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Seyahatin değeri

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde kapsamlı değişiklik yapıldı  

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde
(KTY) değişiklikler yapan yeni
bir Yönetmelik, 4 Mayıs 2016

tarih ve 29702 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlandı. Bilindiği gibi ilk (KTY) 25
Şubat 2004’te yayımlanmıştı. Üzerinde
8 kez değişiklik yapılmasının ardından
Yönetmelik 11 Haziran 2009’da (KTY)
tümüyle yenilendi. Bu yeni
Yönetmelikte de daha önce 9 kez
değişiklik yapıldı. 25 Temmuz 2014’te
yapılan 9’uncu değişikliğin ardından
yaklaşık iki yıl sonra 10’uncu değişiklik
de yapılmış oldu. 

İşte Yönetmeliğin getirdikleri…

ÇOK ÖNEMLİ KONULAR
Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk
Sigortası zorunluluğu kaldırıldı.

Şoförlerde 63 yaş olan üst sınır, 66 yaşa
kadar uzatıldı.

A BELGELERİ 
Her sınır kapısında en fazla 12 A2
belgeli araç olacak ve sadece bir sınır
kapısında çalışabilecek.

Seyahat acenteleri A belgeli
otomobilleri de taşımalarında
kullanabilecek. Otomobil kullanımının
yolu açılmış oldu.

D4 BELGELERİ 
D4 belgeleri ile hat açılmasında
terminallerde yer şartı aranmayacak.

Tek taşıtlı D4 belgesi alımlarında
yüzde 85 ücret indirimi uygulanacak.

RE’SEN TAŞIT SİLİNMESİ 
Yaş sınırını aşan, muayene süresini 30
gün geçiren veya zorunlu sigortaları
olmayan araçlar re’sen belgelerden
silinecek.

Özmal silinmesi sonucu özmal karşılığı
kalmayan sözleşmeli araçlar re’sen
belgelerden silinecek. 

TAŞITLAR 
Tadilatla koltuk sayısı artırılan
taşıtlarda belgelere yazılabilecek.

Engelli araçları ve özel amaçlı taşıtlar
için belgelerde asgari kapasite şartı
aranmayacak.

CEZALAR 
Uyarma, geçici durdurma ve belge
iptali cezalarında değişim ve
iyileşmeler yapıldı. 

Tüm uyarma cezaları 90 gün
sınırlaması olmaksızın parası
ödenerek kaldırılabilecek.

Tüm uyarma cezaları kaldırılmadan
yenileme veya birleşme
yapılamayacak. ■

TASIMACILIK SIGORTASI KALKTI
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Türkmenistan’ın
Ulaştırma Politikası
Türkmenistan İstanbul Başkonsolosluğu
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İSTAB
Genel 
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14 Mayıs’ta
yapılıyor

İstanbul
Taşımacılar Birliği
Derneği Olağan
Genel Kurulu’nu

14 Mayıs
Cumartesi günü
saat 12.00’de

Ataşehir’deki The
Green Park

Bostancı Hotel’de
gerçekleştiriyor. ■



Bakıyorum da; tüm yazılarımızda
ekonominin hareketlerine yer
ayırmışız, bu hareketlerden işaret

almaya çalışmışız ve bu işaretleri
işlerimizde dikkate almayı
önemsemişiz. Toplumsal sorunlarımızı,
hatta dünya yaşamındaki sorunları da
sıkça ekonomilerdeki hareketlere
bağlamışız.

Buralarda olanları anlamak ve de
davranmak için temel bilgilere gerek
var. Bu temel bilgilere finansal
okuryazarlık deniyor, www.fo-der.org
adresinde çok neşeli anlatıyor.

"Aman canım, bunları kim bilmez!"
mi dediniz? Bakın bakalım; her
birimizin paralarını toplayınca Halkın
Finansal Varlığı ortaya çıkıyor, bu da
yaklaşık 1 trilyon TL. 

Bu paranın yüzde 70'ini faize
teslim etmişiz, beklemedeyiz.

Halkın buna karşılık da 450 milyar
TL borcu var, borcun yüzde 95’i
kredilere ve kredi kartlarına, yani
bankalara.

Finansal okuryazarlık ile
yönettiğimiz kısım ise sadece yüzde
15. Bu parayı kredi olarak kullanan
işletmeler ve kişiler bizim elde
ettiğimiz faizin 2 katını ödüyorlar.
Aradaki payı finansal bilgisi bizden
fazla olanlar kazanıyor. Birinin kârı
diğerinin zararı olduğuna göre; bizim
faiz kazanan paramız her yıl gerçekte
azalıyor. Yine de davranışımız devam
ediyor. Demek ki bu parayı işletecek
finansal okuryazarlık bilgimizi
arttırmalıyız. 

*  *  *
Üniversite öğrencilerimizin bile

yaklaşık yüzde 85'i finansal
konulardaki bilgiyi, aklı bu kadar
beceriksiz olan yetişkinlerinden alıyor. 

Bu öğrenciler yükseköğrenim
seçme sınavlarında Matematikten 100
üzerinden 15, Temel Bilimlerden 25
puan alabiliyorlar, ancak.  

Bu öğrenciler mezun olduklarında,
TÜSİAD araştırmasına göre, yüzde 24
oranında işsiz durumdalar. Çünkü
onlara verilen eğitim, istihdamın
gereklerine ya uymuyor ya da yetersiz
kalıyor. 

Bu nedenle de mezunların yüzde

32’si 1.000-1.500 TL maaşa, yüzde
29’u da 1.500-2.000 TL maaşa razı. Bu
maaşla girdikleri ilk işlerinde sadece
27 ay çalışıyorlar. 

Bu gençlik 30 yıl işbaşında olacak,
iş yönetecek, ülke yönetecek, finans
yönetecek.

Finansal okuryazarlığı bile olmayan
yetişkinlerimiz toplam gelirlerinin
yüzde 42’sini harcıyor bu öğretime. Bu
maaş düzeyi ile kendisine yapılan
eğitim harcamasını kaç yılda ödeyecek
bu mezun? Finansal olarak galiba batık
bir faaliyet, değil mi?

*  *  *
Sanayide dönüşüm “4.0

hedefimizi”, katma değeri yüksek
üretim amacımızı ve toplumsal
kalkınma idealimizi bu kitle ile
gerçekleştireceğiz. Pekiyi, ne yapsın bu
kitle?  

*  *  *
Bu kitlenin üreticisi Milli Eğitim

Bakanlığı (MEB) ve Yüksek Öğretim
Kurumları (YÖK) iken alıcılar da
şirketlerin ve kamu yönetiminin İnsan
Kaynakları bölümleri. Bu işlevlerin
ulusal koordinatörü de Kalkınma
Bakanlığı. Bunların bir
koordinasyonlarından bahsedebilir
misiniz? 

Her biri kendi projelerini veya
çözümlerini yaratmaya çabalıyor.

Demek ki; önce "Yönetimde 4.0"
projesi olacak ki ihtiyaç makamları ile
tedarik makamları eşgüdümlü
çalışmaya başlasınlar. İhtiyaç
tanımlansın ve tedarik uyumlansın.

Halen bu boşlukta yaşayan pek çok
çözümcü var. Şirketlerin önüne fuar,
konferans, seminer, kurs gibi faaliyetler
sürüyorlar. Şirketler de çalışanlarını
istihdama uyumlu hale getirmek için
düşük isabetli harcamalar yapıyorlar. 

Sonuç:  
3 bin kanun ile yönetilerek

dünyanın en büyük dış ticaret fazlası
olan Almanya'nın yanında; 9 bin
kanunla yönetmeye çalıştığımız
ülkemizin hiç kapatamadığımız bir
açığı var.

İlk görev yönetim kadrolarında.
Bu yazıyı okuduğunuza göre Sizde

de… ■

9 - 15 Mayıs 20162 ❭❭ Kentiçi

Kentiçi ulaştırma sorunlarının
çözümünde bireysel taşımacılığın
yerini toplu taşımacılığın alması ve

otomobile ayrılmış kent mekanlarının planlı
bir şekilde azaltılması öncelik olmalıdır.
Ülkemizde oluşan trafik kazalarının yaklaşık
yüzde 88’inin kent içinde oluştuğu
gerçeğinden yola çıkarak, kentiçi yolcu
taşımacılığında, ulaştırma alt sistemlerinin
birbirlerini tamamlayacak şekilde entegre
edilmesinin ve toplu taşımanın payının
artırılmasının, kent içi trafik sorunlarının
çözülmesine getireceği katkılar çok
büyüktür. Sadece lastik tekerlekli araçlarla
taşımacılığın yapılmasının, beraberinde
trafik kazalarını da getireceği gerçeğinden
yola çıkılarak türler arası dengenin
kurulması gereklidir. Kent içinde meydana
gelen trafik kazalarının ortaya çıkardığı,
gerek sosyal gerekse ekonomik
olumsuzlukların çözümü için kent içinde
toplu taşımacılığın payının artırılmasının
önem taşır ve doğuracağı olumlu sonuçlar
ile bunlara ek olarak Akıllı Ulaşım
Sistemlerinin (AUS) kullanımı trafik
kazalarını azaltmada büyük rol oynar.
Bahçeşehir Üniversitesi Ulaştırma
Uygulama Araştırma Merkezi (UYGAR)
tarafından hazırlanan ve UDH Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı ve Başbakanlığın
olumlu görüş ve desteklerini almış olan
Eylem Planı’nın yol haritası ve stratejik
hedefleri şu şekildedir: 

• Türkiye’deki karayolu güvenliği
politikasının yol haritası olmasını
dilediğimiz “Ulusal Karayolu Güvenliği
Eylem Planı 2011-2014” bugüne kadar bu
konuyla ilgili paydaşlarla yapılan pek çok
çalışmanın ürünü olarak, genel prensipleri
ortaya koyan bir çalışmadır. 

• Yapılan benzer çalışmaların Milli
Eğitim, Ulaştırma, İçişleri, Sağlık, Tarım
Bakanlıkları, yerel yönetimler, Emniyet
teşkilatı, Karayolları teşkilatı, sivil toplum
kuruluşları, üniversiteler ve sektör
temsilcilerinin katılımı ile geliştirilmiş
olduğunu görüyoruz.

Artan trafik tıkanıklığı…
Türkiye yüksek oranda kentleşmiş bir

ülke olup nüfusun yüzde 72’si kentlerde
yaşamaktadır. Son yirmi yılda bu oran yüzde
10 artmış ve Avrupa Birliği (AB)
ortalamasına yaklaşmıştır. Kentleşmede
yaşanan artış, kentsel alanlardaki başlangıç
ve bitiş noktalarının çokluğu nedeniyle
yüksek trafik hacimlerine neden olmaktadır.
On yıl içerisinde özel araç sayısı iki katına
çıkmış ve kişi başına özel araç sayısı halen
AB’nin altında olmasına karşın artma eğilimi
sürmektedir. Trafik tıkanıklığı oldukça artmış

olup kentsel ulaştırma
sisteminin
sürdürülebilirliği
açısından sorunlar
oluşmuştur. 

Kent
merkezlerindeki trafik
tıkanıklıkları esas
olarak, yüksek nüfus
yoğunluğuna, iş
aktivitelerine ve özel
araç sahipliğindeki
artışa bağlıdır. Yük ve
yolcu taşımacılığında
karayolundaki dengesiz
ağırlık, yol yüklemeleri,
şişe boyunları ve geçici
tıkanıklıklara neden
olmaktadır. Özel araç kullanımındaki artış
devam etme eğiliminde oldukça, mevcut
durum kötüleşmeye devam edecektir. Diğer
taraftan; düşük yoğunluk ve fiziksel kısıtlar,
özellikle sınırlı ekonomik güce ve fiziksel
engellere sahip insanlar başta olmak üzere,
yerel toplu taşımaya erişimi düşürmektedir. 

Entegre ulaştırma sistemi
Türkiye’nin ulusal stratejisinin ulaştırma

sektöründeki nihai hedefi; verimli çalışan,
güvenli, çevreci, akıllı, erişilebilir,
sürdürülebilir ve türler arası entegre bir
ulaştırma sisteminin kurulumu olup Avrupa
ve dünyanın geri kalanıyla sağlam bir
bağlantının kurulması öngörülmektedir. Bu
hedeflerin yakalanması amacıyla,
Türkiye’nin 2023 vizyonunda ulaştırma ve
iletişim stratejisi, daha yüksek hareketlilik,
daha az tıkanıklık, daha düşük emisyon,
kazalar ve ölümlerin azaltılmasıyla daha
güvenli, akıllı şarj uygulaması, akıllı şehir
planlaması ve toplu taşımanın
geliştirilmesiyle uygun maliyetli bir
ulaştırma sisteminin kurulumunu
içermektedir. Toplu taşıma, bir kentin ve
ülkenin ekonomik, enerji ve çevresel
sorunlarının çözülmesinde çok önemli olup
hayat kalitesinin yükselmesine yardımcı
olmaktadır.

Hızlı ve düzenli işleyiş
Hızlı ve güvenilir bir toplu taşıma

sistemi sayesinde, trafik tıkanıklığı içinde
boğuşan özel araç sürücüleri, toplu ulaşım
araçlarının hızlı ve düzenli işleyişlerini
gördükçe bu sistemlere kayacaklardır.
Vatandaşlarımızın yolculuk tercihlerinde tek
yolculu özel araç oranı yüzde 10 olmasına
karşın yapılan sayımlarda yollardaki toplam
araçlardaki payı yüzde80- 85’lere
ulaşabilmektedir.

