenlemelerinde başkalarının
taşıtlarını kullanma imkanları
sıralanıyor. Burada zorda kalınca
başkalarının taşıtlarını kullanmaya
verilen imkan, kendisinin diğer
belgesindeki taşıtlara verilmiyor.
Bu, akıl kârı mı? Burada kendisinin
diğer belgesindeki taşıtları zaten
kullanacağı kabulü yok mu? 

Maddenin son bendinde
taşımacının herhangi bir yetki
belgesine kayıtlı olmayan taşıtları
kullanamayacağı net olarak yazılı,
yani başkasının belgesindekilere
kısmen imkan veriyor. Bu imkanın
kendi taşıtlarını karşılamaması
düşünülebilir mi? 

Belge birleştirme
Yapılan öneriler arasında B1

ile B2’nin, D1 ile de D2’nin
birleştirilmesi sıkça yer alıyor.
Niye? Bunun bir nedeni, tüm
belgelerin yeni belgeye
dönüştürülmesi zorunluluğu
olması ve bu yeni belgenin
şartlarının ağır olması nedeniyle
bazılarının piyasadan el
çektirilmesinin istenmesidir. Bu,
kabul edilemez. Ya birleştirilen
belge yanında eski belgeler de
kalmalı ya da yeni belgenin şartları
birleştirilen belgelerden en hafif
olanla sınırlandırılmalıdır. 

Bu birleştirmenin faydası iki
belgesi olanların taşıtlarını yeni
belgenin kapsadığı her iki tür
(tarifeli, tarifesiz) taşımada
kullanabilmesidir. Daha önce de
yazdığım gibi bu, yerinde bir
istektir. Ancak bu istek dahi iki
belgesi olmayanları zorlamaya
yetmez. İsteyen tek belgeliler de bu
belgeye kendi istekleriyle
geçebilirler. 

Peki, iki belgesi olanların
taşıtlarını her iki tür taşımada da
kullanabilmesi için tek belgeye
geçiş şart mı? Bence değil. Aynı
kişinin farklı belgelerdeki
taşıtlardan uygun olanların her iki
tür taşımada da kullanılabilmesi
yönünde bir yorum veya değişiklik
yeterlidir. 

Cevap bekliyorum
B1 belgelerinde B2

taşımalarını, D1 belgelerinde de
D2 taşımalarını yapma
yeterliliğinin olduğunu daha önce
yazmıştım. Beğenmeyen olabilir,
ama beğenmemek bunun doğru
olmadığı anlamına gelmez. Doğru
olmadığını düşünenler,
gerekçesiyle birlikte yazarlarsa
sevinirim. Kulak ardı etmek yok!
Kulak ardı etmek, kabul etme
anlamındaysa olabilir. Bir de
‘tarifesiz taşımaların ayrı şartları,
özellikleri vardır’ demekle olmaz.
Neyse, bunları açıklayacaksınız.
Öyle ki, birisi Bakanlığa B1’ini
götürüp B2 veya D1’ini götürüp
D2 almaya kalktığında sizin bu var
dediğiniz özellikler ve şartlar (her
neyse) aransın ve olmayana B2
veya D2 verilmesin. Hatta bunlar
Yönetmeliğin 20’nci maddesindeki
‘belgelerin başka bir belgeyle
değiştirilmesi’ düzenlemesine
eklensin. Bekliyorum. ■

zeki.donmez@tasimadunyasi.com

Dr. Zeki
Dönmez

Otokar, kendi tasarladığı
otobüslerle yurtdışında da
beğeni topluyor. Avrupa başta
olmak üzere 45'ten fazla ülkeye
otobüs ihracatı gerçekleştiren
Otokar, Bükreş Belediyesi’nin
98,3 milyon değerindeki 400
adet otobüs alımına ilişkin toplu
taşıma ihalesini kazandı. 

Otokar’ın toplu taşıma alanındaki 55
yıllık deneyimine ve uzmanlığına
dikkat çeken Otokar Genel Müdürü

Serdar Görgüç, “Türk mühendislerince
tasarlanan ve Türk işçileri tarafından

üretilen otobüslerimizin Avrupa’da
yüksek adetli bir ihalede tercih edilmesi
bizim için büyük bir gurur. Bu sipariş ile
yine kendimize ait olan tek kalemde
imzalanan en büyük otobüs ihracatı
rekorunu kırdık. İhale kapsamında
uzunlukları 10 ila 18 metre arasında
değişen yeni nesil şehir içi otobüslerimizi
Bükreş’lilerin kullanımına; bunun yanısıra
sekiz yıl süreyle satış sonrası hizmetlerini
de Bükreş Belediyesi’ne sunacağız” dedi.

Bükreş'in artan toplu taşıma ihtiyacını
karşılamak üzere başlatılan dönüşüm
çalışmaları neticesinde Avrupa’nın en iyi
filolarına kavuşacaklarını belirten Bükreş
Belediye Başkanı Gabriela Firea, ilk 100
otobüsün bu yılın yaz dönemine, diğer
geri kalan 300 otobüsün ise gelecek yıl

başkent Bükreş yollarında yer almasının
planlandığını belirtti.

45'ten fazla ülkede milyonlarca
yolcuyu taşıyan Otokar otobüsleri;
tasarımı, konforu, teknolojisi, gücü ve
düşük işletme giderleri ile Avrupalı
kullanıcıların beğenisini kazanıyor.
2017’de Otokar, en çok otobüs satışını
gerçekleştirdiği ihracat pazarlarıyla
Fransa, İtalya ve İspanya'daki toplam araç
parkını 2 bin 500 adede yükseltti. 18,75
metre uzunluğu ile şehiriçi toplu
taşımacılıkta sahip olduğu özelliklerle
yeni bir dönem başlatan Kent Körüklü'yü
geçtiğimiz yıl ilk kez İtalya, Sırbistan ve
İspanya’ya ihraç eden Otokar,
Balkanlar'daki araç parkını da 500'ün
üzerine çıkardı. ■

Türkiye’nin en büyük otobüs ihracatını Otokar gerçekleştiriyor

Otokar’dan Bükreş’e 
400 Kent LF otobüs

Haf
Ticari
Araçlar
için
geliştirilen
Mobil 
Delvac 

Mobil Oil
Türkiye’nin
, hafif ticari

araçlar için özel
olarak geliştirildiği
Mobil Delvac Hafif
Ticari Araçlar ürün
ailesi, Mart ayı
itibariyle Türkiye'de
satışa sunuluyor.
Hafif ticari araç
pazarında önemli
bir boşluğu
dolduracak Mobil
Delvac'ın özel olarak
geliştirilen ürün
yelpazesi, motor
ömrünün
uzamasına yardımcı
olurken, çamur ve
aşırı hizmet
şartlarına bağlı
aşınmalara karşı
üstün koruma ve
performans
sağlayacak. Mobil
Delvac Hafif Ticari
Araçlar yelpazesi; F
5W-30, dizel partikül
filtresiyle uyumlu M
5W-30, 5W-30 ve
10W-40 olmak üzere
dört farklı üründen
oluşuyor. ■



