
1Ocak 2018’de 3,77 TL seviyesinde olan
1 dolar, bugünlerde 4.45; 1 Ocak’ta
4,54 seviyelerinde olan Euro 5.24 sevi-

yelerinde seyrediyor. 1 Ocak’tan bu yana
geçen beş ayda dolar kurundaki artış oranı
yüzde 18, Euro’daki artış ise yüzde 16 sevi-
yesinde. Döviz bugünkü fiyatında kalsa bile
2019’da köprü ve otoyol geçişleri en az
yüzde 16-18 zamlanacak. 

Bakanlık buna bir çözüm
bulmalı

Türkiye yolcu taşımacılığının ana modu
olan otobüsçülüğün bu beklenmedik mali-
yet artışına hazırlanması, hareketli geçmesi
beklenen sezonda pek mümkün değil.
Zaten zor durumdaki otobüsçü borçlarını
ancak ödeyecek gibi gözüküyor. UDH Ba-
kanlığının, bu duruma bir çözüm üretmesi
gerekiyor. 24 Haziran seçimlerinden sonra
Bakanlığın en önemli görevi bu olacak.

Dolar ve Euro’ya
endekslenmesin 

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sek-
tör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, eko-
nomide yaşanan olumsuz gelişmelerin
herkesi etkilediğini, ancak taşımacıların
maliyet kalemlerinde yaşanan artışların
daha da büyük etkileri olduğuna dikkat
çekti: “Petrol fiyatlarındaki artış durmak bil-
miyor. Taşımacıları rahatlatacak birkaç dü-
zenleme yapılır ve akaryakıt üzerindeki
vergi yükü azaltılırsa bu halka da olumlu
yansıyacaktır. Şu an akaryakıt fiyatları sabit-
lendi ama ne zamana kadar? Taşınma mali-
yeti azaldığında ucuzlama olacak,
enflasyon gerileyecektir. Otobüsçünün taşı-
dığı insan sayısı artacak, ekonomik süreç
hızla iyileşecek. 

Sıkıntı petrolle sınırlı değil 
Hızlı kur artışlarının köprü ve otoyol

geçiş fiyatlarına nasıl yansıyacağı da sektö-
rün önünde çok ciddi bir tehdit. Çünkü yeni
yapılan köprü ve otoyollardaki fiyat ayarla-
maları dolara bağlanıyor. Ocak 2018’e 3,77
TL ile başlayan dolar, bugün 4,45 seviyele-
rinde. Yıl sonunda, muhtemelen 5 lirayı bu-
lacak gibi görünüyor. İnşallah olmaz, ama
bugünkü artış bile köprü ve otoyollara yan-
sıtıldığında bu maliyet yükünü sektör taşı-
yamaz. Sektörün üstündeki akaryakıt ve
köprü ve otoyol maliyet baskısının azaltıl-
ması lazım. Köprü ve otoyol fiyatlamaları
Dolar’a veya Euro’ya endeksli olmaktan çı-
karılmalı.” 

Yıldırım, otobüsçülerin olası tüm olum-
suzlukları da dikkate alarak maliyet hesap-
larını çok daha titiz yapmaları çağrısında
bulunarak, sektörün haksız ve yıkıcı reka-
betten kaçınması gerektiğini vurguladı. ■

Dr. Zeki
Dönmez

Şoförü korumak laa
olmaz!

Mustafa 
Yıldırım

Mevlüt 
İlgin

Biz otobüsçüler uyuyor
muyuz! Biz neredeyiz?

4’te

Ekonomik sıkıntılar
büyüyor 

Ekrem
Özcan

Dönüşümün gücü

Kurlarda yaşanan artışlar yıl sonunda çok ciddi maliyete neden olacak

2’de

● Şu an gündemde olmayan,
ancak yıl sonunda birden
karşılarına çıkacak maliyet
artışı, otobüsçünün sezona
bakışını bile etkiliyor.
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KOPRU VE OTOYOLU DA VURACAK
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MAN Orijinal Yağları piyasada

Mercedes-Benz Türk’ten Anex Tour’a 

50 adet Sprinter teslimatı

Mercedes-Benz Türk’ten
• Kars Turgut Reis’e 5 Tourismo
• Esadaş’a 4 Setra
• Lider Siirt Seyahat’a 6 Setra
• Çorlu Travel’e 2 Travego
• Kaya Tur’a 3 Intouro
• Sakarya VİB’e Travego

Antalya merkezli;
Anex Tour, yeni
araç alımını

Mercedes-Benz Türk
Yetkili Bayii Hastalya
Antalya aracılığı ile 50
adet Sprinter aldı.

Kamil Koç
26 Temsa Sar

Plus aldı

Kamil Koç, otobüs filosunu Temsa ile güçlendiriyor. Temsa, Kamil Koç’a 26 adet
Safir Plus VIP araç teslimatı daha gerçekleştirdi. Proje içerisinde Mapar da yer aldı.

● Geçiş ücretleri dolara endeksli Yavuz Sultan
Selim ve Osmangazi Köprüsünde yatlar yılın
ilk günlerinde sabitleniyor. Şimdilik artan
kurdan etkilenmeyen taşımacı, o gün ani bir
yükselişle şoka uğrayabilir.

● Buna otoyol geçişleri ile yapımı devam
eden Çanakkale 1915 Köprüsü de
eklenecek. Türkiye’nin en hareketli
güzergahlarına yapılacak seferlerin
maliyeti beklenenin de üzerine çıkabilir.

Mevcut köprü geçiş ücretleri
Yavuz Sultan Selim Köprüsü
Araç sınıflarına göre geçiş ücretleri 
1: (13.5), 2: (17.40), 3: (32.30), 4: (82.00),
5: (102.00), 6: (9.15) TL
Osman Gazi Köprüsü 
Araç sınıflarına göre geçiş ücretleri 
1: ( 71.75), 2: (114.80), 3: (136.35), 4: (180.80),
5: (228.20), 6: (50.25) 
Çanakkale Köprüsü 
Geçiş ücretine yönelik açıklamada 18
Mart’taki temel atma töreninden sonra ya-
pılmış ve geçiş ücretinin 15 Euro+KDV ola-
cağı belirtilmişti. 
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Artvin Ses Turizm yenilikle geliyor 

Non-Stop seferler
başlıyor 

Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi
Köprüsü ve İstanbul İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli ile yeni
yapılacak Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri Dolar ve Euro’ya
göre belirleniyor.

Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi
Köprüsü ve İstanbul İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli ile yeni
yapılacak Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri Dolar ve Euro’ya
göre belirleniyor.

Artvin Ses Turizm Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hüseyin Bilir, iyi bir sezon bek-
lentisi içinde olduklarını ve

müşterilerinden gelen talepler doğrultu-
sunda yeni seferlere yönelik çalışmalar
yaptıklarını belirtti.

Bilir, Haziran ayından itibaren Artvin
İstanbul arasında non-stop seferler başla-
tacaklarını, ayrıca Artvin-Bursa seferlerini
de hayata geçireceklerini belirtti. 2’de

İSTAB Başkanı Turgay Gül oldu

İstanbul Taşımacılar Birliği Der-
neği 14’üncü Olağan Genel Ku-
rulu yapıldı. Tek liste ile gidilen

seçimde İSTAB’ın yeni Başkanı Tur-
gay Gül oldu.
Servisçiler Federasyonu 

Genel kurulda İSTAB’ın Tüm
Servis Taşımacılığı Federasyonu’nda
kurucu üye veya üye olarak yer
alması kararı alındı. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı Karayolu Düzen-
leme Genel Müdürlüğü seçim

dönemi ve Ramazan ve Kurban Bay-
ramı’nda oluşacak talebe cevap verebil-
mek için 9-16 Haziran ve 15-28 Ağustos

tarihleri arasında ek taşıt imkanı getiren
genelgesini yayınladı.

Genelgede,“Bu dönemde oluşacak
yolcu talebine cevap verilmesi amacıyla
9-26 Haziran 2018 ve Kurban Bayra-
mı’nda 15-28 Ağustos  2018 tarihleri ara-
sında olmak üzere D1 ve B1 yetki belgesi
sahiplerinin B2 ve D2 belgesine kayıtlı 25
koltuk ve üzerine araçları kullanmalarına
imkan tanındı” denildi. ■

Bayramda ek otobüs
kullanılabilecek

7’de
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Hüseyin
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Müşteri taleplerine hızlı ve
kaliteli çözümler sunma
hedefiyle ilerleyen Artvin Ses
Turizm, Haziran ayından
itibaren Artvin İstanbul
arasında non-stop seferler
başlatıyor. Firma
müşterisinden gelen yoğun
talep üzerine de yine Haziran
ayında Artvin-Bursa
seferlerini de başlatıyor. 

Artvin Ses Turizm Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Bilir,
iyi bir sezon beklentisi içinde

olduklarını ve müşterilerinden
gelen talepler doğrultusunda yeni
seferlere yönelik çalışmalar
yaptıklarını belirtti. Filolarında 10’u
özmal, 4’ü bireysel olmak üzere 14
otobüs bulunduğunu da açıklayan
Hüseyin Bilir, “Otobüslerimiz 2018
model. Son derece teknolojik
araçlar. Seyahatlerde konforun yanı
sıra güvenlik unsuru çok büyük
önem taşıyor.  Son teknoloji ile
üretilmiş otobüslerle seyahat
süreçlerinde güvenlik en üst düzeye
taşınıyor” dedi. 

Günde 3 sefer 
İstanbul-Artvin arasında günde

3 sefer gerçekleştireceklerini, saat
11.30 seferinin ise müşteri talebiyle
birlikte non-stop olarak
yapılacağını belirten Bilir, “Non-
stop seferimiz özellikle
yolcularımızdan gelen talep üzerine
oluştu. İstanbul Otogarından çıkan
bir otobüsümüz artık İzmit’e kadar
herhangi bir durakta yolcu
almadan yoluna devam edecek. Bu,
giderek yoğunlaşan İstanbul
trafiğinden bir an önce çıkmamızı
ve yolcumuza en az 1.5 saatlik bir
zaman avantajı sunma  imkanı
getirecek.  Seferlerimizi de 2018
model otobüslerle
gerçekleştireceğiz. Koltuk arkası
ekranlı son derece konforlu
otobüslerle uzun seyahatler bir
keyfe dönüşecek. Artvin-İstanbul

arasında saat 11 ve 13.00’de iki
seferimiz seferimiz daha olacak”
dedi.  

