
Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç:
"Kullanıcılarımızı odak noktamıza
alarak ihtiyaç ve beklentilere uygun

ürettiğimiz otobüslerimiz
yurtdışında takdir
görmeye devam ediyor.
Bükreş Belediyesi'nin
ardından Amman
Belediyesi'nin de
Otokar'ı tercih
etmesinden büyük bir
onur ve mutluluk
duyduk.”
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Son üç yıldır sıkıntıdaydılar. Turizm taşımacıları geleceğe umutla bakıyor.
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● Ülkemizin en önemli turizm merkezi
Antalya’dan yansıyan rakamlar,
kruvaziyer şirketlerinin tekrar Türkiye’yi
rotalarına aldıklarına yönelik açıklamalar,

hükümetin açıkladığı teşvikler de
beklentileri arttırıyor.  Olumlu gelişmeler
turizm taşımacılarını da yeni otobüs
yatırımlarına yönlendiriyor.

11’de

Rekor ihracat düzeyine ulaştı

Anadolu Isuzu yine şampiyon

Midibüs ve otobüs üretimleriyle Türkiye’nin ihracat
yıldızlarından biri olan Anadolu Isuzu, hem kendi
ihracat tarihinin rekor ciro düzeyine ulaştı, hem de

14’üncü kez midibüs şampiyonluğunu ilan etti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü 

MD9 ElectriCITY’i test etti

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Temsa’nın
Adana’daki fabrikasını ziyaret ederek Türkiye’nin ilk
elektrikli otobüsü MD9 ElectriCITY’yi yakından inceledi.

Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cenk Alper ve Temsa
Genel Müdürü Hasan Yıldırım’dan fabrikanın çalışmaları
hakkında bilgi alan Bakan Faruk Özlü, Temsa tarafından
üretilen Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsü olan MD9
ElectriCITY’yi test etti. 

Sümer Seyahat
Yönetim Kurulu
Başkanı Sümer

Yığcı, “Turizmde
işaretler iyiye gidiyor.
Antalya bu yıl çok
daha iyi. Biz de bu
yıl, çok daha iyi
olacağız.
Acentelerimiz bizden
Man Lions Coach
istedi, biz de bu
doğrultu da yatırım
yaptık. 17 araçlık
filomuzda MAN
yatırımı 10’a
ulaştı” dedi.

Şahinler Turizm YK Başkanı İrfan Görkemli:  

İZTAD Başkanı Özer Bür’ün çağrısı:

Son yıllarda turizm sektöründe yaşanan sıkıntılar
taşımacıları da çok olumsuz etkiledi. Ancak kriz
dönemlerinde de büyümeye başaran şirketler var.

İzmir merkezli Şahinler Turizm bu şirketlerden birisi.
Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Görkemli, “Süreci kendi
içinde yönetip, ticari hamlelerimizi buna göre oluşturarak
sahada daha aktif olduk ve büyümeyi başardık” dedi. 

İZTAD Başkanı
Özer Bür, Ulaş-
tırma Bakanlı-

ğı’nın hayata
geçirmek için ça-
lışma yürüttüğü
elektronik takip ve
denetleme sistemi-
nin verimlilik ve gü-
venlik açısından bir
an önce devreye
alınması gerektiğini
açıkladı. 

Sektörün duayen ismi Necip Kartal’a

Yaşam Boyu Onur Ödülü 

Kriz döneminde de büyümeyi
başardık

9’da

U-ETDS bir an önce devreye alınmalı
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Temsa, otobüs
firmalarının
filolarını hızla

büyütmeye devam
ediyor. Geçtiğimiz
günlerde üç fir-
maya 5 otobüs tes-
limatı
gerçekleştiren
firma, Astor Tu-
rizm’e 4 Maraton,
Kastamonu Güven
Turizm’e 1 Mara-
ton, 1 Safir, Şimtur
Turizm’e ise 1 Ma-
raton teslim etti.

Temsa’dan 3 şirkete 6 Maraton, 1 Safir 

Otobüs loları TEMSA ile büyüyor

MAPAR’dan Sümer Seyahat’e MAN Lions Coach  

6’da
Yalçın

Şahin
Sümer

Yığcı

Mercedes-Benz
Türk’ten 
6 Tourismo, 
1 Travego, 
1 Conecto teslimatı 12’de

İrfan

Görkemli

Özer
Bür

İTÜ ARI
Teknokent'te
6 Mart Salı günü

düzenlenen
“Ulaştırma Platformu:
Panel ve Ödül Töreni”
etkinliğinde, sektörün
duayen ismi Necip
Kartal’a Sektör Yaşam
Boyu  Onur Ödülü
sunuldu. 

10’da

Turizm sezonunun en
sakin dönemi olmasına
rağmen, özellikle

Alman ve Avrupa
pazarındaki artışlar, yaz
sezonu için büyük umut
oluşturdu. 2018'in Ocak-
Şubat döneminde Antalya’ya
gelen toplam turist sayısı,
2017’ye göre yüzde 21 arttı.
İki ayda 208 bin 17 turist
gelirken, geçen yıla göre
artış, 36 bin 95 kişi oldu. 

Ruslar 6 milyonu
geçecek 
Kültür ve Turizm Bakanı
Numan Kurtulmuş, Rusya’da
faaliyet gösteren 20 tur
operatörü temsilcisiyle
görüştüklerini ve umutlu
olduklarını belirtti: “2018’de
Rusya’dan gelecek turist
sayısının 6 milyonu geçeceği
anlaşılıyor." 

Kruvaziyerler geri
dönüyor 
Dünya kruvaziyer devi MSC,
2019 sezonundan itibaren
İzmir ve Antalya’yı tekrar
rotasına alacağını açıklarken,
yine küresel kruvaziyer
şirketi Norwegian Cruise
Line, 2018 sezonunda
Kuşadası’nı yeniden uğrak
yapacağı limanlar arasına
aldı. Bir diğer kruvaziyer devi
Holland America Line ise
2020 yılından itibaren
Türkiye’ye sefer
düzenlemeyi planlıyor.

İşler iyiye gidiyor 
TTDER Başkanı Sümer Yığcı,
“İşaretler iyiye doğru gidiyor.
Antalya, geçen yıldan çok
daha iyi. Turizm taşımacısı

olarak çok daha iyi olacağız”
dedi. 

Beklentimiz
olumlu 
Acentelerden aldıkları veriler
ışığında 2018 için olumlu
beklentiler olduğunu dile
getiren İZTAD Başkanı Özer
Bür, “İç turizmdeki talep
2017’nin biraz daha üzerinde
görünüyor.  Geçen yılı
aratmayacak diye
düşünüyoruz. Araçlarımızın
geçen yıl Mart 15’ten 29
Ekim’e kadar doluluk oranı
yüzde 90’dı” dedi.  

Otobüslere yakıt
desteği 
Hükümet tarafından
kruvaziyer gemilerine ve
turist getiren uçaklara
yapılacak destek ödemesi ile
ilgili açıklama yapan TÜROB
Başkanı Timur Bayındır, “Bu
tip teşviklerin umutla
başladığımız 2018 yılına
etkisi olumlu olacak. Ama bu
konuda daha önce de dile
getirdiğimiz bir önerimiz var.
Bulgaristan, Romanya,
Yunanistan ve Sırbistan’dan
turizmciler, yakıt desteği
benzeri bir teşvik
uygulamasının ülkelerinden
Türkiye’ye otobüsle
yapılacak turistik turlarda
talebi fazlasıyla artıracağını
düşünüyor. Aynı şekilde
benzer desteğin otobüs ile
Yunanistan, Bulgaristan,
Romanya başta olmak üzere
diğer ülkelerden turist
getiren otobüs işletmelerine
de verilmesi, 2018 yılı için
Türkiye’ye yakın ülkelerden
önemli bir cazibe
oluşturacaktır” dedi. 

250.000’inci kamyonu üretti
Mercedes-Benz Türk’te tarihi an

60 Doruk, 40 Kent veriyor
Otokar’dan Ürdün - Amman’a

Serdar
Görgü 11’de
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Türker Başkurt’un
Hayatı ve
Otobüsçülük Tarihini
anlatan “Örümcek”
adlı kitabının isteme
adresi...
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Kaptanlar 
yaşamalı ki, 

sektör yaşasın!

Otobüsçülük öyle meşakkatli bir iştir ki,
hayatın her yanıyla ilgilidir. Atın nalının
çivisi bile otobüsçülükle o kadar içli dışlıdır

ki, kalakalırsınız ulaşım olmadığında. Diyeceksiniz
ki, nalı da, mıhı da kamyon taşıyor, ne ilgisi var
otobüsçülükle. Doğru dersiniz, ama eksik kalır. O
eksiklik de olayın çeperini çizmenizi engeller.

Son haftalarda özellikle şehirlerarası yolcu
taşımacılığı yapan otobüslerin sürücüleri
gündemde. Bakanlıklar bir yandan, federasyonlar
öbür yandan bu konunun çözümünün sağlanması
için çaba harcıyor. İyi de yapıyorlar. Çünkü o
otobüsün şoförüne doğrudan 50 can emanet
ediyoruz… Onların anası-babası, oğulları-kızları,
torunları, iş arkadaşları, komşuları derken etkilenen
kitle büyüyor. Tabii, bir de öğretmen, doktor gibi
birden çok insanın yolunu gözlediği meslektense o
yolcu, emanetin alanı da büyüyor.

Karayoluyla yolcu taşımacılığı sektörünün
birbirinden ayrılmaz, sacayağı gibi üç temel konusu
var. Birincisi, otogarlar. İkincisi, kaptanlar.
Üçüncüsü de mesleki saygınlık. Otogarlarla
mesleki saygınlık doğrudan bizimle ilgili olsa da
sorunun çözümünde bizim tek başımıza sözümüz
yetmiyor. Mahalli idareler, Bakanlıklar, devletin
bürokratik kanalları belirleyici oluyor. Muhakkak
ki, onlar da en iyisini yapmak, en yararlısını
kurmak istiyorlar, ama evdeki hesap çarşıya
uymuyor her zaman. Bir tane diye aldığınız nar,
kırıldığında binlerce oluyor, dağılıyor etrafa. Aman
dikkat! Ezerseniz lekesi de çıkmaz.

Kaptanlar ise doğrudan biz otobüsçülerin
sorumluluğumuz… Hizmet içi eğitim vererek
onların gelişmesini sağlamak bizim boynumuzun
borcu. İşine sahip çıkan her firma bunu yapar,
yapmalıdır da… Kural ne derse desin ince eleyip
sık dokumalıdır. Tabii, kaptanını dinlendirmek,
uykusuz ve yorgunken yola çıkarmamak da
firmanın sorumluluğu olmalı. Kaptanların
dinlenmesini sağlamak amacıyla yol üstlerinde,
büyük terminallerde mekanların açılması için ne
yasaya ihtiyaç var ne de kurala.

İstanbul Otogarı, yetersiz bir terminal, ama
kaptanların dinlenebileceği, banyo yapıp
temizlenebileceği bir yerleri bile yok. Şimdi herkes
kalkmış ayağa, kaptanlara bir şeyler verme
sevdasında… Ağanın eli tutulmazmış. Verin onların
haklarını, dinlenmiş ve tertemiz çıksınlar yola,
kazalar da azalır yarı yarıya… ■

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası’nda

Göksel Ovacık Başkan oldu 
İstanbul Otobüs, Özel
Halk Otobüsü,
Sahipleri ve
İşletmecileri Esnaf
Odasının 18. Olağan
Genel Kurul toplantısı
yapıldı.

Heyecanı yüksek ve
yoğun katılımın
olduğu genel

kurulda Divan
başkanlığına İstanbul
Esnaf Odaları Birlik
Başkanı Faik Yılmaz seçildi.

Eski yönetimin

faaliyetleri oybirliğiyle ibra
edildi. Ardından Göksel
Ovacık, esnaf odasının
daha aktif çalışmasını,
değişimden yana
olduklarını, sektöre yeni bir
heyecan ve umut
olduklarını belirterek pasif
çalışan odayı daha aktif
çalıştıracaklarını söyledi

Üyelerin görüş ve
düşüncelerini
aktarmalarından sonra üç
listeyle girilen seçimde
Göksel Ovacık  ve yönetim
kurulu, önümüzde 4 yıllık
dönem için yetki aldı. ■

YENİ YÖNETİM KURULU

Göksel Ovacık-Başkan
Nevzat Güneş
Lokman Akhan
Murat Bozkuş
Yalçın Binici
Abuzer İçli
İlyas Savaş
Abdurrahman Çabak

DENETİM KURULU

Erol Alan
Hüseyin Sargın
Mehmet Nesim Koçyiğit

Van Büyükşehir Belediyesi
toplu taşımada yaşanan
sorunların çözümüne

yönelik çalışmalarını
sürdürüyor. Van ulaşımında
yaşanan sorunların çözüme
kavuşturulması için
Büyükşehir Belediyesinde bir
istişare toplantısı yapıldı.
Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl
Tamer başkanlığında
gerçekleştirilen toplantıya
Şoförler ve Otomobilciler
Esnaf Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Emin Tuğrul
ile ilgili kooperatif başkanları
katıldı. 

Büyükşehir Belediye Genel
Sekreter Yardımcısı Fazıl
Tamer, “Sorunlara çözüm
bulmak için minibüs
esnafımızla bir araya geldik. V
plakalı minibüs esnafımızın
bazı talepleri vardı hem onları
görüştük, hem de 244 adet V
plakalı minibüsümüzün H
plakaya yani halk otobüsüne
çevrilmesi konusunu istişare
ettik. Toplantımız olumlu
geçti. Bununla ilgili nihai
kararımızı önümüzdeki
günlerde açıklayacağız” dedi. ■

Minibüsten halk otobüsüne 

Van’da 244 minibüs, Halk
otobüsüne dönüyor

ESTRAM filosuna katılacak olan 14
yeni Skoda marka tramvayın ilk seti
Eskişehir’e ulaştı. 30 metre

uzunluğunda, 217 yolcu kapasiteli
tramvaylarda iç ve dış kamera sistemi, son
teknoloji klima sistemi, bilgi monitörleri
ve güzergâh ekranları bulunuyor.

Kalan 13 setin peyderpey özel tırlar ile
Eskişehir’e getirileceğini ifade eden
ESTRAM yetkilileri, setlerin tamamının

teslim edilmesiyle birlikte, ESTRAM
atölyelerinde yapılacak olan montajların
ardından çeşitli testlerin ve kabul
işlemlerinin başlayacağını ifade ettiler.
İşlemlerin tamamlanmasıyla birlikte
vatmanlara sürücü eğitimleri verilecek ve
tramvayların hangi hatlarda çalışacağının
belirlenmesiyle yeni tramvaylar hizmete
başlayacak. ■

İlk Skoda Tramvay
Eskişehir’e ulaştı

Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa
Çelik, 2018 yılının toplu

ulaşımda önemli yatırımların
yapılacağı bir yıl olacağını
belirtti. Başkan Çelik, geçen yıl
alınan yeni araçlarla raylı sistem
taşımacılığının çok daha rahat
hale geldiğini dile getirdi ve bu
yıl da yeni otobüslerle toplu
ulaşıma destek vermeye devam
edeceklerini kaydetti. 