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, “Dedik ki, bir ihale yapalım. Her
ilçede bir birlik veya kooperatif olsun. O
ilçenin İzmir'le irtibatını, ilçe içi ve köylerle
irtibatını o birlik sağlasın. İdareyi ise ESHOT
sağlasın. Ancak şirketler ihaleye girebiliyor.
Bu sorunun Ankara'dan, yukarından
çözülmesi gerekiyor” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu,
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası
üyeleriyle bir araya geldi. Belediye Meclis

Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda tramvaylı
yaşamın kent trafiğine etkileri, Halkapınar-
Üçkuyular aksında oluşacak yeni trafik düzeni ve
taksici esnafının bu süreçten ne yönde etkileneceği
konusunda çeşitli sunumlar yapıldı. 

En ucuz ulaşım İzmir’de 
Başkan Aziz Kocaoğlu, “Göreve geldiğimde 11

km. metromuz vardı. Şimdi tramvayla birlikte 180
km. raylı sistemimiz var. 90 dakika aktarma
Türkiye'de ilk defa İzmir'de uygulanmaya başlandı.
Ve en ucuz ulaşım da şu anda İzmir'de. Dar gelirli
insanlar merkeze uzak yerlerde oturuyorlar. Biz 90
dakikayla vatandaşın cebine kişi başına ayda
ortalama 150 TL destek oluyoruz." 

İlçe minibüslerine çözüm arıyoruz
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, sözlerini

şöyle sürdürdü: "Sınırlarımız büyüyünce, 11 ilçede
toplu ulaşım yaparken yasa değişikliğiyle 30 ilçe
sisteme dahil oldu. Dolayısıyla Konak'taki gibi,
Bornova'daki gibi diğer ilçelerin de belediyenin toplu
ulaşım sisteminden, fiyat uygulamasından
yararlanmak en doğal hakkı. Bunu yaptığımızı var
sayalım. Belediye 1000 tane otobüs alır, bu işi
başlatır. Ancak biz fiyat politikasını da dengeli bir
şekilde yürüterek ve belli saatlerde bu işi yaparak,
toplu taşıma yapan birlik ve kooperatiflerin
durumunu bozmamaya çalıştık. Bu işi babasından,
dedesinden miras olarak yapanlar var. Taksicinin
durumu neyse, kooperatif bünyesindeki minibüsçü
arkadaşların durumu da aynı. Biz kenti kalkındıralım
gençlere iş imkanı sağlayalım derken, bu kadar
arkadaşı işsiz bırakma durumuyla kararıyla karşı
karşıyayız. O zaman bir sistem kurmalıyız. 

Dedik ki, bir ihale yapalım. Her ilçede bir birlik
veya kooperatif olsun. O ilçenin İzmir'le irtibatını,
ilçe içi ve köylerle irtibatını o birlik sağlasın. İdareyi
ise ESHOT sağlasın. Fakat bizim ihale mevzuatında
bir problem var. Ömrü boyunca toplu taşıma yapmış
kooperatifler ihaleye giremiyor. İş bitirme belgesi
istendiği için, resmi bir kurumdan faturası

olmayanlar ihaleye giremiyor. Ancak şirketler
ihaleye girebiliyor. Bu sorunun Ankara'dan,
yukarından çözülmesi gerekiyor. Ben her türlü
girişimde bulundum. Fakat bizden çok esnafın
dinlenme olasılığı daha güçlüdür. İşin içinden
çıkamıyoruz. Bir sistem kurarsam, toplu taşıma
yapan arkadaşları kendi sistemimize entegre edip bu
işi yapmalarının ömrünü uzatacağız. Her zaman
başkanımızla, arkadaşlarla görüşerek sizin için
yapabileceğimizin en iyisi için çabalıyoruz." 

“İzmir’de ilçe
minibüslerine

çözüm arıyoruz”

İzmir Büyükşehir Ulaşım
Dairesi Başkanı Kader

Sertpoyraz ile Raylı
Sistemler Dairesi Başkanı

Mehmet Ergenekon da birer
sunum yaptı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Celil Anık: 

"Raylı sistem dünyanın gerçeği"

“Raylı
sistemlerdeki
gelişimin dünyanın
bir gerçeği olduğunu
belirterek, "Büyük
metropollerin
merkezlerinde
sadece metro,
tramvay ve taksi
vardır. Özel araba
yoktur. Ben bu
nedenle, esnaf odası
başkanı olarak,
tramvayın ve
metronun bu şehirde yaygınlaşmasından
korkmuyorum" diye konuştu. İzmir Büyükşehir
Belediyesi'nin esnafa bakış açısının diğer
kentlerden çok daha farklı olduğunu ve Başkan Aziz
Kocaoğlu'nun her zaman esnafın yanında yer
aldığını belirten Anık, "Biz sizden memnunuz. Biz
esnafa hizmet edeni unutmayız. Ben aynı zamanda
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun
Yönetim Kurulu üyesiyim. Diğer şehirlerde olanları
biliyorum. Siyasi parti ayrımı yapmıyorum. Çıkın
diğer şehirlere sorun" dedi.  

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2008 yılından
itibaren ruhsat harçlarını 5 TL'ye düşürdüğünü, her
yıl yapılan ruhsat alımının 2 yılda bire çıkarıldığını
ve taksi yazıhanelerine ilişkin düzenlemeyle esnafa
kolaylık sağlandığını hatırlatan Celil Anık, "İzmir
Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum.
Biz çok memnunuz. Biz onlarla bir kardeş ilişkisi
içindeyiz. Mutlaka her isteğimiz olmaz. Ama
önümüzü de tıkamıyorlar. Makul taleplerimizin
hepsine olumlu cevap alıyoruz. Bizim işlerimizin
rahat yürümesi ve gecikmemesiyle ilgili
çabalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye
konuştu. ■

