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Köyüme gidebilecek
miyim?

● Önemli yenilikler getiren
Yönetmelik taslağının farklı
yanı belge çeşidini azaltması

● Yolcu taşımacılığında 4
ana belgenin 2’ye indirilmesi
çeşitli faydalar getirebilir

● Bu birleştirmenin yurtiçi
ve dışı belgeler ile tarifeli ve
tarifesiz belgeler halleri
kritik önemde

● Her seçeneğin fayda ve
mahzurlarının bir kere daha
değerlendirilmesinde fayda
olabilir

Mustafa 
Yıldırım

Mevlüt 
İlgin

Biz otobüsçüyü
soydurmayız
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Otobüs şoförlüğünün
standartları
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Kültür Bakanlığı
umarız, hatasından
döner 8’de

Ekrem
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Hibe kazanan
otomotiv girişimcileri
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Yolcu taşımacılığında belgelerin nasıl birleştirileceği kritik önem taşıyor
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TARIFELI-TARIFESIZ BELGE MI 
YURTDISI-YURTICI BELGE MI?

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin
yenilenmesine ilişkin taslak pek çok önemli
değişiklik içeriyor. Yoğun gündem

nedeniyle bunların her birini açıklama fırsatı
bulamasak da bu değişikliklerin bir listesini önceki
sayılarımızda vermiştik. 

Şüphesiz ki taslağın en önemli özelliklerinden
birisi, belge çeşidini azaltması... Bu da bazı
belgelerin birleştirilmesi sonucunda oluyor. Bu
birleştirmede yolcu taşımacılığı için kritik bir
durum söz konusu.

Birinci seçenek
B1 uluslararası ve yurtiçi tarifeli taşıma
belgeleriyle B2 uluslararası ve yurtiçi tarifesiz
taşıma belgelerinin asgari 150 özmal koltuklu B
uluslararası yolcu taşıma (tarifeli/tarifesiz) belgesi
şeklinde, D1 yurtiçi tarifeli taşıma belgeleriyle D2
yurtiçi tarifesiz taşıma belgelerinin yine asgari 150
özmal koltuklu D yurtiçi yolcu taşıma
(tarifeli/tarifesiz) belgesi şeklinde birleştirilmesi…
Bu seçeneğin en önemli yararı yurtdışı ve yurtiçi
taşımalara farklı sözleşmeli taşıt oranlarının
uygulanabilmesi. 

İkinci seçenek
Uluslararası ve yurtiçi tarifeli taşıma belgesi B1 ile
yurtiçi tarifeli taşıma belgesi D1’in asgari 150
özmal koltuklu uluslararası ve yurtiçi tek tarifeli
taşıma belgesi olarak, uluslararası ve yurtiçi
tarifesiz taşıma belgesi B2 ile yurtiçi tarifesiz
taşıma belgesi D2’nin asgari 90 özmal koltuklu
uluslararası ve yurtiçi tek tarifesiz taşıma belgesi
olarak birleştirilmesi… Her iki durumda da
toplam belge sayısını ikiye düşüren seçenekleri
mukayese etmek gerekiyor. Bu seçenek diğer
seçeneğin özellikle tarifesiz taşımacılara getireceği
yükleri kaldırırken taşıt kayıt ve kullanımında da
kolaylıklar getiriyor. Sözleşmeli taşıt kullanımının
sınırlandırılması da mümkün. 

Bir düşünce
Farklı düşüncelerle farklı birleştirme
seçeneklerinin savunulması ve benimsenmesinin
mümkün olduğu görülüyor. Bakanlık da tercihini
birinci seçenekten yana yapmış gözüküyor. Buna
rağmen son bir değerlendirme yapılmasında
fayda olabilir. Bilinmeli ki, birinci seçenekteki
yurtdışı belge hemen her türlü taşımayı yapabilse
de taşımacılar ikinci belgeyi yine alacak. ■ 7’de

Yönetmelik Taslağı 

17 Mayıs’ta son kez
değerlendirilecek 

Yolcu ve yük taşımacıları
Karayolu Taşıma Yönet-
melik Taslağına yönelik

son toplantısını 17 Mayıs’ta
Ankara’da Bakanlık yetkilileri
yapacak. Bu toplantının ar-
dından Taşıma Yönetmeli-
ği’nin bir ay içerisinde
yayımlanması bekleniyor. 

OBB Sektör Meclisi Baş-
kanı Mustafa Yıldırım,  “Kara-
yolu Taşıma Yönetmeliğine
son şekli verilmek üzere. 17
Mayıs Çarşamba günü Anka-
ra’da Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği’nde saat 15.30’da
yolcu ve yük taşımacıları sek-
tör meclisi olarak toplanaca-
ğız. UDH Bakanlığı yetkilileri
de olacak. Taraflar farklı gö-

rüşlerini değerlendirmek
üzere nihai toplantıyı yapa-
cağız. Ondan sonra yayınla-
nacak. Karayolu Düzenleme
Genel Müdürü ve ekibi yetki-
lileri ile Karayolu Taşıma Yö-
netmeliği Taslağına yönelik
son toplantı yapılacak. Biz,
yük ve yolcunun tamamen
ayrı bir Yönetmelikte olma-
sını istemiştik. Düzenlemeye
yönelik bazı itirazlar olmuştu,
itirazların ne kadar değerlen-
dirildiğini de görmek istiyo-
ruz. Mayıs ayının son haftası
veya Haziran ayının ilk hafta-
sında Karayolu Taşıma Yö-
netmeliğinin yayınlanmasını
bekliyoruz” dedi. ■

NEOPLAN Yeni
Tourliner’ın ilk 2+2
teslimatı 

Aksaray dünyanın sayılı AR-GE merkezlerinden biri olacak

Dünyaya teknoloji ve
mühendislik sunacak

Mercedes-Benz Türk, ikinci AR-GE Merkezi’nin temelini attı

Karayolu Düzenleme
Genel Müdürü
Saim İliçoğlu

KDGM Daire Başkanı
Mahmut Gürses

Galip Öztürk’ten

yemeğiyemeği
Fatih Tamay’a sektöre hoşgeldin

Anadolu Isuzu’da 37 yıl görev
yaptıktan sonra emekliye ayrılan
Fatih Tamay’a TOFED, TOSEV ve
IPRU yöneticileri bir yemek verdi. 

9Mayıs akşamı gerçekleşen yemeğe,
TOFED Kurucu Genel Başkanı Galip
Öztürk, TOBB Sektör Meclisi Başkanı

Mustafa Yıldırım, TOFED Başkanı Birol

Özcan,  Yönetim Kurulu Üyeleri,  TOSEV
Başkanı Latif Karaali ile çok sayıda üretici
firma yöneticisi katıldı. 

TOFED Kurucu Genel Başkanı Galip
Öztürk: “Fatih Tamay, sektörde marka
olmuş bir isim. Her zaman sektör
mensuplarına ve sivil toplum örgütlerine
çok önemli destekler sağlamış bir kişi.
Hizmetleri için kendisine çok teşekkür
ediyoruz.” ■ 5’te

Galip
Öztürk

Fatih
Tamay

Birol
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Orkun Group 100 Actros 1845 aldı Orkun Group 100 Actros 1845 aldı 
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ÖZULAŞ Genel Kurulu
17 Mayıs’ta  

Zemzem Turizm’e 30 Sprinter

Sümer Seyahat’e 
yapıldı

Iveco, Yeni Daily ve Yeni Stralis’i 
pazara sundupazara sundu
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Yeni nesil bilmez, ama
yolculukta herkes birbirini
kaptana emanet ederdi.

Özellikle anne babalar, çocuklarının
yaşı kaç olursa olsun, kaptanın
kulağına “aman iyi bakın, bir sorun
olursa yardımcı olun” diye fısıldardı.
Öğrenciler zaten doğrudan kaptana
emanet edilir, hatta çocuğa, ihtimal ki
bir sorun yaşarsa, muhakkak kaptanı
bulması istenirdi. Zaten büyük
şehirlerde vardı sadece okullar ve
seferler de devamlıydı.

He oldu da bu güvenilirlik
kaybedildi, söyleyecek kimse var mı?
Balık baştan kokar misali her
önümüze geleni, direksiyon sallıyor
diye, belki birilerinin tavsiyesiyle
kaptan diye alınca sadece kaptanların
değil firmaların da güvenilirlikleri
azaldı. Muavinlik müessesesi de
yanlış bir uygulamayla yok edilince
çekirdekten yetişen kaptan kalmadı.
Kamyon şoförleri yalnız çalıştıkları,
kendi başlarına buyruk oldukları için
otobüs kaptanlığına terfi ettirilince
sorumluluğu kaldıramadılar.

Yapılması gereken ise çok geç
hayata geçirildi. Kaptanlık okulları
kuruldu, ama hayattan kopuk eğitim -
ki sadece otobüsçülük sektörü için
değil, bütün sektörler için geçerli-
nedeniyle kaptanlar yetişmedi.
Gidenlerin yeri dolmadı. 26 yaşından
küçük kaptan olmaması doğru, ama

kişinin o yaşa kadar kendisini
yetiştirmesinin sağlanması gerekir.
Okulu bitiren evde oturuyor, askerliği
bitirdikten sonra yaşı tutuyor ve
geçiyor direksiyon başına. Bu, yeterli
mi? İnsan psikolojisini kitaptan bilmek
yetmez, deneyimlemek gerekir.
Taşıdığı 50 kişinin sorumluluğunu
omuzlayacak kadar bilinçli olması
gerekir. 

Yeni Yönetmelik taslağının
ardından firma sahipleri birleşen yetki
belgeleriyle bağlantılı olarak özmal
koltuk sayısı üzerine tartışacakları
yerde bu işin vitrini olan, taşıyıcı en
önemli faktörü olan kaptanların
yetiştirilmesi üzerine yoğunlaşsalar
daha doğru olmaz mı? “Bizim
zamanımızda…” deyip mangalda kül
bırakmayanlar, bu zamanda neler
yapıyor, sormak gerekir. Onlara ne
zaman ve hangi şartlarda direksiyon
teslim edildi, hangi yollardan ve
sınavlardan geçtiler, unutmasınlar. 

Karayolu yolcu taşımacılığı bizim
ülkemizde ana ulaştırma sistemi,
dünyada da böyle. En gelişmiş
ülkelerde de karayoluyla ulaşım diğer
modlara göre daha çok tercih ediliyor.
Bu sektör bitmeyecek, eğer biz kendi
ellerimizle gömmezsek. Bunun
vebalini kim üstlenecek? Bu kadar
dernek ve federasyona sahip
sektörümüzün bundan daha önemli
ve acil görevi yoktur. ■
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Otobüs
şoförlüğünün
standartlarıAvrupa ülkelerinde

(EU 27) son
verilere göre yolcu

taşımacılığının yüzde
83,5 karayolu, yüzde7,7
demiryolu, yüzde 8,2
havayolu ve yüzde 0,6
denizyolu ile
yapılmaktayken (32),
ABD’de yolcu
taşımacılığı yüzde 87
karayolu, yüzde 0,8
demiryolu ve yüzde 12,2
havayolu ile
yapılmaktadır (31).
Türkiye’de ise yolcu
taşımacılığının yüzde 91’i
karayolları ile yüzde
2,2’si demiryolu, yüzde 0,3’ü denizyolu ve
yüzde 7’si havayolu ile yapılmaktadır.
Görüldüğü üzere dünya genelinde en çok yolcu
taşımacılığının karayolu ile yapıldığı
görülmektedir. ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri
için yolcu taşımacılığında ikinci sırayı
havayolları alırken, Japonya’da demiryolları
karayolları taşımacılığını takip etmektedir.
Avrupa Birliği ülkeleri ve Japonya’nın demiryolu
kullanımı diğer ülkelere kıyasla çok daha
fazladır.

Güvenli ulaştırma ortamı
Avrupa Birliği ulaştırma politikaları

kullanıcılara, çalışanlara ve tüm topluma sosyal
ve çevre açısından kabul edilebilir, güvenli bir
ulaştırma ortamının sağlanması; ulaştırma
güvenliğinin iyileştirilmesi; ülkeler arası mevcut
yasal düzenlemelerin yapılması-harmonizasyon;
çok türlü ulaştırmanın geliştirilmesi; ulaştırma
kaynaklı sera gazlarının azaltılması; altyapının
geliştirilmesi ve entegrasyonu; yolcu
taşımacılığında toplu taşımanın
yaygınlaştırılması; akıllı ulaştırma sistemlerinin
geliştirilmesi; sınır geçişlerindeki işlemlerin
iyileştirilerek transit geçişlerin kolaylaştırılması
gibi hedeflere sahiptir. Avrupa Birliği’nin modlar
arası dengeyi sağlamaya yönelik politikalarına
karşın, karayolu taşımacı1ığı halen üstünlüğünü
korumaktadır. 

Aktarmasız ulaşım olanağı
Yolcu ulaşımında başlangıç ve varış

noktaları, yük taşımacılığında ise üretim ve
tüketim noktaları arasında aktarmasız bir ulaşım
olanağı vermesi, taşıma kapasitesi ve güzergah
seçiminde esneklik sağlaması, parça yüklerin
daha kolay ve belli mesafelere kadar daha hızlı
taşınabilmesi karayolu taşımacılığının başlıca

özellikleridir. Bu özellikleri yanında,
genelde aktarmalı taşımanın söz
konusu olduğu demiryolu, denizyolu
ve hava taşımalarında tamamlayıcı bir
tür olması sebebi ile tüm dünyada
karayolu taşımacılığı diğer taşıma
türlerine göre daha hızlı bir gelişme
göstermiştir.

Bireysel ulaşım imkanı
Benzer şekilde, ülkemizde yük ve

yolcu taşımacılığının büyük kısmı
karayolları üzerinden
gerçekleştirilmektedir. Bireysel
ulaşıma imkan vermesi, bunun
yanında siyasal tercihler ve bu
tercihleri besleyen dış krediler
ülkemizde karayolu taşımacılığını öne

çıkarmıştır. Devletin bu tercihi, karayolu yolcu
taşımacılığı sektörünü büyütmüş ve dünyanın
sayılı ulaşım sistemlerinden biri haline
getirmiştir. Karayolu taşımacılığı tamamen
devletin dışında gelişebilmesi ile de diğer
sektörlerden ayrılmaktadır. Bugün terminal
işletmeciliğinden, yazıhane işletmeciliğine,
otobüs işletmeciliğine kadar devlete hiçbir yükü
olmayan, aksine dolaylı ve dolaysız vergilerle ve
sağladığı istihdam ile önemli bir sektör olarak
karşımıza çıkmaktadır. 

Ulaştırma kalkınma demektir
Sürdürülebilir kalkınma; günümüz

ihtiyaçları karşılanırken gelecek kuşakların kendi
ihtiyaçlarını karşılama haklarından ödün
vermeyen kalkınma modelidir. Bu bağlamda,
çoğu zaman ekonominin kalp atışı olarak
tanımlanan ulaştırma sektörü, bir ülkenin veya
bölgenin sürdürülebilir kalkınmasının en önemli
yapıtaşlarından birini oluşturmaktadır. Bu da
sürdürülebilir ulaştırma politikaları oluşturularak
ulaştırmanın çevresel, ekonomik ve sosyal
etkilerinde dengenin sağlanmasının gerekliliğini
vurgulamaktadır.

Trafik kazaları
Artan nüfus ve araç sayısının diğer bir

olumsuz etkileri de artan trafik kazalarıdır.
Gelişmekte olan diğer ülkeler gibi Türkiye’de de
trafik kazaları bir kalkınma problemi olarak
karşımıza çıkmaktadır. 2001’den 2010’a kadar
Avrupa Birliği ülkelerinde (EU 27) ölümcül trafik
kazalarında yüzde 43; 2010 yılında ise bir
önceki yıla göre ölümcül kazalarda yüzde 11,
yaralı içeren kazalarda ise yüzde 6,2 oranında
azalma görülmüştür. Türkiye’de ise 2001’den
2010’a kadar ölümcül trafik kazalarında yüzde
6,5, 2010 yılında ise bir önceki yıla oranla

yüzde 8 azalma görülürken, 1990’dan 2000’e
kadar ise yaralı içeren kazalarda yüzde 25
oranında bir artış olmuştur. Bu istatistikler ile
Türkiye Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüsek
kaza sayısına ve en az yıllık kaza düşüş oranına
sahip ülkelerden biridir. 

Günümüzde ‘iletişim-bilişim teknolojileri’
gibi konularında ‘Ulaştırma’ ile beraber ya da
bizatihi içerisinde değerlendirildiği bir süreci
yaşıyoruz. 

Rüzgar enerjisi
Dolayısıyla bütün bu ifade ettiklerimizi de

‘entegrist’ bir bakış açısında toplamak mümkün
olabilecektir. ‘Alternatif Enerji’ ‘Yenilenebilir
Enerji’ gibi kavramları ‘Sürdürülebilirlik’ ile
birleştirerek tam da burada ‘akıllı’ bir okuma
yapmamız mümkün olabilecektir. Zira ülkemiz
bütünüyle en genel anlamda Kuzey ve Batı
ülkelerine kıyasla Güneş Enerjisi ve Rüzgar
Enerjisi zengini bir ülkedir. Bu anlamda, bu
enerjiler ölçeğinde İstanbul’umuz; güney
illerimizden ve Ege illerimizden daha fakir
olabilir ancak bunun basit bir coğrafi kabul
metodu yoktur. Öyle ki; rüzgarların yıl
içerisinde, esiş yönleri, iklim- bitki örtüsü, arazi
yapısı, yerleşim, enlem-boylam ve benzeri
birçok değişkeni vardır. Dolayısıyla ‘Akıllı Bir
Tasarım’ dahilinde lojistik altyapısı da
güçlendirilmiş bir şeklide oluşturulacak olan
tesisleşme süreciyle, bir bölgenin farklı
yörelerinde yılın farklı zamanlarında edinilecek
maksimum rüzgar enerjisi etüdleri dahilinde, en
üst düzeyde bir ‘Rüzgar Enerjisi’ edinimi
mümkün olabilecektir. 