2017 yılını Ulaşım Yılı ilan
eden ve katlı kavşaklardan yeni
yollara, kavşak
düzenlemelerinden yol
genişletmelerine kadar pek çok
alanda çalışma başlatan
Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, 2018 yılını da

ulaşım yatırımlarının yanı sıra
toplu ulaşım yatırımlarına ağırlık
verileceği bir yıl olarak belirledi. 

Çelik, yıl sonuna kadar toplu
ulaşıma katkı verecek pek çok
çalışmanın hayata geçirileceğini,
belediyenin alacağı otobüslerin
yanı sıra esnafın da otobüs
alacağını dile getirdi. ■

Kayseri’de toplu ulaşım hamlesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, Buca'daki Homeros Bulvarı'nı
Bornova'daki Otogar'a bağlayacak 183

milyon liralık "ekspres yol" projesinin "derin
çift tüp tünel" kazı çalışmalarını başlattı.
Başkan Kocaoğlu, İzmir'in en uzun tüneli,
viyadük ve karayolu geçitlerinden oluşan
toplam 7 kilometrelik güzergahın Konak-
Buca-Bornova bağlantısını sağlayacak
önemli bir ulaşım yatırımı olduğunu
söyledi.

Daha önce Homeros Bulvarı kısmı için
75.5 milyon liralık kamulaştırma yapan
Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar Buca
Tüneli için 26 milyon lira, viyadükler için ise
10 milyon TL’lik kamulaştırma
gerçekleştirdi. Bu proje sayesinde 2.5
kilometrelik "kentin en uzun karayolu
tüneli"nden geçecek olan araçlar, yoğun
trafiğe girmeden Otogar ve çevre yoluna
ulaşabilecek. ■

İzmir’in "en uzun tüneli" 

Buca’yı otogara bağlayacak

Aziz
Kocaoğlu

Mustafa
Çelik

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım
Dairesi Başkanlığı yeni bir projeye
daha imza attı. Orta Garaj’da bulunan

peronlara akıllı bilgilendirme ekranları
koyularak, vatandaşların bilgiye daha kolay
ve hızlı ulaşması sağlanmış oldu.

Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında
açıklamalarda bulunan Ulaşım Dairesi
Başkanı Fatih Pistil, “Şehrimiz ulaşımı için
akıllı sistemler geliştirmeye devam
ediyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç
duyacakları bilgilere anlık ulaşabilmesi için
gerekli çalışmaları Orta Garaj’da
tamamladık. Garajın peronlarına akıllı
bilgilendirme ekranları yerleştirdik. Bu
ekranlar sayesinde vatandaşlarımız seyahat
edecekleri toplu taşıma aracının hareket
saatini, bekleyecekleri süreyi, hava
durumunu ve diğer duyuruları takip etme
fırsatı bulacaklar. Tüm Sakaryalılara hayırlı
olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. ■

Sakarya’da ulaşıma akıllı sistem
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Komşusunun canına, malına,
toprağına göz dikmeden... 

anuray59@gmail.com

Akif
Nuray

Merhaba.
Çin'den, Amerika'dan,

AB'den, Japonya'dan bilgileri
haftaya bırakalım.

Size danışmak istediğim içeri
konularım var. Yaygın medyadaki
TV kanallarımız ile beraber,
başka ülkelerin de TV kanallarını
ve gazetelerini izliyorum. 

Başka ülkelerin TV kanalla-
rında kendi ülkeleri hakkında
sundukları haberleri beğeniyo-
rum. Halklarına doğru ve gerekli
bilgiler veriyorlar. 

Aynı zamanda da başka ül-
keler hakkında bilgiler de veri-
yorlar izleyenlerine,
okuyanlarına. 

O ülkelerin TV izleyicileri ve
gazete okuyucuları hem kendi
ülkeleri hakkında hem de başka
ülkeler hakkında doğru ve yararlı
bilgilere sahip şekilde yaşıyorlar.
Bir yoruma sahip olabiliyorlar,
dünya hakkında.

Bizim TV kanallarımızın ha-
berlerini sizler  de izliyorsunuz;
hatta belki de izlemiyorsunuz
bile. 

Çünkü Haberler’de yüzde
80 oranında olumsuz, umutsuz,
çağdışı, bozguncu konular anla-
tılıyor. Her gece kaza, yangın,
soygun, tecavüz,  taciz, cinayet,
yolsuzluk, haksızlık, gerilik, vah-
şet...

Bizim TV haberlerini izlese-
ler; değil AB ülkeleri, Güney
Amerika ve hatta Afrika ülkeleri
bile korkar.

Mesela; bir öğretmenimizin
kendi uygulamaları sayesinde
"Dünyanın 10 Öğretmeni" ara-
sına girmesini duymadınız…
(http://www.samsunkenthaber.co
m.tr/haber/guncel/iste-nurten-ak-
kusa-bill-gatesin-acikladigi-en-
iyi-10-ogretmen-basarisini-getire
n-o-projeler-/3723.html)

Bu meslek eğitimi hakkında
bakın bir değerlendirme var:
https://www.slideshare.net/Zeli-
hait/trkiyedeki-iletiim-fakltele-
rinde-verilen-eitim 

Bu inceleme; mesleki eğiti-
min istihdama olan uzaklığından
ve tabii isabetsizliğinden bahse-
diyor. 

Öğrenciler hakkında da… 
“Analitik düşünme yeteneği

yoksunluğu, analiz ve sentez ye-
teneğinin olmaması, 

Kişisel özellikler: yazı
yazma, ifade etme, yenilikçi, ya-
ratıcı olma, empati kurma, hedef
ve hırs konusunda zaaf içinde
olmak, 

Devlet okullarından gelenle-
rin prezantasyon konusunda
özensizliği, 

Vakıf okullarından gelen-
lerde yaşam koşulları bilgisinin
eksikliği" buluyor

İncelemenin 13’üncü mad-
desinden ileri doğru okuyabilirsi-
niz. 

*  *  *
İngiltere, 15 bin mil uzaktaki

Falkland'a gitti, döndü. Yine
gider. 

Fransa, Afrika'da Mali'de
operasyon yapıyor, yine yapar.

İsrail, gerekli gördüğü komşu
yerleri vuruyor, yine vurur.

Rusya, gerekli gördüğü yere
yerleşti, kimse çıkaramaz.

Amerika,  62 devleti peşine
takmış, koşturuyor.

Türkiye ise… kendi sını-
rında, 1.200 km boyunca, kendi
güvenliğini kendi sağlamaya ça-
lışıyor, yıllardır çalışıyor, çalışır. 

Komşusunun canına, ma-
lına, toprağına göz dikmeden...

Amerika gibi ‘Halı Harekatı’
ile canlıları yok etmeden, Al-
manya gibi biyolojik atmadan,
Fransa gibi kimyasal atmadan...

*  *  *
Not veren kuruluş, yılın

daha ikinci ayında Türkiye'nin
2018 büyümesini yüzde 4'e yük-
seltti. 

Bu oran AB'den (yüzde 2,1),
ABD'den (yüzde 2,7) ve dünya-
dan (yüzde 2,1) büyük. 

Şimdiden.
İyi haftalar.... ■

HARİKA GÖRÜNÜM, KOLAY BAKIM
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2017’de milyonlarca kişi
tarafından tercih edilen
Biletall’ın açıkladığı rakamlar

Türkiye’deki istatistiki seyahat
bilgilerini de gün yüzüne
çıkartıyor. Biletall.com’un
verilerine göre 2017’de satılan en
pahalı gidiş-dönüş uçak bileti
Brisbane’den (Avustralya),
Kayseri’ye 12 bin TL’ye yapıldı.
Türkiye içindeki en pahalı uçak
bileti ise İzmir-Şırnak arasında
gerçekleşti. En pahalı yurtiçi
biletin tutarı bin 225 TL’ydi. 

Kırklareli Otogarı

ATAGAR adıyla yenileniyor

Midibüs ve otobüs üretimleriyle
Türkiye’nin ihracat yıldızlarından
biri olan Anadolu Isuzu, hem kendi
ihracat tarihinin rekor ciro düzeyine
ulaştı, hem de 14’üncü kez midibüs
şampiyonluğunu ilan etti.

2017 yılında 700 adet ticari araç ihracatı
gerçekleştiren Anadolu Isuzu,
toplamda 64 milyon 378 bin 719

Euro’luk ihracat gelirine sahip olarak tüm
zamanların en yüksek ihracat cirosuna
ulaştı. Faaliyette bulunduğu yurtdışı pazar
sayısı bugün 30’un üzerinde olan Anadolu
Isuzu’yu global anlamda başarıya taşıyan

segment ise midibüs sınıfı. Hem turizm,
hem halk ulaşımı, hem de servis
taşımacılığı konusunda Türkiye’de olduğu
kadar yurt dışı pazarlarında da çok tercih
edilen Isuzu Turkuaz, 14. şampiyonluğun
alınmasını sağlayan araçların başında
geliyor.

Toplam ihracatının yüzde 80’ini
Litvanya ve Romanya başta olmak üzere
Fransa, Bulgaristan, Tacikistan, Polonya,
İtalya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti ve
İsrail gibi ülkelere yapan Anadolu Isuzu,
distribütör değişiklikleri, servis
yapılanması ve satış sonrasındaki
başarılarıyla ihracat pazarlarında daha
fazla tercih edilir bir konuma ulaştı.

Anadolu Isuzu’nun 23 yıllık ihracat
tarihinde rekor düzeye ulaşmasını
sağlayan araçlardan Turkuaz 181 adet,
Citibus 173 adet, Citiport 127 adet,
Novociti 123 adet, Visigo 38 adet ihraç
edildi. Kamyon grubunda ise 12 adet
ihracat satışı gerçekleştirildi.

Gelecek yıllarda ihracatta agresif
büyüme hedefi olan Anadolu Isuzu, 2020
yılında 60’a yakın ülkede güçlü
yapılanmasını devam ettirecek. ■

Rekor ihracat düzeyine ulaştı

Anadolu Isuzu yine şampiyon

En ucuzu 3, 

En Pahalı Bilet 12 Bin TL
Biletall.com tarafından,

2017’de en ucuz otobüs bileti
Erbaa-Taşova arasında 3 TL’ye
satıldı.. Biletall müşterileri,
Yenikapı-Bandırma arasındaki
deniz otobüsü biletini 3 TL’ye
satın aldı. En ucuz uçak bileti ise
İstanbul-İzmir seferinde 29,99
TL’ye satıldı. Yurt dışı uçak
biletlerinde en ucuz sefer ise
İstanbul-Bakü arasında 130
TL’ye alıcı buldu. ■

Toplu açılış ve temel atma töreni; CHP Genel Başkan Yardımcıları Haluk Koç, Faik Öztrak, Seyit
Torun, Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Kırklareli halkının katılımıyla gerçekleştirildi.

Kırklareli Belediyesi, kente
toplam 50 milyon TL’lik
yatırım yapıyor.

Aralarında, Çöpten Elektrik
Üretim Tesisi, Sokak
Hayvanları Rehabilitasyon
Merkezi,  Şehit Göktan Özüpek
Parkı, Kırklareli Otogarı, Kapalı
Pazar Yeri ile Kamyon ve TIR
Parkı’nın da bulunduğu
tesislerin toplu açılış ve temel
atma törenini gerçekleştiren
Kırklareli Belediyesi bu yılın
sonuna kadar tüm yatırımlarını
tamamlamayı hedefliyor. 

Kırklareli Belediye Başkanı
Mehmet Siyam Kesimoğlu, “50
milyon TL’Lik yatırımı ilimize
kazandırmanın ve Kırklarelili
vatandaşlarımıza verdiğimiz
sözleri tutmanın gururunu
yaşıyoruz” dedi. 

Şehir içinde kaldığı için
trafik yükü doğuran, yolcuların
ihtiyacını karşılamakta yetersiz
kalan Kırklareli Otogarı
Dereköy Yolu üzerindeki yeni
yerine taşınıyor. Hafriyat
çalışmaları devam eden ve adı
ATAGAR olarak değiştirilecek

yeni otogarın içerisinde 3 geliş
12 gidiş olmak üzere toplamda
15 peron olacak. Ayrıca 16 ofis,
16 bilet satış gişesi ve standı, 28
dükkân, 70 araçlık açık otopark
ve 19 araçlık ticari taksi durağı,
misafirler için 6 araçlık
bekleme alanı yer alacak. Yeni
otoparkta kamyon ve TIR Parkı
da bulunacak. Halen hafriyat
çalışmaları devam eden otogar
ve kapalı pazar yeri projeleri
2018 sonuna kadar hayata
geçirilecek. ■

Yaşar

Çelik
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Yolcu taşımacılığında
komisyonculuk ve 

organizatörlük
Otobüsçüler devamlı arayış

içindeler. Bu, büyük ölçüde
işlerinin iyi gitmemesinden

kaynaklanıyor. Bu devirde değişiklik
ve yenilikçilik zaten doğru. Hele işin
iyi değilse hepten zorunlu. Bu
bakımdan onları anlayışla
karşılıyorum. Ama bu arayış, çıkmaz
olduğu baştan belli sokaklara
yönelince benden itiraz geliyor. Bu
çıkmaz sokağın başka türlü
gösterilmeye kalkışılması da
yetmiyor. Benim tecrübem bu
hassasiyetleri fark eder. Bunlar
üzerinde duracağım. 

Önce ortak taşıma. Ne olduğu
belli değil. ‘Yük taşımacılığında var,
onun gibi’ diyorlar. Yük
taşımacılığında ortak taşıma yok.
İstisnai haller var, o kadar. Bu bazen
başkalarının taşıtlarını kullanmaya
da varıyor. Hepsi o kadar. ‘Olsun,
biz yolcuda başlatalım’ diyorsanız
detaylarını açıklayın, başta da
sorumluluğun kimde olacağını. Bir
de kopya vereyim: Havayollarında
var, oradan belki bir model
çıkarabilirsiniz. Bunu geçelim, yolcu
taşıma organizatörlüğü talebine
gelelim. 

Taşıma ve taşıma işleri
Bir şeyin bir yerden bir yere

götürülmesine taşıma diyoruz.
Bunu, ‘taşıma’nın yanında
taşımacılık, taşıma işletmeciliği
olarak da ifade ediyoruz. Bu işi
yapana da taşımacı veya taşıma
işletmecisi adını veriyoruz.
Taşımanın konusu insan veya yük-
eşya, buna göre de yolcu
taşıması/taşımacısı veya yük
taşıması/taşımacısı oluyor. Yolcu ve
yük taşımaları uluslararası, yurtiçi ve
iliçi şeklinde ayrılabiliyor. 