Aziz
Kocaoğlu

ekrem.ozcan@tasimadunyasi.com

Ekrem
Özcan
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Hepimizin malumu ulaşım sektörümüz
erkek egemen bir sektör. Karayolu
yolcu taşımacılığı kapsamında yapılan

kurultaylarda, çalıştaylarda, vizyon
toplantılarında kadın yönetici sayısı bir elin
parmaklarını, biraz daha geniş tutalım, iki elin
parmaklarını geçmez. Sağ olsunlar o kadın
yöneticilerimiz de her çalışmaya yetişmeye
çalışırlar var güçleriyle. Örneklerden biri,
hepimizin malumu İrem Bayram. Genç
yaşında, bir yandan bölgenin saygın
şirketlerinden birinin yönetim kurulu
başkanlığını yaparken, bir yandan da
sektördeki tüm gelişmelerde, önemli toplantı,
etkinliklerde aktif olarak yer alır, düşüncelerini
paylaşmaktan da geri kalmaz. Keşke İrem
Bayram örneğinin sayısını artırabilsek…
Otobüs işletmeciliğinin yanında, üretici
tarafında da lider kadınlarımız var. Yaptıkları iş
gereği, basında ya da şirketlerinin görünür
yüzünde çok yer almadıklarından
tanınmıyorlar. Lakin öyle başarı hikayeleri var
ki, sektörde bilinirliklerini artırabilsek de kadın
çalışanlara da ilham olunabilse ve erkek
egemen sektörümüzde daha çok kadın liderler
aktif rol alabilse. İşte tam bu noktada,
biliyorsunuz geçen sene ilkini düzenlediğimiz,
bu sene 6 Mart’ta ikincisi yapılacak
Ulaştırmada Lider Kadınlar Zirvesi
düzenliyoruz. Sahnede sadece kadın
liderlerimiz olacak ve sektöre katkılarından,
başardıklarından, sektörde gördükleri
gelişmeye açık alanlardan bahsedecekler.
Konuşmacılarımız; Shell, Mercedes-Benz
Türkiye, Temsa, İETT, Fiat ve Renault Mais’ten.
Firmalarımıza da çağrıda bulunalım: 6 Mart
tarihinde, yani Dünya Kadınlar Günü
arifesinde, şirketlerinizden birçok kadın
çalışanınızın o gün orada, sektörün tepe
yöneticilerinin bir araya geldiği etkinlikte
olmasını sağlayalım. Sektörümüzde gerek
kadın istihdamının artması gerek toplumsal
cinsiyet eşitliği açısından, dünya için küçük,
sektör için büyük adım olacaktır.

Yönetim Kadrolarında
Revizyon

Geleceği parlak bir ülkeyiz… Bunu sadece
ben demiyorum; PwC ekonomistlerinin
hazırladığı ‘2050’de Dünya’ başlıklı raporu da
aynı şeyi söylüyor. Güzel hazırlanmış bu
rapora PwC’nin internet sitesindeki ‘yayınlar’
bölümünden ulaşılabilir. Dünyanın ilk 10
ekonomisi arasına girer miyiz, girmez miyizi
tartışırken, şu an 17’nci büyük ekonomisine
sahip olan ülkemiz, potansiyelini iyi kullanır
ve gerekli adımları atmaya devam ederse,
2050’de ilk 10’u zorlayacak noktaya
ulaşmamızın mümkün göründüğünü söylüyor
rapor. Hem de aynı raporda, ABD, Almanya,
Japonya sıralamada düşüş yaşarken, 2030’da
dünyanın 12’nci büyük ekonomisine
ulaşabileceğimiz, 2050’de de 11’inci büyük
ekonomisi olmamız bekleniyor. Bunu
sağlayabilmemiz için yapısal reformlara
aralıksız devam etmemiz gerekiyor. İlgili
raporda da güzel özetlenmiş: Teknolojik
sıçramayı gerçekleştirmemiz şart. Bu
teknolojik sıçrama, doğal olarak dijital
dönüşümü beraberinde getirecek. Hepsinden
önemlisi, bunu sağlayacak, bu süreci
yönetecek yetenekli insan kaynağına ulaşmak
konusunda akılcı yatırımların yapılması
gerekiyor. Sektörümüz nezdinde, otobüs
işletmecileri, üretici firmaları, sivil toplum
kuruluşları dijital dönüşüme ayak uydurmalı
ve bunu sağlıklı bir şekilde hayata geçirecek
insan kaynaklarına yatırım yapmalılar. Bir
yandan çalışanlarımızın eğitimine
odaklanırken, bir yandan gerek
federasyonlarımızda gerek otobüs
firmalarımızda gerekse de üretici
firmalarımızda yönetim kadrosunu
günümüzün dinamiklerinden anlayan,
teknolojik gelişmelerin farkında ve dönüşümü
sağlayabilecek istek, azim, kararlılık ve
yetkinlikte olan yöneticilerle revize etmemiz
gerekiyor. Yoksa ‘her işi doğru şekilde yapmak’
ile ‘doğru işleri yapmak’ arasındaki farkı
anladığımızda; şirketimiz, organizasyonumuz
için çok geç kalmış olabiliriz. ■

Ulaştırmanın
Lider Kadınları
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Müşteri ne ister

Tarım ve sanayi dışında kalan;
perakende, banka ve sigorta, taşıma,
haberleşme, turizm, yeme-içme,

eğlence gibi alanlar hizmet sektörünü
oluşturur. Hizmet sektörü günümüzde
toplam pazardaki payını hızlı ve sürekli
olarak arttırıyor.

Ekonomiler, katma değeri yüksek ürün ve
hizmetler sayesinde büyür. İçinde
yaşadığımız dönemde, içtiğimiz kahveden
kullandığımız otomobil ya da bilgisayara
kadar her üründe kişiselleştirme her gün
artıyor. Ürün ve hizmetler kişiye özel
tasarlanıyor.

Örnek olarak kahve, tarlada tonla satılan
tarımsal bir ürünken farklı şekilde
harmanlanıp, öğütülüp paketlendiğinde bir
ürüne dönüşür ve bir marka altında gramla
satılmaya başlar. Üretici şirket, müşterisinin
beklentilerine uygun hale getirdiği ürünü,
onların satın alabilecekleri marketlere kadar
ulaştırdığında kahveye bir değer katmış olur.

Aynı kahve, güzel döşenmiş, hoş bir
müzik eşliğindeki bir mekânda, insanın beş
duyusuna hitap ederek sunulduğunda, bir
deneyime dönüşür… Tarladaki metadan
marketteki markaya ve kafedeki deneyime
kadar her aşamada kahvenin katma değeri ve
kişiselleşme derecesi artar.

İnsanlar, tüketim yaptıkları ortamlara
göre farklı beklentilere sahip olabilirler.
Çünkü ortama göre ihtiyaçlar farklılaşır. Bir
şirketin ürün ve hizmetlerini kime sattığı ya
da hangi hayat tarzına hitap ettiği elbette
önemli ve pazarlama stratejisine yön verecek
unsurlardır. Fakat bunları biliyor olmak,
müşterilerin söz konusu ürün veya hizmeti
hangi maksatla satın aldıklarını bilmek
anlamına gelmez.