Dünyadaki sayılı örneklerden birini

teşkil eden, İstanbul’daki
metrobüs (BRT) uygulaması ile
günde 500 araçla 1 milyon yolcu
taşınırken, buna mukabil olarak,
50 bin servis aracıyla taşınan
yolcu sayısı 2 milyon 200
bin/gün’dür. Özel otomobillerle
ise İstanbul genelinde günde 1
milyon 500 bin yolculuk yapıldığı
ve bir özel otomobilde ortalama
1-1,2 yolcu olduğu
düşünüldüğünde yaklaşık 1
milyon 500 bin yolcu
taşınmaktadır. Buradan hareketle
hem metrobüs uygulamasının ve
hem de toplu taşımanın, kentiçi
ulaşımdaki yeri ve önemi açıkça
anlaşılmaktadır. İstanbul’da

kentiçi yolculuklarda pik saatlerde ortalama
hızın 10 km/saat’e kadar düştüğü ve trafik
tıkanıklığının İstanbul’a maliyetinin 6 milyar
TL/yıl olduğu düşünüldüğünde, verimli bir
toplu taşıma sisteminin önemi daha da açık
olarak anlaşılmaktadır. 

Aşırı hızın sonuçları
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı

Sayın Kadir Topbaş’ın İstanbul’daki başarılı
çalışmanın tüm Türkiye’de uygulanabilmesi
için Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı
olarak kanunun yasalaşmasında arkadaşları
ve milletvekilleriyle yaptığı çalışmalar
“Gözetim ve Denetleme” alanında çok
önemli bir adım olmuştur. Emniyet Genel
Müdürlüğü’nden alınan kaza istatistikleri
incelendiğinde, ölümlü kazalardaki en
büyük hatanın aşırı hız olduğu
görülmektedir. Aşırı hızın önlenmesinin bu
eylem planında hedef alınan ölümlü
kazalarda yüzde 40 azalmayı tek başına
sağlayacağı tahmin edilmektedir. Diğer
taraftan, şehirlerarası yollarda 90 km/sa olan
maksimum hızın yükseltilmesine yönelik
yasa çalışması tamamlandığında, özellikle
bölünmüş yollarda ölümlü trafik kazalarında
artış olacağı endişesini taşımaktayız. Hızın
20 km/sa artmasının açığa çıkan enerjide
yüzde 40’lık bir artışa, 40 km/sa artmasının
ise yüzde 100’lük bir artışa sebep olacağı
fiziksel bir gerçektir. Bu nedenle rahatlıkla,
bölünmüş yollarda ölümlü kazalardaki
azalmayı ya da başka bir deyişle, karayolu
güvenliğinde sağladığı avantajı istatistiksel
olarak açıklayabilmemiz için, hız
kontrolünün sürekli ve yolun bütününü
sağlayacak bir biçimde yapılması büyük bir
öneme haizdir. Akıllı Ulaşım Sistemlerinin
kullanımıyla 7/24 yapılacak denetimlerle
özellikle hız ihlalleri minimize edilecektir.

Hepinize huzurlu mutlu sağlıklı ve
başarılı günler dilerim. ■

PROF. DR. 
MUSTAFA ILICALI 
mustafa.ilicali@tasimadunyasi.com

mustafa.ilicali@ibb.gov.tr
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anuray59@gmail.com
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Anadolu Isuzu Samsun Yetkili Araç
Satış Bayisi FLK Otomotiv
teslimatlara hız kesmeden devam
ediyor.

Anadolu Isuzu Samsun Yetkili Araç
Satış BayisiFLK Otomotiv’in
Plazasında 4 Mayıs’ta gerçekleşen

teslimat töreninde, Samsun Vezirköprü
Şoförler Odası BaşkanıYılmaz Yiğit, FLK
Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Cem
Felek, Anadolu Isuzu Satış ve Pazarlama
Direktörü Fatih Tamay, Anadolu Isuzu

Satış Direktörü Tunç Karabulut, Anadolu
Isuzu Otobüs Satış Şefi Onur Çetinkaya ve
Otobüs Bölge Satış Sorumlusu Ferhat
Sancaklı hazır bulundular.

Samsun-Vezirköprü arasında çalışacak
6 adet Novolux aracın teslimatının
yapıldığı törende, Vezirköprü Şoförler
Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, Isuzu
Novolux’ü tercih etmelerinin en önemli
nedeninin yakıt tüketimi, konfor ve yaygın
servis ağının olduğunu belirtti. Samsun
Vezirköprü arasında toplu ulaşım hizmeti
verecek Novolux araçlar sayesinde hizmet
kalitesini artırmayı hedeflediklerini ekledi. ■

Vezirköprü’nün tercihi
Isuzu Novolux

Motaş, 6 bin kişi
ile birebir anket
çalışması yaptı

Malatya’da toplu taşım hizmetini
yürüten MOTAŞ, müşteri
memnuniyetini ölçmek ve

talepleri öğrenmek için Mart ayında anket
yaptırdı.

MOTAŞ’tan yapılan açıklamada, TÜİK
verilerine göre Türkiye’de toplu taşım
araçlarına olan memnuniyetin yüzde 62
olduğu hatırlatılarak; “yaptırdığımız
ankette bu seviyeyi aştığımız görülüyor.
Bağımsız bir kuruluş tarafından toplamda
6 bin kişi ile yapılan ankette otobüslerde 5
bin, trambüslerde bin yolcuya 11
memnuniyet sorusu yöneltildi. Anket
sonucunda genel olarak yolcuların yüzde
71 oranında hizmetimizden memnun
olduğu sonucu çıktı. ■



Dünyanın en büyük dizel
motor üreticileri arasında
yer alan ve dizel motor
alanında pek çok
teknolojik yeniliğin
öncüsü olan Isuzu Motors
100. yılını kutluyor.

En uzun geçmişe sahip
Japon araç üreticisi Isuzu
Motors’un temelleri 1916

yılında Tokyo’da atıldı.
Japonya’nın en eski mabedi
olan Ise Shrine of Mie
yakınlarındaki Isuzu
Nehri’nden ismini alan Isuzu
Motors bugün bilinen güçlü
Isuzu markasını yaratmak için
faaliyet gösterdiği yıllar
boyunca ödün vermeden
yaratma ilkesi üzerine
odaklanmış ve küresel
otomotiv sektörüne önemli
katkıları oldu.

Geliştirilmiş doğru ürün
Dünya genelinde 20

milyondan fazla satılan,
teknolojik açıdan üstünlüğü,
çevre dostu yaklaşımı,
güvenilirliği ve dayanıklılığıyla
tanınan 100 yıllık bir tarihe
sahip Isuzu Diesel Motorları,
her türlü hava ve yol
koşullarında yüksek
performans göstererek
müşterilerinin ihtiyaçlarına
cevap veriyor. Mühendislikte,
üretimde ve yönetimde eğitim
alıp uzmanlaşmış binlerce
çalışanı ve düzenli
geliştirmelere adanmış
kaynakları, müşteriler için
doğru ürünlerin üretilmesini
sağlıyor.

Ar-Ge ve buluşçuluk
üzerine şekillenen büyüme
stratejisi sayesinde,
yeniliklerin öncüsü olan Isuzu,
Japonya’nın ilk dizel motorunu
üreterek tarihi boyunca dizel
motor alanında pek çok

teknolojik yeniliğin de
öncülüğünü üstlendi.

130 ülkede satılıyor 
Çevre dostu olan Isuzu

dizel motorlarda DPF (Dizel
Partikül Filtresi) kullanılıyor.
Bu duyarlı motorlarda daha az
sayıda conta bulunuyor. Bu da
kirliliğe sebep olabilecek yağ
sızıntılarını engellemeye
yardımcı oluyor. Ayrıca Isuzu
motorları, tüm yaşam
döngüleri boyunca çevre dostu
performans sergilemelerini
sağlayacak şekilde testten
geçiriliyor. Isuzu dizel
motorları, motorun yaşamı
boyunca fazla yağ tüketimini
engelleyecek ve doğru
yanmayı arttıracak şekilde
uygun silindir-gömlek
uyumuyla, verimli dağılım
sağlayan, optimize edilmiş
güçlü yakıt enjeksiyon
sistemleri ile dayanıklılığını
güçlendiriyor. ■
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Hem nalına hem mıhına vurmak diye bir
deyimimiz var benim sevdiğim. En
sevdiklerinizin de eleştirilecek yanları

olabilir. Seviyorsunuz diye eleştirmediğiniz
zaman iyilik etmiş olmazsınız.

Ben atadan otobüsçüyüm, ailecek
otobüsçülük yapıyoruz. Bilenler bilir. Karayolu
yolcu taşımacılığı sektörünün gelişmesi için
elimden geleni esirgemeyeceğim de aşikar. O
zaman, haydi bakalım… 

Gazetemizin internet sayfasında yer alan
bir haberdeki araştırmanın sonuçlarına göre
çok seyahat edenler daha açık görüşlü ve
daha toleranslı oluyor. Türkiye de içlerinde
Rusya’dan Amerika’ya, Brezilya’dan Fransa’ya
18 ülkeden toplam 7 bin 292 kişiyle yapılan
araştırmaya göre çok seyahat eden kişilerin
güven duyguları da gelişiyor.

Şimdi gelelim zurnanın zırt dediği yere,
yani bizim sektörümüze. Otobüsçü gözü kara
girişimcidir, altından yel geçen lastik tekerlekli
bir otobüse bir fabrika parası yatırır ve
yatırımının karşılığını alabilmek için de gece
gündüz, sıcak soğuk demeden çalışır.
Koşulların değiştiğinin, artık seyahat
hizmetlerinde de rekabet yaşandığının
farkında olmadığı için de tanıtım yapmaz.
Oysa sistemli bir tanıtım çalışmasıyla hem
seyahate teşvik eder hem de otobüslerinin
doluluk oranlarını arttırır. 

Bu tanıtım çalışmaları, özel otomobille
yola çıkanları da hedef alabilir. Diyelim ki dört
kişilik bir ailenin kendi aracıyla yola çıktığında
bilet parasından daha tasarruflu olduğu
gözükebilir. Ancak unutulmamalıdır ki binek
otomobillerin avantajlı yanları olduğu gibi
dezavantajlı yanları da vardır ve epey de
fazladır. İlki güvenlik, otobüs kaptanları
şirketlerin iç eğitimlerinden geçtiği ve
otogarlarda denetlendiği için otobüsle seyahat
çok daha güvenli. İkincisi konfor, yol boyu
sürekli dikkatli olmak zorunda kalacağınız
sürücülüğü mü istersiniz yoksa çayınızı
yudumlayacağınız, gazete veya derginizi
okuyacağınız rahat bir yolculuğu mu tercih
edersiniz?

Sadece bu bile seyahate teşvik için yeter
şart. Önümüz yaz, sektör için sezon. Vatandaş
da tatile gitmek için düşünüyor. O zaman
otobüsçüler yapacakları tanıtımla vatandaşı
tatil için program yapmaya teşvik edebilir. Bu,
araştırma sonuçlarının da kanıtladığı gibi hem
vatandaşın lehine hem de doluluk oranlarını
arttıran otobüs işletmecileri lehine bir durum
olacaktır. ■

salim.altunhan@tasimadunyasi.com

Salim
Altunhan

Seyahatin değeri

ISUZU Motors

Anadolu Isuzu ’nun
Euro 6 emisyonlu
NOVOCITI otobüsü

Aydın Özel Halk Otobüsleri
üyelerinden Özgür
Doğanay ve Mehmet
Akbal’a yapılan törenle
teslim edildi. 160 araçlık
bir filoya sahip kooperatife,
satışı Anadolu Isuzu İzmir
Yetkili Araç Satış Bayi
Erdiloğlu gerçekleştirdi. 

Kooperatif Başkanı
Okan Yalçın, Başkan
yardımcısı Nahit Atan’ın
da katıldığı teslim

töreninde Anadolu Isuzu
Otobüs Bölge Satış
Sorumlusu Emin Günışık,
Erdiloğlu Otomotiv Satış ve
Pazarlama Müdürü Erdal
Demir ile Otobüs Satış
Sorumlusu Murat  Aydemir
hazır bulundu.

Özgür Doğanay ve
Mehmet Akbal, göz alıcı
estetiklerinin yanı sıra
performans  ve yakıttaki
düşük tüketim nedeniyle
NOVOCITI aldıklarını ifade
etti. ■

Anadolu Isuzu Novociti ile Aydın’da

Anadolu Isuzu’dan 

D-Max’e Özel 
Kampanya

Anadolu Isuzu, D-Max araçlarını Mayıs
ayı boyunca yetkili servise getiren araç
sahiplerine yüzde 20 orijinal yedek

parça indirimi sunuyor.
Yaşı ne olursa olsun tüm D-Maxler’de

geçerli olanyüzde 20 orijinal yedek parça
indirimiyle beraber ücretsiz check-up
uygulaması da yapılıyor. Anlaşmalı kredi
kartlarına ek taksit fırsatı sunuluyor. “D-
Max’inizin Her Günü İlk Günkü Gibi Olsun”
sloganlı kampanya 31 Mayıs’a kadar devam
edecek. ■

yaşında

Dünya birliğinin tam hukuklu üyesi olan
Bağımsız Türkmenistan’ın uluslararası
ilişkilerine yapıcı etkisi daha da

yükselmektedir. Türkmenistan’ın başlattığı halk, bölge
ve dünya açısından önemli uluslararası girişimler aktif
özelliğe sahip olması, günümüzün önemli çağrılarını
başarıyla çözümlemeye yönlendirilmiş olması ve
uluslararası güvenliği ve barışı sağlamaya yardım
etmesiyle ayrıcalık sahibidir.