Yolcu da kimsenin şişman veya
zayıf oluşuna göre farklı taşıma yok.
Çocuk veya engelli yolcu olsa da
onun taşıması da pek ayrı değil.
Bunun öğrenci taşıması gibi şehiriçi
istisnaları olabiliyor. Bu arada
uçaklarda yolcunun ağırlığına göre
ücretlendirmeden söz ediliyor. İyi de
olur. Herkes ağırlığınca para öder.
Belki obezliğe karşı faydası olur.
Bunun ötesinde tarifeli/tarifesiz,
otobüs/otomobil gibi ayrımlar yolcu
taşımacılığında var. 

Yüke özel
Yük taşımacılığında taşınan

nesneler büyük/küçük, aynı
kişilerin/farklı kişilerin yükleri
şekillerinde olabiliyor. 100 kilonun
altındaki yükler bizde kargo diye
tanımlanabiliyor. 5 kilodan az olan
kargolar da dağıtım maddesi
sayılıyor. Yüklerin ağırlıklarına ve
sahiplik durumlarına göre farklı
taşıma türlerinden söz ediliyor. C ve
K belgeleri, ana taşıma belgeleri.
Diğer yük taşıma belgeleriyle belirli
özellikteki taşımalar yapılabiliyor.
Bunlara nedense kargo taşımacısı,
dağıtım maddesi taşımacısı yerine
işletmeci gibi isimler tercih ediliyor.
Keza, lojistikçi demek yerine de
lojistik işletmecisi deniliyor.
Bilmem, daha havalı olduğundan
mı? Baştan beri anlamadığım bir
konu var: Lojistik işletmecisi belgesi
olmayan bir C veya K belgeli
taşımacı lojistik hizmetleri de verse
suç mu olur? Taşımanın dışında
lojistik tanımına giren yükleme,
boşaltma, depolama, istifleme,
paketleme, tasnif, etiketleme, sipariş
planlaması, dağıtım, teslimat gibi
faaliyetler belgeye tabi mi? Bunlar
belge almadan da yapılamaz mı? Bu
işlere ait esaslar, örneğin paketleme
esasları, UDH Bakanlığı’nın ve
taşıma mevzuatının konusu mu?
Neyse konumuz bu değil. 

Bu arada yük konularında özel
bir ayrım var: Taşınan şeyin tehlikeli
olup olmaması. Tehlikeli yükler yani
tehlikeli maddeler ayrı bir taşıma
kategorisi olup ayrı bir
belgelendirmeye de tabi. Yolcuda
tehlikeli/tehlikesiz ayrımı yok.
Tehlikeli olanlar zaten taşıta
alınmamalı. Bagajlar da buna dahil.

Taşıma işleri 
Kendisi taşıma sayılmayan

ancak taşımacılık için gerekli veya

faydalı kabul edilen işler de var.
Örneğin; terminal işletmeciliği.
Bunun ötesinde acentelik var.
Terminalcilik ve acentelik hem
yolcu da hem yükte geçerli. Acente
anlaştığı taşıma adına yolcu veya
yük kabul eder. Acente tarafından
kabul edilip, bilete, sözleşmeye veya
taşıma senedine bağlanan taşıma
unsurlarının kim tarafından
taşınacağı bellidir. Bu acente
değildir. Ama acenteyle sözleşmeli
bir taşımacıdır. Keza, acenteden
birden fazla taşımacı faydalanıyorsa
hangi taşımacı olduğu baştan
bellidir. Yani acente bir yolcuyu
veya eşyayı ‘sözüm söz, ben seni
birisiyle göndereceğim’ diyemez.
Taşıyacak olan, o anda bellidir ve
adı bilette, sözleşmede yer alır. 

Yolcu-eşya farkı
Yolcu taşımacılığında olmayıp,

yük taşımacılığında olan bir taşıma
işleri unsuru daha var: Taşıma İşleri
Komisyonculuğu veya Taşıma
Komisyonculuğu. Bu kişi, birilerine
ait yükleri taşıma/taşıtma
sorumluluğunu üzerine alır ve yük
sahibi ile sözleşme yapar. Sonra da
birisine taşıtır. Anlaşılsın diye basit
dil kullanıyorum. Kendisi, taşımacı
olmadığından, taşıyamaz zaten. Bu
düzen yolcuda yoktur. Niye yoktur?
Önce; Taşıma Kanunu’nda yolcu
taşımacılığında komisyonculuk
yasaklanmıştır. Sanırım yeni
Yönetmelikte de vardır, zaten eğer
değişmediyse bu yasak Ticaret
Kanunu’nda da yer alır. Olabilir mi?
Hayır. Bir yolcu komisyoncuya
gidecek, parasını ödeyecek ama
kimsenin biletini almayacak. Sonra
komisyoncu ona bir taşımacı
bulacak. Olacak iş mi? Zaten yolcu
taşıma sorumluluk anlayışı da buna
uymaz. Bazı acenteler aldıkları
acente payına komisyon diyorlar.
Bırakın desinler. Onların yaptığı
komisyonculuk değildir. Yasağı da
çiğnemiş olmuyorlar. Sonuç olarak,
genel taşıma komisyonculuğu değil,
eşya taşıma komisyonculuğu vardır. 

Organizatörlük
Otobüsçüler, bunu birtakım

taşımacıları ve taşıtları organize
etmek olarak anlıyorlar. Hiç de
değil. Organizatör, yük sahipleriyle
muhataptır. Onların, genellikle çok
miktarda olan yüklerini, çeşitli
noktalardan, çeşitli noktalara farklı
taşımacılar ve farklı modlar
kullanarak taşırlar. Bunun yolcuda
karşılığı olabilir mi? Tekrar
ediyorum; bu organizatör, çeşitli
taşımacıları ve araçları organize
etmiyor, taşımaları organize ediyor.
Sadece yük taşımaya münhasır
olması nedeniyle bu işin ve
belgenin adının yük/eşya taşıma
işleri organizatörü olması gerekir. Bu
isim, yolcuda karşılığının olmadığını
da gösterir. 

Bir istisna
Yolcular çoğu zaman tek tek

veya küçük gruplar halinde seyahat
ederler. 50 bin/100 bin kişilik
seyahat istisnadır. Dolayısıyla böyle
büyük bir grubun bir organizatör
tarafından taşınması gerekmez.
Sadece büyük yolcu gemileri, büyük
askeri intikaller (savaş dışı asker
sevkiyatları), büyük seyirci nakilleri
gibi hallerde, büyük olan
taşımacıların dahi gücü
yetmeyebilir. Böyle hallerde birden
fazla büyük taşımacının dahi
muhatap olması yerine bir muhatap
uygun olabilir. Böyle haller için
istisnai bir çözüm gerekebilir.
Bilmem buna yolcu taşıma
organizatörlüğü denebilir mi?
Denecek olsa bile bu
taşıtları/taşımacıları birilerinin
sorumluluk almadan organize edip
çalıştırması anlamında olamaz. 

Benim anladığım bu. Buna bir
nokta konmalı. Dönüp dolaşıp, aynı
taleplerle gündem işgal edilmemeli.
Kimsenin enerjisi ve zamanı
tüketilmemelidir. Bu sayede
yapılabilir işlere daha çok fırsat
yaratılmış olacaktır. ■

zeki.donmez@tasimadunyasi.com

Dr. Zeki
Dönmez

Ülkemizin en önemli turizm
merkezi Antalya’dan yansıyan
rakamlar, kruvaziyer şirketlerinin
tekrar Türkiye’yi rotalarına
aldıklarına yönelik açıklamalar,
hükümetin açıkladığı teşvikler,
beklentileri arttırıyor.  Olumlu
gelişmeler turizm taşımacılarını da
yeni otobüs yatırımlarına
yönlendiriyor. 

Dünyanın en önemli turizm
destinasyonlarından Antalya,
2018 yılının Ocak ayından sonra

Şubat ayında da çift haneli büyüdü.
Turizm sezonunun en sakin dönemi
olmasına rağmen, özellikle Alman ve
Avrupa pazarındaki artışlar yaz sezonu
için büyük umut oluşturdu. 2018'in
Ocak-Şubat döneminde Antalya’ya gelen
toplam turist sayısı, 2017 Ocak-Şubat
ayına oranla yüzde 21 artış kaydetti.  İki
ayda 208 bin 17 turist gelirken, geçen yıla
göre artış, 36 bin 95 kişi oldu. 

Almanlar ilk sırada
Antalya'ya iki aylık dönemde en çok

turist gönderen ülke Almanya oldu. Son
iki yıldır ciddi düşüş gösteren ve Antalya
turizminin en önemli iki ülkesinden biri
olan Almanya'dan toplamda yüzde 25'lik
artış gerçekleşti. 58 bin 197 turist sayısıyla
Almanlar, toplam turist sayısının yüzde
27,9'unu oluşturdu.

Rusya artışını sürdürüyor 
Rusya'dan iki aylık dönemde gelen

turist sayısındaki artış yüzde 70 oldu. 41
bin 360 turist sayısıyla Ruslar, toplam
turist sayısının yüzde 19,8'ini oluşturdu.
Turist sayısında, İngiltere yüzde 49,
Polonya yüzde 677, Hollanda yüzde 16,
Belçika yüzde 20, Avusturya yüzde 64,
Fransa yüzde 50, İsviçre yüzde 56, Çek
Cumhuriyeti yüzde 50, Slovakya yüzde
75, Hırvatistan yüzde 44 artış gösteren
ülkeler oldu.

Ortadoğu pazarında ise İsrail yüzde
19 artış ve 10 bin 267 kişiyle toplam turist
gönderen ülkeler sıralamasında üçüncü
oldu. Irak ve İranlı turist sayıları da bu
dönemde artış gösterdi.

Rus turist sayısı 6 milyonu
geçecek 

Moskova Uluslararası Seyahat ve
Turizm Fuarı ve diğer temaslar için gittiği
Rusya'da açıklamalarda bulunan Kültür
ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş,
Rusya’da faaliyet gösteren 20 tur
operatörü temsilcisiyle görüştüklerini
belirtti: “Rezervasyon rakamlarını üst
üste koyduğumuz zaman 2018’de
Rusya’dan gelecek turist sayısının 6
milyonu geçeceği anlaşılıyor" dedi.
Kurtulmuş, Türkiye’yi geçen yıl 4 milyon
700 bin Rus turistin ziyaret ettiğini
söyledi.  

Karadeniz’e kruvaziyer 
Turizm alanında, Karadeniz’e komşu

ülkelerle ortak bir kruvaziyer rotasının
tespit edilmesine yönelik çalışmalar
yürüttüklerini bildiren Kurtulmuş, "Aynı
şekilde Doğu Akdeniz’de kruvaziyer
gemileriyle ilgili bir çalışmada nasıl
müşterek hareket edebiliriz ve
Kafkaslar'da nasıl ortak paketler
oluşturabilirizi müzakere ediyoruz" dedi.

İşler iyiye gidiyor 

TTDER Başkanı Sümer Yığcı,
“İşaretler iyiye doğru gidiyor. Antalya
geçen yıldan çok daha iyi. Turizm
taşımacısı olarak çok daha iyi olacağız”
dedi. 

Beklentimiz olumlu 
Acentelerden aldıkları veriler ışığında

2018 için olumlu beklentiler olduğunu
dile getiren İZTAD Başkanı Özer Bür, “İç
turizmdeki talep 2017’nin biraz üzerinde
görünüyor. Geçen yılı aratmayacak diye
düşünüyoruz. Bizim araçlarımızın geçen
yıl Mart 15’ten 29 Ekim’e kadar doluluk
oranı yüzde 90’dı” dedi.  

Teşvikler olumlu 
Hükümet tarafından, kruvaziyer

gemilerine ve turist getiren uçaklara
yapılacak destek ödemesi ile ilgili
konuşan TÜROB Başkanı Timur Bayındır,
“Bu tip teşviklerin, umutla başladığımız
2018 yılında olumlu etkisi olacak.
Hükümetin bir an önce, sigorta şirketleri
ve Dışişleri nezdinde girişimlerde
bulunması lazım” şeklinde konuştu.
Bayındır, Türkiye’de son 15 yılda çok
önemli atak yapan kruvaziyer turizminin
1,5-2 yılda ağır darbe aldığını hatırlattı:
“2017 Türkiye’de kruvaziyer yolcu trafiği
yüzde 60’a yaklaşan oranda geriledi. En
büyük darbeyi İstanbul, ardından İzmir
aldı. Salı Pazarı’ndaki inşaatın limanı
kapatmasının da etkisiyle İstanbul
kruvaziyer turizminden neredeyse
tamamen çıktı. İstanbul’un bu sektördeki
potansiyelini kullanabilmesi için acilen
limana ihtiyacı var” dedi.

Otobüslere yakıt desteği 
Turist getiren uçaklara getirilen

teşvikleri de olumlu karşıladıklarını ifade
eden Bayındır, “Bu konuda, daha önce de
dile getirdiğimiz bir önerimiz var:
Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve
Sırbistan’dan turizmciler, yakıt desteği
benzeri bir teşvik uygulamasının
ülkelerinden Türkiye’ye otobüsle
yapılacak turistik turlarda talebi fazlasıyla
artıracağını düşünüyor. Aynı şekilde
benzer desteğin otobüs ile Yunanistan,
Bulgaristan, Romanya başta olmak üzere
diğer ülkelerden turist getiren otobüs
işletmelerine de verilmesi, 2018 yılı için
Türkiye’ye yakın ülkelerden önemli bir
cazibe oluşturacaktır” diye konuştu.

Kruvaziyerler geri
dönüyor 

Dünya kruvaziyer devi MSC, 2019
sezonundan itibaren İzmir ve Antalya’yı
tekrar rotasına alacağını açıklarken, yine
küresel kruvaziyer şirketi Norwegian
Cruise Line, 2018 sezonunda Kuşadası’nı
yeniden uğrak yapacağı limanlar arasına
aldı. Bir diğer kruvaziyer devi Holland
America Line ise 2020 yılından itibaren
Türkiye’ye sefer düzenlemeyi planlıyor.

Türkiye vazgeçilmez 
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir

Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf
Öztürk, “Dünya turizminde çok değerli
bir marka olan Türkiye, kötü günleri
geride bıraktı. Kruvaziyer sektörünün
yetkilileri bize ‘Türkiye vazgeçilmez bir
ülke, yeniden gelmeyi bekliyoruz’
dediler” mesajını verdi. 

Bu yıl ve gelecek yıllar
Norwegian Cruise Line, 2018

sezonunda 2 kez, 2019’da 5 kez
Kuşadası’na uğrak yapacağını açıkladı.
MSC de 2019 seferlerine İzmir ve
Antalya’yı aldı. Holland America Line
Başkanı ise 2020 yılında Türkiye için
planlamalarının olduğunu söyledi. 

Eski günlerine dönecek
İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim

Kurulu Başkan Yardımcısı ve MSC
Türkiye Koordinatörü Savaş Ercan da,
MSC’nin 2019’da İzmir ve Antalya’yı
tekrar cruise rotasına ekleyeceğini
belirterek, 2020 yılıyla beraber sektörün
hızla canlanarak eski günlerine
döneceğini söyledi. 