Aynı insanın değişik ortamlardaki farklı
ihtiyaçları, farklı ürünler gerektirir. Bu
nedenle markalar, her ihtiyaç grubuna farklı
ürünler ile hitap etmelidirler. Kimi zaman
aynı yapı ve yaşam biçimine sahip insanlar
farklı çözümlere ihtiyaç duyabilirler.

İnsanların ihtiyaçlarını gerçekten anlayan
ve stratejilerini buna göre kurgulayan
şirketler büyük rekabet avantajı yakalarlar.
Doğru bir iş modeli, günümüzde var olan bir
ürün veya hizmeti yeni ve etkin özellikler
katarak yeniden insanlığın hizmetine sunmak
için çözüm üretmek ile olur. Bu aşamada
önemli olan değişen yeni özelliğin özgün ve
etkin olmasıdır.

Bugün şirketlerin yaptıkları değişimlerin
büyük bir bölümünün başarısız olmasının
nedeni, müşterilerinin gerçek ihtiyaçları
düşünülmemiş olmasındandır. Buna karşılık,
pusulası müşterilerin sorunlarını çözmek
olan şirketler, her zaman doğruları yapar ve
başarılı olurlar. 

Bu tarz şirketler, müşterilerini, açık ve net
bir şekilde analiz ederek, ihtiyaçlarının ne
olduğunu ve nasıl değiştiğini anlarlar.
Müşterilerin nabzını iyi tutmak onları
rekabete karşı güçlü kılar. Rekabetin hangi
hareketine cevap vereceklerini, hangisini
dikkate değer bulmayacaklarını rahatlıkla
ayırabilirler. Şirketin konuya müşterinin
ihtiyacı açısından yaklaşması tutarlı olmasını
sağlar. Değişim ve gelişim performansı
yükselir.

Pusula müşterinin ihtiyacı ise, yapılacak
değişimin müşterinin işini daha iyi, daha
kolay, daha ucuz, daha kısa zamanda
halledip halletmeyeceğine karar vermek çok
zor değildir. Bu tarz şirketler berrak ve etkili
iletişim ile müşterisinin ihtiyacını iyi
anlayarak onlara ne vaat edeceklerini ve
bunu nasıl dile getireceklerini; tedarikçi, bayi
gibi değer ortağı seçerken kimlerle hangi
koşullarda ve hangi hedef için çalışacaklarını
çok iyi bilirler.

“Müşterim ne istiyor” sorusunu kendisine
pusula yapan şirketler başarılı olurlar. ■

112 Yıllık Uluslararası Lastik Markası Dayton’ı

Brisa, Türkiye’de üretmeye başladı
Brisa, 112 yıllık global bir marka olan Dayton’u

2014 yılından beri pazara sunuyor. Ar-Ge ve
teknoloji yatırımlarıyla yüzde 94 olan yerli

üretimini artırmaya odaklanan şirket, yeni bir
atılımla Dayton marka lastikleri Türkiye’de İzmit
Fabrikası’nda üretmeye başladı. 

Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel
“Dayton’ın yerli üretimine başlamamızla birlikte bu
segmentte  pazarın ihtiyaçlarına çok daha hızlı yanıt
verebilecek, pazardaki kapsama oranımızı artırarak
sektör liderliğimizi pekiştireceğiz. Bu köklü lastik
markasını Türkiye’de mühendislik deneyimimiz, Ar-

Ge ve teknoloji altyapımızla Brisa çatısı altında
üreterek ülkemizin yerli üretim gücüne de katkı
sağlayacağız” dedi. 

Brisa, 13-18 jant aralığında Dayton marka
lastikleri, binek ürün grubunda 20 farklı ebatta ve 2
desende, hafif ticari ürün grubunda ise 30 farklı
ebatta ve 2 desende üretiyor. ■



Kız çocuklarının eğitime
katılımını artırma ve eğitimde
cinsiyet eşitliğine katkı sağlama

çalışmaları kapsamında, meslek lisesi
öğrencilerine burs veren Mercedes-
Benz Türk, üniversiteyi kazanan
bursiyerlerine de desteğini sürdürüyor.
Mercedes-Benz Türk, 14 yıldır
sürdürdüğü sosyal sorumluluk
projesiyle kadınların ekonomiye
katılımını ve ülke kalkınmasına
sunacakları katma değeri artırmayı
hedefliyor. 

ÇYDD işbirliği ile yürütülen “Her
Kızımız Bir Yıldız” projesi kapsamında,
şehir şehir gezerek eğitimlerine destek
verilen kızlarla buluşan Mercedes-
Benz Türk yetkilileri, 27. ziyaretini
Mersin’e gerçekleştirdi. Mercedes-
Benz Türk yetkilileri ile Mersin’de 20
yıldız kızın bir araya geldiği
buluşmada, projenin önemli
eğitimlerinden biri olan yaratıcı drama
çalışması yapıldı. 

Kişisel gelişimleri de
destekleniyor

Kızların yıldızlaşmasında maddi
destekle birlikte ilginin, ekip ruhunun,
cesaretin ve özgüvenin de çok büyük
rolü olduğuna inanan Mercedes-Benz

Türk yetkilileri, ziyaret gerçekleştirdiği
tüm illerde yıldız kızları eğitimleri ve
meslek sahibi olmaları yönünde
yüreklendiriyor. Bu ziyaretlerde,
İstanbul’dan gelen bir uzmanın
verdiği eğitimlerle yıldız kızların kişisel
gelişimlerine katkıda bulunuluyor. 

Mersin’deki Yıldız Kızlar, verilen
eğitimlerin motivasyonlarını
arttırdığını söyleyerek iletişim,
dinleme ve sosyal becerilerinin de
geliştiğini belirttiler.  Mersinli Yıldız
Kızlar kurs ve kitap masraflarını
aldıkları burslarla karşıladıklarını ve bu
sayede aile ekonomisine de destek
sağlayarak özgüvenlerini
kazandıklarını söylediler.

Mezun bursiyerlere istihdam
da yaratılıyor 

Bugün projede 200’ü üniversite
olmak üzere toplam 1.200 öğrenci burs
almaya devam ediyor. Mercedes-Benz
Türk, eğitimini tamamlayan yıldız
kızlara, kendi bünyesinde istihdam
olanakları da sunuyor. Bu güne kadar
eğitimini tamamlayarak istihdam
edilen yıldız kızlar, Mercedes-Benz
Türk bünyesindeki mavi yakalı
çalışanların yüzde 10’unu
oluşturuyor. ■

Mercedes-Benz Türk, Mersin’deki

yıldız kızlarıyla buluştu

Karayolu ulaştırma
sektörünün lider
kadınları, 6 Mart'ta

'Ulaştırmada Lider Kadınlar
Zirvesi'nde biraraya geliyor.
Kaptanlar Kulübü'nün organize
ettiği 'Ulaştırma Platformu:
Panel ve Ödül Töreni'nin
açılışında düzenlenecek iki
oturumlu panelde, sektörün
lider kadınları deneyimlerini
paylaşacaklar.  