Artvin-Bursa seferleri başlıyor 
Artvin Ses Turizm olarak

müşteri taleplerini dinlediklerini ve
buna göre planlamalar yaptıklarını
söyleyen Hüseyin Bilir, “Bursa-
Gemlik ve Orhangazi bölgesinde
çok fazla sayıda Artvinli hemşerimiz
yaşıyor. Bu bölgeden sefer
düzenlememize yönelik çok sayıda
talep geliyordu. Bölge insanımızın
isteklerine cevap verebilmek için
Artvin-Bursa arasında karşılıklı
birer sefer başlatma kararı aldık.
Sezonda talebe göre sefer sayısını
da artırabiliriz” dedi. 

Otogarları belediyeler
işletmeli

Yaz sezonunun başlamasının
heyecanı içinde olduklarını, ancak
artan maliyetlerin sektörü çok
zorladığını da belirten Hüseyin
Bilir, “İşletme maliyetlerinin tavan
yaptığı bir ortamda, ücretlere
minimum zamlar yaparak bir nevi

yolcularımızı da korumuş oluyoruz.
Biz ağırlaşan şartlara rağmen büyük
bir özveri ile sektördeki hizmet
sürecimizi devam ettiriyoruz.
Ancak sektörün de kendi içindeki
maliyet konularına çözüm üretmesi
gerekiyor. Bunların en başında da
otogar çıkış ücretleri geliyor.
İstanbul Otogarından aldığımız
hizmet belli, ancak ödediğimiz
yüksek ücret bizi gerçekten
yoruyor.  Otogar çıkış ücretleri
konusunda sivil toplum
örgütlerinin bir çözüm üretmesi
gerekiyor. Bir otobüsün İstanbul-
Artvin arasında ödediği otogar çıkış
ücreti 800 TL’yi buluyor. Bu
gerçekten ağır bir maliyet.  Buradan
tüm sivil toplum örgütlerine ve
sektör mensuplarımıza çağrıda
bulunmak istiyorum:
Maliyetlerimizi oluşturan birçok
kaleme yönelik çözüm üretme
şansımız çok sınırlı. Ancak otogar
çıkış ücretleri noktasında sektör ve
işletmeler adım atmalı. Kamu
tarafına da sesleniyorum: Otogarlar
rekabete açık alanlar değil. Otogar
kalkış ve varış noktası olarak
kullanmak zorunlu. Kamu bu
zorunluluğu bize yüklerken özel
işletmelere bırakılan otogarlardaki
çıkış ücretlerini de kontrol altına
almalı. Samsun Otogarına bir yolcu
bırakmak için girdiğimizde 80 lira
ödemek zorunda bırakılıyoruz. Bu
hiç adil değil. Ben otogarları özel
sektörün değil belediyelerin
işletmesi gerektiğine inanıyorum.
Rekabete açık olmayan bir alanı
özel sektöre bırakmanın hiçbir
doğru tarafı yok” diye konuştu. ■

Artvin Ses Turizm yenilikle geliyor 

Non-Stop seferler başlıyor Türkiye Otobüsçüler 
Federasyonu Genel Sekreteri

mevlut.ilgin@tasimadunyasi.com

Mevlüt 
İlgin

Biz otobüsçüler
uyuyor muyuz!
Biz neredeyiz? 

Taşıma Dünyası gazetesinin geçen
haftaki manşeti, “Otobüsçünün Adı
Yok”tu. Bu manşetin konusunu

Turizm İstişare Kurulu’nun kurulması
oluşturuyordu. Manşeti dikkatlice
okuduktan sonra, durumdan vazife
çıkardım.Üç federasyonda bu haberi
okudu. Benim tepkim bu üç
federasyona… Genel Sekreteri olduğum
federasyonda dahil, üç Genel Başkan bu
haberi okuyup gerekeni yapmalıydı. 

İTO 23 No’lu Meslek Komitesi’nden
kurumsal ses çıkmalıydı, çıkmadı. TOBB
Sektör Meclisi olağanüstü toplanmalıydı.
Sayın Mustafa Yıldırım, Turizm
Bakanlığına bir yazı yazmış, bu yazıyı
Sektör Meclisi Başkanı olarak yazmıştır
diye düşünüyorum. 

TÜRSAB’ın ayıbı…
Bu basit bir olay değil. Eğer bu

TÜRSAB’ın ayarlamasıyla olmuşsa,
TÜRSAB Başkanının ayıbıdır. TÜRSAB
Başkanı otobüsçüleri orada görmek
istemiyor zaten. İTO’da da görmek
istemedi. İTO’daki ağır mağlubiyetinin
intikamını mı alıyor, özellikle soruyorum.
Türk turizmi intikam alınacak bir alanda
değildir. 

Sayın Bakan’a…
Turizm Bakanı Sayın Numan

Kurtulmuş’a da sesleniyorum…
Otobüsçülerin olmadığı bir turizmi nasıl
düşünebiliyor? Nasıl böyle bir oyuna
geliyor? Onun bürokratları, danışmanları
nasıl böyle bir rapor verebiliyor? Hadi,
bunlar böyle biz otobüsçüler uyuyor
muyuz? Biz neredeyiz!

Taşıma Dünyası olmasa
duymayacağız

Yani Allah’tan, Taşıma Dünyası
yazmasa biz hiç duymayacağız. Sektörün
basını, sektörün yayın organları, özellikle
hele hele kendine ‘federasyonum’
diyenler, hepsinin bu konuda kıyameti
koparması lazım. Bizi adam yerine
koymayan bir anlayış bu. Ben bunun

bugünkü Turizm Bakanından kaynaklığını
tahmin etmiyorum. Sayın Numan
Kurtulmuş’un, bilerek otobüsçüleri
dışlayacağını sanmıyorum. Bu TÜRSAB’ın
organizasyonudur. Kesinlikle bu
seçimdeki ağır mağlubiyetinin
intikamıdır.Bu rövanş TOFED, TOF ve
UYOF’tan alınmıyor, Türk turizminden
alınıyor. Oysa TÜRSAB toparlayıcı olmak
zorundadır. 

Sadece İstanbul’da
kaybetmedi…

Bu gazeteden Sayın FiruzBağlıkaya’ya
çağrıda bulunuyorum: Lütfen, intikamcı
davranmayın. Yaptığınız hatalardan, İTO
seçimini kaybettiniz ve sadece İstanbul’da
kaybetmediniz. Ankara’da, İzmir’de,
Bursa’da, Adana’da ve Antalya’da da
TOFED’in listeleri kazandı, O zaman
söyledik, TOFED başka derneklere ve
kurumlara benzemiyor. Türkiye’de 81 il
ve 16 ilçede örgütlü otobüsçü örgütüyüz.
Seyahat hizmetlerinde, bu sektörün bütün
paydaşlarıyla kardeşiz biz. Bunun başında
da TÜRSAB var. TÜRSAB Başkanı,TOF,
UYOF ve TOFED’i dışlayıcı
provokasyonlara uymaması lazım.

Bu hata düzeltilmelidir 
TÜRSAB Türk turizminin çatı

örgütüdür. Otobüsçülerle TÜRSAB’ın
birlikteliği kaçınılmazdır, bunun hatası
düzeltilmelidir. Düzeltilmezse düzeltiriz,
yanlış hesap Bağdat’tan değil Ankara’dan
döner. Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü’nde bir Yönetmelik yaptı. Biz
götürdük deniliyor, ama sivil toplum
örgütü olarak sadece TOFED’in müracaatı
var. İddia ediyorum; sadece TOFED
müracaat etmiştir. İspata da hazırım.
Kendisi de dilekçeyi göstersin. Bir tek
Günaydın Turizm birde TOFED dava
açmıştır. Dünyada aklı başında hiçbir
Turizm Bakanı, 55 bin turizm
taşımacısını, görmek istemiyorum
diyemez. Bu benim tahminim TÜRSAB’ın
hatasıdır. Hem hem Bakanlığı hamda
TÜRSAB’ı bu hatayı düzeltmeye davet
ediyorum. ■

Hüseyin
Bilir



Mapar Yönetim Kurulu Başkanı
Yalçın Şahin de, proje bazında Mapar
olarak yer aldıklarını ancak Brey
Otomotiv ile satış sonrası hizmet
sürecinde Temsa araçları hizmeti
verdiklerini belirtti: “Bu servis hizmetinin
yüzde 50 ortağı olarak yer almaktan çok
memnunuz. Sayın Mustafa Şahin bizim
aile büyüklerimizden, servis yönetimine
kendisi bakıyor. Biz bu proje içinde yer
almaktan çok mutluyuz. Her iki firma ile
yaptığımız işbirliğinden onur duyuyoruz.
Bundan sonraki süreçte bize ihtiyaç
duyuldukça biz katkı sağlamaya devam
ederiz. Ayrıca Temsa’nın da 50’nci yılını
kutluyor ve Nice 50’nci yıllara diyorum.” 