2 milyon yolcu 
Kruvaziyerle Türkiye'ye gelen yolcu

sayısı son dört yılda büyük düşüş
gösterdi. 2013’te 2 milyon 240 bin kişiye
ulaşan Türkiye limanlarına gelen yolcu
sayısı, 2016'da 628 bine, 2017'de ise 306
bine geriledi. 2013 yılında bin 542 olan
Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer
gemi sayısı ise 2016'da 590'a 2017'de ise
311'e kadar düştü.

Lüks gemi pazarı büyüyor. 
Dünya çapında 300 civarında lüks

gemi, bir yıl boyunca yaklaşık 23 milyon
yolcu taşıyor. Bu yolcuların bir yıllık
harcaması 42 milyar dolar. Sektörde en
büyük destinasyonlar başta Karayipler
olmak üzere Akdeniz ülkelerinin liman
kentleri... Son yıllarda Çin ve
Avustralya'nın hızlı büyümesi dikkat
çekiyor. Şu anda dünya tersanelerinde
inşa halinde 20 kruvaziyer gemi
bulunuyor. Bu yıl kruvaziyer yolcu
sayısının 27 milyona çıkması bekleniyor.
Türkiye'ye gelen bir kruvaziyer
yolcusunun günlük harcaması 70
dolardan 300 dolara kadar çıkabiliyor.■

Turizm taşımacıları geleceğe umutla bakıyor 

Turizm ışık veriyor
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü 

MD9 ElectriCITY’i test etti

Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Faruk Özlü,
Temsa’nın Adana’daki

fabrikasını ziyaret ederek
Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsü
MD9 ElectriCITY’yi yakından
inceledi. Sabancı Holding Sanayi
Grup Başkanı Cenk Alper ve
Temsa Genel Müdürü Hasan
Yıldırım’dan fabrikanın
çalışmaları hakkında bilgi alan
Bakan Faruk Özlü, Temsa
tarafından üretilen Türkiye’nin
ilk elektrikli otobüsü olan MD9
ElectriCITY’yi test etti. 

Bakan Özlü, MD9
ElectriCITY ile Temsa tesisleri
içinde kısa bir gezi yaptıktan
sonra otobüsün tampon
bölümünü imzalayarak hatıra
fotoğrafı çektirdi. Ziyaretin
sonunda Özlü’ye otobüs maketi
de hatıra olarak takdim edildi. ■

TEMSA Genel Mu� du� ru�  Hasan Yıldırım, TC
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü� ,
Sabancı Holding Sanayi Grup Baskani Cenk
Alper

TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü, ElectriCITY ile Temsa tesisleri içinde
kısa bir gezi yaptıktan sonra otobüsün
tampon bölümünü imzalayarak hatıra
fotoğrafı çektirdi.

Temsa, otobüs firmalarının filolarını
hızla büyütmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde üç firmaya 5
otobüs teslimatı gerçekleştiren firma,
Astor Turizm’e 4 Maraton,
Kastamonu Güven Turizm’e 1
Maraton, 1 Safir, Şimtur Turizm’e ise
1 Maraton teslim etti.

Türkiye’nin lider otomotiv
üreticilerinden, TEMSA Türkiye’deki
pazar liderliğini pekiştirecek

yatırımlara devam ederken, yurt içindeki
araç parkını genişletmeyi de sürdürüyor.
Turizm şirketlerinin yeni yatırımlarla
filolarına büyütmeye gitmesiyle birlikte
tercih sebebi olan Temsa, geçtiğimiz
günlerde 3 turizm şirketine 7 otobüs
teslimatı gerçekleştirdi.

Astor Turizm’e 2 Maraton
Türkiye'nin önde gelen şehirlerarası

otobüs firmalarından Şanlıurfa merkezli
Astor Turizm, filosunu Maraton otobüslerle
büyütüyor. Düzenlenen teslimat töreni ile
Astor Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Adnan
As’a Temsa Bölge Satış Yöneticisi Sonat
Demirci tarafından 2+1 koltuklu 4 adet
Maraton teslim edildi. Adnan As, “Son teslim
aldığımız otobüsler ile filomuzdaki Maraton
sayısı ise 8’e ulaştı. Filomuzdaki Maraton
dışında 23 otobüs daha var. Toplam araç
sayımız ise 31. 

Filoya 20 Maraton daha
katacak

TEMSA Bölge Satış Yöneticisi Sonat
Demirci de yaptığı açıklamada, “Astor
Turizm ile iş birliklerinin 2016 yılında 2
Maraton ile start aldığını belirterek, “2016
yılında ilk olarak sayın Adnan As’a 2+1
koltuklu Maraton araçlarımızı teslim ettik.
Daha sonra 2017 yılında 4 Maraton ile iş
birliğimiz devam etti. Bu yılda iş birliği süreci
4 Maraton ile sürüyor. Temsa markasını
tercih etmesinden büyük mutluluk
duyuyoruz. Yeni Maraton araçlarımız Astor
Turizm’e hayırlı, uğurlu olsun” dedi. 

Adnan As, Temsa tercihlerinin nedenini
de açıklayarak şöyle devam etti:
“Tercihimizde en önemli etkenlerden biri
Temsa’nın yerli marka olması. 2016 yılında
başladığımız iş birliği süreci ile Maraton
araçlarımızın performansından büyük bir
memnuniyet duyduk. Yolcularımız da
araçların konfor düzeyinden memnun. Bu
memnuniyet yeni yatırımlarda tercihimizi
Maraton araçlardan yana olmasına sağladı.
Filodaki diğer araçları da Maraton’a
dönüştürme planımız var. Hedefimiz kısa
vadede filomuza 20 Maraton daha katmak”
dedi.  

Kastamonu Güven’in ilk
Temsa yatırımı; 1 Maraton, 1
Safir

33 yıldır şehirlerarası karayolu yolcu
taşımacılığı alanında hizmet veren
Kastamonu Güven Turizm filosuna 1
Maraton ve 1 Safir ekledi. Teslimatı Temsa
Bölge Satış Yöneticisi Sonat Demirci Firma
sahibi Abdullah Çatal’a gerçekleştirdi. 

Temsa marka yatırımı ilk defa
gerçekleştirdiklerini belirten Abdullah Çatal,
“Temsa’nın yerli marka olması, bagajının
büyük ve alım imkanlarının uygun olması
tercihimizde etken oldu. Temsa Bölge Satış
Yöneticisi Sayın Sonat Demirci’nin ilk defa
gerçekleşen bu iş birliğinde katkısı çok
büyük. İşbirliğimiz bundan sonra da devam
edecek” dedi. 

Temsa Bölge Satış Yöneticisi Sonat
Demirci de, Temsa ailesinin yeni iş ortakları
ile her geçen gün büyümesinden büyük
mutluluk duyduklarını ifade ederek,
“Kastamonu Güven ile bu bizim ilk
işbirliğimiz. Bu bize ayrı bir gurur ve
mutluluk veriyor. Sayın Abdullah Çatal’a

Temsa’dan 3 şirkete 6 Maraton, 1 Safir 

Otobüs filoları TEMSA ile büyüyor 
Temsa tercihlerinden dolayı da
teşekkür ediyorum. Bundan sonraki
süreçte Kastamonu Güven
Turizm’in her zaman yanında
olacağız. Maraton ve Safir aracımız
hayırlı ve uğurlu olsun, bol
kazançlar getirsin” dedi. 

Şimtur Turizm’e
4’üncü Maraton

15 yıldır şehirlerarası karayolu
yolcu taşımacılığı alanında
Pamukkale Turizm bünyesinde
hizmet veren Şimtur Turizm Şimtur
Turizm Maraton yatırımlarına
devam ediyor.  Daha önce 2
Maraton 1 Safir alan firma 4.
Maraton’u filosuna ekledi. 

Şimtur Turizm firma sahibi
Yılmaz Şimşek, geçtiğimiz hafta
içinde 4’üncü Maraton’unu Temsa
Bölge Satış Yöneticisi ve Ant Oto
İstanbul Otobüs Satış Müdürü Şafak
Kıyar’dan teslim aldı. Pamukkale

Turizm bünyesinde 3 Maraton
aracının hizmet verdiğini belirten
firma sahibi Yılmaz Şimşek, 5 adet
daha Maraton araca yönelik
görüşmelerde bulunduklarını
söyledi.  Şimşek, “Bursa merkezli
olarak 1998 yılından beri personel
ve öğrenci taşımacılığı alanında
faaliyet gösteriyoruz. Şu an
filomuzda 60’ın üzerinde araç var.
Aldığımız bu araç 4’üncü Maraton.
3’ü Pamukkale Turizm’de, 1
Maraton ise turizm taşımacılığı
alanında hizmet veriyor. Daha önce
Safir araçları kullandık. 2016 yılında
ise ilk Maraton aracımızı aldık.
Duyduğumuz memnuniyet ile yeni
yatırımlarda da tercihimiz Maraton
olmaya devam ediyor. Araçların
rahat ve konfor düzeyinin yüksek
olması bizi Maraton’a
yönlendiriyor. Bu iş birliğinde
Temsa satış ve pazarlama ekibinin
büyük katkısı oldu. Temsa
yatırımlarımız devam edecek” dedi.  ■
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Telif müjdesi
yakın...

Ocak ayında yaşanan otobüs kazaları-
nın ardından İçişleri Bakanımız
Sayın Süleyman Soylu’nun davetiyle

yaşanan kazaların analiz edilmesi ve önlen-
mesine yönelik bir toplantı gerçekleştirilmesi
gündeme geldi. Bu toplantıyı 1 Mart Per-
şembe günü çok verimli ve güzel bir şekilde
Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü’nde
gerçekleştirdik. Sayın Bakanımız da katıla-
caktı, ama kendisi gelemedi. Bakan Yardım-
cısı Sayın Mehmet Ersoy ve Emniyet Genel
Müdürü Sayın Selami Altınok yardımcıları ile
birlikte geldiler. Çok nitelikli bir toplantı
oldu. Sayın Ersoy ve Altınok’açok teşekkür
ediyorum. Güzel kararlar çıktı. 

Devamı gelecek 
Bu toplantıların devamı gelecek. Trafik

kazaları konusunda firmaların ve İçişleri Ba-
kanlığı’nın yapması gerekenler var. Ben bura-
dan firma yöneticilerine tek tek teşekkür
ediyorum. Çok güzel konuşmalar yapıldı. So-
runları çok güzel dile getirdiler, olayın çok
boyutlu olduğunu söylediler. 

Mesleki yeterlilik kavramının altının dol-
durulması, sürücülerin çalışma koşulları ve
ücretlerinin iyileştirilmesi ile hepsinden
önemlisi, devletin mutlaka taşımacılara ve
şoförlere destek vermesi gerekiyor. Bizim
ekonomik haklarımız daraldıkça kaptanların
hakları kayboluyor.Şoförlük meslek olmaktan
çıktı, şoför bulmakta zorlanıyoruz. 

Biz de özeleştiriyaptık 
Para kazanamayan şirketler çeşitli yollara

başvurabiliyorlar. Dolayısıyla biz de özeleşti-
riyaptık. Bana göre dünkü toplantı bir baş-
langıçtı. Firma yöneticilerimiz, sahipleri
gerekenleri söylediler. Akıllı sistemlerin etkin
kullanılması gerektiğini söylediler. Özellikle
kazaların sebeplerinin şoförler olması bizi
daha da sorumluluğa davet ediyor. Dikkatsiz-
lik, yorgunluk, uykusuzluk, telefon kullanımı
kazaların başlıca sebepleri olarak görünüyor.
Önlemler konusunda fikirler dile getirildi ve
bunlar kayıtlara geçti.

Mevzuat değişikliği 
İçişleri Bakanlığı, bir çalışma yapıp, bir

sonraki toplantı için gerekirse mevzuat deği-
şikliği olması konusunu masaya yatıracak.
Ben, trafik otoritesinde çok başlılığın ortadan
kalkmasının gerekliliğini ifade ettim. 

Yetkilendirilmiş Trafik Otoritesi Başkanlı-
ğının oluşturulması lazım. Bunun dışında sü-
rücülerin çalışma koşulları ile dinlenme
koşullarının iyileştirilmesi lazım. Bagajda
dinlenmek yeterli olmayabiliyor ve bu şoför-
lerde sıkıntı yaratabiliyor. Sürücülerinmutlaka
yol boyu tesislerde veya evlerinde dinlene-
ceği düzenlemeler yapmamız lazım.

Takipçisi olacağız
Gündeme birçok konu geldi. Nitelikli

toplantıydı, olumlu sonuçlar doğuracağını
inanıyorum, ama biz mutlaka takipçisi olaca-
ğız. Kamu özel sektör işbirliği olmadan so-
runların çözülmeyeceğini biliyoruz.O
nedenle 1 Mart tarihli toplantı bir milattı. Ka-
tılım da bizleri mutlu etti. Özetlersek, orada:
Biz insan taşıyoruz, sorumluluk taşıyoruz,
kazalarda da en büyük mağduriyeti bizler
yaşıyoruz dedik.

Türkiye hassas süreçten geçiyor 
Kaçak akaryakıt kullanımından kaynakla-

nan koşulların da dile getirildiği
toplantıda,Metro Turizm’den Sayın Şenol Ay-
yıldız arkadaşımız, mülteci taşımacıları hak-
kında sıkıntıları anlattı. Bu konuda İçişleri
Bakanlığı, Türkiye’nin hassas bir süreçten
geçtiğini, kimin ne olduğunun bilinemedi-
ğini, en kısa zamanda düzenleme yapılaca-
ğını ifade etti. Sabırlı olmamızı istedi. 

Akıllı sistemler denetlesin
Denetimi insan inisiyatifinden çıkarıp

akıllı sistemlere vermemiz lazım. Firma yö-
neticilerimizin sorumluluklarını arttırmamız
lazım. Firmalarımız, sefer planlaması yapar-
ken, araçtaki şoför sayısını gidecek mesafeye
göre tayin etmesi lazım. U-EDTS üzerinden
sefere çıkacak şoförleri bildirmemiz lazım.
Sürücülerin firma tarafından denetlendikle-
rini yolcuya da hissettirmemiz lazım. 

İnsan taşımacılığı bir sorumluluktur 
İnsan taşımacılığı bir sorumluluktur. Bu

sorumluluğun yerine getirilmesinde, yolcu-
nun da etkin bir şekilde denetlemesi lazım.
Firmaların, sürücülerin denetiminden so-
rumlu oto kontrol sistemini kurması lazım.
Sürücüler kameralarla, akıllı sistemlerle sü-
rekli ve düzenli denetlendiğini hissetmeli.
Firmalartarafından alkol kontrollerinin caydı-
rıcı olarak yapılması lazım. Takometrelerin
incelenmesi lazım. Bunlarla ilgili çalışmalar
yapılmasını sağlayacak toplantının iyi sonuç-
lar doğuracağına inanıyorum. Herkese ayrı
ayrı teşekkür ediyorum. ■

Sümer Seyahat Yönetim
Kurulu Başkanı Sümer Yığcı,
“Turizmde işaretler iyiye
gidiyor. Antalya bu yıl çok
daha iyi. Biz de bu yıl, çok
daha iyi olacağız.
Acentelerimiz bizden Man
Lions Coach istedi, biz de bu
doğrultu da yatırım yaptık. 17
araçlık filomuzda MAN
yatırımı 10’a ulaştı” dedi.  

