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REKABET 
OTOBUSCUYE YARADI

Türkiye Otobüsçüler
Federasyonu (TOFED), 6.
Olağan Genel Kurulu’nu

Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve Eski Ulaştırma
Bakanı Binali Yıldırım’ın katılımı
ile 28 Mayıs Perşembe günü
Anadolu Hotel’de gerçekleştirdi.
Tek aday olan Mehmet Erdoğan,
yeniden TOFED Başkanı seçildi.
Genel Kurulda tüzük değişikliğine
de gidildi, seçimlerin 3 yılda bir
yapılması kararlaştırıldı. Açılış
konuşması yapan TOFED Başkanı
Mehmet Erdoğan, Genel Kurula
katılan Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a ilgi ve destekleri
için teşekkür etti. 

Havayolu ve Yüksek Hızlı Tren
tehdit değil  

Genel Kurula katılan
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
havayolu ve demiryolu ulaşımının
gelişmesinin otobüsçüler için asla
bir tehdit olmadığını vurguladı:
“Ulaştırma sektörü kendi içinde ne
kadar çeşitlenip, ne derece gelişirse
bundan sektörün tüm unsurları
payını alır.” 

Yolculuklar keyfe dönüştü 

Şehirlerarası yollarda 12 yıl önce
seyahat etmenin eziyet olduğunu
hatırlatan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Türkiye'nin 2002'de 6 bin
100 km bölünmüş yolu olduğunu
hatırlattı, 12 senede bunun üzerine
17 bin 600 km bölünmüş yol ilave
ettiklerini belirtti: “Artık yollarda
güvenle, huzur içinde seyahat
yapılabiliyor. Bölünmüş yollar
sayesinde yakıt ve iş gücünden
yıllık 16 milyar liraya yakın tasarruf
sağlandı. Bölünmüş yollar, tüneller
sayesinde yolculuklar eziyet
olmaktan çıkıp keyif haline
dönüştü.” 

Köprüler kuruyorsunuz 

Cumhurbaşkanı Erdoğan sektöre
seslenerek, “Otobüsçülük, sadece
yolları değil aynı zamanda kalpleri,
umutları, sevgileri de
arşınlamaktır. Sevenleri sizler
birleştiriyorsunuz. Kalplere
gönüllere sizler köprüler
kuruyorsunuz” dedi. ■ 6-7’de
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● Bugün otobüslerimiz
de 12 yıl öncesinden çok
daha modern ve
konforlu bir hale geldi.
Ulaşımdaki rekabet
ortamı otobüs sektörüne
olumsuz değil, tam
tersine olumlu yönde
yansıdı. 2005'te 163 bin
olan otobüs sayımız,
geçen yıl 211 bini geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

● Otobüs
işletmeciliği
gerçekten zor bir
uğraş… Büyüyen,
güçlenen,
kalkınan
Türkiye’de, tüm
sektörler gibi,
otobüs
işletmeciliği de
gelişti, dönüştü.

● Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Tek
rakibim Türk Hava
Yolları” sözünün
artık “Tek rakibim
Türk Hava Yolları ve
hızlı tren” şekline
dönüştürme
zamanının geldiğini
söyledi. 

Mercedes-Benz Türk’te
ilk kadın CEO
Mercedes-Benz Türk
AŞ’nin yeni Direktörler
Kurulu Başkanı Britta
Seeger, 1 Ağustos 2015
tarihi itibariyle görevi
Rainer Genes’ten
devralıyor. Seeger,
şirketin ilk kadın CEO’su
olacak.

1Mart 2013’ten bu yana
Mercedes-Benz Türk AŞ
Direktörler Kurulu Baş-

kanlığı görevini sürdüren Rai-
ner Genes, Daimler’deki 18
yıllık çalışma hayatını, kariye-
rine başka bir sektörde devam
etmek üzere sonlandırıyor. 

Britta Seeger, Mercedes-
Benz Türk AŞ’nin Direktörler
Kurulu Başkanı olarak, hem
şirketin özellikle kamyon ve
otobüs alanlarındaki faaliyet-
lerinden, hem de Daimler Gru-
bu’nun Türkiye’deki
temsilinden sorumlu olacak. 

1992 yılından beri Daim-
ler’de Pazarlama, Satış, Satış
Sonrası Hizmetler alanlarında

farklı seviye ve pozisyonlarda
görev alan Seeger, 2013 yılın-
dan bu yana Mercedes-Benz
Kore Ltd’nin CEO’luğu gör-
evini yürütüyordu. 

Ağustos 2015 itibariyle
Mercedes-Benz Türk’ün yeni
Direktörler Kurulu Başkanı
olarak görevine başlayacak
olan Britta Seeger 45 yaşında,
evli ve üç çocuk annesi. ■

Britta Seeger, Mercedes-Benz
Türk AŞ’nin ilk kadın CEO’su
olma özelliği ile ön plana çıkıyor.

TOFED Genel Kurulunda
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İSTAB: Servisçi 
korsan suçla-
masından 
kurtulduAli Bayraktaroğlu

Servisçiler, İSAROD’un
pikniğinde buluştu… 8’de
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Didim Seyahat, İstanbul yolunda

Didim Seyahat Yönetim Kurulu Başkanı Savaş
Cengiz, "Didim Seyahat ailesi sürekli büyüyor.
Ekibimize yeni katılan arkadaşlarımızla,

araçlarımızla ve seferlerine başladığımız bu yeni
güzergah sayesinde henüz görmeyen dostlarımızı
İstanbul'a, Boğaz'a, dünyanın en eski alışveriş merkezi
olan Kapalıçarşı'ya, Sultanahmet'e, Ayasofya'ya
götüreceğiz. 20 milyon İstanbulluyu da Didim'e, “Mavi
Gökyüzünün Altındaki En Güzel Yeryüzüne”
taşıyacağız. ■ 9’da

Lüks Ereğli Turizm
6 Travego aldı

Aker Turizm’e 7 Tourismo
Aker Turizm Otobüs
İşletmesi Yönetim
Kurulu Üyesi Emre
Ak, “Filomuzdaki
ağırlıklı tek marka
Mercedes oldu.
Bundan sonraki
yatırımız da da
Tourismo’yu tercih
edeceğiz” dedi. ■ 9’da

Filosundaki araçların ta-
mamı Mercedes’ten oluşan
firma, bu alımla araç sayısını
26’ya çıkarttı. ■ 9’daMehmet Kaya

● İnşallah 2023
hedeflerimize
ulaştığımızda,
otobüs
işletmelerimiz de,
bu sektörden
ekmek yiyen tüm
kardeşlerimiz de,
çok daha ileri bir
seviyeye
ulaşacaklar.
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Bu kez siz değerli okuyucularımla;
lojistik sektörü üzerine paylaşımlarda
bulunacağım. Lojistik sektöründeki

trendler ile Avrupa’da yapılanlar ve
ülkemizde yapılması gerekenleri ele almaya
çalışacağım.

Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı
kökenli lojistik şirketler dışındaki lojistik
şirketleri, dünyadaki lojistik eğilim ve
oluşumlardan habersiz, lojistik faaliyetleri
konusundaki tecrübesizdir. Türkiye’de
lojistik hizmeti ağırlıklı olarak nakliye ve
gümrüklemeden oluşmaktadır.

Lojistik birimler kent içinde plansız ve
dengesiz olarak yer seçmiştir ve çevresiyle
uyumlu gelişmemektedir. Lojistik
odaklarının büyük alan gereksinimleri
vardır, ancak plansız gelişmeden dolayı
alan ihtiyacını çevresindeki tarım ve orman
alanlarına doğru gelişerek karşılamaktadır.

Ro-Ro taşımacılığında Türkiye’nin
önemli limanlarından ikisi (Ambarlı ve
Haydarpaşa Limanı) İstanbul’da yer
almaktadır. Buna rağmen liman kapasiteleri
yetersizdir (gemi yanaşma yerleri, rıhtımlar,
rıhtım uzunlukları, derinlikler, liman geri
bölgeleri, araç parkları vb.). Ayrıca
limanlardan alınan yükün kent içi karayolu
ağı kullanılarak taşınması kent içi trafiğe ek
yoğunluk getirmektedir.

Lojistik Hizmetler
İstanbul için ‘Lojistik Planlama’, ticaret

ve sanayi başta olmak üzere finans, turizm
gibi birçok sektörde Türkiye’nin olduğu
kadar bölge ülkeleri yönünden de
İstanbul’un önemli merkezlerden biri
konumunda bulunması ve Türkiye’nin yıllık
yaklaşık 30 milyar dolar tutarındaki lojistik
hareketlerinin yüzde 60’ının İstanbul’dan
gerçekleştirilmesi sebebiyle bu bağlantıların
dikkatli bir şekilde incelenmesi
gerekmektedir.

İstanbul lojistiğiyle ilgili uluslararası,
ulusal, bölgesel ve kent içi ölçekli sorunlar
beş grupta toplanmış olup, sorunların

çözümü için
alınabilecek önlemler
de bu başlıklar altında
değerlendirilmiştir.

i. Lojistik
Bölgelerin Kurulması
ve Sistemin
Entegrasyonu

Lojistik sektörü ile
ilgili yapılan araştırma
ve analizlere göre,
İstanbul’da şehrin
Anadolu yakasında
Tuzla’da, Avrupa
yakasında ise
Hadımköy’de, ikinci
aşama olarak da
Silivri’de ihtiyaç
doğrultusunda
belirlenecek
büyüklükte “Lojistik
Bölgeler” oluşturulmalı ve raylı sistemle
entegrasyonu sağlanmalıdır.

Lojistik bölgeler, limanlar ve karayolu
terminalleri arasındaki yük akışının
sağlanmasında optimizasyonun
sağlanabilmesi için Ro-La ve Ro-Ro
sisteminin birbiri ile entegre edilmesi
gerekmektedir. Uluslararası ve ulusal
düzeyde denizyolu, demiryolu veya
karayolu ile gelen yükler, İstanbul içerisinde
öncelikli olarak Ro-La sistemine
kaydırılmalı, doğu-batı ekseninde yük
hareketlerinin Ro-La sistemi üzerinden
yönlendirilmesi teşvik edilmelidir.

ii. Yük Taşımacılığının Raylı Sisteme
Kaydırılması

Gündüz yolcu gece ise yük taşıma
prensibiyle projelendirilen mevcut
Marmaray hattında kamyonların ve diğer
ağır vasıtaların, Ro-La treni olarak
adlandırılan trenlerle şehrin doğu ve batı
uçlarında oluşturulan terminaller arasında
mekik seferleri ile taşınması önerilmektedir.
Bu amaçla, sistemin gereksinimlerine

uygun olarak hat üzerinde
ara noktalarda da yükleme
ve boşaltma terminalleri
kurulmalıdır.

Orta ve uzun vadede,
Ro-La sisteminin
yaygınlaştırılması amacıyla
mevcut organize sanayi
bölgeleri ve önerilen lojistik
ihtisas bölgeleri dışında
kalan büyük sanayilerin
bulunduğu alanlara da hatlar
geliştirilmelidir.

iii. Deniz
Taşımacılığında Ro-Ro
Kullanımı

Dünya’daki örneklerden
de görüldüğü gibi, kıyıya
paralel denizyolu
taşımacılığının karayoluyla
rekabet edememektedir.

Marmara Denizi’nde kıyıya paralel
taşımacılık yerine Güney Marmara’yı Kuzey
Marmara’ya birleştiren Gemlik, Yalova,
Mudanya, Bandırma ile Ambarlı, Silivri ve
Pendik Limanını birbirine bağlayan Ro-Ro
hatları, maliyet ve zaman yönünden
işletmecilere büyük yararlar sağlayacaktır.

iv. Liman Kapasitelerinin Arttırılması
İstanbul limanlarının 2005 yılı

konteynır trafiği, 1.126.000 TEU’dur. 2015
yılı için yapılan değişik tahminlerde, bu
rakamın iki veya 3 katına çıkacağı
öngörülmektedir. Bu çerçevede; Ambarlı
Limanı, mekansal alanının sınırlı olması
nedeniyle, limanın gerisindeki alanların
limana dahil edilmesi yoluyla bu eksiklik
giderilmelidir. Ayrıca, Ambarlı Limanı’nın
üretmiş olduğu trafik yükünü minimize
etmek amacıyla, liman ile Halkalı-Edirne
Demiryolu Hattı, Bahçeşehir mevkii
bağlantısı ile sağlanmalı ve Marmara
Denizi üzerinden gelecek yüklerin bu
demiryolu üzerinden aktarılması imkanı
oluşturulmalıdır. Söz konusu bağlantı,

Hadımköy’de oluşturulacak lojistik bölgeye
kadar uzatılmalı ve böylece bölgenin
Ambarlı Limanı ile bağlantısı sağlanmalıdır.

v. Afet Durumlarında Lojistik
Planlaması

Deprem ve sel gibi İstanbul’un önemli
bir kısmını etkileyen doğal afetlerde
yiyecek ve teknik malzemelerin en kısa
zamanda ihtiyaç duyulan bölgelere sevk
edilmesi amacıyla lojistik planlamasına
gereksinim bulunmaktadır. Bu amaçla,
kentin Avrupa yakasında Halkalı, Anadolu
yakasında Tuzla/Aydınlı bölgelerinde ana
arterlere yakın, ulaşımı kolay alanlar
üzerinde; afet sonrası ilk 10 saat içerisinde
ulaşması gereken temel malzeme ve
ekipmanların sevk edilebileceği, ortalama
büyüklüğü 20’şer dönüm olan birer adet
“Afet Durumunda Acil Lojistik Merkezi”
oluşturulmalıdır.

Lojistik Bölgeler

1/100000 ölçekli İstanbul Çevre
Düzeni Planı’nda lojistik ile ilgili geliştirilen
planlama yaklaşımında, 3. Hedef başlığı
altında “Ana Strateji 8: Kent Genelinde
Dağılmış Lojistik Fonksiyonların Mekansal
Organizasyonunu Yaparak, Çevreye ve
Ulaşıma Olan Zararını Azaltmak” şeklinde
tanımlanmıştır. Bu strateji altında
“İstanbul’un her iki yakasında liman ve
raylı sistemlerle entegre
edilmiş lojistik
bölgelerin kurulması ve
gümrüklerin bu
bölgelere taşınması”,
“Limanlar ile lojistik
bölgeler arasında raylı
sistem ulaşım ilişkisinin
kurulması” ve “Yük
taşımacılığının ağırlıklı
olarak demiryolu ve
denizyolu sistemi ile
yapılması” politikaları

tanımlanmıştır.
İstanbul’un Türkiye yıllık lojistik

hareketlerindeki payı ve sanayi ile lojistik
sektörlerinin işlevsel ilişkisi birlikte
düşünüldüğünde, İstanbul’daki lojistik alan
ve yapılarının ülkenin üretim, ulaştırma ve
ihracatının işlerliğindeki rolü ön plana
çıkmaktadır.

Planlama döneminde, İstanbul’un
ekonomik gelişimi açısından kentin ve
bölgenin beklentilerine hizmet edebilecek
nitelikte bir lojistik merkezin gelişmiş
olması doğrultusunda; yük hareketlerinin
kentin doğusu ve batısındaki uç noktalarda
toplanması ve kente girmeden denizyoluyla
Marmara Bölge’sine ve demiryoluyla da
kentte önerilen lojistik bölgelere
yönlendirilmesi kararı verilmiştir.