Mapar bünyesinde 150 Safir 
Mapar bayiliği olarak bir markayı

temsil ettiklerini, ancak büyük otobüs
grubunda sektörün 3 markadan
oluştuğuna dikkat çeken Yalçın Şahin,
“Bu sektörde kimi zaman oyuncular
değişebiliyor. Ama doğru yere doğru
ürünleri ifade edip satabiliyorsanız, diğer
markalarla işbirliği ve ikinci el işi
yapmanızda bir mahzur yok. Biz Mapar

olarak otobüs sektöründe her markayı ve
ikinci eli temsil ettiğimiz için her markaya
uzaklığım da her marka kadar. Çünkü biz
otobüs sektöründe her markayı kiraya
verebiliriz. Şu anda Mapar bünyesinde
150’e yakın Safir araç oldu. Bundan da
memnunuz. Projeler geldikçe biz buna
devam ederiz. 2009 yılından beri otobüs
sektöründeki yüzde 25 civarındaki sıfır
otobüs,  ikinci elde de 450 otobüsü
çeviren bir firmayız. Biz bu yılı sıfır otobüs
pazarında 500-600 civarında görüyoruz.
Mapar bünyesindeki hedefimiz ise 200
dolayında yeni araç satmak. İkinci elde de
600 dolayında otobüs işi hedefliyoruz. Şu
an Mayıs ayı itibariyle hedeflerimizin
yüzde 5 üzerindeyiz. Umarım artık sektör
doğru taşıma fiyatları belirleyerek iyi bir
yaz sezonu geçirir” dedi. ■
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Görkemli tasarımı, üst düzey teknolojik özellikleri ve yolcu konforunu
ön planda tutan iç tasarımıyla TEMSA Maraton uzun yolculuklarınızı
kolaylaştırmak için tasarlandı.

- Güçlü Dizayn
- Geniş Bagaj Hacmi
- Daha Geniş Uyku Kabini
- Düşük İşletme Maliyeti

GELECEK DURAK:

KONFORLU
TEKNOLOJİ

Kamil Koç, otobüs filosunu
Temsa ile güçlendiriyor.
Temsa, Kamil Koç’a 26 adet
Safir Plus VIP araç teslimatı
daha gerçekleştirdi. Bu
teslimatla Kamil Koç
filosundaki Temsa otobüs
sayısı 256’ya ulaştı. 

Teslim töreni, Temsa Satış
Genel Müdür Yardımcısı
Hakan Koralp, Pazarlama

Genel Müdür Yardımcısı Serkan
Uzunay, Otobüs Satış Müdürü
Baybars Dağ, Bölge Satış Yöneticisi
Sonat Demirci, Kamil Koç
Otobüsleri AŞ Operasyon Direktörü
Çağatay Kepek, Kamil Koç Finans
Direktörü Ömer Faik Ünsal ve
Mapar Otomotiv Yönetim Kurulu
Başkanı Yalçın Şahin’in katılımıyla
11 Mayıs Cuma günü İstanbul’da
yapıldı. 

İşbirliği devam ediyor
Temsa Satış Genel Müdür

Yardımcısı Hakan Koralp,
“Sektörün en prestijli şirketi Kamil
Koç ile uzun yıllara dayanan
işbirliğine bugün bir tuğla daha
koyuyoruz. Kamil Koç’a Temsa
ailesinden önemli ürünlerinden
birisi olan 26 adet Safir Plus 2+1 VIP
otobüslerimizin teslimatını
gerçekleştiriyoruz. Bu işbirliğinin
uzun yıllardır devam etmesi de
işimizi doğru yaptığımızı gösteriyor.
Bu işbirliğinde emeği geçen Kamil
Koç ailesinin tüm yöneticilerine ve
proje ortağımız Mapar Yönetim
Kurulu Başkanı Yalçın Şahin’e
teşekkür ediyorum” dedi. 

256 Temsa marka otobüs 
Teslim edilen 26 yeni Safir Plus

otobüsle birlikte Kamil Koç
filosundaki Temsa araç sayısının
256’ya ulaştığını açıklayan Hakan
Koralp, “Bu bizim için bir gurur
kaynağı. Biz bu sene 50’nci yılımızı
kutluyoruz 50 yıldır ülkemiz,
çalışanlarımız, müşterilerimiz ve iş
ortaklarımız için üretmeye istihdam
sağlamaya ve yatırım yapmaya
devam ediyoruz” dedi. 

Gelecekten umutluyuz 
Zorlu ekonomik koşullara

rağmen geleceğe yönelik umutlu
olduklarını da belirten Koralp,
“Zaman zaman denizde dalgalar
olur ama biz artık dalgalı denizlerde
seyir edebilmeyi öğrendik. Zorlu
ekonomik koşullara rağmen
geleceğe umutla bakıyorum. Temsa
olarak Avrupa ve Amerika ile
Türkiye tarafında planladığımız ne
varsa adım adım gerçekleştiriyoruz.
İlk 4 aylık süreçte 90’a yakın bir
otobüs satışı elde ettik” diye
konuştu.

Geleneksel hale geldi 
Kamil Koç Otobüsleri

Operasyon Direktörü Çağatay
Kepek, artık geleneksel hale gelen
Temsa Kamil Koç törenlerinden
birini daha gerçekleştirdiklerini
belirterek, “Temsa’nın 50’inci yaşını
kutluyorum. Bizde 92’nci yılımızı
doldurduk. Sektöre olan inancımız
ve yatırımlarımız tüm süratiyle
devam ediyor. Bu seneki
yatırımlarımızın ilk bölümünde de
yine geleneksel bir şekilde Temsa’yı
tercih ettik. Hem satış sürecinde
hem satış sonrası sürecinde olan
işbirliğimiz bizim araç sahiplik
maliyetinde öne çıkıyor olması yine
aynı markayı tercih etmemize
neden oldu.  Ben de Mapar Başkanı
Yalçın Şahin’e teşekkür ediyorum.
Herkese hayırlı olur inşallah” dedi. 

Yeni yatırımlar olacak 
Yılın geri kalanında otobüs

yatırımlarına yönelik bir rakam
vermenin doğru olmadığını ancak
yatırımlara devam edeceklerini
açıklayan Kepek, “Biz her sene
bütçe yapıyoruz. Bu bütçeyi de bir
önceki senenin gerçekleşmeleri ve
önümüzdeki senenin de bize ışık
tutmasına göre yapıyoruz. Türkiye
çok dinamik bir ülke. Sene
içerisinde yaptığınız bütçeyi olumlu
veya olumsuz etkileyebilecek
değişiklikler olabiliyor. Bu, alım
bütçesinin ilk etabıydı. İkinci ve
üçüncü etabı da olacak ve araç
alımlarımız devam edecek. 2+1
otobüs yatırımı 3 sene öncesinde
fark yaratıyordu. Ancak bugün
ikram, koltuk arkası ekran ve 2+1
artık standart oldu. Maalesef
endüstri standardı oldu. 2+1 dışında
çok özel birkaç hat haricinde yatırım
yapmıyoruz” dedi. 

Hedeflerimizin üzerindeyiz
Bu yıla yönelik 20 milyon yolcu

hedefi belirlediklerini de ifade eden

Kamil Koç 26 Temsa Safir Plus aldı
Çağatay Kepek, “Çoğu firmanın,
taşıdığı yolcu sayısına hakim
olduğundan emin değilim. Biz
Kamil Koç olarak yine sene
başında yaptığımız bütçenin
üzerinde yolcu talebiyle
karşılaştık. İlk 5 ay için bütçemizin
üzerinde bir yolcu sayısı var.
Özellikle akaryakıtta yaşanan
zamlar kârlılığı azaltıyor.

Sektördeki yolcu sayısını
belirlemede yazın 3 ay belirli
oluyor ama biz 20 milyonu
hedefliyoruz. Bu yolcu hareketi
devam ettikçe biz 20 milyon
yolcuyu çok rahat taşıyacağız gibi
gözüküyor. Filomuza gelecek
olursak yaz aylarında 1200 – 1300
otobüsle yürüyeceğiz. 2013’ten
sonra Kamil Koç hizmet ağını
genişletti. Şuanda birkaç nokta
dışında istediğimiz coğrafi
genişliğe ulaşmış durumdayız.
Ana konumuz mevcut hatlardaki
yolcu çoğalmasıdır” dedi. 

Hızlı trende Halkalı etkisi 

Çağatay Kepek,
konuşmasının ardından İstanbul-
Ankara hızlı tren seferlerinin
Halkalı’ya uzamasının yaratacağı
etkinin ne olacağı sorusunu da
cevapladı: “Hızlı tren Pendik’ten
başlayarak Ankara hattında
taşıyabileceği tüm yolcuyu
taşıyor. Aynı gün bilet bulmanız
imkansız. Pendik’ten Avrupa
yakasına gelmesi halinde ne olur
sorusunun cevabı; bu vagon
kapasitesiyle gelirse bir şey olmaz;
tüm koltuklar dolu. Yeni seferler
belirleyici olacaktır. Demografik
yapısı hareketli, seyahati sık bir
ülkeyiz. Biz majör bir değişiklik
yaşanacağını düşünmüyoruz.”  

“Biz bu proje
içinde yer 
almaktan çok
mutluyuz”

Yalçın
Şahin

Baybars
Dağ

Hakan
Koralp

Çağatay
Kepek

Ömer Faruk
Ünsal
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Dr. Zeki
Dönmez Şoförü 

korumak 
laa olmaz!

Ülkemiz için önemli bir konu olan trafik
kazaları ve bu kapsamdaki otobüs
kazalarına ilişkin olarak 1 Mart 2018’de,

Emniyet Genel Müdürlüğünde bir toplantı
yapılmıştı. Bu toplantıda gündeme gelen toplam
21 konunun ayrıntıları biliniyor... 

Öte yandan, Sayın İçişleri Bakanının da
katılacağı bir toplantıda gündeme alınması
muhtemel 22 konu da yayımlanmış. Bunların da
bir listesi elimde bulunuyor. Bu gündem
maddelerini değerlendirmek istiyorum. 

Bir hatırlatma
Gazetemizin 26 Şubat 2018 tarihli 309’uncu

sayısında konuyu ele alıp, gazete olarak katkı
yapmaya çalışmıştık. Buradaki birkaç hususu
hatırlatmak istiyorum: Sürücü ve şoför eğitimi
üzerinde durulmalıdır. Denetimler yollarda
yapılmalıdır. İhlallerde caydırıcı cezalandırma
yapılmalıdır. Bu konularda firma sahip ve
yetkilileri görüş belirtmelidir. 