Turizm taşımacısı 2018’e
umutla bakıyor. Turizm
tarafında yaşanan olumlu

gelişmeler taşımacıyı da yeni otobüs
yatırımına yönlendiriyor. MAN’ın
İkitelli’deki merkezinde 12 Mart
Pazartesi günü düzenlenen törenle
MAPAR tarafından Sümer Seyahat’e
MAN’ın yeni otobüsü Lions Coach
teslim edildi. Törene turizm
taşımacılığı alanının duayen
isimlerinden TTDER Başkanı ve
Sümer Seyahat Yönetim Kurulu
Başkanı Sümer Yığcı, Yönetim
Kurulu Üyesi Murat Yığcı,
Operasyon Müdürü Cengiz Aladağ,
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret AŞ
Otobüs Satış Müdürü Önsel
Demircioğlu, MAPAR Yönetim
Kurulu Başkanı Yalçın Şahin katıldı. 

İşaretler iyi 
Taşıma Dünyasına

açıklamalarda bulunan Sümer
Seyahat Yönetim Kurulu Başkanı
Sümer Yığcı, “İşaretler iyiye doğru
gidiyor. Antalya geçen yıldan çok
daha iyi. Biz de turizm taşımacısı
firma olarak çok daha iyi olacağız”
dedi. 

17 otobüsün 10’u MAN 
“Acentelerimiz bu aracı istiyor”

diyen Sümer Yığcı, “Biz de bu
doğrultuda yatırım yaptık.
Filomuzda 17 araç var. Bunların 10
adedi MAN otobüslerden oluşuyor.
Bu işbirliğinde MAPAR Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Yalçın
Şahin’in bize gösterdiği ilginin çok
büyük etkisi var” dedi. 

Sümer Europa ile
Avrupa’ya 

Sümer Europa adında bir şirket

kurduklarını ve yurtdışına bu şirket
adıyla açılım yaptıklarını belirten
Sümer Yığcı, “Bulgaristan’a yönelik
yeni bir çalışma başlattık. İnşallah
çok olumlu olacak. Buradan
Avrupa’nın başka ülkelerine de
açılım yapacağız” dedi.

MAPAR Yönetim Kurulu
Başkanı Yalçın Şahin kendileri için
önemli bir gün olduğunu açıkladı:
“Bizim için çok önemli bir gün.
Sektörümüz duayen ismi TTDER
Başkanı Sümer amcamıza yeni
aracımız 13 metrelik 55 kişilik Lions
Coach ilk aracımızı teslim etmekten
büyük bir gurur duyuyoruz.  Ayrıca,
bizi gururlandıran Beşiktaş’ın
Şampiyonlar Ligi’nde, İstanbul’da
karşılaşacağı dünyanın en önemli

kulüpleri arasında yer alan Bayern
Münih takımını bu otobüs
taşıyacak. Bu da büyük bir mutluluk.
İnşallah teslimatlarımızın devamı da
gelecek. Sümer amcaya araba
satmak bize onur veriyor. Bu aracın
satışında Sayın Önsel
Demircioğlu’nun çok büyük katkısı
var. Acente bu aracı istedi diye
Sümer amca tercihini bu yönde
kullandı. Markamız adına teşekkür
ediyoruz.” 

Sektöre hayırlı olsun 
MAN’ın bu yıl pazara yeni

sunduğu araçlarla beklentilerinin
çok yüksek olduğunu belirten Yalçın
Şahin, “Sektörümüzün uzun süredir
beklediği 13 metrelik Neoplan
Tourliner, Fortuna Lions Coach
aracımızı sektörümüze sunduk. İyi
bir sene olacak. Hem turizm hem
şehirlerarasına bu araçlarımız
hayırlı olsun. Bol kısmetler, bol
nasipler” dedi.

Bu yılın toplam otobüs
pazarının 600 civarında olmasını
beklediklerini ifade eden Yalçın
Şahin, “600 ve üzerine çıkacak
toplam pazarda, MAN olarak 150-
200 arasında yer alırız. Bu satışların
100 adetini MAPAR yapar. Turizm şu
anda çok iyi. Antalya’ya 12-20
milyon arasında turist geleceği
söyleniyor. Bu hareketliliğin bu yıl
turizm taşımacısına da yansıyacağı

düşüncesindeyim. Sadece turizm
taşımacısı tarafına 100 dolayında bir
otobüs satışı olur. Şubat ayında
başladı alımlar. İkinci el piyasası da
hızlandı. Hatta 2011-2012 modelde
olan otobüslerin Aralık ayına göre
5’er bin Euro arttı. İkinci eldeki artış
turizm tarafındaki iyileşmenin
kuvvetlendiğini gösteriyor.
Şehirlerarası tarafında 4 büyük
ulusal firmanın büyük alımlar
yapabileceğini düşünüyorum” dedi.    

Buy-back sistemi
Türkiye’de hem ikinci elde hem

de sıfır araçta buy-back veya
kiralama sistemini ilk yapan
bayilerden birisi olduklarını belirten
Yalçın Şahin, “Bunu da neden
yaptık? Hepimizin bildiği gibi, 2000
yılına kadar otobüsler kendini iki
yılda amorti ediyordu. Şu anda
araçlar 7 yılda amorti etmeye
başladılar. Alıcılar 5 veya 7 yılda kâra
geçecekleri için buy-back veya
kiralamayı daha rahat görüyorlar.
İkinci elde araçlar değer kaybı
yaşıyor. Bundan sonraki süreç doğru
fiyat veya buy-back kiralama olarak
yürüyecek gibi görünüyor” dedi.  

Man Kamyon ve Otobüs Ticaret
AŞ Bölge Satış Yöneticisi Önsel
Demircioğlu da, “Sektörün duayen
ismi Sayın Sümer Yığcı’ya otobüs
satışı yapabiliyor olmak benim
açımdan onur ve gurur verici. İlk
Neoplan Tourliner aracı da
kendisine vermiştik. MAN, ilk Lions
Coach aracı teslim etmenin
mutluluğunu yaşıyor, sektörümüz
için hayırlı olsun. Umudumuz, bu
senenin sektörümüz için bol
kazançlı olması” dedi. ■

MAPAR’dan Sümer Seyahat’e
MAN Lions Coach  

Turizm taşımacısı 2018’den umutlu…

Başkaptan Kamil Arık, 22 yıldır
kaptanlık yapan Turgut Öz,Yeni
Lions Coach aracı kullanacak.
Kaptan Öz de bu yıldan çok umutlu
ve sektör açısından iyi bir yıl
yaşayacaklarına inandıklarını
söyledi.  

Bayern Münih’i taşıdı 
Sümer Seyahat’in Lions Coach otobüsünün ilk
seferi Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi rövanş maçı
için 13 Mart Salı günü İstanbul’a gelen Bayern
Münih’i taşımak oldu.  

Önsel

Demircioğlu
Sümer
Yığcı

Yalçın
Şahin
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Şahinler Turizm YK Başkanı İrfan Görkemli:  

cumhuraral@gmail.com

Cumhur
Aral

Turizm 
Taşımacılığında
yeni oluşumlar

Son yıllarda turizm sektöründe
yaşanan sıkıntılar taşımacıları
da çok olumsuz etkiledi. Ancak
kriz dönemlerinde de
büyümeye başaran şirketler var.
İzmir merkezli Şahinler Turizm
bu şirketlerden birisi. Yönetim
Kurulu Başkanı İrfan Görkemli,
“Süreci kendi içinde yönetip,
ticari hamlelerimizi buna göre
oluşturarak sahada daha aktif
olduk ve büyümeyi başardık”
dedi. 

1999 yılında taşımacılık alanına
adım atan Şahinler Turizm
müşterisine sunduğu kaliteli ve

güvenli hizmet ile fark yaratıyor.
“Oluşturdukları stratejinin temel
noktasını çok kazanmak değil, nitelikli
hizmet vermek olduğunu söyleyen
İrfan Görkemli, “Realiteye
baktığımızda sektör geriyi gidiyor.
Ama biz sektörün içerisinde geriye
değil, ileriye doğru giden firmalardan
birisiyiz. Bu iyiye gitmeyi gerek
yenilenme, gerekse hacim büyümesi
olarak ifade ediyorum” dedi. 

Her süreci kendi içinde
yönetiyoruz

İrfan Görkemli, son üç yıldır
sektörde yaşanan sıkıntılara rağmen
iyiye gitmeyi başarabilmelerindeki en
önemli etkeni de şu şekilde açıkladı:
Her kriz döneminde süreci iyi şekilde
yönetebileceğimiz aksiyonlar almayı
başardık. Bir kere her krize göre farklı
bir yönetim biçimi geliştirdik ve süreci
kendi içerisinde yönetip buna göre
ticari hamleler yaparak, sahada daha
aktif olmayı başardık” dedi.   

Bu yıla yönelik
aksiyonlarımızı
belirledik

2018 yılına yönelikte belirledikleri
aksiyonları aldıkları vurgulayan İrfan
Görkemli, “Ekonomik değerlerin
tahminini yapmaya çalışıyoruz. Hedef
kriterlerimiz var.Bu hedeflere varma
adına çalışma yapıyoruz. Şuanda
hatta bir tanesinin de ürününü aldık.
Yeni bir kontrat imzaladık. Yani
tahmini hedef bütçelerimizin bir
kısmını yakalamış bulunmaktayız.
Ama bunun dışında çok spesifik
şekilde yılın geneline yönelik bir şey
diyemem. Henüz daha çok erken.
Genel olarak 2018’in 2017’den çok da
farklı olacağını düşünmüyorum.
Ticaretin kendi içinde bir yapısı var.
Ama biz daralan piyasalarda büyüyen
bir yapıya sahibiz. Bu yıl büyüme
hedefinde yatırım bilançosu da
oluşturduk. Bu yeni araçta olabilir,
yeni istihdamlar oluşturmakta olabilir.
2017 Eylül ayından 2018 Şubat sonuna
kadar yaptığımız yatırım tutarı 3.5
milyon TL. Şirketlerin her zaman
yenilenebilirliğini devam ettirmesi,
tanınabilirliğini artırması gerekiyor ki
hem sahada Pazar rekabeti içerisinde
yerini almaya devam etsin” dedi. 

İŞKUR desteği
kullanıyoruz

İyi yetişmiş kaptan sorununu
geliştirdikleri çalışmalarla
çözdüklerini de ifade eden İrfan
Görkemli, “Biz kendi iç yapımızda bir
kurum içi eğitim çalışması yapıyoruz.
Eğitime ve kendini geliştirmeye çok
önem veren birisiyim. Eğitimin
yaşamın her anında her sürecinde bir
ihtiyaç olduğuna inanıyorum.
Eğitimin sonu yok. Böylece sürekli bir
gelişim sağlama imkanına sahipsiniz.
Öncelikle insan odaklı bir yapıda
ilerliyoruz insan odaklı bir yapıda da
önce çalışanlarınızdan başlamanız
lazım ki sahada ve sektörde
görünebilesiniz. Bu anlayışla eğitim
süreçlerimizle kendi şirketimiz için
kaptan yetiştiriyoruz. Kendi eğitim
salonumuz ve eğitim programımız
var. Aynı zamanda devlet desteği yani
İŞKUR desteği kullanıyoruz. Güvenli
sürüş, sağlıklı iletişim hatta ahlaki
değerlere yönelik eğitimler veriyoruz.
Böylece sahada eğitimli
kaptanlarımızla farkta yaratıyoruz.

Hem hizmet kalitesinde hemde
verimlilikte en üst düzeyi elde
edebiliyoruz” dedi. 

Okul taşımacılığının en
iyi firmasıyız

İzmir Ticaret Odası’na kayıtlı 600
dolayında taşımacı meslektaşının
bulunduğunu belirten İrfan Görkemli,
“İzmir’de bu alanda en önde gelen,
profili oluşturan şirket sayısı ise 15’i
geçmiyor. Biz şu anda tahminim 5-6
veya en fazla 7’inci sırada yer alıyoruz.
Bu sırayı hem elde edilen ciro
hemdeözmal araç büyüklüğü ve belli
standartlar açısından söylüyorum.
Ama birinci olduğumuz alan okul
taşımacılığı. Bunu net şekilde ifade
edebilirim. Meslektaşlarımda,
“İzmir’de okul taşımacılığını en iyi
yapan şirket Şahinler Turizm”
diyorlar.  

Okul taşımacılığına
getirilen düzenlemeleri
destekliyorum 

Okul taşımacılığı alanına getirilen
düzenlemelere destek verdiğini de
belirten İrfan Görkemli, “Araçlarda
çocuk unutulması ile ilgili İzmir’de
sonrasında yaşanan üzücü olaylar
sonrasında güvenlik anlamında yeni
düzenlemeler getirildi. Biz 19 yıldır bu
alanda faaliyet gösteriyoruz.
Temelimiz de okul taşımacılığı. Bu işte
başladık. Bu konuda ekipsel anlamda
tecrübeleşmiş belli bir dinamik yapıya
sahibiz. Şimdi yıllardır da bu tezi
savunan bir yapıya da sahibiz. Biz
okul taşımacılığının ayrıcalıklı 

profesyonel ekiplerle yapılması ı
gerektiğini dile getiriyoruz. Bunu sık
sık yetkili makamlara da iletiyoruz. Biz
uluslararası bir okulun da taşımasını
yapıyoruz. Bu okulda 38 ülkeden
çocuğumuz var.  Biz bu okulda hizmet
veren araçlarımızın araç takip sistem
GPS sistemlerini emniyetin de takip
etmesi için şifrelerini verdik. Buradaki
amacımız bu çocuklara daha güvenli
bir hizmet sunabilmek. Biz üstümüze
düşeni yapıyoruz. Güvenlik
donanımları ile ilgili şoför denetimleri
ile ilgili bütün çalışmalarımızı

yapıyoruz. Sahada sürekli denetimler
gerçekleştiriyoruz. Yeni yönetmelikle
getirilen düzenlemeleri de
destekliyorum. Güvenliğin artmasına
yönelik hiçbir çalışmanın boşa
gideceğine inanmıyorum. Burada
dikkat edilmesi gereken nokta, bu
yatırımların yapılması kadar kullanım
süreci ve bunu kontrol eden bir
yapının da olması gerekliliği. Yoksa
sadece bu sistemler yeterli olmuyor.
Bizim araçlarımızın tamamında araç
takip sistemi var. Maliyetten öte can
çok aha önemli. Riskleri en aza
indirmek zorundayız” dedi. 

