
Ford Otosan: “Türkiye’nin İlk ve Tek
Yerli Şanzımanı Ecotorq” tanıtıldı

Kontur,
40’ıncı ya-
şını kutla-

yacağı 2022’de
otobüs filosunda
büyük bir yeni-
leme planlıyor.
Yenilemenin ilk
adımı 3 Tou-
rismo 16 1+2 kol-
tuklu otobüs
yatırımı ile atıldı.
1 Tourismo 16 daha Aralık ayında
filoda yerini alacak. Şirket, gelecek
yıl 11 adet Mercedes-Benz otobüs
yatırımı daha yaparak toplamda 15
adetlik yatırım planını hayata ge-

çirmiş olacak. Otobüslerin satışını
Mercedes-Benz Türk bayileri Bay-
raktarlar Merkon Otomotiv,  Gele-
cek Otomotiv ve Hasmer Otomotiv
gerçekleştirdi.

■ TOBB Karayolu
Yolcu Taşımacılığı
Sektör Meclisi Başkanı
Mustafa Yıldırım:
Salgın öncesinde olan
sorunlarımız, salgın
süreciyle ve ekonomik
koşulların
ağırlaşmasıyla daha da
büyüdü. Ana maliyet
kalemi olan akaryakıt
fiyatlarındaki artışlarla
yaşanan kriz daha da
derinleşti. Sektör
uçurumun kenarında.
Önümüz kış ama bu
sefer gerçekten kara
kış ile karşı karşıyayız
ve sektör kara karışın
fırtınalarında
savrulacak. 
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Yolcu taşımacılarının yaşadığı
krizin giderek derinleştiğine
dikkat çeken Mustafa Yıldırım:

“Pandemi fırtınasını atlatamadan
maliyet artışlarının fırtınasına
yakalanan sektörümüzde yaşanan
kriz daha da derinleşti. Öte yandan
havayolu ve tren ile yaşadığımız
haksız rekabet pazarımızı küçülttü ve
küçültmeye de devam ediyor. 

Önümüz kara kış
Yolcu taşımacıları son iki yıldır kış

mevsimini kara kış olarak geçiriyor.
Ama bu kez kara kışın fırtınaları ile
karşı karşıya kalacak. Buna biz artan
maliyet fırtınası da diyoruz.
Dolardaki yükseliş köprü ve
otobanlara yansıdığında maliyetler
çok daha yükselecek. Yeni yılda
vergiler, sigortalar, SGK, cezalar
artacak. Bu şartlar altında sektörün
yaşaması ve kaliteli hizmet verme
imkanı kalmadı. 

Bir an önce sektörün ayakta
kalması için hem kamu tarafının
hem de sektörün kendi içinde
çözümler üretmesi gerekiyor” dedi.  
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Otobüs pazarında
yılın son çeyreği

Sami
Acerüzümoğlu

İkinci El
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Kontur Turizm 2022’de büyük
değişime hazırlanıyor

Temsa’dan Seç Turi̇zm’e 
4 Adet 2+1 Maraton

Amman'ın 
136 otobüs
ihalesini
Otokar 
kazandı

MAPAR’dan 
DAE Turizm’e 7 Temsa Safir

20 TGE ile 
filosunu 
MAN’a

dönüştürdü 

Mersin’de Kaptan Turizm 

EGETURDER Yönetimi TÜRSAB ile
yaşanan sorunları görüştü

İZTAD’ın Başkanı yeniden 
Coşkun Altın oldu

Servisçiler
maliyetlerdeki
yüksek artış
sözleşme 
tekliflerine
yansıtmalı

Turgay Gül

Mercedes-Benz
Türk Aksaray
Kamyon Fabrikası
35 yaşında

Mercedes-Benz Türk İcra
Kurulu Başkanı Süer
Sülün: 35 yılda 300.000’i

aşkın kamyon üreten fabrika,
86.000 adedin üstünde kamyonun
ihracatını sağlayarak ülke ekono-
misine katkı sağladı.

Süer Sülün

Yeni
kamyon
modellerini
Türkiye’de
ilk defa
tanıttıÖzgür

Fırat Sebastien
Delepine Ömer

Bursalıoğlu

Renault Trucks

Logitork Lojistik
10 Actros aldı

40 Adet 
Scania R500

Yatırımı

Ali Çavuşoğulları 
Lojistik’ten 
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KRIZ DERINLESIYOR
Yolcu taşımacıları artan maliyetlerle yaşam savaşı veriyor

İSTAB üyesi 60
firma sahibi online
toplantıda buluştu

Sahin ailesinin
mutlu günü 

MAPAR Otomotiv Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yalçın Şahin ve
eşi Gül Şahin’in oğulları
MAPAR Otomotiv Yönetim Ku-
rulu Üyesi Hıdır Erdi Şahin Elif
Avar ile dünya evine girdi. 

Düğün 3 Ekim Pazar ak-
şamı Swisotel The Bospho-
rus’da binlerce davetlinin
katılımı ile gerçekleşti. 

Mercedes-Benz’den

İkinci el hafif ticari
araç pazarına yeni

soluk

2’de



Bayraktarlar Merkon Orta Anadolu Mot Araç. Tic. ve San. AŞ. 
Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi
Horozluhan Mahallesi Çevreli Sokak No: 2A 42110 Selçuklu, Konya 
Telefon: 0332 248 23 81 - 82 Faks: 0332 248 23 80

Her zaman doğru yoldayız.
Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun.

Mercedes-Benz Hafif
Ticari Araçlar, “Sertifikalı
İkinci El Hafif Ticari
Araç” (Certified Pre-
Owned) programını
hayata geçiriyor.

İkinci el hafif ticari araç paza-
rında müşterilerine “Birinci
Sınıf, İkinci El” hizmeti sunan

Mercedes-Benz, uygulamaya al-
dığı “Sertifikalı İkinci El Hafif Ti-
cari Araç” (Certified Pre-Owned)
programı ile ikinci el araçlarını
artık iki farklı kategoride sunuyor.
Uygulamaya alınan yeni program
ile Mercedes-Benz güvencesinde
daha fazla araç, müşterilerin beğe-
nisine sunuluyor. 

24 ay garanti, MobiloVan
yol yardımı

Mercedes-Benz, “Sertifikalı
İkinci El Hafif Ticari Araç” progra-
mıyla  24 aya varan garantiye
sahip olan araçlar 12 aya varan
MobiloVan yol yardım hizmetin-
den de faydalanabiliyor. 

Finansman ve alt takas 
“Birinci Sınıf, İkinci El Araç”

kapsamındaki ikinci el araçlar,
“Sertifikalı İkinci El Hafif Ticari
Araç” programındaki araçlar ile
birçok ortak avantaja sahip. Her
iki kategorideki araçlar cazip ve
esnek finansman olanaklarının
yanında alt takas imkanına sahip.
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Ahmet Güneştekin’in “Yüzleşme” ser-
gisi sosyal medya üzerinden başlaya-
rak gündem oldu. Nereye gitsem,

kiminle konuşsam herkes bu konu üzerine
bir şeyler söylüyor.

Dikkat ettim de, Ahmet Güneştekin ve
çalışmaları üzerine değil, sadece açılış
günü çekilen halay ile birlikte paylaşılan
selfie fotoğraflar üzerinden konuşuluyor.

Ahmet Güneştekin, ressam, çok yönlü
bir sanatçı. Yaşar Kemal’in manevi oğlu
olarak tanındığı gibi dünyanın en büyük
galerilerinde çalışmaları sergileniyor. Re-
simlerinin çok büyük fiyatlar ettiğini, ko-
leksiyonerler tarafından satın alındığını
biliyoruz. Bir de satılamayacak, satın alına-
mayacak sergileri var. İşte “Yüzleşme” on-
lardan biri. 

Bana sorarsanız çok iyi, çok güçlü, söy-
leyecek sözü olan bir çalışma. Ancak sanat-
çının yapıtları üzerinden fırtına
koparılmadı. Yaptığı iş yorumlanmadı
(tabii ki, sanat sayfalarında, sosyal med-
yada işler üzerinden yazılanlar da sayıca
yüksek).

Resim, sanat ve yorum konusu gerçek-
ten önemli, ufuk açıyor ve hedefe odaklan-
mayı, sonuca ulaşmayı sağlıyor. Yol
gösteriyor… Ancak benim burada üzerinde
durmak istediğim konu gündem oluştur-
mak ve kamuoyunun ilgisini çekmek.

Kendi açımızdan bakalım…
Karayoluyla yolcu taşımacılığı sektörü-

nün hem de acil çözüme kavuşturulması
gereken onlarca sorunu var. Otobüsçünün
kendi arasındaki konuşmaları, dertleşme-
leri geçtim, ilgili/yetkili kurum ve kişilerle
görüşme olanağı bile bulunamıyor. Bırakın
çözüm yollarını bulmayı, sorunu bile dile
getiremiyor elçiler. “Elçi” diye adlandırdık-
larım, çünkü karayoluyla yolcu taşımacılığı
sektörünü temsilen görüşmeye gidenler.
Gazetemizde de okuyorsunuz, “geçen
hafta içinde…” diye başlayan cümlelerle şu
bakanlığın bu yetkilisi, o daire başkanı, bu
müsteşarı ile görüştüklerini yazıyorlar.

Peki, sonuç! Sonuç yok. Elinizi taşın altına
koymazsanız sonuç alamazsınız.

Dışarıdan bakan için “otobüsçünün
tuzu kuru”, akaryakıt zamları belki biraz
nemlendirmiştir o kadar. Bir de otobüs-
çüye sorun, bakalım. 

Dernek ve federasyonların sorumluluk-
larını birilerinin (o birileri de sponsorlar
doğal olarak) yıkmaya çalıştıklarını, sonuç
olarak da “parayı veren düdüğü çalacağı”
için havanda su dövüldüğünü herkes bili-
yor. 

Yapılması gerekenler…
Otobüsçünün dile getirebildiği tek radi-

kal çözüm kontak kapatmak. O da o kadar
zor ki, birçok bileşeni var ve mümkün ola-
mıyor. Zaten pek doğru bir yöntem de
değil. Ya da bana öyle geliyor. 

Peki, ne yapılabilir? Kamuoyu oluştur-
mak mümkün. Başka örnek vermeyeceğim.
Güneştekin, hayalinde kurduklarını somut-
lamak, sergiye dönüştürmek için deyim ye-
rindeyse çuval dolusu para harcamış.
Düşüncesini aktarıyor. Beğenirsiniz, be-
ğenmezsiniz, herkesin yorumu farklı ola-
caktır… Ancak geleceğe yönelik bir
farkındalıkla hafızalarda yer etmeyi ba-
şardı.

Otobüsçü ise birileri elini taşın altına
soksun, ceremesini ödesin, kendisi de se-
meresini toplasın istiyor. Yok öyle üç ku-
ruşa beş köfte! Ne ka ekmek o ka köfte!
Otobüsçü kendisi katılacak, kendisi ayağa
kalkacak, kendisi çabalayacak. Başka yolu
yok!

Otobüs perondan çıkmadan üç cüm-
leyle yaşanan sorunları yolculara derdimizi
anlatmalı, farkındalık yaratmalı… Sektöre
destek de bu çalışmalar için aranmalı. Afiş,
pankart, gazete ilanı, film yapımı, konser,
sergi açma gibi etkinlikler düzenlemekle
oluşan kamuoyu ile devletin de ilgisi arta-
cak, sadece yönetmelik ve kuralla sınırlı
kalmayıp somut bir şeyler yapmak için
kendini zorunlu hissedecektir. ■

korkutakin@gmail.com

Korkut
Akın

Mercedes-Benz Türk 

Mercedes-Benz’den

“Sertifikalı İkinci El Hafif Ticari
Araç” programındaki araçlar,
teknik açıdan uygun olan ve
Mercedes-Benz Otomotiv
tarafından seçilen Mercedes-Benz
Hafif Ticari Araçlar’dan oluşuyor.

Gündemi belirlemek 
izim elimizde

İkinci el hafif ticari araç
pazarına yeni soluk
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50’nci yıla özel üretilen
NEOPLAN Cityliner Platin,
22 farklı ülkedeki uluslararası
ticari araç gazetecisinden
oluşan jüri tarafından,
‘Coach of theYear 2022-Yılın
Seyahat Otobüsü’ seçildi.
Performans, maliyet
verimliliği, güvenlik, konfor
ve hepsinin ötesinde
zamansız tasarım ile jüriyi
etkileyen NEOPLAN
Cityliner Platin, ayrıca şık
tasarımı, teknoloji harikası
güç aktarma sistemi ve ayna
yerine kullanılan OptiView
ile de öne çıktı.

2020 yılında da MAN Lion’s
Coach ile ‘Coach of theYear -
Yılın Seyahat Otobüsü’ ödülünü

alan MAN Truck &Bus, böylece ‘Bu-
sand Coach of theYear’ jürisi tarafın-
dan peş peşe 2’inci kez ve toplamda
da 11’inci kez ödüllendirilmiş oldu.

Bugünün yüksek güverteli otobüs
segmentinin öncüsü olan NEOPLAN

Cityliner N 116, bundan 50 yıl önce
piyasaya sunuldu. MAN Truck &Bus,
NEOPLAN Cityliner’ın 50’nci yıldö-
nümünü kutlamak için ise, efsanevi
rol modelin “Platin” özel serisini
üretti. Akılcı tasarım ve yarım asırlık
tecrübenin ürünü olan yeni NEO-
PLAN Cityliner Platin serisi, sektörün
prestijli ödülü ‘Coach of theYear
2022-Yılın Seyahat Otobüsü’ ödü-
lünü kazandı. Ödül, Münih’te Jüri
Başkanı Tom Terjesen tarafından
MAN Truck &Bus CEO’su Andreas
Tostmann’a ve MAN Truck &Bus
Otobüs İş Birimi Başkanı Rudi
Kuchta’ya takdim edildi.

Ödülle ilgili konuşan MAN Truck
&Bus CEO’su Andreas Tostmann,
“NEOPLAN Cityliner’ımızın özellikle
de yıldönümünde uzmanlardan olu-
şan jürinin desteğini almasından do-
layı çok müteşekkiriz ve gururluyuz.
Bu prestijli ödül, azimle kendilerini
işlerine adayan ve olağanüstü işler
ortaya koyan tüm MAN ekibinin ha-
rika bir şekilde takdir edilmesi de-
mektir.

MAN Lion'sCoach’un aldığı
'Coach of theYear 2020', yeni MAN
Kamyon neslinin aldığı 'Truck of the-
Year 2021' ödüllerinden sonra bu

yeni ödül, firmamı-
zın üç yıl peş peşe
kazandığı üçüncü
ödül oldu. Bu, fan-
tastik ve inovatif
ürün portföyümüze
gösterilen inancın
ifadesidir ve New-
MAN stratejimizi be-
nimserken çok iyi bir
yerde olduğumuzu
açık ve seçik göster-
mektedir” dedi. ■

NEOPLAN Cityliner ‘Coach of theYear
2022 - Yılın Seyahat Otobüsü’ seçildi

‘Doğru Adımları
Atarsak Otomotivde
İlk 10’a Gireriz’

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği
(TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam,
otomotiv sektöründe yaşanan küresel krizin

atılacak doğru adımlarla fırsata çevrilebileceğini söyledi.  
Zorluklara rağmen Türkiye’nin atacağı doğru

adımlarla geçmiş yıllarda olduğu gibi küresel krizleri
fırsata çevirebileceğinin altını çizen Saydam, kamu ve
özel sektörün birlikte hareket ederek olumsuz havayı
Türk otomotiv sanayinin lehine döndürebileceğini
aktardı. 

Kamunun atacağı adımlar
Saydam kamunun uygulayabileceği adımları;

hammadde ve ara mamullere uygulanan ek vergilerin
kaldırması, KOBİ tanımının 125 milyon TL ciro ile
sınırlandırılmaması ve brüt ile net ücret arasındaki
farkın OECD ülkeleri düzeyine getirilmesi olarak
sıraladı. Saydam, “Eğer doğru adımları atarsak Türk
otomotiv tedarik sanayinin yine bir sıçrama
gerçekleştirmesi mümkün. Doğru adımlarla Türkiye
otomotiv tedarik sanayi yılda 15 milyar dolar ihracat
gerçekleştirerek, dünya liginde ilk 10’a yükselebilir”
dedi.