Planda kentin batıdaki giriş-çıkış kapısı
olan Silivri-Gümüşyaka’da, Silivri-
Kavaklı’daki sanayiye ve rezerv olarak
ayrılan havaalanına hizmet etmek üzere
Kavaklı’da, sanayi alanlarının yoğunlaştığı
iki göl arasında Hadımköy ile Ambarlı
Liman Bölgesi’nde, Pendik-Güzelyalı’da ve
kentin doğudaki giriş-çıkış kapısı olan
Tuzla-Orhanlı’da lojistik bölgeler
önerilmiştir

Hepinize; huzurlu sağlıklı başarılı ve mutlu
bir hafta dilerim. ■

PROF. DR. 
MUSTAFA ILICALI 
mustafa.ilicali@bahcesehir.edu.tr

mustafa.ilicali@ibb.gov.tr
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M
anisa Büyükşehir Belediye Başkanı
Cengiz Ergün, il genelinde 80 yeni
şehir içi otobüsü hizmete sokmak

istediklerini açıkladı. Bunun üzerine Soma’da
toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsü
işletmecileri ile bir araya gelen Manisa
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı
Mümin Deniz, halk otobüsü işletmecilerinin
bundan sonra izlemesi gereken yollar hakkında
bilgilendirmelerde bulundu. Toplu ulaşımı
desteklediklerini belirten Deniz, “Soma’da 18
özel halk otobüsü var. Ayrıca 20 adet
minibüsün 2+1 ortaklığında birleşerek 7,5

metrelik alçak tabanlı, engelli rampası olan ve
ayakta yolcu alabilen “D” plaka tahsisli özel
halk otobüsüne dönüştürülmesi gerekiyor.
Soma şehiriçi toplu taşıma araçları ile birlikte
toplamda 28 adet Özel Halk Otobüsü
işletmecilerinin bireysel taşımacılıktan
çıkarılarak kurumsal bir yapı oluşturulması
gerekiyor” dedi.

Bu dönüşümün 15 Haziran tarihine kadar
gerçekleşmesi gerektiğini belirten Deniz, Soma
ilçe merkezinde toplu taşımacılar tarafından
kurulacak kooperatife üye olunması gerektiğini
dile getirdi. ■

Köylerin de ulaşım sorununu çözmek için

Manisa’ya 80 yeni şehiriçi otobüs 

Cengiz

Ergün
Mamin

Deniz

Empati yaptı ödülü kaptı

Altın Pusula

Ödülü İETT’nin

T
ürkiye Halkla İlişkiler Derneği

(TÜHİD) tarafından düzenlenen

14’üncü Altın Pusula ödülleri

sahiplerini buldu. İETT “Empati Haftası”

uygulaması ile kamu kurumları

kategorisinde ödüle layık görüldü.

1972 yılında kurulan TÜHİD, 14 yıldan
beri Türkiye’nin önde gelen şirket ve
kurumlarını halkla ilişkiler alanında farklı
kategorilerde bir değerlendirmeye tabi tutuyor.
Başvuruları özel bir jüri inceleyerek ödül
almaya hak kazanan kurumları belirliyor.
Türkiye’de halkla ilişkiler sektörünün ilk ve
tek ödül programı olan Altın Pusula’da 13 ana

7 alt kategoride olmak üzere toplam 124 proje
başvuruda bulundu. Projelerden 30'u
ödüllendirildi.

İETT Genel Müdürü Mümin Kahveci,
İETT’nin iletişim ve müşteri hizmetleri
alanında birçok ödül alan bir kurum olduğunu
belirterek, “Köklü bir derneğin bizi ödüle layık
görmesi onur verici. Hizmetlerimizin en güzel
ödülü ise yolcularımızın gülen yüzü.
İstanbulluyu memnun edebildiğimiz oranda
kendimizi mükâfatlandırılmış sayacağız. Bu
ödül yolcularımızla aramızda kurduğumuz
bağın bir işaretidir” dedi. ■

Mevcut Kentkartlar yine kullanılacak

“İzmirim Kart” geliyor

İ
zmir’de toplu ulaşımda kullanılan Kentkart, 1

Haziran’dan itibaren İzmirim Kart’a dönüşecek.

Kullanıcılar açısından sistemde bir değişiklik

olmayacağı için isteyen mevcut Kentkart’ını, isteyen de

yeni alacağı İzmirim Kart’ı kullanacak. Yeni akıllı kartlar,

yakın gelecekte İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin pek çok

hizmetinde de geçerli olacak. 

“Elektronik temassız akıllı kart” hizmeti için 13

Ocak’ta yapılan ihaleyi kazanan Kartek firması ile ESHOT

Genel Müdürlüğü arasında 1 Haziran’dan geçerli olmak

üzere sözleşme imzalandı. Bu yeni dönemin İzmirliler için

sürprizi ise “İzmirim Kart” oldu. Yeni basılacak kartlar

artık “İzmirim Kart” adıyla satışa sunulacak. Mevcut

kartlar ve dolum yapan bayilerde herhangi bir değişiklik

yaşanmayacak. İzmir’deki 90 dakika aktarma sistemi de

aynen devam edecek. 

Yeni akıllı kartlar, yakın bir gelecekte sadece ulaşım

alanında değil, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ücret

topladığı tüm birimlerde de geçerli olacak. Bu konudaki

altyapı hazırlıklarının sürdüğünü belirten ESHOT Genel

Müdürlüğü yetkilileri, daha avantajlı ve daha geniş

kullanım alanını kapsayacak yeni hizmetin İzmirlerin

günlük yaşamını kolaylaştıracağını kaydetti. ■
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İ
ETT, İstanbul ulaşımına
nefes olacak 400 otobüs
daha alıyor. 2012 yılından

bu yana filosuna bin 831 araç
ekleyen İETT, son teknoloji ile
donatılmış 400 yeni otobüsü
filosuna ekleyecek. 

Engelli dostu ve çevreci 

Avrupa’nın en genç
filosuna sahip İETT, tüm
araçlarını engelli erişimine
uygun hale getirmişti. Yeni
alınan araçlar da engelli
erişimine uygun ve çevreci
motora sahip olacak. Yolcunun

güvenliği için bütün
donanımların bulunduğu
araçlarda daha önce alınan
diğer araçlar gibi otomatik
yangın algılama ve söndürme
sistemi var. 

Klimalı ve güvenli

Yolcu güvenliği için araç içi
ve dışında toplam sekiz kamera
ile izlenen otobüslerde
yolcuların rahatlık ve konforu
için her şey düşünüldü.
Yolcular yüksek kapasiteye
sahip klimalar ile yazın ferah ve
serin, kışın ise ev sıcaklığında

bir yolculuk yapacaklar. Yeni
otobüslerin alımının Türk
ekonomisine ve otomotiv
sektörüne de canlılık getirmesi
bekleniyor.

Ses düzeyi de ölçülecek

Özel araçlarda uygulanan
araç ses ölçümü toplu
taşımada dünyada ilk kez İETT
tarafından uygulanacak. Yeni
alınan araçlarda ses yüksekliği
İSO 5128 standardına uygun
olarak yolcu konforu için 80
desibeli geçmeyecek şekilde
ayarlanacak. ■

TOPLAM 6 BİN 330

ARAÇ
Şu an 3 bin 87 akıllı araçla

hizmet veren İETT, Özel Halk

Otobüsleri ve Otobüs AŞ

otobüsleri dâhil edildiğinde 6

bin 330 araçla İstanbul

caddelerinde gidilmedik yer

bırakmıyor.

ENGELLİLERE UYGUN ÇEVRECİ OTOBÜSLER 

İstanbul’a 400 otobüs geliyor
Bir TV programında, bir

dışişleri uzmanı, dış
politikada ahlak

olmayacağını, her devletin kendi
milletini kollayacağını anlattı.
Yani birinin kârı diğerinin zararı
demek. Ben, bu düsturu ancak
yakın zamanda öğrendim. Bu
konu, bilenlerince belki de
yüzyıllardır biliniyor ve dünya
da bu bilgilerle yönetiliyor.

Bunu öğrenmek benim
aklımın erdiği konuları çoğalttı:
ABD, kısa zaman önce vurmayı
planladığı İran ile askeri planlar
yapabilir. İran'ın insani yardım
gemisi Yemen'e yanaşabilir.
Avusturya'da seçim kazanan
aşırı milliyetçiye onay
verilmeyebilir. Mısır'da seçimle
gelen devlet başkanının idamı,
İslam korkusu nedeni ile uygun
karşılanabilir. 2 ayda yıkılacağı
beklenen Suriye iktidarına 5’inci
yılında destek verilebilir. "Artık
ülkeler ne yüzde yüz müttefik;
ne de yüzde yüz düşmandır"
denebilir.

ABD ile Küba görüşmelere
başladı. İkisi arasında; yani
kapitalizm ile komünizm
arasında feribot seferleri geçen
ay başladı. Belki Müslüman
kuzey Afrika ile Hıristiyan güney
Avrupa arasında gemi seferleri
başlayabilir. Ortadoğunun aşiret
devletleri bir gün aynı masaya
oturabilir.

Anladım ki; dış politikada
ulusal çıkar vardır ve bu yolda
her türlü akıl mubahtır. Tabii ki
doğru akıl için de dünya
haritasını doğru okumak şarttır.

* * *
Gazetemizin yayımı

itibarıyla 14 gün sonra genel
seçim var. Tanıtım
konuşmalarında hakim konu,
birtakım rakamlar oldu. Siyasi
partiler ekonomi partilerine
dönüştü. 

Yaşamın motorunun ekonomi
olduğunu kabul ediyorlar,
yıllardan sonra. 

Rakam bilmek çok gerekli,
tabii. 

Ama rakamların gerçekçiliği
de çok gerekli, zira rakamın
anlamı tek. Bana göresi veya
başkasına göresi yok. Mazotun
sadece vergileri 1,82 TL iken
kendisi nasıl daha ucuz olur ki?
Bedava her şeyin bedelini bir
başkasının ödemekte olduğunu
öğrendik. Ama ortaya dökülen
sevimli rakamlar otomotivin iş
barışını bozdu, Geçmiş birkaç
yılın düzeltmesi olan oranı,
gelecek yılın zammı olarak gören
işçilerin saat ücreti halen bile
yüksekte. Ama kimse
anlatamıyor, kimse anlamıyor.
Rakam anlamak da, rakam
anlatmak da, rakam bilmek gibi
önemli!

* * *
Ekonomi haberleri;

İngiltere'de TÜFE 1960 yılından
beri ilk defa eksi oldu, büyük
durgunluk demek. Halbuki aynı
İngiltere'den faiz arttırması
bekleniyordu. İngiliz SPK'sı
bankalara 6 milyar dolarlık ceza
kesti, kur yolsuzluğu yaptıkları
için. ABD hiç büyüyemedi bu yıl.
Faiz arttırmak gecikiyor.

Bize bakarsak, iyi haber aldık
birkaç tane… Sanayi büyümemiz
yüzde 4,6, bankacılık
büyümemiz yüzde 6,7,bankacılık
dönem net kârı yüzde 4,5 ve ülke
büyümemiz yüzde 1,2. 

Bankalarda mevduat
büyümesi yüzde 6, kredi
büyümesi yüzde 6,6, sermaye
yeterliliği yüzde 15,5.

* * *
Gözünün görmediğine

inanma, gözünün tutmadığına
güvenme, gözünün kesmediğini
yapma. Çünkü artık gerçekler
değil algılar, intibalar geçerli! ■

anuray59@gmail.com

Akif
Nuray

Göz Görürse, Tutarsa, Keserse... 
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KARSAN’DAN ÇANKIRI’YA

10 Jest, 8 Atak

T
oplu taşımacılık sistemlerine,
geliştirdiği yenilikçi ürünlerle değer
katmayı amaçlayan Karsan,araç

teslimatlarına devam ediyor. Karsan, 21
Mayıs tarihinde Çankırı’ya 10 adet Karsan
Jest marka minibüs ve sekiz adet Karsan
Atak marka otobüs teslimatı gerçekleştirdi.
Çankırı Belediyesi tarafından düzenlenen
ihaleyi kazanan Metin Merzi Ticaret,
Karsan’dan teslim aldığı Jest ve Atak
araçlarını Özel Halk Otobüsü olarak
Çankırı’da çalıştıracak. 

Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç,
Çankırı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan
Öztürk, Metin Merzi Ticaret’in Kurucusu
Akın Merzi, Karsan Bölge Satış Müdürü
Ercan Şerifoğlu, Karsan Bölge Satış Sonrası
Hizmetler Müdürü Kemal Sibilik ve Karsan
Aydın Otomotiv Satış Müdürü Osman
Aşlakçı’nın katıldığı Teslimat Tören’i 21
Mayıs Perşembe günü Çankırı Belediyesi
önünde gerçekleştirildi. ■

2014’ün lider ürünü

Avenue, büyükşehir

belediyelerinin kentiçi

ulaşım filolarında yerini

almaya devam ediyor.

CNG’li 30 Temsa

Avenue, düzenlenen

törenle Kayseri kentiçi

ulaşım filosuna katıldı.

2
7 Mayıs Çarşamba günü
Kayseri Cumhuriyet
Meydanı’nda

düzenlenen törene
Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, eski
Büyükşehir Belediye Başkanı
ve milletvekili adayı Mehmet
Özhaseki, Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri
Mustafa Yalçın, Genel
Sekreter Yardımcısı Hayri
Naziksoy, Otobüs İşletme
Şube Müdürü Yusuf
Deliktaş, Temsa Genel
Müdürü Dinçer Çelik, Satış
Direktörü Murat Anıl, Yurtiçi
Satış Müdürü Baybars Dağ,
Kamu Satış Müdürü Ayşegül
Gökçe, Kamu Satış Yöneticisi
Mahir Akkuş, Kurumsal
İletişim Müdürü Ebru Ersan,
Temsa Arge ve SSH
çalışanları, Temsa bayisi FSM
Demirbaş Otomotiv Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa

Demirbaş ve çok sayıda
davetli katıldı.  

Kayseri ulaşımında yer

almak gurur verici 

Programda ilk konuşmayı
yapan Temsa Genel Müdürü
Dinçer Çelik, toplu ulaşımda
yaşanan dönüşümde
Kayseri’nin örnek bir il

olduğunu vurgulayarak,
“Ülkemiz her anlamda
gelişiyor ve büyüyor. Toplu
ulaşımda da her kent artık
modern bir yapıda hizmet
verme uğraşı içinde. Toplu
ulaşım bir dönüşüm yaşıyor
artık. Kayseri bu dönüşümü
en önce başaran iller
arasında yer alıyor. Biz de
bugün Türkiye’nin yerli
otobüs üretici şirketi Temsa
olarak, Kayseri’nin kentiçi
toplu ulaşım filosuna 30
CNG’li Avenue aracımızın
katılmasının mutluluğunu
yaşıyoruz. Kayseri’nin toplu
ulaşımında yer almak aynı
zamanda bizler için ayrı bir
gurur. Çünkü Kayseri
Büyükşehir Belediyesi toplu
ulaşımda birçok ödül
kazanan ve birçok belediyeye
çalışma şekli ile de örnek
olan bir kurum. Toplu
taşımaya yönelik verilen en
anlamlı ödüllerden biri
herhalde verimlilik ödülüdür.
Kayseri Büyükşehir
Belediyesi bu ödüle de sahip
bir kurum. Aynı zamanda
toplu taşımayı tamamen
özelleştiren ve dolmuş
sistemini Türkiye’de sona
erdiren tek il Kayseri.
Büyükşehir Belediyesi ve özel
halk otobüsçüler tek bir
hedef olarak müşteri
memnuniyetinde
birleşmişler. Biz de bu
hedefin başarıldığını gören
ve bundan mutluluk duyan
bir markayız” dedi. 

Kayseri’ye 30 CNG’li

Avenue hayırlı olsun  

Kentiçi ulaşımda 2014’ün
en çok tercih edilen aracın
Avenue olduğunu belirten
Dinçer Çelik, Toplu taşımada
ilklerin şehri Kayseri’nin bir
özelliği de çevreci özelliği.
Ulaşım filosuna ilk CNG’li
araçları alan kentte Kayseri.
Ülkemiz için örnek kent olan
Kayseri’nin ulaşım filosunda
şimdi 30 CNG’li Avenue
aracımız katılıyor. Avenue,
İstanbul, İzmir, Bursa,
Adana, Mersin, Van,
Malatya’nın ardından şimdi

Kayseri yollarına kalite ve
konfor düzeyi ile ayrıcalık
katacak. Avenue
araçlarımızın Büyükşehir
Belediyesi’ne ve Kayseri
halkına hayırlı olmasını
diliyor. Sayın Başkan ve
ekibine bizlere verdikleri
destek için teşekkür
ediyorum” diye konuştu.     