Ve en önemlisi…
Taşıma güvenliğinin, firmaların ve

çalışanlarının ekonomik durumuyla ilgisi olmakla
birlikte; toplantının tümüyle veya büyük ölçüde
iyileştirici önerilere ayrılması gerekir. Acaba eski
ve yeni gündem bu ilkeye ne kadar uyuyor? 

Bazı konular…
Her iki gündemde de; korsan taşımacılığın

önlenmesi, kaçak akaryakıt kullanımının
önlenmesi gibi hususlar yer alıyor. Bunlar,
taşımacılar açısından şüphesiz ki önemli. Peki,
bunları kazalarla kolayca ve önemli ölçüde
ilişkilendirmek ne kadar mümkün? Bu gibi
öneriler, “sen hangi konuda görüş istersen iste,
ben istediğim konuları sana dayatırım” anlamına
gelmiyor mu? 

Serbest piyasa
Öneriler arasında,

uçaklara taban fiyat
uygulanmasının
etkinleştirilmesi, yetki
belgelerinin birleştirilmesi,
yolcusu az olan hatlara yeni
firma sokulmaması gibi
hususlar yazılı. Bunlar,
kazalarla ne kadar doğrudan
ilgili? Serbest piyasa ile ilgili
bu konularda,
diyebiliyorsanız “kazaların
sorumlusu serbest piyasadır,
serbest piyasa sisteminden
vazgeçilmeli ve bu husus
Taşıma Kanunundan
çıkarılmalıdır” önerisi yapın. 

Şoförlerin
dinlenmesi

Otogarlarda, araçlarda
şoförlerin dinlenme şartlarının
iyileştirilmesi, otobüs
şoförlüğü mesleğinin tercih
edilir hale getirilmesi ve
ücretlerin iyileştirilmesi gibi
konular yer alıyor. Bunları kim
yapacak veya yaptıracak?
Elinizden tutan mı var? Özel
otogarlardaki şartları niye
iyileştirmiyorsunuz? Yüksek
ücret verdiniz de şoför mü
almadı, yoksa engelleyen mi
oldu? 

Şoför sigortaları
Öneriler arasında

madencilere verilen erken
emekliliğin şoförlere de
verilmesi ve meslek sigortası
yapılması gibi öneriler var.
Öncelikle soralım: Kazaları
emekli olmadığı için çalışan
yaşlı sürücüler mi yapıyor?
Şoför üst yaş sınırının
düşürülmesini önerdiniz mi?
Yaşlı şoförleri çalıştırmak
zorunda mısınız? Şoförleri
düşünüyorsanız aferin, ama
biraz da kendinizden
düşünün. Mesleki sigorta
demek, risklere karşı zorunlu
sigorta yaptırılması demektir.
Primini de yaptıran, yani şoför
öder. İstediğiniz bu mu?

Şoför eğitimi
Şoförlere verilecek

eğitimlerin değerlendirilmesi
gibi pek kapalı, adeta
yuvarlak bir öneri var… Bunu
herkes söyler, işin içinde olan
daha detaylı öneri yapmalı.
Buna yasak savmak denir.
Üniversitelerde otobüs
kaptanlığı eğitiminin
yaygınlaştırılması isteniyor.
Mevcutları kapıştınız da
bulamadınız mı? İsterseniz ve
güveniyorsanız şöyle diyelim:
2025’ten itibaren bu
bölümlerden mezun
olmayanlara yeni otobüs
şoförlüğü ehliyeti verilmesin. 

Şoförlere yönelik
tespitler

İçişleri Bakanlığı tarafından toplantı
öncesinde gönderilen yazıda şoförlerle
ilgili önemli tespitler yer alıyor:

1. Kazaların temel nedeni
yorgunluk, uykusuzluk.

2. Şoförler uygun ortamlarda
dinlendirilmiyor.

3. Firmalar şoförlerin çalışma
sürelerinin kaydını tutmuyor.

4. Firmalar çok sık şoför değiştiriyor. 
5. Sefer başına ödeme yapılan

şoförler kullanılıyor.
6. Seyir halindeyken firma şoförleri

denetlemiyor.
7. Yolcular emniyet kemeri takma

uyarılarına uymuyor.
8. Trafik kazaları şoförler tarafından

takip edilmiyor. 

Sektöre yönelik
tespitler

1. Taşımacı/otobüs işletmecileri
sürücü seçiminde titiz davranmıyor.

2. Şoförler yeterince uzun yol
deneyimine ve güvenli sürüş teknikleri
bilgisine sahip değiller. 

3. İç denetim yapılmıyor.
4. Kazanç odaklı taşımacılık

yapılırken trafik güvenliği ekipmanları
göz ardı ediliyor.

5. Çalışma süreleri, çalışma/sosyal
güvenlik sorunları olarak görülmüyor.

6. Takograf cihazlarının caydırıcılığı
yok.

7. Otobüslerde kamera zorunluluğu
yok. 

8. Otobüs seferleri online olarak
sorgulanmıyor. 

Bir değerlendirme
Sektör, şoför gibi tespit ayrımları pek

isabetli yapılmamış. Buna rağmen pek
çok önemli husus tespitlere yansımış. Bu
iyi de, bu eksiklere yönelik neler
yapılacağı daha da önemli. Listede
firmaların pek çok sorumluluğunu
görebiliyoruz. Öyleyse firmalar bunları
gidermeli. Otobüsçüler ve onların sivil
toplum kuruluşları “nasıl topu taca
atarız” anlayışını bırakıp önce bu
sorumluluklarını kabul etmeli, sonra da
yapmayanlara uygulanacak yaptırımları
belirleyip önerip hayata geçirilmesini
istemelidirler. Yani, bir anlamda
çuvaldızı kendilerine batırmayı
bilmelidirler.

Diğer gündem
maddeleri

Toplantı gündeminde; belediyelerin
şehirlerarası cenaze hizmetlerinin
değerlendirilmesi, mültecilerin
taşınmasında yaşanan sorunların
değerlendirilmesi, otobüs şirketlerine
MTV oranlarında ayrıcalık tanınmasının
değerlendirilmesi, otobüslere de uçaklar
gibi ucuz akaryakıt verilmesi, otobüs üst
yaş sınırının değerlendirilmesi gibi bir
kısmı önemsiz, bir kısmı önemli olmakla
birlikte kazalarla ilişkilendirilmesinin zor
olduğu öneriler yer alıyor. Bunların
önemli bir bölümünün otobüsçülerin
devamlı gündem listesinin maddeleri
olduğunu biliyoruz. Hangi konuyu
sorarsanız sorun, bunlar gündeme
getirilecektir. Bundan kurtuluş yok. Hani,
“benim oğlum bina okur, döner döner
yine okur” misali…

Bir kısıtlama hali
TOBB tarafından her yıl sektör

sorunlarının üst ilgili makamlara
doğrudan sunulması amaçlı bir toplantı
yapılır. Bu toplantıda her sektör
meclisine beş konu sınırlaması vardır.
Bilmem zaman darlığından, bilmem bu
tekrarlardan kurtulmak çaresi
arayışından… Tabii, otobüsçüler hem bu
beş madde kısıtlamasını hem de
sunumdaki süre kısıtlamasını pek
sevmezler. İlla çok şey söyleyecekler.
Hele bir söylesinler, bak nasıl çözülecek
sanırlar. Bugüne kadar çözülmemiş
olması söylenmemiş, bilinmemiş
olmasındandır onlara göre. Halbuki
bunları duymaktan bıktıklarını, bir
kısmının mevcut serbest piyasa ve
hukuk düzenine aykırı olduğu için, bir
kısmının da başkalarını da ilgilendirdiği
için genişleme potansiyeli olduğunu
düşündüklerinden görmezden
geldiklerini akıllarından geçirmezler. Bu
arada bir kısmını da devlet değil,
işletmecinin kendisinin çözmesi
gerektiğini düşündükleri için
duymazdan geldiklerini anlamak
istemezler. 

Bu toplantılardan mutlaka faydalı
sonuçlar çıkacaktır. Ancak taşımacıların
taleplerinin ve sorumluluk anlayışlarının
değişip değişmediğini anlamak için bu
değerlendirmelerimin önemini
kaybetmeyeceğini düşünüyorum.  ■

İslam âleminin mübarek Ramazanını
kutluyorum. Ramazan ayının İslam
âlemine ve tüm insanlığa barış ve huzur

getirmesini diliyorum. Maalesef İslam âlemi
için çok sıkıntılı bir dönem. Emperyalist
güçlerin Ortadoğu’daki eylemleri artarak
devam ediyor. ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in
Başkent olarak ilan etmesinin ardından
orada yaşanan olaylar, ölenler bunlardan
ders çıkarılması gerekiyor. Eğer birlik ve
beraberlik içinde olursak bu olayların seyri
değişecek. Ancak İslam âleminde bir akıl
tutulması var. Bir bakıyorsunuz Arabistan ve
Mısır ABD ile hareket ediyor. Türkiye Katar
ile yalnız kalıyor. 

Petrol ve kurun baskısı 

Bütün sıkıntıların yanı sıra emperyalist
güçlerin hamleleriyle ekonomik sıkıntılar
büyüyor. Dolar ve Euro artıyor. Petrol
fiyatları artıyor. Sektörü bekleyen sıkıntıların
başında ise petrol fiyatlarında durmak
bilmeyen artışlar var. Maliyetler katlanarak
artıyor. Biz petrol fiyatlarında vergi yükünün
azaltılmasını istiyoruz. ÖTV, KDV
çarpanından doğan farkı kaldırsalar yüzde
20 seviyesinde bir indirim imkanı sağlanır.
Artık 5-10 kuruş indirimler sektöre
yetmiyor. Petroldeki maliyetler enflasyonu
da tetikliyor. 