Dünya ekonomisinin günden güne globalleştiği
koşullarda kamu yaşamının ekonomik, siyasi ve sosyal
açılardan uluslararası ulaştırma ve transit geçitlerinin
önemi daha da yükselmektedir. Çünkü uluslararası
taşıt geçiricileri devlete dünyanın önemli parçalarının
birisi olarak kendisini ikrar ettirmeye ve ülkedeki
sosyoekonomik sorunları çözmeye direkt etki
etmektedir. Bunu ana ekonomik belirteçler de tasdik
etmektedir. Özellikle modern dünya ekonomisinin
yüzde 6’lık kısmının ulaştırma sektörüne ait olduğuna
esaslanabiliriz.

Milli ekonomiyi çok yönlü esasta geliştirmek için
ulaştırma sistemi konusunda hayata geçirilen
gelişmelerin çerçevesinde 25 Aralık 2015 tarihinde
Türkmenistan Bakanlar Kurulu ve Devlet Güvenlik
Konseyi’nin meclisinde milli liderimiz, BM Genel
sekreterinin teklifi üzerine, 2016 yılı sonunda
ülkemizde istikrarlı ulaştırma sistemini oluşturma
konusunda bir Dünya Zirvesinin düzenlenmesinin
planlandığını söyledi.

Türkmenistan’ın ulaştırma sektöründeki uluslararası
işbirliğini geliştirme konulu çabaları milli mirasımızın
tarihi ile sıkı bağlantılıdır. Hürmetli Devlet Başkanımız
Sayın Gurbanguly Berdimuhamedov’un teklifi üzerine
ülkemizde 2016 yılı ‘Mirasa saygı duymak, Vatanı
geliştirmek’ yılı olarak ilan edildi. Milli tarihi
değerlerimizi tekrar canlandırmak ülke
Bağımsızlığımızın ilk günlerinde itibaren ana
hedeflerine birisi olmakla birlikte, bu konuda yapılan
geniş kapsamlı işlere örnek olarak Avrupa’yı ve
Asya’yı birleştiren ana ticaret yolunun, büyük İpek
Yolunun yeniden kurulması konusunda yapılan işleri
göstermek uygun olacaktır.

UND’den teşekkür
Türkmenistan devletimizde kardeş ülke olan

Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik işbirliğinin
kapsamını daha da genişletmek için çalışmalar
yapılmaktadır. Devletimizin izlediği dostluk
politikalarının sonucu Azerbaycan-Türkmenistan
güzergahını kullanan Türk araçları için Ro-Ro gemi
fiyatlarında yüzde 20 indirim yapıldı. Uluslararası
Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih
Şener, Türkmenistan ‘Bahtiyar’ isimli gemisinin
seferlere başladığını ve indirimin sağlandığını söyledi
ve bu önemli destek için Türkmenistan Devlet
Başkanına çok teşekkür ettiklerini belirtti. İndirim
sonrası, söz konusu güzergahın kısa olması nedeniyle
daha fazla tercih edileceğini belirten Fatih Şener, sefer
sayısının ayda ikiye çıkacağını aktardı.

Türkmenistan kuzey-güney hattındaki demiryolları
ile doğu-batı hattındaki otoyolların çok yakında
açılacağına değinen Fatih Şener, şu bilgileri de
paylaştı: “Türkmenistan Amuderya nehri üzerindeki
demiryolu ve karayolu köprüleri gibi önemli yatırımları
ile tarihi İpek Yolunda en avantajlı lojistik güzergah
oluyor. Ayrıca Aşkabat ziyaretimizde, taşımacılarımıza
transit kolaylıklar sağlayacak tır sistemindeki elektronik
veri aktarımı ve GPS sistemli güzergah ve araç kontrol
konularında çalışmaların yürümekte olduğunu
öğrenmekten memnuniyet duyduk. Modern tesislerde
görüştüğümüz Türk sürücülerin de genel olarak
memnuniyetlerini gözlemlemiş olmaktan memnuniyet
duyduk. Türkiye-Türkmenistan bağlantısının hızlı ve
ucuz olabilmesi ve bu güzergahtaki örnek
uygulamaların yaygınlaşması için Türkiye-Gürcistan-
Azerbaycan-Türkmenistan gibi güzergah ülkelerinin
yakın çalışmayı sürdürmeleri önem taşımaktadır.”

Bağımsız devletimizin refah devrinde programa
dayalı hayata geçirilen gelişmelerin arasında,
Kazakistan-Türkmenistan-İran ve Türkmenistan-
Afganistan-Tacikistan demiryolları, Amuderya’nın
üzerinden geçen otomobil ve demiryolu köprüleri,
Aşkabat ve vilayetlerdeki modern havaalanları, yüksek
hızlı otomobil yolları, Türkmenbaşı Uluslararası
Deniz Portu (limanı), başkentimizdeki Uluslararası
Otogar gibi ülkemizde inşa edilmiş ve inşa edilmekte
olan tesisler uluslararası ulaştırma sisteminin yapı
birimlerini oluşturmaktadır.

Ayrıca, ulaştırma sisteminin sektörlerinin
gelişmesinin sektörel gelişmeleri devletin imkanlarını
etkili kullanarak, dönemin talebine ve yeni sosyal-
ekonomik koşullara uyan ulaştırma sektörünün
maddi-teknik, hukuk temelini oluşturmaya ve
geliştirmeye yönlendirilmiştir. Bunun gibi gelişmeler
Türkmenistan’ın bölgenin önemli ulaştırma merkezi
durumundaki derecesini pekiştirmeye yönlendirilmiş
uluslararası girişimlerinin sonucudur. ■

1
Türkmenistan’ın
Ulaştırma 
Politikası

Ar-Ge ve buluşçuluk üzerine
şekillenen büyüme stratejisi
sayesinde, yeniliklerin öncüsü
olan Isuzu, Japonya’nın ilk dizel
motorunu üreterek tarihi
boyunca dizel motor alanında
pek çok teknolojik yeniliğin de
öncülüğünü üstlendi.

Türkmenistan İstanbul
Başkonsolosluğu



4 ❭❭Yolcu Taşımacılığı 9 - 15 Mayıs 2016

Günaydın Group, Temsa’larla
filosunu güçlendirdi 

Yoğun geçecek yaz
dönemine araçlarımızı ve
personelimizi şimdiden

hazırlayalım.

Yaz sezonu
geliyor

Yolcu ve yük taşımacılığının en
önemli şirketleri arasında yer
alan Günaydın Group filosunu
TEMSA marka ürünlerle
büyütmeye devam ediyor.
Şirket, düzenlenen törenle 2
Safir Plus ve 15 Prestij SX aracı
filosuna aldı. 

TEMSA, 27 Nisan Perşembe günü
İzmir bayii Ant Oto
Merkezi’nde düzenlenen

törenle 2 Safir Plus ve 15 Prestij SX
aracı Günaydın Group’a teslim etti.
Törene Günaydın Group Yönetim
Kurulu Üyesi Mehmet Günaydın,
Genel Müdür Şenol Günaydın, Ege
Trans Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet
Yalçınkaya, VİA Tur Genel Müdürü
Kerem Çoban, TEMSA Satış
Direktörü Murat Anıl, Bölge Satış
Yöneticileri İrfan Özsevim, Sonat
Demirci, Ant Oto İstanbul Genel
Müdürü Efe Selçuk katıldı.  

49 yıllık bir taşımacılık süreci 
Teslimat töreni sonrasında

açıklamalarda bulunan Günaydın
Group Genel Müdürü Şenol
Günaydın, babalarının 1967 yılında
taşımacılık alanında hizmet vermeye
başladığını, 1988 yılında ise personel
taşımacılığı alanına adım attıklarını
söyledi. Günaydın Group bünyesinde
20 şirket bulunduğunu belirten Şenol
Günaydın, “Ege Trans, VİA Tur ve
Serol Günaydın yolcu taşımacılığı
alanında hizmet veriyor. Diğer
şirketlerimiz ise lojistik zincirin her
halkasında hizmet vermek üzere
konumlandırıldı. Ege Trans
İstanbul’da, Serol Günaydın, İzmir -
Manisa ve Eskişehir’de, VİA Tur ise
özellikle VIP taşımacılık alanında
hizmet veriyor” dedi.  

4000 adetlik otobüs ve kamyon
filosu 

Filolarında kamyon ve otobüs,
midibüs grubu olarak 1200 dolayında
özmal araç bulunduğunu belirten
Günaydın, “İstanbul, İzmir ve Manisa
çevresinde kiralık araçlarla birlikte
yönettiğimiz araç sayısı toplamda 4
bini aşıyor. 470’i özmal otobüs,
midibüs olmak üzere 2 bin aracımız
var” diye konuştu.

Otobüs grubunun yüzde 55’i
TEMSA 

Filolarının ağırlığının TEMSA
marka araçlardan oluştuğunu
belirten Günaydın, “Manisa
çevresinde 100’e yakın büyük
otobüsümüz hizmet veriyor. Yüzde
90’ı TEMSA marka ürünlerden
oluşuyor. Filonun ise yüzde 55’i
TEMSA ürünlerinden oluşuyor” dedi.

TEMSA tercihi 
Günaydın Group Yönetim Kurulu

Başkanı Mehmet Günaydın, TEMSA
tercihlerindeki en önemli etkenleri şu
şekilde sıraladı: “TEMSA araçları
şoför seçmiyor. Yani araçlar şoförlerin
hor kullanımlarına da dayanıklı
ürünler. Araçlar şoför hatalarını kabul
edebilecek dayanıklılığa sahip. Safir
ve Prestij araçlar bizim ihtiyaçlarımızı
karşılamada hep bir adım önde
oldular. Bakım aralıkları uzun olması
ve araçların çok fazla servise
gitmemeleri de bizi çok memnun
ediyor. Maliyet konularında ilk alımla
da çok iyi bir konumda. Ayrıca turizm

tarafında kullandığımız aracı daha
sonra servis tarafına yönlendirmemiz
ile araçlar çok daha uzun bir süre
bizlere hizmet sunuyor.”

Yakıt tüketiminde TEMSA önde 
Yakıt tüketimi noktasında her

aracın ölçümünü büyük bir titizlikle
yaptıklarını ifade eden Günaydın,
“TEMSA araçları en yakın rakibine
yüzde 4 fark atıyor. Yüzde 4’lük bir
fark büyük bir avantaj. Birebir her
aracın yakıt analizini yapabiliyoruz.
Bir Prestij aracın aylık maliyet
avantajı 1000 TL civarında. Yıllık
avantajımız ise 12 bin TL. Bakım
sürecindeki avantajları da
eklendiğinde bu miktar artıyor” diye
konuştu. Yolcuların özellikle TEMSA
araçları istediklerini belirten
Günaydın, “İzmir’de Pınar’da aylık 11
bin, Manisa-Vestel grubunda 19 bin,
öğrenci taşımacılığı alanında ise 2 bin
civarında yolcu taşıyoruz. Yolcu için
koltuklar arasındaki diz mesafesi çok
önemli. Yolcu seyahat sürecinde
rahat etmek istiyor. Yine yeni Prestij
SX aracın tasarımını da çok
beğendik” dedi.

Matematik bana TEMSA al
diyor 

Şenol Günaydın’da “Alım
maliyetine ve işletme maliyetine
baktığımda bana matematik TEMSA
al diyor. O yüzden bizde TEMSA çok”
dedi. 

İşletme ekonomikliği,
sektördeki lider koltuk avantajı 

VİA Tur Genel Müdürü Kenan
Çoban ise şunları söyledi: “2015
Ağustos ayından itibaren filomuza
TEMSA katmaya başladık. Artık 12
otobüsle hizmet veriyoruz. Tamamı
TEMSA marka ürünler. İşletme
ekonomikliği, sektördeki lider koltuk
avantajı. Acenteler de artık TEMSA
konusunda tercihlerini ifade
ediyorlar.”  

Her yıl 40-50 otobüs yatırımı 
Turizm tarafında temkinli bir

şekilde ilerlemek istediklerini ve ister
istemez bir portföy yenilemesi
yapmak durumunda olduklarını
belirten Şenol Günaydın, “Hiç araç
yatırımı yapmayacağız desek,
toplamda 40 - 50 araçlık bir
yatırımımız oluyor. 2 Safir Plus şu
anda aldık. 6 adet daha alabiliriz.

Euro 6 araçları ilk defa deneyeceğiz.
Yakıt tüketiminde aynı avantajı
yaşarsak zaten yine tercihimiz Safir
Plus olacak. Biz bu bölgede
tercihleriyle de örnek olan bir
firmayız. Servis tarafında artık daha
fazla büyüme planımız yok. Artık
kiralık portföyü ile birlikte kaliteli
artırmak hedefimiz” dedi.

Ege Bölgesi TEMSA kalesi 
TEMSA Bölge Satış Yöneticisi

İrfan Özsevim, Ege Bölgesi’nde
TEMSA ağırlığının son 4 - 5 yılda
giderek arttığına dikkat çekerek şu
bilgileri verdi: “İzmir ve Ege
Bölgesi’nde TEMSA’nın pazar ağırlığı
yüzde 13 civarında gezerken, bayilik
oluşumu ile birlikte TEMSA’nın Ege
Bölgesi’nde ağırlığı 43.8 civarına
geldi. Bu TUİK verisidir. Manisa ve
Muğla bölgesinde değişim ağırlıklı
olarak TEMSA yönünde. Satış ve satış
sonrasındaki hizmet kalitemiz ve
ikinci el değeri ile TEMSA öne çıkıyor.
İkinci elde müşteriyi üzmeyecek
noktadayız. Tabi ki gidecek yolumuz
var. Manisa’da servisimiz yoktu.
Orada da servis oluşumunu yaptık.
Ege Bölgesi TEMSA kalesi haline
gelmeye başladı. 4 ayda Ege
Bölgesi’nde rakip markaların verdiği
araç sayısı 4’ü geçmez.  Safir artık
ikinci elde en çok tercih edilen araç
haline geldi.” 