Kaptanlar Kulübü’nün 6
Mart'ta İTÜ Arı Teknokent’te
düzenlediği “Ulaştırma
Platformu: Panel ve Ödül
Töreni” etkinliği, Ulaştırmada
Lider Kadınlar Zirvesi ile
başlayacak. Zirvede
sektörümüzün lider kadın
temsilcileri deneyimlerini
paylaşacak. Sektöre
kazandırdıkları projeler,
sektörde kadın olarak çalışma,
sektörümüzün kadına bakışı,
kadın istihdamı gibi konuların
ele alınacağı, Best Van Yönetim

Kurulu Başkanı İrem Bayram’ın
Moderatör olarak yöneteceği
panelin konuşmacıları:

Moderatör: İrem Bayram
Panelistler: 
− Evren Diker Arın - SHELL
− Gamze Şulen-

MERCEDES-BENZ Türkiye,
− Hande Aytaç – FİAT,
− Nimet Tanyeli – İETT,
− Talin Yıldız – RENAULT

MAİS,
− Ümit Sönmez – TEMSA

Ulaştırma Platformunun
koordinatörleri Ekrem Özcan ve
Kemal Karayormuk, zirveyle
ilgili olarak, “Erkek egemen
sektörümüzde, kadın
yöneticilerimizin daha çok öne
çıkması, daha fazla sorumluluk
almalarını istiyoruz. Geçen sene
ilkini düzenlediğimiz zirveye
gösterilen ilgi, etkinliğe katılan
federasyon başkanlarımızı ve
firma yöneticilerimizin kadın
yönetici istihdamına yönelik

destekleyici açıklamaları doğru
yolda olduğumuzu gösterdi. Bu
nedenle bu sene de ikincisini
düzenliyoruz. Dünya Kadınlar
Günü özelinde, platform
etkinliğimizin açılışını
sektörümüzün lider kadın
temsilcilerinin konuşmacı
olduğu panelle yapıyoruz. Bu
zirveyi, sektörümüzde kadın
liderlerin de başarılı işlere imza
attıklarını göstermek, onların
deneyimlerini paylaşmalarına
olanak vermek ve toplumsal
cinsiyet eşitliğinde farkındalık
yaratmak adına önemli
buluyoruz. Bu projeyi hayata
geçirmek için davetimizi kabul
eden birbirinden değerli kadın
liderlerimize teşekkür ediyoruz”
dedi.

Sunuculuğunu TRT Spikeri
Zeynep Özdemir’in yapacağı
Ulaştırma Platformu: Panel ve
Ödül Töreni'nin programı şöyle:

PROGRAM 
6 Mart – Yer: İTÜ ARI

Teknokent Arı-3 Maslak
13.00 Kokteyl
13:45 Ulaştırmada

Lider Kadınlar Zirvesi
14:45 Yılın ve Ayın

Kaptan Şoförü Ödülleri
Takdimleri

15:00 Bilgi ve
Deneyim Paylaşımı
Projesi: Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu 

15:15 Sektör Yaşam
Boyu Onur Ödülü
Takdimi 

16:00 'Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Başarılı
Kurum Ödülü” Takdimi

16:15 Akıllı Ulaşım
Sistemleri Başarılı Kurum
Ödülü Takdimi

Sektöre Yön Veren Li�der Kadınlar 
Zi�rvede Buluşuyor

my@tasimadunyasi.com

Mustafa
Yıldırım
TOBB Karayolu Yolcu
Taşımacılığı Sektör
Meclis Başkanı

11. Kalkınma Planı ve 
1 Mart Toplantısı 

Geçen hafta 11. 5 Yıllık Kal-
kınma Planları’nın görüşül-
düğü 2 bini aşkın katılımcının

yer aldığı toplantı ile Sayın Cumhur-
başkanımızın huzuruna çıktık. Sayın
Cumhurbaşkanımız, kalkınma planı-
nın açıklanması için çok ciddi bir
irade koydu.

Kalkınma planı 
Sayın Cumhurbaşkanımız, Türki-

ye’nin önünü açacak projeler ve teş-
vikler konusunda benim de çok
önemsediğim çok önemli mesajlar
verdi. Hazırlanan kalkınma planları
Türkiye’yi 2053’e, 2073’e taşıyacak
olan çalışmalar. 

Katılımcı, özellikle sivil inisiyatifin
katılımcı bir anlayışla sergilenmesi ko-
nusunda net mesajlar verdi.  Kalkınma
planları çalışmasında emeği geçen
herkese teşekkür etti. Salondaki insan-
lar büyük bir ilgiyle Sayın Cumhurbaş-
kanımızı dinledi. Geleceğe yönelik
umutlandım ben de. Türkiye artık ta-
rımda ve hayvancılıkta teşvikler getiri-
yor. Sayın Cumhurbaşkanı yerli ve
milli kavramlarını kalkınma planla-
rında da görebileceğimizin işaretlerini
verdi.  

Savunma sanayi 
Afrin’de süren savaştan bahsetti.

Burada maalesef yabancı ülkelerin
silah konusunda uyguladıkları ambar-
goya dikkat çekti. Burası çok önemli,
“Kötü komşu insanı ev sahibi yapar.
Biz kendi silahımızı yapmak duru-
munda kaldık. 

Şu an Afrin’de kendi silahlarımızla
savaşmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Savunma sanayinde önemli ham-
leler yaptıklarını, daha da yapıp, hiç
kimseye muhtaç olmadan Türk ordu-
sunun tüm ihtiyaçlarını karşılayacakla-
rını söyledi. 

Bürokratik engeller 
Sayın Cumhurbaşkanı, teknolojide,

katma değeri yüksek ürünler üretmek
zorunda olduğumuzu, bu konuda ya-
pılacak çalışmalara kalkınma planla-
rında yeterince yer verildiğini ve
bunların uygulayıcısı olduklarının işa-
retlerini de verdi. Verilen mesajlar çok
net, geleceği kucaklayan mesajlardı.
İnşallah, bunlar uygulamada daimi
olur. Bu planlama süreçlerine katılmış

birisi olarak şunu söyleyebilirim: Büro-
kratik engellerin kalkmadığı, bakanlık-
lar arası koordinasyonun
gerçekleşmediği sürece ki, onu da kıs-
men Başkanlık sistemi çözecek gibi
görünüyor.  Yani icraat tamamen Baş-
kanlığa geçeceği için bürokratik engel-
lerin de kalkacağını ve yeni yol
haritasının çok daha çabuk uygula-
maya geçeceğine inanıyorum. 