“2022 daha zor bir yıl olacak”
Otomotiv sektörünün yaşadığı küresel krizin

derinleştiğine işaret eden Başkan Albert Saydam, 2022
yılının da benzer sıkıntılarla geçeceğini vurguladı,
Dünyanın maliyetleri yönetmekte zorlandığını belirten
Saydam, son bir yılda doğalgaz, çelik, plastik ve emtia
fiyatlarında ciddi artışlar yaşandığının altını çizdi:
“Dünya otomotiv sektörünün genel ve hemfikir olduğu
bir görüş var. Bu görüş, küresel olarak 2022 yılının çok
daha zor bir yıl olacağı. Pandemi olduğu dönemde, işte
2021’de toparlanacağız, 2022’de ise dünya otomotiv
sektörü olarak 2019’un üstüne çıkacağız. Hatta
2023’lerde 100 milyon araçlık rakama ulaşılacak diye bir
varsayım vardı. Şu anda bu mümkün olmayacak, hatta
2022’nin ne olacağı bile bilinmiyor. Biz, Türkiye olarak
dünya otomotiv ticaretinden yüzde 1,5 ila yüzde 1,7
arasında bir pay alıyoruz. Dolayısıyla, ana ve tedarik
sanayi dahil yaklaşık olarak 3-4 milyar dolarlık bir
kaybımız var. Bugün geldiğimiz noktada pandeminin
başlangıcına geri döndük. Ne yazık ki kapasite kullanım
oranlarımız ciddi oranda azaldı.” ■



1982 yılında şehirlerarası
yolcu taşımacılığı faaliyetine
başlayan Konya merkezli
firma Kontur, 40’ıncı yaşını
kutlayacağı 2022’de otobüs
filosunda büyük bir yenileme
planlıyor. Yenilemenin ilk
adımı 3 Tourismo 16 1+2
koltuklu otobüs  yatırımı ile
atıldı. 1 Tourismo 16 daha
Aralık ayında filoda yerini
alacak. Şirket, gelecek yıl 11
adet Mercedes-Benz otobüs
yatırımı daha yaparak
toplamda 15 adetlik yatırım
planını hayata geçirmiş
olacak. Otobüslerin satışını
Mercedes-Benz Türk bayileri
Bayraktarlar Merkon
Otomotiv,  Gelecek Otomotiv
ve Hasmer Otomotiv
gerçekleştirdi.

Haber: Erkan YILMAZ 

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Pa-
zarlama Merkezi’nde 27 Ekim
Çarşamba günü gerçekleşen tö-

renle Kontur Turizm,  filosuna 3 adet
Tourismo 16 1+2 koltuklu otobüs kattı.
Araçların teslim törenine Kontur Turizm
Genel Müdürü Ertuğrul Sarıhan, İstan-
bul Yazıhane Sorumlusu Mehmet Kılıç,
Bayraktarlar Merkon Genel Müdürü
Mehmet Akyol, Otobüs Satış Müdürü
Cezmi Ağırtaş, Hasmer Otomotiv Oto-
büs Satış Müdürü Yaşar Şahin, bireysel
otobüsçü Abdülmecit Çokkaynar ve
kaptanlar katıldı. 

Tören sonrasında Kontur Turizm
Genel Müdürü Ertuğrul Sarıhan ve Bay-
raktarlar Merkon Genel Müdürü Meh-
met Akyol, Taşıma Dünyası’na özel
açıklamalarda bulundu. Ertuğrul Sarı-
han sektörün tecrübeli profesyonel yö-

neticilerinden 1998 yılından beri Kontur
Turizm’in genel müdürlüğünü yürütü-
yor. 

Yatırım için daha fazla
beklemenin bir anlamı
olmayacağını düşündük

“Otobüs yatırım sürecini daha önce
başlatacaktık. Ancak pandemi başla-
yınca, ne olacağını bilemediğimiz için
‘biraz bekleyelim’ dedik” açıklamasını
yapan Kontur Turizm Genel Müdürü
Ertuğrul Sarıhan, “ Pandemi sürecinin
artık bu şekilde devam edeceğini, daha
fazla beklemenin de anlamı olmayaca-
ğını düşünerek yatırıma yöneldik. 3
adetlik alım bir başlangıç oldu. Merce-
des-Benz Finansman imkanından yarar-
landık. Takas olmadı. İnşallah bu yatırım
sürecini 2022 yılı içerisinde 15 otobüse
tamamlayacağız” dedi.

Filonun tamamı Mercedes  
Yolculuktan Dostluğa sloganı ile her

zaman en iyi hizmeti sunmayı hedefle-
diklerini ve bu doğrultuda yatırım yap-
tıklarını belirten Sarıhan, “ Filomuzda
kiralık araçlarla birlikte tamamı Merce-
des marka toplam 40 otobüs bulunuyor.
Mevcut araçların bakım maliyetleri de
çok yükseldi. Yenileme yapmak ve araç

yaşını gençleştirmek gerekiyordu. Ayrıca
yeni araçların teknolojik ve konfor özel-
likleri de yolcunun güven içinde taşın-
masına büyük katkı sağlıyor. Mercedes
araçların teknolojisine de güvenimiz
tam. Bu nedenle de yıllardır tercihimiz
Mercedes oldu. Bundan sonra da bu şe-
kilde devam etmeyi planlıyoruz. Yeni
otobüs alımında hem Bayraktarlar Mer-
kon otomotiv hem Gelecek Otomotiv’in
desteklerinden ve ilgisinden çok mem-
nun kaldık” dedi.

Sektör sezonda
beklediğini bulamadı 

Bu yıl normalleşme süreciyle birlikte
bir hareketliliğin başlayacağını düşün-
düklerini belirten Ertuğrul Sarıhan,
“Biraz hareket oldu gibi. Ama deva-
mında sektör beklediğini alamadı. Hep
çok iyi olacağını düşündük. Planlarımız
da ona göreydi , maalesef bunu göreme-
dik. Bunun nedeni özel araç ile seyahat
çok yoğundu. İnsanlar kalabalık or-
tamda seyahat etmek istemedi. Sezon
bitti. Okullar açılacak bir hareketlilik
bekledik. Burada veliler hep özel araç
kullandı. Aman aman bir yoğunluk ol-
madı. Bu noktada artık öğrenciler hep
özel araçla seyahat etme şansları yok.
Bundan sonra 29 Ekim, yılbaşı ve bay-
ramları bekleyeceğiz. Bu hafta 29 Ekim
Cuma ile birleştiği için olumlu bir gö-
rüntü var. Ancak yakıt maliyetlerindeki
artışlar da bizi önümüzdeki süreç konu-
sunda endişelendiriyor” dedi.  

Sektörün önceliği haksız
rekabeti sonlandırmak
olmalı

Sektör mensuplarının her zaman
beklentisinin devlet desteği olduğuna da
değinen Sarıhan, “Evet devlet sektörü-
müzü desteklesin. KDV indirimi olsun,
farklı destekler olabilir. Ama bundan
daha önemlisi sektör mensuplarının bir
araya gelerek haksız rekabet ortamını
sonlandırması daha büyük katkı sağlar.
Biz para kazanmanın artık gerçekten zor
olduğunu görerek haksız rekabeti sona
erdirme adına çalışma yaptık ve bunu
Konya’da başardık. Bize en büyük destek

olacak gelişme sektörün bu anlamda bir-
likte hareket etmesi olacak. Konya’da
ücretsiz servis yok. Keşke diğer illerde de
kalksa. Otogarların çıkış ücretleri çok
yüksek maliyet tutuyor. Bu noktada bir
iyileştirme yapılabilir. Mevzuat nokta-
sında biraz daha sektörün işleyişini ko-
laylaştıracak adımlar atılabilir” dedi. 

Öncelikli moralimizi
bozmamak gerekiyor 

“Biz pandemi sürecinde sefer sayıla-
rını kısarak korunmaya çalıştık” açıkla-
masını yapan Sarıhan, “Artık bu şekilde
yaşamayı öğrenmek gerekiyor. Böyle bir
yaşantı bizi işimize yönelik şevkimizi kır-
mamalı. Öncelikle moralli olmamız ge-
rekiyor. Moralimizi de bu şartlarda
bozarsak işin içinden hiç çıkamayız.
Ekonomik yapı, sağlık durumu. Hep
olumsuz gelişmeler. Ama kenara geçip
bunların geçmesini beklemek de söz ko-
nusu değil. Bunlara rağmen işimize tu-
tunmamız ve gayret etmemiz gerekiyor.
2022 yılı da bu seviyede gidecek” dedi. 

Kontur Turizm’in
yolculuğunda her zaman
yanında olacağız

Bayraktarlar Merkon Genel Müdürü
Mehmet Akyol, Kontur Turizm’in 2022
yılında 40’ıncı yaşını kutlayacağını belir-
terek, “Sektörümüzün önde gelen firma-
ları arasında yer alan Kontur Turizm’in
filosunun tamamı Mercedes otobüsler-
den oluşuyor. Yıllardır da tek tercihi
Mercedes olmuş bir firma. Kontur Tu-
rizm 40’ıncı yaşına önemli bir değişim
atağı ile giriyor. Bu yıl başlayan bu adım
gelecek yıl devam edecek. Bizde Kontur
Turizm’in bu yolculuğuna bugün olduğu
gibi gelecekte de en iyi şekilde eşlik et-
meye, destek vermeye, yanında olmaya
devam edeceğiz. Bu zor şartlar altında
yatırım yapan Kontur Turizm’e bu alı-
mın hayırlı olmasını ve bol kazanç getir-
mesini diliyorum” dedi.  ■
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Otobüs yatırımı için beklemedi

Kontur Turizm 2022’de büyük
değişime hazırlanıyor

Kaptan sorunu son iki
senede çok büyüdü

Sektörün yaşadığı sorunların ba-
şında kaptan bulamamak olduğunu
belirten Sarıhan, “Bu sorun son iki
senede daha da büyüdü. Bunda etken
lojistik tarafına geçişler oldu. Şu an
iyi yetişmiş kaptan ve muavin bulmak
gerçekten çok zor. Yaptığımız iş çok
hassas bir iş. Herkese, ‘ gel hadi di-
reksiyona geç’ diyemezsiniz. Dene-
yimli olması gerekiyor. Önceden
sektörde çalışmak için çok başvuru
olurdu. Çalışanlara yüksek maaş ve-
rebilmek kazan, ver mantığı ile olabi-
lir. Lojistik tarafında şoförler
gerçekten iyi ücretler alıyor. Sektörün
o rakamların üstüne çıkabilmesi de
zor. Sektörün para kazanması gereki-
yor” dedi. 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma
Hizmetleri Düzenleme Genel
Müdürlüğü tarafından 14.09.2021

tarihinde yapılan düzenlemeyle, COVID 19
Tedbirleri Kapsamında karayolu taşımacılığında
ağır ticari araç sürücü ihtiyacını karşılamak
amacıyla 65 olan yaş sınırını “69 yaşından gün
almamış olmak” sınırına çekmişti.

Ancak, anılan tarihten itibaren, hali hazırda
sürücü türü sağlık raporu ile psikoteknik
değerlendirme raporu sahibi olan sürücülerin,
söz konusu raporlarını güncellemede sorun
yaşadıkları ve bahse konu düzenlemeden
yararlanamadıklarından mağduriyet yaşadıkları
bildirilmişti. 

Bu çerçevede, Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı; söz konusu mağduriyetin giderilmesi
ve uygulamada yeknesaklığın sağlanmasını
teminen önceki düzenleme yürürlükten
kaldırılarak yeni bir düzenleme yürürlüğe
konulmuştur. Buna göre;

SRC türü (SRC-5 hariç) Mesleki Yeterlilik
Belgesi süresi biten/bitecek olan sürücüler;

• Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak
Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair
Yönetmelik kapsamında şoförlük mesleğini icra
edebileceğine dair Sağlık Bakanlığına ve
üniversitelere bağlı sağlık tesisleri, aile sağlığı
merkezleri ve Sağlık Bakanlığınca
ruhsatlandırılan (muayenehane hariç) özel
sağlık kuruluşlarınca düzenlenen geçerli Sağlık
Raporu,

• Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen
Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerince
düzenlenen geçerli Psikoteknik Değerlendirme
Raporu,

ile birlikte Bölge Müdürlüklerine başvuru
yapabilirler. Yapılacak değerlendirme
neticesinde başvurusu uygun bulunan
sürücülerin, mesleki yeterlilik belgesi süresi,
31.12.2023 tarihini geçmemek kaydıyla 68
(altmış sekiz) yaş sonuna kadar uzatılacaktır.

Rapor yenilenmezse mesleki
yeterlilik belgesi bloke edilecek

Ancak, bu süre içerisinde ibraz edilen
raporların herhangi birinin geçerlilik süresinin
bitmesi halinde, bu raporun yenilenip yine
Bölge Müdürlükleri üzerinden Bakanlığa ibraz
edilip uygun bulununcaya kadar mesleki
yeterlilik belgesi bloke edilecektir. (geçersiz
sayılacak) Bu süre zarfında, mesleki yeterlilik
belgesi ve dijital takograf kartı kullanılmayacak
olup, kullananların tespiti halinde yasal işlem
yapılacaktır. Daha önce mesleki yeterlilik
belgesi 1 (bir) yıl süreyle geçerli hale getirilen
sürücülerin bu belgelerinin geçerlilik süreleri
yeni düzenlemeye göre güncellenecektir. ■

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri
Düzenleme Genel Müdürlüğü 2022 yılı UBAK İzin
Belgesi Ön Değerlendirme Listesini yayımladı.

Bakanlığın duyurusu:
UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin

Geçici Birinci Maddesi gereğince, anılan Yönergenin
8 inci maddesinin birinci fıkrası (c) bendi
kapsamında, 2022 yılı UBAK İzin Belgeleri dağıtımı
değerlendirmelerinde sefer sayılarının
belirlenmesinde, U-Net otomasyon sisteminde yer
alan çıkış sayıları esas alınmış olup, UBAK İzin Belgesi Ön
Değerlendirme Listesinde yer alan firmaların listede yer alan verilerine
ilişkin itirazda bulunmak istemeleri halinde, başvuru dilekçelerini en
geç 01 Kasım 2021 (31 Ekim 2021'nin resmi tatil olması nedeniyle)
tarihi mesai bitimine kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na
göndermeleri gerekmekte olup, başvuruların
ubaksubesi.kdgm@uab.gov.tr elektronik posta adresine iletilmesi ya
da Bakanlığımız genel evrak birimine ulaştırılması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

2022 Yılı UBAK İzin Belgesi Başvuruları 
Ön Değerlendirme Listesi

69'a çıkarılan “Sürücü Yaş
Şartı” ile ilgili yeni düzenleme
yürürlüğe konuldu

2022 Yılı UBAK İzin Belgesi Başvuruları 
Ön Değerlendirme Listesi Yayımlandı

İTİRAZ

1 KASIM 

2021

Mevcut sürücü türü sağlık
raporu ile psikoteknik
değerlendirme raporu sahibi
olan sürücülerin, söz konusu
raporlarını güncellemede
sorun yaşadıkları ve bahse
konu düzenlemeden
yararlanamadıklarından
mağduriyetleri yeni
düzenlemeyle giderildi.
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TEMSA, yolcu
taşımacılığının en önemli
firmaları arasında yer alan
Seç Turizm’in filosuna 4
adet Maraton otobüs dahil
etti. Bu alımla birlikte
firmanın filosundaki
TEMSA Maraton sayısı
14’e yükseldi. Araçların
satışını TEMSA bayisi
Mapar Otomotiv
gerçekleştirdi.

TEMSA Maraton şehirlerarası
yolcu taşımacılığı alanının önde
gelen firmaların filolarında

yerini almaya devam ediyor. Yolcu
taşımacılığının en önemli firmaları
arasında yer alan Seç Turizm ile satış
anlaşması imzalayan TEMSA, şirketin
filosuna 4 adet 2+1 Maraton otobüs
ekledi. 

TEMSA’nın Adana fabrikasında
düzenlenen törenle teslim edilen
araçlarla birlikte, turizm şirketinin
filosundaki TEMSA markalı araç sayısı
14’e yükseldi.

Maraton’dan sürücüler de
yolcular da mutlu

Düzenlenen törende açıklamalarda
bulunan Seç Turizm Yönetim Kurulu
Üyesi Settar Konukoğlu, 2020 yılında
ilk kez TEMSA Maraton otobüsleri
filolarında kattıklarını ve işletim
sürecinde hem kendilerinin hem de
yolcuların araçlardan çok memnun
kaldığını belirterek, “Maraton
otobüsler hem düşük yakıt tüketimi ile
hem de geniş bagaj hacmi ile bize
gerçekten çok önemli katkılar sağladı.
Yolcular da sürücülerimiz de araçların
konfor düzeyinden teknolojik
donanımlarından memnuniyetlerini

ifade ettiler.  Filomuzda bulunan 10
adet Maraton otobüsün yollardaki
koşusuna TEMSA’nın satış sonrası
hizmetleri de destek verdi. Satış
sonrası hizmet sürecinden de
memnun kaldık.” dedi.  