Birçok şehrin hayal

edemediği gelişme

Kayseri de oldu 

Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa
Çelik yağmur altında
gerçekleştirdiği
konuşmasında, " Kentiçi
toplu taşımada Kayseri
Büyükşehir Belediyesi hala
birçok şehrin hayal bile
edemediği atılımları
gerçekleştirdi. Dolmuşları ilk
kaldıran kent oldu. Gelirleri
ortak bir havuzda toplayıp
kayıt altına alan ilk belediye
olduk. Yılbaşından beri
aldığımız otobüs sayısı 77’ye
ulaştı. 30 adet doğalgazlı
çevreci Temsa aracı filomuza
kattık. 30 adette raylı sistem
aracını yılın sonuna doğru
hizmete alacağız.” dedi. 

Toplu taşıma işi bir

bilimdir 

Eski Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki
de, bugün alınan otobüslerin
Kayseri halkına kazasız
belasız hizmet vermesini
dilediklerini belirterek, “Tüm
dünyada tüm şehirlerin en
önemli sorunu trafik.
Herkesin uzlaştığı nokta
toplu taşımaya önem
verilmesi. Toplu taşıma işi bir
bilimdir. Biz de bunu yıllar
içinde planlayarak ulaşım
konusunda çalışmalar yaptık.
Dolmuşları ilk kaldıran
belediye Kayseri oldu.
Otobüs ve raylı sistemde
gelirler havuzda toplanıyor.
Herkes bu sistemden
memnun. Kayseri
ulaşımındaki gelişim devam
edecek” dedi. ■

Kayseri ulaşımına CNG’li 30 Temsa Avenue katıldı 

Programa katılan protokolün otobüsleri

incelemesinin ardından Başkan Çelik ve

belediye yetkilileri eşliğinde şehir turu

konvoyu yapıldı.

Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik

tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı

Mustafa Çelik'e bir teşekkür plaketi ile

maket otobüs ve anahtar hediye edildi.

Mustafa

Çelik

Mehmet

Özhaseki

Dinçer

Çelik

Türkiye’nin tüm otobüs

kaptan şoförlerine özel

derneği, "Kaptanlar

Kulübü Derneği" adıyla

kuruldu. Derneğin

kurucuları; hayata

geçirdiği projeleriyle

sektörümüzün çok

yakından tanıdığı Ekrem

Özcan ve Yrd. Doç. Dr.

Kemal Karayormuk.

K
aptanlar Kulübü, TOGİ
(Türkiye Otobüsçüleri
Geliştirme ve İyileştirme),

otobüs kaptanlığı bölüm
kuruluşu, Türkiye Otobüs
İşletmeciliği kitabının yazılması
gibi projelerle sektörün
yakından tanıdığı Ekrem Özcan
ve Otobüs Kaptanlığı Bölüm
Başkanı, TOBB Karayolu Yolcu
Taşımacılığı Sektör Meclisi
Akademik Danışmanı Yrd. Doç.
Dr. Kemal Karayormuk, tüm
otobüs kaptanlarına özel derneği
hayata geçirdi. 20 Mayıs 2015’te
kurulan derneğin Genel
Başkanlığını Kemal Karayormuk
üstlendi, Ekrem Özcan da Genel
Koordinatörlüğü'nü yürütecek. 

Özcan ve Karayormuk,
Kaptanlar Kulübü Derneği'nin ana
hedefini, "Derneğin amacı,
hayatları yollarda geçen
kaptanlarımıza; hak ettikleri
değerin verilmesini sağlamak,
kişisel gelişimlerine katkıda
bulunmak, sosyal hayatlarını
zenginleştirmek" olarak
açıkladılar. Derneğin faaliyetleriyle
ilgili olarak da, "ülkemizin tüm
kaptanlarıyla günümüz teknolojik
imkanları da kullanarak her an
iletişimde olacağız. Ayın kaptanı,
yılın kaptanı seçimleri yaparak,
kaptanlarımızı hem gündeme
taşıyacağız hem de hak ettikleri
değeri vermeye çalışacağız. Eğitim
bilincinin artırılmasına yönelik
firmalarımızla, belediyelerimizle
temasta olacağız. Sosyal

hayatlarını zenginleştirmeye
yönelik de çeşitli etkinlikler
gerçekleştireceğiz. Bu çalışmaların
ilk ve en önemli adımı olan
derneği hayata geçirmiş olduk"
dediler. ■

SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞME

Kaptanlar Kulübü
Derneği'nin kurulmasıyla ilgili
olarak sektörde 40 yıldan fazla
süredir kaptan şoförlük yapan
Bekir Kayıhan, "Nihayet biz
kaptanlara özel bir derneğin
kurulmuş olması çok
sevindirici. Dernekle birlikte
kaptanların hak ettikleri
değere ulaşacaklarını
düşünüyorum. Emeği geçen
Ekrem Bey'e ve Kemal Bey'e
teşekkürlerimi iletiyorum.
Başta ben olmak üzere,
kadirşinas meslektaşlarım
kaptanlarımızın derneklerine
sahip çıkacaklarına ve
ellerinden gelen tüm desteği
vereceklerine eminim" dedi.

■ Erkan YILMAZ

Başkan Mustafa Çelik ile tanışıklığımız

otobüs sektörüne Bilet Otomasyon

Sistemi’ni sunduğu yıllara dayanıyor.

Başkan Çelik, otobüs sektörünün içinden

gelen bir Büyükşehir Belediye Başkanı.

ERKAN

YILMAZ

ERKAN

YILMAZ

C
umhurbaşkanı Erdoğan,
İstanbul'da esnafa hitap etti.
Servis şoförlerinin açtığı 'ver

plakayı, bırakalım sigarayı' yazılı
pankartı gören Erdoğan, ''Doğru
söyleyin, sigarayı bırakmaya var
mısınız?” Cumhurbaşkanı, şoförlerden
söz aldıktan sonra Büyükşehir Belediye
Başkanı’na konu ile ilgilenmesi talimatı
verdi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkar Odaları
Birliği'nin (İSTESOB) düzenlediği
servisçi esnafın da katıldığı Türkiye
Esnaf Buluşması, Sinan Erdem Spor
Salonunda Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 25 Mayıs
günü yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, servis
şoförlerinin açtığı 'ver plakayı, bırakalım
sigarayı' yazılı pankartı görünce, ''Doğru
söyleyin, sigarayı bırakmaya var
mısınız?” diye sordu. Salondan coşkulu
katkı sözü gelince, “Sizden bu konuda
bu sözü aldıktan sonra ben şimdi
Büyükşehir Belediye Başkanı'ma
diyorum ki, hadi bakalım bununla ilgili

olarak adımı da siz atacaksınız. Hayırlı
olsun'' dedi.

Doğru söyleyin, sigarayı

bırakmaya var mısınız?

Pankartları değerlendiren
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir pankart
daha gördüm. Fakat o enteresan. Ne
diyor orada da “Verin plakayı, bırakalım
sigarayı” diyor. Doğru söyleyin, sigarayı
bırakmaya var mısınız? Ben,
biliyorsunuz, bu noktada Yeşilaycıyım.
Ve sizden bu konuda bu sözü aldıktan
sonra ben şimdi Büyükşehir Belediye
Başkanı'ma diyorum ki, hadi bakalım
bununla ilgili olarak adımı da siz
atacaksınız. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigaranın
sağlığa zararını açıklarken, “Şimdi sigara
bırakılacak ya buradan öyle şey
kazanacağız ki, evde yengem de rahat
edecek. Çünkü onlar pasif içici.
Büyükşehir Belediye Başkanımız da
‘tamam’ dedi, biz de adımı atacağız”
dedi. ■

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Servisçilere plaka müjdesi

Recep

Tayyip

Erdoğan

Hamza

Öztürk

Tüm otobüs kaptan şoförlerinin özel derneği 

"Kaptanlar Kulübü Derneği"

kuruldu 

Yrd. Doç. Dr.
Kemal

Karayormuk

Ekrem

Özcan
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MP Turizm 5
Prestij Süper
Deluxe aldı 
2014’ün en çok tercih edilen

aracı Prestij Super Deluxe,

2015 yılında da taşımacıların

gözdesi olmaya devam

ediyor. Turizm ve personel

taşımacılığında faaliyet

gösteren MP Turizm, filosuna

5 Prestij Super Deluxe aldı.

Firma 40 adet Prestij yatırımı

daha planlıyor.

Araçların teslimi Temsa Bölge Satış
Yöneticisi Sonat Demirci
tarafından MP Turizm firma

sahipleri Nadir Bodur ve Zafer Öztürk’e
Antoto Otomotiv’in İstanbul
merkezinde yapıldı.  

27 yıldır turizm ve personel
taşımacılığı alanında faaliyet
gösterdiklerini vurgulayan MP Turizm
firma sahiplerinden Nadir Bodur,
“Filomuzda 150’yi aşkın aracın yüzde
70’ini Temsa marka araçlar oluşturuyor.
Bu yıl ikinci parti olarak 5 adet Prestij
aracı filomuza katmış bulunuyoruz. İş
planımıza göre 40 adetlik bir Prestij
yatırım hedefimiz daha var” dedi.  

İşletme avantajları Temsa

yatırımına yöneltti 

Temsa araç yatırımlarında en
önemli etkenin düşük yakıt tüketimi
olduğunu belirten Nadir Bodur,
“Gerçekten kullandığımız araçlarda
yaptığımız incelemelerde en düşük
yakıt tüketimine Temsa araçların sahip
olduğunu gördük.  Bunun yanı sıra
bakım sürelerinin uzun süreli olması,
araçların sık sık arıza vermemesi bizi
çok memnun eden unsurlar oldu. Şunu
da özellikle belirtmem gerekiyor ki,
Temsa Yurtiçi Satış Müdürü Baybars
Dağ, Bölge Satış Yöneticisi Sonat
Demirci’nin her süreçte yakın ilgisi ve
desteğini gördük. Bayi Antoto Otomotiv
ve Çavuşoğlu Otomotiv ile uzun
yıllardır çalışıyoruz ve bayilerin de bize
verdiği desteklerden çok memnunuz”
diye konuştu.  

Her süreçte yanındayız 

Temsa Bölge Satış Yöneticisi Sonat
Demirci de, yaptığı açıklamada MP
Turizm’in filosunun büyük bölümünü
Temsa marka araçların oluşturduğunu
belirterek, “MP Turizm işletme
maliyetlerini en iyi ölçümlemesini
yapan ve bu süreçte araç tercihini
belirleyen bir firma. Bu
ölçümlemelerde en iyi sonuçları
Temsa’dan aldığını görerek yeni
yatırımlarda da tercihi Temsa oluyor.
Biz her süreçte MP Turizm’in dün
olduğu gibi yarında yanında olmaya
devam edeceğiz. Prestij araçların
firmaya bol kazanç getirmesini ve
hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum”
dedi. ■

Fez Turizm’in
tercihi 51
koltuklu Safir
oldu 
Turizm taşımacılarının tercihi

Safir olmaya devam ediyor.

Temsa bayisi Antoto Otomotiv,

Fez Turizm firmasına 12

metrelik 51 koltuklu Safir satışı

gerçekleştirdi. 

Araçlar Temsa Bölge Satış
Yöneticisi Sonat Demirci
tarafından Fez Turizm firma

sahibi Ekrem Usta ve Baş Şoför
Çağlayan Kaya’ya Antoto Otomotiv’in
İstanbul merkezinde teslim edildi. 

15 araçlık bir filo 

22 yıldır turizm taşımacılığı
alanında hizmet verdiklerini belirten
Fez Turizm firma sahibi Ekrem Usta,
“1993 yılında Fez Travel adıyla seyahat
acentesini kurarak turizm alanında
faaliyete başladım daha sonra kendi
seyahat acentemin taşımacılığını
gerçekleştirmek için de Fez Turizm
Taşımacılık şirketini kurdum. Her yıl
kendi iş ihtiyacıma göre araç
yatırımını gerçekleştiriyorum. Yılın iki
ayına göre değil, 12 aylık bir süreçte
hizmet veren acente ve taşımacıyım.

Filomda 15 adetlik bir araç parkı
bulunuyor. Elimdeki Safir araçları
takasa vererek 51 koltuklu 12 metrelik
yeni Safir yatırımında bulundum”
dedi. 

Temsa Safir tercihindeki

etkenler 

Temsa Safir tercihindeki en
önemli etkenleri düşük yakıt tüketimi,
satış sonrası hizmet sonrasındaki
kalite ile düşük bakım maliyetleri
olarak açıklayan Ekrem Usta, “Tabi
önemli bir etkende takas imkanlarının
sağlanması ve bu süreçte bana
sunulan hızlı çözümler Safir tercihinde
önemli etkenler arasında yer aldı”
dedi. 

Taşımacılara hızlı çözümler 

Temsa Bölge Satış Yöneticisi Sonat
Demirci de yaptığı açıklamada, Safir
araçların firmaların işletme sürecinde
istediği ekonomikliği sağladığı için
öncelikli tercihi olduğuna dikkat
çekerek, “Turizm taşımacılarına iş
ortağı anlayışıyla hızlı çözümler
sunuyoruz. Onlarla sadece araç satış
sürecinde değil, sonrasındaki
süreçlerde de beraber yürüyoruz. Fez
Turizm firma sahibi Sayın Ekrem Usta,
hem turizm taşımacısı hem seyahat
acentesi sahibi olarak işini titizlikle
yapan, kaliteli hizmet sürecine büyük
önem veren bir kişi. Onun Temsa Safir
yatırım tercihi bizim içinde çok
önemli. Yeni araçların Fez Turizm’e
bol kazanç getirmesini ve hayırlı,
uğurlu olmasını diliyorum” dedi. ■

Temsa’nın 41 koltuklu

2+1 Safir VIP aracı

firmaların gözdesi

olmaya devam ediyor.

Yılda taşıdığı 2 milyonun

üzerinde yolcu ile

sektörün şampiyonlar

liginde yer alan Balıkesir

Uludağ Turizm, filosunu

Safir VIP araçlarla

büyütüyor. İlk etapta 5

Safir VIP alan firma 10

araçlık bir yatırım daha

yapacak. 

Balıkesir Uludağ Turizm
firmasına 5 Safir VIP
düzenlenen törenle teslim

edildi. Araçları Temsa Bölge

Satış Yöneticisi İrfan Özsevim,
firmanın 3. Kuşak temsilcisi
olan Tağmaç Şengören’e teslim
etti. 1973 yılında kurulan
Balıkesir Uludağ Turizm’in 100
özmal araca sahip olduğunu
belirten Tağmaç Şengören,
özmal araç yatırımı ile
büyümeye önem verdiklerini
söyledi: “Son 5 yıldır hep bu
çizgide temkinli ve emin
adımlarla ilerliyoruz.
Kontrolsüz büyümenin
firmalara yaşattığı zorlukları çok
iyi görüyoruz. Tabiî ki bizim
kurumsal kimliğimize uyan
bireysel taşımacı
arkadaşlarımızı aramıza
katıyoruz. Şu an filomuzda 25
kiralık otobüste bulunuyor. Bu
yaz sezonunda bu rakamı 140’a
kadar çıkartabiliriz.”  