Güneş enerjisi
Benzer bir yaklaşım ‘Güneş Enerjisi’ ve

diğer alternatif enerji kaynakları içinde geçerli
olabilecektir. Ve hatta bu kaynakların;
edinildikleri Coğrafyada, en yakın yörelere direk
kaynaktan-tasarruf alanına taşınımının
yönlendirilmesi de söz konusu olabilecektir.
Bütün bunlar ‘Ulaştırma’nın direk ilgi alanı
içerisine girmektedir. Bu bağlamda da;
‘Ulaştırma-Planlama-Enerji’ ekseninin ‘Akıllı
Şebekelendirilmesi’nin tam merkezindeki bir
‘entegrasyon’u ifade etmektedir. Denetim
Mekanizması güçlü kurulmuş, İdari Karmaşadan
uzak, yerinde müdahale imkanı sağlayan,
Lojistik imkanlarından en üst düzeyde
faydalanan, hizmet parametreleri yüksek,
sürdürülebilirlik merkezli ve ‘insan odaklı’
yaklaşımlar tamamıyla bir ‘Akıllı Tasarım’
sürecinin organlarını meydana getirmektedir. 

Hepinize sağlıklı huzurlu başarılı ve mutlu
bir hafta dilerim. ■
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ÖZULAŞ Toplu Taşım. San ve
Tic. AŞ olağan Genel
Kurulu’nu Ataşehir Zübeyde
Hanım Kültür Merkezi’nde 17
Mayıs Çarşamba günü
gerçekleştirecek. 

Yönetim Kurulu Başkanı Göksel
Ovacık, özel halk otobüsçülerinin
sorunlarına çözüm aramak

noktasında 5 önemli hedef doğrultusunda
çalışacaklarını belirtti: “Tarifenin
artırılması, Yeni bir Seyahat Kartları
Yönetmeliği hazırlanması, Performans
Esaslı Hak Ediş Sistemi, ÖHO
İşletmeciliğinin Kurumsallaştırılması,
Yeni Bir Yönerge hazırlanması 5 temel
sorunumuzu oluşturuyor. Hedefimiz
önümüzdeki süreçte bu sorunlara çözüm
aramak” dedi.

Raporların takipçisi olacağız
Yolcu taşıma tarifesiyle ve seyahat

kartlarıyla ilgili İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’ne ve İETT’ye sundukları
raporların takipçisi olacaklarını da
vurgulayan Ovacık, “Geldiğimiz nokta ve
kamunun oluşturduğu şartlar
çerçevesinde artık hat alarak, hat açarak,

kapasiteyi azaltıp çoğaltarak, çok yolcu
taşıyarak gelirlerimizi artırmamız veya
zararlarımızı azaltabilmemiz maalesef
mümkün değildir. Ücretsiz, indirimli ve
aktarmalı yolculukların sürekli
yükselmesi nedeniyle ortalama yolculuk
ücreti düştüğü için kapasitemizi
maksimum kullanmamıza rağmen
gelirimiz düşmektedir. Metro hatları
sürekli yaygınlaşmakta ve her açılan
metro hattı otobüs sisteminin alanını
daraltmakta ve hatlar ile kapasiteyi
değiştirmektedir. Bu konuyla ilgili olarak
teknik bir çalışma yapıp İETT ve İBB’ye
sunmamız lazım. Daha hızlı ve teknik
hareket etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Sorunlara çözüm arayışı 

Sektörün yaşadığı sorunları Maliye ve
İçişleri Bakanı’na ilettiklerini belirten
Başkan Ovacık, “Sorunlarımızı ve
isteklerimizi çok net ifade ettik. Sayın
Bakanlarımızın yaklaşımları çok
olumluydu ve bize ümit verdi. Tanım,
KDV ve ücretsiz yolculuklarla ilgili
taleplerimizin gerekli prosedürler ve
teknik çalışmaların bitirilmesinin
ardından yürürlüğe gireceğine
inanıyorum. Sektörü anlatmak ve lobi
yapmak açısından eksiklerimiz var ve bu
eksikliğimizi acilen kapatmamız lazım”
dedi. ■

Tarifenin artırılması 

Yeni bir tarife sistemi oluşturulması
ve tarifenin artırılması için resmi ve
şifahi taleplerimiz bulunmaktadır. 

Yeni bir Seyahat Kartları
Yönetmeliği

Yeni bir Seyahat Kartları
Yönetmeliği talebimizi önerilerimizle
birlikte İBB ilgili birimlerine bizzat
anlattık. 

Performans esaslı hak ediş 

İETT tarafından yapılan performans
esaslı hak ediş sistemine prensip olarak
evet diyoruz. Ancak yapılan çalışmanın
detayları, sözleşme taslağı, ÖHO
işletmeciliğinin geleceği, maliyet
tablosu, haklarımızın nasıl

korunacağının cevapları bize
sunulmadı. İETT’nin hazırladığı maliyet
tablosu yasal zorunlulukları ve işletme
şartlarını taşımıyor. 

ÖHO İşletmeciliğinin
Kurumsallaştırılması

ÖHO İşletmeciliğinin
Kurumsallaştırılması fikrine evet
diyoruz. Nasıl bir Kurumsallaştırma
modeli düşünülüyor? Garaj ihtiyacı ne
olacak? İşin aceleye getirilmesi de en
büyük yanlıştır. 

Yeni bir ÖHO yönergesine ihtiyaç
var. 

Yönerge yamalı bohçaya döndü.
Son yapılan Ceza Cetveliyle birlikte
bilgimiz ve görüşümüz olmayan birçok
konu eklenmiş. Böyle bir şey olamaz. 

ÖZULAŞ Genel Kurulu 17 Mayıs’ta  

Göksel
Ovacık

Özel halk otobüsçüsünün 5 temel sorunu 



Merhaba.
*

Birkaç hafta önce Suriye konusunda 3
genelkurmay başkanı Türkiye'de toplanmıştı; Türkiye,
Rusya, ABD. Kısa zaman sonra  bu ülkelerin
kuvvetleri sahada birkaç km’lik temas yakınlığına
geldiler. 

Şimdilerde de o toplantının siyasal dengi
yapılıyor. 3 ülkenin devlet başkanları konuşuyor:
Türkiye, Rusya, ABD.

Türkiye - Rusya görüşmesinden Çatışmasızlık
Bölgesi önerisi çıktı. Yakında Türkiye - ABD
görüşmesi var. Bu zirve görüşmelerin çözüm adımları
getirmesi beklenir. Ateş azalacak. Yollar açılacak…

*
NATO Genel Sekreteri ve AB Genel Sekreteri,

yakın geçmişte Türkiye'nin başına gelenleri ve
başından geçenleri anladıklarını ve iletişime devam
etmenin doğru olacağını açıkladılar. 

*
Bölgemizin ateşinin düşeceğine ilişkin işaretler,

iyi... 
*

Petrol fiyatını örgütlü şekilde yükseltmek için
dünya petrolünün üçte birini üreten OPEC ülkeleri
üretimi kısmıştı. Bu kesintiyi başka üretici ülkeler fırsat
bildiler ve üretimlerini arttırdılar. Fiyat yine eski
yerine, 50 doların altına indi. Demek ki fiyat ancak
talep ile yükselir. Zorla fiyat yükselmiyor. 

*
İtalyan havayolları şirketi Alitalia'nın mali

durumu ileri derecede bozuk. Çalışanlar, ücret
kesintisini ve işten çıkarmaları içeren Kurtarma
Planına karşı çıkınca Alitalia şirketine hiç müşteri
kalmadı. Devlet de kurtarmıyor. 

Bir zamanlar biz demir-çelik fabrikamızı 1 liraya
satmıştık… Bir alıcı çıkar. 

*
Bakın ne alıcılar var: Türkiye'den kaçırılan bir

tarihi eser Amerika'da, 30 dakika içinde, 2 alıcının 3
milyondan 13 milyon dolara arttırması ile satıldı.
Darısı Alitalia'nın başına... 

*
Paranın az olduğu yerler de var. Türkiye'de

nüfusun yüzde 71i "evden uzakta bir hafta tatil"
yapamıyor (
https://www.facebook.com/dogrulukpayi/?fref=hoverc
ard). Turizm ve seyahat acentalarının birliği (TURSAB)
bir gazete ekibi ile beraberce Türkiye'nin illerini
geziyor ve yerli turiste tanıtıyor. Ekipteki pek çok
eleman bile bu illerimize İLK defa gittiklerini
bildiriyor. İç turizme büyük katkı demektir. Bu ortak
çaba sayesinde kendi illerimizi tanıyoruz!

*
Geçen hafta toplam dış borcumuzun yüzde 59

oranında olduğunu söylemiştik, hatırlayın. Dış
varlıklarımızı düşünce bu oran yüzde 29. Bir zor
durumumuzun olmadığını daha da iyi anlatıyor bu
oranımız. Yani net dış borcumuzu karşılayacak kadar
net dış varlığımız var. Borcumuz kadar paramız var,
yani.

* 
İhracatımız, kredilerimiz, üretim kapasite

kullanımımız artıyor seviniriz. Bankacılığın kârı yüzde
65 arttı, dönemsel. Üzüldüğümüz ise işsizliğin artışı.
Hem kapasite kullanımı artıyor hem de işsizlik! 

Nasıl oluyor? Fazla mesai  mi fazla? Bakalım:
Haftalık 50 saat ve fazlası çalışanların oranı yüzde
43'ün üzerinde. OECD içinde Türkiye'den sonra en
fazlalar yüzde 29 ile Meksika, yüzde 27 ile Güney
Kore.

* 
İş yaşam dengesi çok gerekli.
İyi mesailer… ■

scania.com.tr

V T

İlaç, gıda ya da içecek… Sıcaklık kontrollü taşımacılık sektöründe hizmet 
veriyorsanız, genel amaçlı bir araçtan çok daha fazlasına ihtiyaç 
duyarsınız. İşte bu yüzden biz Scania’da, sadece bir araç değil, tümüyle 
size ve işinize özel çözümler üretiyoruz.

Çünkü bizim önceliğimiz, sizin işiniz.

SICAKLIK KONTROLLÜ
TAŞIMACILIKTA
TAM KONTROL

anuray59@gmail.com

Akif
Nuray

Umutlanalım (mı)…? 
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Geçiş belgeleri, 16 Mayıs 2017
tarihine kadar teati edilecek
ve bu tarih itibariyle

kullanıma açılacak. Söz konusu
belgelerin teati edilmesiyle birlikte
gerek Rusya’ya gerekse Rusya
üzerinden transit olarak başta
Kazakistan olmak üzere Orta Asya
ülkelerine yönelik taşımalar yeniden
başlayacak.

Türk-Rus Kara Ulaştırması
Karma Komisyon (KUKK) Toplantısı,
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Karayolu Düzenleme
Genel Müdür Yardımcısı Vekili
Nurhan Tüfekçioğlu ile Rusya
Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı
Karayolları ve Kentiçi Yolcu

Taşımacılığı alanında Devlet
Politikası Departmanı Genel
Müdürü Aleksey Bakırey
başkanlığında 8 Mayıs 2017
tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplantıda heyetler, başta
sürücü vizeleri ve geçiş belgesi
kotaları olmak üzere, iki ülke
arasındaki uluslararası karayolu
taşımacılığı konularını görüşmüşler
ve toplantı sonunda imzalanan
Protokol ile heyetler, profesyonel
sürücüler için vize kolaylığı
sağlanması hususunda iradelerini
beyan etti.

Geçiş belgesi kotalarının iki ülke
arasında 11-12 Aralık 2012 tarihinde
İstanbul’da gerçekleştirilen KUKK

toplantısında belirlendiği şekliyle
muhafaza edilmesi konusunda
mutabık kalındı. 

Kotalar şu şekilde
· İkili taşımalar için 8 bin adet,
· İkili taşımalar için (frigorifik

taşıtlar) bin adet,
·  Üçüncü ülke taşımaları için

1.500 adet,
Transit taşımalar için 6 bin adet

(transit taşımalarda kota kısıtlaması
bulunmamakta olup, ilk etapta teati
edilecek geçiş belgesi sayısını ifade
etmektedir).

-  Yılın ilk dört aylık döneminin
tamamlandığı dikkate alındığında,
2017 yılının geri kalanında

kullanılmak üzere;
·  5 bin 300 adet ikili,
·  670 adet (frigorifik taşıtlar için)

ikili,
·  1.500 adet üçüncü ülke,
·   6 bin adet transit geçiş

belgesinin teati edilmesi
kararlaştırıldı.

Geçiş belgeleri, 16 Mayıs 2017
tarihine kadar teati edilecek ve bu
tarih itibariyle kullanıma açılacaktır.

Söz konusu belgelerin teati
edilmesiyle birlikte gerek Rusya’ya
gerekse Rusya üzerinden transit
olarak başta Kazakistan olmak üzere
Orta Asya ülkelerine yönelik
taşımalar yeniden başlayacak. ■

Türk-Rus KUKK Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi

Rusya taşımaları tekrar başlıyor 

Arslan Damper ürünleri

SSAB ile haf ve
çok dayanıklı 

Makine ve teçhizatın çok yönlü
imalatçısı olarak 1981'de Soma'da
kurulan Arslan Damper, İzmir

Aliağa’da, 35 bin metrekarelik bir fabrikada
üretim yapıyor. Genel Müdür Engin Arslan,
"Ford Otosan, Mercedes Benz, MAN, Temsa
Mitsubishi ve Otokar dahil olmak üzere şasi
üreten markalar ile sözleşme onayladık. Bu
markalar yurtiçinde ve yurtdışında
satılıyor" dedi.

Standart bir damper üretimi yapmayan
Arslan Damper için en önemli konunun
müşteri ile direk iletişim kurmak olduğunu
ifade eden Arslan, hata takip sistemi
oluşturarak müşterilerden gelen geri
bildirimleri kayıt altına aldıklarını söyledi.

Arslan Damper bünyesinde damper ve
treylerlerde SSAB’nin Hardox ve Strenx
ürünlerini kullanıyor. Arslan Damper için
önemli olan konulardan biri de, ihtiyaç
duydukları anda hammadde temin
edebilmek olduğu; SSAB’nin bu anlamda
da kendilerine güven verdiğini, şimdiye
kadar gerekli olan her dönemde malzeme
alabildikleri ifade edildi. ■
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Türkiye Otobüsçüler 
Federasyonu Genel Sekreteri

mevlut.ilgin@tasimadunyasi.com

Mevlüt 
İlgin

Biz otobüsçüyü
soydurmayız

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağına odaklandığımız
bu süreçte Kültür Bakanlığı’nın yayınladığı 5846 sayılı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı da gündemimize giriverdi.
Yazarların, gazetecilerin eserlerini kitap olarak yayınlayıp
ticari gelir elde edebilmeleri için telif hakları ödemesi
gerektiğini her zaman savundum. Bu konu ile ilgili yazımı
hazırlarken, televizyonda Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali’nin
açıklamalarını dinledim. Sabahattin Ali’nin şiirleri şarkı
olarak, öyküleri film ve tiyatro eseri olarak kullanılıyor.
Sabahattin Ali’nin kimin tarafından öldürüldüğü bile değil.
Bunların çocuklarının ailelerine, bu eserlerin
kullanılmasından dolayı bir bedel ödenmesinin her zaman
yanındayım. Ama telif hakkı adı altında bir koyundan beş
post çıkarılmasını doğru bulmuyorum. 

Televizyonlar ve radyolar zaten
bedel ödüyor 

Televizyonculardan, radyoculardan, bu eserleri
gazinolarda söyleyenlerden telif hakkı olarak bedel almak
doğru. Biz otobüsçüler, biraz da havayolu ile rekabet etmek
amacıyla koltuk arkası ekranlarla yolcu bulmaya çalışıyoruz.
Televizyonlar ve radyolar bu eserleri kullanırken bu bedeli
zaten ödüyor. Biz, otobüste bunu yayınlarken vereyim,
dinleyici ayrı şekilde versin, olmaz ki. Bu telif hakkından çok
soyguna döndü. Kusuru bakmasınlar, “Biz otobüsçüyü
soydurmayız”. Biz artık eski otobüsçüler değiliz, yukardan ne
verilirse, kabulümüzdür diyecek halimiz yok. Bir eserden bir
kez telif alınır. Çalandan, dinleyenden alınması doğru değil.
Biz radyo ve televizyonlarda çalınan eserleri bandrol ödemiş
araçlarla sunuyoruz. Bunu takip eden kurum, RTÜK var. Bu
bedelleri ödemeyenlerin yakasına yapışsınlar. Otobüslerden
1300 TL para istiyorlar. Biz, telif hakkı kapsamına
girmediğimizi iddia ediyoruz. Sanatçıların sesi gür çıkıyor,
kamuoyunu çok daha kolay ikna ediyorlar. Biz sanatçıların
emeklerinin ödenmesinden yanayız. Nazım Hikmet’in
şiirlerinden binlerce eser üretilmiş durumda, acaba Nazım
Hikmet’in ailesine bir bedel ödeniyor mu, bunu da
bilmiyorum. Bunun araştırılması lazım. 

Hak etmediğimiz bedeli ödemek
istemiyoruz 

Emeğe kesinlikle saygılıyız.  Emeğe saygılıyız, diye hak
etmediğimiz bir bedeli de ödemek istemiyoruz. Yargıtay bunu
bir kere reddetmiş. Yargıtay’ın arkasını dolanıp, bir daha bir
daha çıkarıyorlar. Biz de bir kez daha yargıya götürüp
direniriz. İTO’da Bakanlık yetkilileri ile bu konuda
mutabakata varmıştık. Ama sanatçılar yine Bakanlığı ikna
etmiş görünüyor. Yine de biz, bu yayınları yolcuya
sunduğumuz için telif hakkı doğduğuna inanmıyoruz. Radyo
ve televizyonlar korsan yayın yapmıyorlar ki. Biz sanatçılarla
bu konuda uzlaşmak için meslek örgütleri ile bir araya geldik,
ancak onlar uçtular. Telif hakkı bütün çağdaş ülkelerde var.
Ama bir bedel ödenmiş esere neden tekrar bir bedel
ödeyelim? İnternet üzerinden korsan şekilde şarkı indirenler
bile tespit ediliyor, buna ağır cezalar verilsin, destekliyoruz.
Koltuk arkası ekranlar kişisel olarak yolcunun seyrettiği
dinlediği eserler olarak sunuluyor. Biz bandrolü ödenmiş
eserleri dinletiyoruz. Koltuk arkası ekran şirketleri ile
sanatçıların meslek örgütlerinin görüşmesi gerekiyor. Biz telif
ödememek için bunun mücadelesini vereceğiz.

Önerilerimiz Taslakta yer aldı 
Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağına yönelik

Bakanlık’ta bir görüşme daha gerçekleştirdik. 13 yıldır
Yönetmeliğin aksayan yönleri ayıklandı. Belgeler 53 adetten
13’e düşürüldü. Belge kirliliğinin, bizim de taleplerimiz
sonucunda düzenlenmesinden memnunuz. Bizim
önerilerimizin önemli bir kısmının dikkate alındığını
görüyoruz. Bu süreçte sektör mensupları ile çok yoğun
toplantılar gerçekleştirerek görüşler aldık. Bakanlıkta yapılan
son toplantı için yaklaşık 40 firmaya yazı yazdık, birçoğu da
katıldı. En fazla sektör mensubu görüşünün alınmasının
ardından yapılan toplantı 5 saat sürdü, iddia ediyorum,
sektöre en yakın Yönetmelik budur. 