Köprü ve otoyol maliyeti 

Tabii, sektörün sıkıntısı petrol ile de
kalmıyor. Köprü ve otoyolları fiyatlarına bu
kur artışlarının nasıl yansıyacağı da
sektörün önünde çok ciddi bir tehdit olarak
duruyor. Çünkü yeni yapılan köprü ve
otoyollardaki fiyat ayarlamaları dolara
bağlandı. 1 Ocak 2018’e 3.77 kuruş olarak
başlayan dolar, bugün 4.45 seviyelerinde.
Yıl sonunda muhtemelen 5 lirayı bulacak
gibi. İnşallah olmaz, ama bugünkü artış bile
köprü ve otoyollara yansıtıldığında, sektör
bu maliyet yükünü taşıyamaz. 

Yükün hafiflemesi 

Sektörün üstündeki akaryakıt ve köprü
ve otoyol maliyet baskısının azaltılması
lazım. Köprü ve otoyollara yönelik farklı bir
uygulamaya gidilebilir. Burada otoyolları
yapan şirketlere yeni bir süre uzatımı
gündeme getirilerek bu maliyet yükü
hafifletilebilir. Özellikle bu konuda bir
uygulama yapılmasını bekliyoruz. Bu, hem
bütçeyi hem de kullanıcıyı rahatlatır.
Bugünkü iktidardan ve 24 Haziran sonrası
oluşacak iktidardan bu düzenlemeyi
yapmasını bekliyoruz. 

Dolar yerine TL 

Köprü ve otoyollarımız bizim milli
değerlerimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımız,
her zaman yerli ve milli ifadesini kullanıyor.
Yerli paramızın yerli ve milli
yatırımlarımızda kullanılmasında yarar var.
Otoyolların borçlanmasının dolar ile
olduğunu biliyoruz. Ama bu ayarlamanın
yapılabileceğine de inanıyoruz. Sayın
Cumhurbaşkanı, ortaya bu konuda bir irade
koyarsa çözüm bulunur. Köprü ve
otoyollarda milli paraya dönülmesi şart. 

Olumsuzluklarla başlıyor
Yaşanan bu olumsuzlarla birlikte

sezona giriyoruz. Sektörde haksız ve yıkıcı
rekabetin son bulması çok büyük önem
taşıyor. Sefer kısıtlamasına gidilmesi ve hat
esasının mutlaka gelmesi gerekiyor.
Sektörde birçok kez gündeme getirdiğimiz
yıldızlama sisteminin bir an önce hayata
geçmesi ve bilet fiyatlarının sunulan hizmet
yapısına, aracın modeline, 2+1 koltuklu
veya ekranlı olup olmasına göre
belirlenmesi artık bir zorunluluk.
Sektörümüz aklını ve iradesini ortaya koyup
artan maliyetlere göre planlamasını
yapmalı. Bireysel otobüsçüler kalmadığı
için çok yüksek fiyatlarla araçlar kiralanıyor. 

Hat esası düzenlemesi 

Bakanlığın da herkese istediği hatta
istediği saate sefer açmasını önleyecek hat
esası düzenlemesi getirmesi gerekiyor. Bu,
ülke ekonomisini de koruyacak. Yakıtın
boşa kullanımının önüne geçecek. Kârımız
artık gelirlerimizin içinde saklı. Sektörümüz
acente ve servis yükünden kurtulmaya
yönelik çalışmalar da yapmalı. 

Kayseri örneği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Sayın Mustafa Çelik ile görüştüm. Haziran
ayında 117 bilet satış noktasının kapatılarak
6 noktada tüm taşıma modlarına bilet satışı
ve transfer merkezini hayata geçirmeye
yönelik çalışma hakkında bilgiler verdi.
Servisler ücretli ve ortak olacak. Kayseri
modelini Türkiye geneline yaymamız
gerekiyor. Ekonomik koşullar can
güvenliğini de tehdit ediyor.
Sektörümüzdeki sosyokonomik çöküntü
nedeniyle sürücüye iyi ücret verilmiyor, iyi
sürücü yetişmiyor bunun için de kazalar
artıyor. 

İftarımız 24 Mayıs’ta 

24 Mayıs akşamı Lütfi Kırdar Kongre
Merkezi içindeki Borsa Restaurant’ta iftar
yemeğimiz var. Bunu TOF ve TTDER olarak
veriyoruz. Yine aynı gün TOFED Konferans
Salonu’nda Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri
ve sektör mensuplarının katılımı ile U-ETDS
sisteminin tanıtımına yönelik bir toplantı
gerçekleştirilecek. Ekim ayına kadar bu tür
toplantılar devam edecek. U-ETDS denetim
sistemini anlatan bir kitapçık da
hazırlayacağız. U-ETDS sistemi çok
istediğimiz hat esası düzenlemesinin ve
verimliliğin sağlanmasının temel noktasını
oluşturacak.

Herkese iyi haftalar diliyorum. ■
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İstanbul Taşımacılar Birliği
Derneği 14’üncüOlağan
Genel Kurulu yapıldı. Tek
liste ile gidilen seçimde
İSTAB’ın yeni Başkanı
Turgay Gül oldu.

İSTAB, 14’üncü Olağan Genel
Kurulu’nu 12 Mayıs
Cumartesi günü

gerçekleştirdi. Divan
Başkanlığına İlyas Günay,
Başkanvekilliğine Dursun Ali
Camadan, katip üyeliğine Erdal
Akışlı seçildi.

Servisçiler Federasyonu 
Genel kurulda ayrıca

İSTAB’ın Tüm Servis Taşımacılığı
Federasyonu’nda kurucu üye
veya üye olarak yer alınması için
yönetim kuruluna yetki verildi. 

Seçimlerde tek liste 
İki yılı aşkın süredir İSTAB

Başkanlığı’nı yürüten Ahmet
Karakış, kendi dönemine yönelik
yapılan çalışmalar hakkında
üyelere bilgilendirmelerde
bulundu. Başkan Karakış, genel
kurulda tek liste ile seçimlere
gidilmesinin ve birlik ve
beraberlik içinde hareket
edilmesinin mutluluk verici
olduğunu belirtti. 

Sektör sorun yaşıyor
Sektörün çok ciddi

problemler yaşadığına dikkat
çeken Karakış, “Sektörümüz çok
sıkıntılı süreçten geçti ve
geçmeye devam ediyor. Biz plaka
tahdidi süreci yaşadık. Tahdit
beklentimiz olmadı. Karşımıza
Türkiye’de ilk defa uygulanan

yönerge çıktı. Bu yönergede çok
ciddi hukuki sıkıntılar da vardı.
Biz bu yönergenin doğru
olmadığını birçok zeminde ifade
ettik. İSTAB olarak yönergeye
yönelik davalar açtık. Bazı
düzeltmeler olsa da bizim
istediklerimiz tam olarak
yansımadı. 2 Mart’ta sektördeki
mevcut taşımacılara yönelik
belgelendirme süreci
tamamlandı. Ama henüz daha
denetimler yapılmadı. Bu
başlayınca biz asıl sıkıntılarla
karşılaşacağız. Bunları da birlik
ve beraberlikle çözüme
kavuşturmak istiyoruz. Yönerge
ile ilgili davalarımız da devam
ediyor. Bu yönergenin takibinde
tek tip sözleşme durumu oldu.
Tek taraflı bir hazırlıktı. Bu
sözleşme ile ilgili hem firmaların
hem esnafın hakkı hukuku
savunusun istedik. Sektörün tüm
bileşenleri birlikte hareket etti. Bu
sözleşmenin bir noktaya gelmesi
sağlandı ve uygulandı.
Sözleşmede fesih süresi 30 gün,
kesintiler yüzde 5, hak edişlerin
ödenmesi 30 gün, teminatların
iki aylık olması gibi detaylar var.
Son sene sektörümüz birçok
olumsuzluk yaşadı. 

Bir yönetmelik çıktı
Bizlerin de fikri alınmadan

hazırlanan Yönetmeliğin
uygulanabilirliği çok zor.
Yönetmelikle ilgili istişare
mekanizması kurulamadı.
Çıkarılan Yönetmeliğin,
araçlardaki kamera, sensor ve üç
noktalı emniyet kemeri
noktasındaekonomik yönü 8-10
bin TL’ye ulaşıyor. Ama sektörde
arabaları dönüştürebilecek,
akredite olmuş bir kuruluş yok.
Hosteslerin 22 yaş lise mezunu
olma konusu, sabıka durumu var.
Sensor ve hostes yaşı ile ilgili
hukuki mücadelemiz sürüyor.
Bunun yanı sıra bir çalışma usul
ve esaslarına yönelik bir tebliğ
çıkardılar. Okullarda açık
eksiltme usulü ihaleler yeniden
geldi. 2000’li yıllarda uygulanan
bu sistem büyük sorunlar
yaşatmıştı. Bununla ilgili İl Milli
Eğitim Müdürlüğüne, Bakanlığa
gittik; Haziran’da bu süreç
başlayacak ama bir değişiklik
yok. Önümüzdeki haftalarda bir
çözüm getirileceğine
inanıyorum. 

İTO seçimleri
Bu süreçte İTO seçimleri

yaşadık. Bizim isteğimiz bundan
sonraki süreçte İTO ve İSTAB

seçimlerinde iki liste olmaması.
Birlik ve beraberlik içinde hareket
edersek bu sorunlara çözüm
üretebiliriz. İTO seçimleri
önemli. İSTAB’da gerekli
hazırlıklar yapılıyor ve İTO’ya
taşınıyor, sorunlara çözüm
aranıyor. İki liste yarıştı. Niyetler
iyiydi. Etik bir yarış oldu. Öte
yandan Türkiye seçim sürecine
girdi. Plaka tahdidine yönelik ise
biz yerel seçimler için hazırlık
yapıyorduk. Bir yol haritası
belirledik. Plaka tahdidi
talebimizden vazgeçmedik.
Partilerin il başkanlıklarına, genel
merkezlerine ziyaretler
yapacağız. Tüm servisçilerin
katılacağı toplantılar
düzenleyerek haklı bir talep
olarak gördüğümüz diğer
illerdeki gibi en son Trabzon ve
Yalova’da da uygulanan plaka
tahdidini isteyeceğiz. Bunun
uygulanması için sonuna kadar
mücadele edeceğiz” dedi.