10 yıl sonra Safir yatırımı 

Filolarında 20 adet Temsa
Prestij bulunduğunu ancak Safir
araç yatırımını ise en son 2005
yılında yaptıklarını belirten
Şengören, “10 yıl sonra Temsa
Safir ile tekrar buluştuk. Bu
kadar uzun bir aradan sonra
Temsa tercihimizdeki en önemli
etken ise yolcularımızın 2+1
otobüslerdeki yüksek konfor ve
rahatlık beklentisi, bizimde
işletme sürecindeki avantajlar
oldu. Filomuzda kiralık olarak

bulunan Safir VIP aracının bir
ay boyunca işletim sürecini
takip ettik. Yolcularımıza araçla
ilgili düşüncelerini sorduk. Bu
süreçte hem düşük yakıt
tüketimi hem de yolcularımızın
yaşadığı memnuniyet bizi Safir
yatırımına yöneltti. 5 adet Safir
VIP aracı özmal olarak filomuza
kattık. Yine 2+1 koltuklu Safir
VIP olmak üzere toplam 10 adet
daha Safir alacağız. Daha sonra
ise filomuzdaki Safir sayısını
artırmayı da planlıyoruz. Temsa
yöneticilerinin bize gösterdiği
yakın ilgi ve destekten de çok
mutlu olduk. Bu işbirliği uzun
yıllar devam edecek
düşüncesindeyiz” dedi. 

Sektörün şampiyon

ligindeyiz  

2014 yılında 2 milyon 200
bin civarında yolcu taşıdıklarını
belirten Şengören, 2015
hedefinin 2 milyon 500 bin
olduğunu belirtti: Taşıdığımız
yolcu sayısı ile sektörün süper
liginde yer alıyoruz. Yerel bir
firma gibi gözüksek bile, yerel
firma ölçeğinin çok üzerinde bir
yapıya ulaştık. Günde 170 sefer
düzenliyoruz. Bu yazın 200’e
çıkıyor. 500’e yakın çalışanımız
var. 19 ile hizmet veriyoruz.
400’ü aşkın bilet satış noktamız
bulunuyor. Bu yıl yeni hat
açmak yerine mevcut
hatlarımızdaki sefer sayısını
artırıp, bazı hatlarda da ekspres
seferler koymayı planlıyoruz.

2+1 Safir VIP araçlarımızı daha
çok İzmir-İstanbul hattında ve
500-600 km’yi aşmayan hatlara
koyacağız ” diye konuştu. 

5 Safir aldı, 10 daha alacak 

Temsa Bölge Satış
Yöneticisi İrfan Özsevim,
Balıkesir Uludağ firmasının
şehirlerarası yolcu
taşımacılığının ilk 10 firması
arasında yer aldığını belirterek,
“42 yıllık geçmişi bulunan
Balıkesir Uludağ’ı aslında ulusal
ölçekte bir firma olarak
tanımlamak gerekiyor. Sayın
Tağmaç Şengören ile bir araya
geldiğimizde ve beklentilerini
öğrendiğimizde onların
ihtiyaçlarına en iyi çözümün
Safir olacağını gördük. Safir VIP
2+1 koltuk düzenindeki 41
kişilik kapasitesi ile firmaların
kazancına kazanç katarken,
işletme sürecinde firma
sahiplerinin yüzünü
güldürüyor. Balıkesir Uludağ en
son 10 yıl önce Safir yatırımı
yapmış. Bu süreçte Prestij
yatırımı olmuş ama Safir
olmamış. Şimdi filoda Safir’ler
yerini alıyor. 10 adet daha
Safir’in anlaşmasını yapacağız.
Bu sayının kısa sürede
artacağına da inanıyoruz. Bu
işbirliğinden çok memnunuz.
Yeni araçların Balıkesir Uludağ
Turizm’e hayırlı olmasını ve bol
kazanç sağlamasını diliyorum”
dedi. ■

Balıkesir Uludağ 5 Safir VIP aldı
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Mustafa
Yıldırım
TOF Tüm Otobüsçüler 
Federasyonu Genel Başkanı

Bölgesel 
otobüsçülüğe 

doğru

TOFED Genel Kuruluna Sayın
Cumhurbaşkanımızın katılımı ayrı bir
heyecan yarattı. Sektörün beklentisinin

gerçekleşmesi ise aynı oranda değildi. Beklenti
şuydu: Biz sektör mensupları olarak bir ödül
verilmesini bekliyorduk ama bu toplantı bunun
yeri değildi. Sayın Cumhurbaşkanından
makama kabul edip isteklerimizi bildirmek
üzere görüşme talebinde bulunduk; buna da
“hayır” demedi. 

Talebimiz 
Ulaştırma sistemleri içinde karayolunda

devlet yok, havayolunda, demiryolunda ve
denizyolunda var. Onlarla ilgili regülasyon,
tamamen taşıma sistemini koruyan bir anlayış
ile yapılırken karayoluna negatif ayrımcılık
yapılmasıdır. Esas üzerinde durmamız gereken
bu. Sonuç bildirgesinde ifade edilen konular
bizim beklentilerimizdir. Sayın
Cumhurbaşkanımız randevu verdiğinde, gidip
bunları konuşacağız. 

Ulaşımda köklü değişim
Türkiye’de ulaşım talepleri konjonktürel

olarak değişim gösteriyor. Sağlanan imkanlar,
ulaştırma sistemlerindeki gelişmeler ve
demiryolu, havayolu özellikle çok hızlı
gelişiyor. Türkiye, gelişen ülkeler arasında
ulaştırma yatırımlarını en fazla yapan
ülkelerden biri. Havaalanı sayımız 55’e çıktı.
Ordu-Giresun havaalanı, yakında Rize-Artvin
havaalanı, Doğu’da, Güneydoğu’da açılan
havaalanları. ‘Her insan 100 km’den bir
havaalanına erişecek’ deniliyor.  Bu 200 km’de
bir havaalanı olacak demektir. Bu da 90
havaalanına denk geliyor. 

Uzun yol otobüsçülüğü tükeniyor
Her zaman altını çizerek söylediğim bir

şey var. Türkiye’de, otobüs işletmeciliği devlet
tarafından göz ardı edilmemeli. Ulaştırma
politikalarında, tanımlayıcı unsur olduğu
dikkate alınarak, yapılandırılmalı. Bölgesel
otobüsçülük yapmamız lazım artık, uzun yol
otobüsçülüğü giderek tükeniyor. Görünen köy
kılavuz istemez. Son 15 yılda Türkiye’de uzun
yol otobüsçülüğü beş kat azaldı. Özellikle
uçağın olduğu bölgelerde otobüs işletmeciliği
dip yaptı. Bir taraftan Türkiye’nin ulaşım
taleplerinin karşılanması gerekiyor.
Otobüsçülük uzun hatlarda nostaljik olarak
devam eder. Azalır, azalmaya devam eder. Kısa
mesafelerde artar. Demek ki, Türkiye
otobüsçülüğünün geleceği büyükşehirlerin
merkezinden yakın çevrelerine taşımacılıkta;
bu da 300 km demektir.

Kalitemizi kimse inkar etmiyor
Biz bu işi çok iyi yapıyoruz, kimse inkar

edemez. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu çok
güzel ifade ettiler. Koltuklarında televizyon
seyredilen, konforlu yollarda gidilen bir ülkede
yaşıyoruz artık. Mesafeler kısaldı, hızımız arttı,
güvenliğimiz arttı. Kaldı ki bizim kazaya
karışma oranımız Türkiye standartlarının çok
altında. Eğitimli ve sorumlu insan
çalıştırmanın, tedbir almanın sonuçları bunlar. 

Bütünleşik plan
Otobüsle yolcu taşımacılığı alternatiftir,

ekonomiktir ve tamamlayıcıdır. Sayın
Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ülkeyi
yönetmekten sorumlu olan herkese bunu
anlatmalıyız. Çünkü uçaklar, trenler belirli bir
güzergah dışına çıkamazlar, belli noktalara
taşıma yaparlar. Yolcuların taleplerini
karşılamak için Türkiye otobüs işletmeciliğini
yeniden şekillendirip mevzuatını da ona göre
düzenlemesi gerekir. Ulaştırma sistemlerini
birbirleri ile entegre edecek yine
otobüsçülüktür. Onun için bütünleşik plan
yapılmalıdır. Bütünleşik Ulaştırma Master Planı
Türkiye’nin olmazsa olmazıdır. Ulaştırma
sistemleri tümden gelen anlayış ile yönetilmeli
ve tüme giden şekilde de yapılandırılmalı.
Yani, altyapı tesisleri bu çerçevede
oluşturulmalı. 

Türkiye ulaşımını daha hızlı, daha
ekonomik, daha güvenli, daha kapasite
kullanımını artıran bir anlayış ile yapması
lazım. Şehirler bu planın birer parçası olarak
görülmeli, lego gibi işlenmeli. Bu gerçeklerden
hareketle, ulaşımda verimlilik kavramının
inovasyonun mutlaka dikkate alınması lazım.
İnovasyon anlamında en fazla ihtiyaç duyulan
alan ulaşım. Müthiş değişimler, dönüşümler
dünya değişiyor, ulaşım talepleri değişiyor. 

Ulaşım kültürü yaratmak lazım
Bir de Türkiye’nin nüfus hareketliği artıyor.

Milyonlarca öğrenci, bir yerden bir yere gidip
geliyor. Ulaşım master planı homojen bir kültür
yaratmak için de lazım. Bir de bu gençlerin
gidecekleri yerlere en ekonomik şekilde
gidecek düzenlemelerin yapılması lazım. Bu
düzenlemeler yol yapımı için de, otogar yapımı
için de, güzergah belirlenmesi için de elzem.

2023 vizyonu
2015 yılının ikinci yarısında bir Ulaşım

Şurası planlanmazsa, değil 2023 vizyonunu
2050 vizyonunu bile yakalamayız bu şartlar
altında. Bütünleşik Ulaşım Master Planı
yapılmalı ve atılan her adım, yapılan her
yatırım bu planın bir parçası olmalıdır.

Herkese iyi haftalar…  ■

zeki.donmez@tasimadunyasi.com

Dr. Zeki
Dönmez
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Bugün, otobüslerimiz de 12 yıl
öncesinden çok daha modern
ve konforlu bir hale geldi.
Ulaşımdaki rekabet ortamı
otobüs sektörüne olumsuz
değil, tam tersine olumlu
yansıdı. 2005'te 163 bin olan
otobüs sayımız, geçen yıl 211
bini geçti.

C
umhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Türkiye Otobüsçüler
Federasyonu 6. Genel

Kurulu’na katıldı. Ankara
Söğütözü’nde düzenlenen törende,
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye
Otobüsçüler Federasyonu’nun Genel
Kurulu vesilesiyle bir arada
bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile
getirerek, genel kurulun otobüsçü
esnafına, ülkemize ve milletimize
hayırlar getirmesini temenni etti.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı
Erdoğan, tüm otobüs sahiplerine,
şoförlere ve yardımcı personele
selamlarını ileterek “Allah hayırlı,
kazasız belasız yolculuklar, bol
kazançlar nasip etsin” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Federasyon Genel Başkanlığını iki
dönemdir yürüten Mehmet Erdoğan’ı
da kutlayarak, çalışmalarında
başarılar diledi: “Şu anda karşınızda
sadece bir Cumhurbaşkanı olarak
değil, aynı zamanda, gençliğinde 7 yıl
boyunca İETT’de çalışmış, otobüsçü
kardeşlerimle iç içe olmuş biri olarak
bulunuyorum. Siyasi hayatımın da
önemli bölümünü il il, ilçe ilçe
dolaşarak geçirdim. Her fırsatta şoför
kardeşlerimle birlikte olmaya
çalıştığımın en yakın şahidi
sizlersiniz. Bu sebeple, ister şehir
içinde, ister uzun yolda direksiyon
başında olsun; tüm şoför
kardeşlerimizin dertlerini,
sıkıntılarını, sorunlarını az çok
biliyorum. Şoförlük meşakkatli bir
meslek, otobüs işletmeciliği gerçekten
zor bir uğraş… Büyüyen, güçlenen,
kalkınan Türkiye’de, tüm sektörler
gibi, otobüs işletmeciliği de gelişti,
dönüştü. İnşallah 2023 hedeflerimize
ulaştığımızda, otobüs işletmelerimiz
de, bu sektörden ekmek yiyen tüm
kardeşlerimiz de, çok daha ileri bir
seviyeye ulaşacaklar.”

Sevenleri sizler
birleştiriyorsunuz

Otobüsçülerin işlerinin gereği
olarak ülkenin her köşesine gittiğini,
bu seyahatler sırasında her kesimden
insanla iletişim kurduklarını belirten
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunun için
milletimizin dertlerini, sıkıntılarını
kederlerini en iyi şoförlerimiz bilir.
Aynı şekilde milletimizin sevinçlerine,
neşelerine, mutluluklarına da en fazla
onlar ortak olur. Hatta zaman zaman
bazı şoförlerimizin adeta aileler
oluşturduklarını da biliriz.
Otobüsçülük, sadece yolları değil aynı
zamanda kalpleri, umutları, sevgileri
de arşınlamaktır. Sevenleri sizler
birleştiriyorsunuz. Kalplere gönüllere
sizler köprüler kuruyorsunuz. İş için,
eğitim için yola düşen insanları sizler
menzillerine ulaştırıyorsunuz.
Mesleğiniz her birinizi birer insan
sarrafı haline getiriyor. İnsanların
yüzlerinden sevinçlerini, hüzünlerini,
hayallerini okuyabiliyorsunuz. Ekmek
kavgasını alnının teriyle çalışıp
çoluğunun çocuğunun nafakasını
çıkarmayı benim direksiyon sallayan
kardeşim çok iyi bilir. Bu yüzden
Türkiye'nin gerçek halini, gerçek
durumunu en iyi tuzu kurular değil,
şoförler bilir. Yolların dili olsa da
anlatsa diyeceğim ama biliyorum ki
yollar değilse de siz yaşananları gayet
iyi biliyorsunuz” diye konuştu.

12 yıl önce eziyetti 

Şehirlerarası yollarda 12 yıl önce
seyahat etmenin eziyet olduğunu
hatırlatan Cumhurbaşkanı, şunları
söyledi: “Daha da geriye gidecek
olursak eziyet olmaktan öte felaketti.
Örneğin ben, bir Karadenizliyim,
Rizeliyim. Burunlu otobüslerle
Armelit Dağı'na tırmanırken aşağıya
bakamazdık. Allah göstermesin, acaba
bu virajı alabilecek mi? Çünkü yan
yana iki otobüsün geçmesi mümkün
değildi. Birisi duracak, öbürü gelip
geçecek, ondan sonra o yola devam
edecek. Şimdi nerelerden nereye
geldik. Niye? Dağlar deldik. Bu dağları
delmek suretiyle, sağ olsun Binali
kardeşimle o meşakkatli yolları
dağları delerek aştık. Şimdi tünellerle,
viyadüklerle tüm buralar aşılmak
suretiyle tüm şoförlerimizin bu uzun
yolculukları kolay kılındı.”

En güzeline sahip olsun diye…

Türkiye'nin 2002'de 6 bin 100 km
bölünmüş yolu olduğunu hatırlatan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 senede
ise bunun üzerine 17 bin 600 km
bölünmüş yol ilave ettiklerini belirtti.
Konuşmasında, ''79 senede 6 bin 100
km, 12 senede 17 bin 600 km
bölünmüş yol. Biz iktidarı
devraldığımızda sadece 6 ilimiz
bölünmüş yollarla birbirine
bağlıyken, bugün toplam 75 ilimiz
bölünmüş yollarla bağlı hale geldi''
diyen Erdoğan, her insanın bir cihan
olduğunu, bu anlayışla insanın en
güzeline, en kalitelisine sahip olması
için var güçleriyle çalıştıklarını
söyledi.

Yıllık 16 milyar lira tasarruf 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık
yollarda güvenle, huzur içinde
seyahat edilebiliyor. Bölünmüş yollar
sayesinde yakıt ve iş gücünden yıllık
16 milyar liraya yakın tasarruf
sağlandı. Bu müthiş bir şey. 2005'te
ülkemizde 11 milyon 145 bin araç
vardı. Bugün bu rakam 19 milyonu
bulmak üzere. Yollardaki araç sayısı
böyle artmasına rağmen; yaralanmalı,
ölümlü ve maddi hasarlı kaza
sayılarında yüzde 60'lara varan
azalma oldu. Bütün bunlar insana
verdiğimiz değerin göstergesidir” dedi.