Kazalar kader olmasın 
1 Mart Perşembe günü İçişleri Ba-

kanımız Süleyman Soylu ile bir araya
geleceğimizi geçen haftaki yazımda
aktarmıştım… Trafikte yaşanan sorun-
ların çözümü için Trafik Otoritesi Baş-
kanlığı’nın kurulması lazım. Aksi
takdirde giderek çoğalan trafik kazala-
rını engelleme şansımızın giderek
azaldığını söylemiştim. Onun için mut-
laka bir otoritenin kurulması lazım. 1
Mart’taki toplantıda, otobüslerin son
zamanlarda karıştığı kazaları gündeme
getireceğiz. TOBB Sektör Meclisi ola-
rak bu toplantının tarafı olduk. Sayın
Bakanımıza sorunların çözümüne yö-
nelik gösterdiği ilgi için teşekkür edi-
yorum. Trafik kazaları kader olmaktan
çıkmalı. Avrupa ve gelişmiş ülkeler dü-
zeyinde kaza sayılarını azaltmamız
lazım. Bu anlamda akıllı sistemler içe-
ren teknolojinin denetimlerde etkin bir
şekilde kullanılması gerekiyor. Firmala-
rımızın mesleki yeterliliklerinin oto-
kontrolle kazaları engelleme
konusunda sürücüleri denetlemeleri
gerekiyor. Toplantıya katılacak meslek-
taşlarımdan rica ediyorum, toplantıya
taleplerini hazırlayarak gelsinler. Hep
birlikte isteyelim. Bakanlığın da bizden
taleplerini hayata geçirmek için de
üzerimize düşeni yapalım.  

Geçen hafta katıldığım İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin organize et-
tiği toplantıda, küreselleşen dünyada
şehirlerin altyapısındaki gelişmelerden
bahsedildi. Uluslararası katılımcıların
yer aldığı bu toplantıda, Belediye Baş-
kanını, vekili temsil etti. Biz de küre-
selleşen dünyada şehirlerdeki en
önemli konunun ulaştırma olduğunu
söyledik, mutlaka dikkate alınması
lazım. Ulaşımı ihmal ederseniz, bunun
bedelini ödersiniz. Bugün biz, gele-
cekte de yeni nesiller bunun bedelini
öder. Bu anlamda, Türkiye’nin yanlış
yapma lüksü yok. Kaynaklarını iyi kul-
lanması lazım. ■
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Teknolojik çözümlerle taşımacılık alanında fark yaratıyor.
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1995 yılında üretimine
başlanan ve bugüne kadar 3
milyon 400 binin üzerinde
satılan Sprinter tamamen
yenilendi.Teknolojik
özellikleri ile yeni bir boyut
yaratan Mercedes-Benz’in
yeni nesil Sprinter aracının
dünya lansmanı Almanya,
Duisburg’ta gerçekleşti.Yeni
Sprinter’ın Haziran ayında
Avrupa’da satışa sunulması
beklenirken Türkiye’de
müşterileriyle Eylül’de
buluşacak.

Mercedes-Benz, taşımacılıkta
yıldız olan Sprinter araçlarını
yeniledi. 1995 yılında

üretimine başlanan ve bugüne kadar 3
milyon 400 binin üzerinde bir satış
seviyesine ulaşan yeni nesil Sprinter
araçlarının dünya lansmanını
Duisburger Mercatorinsel’de bulunan
lojistik merkezinde 6 Şubat Salı günü
gerçekleştirdi. Taşıma Dünyası olarak
ticari araçların efsane ürünü haline
gelen Sprinter araçların dünya
lansmanını takip ettik. 

Toplam 3 milyon
400 bin 

Daimler AG Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Dieter Zetsche, 2017
yılında Mercedes-Benz olarak toplam
3,2 milyon araç sattıklarını, Sprinter'ın
ise ilk üretildiği günden bu yana 130
ülkede 3,4 milyonun üzerinde bir
satışa ulaştığını kaydetti. 

2017’de 205 bin
Sprinter satıldı 

2017 yılında satılan Sprinter
sayısının 205 bin, hafif ticari araç
grubunun satışının ise 400 bin
olduğuna dikkat çeken Dr. Zetsche,
“2017 yılında satışlarımız ile 4’üncü
kez rekor kırdık. Ciromuz yüzde 12
arttı” dedi. 

Oyunu değiştiren aktör 
Mercedes-Benz olarak her zaman

oyunu değiştiren bir aktör olarak
sahada yer alacaklarını belirten
Daimler AG Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Dieter Zetsche, “2018 yılında
değişim ve dönüşüm süreçleri çok
yoğun şekilde hepimizi meşgul
edecek. 290 bini aşkın çalışanımıza
baktığımızda değişime hazır
olduğumuzu görüyorum. Sprinter
ürünümüz, alanında yine öncü bir
araç olacak. 2025’e kadar 200 milyon
Euro yatırım planımız var.Artık
bağlantılı sistemlerle birlikte
donatılmış araçlar önce büyük
şehirlerde kendini gösterecek.
Elektrikli Citaro ve Sprinter aracımız
da 2019 yılında sahaya inecek. Tüm
branşlarda çekirdek üretimi
güçlendireceğiz. Değişimin içinde
olmak ve değişimi yönetmek
zorundayız” dedi.

Benzersiz modernlik 
Mercedes-Benz Hafif Ticari

Araçlar Başkanı Volker Mornhinweg,
“Sprinter araçlarımız satışa çıktığı
günden beri kullanıcısına sunduğu

hem fonksiyonellik, çok yönlülük,
sağlamlık özellikleri ile hem de
güvenlik donanımları ile taşımacılıkta
fark yarattı. 3 yıl önce mega
trendlerisahaya yansıtmaya yönelik
çalışmaları başlattık. Tamamen
yenilediğimiz ve sizlere tanıttığımız
Sprinter araçlarımızda temel
özellikleri aynen korumaya devam
ediyoruz. Yeni Sprinter, kapsamlı
teknolojik çözümleri ve üstün
fonksiyonları ile benzersiz bir
modernlik örneği sergiliyor. Sahip
olduğu özelliklerle Mercedes-Benz
yeni nesil Sprinter, tüm endüstri
sektörü için çok başarılı bir ticari
çözüm haline geliyor” dedi.

Minibüs, panelvan ve
kamyonet 

Yeni nesil Spinter, 1.700’i aşkın
farklı kombinasyon oluşturarak
müşterisine minibüs, panelvan ve

kamyonet olmak üzere 3 ana seçenek
sunuyor. Böylelikle Mercedes-Benz
yeni nesil Sprinter araçlar
müşterilerinin her türlü talep ve
beklentisini karşılıyor.