Taleplerimiz 
Bakanlık yetkililerine, verdikleri destekler için teşekkür

ediyorum. Bütün taleplerimiz oraya yansıdı mı, hayır. Eğer
öyle olsaydı Yönetmeliği biz yapardık. Biz kiralık özmal
uygulamasını 1/5 dedik, 1/4’e ikna olacaktık ama 1/3
şeklinde oluştu. Biz sektöre girişlerin zorlaştırılmasını ve D1
belgesinin en az 225 özmal koltuk kapasitesi olmasını istedik.
Onlar da belgeleri birleştirerek, 75 olan D2 belgesini 150’ye
çıkarttı, bu şekilde bir deneyelim dediler. Firmaların ortak
satış organizasyonu oluşturulmasına imkan tanınmasını
istedik. Bölgesel firmaların kendi kimliklerini koruyarak, ortak
bir çatı altında çalışmasının sağlanmasını istedik. Bu,
birbirlerinin biletinin satabilmesi ve güçlerini birleştirilmesine
imkan verecekti. Bölgesel firmaların İstanbul’a geldiklerinde
ulusal çapta firmalar bünyesinde çalışması önemli bir
kazanım olacaktı. Diyarbakır’dan gelen bir otobüs 10 saat
sonra diğer sefere çıkıyor. Bu 10 saat bekleme sürecinde kısa
mesafelere seferler düzenleyebilirler. İstanbul’dan Çorlu’ya,
Tekirdağ’a, Adapazarı’na gidip gelebilirler. Bakanlık bu
düşünceyi ne kabul ediyor ne de reddediyor. 6 ay sonra tekrar
değerlendiririz diyorlar. Biz fiyat tarifeleri konusunda hava
taşımacılığına tanınan şekilde gün içinde hafta sonunda
değişebilecek şekilde esnek tarife istiyoruz. Bu bir fırsatçılık
değil. Havayolu bunu zaten yapıyor. Bunlar kabul görmedi. 

Taşıt kartına zam olmaz 
Belge ücretleri yüzde 50 düşürülürken, taşıt kartı işlemleri

ise 100 liradan 500 liraya çıkarıldı. Bu çok merhametsiz bir
zamdır. Bu zam Bakanlığa yakışmadı. Onlar belge ücretlerini
düşürdük diyorlar. Biz yeni belge alacakların oranının artık
çok düştüğünü, taşıt kartının 100 liradan 150, 200 liraya
çıkmasını ama 500 lira olmasının çok ağır olduğunu
savunuyoruz. Bütün eksikliklerine rağmen, yine de sektöre en
yakın Yönetmelik bu. Taslak, ayın 17’sinde TOBB bünyesinde
Bakanlık yetkilileri ile yük ve yolcu taşımacıları tarafından
tekrar değerlendirilecek. Her şey o zaman belirlenmiş olacak.

Herkese iyi haftalar diliyorum. ■

Antalya’da etkileyici bir şovla
ilk kez Türkiye’de görücüye
çıkan NEOPLAN Yeni

Tourliner, sınıfında liderliği
oluşturan estetik, konfor,
teknoloji, ekonomiklik alanlardaki
üstün nitelikleri ve yüksek
standartları ile henüz lansman
sırasında otobüs sektörünün önde
gelen temsilcileri tarafından
büyük ilgi ve takdir görmüş, talep
toplamıştı. Sınıfının tartışmasız
lideri Yeni Tourliner, otobüsün
premium markası NEOPLAN
ailesinin gerçek bir üyesi olarak;
sadece ekstra yüksek yolculuk
konforu, mükemmel iç ve dış
tasarımı ile değil aynı zamanda
ileri teknolojisi, sunduğu
benzersiz ekonomik kazanımlar ve
yüksek güvenlik standartları ile de
kısa sürede sektörde hayranlık
uyandırdı. 

Türkiye Lansmanı’nda
sergilenen; özel tasarım ve metalik
renkte üretilen 2+2 oturma
düzenli NEOPLAN Yeni Tourliner,
Sümer Seyahat’e satıldı.
İstanbul’da düzenlenen teslimat
töreni, Sümer Seyahat firma
sahipleri Sümer Yığcı ve Murat
Yığcı ile firma yetkililerinin
evsahipliğinde gerçekleşti. MAN
Kamyon ve Otobüs Ticaret AŞ
adına Otobüs Satış Direktörü Can
Cansu, Satış Sonrtası Hizmetler
Direktörü Şinasi Ekincioğlu ve
Otobüs Bölge Koordinatörü Önsel
Demircioğlu’nun katıldığı
törende, ‘ilk araç’ hatırası olarak
firmaya plaket de takdim edildi.

Sümer Seyahat Yönetim
Kurulu Başkanı Sümer Yığcı,
“MAN ile dostluğumuzu, Yeni
Tourliner ile devam ettirmenin
gururunu yaşıyoruz. Yeni

Tourliner’ı  ilk gördüğümüz anda
almaya karar verdik” dedi. 

MAN Kamyon ve Otobüs
Ticaret AŞ Otobüs Satış Direktörü

Can Cansu ise “Yeni Tourliner,
yolcular, kaptanlar ve işletmeler
için en ideal avantajları bir arada
sunuyor” diye konuştu. ■

NEOPLAN Yeni Tourliner’ın ilk 2+2 teslimatı 

Sümer Seyahat’e yapıldı

Otobüsçüye
1300 TL
telif bedeli

Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Bakanlık sitesinden, 5486
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri

Kanununda Değişiklik Yapılma-
sına İlişkin Kanun Tasarısını; ilgili
kurum, kuruluşların, gerçek ve
tüzel kişilerin görüş ve önerilerine
yönelik değerlendirilmek amacıyla
yayınlandı. Bakanlık tarafından
yapılan duyuruda; 5 Haziran’a
kadar görüşlerin iletilmesi istendi.  

Tasarıyla otobüsçüye yılda
1300 TL, minibüsçüye 800 TL’yi
aşan bir yük getirildiğini belirten
TOBB Sektör Meclisi Başkanı
Mustafa Yıldırım, “Bu Yönetmelik
yayınlanırsa iyi bir hukukçu ile ip-
taline yönelik görüşmelerimizi ve
hazırlıkları yapıyoruz. Süreç içeri-
sinde yürütmeyi durdurma kararı
almaya çalışacağız. Umarım Kül-
tür Bakanlığı böyle bir hata yap-

maz, hatadan döner. Otobüsü ba-
şına 1300 TL, minibüsçüden 800
TL’yi aşan bir para alacaklar. Böyle
bir yük, otobüsçünün taşıyabile-
ceği bir yük değil. Biz telif hakları
konusunda muhatabımızın Kültür
Bakanlığı olmasını istiyoruz. Oto-
büs bandrolü ve minibüs ban-
drolü şeklinde bir satış yapılması
lazım” dedi.  ■



Anadolu Isuzu’da 37 yıl
görev yaptıktan sonra
emekliye ayrılan Fatih
Tamay’a TOFED, TOSEV ve
IPRU yöneticileri bir yemek
verdi. 

9Mayıs akşamı gerçekleşen
yemeğe, TOFED Kurucu
Genel Başkanı Galip

Öztürk, TOBB Sektör Meclisi
Başkanı Mustafa Yıldırım,
TOFED Başkanı Birol Özcan,
Yönetim Kurulu Üyeleri,  TOSEV
Başkanı Latif Karaali ile çok
sayıda üretici firma yöneticisi
katıldı. 

TOFED Kurucu Genel
Başkanı Galip Öztürk, “Fatih
Tamay, sektörde marka olmuş
bir isim. Her zaman sektör
mensuplarına ve sivil toplum
örgütlerine çok önemli destekler
sağlamış bir kişi. Hizmetleri için
kendisine çok teşekkür ediyoruz.
Anadolu Isuzu’daki 37 yıllık
görevinin ardından sektörde
kalması, bilgi ve deneyimiyle
sektöre yeniden hizmet vererek
katkı sağlaması çok büyük önem
taşıyor. Sayın Fatih Tamay,
Türkiye’de çok önemli bir
kurumun, IPRU’nun başındadır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşundan bu yanailk ve tek
uluslararası mesleki birliği olan
ve merkezi Türkiye’de,
İstanbul’da bulunan ve birçok
ülkenin şu an üye olduğu,
önümüzdeki süreçte üye sayısını
arttıracağı önemli bir örgüt.
Bundan sonraki süreçte IPRU’ya
bütün sivil toplum örgütlerinin
ve üreticilerin destek vereceğine,
Sayın Fatih Tamay’ın da bu
süreçte büyük başarılar elde
edeceğine inanıyorum” dedi. 

Bu bir başlangıç…
TOFED Başkanı Birol

Özcan, yemeğe katılan sektör
mensuplarına ve Mercedes,
Temsa, MAN, Isuzu, Otokar, ZF,
Bridgston üst düzey yöneticileri
ile turizm taşımacıları ve TOF
yöneticilerine teşekkür ederek
başladığı konuşmasında,

sektörde emeği çok olan Fatih
Tamay’ın Isuzu’dan emekliye
ayrılması dolayısıyla kendisine
veda yemeği düzenlediklerini
belirterek, “Fatih Bey
sektörümüzde her kesimin
takdirini, sevgisini ve saygısını
kazanmış bir isim. Kendisinin
bundan sonra daha bol zamanı
olacağından kendi sektörümüz
adına bunu bir başlangıç olarak
görüyoruz. Bildiğiniz üzere
kendisi IPRU’nun Genel Başkanı,
bundan sonra IPRU’ya daha çok
vakit ayırabilecek olmasından
dolayı da ayrıca mutluyum” diye
konuştu.

Sektör adına kazanç
TOBB Sektör Meclisi

Başkanı Mustafa Yıldırım ile
TOFED Genel Sekreteri Mevlüt
İlgin de konuşmalarında Fatih
Tamay’ın sektör tarafından
kabul edilmiş ve benimsenmiş
bir yönetici olduğunu, A’dan
Z’ye sektörün kendisine güven
duyduğunu ifade ederek,
kendisinin IPRU başkanlığında
yurtiçi ve uluslararası ilişkilerde
çok başarılı sonuçlar alacağını
söylediler. Her iki konuşmacı da,
yönetiminde oldukları ve temsil
ettikleri kurum adına Fatih
Tamay’a her zaman destek
olacaklarını açıkladılar.

Üreticilerin görüşleri…
Fatih Tamay’a sevgisinin ve

saygısının çok büyük olduğunu
söyleyerek söze giren MAN
Kamyon ve Otobüs Ticaret AŞ
Genel Müdürü Tuncay
Bekiroğlu, “Bu buluşma için
Almanya’dan geldim. Fatih Bey,
sektörümüz için bir kazançtır,
onun deneyimlerinden ve bilgi
birikiminden hepimiz çok
yararlandık, daha uzun yıllar
yararlanmak istiyoruz” dedi.
Bekiroğlu, Tamay’a bir plaket
sundu.

Otokar Genel Müdür
Yardımcısı Basri Akgül de,
sahada büyük bir rekabet içinde
olsalar da iş dışında çok büyük
dostluklarının olduğunu dile
getirdi. IPRU çatısı altında
birlikte çalışmalarını sürdürecek
olmanın mutluluğunu paylaştı.

Yemeğe katılan üreticilerin
yöneticilerinden Temsa Yurtiçi
Otobüs Satış Direktörü Murat
Anıl, Fatih Tamay’ın kendisi için
bir rol model olduğunu, görüş ve
önerilerinden çok yararlandığını
söyleyerek, IPRU’da birlikte
çalıştıkları için birlikteliklerinin
devam edecek olmasının bir
sevinç kaynağı olduğunu ifade
etti.

Sektör IPRU ile gelişecek
Onuruna TOFED tarafından

yemek verilen gecede Fatih
Tamay hem duygulandı hem de
ileride yapılması gereken
projeleri dile getirdi. Tamay, 40
yıla yakın sektörün içinde yer
alan herkesi tanıdığını, iyi
ilişkiler kurduğunu, bunun için
tüm sektör mensuplarına
teşekkürü bir borç bildiğini

söyledi. Çalışmalarının yine
sektör içinde, IPRU Başkanı
olarak süreceğini açıkladı.
Tamay, IPRU ile TOSEV’i
birbirinden ayırt etmeden,
“Sektörün her kesimini bir arada
bulunduracak etkinlikler yapma
hedefi ve sektör mensuplarının
çocuklarına eğitim bursu
vermeyi hedefledik. Bunun bir
kısmını başardık. Bu yıl 250
öğrenciye burs imkanı
sağlayabiliyoruz, ama seneye bu
sayının 500’e çıkması için
kendimize hedef koyduk” dedi.

Sıfır bütçeyle hizmet…
IPRU’nun sıfır bütçesi

olmasına rağmen örgütlenme
çalışmalarına hızla devam
ettiğini, şu anda 19 ülkeden 22
örgütün yer aldığını, hedeflerinin
50 ülkede örgütlenmek olduğunu
söyledi: “Beni çok mutlu eden bir
durumu size aktarmak istiyorum.
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanımız Sayın
Ahmet Arslan’la görüşmeye
gittiğimizde gördük ki sayın
Bakan, IPRU’yu en az bizim
kadar biliyor ve çok hakim. Sayın

Bakanın IPRU’yu bu kadar takip
etmesi bizleri son derece mutlu
etti ve ilerisi için umut
oluşturdu.”

Çok güzel bir düşünce
IPRU’nun çok güzel bir

düşünce ile ortaya çıktığını
belirten Tamay, Türkiye merkezli
mesleki olarak ilk sivil toplum
kuruluşu olduğuna değinerek,
Kurucu Başkan Galip Öztürk’e
bu güzel projeye öncülük ettiği
için teşekkür etti. İleriki
dönemlerde, ülkemizde
kullanılmış ikinci el otobüslerin
yurtdışına satılması imkanı
kazanılırsa, bunun hem ülke
ekonomisine hem de sektöre

büyük katkı sağlayacağını
söyledi:

“IPRU’da; TOFED var, TOF
var. Sayın Mustafa Yıldırım ve
Birol Özcan IPRU Genel Başkan
Yardımcısı ve İcra Kurulu üyesi,
TTDER ve İSTAB var. Temsa’dan
Murat Anıl kardeşim,
Otokar’dan Basri Akgül
kardeşim, MAN MAPAR’dan
Yalçın Şahin, Mercedes Has
Otomotiv’den Reşat Kara,
Mustafa Sarıgül var. Yani aslında
IPRU bütün sektörün kuruluşu.” 

Tamay, sektör olarak
herkesin el ele birlikte çalışarak
IPRU’yu çok daha iyi yerlere
getireceklerine inandığını da
sözlerine ekledi. ■
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Galip Öztürk’ten

Fatih Tamay, 3 Mayıs
Çarşamba akşamı
İSTAB’ın (İstanbul

Taşımacılar Birliği
Derneği) konuğu oldu.
İSTAB Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Karakış
ve Yönetim Kurulu
üyeleri, görev yaptığı
süre boyunca servis
sektörüne de her türlü
desteği veren Tamay’ı
teşekkür yemeğinde
ağırladı. Geceye İSTAB
yönetiminin yanı sıra
eski başkanlardan Levent
Birant da katıldı.
Fenerbahçe Büyük
Kulüp’te düzenlenen
yemek, samimi bir
ortamda geçti. 

Katkısı devam edecek
İSTAB Başkanı Ahmet

Karakış, “Sayın Fatih

Tamay’a karşı sonsuz bir
sevgimiz var. Ayrıca İSTAB’ın
her zaman yanında oldu,

desteğini hiçbir zaman
esirgemedi. Kendisinin
sektörümüze daha uzun
yıllar katkısının
olacağına inanıyorum”
diye konuştu.

İSTAB eski Başkanı
Levent Birant da, Fatih
Tamay’ın özellikle artık
geleneksel hale gelen
İSTAB iftarları
konusunda ciddi desteği
olduğunu hatırlatarak,
kendisinin İSTAB’ın
kurumsallığının
gelişmesine çok önemli
katkıları olduğunu
vurguladı. 

İSTAB Başkanı Karakış ve Eski Başkan
Levent Birant, konuşmaların ardından
gecenin anısına Tamay’a el yapımı İznik işi
bir nazarlık hediye etti.

İSTAB’dan Fatih Tamay’a vefa yemeği 

yemeğiyemeği
Fatih Tamay’a sektöre hoşgeldin

İlk temasa geçtiğim İSTAB’dı
Gecenin onur konuğu olan

Anadolu Isuzu eski Satış ve
Pazarlama Direktörü, IPRU
Genel Başkanı Fatih Tamay “İlk
temasa geçtiğim örgütlerden birisi
de İSTAB’dı. Aramızda bir sempati
oluştu. ISUZU olarak
desteklediğimiz İSTAB’ın iftarları
gelenek haline geldi. Benden
sonra Isuzu’yu yönetecek
arkadaşlarımız da bu geleneği
geleceğe taşırlar” dedi.

Isuzu’daki görevinden
ayrılmasının sektörle bağlarının
kopması anlamına gelmediğinin
altını çizen Fatih Tamay, İSTAB’ın,
başkanı olduğu IPRU’ya üye
olması için adımları atacağını da
kaydetti. ■
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Kültür Bakanlığı, Telif Hakları Taslağı Yönetmeliğini
yayınladı. Daha önce yapılan toplantılarda bizim
haklı olduğumuzu belirten Kültür Bakanlığı,

maalesef bizim hiçbir görüşümüzü almadan, katılımcı bir
anlayış sergilemeden sadece sanatçıları dinleyerek bir
Taslak hazırladı. Bir nezaket gösterip, 30 gün içerisinde
görüşlerimizi sunmamızı talep ettiler. Görüşlerimizi
bildireceğiz. Kültür Bakanlığı ile yüz yüze bu konuyu
konuşmak istiyoruz. 

Otobüsçüye yeni yük 
Burada radyo ve televizyonlardan telif hakkı alınması

konusu var.  Bildiğim kadarıyla sanatçılar eserlerini radyo
ve televizyonlar kullandığında bunun bedelini alıyorlar.
Biz de radyoları, televizyonları açarak, reyting yaptırarak
onlara para kazandırıyoruz. Normalde telif hakkı
probleminin radyo ve televizyon yayıncısı arasında
çözülmesi gerekirken otobüsçüye, lokantacıya, otelciye
böyle bir yük yüklenmesi kabul edilebilir bir durum değil
ve akla mantığa sığmaz. 