Otobüsçülere tehdit değil 
“Tek rakibim Türk Hava Yolları”

sözünü hatırlatan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, bu sözün artık “Tek rakibim
Türk Hava Yolları ve hızlı tren” şekline
dönüştürme zamanının geldiğini
söyledi. Havayolu ve demiryolu
ulaşımının gelişmesinin otobüsçüler
için asla bir tehdit olmadığını
vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Ulaştırma sektörü kendi içinde ne
kadar çeşitlenip, ne derece gelişirse
bundan sektörün tüm unsurları
payını alır” dedi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, 2002'de Türkiye'de 26 olan
havalimanı sayısının 55'e
yükseldiğine dikkati çekerek,
havayolu yolcu sayısının da 34
milyondan 166 milyona çıktığına
işaret etti.

Ulaşımdaki rekabet 
Bir zamanlar Türkiye'de hızlı

trenin, sadece Avrupa'ya gidenlerin
gördüğü bir ulaşım aracı olduğunu
kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan,
''Türkiye'de böyle bir şey yoktu.
Banliyö türü şeyler vardı. Şu anda bin
213 kilometre hızlı tren hattımız var
ve buna sürekli yenileri ekleniyor.
Bugün otobüslerimiz de 12 yıl
öncesinden çok daha modern ve
konforlu bir hale geldi. Ulaşımdaki
rekabet ortamı otobüs sektörüne

olumsuz değil, tam tersine olumlu
yönde yansıdı. 2005'te 163 bin olan
otobüs sayımız, geçen yıl 211 bini
geçti'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Türkiye'nin milli gelirindeki artış ve
refah seviyesindeki yükselişin, diğer
tüm sektörlerle beraber otobüsçüleri
de olumlu şekilde etkilediğine işaret
etti. Eski Türkiye'de farklı bir manzara
olduğunu, banka, emekli maaşı, ilaç
kuyruklarında bekleyen insanların
zorunlu haller dışında seyahat
yapamadığını anlatan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıldır
korunan istikrar ve güven ortamı
sayesinde vatandaşların ülkenin her
yerine gidebildiğini kaydetti.

Film izleyerek yolculuk 

Programda yaptığı konuşmada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün kara
trenin tahta koltuklarına mahkûm
edilen insanımız, bugün son model
otobüslerde filmini seyrederek,
müziğini dinleyerek, internetini
kullanarak her türlü yiyecek, içecek
imkânı ile seyahat edebiliyor, bu hale
geldik. Bölünmüş yollar, tüneller
sayesinde yolculuklar eziyet olmaktan
çıkıp keyif haline dönüştü.
Türkiye'nin geleceğinden umutlu
olmak için bundan daha güzel bir
manzara olabilir mi" dedi. ■

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOFED Genel Kurulu’nda sektöre seslendi: 

Rekabet otobüsçüye yaradı 
Türkiye Otobüsçüler
Federasyonu (TOFED) 6.
Olağan Genel Kurulu’nu
Ankara’da Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ve Eski
Ulaştırma Bakanı Binali
Yıldırım’ın katılımı ile 28 Mayıs
Perşembe günü Anadolu
Hotel’de gerçekleştirdi. Tek
aday olan Mehmet Erdoğan,
yeniden TOFED Başkanı seçildi.
Genel Kurulda tüzük
değişikliğine de gidildi,
seçimlerin 3 yılda bir yapılması
kararlaştırıldı.

A
çılış konuşması yapan TOFED
Başkanı Mehmet Erdoğan,
Genel Kurula katılan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a ilgi ve destekleri için
teşekkür etti. AK Parti hükümeti
döneminde duble yollar, muayene
istasyonlarının özelleştirilmesi,
hurda araçların trafikten çekilmesi
ve yol kenarı denetim istasyonlarının
artırılması ile karayolu taşıma
sektörünün büyüdüğünü ve
geliştiğini dile getiren Mehmet
Erdoğan, “Altıncı Genel Kurulumuza
katıldığınız için sizlere
şükranlarımızı sunuyoruz. TOFED’i
kuran Başkanımız Galip Öztürk’ün,
altını çizdiği gibi, bütün taşıma
sistemlerini entegre ederek büyüme
trendimizi sürdürebiliriz. Hava ve
demiryolu taşımacılığını
otobüsçülükle bir bütün olarak
değerlendirmeliyiz. Yılda 250 milyon
yolcuyu, geçen dört yılda 1 milyar
yolcuyu ülkenin dört bir yanına
güvenle taşıdık. Şehirlerarası
taşımada son teknolojiyle üretilen ve
toplu taşıma aracı olan D1 belgeli
otobüslerle seyahat edilmesi teşvik

edilmelidir. Küçüldüğü ve yok
olduğu zannedilen bir sektörün
Türkiye ile beraber büyümeye
devam ettiğini, otobüs üreten
firmalarımızın otobüs üretim
sayılarının ve kalitelerinin artması ile
görüyoruz” diye konuştu.

12 bin otobüsten 100 bin
otobüse 

2000’li yıllarda sektörün tarifeli
ve tarifesiz 550 firma ve 12 bin
civarında otobüsle hizmet
verdiklerini belirten Erdoğan,
sektörün geldiği noktayı rakamlarla
paylaştı: “Bugün D1 belgeli tarifeli
taşımacılıkta 349 firma 8 bin
otobüsle; D2 belgeli turizm
taşımacılığında bin 760 firma ve 38
bin otobüsle; B1 belgeli uluslararası
tarifeli taşımacılıkta 67 firma bin 357
otobüsle; D4 belgeli 100 km hattında
yolcu taşımacılığı yapan 43 bin

otobüs olmak üzere toplamda 100
bin otobüsle ülkemizin büyümesine
katkıda bulunduğumuzu, ifade
etmekten gurur duyuyoruz.” 

Türkiye otobüs üretim üssü 

Türkiye’nin otobüs üretim üssü
haline geldiğini, kaliteli ve modern
otobüsler üretildiğini vurgulayan
Erdoğan, “Dünyanın en iyi otobüs
işletmeciliği bizler tarafından
yapılıyor. Buradan hareketle sizlerin
onayı ile IPRU, 17 ülkenin katılımı ile
kuruldu. TOSEV de yüzlerce
yüksekokul öğrencisine burslar
vererek sektörün gelişimine katkı
sağlıyor. Ülkemizin 2023 vizyonunda
yer alan üçüncü köprü ve Körfez
geçişi projeleri tamamlandığında,
karayolu yolcu taşımacılığı ve
sektörümüz, yeni bir ivme
kazanacaktır. Bu projeler için başta
size ve emeği geçen herkese çok

teşekkür ediyoruz. Biz ülkemize
güveniyoruz, size güveniyoruz.
Ülkemiz için çok önemli seçimlerin
arefesinde genel kurulumuzu
onurlandırmanız bizi gerçekten
mutlu etti” dedi.

Yetki belgesi ve akaryakıt sözü 
TOFED’in belge konusunda

yetkilendirilmesi gerektiğini
vurgulayan Mehmet Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yetki
belgesi ve yakıt konusunda söz
aldığını belirtti:
“Cumhurbaşkanımız, yakın bir
zamanda, sektör temsilcilerinin bir
kısmını davet edecek. Yetki belgesi
konusunda Özel Kalem Müdürü
Mustafa Varank’a talimat vereceğini
söyledi. Ben, Cumhurbaşkanımıza;
ÖTV iadesi ve mazot fiyatları ile ilgili
kendilerini rahatsız etmek
istemediğimizi, bunun yerine Shell
taşıt kartının yüzde 4’e düşen
indirim oranlarının artırılarak, ÖTV
indirimi yerine kart çerçevesinde bir
uygulama yapılarak sektöre akaryakıt
indirimi sağlanabileceğini ifade
ettim. Kendisi bunu
düzenleyeceklerinin sözünü verdi.” 

Layıkı ile temsil edeceğim 
Duygusal bir gün yaşadığını dile

getiren Mehmet Erdoğan, “Hepiniz
adına heyacanlıyım. Buraya gelen
herkese çok teşekkür ediyorum.
Elimizden geldiği kadar sizlere yakın
olmaya çalıştık. Önümüzdeki 3 yılda
sizleri layıkıyla temsil edeceğim” dedi. ■

Seçimler 3 yılda bir yapılacak
TOFED Genel Kurulunda

tüzük değişikliği yapılarak
seçimlerin 3 yılda bir yapılması
kararı alındı. 

TOFED Genel Başkanı Mehmet Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
üzerinde duble yolların bulunduğu bir resim hediye etti.

TOFED Başkanı Mehmet Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın TOFED’in belge konusunda yetkilendirilmesine sıcak
baktığını ve konu ile ilgili Özel Kalem Müdürü Mustafa Varank’a
talimat vereceğini söyledi. 

Cumhurbaşkanımızdan 

Yetki devri sözünü aldım 

Anadolu Isuzu Satış Pazarlama Direktörü Fatih Tamay,
Satış Müdürü Tunç Karabulut, Satış Şefi Onur Çetinkaya,
Bölge satış Yöneticileri Murat Küçük, Ferhat Sancaklı,
Otobüs Satış Sorumlusu Ersin Sarıaslan.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış ve
Pazarlama Müdürü Burak Tarım’a
desteklerinden dolayı TOFED Genel
Başkanı Mehmet Erdoğan plaket verdi.

Temsa Otobüs Satış Direktörü Murat Anıl’a
plaketini TOFED Genel Başkan Yardımcısı Ali
Çıkkan takdim etti.

Otokar Otobüs Satış Yöneticisi Murat
Torun’a plaketini TOFED Genel Sekreteri
Mevlüt İlgin sundu.

Brisa Servis Yöneticisi Tuğrul
Karadeniz’e plaketini TOFED YK Üyesi
Bülent Yıldız verdi.

Mercedes-Benz Türk, Temsa,
Otokar araçlarını sergilediler.
Mercedes-Benz Türk, Temsa,
Otokar araçlarını sergilediler.

Lojistik merkez
olmak...

Gazete olarak siyasetle işimiz yok. Hiç kimse
ve hiçbir konu için bu kuralımızı çiğnemeyiz.
Konu ulaştırma olunca, iş değişir. CHP’nin

gündeme getirdiği “Merkez Türkiye” projesi de
ulaştırma ve lojistikle ilgisi nedeniyle bizi
ilgilendiriyor. 

Önce isim…
Dünya düz zannedilirken merkezi aranmıştır.

Şimdi kimse Dünyanın merkezini aramıyor, ama
Dünya üzerinde bazı şeylerin merkezi olma iddiaları
hep var. Bu nedenle merkez iddiaları yeni değil.
Bugüne kadar gazetemizde belki yüzden fazla kez
ülkemizin lojistik merkez olma fikirleri yer aldı. 

Fark ne?
Lojistiğe önem verenler sıkça belirli bölgelerde

lojistik amaçlı merkezler diyebileceğimiz “lojistik
köyler” hayal etmiş ve önermişlerdir. Bunlardan
yapılmakta olanlar da var. Yenisi ise artık köy değil,
kent. Yani ölçek olarak çok daha büyük. Bir de
anlamı anlaşılmayan “köykent” var tabii. 

Uluslararası lojistik merkez
İddiaya göre, uzak noktalardaki hammaddeler,

montaj parçaları, yedek parçalar hatta yarı veya tam
mamuller üreticilerince önceden getirilip kurulacak
merkezde depolanacaklar. İhtiyaç halinde buradan
kısa sürede istenen noktalara ulaştırılacaklar. Bu, çok
akıllıca gözüküyor. Burada soru, üreticilerin burada
depolamaya ikna olup olmayacaklarıdır. 

Sadece lojistik mi?
Önerilen merkezde lojistiğin yanı sıra sanayi,

Ar-Ge/inovasyon/eğitim gibi teknolojik faaliyetlerin
olacağı belirtiliyor. Böyle olunca büyük bir alan ve
istihdam söz konusu… Bu insanların ikameti de
düşünülünce büyük bir şehir oluşuyor. Bunun için
de gümrük uygulanmayan depolama ve küçük
imalat/montaj faaliyetleri için bir Serbest Bölge ile
gümrük ve diğer kuralların aynen geçerli olacağı
normal şehir bölgesi yer alacak gibi… 

Şehir ihtiyacı
Böyle bir şehre olan ihtiyaç mevcut bir şehrin

dönüştürülmesi, mevcut bir şehre ek yapılması gibi
yöntemlerle de karşılanabilir. Ancak mevcut büyük
şehirlerin daha da büyümesinin önlenmesi,
kalkınmanın başka alanlara yayılması gibi ihtiyaçlar
düşünülünce yeni bir şehir gerekliliği ortaya çıkıyor. 

Yeri neresi?
Projede yeri açıklanmıyor. Bence doğru… Yeri

açıklanmış olsaydı projeden çok, yeri konuşulurdu.
Şimdi proje konuşuluyor; bir de yer seçenekleri…
Anlaşıldığı kadarıyla, orta veya ortanın biraz
doğusundaki Anadolu düşünülüyor proje için… 

Deniz gerek mi?
Bazıları lojistik merkezin denizsiz

olamayacağını söylüyor, ki haklı yanları da var.
Ancak ülkemizin durumuna bakmak gerekiyor.
Mersin Anamur’dan Çanakkale Küçükkuyu’ya kadar
olan turizm bölgesi düşünülmemeli. Bunun dışında
Marmara, Karadeniz ve Doğu Akdeniz var. Marmara
zaten can çekişiyor. Karadeniz, Boğaz trafik yükünü
arttırır, üstelik taşıma maliyetlerini de yükseltir. Doğu
Akdeniz’de ise kullanılmayan deniz kıyısı zaten yok.
Mersin veya İskenderun’a ek yük uygun değil. O
zaman, geriye karada uygun yer kalıyor. 

Yeri değerlendirmesi
Öyle bir yerin seçiminde ulaşım, arsa, inşaat,

iklim (sıcaklık, yağış, rüzgar…) ve yaşam koşulları
gibi pek çok faktör dikkate alınmak zorunda.
Önyargılı olmak istemem, ama böyle olunca
seçenekler azalıyor. Ne kadar Doğu, o kadar iyi
demek hoş gelse de, projenin başarı şansını riske
sokar. Böyle olunca, geriye Orta Anadolu kalıyor. 

Orta Anadolu’da neresi?
Gelen ve giden malların taşınmasında büyük

ölçüde Akdeniz’in kullanılacağı düşünüldüğünde,
güneydeki limanlara yakın bölgeler avantajlı oluyor.
Tabii ki Kuzey limanlarına da iş düşecek. Tüm
faktörlerle birlikte düşünüldüğünde Konya,
Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir illeri ve bunlar
arasındaki yerler cazip görünüyor. Mevcut imkanlar
da düşünüldüğünde Aksaray’ın güneyindeki alanlar
öne çıkabilir. Tabii ki bu karar ayrıntılı analiz
gerektirir. Bu bölgenin coğrafi konumu yanında
yaşam koşulları da yeterlidir veya iyileştirilebilir.
Anada, Mersin, Konya, Kayseri hatta Ankara,
Antalya gibi gelişmiş yerleşimlere yakınlık avantajdır.
Çeşitli turizm avantajları da vardır. 

Bu proje yeter mi?
Ülkemizin mevcut orta gelir tuzağından

kurtulabilmesi için atak gerekiyor. Bu, kazançlı
yatırımlar ile katma değeri yüksek sanayilerle olmalı.
Bir proje buna yetmez, ama çok önemlidir. Zaten
her şey bu, diyen yok. Diğer sanayi ve Ar-Ge
çabaları ile birlikte sonuç alınabilir. Bu nedenle
siyasi sahiplik tartışması bırakılıp bu projenin ulusal
önemi tartışılmalı, iyileştirilmesi gerekiyorsa bu
yapılmalı, gecikmeden nihai karar verilip ülke
projesi olanak hayata geçirilmesine başlanmalıdır.
Yine diğer sanayi faaliyetleri yanında, ulusal ve
uluslararası nitelikteki daha küçük ölçekli ulaştırma
projeleri de bununla uyumlu olarak sürdürülmelidir. 