İhtiyaca uygun çözümler 
Yeni Sprinter araçların temelini

maksimum seviyede modüler bir yapı
konsepti oluşturuyor. Bu sayede farklı
alanlarda faaliyet gösteren şoförlerin,
ticaret erbaplarının ve meslek
gruplarının ihtiyaçları karşılanıyor.
Sunulan çeşitliliklerle şehiriçi ve
şehirdışı yolcu taşımacılığı yapan,
okul ve personel servisi hizmeti veren,
nakliye ve kurye hizmetleri
gerçekleştiren firmalar için yeni
çözümler sunuluyor. 

Önden çekişli Sprinter 
Mercedes-Benz, yeni Sprinter ile

müşterisine sadece arkadan itişli değil

aynı zamanda önden çekişli araç
seçeneği de sunuyor. Önden çekişli
araçlar, arkadan itişli araçlarla
karşılaştırıldığında aracın yük taşıma
kapasitesi 50 kg artıyor. Ayrıca araçtaki
80 mm daha alçak olan yükleme eşiği
de ticari kullanımda yüklemeyi önemli
oranda kolaylaştırıyor ve kullanım
konforunu artırıyor. 

Önden çekişli araçlarda iki yeni
şanzıman tipi dikkat çekiyor. 9
kademeli tork konvertörlü otomatik
şanzıman ticari araç pazarında önemli
bir yenilik olarak öne çıkıyor.
Şanzımanın vites oranları yakıt
ekonomisi ile atak sürüş özellikleri
arasında mümkün olan en iyi dengeyi
sağlıyor. Yeni şanzımanın beraberinde
getirdiği bir diğer önemli avantaj ise
daha düşük gürültü seviyesine bağlı
olarak artan yol konforu. Yeni 6 ileri
manuel şanzıman ise vites kolunda
rahatsız edici titreşimlere neden
olmayan yapısıyla kullanım
konforunu destekliyor. 

Aracın arkadan itişli versiyonunda
4.325 mm’ye kadar ve önden çekişli
versiyonunda 3.924 mm’ye kadar
uzanan dingil mesafesi farklı kullanım
ihtiyaçlarını karşılıyor. Özel raf
sistemleri gibi detaylar da yükleme
alanında kullanım kolaylığı ve
ergonomiyi destekliyor. 

Arka çamurluk yapısı, tek
tekerlekli arka aks mimarisi ve önden
çekişli yapı kullanım alanını
arttırırken 17 m3 kargo alanı ve 5,5
tona kadar yük taşıma kapasitesi de
yeni Sprinter’ın kullanım alanını
arttırıyor. Çamurluk arası yükleme
genişliği 1,22 metre olan yeni nesil
Sprinter, bu sayede paletleri
enlemesine yükleme imkânı da
sunuyor. 

Mercedes-Benz, yeni nesil
Sprinter araçlarda, ileri seviyede
kullanışlı ve konforlu bir yapı
sunuluyor. Ergonomik tasarımlı
konforlu koltuklar, anahtarsız

çalıştırma ve daha da geliştirilen
iklimlendirme sistemi de araçta öne
çıkan yeniliklerden. Kullanım amacına
göre şekillendirilebilen saklama alanı
da kullanıcısının kabin içinde düzeni
sağlamasını kolaylaştırıyor. 

Sürüş güvenliğinde
yardımcı sistemler 

Güvenlik donanımlarıyla da yeni
Sprinter, segmentinde tamamen yeni
bir boyuta geçiyor. Mesafe takip
sistemi “DISTRONIC, Aktif Fren
Asistanı, Aktif Şerit Takip Asistanı” ve
yorgunluk uyarısı “ATTENTION
ASSIST” gibi elektronik asistanlar
sürüş güvenliğinde sürücüye yardımcı
oluyor. Kendini temizleyebilen ve
görüntüyü iç dikiz aynasına aktaran
“Geri Görüş Kamerası”, 360 derece
görüş açısına sahip modern bir park
yardımcısı veya silme işlemi
esnasında da maksimum görüş alanı
sunan entegre WetWiperSystem
özelliğine sahip “Yağmur Sensörleri”
de yeni nesil Sprinter ile birlikte yeni
sürüş destek sistemlerinden biri
olarak sunuluyor.

Türkiye’de 2017’de 
4 bin 644 Sprinter 

Sprinter araçlar Türkiye’de
satışa sunulduğu 1996 yılından
bugüne kadar bünyesinde
barındırdığı özelliklerle hafif ticari
araçlar sınıfında farkını hep belli
etti. 2017 yılında Mercedes-Benz
Türk 9 bin 41 adet hafif ticari araç
satışı gerçekleştirdi. 4 bin 159
adedi Vito, 4 bin 644 adedi
Sprinter ve 238 adedi de yeni çıkan
X-Class oldu.

Yeni nesil Sprinter dünya lansmanı

■ Erkan YILMAZ / DUISBURG - ALMANYA



Almanya’da yapıldı
Mercedes-Benz,

yeni nesil Sprinter
aracının dünya
lansmanını
Almanya’da
gerçekleştirdi

Yeni nesil
Sprinter’da ağırlıklı
olarak sürücü
kabininde optimize
edilen detaylar daha
nitelikli ve daha
kullanışlı bir yapıyı
beraberinde getiriyor.

Mercedes-Benz’in
yenilenen aracında
otomobil seviyesinde
etkileyici tasarım,
konfor ve güvenlik
özellikleri dikkat
çekiyor. 

Mercedes-Benz,
yeni nesil Sprinter ile
sunduğu 1.700’i aşkın
farklı kombinasyonla
müşterilerinin her
türlü beklentisini
karşılıyor.

Üstün güvenlik
donanımlarıyla ve
önden çekiş seçeneği
ile Mercedes-Benz
yeni nesil Sprinter, bir
kez daha farkını ortaya
koyuyor.

Dünyada toplam 3 milyon 400 bin adet satıldı.

4 

4 

4 

4 

4 

Dijital hizmetler
Mercedes Pro 

Sprinter araçlarda Mercedes Pro
başlığı altında tahsis edilebilen dijital
bir iletişim modülü bulunuyor.
Bunlar her sektöre uygun şekilde
tasarlandı. Filo yöneticisinin istediği
araçlarının anlık veriler halinde
nerede olduğunu bilmek ister,
yolcuların konforlu ve güvenli şekilde
ulaştırılmasını bekler. Müşteri güncel
bilgileri istiyor. Sürücü de gerçek
zamanlı doğru bilgilerin araçta yer
almasını ister. Mercedes Pro ile dijital
bir sunum sunuluyor.Mercedes’in
yeni bilgi sistemi MBUX

üzerindenyakıt lokasyonları, hava
durumu gibi bilgiler alınabiliyor.