İSTAB’a bir yer almak
hedefi 

İki yıl önce görev
geldiklerinde İSTAB’a bir yer
alma hedefi bulunduğunu
belirten Karakış, “Görevi
devraldığımızda derneğin
kasasında 200 bin TL civarında
bir para vardı. Bizde 550 bin TL
civarında bir para ile
devrediyoruz. Bu parayla bir
daire alabiliriz ancak. 300 bin TL
aidat alacağımız var. Biraz da
sponsorluk ile bir yer alabiliriz”
dedi. 

Üye sayısı 400
Derneğin üye sayısı 400’e

yaklaştığının da bilgisini veren
Karakış, “Bu sayı az. İstanbul’da
bu işle faaliyet gösteren herkes bu
dernekte olmalı. İTO’da kayıtlı
1200 firma var. 1200 firma buraya
katılmalı” dedi. Ahmet Karakış,
yeni dönemde aday olmadığını
belirterek görev yaptığı süreçte
kendisine verilen destekler için

teşekkür etti. 
Başkan Yardımcısı Aziz Baş

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
hakkında bilgi verdi, mali rapor
okundu. Dilek ve temenniler
bölümünde Hanedan Tur firma
sahibi Halil Sezer, İSTAB’ın yeni
bir yer almasına destek
verilmesinin gerekliliğine dikkat
çekti. 

44 bin TL sektöre yük 

İSTAB’ın kurucuları
arasında yer alan duayen
isimlerden Bayram Özata da
sektörün çok zor bir dönem
yaşadığına dikkat çekerek,
“İSTAB’ın ismindeki ‘birlik’ çok
önemli. Bizim çok birliğe
ihtiyacımız var. Kendi
büyüttüğümüz sorunlar var.
Dışarıdan gelen sorunlar var.
Kendi büyüttüğümüz sorunları
çözmemiz daha kolay. Ama
dışarıdan gelen sorunları
çözmek için birliğe ihtiyacımız
var. Bugün tek liste oldu. Bu
derneğin gruplara ayrılmasına
ihtiyaç yok. Sektörün 44 bin
TL’lik üstüne yük bindi. Şimdi
artık yeni yüklerin binmesine
izin vermeyelim. Yürümekte
zorlanıyoruz. Biz organizatör
firma olma ile araba sahibi
olmayı karıştırdık. Bizim ana
işimiz araba çalıştırmak değil,
organizatör olmak. Bu ikisi ayrı
işler. Bunun ıstıraplarını, acısını
çeken çok. Aracı olup da para
kazanan biri varsa bize gelip
anlatsın. Bu sektörün şemsiye
sigorta olarak bir sigortaya
ihtiyacı var. Bizim en büyük
riskimiz kaza. Bir yaralanmalı
kaza da 870 bin TL para ödedik.
Trafik sigortası zorunluyu
ödüyor, kasko ödüyor yetmeyeni
şemsiye sigorta ödüyor” dedi.

Konuşmaların ardından tek
liste ile gidilen seçimde yeni
yönetim kurulu üyeleri ve
Başkan da belirlendi. İSTAB’ın
yeni Başkanı Turgay Gül oldu. ■

İSTAB’ın yeni Yönetim
Kurulu 

Turgay Gül, Aziz Baş,
Celal Kalkan, Köksal
Yüzbaşıoğulları, Ahmet
Akgenç, Bülent Doğmuş,
Metin Uludağ, Esat Yıldırım,
Hamit Çelik, Mehmet Cingöz,
İrfan Yazlıkçı, Vahit Kaya,
Murat Erdoğan 

Denetleme Kurulu Asil
Üyeleri: Süleyman Korkmaz,
Ahmet Karakış, Reyhan Şeker 

Yönetim Kurulu Yedek
Üyeleri: Önder Kara, Soner
Ağdaş, Seyhan Pilavcı, Battal
Gazi Ulukaya, Eray
Tekbaşına, Emre Ak, Ceyhun
Tetik, İbrahim Başlantı, Recai
Ergün, Hüseyin Türkyılmaz,
Erdal Yuca, Erkut Aydemir,
İlyas Ük

Denetleme Kurulu
Yedek Üyeleri: Dursun Ali
Camadan, Sadık Aksu, Erdal
Akışlı. 

Sektörün beklentisi çok
yüksek 

İSTAB’ın yeni Başkanı
Turgay Gül, seçimlerin
ardından teşekkür
konuşması
yaptı:
“Bugünün
benim için
anlamı çok
büyük. İlk
başkanım Zeki
Baydemir ile çalıştım. Ne
mutlu ki, yeni yönetim
kurulunda Zeki Başkanın
oğlu Erkut Baydemir ile
çalışacağım. Bu süreçte Sayın
Levent Birant, Sayın Hakan
Orduhan, Sayın Ali
Bayraktaroğlu ve Sayın
Ahmet Karakış ile çalıştım.
Hepsinden belli değerleri
kendime katmaya çalıştım.
Önümüzdeki iki yıllık süreçte
bu sektörün bütün sorunları
olmasa bile birçok sorununu
çözmek için çaba
harcayacağız. Sektörün
bütününe yönelik kararlar
almaya çalışacağız. Herkesin
beklentileri var. Sektörün
beklentileri çok yüksek.
Sektördeki her bireyin
kazanması ve mutlu olması
çok önemli.Buna çok dikkat
edeceğiz. Herkesle birlikte
hareket etmek için büyük
çaba harcayacağız. Herkesin
desteğini bekliyorum” dedi.

Gül, sektörle yeni
yönetimin ilk buluşmasının
31 Mayıs’ta Cemile Sultan
Korusu’ndaki iftar yemeğinde
olacağını da açıkladı.

İSTAB’ın yeni Başkanı Turgay Gül oldu

Ahmet Karakış, İSTAB
Yeni Başkanı Turgay Gül'e
başarılar diledi. 



Lider Siirt Seyahat 6
adet Setra S 516,
Çorlu Travel 2
Travego 15 SHD ve
Kaya Tur 3 adet
Intouro, Sakarya VİB
bir adet Travego 15
SHD  filosuna kattı.

Otobüs teslimatları
yaklaşan sezon
öncesinde hız

kazandı.  Mercedes-Benz

Türk bayileri de 4 firmaya
toplamda 12 adetlik bir
otobüs satışı
gerçekleştirdi.  

Lider Siirt 6 adet
Setra S516 aldı 

Koluman Gaziantep
tarafından Lider Siirt’e
satışı gerçekleştirilen 6
adet Setra S516 RHD,
Mehmet Reşit Demir’e
teslim edildi. Setra
otobüsleri Nisan ayında
müşterilerin odak noktası
olmayı sürdürdü. Yüksek
teknolojilerle donanmış
olan S516 modeli Lider
Siirt yetkilileri tarafından
çok beğenildi. Yolcularına
mükemmel konforun
yanı sıra üst düzey

güvenlik sağlamak
isteyen Lider Siirt
yetkilileri tercihlerini
Setra otobüslerinden
yana kullandılar. 

Çorlu Travel
2 Travego

Mengerler Ankara
tarafından Çorlu Travel’e
satışı gerçekleştirilen 2
adet Travego 15 SHD,
Erdal Çakal’a teslim
edildi. Çorlu Travel
yetkilileri, filolarına
katmış oldukları Travego
otobüslerden dolayı
duydukları gururu dile
getirirken, Travego’ların
sağladığı konforlu
ulaşımın müşterilerini
doğrudan etkilediğini

belirttiler. Bununla
birlikte, Mercedes-Benz
kalitesine duydukları
güvenin ve bu işbirliğinin
firmaya katmış olduğu
gücün de altını çizdiler.

Kaya Tur 3 Intouro
aldı

Mercedes-Benz Türk
tarafından Kaya Tur’a 3
adet Mercedes-Benz
Intouro satışı
gerçekleştirildi. Teslimat
sırasında Kaya Tur
yetkilileri, Intouro’ların
oldukça düşük yakıt
sarfiyatına sahip
olduğunu ve turizm
segmenti için en doğru
seçeneklerden biri
olduğunu belirtti.
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Erzurum merkezli, şehirlerarası yolcu
taşımacılığı şirketi Esadaş Turizm;
Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii

Mengerler’den 4 adet Setra 516 HD model otobüs
satın alarak tercihini yine Mercedes-Benz’den
yana kullandı. Bu teslimat ile birlikte Esadaş
Turizm’in filosunda 20 adedi Setra olmak üzere
hepsi Mercedes-Benz marka toplam 64 adet araç
bulunuyor.

Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merkezi’nde
düzenlenen teslimat törenine Mercedes-Benz
Türk Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt,
Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu,
Otobüs Satış Operasyonu Grup Müdürü Murat
Kızıltan, Mengerler Ticaret Otobüs Satış Müdürü
Hüseyin Tilki ile Esadaş Turizm Yönetim Kurulu
Üyesi Haluk Şenpolat, Genel Müdürü Musa Şenay
ve Bölge Müdürü Fuat Aydın katıldı.  

Mercedes-Benz Türk Pazarlama ve Satış

Direktörü Alper Kurt, “Esadaş Turizm ile bir kez
daha işbirliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 4
adet Setra 516 HD alımları için kendilerini tebrik
ediyor ve teşekkürlerimizi sunuyoruz; bol kazançlı
ve hayırlı olmasını diliyoruz. Ayrıca yetkili bayimiz
Mengerler Ticaret’e da bu satış için gösterdikleri
emek ve destekleri için çok teşekkür ederiz” dedi.