Maraton ile filomuzu
güçlendiriyoruz

Şehirlerarası yolcu taşımacılığının
2019 yılını çok verimli geçirdiğini,
2020 yılından ve sonrasından çok
büyük beklentiler içine girdiğini
belirten Settar Konukoğlu, “Pandemi
süreci tüm dünyaya ve ülkemize çok
zorlu günler yaşattı. Sektörümüzde bu
süreçten çok etkilendi. Normalleşme
dönemlerinde tabii ki biraz
hareketlilik yaşadık, yaz güzel geçti
diyebiliriz ancak bu 16 aylık sürecin
kaybını geri almak zaman alacak.
Üstelik pandemi süreci de devam
ediyor ancak, şu an üniversitelerin
açılması sektöre hareketlilik getirdi.
Önümüzde zorlu bir kış sezonu bizi
bekliyor. Yolcularımızın bir bölümünü
diğer modlar alırken, bir kısmı da
otomobille seyahate yöneldi. Sektörün
kendini toparlaması 2023 yılında çok
daha mümkün olabilir” dedi.

Bütün zorluklara rağmen yeni araç
yatırımı yapmaya devam ettiklerini
belirten Settar Konukoğlu, “TEMSA
Maraton otobüslerle filomuzu
güçlendirmeye devam ediyoruz.
Şirketimizin 5 Mart 2022’de 50’inci
yılını kutlayacağız. 50 yıllık süreç size
yeni sorumluluklar, yeni görevler
yüklüyor. Biz yolcularımıza en iyi
hizmeti en doğru ürünlerle vermeyi
hedeflemiş durumdayız. TEMSA
Maraton otobüsler de doğru ürünler.
Yeni otobüsler ayrıca bakım
maliyetleri açısından da şirkete katkı
sağlayacak. Eski model araçların servis
maliyetleri de yakıt tüketimi de daha
yüksek oluyor. Bu açıdan filoyu
yenilemeye devam etmek istiyoruz.
2020 yılında aldığımız 10 adetlik
Maraton ve bugün teslim aldığımız 4

adet Maraton yatırımı ile filomuzun
yaş ortalaması da bir hayli yükseldi”
dedi. 

Seç Turizm 50 yıllık bir
değer 

TEMSA Yurtiçi Satış Direktörü
Baybars Dağ, bazı teslimatların
öneminin de çok farklı olduğunu
belirterek, “Maraton otobüslerimizi
tasarlarken sahip olduğu özelliklerle
Güneydoğu ve Karadeniz bölgesinin
hem otobüsçüsüne hem de yolcusuna
en iyi hizmeti versin diye düşündük.
Bazı şehirler ürünlerinizin sahada
daha kolay yayılması için anahtar
konumda. O şehrin firmasının
filosunda yerini alırsanız bölge de size
açılıyor. Seç Turizm, bölgenin de
üzerine çıkmış bir firma. 2022 yılında
50’inci yılını kutlamaya hazırlanan bir
şirket. Sektörümüzün en önemli
kilometre taşlarını oluşturan çok
büyük değere ve öneme sahip. Bu tür
teslimatlar bizim için de referans
özelliği sağlıyor. Böylesine önemli
firmaların filolarında ürünlerimizin
koşuyor olması, bizim için çok
kıymetli. İşbirliğimizin büyüyerek

devam edeceğine inanıyoruz.  Yeni
Maraton otobüslerimizin Seç Turizm’e
hayırlı, uğurlu olmasını ve bol kazanç
getirmesini diliyorum” dedi. 

Birinci önceliğimiz; sahayı
ve müşteriyi dinlemek 

TEMSA’nın ürün geliştirme
süreçlerinde ve ürünlerin kullanım
dönemi boyunca müşteriyi dinlemeye
onların taleplerini hayata geçirmeye
büyük özen gösterdiğine dikkat çeken
Baybars Dağ, “Sahayı dinlemek,
müşterinin her zaman yanında
olduğunuzu hissettirmek, birinci
önceliğimiz zaten bu anlayış başarıyı
da beraberinde getiriyor. Şehirlerarası
firmalar yeni otobüs yatırımları ile
filolarını güçlendirirken aslında
işletme süreçlerinde de avantajlar elde
ediyorlar. Pandemi süreciyle birlikte
araç yenilemelerinde çok önemli
ötelemeler oldu ve birçok firmanın
filosundaki otobüsler yaşlanmış
durumda. TEMSA olarak, pandemiye
rağmen bu yıl için belirlediğimiz
hedefler doğrultusunda hedeflerimizi
tutturmuş şekilde ilerliyoruz.”dedi. ■

Temsa’dan Seç Turi̇zm’e 
4 Adet 2+1 Maraton Tesli̇matı
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Üsteki başlık, yazının
okunması açısından epey
tehlikeli gibi. Başlığı
okuyup da diğer
taşımaları önemsiz
gördüğüm düşünülerek,
lütfen, yazımı okumaktan
vazgeçmemenizi dilerim. 

Taşımalar pek çok şekilde
sınıflandırmaya, ayrımlandırmaya
tabi tutulabilir, tutuluyor da. Önce

yolcu ve yük (eşya taşımaları) şeklinde
sonra yurtdışı (uluslararası) ve yurtiçi
şeklinde… Yurtdışı olanları Türkiye
topraklarından hiç geçmeyen, transit
geçen veya kalkış ya da varış
noktalarından biri Türkiye olan (ikili)
taşımalar şeklinde ayırmak mümkün. 

Yurtiçi taşımaları da illerarası
(şehirlerarası) ve iliçi olarak ayırabiliriz.
İllerarası olanları da 100 km altı ve üstü
diye ayırıyoruz. 100 km üstü taşımaları
da kısa-orta ve uzun mesafe olarak
ayrıca ayırabiliriz. İliçi olanlarda da
şehiriçi (belediye alanı içi) ve şehirdışı
ayrımı yapmak mümkün. Ama
büyükşehirlerde ilin tamamı bir şehir
olduğundan bu ayrım yapılamıyor. Yine
buralarda bile merkezi ilçelerin
bulunduğu şehir merkezi (il merkezi) ve
merkezin dışındaki yerler ayrımı
mümkün.  Bu ayrımlara büyük taşıt ve
küçük taşıt (otomobil ve kamyonet) ile
taşıma ayrımı eklenebilir. Şehir
merkezinde belediye yetkisinde olan
yolcu taşımaları; belediye otobüsü,
halk otobüsü, minibüs dolmuş, taksi
dolmuş ve taksi yanında servis aracı,
etkinlik/grup aracı ve belediye
izinli/denetimli/ruhsatlı merkez dışına
taşıma yapan yolcu otobüsleri,
minibüsleri olarak sıralanabilir.

Tarifeli-tarifesiz taşımalar
Tüm taşımalarda özellikle de yolcu

taşımalarında çok önemli ayrım bu.
Tarifeli taşımalar belirli bir kalkış ve
varış noktaları arasında belirli bir
güzergahta belirli bir zaman ve ücret
tarifesine bağlı olarak yapılıyor.
Tarifesiz taşımalarda ise bu şartlar yok.
Tarifeli taşımalarda adı geçen şartların
tümüne uyma zorunluluğu çok ağır bir
uygulama.  Öyle ki yolcu azlığı, iklim
kötülüğü, personel veya araç yokluğu
ya da araç arızası gibi nedenlerle
bunları yapmamak mümkün değil. Bu
farkları görmek lazım.

Tarifeli/tarifesiz taşımalar arasındaki
çok önemli bir ayrıma dikkat çekmek
gerekir. Tarifesiz taşımalar, grup adına
hareket edebilen birisinin taşımacı ile
yapacağı sözleşmeye göre yapılıyor.
Beğenmeyen taşımacı bunu kabul
etmeyip, sözleşme imzalamaz ve
taşıma yapmaz. Sözleşme
imzalandığında tabiî ki yapacak ve
şartlara uyacak. Bu taşımalardan
sadece söz konusu kapsamdaki grupta
yer alan kişiler yararlanabilir. Yani
herkese açık değildir. Her ne kadar
şimdi birden fazla grubun yer aldığı
toplama gruplar olabiliyor ve bu
şekilde grup görünümüyle taşıta
eklenmek mümkün ise de yine de
durum böyle. Belirtilen nedenlerle
tarifesiz taşımalara grup taşıma
denilmesi gayet de yerindedir. Bu arada
belirtelim ki, turizm taşımaları tarifesiz
yani grup taşımalarının özel bir şekli
olup gruptakiler turist niteliğindedir.
Yine bunlar arasında yer alan transfer
de bu taşımaların özel hallerinden
birisinin süslü ifadesinden başka bir şey
değildir. 

Tarifeli taşımalar ise grup şartı
olmaksızın herkesin faydalanabildiği
taşımalardır. Ben bu yüzden bunlara
bireysel faydalanmalı taşımalar

diyorum. İsteyen daha iyi bir ad bulur
ve yazarsa sevinirim. Bir grubun üyesi
olmayan, hususi aracı bulunmayan,
hususi aracı olup da kullanma imkanı
bulunmayan veya ekonomik gücü, yaşı,
sağlık durumu vs. nedenlerle
kullanmayı tercih etmeyen kişiler
tarifeli taşımalardan faydalanabilirler.
Çünkü bunlar herkesin kullanımına her
şartta açıktır. 

Kötü taşıma yoktur
Tüm taşımalar iyidir. Ticari veya

toplu olan taşımalar daha iyidir. Hem
ticari hem de toplu olan taşımalar en
iyisidir. Bunlardan da tarifeli taşımalar;
herkesin faydalanmasına, üstelik de
önceden garanti edilen biçimde
faydalanmasına açık olan özellikleriyle
taşımaların temelidir. Zaten öncelerde
sadece bu türden taşımalar vardı.
Gruplar dahi bunlardan faydalanırdı.
Diğer taşımalar olmasa da sadece
bunlar toplumun tüm ihtiyaçlarını bazı
eksiklikleriyle karşılayabilir.  Bu
nedenle tarifeli taşımalar mutlaka
yaşatılmalıdır.

Ne
yapmalı? 

Tarifeli
taşımaların
yaşatılması için ne
yapmalı sorusuna
cevap vermekten
biraz
kaçınacağım.
Bunları
kolaylaştıran
destekleyen her
şey tabii ki
yapılmalı ve doğal
alarak, serbest
piyasa mantığına
ve rekabet esasına
zarar vermeden.
Kolaylaştırıcı olan
birini söyleyeyim:
Tarifeli
taşımalardaki
indirme-bindirme
düzeni. 

Taşıma Kanunu
ve
Yönetmeliği’nde
bununla ilgili çok
ağır şartlar var.
Halbuki
hiçbirisinin
olmasına gerek
yok. Gereken
şartlar tüm taşıtlar
için Trafik
Kanununda zaten
var. Tarifeli
taşımalar için niye
ayrı şartlar
yazılsın?
Otoyolların
indirme-bindirme
yasakları herkes
için yürürlükte.
Gerekli hallerde
yerleşim
merkezlerinde
UKOME’ler veya
trafik komisyonları
ayrıca özel
kararlar
alabiliyorlar.  

Bana kalırsa
büyükşehirlerdeki

kalkış-varış noktaları dışında bu
taşımalara hiçbir kural koymamak
lazım. Bazı yerleşim merkezleri
yönetimleri sırf terminale para
kazandırmak için bir yolcuyu indirmek
veya bir yolcuyu almak üzere
otobüsleri ana yollardan çok
uzaklardaki terminallere zorla
yönlendirilebiliyorlar. Bunu kabul
etmek mümkün değildir.  

Bir söz daha 
Hep tekrarlarım, üniversite

diploması olandan lise diploması
sorulmaz. Aynı şekilde tarifeli taşıma
yapma belgesi olanın tarifesiz taşıma
yapmak için ayrıca bir belge almasına
hiç gerek olmamalıdır. Tarifesiz taşıma
yapma yeterliliği, tarifeli taşımadan
daha az olup bu yeterlilik tarifeli
taşımacıda zaten vardır. Tarifeli taşıma
belgesi olan, bunu iade edip başka
hiçbir şart aranmaksızın tarifesiz taşıma
belgesi alabiliyor. Bu nedenle tarifeli
taşımacılar aynı belgeleriyle tarifesiz
taşımaları da yapabilmelidirler. Bu,
tarifeli taşımacılara kullanmadıkları
kapasitelerini kullanma imkanı vererek
yaşatma yönünde destek olacaktır. 

Yük taşımaları 
Bunlarda da tarifeli, tarifesiz ayrımı

yapılabilir. Ancak bir kişiye hizmet
veren, yani grup taşıma benzeri sadece
bir kişinin yükünü taşıyan bir taşıtta bir
tarifeye zaten gerek yoktur. Ancak bazı

kargo taşımalarının tarifeli taşıma
mecburiyeti vardı ve bu kaldırıldı.
Tarifesiz kargo taşıması yapmak da
serbest olabilir. Belgesi müsait olanlar
sadece bunu yapar. Ama isteyen tarifeli
taşıma belgesi alıp tarifeli ve tarifesiz
kargo taşıması yapabilmeli. Tarifeli
taşıma belgeli taşımacıyı tercih etmek
isteyenler de bunları tercih eder ve
taşımacı da bunların avantajına sahip
olur. 

Burada belirtelim ki, tarifeli-tarifesiz
kargo taşımaları yanında nakliyat
ambarı işletmeciliği, dağıtım
işletmeciliği gibi yük taşıma hizmetleri
de herkesin faydalanmasına açık olan
taşıma türleridir. İlla bir taşıtlık yükü
olmaksızın en küçük yükünü de,
insanlar bu taşımalarda taşıtabilirler.
Taşıma mevzuatında yer alan parça
başına taşıma hizmeti ancak bu
taşımacılar tarafından yerine getirilen
bir hizmet olup bu türden taşımaların
da yaşatılması, desteklenmesi gerekir.
Taşımacılar sadece büyük miktarda
yükü olana değil, küçük paketi olana
bile hizmet verecek yeterlilikte ve
yaygınlıkta olmalıdırlar ve bu türden
taşımalar çok önemlidir.  

29 Ekim Cumhuriyet
Bayramımız kutlu olsun. ■

Tarifeli taşımalar farklı ve
çok önemlidir

zeki.donmez@tasimadunyasi.com

Dr. Zeki
Dönmez
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Bu ilana tıklayarak 
daha geniş bilgi 
alabilirsiniz.
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Türkiye'nin lider otobüs
üreticisi Otokar, ihracatta
hız kesmiyor. Modern oto-
büsleri ile 50'den fazla ül-
kede milyonlarca yolcuya
toplu taşımada üst düzey
konfor sunan Otokar, Ür-
dün'deki dev otobüs ihale-
sini kazandı. Otokar,
Ürdün'ün başkenti Amman
Büyükşehir Belediyesi'nin
toplu taşımacılık ihtiyaçları
için açılan 136 adetlik oto-
büs ihalesi kapsamında 100
adet Doruk ve 36 adet
Kent üretecek ve ihraç ede-
cek.

Koç Topluluğu şirketlerinden
Otokar, yenilikçi otobüsleri
ile Türkiye'de ve dünyanın

dört bir yanında toplu ulaşım için
büyükşehirlerin tercihi olmaya
devam ediyor. Sektördeki 58 yıllık
deneyimi ile ürettiği araçların tasa-
rımı, ergonomisi, teknolojisi ile
büyük beğeni toplayan ve ürünleri
Fransa, İtalya, İspanya, Almanya
gibi ülkelerde kullanılan Otokar,
Ürdün'ün başkenti Amman Büyük-
şehir Belediyesi'nin toplu taşımacı-
lık ihtiyaçları için açılan 136 adet
otobüslük dev ihaleyi kazandı. Av-
rupa İmar ve Kalkınma Bankası
(EBRD-European Bank for Recons-
truction and Development) tarafın-
dan finanse edilen ve vergiler dahil
yaklaşık 32 milyon dolar tutarın-
daki ihale kapsamında Otokar,
araçların yanı sıra 2 yıllık araç ba-
kımı ve sürücü eğitimleri de suna-
cak. 100 adet orta boy Doruk
otobüsü ve 36 adet 12 metrelik
şehir içi Kent otobüsünden oluşan
teslimatların 2022 yılı sonuna kadar
tamamlanması planlanıyor. 

Son 5 yıldır hayata geçirdiği
projelerle önemli bir dönüşüm baş-
latan Amman Büyükşehir Belediye-
si’nin artan toplu taşıma ihtiyacını

Otokar araçlarıyla karşılayacak ol-
maktan büyük bir mutluluk duy-
duklarını belirten Otokar Genel
Müdürü Serdar Görgüç; "Am-
man’daki toplu ulaşım hizmetlerini
iyileştirmek için hayata geçirilen
dönüşüm çalışmalarına yenilikçi
araçlarımızla bir kez daha katkı
sağlayacak olmaktan büyük bir
mutluluk duyduk. Anlaşmanın her
iki taraf ve Ammanlılar için hayırlı
olmasını dilerim. Türkiye'nin lider
otobüs üreticisi olarak Türkiye'de
ve dünyanın dört bir yanında tercih
edilen Kent ve Doruk araçlarımız
ile Amman'ın toplu taşımasını ra-
hatlatacak, toplu ulaşımda konfor
çıtasını yükselteceğiz. Ulaşımda
çevre dostu bir dönemin kapısını
aralayacak olan modern araçları-
mızın teslimatına partiler halinde
önümüzdeki yıl başlayacağız" dedi.