Kaos ortamı yaratacak 
Yargıda çok ciddi davalar birikecek. Olaylar olacak.

Sanatçılar polis olacak, millet hırsız olacak. Bunlar doğru
şeyler değil. Biz bu konuda muhatabın tek olmasını
istemiştik. Yine 4 meslek kuruluşu ayrı ayrı fiyat veriyor,
birleştiriliyor. Otobüsü başına 1300 TL’ye yakın,
minibüsçüden 800 TL’yi aşan bir para alacaklar. Böyle bir
yük, otobüsçünün taşıyabileceği bir yük değil. Dolayısıyla
telif hakkını bir kaos ortamına dönüştürmeden
görüşlerimizi bildireceğiz. Madem görüş istediler, biz de
görüşlerimizin sonuçlara yansımasını istiyoruz.  

Muhatabımız Kültür Bakanlığı
olsun 

Bu süre içerisinde TOBB ve İTO üzerinden mutlaka
Kültür Bakanlığı ile görüşmemiz gerekiyor.  Ben İTO
Başkanımız Sayın İbrahim Çağlar’dan rica edeceğim;
Bakanlar İTO’ya geliyor, konuşuyorlar; bu siyasetin
olmazsa olmazıdır zaten. Mutlaka yatırım ortamının
geliştirilmesi, çalışma şartlarının zenginleştirilmesi konusu
var. Biz telif hakları konusunda muhatabımızın Kültür
Bakanlığı olmasını istiyoruz.  Otobüs bandrolü ve
minibüs bandrolü şeklinde bir satış yapılması lazım.
Ayrıca herhangi bir eseri yalın olarak alıp,
kullandığımızda onun telif haklarını ödemeye hazırız.
Yani telif hakları ile ilgili bir sistem kurulduğunda sadece
yalın olarak bir eseri kullandığımızda dinlediğimizde ve
dinlettirdiğimizde bedelini ödemeye hazırız. Sanatçı
haklarını gasp etmek istemiyoruz, sanat dünyası ile karşı
karşıya gelmek istemiyoruz. 

Bu karar sanatın ölümüdür 
Eğer otobüs başına 1300 TL para alacaklarsa radyo

ve televizyonların bütün yayınlarını ortadan kaldırırız. O
zaman sanatçılar bakalım kime gidecekler, radyocular
nasıl reyting yapacak, reklamı nasıl alacaklar bizler radyo
ve televizyonları kapattığımızda.  Olay nasıl yürüyecek!
Sanatçının halkla bağı kopacak. Ben hep söylüyorum;
sanat, sanat için değil, toplum içindir. Toplum yoksa
sanatın bir anlamı yoktur. Sanatçı eserini yapar,  alıcısı
yoksa kendisi dinler, bu böyle gelişir. 

Yeniden düzenleme talebi
Bu, sanatçı kesiminin sazını, sözünü dikkate alıp,

ödül törenlerinde onlarla güzel, şirin konuşup, onların
gönlünü almak için milleti yok saymak değil. Biz bütün
toplum örgütleri olarak Kültür Bakanlığı’ndan milleti yok
sayan bu Yönetmeliğin yeniden düzenlenmesini talep
edeceğiz. Bütün sivil toplum örgütleri olarak bunun
arkasında duracağız.  Telif hakları konusunun bir kaosa
dönüşmeden çözülmesi gerektiğine inanıyoruz.
Elimizden geleni yapacağız. Sektörümüzün haklarını
sonuna kadar koruyacağız.  Kültür Bakanlığı sadece
sanatçıların değil, milletin bakanlığıdır. Öncelikli siyasetin
veya yöneticilerin hedefi millettir. Millete hem maddi
hem manevi ağır yükler getirecek telif hakları konusunun
Türkiye’nin sorunu olmaktan çıkması için tarafların
tamamen dinlenmesi ve görüşlerin değerlendirilmesi ve
sonuçlara yansıması gerekmektedir. 

Radyo ve tv’lere bedel…
Olmazsa olmazımız şudur: Biz radyoya ve

televizyonlara bedel ödemek istemiyoruz. Onun bedelini
yayınlayan kişiden alsınlar. Ben otobüs radyomu açar,
haber dinletirim, orada müzik varsa bunun ölçümünü
nasıl yapacaklar. Ben dinlettirmiyorum diyeceğim, sadece
haberleri dinletiyorum, vatandaş haber alma hakkını
kullanıyor diyeceğim; onlar farklı bir şey söyleyecekler,
bunun ortası bulunamaz.   Radyo ve televizyondan telif
bandrol ile alınır ve sanatçı hakkı oradan ödenir.
Sanatçılar radyo ve televizyonlarda eserlerini yayınlatmak
için gidip anlaşırlar ve bedelini alırlar. Radyo ve
televizyoncular reyting yapmak için bize zorla kanallarını
kabul ettirmeye çalışırken, bize bedel ödetmek,
haksızlıktır, adaletsizliktir.  

Sonuna kadar direneceğiz
Telif haklarına yönelik, sektöre rehberlik etmeye

hazırız. Eğer Yönetmelik yayınlanırsa iyi bir hukukçu ile
iptaline yönelik hazırlıkları da yapıyoruz.
Görüşmelerimizi yapıyoruz. Süreç içerisinde yürütmeyi
durdurma kararını almaya çalışacağız. Umarım Kültür
Bakanlığı böyle bir hata yapmaz, hatadan döner. Millete
odaklanır, sanatçıları ikinci planda tutar, biz üçüncü
planda tutulmaya hazırız. Bu telif kaosunu başlatmadan
bitirmiş oluruz.   

Herkese iyi haftalar ve selamlar… ■

my@tasimadunyasi.com

Mustafa
Yıldırım
TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı 
Sektör Meclis Başkanı

Kültür Bakanlığı
umarız, 

hatasından döner 

TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, 4-
5 Mayıs 2017 tarihlerinde
moderatörlüğünü Sabah Gazetesi

Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz’un yaptığı,
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Türk
Eximbank Genel Müdür Vekili Adnan
Yıldırım’ın konuşmacı olarak yer aldığı
“Yarının Kurulması - Hedef 2023” temasıyla
gerçekleşen ve Cumhurbaşkanının onur
konuğu olarak katıldığı Forum İstanbul
2017’de şirketin “akıllı” araçlar geliştirme
süreçleri kapsamında gelecek vizyonunu,
ihracat potansiyelini ve ürün portföyündeki
gelişmeleri anlattı. 

İnovalig tesciliyle öncü
“TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ

TASARLARKEN; İHRACATTA ATILIM YILI”
başlıklı oturumda konuşan Çelik,
TEMSA’nın Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin
5’inci İnovasyon Haftası kapsamında
düzenlediği İnovalig Ödülleri’nde,
“İnovasyon Kaynakları” kategorisinde
birincilik ödülü kazandığını belirtti:
“TEMSA, geleceğin kentsel ihtiyaçları
doğrultusunda teknoloji geliştirip ihraç
etmeye devam ediyor. ‘Smart Mobility’
platformuyla ülkemiz için fark yaratmaya
odaklandık. Türkiye’nin ilk akıllı otobüsü
Avenue IBUS’ı; elektrikli araçlarımız MD9
electriCITY ve Avenue EV  izledi. Yeni bir
elektrikli araç geliştirmeye yönelik
çalışmalarımız devam ediyor. Teknolojisini
daha da geliştirdiğimiz Avenue IBUS’ı
geçtiğimiz günlerde Kocaeli Üniversitesi
bünyesindeki TechnoPark’a teslim ettik.”

Temsa’nın gelecek vizyonunu ve
ihracat potansiyelini anlattı

Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik

2016 Ekim’inde açılışı gerçekleştirilen Maker
Lab’a da değinen Çelik, bu adımın sadece
TEMSA ailesi için değil, ülkemiz için de gurur
kaynağı olduğunu açıkladı.

TEMSA’nın her segmente uygun ürünleri de
içeren geniş bir ürün gamına sahip olduğunu
belirten Çelik, “TEMSA, son üç yıl içinde tam 20
farklı ürün geliştirdi. Çeşitli düzeylerde taşıma

kapasiteleri ile toplu taşımanın her türlü
ihtiyacına konfor, güvenlik ve yenilikçiliği temel
alarak cevap veriyoruz. Otobüste pazar lideriyiz.
Yüzde 31’lik pazar payımızla Türkiye’de toplu
taşımanın belkemiğiyiz” dedi. Çelik, ihracatta da
erişilmesi güç bir seviyeye ulaştıklarını,
TEMSA’nın artık bir dünya markası olduğunu
söyledi. ■

Dinçer
Çelik

Kuruluşunun 50. yılını geride bırakan ve
Bursa’da yer alan iki fabrikasında çağın
mobilite ihtiyaçlarına uygun modern

toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren
Karsan, ürün yelpazesinin amiral gemisi
konumundaki Jest’i yeniledi. Yeni Karsan Jest+,
kullanıcıları ve yolcularının beklenti ve
yorumlarına en üst düzeyde yanıt vermek
amacıyla geliştirildi. 

“Kaptanımız Sensin” sloganıyla Türkiye’de
ilk kez Mayıs ayı başı itibariyle üretimine
başlanan Jest+, yenilenen yürüyen aksamı ve
güçlü turbo beslemeli dizel motorunun yanı sıra
daha yakışıklı görünümü ve rakipleri karşısında
fark yaratan yakıt ekonomisiyle yine dikkatleri

üzerine çekmeyi başaracak. 2 yıl/sınırsız km
garantisi sunarak iddiasını ortaya koyan Jest+,
130 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa
sunuluyor.

4 yılda 5000 adeti aşan bir üretim ve satış
miktarını yakalayan Jest'in, sürücü ve yolcular
tarafından beğeniyle karşılanan özellikleri
sürdürülürken, Jest+'nın geliştirilme sürecinde,
kaptanlardan, bayilerden ve yolculardan alınan
geri bildirimlerin ön planda tutuldu. Yeni LED
gündüz farları modern görünüme katkıda
bulunuyor. Karsan Jest+ ile kapı sistemi revize
edildi ve daha dayanıklı ve daha geniş bir sistem
kullanılarak yüksek performanslı bir çalışma
prensibi elde edildi. ■

Karsan’ın Amiral Gemisi 

Yeni Jest+ üretimi başladı

Karsan Pazarlama Genel Müdürü Muzaffer
Arpacıog� lu, Karsan CEO'su Okan Baş (sağda)

Türk otomotiv
sektöründe
50 yılı

aşkın süredir
başarılı işlere
imza atan ve
geliştirdiği toplu
taşıma
sistemleriyle öne
çıkan Karsan, yerel
yönetimlerle yaptığı
anlaşmalara bir yenisini daha
ekledi. Son olarak Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi’yle,
Ayşebacı minibüs hattına 32
adet Jest minibüs teslimatı
için anlaşan Karsan,
Balıkesir’e bugüne kadar 220
Jest ve 153 Atak teslimatına

yenilerini eklemeye
hazırlanıyor. 

Karsan Ticari
İşler Genel
Müdür
Yardımcısı
Muzaffer

Arpacıoğlu,
“Modern bir

tasarıma, alçak tabanlı
ve engelli yolcu erişimine

sahip, düşük yakıt tüketimi ve
düşük bakım maliyetleriyle
dikkat  çeken ve hali hazırda
hizmet veren Jest
minibüslerimizin 32 tanesini
daha Balıkesir halkının
kullanımına sunacağımız için
son derece mutluyuz” dedi.  ■

Karsan’dan
Balıkesir’e
32 Adet
Jest Daha!

Karsan’dan
Balıkesir’e
32 Adet
Jest Daha!
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Köyüme 
gidebilecek miyim?

Dr. Zeki
Dönmez

5 Haziran’da ihale ile 

Antalya
Otogarı
arazisi satışa
çıkarılıyor 

Büyükşehir Belediyesi,
Döşemealtı ilçesine
taşınması gündemde

olan Antalya Şehirlerarası
Otobüs Terminalinin alanını
ihaleyle satışa çıkarıyor. 

149 bin metrekare alan
üzerinde bulunan mevcut
otogar arsası ile dahilindeki
akaryakıt istasyon alanı toplam
645 milyon 950 bin TL satış
bedeli üzerinden 5 Haziran’da
ihaleyle satışa çıkarılacak.

Antalya Büyükşehir
Belediyesi, belediye
kaynaklarının etkin ve ekonomik
olarak değerlendirilmesi
amacıyla Kepez ilçesinde
bulunan 2 taşınmazını ihaleyle
satışa çıkarıyor. 149.307,63
metrekare yüzölçümlü otogar
alanı 2 adet taşınmaz olarak 645
milyon 950 bin TL satış bedeli
üzerinden Haziran ayı içerisinde
ihaleye çıkarılacak.

İhale 5 Haziran’da 
Büyükşehir Belediyesi

Emlak Şube Müdürlüğü
tarafından verilen bilgiye göre;
Yenidoğan Mahallesi’nde
bulunan 144 bin 523,87
metrekare yüzölçümlü otogar
alanı 620 milyon 650 bin TL, 4
bin 783,76 metrekare
yüzölçümlü akaryakıt istasyon
alanı ise 25 milyon 300 bin TL
bedel üzerinden 5 Haziran 2017
Pazartesi günü saat 14.00 ve
14.30’da Büyükşehir Belediyesi
Encümen Salonu’nda yapılacak
ihalelerle satışa çıkarılacak. 

Taksitle ödenebilecek 
İhale bedelleri peşin olarak

ya da yüzde 25’i peşin, kalanı bir
yılda taksitler halinde ödenecek
ve taksitli satışlarda kanuni faiz
oranı uygulanacak. İhalesi
yapılacak olan belediye
taşınmazları ile ilgili detaylı bilgi
Büyükşehir Belediyesi web
sitesinden (www.antalya.bel.tr)
veya Büyükşehir Belediyesi
Emlak Şube Müdürlüğü’nden
edinilebilir. ■

Karayolu Taşıma
Yönetmeliğinin
yenilenmesine ilişkin

taslak pek çok önemli değişiklik
içeriyor. Yoğun gündem
nedeniyle bunların her birini
açıklama fırsatı bulamasak da bu
değişikliklerin bir listesini önceki
sayılarımızda vermiştik. 

Şüphesiz ki taslağın en
önemli özelliklerinden birisi,
belge çeşidini azaltması... Bu da
bazı belgelerin birleştirilmesi
sonucunda oluyor. Bu
birleştirmede yolcu taşımacılığı
için kritik bir durum söz konusu. 

Yolcu taşıma belgeleri
Yolcu taşımacılığında,

başlangıçtan beri uluslararası B
ve yurtiçi D belgeleri bulunuyor.
Bunlar içinde B3 ve D3 gibi ticari
olmayan belgeler ile kısa mesafe
D4 belgeleri yer alsa da esas
belgeler tarifeli ve tarifesiz
taşıma yapan B1, B2 ve D1, D2
belgeleri… B1 ve D1 tarifeli iken
B2 ve D2 tarifesiz. 

Başlangıçta B belgeleri
sadece uluslararası taşıma
yapabilirken, bunların
yeterliliğinin iç taşımayı da
karşıladığının kabulü sonrasında
yurtiçi taşıma yapabilmeleri
kabul edildi. Şimdi, B1 ile tarifeli,
B2 ile de tarifesiz olmak üzere
tüm uluslararası ve yurtiçi yolcu
taşımaları yapılabiliyor. 

Sözleşmeli farklılıkları
B1 ve B2 belgelerine yurtiçi

yolcu taşıma hakkı verildikten
sonra da bu belgelerin sahipleri
D1 ve D2 belgelerini de almaya
devam ettiler. Keza yurtiçi taşıma
yapacaklar, bunu B belgesiyle de
yapabilecekleri halde D belgesi
almayı sürdürdüler. Bunun
nedeni; sözleşmeli taşıt kullanım
oranlarının farklılığı. Öncelerde
B1 ve B2 belgelerine özmal
başına bir sözleşmeli taşıt
kullanım hakkı vardı; zamanla bu
hak yarım taşıta düştü. Buna
karşılık, D1 ve D2 belgelerine her
özmal taşıt için iki sözleşmeli
taşıt hakkı verilmişti. Daha fazla
sözleşmeli taşıt kullanmak
isteyen taşımacılar, B1-B2 yerine
veya yanında D1-D2 belgelerini
de alma yoluna gittiler. Şimdi,
taslak B belgelerinde özmal
başına yarım sözleşmeli hakkını
korurken D belgelerinde bu hak
üçe çıkacak ve B belgeleri yerine
veya yanında D belgesi almanın
cazibesi artacak. 

Belge birleştirme şekilleri
Mevcut dört ana belgenin iki

farklı birleştirme seçeneği
bulunuyor. Birincisi: B1
uluslararası ve yurtiçi tarifeli

taşıma belgeleriyle B2
uluslararası ve yurtiçi tarifesiz
taşıma belgelerinin asgari 150
özmal koltuklu B uluslararası
yolcu taşıma (tarifeli/tarifesiz)
belgesi şeklinde, D1 yurtiçi
tarifeli taşıma belgeleriyle D2
yurtiçi tarifesiz taşıma
belgelerinin yine asgari 150
özmal koltuklu D yurtiçi yolcu
taşıma (tarifeli/tarifesiz) belgesi
şeklinde birleştirilmesi… İkincisi:
Uluslararası ve yurtiçi tarifeli
taşıma belgesi B1 ile yurtiçi
tarifeli taşıma belgesi D1’in
asgari 150 özmal koltuklu
uluslararası ve yurtiçi tek tarifeli
taşıma belgesi olarak,
uluslararası ve yurtiçi tarifesiz
taşıma belgesi B2 ile yurtiçi
tarifesiz taşıma belgesi D2’nin
asgari 90 özmal koltuklu
uluslararası ve yurtiçi tek
tarifesiz taşıma belgesi olarak
birleştirilmesi… Her iki durumda
da toplam belge sayısını ikiye
düşüren seçenekleri mukayese
etmek gerekiyor. 

Birinci seçeneğin
değerlendirilmesi

Bu seçeneğin tek yararı her
iki belgeye farklı sözleşmeli taşıt
oranlarının uygulanabilmesi.
Bunun ötesinde bir de yaş
konusu var… Önceden yurtiçi
taşımalarda bulunmayan 20 yaş
sınırı, uluslararası taşımalarda
vardı. Ancak taslakta bu husus
yer almadığından önemi
kalmadı. 