Esadaş Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Haluk
Şenpolat, “Yaz sezonu hazırlıklarımızı kısmen
tamamladık. Filomuzda Mercedes-Benz Travego
ve geçen sezonda aldığımız Setra 516 araçları
tercih ediyoruz. Son dönemlerdeki maliyet gideri
artışları sektörümüzü olumsuz etkilese de; Esadaş
Turizm ailemizin amiral gemisi olduğundan
ayakta tutabilmek adına diğer işlerimizden
finanse ederek yatırımlarımıza devam ediyoruz.
Sektörümüze mesajımız da rekabeti bilet
fiyatlarında değil sadece sunulan hizmet
anlamında yapalım. Bu vesile ile az bir zaman
kalan sezonun tüm sektörümüze hayırlı olmasını
dileriz” şeklinde konuştu. ■

Kars merkezli, şehirlerarası
yolcu taşımacılığı şirketi
Kars Turgut Reis Turizm;

Mercedes-Benz Türk Yetkili
Bayii Gelecek Otomotiv
Erzurum’dan 5 adet Tourismo
16 RHD 2+1 otobüs satın alarak
tercihini yine Mercedes-
Benz’den yana kullandı. Bu
teslimat ile birlikte Kars Turgut
Reis Turizm’in filosunda hepsi
Mercedes-Benz marka otobüs
olmak üzere toplam 25 adet araç
bulunuyor.

Mercedes-Benz Türk
Pazarlama Merkezi’nde
düzenlenen teslimat törenine
Mercedes-Benz Türk Pazarlama
ve Satış Direktörü Alper Kurt,
Otobüs Satış Operasyonu Grup

Müdürü Murat Kızıltan ile Kars
Turgut Reis Turizm yöneticileri
Tolgahan Reis ve Ali Fuat Reis
katıldı.  

Mercedes-Benz Türk
Pazarlama ve Satış Direktörü
Alper Kurt, “Kars Turgut Reis
Turizm ile bir kez daha işbirliği
yapmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. 5 adet Mercedes-
Benz Tourismo 16 RHD alımları
için kendilerini tebrik ediyor ve
teşekkürlerimizi sunuyoruz; bol
kazançlı ve hayırlı olmasını
diliyoruz. Ayrıca yetkili bayimiz
Gelecek Erzurum’a da bu satış
için gösterdikleri emek ve
destekleri için çok teşekkür
ederiz” dedi.

Kars Turgut Reis Turizm

Firma Yetkilisi Tolgahan Reis ise,
“Hedefimiz araç filomuzu her
daim genç tutmak. Bu sefer de
tercihimizi Mercedes-Benz’den
yana kullandık. Mercedes-
Benz’in geniş servis ağının
olması, araçların ikinci el
fiyatlarının yüksek olması ve
kolay parça bulunabilirliği bizim
için oldukça önemli etkenlerdir.
Yolcularımızla aile olduğumuz
için onların rahatlığı ve
memnuniyeti bizim için çok
önemli. Müşterilerimize 2+1
konforu ile hizmet veriyoruz ve
bu hizmeti yeni Tourismo
araçlarımız ile daha kaliteli hale
getirmek istiyoruz” diye
konuştu. ■

Kars Turgut Reis Turizm 5 Tourismo aldı

4 rmaya 6 Setra, 3 Travego, 3 Intouro

Mercedes-Benz
Türk, Anex Tour’a
gerçekleştirdiği

satış ile filo teslimatlarına
bir yenisini daha ekledi.
Antalya merkezli; Antalya,
Bodrum, Marmaris,
Kuşadası, Didim ve Fethiye
bölgelerinde turizm ve
otelcilik alanında faaliyet
gösteren Anex Tour, yeni
araç alımında tercihini bir
kez daha Mercedes-
Benz’den yana kullandı.
Mercedes-Benz Türk Yetkili
Bayii Hastalya Antalya
aracılığı ile gerçekleşen
satışla Anex Tour, filosuna
50 adet daha Sprinter
ekledi.

Anex Tour, satın aldığı
50 adet Sprinter aracı
Mercedes-Benz Türk
Yetkili Bayii Hastalya
Antalya’nın tesisinde
gerçekleşen törenle teslim
aldı. Gerçekleştirilen
teslimatla birlikte, filosunda
102 adet araç bulunan Anex
Tour’un Mercedes-Benz
marka araç sayısı ise 76
adede yükseldi. 

Teslimat törenine
Mercedes-Benz Türk Hafif

Ticari Araçlar İcra Kurulu
Üyesi Tufan Akdeniz, Hafif
Ticari Araçlar Filo ve Kamu
Satış Kısım Müdürü Soner
Gönültaş, Mercedes-Benz
Finansal Hizmetler
Otomobil ve Hafif Ticari
Araçlar Pazarlama Kısım
Müdürü Meltem Gürsoy,
Mercedes-Benz Türk Yetkili
Bayii Hastalya Antalya Bayi
Sahibi Mehmet Ali Tüzün,
Genel Müdürü Gülsen
Tüzün, Hafif Ticari Araç
Satış Müdürü Ömer
Küçükyavuz, Anex Tour
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Koordinatör
Mehmet Güneysu, Araç ve
Filo Müdürü Savaş Aktuz
katıldı. 

Tufan Akdeniz,
“Satışlarımız hızla sürüyor.
2018 yılında 2017 yılının
aynı dönemine
baktığımızda hafif ticari
araç pazarında düşüş
yaşansa da Mercedes-Benz
Türk olarak satışlarımızı
geçen senenin aynı
dönemine göre arttırdık”
dedi. 

Mehmet Güneysu,
Mercedes-Benz Türk’e, bu
satışın gerçekleşmesindeki
katkılarından dolayı
Mercedes-Benz Türk Yetkili
Bayii Hastalya Antalya’ya ve
Mercedes-Benz Finansal
Hizmetler’e sağlamış
oldukları kredi imkânları
için teşekkürlerini iletti. ■

Mercedes-Benz Türk’ten Anex Tour’a 

50 adet Sprinter teslimatı

Esadaş 4 Setra aldı 

Sakarya VİB’e
Travego 

Hassoy
tarafından Sakarya
VİB’e satışı
gerçekleşen 1 adet
Travego 15 SHD,
Zikri Sargın’a teslim
edildi. Sakarya VİB
filosunu,
yolcularına
sağladığı yüksek
konfor ve teknolojik
donanımlarından
dolayı Mercedes-
Benz Travego
otobüsleri ile
güçlendirmeyi
tercih ettiklerini dile
getirdi. Travego’nun
geniş iç hacmine ve
güvenlik özellikleri
vurgulanırken,
Sakarya VİB
yetkilileri bu seneki
Travego alımlarına
devam edeceklerini
de açıkladı. ■
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Doğal seleksiyon, hayatımızın her
alanında aktif. İş hayatında da doğal
seleksiyon değirmeninin en büyük

silahının teknoloji olduğunu düşünüyorum.
Teknolojiyi yakından takip edip iş süreçlerine
yansıtanların öne çıktığı, teknolojinin getirdiği
hatta zorladığı dönüşümü hayata geçirenlerin
kazandığı bir dönem. Özellikle günümüzde
teknolojinin ilerleyiş ve yayılma hızı
alışageldiğimizin çok üzerinde. Ve bu hız
artarak devam ediyor. Dönüşüme ayak
uyduramayanların da tarihin geçmiş
sayfalarında yerlerini aldıklarını görüyoruz.
Yerlerine gelenler, gidenleri çoktan
unutturuyorlar bile. Yöneticilerin de her an iş
yapış modellerini, müşteriye ulaşma
yöntemlerini, çözümlerini sürekli elden
geçirmeleri gerekiyor. Dönüşüme açık
olmaları, kafalarındaki bariyerlerden
kurtulmaları gerekiyor. Duymaktan en çok
yorulduğum ve hala nasıl bu kadar rahat
kullanılabilindiğine çok şaşırdığım bir cümle
var: ‘O olmaz ki, yapılamaz ki!’ Denememiş,
üzerinde düşünmemiş ve gelen bir öneriyi ilk
duyduğunda bazılarının verdiği tepki. 10-20-
30 yıl boyunca biriktirebildiği bilgi birikimiyle
bir anda değerlendirip ulaştığı sonuç.
Kafasındaki bariyerler, değerlendirmeye bile
izin vermiyor. Halbuki teknolojinin son bir-iki
yılda bile sunduklarının, kendisinin bugüne
kadar biriktirdiği bilgileri bir kenara bıraktığını
bir görebilseler.. Hele şirketlerinin çıkış yolu
olacağını düşündüğünüz konularda ‘bu
yapılamaz ki’ diye bir şey yok. Nasıl olabilire
kafa yorulsa inanın daha büyük başarılar imza
atar şirketler. Hatta daha iddialı konuşalım,
daha uzun yaşar şirketler. Bakın etrafınıza,
bolca görürüz çalışanından yöneticisine
kadar. Yıllar önce internetten bilet satışına
‘yolcularımız alışık değil, yazıhaneden alır
onlar’ deyip bırakın genel site kurup birçok
firmanın biletini satmayı, kendi şirketlerinin
web sitesini bile satışa açmayan yöneticiler
vardı. N’oldu? 2012 üniversite mezunu iki
genç, yapılabileceğine inandı ve 6 yıl önce, şu
an yılda 3-3.5 milyon bilet satılan bir site
haline getirdiler. O dönemin sektörüne yön
veren kişilerin ‘biz bunu nasıl düşünemedik,
hayata geçiremedik’ dediklerini biliyorum. En
çok ağırlarına giden de sadece 6 yılda çift
haneli milyonluk şirket haline gelen şirketin
kurucularının, o dönem 22 yaşlarında
olmaları. İş tecrübeleri olmadığı öne sürülerek
birçok şirketin mülakatlarından olumsuz
dönecek durumda gözüken iki gencin bunu
başarmış olması. Dönüşümü hafife almayın.
Kafalarımızdaki ‘bu olmaz ki’leri bırakıp nasıl
olabilirine daha çok kafa yoralım.