Amman Büyükşehir Beledi-
yesi’ndeki Otokar Otobüs-
leri 271 Adede Ulaşacak

Otokar olarak şehir içi ulaşıma
katkı sağlamak için düzenli araş-
tırma ve geliştirme çalışmaları yü-
rüttüklerini hatırlatan Görgüç
sözlerine şöyle devam etti: “Kulla-
nıcı ihtiyaç ve beklentilerine odak-
lanarak araştırma ve geliştirme
çalışmalarına önem veriyoruz. Son
10 yıl içinde ciromuzun ortalama

yüzde 8'ini Ar-Ge faaliyetlerine
ayırdık. Amman Büyükşehir Beledi-
yesi’nden daha önce otobüs sipa-
rişi almış ve teslimatlarını
tamamlamıştık. Otokar otobüsleri
Amman Büyükşehir Belediyesi filo-
suda başarıyla hizmet vermeye
devam ediyor. Yeni otobüs alı-
mında tekrar tercih edilmek, ihti-
yaca uygun araçlar ürettiğimizi ve
araçlarımızdan duyulan memnuni-
yeti göstermesi açısından bizim
için oldukça önemli. Yeni teslimat-
larla birlikte Amman Büyükşehir
Belediyesi’nde hizmet verecek Oto-
kar markalı araç sayısı 271 adede
ulaşacak.” 

Modern Şehirlerin Yenilikçi
Aracı

Otokar'ın kullanıcı beklentileri
doğrultusunda ürettiği ve yurt dı-
şına Vectio ismiyle sunulan 9 met-
relik orta boy Doruk otobüsleri, iç
ve dış modern görüntüsü, güçlü
motoru, yol tutuşu ve üstün çekiş
performansının yanı sıra düşük iş-
letme giderleriyle de ön plana çıkı-
yor. Büyük ve geniş camları, ferah
iç hacmi ve standart sunulan kli-
ması ile yolculara rahat ve keyifli
bir yolculuk yaşatıyor. Avrupa gü-
venlik normlarına uygun sistemle-
rin kullanıldığı otobüslerde, ön ve
arkada tam kuru havalı disk fren-
lere ek olarak ABS, ASR ve Retarder
sayesinde maksimum güvenlik su-
nuyor.

Şehir İçi Taşımacılıkta
Standartları Belirliyor

Amman genelinde kullanılacak
12 metre uzunluğundaki 36 adet
Kent otobüsü, basamaksız alçak ta-
banı, geniş iç hacmi ile yolculara
eşsiz konfor sunuyor. İç ve dış mo-
dern görüntüsü, çevreci motoru,
üstün yol tutuşunun yanı sıra
düşük işletme giderleriyle de ön
plana çıkan Kent otobüsleri güçlü
kliması ile her mevsim ferah yolcu-
luk vadediyor. Kent, ABS, ASR, disk
frenler ve kapılarda sıkışmayı önle-
yici sistem ile maksimum güvenlik
sunuyor. ■
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Tarihi yapısıyla
bugüne kadar 6
kez Ukrayna’nın

en yaşanılabilir
şehirleri sıralamasında
üst sıralarda yer alan
Vinnitsa’nın toplu
ulaşımdaki yeni gözdesi
Otokar’ın Kent
otobüsleri oldu.
Vinnitsa Ulaşım şirketi
tarafından alınan 10
adet doğalgazlı Otokar
Kent CNG düzenlenen
törenle teslim edildi. 

Ulaşımda çevreci bir
dönüşüm için alınan
araçlar için düzenlenen
teslimat törenine

Vinnitsa Belediye
Başkanı Serhii
Morhunov’un yanı sıra
Belediye Başkan
Yardımcısı, Vinnitsa
Ulaşımdan Sorumlu
Genel Müdürü,
Vinnitsa Ulaşım şirketi
Genel Müdürü, Otokar
Bayii Modern Trucks
yetkilileri ve Otokar’dan
Ticari Araçlar
Uluslararası Pazarlama
ve Satış Direktörü
Hakan Bubik, Ticari
Araçlar Uluslararası
Pazarlama ve Satış
Grup Yöneticisi Aydın
Özgür katıldı. ■

Otokar’dan Ukrayna'ya
doğalgazlı 10 KENT

Ürdün’ün Tercihi Tekrar Otokar Oldu 

Amman'ın dev otobüs
ihalesini Otokar kazandı

Münih IAA Mobility
2021'de, 6 günde 2
bini aşkın kişiyi taşı-

yan Kent Electra’nın Avrupa ta-
nıtım turu kapsamında sonraki
durakları İspanya ve Romanya
oldu. Otokar Ar-Ge mühendisle-

rinin küresel ölçekteki deneyim-
leriyle geliştirilen Kent Electra;
geniş iç hacmi ve yolcular için
sunduğu üst düzey konfor ile
yetkililerin beğenisini kazandı.

Daha temiz bir çevre, daha
sessiz trafik, daha düşük işletme

maliyetleri ve daha yüksek ve-
rimlilik sağlamak hedefiyle ta-
sarlanan Kent Electra;
tasarımının yanı sıra konforu,
sahip olduğu teknolojiler ve gü-
venlik alanındaki yenilikçi çö-
zümleriyle ön plana çıkıyor.■

Kent Electra, Avrupa
tanıtımlarında

Otokar’ın elektrikli otobüsü 

Otokar pandemiye
rağmen cirosunu
yüzde 53 artırdı
Otokar, yılın ilk 9 aylık finansal sonuçlarını
paylaştı. Otokar, 2021'in ilk 9 ayında
cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 53 artırdı. Fikri mülkiyet hakları
kendine ait ürünleriyle 5 kıtada 60'tan fazla
ülkede faaliyet gösteren Otokar, üçüncü
çeyrek sonunda cirosunu 2.7 milyar TL'ye
taşıdı. İhracatını geçen yılın aynı dönemine
kıyasla yüzde 41 büyüten Otokar'ın 9 aylık
ihracatı 224 milyon USD, net kârı ise 516.4
milyon TL olarak gerçekleşti.

Sakarya’daki fabrikasında 2 bin 230 çalışanıyla
üretim faaliyetlerine devam eden Otokar'ın yılın
ilk 9 ayında süre gelen pandemi koşullarına

rağmen başarılı sonuçlara ulaştıklarını belirten Otokar
Genel Müdürü Serdar Görgüç; "İhracat pazarlarında
yeni projeler için çalışmaya devam ederken, iç
pazardaki ihalelerde büyük başarı gösterdik. İzmir
toplu taşımacılığı için ürettiğimiz 364 adet otobüsü
siparişi almamızı takiben 7 ay gibi kısa bir süre içinde
teslim ettik. Ukrayna’ya doğalgazlı otobüs ihraç ettik.
Daha önce siparişini aldığımız 4x4 ve 8x8 zırhlı
araçlarımızı başarıyla teslim ettik" dedi.

Otokar'ın yıl içinde kazandığı ihalelerin ve aldığı
siparişlerin önümüzdeki dönemde Otokar'ın
başarısını tamamlayacak işler olduğuna dikkat çeken
Görgüç şöyle konuştu; “Otobüs alanında ilk 9 ayda
Ankara ve İstanbul’un toplu taşımacılık ihalelerinin
kazananı olduk. Slovakya, Ürdün gibi farklı
coğrafyalardan yeni siparişler aldık. Eylül ayından
itibaren elektrikli otobüsümüz Kent Electra'nın
Avrupa’daki tanıtım çalışmalarına hız verdik. Daha
temiz bir çevre ve daha sessiz trafik vaad eden
elektrikli otobüsümüzü Almanya, İspanya,
Romanya’da başlayan tanıtımları şu an İtalya’da
devam ediyor. Bir sonraki durağı ise Fransa olacak.
Iveco ile otobüs alanındaki işbirliğimiz de planlandığı
şekilde ilerliyor.” ■
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MAPAR Otomotiv,
şehirlerarası ve turizm
taşımacılığı alanında
faaliyet gösteren DAE
Turizm’e 2016 model 7
adet 2+1 koltuklu 41
kişilik Temsa Safir satışı
gerçekleştirdi. DAE
Turizm’in bu yatırımla
filosundaki araç sayısı
37’ye çıktı. DAE Turizm
2022 yılında 10 adet
daha otobüs yatırımı
planlıyor. 

Röportaj: Erkan Yılmaz

DAE Turizm, 2021 Şubat
ayında filosuna kattığı 20
otobüsün ardından 7 adet

Temsa Safir yatırımı daha
gerçekleştirdi. MAPAR Otomotiv’in
Bursa şubesinde düzenlenen törenle
Genel Müdür Tanju Nayır, araçları
DAE Turizm Yönetim Kurulu Üyesi
Barış Coşkun’a teslim etti. 

DAE Turizm ile işbirliğimiz
devam edecek

Temsa Safir otobüslerin DAE
Turizm’e hayırlı olmasını
dilediklerini belirten Tanju Nayır,
“DAE Turizm gerek şehirlerarasında
gerekse de turizm tarafında işini iyi
yapan, müşteri memnuniyetine
önem veren bir şirket. İşbirliğimizin
2022 ve sonrasında da devam
edeceğine inanıyoruz. MAPAR
Otomotiv olarak müşterilerimizin
her süreçte yanında olmaya ve
destek vermeye devam edeceğiz.
Temsa Safir otobüsler DAE Turizm’e
hayırlı, uğurlu olsun ve bol kazanç
getirsin” dedi.

Bodrum hattında çalışacak
Yeni otobüs yatırımlarının bir

anlamda 2022’ye hazırlık olduğuna
da dikkat çeken Barış Coşkun,
“Turizm taşımacılığı faaliyetimizin
yanı sıra babam Turgut Coşkun,
Kamil Koç’un Bodrum işletmeciliğini
de yapıyor. 2021 yılını çok başarılı
geçirdik ve bu, bizi yeni otobüs
yatırımına yöneltti. Bu araçlar Kamil
Koç’un Bodrum hattı filosunda
yerini alacak. Kış mevsiminde
kesilen hatları devam ettirme kararı
aldık. Kamil Koç ile çalışmaktan çok
memnunuz. Şubat ayındaki yatırım
sürecindeki beklentimizin üzerine
çıktık, ‘iyi ki yapmışız’ dedik.
Babamız Turgut Coşkun’un bu
sektördeki edindiği tecrübenin de
katkısı çok büyük bence” dedi.

Otobüs talebi çok olacak
Şubat ayında filolarına kattıkları

araçlarında ikinci el olduğunu ve
yeni yatırımı daha çok ikinci el
olarak yapmayı seçtiklerini belirten
Barış Coşkun, “Otobüs yatırımında
bizim tercihimiz ikinci el oluyor. Sıfır
araç yatırımına pek sıcak
bakmıyoruz. Euro bazlı satıldığı için
sıfırı yakalayabilmek gerçekten çok
zor. Mümkün mertebe düşük
kilometreli, kurumsal firmalarda
çalışmış, bakımları zamanında
yapılmış araçları tercih ediyoruz.
2022 yılında hem turizm tarafında,
hem şehirlerarası hem de ihale
tarafında çok ciddi bir araç ihtiyacı
olacağını düşünüyoruz. 2022 Nisan
ayında 8-10 civarında otobüs
yatırımı yapma planımız var” dedi.

MAPAR ile çok memnunuz
MAPAR Otomotiv Yönetim Kurulu

Başkanı Yalçın Şahin’in yeni yatırım
süreçlerinde her zaman çok önemli
destekler verdiğini de belirten Barış
Coşkun, “Filomuzda hizmet verecek
kalitede araçların temininde Sayın
Şahin’in desteğini alıyoruz. Yapmış
olduğu ticaretten çok memnununuz.
Her sattığı aracın, yaptığı her
ticaretin arkasında duruyor. Bundan
sonraki yatırımlarımız da kesinlikle
MAPAR ve Yalçın Şahin ailesi ile
olacak” dedi.   

Turizm tarafında beklenti
DAE Turizm olarak kamu

ihalelerinde de yer aldıklarını da
vurgulayan Barış Coşkun,
“Belediyelerin ve kamu kurumlarının
düzenlediği turlarla ilgili yapılan
ihalelere katılıyor ve bu alanda
başarıyla hizmet veriyoruz. Turizm
tarafında, İstanbul merkezli hizmet
veriyoruz ve İstanbul’da pandemi
nedeniyle turizm taşımacılığı bir
nebze canlansa da eski
seviyelerinden çok uzak. Şu anda
turizm tarafında 9 araçlık bir filomuz
var. Turizm için 2022 beklentimiz
yüksek. Özellikle Mart ayı ve
sonrasına ön rezervasyonlar
yapılmaya başlandı ” dedi. 

Temsa Safir tercihimiz
Temsa Safir araçların işletim

maliyetlerinden memnun
olduklarını da ifade eden Barış
Coşkun, “Yedek parça bulunurluğu
ve yedek parça maliyeti, düşük yakıt
tüketimi Temsa Safir araçları
almamızda önemli etkenler. Ayrıca
bakım süreçleri de satış sonrası
hizmetlerinden de memnunuz.
Temsa Safir tercihimizde bir etken
de 41 koltuklu olması” dedi. 

Minimum borçla yatırım 
Yeni yıl hareketliliğinde

pandeminin seyrinin belirleyici
olacağını belirten Coşkun, “Biz yine
de önlemlerimizi alıyoruz. Minimum

borçlanmalarla yatırım yapan
firmayız. Son yaptığımız yatırımda
borç yok denecek kadar az.  Daha
fazla otobüs yatırımı yapalım mı diye
düşündük, ama riske girmemeyi
tercih ettik. Bir kapanma olursa
araçları parka çekip süreci izleme
imkanımız var. Şirketimiz aile şirketi.
Beyin bölümünde babamız var. Alt
bölüm benim idaremde. Bakım
sürecini de kardeşim yönetiyor”
dedi. ■
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MAPAR’dan 

DAE Turizm’e 

7 Temsa Safir

Kaptanlar her kuruşu
hak ediyor

Yaş sınırının 69’e çekilmesi
mantıklı bir adım oldu. Sıkıntı çok
büyük. Üstelik iş hareketliliği 2018-
2019 seviyesinde değil. Birçok
kaptan lojistik tarafına yöneldi.
Kaptan ihtiyacı büyüyünce ödenen
ücretler de arttı. Kaptanlarımızın en
çok dikkat ettiği husus sağlıklı
ödeme. Biz özlük hakları noktasında
çok titiz davrandığımız için şoför
sıkıntısı yaşamıyoruz. Herkesin
buna dikkat etmesi gerekiyor.  26
yaşın 22’ye çekilmesi talebine
katılmıyorum. Uzun yol kaptanlığı
tecrübe gerektiren bir iş. Kesinlikle
çok emek verilen bir iş kaptanlık.
Kaptanların hakkının hiçbir zaman
yenilmemesi gerekiyor. Aldıkları her
kuruşu hak ediyorlar. Biz
yatağımızda uyurken, onlar yollarda
oluyor. Bizim araçlarımız,
yolcularımız onlara emanet.
Kaptanlık tecrübe gerektiren bir iş. 

StrongTechTM teknolojisine sahip
PETRONAS Urania'nın Nisan ayında
yapılan lansmanı kapsamında yola çıkan

PETRONAS Urania Tırı; İngiltere, Portekiz ve
İspanya’nın ardından Türkiye’ye ulaştı. İkitelli
Esenler Oto Sanayi Sitesi ve Gebze Küçük
Sanayi Sitesi’nde gerçekleşen etkinliklerde
PETRONAS sunumlar ve aktivitelerle
ziyaretçilerini ağırladı. Etkinlikler kapsamında
kamyon simülatörü, yarışmalar, fotoğraf
çekim alanları ve eğitici sunumlarla
ziyaretçiler, hem PETRONAS Urania’nın
teknolojileri hakkında bilgilenirken hem de
keyifli vakit geçirme şansı yakaladı.  