İş güvenliğine çok önem
veriyoruz 

“Okul taşımacılığı yapacak
personelimizi çok sıkı elekten
geçirerek, özel olarak seçiyor ve çok
ciddi bir eğitim sürecinin ardından
faaliyete başlamasına müsaade
ediyoruz, diyen İrfan Görkemli, “Bu
konuda; Türkiye’nin en iyi
Danışmanlarından olduğuna
inandığımız, İRİS EGE İş Güvenliği ile
GEMİCİ tehlikeli Madde Danışmanlık
Firmasının sahibi ve İş Güvenliği
Duayeni Volkan GEMİCİ’den
danışmanlık hizmeti almaktayız.
Danışman Firmamız, hem
şoförlerimizin, hem de rehber
personelimizin öncelikle fiziki
uygunluğuna bakıyor. Göz muayenesi,

madde bağımlılığı testi, kalp
yetmezliği, işitme testleri ve şeker
kontrolleri yapılıyor. Ardından, aday
personelimiz, uzun bir eğitim
sürecinden geçiriliyor. Personelin,
bedenen ve mental olarak uygunluğu
sağlandıktan sonra hizmet vermeye
başlıyor. Biz iş güvenliğine çok önem
veriyoruz, çünkü biz, iş güvenliği
konusunda yaptığımız bu disiplinli
çalışmalarla, aslında, taşıdığımız
çocuklarımızın, çalışanlarımızın,
insanlarımızın güvenliklerini teminat
altına aldığımızın farkındayız. Bu
nedenle bu konuya çok ciddi bir
yatırım yapıyoruz” dedi. 

Meslektaşımın tavsiyesi
ile bu işe girdik

1999 yılında bir arkadaşının
tavsiyesi ile taşımacılık işine adım
attığını belirten İrfan Görkemli, “ Bu
işe girmemize bir meslektaşımız vesile
oldu. Bizde simülasyonunu ve alt
çalışmasını yaptık. Ben de bir arayış
içindeydim. Kendi kültür ve
değerlerime de uygun bir sektör
olduğunu düşündüm ve sektöre
girdik. Taşımacılık alanı dışında 5
yıldır inşaat sektöründe varız.  Aynı
ciroları elde ediyoruz. Ama beni mutlu
eden taşımacılık sektörü. Daha fazla
insana istihdam imkanı yaratmak
beni mutlu ediyor” dedi. ■

Filolarında 200’e yakın araç
bulunduğunu belirten İrfan
Görkemli, “Filomuzda 50’nin
üzerinde özmal var. VİP turizm.
Personel ve öğrenci taşımacılığı
alanında faaliyet gösteriyoruz.
Filomuzun yüzde 99’unu Sprinter
ve Vito araçlar oluşturuyor. Büyük
otobüs yok ama 27’lik midibus
araçlarımızda var ” dedi

Kriz döneminde de
büyümeyi başardık

İrfan Görkemli, İstanbul-İzmir
Otoyolu’nun hizmete
girmesinin de turizmin
gelişmesinde ve talebin
artmasında çok büyük katkı
sağlayacağını söylüyor.  Hem
seyahatler artacak, hem de yol
güvenliği anlamında bu otoyol
sektöre katkı sağlayacak. 

İrfan Görkemli, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirmiş.
Eşi de aynı şirketin genel müdürlüğünü yapıyor. İrfan Görkemli,
eşinin çok başarılı bir yönetici olduğunu ve işinde çok başarılı
olduğu için bu görevde olduğunu söylüyor.    

■ Cumhur ARAL / İZMİR

Toplumlar, bireyler tarafından oluşur. Bireylerin
ihtiyaçları, sonuç olarak toplumun ihtiyaçlarını
belirler. Dünyada mevsimlerin değişmesi misali

yaşanılan dönemin gereği, ihtiyaçlarda dönemsel
değişiklikler gösterebilir.  Hatta yöre, yaş gurubu,
kültür ve gelir seviyesi gibi farklılıklar bile olsa
insanların temel ihtiyaçları benzerdir. Bunların başında
gelen yeme, içme ve barınma ve dinlenme ihtiyacı
değişmez. 

Günümüz hızlı temposundan bunalan insanlar
için hafta sonu veya yılın belirli dönemlerinde farklı
ortamlar ve eylemler için tatil yapma ihtiyacı da temel
ihtiyaçlar arasında sayılmalıdır. 

Tüm dünyada yadsınmayacak bir büyüklüğe
ulaşmış bu tatil yapma düşüncesi Turizm olarak
adlandırılır. Turizm olgusu dünyada o denli önem
kazanmıştır ki; pek çok ülke gelirinin büyük bir
bölümünü bu sektörden elde eder hale gelmiştir.

Yaz turizmi, kış turizmi derken, hac turizmi,
kültür turizmi, kongre turizmi gibi pek çok alanda
ihtisaslaşma isteyen çeşitlenmeler oluşmuştur.
Ülkemiz bu alanda pek çok çeşidi ile büyük bir
potansiyele sahip şanslı ülkelerdendir. Turizme verilen
önemin gereği olarak bu alan bakanlık düzeyinde
organize edilmektedir. 

Siyasal ve ekonomik koşullardan etkilenmeler
olsa da ülkemizin turizm potansiyeli bu alanda
yapılan yatırımlar, istihdam edilen personel sayısı ve
dolaylı ve direkt olarak bu alanda faaliyet gösteren
işletmelerin sayısı oldukça fazladır.

Turizmin farklı yöreler ve farklı eylemler içermesi
tanımından yola çıkıldığında, mutlaka bir yer
değiştirme söz konusudur. Bu ise hava, deniz ve
karayoluyla; çoğunlukla da bu üç unsurun
entegrasyonuile mümkün olmaktadır.

İç ve dış turizm olarak iki ana başlık altında
toplanan bu faaliyetlerde, karayolu yolcu taşımacılığı
önemli bir yer almaktadır. Ülkemize yurt dışından
gelen turistlerin konaklayacağı yerlere ve yörelere
ulaşımı karayoluyla yapılır. Turizmin artması
sonucunda karayolu taşımacılığının içerisinde turizm
taşımacılığı başlığında ayrı bir ihtisas alanı oluşmuştur.
Karayolu yolcu taşımacılığı kanununda, şehirlerarası
yolcu taşımacılığı ile turizm taşımacıları ayrılmıştır. Bu
firmalar, kayıt altına alınırken D1, D2 ve D4 gibi farklı
belge sınıflarıyla tasnif edilmiştir. 

Tarifeli karayolu yolcu taşımacılığından farklı
beklentileri karşılamak için oluşan ve her geçen gün
daha da gelişen bu ihtisas alanında da araç
seçiminden tutun da araçların iç dizayn yapıları,
personel kıyafet ve davranışlarından, ikramlara kadar
farklılıklar görülmektedir. Münhasıran bu alanda
faaliyet gösteren firmalarda bile ilgi alanlarına göre
farklılıklar olduğu; şirketlerin içerisinde VIP taşımacılık
ve transfer taşımacılığı yapan departmanlar oluştuğu
gözlenmektedir.

Önümüzdeki günlerde çok daha hızlanacağına
emin olduğumuz bu sektörde sezon öncesi bir
hareketlenme görülüyor. Geçtiğimiz yıl bölgede
yaşanan siyasi durumlarından oldukça etkilenen
taşımacılar bu yıl içinde yaralarını sarmayı hedefliyor.
Şu ana kadarki izlenimler, geçen yıla nazaran çok
daha iyi bir potansiyelin oluşacağını gösteriyor.

Taşımacılar, her yaşadıkları olaydan ders
çıkarmayı bilen ve bunun tekrarı olmaması için tedbir
alan, sürekli değişim ve gelişim gösteren insanlardır.
Turizmin önemini gereği sadece araç yatırımı ile
yetinmeyerek, tüm kadrolarının da sürekli değişim ve
gelişime adaptasyonu için eğitime önem verirler.

Çevremdeki taşımacıların son zamanda çok
önem kazanan iş güvenliği ve işçi sağlığı konusuna
zorunluluktan öte bir önem verdiklerine bizzat şahit
oluyorum. Bölgemizde önemli bir sivil toplum örgütü
haline gelen İZTAD ve EGETURDER yöneticilerinin
bu alandaki aktif girişimlerini hayranlıkla izliyorum.
Konunun hâkimi insanlar ile bir araya gelerek önce
bilgilenme ve sonrasında bilgilendirme ve eğitim
programları planlamalarının yanı sıra her biri kendi
şirketlerinde bu konuyu önemsiyor ve ciddi olarak
uygulamaya alıyor. Bu yaklaşım sonucu bu alanda
sorunlara hâkim, çözümlemelerüretebilecek
deneyime sahip kişiler ile birlikte öncü çalışmalar
yapıyorlar. 

İş güvenliği konusunda ciddi yaklaşımlar,
taşıdığımız insanların güvenlik ve konforları için
yapılan bir yatırımdır. ■
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İZTAD Başkanı Özer
Bür, Ulaştırma
Bakanlığı’nın hayata
geçirmek için çalışma
yürüttüğü elektronik
takip ve denetleme
sisteminin verimlilik ve
güvenlik açısından bir
an önce devreye
alınması gerektiğini
açıkladı. 

Taşıma Dünyası’na özel
açıklamalarda bulunan İzmir
Toplu Taşımacılık ve Servis

Hizmetleri Derneği Başkanı Özer
Bür, Ulaştırma Bakanlığı’nın, sektöre
çok büyük katkı sağlayacak
elektronik takip ve denetleme
sistemini (U-ETDS)hayata geçirmek
için çalıştığını belirtti. Özer Bür “Bu
sistem 2019 yılına bırakılmadan
ivedilikle hayata geçirilmesi
gerektiğine inanıyorum. Bu sistemle
taşımacılar olarak artık verileri
gerçek ve anlık olarak görme imkanı
olacak. Ayrıca bu işin takip edilmesi
sağlanarak, belgesiz şekilde
yapılmasının da önüne geçilmiş
olacak” dedi. 

Rekabeti acıyarak yapın
İçişleri Bakanlığı’nın otobüs

kazalarının önlenmesine yönelik, 1
Mart’ta Ankara’da düzenlediği
toplantıya da katıldığını belirten Bür,
“Orada, taşımacılar acımasız rekabet
ortamının getirdiği ağır şartlar
nedeniyle kazançların çok
düştüğünü, kaptanlara iyi ücret
veremediklerini ifade ettiler. İçişleri
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın
Mehmet Ersoy da, “Bizlere
‘aranızdaki acımasız rekabeti biraz
bırakın, birbirinize acıyarak rekabet
yapın ve çalışanlarınıza daha iyi
ücret koşulları oluşturun’
tavsiyesinde bulundu. Taşımacılar
olarak, kendimize verdiğimiz zararı

itiraf ettik.
Olumsuzlukların
en büyük nedeni
ve sorumluluğu
da bize ait.
Çalışanlara daha
iyi koşullar
sunulmamasında
en büyük suç
yine firmaların.
Kendi içimizde
daha verimli
çalışma biçimi
oluşturmalıyız.
Böylece
çalışanlarımızın
da hem maaş
hem de iş
süreçlerini daha
iyi hale
getirebiliriz.
Sektörümüz artık
iyi kaptan
bulmakta
zorlanıyor, çünkü
bu insanlara iyi
maaşlar
verilmiyor ve
çalışma koşulları
iyileştirilmiyor”
dedi. 

Kiralık araçlara
sınırlama

Sektördeki acımasız rekabet
ortamının son bulmasını sağlayacak
en önemli unsurun da kiralık
araçlarla çalışmaya getirilecek
kısıtlama olduğuna değinen Özer
Bür, “Şehirlerarası firmalar acımasız
rekabete değinirken, bunun
kaynağını dile getirmediler. D1
belgeli firmalarda,özmal kiralık
oranı, yeni Yönetmelikle 1/3 oldu.
Öncesinde 1/2 idi. Artmasını
istediler. Bakanlıkta 1/3 yaptı. Ancak
yıllarca bireysel otobüsçüler
sayesinde yaptıkları acımasız
rekabetin sektöre verdiği zararı
görmezden geldiler. Sonuçta bireysel
otobüsçülerin de çoğu sektörden
çekildi. Şimdi bu oran 1/3 oldu, ama
bence şehirlerarasında 1/1 olmalı bu
yapı. Bunu dışarıdan turizm
taşımacısı olarak söylemiyorum,
benimde Didim Seyahat’te çalışan
aracım var. Bugün turizm taşımacığı

alanında bu oran 1’e yarım şeklinde
ve bence de çok doğru bir yapı.
Ayrıca şehirlerarasının 2+1 koltuk
sistemine yönelmesi de araçların
kapasitesini yüzde 20 düşürdü” dedi. 

2017 İzmirli açısından
iyiydi 

İzmirli turizm taşımacılar
açısından 2017’nin çok kötü
geçmediğine değinen Özer Bür,
“İstanbullu turizm taşımacıları, turist
sayısındaki azalmadan çok etkilendi.
Ancak biz İzmir’de iç turizme
yöneldiğimiz için yabancı ülkelerden
gelen turist sayısındaki azalma bizi
çok fazla etkilemedi; güzel geçti
diyebilirim. 2017,bizim için çok kötü
değildi. İzmir’de bireysel
otobüsçülerin bir kısmı sektörden
çekildi” dedi. 

Beklentilerimiz olumlu 
Acentelerden aldıkları veriler

ışığında 2018 için olumlu beklentiler
olduğunu dile getiren İZTAD Başkanı
Özer Bür, “İç turizmdeki talep

2017’ninbiraz üzerinde görünüyor.
‘Geçen yılı aratmayacak’ şekilde bir
bilgi var. Bizim araçlarımız geçen yıl
yüzde 90 oranında doluydu. Mart
15’ten 29 Ekim’e kadar doluluk
oranımız yüzde 90’dı” dedi. 

İstanbul-İzmir otoyolu
bayram olacak

Yapımı süren İstanbul-İzmir
Otoyolu’nun hizmete girmesinin
seyahatlerin çok yüksek düzeyde
artmasına katkı sağlayacağına dikkat
çeken Özer Bür, “Hem sektörümüz
hem vatandaş için adeta bir bayram
olacak. Turizme katkısı, inanılmaz
bir düzeyde olacak. Hafta sonlarında
Ege’ye akın olacak. Ben hafta içinde
uçakla İzmir’e döndüm. Ekrana
baktım. İzmir’den İstanbul’a 16 uçak
vardı.Otoyol açıldığında bu uçak
seferleri böyle olmayacak.  Birçok
insan ya otobüsle ya da kendi
aracıyla ulaşımını sağlayacak. Ama
otobüsle ulaşımın payı bu hatta çok
artacak” dedi. ■

“Sektörümüzde iş güvenliğinin
artırılmasına dönük de çok ciddi
çalışmalarımız var” diyen Başkan Özer
Bür,  “İZTAD olarak bu konuda bir
standart sağlamak için çalışıyoruz.
Hedefimiz, İzmir Taşımacılarının tüm
Türkiye’ye örnek olmasıdır. Şu ana
kadar yaptığımız çalışmalarla da bu
noktaya ulaşmak üzere olduğumuzu
açıklıkla söyleyebilirim. Bu konuda;
Türkiye’nin en iyilerinden, İRİS EGE İş
Güvenliği  ve GEMİCİ tehlikeli Madde
Danışmanlık Firmasının sahibi, İş
Güvenliği Duayeni Volkan GEMİCİ’den
danışmanlık hizmeti alıyoruz.