Bu projeye katılmayanlara da saygı duyulmalı,
ancak onların da alternatif önerileri istenmelidir. ■
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“Trafikte her an,
sorumlu davran!”
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Herhangi bir görüşmede, kişiden
kendini anlatması istendiğinde,
zorlanır ve başkalarının gözünden

Bir anlatım yöntemini seçer. Bu kendisi
hakkında tarafsız olamayacağı ve bu
nedenle inandırıcılığının zayıf kalacağı
endişesi ile fazla konuşmak istemediği veya
alçak gönüllülük olarak algılanabilir. Ancak,
gerçekte durum, çoğu kez kişinin kendisini
iyi tanımaması ve doğru ifade yeteneğine
sahip olmamasından kaynaklanır.

Aynı şekilde çoğu insan birisiyle
tanıştırıldığında karşısındaki insanın ismini
daha birinci dakikada unutur. Hele, aynı
anda birkaç kişiyle tanıştırıldığı zaman
aklında pek azının ismi kalır. Bunun sebebi
de kişinin kendini fazla önemsemesidir.
Başkalarıyla tanıştığında kendisinin nasıl
göründüğünün telaşıyla karşısındakine
dikkatini veremez. Bu durum bir topluluğa
konuşma yapanlar için daha vahim bir hal
alır.

İnsanın kendini ifade etmesinde ikinci
büyük engel de, kişinin sahip olduğu
bilgilerin tümünü anlatmaya çalışmasıdır. Bu
yüzden bazı insanların çok konuşması, ama
aynı ölçüde anlaşılamamasının nedeni
budur. Çok konuşmakla, iyi anlaşılmak farklı
şeylerdir. Bazıları da konuşmalarına kattıkları
teknik terimler ve yabancı sözcükler ile
kendilerini daha üstün bir yere
konumladıklarını zannederek, anlaşılmaz ve
de itici olurlar. 

İnsanlara yukardan bakarak iletişim
kurmaya çalışmak boşuna bir uğraştır. Hiç
kimse kendisini küçük gören, buyurgan bir
edayla konuşan insanı dinlemek istemez. İyi
bir iletişim kurmak insanların kalplerine,
vicdanlarına, sağduyularına hitap etmek ve
saygılı olmaktan geçer.

İnsanın amacı, kendisini ortaya koymak,
ne kadar çok bildiğini sergilemek değil de
konuştuğu insanlara kendi duygu ve
düşüncelerini anlatmak olursa, iletişim dili
ve davranışı kendiliğinden düzelir. İnsanın
aklındakileri anlatabilmesi için
karşısındakinin hem bilgi düzeyini hem de
ruh halini anlaması gerekir. 

Hepimiz, mantıklı olmak konusunda ne
kadar tutarlı ve sağlam bir yol izlersek o
kadar etkili olacağımızı düşüncesiyle özel
ilişkiler ve iş hayatında sıklıkla bu yolu
kullanıyoruz. Gerçekte, başkalarının
düşünce ve davranışlarında değişiklikler
yapmak hiç de kolay değildir. Bir insanın
görüşünü mantıkla değiştirmeye çalışmak,
karşı taraftaki kişinin görüşünü daha da
sağlamlaştırır. İnsan önemli bir konuda fikri
değiştirirse kendini zayıf ve kimliksiz kalmış
hissedeceği için kendi görüşüne daha fazla
sarılır. İkna etmeye çalışan insan, mantık
yolunu izledikçe arzu ettiği amaçtan
uzaklaşır. 

İnsanları ikna etmek, onları harekete
geçirmek için özel ilişkilerimizde ve iş
hayatımızda öykü anlatma çok etkili bir
yoldur.  Ağzımızdan çıkan büyük sözler,
anlaşılması zor kavramlar, teknik laflar,
istatistikler yerine, günlük hayattan alıntılar,
hayatın içinden benzetmeler, kişisel
deneyimler, her konuyu çok daha anlaşılır
kılar. Hepimiz doğal, dostça konuşan,
gündelik dil kullanan kişilerle daha çabuk
ve daha rahat bir iletişim içine gireriz.

Kendini doğru tanımlayan, açık ve
dürüst bir şekilde ifade eden, anlatımda
doğru sözcükler kullanarak değerini
azaltmayan ya da abartmayan kişiler, iş ve
sosyal ilişkilerde çok daha başarılı, mutlu,
huzurlu ve güvenli olacaktır. ■

İstanbul Taşımacılar Birliği

Derneği (İSTAB) Başkanı Ali

Bayraktaroğlu, Danıştay’ın yol

belgesi ile ilgili verdiği servis

taşımacılarını mağduriyetten

kurtaracak kararı da üyelerle

paylaştı. Bayraktaroğlu,

“Danıştay, kararında yol

belgeleriyle ilgili doğru bir

karar verdi. Danıştay’ın kararı,

‘ticari aracın yakın bir

zamanda yani bu bir yıl da

olabilir, yol belgesi varsa, bu

işle iştigal ediyorsa, bu aracı

siz korsan diye 60 gün

bağlayamazsınız, trafikten

men edemezsiniz’ diyor” dedi.

İSTAB, 21 Mayıs Perşembe günü,
Hilton Kozyatağı Oteli’nde Fiat
bayisi Ary Otomotiv

sponsorluğunda, üyeleri ve
çalışanların sektörel gelişimlerine
yönelik, ‘Müşteri İlişkileri ve Hizmet
Kalitesi’ konulu eğitim toplantısı
düzenledi. Toplantıya İSTAB Başkanı
Ali Bayraktaroğlu ve üyeler ile Fiat
İthal Hafif Ticari Araçlar Satış
Geliştirme Müdürü İlhan Yılmaz,
Fiat Ary Otomotiv Satış Müdürü
Ersin Gemici, Satış Müdür
Yardımcısı Gökhan Güneş katıldılar. 

İBB’ye sunulacak rapor hazır 

İSTAB Başkanı Ali Bayraktaroğlu,
plaka tahdidi konusunda diğer illeri
analiz ettiklerini, önümüzdeki
günlerde hazırladıkları dosyayı
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş’a
sunacaklarını söyledi: “5 ay önce
yaptığımız plaka tahdidi konulu
zümre toplantımızın ardından, diğer
illeri analiz ederek bir rapor
hazırladık. Seçimlerden önce, Sayın
Topbaş ile bir araya gelip bu konuyu
anlatmak istiyoruz. Ulaştırma
Bakanlığı ve Başbakan’a
sunacağımız dosyayı da hazırladık.
Biz tahdit konusunda bir yola çıktık;
olumlu, olumsuz yolumuza devam
edeceğiz. Konu ile ilgili gelişmeleri
de üyelerimizle paylaşacağız.” 

26 yaş için hukuki mücadele 

Bayraktaroğlu, okul servis
şoförlerine getirilen 26 yaş kararı ile
ilgili İSTAB olarak hukuki bir
mücadele başlattıklarını belirterek,
“Yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili
çalışmalarımız sürüyor” diye
konuştu.

Yakıt maliyeti önemli 

Enerji Piyasası Denetleme
Kurulu’nun (EPDK), bayilerin
akaryakıt indirimlerine taraf
olamayacağı kararını yorumlayan
Bayraktaroğlu, “İSTAB’ın ve
firmalarımızın yakıt tarafından
gelecek finansa ihtiyacı var. İSTAB
olarak hepimizin akaryakıttaki
gelirini savunmak adına
başvurumuzu yaptık ve süreci takip
ediyoruz” dedi.

Eğitim hayatın her yerinde

olmalı

Eğitimi önemseyen bir başkan
olduğunu dile getiren Bayraktaroğlu,
“TARDER ve İTO Akademi ile eğitim
ve danışmanlık anlaşmaları yaptık.
Eğitim, hayatımızın her yerinde
olmalı. Öğrenmenin yaşının
olmadığını düşünüyorum. Özellikle
benim başkanlık dönemimde
eğitime çok önem verdiğimi sanırım

herkes artık gözlemleyebiliyor. Bu
eğitimi Ary Otomotiv ve Fiat Oto ile
birlikte gerçekleştiriyoruz. Eğitime
vermiş oldukları destek ve
sponsorluktan dolayı kendilerine
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Danıştay’ın kararı 

Başkan Bayraktaroğlu, toplantı
esnasında Danıştay’ın yol belgesi ile
ilgili verdiği servisçileri
mağduriyetten kurtaracak kararı da
üyeler ile paylaştı: “Araç
bağlanmaları ile ilgili
problemlerimiz vardı. Taksici
arkadaşlarımızın kendilerini koruma
adına çıkardıkları yasa nedeni ile
korsan ilan edilmiştik. Neredeyse
aracı bağlanmayan yoktu. Bu
nedenle sözleşmelerimiz geç
kalıyordu. Danıştay, yol belgeleri ile
ilgili doğru bir karar verdi.
Danıştay’ın kararı, ‘ticari aracın
yakın bir zamanda, yani bu bir yıl da
olabilir, yol belgesi varsa, bu işle
iştigal ediyorsa, bu aracı siz korsan
diye 60 gün bağlayamazsınız,
trafikten men edemezsiniz’ diyor.
Bizim her platformda
savunduğumuz buydu.” 

Kurumsal Danışman Ayla
Şimşek, ‘Müşteri İlişkileri ve Hizmet
Kalitesi’ konulu eğitim konferansı
verdi.

Servisçiye yol belgesi müjdesi 
‘Müşteri İlişkileri ve Hizmet Kalitesi’ eğitim toplantısında

Ali Bayraktaroğlu

İSTAB’a teşekkür 

Fiat İthal Hafif Ticari Araçlar
Satış Geliştirme Müdürü İlhan
Yılmaz, İSTAB üyeleri ile bir arada
olmaktan dolayı mutlu olduklarını
belirterek, “Sizlerin bu işi nasıl
zorluklarla yürüttüğünüzü biliyoruz.
Sizler için yakıt tüketiminin kritik
olduğunu düşünüyorum. Bu
nedenle sizlere ikinci eldeki değeri,
kalitesi ve yakıt tüketimindeki
avantajı ile Fiat Ducato araçlarımızı
özel fiyatlarlarla sunuyoruz. Fiat
Ducato 2010 yılında Avrupa’da
beşinci sırada iken, 2014 yılının sonu
itibari ile Avrupa’da birinci sıraya
oturmuş durumda. 2015 yılının ilk 4
ayına baktığımız zaman Fiat Ducato,
Avrupa’da benzer araçlar arasında
birinci sıradaki yerini koruyor”
ifadelerini kullandı.

Yılmaz’ın konuşmasının
ardından yapılan çekilişte İSTAB
üyeleri Serdar Küçükay, Erol Uyanık
ve Tayfun Tunçer’e Samsun Galaxy
telefon hediye edildi.

Günün anısına İSTAB Başkanı
Ali Bayraktaroğlu, Fiat İthal Hafif
Ticari Araçlar Satış Geliştirme
Müdürü İlhan Yılmaz’a plaket
takdim etti. ■

İstanbul Umum Servis Aracı

İşletmecileri Esnaf

Odası’nın (İSAROD) bu yıl

6’ncısını düzenlediği

geleneksel birlik ve

dayanışma pikniği 23 Mayıs

Cumartesi günü Maslak

Fatih Ormanları’nda

gerçekleştirildi.

Geleneksel piknik
organizasyonuna
İstanbullu yüzlerce

servisçi katıldı. Karsan, etkinlik
kapsamında Bursa’da üretimini
gerçekleştirdiği Hyundai marka
H350 ve minibüs modeli Jest’i,
bayisi Gürsözler Otomotiv ile
tanıttı. Anadolu Isuzu, bayisi
Çetaş ile Novo ve D-Max
ürünleriyle etkinlikte yer aldı.
Doğuş Otomotiv’in
distribütörlüğünü yürüttüğü
Volkswagen bayi General Oto,
Crafter aracını tanıttı. Fiat,
Ducato ürününü servisçilerle
buluştururken; Smartvay, iç
dizaynı yapılmış Fiat,
Volkswagen ve Ford araçlarla
etkinlikte yer aldı. Etkinlikle
Continental de lastik ürünlerini
tanıttı. 

Servisçiler sergilenen
araçlara yoğun ilgi gösterdi.
Piknik ziyaretçileri arasında,
MHP İstanbul milletvekili
adayları da vardı. Piknik alanında
mehteran takımının çaldığı
marşlar şarkılarla halay çeken,

horon tepen servisçiler büyük
coşku ile eğlendiler. 

İSAROD, servisçilik alanında
25 yıldır hizmet veren üyelerine
birer plaket ile onurlandırdı.
Ayrıca sponsor şirketlere birer
plaket sunup desteklerinden
dolayı teşekkür etti. ■

Servisçiler, İSAROD’un pikniğinde buluştu… 

Eskişehir Servis Araçları

İşletmecileri Odası Başkanı

Taşkın Tırpan, Bursa Servis

Aracı İşletmecileri ve Halk

Otobüsçüleri Odası Başkanı

Sadi Aydın, İSAROD Başkanı

Hamza Öztürk’e servisçilik

alanında 25’inci yılı

doldurmasına yönelik

plaketini sundular. 
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1964 yılından bu yana Didim'de

ulaşım ve taşımacılık hizmet

veren SS 18 no.lu Didim

Seyahat Motorlu Taşıyıcılar

Kooperatifi, filosunu

güçlendirerek, güzergah ağını

genişletiyor.

Kuruluşundan itibaren Söke ve
Aydın güzergahında, 2005
yılından itibaren İzmir

güzergahında, 2013 yılından itibaren
de Denizli-Ankara güzergahında
taşımacılık hizmeti veren Didim
Seyahat, İstanbul seferlerini de
başlattı. 

Didim'den yolculara güvenli ve
konforlu seyahatle ulaşım imkanı
sağlayan Didim Seyahat, İstanbul
seferlerinin başlangıcı dolayısıyla
açılış ve kutlama töreni düzenledi.
Didim Otogarında düzenlenen törene
Didim Kaymakamı İskender Yönden,
oda başkanları, belediye meclisi
üyeleri, siyasi parti temsilcileri,
turizmciler, Didim Seyahat
Kooperatifi kurucu başkanları,
kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve
davetliler katıldı. Didim Seyahat
Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Cengiz
ile kooperatif ortakları tarafından
karşılanan davetlilere ikramlarda
bulunuldu.

Konfor ve güvenlik

Didim Seyahat'in İstanbul
seferlerinin başlangıcı dolayısıyla
düzenlenen açılış ve kutlama
töreninde konuşan Didim Seyahat
Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Cengiz,
Didim Seyahat olarak firma
tarihlerindeki çok önemli bir
başarının ve aşamanın gururunu hep
birlikte yaşadıklarını söyledi. 

Didim Seyahat'in İstanbul
seferlerine tarihinde ilk kez
başladığını belirten Savaş Cengiz,
binlerce yıllık bir kültürün üzerine
kurulu olan Didim'in öz varlığından
çıkmış olan Didim Seyahat'in dünya
medeniyetindeki en önemli

merkezlerden biri olan İstanbul ile
Didim arasında taşıyacağı yolcularla
köprü olacağını ifade ederek, "Didim
Seyahat Ailesi olarak kendimizi
önemli bir parçası olarak gördüğümüz
Didim'in dışarıya açılan yüzü olarak
başlangıçtan beri değerli
yolcularımızın konforunu ve
güvenliğini ön planda tuttuk.
Kendimize verdiğimiz bu
sorumluluğun bilinciyle ve Didim'i
yeni kulvarlarda çok daha güçlü ve
etkin şekilde temsil edebilme
amacıyla Didim Seyahat'i sürekli
olarak geliştirmek için çalıştık" dedi.