PETRONAS Türkiye & Orta Doğu
Pazarlama Müdürü İbrahim Bilgiç,

“İngiltere’den yola çıkan tanıtım tırının
önemli duraklarından biri de Türkiye oldu.
Bu, PETRONAS’ın Türkiye pazarına verdiği
önemin de bir göstergesi” dedi. ■

PETRONAS Urania Roadshow Tırı İstanbul’da!
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Türkiye’de yarım asrı aşan
tecrübesi ile personel
taşımacılığı sektörünün

köklü firmaları arasında alan
Kaptan Turizm, hafif ticari araç
(HTA) filosunu MAN’a dö-
nüştürüyor. 

MAN’ın Mersin Yetkili Servisi
ve Bölge Bayi Mancı Kemal
Otomotiv’de gerçekleştirilen
teslimat törenine Kaptan
Turizm’in sahipleri Zafer Çekmez
ve Sinan Çekmez ile MAN
Kamyon ve Otobüs Tic. HTA Satış

Bölge Satış Koordinatörü Gökhan
Bakubala, satışa aracılık eden
Mancı Kemal Otomotiv Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk
Akdemir, Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Akdemir ve Satış
Müdürü İbrahim Gündüz katıldı. 

1972 yılında kurulan ve 80 adet
özmal, 120 adet de kiralık olmak
üzere 200 adet aracı ile hizmet
veren Kaptan Turizm’e, 20 araçlık
siparişinin ilk kısmı olan 13 adet
2020 model MAN TGE’nin
teslimatı yapıldı. ■

20 araçlık TGE ile filosunu
MAN’a dönüştürdü 

Mersin’de Kaptan Turizm 

Türkiye’nin lider otobüs
üreticisi Otokar,
dünyanın dört bir
yanında büyük ilgi
gören Sultan aracının
teslimatlarına devam
ediyor. Üstün
özellikleriyle turizm ve
servis taşımacılığının
favorisi olan Otokar
Sultan, Özberkay Servis
İşletmeciliği’nin de
tercihi oldu. 20 yılı
aşkın süredir Eskişehir
ve bölgede faaliyetlerini
sürdüren şirket, filosunu
10 adet Sultan Comfort
ile güçlendirdi.

Otokar, müşteri beklentileri
ve ihtiyaçları
doğrultusunda geliştirdiği

Sultan ile turizm ve servis
taşımacılığında trendleri
belirliyor. Sahip olduğu yeni
özeliklerle turizm, öğrenci ve

personel taşımacılığının uzun
yıllardır vazgeçilmezi olan Sultan
Comfort'un yeni teslimat adresi
Eskişehir oldu. 

Düşük işletme giderleri, üstün
performansı ve dayanıklılığı ile
dikkat çeken Sultan Comfort,
Özberkay Servis İşletmeciliği’nin
de tercihi oldu. Personel ve servis
taşımacılığı, gezi hizmetleri, VIP
transfer hizmeti alanında 20 yılı
aşkın süredir Eskişehir ve
bölgesinde hizmet veren
Özberkay Servis İşletmeciliği,
filosunu 10 adet Sultan Comfort
ile güçlendirdi. 

Otokar Bayi Gaziantepli
Kardeşler Otomotiv’de
gerçekleştirilen teslimat
törenine, Özberkay Servis
İşletmeciliği Yönetim Kurulu
Başkanı Burhan Çifter,
Gaziantepli Kardeşler
Otomotiv Satış Yöneticisi
Vedat Kaşık ve şirket yetkilileri
katıldı. 10 adet Sultan Comfort
alımına ilişkin olarak firma
yetkilileri, tasarımı, kalitesi,
üst düzey konforu ve ikinci el
değerinin yüksek olması
sebebiyle Sultan’ı tercih
ettiklerini belirttiler. ■

Daha Konforlu Sürüş,
Daha Konforlu Ulaşım

Allison tam otomatik şanzımanlar, kesintisiz vites geçişleri sayesinde yolcularınızın sarsıntısız ve konforlu 

ulaşımını garantiliyor. Allison’ın Kesintisiz Güç TeknolojisiTM, sürücüler için her koşulda hassas ivmelenme ve 

manevra kabiliyeti sunuyor. Allison’ın tamamen hidrolik tork konvertörü, minimum aşınma ve yıpranma ile 

rakipsiz bir güvenilirlik sağlıyor ve araçlarınızın çalışma süresini maksimuma taşıyor.

© 2021 Allison Transmission Inc. Tüm hakları saklıdır. 

allisontransmission.com

Sultan Comfort ile
güçlendirdi

Özberkay Servis İşletmeciliği filosunu 
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İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği
(İSTAB) üyesi 60 firma sahibi online
toplantıda buluştu. Toplantıda
maliyetlerdeki yüksek artışlarla
birlikte sektör mensuplarının bundan
sonraki iş süreci planları konuşuldu.
Yıl sonunda verilecek sözleşmelerle
ilgili firmalara tavsiye kararları alındı.
İSTAB Başkanı Turgay Gül, “Herkes
şapkasını önüne koyacak,
maliyetlerini daha iyi hesaplayacak ve
sözleşme tekliflerini bir değil, iki kere
düşünüp verecek. Yüzde 35-40
civarında bir maliyet artışı var. Biz bu
artış talebini kar edebilmek için değil,
işin sürdürülebilir olması adına
yapıyoruz” dedi. 

RÖPORTAJ: Erkan YILMAZ 

İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB)
üyesi 60 firma sahibi online toplantıda bu-
luştu. Toplantıda maliyetlerdeki yüksek artış-

larla birlikte sektör mensuplarının bundan
sonraki iş süreci planları konuşuldu. Yıl sonunda
verilecek sözleşmelerle ilgili firmalara tavsiye
kararları alındı. İSTAB Başkanı Turgay Gül,
“Herkes şapkasını önüne koyacak, maliyetlerini
daha iyi hesaplayacak ve sözleşme tekliflerini bir
değil, iki kere düşünüp verecek. Yüzde 35-40 ci-
varında bir maliyet artışı var. Biz bu artış talebini
kar edebilmek için değil, işin sürdürülebilir ol-
ması adına yapıyoruz” dedi.

İSTAB Başkanı Turgay Gül, 15 Ekim 2021
Cuma günü 60 firma sahibi ile gerçekleştirdikleri
online toplantıda katılımcıların ekonomik şart-
ların giderek ağırlaştığına dikkat çektiğini belirti.
Yıl sonunda firmaların taşıdıkları personellere
yönelik kurumlara yeni tekliflerini sunacağını
açıklayan Turgay Gül, “Maliyet hesaplamaları-
nın çok iyi yapılması gereken bir dönemden ge-
çiyoruz. Artık hesap makinesini gerçekten
kullanmalıyız ve fiyatlandırmaları yaşanan mali-
yet artışlarını ve önümüzdeki süreçte yaşanacak
artışları öngörerek yapmalıyız. Eskisi gibi bir ön-
ceki firma şu fiyata yapmış, bende bu fiyata ya-
parım mantığından kurtulmalı. Herkes
şapkasını önüne koyacak. Bir değil iki kere dü-
şünecek. Şu an piyasa fiyatları minimum yüzde
35-40 artmış durumda. Tabii biz hizmet verdiği-
miz firmalara bu durumu anlatarak karşılıklı an-
laşmanın sağlanabilmesi için elimizden geleni
yapıyoruz. Yoksa sistemin sürdürülebilirliği
mümkün olmayacak” dedi.

Sözleşmelerdeki 4 nokta
Toplantıda yıl sonunda kurumlara sunula-

cak sözleşme teklifleri ile ilgili yeni adımlar atıl-
ması gerekliliğinde vurgulandığını belirten
Turgay Gül, “Sözleşmelerde yer alması gereken
4 önemli nokta belirlendi. Bunlar sözleşmelerin
6 aylık olması ve 6 ay sonra maliyet artışları ile
teklifin güncellenebilmesine yönelik bir madde-
nin sözleşmede yer alması. Sözleşmelerde akar-
yakıt fiyat artışları ile ilgili bir seviyenin
belirlenmesi. Asgari ücrete gelecek artışlarında
sözleşmenin yeniden değerlendirilmesinde bir
madde olarak konulması. Karşılıklı fesih hakkı-
nın sözleşmede yer alması. Nasılsa hizmet ver-
diğimiz kurumlar sözleşmeyi tek taraflı fesih
etme hakkına sahipse bizde o kuruma hizmet

verenler olarak belirli bir süre koyarak sözleşme-
leri fesih etme hakkımızın olmasını istiyoruz.
Fiyat artışları ve araç tedarikinde yaşanan sıkın-
tılar sözleşmelerin sürdürülebilirliğinin önüne
geçmiş durumda. Bu konuda biz Kamu İhale
Kurumu’na da başvuruda bulunduk. Kamudaki
sözleşmelerin fiyat güncellemesinin yapılabil-
mesi ne yönelik de sahadan talep var. Bunun
zorluğunu biliyoruz ama yine de bu talebi dile
getirmek durumundayız” dedi.

Kaliteli iş gücü ve tedarikçi kaybı
Sektörün pandemi sürecinde kaliteli iş gü-

cünü ve tedarikçi kaybı yaşadığına da toplantıda
dikkat çekildiğini belirten Turgay Gül, “Servisçi-
lerin bir kısmı hareketliliğin devam
ettiği nakliye tarafına geçti. Bir kısım
tedarikçi de yaşadığı sıkıntılara geçici
çözüm arayışında aracını sattı, pla-
kasını bekletiyor. Bu noktada kaliteli
iş gücünün tekrar sektöre dönüşü
ancak ödenecek ücretlerde güncel-
leme yapılması ile mümkün olacak.
Ücretlerde bir artış oldu. Ama sektö-
rün bu artışı karşılayacak bir geliri
yok. Burada kamu SGK ödemele-
rinde firmalara bir destek sağlayabi-
lir. Tedarikçi noktasında da yeni araç
alımında bir imkan yaratılabilir ve
bankalardan da çok düşük veya sıfır
faizle kredi imkanı sunulabilir” dedi.

Tedarikçi korunmalı
“Tedarikçinin maliyetlerini karşı-

layacak şekilde fiyatların ortaya çık-
ması ve onlarında bu ağır
koşullardan korunması gerekiyor”
açıklamasını yapan Turgay Gül, “Es-
nafın korunmadığı, onların maliyet-
lerini karşılayacak bir fiyat ortaya
çıkmadığı takdirde onların bu işlerde
çalışmasını sağlayamayız. Pandemi
sürecinde araç bolluğu nedeniyle bir
negatif fiyatlamalar yapılmış olabilir
ama artık bunun kesinlikle düzeltil-
mesi gerekiyor. Diğer taraftan da bu
konunun tüm taraflarca istismar
edilmemesi de şart. Bir konsensüs
sağlanarak bir dengenin oluşturul-
ması gerekiyor” dedi.

Birçok firma büyük itibar
için özveride bulunuyor

Şu anda sektörde birçok firmanın
itibarlarını korumak adına büyük öz-
verilerde bulunduğunu belirten Tur-
gay Gül, “Sırf itibarını korumak adına
artan maliyetleri öz sermayesinden
karşılayan veya sözleşmesini fesih
eden firmalar var. Yasaklamayı dahi
göze alarak kamuda dahi bunu yapan
var. Çünkü hem sahada çalıştırdığı te-
darikçiye hem de hizmet verdiği ku-
ruma karşı itibarını korumak için
bunu yapıyor. Pandemi öncesinde
belli bir oranda zarar etmeyi öngöre-
bilirdiniz ama artık bu mümkün değil,
herkes çok ciddi şekilde sermaye kay-
betti. Şirketlerde yaşanan küçülme
devam edecek gibi görünüyor” dedi.

Okul ücretlerinin somestr
tatilinde tekrar güncellenmesi

Son günlerde akaryakıta gelen zamların
ekonomik durumu daha da ağırlaştırdığına
dikkat çeken Turgay Gül, “Bu akaryakıt zam-
larının devam edeceği yönünde endişeleri-
miz de var. Bu durum maliyetlerin daha da
yukarıya çıkması için tehlikeli bir süreç.
Akaryakıt artışları bu şekilde devam ettirdiği
takdirde okul taşıma fiyatlarının sömestr dö-
neminde güncellenmesine yönelik belediye-
den bir talebimiz olacak. İlk defa arka arkaya
40 kuruş ve 23 kuruş olmak üzere toplamda
63 kuruşluk zam geldi. Bu hiçbir zaman gör-

mediğimiz bir zam oranıydı. Bunun devamı-
nın olma ihtimali sektör mensuplarını çok
endişelendiriyor” dedi.

3 bin 700 plakanın 400 -
500’ü sisteme girdi

İBB’nin mücbir sebeplerle hak sahipleri-
nin tekrar belirlenmesi amacıyla yaptığı ça-
lışma ile 3 bin 700 kadar plakanın ortaya
çıktığını belirten İSTAB Başkanı Turgay Gül,
“ Belediye 31 Aralık 2021 tarihine kadar bu
plakaların bir araç üstüne konulmasına yö-
nelik bir süre verdi. Bu kararın sonuçlarının
nasıl olacağını bizde merakla bekliyoruz. Şu
an için beklendiği kadar bir ilgi yok. Tahmi-
nimize göre 400-550 civarında aracın sis-
teme dahil oldu. Bu sayının düşük
kalmasında bir etkende çip kriziyle birlikte
sıfır araç teminin de yaşanan sorun olabilir.
Bu sorunun 2022’nin ilk aylarına kadar
devam edeceği yönünde söylentiler var. Şu
an piyasa tamamen ikinci el etrafında dönü-
yor” dedi.

Kademeli saat
Sektörün ayakta kalabilmesi ve maliyet-

lerin azaltılabilmesi için yıllardır talep ettiği-
miz Kademeli Saat projesinin artık hayata
geçirilmesi gerekiyor. Servis sektörü olarak
araçlarımızı efektif kullanıp daha çok hizmet
üretmemizi sağlayacak bir çalışma saati dü-
zenlenmesi artık şart. Bu düzenlemeyle
kamu yararı da sağlanacak ve bizler daha
ekonomik fiyatlarla hizmet verebileceğiz. ■
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Servisçiler maliyetlerdeki
yüksek artış sözleşme
tekliflerine yansıtmalı

İSTAB üyesi 60 firma sahibi online toplantıda buluştu



temsa.com

Yeni iş ortağınız Prestij SX ile hem şehir içi hem

de şehir dışı seyahatlerinizin keyfini çıkarmaya

hazır mısınız? O, bu keyfi yaşatmaya çoktan hazır.

Güçlü performansı ve yakıt tasarrufu ile

Prestij SX yüzünüzü güldürecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

Temsa İzmir
Kavaklıdere K.yü Belkahve Mevkii No: 407
Bornova / İZMİR
Tel: 0232 360 15 55
www.yasaroglu.com.tr

Yaşaroğlu Otomotiv ve Petrol Ticaret A.Ş.
Temsa Yetkili Satıcısı

Çanakkale Biga Şb.
Hamdibey Mh. İstiklal Cad.
No: 381 Z-30 (Yeni Biga Otogarı)
Biga / Çanakkale
Tel: 0535 350 9217



EGETURDER Yönetim
Kurulu, TÜRSAB İzmir
Bölge Temsil Kurulu
Başkanı Kıvanç Meriç’i
konuk etti. Görüşmede
sektörün yaşadığı sorunlar
ve çözüm önerileri
değerlendirildi.

Pandemi sürecinin tüm insanlığı
zorlamaya devam ettiğine ve
turizm taşımacılarının bu

zorluklar içerisinde yaşam mücadelesi
verdiğine dikkat çeken EGETURDER
Başkanı Özer Bür, “Sayın Kıvanç
Meriç ile bir araya gelmek ve
yaşadığımız sorunları aktarma fırsatı
bulabilmek önemli. Sektörümüz son
iki yıldır ayakta kalma mücadelesi
veriyor ve bu süreçte bile haksız
rekabet ortamının devam ettiğini
görmekten üzüntü duyuyoruz.
Biliyoruz ki tüm sektörlerde gelişimin
temel unsuru rekabettir. Ancak bu,
haksız rekabet çerçevesinde olursa,
gelişim değil zayıflık getirir. Seyahat
acenteleri de kendi aralarında rekabet
ediyorlar, tabii ki etmek
durumundalar, ancak bu noktada
onların rekabet yarışından taşımacılar
olarak biz zarar görüyoruz. Acenteler
tarafından bizden istenen her talebe
boyun eğmek zorunda kalıyoruz. Bu
durum sektörü zorluyor ve haksız
rekabetin boyutunu da büyütüyor.
Yaşadığımız en büyük sorunlardan
birisi de tur programlarında takograf
ile çalışma saatlerine uyulmaması. Bu,
kanun ve yönetmeliklere uyumlu
çalışan meslektaşlarımızın rekabet
edememe durumunu getiriyor” dedi.