İkinci seçeneğin
değerlendirilmesi

Diğer seçenek B2 belgelerine
60, D2 belgelerine ise 75 ilave
özmal otobüs koltuğu şartı
getirirken bu seçenek D2
belgelerine sadece 15 ilave özmal
otobüs koltuğu getirirken D1
belgelerine hiç koltuk yükü
getirmiyor. 

Belgeye yazılacak tüm taşıtlar

hem uluslararası hem de yurtiçi
taşımalarda kullanılabilerek
verimlilik artacak. 

Küçük taşıtların sadece
tarifesiz belgelere yazımı ve
kullanımı söz konusu
olacağından uygulama kolay
olacak. 

Tarifeli taşıma belgeleri
terminal zorunluluğuna tabi iken
D2 belgelerinin bu zorunluluğa
tabi olmaması nedeniyle
uygulamalar kolaylaşacak,
terminallerde gereksiz yere
faaliyet zorunluluğu
doğmayacak. 

Kaydına imkan verilen
otomobiller sadece tarifesiz
taşımalarda
kullanılabileceğinden, bunların
sadece bu türden belgelere
yazımı kolaylık sağlayacak.
Taşımacıların tarifeli veya
tarifesiz şeklindeki
ihtisaslaşmasına daha uygun
olacak. 

Sözleşmeli problemi
İkinci seçeneğin ana

problemi hangi sözleşmeli
oranının uygulanacağında
aranabilir. Bu seçenekte de tüm
taşımacılara bir özmala iki ya da
üç sözleşmeli taşıt kullanma
hakkı verilmesi uygun olur.
Sadece bunlardan özmalın yarısı
kadarlık kısmının dış hat
kullanımına imkan verecek
şeklinde kaydıyla dış hatlarda
fazlaca sözleşmeli
çalıştırılmasının önüne
geçilebilir. 

Bir düşünce
Farklı düşüncelerle farklı

birleştirme seçeneklerinin
savunulması ve
benimsenmesinin mümkün
olduğu görülüyor. Bakanlık da
tercihini birinci seçenekten yana
yapmış gözüküyor. Buna rağmen
son bir değerlendirme
yapılmasında fayda olabilir. ■

● Önemli yenilikler
getiren Yönetmelik
taslağının farklı yanı
belge çeşidini azaltması

● Yolcu taşımacılığında 4
ana belgenin 2’ye
indirilmesi çeşitli faydalar
getirebilir

● Bu birleştirmenin
yurtiçi ve dışı belgeler ile
tarifeli ve tarifesiz
belgeler halleri kritik
önemde

● Her seçeneğin fayda ve
mahzurlarının bir kere
daha
değerlendirilmesinde
fayda olabilir

Yolcu taşımacılığında belgelerin nasıl birleştirileceği kritik önem taşıyor

BELGELER NASIL BİRLEŞSİN?

Yıllar önce de benzer
başlıkla bir yazı hazırla-
mıştım. Sanırım, o yazı-

nın başlığı “Köyüme
gidemiyorum” idi. Yazının ko-
nusu da tarifeli taşımacılıktaki
yolcu indirme-bindirme kural-
larıydı. Bu kurallara göre kö-
yümde bir araçtan inmem
veya bir araca binmem müm-
kün olamıyordu. Yani köyüme
gidemiyordum. Şimdi, Yönet-
melik değişiyor. Acaba yeni
Yönetmeliğe göre köyüme gi-
debilecek miyim? 

Önce köyüm…
Bilecik vilayetinin Yenipa-

zar ilçesinin Kuşça köyünde-
nim. Bilecik, büyükşehir değil,
hatta nüfusuna bakılırsa bü-
yükşehir olmanın çok uza-
ğında. Dolayısıyla
indirme-bindirme konularında
büyükşehir mevzuatı geçerli
değil. Eğer büyükşehir olsaydı,
adı köy kalsa bile bir mahal-
leye dönüşecekti. Keza bu du-
rumda köyüme bir belediye
otobüsü gelecek veya geçen
bir hattın bir durağı olacaktı.
Bu olamadığına göre, köyüm
taşıma ve indirme-bindirme
kuralları bakımından KTY’ye
tabi olmaya devam edecek. 

KTY’de kalkış-varışlar
KTY’de tarifeli taşımaların

kalkış ve varışlarının bir termi-
nalden yapılması esas. Bunun
bir faydası, taşımacıların top-
luca bulundukları terminal-
lerde rekabetin oluşması.
Taşımacılar fiyat, kalite ve gü-
venlik açısından uygun bul-
dukları taşımacıyı kolayca
seçebilirler. Ancak şimdi devir,
internet devri. Bakanlığın zo-
runlu kıldığı internet sitesin-
den bilgi edinilebiliyor.
Uzaktan edinilen bilgilerle
uzaktan bilet alınıyor. Yani ter-
minalin bu açıdan önemi epey
azaldı. 

İkinci ve en önemli fayda
denetim imkanı vermeleri…
Terminal çıkışlarında etkinliği
tartışılsa bile epey bir denetim
oluyor. Bu da faydalı, ancak
abartılmaması gerek. Bazı ter-
minallerde içeriye konan kont-
rol noktasına transit taşıtların
dahi girip terminale para öde-
yerek kontrol yaptırması gibi
ilginç abartmalar var. Bunun
ötesinde, tarifeli taşımacılık
artık ana taşımacılık şekli
değil. Firmaların sadece yüzde
16 kadarı tarifeli taşımacı, di-
ğerleri tarifesiz. Otobüslerin de
yüzde 80’i tarifesiz taşımacı-
lıkta çalışıyor. Bunlarda hiçbir
otogar denetimi yok. Daha mı
kötüler? Hayır. Denetim yok
demedim; denetim, yollarda
var. Öyleyse tarifeli taşımacılar
da yollarda denetlenebilir.
Belki de sadece bu yetebilir. 

İndirme-bindirme
Kalkış-varış dışındaki in-

dirmeler için üç seçenek var.
Biri, yine ara duraklardaki ter-
minal. İkincisi, büyükşehir-
lerde belediyenin izin verdiği
yerler. Üçüncüsü ise terminal
olmayan ara durak, dense de
ne olduğu pek belli değil. 

Peki, kalkış-varış gibi bir
zorunluluğa tabi olmayan özel
otomobiller, diğer otobüsler ve
araçlar için indirme-bindirme
kuralı var mı? Var. O da Kara-
yolları Trafik Kanun ve Yönet-
meliği’nde… Peki, bu Kanun
ve Yönetmeliğe göre tarifeli
otobüslerin indirme-bindirme
yapmasına imkan var mı?
Mevcut Yönetmeliğe göre
hayır. Büyükşehir olmayan,
belediye de olmayan bir yere
gideceksiniz, burada terminal
olur mu? Tabii ki yok. Mevcut
Yönetmeliğe göre burada ine-
mezsiniz. Bu insanlığa da, eş-
yanın tabiatına da aykırı. Ne
yapacaksın? Terminal olan ön-
ceki veya sonraki noktada inip
başının çaresine bakacaksın.
Çarelerden biri hayvan kirala-
mak olabilir. 

Köyüme gelince… 
Köyüm, otoyollar, işlek

devlet yolları üzerinde değil.
Bunların kural ve şartları ge-
çerli değil. Dolayısıyla büyük
firmalar geçmiyor, sadece D4-
Y belgeli küçük otobüs var. Ye-
nipazar-Eskişehir hattında
günde iki sefer yapılıyor. Kü-
çükken bir kısmını yürüyerek
gittiğimizi düşünürsek iyi bir
imkan. Ama kurallara göre
köyde inme-binme mümkün
olmayınca, buna izin verecek
bir büyükşehir de bulunma-
yınca, yıllar önce “köyüme gi-
demiyorum” demiştim.

Taslak ne diyor?
Mevcut taslak kalkış-varış

kuralını aynen tekrarlamakla
birlikte -ki bu Kanun gereği-
indirme-bindirmede yumu-
şama getiriyor. Büyükşehir be-
lediyesi izni dışında, bunun
olmadığı illerde ilgili belediye-
nin iznini de yeterli görüyor,
ama benim köyümde bu da
yok. 

Taslakta lehime bir iyileş-
tirme daha var. O da iliçinde
yolcu taşımacılık faaliyetinde
bulunanlarda terminal zorun-
luluğu aranmaması. Sadece
D4-Y belgesiyle yapılabilecek
iliçi taşıma hatlarında kalkış-
varış dahil terminal zorunlu-
luğu net olarak kalkıyor. Bu
çok iyi. Peki, bizim köyden
geçen hat, D4-Y belgesiyle ya-
pılabilecek 100 km.ye kadar
şehirlerarası olunca bu kap-
sama giriyor mu? Bu, biraz tar-
tışmalı. Korkarım ki, ben yine
köyüme gidememe duru-
munda kalabilirim. 

Bazı öneriler…
Benim örneğimde büyük-

şehir olan Eskişehir’in sınırları
içinde belediye yetkili. Ancak
bunun sınırları dışına çıkınca
bu taşıma, iliçi taşıma olmasa
bile D4-Y belgeli taşıt, termi-
nal ve ara durak gibi kurallar-
dan muaf olmalı. Bunun
dahası da olabilir… Benim kö-
yümden D1 belgeli bir otobüs
hattı geçse, ben bundan fayda-
lanamayacak mıyım? Köyüm,
otoyol üzerinde olsaydı, tabii
ki faydalanamazdım, ama
değil. Sorun şu: Büyükşehir ol-
mayan illerde, il merkezi, ilçe
merkezi veya belde belediyesi
sınırları dışında kalan yerlerde
nasıl inilip binilecek? Bana
göre burada geçerli olabilecek
tek kural, her yerde geçerli
olan Trafik Kanunu ve Yönet-
meliğidir. 

Ortaya karışık…
Bazıları “amma büyüttün,

köyünün öncesinde veya son-
rasında iner, bir taksiye biner-
sin” diyebilir. Tabii,
bulabilirsen. Ayrıca belirteyim
ki taksilere verilen izinler bele-
diye sınırları içinde geçerlidir,
sınır dışına gidemez. Belki A
belgeli ticari otomobil olabilir,
tabii varsa. Bu arada belirtelim
ki, taslaktan sonra hiç olmaya-
cak. Ve soralım: Sabiha Gök-
çen’den İzmit’e, Atatürk’ten
Çorlu’ya hangi ticari otomobil
ile gidilecek? Şu cevaplar yan-
lış: İstanbul plakalı taksi, bir de
kiralanacak şoförlü otomobil.
İstanbul plakalı taksi, İstanbul
dışında taşıma yapamaz. Şo-
förlü otomobil araç kiralama
hizmeti değil, taşıma hizmeti-
dir, taşımacıdan alınır. Taslak
sonrasında D2 belgeli taşıma-
cıların belgelerine kaydedile-
cek ticari otomobiller bu
hizmeti verebilir. O da şehiriçi
değil, şehirlerarası olmak kay-
dıyla. 

Şehiriçinde ticari taşıma
yapabilecek tek otomobil
taksi. Peki, kamunun şehiriçi
ihtiyaçları ne olacak? Bunlar
için özel bir A belgesi yaratıl-
ması ne kadar uygun? Birin-
cisi, bu otomobillerden
vatandaş faydalanamıyor. İkin-
cisi, taksicinin sınırına giriyor.
Bir dahası var: O da bu
amaçla belge almak-vermek.
Bu ihtiyacı bari özel belge al-
madan karşılayabilecek D2
belgeli otobüs firmalarıyla gi-
derin. ■
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Hititler
Beni yavaşlat. 
Aklımı sakinleştirerek kalbimi dinlendir... 
Zamanın sonsuzluğunu göstererek bu

telaşlı hızımı dengele... 
Günün karmaşası içinde bana sonsuza

kadar yaşayacak tepelerinSükûnetiniver.
Sinirlerim ve kaşlarımdaki gerginliği,
Belleğimde yaşayan akarsuların

melodisiyle yıka, götür. 
Uykunun o büyüleyici ve iyileştirici

gücünü duymama yardımcı ol... 
Anlık zevkleri yaşayabilme sanatını

öğret… 

Birçiçeğe bakmak için yavaşlamayı, 
Güzel bir köpek ya da kediyi okşamak

için durmayı, 
Güzel bir kitaptan birkaç satır okumayı, 
Balık avlayabilmeyi, hülyalara

dalabilmeyi öğret... 

Her gün bana
Kaplumbağa ve tavşanın masalını hatırlat. 
Hatırlat ki yarışı her zaman hızlı koşanın

bitirmediğini,
Yaşamda hızı arttırmaktan çok daha

önemli şeyler olduğunu bileyim...

Heybetli meşe ağacının dallarından
yukarıya doğru bakmamı sağla. 

Bakıp göreyim ki, onun böyle güçlü ve
büyük olması yavaş ve iyi büyümesine
bağlıdır... 

Beni yavaşlat Tanrım ve köklerimi yaşam
toprağının kalıcı değerlerine doğru
göndermeme yardım et. 

Yardım et ki, kaderimin yıldızlarına doğru
daha olgun ve dahasağlıklı olarak yükseleyim. 

Ve hepsinden önemlisi... Tanrım, 
Bana değiştirebileceğim şeyleri

değiştirmek için CESARET, 
Değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmek

için SABIR, 
İkisi arasındaki farkı bilmek için AKIL ve 
Beni aşkın körlüğünden ve yalanlarından

koruyacak DOSTLAR ver...

Hititler veya Etiler,  Antik Çağda Anadolu
coğrafyasında devlet kurmuş önemli
uygarlıklardan biridir. MÖ 2000 yıllarında
Anadolu'ya göç ederek yerleşmişlerdir.
Başkentleri Hattuşaş'tır (Çorum/Boğazkale).

Tarihin en önemli faydası,
yaşanılanlardan ders çıkarıp günümüz için
yol göstermesidir. Yukarıdaki yazı, Hitit
kazılarında elde edilen bir kitabeden
alınmıştır. Tıpkı günümüzde olduğu gibi o
günlerde de insanların ihtiyacı olan akıl,
cesaret,  sabır ve gerçek dostlara sahip
olmanın ne denli önemli olduğundan
bahsediyor. 

Bugün, teknolojinin gelişmesi ile yaşamın
çok hızlandığını düşünüyor ve pek çok şeyi
ıskaladığımızı sanıyoruz. Görüldüğü üzere
dört bin yıl önce de hızlı bir yaşam olduğu ve
bazı şeyleri kaçırmama için yavaşlama gereği
ve ihtiyacı hissedildiği belirtiliyor.

Hepimizin ezbere bildiği kaplumbağa ve
tavşan hikâyesinin o gün için popüler olduğu
anlaşılıyor. Başarıya giden yolun ağır fakat
emin ve istikrarlı çalışmadan geçtiği yöntemi
binlerce yıldır hiç değişmemiş. 

Görülüyor ki, 3-4 bin yıldır insan
düşünce ve davranışlarında pek değişen bir
şey olmamış…

Kıç öpücüler çok olduğu için, iktidarların
her zaman kıçları parlıyor. (Hitit atasözü) ■
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Otomotiv İhracatçılar Birliği, 6’ncısını
düzenlediği Otomotiv Ar-Ge Proje
Pazarı ve Komponent Tasarım

Yarışması etkinliğini 4-5 Mayıs'ta İTÜ Maslak
Yerleşkesinde gerçekleştirdi. Etkinliğin ilk
gününde, çeşitli değerlendirmelerden geçmiş
proje sahiplerine ödülleri takdim edildi. Hangi
projeler hibe kazandı, gelin sıralayarak ilk üçe
giren projeleri inceleyelim…

Yakıt sarfiyatını düşürmek
Birinci olan proje; biomimikri yaklaşımla

kompozit yaprak yay göz bağlantısı. Projenin
isminden, fikir sahibinin doktora yaptığını
anlıyoruz. Projenin çıkış amacı, araçlarda
kullanılan malzemelerin hafifletilerek yakıt
sarfiyatını aza indirmek. Bu doğrultuda da,
ağır malzemelerden demir esaslı
bileşenlerden imal edilen yaprak yaylar ele
alınmış. Malzeme hafifletme dendiğinde,
aklımıza gelen çalışmalardan ilki,
malzemenin kompozitten imal edilmeye
çalışılması. Lakin bu yaprak yayları
kompozitten üretmeye çalışma denemeleri
tam istenen başarıya ulaşamamıştı. Başarıyı
etkileyen en kritik kısmı, yaprak yaylarda göz
diye tabir edilen kısım. Gözler, yaprak yayları
aracın şasisine bağlayan yapılar. Fakat mevcut
göz tasarımıyla, kompozit malzemeden
üretilmiş yaylarda malzemenin çabuk
hasarlandığı ve ömrünün kısaldığı
gözlemlenmekte. İşte bu noktada,
girişimcimiz bu gözlerin tasarımını doğadan
da esinlenerek değiştiriyor ve böylelikle
kompozit malzemenin daha uzun ömürlü
olacağını savunuyor. Hibesini OİB'den aldı,
şimdi sıra bu fikrin hayata geçmesinde.

Plastik hammadde
Atık halılardan otomotiv plastik

hammadde üretimi… Fikir heyecanlandırdı
mı sizi de? Yarışmada ikinci olan bu projeyi,
1991 doğumlu kardeşimiz başarmış durumda.
Kendisinin geliştirdiği, polimer teknolojisi
altyapısıyla, atık halıları geri dönüştürebilen
bir cihaz tasarlamış ve üretmiş. Halı
fabrikalarında üretimden atığa veya fireye
düşen halıları topluyorsunuz, geliştirdiği
cihazla geri dönüşüme tabi tutarak otomotiv
plastik hammadde üretimi
gerçekleştiriyorsunuz. Böylelikle hem halı
sektörünün geri dönüşüm sorununa çözüm
sunarken hem de otomotiv sektörünün
sürekli, uyumlu, kaliteli ve saf geri dönüşüm
plastik hammadde ihtiyacına cevap
verebiliyorsunuz.

Taşıtların ağırlığı azalacak
Üçüncü olarak hibe kazanan proje,

araçların hafifletilmesine yönelik tek yönlü
termoplastik prepreg yapıların geliştirilmesi.
Bu proje, isminden de anlaşılacağı üzere,
proje sahibi bir akademisyen. Projenin
özetine baktığımızda, keten/polipropilen tek
yönlü prepreg yapıların, endüstriyel
boyutlarda üretimi ve taşıt ağırlığının
azaltılması amacıyla kullanımını içeriyor. Bu
projeyle tasarlanan yapılardan üretilecek
tabakalı kompozit malzemeler, mevcut araç
panellerinin daha ince ve daha hafif olarak
tasarlanmasına olanak sağlıyor. Bu da aracın
ağırlığını azalttığı gibi, CO2 emisyon
değerlerinin de düşürülmesine yardımcı
oluyor.