Danışman Firmamız her ay
Derneğimiz konferans salonunda,
şoförlere ve taşımacılık çalışanlarına
yönelik genel katılıma açık eğitimler
vermekteler. 

Bu eğitimlerde; ( İlk yardım, Yangın,
Acil Durumlarda yapılması gerekenler,
Etkili İletişim, Stresle başa çıkma
teknikleri)  ve benzeri konular
işlenmekte, taşımacılık sektörü
çalışanlarının farkındalıklarının
artırılması sağlanıyor.

Dernek olarak bu konuda üstlenmiş
olduğumuz misyonun öneminin
farkındayız ve bunun gerekliliklerini
yerine getirmek için de var gücümüzle
çalışmaktayız” dedi.

U-ETDS bir an önce devreye alınmalı
İZTAD Başkanı Özer Bür’ün çağrısı:

Filomuzu 
koruduk 

İZTAD Başkanı Özer Bür, Özikizler
Turizm Seyahat’in de sahibi. 2017
yılında firma olarak kapasitelerini
koruduklarını belirten Özer Bür,
“Firmamızın filosunda. 15’i otobüs30
araç var. Ayrıca servis taşımacılığı
alanında da 50 araçla hizmet veriyoruz.
Bu yıl filomuza yeni araç almasak bile,
araçlarımızı 2-3 yaş gençleştirdik.
Sınırımız zaten 4 yaş. Bu yıl için yeni
araç alım planımız yok, ancak 2019 ve
sonrasında yeni araç alımına yönelik
hedeflerimiz var.  Şu anda Balkan
turlarına çok büyük bir yoğunluk var.
Kış mevsiminde doluluk oranımız
yüzde 60’ın altına düşmüyor. Birde
Yunanistan’ın adalara seyahat için daha
kolay vize vermesi, bu tür seyahatleri
artıran bir etken” dedi.  

İş 
güvenliğinde

standartı
sağlamak 
istiyoruz■ Cumhur ARAL / İZMİR

Trak 
güvenliği

önceliğmizdir!

Araçlarımızı ve
personelimizi titizlikle

kontrol edelim.
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İTÜ ARI Teknokent'te 6 Mart
Salı günü düzenlenen
“Ulaştırma Platformu: Panel ve
Ödül Töreni” etkinliğinde,
sektörün duayen ismi Necip
Kartal’a Sektör Yaşam Boyu
Onur Ödülü sunuldu. Etkinlikte
2017 yılının kaptanı ve ayın
kaptanlarına ödülleri de verildi.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”
Başarılı Kurum Ödülü İlkem
Turizm'in,“Akıllı Ulaşım
Sistemleri” Başarılı Kurum
Ödülü Denizli Büyükşehir
Belediyesi'nin oldu. Etkinlik
kapsamında Ulaştırmada Lider
Kadınlar Zirvesi paneli de
yapıldı. 

Necip Kartal’a ödül
Karayolu yolcu taşımacılığının

duayen isimlerinden Van Gölü Turizm
Yönetim Kurulu Başkanı Necip

Kartal’a Sektör Yaşam Boyu Onur
Ödülü sunuldu.  

Kaptanlar Kulübü’nün 6 Mart Salı
günü İTÜ Arı Teknokent’te organize
ettiği Ulaştırma Platformu: Panel ve
Ödül Töreni'nde duayen isim Necip
Kartal’a Sektör Yaşam Boyu Onur
Ödülü TOBB Sektör Meclisi Başkanı
Mustafa Yıldırım, TTDER Başkanı
Sümer Yığcı, TOFED Başkanı Birol
Özcan, IPRU Başkanı Fatih Tamay,
TOF Başkan Yardımcısı İbrahim
Arttırdı Mercedes-Benz Türk İcra
Kurulu Başkanı Süer Sülün, TOSEV
Başkanı ve Has Otomotiv Yönetim
Kurulu Başkanı Latif Karaali,
Kaptanlar Kulübü Koordinatörleri
Yardımcı Doç. Dr. Kemal Karayormuk
ve Ekrem Özcan tarafından sunuldu. 

Doğum gününde aldı 
Sektörün duayen ismi Necip

Kartal, doğum gününde ödül almanın
mutluluğunu da yaşadı. Necip Kartal,
törende yaptığı konuşmada, “Bugün
burada olan herkese saygılar
sunuyorum, ayrı ayrı kucaklıyorum.
Sayın Süer Sülün’e çok çok teşekkür

ediyorum. Bugün benim ayrıca
doğum günüm. 75 bitti, 76’dan gün
alıyorum. 26 yaşında bu işe başladım.
Ne günleri yaşadık. Hepinize teşekkür
ediyorum” dedi.

Ödül doğru adrese gitti 
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu

Başkanı Süer Sülün, “Ödülü veren
arkadaşları tebrik ediyorum. Çünkü

ödül doğru adresi gitti. Sayın Necip
Kartal 50 yıldır sektörün içinde. Ben 30
yılını biliyorum. Ben de 30 yıldır
Mercedes-Benz Türk’te görev
yapıyorum. Necip abi, sadece gönlünü
değil, ruhunu da bu sektöre verdi, hep
örnek oldu. Sektör adına Necip abiyi
kutluyorum ve tebrik ediyorum” dedi.

Doğunun yıldızı 
TOFED Başkan Bir ol Özcan:

“Kendisi Van’dan İstanbul’a seferleri
başlatan ilk otobüsçüdür. Birçok ödüle
layıktır, dostumuzdur, abimizdir.”  

Bir denge insanı 
TOBB Sektör Meclisi Başkanı

Mustafa Yıldırım: “Anadolu’nun
yetiştirdiği sevgi dolu, nazik,
beyefendi, hoşgörülü bir insan. Bu
ödülü fazlasıyla hak ettiğine
inanıyorum.” 

Necip Kartal’ın sektöre
giriş öyküsü

TOSEV Başkanı ve Has Otomotiv
Yönetim Kurulu Başkanı Latif Karaali:

“Genç delikanlıyken bir otobüs alıyor.
Oto Şark hikayesi başlıyor. Özel hat
istiyorlar olmuyor, Van Gölü Turizmi
kuruyorlar. Allah Necip abiye uzun
ömürler versin.” 

Her zaman
kalbimizdesin

TTDER Başkanı Sümer Yığcı,
“Beyefendi, bizim her zaman
kalbimizdesiniz, başımızdasınız.
Bugün herkes senin için buraya geldi.” 

Saygınlığını hiç yitirmedi 
TOF Başkan Yardımcısı İbrahim

Arttırdı: “Necip abi, bugüne kadar
sektör içinde saygınlığını yitirmemiş
birisi. Sektör için hep iyi girişimlerde
bulundu. Tebrik ediyorum.”

Kocaman bir aileyiz
IPRU Başkanı Fatih Tamay:

“Otobüs sektörü kocaman bir aile.
Herkes birbirine çok saygılı. Bu vefa
duygusunu ortaya çıkarmaya yardımcı
olduğu için Kaptanlar Kulübü’ne
teşekkür ediyorum.”  ■

Denizli Büyükşehir Belediyesi ödül
kazandı

Akıllı Ulaşım Sistemleri Başarılı Kurum
Ödülü Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne
takdim edildi. 

Yılın kaptanı İETT’den Ramazan
Çakır 

İETT'den Ramazan Çakır, 2017 Yılın
Kaptan Şoförü ödülünü kazandı. 

Sektörün duayen ismi Necip Kartal’a
Yaşam Boyu Onur Ödülü 

Ulaştırmada Lider Kadınlar Zirvesi
Etkinlik kapsamında Best Van Turizm

Yönetim Kurulu Üyesi İrem Bayram’ın
moderatörlüğünde iki oturumlu
Ulaştırmada Lider Kadınlar Zirvesi yapıldı. 

İlk oturumda Mercedes-Benz Türk
Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi
Kısım Müdürü Gamze Şulen, Shell Ticari
Yağlar Satış Direktörü Evren Diker Arın,
Renault Mais Pazarlama Direktörü Talin
Yıldız konuşmacı olarak yer aldı. İkinci
oturumda ise Fiat İş Geliştirme Müdürü
Hande Aytaç, Temsa Stok Planlama
Müdürü Ümit Sönmez ve İETT Strateji
Planlama Müdürü Nimet Tanyeli
konuşmacıydı. Çukur&Yılmaz Hukuk
Bürosu Tepe Yöneticisi Özlem Kurt
Karayürek, oldukça ilgi gören “Kişisel
Verilerin Korunması” ile ilgili bilgi ve
deneyimlerini paylaştı.

Başarılı firma: İlkem Turizm 
'Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini

Destekliyoruz' mottolu projede, başarılı
firma ödülü İlkem Turizm'e verildi. Kadın
çalışan istihdamı ve toplumsal cinsiyet
eşitliğine yönelik projelerinden dolayı,
başarılı firma ödülü İlkem Turizm Yönetim
Kurulu Başkanı Sn Ali Bayraktaroğlu’na
takdim edildi. Bayraktaroğlu, ödülü, TOBB
Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım,
TOFED Başkan Yardımcısı ve Best Van
Yönetim Kurulu Başkanı İrem Bayram,
Özkaymak Tepe Yöneticisi Nurhayat
Özkaymak, Ulaştırma Platformu
Koordinatörleri Kemal Karayormuk ve
Ekrem Özcan'ın elinden aldı.

Anadolu Isuzu Turizm Ayın Kaptan
Şoförü Ödülü: 

Özaltın Turizm-Canip Gülmez, Adana
Transfer-Uğurcan Demirsap, Üreden
Turizm-Emre Oktay. 

Servis Ayın Kaptan Şoförü Ödülü: 
Değirmenci Birlik-Hakan Alpek, Nergiz

Turizm-Yüksel Yükselen, Altur-Semih
Şeyde. 

Temsa Kentiçi Ayın Kaptan Şoförü
Ödülü: 

İETT-Yekta Altun, İETT-Murat Polat,
Kocaeli Ulaşım Park-Hayrettin Şahin.

Hankook Şehirlerarası Ayın Kaptan
Şoförü Ödülü: 

Lüks Batman-Mehmet Raşit Yaşar, Süha
Turizm-Selim Gökdemir, Kamil Koç-
İbrahim Larçin. 

Kaptan Şoförlere
Ödül

Mercedes-Benz Türk, 

Otomotiv sektöründe kadın gücüne inanıyor 

Otomotiv sektöründe kadın istihdamına önem veren
ve bu konuda öncü şirketlerden biri olan Mercedes-
Benz Türk, her geçen gün artan kadın çalışan

sayısında cinsiyet eşitliğine dayalı kurum kültürü yaratma
hedefine doğru çalışmalarını sürdürüyor.

Mercedes-Benz Türk’ün 2018 yılında beyaz yaka kadın
çalışan oranı yüzde 34’e ulaştı. Ayrıca şirketin üst yönetim
kadrolarında çalışan kadın sayısı son 10 yılda 6 kat arttı ve
2018 yılında yüzde 22 seviyesine çıktı.

Mercedes-Benz Türk’te doğum sonrası süt izni, şirket
içinde özel olarak oluşturulan emzirme odaları, çocuk
bakımı desteği gibi kadın çalışanlara yönelik uygulamalar

bulunuyor. Kadın çalışan sayısı, kadın çalışanların
sendikalaşma oranı, eşit ücret olanakları ve terfi süreçleri ile
çalışma hayatında cinsiyet eşitliğini teşvik etmesiyle
Mercedes-Benz Türk, 2017 yılında Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından
her yıl verilen “Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Ödülü”nün sahibi oldu.

Mercedes-Benz Türk, kadınlara sosyal ve ekonomik
hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle ÇYDD ile birlikte 14
yıldır sürdürdüğü “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi
çerçevesinde hali hazırda 200’ü üniversite öğrencisi olmak
üzere 1.200 “Yıldız Kız” burs alarak eğitimine devam ediyor. ■
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Otomotiv sektörümüzün 12 yıldır üst üste
ihracat şampiyonu olduğunu her fırsatta
dile getiririm. Önemli bir başarıdır, takdire

şayandır. İhracatta ülkemizin amiral gemisidir
otomotiv sektörümüz. Bir diğer yandan, özellikle
yan sanayimizin çift haneli ihracat artışı da bir o
kadar önemli bir gelişmedir, konu açıldıkça
gündeme getirir, bunda emeği olanlara
tebriklerimizi iletiriz. Peki, özellikle yan
sanayimizin bu ihracat artış trendi sürdürülebilir
midir? Sürdürülebilir kılmak için neler yapmalıyız?
Bu sorulara cevap verirken bazı gerçekleri,
gelişmeleri de masaya yatırmamız gerekiyor.
Örneğin, şu an bizim yan sanayimizin özellikle
Avrupa’da ağırlığını koyduğu pazar hangisi? Fosil
yakıtlı araçlar pazarı. Bir diğer deyişle, benzin-
dizel yakıtlı araçlar pazarı. Bu pazar büyüyor mu
ya da gelecekte sürekli bir büyüme mi gösterecek?
Cevap çok net: Hayır! İşte Almanya açıkladı, 2030
ve sonrasında benzin-dizel yakıtlı araçların üretimi
durdurulacak. Küresel ısınma, hava kirliliği,
gelecek nesillere bize emanet edilen dünyaya
yakın bir dünyayı teslim etmek gibi konular
ışığında, fosil yakıtlı araçların üretimine son
verilmesi planlanıyor. Sırada Norveç, Finlandiya,
İsveç gibi ülkeler var. Pazar nereye kayıyor?
Elektrikli araçlara... Yıl bazında artan adetler de
bunu gösteriyor. Geçen seneki tahminler, 2020’de
6 milyon adede ulaşılacağını gösterirken, bazı
ülkelerin radikal hedefleri sayesinde 10 milyonu
geçeceği öngörülüyor. Bu artışı hızlandıran en
büyük kalem, lityum-ion batarya maliyetlerindeki
düşüş. 2015 değerlerine göre şimdiden yarı yarıya
azalmış olduğunu, hatta 2011’e göre neredeyse
üçte bir değerlere inmiş olduğunu görüyoruz. İşte,
yukarıda yan sanayimiz için sorduğumuz soruları
şu şekilde revize ederek tekrar soralım? Yan
sanayimiz, birkaç yıldır gösterdiği ihracat artışını,
elektrikli araç pazarında da gösterebilecek mi?
Bunun cevabını dönüşüm gerçekleştiğinde daha
iyi görecek olsak da; cevabın evet olması için
bugünden yapmamız gereken aksiyonlar var.
Burada devletin teşviklerini de iyi kullanarak, yan
sanayimizin ve yatırımcılarımızın bu değişime
adapte olacak şekilde, gerek insan kaynağı gerek
altyapı gerek vizyon gerek kaynakların verimli
kullanımı adına firmalar, kurumlar arası sinerji
konularında adımlar atmalıyız. Mevcut yan sanayi
firmalarımızın dönüşümünü sağlarken, yeni
teknoloji tabanlı girişimcilerimize de kucak
açmalı, onların gelişimine önayak olmalıyız.