Haksız rekabet yapanı
şikayet edeceğiz

Haksız rekabeti oluşturan firmaları
şikayet etmeyi haklarını aramak olarak
gördüklerini belirten Özer Bür, “Kim
haksız rekabet oluşturuyorsa, sektöre
bu nedenle zarar veriyorsa onları
şikayet ediyoruz, etmeye de devam
edeceğiz. Sektörün daha sağlıklı bir
yapıya kavuşması ancak bu şekilde
olacak” dedi.

Toplanma alanları…
Şehir içinde toplanma noktalarının

maksimum 6 adet olması gerektiğine
dikkat çeken Özer Bür, “Halkapınar’da
metronun, tramvayın ve otobüsün
geldiği bir alan toplanma noktası
olarak tahsis edilebilir. Böylece şehrin
her yerinden insanlar kolaylıkla
buraya gelebilir. Toplanma saatleri de
otobüs, metro ve İZBAN seferlerine
uygun olmalı. Şehir içinde Kemeraltı
Agora gibi turistik merkezlerde
otobüsler için bir indir-bindir noktası
maalesef yok. Merkezi bir toplanma
noktası temin edilemezse metropol
alanda en fazla üç ilçede toplanma
alanı oluşturulabilir” dedi.

Beklentilerimiz büyük
2022 yılından turizm alanı için

beklentilerin büyük olduğuna dikkat
çeken Özer Bür, “Hem yurtiçinden
hem yurtdışından gelecek turistlerle
2022 yılında büyük bir hareketlilik
bekliyoruz. Pandemi süreci gerçekten
herkesi çok yordu, insanlar gezmek ve
tatil yapmak konusunda büyük isteğe
sahipler. Ekonomik gelişmeler bu
beklentilerin yönünü bize gösterecek.
Biz işimizi iyi yapmaya ve haksız
rekabet çerçevesinde hareket ederek
birbirimize zarar vermemeye özen
göstermeliyiz” dedi.

TÜRSAB destekliyor 
EGETURDER Başkanı Özer Bür ve

Yönetim Kurulu üyelerinin, yaşanan
sorunlara yönelik tespitlerini dinleyen
TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu
Başkanı Kıvanç Meriç, 1999 yılından
bu yana acenteci olduğunu ancak
öncesinde rehberlik yaptığını ifade
ederek, “20 yılı aşkın süredir bu
sektördeyim. Dile getirdiğiniz
sorunların çözümünde TÜRSAB
olarak neler yapılması gerekiyorsa,
elimizden gelen çabayı göstermeye ve
desteği vermeye hazırız” dedi.

Şoför temini ve gece
yolculukları

Şoför temini noktasında sıkıntılar
olduğunu, kaliteli şoför bulmanın
giderek zorlaştığını belirten Kıvanç
Meriç, “Bizler hayatımızı bir kaptana
emanet eden insanlarız. Onların
yaşadığı koşulların daha
iyileştirilmesi hepimiz açısından çok
önemli. Çalışma saatlerine yönelik
düzenlemeler var, ama yeterli değil.
Gece yolculuğuna bazı firmalar hayır
diyebiliyor ama bir firma çıkıp ‘ben

yaparım’ dediğinde sistem
bozuluyor. Gece yolculuklarına
yönelik bir düzenleme yapılabilir mi,
buna bir bakmak lazım. Uzun
parkurlarda iki yerine 3 şoför olmalı.
Ancak günümüzün ekonomik

şartlarında bu çok mümkün
görünmüyor. Turlarda yeni araç
modeli talep ediliyorsa ona göre bir
fiyatın da oluşması gerekiyor. Eski
araç ve yeni araç arasında bir farklı
fiyatlandırma olabilmeli” dedi. ■

EGETURDER Yönetimi TÜRSAB ile
yaşanan sorunları görüştü
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Bölgede yaşanan
sorunlar

1- Şehiriçinde yolcu toplanması
zorluğu.

2- Acentelerin kendi arasında
yaşadığı rekabet yüzünden sürekli
taşımacıya yükleniliyor.

3- Gece yolculuğu büyük sorun
olarak ortaya çıkıyor. Eskiden iyi
acenteler gece yolculuğu
yapmazdı. Fakat zamandan
kazanma düşüncesiyle gece
yolculuğuna bir yönlendirme var.

4- Takograf kullanımında
yurtdışında aylık raporlarda sorun
çıkıyor. Yurt içinde 24 saatlik
raporlar sorun yaratmıyor, ancak
yurtdışında büyük cezalar geliyor

5-Acentelerin model ve araç
tipine yönelik talepleri yüzünden
araçları sürekli yenilemek zorunda
kalıyoruz. O yüzden para
kazanamıyoruz. Yeni yatırım
yapmaya zorlanıyoruz.

6- Sektörümüzün en önemli
unsurları olan şoförler yeteri kadar
değer görmüyor ve konaklama
tesislerinde onlara kaliteli ve
konforlu koşullar sunulmuyor.

7-Havaalanında & şehir içinde
park problemi hat safhada.

8-Turizm şoförlüğü için ayrı bir
ihtisas gerekiyor. Kazaların yüzde
99’u uyuma sebebi ile yaşanıyor.
Uzun parkurlarda üçüncü şoför
olması gerekirken maliyetler
nedeniyle bu gereklilik göz ardı
ediliyor.

9- Pandemi döneminde turizm
taşımacıları üvey evlat muamelesi
gördü ve teşvik ve yardım alamadı.

10- Büyük araçların müze
önlerine yanaşması sorun oluyor.
Yaşlı turistleri uzakta bırakmak
zorunda kalıyoruz. Ayrıca müze
fiyatları çok yüksek. Bu konuda bir
çalışma yapılmalı.

EGETURDER
Ege Turizm Taşımacılar Derneği

ÖZER BÜR
Yönetim Kurulu Başkanı

29 EKİM 1923
CUMHURİYETİMİZİN 

98. YILI KUTLU OLSUN



İzmir Toplu
Taşımacılık ve Servis
Hizmetleri Derneği
(İZTAD) Genel Kurulu
yapıldı. Yeni Yönetim
Kurulu belirlendi,
başkan yeniden
Coşkun Altın oldu.

6Ekim 2021 tarihinde İZTAD
merkezinde gerçekleştirilen
ve goğun bir katılımın

olduğu genel kurulda ilk olarak
faaliyet raporu okundu ve daha
sonra faaliyet raporu oybirliğiyle
kabul edildi. 

Öz İkizler Turizm Yönetim
Kurulu Başkanı Özer Bür,
pandemi ve ekonomik koşullar
nedeniyle zor günler yaşandığını
belirterek üyelerin istişare içinde
olmasının önemine dikkat çekti.

Zor bir süreçten
geçiyoruz 

Yeniden seçilen İZTAD

Başkanı Coşkun Altın, 1996
yılında kurulan derneğin 25 yılı
geride bıraktığını belirterek, “Bu
süreçte sektör mensuplarımızın
yaşadıkları sorunlara kamu
nezdinde ve üyeler arasında
istişare ile çözüm bulabilmek
adına yoğun çalışmalar
yürüttük. Son iki yıldır pandemi
süreciyle birlikte taşımacılık
sektörü çok büyük ekonomik
kayıplar yaşadı. Bu ekonomik
kayıpların geri gelmesi çok uzun
yıllar içerisinde mümkün olacak.
Bugün yaşanan ekonomik
sorunlar da bu kayıpların
telafisini daha da zorlaştırıyor.
Hiçbir dönemde taşımacılık
sektörü bu kadar ağır kayıplar
vermedi. Yapacak çok işimiz var.
Bunu da hep birlikte el ele
vererek yapacağız. Yeni
dönemde sorunların çözümü
noktasında hem bakanlık hem
belediye hem de ticaret odası
nezdinde yoğun çalışmalar
yürüteceğiz. Bana güvendiğiniz
ve destek verdiğiniz için
teşekkür ediyorum” dedi. ■
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İZTAD’ın Başkanı yeniden 
Coşkun Altın oldu

İZTAD Başkan ve yeni yönetim belirlendi
İZTAD Başkanı yeniden Coşkun Altın olurken yönetim kurulu

isimlerden oluştu: Cenk Yıldırım, Melik Turan, Özer Bür, Ali Gül,
Devane Koç, Mehmet Günaydın, İrfan Görkemli, Yusuf Kırkpınar,
Yücel Şengün, Süleyman Pilav, Mehmet Alkan, Derviş Kabacık,
Erkan Özseçkin, 

Denetim Kurulu: Kenan Gülay, Ahmet Alkan, Adnan Ağar, Özcan
Bür, Bahtiyar Bozkurt, Süleyman Kulaç. 

İZTAD
İzmir Toplu Taşımacılık ve Servis Hizmetleri Derneği

COŞKUN ALTIN
Yönetim Kurulu Başkanı

Toplumsal gelişmenin ve ekonomik
büyümenin yolunu açan

Cumhuriyet 
birleştirir.

29 Ekim 1923
Cumhuriyetimizin

98. yılı kutlu olsun.



Mehmet Hakan Özkaralı
Yönetim Kurulu Başkanı

www.hakanturizm.com

Cumhuriyetimizin
98. yılı kutlu olsun.

Ekim ayını
bitirdik
2021’den

2022 yılını
karşılamaya az
bir zaman kala
şöyle geriye
doğru kısa bir
değerlendirme
yapalım.

2021 yılı ‘dönüş yılı olacak’ dedik, ama
beklediğimiz dönüş olmadı şimdi umutlarımızı ve
ümitlerimizi başka bahara 2022 ve sonrasına
bırakıyoruz. Bu süreçte dalgalı kur gibi piyasa bir
yükseldi, bir düştü.. derken zaman su gibi akıp geçti.

Bu süreçte birileri kazandı, birileri kaybetti. Bu
anlamda 2. el piyasası turizm ve personel
taşımacılığında yaşanan arz ve talep piyasayı
canlandırdı ve bir süre olumlu ilerleme kaydederek
alım satım işlemlerinde artışlar yaşandı.

İşler pozitif hareket ederken, piyasada yaşanan
kurlardaki negatif dalgalanmalar birden işlerin
düşüşe geçmesini tetikledi. Bu süreç, turizm ayağını
ve piyasayı negatif olarak etkiledi. İşler yavaşladı ve
2. El araçların fiyatlarının da aşağı doğru düşmesine
sebep oldu. Pandeminin seyrindeki yüksek ivme ve
Avrupa ülkelerinin almış olduğu pandemi kararları
ülkemizi bir anda olumsuzluğa doğru sürükledi.

Avrupa ve İngiltere’de yaşanan benzin krizi vb.
hadiseler ülkemizi ve buna bağlı birçok sektörde
fiyatların artmasına sebep oldu. Buna bağlı olarak
dövize endeksli otobüs üreticileri de 1 Ekim’de
yüzde 2,  15 Ekim’de yüzde 3,  23 Ekim’de yüzde 6
olmak üzere araçlarına zamlar uyguladı. Bu duruma
göre Mercedes araçlarda tipe göre 250 ila 370.000
TL arasında zamlar yansımış, bayilerin stoklarına
aldığı araçları zamları yansıtmadan pazarlamaları,
yeni araçların satışını hızlandırmış, yeni araçlara
gelen zamlar 2016 ve üstü araçların fiyatlarının da
yukarı doğru ivme kazandırdı. Yılın son çeyreğinde
ikinci el pazarında fiyatların daha da yükselmesi ve
özellikle de model yükseltmek isteyenlerin alım
hareketliliklerinin bu doğrultu da devam etmesi
bekleniyor.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. ■

Sami
Acerüzümoğlu

İkinci El

sami.aceruzumoglu@tasimadunyasi.com

Otobüs pazarında 
yılın son çeyreğiSalgın öncesinde olan sorunları-

mız, salgın süreciyle ve ekono-
mik koşulların ağırlaşmasıyla

daha da büyüdü. Ana maliyet kalemi
olan akaryakıt fiyatlarındaki artışlarla
bir taraftan yolcu talebindeki düşüş,
diğer taraftan havayolları, demiryolları
ile yaşadığımız haksız rekabet ile her
geçen gün pazarımız daralıyor, daral-
maya da devam edecek.  Bu şartlar al-
tında sektörün sürdürülebilirliği de
yok. Yaşanan sıkıntılar, ekonomik ka-
yıplar artıyor, artmaya da devam ede-
cek.

Bilet fiyatları 
İstanbul-Ankara’ya 4 saat tren yol-

culuğunun bedeli 80 lira, havayolunda
bu rakam 250 lira, otobüsle ise taban
fiyat 101 lira ve üzeri. Yine İstan-
bul’dan Bodrum’a 220 lira uçak bileti,
otobüs bileti ise 190 TL ve üzerinde.
İstanbul-Ankara hattında hergün 5 bin
civarında yolcumuz trene gidiyor. Bir
o kadar da  yolcu uçağa gidiyor. Uzun
mesafede yolcular artık zaten uçağı
tercih ediyor. Orta mesafede demir-
yolu ile rekabet etmek durumunda ka-
lıyoruz.. Zarar eden havayolları ve
demiryolları ile rekabet etmek duru-
munda kalıyoruz. Atıl kapasite ortaya
çıkıyor ve bu yıkıcı rekabeti getiriyor. 

Sektörün çözüm üretmesi
İstanbul Otogarı’ndan çıkış yapan

otobüs sayısı 1000’li rakamların altına
düştü. Tarihte görülmemiş bir seviye
bu.  Kriz derinleşiyor.  Servis ve
acente, yakıt, personel gideri, işyeri ki-
raları, otobüs çıkışları, otobüs yatırım
ve bakım maliyetlerimiz artıyor. Bu ar-
tışlar krizi daha da derinleştiriyor.  

Derinleşen kriz de   bizi bir nok-
taya götürüyor.  Sektöründe bu nok-
tada fiyat istikrarını sağlayacak ve arz
talep dengesini oluşturacak çözümler
üretmesi gerekiyor.  Bu sektörün yaşa-
yabilmesi için sırtından bazı yükleri
de atması gerekiyor. Bunlardan birisi
ücretsiz servisler, diğeri acente komis-

yonu. Derinleşen kriz ulaşım güvenli-
ğini de sıkıntıya sokacak seviyeye geli-
yor. 

Köprü ve otoban maliyeti 
Diğer taraftan köprü ve otoyol ma-

liyetleri her yıl dolar ile güncelleniyor.
Dolardaki yükseliş köprü ve otoban-
lara yansıdığında maliyetler çok daha
yükselecek. Yıl sonunda asgari ücrete
gelecek olan zamlar da para kazana-
mayan sektörümüzü sıkıntıya sokacak.
Köprü ve otoban kullanımlarında sek-
töre bir takım indirimlerin getirilmesi
şart.   

Biletlerin elektronik ortamda artık
daha fazla satışının sağlanması gereki-
yor. Yazılım şirketlerinin aldıkları ko-
misyonlar bu noktada öne çıkıyor ve
acentelere ödenen komisyonlarla ara-
sında bir maliyet avantajı yok. Sektö-
rün kendi portalını oluşturacak
çalışmaları hızlandırması gerekiyor.
Rekabetçi bir anlayışı kazandırmak
lazım. 

Korsan taşımacılık
Korsan taşımacılık sektöre büyük za-

rarlar vermeye başladı. Özellikle Trakya
istikametine yönelik Aksaray’dan, Bey-
likdüzü’nden, Hadımköy’den korsan ta-
şımacılık faaliyetleri daha da hız
kazandı. Bu tür taşımalara da bir yaptı-
rım uygulanmıyor.  Sektörün kayıt al-
tında olan firmaları denetleniyor,
otomatik cezalar kesiliyor, kayıt dışı al-
tındaki firmalara göstermelik cezalar ke-
siliyor ama arkası gelmiyor. 

Beylikdüzü’ne Cep Terminali 
İBB’den Beylikdüzü’nde bir cep

terminali talebimiz oldu. Bu konuda
olumlu adımlar atılmaya başlandı.
Anadolu Yakası Otogarı konusunda ise
Cumhurbaşkanın talimatına rağmen
maalesef bir mesafe alamıyoruz. Sayın
Binali Yıldırım ve Sayın Hayati Yazıcı
ile sayın Ulaştırma Bakanı Adil Karais-
mailoğlu ile konuştuk. Hiçbiri ‘hayır’
demedi. Mehmetçik Vakfı arazisinde
mutabık kalındı. Ama sonrasında sayın
Bakana ulaşamıyoruz.  25 yıldır kan-
gren olmuş soruna çözüm bulamıyo-
ruz.  ‘Tamam” denildi ama bunun
devamı gelmiyor. Olmayacaksa da
vazgeçelim artık. 

Sayın Bakanın artık sektörümüzle
ilgilenmesi gerekiyor.  Bu konuda bir
adım bekliyoruz. 