Uzun bir ömür hedefledik 
TEMSA Satış Direktörü Murat

Anıl, Günaydın Group yönetiminin
tercih nedenleri ile işletme süreci ile
çok güzel ifadelerde bulunmasını

kendisini çok mutlu ettiğini
belirterek, “O kadar güzel iyi ifade
edildi ki, bu iş birliğinde emeği geçen
Ant Oto ve TEMSA çalışanlarına
teşekkür ediyorum. Yeni araçlarında
Günaydın Group’a hayırlı olmasını
diliyorum. Ben konuşmaları
dinlerken eski günlere geri döndüm.
2010 yılında yeni Safir’i tasarlarken
hep yönlendiğimiz nokta şu olmuştu.
Güçlü bir DAF motorumuz var. 

Şehirlerarasında eksik kalan
tarafımız motor gücümüzdü. Bunu
tamamladıktan sonra neye baktık; Biz
5 sene şehirlerarasında, sonrası 10 yıl
turizm tarafında ve sonrasında
personel servisi tarafında kendine
çalışma alanı bulacak bir otobüs
tasarladık. Bunun bir kere de sizler
tarafında söylenmesi beni çok mutlu
etti. Ege Bölge Satış Yöneticimiz İrfan
Özsevim’e de teşekkür ediyorum. Son
dört senede gösterdiği performansla
bizi 1997-98 yılındaki başarılı Prenses
dönemine döndürdü. Prestij
konusunda tercihinizin doğru
olduğunu düşünüyorum. Rakiplerde
güzel ürünler yapıyor ama bizim
işimiz servis ise yakıt tasarrufu ile
şoför seçmemesi ile Prestij en uygun
ürün. Biz ancak size servis
hizmetlerinde ne kadar daha destek
olabiliriz diye düşünüyoruz. İzmir’de
iki tane, Manisa’da bir tane yetkili
servis ile hizmetinizdeyiz. Sizlerle
birlikte olmaktan keyif aldık.
Günaydın Group gibi taşımacılığın
her alanında hizmet veren büyük bir
şirketle iş ortağı olmak bana büyük
mutluluk veriyor. Ümit ederiz, kalıcı
oluruz ve birlikte yolumuza devam
ederiz” diye konuştu. ■

2 Safir Plus ve 15 Prestij SX
yer aldı

Günaydın Group filosunda
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Mola zamanı

Yaptığımız işlerde, bizim dışımızda gelişen
olayların yansıması stratejimizi belirler.
Bazen ne kadar gayretli olursanız olun

rüzgârın karşıdan esmesiyle, hedefin gerisinde
kalmak söz konusu olabilmektedir. Çok özverili
ve planlı çalışmalar sonucunda bile, içinde
bulunduğunuz çevre, toplum ve bunlarla
kurulmuş olan ilişkiler performansınızı
doğrudan etkiler. 

Bu yıl iki büyük üretici peş peşe
şehirlerarasında hizmet verecek yeni araçlarını
görücüye çıkardı, ilk teslimatlarını yaptı. Her
firma, sürekli olarak araçlarını yenilemek ve
filosunu güncel tutmak ister. Çok doğaldır ki,
yolcusuna karşı yenilikçi ve modern araçlarla
taşımacılık yapmak, rakiplerine karşı güçlü
görünmek ister. Bu işin vitrinidir. Bunun arka
planında ise gerçek işletmecilik devreye girmesi
lazım ki, istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme
yapılabilsin. Bunu sağlayacak en önemli etken
ise finans yönetimidir. Finansı doğru
yönetemeyen hiçbir işletme dış kaynaklı girdiler
olmaksızın ayakta duramaz ve karlılığını
sağlayamaz.

Yatırım yapılacak yıllar yanı sıra, yatırım
yapmadan statik olarak beklenecek yıllar da söz
konusu olabilir. 2016 yılı bu anlamda bekleyip
görmenin daha doğru olacağına inandığımız bir
yıl gibi duruyor. Son 20 yıl içinde yaşanan dört
kriz, sektörümüzde yıpranmalara neden oldu.
İstatistiksel olarak, iyi giden 5-6 yılın sonunda
her nasılsa bir sarsıntı bekleniyor. Geleneksel
hale gelen bu ekonomik ortamda böyle bir
varsayımı hep göz önünde bulundurularak
tedbirli olmakta fayda var. 

Bizim dışımızda oluşan olaylar global, ülke
içindeki olaylar da milli kriz olarak yaşanıyor.
Günümüz siyasetindeki vahim görüntüler,
terörün önünün alınamıyor olması, ülkenin
güneyinin tamamen harp bölgesi haline gelmesi
ve bu savaşın bir şekilde ülkemize bulaştırılmak
istenmesi, diplomasi anlamında ülkemizin başta
Rusya olmak üzere pek çok ülke ile frekansların
örtüşmemesi, ister istemez ticaretimizi,
sanayimizi ve turizmimizi etkiliyor. Bu alanların
tamamına hizmet veren taşımacılık sektörü de
direk veya dolaylı olarak etkileniyor.

Son dönemlerde ülkemiz gayrisafi milli
hasılasına azımsanmayacak kadar büyük katkısı
olan turizm girdileri, yukarıda sayılan
sebeplerden dolayı bu yıl statik bir hale
büründü. Toplam taşımacılık içerisinde, yarıya
yakın bir paya sahip olan turizm taşımacılığının
yanı sıra turizmdeki faaliyetlerin minimize
olması sonucu, ister istemez çalışan personel
sayısının ve kazançlarının azalmasının
oluşturacağı domino etkisiyle, ticarete
olumsuzluk olarak yansıyacak. Ülkeye gelen
turist sayısının düşmesi her bir kişiye direkt
hizmet veren taşımacıların ciro ve karlılıklarını
etkileyecek. 

Taşımacılık alanında faaliyet sürdüren
firmalar yeni yatırım yaparken, öz kaynakların
ötesinde kredi kullanmak ve uzun vadeye
yaydıkları ödemeler ile yatırım yapmak
durumundadır. Geçmişten gelen ödemelerin
üzerine yeni ödemelerin eklenmesi ve
belirsizlik ortamında ödeme kabiliyetlerinin
azalması firmaları zorlayacaktır.

Zorlukları aşan sektörümüz, sanki bu yıl bir
nefeslik mola alacakmış gibi görünüyor. ■
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Çukurova Üniversitesi
TEMSA Otomotiv
Mühendisliği Bölüm
binası ve
laboratuvarları, 30
Nisan 2016 Cumartesi
günü düzenlenen
törenle açıldı.

TEMSA Otomotiv
Mühendisliği Bölüm
binası ve

laboratuvarları, Balcalı
Hastanesi Dr. M. Feyyaz
Etiz Onkoloji ve
Hematoloji Hizmet Binası
ve 12 yatırımın temel atma
töreni ile birlikte 30 Nisan
2016 Cumartesi günü
açıldı. Açılışı Adana
Milletvekili Ömer Çelik,
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Fatma Güldemet Sarı,
Adana Valisi Mustafa
Büyük, Çukurova
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mustafa Kibar, TEMSA
Kurumsal İletişim
Müdürü Ebru Ersan, Ürün
Müdürü Mert Özkaynak
ve ARGE Müdürü Murat
Demirdüzen birlikte yaptı.

Ömer Çelik’ten
yenilikçilik vurgusu

Çukurova
Üniversitesi’nin dünyada
ilk 500, Türkiye’de ilk 10
başarılı üniversite ve
yaptığı bilimsel çalışmalar
ile TÜBİTAK’tan kabul
gören ilk 5 üniversite
arasında olduğunu
belirten Çelik,
çalışmalarda yenilikçi
olmanın artık bir şart

olduğuna, başarının
yenilikçi ve girişimci
olmaktan geçtiğine vurgu
yaptı. 

Temsa’ya Plaket
Çukurova Üniversitesi

ve TEMSA iş birliği için
Ömer Çelik, TEMSA
yönetimine teşekkür
plaketi takdim etti.
Çelik’in özel teşekkürlerini
ilettiği TEMSA yönetimi,
bu iş birliğini gelecekte
yapacak iş birlikleri için

önemli bir ilk adım olarak
gördüklerini belirtti. 

Temsa Arge &
Yenilikçilik Ve
Girişimcilik Odası

Çukurova Üniversitesi
TEMSA Otomotiv
Mühendisliği binasında
yer alan TEMSA ARGE &
YG odası açılış sonrasında
ziyaret edildi. TEMSA
ARGE & Yenilikçilik ve
Girişimcilik odası 

öğrencilerin,
akademisyenlerin ve
TEMSA çalışanlarının
buluşma noktası olacak.
Bu oda aynı zamanda
TEMSA YG Maker
laboratuvarının uzantısı
niteliği taşıyacak. Bu
laboratuvarda yazılım
ağırlıklı mekatronik
ürünlere odaklı çalışmalar
yapılarak, çıktılar
TEMSA’nın geliştirdiği
akıllı ve elektrikli araçlarda
uygulanacak. ■

Temsa Otomotiv Mühendisliği açıldı

Zorlu ABD pazarında ve otobüs üretiminin
anavatanı Almanya’da büyük başarılara imza
atarak her iki ülkede de 1000’li rakamlara
koşan TEMSA şimdi gözünü İngiltere pazarına
dikti. TEMSA, İngiltere’nin önde gelen taşıma
şirketleri BM Coach, Cali Tours, Banstead
Coach, Lynns Stephen Offord Coaches’a toplam
11 adet HD 12, 5 adet MD9 teslimatı
gerçekleştirdi.

Ürünlerini 66 ülkeye ihraç etme başarısını
gösteren TEMSA, zorlu pazarlarda
adından söz ettiriyor. ABD pazarında ve

Almanya’da 1000’li adetlere koşan TEMSA’nın
yeni hedefinde şimdi İngiltere var.  Şu ana
kadar 200 TEMSA aracının hizmet verdiği
İngiltere’de teslimatlarla buradaki pay giderek
artıyor. TEMSA düzenlenen etkinliklerle bayisi
Arriva Bus & Coach aracılığıyla 4 operatöre HD
12 ve MD9’dan oluşan toplam 16 otobüs
teslimatı gerçekleştirdi. 

Londra merkezli BM Coah’a 5 HD 12, 1 MD9 
Londra’nın en prestijli taşımacılık şirketleri

arasında yer alan BM Coach şirketine
düzenlenen törenle otobüsler teslim edildi.
Törene TEMSA Uluslararası Satış ve Pazarlama
Direktörü Acar Kocaer, TEMSA İngiltere Bölge
Müdürü Deniz Çetin, TEMSA bayisi Arriva Bus
& Coach Genel Müdürü Steve Hodkinson, İş
Geliştirme Direktörü Alan Dale, Pazarlama
Müdürü Laura Finingan, Satış Müdürü Steve
Fletcher ve BM Coach’un sahibi Bala Suresh ve
şirket çalışanları katıldı. 

TEMSA, mutlu insanların çalıştığı kurum 
BM Coach’un sahibi Bala Suresh,TEMSA

marka otobüsleri tercih nedenlerini ise şu
şekilde açıkladı: “Yenilikçi bir üretici arayışı
içindeydik. Arriva ile yıllardır çok iyi bir ilişkiye
sahibiz. İlk aracımızı da Arriva’dan aldık.
Genelde DAF motorlu araçları tercih ediyoruz.
TEMSA ile ilk tanışmamız Adana’daki fabrika
ziyareti ile gerçekleşti. Orada bizim özel
isteklerimize karşı gösterdikleri hassasiyet ve
hızlı dönüşler bizi çok etkiledi. Bizimle iletişime
geçen insanlar işlerini seven ve ürettikleri
ürünlerin de arkasında duracaklarını bize
gösteren mutlu insanlardı. Mutlu insanların
çalıştığı bir kurumun başarı elde etmesi de çok
kolay zaten.” Suresh, yeni araç yatırımlarında
da tercihlerinin TEMSA olacağını da vurguladı. 

İngiltere pazarında hedefler büyük 
BM Coach şirketinin 2007 yılından bu yana

seyahat hizmeti verdiğini ve aile şirketi
olmasına rağmen kurumsal bir kimlik yapısı ile
yönetildiğini belirten TEMSA Uluslararası Satış
ve Pazarlama Direktörü Acar Kocaer,
“Filosundaki araçlar üst sınıf segment araçlar.
Toplam 27 adet aracı var. Son derece sıkı bakım
yapan ve güvenlik önceliği olan bir şirket.  BM
Coach'un araç tercihleri çevre operatörler
tarafından da dikkatlice takip ediliyor” dedi.