Babayiğitlerimize Destek 
Yan sanayimizde ileri araç teknolojilerine

yönelik yatırım, gelişim sağlamaya yönelik
atacağımız her adım, yerli otomobil için kollarını
sıvayan babayiğitlerimize de destek olmak
anlamına gelecektir. Yan sanayimiz bünyesinde
geliştireceğimiz ileri araç teknoloji komponentler,
yazılımlar, sistemler; babayiğitlerimizin ithal
kalemlerini yerlileştirmeye olanak kılacak,
maliyetlerinde azalma sağlayacak ve daha da
önemlisi eğer bu komponentler, yazılımlar ve
sistemlerde pazarda bir yenilik sağlayabilirsek,
babayiğitlerimizin rekabette elini güçlendirecektir.
İşte bir ülkenin kaynaklarını iyi kullanarak,
dönüşen pazarda lider rol almasını sağlayacak en
önemli adım da bu olacaktır. Yan sanayisinde, ileri
araç teknolojileri barındıran kendi komponent,
yazılım ve sistemlerini, muadilleriyle rekabet
edebilir kalite ve maliyette üretebilmesi.. Bunu
sağlayabilecek en önemli kaynakların başında
üniversitelerimiz ve teknokentlerimiz geliyor.
Gerek akademik bilginin sanayiye aktarılması,
gerek ihtiyaç duyulan insan kaynağının sunulması
açından üniversitelerimiz ve teknokentlerimiz çok
çok kıymetli... Bunu sağlayabilecek
üniversitelerimiz de teknokentlerimiz de, güçlü
yan sanayimiz de var. O zaman, şimdi sıra helva
yapmada. ■

Kitap isteme adresi:
Doğrudan almak için: 
İstanbul Otogarı, TOFED merkezinden

Kargo ile:
Türkiye Otobüsçüler Sosyal Dayanışma

ve Eğitim Vakfı'na en az 100.-TL bağış
yapılarak Kargo ile verilen isim adına adrese
gönderiliyor.

TOSEV Vakfı 
Iban No: TR34 0006 4000 0011 2150 1992 70

Otokar, Ürdün'ün başkenti
Amman Belediyesi'nin açtığı
100 adetlik otobüs ihalesi
kapsamında 40 adet Kent, 60
adet Doruk otobüsü, bu yıl
Ammanlılara hizmet etmeye
başlayacak.

Otokar, ihracatta hız kesmiyor.
Kısa süre önce Bükreş
Belediyesi'nin açtığı 400

adetlik otobüs ihalesini kazanarak
Türkiye'nin tek kalemde alınan en
büyük otobüs ihracatına imza
atmaya hazırlanan Otokar,
Ürdün’deki otobüs ihalesini de
kazandı. Otokar, Ürdün'ün başkenti
Amman Belediyesi'nin açtığı 100
adetlik otobüs ihalesi kapsamında
40 adet Kent, 60 adet Doruk
otobüsü, bu yıl Ammanlılara hizmet
etmeye başlayacak.

Otokar, ürettiği otobüslerle
Türkiye dahil 50 ülkede toplu
ulaşıma nefes aldırmaya devam
ediyor. Sektörde 55 yıllık deneyimi
ile ürettiği araçlarla kullanılan
ülkelerde tasarımı, ergonomisi,
teknolojisi ile büyük beğeni
toplayan Otokar, Ürdün'ün
başkenti Amman Belediyesi'nin
açtığı 100 adet otobüs alımına
ilişkin toplu taşıma ihalesini
kazandı. Kısa süre önce Bükreş

Belediyesi'nin açtığı 400 adetlik
otobüs ihalesini de kazanan Otokar,
40 adet Kent, 60 adet Doruk’tan
oluşan 100 otobüsü bu yıl içinde
Amman Belediyesi'ne teslim
edecek.

Bu yıl teslim 
Amman'ın artan toplu taşıma

ihracatını karşılamak üzere
başlattığı dönüşüm çalışmaları
neticesinde açılan ihalenin Ürdünlü
Manaseer Group'un bağlı şirketi ve

Otokar Ürdün distribütörü Al Adyat
Al Sareeah Letejaret Al Aleyat Co
aracılığıyla alındığını belirten
Otokar Genel Müdürü Serdar
Görgüç, "Kullanıcılarımızı odak
noktamıza alarak ihtiyaç ve
beklentilere uygun ürettiğimiz
otobüslerimiz yurtdışında takdir
görmeye devam ediyor. Bükreş
Belediyesi'nin ardından Amman
Belediyesi'nin de Otokar'ı tercih
etmesinden büyük bir onur ve
mutluluk duyduk. Türkiye'nin lider
otobüs üreticisi olarak 4 milyon
nüfusa sahip Amman'ın toplu
taşımasını rahatlatacak, modern,
çevreci araçlarımızı bu yıl teslim
edeceğiz. Anlaşmanın her iki taraf
ve Ammanlılar için hayırlı olmasını
dilerim" dedi.

Bölgenin en iyi filosu 
Enerji, çevre, altyapı ve toplu

taşıma alanında önemli bir
dönüşüm yaşayan Amman'ın
hayata geçirdiği proje kapsamında
genç, yaşlı ve engellilerin daha
rahat, güvenli, konforlu ve çevre
dostu araçlarla seyahat edeceklerini
belirten Amman Belediye Başkanı
Yousef Shawarbeh; "Tüm büyük
şehirlerde olduğu gibi ülkemizde de
var olan yoğun trafiğin önüne
geçmek, vatandaşlarımıza daha iyi
bir hizmet vermek için farklı
büyüklüklerde 100 adet otobüs
alımı yaptık. Bu yıl içinde
vatandaşlarımızın hizmetine
sunacağımız 100 adet yeni
otobüslerimiz ile bölgenin en iyi
filosuna kavuşacağız. Dönüşüm
çalışmaları kapsamında
otobüslerimiz içerisinde elektronik
ödeme sistemi gibi yüksek
standartlar olacak. Çevre dostu
ulaşım sistemimizin haricinde alt
yapı ve kaldırım iyileştirme
projelerine hız vereceğiz"
açıklamasını yaptı.

5 bin otobüs satışı  
Ürettiği araçlarda sunduğu

konfor, teknoloji, gücü ve düşük

Mercedes-Benz Türk, 1986
yılında kurulan Aksaray
Kamyon Fabrikası’nda 250

bininci kamyonunu üretti. Mercedes-
Benz Türk Aksaray Kamyon
Fabrikası’nda düzenlenen banttan
iniş törenine; Mercedes-Benz Türk
İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün ve
Kamyon Üretimden Sorumlu İcra
Kurulu Üyesi Dr. Andreas Bachhofer
ev sahipliği yaparken, Almanya’dan
Mercedes-Benz Kamyon Grubu
Başkanı Stefan Buchner, Daimler
Kamyon Grubu Pazarlama ve Satış
Direktörü Till Oberwörder, Aksaray
Kamyon Fabrikası’nın da bağlı
bulunduğu Mercedes-Benz Kamyon
Grubu Üretimden Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyesi Gerald Jank katıldılar. 

Katılımcıların şahitliğinde 250
bininci üretim olan Mercedes-Benz
kamyon, Actros 1853 LS 4x2 modeli
İtalya’ya ihraç edilmek üzere banttan
indi ve yola çıktı. 2017 yılında
kamyon ihracatını bir önceki yıla
oranla yüzde 38 oranında artıran
fabrika, önümüzdeki yıllarda
ihracatını daha da artırmayı

hedefliyor.  
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu

Başkanı Süer Sülün, “Şirketimizin
yarım asrı aşkın süredir gösterdiği
üstün performansı, başarılarla dolu
tarihi ve kaliteli üretim geleneğimiz

ile gurur duyuyoruz. 1986 yılında
faaliyete geçerek bölgede çok önemli
bir değer yarattığımız Aksaray
Fabrikamız pek çok ilke, başarıya ve
rekora imza attı. Mercedes-Benz’in
uzun yıllardır aralıksız Türkiye

kamyon pazarının lideri olmasında
çok büyük önemi olan Aksaray
Fabrikası’nın başarı hikâyesini,
değerli çalışanlarımızın yüksek
motivasyonu ile sürdüreceğimizden
eminim” dedi. ■

Mercedes-Benz Türk’te tarihi an

250.000’inci kamyon banttan indi

60 Doruk, 40 Kent hizmet verecek
işletme giderleri ile 50 ülkenin ilk tercihi olan
Otokar, 35 binden fazla otobüsü ile her gün
milyonlarca yolcu taşıyor. Türkiye dışına 5
bine yakın otobüs satışı yapan Otokar,
2017’de en çok otobüs satışını gerçekleştirdiği
ihracat pazarlarıyla Fransa, İtalya ve
İspanya'daki toplam araç parkını 2 bin 500
adede yükseltti. ■

Ürdün - Amman’a

Serdar
Görgü
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Ayder Turizm’e Tourismo 15
Mengerler Ankara tarafından Ayder

Turizm’e satışı gerçekleştirilen 1 adet
Tourismo 15 RHD, Eyüp Çatan’a teslim
edildi. Teslimat esnasında yeni
Tourismo’ların müşteri dostu yakıt
performansına ve yüksek ikinci el değerine
vurgu yapıldı. Eyüp Çatan, yeni
Tourismo’ların piyasa koşullarına göre
oldukça yüksek performans göstereceğine
inandıklarını ifade etti.

Sakarya VİB Tourismo ile büyüyor
Hassoy tarafından Sakarya VİB’e satışı

gerçekleştirilen 1 adet Tourismo 16 RHD
Sakarya VİB yetkililerine teslim edildi.
Sakarya VİB yetkilileri, filolarında bulunan
Mercedes-Benz marka otobüslerin sayısını
arttırmaktan duydukları mutluluğu dile
getirdiler. 

İstanbul Halk Otobüsü’ne Conecto
Mercedes-Benz Türk tarafından İstanbul

Halk Otobüsü’ne satışı gerçekleştirilen 1 adet
Conecto, Selahattin Eroğlu’na teslim edildi.
Müşteri, Conecto’yu düşük işletme maliyeti
ve yüksek performans özelliklerinden dolayı
tercih ettiklerini belirtti. Eroğlu, Mercedes-
Benz otobüslerinin değişmeyen kalitesinden
ve yolculara sağladığı yüksek konfor
düzeyinden duydukları memnuniyeti ifade etti. ■

Yeni Tourismo araçlarının satışları hız
kesmeden devam ediyor. Özkaymak
Turizm, Sakarya VIB, Isparta Petrol,

Ayder Turizm ve Sorkun Petrol’ün tercihi
Tourismo oldu. Mavi Yeşil Turizm filosuna
Travego 15 kattı. İstanbul Halk Otobüsü
şirketine de 1 Conecto teslimatı
gerçekleştirildi. 

17 Ocak’ta yenilenmiş iç dizaynı ve
gelişmiş özellikleriyle müşterilerinin
karşısına çıkan yeni Tourismo firmaların
filolarında yerini almaya devam ediyor.

Özkaymak Turizm’e Tourismo 16
Bayraktarlar Merkon tarafından

Özkaymak Turizm’e satışı gerçekleştirilen 1
adet Tourismo 16 RHD, bayii tarafından
Cemal Gülpınar, Fatih Demirer ve Orhan
Değmez’e teslim edildi. Özkaymak Turizm
yetkilileri, yeni Tourismo otobüslerinde

mevcut olan yeniliklerin kendilerini oldukça
etkilediklerini belirtti. 

Isparta Petrol’e 2 Tourismo
Hastalya tarafından Isparta Petrol’e

satışı gerçekleşen 2 adet Tourismo 16 RHD
2+1, Zeynel Çetin’e teslim edildi. Şubat
ayındaki satışlarıyla adından söz ettiren
yeni Tourismo araçlarının teslimatları Mart
ayında da devam etti.  Filolarında bulunan
Mercedes otobüs sayısını daha da arttıran
Isparta Petrol, yatırımlarına devam
edeceklerini belirtti. Teslimat sırasında,
yeni Tourismo araçlarını oldukça
beğendiklerini belirten yetkililer Mercedes
ile yapmış oldukları işbirliğini sürdürmek
istediklerini vurguladılar.

Mavi Yeşil Turizm’e Travego 15
Koluman İstanbul tarafından Mavi

Yeşil Turizm’e satışı gerçekleşen 1 adet

Travego 15 SHD, Mehmet Sadıkoğlu’na
teslim edildi. Mavi Yeşil Turizm, filosunu
Travego 15 ile güçlendirdi. Mavi Yeşil
Turizm yetkilileri, filolarında bulunan
Mercedes-Benz otobüslerinin yolcularına
yaşattığı konfordan ve sahip olduğu yüksek
ikinci el değerinden dolayı duydukları
memnuniyeti dile getirdiler.

Mercedes-Benz
Türk’ten 
6 Tourismo, 
1 Travego, 
1 Conecto teslimatı 

Sorkun Petrol’e 1 Tourismo 
Hastalya tarafından Sorkun Petrol’e

satışı gerçekleştirilen 1 adet Tourismo 15
RHD, Emin Ünal’a teslim edildi. Yeni
Tourismo araçları müşteriler tarafından
oldukça yoğun ilgi gördü. Sorkun Petrol
yetkilileri, Yeni Tourismo araçlarının
müşterinin ihtiyaçlarına tamamen karşılık
verdiğini belirttiler. Teslimat sırasında,
Tourismo 15’in sahip olduğu düşük yakıt
sarfiyatı, düşük işletim maliyetleri ve
yenilenmiş özellikleri başlıca tercih
nedenleri olarak belirtildi.

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

Otobüslerin yıkama suyunda yüzde
75 tasarruf sağlanıyor

ESHOT’tan örnek dönüşüm

Otobüslerin yıkanması sırasında kullanılan
suyu devir-daim yoluyla arıtmaya
bağlayan ESHOT Genel Müdürlüğü,

günde 201 ton tasarruf sağlıyor. Buca Gediz,
Çiğli ve İnciraltı’nda kullandığı sistemi 6 yeni
tesisle geliştirmeye hazırlanan ESHOT, günlük
su tasarrufu miktarını da 603 tona çıkaracak.

“Oto Yıkamada Arıtma ile Su Tasarrufu”
konulu projeleri için çalışma yapan İzmir Büyük
Çiğli Özel Türk Koleji Robotik Takımı üyeleri,
ESHOT Genel Müdürlüğü’nün Çiğli’deki atık su
önlem ve geri dönüşüm tesisini ziyaret ederek
bilgi aldı. Öğrenciler bu sistemin tüm
belediyelere, özel ve şahsi şirketlere
uygulatılması dileğinde bulundu. ■