Sektör uçurumun
kenarında şu anda

Kara kışın fırtınalarında savrulacak.
Bu şartlar altında sektörün yaşaması ve
kaliteli hizmet verme imkanı kalmadı.
Sektöre büyük umutlarla  giriş yapan
firmaların sahipleri beklediklerini hatta
beklediklerinin yarısını bile hiç bula-
madıklarını söylüyor. Sektörümüz iki
yıldır kara kışın en beterini yaşıyor.
Ama bu yıl kara kışın fırtınaları ile
karşı karşıya kalacak. Artan maliyet fır-
tınası da diyoruz biz buna. Pandemi
fırtınasını atlatamadan maliyet artışları-
nın fırtınasına yakalandı sektör ve üste-
lik önümüz kış. Otobüs biletleri
yerinde sayıyor. Öte yandan tüm mali-
yetlerde artış var. Tasarruf yapıyorsu-
nuz, yaptığınız her tasarrufun ağır
maliyeti oluyor. Zor bir kışa giriyoruz
ve bu kış kara kışın ötesindedir

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın
98’inci yaşını kutluyoruz. Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük
eserim dediği Cumhuriyetin ışığında
her alanda gelişmiş, üretken, zengin ve
modern bir ülke olarak geleceğe yürü-
yeceğimize inanıyoruz. ■

Mustafa
Yıldırım
TOBB Karayolu Yolcu
Taşımacılığı Sektör
Meclis Başkanı

my@tasimadunyasi.com

Pazarımız daralıyor, sıkıntılar büyüyor
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Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi, araç filosunu 2013 yı-
lından sonra ilk kez

genişletiyor. EGO Genel Müdür-
lüğü, dar yollarda ve yolcu sayı-

sının az olduğu bazı metro ring
hatlarında kullanılmak üzere
Karsan marka 8.3 metrelik 51
adet dizel otobüsü araç filosuna
ekledi. Kasım ayında ise Merce-

des marka 33 adet körüklü ve 21
adet solo doğalgazlı ile Otokar
marka 28 adet körüklü dizel
olmak üzere 82 araç filoya dahil
edilecek. ■
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dai-
resi Başkanlığı’nın 56 adet orta boy oto-
büs için düzenlediği en uygun teklifi

veren Karsan’la imzalar atıldı. Mersin Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçu-
oğlu, Karsan İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel
Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu ve Kar-
san Satış Müdürü Adem Ali Metin tarafından atı-
lan imza ile 56 adet dizel Atak otobüs 2022 yılının
Nisan ayında teslim edilecek. Kullanım ömrü
dolan otobüsleri yenilmek için çalışmalarını sür-
dürecek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, iler-
leyen süreçte 100 araç alımı daha planlıyor. ■

Karsan’dan Büyükşehir Belediyelerine

Teslimat törenine Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel Müdürü
Nihat Alkaş, EGO Genel Müdür Yardımcısı
Zafer Tekbudak, EGO Otobüs İşletme Daire
Başkanı Yahya Şanlıer ile Karsan İç Pazar Satış

ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı
Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan Yurtiçi Satış
Müdürü Adem Ali Metin, Karsan Kamu
Satışları Yöneticisi Fırat Acar ve Karsan Satış
Sonrası Yöneticisi Uğur Şahin katıldı.

Ankara’ya 51 dizel Atak otobüs

Mersin’e 56 otobüs için imzalar atıldı 

Ali Osman Ulusoy Turizm
tarafından Trabzonspor
Kulübü’nün kullanımına
sunulan Mercedes-Benz
Tourismo 16 2+1 takım
otobüsünün dış tasarımı
Mercedes-Benz Türk’te
yapılan kaplama işlemleri
sonrasında kulübe teslim
edildi.

Trabzonspor’un kurucu
üyesi ve ilk başkanı Ali
Osman Ulusoy’un

önderliğinde kulübün resmi
karayolu ulaşım
sponsorluğunu üstlenmiş olan
Ali Osman Ulusoy Turizm
halen sponsorluğunu
sürdürüyor. 

Trabzonspor’a özel 
Mercedes-Benz Tourismo

Ali Osman Ulusoy Turizm’den

Trabzon’da Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde düzenlenen teslimat
törenine Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve futbolcular,
Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya
Ulusoy, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahsen Aydın, Şirketler
Grubu Direktörü Murat Seymen, Ali Osman Ulusoy Turizm Genel
Müdürü Eray Eray, Hassoy Motorlu Vasıtalar Genel Müdürü Selim
Saral ve Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış Operasyonları Grup
Müdürü Özgür Taşgın katıldı. 

Hasmer Otomotiv’den
Ayzen Tur’a Tourismo 
Ayzen Tur filosuna 2+1 koltuklu
Tourismo 16 RHD ekledi. Araç, Hasmer
Otomotiv Otobüs Satış Müdürü Yaşar
Şahin tarafından Ayzen Turizm Yönetim
Kurulu Başkanı Eyüp Çelebi, Yönetim
Kurulu Üyeleri Zafer Çelebi ve Nuri
Çelebi’ye teslim edildi.

Otobüsçüler yaşanan bütün zorluklara rağmen fi-
lolarını yeni yatırımlarla güçlendirmeye devam
ediyor. Ayzen Tur Yönetim Kurulu Başkanı

Eyüp Çelebi teslimat sonrasında Taşıma Dünyası’na
açıklamalarda bulundu. 31 yıldır taşımacılık alanında
bulunduklarını ve bu alanda Mercedes yatırımlarıyla
hizmet yarışını sürdürdüklerini belirten Eyüp Çelebi,
“Yaşanan bütün zorluklara rağmen işimize yatırım yap-
mayı seviyoruz. Bu zorlukların aşılacağına önümüzdeki
süreçte otobüsçülük sektöründe hareketliliğin eski dü-
zeylerine kavuşacağına inanıyoruz. Bizde yeni proje-
lerde yeni araç kullanabilmek, konforlu ve güvenli
hizmet sunabilmek adına Mercedes Tourismo yatırı-
mına yöneldik. Bu noktada ikinci el almak yerine sıfır
aracı tercih etmemizin nedeni de, yeni araçların tekno-
lojik ve konfor özelliklerinin yanı sıra işletim sürecinde
sağladığı avantajlar oldu. Ayrıca bir süredir sıfır araç te-
mininde yaşanan sıkıntıları da düşündüğümüzde yeni
araç alım fırsatı doğunca bizde hemen harekete geçtik
ve Hasmer Otomotiv ile bu işbirliğini yaptık. Hasmer
Otomotiv’in de bu süreçte verdiği destekler için teşek-
kür ediyoruz. 2022 yılında yine otobüs yatırımlarımız
olacak. Bundan sonraki yolculuğumuz Mercedes mar-
kası ile devam edecek” dedi.

Otomotiv Otobüs Satış Müdürü Yaşar Şahin de
yeni Tourismo 16 RHD otobüsün Ayzen Tur ailesine
hayırlı, uğurlu olmasını ve bol kazanç getirmesini dile-
diğini belirterek, “Ayzen Turizm 31 yıldır bu alanda ve
bu sürecin çok önemli bölümünü de Mercedes araç-
larla hizmet vererek geçirmiş bir firma. Yeni araçlar
hem teknolojik, hem konfor özellikleri ile kullanıcıla-
rını mutlu ediyor. İşletim avantajları ile de ağırlaşan
maliyetlerde otobüsçünün yüzünü güldürüyor. 2022 yı-
lında da Ayzen Turizm’in yeni yatırımlarında işbirliği
yapmaya hazırız. Araç hayırlı, uğurlu olsun” dedi. ■

Petrol Ofisi 

‘Yol Arkadaşım’ 
projesi ile ‘Vizyoner
Baykuş’ 

Türkiye Araştırmacılar Derneği – TÜAD
tarafından düzenlenen ve araştırma
sektörünün Oscar’ı sayılan 2021 Baykuş

Ödülleri’ni kazanlar belli oldu. TÜAD tarafından;
araştırmanın iş süreçlerinde ve kararlarında
sağladığı katma değeri, yarattığı etkiyi, önemi
vurgulamak ve başarılı araştırmaları ödüllendirmek
üzere bu yıl 9’uncusu düzenlenen Baykuş
Ödülleri’nde, Petrol Ofisi ‘Yol Arkadaşım’ projesi ile
ödüle layık görüldü.

Petrol Ofisi’nin Altyol ile gerçekleştirdiği ‘Yol
Arkadaşım’ projesi, 2021 Baykuş Ödülleri’nde
‘Vizyoner Baykuş’ kategorisinde Bronz Ödül aldı. Bu
kategoride ödüller; araştırmanın yeni bir iş alanına
girişte, ürün lansman ya da relansmanında, marka
konumlandırma veya yeniden konumlandırma
alanında etkin kullanımını gösteren ve yeni ufukları
gören çalışmalara veriliyor.

Petrol Ofisi İç Görü ve İş Analitiği Müdürü Barış
Verimli, “Hayata geçirdiğimiz ‘Yol Arkadaşım’
projesi ile tatil yolunda müşterilerimizin arabalarına
misafir olduk, onları dinledik, isteklerini not ettik.
Attığımız birçok adımda bu verilerden yararlandık”
dedi. ■

Barış Verimli
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MAPAR Otomotiv
Yönetim Kurulu
Başkanı Yalçın Şahin ve
eşi Gül Şahin’in
oğulları MAPAR
Otomotiv Yönetim
Kurulu Üyesi Hıdır Erdi
Şahin Elif Avar ile
dünya evine girdi. 

Haber Foto:
Erkan YILMAZ 

Karayolu yolcu taşımacılığı
sektörünün sevilen siması
MAPAR Otomotiv Yönetim

Kurulu Başkanı Yalçın Şahin ve eşi
Gül Şahin ile Hidayet ve Mehmet
Avar çifti hayatlarının en mutlu
gününü yaşadılar. Düğün 3 Ekim
Pazar akşamı Swisotel The Bosp-
horus’da binlerce davetlinin katı-
lımı ile gerçekleşti. Düğün töreni
önce havuz başında düzenlenen
nikah töreni ile başladı. Daha
sonra ise konuklar ünlü sanatçılar
Serkan Kaya, Linet’in şarkıları eş-
liğinde gönüllerince eğlendiler.
Taşıma Dünyası olarak bizde genç
çift Hıdır Erdi Şahin ve Elif
Şahin’e  ömür boyu mutluluklar
diliyoruz. ■

Sahin ailesinin mutlu günü 
Hıdır Erdi Şahin  &  Elif Avar dünyaevine girdi
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Linet
gecede
sahne
aldı

Brey Otomotiv sahibi Mustafa Şahin (ortada),
Ergun Şahin (solda), Birol Şahin (sağda)

Man Kamyon ve Otobüs Ticaret AŞ Genel Müdürü
Tuncay Bekiroğlu (ortada), Otokoç Genel Md. Yrd.
Eren Gündüz (solda)

Talip Öztürk, Birol Özcan, Bülent Yıldız

Man Kamyon ve Otobüs Ticaret AŞ Otobüs Satış
Direktörü Can Cansu ...

Yalçın Şahin Talip Öztürk'le birlikte

Yalçın Şahin, Erdem Yücel, Mevlüt İlgin, Bülent Yıldız birlikteler

Yalçın Şahin, TTDER Başkanı Sümer Yığcı,
UATOD Başkanı Mehmet Erdoğan birlikteler

Metro Turizm Kırklareli
İşletmecisi ve UK Turizm YKB
Umut Kahraman ve eşi

Gürsel Turizm Yön Kur Üyesi
Hürer Fethi Gündüz ve eşi

Tofed Başkanı Birol Özcan - Yalçın Şahin

halay çektiler

Serkan Kaya

geceye

türkülerle

renk kattı Gül - Yalçın Şahin şarkılara eşlik ettiler

1
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Sahin ailesinin mutlu günü 
Hıdır Erdi Şahin  &  Elif Avar dünyaevine girdi

Yalçın Şahin, Mustafa Yıldırım ve eşi, Sümer Yığcı,
Mehmet Erdoğan ve eşi birlikte...

Temsa Gnl Md Yrd Hakan Koralp, Yurtiçi Satış
Direktörü Baybars Dağ, İnova Otomotiv sahibi
Zülker Kavalcı, Simroll sahibi Nazmi Kalkar

Mercedes-Benz Türk Trucks Store Grup Müdürü
Oytun Balıkçıoğlu, Gelecek Otomotiv Otobüs ve
HTA Satış Müdürü Cüneyt Ergün

Yalçın Şahin, TOFED
Bşk. Yrd. Mustafa
Özcan, Günsel Turizm
sahibi Selami Güner

Best Van YKÜ İrem Bayram,
Mengerler Otobüs Satış Md.
Günay Eren

Mengerler Tic Gnl Md Güven Onan (sağ basta),
Günay Eren, Gülsoy Otomotiv Gnl Md. Serkan Acar,
Mengerler Bursa Gnl. Md. Kenan Yaman

Gülsoy Otomotiv sahibi İsmet Gülsoy ve eşi

ZF Türk Gn Md Selim Aydınlıoğlu, Satış Sonrası Hiz
Md Alper Zoroğlu

TOFED Gnl Bşk Birol Özcan
ve Temsa Yurtiçi Satış
Direktörü Baybars Dağ

Man Kamyon ve Otobüs Ticaret AŞ Kamyon Satış
Direktörü Serkan Sara (ortada)

Yeni Aksaray sahibi Nurettin Yumuşak

Yalçın Şahin, Nurettin
Yumuşak

Mapar Otomotiv Gnl Md.leri Tanju Nayır ve Caner
Perk ve eşleri
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• 1986 yılında kapılarını açan
ve Aksaray’ı, bir Mercedes-
Benz şehrine dönüştüren
Aksaray Kamyon Fabrikası,
35. yaşını kutluyor.

• 35 yılda 300.000’i aşkın
kamyon üreten fabrika,
86.000 adedin üstünde
kamyonun ihracatını
sağlayarak ülke ekonomisine
katkı sağladı.

Açılışı 11 Ekim 1986 tarihinde ger-
çekleşen Mercedes-Benz Türk
Aksaray Kamyon Fabrikası, Ekim

2021 itibarıyla 35. yaşını kutluyor. Da-
imler Truck AG’nin önemli kamyon
üretim üslerinden biri konumunda ve
dünya standartlarında üretim yapan
Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon
Fabrikası, kurulduğu günden bu yana
yatırımlarıyla kendini yenilemeye ve
geliştirmeye devam ediyor. Türkiye’de
üretilen her 10 kamyondan 7’sinin
üretimine imza atan Mercedes-Benz
Türk Aksaray Kamyon Fabrikası; üreti-
miyle, istihdamıyla, AR-GE faaliyetleri
ve ihracatı ile Türkiye’nin ekonomik
ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı
sürdürüyor. 

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kam-
yon Fabrikası için 35 yılda, toplamda
500 milyon Euro’yu aşkın yatırım ger-
çekleştirildi. Günümüzde 1.600 kişiyi
aşkın istihdam sağlayan Aksaray Kam-
yon Fabrikası’nda kamyon üretiminin
yanı sıra AR-GE Merkezi de yer alıyor. 

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu
Başkanı Süer Sülün; “11 Ekim 1986’da
açılışını yaptığımız fabrikamız, bugün
dünyanın en önemli kamyon merkez-
lerinden biri konumuna geldi. 54 yıllık
Mercedes-Benz Türk tarihinin son 35
yılında, Aksaray’da aldığımız sorumlu-
lukları başarıyla yerine getirerek hem
yerel hem de küresel olarak yeni gö-
revlerle yolculuğumuzu sürdürüyoruz.

Mercedes-Benz Türk olarak bir ilin ka-
derini değiştirmedeki ekonomik du-
ruma katkımız nedeniyle gururluyuz.
Zaman içerisinde gördük ki Aksaray,
yerel kalkınmanın en güzel örneklerin-
den biri olarak bir ‘Mercedes-Benz
Şehri’ oldu. 35 yıllık dönemde gerçek-
leştirdiğimiz aralıksız yatırımlarımızla
her zaman yüksek kalitede hizmet
sunmayı hedefledik. İldeki en büyük
istihdam sağlayıcı oluşumuz, üretimi-
miz, ihracatımız, AR-GE ve yatırım
faaliyetlerimizle hem Aksaray’ın hem
de Türkiye’nin ekonomisine katma
değer sağlıyoruz. Aksaray Kamyon
Fabrikamızın gelişiminde binlerce ça-
lışanımızın emeği, imzası bulunuyor.”
dedi.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Fab-
rika Direktörü / İcra Kurulu Üyesi
Uluç Batmaz, “Türk işçisinin ve mü-
hendislerinin emeğiyle, Mercedes-
Benz markasının kalitesiyle
faaliyetlerimize devam ediyoruz. 1986
yılında, ilk yıl içerisinde 85 adet üretim
ve 290 çalışanımızla başladığımız bu
yolculuk, günümüzde en önemli kam-
yon üretim merkezlerinden biri olma-
mıza doğru uzandı. Bugün 300.000’in
üzerinde üretim gerçekleştirdik ve
1.600’ü aşkın çalışana sahibiz. Fabri-
kamızın bu gelişimi ile gurur duyuyo-
ruz. Üretim faaliyetlerimizin yanında,
fabrikamız bünyesinde bulunan AR-
GE Merkezimiz ile Mercedes-Benz yıl-
dızı taşıyan kamyonların tüm
dünyadaki tek yol testi onay merci
görevini de üstleniyoruz. AR-GE mer-
kezimiz ile de hem Daimler bünyesin-
deki tüm kamyon dünyasında söz
sahibiyiz hem de mühendislik ihraca-
tımızla ülkemize katkı sağlıyoruz”
dedi.