Didim Seyahat ailesi büyüyor

Didim ile ülkenin diğer yöreleri
arasında sağlam köprüler oluşturmak
için 2013 yılı Mayıs ayında başlattıkları
Ankara seferlerinin üzerinden iki yıl
geçtiğini ve yine bir Mayıs ayında bu
kez de İstanbul seferlerini
başlattıklarını kaydeden Cengiz,
"Didim Seyahat ailesi sürekli büyüyor.
Ekibimize yeni katılan
arkadaşlarımızla, araçlarımızla ve
seferlerine başladığımız bu yeni
güzergah sayesinde henüz görmeyen
dostlarımızı İstanbul'a, Boğaz'a,

dünyanın en eski alışveriş merkezi
olan Kapalıçarşı'ya, Sultanahmet'e,
Ayasofya'ya götüreceğiz. 20 milyon
İstanbulluyu da Didim'e, “Mavi
Gökyüzünün Altındaki En Güzel
Yeryüzüne” taşıyacağız. İstanbul
seferlerimiz herkese hayırlı uğurlu
olsun, Allah kazasız belasız yolculuklar
nasip eylesin" şeklinde konuştu. 

Açılış töreni

Konuşmaların ardından
Didim Merkez Cami imamı
Mehmet Beyaz'ın okuduğu
dua sonrası açılış kurdelesi
kesildi. Kaymakam İskender
Yönden ile davetliler, açılış
sonrası Didim Seyahat'in
konuklarına sunduğu
"Didim Keyif" adı verilen
2+1 Mercedes-Benz
Tourismo otobüsünü inceledi. Açılış
töreninde Didim Valiler Ortaokulu

halk oyunları ekibi de gösteriler
sundu.

Şehirlerarası otobüs sektöründe 20

yıldır hizmet veren Lüks Ereğli,

filosunu 6 Travego 15 S ile

güçlendirdi. Filosundaki araçların

tamamı Mercedes’ten oluşan firma,

bu alımla araç sayısını 26’ya

çıkarttı. 

15 Mayıs Cuma günü, Has Otomotiv
Hadımköy Showroom’unda
gerçekleşen teslimat törenine; Lüks

Ereğli Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Kaya, Genel Müdür Salih Helimoğlu,

Danışman Banu Namlı, Mercedes-Benz
Türk Otobüs Filo Satış Kısım Müdürü
Burak Batumlu, Busstore Kısım Müdürü
Haluk Burçin Akı, Has Otomotiv İcra
Kurulu Üyesi Mustafa Sarıgül, Otobüs Satış
Müdürü Soner Balaban katıldı. 

Değişmeyen tercih 

Lüks Ereğli Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Kaya, şirketin kurulduğu 1996
yılından itibaren Mercedes-Benz Türk’ü
tercih ettiklerini söyledi. Mercedes’in
ikinci el değerinin yüksek olduğunu
kaydeden Kaya, “Filomuzu yeni araçlarla
güçlendirmek istiyorduk. Mercedes
kendini dünyaca kabul ettirmiş bir firma.
Mercedes ile işbirliğimiz sürecek” dedi.

1 milyon yolcu hedefi

Kaya, 2015 yılının ilk 4 ayında 350 bin
yolcu taşıdıklarını yıl sonu hedeflerinin 1
milyon yolcuya ulaşmak olduğunu
belirterek, “Ereğli halkına iyi bir taşıma
hizmeti verdiğimizi düşünüyoruz. Araç
parkımızdaki yenilik Ereğli halkının bizden
memnun olmasını sağlıyor” dedi. 

Kaliteye hizmet ediyoruz

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış
Kısım Müdürü Burak Batumlu, teslimatta
emeği geçen Has Otomotiv’e teşekkür
ederek, “Ereğli iki senede bir araç
yenilemesi yapan önemli bir ilçe firması.

Bu, o bölgedeki halka verilen hizmetin
kaliteli olduğunu gösteriyor. Biz de bunun
parçası olduğumuz için gurur duyuyoruz.
Bu teslimatın hayırlı uğurlu olmasını
diliyorum” dedi.

2016 öncesi önemli yatırım

Has Otomotiv İcra Kurulu Üyesi
Mustafa Sarıgül ise uzun yıllara dayanan
dostluğun alışveriş ile pekiştirilmesinin
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sarıgül,
“Lüks Ereğli, 2016 yılında piyasa sürülecek
olan yeni Travego öncesi önemli bir
yatırım yaptı” dedi. ■
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Lüks Ereğli Turizm 6 Travego aldı

Aker Turizm’e 7 Tourismo
15 Mayıs Cuma günü Mercedes-

Benz Türk Pazarlama Merkezi’nde
gerçekleşen teslimat törenine Aker

Otobüs İşletmesi Yönetim Kurulu Üyesi
Emre Ak, Mali İşler Müdürü Taner
Pektok, Mercedes-Benz Türk Otobüs
Filo Satış Kısım Müdürü Burak Batumlu,
Has Otomotiv İcra Kurulu Üyesi Mustafa
Sarıgül, Otobüs Satış Müdürü Soner
Balaban, Mercedes-Benz Finansman
Türk Otobüs Satış Finansman Müdürü

Uğur Erdinç ve Turizm Filo Danışmanı
Taylan Özyiğit katıldı.

Mercedes’in filodaki ağırlığı arttı 

İstanbul’da 1968 yılından beri
turizm ve personel taşımacılığı hizmeti
verdiklerini dile getiren Aker Turizm
Otobüs İşletmesi Yönetim Kurulu Üyesi
Emre Ak, “Filomuzda 110 özmal araç
bulunuyor. Mercedes, turizm ve

personel taşımacılığında bizim için çok
önemli bir rolü yerine getiriyor.
Yaptığımız yatırımlardan sonra
filomuzdaki ağırlıklı tek marka Mercedes
oldu. Bugünkü yatırım, planladığımız
büyük yatırımın ilk ayağı oldu. Bundan
sonraki yatırımız da da Tourismo’yu
tercih edeceğiz” dedi.

Taşımacılığa adanmış… 

Has Otomotiv İcra Kurulu Üyesi
Mustafa Sarıgül, Aker Turizm ile uzun
yıllardan beri işbirliği içinde olduklarını
belirterek, “Ben otobüs sektörüne 1980
yılında ilk adım attığımda ilk Halil Aker
Bey’i tanıdım. Aker, kendini bu işe
adamış bir yapı. Bugün de onun ikinci
kuşağı ile bir aradayız. Gençler öyle bir
kültürden geldikleri için bu işi bilerek ve
severek yapıyorlar. Halil Bey’e çeşitli
vesilelerle ürün sattım. Şimdi de ikinci
kuşak ile işbirliği yapmaktan
memnunum. Bu teslimatın Aker
Turizm’e hayırlı olmasını diliyorum”
diye konuştu.

Biz bir aileyiz… 

Mercedes Benz Türk Otobüs Filo
Satış Kısım Müdürü Burak Batumlu,

Aker Turizm ile diğer müşteriler ile
olduğu gibi bir aile olduklarının altını
çizerek, “Bugünkü teslimat bizim için
çok önemliydi. Yıllara dayalı ilişki bu
dönem işbirliğine dönüştü. Ak ailesini
sektördeki tecrübelerinden
faydalanıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Euro 6 motor öncesi Aker turizmin
yaptığı yatırımın zamanlama açısından
önemli olduğunu kaydeden Batumlu,
satışı gerçekleştiren Has Otomotiv’e ve

Mercedes-Benz Finansman’a teşekkür etti. 

Araca karar verin, gerisi bizim…

Mercedes-Benz Finansman Türk
Otobüs Satış Finansman Müdürü Uğur
Erdinç, teslimatın hayırlı olmasını
diledi: “Daha önce finansmanı
konuşurken bugün sigortayı da
konuşmaya başladık. Biz müşteriye siz
araca karar verin, biz finansmanını,
sigortayı, bakımını verelim diyoruz.” ■

Has Otomotiv’den

Didim Seyahat, İstanbul yolunda

20 milyon İstanbulluyu Didim'e, “Mavi Gökyüzünün Altındaki En Güzel Yeryüzüne” taşıyacağız...

Has Otomotiv’den

Savaş Cengiz
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Lojistik
ARUSDER’de 
Burhan Fırat
dönemi

Araç ve Araç Üstü Ekipman Üreticileri
Birliği Derneği (ARÜSDER), Olağan
Genel Kurul toplantısı Ankara Ticaret

Odası Congresium Uluslararası Kongre ve
Sergi Sarayında yapıldı. 

Genel kurula tek aday olarak katılan
Burhan Fırat, Avrupa Birliği ile birlikte

yürütülecek
projelerinin
olduğunu, kamu
kurumları ile
sürdürülen iyi
ilişkilerin kendi
dönemlerinde de
sürdürülerek,
sektörün
sorunlarının
etkin şekilde
çözülmeye
çalışılacağını belirtti. Fırat, yönetimi
devraldığı arkadaşlarına çalışmaları için
teşekkür etti. ■

ARÜSDER Yönetim Kurulu; Burhan Fırat,
Musa Ertunç, Murat Başarır, Osman Uslu ve
Yaşar Kılıç’tan oluştu.

CEVA Global’in sağlık sektörü
lojistiğini yürütecek 

Turhan Özen
işbaşında 

Dünyanın önde
gelen tedarik
zinciri yönetim

şirketi CEVA Global,
Balkanlar, Orta Doğu
ve Afrika’da İş
Geliştirmeden Sorumlu
Başkan Yardımcısı olan
Turhan Özen’i Sağlık
Sektöründen Sorumlu
Kıdemli Genel Başkan
Yardımcısı olarak atadı.
Özen, CEVA Global’in yıllık 300 milyon dolarlık
sağlık sektörü lojistiğini yönetecek. 

Turhan Özen, IVECO’da lojistik kariyerine
1991 yılında başlamış ve CEVA’ya 2000 yılında
katılmıştır. Turhan Özen, şirkette kıdemli
pozisyonlarda giderek artan sorumluluklar
üstlenmiş, çalıştığı sektörlerde hep kuvvetli
tedarik zinciri ve operasyonel çözümler
geliştirmiş, piyasalarda hızlı büyüme sağlamıştır.
Galatasaray Lisesi’nden mezun olan Özen,
Boğaziçi Üniversitesinden İşletme Lisans
diplomasına ve Koç Üniversitesinden Executive
MBA diplomasına sahiptir. Özen, CEVA’nın
Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika’da İş
Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak
görev yapmakta idi. ■

EKOL, 

İlaç firmalarının
rehberi oldu

Ekol Healthcare ve Amerika merkezli
yönetim ve teknoloji danışmanlığı
şirketi olan Supply Chain Wizard

şirketlerinin 30 Nisan’da İstanbul’da
organize ettiği “Uluslararası İlaç Takip
Sistemi” etkinliği, 20’den fazla Türk ve
uluslararası ilaç firmasının üst düzey
yetkililerine ev sahipliği yaptı. 2005 yılından
bu yana sağlık lojistiği konusunda çeşitli
hizmetler sunan Ekol; katılımcılara Sağlık
Bakanlığı Mevzuatları çerçevesinde ilaç ve
medikal malzemelerin depolandığı Yasemin
tesisini gezdirdi ve depo yönetimi ile İlaç
Takip Sistemi uygulamaları hakkında bilgiler
verdi. Öğleden sonra ise Ekol Lojistik’in
genel merkezi Kardelen tesislerinde
workshoplar düzenleyerek uluslararası
mevzuat, bütçe ve uygumalada karşılaşılan
sorunlar ile ilgili sunumlar yapıldı. Aynı gün
yapılan panelde Bayer, Par Pharma, AGE ve
Conval Group yöneticileri sektörde yaşanan
güncel sorunlara yönetik görüşlerini
paylaştılar ve çözüm önerilerini sundular. ■

UTİKAD’dan önemli açıklama:

“Türkiye, lojistik
merkez olma 
yolunda”
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik
Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD),
Türk lojistik sektörünün başlıca
gereksinimi olan lojistik merkezlerin
tam kapasiteyle kurgulanabilmesi ve
ticaretin daha rekabetçi hale
gelmesine hizmet verecek şekilde
modellenebilmesi, lojistik
sektörünün hizmet ihracatçısı
olabilmesi için çalışmalarına devam
ettiğini açıkladı. 

Uluslararası
ticaret ve
enerji

koridorlarının
Türkiye üzerinden
geçmesi için yoğun
çabaların harcandığı
son yıllarda büyük bir atılım içerisinde olan
sektörümüzün, öncül konumuna
ulaşabilmesi için gerekli bir dizi önemli
altyapı projeleri hayata geçirilmektedir ve
yenileri projelendiriliyor. Bir yandan
yurtiçinde yeni köprüler, havalimanları,
demiryolu hatlarının yapımıyla, mevcut
hatların yenilenmesi ve lojistik merkezler
gibi projeler devam ederken diğer yandan
yurtdışında da ‘Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu’,
‘Demir İpek Yolu’, ‘Viking Tren Projesi’ gibi
çalışmalar yürütülüyor.

Kıtalararası ticaret koridorlarının
üzerinde yer almayı hedefleyen ülkemizin,
bu koridorlar üzerinde hizmet verecek
lojistik alt ve üst yapıları ile yurt genelinde
lojistik merkezleri hayata geçirmesi
gerekiyor. Bu yapılanmalar doğru
kurgulandığında, Türk lojistik sektörü
kapasitesini daha yukarılara taşıyabilir;
karayolu-demiryolu-denizyolu-havayolu
entegrasyonu ile ticaretin ve ekonomik
kalkınmanın kalbi durumuna gelebilir.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik
Hizmet Üretenleri Derneği-UTİKAD, Türk
Lojistik Sektörünün başlıca gereksinimi olan
lojistik merkezlerin tam kapasiteyle
kurgulanabilmesi ve ticaretin daha rekabetçi
hale gelmesine hizmet verecek şekilde
modellenebilmesi, lojistik sektörünün
hizmet ihracatçısı olabilmesi için
çalışmalarına devam etmektedir. 

UTİKAD, Ulaştırma Bakanlığı’na
sunulmak üzere son hazırlıkları yapılan
lojistik merkezlere yönelik hazırladığı
raporun yanı sıra, geçen yıl yayımladığı
“Lojistik Merkez Yönetimi - Kuruluş
Metodolojisi ve Performans Göstergeleri”
adlı kitapla da kamuya ve lojistik
sektörümüze kaynak olacak bir referans
çalışma gerçekleştirdi. ■

Kotaları eleştiren UND İcra Kurulu
Başkanı Fatih Şener:

İtalya kendi ticaretine
zarar veriyor

Türkiye ve İtalya arasında işbirliği ve ortaklık
fırsatlarını geliştirmek amacı ile İtalya
Başkonsolosluğu ve İtalyan Dış Ticaret ve

Tanıtım Ajansı tarafından 26 Mayıs 2015 Salı günü
Wyndham Grand İstanbul Otel’de toplantı
gerçekleştirildi. 

İtalyan firmalar ile Türk firmalarını bir araya
getiren İtalya Başkonsolosluğu ve İtalyan Dış
Ticaret ve Tanıtım Ajansı tarafından İstanbul’da
gerçekleştirilen toplantıya UND Başkanı Fatih
Şener de katıldı. Türkiye ve İtalya arasında ticareti
alıkoyan taşımacılıkla ilgili sıkıntılar olduğunu
belirten Şener, Türkiye ve İtalya’nın aynı tedarik
zincirinin parçaları olduğunu ve bürokratik
engeller yüzünden iki ülke arasında taşımacılıkla
ilgili sıkıntılar yaşandığını ifade etti.   