Müşteri Ziyaretinin Önemi
Yıllardır müşteri ziyaretinin önemi

hakkında onlarca hatta yüzü aşkın kitap
okumuş, seminerlere katılmış, kendi yazdığım
beş kitabın ikisinde de özellikle altını çize
çize belirtmiş olmama rağmen… Başarılı tepe
yöneticisinden başarılı satışçısına kadar
hepimizin başarıya giden yolda ortak bir
önerisi olsun desek ve haftalarca üzerinde
düşünsek günün sonunda varacağımız cümle
büyük ihtimal, ‘müşteri ziyaretinin önemi’ ile
ilgili olacaktır. Sahada olmanın
kazandırdıklarını, gücünü daha başka nasıl
tarif edebilirim bilemedim. Şirket içinde
yapılabilecek en önemli iş müşteri ziyaretidir.
Teslimatın gecikmesinde sizi alttan alıp
milyonluk tazminatı ödetmeyecek olan da bu
müşteri ziyaretlerindeki performansınız
olduğu gibi, ürününüzü müşterinin ihtiyacına
göre şekillendirmeniz hayata geçirmeniz de
yine bu ziyaretlerin eseri olacaktır. Hatta
sermayeniz olmadığı için hayata geçirmekte
geciktiğiniz ürününüz için, yine
performansınıza bağlı olarak, proje bedelinin
bir kısmını önden vererek çözümünüzün
hayata geçmesini sağlayacak güç de
müşteridir. Yeter ki bu kaslarınız gelişsin. Bu
kaslarınızın gelişmesi de müşterilerle
görüşmelerinize bağlı.. Şirketinize ofisinizde
oturup yönetmeye çalışırsanız, işlerinizi doğru
yapıyor olabilirsiniz. Ama bu ‘doğru işleri’
yaptığınız anlama gelmeyecektir. Birkaç sene
önce iflas eden global bir şirketin CEO’sunun
basın lansmanında gözlerinin dolu dolu ‘ama
biz işlerimizi hep doğru yaptık’ diyerek
iflaslarını açıkladığı halde oluruz. Evet, mesele
‘işlerimizi doğru yapmak’ değil, ‘doğru işleri
yapmak’. ■

Dönüşümün
Gücü

Mercedes-Benz Türk, Mayıs
ayına özel sunduğu
kampanya kapsamında

otobüs, kamyon ve hafif ticari araçlar
için hazırlanan özel kampanyalar ile
avantajlı kredi ve kişiye özel ödeme
seçeneklerinden yararlanılabiliyor.

Otobüste “Yıldızını Seç” 
Mercedes-Benz Finansal

Hizmetler, Mayıs ayı kampanyası
kapsamında 2017 model Mercedes-
Benz Travego 15 SHD model otobüs
alımlarında müşterilerine özel
kaçırılmayacak bir kampanya sunuyor. 

Kampanya kapsamında
kullanımında 750 bin TL kredi tutarı
için, 36 ay vadeli yüzde 0,99 sabit faiz
oranı ile 25 bin 80 TL aylık ödeme
fırsatı ile sunuluyor. 

Kamyonda Ayrıcalık 
Mercedes-Benz Finansal

Hizmetler’in, 2017 Model yılı ve altı
Mercedes-Benz inşaat/çekici kamyon
modelleri için Mayıs ayında geçerli
olan; araç+servis sözleşmesini
kapsayan özel finansman kampanyası
çerçevesinde, kurumsal müşteriler;
250 bin TL kredi tutarı için, 36 ay vade,
yüzde 1,11 faiz oranı ve 8 bin 549 TL
aylık ödemeyle Mercedes-Benz
kamyon sahibi olabilir.

Aynı kampanyada kurumsal
müşteriler Euro kredi tercih ettiği

takdirde 75 bin avroya varan kredi
tutarları için sıfırdan başlayan faiz
oranları ve 883 avrodan başlayan aylık
ödemeler sunuluyor.

Vito’ya Özel
Güvenilir sağlamlık, üstün yük

taşıma kapasitesi, 4x4 çekiş sistemi,
yüksek sürüş gücü, dışarıdan sert
görünüşlü fakat bir o kadar konforlu
Mercedes-Benz X-Class’a sahip olmak
isteyen müşterilere, 2017 model yeni
araç alımlarında 8.400 TL’ye varan
indirim avantajı sunuluyor. 

Mercedes-Benz Finansal
Hizmetler’in Mayıs ayında 2018 model
Vito’ya özel hazırladığı kampanya
kapsamında Mercedes-Benz Kasko
kullanımına özel 100 bin TL’ye varan
kredi kullanımında yüzde 1,34 sabit
faiz oranı ve 48 aya varan vade
seçenekleri sunuluyor. Bu kampanya
ile Mercedes-Benz Vito’ya 576 TL’den
başlayan aylık ödeme fırsatıyla farklı
kullanım alanlarına uygun bu araca
sahip olunabiliyor.

Ticari araç ve binek otomobillerde
detaylı bilgi için www.mbfh.com.tr
sayfası ziyaret edilebilir veya en yakın
Mercedes-Benz bayisine danışılabilir. ■

Egemen Atış, Continental Ticari
Operasyonlar Direktörü oldu

Continental Türkiye’nin
Ticari Operasyonlar
Direktörlüğü görevine

Egemen Atış getirildi.
Şirketin ticari operasyonları Mayıs 2018’den
itibaren Egemen Atış’a emanet. 

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve
orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental’in
Türkiye’deki faaliyetlerini sürdüren ekibin Ticari
Operasyonlar Direktörü Egemen Atış oldu.

1977 yılında İzmir’de doğan Egemen Atış,
lisans eğitimini ODTÜ Makine Mühendisliği
bölümünde tamamladı. Atış, daha sonra Boğaziçi
Üniversitesi’nde Executive MBA programını
bitirdi. ■

MAN araçlarının tüm
ihtiyaçlarına yönelik ileri
teknoloji ve yüksek
normlarda üretilen MAN
Orijinal Yağları - MAN
Genuine Oil’in Türkiye
Lansmanı, 10 Mayıs günü
İstanbul’da düzenlenen
basın toplantısı ile
gerçekleştirildi.

MAN Genuine Oil
Lansmanı’na MAN
Kamyon ve Otobüs

Ticaret AŞ adına Genel Müdür
Tuncay Bekiroğlu ve Satış Sonrası
Hizmetler Direktörü Şinasi
Ekincioğlu evsahipliği yaparken,
Shell & Turcas Madeni Yağlar
Genel Müdürü Seyfettin
Uzunçakmak ve iki şirket yetkilileri
de toplantıda hazır bulundular. 

MAN’ın 250 yılı aşan köklü
geçmişi ile üretim ve mühendislik
alanındaki en önemli küresel
markalardan biri olduğunu
vurgulayan Tuncay Bekiroğlu,
“MAN’ın yaptığı tüm üretim ve
geliştirmelerin odağında, araçların
işletmecisi, kullanıcıları, yük ya da
yolcular ve ekolojik hassasiyetler
yer alıyor. MAN araçlarında
kullanılan en küçük vidadan motor
bloğuna kadar tüm bileşenleri,
yüksek standartlara sahiptir. Bu
bileşenlerin en önemlilerinden biri

de hiç şüphesiz, araçlarda
kullanılan yağlardır. MAN ve Shell
& Turcas gibi iki küresel markanın
bilgi birikimi ve tecrübesinin
ortaklaşa eseri olarak, motor,
şanzıman ve aks yağları için
uygulanan yüksek MAN normlarını
fazlasıyla karşılayan üstün nitelikli
MAN Orijinal Yağları’nı geliştirdik
ve kullanıma sunuyoruz” dedi.

Seyfettin Uzunçakmak, MAN
ile gerçekleştirilen işbirliği ile

birlikte Shell & Turcas’ın Türkiye
pazarındaki gücünü daha da
artırmış olduğunu ifade etti. 

MAN’ın üstün nitelikleri
araçları ile olduğu gibi satış sonrası
hizmetlerde de “ömür boyu iş
ortakları” olarak kabul ettiği
müşterilerine en ideali, en iyiyi
sunma amacında olduğunu
vurgulayan
Şinasi
Ekincioğlu
da, tüm MAN
Orijinal
Yedek
Parçaları ile
mükemmel
uyum
sağlayan ve
premium
sınıfta bir
kaliteyi sunduklarını ve bu yağların
piyasada eşdeğerinin
bulunmadığını söyledi. ■

MAN Orijinal Yağları piyasada

Üstün performans ve tam koruma 

Mayıs ayına özel fırsatlar
Mercedes-Benz Türk’ten 

Tuncay Bekiroğlu

Seyfettin Uzunçakmak

Şinasi
Ekincioğlu 

Otopratik 
Mitsubishi’ye de
hizmet verecek

Brisa ve Temsa Motorlu
Araçlar, yeni bir iş
birliği ile Mitsubishi

Motors ve Otopratik
markalarının ortak hizmet
vermeye başlayacaklarını
duyurdu. İş birliği
kapsamında Temsa Motorlu
Araçlar yetkili servisleri
içerisine, Brisa’nın hızlı
bakım ve servis konsepti
Otopratik’in hizmetleri
entegre ediliyor. Bu sayede
Temsa Motorlu Araçlar
yetkili servisleri, tüm marka
ve modellerde, binek ve hafif
ticari araçların servis ve lastik
ihtiyaçlarını, Otopratik
standartlarında, hızlı,
güvenilir ve profesyonel bir
şekilde karşılayacak. İş birliği
kapsamındaki ilk Otopratik
noktası, Temsa Motorlu
Araçlar’ın Gaziantep’teki
bayisi Elit Otomotiv’e ait
yetkili serviste hizmete
başladı. ■



MERKEZ OFİSİ
Tel: 0 212 671 27 35 - 36

BURSA
Tel: 0 224 261 00 70
Fax:0 224 261 00 53
Mobil: 0 533 931 99 00
bursa@maparman.com

İZMİR
Tel: 0 232 478 38 38
Fax: 0 232 478 38 10
Mobil:  0 530 373 93 93
izmir@maparman.com

Yeni otobüsler hayırlı olsun, bol kazançlar getirsin.

Kamil Koç 26 Adet Temsa Safir Plus 2+1 VIP
otobüsleri filosuna kattı.

Bu projede yer almaktan gururluyuz

Yalçın Şahin
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