TEMSA’nın uluslararası pazarlarda ürün
kalitesi ve yapılanma ağı ile başarı çıtasını hep
daha yukarıya taşıdığına dikkat çeken Kocaer,
“Dünyanın en zorlu pazarı olarak adlandırılan
ABD’de 1000’li rakamlara doğru emin
adımlarla ilerliyoruz. Otobüsün anavatanı
olarak adlandırılan Almanya pazarında da
başarı çizgimiz büyüyor ve o pazarda da 1000’li
rakamlara doğru koşuyoruz. İngiltere pazarı ise
sağdan direksiyonlu ürünler sunabilmemiz ve
bu ürünlerin giderek seyahat şirketleri
tarafından tercih edilir hale gelmesi bizim için
çok önemli. Şu anda İngiltere yollarında 200
otobüsümüz hizmet veriyor” diye konuştu. 

TEMSA sorunsuz araçlar üretiyor 
Arriva Bus & Coach Genel Müdürü Steve

Hodkinson, TEMSA HD 12 veya M9 araç satışı
yaptıkları şirketlerden hiçbir şikayet
almadıklarını belirterek, “Hizmet sürecinde
firmalar sorun yaşamadıkları için çok mutlular.
Taşıdıkları yolcuların da konfor düzeyinden
mutlu olduklarını ifade ediyorlar. TEMSA ile
kalıcı bir şekilde büyüme hedefimiz var” dedi.
Hodkinson, Birmingham NEC Fuarı öncesinde
10 kişilik müşteri ve basın grubu ile Adana
fabrikasını ziyaret edeceklerini de sözlerine
ekledi.  

Cali Tours’a 5 HD12 ve 3 MD9 
Cali Tours Londra merkezli bir turizm

şirketi. Filosunda 5 HD 12 ve 3 MD9 olmak
üzere toplam 14 araç bulunuyor. Şirket sahibi
Max Cali, TEMSA ürünlerinin hizmet sürecinde
hiçbir sorun çıkarmadığı ve araçların konfor

düzeyinden memnun olduklarını belirtti. 

Banstead Coach’a 1 HD 12
Filosunda 15 adet otobüsü bulunan şirket

çok köklü bir geçmişe sahip. 65 yıllık şirket
Wimbledon Turnuvası’nın 40 yıldır kontratlı
taşımasını yapıyor. Geçtiğimiz ay düzenlenen
CPT Rally (Confedaration of Passenger
Transport)'de HD 12 ile Top Standard Coach
ödülü aldılar. Şirket sahibi Matt Haynes,
TEMSA araçları çok iyi arkadaşları olan Bibby's
ve York Pullman firmalarının tavsiyesi ile
aldıklarını belirtti.

Lynns Stephen Offord Coaches’e 1
MD9

Filolarında 12 adet otobüs bulunuyor.
Şirket sahibi Steven Offord, MD9 ürünü ilk kez
TEMSA'nın Busworld Fuarı’nda sergilediği ürün
gamından etkilendiğini ve yapılan görüşmeler
sonucunda almaya karar verdiğini belirtti. ■

TEMSA İngiltere’de de 
fark yaratıyor
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Yolların kralı
olmaz, 

kuralı olur.
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Mustafa
Yıldırım
TOBB Karayolu Yolcu 
Taşımacılığı Sektör 
Meclis Başkanı

İstanbul otogarlarıyla ilgili yapılan
açıklamalar sektörde bazı düşünceler ve
bazı sıkıntılar yaratıyor.  Sayın Başkanımız

Kadir Topbaş’ın mutlaka göre kendine göre
bir bildiği vardır, ama bugün 100 ulaşım
bilişimcisi getirin, Gaziosmanpaşa’da
yapılacak bir otogarın TEM koridorunda
ikinci bir Sultangazi sorunu yaratacağını
kabul edeceklerdir. Günde 80 bin aracın
gelip gittiği bir otogar ve çevresi, TEM
koridorunda yeni bir tıkanıklık yaratır. Ondan
önemlisi; İstanbul batıya doğru büyürken
doğuya yapılacak bir otogarın işlevi tartışılır. 

Otogarın konumu  
Gaziosmanpaşa insanların kolayca

ulaşabileceği ana koridor değil. Otogara
gelen insanların yüzde 52’si raylı sistemlerle,
yüzde 48’i belediye otobüsleri veya özel
araçlarla geliyor.  Dolayısıyla Bayrampaşa
Otogarı’nın konumu düşünüldüğünde; E-5 ve
TEM koridorlarının kesişme noktasında, kendi
iç yollarıyla ulaşım sorununu çözebilen,
çevreye trafik yükü en az olan noktada
olduğu görülür. Bir tek konu var: bu otogar
mutlaka ıslah edilmelidir. Bu ıslah çalışmaları
da geleceğin şartlarına göre, sektörün bugün
geldiği noktaya göre yeniden tanımlanmalıdır.
Her noktada bir firmanın 5-6 yeri olacağına,
mutlaka ve mutlaka az taşıtlı çok sayıda firma
yerine, çok taşıtlı az firmaya göre yeni mimari
düzenlemelerin yapılması lazım.  

Islah çalışmaları 
Otogarın alt katlarında; parklanma ve

bekleme ihtiyaçlarını karşılayacak, yürüyen
merdivenlerle asansörlerle insanların çok
daha özel bir şekilde hizmet alacağı her türlü
fiziki yapı burada vardır. Bunların ufak tefek
ıslah çalışmaları ile düzenlenmesi lazım.
Otogarın mutlaka yeşille buluşması lazım.
Sayın Başkan Kadir Topbaş ile bunları
konuştuk. Biz de çalışmalara başladık ama
bazı aksaklıklar oldu, bu işler kesintiye
uğradı. Kadir Bey, İstanbul’un babasıdır.
Sektörümüzü mutlaka dikkate almasını
bekliyoruz. Hatalar ve karşılıklı yanlış
anlamalar mutlaka giderilir. Evlatlar hata
yapsa bile babalar kulak çeker, işi düzeltir.

Uluslararası taşımalar 
Biz otogarımızdan memnunuz. Otogarın

yeri, konumu, ulaşım, erişim imkanları, İDO
ve havaalanı bağlantısı çok elverişli. Buna ek
olarak Aksaray’da uluslararası otogarlar var.
Bu uluslararası otogarlar, tarihi yarımada
üzerinde 130 dönümlük alan üzerinde,
tarihimize yakışmayan görüntüler sergiliyor.
Oradaki meslektaşlarımızla bir araya gelip
birlikte çözüm üretme şansımız var
Bayrampaşa’da. Bayrampaşa’daki İstanbul
Otogarı, gelecekte de bütün taşıma taleplerini
karşılayacak fiziki ölçümlere sahiptir. Fiziki
düzenlemelerle beraber uluslararası taşımalar
da otogara dahil edilebilir. Kaldı ki Aksaray
ile Bayrampaşa Otogarı arası raylı sistemle 10
dakikadır. Oradaki uluslararası taşımalardaki
ihracat yüklerinin buraya getirilmesi çok
rahatlıkla mümkündür. 

Otogar yerinde kalmalı 
Bayrampaşa’daki otogarın yerinde

kalması sektörümüz için de, İstanbul ulaşımı
için de, insanlar için de, sınırsız olanaklar
sağlıyor. Bu imkanları yok etmek, farklı bir
bölgede yeni sorunlar üretecek bir yapının
yapılması hem bizleri hem İstanbul halkını
hem de İstanbul trafiğini sıkıntılı bir sürece
taşır diye düşünüyoruz. 

Başkan bize fırsat versin
Sayın Başkan, bir fırsat versin, kendilerine

meramımızı yüz yüze anlatalım. Bu otogar
öncelikle yerinde kalmalı, sonra kimin
işleteceği tartışılır. Islah planını biz Belediye
ile birlikte yapmaya hazırız. Belediye bizden
taleplerini yapar, bir koordinatör tayin edilir,
bu koordinatör vasıtasıyla otogarın bugüne
kadar aksayan, eksik, yanlış bulunan yönleri
giderilir.

Herkese iyi haftalar diliyorum… ■

Biz otogarımızdan
memnunuz!

Mersin Otogarı’nda tartışmalar bitmiyor

UDH Bakanı Binali Yıldırım

Tüm dünyada 30’un üzerinde
ülkedeki merkezleri ile ikinci el
araçlara kurumsal kalite ve
güvence getiren MAN TopUsed,
Türkiye’deki yatırımlarına hizmet
noktalarını arttırarak devam
ediyor. MAN TopUsed Center,
Türkiye’de Ankara, Konya,
İstanbul İkitelli ve Tuzla’dan
sonra İzmir’de de açıldı. 

Bornova, 5. Sanayi Sitesi’nde yer
alan MAN Yetkili Satış ve Servisi
MAPAR tesislerinde yapılan açılış

törenine, MAN Kamyon ve Otobüs
Ticaret AŞ Satış Direktörü D.Eren
Gündüz’ün yanı sıra MAN Kamyon ve
Otobüs Ticaret AŞ Top Used Satış
Müdürü Cüneyt Ergün ile MAN
TopUsed Center’a ev sahipliği yapan
Mapar Otomotiv Yönetim Kurulu
Başkanı Yalci Sahi ile Mapar Otomotiv
İzmir Genel Müdürü Caner Perk
katıldılar. 

Kurumsal referans
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret AŞ

Satış Direktörü D. Eren Gündüz, “MAN
Truck & Bus, sadece ileri teknoloji ve
yüksek standartlara sahip araçlarıyla
değil, ilgili diğer tüm alanlarda da,
sektör ihtiyaçlarını, müşteri isteklerini

düşünerek, köklü ve kalıcı çözümler
üretir. MAN TopUsed, çok önemli olan
ikinci el ağır ticari araç pazarına,
MAN’ın kurumsal güvencesini taşıyan,
referans olan, geliştiren öncü bir rol
üstlendi. Sektör oyuncuları için önemli
fırsatlar yaratan MAN TopUsed’u,
Ankara, Konya, İstanbul İkitelli ve
Tuzla’dan sonra İzmir’e de taşımanın
gurur ve heyecanını yaşıyoruz” dedi.
Ticari araç sektöründe kaliteli aracı
uygun şartlarla satmanın yeterli
olmadığını vurgulayan Gündüz,
"Müşterilerimizin ticari araç
yatırımlarındaki karlılığı belirleyen en
önemli kriter; aldıkları araçların yaşam
boyu maliyetleri olmaktadır. Bu sebeple
finansman, ikinci el, avantajlı bakım
onarım paketleri ve Telematics gibi ek
hizmetlerimizle araçlarının tüm
ihtiyaçları için müşterilerimizin yanında
oluyoruz. TopUsed olarak sadece takas
alımı yapmıyor, karşılığında satış
olmadan da müşterilerimizin her marka
aracını uygun şartlarla alabiliyoruz. Bu
hizmetlerimizle sektörün en önemli iş
ortaklarından biri ve destekleyicisi

olduğumuza inanıyoruz" dedi. 

MAN güvencesini yansıtıyor
TopUsed’in taşıdığı MAN kalite ve

güvencesine dikkat çeken MAN Kamyon
ve Otobüs Ticaret AŞ TopUsed Satış
Müdürü Cüneyt Ergun da, “TopUsed
bünyesinde yer alan tüm araçların
ekspertizleri, TÜV tarafından yapılıyor. 

Tüm alım ve satışlar, MAN’ın
kurumsal güvence ve garantisi altında
gerçekleştiriliyor. Böylece TopUsed, tüm
markalara hitap ediyor ve ikinci el ağır
ticari araçlar piyasasını geliştiriyor,
standartları belirliyor” şeklinde konuştu. 

Mapar Otomotiv Yönetim Kurulu
Başkanı Yalçın Şahin ise, "Hem otobüs

hem kamyon sektörlerinde uzun süredir
yetkili satış ve servis bayisi olduğumuz
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret AŞ ile
güçlü ve başarılı işbirliğimizi bir adım
daha öteye taşımaktan çok mutluyuz"
dedi. 

MAN TopUsed Center, 
Bornova 5. Sanayi Sitesi’ndeki 5 bin
metrekarelik kapalı ve 1.500
metrekarelik açık alana sahip
Mapar tesisinde hizmet verecek.
Yaklaşık 40 araçlık sergileme
kapasitesi bulunuyor. MAN
TopUsed, kademeli olarak, hemen
yanı başında bulunan 4 bin
metrekaresi kapalı olmak üzere
toplam 8 bin metrekarelik alana
sahip Mapar ek tesisinde de hizmet
veriyor. 

“İkinci el garanti altında”

MAN TopUsed
Center İzmir

açıldı

MAN TopUsed ile

Eren
Gündüz Yalçın

Şahin

Cüneyt
Ergün Caner

Perk

Temsa Yurtiçi Satış Sonrası
Hizmetler Bölümü’nden Türker
Kamalı, Maraton ve Safir
araçlarını, kaptanlar tarafından
bilinçli, güvenli ve ekonomik
şekilde kullanılmasını amaç
edindiklerini söyledi. 

Temsa, bayisi Brey Otomotiv’in de
desteğiyle Metro Turizm’in
otobüs kaptanlarına, Maraton ve

Safir aracın teknik özellikleri, ekonomik,
güvenli ve bilinçli kullanımını
sağlayacak bilgiler ile sürücü
davranışları ve ilkyardım eğitimleri
verdi. Yıl sonuna kadar belirli aralıklarla
devam edecek eğitimlere Metro Turizm
kaptanlarının katılımı yoğundu. 

Brey Otomotiv’in toplantı
salonunda 27 Nisan Çarşamba günü
gerçekleşen ve iki gün süren eğitime
Metro Otomotiv Genel Müdürü İsmail
Aktaş, Mali İşler Müdürü Levent
Göbülük, Brey Otomotiv Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Şahin, Temsa
Yurtiçi Satış Sonrası Hizmetler
Bölümü’nden Türker Kamalı ve Levent
Dilek katıldı. 