Türkiye ve İtalya arasında güçlü bir siyasi
ilişki olduğunu söyleyen UND Başkanı Fatih
Şener, “Türkiye sadece İtalya ve Rusya ile taşıma
sorunu yaşıyor. Avrupa’da İngiltere, Almanya,
Hollanda gibi taşıma sorunu yaşamadığımız
ülkelerle ihracatımız yüzde 80 artarken İtalya ile
ticaretimiz hızla azalıyor. İtalya bu yaklaşımı ile
kendine zarar veriyor ve taşıma sorunları
sebebiyle birlikte kaybediyoruz. İtalya, Türkiye’ye
taşıma izni vermek zorundadır. Biz İtalya ihraç
ürünlerini Türkiye’den Orta Doğu ve Orta Asya’ya
Avrupa’nın en çevreci ve en genç filoları ile
taşıyabiliriz” dedi.

İtalyan kamuoyunda farkındalığı arttırmaya
çalıştıklarını ifade eden Şener, konunun iyileşmesi
konusunda yapacakları lobi çalışmasına ekonomi
bakanlıkları ve iş dünyası insanlarının destek
vermesini istedi.  ■

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki 150
milyar Dolar’lık toplam dış ticaretin önemli
bir kısmının yapıldığı Türkiye-Bulgaristan
arasındaki sınır kapılarında yaşanan uzun
TIR kuyrukları ve buna bağlı olarak
günlerce süren beklemeler Türkiye ve
Avrupa Birliği ekonomilerine ve dış ticarete
zarar veriyor.

UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, “Mart
ayı ile birlikte Bulgaristan’ın Kapitan
Andreevo ve Lesovo sınır kapılarındaki

teknik sıkıntılar, yavaş ilerleyen gümrük işlemleri,
yetersiz memurlar ve sınırlı sayıdaki peronlar gibi
nedenle Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarındaki
araç kuyrukları 25 kilometreyi buluyor, bekleme
süreleri de 4 günü geçti. Cuma günü İstanbul’daki
gümrük idarelerinden Kapıkule ya da Hamzabeyli
Sınır Kapılarına hareket eden araçların
Bulgaristan’a geçmesi ancak ve ancak Salı gününde
mümkün olabiliyor” dedi. Şener, Türkiye’nin
coğrafi olarak Avrupa Birliği’ne komşu olmasına
rağmen lojistik performans olarak İran’dan da uzak
bir konuma itildiğini iddia etti.   

Kapılar performansı etkiliyor
Bulgaristan sınır kapılarında yaşanan sorunlar

nedeniyle son üç aylık hafta sonu çıkış sayılarında
geçtiğimiz yıla kıyasla Kapıkule’de yüzde 15,
Hamzabeyli’de ise yüzde 33 kapasite kaybı yaşandı.
Son üç ay içinde sadece iki kapıdan
gerçekleştirilemeyen taşımaların sektörümüze olan
maliyeti 29 milyon 130 bin Euro’yu geçti.

TIR şoförlerinin mağduriyeti
Bulgaristan’ın verimsiz ve yetersiz gümrük

kapıları nedeniyle ülkemiz sınır kapılarında
günlerce aç ve perişan halde bekleyen TIR şoförleri

büyük mağduriyet yaşarken, birçoğu mesleği
bırakmak için gün sayıyor. 

Göreve çağırıyoruz
UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, ülkemiz

ile Avrupa Birliği arasındaki ticarete ve sınır geçiş
süreçlerine büyük zarar veren Bulgaristan sınır
kapılarında yaşanan sorunların bir an önce
iyileştirilmesi ve ülkemiz ticaretinin tüm
paydaşlarının mağduriyetinin giderilmesi adına
Avrupa Komisyonu’nu göreve çağırdı. ■

Türkiye-Avrupa Birliği ticareti 

Bulgaristan dış ticaretimizi engelliyor!

Fatih Şener
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Medlog Lojistik Türkiye, Mayıs

ayı itibarıyla 250 adet çekiciyi

filosuna dahil ederek filodaki

araç sayısını artırdı ve

gençleştirdi.

Haziran 2011’de Türkiye’de
faaliyete başlayan Medlog
Lojistik Türkiye, müşteri

memnuniyetini artırmak ve
müşterilerin lojistik ihtiyaçlarına
çözümler sunmak amacıyla MSC’nin
(Mediterranean Shipping Company)
bir iştiraki olarak kuruldu. 
İstanbul merkez olmak üzere
Tekirdağ, İzmir, Bursa, Gemlik,
Eskişehir, Gebze, Samsun,

İskenderun, Mersin, Antalya,
Trabzon ve Ankara’da şubeleri
bulunan Medlog Lojistik, filosunu
Mayıs ayı itibarıyla 250 adet 2015
model Ford Cargo 1846T ile
yenileyerek araç sayısını artırmış
oldu. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
tarafından “İlk Kapsamlı Teminata
Sahip Taşıyıcı Firma” ödülü sahibi
olan Medlog Lojistik, karayolu
taşımacılığındaki son hamlesiyle
daha güçlü bir filo organizasyonuna
da ulaştı. ■

Yeni bir kampanya 

“OMSAN’la
Arabam Tatilde” 

OMSAN Lojistik, 2010 yılında
başlatmış olduğu ve aracını tatil
yolunda kullanmak istemeyenlerin

yardımına koşan “OMSAN’la Arabam
Tatilde” hizmetini Mayıs ayı itibari ile
İstanbul ve Ankara’dan; Bodrum, Antalya,
İzmir ve Dalaman çevresine tatile
gideceklerin hizmetine sunmaya başladı.
Tatil severler, her yıl olduğu gibi bu yıl da
uzun ve yorucu yolculuklar yapmak
zorunda kalmayacak, kendileri uçak
konforuyla tatile giderken, araçları OMSAN
güvencesiyle taşınacak. 

Yeni kampanya ile “Arabam Tatilde”
hizmetinden en az 4 kez yararlanmış olan
tatil severler, bu yıl gerçekleştirecekleri
taşımalarında yüzde 20 indirim hakkına
sahip olacaklar. ■
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ARGA TRANSPORT 

20 Tırsan ve Kässbohrer aldı

Tırsan, Arga Transport’a 20 adet tren yüklemeli Tırsan
Brandalı Maxima Plus semi-treyler, T.SNS X+ ve 1 adet
Kässbohrer uzayabilir 5 dingilli low-bed, K.SLA 5 teslim

etti. Kayseri Arga Transport yönetim binasında
gerçekleştirilen törene Arga Transport Yönetim Kurulu
Başkanı Hacı İbrahim Arga, Yönetim Kurulu Üyesi Selim Arga
ve DAF-TIRSAN Satış Müdürü Ertuğrul Erkoç katıldı. 

Hacı İbrahim Arga, “Sektör lideri olması, marka güvenirliği
ve treylerlerin sağlamlığı Tırsan’ı tercih etmemizdeki öncelikli
neden. Ayrıca, treylerlerin şasisi ve tüm kaynaklı
komponentlerinin paslanmaya karşı olarak kataforez kaplı
olması sayesinde araçlarımız 10 yıl paslanmazlık garantisi
altında” dedi. Arga, yeni araçlarıyla farklı ebatlardaki ağır
yüklerini güvenle taşıyacaklarını da açıkladı. ■

Medlog Lojistik 250 Ford Cargo çekici aldı

DEMİRYOLUNA DA

YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Her türlü lojistik hizmet
ihtiyacını karşılamaya yönelik alt
yapı çalışmalarına devam eden
Medlog Türkiye 255 adet vagon
ile, tüm hatlarla gerçekleştirilen
yüklemelerin kapıdan kapıya
taşımasının yanı sıra; demiryolu
taşımacılığı, transit taşıma, proje
taşımacılığı ve depo hizmetleri
veriyor. Medlog Türkiye, yaptığı
vagon yatırımlarıyla demiryolu
bağlantısı olan limanlarda
karayoluna alternatif çözümler
sunuyor.

Thermo King, ürün
yelpazesine kattığı
ColdCube ile ilaç

taşımacılığı yapan
müşterilerine vereceği
GDP’ye uygun ürünleriyle ile
pazar payını yükseltmeyi
hedefliyor. Thermo King, ilaç
taşımacılığı yapan firmalarla
sinerji oluşturmak amacıyla
sağlık sektörü temsilcileri bir
araya geldi. 

Ekol Lojistik, DHL,
Universal, İstanbul Eczacılar
Kooperatifi, Transorient,
Actavis, Zet Pharma ve Net
Healtcare Logistics gibi
Türkiye’nin önde gelen ilaç
soğuk zincir taşımacılığı
yapan firma temsilcilerinin
de hazır bulunduğu

organizasyona Thermo King
adına Genel Müdür İlhami
Eksin, Marka Müdürü Suna
Türk, Thermo King Avrupa
Bölge Direktörü Roland
Duquesnue ile Thermo King
Bölge Müdürü Paul
McGarrigle katıldı.

Doğuş Otomotiv Thermo
King Genel Müdürü İlhami
Eksin, “Sizlerle hem tanışmak
hem de sağlık sektörüne
yönelik ürünlerimizi daha
yakından tanıtmak istedik.
İnsan sağlığı için çok önemli
bir iş yapıyorsunuz. Biz de
sizlere yaptığınız işin son
kullanıcıya ulaşmasında  tüm
ürün grubumuz ve özellikle
ColdCube ile destek vermek
istiyoruz” dedi. ■

Thermo King, ColdCube ile 

Sağlık sektörüne çözüm
üretiyor

Suna

Türk

TOTAL Oil

Türkiye’den

OMSAN

sürücüsüne 

“2014
Yılının
En İyi
Sürücüsü”
Ödülü…

TOTAL Oil
Türkiye,
kendisine

hizmet sunmakta olan
müteahhitlerinin
sürücüleri arasında
yapmış olduğu
değerlendirme
sonuçlarını açıkladı:
OMSAN sürücüsü
Muzaffer Işık,
değerlendirmeye
alınan toplam 180
sürücü arasından 2014
yılının en iyi 3
sürücüsünden biri
seçildi. TOTAL Oil
Türkiye, sürücüleri,
sürüş kurallarına
uyum, sahada dolum
ve boşaltma
kurallarına uyum,
yapılan km, ceza
puanları gibi şeffaf ve
adil kriterlere göre
değerlendirdi.

OMSAN Lojistik,
Yurtiçi Karayolu Satış
ve Operasyon Müdürü
Nevzat Dalgıç,
OMSAN sürücülerinin
başarılarının bir kez
daha
ödüllendirilmesinden
mutluluk duyduğunu
belirtti. Dalgıç,
OMSAN’ın yüksek
müşteri
memnuniyetini
sürdürmesine yönelik
başarısında
sürücülerinin çok
önemli bir paya sahip
olduğunu, müşterileri
tarafından üst üste
ödüllendirilen
sürücüleri ile gurur
duyduklarını sözlerine
ekledi. ■

İstanbul Gelişim Üniversitesi

öğrencilerinden

Otokar’a ödül

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin bu yıl
ikincisini düzenlediği “Sektörün Enleri
2015” anketinde öğrenciler “En Beğenilen

Otomotiv Firması” ödülüne Otokar’ı layık
buldu.

Ödül töreni 16 Mayıs Cumartesi günü

farklı sektörlerde yer alan markaları bir araya
getirdi. “En İyi Otomotiv Firması” ödülünü
Otokar adına Satış Müdürü Murat Tokatlı,
Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir
Gayretli’den teslim aldı.

Öğrencilerine teşekkür eden Tokatlı,
“Kuruluşundan bugüne araştırma ve
geliştirmeyi varoluş nedeni olarak gören ve bu
doğrultuda her yıl cirosunun yüzde 4’ünü Ar-
Ge’ye ayıran şirketimizin üniversite
öğrencileri tarafından ödüllendirilmesi gurur
verici” dedi. ■

Murat

Tokatlı
Abdulkadir

Gayretli

“En İyi Otomotiv Firması” ödülünü

Otokar adına Satış Müdürü Murat

Tokatlı, Mütevelli Heyet Başkanı

Abdülkadir Gayretli’den teslim aldı.
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Bir Mercedes-Benz kamyon kullanıyorsanız, yıllar geçse bile değerinden hiçbir şey kaybetmez. 
Hızla satılır, hızla kazandırır. , hızla kHızla satılır

cedes-Benz kBir Mer
. azandırır, hızla k

sanız, yıllar gorullanıyon kyamcedes-Benz k inden hiçbir şeeçse bile değersanız, yıllar g tmez. ybeay kinden hiçbir şe

Türkiye'de kamyon
pazarının lideri olan
Mercedes-Benz Türk, 30
yıldır kendisini yalnız
bırakmayan ve bu başarıda
en büyük pay sahibi olan
müşterilerine ve kamyon
emekçilerine teşekkür etmek
amacıyla Çağan Irmak ile bir
ilke imza atıyor. 

Bugüne kadar tüm
filmlerinde seyircisini
ağlatan Çağan Irmak,

Mercedes-Benz Türk için yönettiği
3 farklı senaryodan oluşan kısa
filmlerle izleyenlere yine duygu
dolu anlar yaşatacak.

Mercedes-Benz Türk,
kamyoncuların hikâyelerini konu
alan 3 farklı kısa filmi, Haziran
başından itibaren sosyal medya
üzerinden takipçileriyle
buluşturacak. 

Yol arkadaşlarına sesleniyor
Bugüne kadar 11 sinema filmi,

2 kısa film ve 8 diziye imza atan
Çağan Irmak, bu kez kamyon
sektörü ve emekçilerinin
hikâyelerini anlatmak için kamera
arkasına geçti. Kamyon
şoförlerinin gerçek hikâyelerinden
yola çıkılarak kaleme alınan
senaryoların çekimleri yaklaşık 15
günde birbirinden farklı
mekânlarda gerçekleştirildi.
Çekimler için kamera önünde ve
arkasında100 kişiyi aşkın büyük
bir ekip görev aldı.

Kamyoncuların hikâyeleri
anlatılıyor... 

Mercedes-Benz Türk, yıllardır
yollarda Mercedes'in hikâyesini
yazan kamyoncu dostlarıyla
paylaşmak için hazırladığı bu
proje ile hayatın içindeki
duyguların yansıtılmasını
hedefliyor. 3 farklı senaryo ile

kamyon sahipleri, şoförleri ve
aileleri için çekilen filmler,
izleyenlerin kalbine dokunacak. 

"Sır" filminde, ailesinden
uzakta günlerce direksiyon
başında onların özlemiyle ter
döken bir şoförün bu özlemi
gidermek için neler yaptığı konu
ediliyor. 

"Bir Kamyon Aşk" isimli diğer
filmde ise Anadolu’nun bir
köşesinde küçük bir kasabada
nakliyat işi yapan genç bir şoförün
mahallenin güzel ve başarılı
öğrencisine aşık olmasıyla
başlayan hikayenin ayrılıklar ve
özlemlerin sonunda ilginç bir
tesadüfle sonlanması anlatılıyor. 

Üçüncü film olan "Hayat
Okulu"nda ise yıllarca emek
harcayarak başarıya ulaşmış,
çekirdekten yetişen bir filo
sahibinin bir gazeteciyle yaptığı
röportaj sırasında anlattığı ve bu
başarının ardındaki önemli
hatıralar konu ediliyor. ■

Kamyoncuların 
hayatı film oluyor

Çağan Irmak bu kez Mercedes için ağlatacak...

Mercedes-Benz Türk
Pazarlama İletişimi ve CRM
Kısım Müdürü Gamze Şulen,
Yönetmen Çağan Irmak

Mercedes, Çağan
Irmak’ın yönettiği
üç ayrı film ile
sosyal medyada
izleyicilerin
karşısına çıkıyor.

Mercedes Kamyonun
başrolü üstlendiği
filmlerin ilki, “Sır”,
kamyon şoförünün
özlemini anlatıyor. İkinci

film “Bir Kamyon Bir
Aşk” ise Anadolu’nun
güzel bir ilçesinde
öğrenci kız ile şoförün
arasında yükselen aşkı
konu ediniyor. “Hayat
Okulu” ise dişi tırnağı ile,
gece gündüz çalışarak
filo kurmuş bir
işletmecinin yaşadıklarını
konu ediniyor.
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