Pazar yüzde 14 büyüdü
Kamp araçları kullanımı hem

ABD’de hem Avrupa’da yüzde 14
civarında büyüme gösterdi.
Müşterinin yaşı da düşüyor. Daha
genç insanların ilgisi artıyor. Binek
araçlardaki güvenlik donanımları da
artık kamp araçlarına da yansıdı.
Müşteri artık sadece karavan içinde
konfor istemiyor. Sürüş alanında ve
sürüş sırasında konfor istiyor. Uydu
ve çanak anten bağlantı sistemleri
uyum içinde yer alıyor. Araçlar akıllı
ve bağlantılı hale geldi. Mercedes Pro
sistemine entegre edildi. ■

Volker
Mornhinweg
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Maksimum ekonomi yollarda. 
Yeni Tourismo.
Aerodinamik tasarımı ve yenilikçi sürüş teknolojileri sayesinde giderleriniz minimum, 
ekonominiz maksimum olacak.

Mercedes-Benz Türk, her yıl
global iletişim sektörünün
önde gelen çalışmalarının

ödüllendirildiği Mercury Awards
tarafından “Yıldönümü Kategorisi”nde
“Mercedes-Benz 50. Kuruluş
Yıldönümü Etkinliği” organizasyonuyla
“Altın Ödül” kazandı. “Özel Ödüller”
kategorisinin altında yer alan bu
ödülde, Mercedes-Benz Türk, Kuzey
Amerika ve Hong Kong gibi ülkelerdeki
çalışmaları geride bırakarak büyük
ödüle ulaştı. Türkiye’deki faaliyetinin
50’nci yılını Davutpaşa’daki ilk
fabrikanın yeniden dekore edilerek
nostaljik bir atmosferde kutlandığı
organizasyona çok sayıda basın
mensubunun haricinde özel paydaşlar,
yöneticiler, müşteriler katılmıştı.

Mercedes-Benz Türk Direktörler
Kurulu Başkanı Süer Sülün, “2017
yılında kutladığımız 50’nci yılımız için
düzenlediğimiz etkinliğimizin Mercury

Awards gibi uluslararası bir platformda
ödül almasından dolayı çok mutluyuz.
Şirketimizin 50 yıllık serüveninde
bizlere destek veren tüm
paydaşlarımızla bu coşkuyu yaşadık.
Aynı coşku ve heyecanla daha nice
güzel yılları hep birlikte
kutlayacağımızdan eminim” dedi. 

1987’de ABD’de, uluslararası alanda
iletişim sanatı ve bilimini geliştirmek
amacıyla kurulan ve dünyanın en
prestijli bağımsız ödül
organizasyonlarından MerComm’un;
reklam, halkla ilişkiler, kamu ilişkileri ve
kurumsal iletişim projelerinin
ödüllendirildiği Mercury Awards bu yıl
28’inci kez düzenlendi. 67 farklı ülkenin
dahil olduğu Mercury Awards 2017’de,
uluslararası platformda 22 ana
kategoride toplam 128 dalda ödül
verildi. 

Yüzlerce başvurunun gerçekleştiği
2017 yılında Mercedes-Benz Türk,

ödüle layık görülen az sayıdaki Türk
şirketinden biri oldu. Mercury Awards
ile birlikte Mercedes-Benz Türk’ün 50.
Yıl Etkinliği kapsamında kazandığı ödül
sayısı, ODD Gladyatörler Jüri Özel
Ödülü ile beraber ikiye çıktı. ■

Mercedes-Benz 50. Yıl Etkinliği

Mercury Awards’tan Altın Ödül kazandı  

Britta
Seeger

Martin
Daum

Sü� er
Sülün

Uztur’a Tourismo

Bursa Motorlu Araçlar tarafından
Uztur’a satışı gerçekleşen 1 Tourismo
15 RHD, Uztur Turizm sahibi Hasan

Uz’a teslim edildi. Bursa’nın önde gelen
firmalarından Uztur ile Mercedes-Benz
arasındaki işbirliği 25 senedir devam ediyor.
Uztur Turizm, filosuna 2018 model Yeni
Tourismo 15 otobüsünü ekleyerek filosunda
bulunan Mercedes-Benz marka otobüslerin
sayısını arttırdı. Hasan Uz, Mercedes-Benz
otobüslerinin kalite ve konforuna her
zaman güvendiklerini, Ocak ayında
lansmanı yapılan 2018 model yenilenen
Tourismo’ları çok beğendiklerini belirtti.

Çanakkale Truva’nın Tercihi 
Mengerler Trakya tarafından Çanakkale

Truva Turizm’e 1 adet Mercedes-Benz
Tourismo 16 2+1 RHD satışı gerçekleştirildi.
Çanakkale Truva Turizm yetkilileri,
Mercedes-Benz araçlarından çok memnun
olduklarını ve hiçbir sorunla
karşılaşmadıklarını ifade edip 2018 model
Tourismo araçlarının düşük yakıt sarfiyatı ve
yüksek konfor gibi ayrıştırıcı özelliklerini
vurguladılar. Mercedes-Benz kalitesini
yanlarında hissetmenin kendilerine güç
verdiğini belirttiler. 

Özdecan Turizm Tourismo’dan yana 
Egemer tarafından Özdecan Turizm’e

satışı
gerçekleşen 1
Tourismo 15
RHD, Can
Demir Bür’e
teslim edildi.
Can Demir
Bür, yeni
Tourismo’yu
oldukça
beğendiklerini ve aracı filolarına katmaktan
duydukları mutluluğu dile getirdi. Firma
yetkilileri, yeni Tourismo’nun sınıfındaki en
iyi araç olduğunu ve gelişmiş özellikleriyle
2018 yılına damga vuracağını belirtti,
Mercedes-Benz’in sarsılmayan kalitesi ve
Mercedes-Benz otobüslerinin düşük işletme
masraflarını ayrıca vurguladı.

Efa Tur Tourismo 15 aldı
Gelecek Erzurum tarafından Efa Tur’a

satılan 1 adet Mercedes-Benz Tourismo 15
RHD, kaptan Doğan Kör’e teslim edildi.
Doğan Kör,  Mercedes Benz’in değişmeyen
kalitesini ve yeni otobüslerin yüksek yakıt
tasarrufunu vurgulayarak, 2018 model
Tourismo 15’in pazarı çok olumlu
etkileyeceğini söyledi. ■

Şubat ayında da hız kesmedi 

Tourismo
teslimatları
devam ediyor