Doğru kullanımı amaçlıyoruz 
Metro Otomotiv Pazarlama ve

Sanayi Ticaret AŞ Genel Müdürü İsmail
Aktaş, “Sektörümüzün en büyük
kurumu olan Metro Turizm’in, 25.yılına
yaklaştığımız bu döneminde, araç
kaptanlarımız ile ilgili
eğitimlere devam
edeceğiz. Burada
amacımız milyonlarca
TL’lik araç yatırımlarının
milli servetimize,

sanayimize uygun bir biçimde doğru
kullanımını sağlamak... Kaptanlarımız
burada aldıkları eğitimle yolcularımıza
en iyi hizmeti sağlayacak” dedi.

Sektörün kalbi kaptanlar
Metro Otomotiv Mali İşler Müdürü

Levent Gübülük ise, otobüs
kaptanlarının sektörün kalbi, beyni
olduğunu dile getirerek, “Hepimiz için
hayırlı uğurlu
olsun.Temsa son
teknolojide araçlar
üretti. Metro-Temsa
işbirliğinde
kaptanlarımızın
eğitimlerine
önümüzdeki yıllar da
devam edeceğiz” dedi. 

Kaptanlar çok değerli 
Brey Otomotiv Yönetim Kurulu

Başkanı Mustafa Şahin ise şunları
söyledi: “Sevgili kaptanlar bizim için çok
değerlisiniz. Gerçekten değerinizi
biliyoruz, bilmeye de devam edeceğiz.
Güzide firmamızda, temsil ettiğim
Temsa mühendislerinin yapmış olduğu
bu güzide arabalarımızı kullanacaksınız.
Biz ekip, ekipman ve servis olarak
hazırız. Sizlerin aracı tanıma ve
ekonomik kullanım eğitimlerini
tamamlamak için buradayız. Sizlere
üstün başarılar diliyorum. Metro
Kaptanları bir başkalık yaratacak.” 

Bilinçli sürüş sağlamanızı
hedefliyoruz 

Metro Turizm’in kaptanlarının ilgi
gösterdiği eğitim seminerinde,
Temsa’nın Yurtiçi Satış Sonrası
Hizmetler Bölümü’nden Türker Kamalı

ve Levent Dilek, kaptanlara Maraton
ve Safir araçlarla teknik bilgiler
aktardı. Türker Kamalı, Maraton ve
Safir araçların, kaptanlar tarafından
bilinçli, güvenli ve ekonomik şekilde
kullanılmasını amaç edindiklerini
belirterek, “Maraton aracımızda
şerit takip sistemi ve AEBS sistemi
dediğimiz geliştirilmiş fren sistemi
bulunuyor. AEBS, aracın aynı şerit
içerisindeki diğer aracı izlemesi ve
şartlara göre görsel, işitsel uyarı ve
otomatik frenleme ile aracı durdurur
veya yavaşlatır. Hareket halindeki bir
araca yaklaşımda hızını maksimum
70 km’ye düşürür. Duran araca
yaklaştığınızda ise hızınız 20 km’ye
düşer” dedi. 

En büyük teknoloji sizsiniz 
Kamalı, otobüs kaptanlarının

zor ve değerli bir görevi yerine
getirdiğini belirterek, “En büyük
teknoloji sizsiniz, Kendinizi her
zaman bir numara profesyonel
kaptan olarak görün” ifadelerini
kullandı. ■

Metro kaptanları, Maraton ve Safir eğitimi aldı 

Bilinçli bir sürüş sağlamanızı hedeiyoruz

Türker
Kamalı,
Levent
Dilek

Mustafa
Şahin

Mersin’de açıldığı günden bu
yana yaşanan gerginlikler
ve olumsuzluklarla

gündeme gelen Mersin Otogarı’nda,
bu sefer otopark ve kapı
işletmeciliğinin yürütülmesi
konusunda gerginlik yaşandı.

5 Mayıs Perşembe günü çok
sayıda zabıta ekibiyle birlikte Mersin
Şehirlerarası Terminal İşletmesi’ne
(MEŞTİ) gelen belediye yetkilileri,
mahkeme kararını gerekçe
göstererek, otogarın kapı giriş ve
çıkışları ile otoparkının işletmesinin
Büyükşehir Belediyesi’ne ait
olduğunu bildirdiler.

Ancak kararın hukuksuz
olduğunu savunan MEŞTİ

işletmecisi Şimşek Grup Yönetim
Kurulu Başkanı Halit Şimşek ile
belediye görevlileri arasında
tartışma çıktı. Büyükşehir
Belediyesi’nin avukatlarından
Salih Ateş, yaptığı açıklamada, 184
bin metrekare alanın kullanımına
ilişkin, otogarı işleten firmanın
açtığı davanın mahkemece
reddedildiğinden dolayı
belediyenin söz konusu alanları
kullanmak için harekete geçtiğini
söyledi. Amaçlarının, alınan karar
doğrultusunda otogara giriş ve
çıkışlar ile otopark kullanımını
sağlamak olduğunu belirten Ateş,
yasal haklarını kullandıklarını
belirtti.

Halit Şimşek ise, çok fazla
yatırım yapmalarına rağmen
işletmeden henüz para
kazanamadıklarını dile getirerek,
mağdur olduklarını ifade etti.

Belediyenin girişiminin hukuksuz
olduğunu ileri süren Şimşek,
"Mahkeme kararı doğrultusunda,
20 Mayıs’ta bilirkişiler otogara
keşfe gelecekler, ölçüp biçecekler
ve fiyatını belirleyecekler, ama
gelmiyorlar. Belediye de buraya
gelip kanun dışı işlem yapmaya
çalışıyor" dedi.

Şimşek Grup Genel Müdürü
Alp Alpaydın da kapı giriş ve
çıkışları ile otoparkın işletilmesini
içeren T1 belgesinin kendilerine

ait olduğunu söyledi. Alpaydın, bu
nedenle kapı çıkışları ve otopark gibi
yerlerle ilgili belediyenin hiçbir
yaptırımının olamayacağını
savundu. ■

MAN TopUsed 5 noktada 
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret AŞ

Top Used Satış Müdürü Cüneyt Ergun,
ikinci elde müşteriye en iyi ve en hızlı
çözümleri sunabilmek için yatırımlara
devam ettiklerini belirterek, “İzmir
lokasyonumuz ile birlikte şu anda
müşterilerimize MAN TopUsed olarak 5
noktada hizmet verir hale geldik. Yeni
yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.
Başarıyı müşteriye yakınlığınız, hızlı ve
kaliteli hizmetinizle
yakalayabiliyorsunuz. Müşteri size
güven duyacak ve  alışverişin ona
kazandırdığını, MAN’ın iş ve çözüm
ortağı anlayışıyla yaklaştığını
hissedecek. Yeni hizmet noktamızın
hayırlı olmasını diliyorum. Taşımacı
dostlarımızı MAN TopUSED noktalarına
davet ediyoruz” dedi.  ■

Ahmet
Uğur
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Karayolu Taşıma Kanunu
hazırlanırken üzerinde
durulan önemli konulardan

biri de sigorta idi. Şimdi bu
Kanun ile getirilen Karayolu
Taşımacılık Sigortası yaptırma
zorunluluğu Yönetmelik
değişikliği ile kaldırılmış oldu.
Bunun hikayesini anlatmadan,
önce sigortalara bakmak gerek.

Önceki sigortalar
Karayolu Taşıma Kanunu

hazırlandığı dönemde karayolu
mali sorumluluk, yani Trafik
Sigortası yaptırılması zorunluluğu
vardı. 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanunu’ndaki bu
zorunluluk, yolcu taşımacıları
yanında yük taşımacıları,
şehirlerarası taşımacıları yanında
şehiriçi taşımacıları, hatta ticari
özel tüm taşıtlar için söz
konusuydu. Bir de sadece ticari
yolcu taşımacıları için zorunlu
olan koltuk ferdi kaza sigortası
vardı. Bu sigorta daha önceden
kazaya karışan veya kazadan
sorumlu olan araç sahiplerinin
güçsüz olması, tazminat
ödeyememesi durumunda
yolcuların hepten mağdur
olmaması için getirilmişti. Üstelik
şoförleri de kapsıyordu.

Tartışmalar
Taşıma Kanunu hazırlıkları

sırasında özel taşıtlardan farklı
olarak, yolcu-yük tüm ticari
taşımalara ayrı bir sigorta
zorunluluğu getirilmesi hususu
gündeme geldi. Bu da taşımacılık
sigortası idi. Yük taşımacılığı
temsilcileri kendilerinin özel
şartları olduğunu gerekirse,
yükün ayrıca sigortalandığını vs
belirtip, kendileri için bunun
gerekli olmadığını belirttiler.
Sonunda bu sigorta sadece yolcu
taşımaları için zorunlu oldu. Ama
adına yolcu ifadesi eklenmeden
eski genel taşımacılık adı
konuldu. Bunun kapsamında
şoförler yoktu ve sadece
şehirlerarası taşımalar için
zorunluydu. Kanunda hala
durum böyle.

Yönetmelik
Karayolu Taşıma

Yönetmeliği’nde şehirlerarası
yolcu taşımaları denmeden “bu
Yönetmelik kapsamındaki tüm
taşımalarda…” diye zorunlu ifade
edildi. Bu bir iyileştirme idi. Bir
de şoförleri kapsayabilseler daha
iyi olurdu. Yönetmelikte, iyi
yapılan kanuna uyumu olmayan
iyileştirmelerin hukukiliği
tartışılır. Yönetmelikteki ifadeye
göre durum net değil. Belediye
alanındaki taşımalarda bu sigorta
zorunlu muydu değil miydi? Bu
arada Yönetmelikte, kapsamdaki
yolcu taşımalarına yaptırılması
zorunlu olan sigortalar olarak
taşımacılık sigortası ile koltuk
ferdi kaza sigortasını zorluyor ve
bunlar olmadan taşımacılık
yapılamayacağı belirtiliyordu. 

Yeni değişiklik
Son Yönetmelik

değişikliğinde sigorta konusu da
önemli bir biçimde yer aldı.
Bunu iki başlıkta toplayabiliriz.
Birincisi Yönetmelikte yer alan
tüm Zorunlu Karayolu
Taşımacılık Mali sorumluluk
Sigortası ifadelerinden karayolu
taşımacılık ibareleri silinerek,
ifade zorunlu mali sorumluluk
sigortası şekline dönüştürüldü.
Böylece 4925 sayılı Karayolu
Taşıma Kanunu’ndaki Zorunlu
Karayolu Taşımacılık Mali
Sorumluluk Sigortası 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanunu’ndaki
Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortası’na dönüştürülmüş oldu.
Bu, bir bakıma taşın yontularak
heykele dönüştürülmesindeki gibi
bir heykeltraşlık işi gibi
görünebilir.   

Önceden; Yönetmelikte,
Karayolları Trafik Kanunu’ndaki
Trafik Sigortasına hiç değinmeden
yolcu taşımacılığındaki zorunlu
sigortalar olarak Taşımacılık
Sigortası ve Koltuk Ferdi Kaza

Sigortası sayılıyordu. Yapılan
değişikliklerden sonra zorunlu
sigortalar olarak Karayolları Trafik
Kanunu’ndaki Mali Sorumluluk
Sigortası ile Koltuk Ferdi Kaza
Sigortası belirtildi. 

Değerlendirme
Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

varken Taşımacılık Sigortası niye
getirilmişti, belli değil.  Ben bu
sigortaların taşımacının kusuru
olup olmadığına bakılmadan
tazminat hakkı getirmesinin iyi
olduğunu, ancak bu hakkın
Koltuk Ferdi Kaza Sigortasında
daha az tazminatla da olsa var
olduğunu yazmıştım. Benim
önerim Taşımacılık Sigortasına
şoförlerin de dahil edilmesi ve bu
sigortası bulunan taşıtların Koltuk
Ferdi Kaza Sigortasından muaf
tutulması şeklindeydi. Olsun
tazminatı biraz az olsa da,
yapılan iyi. Ancak bu değişim
biraz hukuku dolanmak şeklinde
oldu. Yönetmelik değiştirildi ama
Karayolu Taşımacılık Sorumluluk
Sigortası yaptırma zorunluluğu
hala Taşıma Kanunu’nda duruyor.
“TBMM bu işi yanlış yapmış”
deme hakkı kimsenin yok,
Kanunu değiştirirseniz o başka.
En önemlisi: biz bu noktaya
sonunda gelecektiysek niye
bunca yıl Taşımacılık Sigortası
üzerinde uğraşıp durduk.

Hatırlayalım...
Trafik Sigortası daha genel

olduğu için yolcu taşımacılarının
özel isteklerini bununla
karşılamak söz konusu değildi.
Böyle olunca Taşımacılık
Sigortası konuşuldu hep. Yok,
prim şöyle olsun, teminatın hepsi
kullanılsın, yok manevi
tazminatlarda karşılansın vs...
Hatta Sayın Bakan’a bile bu
talepler yönünde baskı yapılıp,
değişiklik yapılması sağlanmaya
çalışıldı. Bir de sigortalarından
ikisinin, üçünün birleştirilmesi
talepleri yapıldı. Şimdi bunların
hepsi bitmiş oldu.