50 milyonuncu kullanıcı
Linkedin'in paylaştığı, ürün bazında 50

milyon kullanıcıya ulaşmak için geçen süreyi
gösteren bir görsel vardı geçtiğimiz hafta.
Otomobilde bu sayıda kullanıcıya ulaşmak
için 62 sene geçmiş. Eski telefonlarda 50 yıl,
kredi kartlarında 28 yıl sürmüş. Televizyon, 22
yıl sürerken; ATM’lerin bu kullanıcı sayıya
ulaşması 18 yıl sürmüş. İnternet, 7 yılda
ulaşırken; Facebook 50 milyonuncu
kullanıcısına, sıkı durun, 3 senede ulaşmış. Ya
sizde durum nedir? 50 milyonuncu
kullanıcıya ne zaman ulaştınız ya da
ulaşırsınız?

Otomotivde ihracat artıyor
TİM'in Nisan ayı ihracat rakamlarını

incelediğimizde, genel ihracat kalemlerimizin
toplamı yüzde 4 artarken, otomotiv yüzde
12,4 gibi kayda değer bir artış göstermiş. Buna
karşın hazır giyim (konfeksiyon) yüzde 11,1
azalmış. Otomotiv, ihracatın her zamanki gibi
lokomotifi... Genel ihracat kalemlerimizde en
çok ihracat yapılan ilk 3 ülkede durumumuz
nedir diye baktığımızda, 1 ve 2 numaradaki
Almanya ve İngiltere'de yüzde 3-5 azalış
varken, üçüncü sıradaki Amerika'da yüzde
28,2 gibi bir oranda artış var. Ülke grupları
toplamına baktığımızda ise, AB ülkeleri birinci
sırada ve yüzde 3,2 artış gösteriyor. İkinci
sırada Ortadoğu ülkeleri varken, üçüncü
sıradaki Afrika'da yüzde 12 gibi bir azalış
gerçekleşmiş. En çok ihracat eden illerimiz;
birinci hepimizin malumu İstanbul, ikinci
Bursa ve üçüncü de Kocaeli… ■

Teknoloji Editörü
Ekrem ÖZCAN

Zemzem Turizm, yeni araç
alımında yine Mercedes-Benz
Sprinter’i tercih etti.

Antalya, Denizli, Muğla,
İstanbul, Bursa, Van ve Ağrı
bölgelerinde personel

taşımacılğı ve kiralama alanlarında
faaliyet gösteren Antalya merkezli
Zemzem Turizm, tercihini yine
Mercedes-Benz Türk’ten yana
kullandı. Şirket, Mercedes-Benz Türk
Yetkili Bayi Hastalya Otomotiv
aracılığı ile gerçekleşen satış ile
filosuna 30 adet Sprinter ekledi. 

Zemzem Turizm, satın aldığı 30
adet Sprinter aracını Mercedes-Benz
Türk Yetkili Bayi Hastalya
Otomotiv’in Döşmealtı
lokasyonunda gerçekleşen törenle
teslim aldı. Şirket, gerçekleştirilen
teslimatla birlikte filosundaki
Mercedes-Benz marka araç sayısını
50 adede yükselterek Mercedes-Benz
Türk Hafif Ticari Araçlar’ın büyük
müşterilenden biri oldu. 

Teslimat törenine Mercedes-

Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Filo ve
Kamu Satış Kısım Müdürü Soner
Gönültaş, Mercedes-Benz Finansal
Hizmetler Pazarlama ve Kamyon/
Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü
Meltem Gürsoy,  Hafif Ticari Araçlar
Filo ve Büyük Müşteri Koordinatörü
Onurcan Tosun, Mercedes-Benz
Türk Yetkili Bayi Hastalya Otomotiv
Antalya Genel Müdürü Gülsen
Tüzün, Hastalya Otomotiv Hafif
Ticari Araçlar Satış Müdürü Ömer
Küçükyavuz,  Zemzem Turizm Firma
Sahibi Ayhan Yıldırım, Zemzem
Turizm Firma Ortağı İlhan Yıldırım
ve Zemzem Turizm Satınalma
Müdürü Kürşat Çalım katıldı. 

Zemzem Turizm Firma Sahibi
Ayhan Yıldırım: “Filomuzdaki araç
sayısını arttırırken yine tercihimizi
Mercedes-Benz Türk’ten yana
kullandık. Mercedes-Benz marka
hafif ticari araçların, müşterilerin
beklentisine ve yorumlarına göre
tasarlanması kararımızın bir kez
daha ne kadar doğru olduğunu
gösteriyor. Araçlarımızın tamamını
Mercedes-Benz Finansal

Hizmetler’in sağladığı kredi
imkânları ile satın aldık. Mercedes-
Benz Türk’e verdikleri kaliteli
hizmetten dolayı, Mercedes-Benz
Finansal Hizmetler’e sağladıkları
destek ve kredi imkânları için ve bu
satışın gerçekleşmesindeki
katkılarından dolayı Mercedes-Benz
Türk Yetkili Bayi Hastalya
Otomotiv’e teşekkür ediyoruz. Ayrıca
bu sene 50. yıldönümünü kutlayan
Mercedes-Benz Türk’ü tebrik ediyor
ve iş birliğimizin önümüzdeki
yıllarda da artarak devam etmesini
temenni ediyoruz” dedi. 

Mercedes-Benz Türk, 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 vererek,
kredi, servis, bakım ve geri alım
hizmetleriyle de sektörün
beklentilerini en iyi şekilde
karşılayarak gelişimlerini
desteklemeye devam ediyor. ■

Zemzem Turizm’e 30 Sprinter
Mercedes-Benz Türk’ten 

Hastalya Otomotiv 

gerçekleştird
i

ZFAftermarket,
TRW’nin ödüllü
“Gerçekten

Orijinal” kampanyasının son
aşamasını duyurdu.
Kampanyanın son
aşamasında TRW Proequip
markası altındaki Ağır Vasıta
fren, direksiyon ve
süspansiyon parçalarının
gücü ve dayanıklılığı ön plana
çıkıyor. Önceki kampanyalara
bağlı kalınarak bu
kampanyada da bir
“Gerçekten Orijinal”e yer
veriliyor. Bu kampanyanın
yıldızı, geçimini Kuzey
Kutbu’ndaki kasabalara erzak
taşıyarak sağlayan İsveçli
Nakliye Şoförü Erik Larsson
oluyor. Dinamik hikaye örgüsü
Erik’in günlük hayatın devamı için
gerekli olan erzakları Kuzey
Kutbu’nun zorlu koşullarında
taşıdığını ve bunu yaparken
müşterilerin Erik’e, Erik’in de
TRW’nin Ağır Vasıta parçalarına

güvendiğini konu alıyor. Bu hikaye
Erik’in müşterilerini yüzüstü
bırakmamak için en çetin koşullarda
bile güvenle yol almasını sağlayan
TRW’nin Ağır Vasıta parçalarına olan
sarsılmaz güvenini anlatıyor. Filmde
yedek parçaların, ZF Group’un
teknolojik desteği ile birlikte Ağır

Vasıta gereksinimleri
doğrultusunda uygun malzeme ve
süreçler kullanılarak nasıl üretildiği
de anlatılıyor. Aynı zamanda bu
parçaların en zorlu koşullara bile
dayanabilmeleri için nasıl test
edildiklerine de yer veriliyor.

Ürün Mühendisliği Başkanı
Richard Adgey, “Ağır Vasıta
direksiyon, süspansiyon ve fren
sistemleri mühendisler açısından
zorlukları beraberinde getiriyor. Bu
yüzden sektördeki en parlak
zekaları işe alarak 100 yılı aşkın bir
süredir doğru adımlarla ilerliyoruz.
Her bir TRW Ağır Vasıta parçasını
en zorlu laboratuvar, pist ve yol
koşullarında test ediyor ve bu
koşullara dayanacağından emin
oluyoruz. Müşterilerimiz, bizim bu

parçaları en zorlu koşullara
dayanacak şekilde üretmek için
gerekli olan tecrübeye sahip
olduğumuzu biliyor ve tam da bu
yüzden bizden her zaman en yüksek
kalitede ürün ve hizmet sunmamızı
bekliyorlar” diye konuştu. ■

“Gerçekten Orijinal” kampanyası ile

TRW, Ağır Vasıta’daki Gücünü Sergiliyor

Simetri Filo Kiralama
Turizm, ilk hafif ticari
araç alımında

Mercedes-Benz Vito
Tourer’ı tercih etti.

İstanbul, Ankara,
Antalya ve Muğla olmak
üzere tüm Türkiye’de filo
kiralama alanında faaliyet
gösteren Ankara merkezli
Simetri Filo Kiralama
Turizm’in ilk tercihi
Mercedes-Benz oldu.
Filosuna ilk defa hafif ticari
araç ekleyerek 10 adet Vito
Tourer satın alan şirket,
Mercedes-Benz Yetkili Bayi
Mengerler Ankara aracılığı
ile gerçekleşen törende 5
adet Vito Tourer’ı teslim
aldı. Teslimat törenine
Mercedes-Benz Türk Hafif
Ticari Araçlar Filo Satış
Koordinatörü Onurcan
Tosun, Mercedes-Benz
Türk Yetkili Bayi Mengerler
Ankara Genel Müdürü

Ünal Keskin, Mengerler
Ankara Hafif Ticari Araçlar
Satış Müdürü Altan
Yıldırım, Mengerler Ankara
Hafif Ticari Araçlar Satış
Danışmanı Cihan Sargut,
Simetri Filo Kiralama
Turizm Yönetim Kurulu
Başkanı Üsame Derindere,
Simetri Filo Kiralama
Turizm Genel Müdürü
Kenan Gökkaya ve Simetri
Filo Kiralama Turizm Satın
Alma Sorumlusu Rafet
Aygördü katıldı. ■

Turizm taşımacılığı
alanında VIP hizmet
veren Fast Turizm

filosuna 2 adet Vito kattı. 
2 Mayıs Salı günü Has

Otomotiv’in Avcılar’daki
lokasyonunda düzenlenen
teslimat törenine Fast
Turizm sahibi Mahmud
Şıldır, firma yetkilileri
Ahmet Kırk, Önder Yener,
Mustafa Barakçı, Mercedes-
Benz Türk Hafif Ticari Araç
Satış Kısım Müdürü Serdar
Yaprak, Hafif Ticari Araçlar
Filo ve Kamu Satış Kısım
Müdürü Soner Gönültaş,
Mercedes-Benz Türk İkinci
El Hafif Ticari Araç
faaliyetlerini yürüten Used1
Satış Müdürü Faruk Özer,
Has Otomotiv İcra Kurulu
Üyesi Mustafa Sarıgül,
Ticari Araçlar Satış ve
Pazarlama Direktörü Turan
Dik ve Hafif Ticari Araç Satış
Müdürü Osman Çoban
katıldı. Teslimat töreninde
Fast Turizm firma sahibi

Mahmud Şıldır’a Has
Otomotiv İcra Kurulu Üyesi
Mustafa Sarıgül bir plaket
sundu. 

Fast Turizm sahibi
Mahmud Şıldır, “Turizm
taşımacılığı alanında VIP
hizmet vermek istiyorsanız,
tercihiniz de Mercedes
marka araçlar olmak
zorunda” dedi. 

Has Otomotiv İcra
Kurulu Üyesi Mustafa
Sarıgül, “Yeni araçların
firmaya hayırlı, uğurlu
olmasını ve bol kazanç
getirmesini diliyoruz. Fast
Turizm’in bundan sonraki
yatırım planında işbirliğine
hazırız” dedi. ■

Fast Turizm’in tercihi VitoSimetri Filo Kiralama Turizm’in
tercihi Vito Tourer



Yıl: 6  •  Sayı: 276 • 15 - 21 Mayıs 2017 www.tasimadunyasi.com

editor@tasimadunyasi.com

Hızlı, Güvenli, Çevreci ve Sürdürülebilir Taşımacılık

twitter.com/tasimadunyasi

facebook.com/tasimadunyasi

G
a
z
e
te

s
i

Dunyası
Lojistik

Filo teslimatlarına bir
yenisini daha ekleyen
Mercedes-Benz Türk,
100 adet Mercedes-
Benz Actros 1845 LSnRL
aracı Orkun Group’a
teslim etti. Bu, Türkiye
çekici pazarında Euro 6 geçişi
sonrası yapılan en yüksek
adetli Euro 6 çekici teslimatı
oldu. Şirketin filosundaki
Mercedes marka kamyon
sayısı 290 adede yükseldi.

Mercedes-Benz Türk, 50’nci
yılında da dev teslimatlara
imza atıyor.  Orkun Group,

100 adet Mercedes-Benz Actros
1845 LSnRL çekiciyi
ÇatalcaTepecik’teki tesisinde 9
Mayıs Salı günü gerçekleşen törenle
teslim aldı. 

Mercedes-Benz Türk
Direktörler Kurulu Başkanı Süer
Sülün, Kamyon Pazarlama ve Satış
Müdürü Bahadır Özbayır, Kamyon
Filo Satış Müdürü Haluk Burçin Akı,
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler
Genel Müdürü GerhardGross,
Finansal Hizmetler Pazarlama ve
Satış Direktörü Gökmen Önbulak,
Has Otomotiv Yönetim Kurulu
Başkanı Latif Karaali, Yönetim
Kurulu Üyesi Reşat Kara, İcra
Kurulu Üyesi Mustafa Sarıgül,
Genel Müdür Turan Dik ve Kamyon
Satış Müdürü Onur Güldik’in de
katıldığı teslimat törenine Orkun
Group Yönetim Kurulu Başkanı
İlhan Karadeniz, Başkanvekili
Orkun Karadeniz ve Uluslararası
Nakliye Genel Müdürü Yavuz
Karadeniz ev sahipliği yaptı.

3 yılda 400 Mercedes 
Orkun Group Yönetim Kurulu

Başkanı İlhan Karadeniz, Mercedes
alımlarına,3 yıl önce başladıklarını
ve 100 alımla birlikte bu süreçte
400 adetlik bir alım
gerçekleştirdiklerini belirtti: 400
adetlik alımdan, 25’ini takaslı, 375
aracı ise takassız aldım.
Ekonominin bu kadar kötü olduğu
bir dönemde takassız araba almak
çok ciddi iştir. 40 milyon Euro’luk
bir yatırımdan bahsediyoruz.
Bundan sonra da yatırımlara devam
edeceğiz. Yıl sonu için 130 araç
konuşuyoruz. 

Satış sonrası hizmetlerde
Mercedes farkı 

Birçok marka ile çalıştığını,
ancak Mercedes-Benz Türk’ün satış
sonrası hizmet kalitesini hiçbir
markada göremediğini belirten
İlhan Karadeniz, “Ben Mercedes-
Benz Türk’ü kendi şirketim gibi
gördüm. Türkiye çok kritik bir
dönemden geçiyordu, kimsenin
cesaret edemeyeceği bir dönemde
bu yatırımı yaptım. Sayın Süer

Sülün ile el sıkışarak, Mercedes
siparişlerini verdim ve hepsini
teslim aldım. Satış sonrası
hizmet nakliyecinin tercihini
belirleyen en önemli etkendir.
Araba almak, satmak değil,
önemli olan satış sonrası
hizmet. Satış sonrası hizmette
ticaretten çok daha önemli bir

şey var. Bir insanın bir insanı
sevmesi lazım. Sayın Süer Sülün ile
anlaşamadığımız hiçbir konu yok.
Gerçekten abi-kardeş gibiyiz. Şu
ana kadar hiçbir isteğim geri
çevrilmedi. Bende onların hiçbir
isteğini geri çevirmedim Mercedes
ailesini çok seviyorum. Yanımızdan
eksik olmadılar, her zaman destek
verdiler. Sayın Süer Sülün ve
ekibine Has Otomotiv sahipleri ve
yöneticilerine teşekkür ediyorum”
dedi.

1000 araçlık Mercedes filosu
İlhan Karadeniz, “Bir anlaşma

yaparak, 1000 adetlik filomuzun
tamamının Mercedes markasından
oluşturmak istiyoruz. Kuzey
Marmara Otoyolu ve 3’üncü
Havalimanı işindeyiz. Yeni
projelerde var. Rize Havalimanı
inşaatında olacağız. Her yeni proje
yeni yatırımları da beraberinde
getirecek. Tek bir marka ile
çalışmanın getireceği çok önemli
avantajlarda olacak. Bu devirde bu
yatırımı yapmanın gururunu
yaşıyorum. Hepimize hayırlı uğurlu
olmasını diliyorum” diye konuştu. 

Gerçekten çok güzel araba
“Ben arabacılığı, son

teknolojisine kadar çok iyi
bilirim”açıklamasında bulunan
Karadeniz, “Mercedes’i ziyaretimde
bu arabayı gördüm. Bindim ve
kullandım. Bu arabalar gerçekten
çok güzel. Araçların içinde şoför
için her türlü konfor var. Bu yatırım
sürecinde kararları alırken ekibimle
birlikte karar aldık” dedi.İlhan
Karadeniz, yeni araçların Fransa,
İspanya ve Almanya ile diğer
ülkelere çalışacağını söyledi. 

Mercedes’ten kredi 
Araçlar için Mercedes-Benz

Finansman’dan kredi
kullandıklarını da belirten
Karadeniz,  “Türkiye’deki
bankalardan çok daha zor
Mercedes-Benz Finansman’dan
kredi kullanmak. Mercedes bize
kredi verip, finanse ediyorsa biz çok
iyi çalışıyoruz ve güvenilir bir
firmayız” dedi.

Filo teslimatında rekor
Mercedes-Benz Türk

Direktörler Kurulu Başkanı Süer
Sülün, bu teslimatın çok önemli
olduğunu belirterek, “Bu teslimat,
Türkiye’deki 2017 yılının Euro 6
segmentindeki en büyük filo
teslimatı. Orkun Group’u, böyle bir
yatırımı böyle bir dönemde

yaptıkları için tebrik
ediyorum.  Bizim işbirliğimiz artık
satıcı tedarikçi ilişkisinden ayrı bir
noktaya geldi. Orkun Group’u iş
ortağımız olarak görüyoruz. Çok
büyük operasyonlar yapıyor, bizde
destekliyoruz. Hem ülkemiz için
hem Orkun Group için bu
teslimatın hayırla vesile olmasını ve
bol kazanç getirmesini diliyorum.
Böyle bir yatırıma böyle bir
teslimata ülke olarak da ihtiyacımız
vardı. Zorlu bir dönemden
geçiyoruz.  Bu ihtiyacı karşılayan
Orkun Group’u canı gönülden
tebrik ediyorum” dedi.