Geriye kalanlar
Geriye trafik ve ferdi kaza

koltuk sigortaları kaldı.  Trafik
Sigortası herkesin konusu.
Bundaki prim şikayetlerini herkes
biliyor. Çözüm için elden
gelenler yapıldı. Tek bir kesimin
isteğine göre çözüm yok.
Birilerinin yükünü başkasına
aktarmak şeklinde prim
anlayışları kabul görmüyor. Şimdi
primler azalacak mı? Belki!
Ancak önümüzdeki dönemde
artmayacağı tahminleri daha çok
yapılıyor. Şimdi iyileştirme
meraklıları Koltuk Ferdi Kaza
Sigortası üzerine çökecek.
Örneğin, 45 koltuk olabilir ama
bunların hepsi dolu olmuyor. Biz
niye 45 koltuk için prim
ödüyoruz. Ortalama doluluk 30
olup 30 kişi için prim ödeyelim
diyebilirler. Hatta bir kazada 45
kişinin ölmeyeceği ortalama
ölümün 2-3 kişi olabileceği
şikayetlerde bulunup, primleri
eleştirebilirler. Bunların
hesabında, hepsi biliniyor ve
primler buna göre belirleniyor.
Rastgele konuşulmasın. İnşallah
hiç akıllarında olmayanların
yanlış fikirleri beyan etmelerini
akıllarına getirmiş değilimdir. 

Sigorta konularını daha sonra
yazacağım, ama bir konuyu
belirtmeden edemeyeceğim. 63
olan yaş sınırı şoförlerde 66 oldu.
Şoförlerden 3 yıl daha
yararlanılanacak. Ama bu iyi mi?
Ben 66 yaşındayım. Araç
kullanma performansımın
düştüğünü hissediyorum. Bilmem
başkaları için nasıldır.
Havayolunda kaptanlar 63 yaş
sınırına kadar çalışıyor. Oradaki
fiziki yeterlilik şoförlerdeki kadar
çok önemli değil. Pek çok alet işi
kolaylaştırıyor, hatta otomatik
olarak yapılıyor. Üstelik ticari
taşımalarda ikinci hatta üçüncü
pilotlar da var. Buna rağmen yaş
sınırı 63. Bunu da bir düşünün
bakalım. ■

zeki.donmez@tasimadunyasi.com

Dr. Zeki
Dönmez

Taşımacılık Sigortası’nın
ruhuna fatiha

Tüm bakım ve onarımlarını yetkili
servislerde yaptıran ve 1 milyon
km’yi aşan araçların Mercedes-Benz
araç kullanan kaptanlara altın
rozetleri düzenlenen törenle
sunuldu.

Mengerler İstanbul’un İstanbul
Otogarı’ndaki merkezinde, 5 Mayıs
Perşembe günü düzenlenen törene

Mercedes-Benz Türk Müşteri Hizmetleri
Otobüs Servis ve Yedek Parça Pazarlama
Kısım Müdürü Orhan Çavuş, Mengerler
İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Burak

Ataman, Mengerler İstanbul Otogarı Servis
Müdürü Yaşar Altuntaş ve çok sayıda kaptan
katıldı. Orhan Çavuş,  2011 yılında başlayan
‘Kaptan Sadakat Rozeti’ uygulaması ile
araçların yetkili servislerde düzenli bakım ve
onarımlarının yapılmasının hedeflendiğini
belirterek, “1 milyon km’yi aşan araçların
kaptanları altın rozet, 700 bin km’ye
ulaşırlarsa gümüş rozet, 400 bin km’ye
ulaşırlarsa bronz rozet ile sembolik
olarak ödüllendiriliyorlar. Sektörün
Mercedes-Benz Türk ürünlerine
ilgisi malum. 48 yıldır bir marka
lider oluyorsa bu bir dünya
rekorudur. Bu rekor sektör

mensuplarının sayesinde gerçekleşiyor.
Burada bulunan ve rozet alacak
kaptanlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum.
Çünkü araçlarının bakımlarının 1 milyon
km sürecinde yetkili servislerde bakım ve
onarım yaptırmış durumdalar” dedi. Orhan
Çavuş, şu ana kadar altın rozet alan ve
tamamen bakımlarını yetkili servislerde
yaptıran araç sayısının 60’ı aştığını belirtti.

Yedek parçada yüzde 45-50 indirim 
Ürünler gibi satış sonrası hizmetlerde de

yeniliklere devam ettiklerini belirten Orhan
Çavuş, “Son iki sene içerisinde fiyatlar sabit

ve yüzde 30 indirimli motor ve
şanzıman kampanyaları yapıyoruz.

150 parçanın fiyatını yüzde 45-
yüzde 50 seviyelerinde
düşürdük. Yeniliklerimize bu
tür etkinliklerle devam
ediyoruz” diye konuştu. ■

Mercedes-Benz Türk’ten 

Kaptanlara Altın Rozet 

Daha sonra ödül alan kaptanlara altın rozetleri
sunuldu. Metro Turizm-Maşallah Çelik, Sema Turizm-
Halil Özçelik, Lider Siirt Turizm- Mehmet Zekeriya

Danış, Safran Seyahat-Eyüp Değirmenci, İstanbul
Seyahat-Engin Öztürk, Tokat Erba Seyahat-Burhan
Gümüş ödül aldı. 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde
(KTY) değişiklikler yapan yeni bir
Yönetmelik, 4 Mayıs 2016 tarih ve
29702 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlandı. Yönetmelik değişikliği
birçok yeniliği beraberinde
getiriyor. 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde
yapılan son değişiklikler 29
maddeden oluşuyor. Bunları kısaca

açıklamaya çalışalım… 
Madde 1: Yönetmeliğin 4’üncü

maddesindeki üç tanım değiştirildi.  Posta
gönderisi en fazla 5 kg veya 50
desimetreküplük posta maddesi koli veya
kargo olacak.

Sözleşmeli taşıt tanımına 2012 yılında
çıkarılan 6361 sayılı finansal kiralama,
Faktöring ve Finansman Şirketleri
Kanununa göre sağlanan araçlar da
eklendi.

Taşıma işleri organizatörü tanımı
değişti.

Madde 2: 8’inci maddeye eklemeler
yapıldı. Karayolu ile posta taşıyabilmek için
Posta Hizmetleri Kanunu’na göre yetki
belgesi alınacak.

Seyahat acenteleri A1 ve A2 belgeli
taşımacılardan da hizmet alabilecek. (Son
mahkeme kararına uyum) A2 belgeleri
sadece sabit bir sınır kapısında
kullanılabilecek.

Madde 3: 12’nci maddede değişiklik
yapıldı. Vergi mükellefi olma şartı B3, C1,
D3 ve K2 dışında aranacak. 

2’nci fıkradaki mesleki saygınlık için
mesleki yeterlilik şartları dahil 6 şarta
uyum gerekecek.

Madde 4: 13’üncü maddede
değişiklikler yapıldı. Her sınır kapısına en
fazla 12 A2 belgesi verilecek. 

Bir taşıtla yapılan D4 taşımalarında
yüzde 85 belge ücreti indirimi var.

G3’lerde aranan özel şartlar değişti. 
Sadece engelli taşıyacak aracı olanlar

bir otobüsle belge alabilecek.
(Yönetmelikteki tüm özürlü kelimeleri
engelli olarak değiştirildi) 

Sadece oto kurtarıcı veya değerli
madde taşıma aracı gibi özel amaçlı taşıt
kullanılacak K1’lerde asgari kapasite şartı
aranmayacak.

Madde 5: Madde 14.1’deki karayolu
taşımacılık ifadesi kaldırıldı. (Bütün
zorunlu karayolu taşımacılık mali
sorumluluk sigortası ifadelerinde aynı

değişiklik yapılarak, bu sigorta Trafik
Kanunu’ndaki zorunlu mali sorumluluk
yani Trafik Sigortası’na dönüştürüldü)

Madde 6: 15’inci maddeye adli sicil
şartında arşiv kaydı değil, güncel adli sicilin
aranması hususu eklendi. (Silinmiş kayıtlar
dikkate alınmayacak)  

Madde 7: 17’nci maddedeki sürelerin
diğer maddelerdeki süreleri uzatmayacağı
hususu eklendi.

Madde 8: Madde 18’e Yönetmelikteki
tüm şartlar sağlanıp tüm uyarma cezaları
kaldırılmadan yenileme yapılmaması
eklendi.

Madde 9: Madde 19’daki yenileme için
kalıcı hale gelmiş uyarıların kaldırılması
şartındaki kalıcı hale gelmiş ifadesi
çıkarıldı. (Tüm uyarılar kaldırılacak)

Madde 10: Madde 22’deki
birleşmelerde tüm uyarıların kaldırılması
aranacak. 

Madde 11: 23.1.b’deki 540 ibaresi 630
oldu.

Madde 12: 24.1.a.13 ve 14’teki asgari
bir yıllık ibareleri kaldırıldı. 

Yaş sınırını aşan, muayene süresini 30
günden fazla geçiren (yurtdışında bu süre
bittiğinde girişten itibaren 30 gün şartı
aranacak) veya zorunlu sigortalardan biri
bulunmayan taşıtlar belgelerden re’sen
düşülecek.

Madde 13. Madde 25’te değişiklikler
yapıldı. Sözleşmeli taşıt kullanımında M
türü belgeler hariç, özmalla aynı cins
taşıtlar dikkate alınacak. Re’sen düşüm
veya belge sahibinin talebi üzerine özmal
azaldığında oranı aşan sözleşmeli taşıtlar,
en yeni kaydedilenden başlanarak re’sen
silinecek. 3226 sayılı Finansal Kiralama
Kanunu yerine 6361 sayılı kanun esas
alınacak.

Madde 14: Madde 31’deki tadilatla
koltuğu artırılan yolcu taşıtlarının
kaydedilmemesi kuralının olduğu 2’nci
fıkra kaldırıldı. 

Madde 15: Madde 36’daki şoför yaş
sınırı 63’ten 66’ya çıkarıldı. (66’dan gün
almamış olunacak)

Madde 16: Madde 43’te değişiklik
yapıldı. B3, C1, D3 ve K2 belgeleri ile re’sen
taşıt düşümleri 22’nci fıkradaki değişiklik
bildiriminden muaf tutuldu. 

Karayolu taşımacılık ibaresi kaldırıldı.
(Özürlü yerine engelli denilmesi burada da
söz konusu) 

Madde 17: Madde 48’de yapılan
değişiklikle yolcu taşımacılığındaki zorunlu
sigortalar olarak, 2918 sayılı Karayolu
Trafik Kanunu ile getirilen Zorunlu Mali

Sorumluluk yani Trafik Sigortası ve 5684
sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu
Koltuk Ferdi Kaza Sigortaları ifade edildi.
(Önceden ayrıca var olan zorunlu Karayolu
Taşımacılık Mali Sorumluluk ifadelerinden
karayolu taşımacılık ifadeleri çıkarılarak,
burada da bu sigorta yerine trafik sigortası
sayılarak Taşımacılık Sigortası yaptırılması
zorunluluğu kaldırılmış oldu) 

Madde 18-19: Madde 49 ve 50’deki
karayolu taşımacılık ibareleri kaldırıldı.

Madde 20: Madde 57’deki özürlü
ibaresi yerine engelli ibaresi geldi.

Madde 21: Yolcu taşıma hattı
açılabilmesi için seferlerin kalkış ve varış
noktalarında taşımacının kendisinin ve
acentesinin yerinin bulunması şartı D4’ler
için aranmayacak.

Madde 22: Uyarma cezalarına ilişkin
76’ıncı madde de birinci fıkrasının L.N.Ş
bentlerinde değişiklik yapıldı. Artan,
azalan, kalkan uyarma cezaları söz konusu.
Uyarmaların karşılığı olan paralar 90 gün
şartına bağlı olmadan ödenebilecek. 

Madde 23: Madde 77’deki 50 kalıcı
uyarmaya, belgede kayıtlı taşıt kullanmaya
ve madde 18 ve madde 19’daki uyarıların
tekrarı halinde geçici faaliyet durdurulması
kaldırıldı.

Faal vergi mükellefi olmadığı tespit
edilenlerin faaliyetlerinin durdurulması
eklendi.

Uyarma cezası sayısının 50’yi aşmasına
yol açan cezanın tebliğinden sonraki 15
gün içinde ödeme yapılarak, sayının 50’nin
altına düşürülmemesi halinde faaliyet
durdurulacak. Şartları yeniden sağlayan
taşımacıların faaliyetlerine derhal yeniden
izin verilecek.

Madde 24: Belge iptaline ilişkin 78’inci
maddede 50 kalıcı uyarmaya ilişkin iptal
hali kaldırıldı. 9’uncu fıkradaki iptalde
şartları sağlamak içinki süre 90 gün oldu.

Madde 25: Madde 80’deki yetki belgesi
iptali işleminin yargı kararı ile iptali
halinde belge ücreti geri ödenecek.

Madde 26: Madde 85’deki bildirim
maddesi tüm cezaların 7201 sayılı Tebligat
Kanunu’na göre yapılması şeklinde
değiştirildi.

Madde 27: Getirilen 11 numaralı geçici
madde ile eski düzenlemeye göre yapılan
belge iptalleri için taşımacılara bazı
kolaylıklar getirildi. 12’den fazla olan A2
belgelerinin hakları kullanılmaya devam
edilecek.

Madde 28: Yürürlük 
Madde 29: Yürütme maddeleri. ■

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler

Taşımacılık Si�gortası kalktı
Şoför yaş sınırı 66 oldu



Sezon öncesinde şehirlerarası
otobüs firmalarının yatırımları
hızlanarak devam ediyor. Bu yıl
6 milyon civarında bir yolcu
taşımayı hedeflediklerini
belirten Efe Tur Yönetim
Kurulu Başkanı Levent Birant,
“Yıl içerisindeki Mercedes
otobüs yatırımı 30 olacak.
Midibüs tarafında da 150
adetlik bir yatırım planımız
var” dedi. 

Mercedes-Benz Türk
Pazarlama Merkezi’nde 28
Nisan Cuma günü

düzenlenen törenle Efe Tur filosuna
19 adet Tourismo 15 katıldı. Törene
Efe Tur, Öz Emniyet, İzmit Seyahat ve
Gürsel Turizm Yönetim Kurulu
Başkanı Levent Birant, Yönetim
Kurulu Üyeleri Hürel Gündüz, Alper
Türker Birant, Gürsel Turizm İnsan
Kaynakları Sorumlusu Recep Türker
Birant, Operasyon Sorumlusu Umut
Demircan, Mercedes-Benz Türk
Otobüs ve Kamyon Pazarlama ve
Satış Direktörü Süer Sülün,
Pazarlama ve Satış Bölüm Müdürü
Alper Kurt,  Filo Satış Kısım Müdürü
Burak Batumlu, Otobüs Satış
Operasyonları Kısım Müdürü Murat
Kızıltan, Mengerler Ticaret Genel
Müdürü Hayrettin Karaboğa,
Mengerler İstanbul Genel Müdürü
Nusret Güldalı, Otobüs Satış Müdürü
Hüseyin Tilki katıldı. 

Müşterimiz değil, iş ortağımız
Mercedes-Benz Türk Otobüs ve

Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü
Süer Sülün Efe Tur ve Mercedes
arasında gerçekleşen bu işbirliğinin
çok önemli olduğunu vurgulayarak,
“Ben müşterimiz demeyeceğim,
bizim çok uzun yıllardır iş ilişkisi
içinde olduğumuz iş ortağımız,
dostumuz Efe Tur, 30 adetlik paketin
19 adedini teslim alıyor. Öncelikle
teşekkür ediyoruz; hayırlı, uğurlu
olsun. Bol kazanç diliyoruz” dedi.

Yüzde 10’u aşan yakıt
tasarrufu

2016 yılına yönelik otobüs pazarı
ile ilgili değerlendirmelerde de
bulunan Süer Sülün, “Euro 5’ten Euro
6’ya geçiş nedeniyle ilk üç ay düşük
başladı. Mevsimle beraber belirli bir
büyüme bekliyoruz. Segment bazlı
bakıldığında turizm oldukça dipte,
şehirlerarasında pazar geçen seneki
seviye ile kapanacak gibi gözüküyor.
Yeni Travego ve Tourismo ile
iddialıyız. Yakıt tüketimi son derece
önemli. Bunu artık müşterimiz

ölçümlüyor ve sosyal medyada
gururla yayınlıyorlar, bizim de
hoşumuza gidiyor. Avrupa ile
karşılaştırıldığında Türkiye’de
otobüsçülük farklı yerde… Otobüs,
burada 300 bin km yol yaparken
Avrupa’da 60-70 bin km yapıyor. Bu
kadar çok koşan otobüsün yakıt
tüketimi çok önemli. Yeni
ürünlerimizde konforu çok arttırdık.
2+1 furyasında konfor ön plana
çıkıyor ama 2+1 tek başına bir konfor
değil. Amortisör sisteminin, ses ve ısı
yalıtımının, klimalandırmanın çok iyi
olması ile birlikte diz mesafesi de çok
önemli. Bütün konfor unsurlarına
baktığınız zaman bunlar yeni
Travego’da standart. 2016 yılı biraz
segmentler içinde kayma ile belirli bir
dengede yürüyecek diye
düşünüyorum” dedi.

Bu yıla damga vuracak
Mercedes-Benz Türk Pazarlama

ve Satış Bölüm Müdürü Alper Kurt,
“Tüm ürünlerimizin barındırdığı
seyir güvenliği, tasarımı, yakıt
tasarrufu, konforu ile bu seneye
damgasını vuracak bir araç olacağını
düşünüyorum. Bu bakımdan iyi bir
yıl olmasını bekliyoruz” dedi. 

İki tarafta katma değer
üretiliyor 

Efe Tur, Öz Emniyet, İzmit
Seyahat ve Gürsel Turizm Yönetim
Kurulu Başkanı Levent Birant,
yıllardır iki tarafa da katma değer
yaratan bir iş ortaklığı içinde
olduklarını belirterek,  “Grup
şirketlerinden Efe Tur ve Öz
Emniyet’in önemli bir gününe hep
birlikte tanıklık ediyoruz. Hem biz
onların müşterisiyiz, hem onlar bizim
müşterimiz. Ama müşteri olmaktan
öteye geçen bir ilişki içerisindeyiz.
Uzun yıllardır, karşılıklı verimli ve
anlayışlı ve iki tarafa da katma değer
yaratan bir çalışma içerisindeyiz.
Yapılan bu teslimatla, 2016 yılı senesi

içerisindeki yatırım planlarımızın ilk
ayağını tamamlıyoruz” dedi.

30 Mercedes yatırımı olacak
2015’in zor bir yıl olduğuna,

2016’nında zor bir yıl olarak
başladığına dikkat çeken Birant,
“Önümüzdeki dönemlerde daha iyi
noktalara gideceği ümidindeyiz. Her
ne kadar dışarıda olumsuzluklar var
ise de bizler biraz daha pozitif açıdan
bakarak bu olumsuzlukları olumlu
hale çevirebiliriz. Bu biraz da bizlerin
elinde. Büyük otobüs yatırımımız bu
19 araçla birlikte yıl sonuna kadar 30’a
ulaşacak” diye konuştu.

Kurumsal şirket büyük mutluluk 
Mengerler İstanbul Genel Müdürü

Nusret Güldalı da, kurumsal bir iş
anlayışına sahip bir iş ortağı ile
çalışmanın kendilerini mutlu ettiğini
vurgulayarak, “Bu işbirliğinin hayırlı
olmasını diliyoruz. Kurumsal iş
anlayışına sahip iş ortağı ile çalışmak
bizim için büyük mutluluk. Uzun
yıllara dayalı bu işbirliğini gelecekte
de sürdürmek ve uzun yıllara yaymak
arzusundayız. İyi günlerde kullanın.
Satış ve satış sonrası hizmetlerde
bundan sonra birlikte olacağız devir
ekonomi devri doğru bir yatırım
yaptınız inşallah iyi günlerde bol
kazançlarla devamını getirirsiniz”
dedi.

Yeni otogarlar sektörün seyrini
değiştirecek

Efe Tur olarak yeni bir atılım
içerisinde olduklarını ve bunun
çalışmalarını yaptıklarını da ifade
eden Levent Birant şunları söyledi:
“Önümüzdeki dönemde Efe Tur’un
yeni hatları olacak. Özellikle Körfez
geçişi ili birlikte birtakım
projeksiyonlarımız var. Aslında bu
yatırım onları da hayata geçirmenin
ilk adımı. Kocaeli merkezli
faaliyetlerini yürüten şirketimizin,
hareket merkezini İstanbul’a

kaydırma planımız var. Özellikle
İstanbul’daki otogar
planlamalarından sonra
otobüsçülüğün seyrinin de değişeceği
kanaatindeyiz. O güne kadar
hazırlıklarımızı tamamlayıp resimdeki
yerimizi biraz daha kuvvetlendirmek
istiyoruz. Bu konuda Mercedes’in
desteğinin her zaman olacağını
düşünüyoruz; filomuzun çok önemli
bir kısmı Mercedes’e dönüştü.
Bundan sonraki süreçte yeni Travego
ile filoyu tamamlamayı düşünüyoruz.
Efe Tur’un yaz dönemlerinde
filosunda hizmet veren otobüs sayısı
160 adede çıkıyor. Normalde 120-130
civarında devam ediyor. Öz Emniyet
ve İzmit Seyahat filosunda 40 araçlık
bir filo var. Aslında grup şirketleri ile
500 dolayında özmal
aracımız var. Bu sene
içerisinde 150 adetlik
midibüs yatırımı da
düşünüyoruz. Bu
alışverişle ilgili
Mercedes yönetimine
başta Sayın Süer
Sülün ve ekibine,
Mengerler’e çok
teşekkür ediyoruz.
Bize çok destek
verdiler.” 

Yüzde 20
büyüyeceğiz

2015 yılını 5
milyon yolcu ile
kapattıklarını, 2016
hedeflerinin ise yüzde
20 büyüme ile 6
milyon olduğunu
belirten Levent
Birant, “Biz yolcu
sayısında,
dördüncülük için, iki
üç firma ile
yarışıyoruz. Batı
Karedeniz hattında
frekanslarımızı
artırıyoruz. Bu
teslimattan sonra

yine Karabük ve özellikle Ege
bölgesinde seferlerimiz artacak.
Sezonla birlikte, hazırlıkları devam
eden İstanbul ve Ankara seferlerini
başlatacağız. Bartın merkezli kapasite
artışlarımız devam ediyor. Orada filo
tamamen Mercedes oldu. 2+1
furyasından memnun değiliz ama ne
yazık ki bu böyle. İstanbul merkezli
Ege seferleri başlattık; bu hatta yönelik
ciddi seferlerimiz olacak. Anadolu
yakasında çok ciddi bir yolcu
potansiyeli var. Hedefimizi Anadolu
yakasından kalkışlara çevirdik.
2016’da yüzde 20 civarında artışla, 6
milyon yolcu bekliyoruz. İlerleyen
senelerde biraz daha farklı
projeksiyonlarımız olacak” dedi. ■

Dunyası
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Öğrenci ve personel
taşımacılığı faaliyeti gösteren
İstanbul merkezli İlkem
Turizm, yine Mercedes-Benz’i
tercih etti. Şirkete, 30 adetlik
Sprinter satışının18 adedini
takas yöntemiyle Mercedes-
Benz Türk Yetkili Bayii Gülsoy
Otomotiv Anadolu
gerçekleştirdi.

Gülsoy Otomotiv Anadolu
tesislerinde yapılan törenle
yeni araçlarını teslim alan

İlkem Turizm’in filosunda 100 adet
Mercedes-Benz hafif ticari araç
bulunuyor. Teslimat törenine
Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii
Gülsoy Otomotiv Anadolu’dan

Gülsoy Anadolu Genel Müdürü
Serkan Açar, Gülsoy Anadolu Hafif
Ticari Araçlar Satış Müdürü Murat
Yerli, Gülsoy Anadolu Pazarlama
İletişim Müdürü Mine Öztuncay,
İlkem Turizm’den şirket sahibi Ali
Bayraktaroğlu, İlkem Turizm Genel
Müdürü Volkan Kurtuldu ve Genel
Müdür Yardımcısı Tunus Güler
katıldılar.

İlkem Turizm şirket sahibi Ali
Bayraktaroğlu, tören sırasında
yaptığı konuşmasında, “Öncelikle
Mercedes-Benz Türk’e, Mercedes-
Benz Türk Yetkili Bayii Gülsoy
Otomotiv Anadolu’ya bu teslimatın
gerçekleşmesindeki katkılarından
dolayı ve Mercedes-Benz Türk
Finansal Hizmetler’e verdikleri
destek için teşekkür ederiz.
Müşterilerimizin güvenliği ve

konforu bizim için ilk sırada yer
alıyor. Bizim gibi güvenliği, konforu
ve müşteri beklentilerini iyi anlayan,
ona göre araçlar tasarlayan
Mercedes-Benz Türk ile bir kez daha
iş birliği içerisine girmekten gurur
duyuyor ve filomuzu uygun
finansman koşulları ile Mercedes-
Benz marka araçlarla genişletmekten
büyük bir onur duyuyoruz” dedi.

Dinamik ve sürekli gelişmekte
olan taşımacılık sektörünün
ihtiyaçlarına güvenli, konforlu ve
düşük işletme maliyetine sahip hafif
ticari araç modelleri ile hızlı ve etkin
şekilde cevap veren Mercedes-Benz
Türk, kredi, servis, bakım ve geri alım
hizmetleriyle de sektörün
beklentilerini en iyi şekilde
karşılayarak gelişimlerini
desteklemeye devam ediyor. ■

İlkem Turizm filosunu Mercedes-Benz ile güçlendirdi 

Tercih yine Mercedes-Benz Sprinter

Yeni yatırımlarla hedef büyüttü 

Allison %15 yakıt tasarrufu sağlıyor

Türkiye’nin turizm merkezlerinden
olan Muğla’da uzak 13 ilçeye toplu
taşıma sağlamak üzere Allison tam

otomatik şanzıman donanımlı 10 metre
Otokar Doruk LE otobüsler seçildi. Allison
tam otomatik şanzıman donanımlı
otobüslerin teslim edildiği Kasım 2015
tarihinden itibaren Muğla Büyükşehir
Belediyesi, önceden kullandığı düz vites
otobüslere kıyasla yaklaşık yüzde 15 yakıt
tasarrufu sağladı.    

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım

Dairesi Başkanı Hamdi Alper Kolukısa,
günde 35 bin yolcu taşıyan 245 adet
otobüsten oluşan filoları kapsamında uzak
ilçeler arasındaki toplu taşımada yolcu ve
sürücü konforu için genellikle Allison tam
otomatik şanzıman donanımlı otobüsleri
kullandıklarını belirtti. Belediye yetkilileri,
Allison tam otomatik şanzımanlar teslim
alındığından bu yana tüm araçlar
arasındaki yakıt tüketimini
karşılaştırabiliyor. ■

Efe Tur 19 Tourismo aldı

Otobüslerin koltuk arkası ekranları SİMROL oldu.