Müşteri iltifatı, en güzeli 
İlhan Karadeniz’in satış

sonrasına yönelik dile getirdiği
memnuniyetin kendisini çok mutlu
ettiğini belirten Süer Sülün, “Sayın
İlhan Karadeniz’den bunu duymak
çok önemli. Satış sonrası hizmet
ekibimi de tebrik ediyorum.
Havaalanı operasyonu çok ağır
şartlarda sürüyor. Bayiimiz orada
operasyona hizmet vermek için bir
servis açtı ve yedek parça stoklandı.
Bu araçlar 7-24 çalışmalı ki verimli
olsun. İlhan Bey zor bir müşteri ve
operasyon verimliliğine çok önem
veriyor. 3’üncü havaalanı içerisinde
yaşıyor. Böyle bir ağır operasyon
yapan müşteriden aldığımız iltifat,
iltifatların en değerlisi. Satış sonrası
hizmetlerimiz pazarda fark yaratan
unsurumuz” dedi.  

Orkun Group ile bir aile olduk 
Has Otomotiv Yönetim Kurulu

Başkanı Latif Karaali, Orkun Group

ile aile gibi olduklarını belirterek,
“Öncelikle bu büyük yatırımı
gerçekleştirdikleri için Sayın İlhan
Karadeniz şahsında tüm
çalışanlarına tebriklerimi
sunuyorum. Bu yatırım sürecinde
Sayın Süer Sülün’ün çok büyük
destekleri oldu. Orkun Group çok
köklü bir şirket.  Başarısının
temelinde Sayın Karadeniz’in işinin
başında olması, efektif
operasyonlar yapması, verimliliğe
inanması ve ileriyi görüp, çevreci,
düşük yakıt tüketimine sahip
araçlarla filosunu güçlendirmesi
yatıyor. Bu işbirliği müşteri
ilişkisinden çok, aile içinde
gerçekleşiyor. Başarılarının
devamını diliyorum” dedi.

Tecrübe kazandık 
Orkun Group’la yapılan

işbirliğinden tüm tarafların önemli
bir deneyim elde ettiğine de dikkat
çeken Karaali, “50 yıllık deneyim
var. Sayın Karadeniz’in bütün
bunları yaparken bir özelliği de
teknik bilgisinin çok yüksek olması.
Kamyonun geliştirilmesinde ciddi
katkısı oldu. Teknik bilgisinden
hepimiz faydalandık. Donanımı,
bilgi birikimi, pazarlık tecrübesi ve
pratik zekası var. Sayın İlhan
Karadeniz sözle iş yapar, bu işbirliği
sürecini başarırken bize de tecrübe
kazandırdı. Bizi de haklı olarak
zorlayan bir müşteri” dedi. ■

Orkun Group’un hedefi:
1000 araçlık filosunu
Mercedes’e dönüştürmek 

100 Actros 1845 aldı,
130 daha alacak

50 yıldır sahada
50 yıldır taşımacılık alanında

faaliyet gösterdiğini ve ilkleri
gerçekleştirdiklerini dile getiren
Karadeniz, “Orkun Group
yatırımlara açık ve uluslararası
alanda deneyimi olan bir firma.
Türkiye’de, zannediyorum en eski
uluslararası taşımacılık yapan
benim. 1969 yılında uluslararası
taşımacılık işine başladım.
Şirketimi taşımacılık sektörünün en
ince noktalarından, sıfırdan
bugüne getirdim. Bu güne kadar
aralıksız olarak çalıştım. 18 yıl bir
Alman şirketinin CEO’luğunu ve
genel müdürlüğünü yaptım” dedi.
Karadeniz, Orkun Group olarak
1993 yılında antrepoların
açılmasını sağlayan ve ilk
antrepoyu açan tek insanın kendisi
olduğunu da açıkladı. 

Nepalli, Vietnamlı, Gürcü ve
Azeri şoförler çalışıyor

Uluslararası nakliyede şoför
sıkıntısı yaşamadıklarını, ancak
hafriyat alanında şoför bulmaya
yönelik gazetelere ilanlar
verdiklerini belirten İlhan
Karadeniz, “Türk şoförlerin bir
zafiyeti var. Ailesi ile birlikte
yaşamak istiyorlar. Biz de giriş-
çıkışların önüne geçmek adına
yabancı şoför çalıştırmaya başladık.
Şu anda 3’üncü Havalimanı
inşaatında Vietnamlı, Nepalli,
Gürcü ve Azeri şoförlerimiz
çalışıyor. 150 de yedek şoförümüz
var. Araçların verimli şekilde
çalışması çok önemli” dedi.

100 adet Actros
1845’ın teslimatı, bir
başka özelliğiyle de
önemliydi. Orkun
Group Yönetim
Kurulu Başkanı İlhan
Karadeniz’in oğlu,
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Orkun
Karadeniz’in doğum
günü pasta kesilerek
kutlandı. 

Mercedes-Benz Türk Direktörler
Kurulu Başkanı Süer Sülün, Orkun
Group Yönetim Kurulu Üyesi
Orkun Karadeniz’e plaket sundu.

Has Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Latif
Karaali de, Orkun Group Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Orkun Karadeniz’e bir plaket sundu. 

Has Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Kara,
Orkun Karadeniz’e doğum günü anısına klasik
Mercedes otomobil maketi hediye etti.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve
Satış Müdürü Bahadır Özbayır, İlhan
Karadeniz’e bir nazar boncuğu hediye etti. 

Erkan
YILMAZ

Has Otomotiv 

gerçekleştird
i
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1967 yılında Otomarsan ismiyle
faaliyetlerine başlayan ve
günümüzde 1 milyar Avro’yu
aşan yatırımıyla Türkiye’nin en
büyük yabancı sermayeli
şirketlerinden biri olan
Mercedes-Benz Türk, sektördeki
50’nci yılını kutluyor. Yarım
asırlık mihenk taşları arasına bir
yenisini ekleyen şirket, Aksaray
Kamyon Fabrikası’nda 8,4
milyon Avro’luk yatırımla
kurulacak yeni Ar-Ge
Merkezi’nin temel atma
törenini gerçekleştirdi. İç
Anadolu Bölgesi’nde 1986
yılından bu yana üretimi,
ihracatı ve istihdamı ile Türkiye
ekonomisine önemli katkılarda
bulunan Mercedes-Benz Türk,
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda
kuracağı yeni Ar-Ge Merkezi ile
tüm dünyaya test ve
mühendislik hizmeti sunan
“Tek Merkez” olacak. Bu yatırım
ile Aksaray ili, Mercedes-Benz
Türk’ün ana şirketi Daimler
AG’nin Almanya, ABD, Brezilya,
Hindistan, Çin ve Japonya’da
bulunan küresel Ar-Ge
merkezleri ağına dâhil oluyor.   

Aksaray Kamyon Fabrikası’nda
gerçekleştirilen temel atma
törenine Bilim Sanayi ve

Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr.
Hasan Ali Çelik, Mercedes-Benz Türk
Direktörler Kurulu Başkanı Süer
Sülün, Mercedes-Benz Kamyon Test
Grubu Direktörü Dr. Hannes Möller,
Mercedes-Benz Türk Kamyon
Fabrikası Direktörü Prof. Dr. Frank
Lehmann ve Mercedes-Benz Türk AR-
GE Merkezi Müdürü Mustafa
Üstertuna katıldılar. 

Mercedes’in faaliyetlerini
önemsiyoruz 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan
Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik,
devletin ve hükümetin Ar-Ge
çalışmalarını desteklediğini ve teşvik
ettiğini belirterek,  “Araştırma ve
geliştirme konusunda ülkelerin sahip
olması gereken ivmeyi yakalamamız
hususunda en büyük desteğin,
işbirliğinden sağlanacağını biliyor ve
buna inanıyoruz. Ülkemizdeki Ar-Ge
merkezleri, ulusal hedeflerimiz

doğrultusunda ekonomimize büyük
katkılar sağlayacaktır. Yarının güçlü
Türkiye’sinin ortaya çıkması
konusunda en büyük görevlerden
birini de Ar-Ge merkezleri
üstlenecektir. Ar-Ge merkezlerinde
yapılan yenilikçi çalışmalar ile
fabrikalar kazançlarını katlarken
ülkeler de değer elde ederler.
Fabrikalarımızda üretim yapan
çalışanlarımız elimiz ayağımız, Ar-Ge
merkezleri ise ciğerimiz, beynimizdir.
Yani Ar-Ge merkezleri bilgiyi
teknolojiye dönüştüren, teknolojiyi de
üretime dönüştüren en önemli
aktörümüzdür. Bu minval üzere,
Aksaray Mercedes-Benz Türk Kamyon
Fabrikası’nda temelini atacağımız Ar-
Ge Merkezi’nin yapımında emeği
geçen herkese teşekkür ederim. Bizim
için bir dünya markası olan Mercedes-
Benz üretimde kaliteyi, verimliliği,
markalaşmayı başarmış bir şirket.
Mercedes-Benz Türk’ün ülkemizdeki
faaliyetlerini, Aksaray’daki
hâlihazırdaki bu büyük yatırımını,
bunun yanı sıra temelini attığımız Ar-
Ge Merkezi’nde yapacağı çalışmaları
çok önemsiyoruz. Bunların hem
ülkemize, hem firmalara, hem de
dünya insanlığına çok yüksek değerler
katacağına inanıyorum. Burada bu
temel atma töreninde sizlerle beraber
olmaktan çok memnun olduğumu
ifade etmek istiyorum.”

Mühendislik ihraç ediyoruz
Mercedes-Benz Türk Direktörler

Kurulu Başkanı Süer Sülün ise
Aksaray Kamyon Fabrikası’nın
30’uncu yılını kutladığı 2016 yılında
üretim ve istihdam kapasitesini
arttırmaya yönelik 113 milyon
Avro’luk yatırım açıkladıklarını
belirterek, “Aradan bir yıl geçmeden,
geçen yıl Temmuz ayında Aksaray
Kamyon Fabrikamızda Ar-Ge Merkezi
kurmak için 8,4 milyon Avro tutarında
yeni yatırım kararı aldık.
Kuruluşumuzun Türkiye’deki 50.yılını
kutladığımız bugünlerde Ar-Ge
Merkezi’mizin temelini atmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Mercedes-
Benz Türk olarak aldığımız tüm bu
yatırım kararlarının ardında
Türkiye’ye olan güvenimiz yatıyor”
diye konuştu. 

Mercedes-Benz Türk’ün 50 yıldır
Türkiye’nin yerel potansiyelini
güçlendirme ilkesiyle faaliyetlerini
yürüttüğünü belirten Sülün,
konuşmasına şöyle devam etti:
“Mercedes-Benz Türk, ana şirketimiz
Daimler AG’nin küresel Ar-Ge ağı
içerisinde ‘yetkinlik merkezleri’
oluşturma stratejisine bağlı olarak son
yıllarda yeni sorumluluklar üstleniyor.

Ar-Ge çalışmalarımızla kamyon ve
otobüs sektörünün gelişmesinde
önemli adımlar atarken, yerli yan
sanayi firmalarının da Daimler AG’nin
uluslararası portföyüne dâhil
olmasına, böylece Türkiye’den
dünyaya ihracat yollarının açılmasına
imkân yaratıyoruz. Mercedes-Benz
Türk Ar-Ge Merkezi, kamyon ürün
gamı için Almanya, ABD, Brezilya, Çin,
Hindistan ve Japonya’da bulunan Ar-
Ge merkezleri ile birlikte Daimler
AG’nin küresel ağı içerinde yer alıyor.
Diğer ülkelerdeki ekiplerle bilgi
alışverişinde bulunan Türkiye’deki Ar-
Ge mühendisleri, küresel ekosistem
içerisinde geleceğin teknolojilerini
eşzamanlı olarak Türkiye’de
geliştirme imkânı buluyor. Ar-Ge
çalışmalarımızla Türkiye’nin yerel
potansiyeline katkı yaparken aynı
zamanda Türkiye’den dünyaya
mühendislik ihraç ediyoruz.

İstanbul’dan sonra Aksaray’ı da
dünyadaki sayılı Ar-Ge
merkezlerinden biri haline getirirken,
bu alanda çalışan profesyonellere
istihdam da sağlıyoruz. Yeni Ar-Ge
Merkezi’mizde toplamda 215 kişi
çalışacak. Mercedes-Benz Türk olarak
bundan sonra da üretim, istihdam,
eğitim ve Ar-Ge çalışmalarımıza
yatırım yaparak Türkiye ekonomisine
katkı sunmaya devam edeceğiz.”  

Önemli başarılara atılan imza 
Mercedes-Benz Kamyon Test

Grubu Direktörü Dr. Hannes Möller,
Türkiye’deki Ar-Ge ekibinin, araç
konseptinden konstrüksiyona,
simulasyon ve hesaplamadan araç
testlerine kadar geliştirme
süreçlerinin tüm adımlarında yetkin
olduğunu belirtti: “İstanbul’daki
mevcut Ar-Ge Merkezi’ne ilaveten
Mercedes-Benz Türk’ün 50’nci
kuruluş yılında Aksaray Fabrikası’nda
ikinci Ar-Ge Merkezi’mizin temelini
atarak yeni bir aşamaya geçiyoruz.
Mercedes-Benz Türk, bugüne kadar
yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla ürün
geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde
önemli yenilik ve başarılara imza attı.
Mercedes-Benz Türk, yaptığı bu
çalışmalarla aynı zamanda Türkiye’yi
dünyadaki sayılı Ar-Ge
merkezlerinden biri konumuna
getiriyor. Aksaray’da kurulacak olan
yeni Ar-Ge Merkezi’nde kamyon ve
kamyon parçaları birçok testten
geçirilecek, son olarak müşteri
kullanımı ve reel yol şartlarını
yansıtan güzergâhlarda güvenirlik ve
fonksiyon açısından test edilecek.
2018 yılı itibariyle Mercedes-Benz
kamyonlarının tüm araç yol testi
onayları Aksaray tarafından verilecek.
Bu önemli kapsamın sadece
Türkiye’ye verilmesi, Mercedes-Benz
Türk’ün Daimler dünyasındaki yerini
ve önemini gözler önüne seriyor.
Daimler AG yönetimi olarak
Türkiye’ye ve Mercedes-Benz Türk’e
güveniyoruz.” ■

Yeni Aksaray Ar-Ge
Merkezi: 

• Mercedes-Benz Türk Aksaray
Kamyon Fabrikası tesisleri
içerisinde 8,4 milyon Avro
tutarında yatırımla kurulacak Ar-Ge
Merkezi’nin 2018 yılının Temmuz
ayında tamamlanması
hedefleniyor. 

• 40 bin m2’yi aşkın alan
üzerine kurulacak yeni Ar-Ge
Merkezi’nin kapalı alanı 8 bin m2,
açık alan ise 32 bin m2 olacak. 

• Yeni Ar-Ge Merkezi’nde
toplamda 215 kişinin çalışması
planlanıyor. Halihazırda Ar-Ge
faaliyetleri ve destek birimler
kapsamında 140 kişi görev yapıyor. 

İstanbul Hoşdere
Ar-Ge Merkezi: 

• Mercedes-Benz Türk, İstanbul
Hoşdere Otobüs Fabrikası tesisleri
içerisinde ana şirketi Daimler
AG’nin küresel araştırma ve
geliştirme ağı içerisinde “Yetkinlik
Merkezleri” oluşturma stratejisi
kapsamında 2009 yılında Ar-Ge
Merkez’i kurmak için ilk başvuruyu
yaptı. 

• Mercedes-Benz Türk Ar-Ge
Merkezi, kamyon ve otobüs
geliştirme bölümleri ile hem
Türkiye piyasasına uygun araç
konseptleri geliştiriyor, hem de
aldığı küresel sorumluluklar
kapsamında şasi, mekatronik ve iç
tefrişat konularında inovatif ve
yenilikçi çözümleri ile yurtdışına
mühendislik ihraç ediyor. 

• Mercedes-Benz Türk Ar-Ge
Merkezi, son yıllarda özellikle
karbon emisyonunu azaltmaya
yönelik kamyon ve otobüs
üretiminde kullanılan yapısal
parçaların hafifletilmesi, maliyetin
düşürülmesi ve üretim süreçlerinin
daha da basitleştirilerek
sürdürülebilirlik bilincinin
yükseltilmesine yönelik çalışmalar
yürütüyor. Bunun yanı sıra yerli
tedarikçilere verilen destek ile araç
maliyetini düşürmeye yönelik
global kapsamları yerlileştiriyor.
Örneğin, bir önceki nesil
Mercedes-Benz kamyonu Axor’da
kullanılan 600’e yakın parça 50’ye
yakın yerli tedarikçi tarafından
üretildi. 2016 yılında piyasaya
sunulan yeni kamyon ürün
gamında hâlihazırda 250’nin
üzerinde parça yerli sanayi
tarafından üretiliyor.

Bugün yaklaşık 10 bin m²’lik
alana sahip olan Hoşdere Ar-Ge
Merkezi’nin ilk kurulduğu günden
bu yana personel sayısı 3 katına
çıkarak 110 kişiden 350 kişiye
yükseldi; yüzde 51’i lisans, yüzde
45’i yüksek lisans veya doktora
derecesine sahip olan Ar-Ge
ekibinin kadın çalışan oranı yüzde
21.

Dünyaya teknoloji ve
mühendislik sunacak

Mercedes-Benz Türk, ikinci AR-GE Merkezi’nin temelini attı

Aksaray 

dünyanın sayılı 

AR-GE 

merkezlerinden 

biri olacak

Rakamlarla
Mercedes-Benz

Türk Ar-Ge
dünyası:
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Yeni Daily, BUSINESS UP
uygulamasıyla segmentinde
çıtayı yükseltti. Yeni Daily,
yüzde 15 daha az yakıt
tüketiyor. Yeni Stralis Iveco
tarafından üç versiyon (Yeni
Stralis, Yeni Stralis XP ve Yeni
Stralis NP) olarak geliştirildi.
Yeni Stralis, bir önceki modeline
göre yüzde 11.2 daha az yakıt
tüketiyor.

Iveco, 4 Mayıs Perşembe günü Yeni
Stralis ve Yeni Daily’i tanıttı.
Toplantıya Iveco Türkiye Genel

Müdürü Roberto Camatta, Iveco Araç
Genel Müdür Yardımcısı Tansu Giz,
Iveco Otomotiv Genel Müdürü Ömer
Bursalıoğlu,Iveco Araç Hafif Ticari
Araç Ürün Müdürü Süha Yılmaz, Iveco
Orta ve Ağır Vasıtalar Ürün Müdürü
Tarkan Özyönüm katıldı. 

Yeni Daily çıtayı yükseltiyor 
Yeni Daily’nin 3.5 tonluk Euro 5

modelleri 126 ilâ 170 beygir gücünde,
410 Nm torklu 430N motorlarını
barındırıyor. 7 tonluk Euro 6
modellerinde ise 3 litrelik, 180 beygir
gücünde, 430 Nm torklu serinin en iyi
motoru bulunuyor. 

Konforlu ve fonksiyonel kabin 
Önceki modellerden daha sessiz

kabinde gürültü seviyesi 4 desibel
azaldı. Gürültü seviyesinin azalması ile
aracın akustiği gelişirken ses tanımada
yüzde 8’lik bir artış yakalandı. Kabinde
deri direksiyon simidi, mavi koltuk
kılıfları ve yeni tekstil köpük baş
yastıkları bulunuyor. Kabin düzeni,

erişilebilirlik göz önünde
bulundurularak 18 taneye kadar
çıkarılabilen saklama kapları için
revize edildi. 

Kontrol paneline entegre edilen
dijital radyo (DAB- Digital Audio
Broadcasting), üst düzey araçlardan
beklenen DAB ve FM özellikleri,
multimedya ve telefon yönetim
fonksiyonları sunuyor. 

DAILY BUSINESS UP

Yeni Daily, “DAILY BUSINESS UP”
uygulamasıyla bağlantı kavramını
bilgi-eğlence sisteminin ötesine
geçiren ilk hafif ticari araç olma
özelliğine sahip. 

DAILY BUSINESS UP, Sürüş Tarzı
Değerlendirmesiyle (DSE) müşterinin
Sürüş Asistanı gibi davranıyor, Sygic
tarafından geliştirilen navigasyon
sistemini ve interaktif kullanıcı el
kitabını barındırıyor. Uygulama aynı
zamanda İş Asistanı olarak da görev
yapıyor. Fleetwork ile de filonun
verimliliğini optimize etmeye yardımcı
olarak zamanlanmış görevlerin
listesini tutuyor. Tüm bunlara ek
olarak7/24 Iveco Yol Yardım hattına da
doğrudan bağlantı sağlanıyor..

HI-MATIC EURO 6 ailesiyle sürüş
keyfi 

Yeni nesil Daily Hi-Matic ürün
ailesi, iş ihtiyaçlarını karşılamak için
daha fazla modeli kapsayacak biçimde
genişletildi. Ayrıca akıllı EcoSwitch
PRO sistemiyle sürücüden bir
müdahale gelmeden ne zaman
devreye gireceğini, aracın dolu olup
olmadığını, yakıt tüketimini azaltmayı;
salınımları düşürerek müşterinin
üretkenliğini artırmayı hedefleyen
özellikler barındırıyor. 

Yüzde 15’e varan yakıt
tasarrufu 

Yeni Daily, 140 ile 180 beygirlik
araçlarda yer alan “Değişken
GeometriliTurbo” motorun daha
verimli kullanılmasını sağlayarak
EcoSwitch PRO akıllı sistemi otomatik
olarak sürücü müdahalesi olmadan
ihtiyaç anında torku düşürüyor ve
yakıt tüketimini azaltıyor.

Yakıt tüketiminde Euro 5
modellerle karşılaştırıldığında yüzde
8’e varan sıra dışı bir düşüş sağlıyor.
Buna ek olarak sürücünün gerçek
zamanlı önerileri takip etmesi
sonucunda da yüzde 15’e varan bir
yakıt tasarrufu sağlıyor. Bakım ve tamir
masraflarında da yüzde 12’ye varan bir
azalma görülüyor. ■

Iveco’nun Ankara yetkili satıcısı Özgözde
Otomotiv, Ankara’nın önde gelen

firmalarından Merkez Prefabrik’e 2 adet IVECO
Trakker 6X4 çekici ve AYK Endüstri’e 1 adet
Stralis Hi-Road çekici teslim etti. Ankara OSTİM
tesislerinde yapılan törenle teslimatlar
gerçekleştirildi.

Ankara ve bölgesine 16 adet çift çeker çekici
ile hizmet veren, Merkez Prefabrik Yapı Sanayi
ilk IVECO Trakker çekicilerini satın almış oldu.
Firmanın Genel Müdürü Bayram Ersoy ve diğer
yetkilileri, IVECO Trakker 6X4 çift çeker tercih
sebeplerini, 500 Beygir güce sahip ağır misyon
araçların performansına göre yakıt tüketiminin
düşük olması olarak belirttiler. 

Ankara ve bölgesine 47 adet çekici ile hizmet
veren Ankara’nın önde gelen silobas nakliye
firmalarından AYK Endüstri Yapı Kimyasalları
firması, filosunu IVECO ile güçlendirmeye
devam ediyor. ■

Krone 
kullanıcılarını
dinliyor

Türkiye’de üretim, satış ve satış sonrası
yapılanmasıyla dikkat çeken
Avrupa’nın önde gelen treyler

üreticilerinden Krone, kullanıcılarının da
görüş ve önerilerini dinliyor. İzmir Tire’deki
fabrikada düzenlenen etkinlikte, çeşitli
filoların garaj amirleri misafir edildi. Krone
Türkiye CEO’su Rıza Akgün’ün ev
sahipliğinde ağırlanan Krone kullanıcıları,
araçlarla ilgili görüş ve önerilerini dile
getirme fırsatı buldu. 

Krone’nin kullanıcılarının istek ve
önerilerini önemseyen bir marka
olduğunun vurgulandığı etkinlik boyunca
Krone Türkiye Teknik ve Kalite Müdürü
Alper Evcimen ve Krone Türkiye Satış
Sonrası Hizmetler Müdürü Mehmet Dinçer
katılımcılarla birebir ilgilenerek “nasıl daha
iyisini yapabiliriz” sorusuna cevap aradılar. 

Krone Kullanıcılarını Dinliyor etkinliği,
sektörde ilk defa yapılan bir uygulama.
Katılımcılar, “Krone çatısı altında
dinlendiğimizi, burada bize önem
verildiğini hissettik” ifadelerini kullandı. ■

DKV rekor kırdı

DKV Euro Service, 6.3 milyar avroluk
satış ile 2016 yılını yine bir tarihi
başarıyla kapattı. 80 yıllık şirket

tarihindeki ikinci kez en başarılı yılını
geçiren DKV Euro Service, bir önceki yıla
göre yüzde 8’lik bir büyüme kaydetti. DKV
2020’de satış rakamını ikiye katlamayı
hedefliyor.

İtalya ve Fransa gibi Avrupa’daki
gelişmiş pazarlarda da hem akaryakıt hem
de otoyol ödemelerinde dikey olarak
büyüdüklerini belirten DKV Euro Service
Türkiye Satış Müdürü Deniz Çokcoş Sezer,
“2016’da sadece Avrupa’da 5 bin yeni
akaryakıt dolum istasyonunu hizmet
ağımıza ekledik. Türkiye, Rusya ile birlikte
Avrupa’dan sonra en büyük potansiyele
sahip iki ülke. Bu bölgedeki hizmet ağımızı
hızla genişletiyoruz” dedi. 

DKV olarak sundukları katma değerli
hizmetleri teknoloji yardımıyla tek
merkezden yönettiklerine dikkat çeken
Sezer, “Günümüzde zaman, kendi başına
bir maliyet kalemi. Sunduğunuz hizmetle
müşterinize ayrıca zaman
kazandırabiliyorsanız, onların pazarda
avantajlı konuma gelmesine katkıda
bulunuyorsunuz demektir. DKV müşterileri
ofislerinden seyir halindeki filolarını
rahatlıkla takip edebiliyor, maliyet
analizlerini yapabiliyorlar” dedi. ■

Iveco, Yeni Daily ve Yeni Stralis’i
pazara
sundu

Iveco, Toplam Sahip Olma
Maliyeti ve Düşük Salınım
(TCO2) Şampiyonu Yeni
Stralis’i Türkiye pazarına
sundu. Yeni Stralis, tamamen
yenilenen aktarma organı,
yüksek güvenlik ve
verimliliğiyle, lider toplam
sahip olma maliyeti ve düşük
karbondioksit salınımı ile öne
çıkıyor. Yeni Stralis, Iveco
tarafından üç versiyon olarak
geliştirildi. 

YENİ STRALIS: Yeni Stralis,
tehlikeli maddelerin taşınması da
dahil bölgesel ve kısa mesafe

taşımacılığa en iyi çözümü sunmak
amacıyla tasarlandı. Eşsiz avantajlar
sağlayan özel HI-SCR egzoz arıtma
sistemi korundu. 

YENİ STRALIS XP: Spesifik bir
versiyon olan Yeni Stralis XP ise
uluslararası uzun mesafe taşımacılık
talepleri doğrultusunda geliştirildi.
Yeni Stralis XP’de yakıt verimliliği ve
maksimum çalışma süresi sağlandı.

YENİ STRALIS NP: Devrimsel Yeni
Stralis NP ise, CNG ve LNG ile
çalışıyor. Yeni Stralis NP; güç seviyesi,
konfor, vites teknolojisi ve uzun
mesafe görevler için yakıt otonomisi
sunan tek doğal gazlı kamyon olma
özelliğine sahip. Yeni Stralis NP
şimdiden otomotiv endüstrisinde

önemli bir bilinirliliğe sahip ve Avrupa
Gaz Konferansı’nda, “Avrupa Gaz
Ödülleri Mükemmellik 2017”
kategorisinde “Yılın Projesi” seçildi.

Düşük yakıt tüketimi belgelendi 

Ünlü Alman teknik sertifikasyon
merkezi TÜV SÜD, Yeni Stralis’in yakıt
tasarrufu ile ilgili başarısını iki önemli
sertifikayla tescilledi.  TÜV SÜD’ün
Yeni Stralis için verdiği sertifikalardan
ilki ürün odaklı. Burada Yeni Stralis,
önceki modeliyle karşılaştırılıyor ve
Yeni Stralis’in yüzde 11.2 daha az yakıt
tükettiği belgeleniyor. 

İkinci sertifika ise yakıt danışma
hizmetlerine (TCO2 Akıllı Rapor, TCO2
Tavsiyelerve TCO2 Sürüş) odaklı ve
yakıt tasarrufunda yüzde 8 ileyüzde
10’luk bir gelişmeyi belgeliyor.

HI-Cruise GPS 

HI-CRUISE GPS tahminen sürüş
sistemi, teknoloji harikası haritalama
teknolojisine dayanıyor. Sistem, geo-
lokalizasyonla karşılaştırıldığında yol

topoğrafyası bilgisiyle hızlanma,
yavaşlama ve vites değişikliği
konusunda stratejiler
geliştirebiliyor. 

12 İLERİ HI-Tronix otomatik
vites  

Yeni Stralis’te kullanılan yeni
nesil 12 ileri HI-TRONIX
otomatik vites, ZF ile birlikte
geliştiriliyor..HI-TRONIX, vites
geçiş süresini yüzde10 azaltarak
önceki nesle göre iki kat daha
hızlı geçiş gerçekleştiriyor. 

Arka süspansiyon yeniden
tasarlandı 

Hafiflik, 45 kilo daha fazla
yükleme kapasitesi anlamına geliyor.
Tüm metalik yüzeylerin işleme tabi
tutulmasıyla aşınmaya karşı yüksek
dayanıklılık sağlanırken bakım
masrafları düşürülüyor.

Michelin ile yüzde 1.5 düşük
yakıt tüketimi 

Michelin ile ortaklaşa geliştirilen
yeni üç “A”lı eko-lastikler, yuvarlanma
direncini minimize ediyor ve yüzde
1.5’a varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu
sonuç, her 100 kilometrede 1.33 kg
daha az karbondioksit salınımı
anlamına geliyor. 

Düşük bakım ve tamir fırsatı 
Yeni Stralis aynı zamanda 3 yıllık

sürede önceki modele oranla yüzde 5,

azalma anlamına geliyor. 
TCO2 LIVE ve çalışma süresi

garantisi 
Iveco TCO2 LIVE, ilk defa yeni

nesil hizmetleri ve filo yönetimiyle
geleneksel satış sonrası hizmetlerini
içeren modüler bir portföy. Bu yeni
hizmetlerden üç tanesi Yeni Stralis
müşterinin araçları en tasarruflu
biçimde kullanmaları adına
danışmanlık veriyor. 

TCO akıllı rapor Filodaki her
aracın sürüş tarzı ve yakıt tüketimi
konusunda haftalık rapor.

TCO2 tavsiyeler: Iveco’nun
topladığı veriler ışığında yapılan
analizlerle yakıt tasarrufu konusunda
tavsiyeler. Bu iki hizmetin
kombinasyonu ek olarak yüzde 3’lük
bir yakıt tasarrufu sağlıyor. ■

Yeni Stralis: TCO2 şampiyonu

Ankaralı rmaların tercihi IVECO

Merkez PrefabrikAYK Endüstri

Aras Kargo’ya
Kayyum atandı

Aras Kargo Anonim Şirketi'nin yüzde
48,13 hissesine sahip A grubu
hissedarları, Aras Holding Yönetim

Kurulu Başkanı Barış Baran Aras ve Meral
Aras'ın İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret
Mahkemesi’ne yaptığı başvuru neticesinde
Aras Kargo’ya mahkeme tarafından 5 Mayıs
2017 tarihinde yönetici kayyum heyeti
atandı. Yönetici kayyum heyetinde Mehmet
Yorulmazer, Yasin Doğan, Uğur Gürsoy,
Ercan Gür ve Yurdakul Tunçer  bulunuyor.

Mahkeme; şirketin organsız olduğu ve
acilen “Yönetim Kayyumu” atanması
gerektiği kararı alarak kayyumların en az
ikisinin müşterek imzası ile şirketi temsile
yetkili olmalarına karar verdi. Böylece
şirketin etkin bir şekilde çalışmasının
önündeki engeller de kalkmış oldu. ■

Deniz
Çokcoş
Sezer



Geleceğin binalarını  
sadece hayal edebiliriz.  
Ama otobüsünü biz üretiriz. 
Geleceğin otobüsü Travego.
Mercedes-Benz Travego ile çıkacağınız her sefer, sizi her defasında konforlu bir geleceğe götürecek. Aerodinamik dış tasarımı, 
hafifletilmiş gövde yapısı ve yolcuların rahatı düşünülerek tasarlanmış iç mekanı ile otobüsün geleceği Travego yollarda.

Bir Daimler markasıdır.

www.mercedes-benz.com.tr
www.facebook.com/MercedesBenzOtobus
www.instagram.com/mbotobus

www.tasimadunyasi.com
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Travego, Tourismo ve
Conecto teslimatları

Hasmer tarafından
Pamukkale Turizm

bireysel otobüs işletmecisi
Murat Öztaş’a satışı
yapılan 1 Tourismo 16 2+1
RHD  teslim edildi.

Mercedes-Benz Türk tarafından
Eskişehir Odunpazarı

Belediyesi’ne satışı gerçekleşen
1 Tourismo 15 RHD yetkili personel
Cem Gürtürk ve araç şoförü Seçkin
Pişkin’e teslim edildi. 

Hassoy tarafından Ateşoğlu
Turizm’e satışı gerçekleşen

1 Tourismo 15 RHD teslim edildi.

Mercedes-Benz Türk tarafından
İstanbul Halk Otobüsü’ne satışı

gerçekleştirilen 1 Conecto, Yunus Gündüz
ve Celal Duran’a teslim edildi. 

Gelecek Erzurum tarafından
Metro Turizm bireysel

otobüs işletmecisi Orhan Hafif’e
1 Tourismo 16 2+1 RHD teslim
edildi.

Mercedes-Benz Türk’ten

bireysel 
otobüsçülere

Ateşoğlu Eskişehir

Yolcu taşımacılığı sezonu
başlamadan firmalar
yatırımlarını hızlandırdı.
Mercedes-Benz otobüslerin
tercih edilmesinin nedeni
yakıt cimriliği ve işletme
maliyetlerinin düşüklüğü ile
birlikte satış sonrası
hizmetlerdeki kalite olarak
öne çıkıyor.

Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi
Koluman Tarsus tarafından Kamil

Koç bireysel otobüs işletmecisi Hasan
Ertaş’a satışı gerçekleşen 1 adet
Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1
teslim edildi.

Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi
Koluman İstanbul tarafından Kamil

Koç bireysel otobüs işletmecileri Fikri
Özmeydan ve Polat Korkmaz’a satışı
gerçekleşen 2 adet Mercedes-Benz
Tourismo 16 RHD 2+1, Fikri Özmeydan ve
Polat Korkmaz’a teslim edildi.

Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi
Mengerler Sivas tarafından Malatya

Medine’ye satışı gerçekleşen 1 Tourismo
16 2+1 RHD, Ramazan Keskin’e teslim
edildi. Keskin, 2017 yılındaki
yatırımlarını, alınan bu Tourismo araç ile
birlikte 7’ye çıkarttıklarını ve
yatırımlarına devam edeceklerini belirtti. 

Eker Turizm’in tercihi Tourismo

Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi
Koluman İstanbul tarafından Kamil

Koç’ta çalıştırılmak üzere Eker Turizm’e
satışı gerçekleşen 2 Mercedes-Benz
Tourismo 16 RHD 2+1teslim edildi.

Mercedes-Benz Türk tarafından
Çanakkale Belediyesi’ne satışı

gerçekleştirilen 1 Conecto, Sezgin
Kabasakal, Ahmet Ersöz ve Aydın
Gönüllü’ye teslim edildi.

Bir yılda toplam 8 araç

Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi
Hasmer tarafından Pamukkale

Turizm bireysel otobüs işletmecisi Metin
Kutu’ya satışı gerçekleşen 1 Mercedes-
Benz Tourismo 16 2+1 RHD teslim edildi.
Metin Kutu bu yıl toplamda sekizinci
araçlarını da teslim aldıklarını belirtti.

Siirt Petrol
Turizm’in tercihi
Travego 

Siirt Petrol
yatırımlarına Hassoy

Mercedes Bayi ile devam
ediyor. 2016 yılında 14
Yeni Travego 15 SHD
yatırımı yapan şirket,
2017 yılı yatırımlarında
da tercihini Travego’dan
yana kullandı. Aracı Siirt
Petrol Turizm sahibi
Mehdi Dalgalı’nın
kardeşi Nevzat Dalgalı
Hassoy Otobüs Satış
Danışmanı Cenk
Soydan’dan teslim aldı. 

Çanakkale