Aksaray Kamyon Fabrikası
istihdama katkısını
sürdürüyor

Her çalışanın ailesi ve tedarikçi fir-
maların istihdamına olan katkısı da
dâhil edildiğinde on binlerce bireye
etki eden bir üretim tesisi olan Aksaray
Kamyon Fabrikası, Türkiye’nin ala-
nında en etkili merkezlerinden biri ko-
numunda. 

Kamyon üretiminde bir
dünya markası

Daimler dünyasının en önemli
kamyon üretim merkezlerinden biri
olan Aksaray Kamyon Fabrikası, 1986
yılında Mercedes-Benz 1922 ve sonra-
sında Mercedes-Benz 2622 kamyon ile
başlanan üretim serüveni, günümüzde
Actros ve Arocs modelleriyle devam
ediyor. 2020 yılında 13.492 adet kam-
yon üreten fabrika, Ocak-Eylül 2021
tarihleri arasındaki 9 aylık süreçte
15.701 adet kamyon üretti. 

Toplam ihracat 86.000
adedi aştı

Yüksek standartlarda ve kalitede
üretim yapan Mercedes-Benz Türk Ak-
saray Kamyon Fabrikası, Batı ve Doğu
Avrupa’da 10’dan fazla uluslararası
pazara kamyon ihraç ediyor. Türki-
ye’den ihraç edilen her 10 kamyondan
8’ini üreten Mercedes-Benz Türk Ak-
saray Fabrikası’nın kamyon ihracatı,
ilk ihracatın gerçekleştirdiği 2001 yılın-
dan bu yana 86.000 adedi aştı.

Kamyon AR-GE’sinde
Aksaray imzası

Aksaray Kamyon Fabrikası bünye-
sinde 2018 yılında 8,4 milyon Euro’luk
yatırımla hayata geçirilen Aksaray Ar-
Ge Merkezi, kamyon ürün grubunda
yeni sorumluluklar üstlendi. Aynı za-
manda Aksaray AR-GE merkezi, Mer-
cedes-Benz kamyonları için bir yol
testi onay merci konumda. 

Enerji tasarrufu projeleri
ile enerji tüketiminde en
düşük seviyeler yakalandı

Aksaray Kamyon Fabrikası’nın son
yıllarda yapılan yeni yatırımlarla enerji
güç kapasitesi yüzde 65 arttırıldı. Bu
yatırımlar kapsamında fabrika tesisleri
ve binalarında, enerji verimliliği yük-
sek ve otomasyonlu ekipmanlar dev-
reye alındı. 

Fabrikada tüm binalardaki altyapı-
larda otomasyon ve standartlaşmaya
gidildi. Facility Management (FM) 4.0
merkezi kontrol odası aracılığıyla üre-
timin vardiya sistemine uygun olarak
programlanmasını sağlayan ısıtma sis-
temleri, aydınlatmalar, yüksek basınçlı
hava ve su sistemleri sayesinde enerji,
daha verimli kullanılarak tüketimlerin
yükselme oranları kontrol altına
alındı. 

“Sıfır Atık Belgesi”
almaya layık görüldü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
“Sıfır Atık Yönetmeliği” gereğince, ge-
rekli ekipman ve sistem altyapısının
oluşturulması, çalışanlara çevre ile il-
gili eğitimler verilmesi gibi önemli so-
rumlulukları yerine getiren
Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon
Fabrikası, Ekim ayı içerisinde Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı yetkililerince “Sıfır
Atık Belgesi” almaya layık görüldü. Ya-
pılan çalışmalar sayesinde Aksaray
Kamyon Fabrikası, atık geri dönüşüm
oranını yüzde 98 seviyelerine çıkar-
mayı başardı.

Aksaray’da 35 yılda sosyal
kalkınma desteklendi

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kam-
yon Fabrikası, Türkiye’nin ekonomik
ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı
sürdürüyor. Eğitimi de ön planda
tutan fabrika, Çağdaş Yaşamı Destek-
leme Derneği iş birliği ile Aksaray
ilinde 2015 yılında 22 gönüllü öğret-
men tarafından bölgedeki çocukların
eğitimlerine destek vermek amacıyla
bir eğitim evi kurdu. Eğitim Evi’nde
çocuklara destek eğitimlerini, gönüllü
öğretmenler ve Türkiye’nin farklı ve
seçkin üniversitelerinden mezun olan
Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon
Fabrikası çalışanları veriyor. 

Yörenin en büyük sanayi kuruluşu
olan Mercedes-Benz Türk Aksaray
Kamyon Fabrikası, rekabetçi ürünleri,
bünyesinde bulundurduğu AR-GE
Merkezi ve üstlendiği sosyal sorumlu-
luk projeleri ile Türk otomotiv sektö-
rünün ve bölgenin gelişimine katkıda
bulunmaya devam ediyor. ■

Bir başarı hikayesi

Mercedes-Benz Türk Aksaray
Kamyon Fabrikası 35 yaşında
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Aksaray Kamyon
Fabrikası’nın kilometre
taşları

• 1986: Aksaray Kamyon
Fabrikası 11 Ekim 1986 tarihinde
açıldı. 

• 1986: Otomarsan Aksaray
Fabrikası, ilk ürünü olan
Mercedes-Benz 1922 kamyonu
üretmeye başladı. 

• 1990: 1967 yılından beri
Otomarsan olan şirket unvanı
Mercedes-Benz Türk AŞ olarak
değiştirildi.

• 1994: Aksaray Kamyon
Fabrikası, ISO 9002 kalite
belgesini alarak Türk otomotiv
ana sanayiinde bu belgeyi almaya
hak kazanan ilk üretim tesisi oldu.

• 2000: Yatırımların
tamamlanmasıyla, Aksaray
Kamyon Fabrikası’nda hafif
kamyon Atego üretimine
başlandı. 

• 2001: Aksaray Kamyon
Fabrikası’nda yatırımların
tamamlanmasının ardından, ağır
kamyon Axor’un üretimine
başlandı ve ilk teslimat
gerçekleştirildi. 

• 2001: Aksaray Kamyon
Fabrikası’ndan ilk ihracat 16
araçla başladı.

• 2010: İlk Actros, Aksaray
Kamyon Fabrikası’nda banttan
indi.

• 2018: Aksaray Kamyon
Fabrikası ihracat rekorunu kırdı.

• 2021: Üretilen 300 bininci
kamyon olan Actros 1851 Plus,
ağustos ayında banttan indi.. 

Süer Sülün

Uluç
Batmaz

Mercedes-Benz Tu� rk Aksaray Kamyon Fabrikası Otomarsan
Eski Giris� Kapısı



Türkiye’nin ilk ve tek yerli
şanzıman tanıtımında yer aldık
ve Ecotorq şanzımana sahip

araçları 20-21 Ekim 2021 tarihlerinde
gerçekleştirilen etkinlikte test etme
imkanı bulduk. Test sürüşleri
öncesinde düzenlenen toplantıda
Ford Trucks Türkiye Direktörü
Burak Hoşgören, Ford Trucks
Türkiye ve Uluslararası Pazarlar
Pazarlama Müdürü Emine Coşkun
açıklamalarda bulundu. 

2024’de 55 ülkeye ihraç
“Bir ilki daha gerçekleştirerek;

motor, şanzıman ve aks ile birlikte bir
aracın tüm aktarma organlarını
geliştirip üretebilen sayılı markalar
arasına girmenin gururunu
yaşıyoruz” açıklamasını yapan Burak
Hoşgören, “Türkiye’de ürettiğimiz

kamyon ve çekicilerimizin Ford
Trucks markasıyla 2024 sonuna kadar
3 kıtada 55 ülkeye ihraç edilecek
olması ve şirketimize ve ülkemize
sağlayacağı katkı bizleri
heyecanlandırıyor” dedi.

1 milyon km’nin üzerinde test 
Ford Trucks Türkiye ve Uluslararası

Pazarlar Pazarlama Müdürü Emine
Coşkun ise, yerli şanzımanla ilgili şu
bilgileri verdi: “5 farklı ülkede, farklı
iklim koşullarında, toplamda 17.000
saat ve 1 milyon km üzerinde detaylı
parça ve araç testlerimizle yolda
karşılaşabilecek her koşulu

değerlendirdik. Yeni Ecotorq
şanzımanımızla beraber F-MAX
araçlarımızda şanzımanın teknolojik ve
bağlanabilir özelliği sayesinde, birden
fazla yeni özelliği daha müşterilerimize
sunacağız. Bunlardan ilki: çoklu ve
öngörülü vites geçişi. Aracımız mevcut
konumu ve güzergahındaki topografik
haritayı okuyarak, kullanıcı fark
etmeden gerekli vites geçişlerini bu
öngörü ile sağlayabilecek. 16 ileri
olmanın avantajını kullanarak tüm
serilerimizde eğimli yollarda sorunsuz
kalkış ve çok daha verimli yokuş
tırmanışları sunarak, sürüş konforu
sağlıyoruz" dedi. ■

230 mühendisin, 5 yılda
tasarım, test ve geliştirme
aşamalarını tamamladığı
Türkiye'nin ilk ve tek yerli
Ecotorq şanzıman, 1 milyon
km’yi aşkın yolda, farklı ve
zorlu koşullarda test edildi.
Yerli şanzıman ile Ford
Otosan, motor, aks ve
şanzıman olarak üç aktarma
organını da geliştiren ve üreten
dünyanın sayılı otomotiv
markaları arasına girdi.  

Yerli şanzıman Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, Koç Holding Yönetim

Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç ve
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar
Yenigün ile Ford Otosan
çalışanları’nın katılımı ile 19 Ekim
2021 Salı günü tanıtıldı. 

Yerli şanzıman gururumuz 
Törende konuşan Bakan Varank,

“Ford Otosan mühendisleri
tarafından tasarlanıp geliştirilen yerli
şanzıman yeni gururumuz oldu. Ford
Otosan; motor, aks ve şanzımanın
üçünü de kendi geliştirebilen sayılı
küresel kamyon üreticilerinden biri
haline geldi. Projede emeği geçen
Ford Otosan ailesine teşekkürlerimi

sunuyor, Türkiye’nin ilk ve tek yerli
şanzımanının vatanımıza ve
milletimize hayırlı olmasını
diliyorum” dedi. 

Ford Otosan global bir oyuncu
“Topluluğumuzun gözbebeği Ford

Otosan, otomotiv endüstrisinde her
yönüyle bugün global bir oyuncu
konumunda” diyen Ali Koç, “F-
MAX’in dünya çapındaki bu
başarısının ardından bugün, üst
düzey mühendislik başarısı olan
‘Türkiye’nin İlk ve Tek Yerli
Şanzımanı’nı sizlerle buluşturmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’nin
ilk ve tek yerli şanzımanının ülkemiz
ve otomotiv sanayi için hayırlı
olmasını diliyorum” dedi. 

Yerlilik oranı yüzde
74’ten 90’lara çıktı 

Ford Otosan Genel
Müdürü Haydar Yenigün
ise şunları söyledi:  Ne
mutlu ki şirketimiz,
tasarımından test
süreçlerine kadar
tamamen bizim geliştirdiğimiz
şanzıman ile bir yeniliğe daha imza
atıyor. Yerli şanzıman ile
araçlarımızın yüzde 74 olan yerlilik
oranını yüzde 90’lara çıkarıyor,
markamızın ve ülkemizin uluslararası
arenadaki rekabetçiliğine büyük katkı
sağlıyoruz. Yerli şanzımanın hayata
geçirilmesinde emeği olan tüm
çalışma arkadaşlarıma en içten
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. 

Ford Otosan 58 milyon Euro yatırım yaptı, TÜBİTAK 13.5 milyon TL teşvik sağladı

“Türkiye’nin İlk ve Tek Yerli
Şanzımanı Ecotorq” tanıtıldı

İlk ve Tek
Yerli Ecotorq

Şanzımanı
• Tasarım, geliştirme ve test aşa-
maları 5 yıl boyunca Türkiye, Al-
manya, İngiltere, Fransave
Umman’da gerçekleştirilen
Türkiye'nin ilk ve tek yerli Ecotorq
şanzıman, -40C’den +50C’ye, 17000
saati aşkın laboratuvar testleri ve
müşteri testleri de dahil65’ten fazla
araçla toplamda 1 milyon km’yi
aşkın teste tabi tutuldu. 

• 16 ileri ve 4 geri vitesten oluşan
ürün ile vites sayısı artırıyor, şanzı-
man ile uyumlu en yüksek retarder
performansı 450 kW olarak
sağlanıyor. Yerli şanzımanla birlikte
yardımcı fren konforlu bir şekilde
devreye giriş sağlayarak uzun
mesafeli yokuşlarda daha stabil bir
frenleme performansı göstererek
güvenli yokuş inişleri sağlıyor.

• Yerli şanzıman, daha kısa vites
geçiş süresi ile daha iyi performans
ve sürdürülebilir sürüş özellikleri ile
öne çıkıyor. 16 İleri vites sayesinde
daha fazla vites seçeneği sunan yerli
şanzıman, 2600 Nm Tork güce sahip
bulunuyor.

• Yeni Ecotorq şanzıman, 2500
rpm’e kadar giriş hızı veriyor. 'Direct
Drive' ve 'Over Drive' seçenekleri,
kendilerine has dişli oranları ile farklı
ihtiyaçlara göre hizmet ediyorlar.

•  Ford Trucks’ın sunduğu, aracın
sürekli en son yazılım ile güncel
kalmasını sağlayan ‘Uzaktan Yazılım
Güncelleme Özelliği’ne ek olarak
'Uzaktan Teşhis' ile de yerli şanzı-

manın durumu sürekli kontrol al-
tında tutularak problemlerin
servise gitmeden tespit edilmesi
sağlanıyor.

• İlk ve tek yerli Ecotorq Şanzı-
man, F-MAX dahil 13L motor
kullanan tüm Ford Trucks ailesi
için uyumlu.

• Yerli Şanzıman, ilk olarak
Türkiye’de Ekim ayında devreye
alınıyor, uluslararası pazarlarda
ise 2022 yılının Nisan ayından
itibaren devreye alınması plan-
lanıyor.

Ford Trucks

yerli şanzımanı

ile dünyaya

açılacak 

29 Ekim 202122 ❭❭ Otomotiv



Hayatının çeşitli evreleri var. Her bir evre öncelikleri
ve değerleri ile bir öncekinden farklılık gösterir.
Buna değişim de denilse de aslında dönüşüm ve

gelişimdir. Gelişmenin olmadığı yerde durağanlık söz konu-
sudur ki, bu hayatın anlamına terstir.

Doğduğumuz andan itibaren önce büyüklerimiz,  aile-
miz,  çevremiz ve medya şimdi de sosyal medya sürekli
olarak bizi güdülendiriyor.  Her ne kadar bu kalıplara uy-
madığımızı bu kalıpların dışında kalmaya çalışsak da her
zaman çok mümkün olmuyor.

Bundan birkaç hafta önce yazdığım yazıda de belirtti-
ğim üzere  yapılan bir deneyde bazı insanlar ayıplanma-
mak için ve diğerlerinin kendisinden daha çok bildiğine
inandıkları için yanlış cevabı diğerleriyle birlikte doğru ola-
rak işaretleyebildikleri bilimsel olarak kanıtlandı. 

Taşıma Dünyası’nın her sayısında yazdığım her bir yazı
için hatırı sayılır araştırma yapmanın yaşamıma olumlu
yönde katkı sağladığına inanıyorum. 

“Bugünkü aklım olsaydı” laflarına geçmişte hiçbirimizin
itibar etmediğini biliyoruz.  Hatta büyüklerimizi yapama-
dıkları için hayıflanmalarını alaycı bir şekilde dinlerdik.

Şimdilerde ben aynı şeyi söyler oldum;  ’Bugün ki aklım
olsaydı’ diyorum. Ancak bunu para kazanma, statü sahibi
olma,  maddi değerler anlamında söylemiyorum. Pek çoğu-
muz para kazanmak uğruna ailemizi ihmal ettiğimiz için
çocuklarımızın ne çabuk büyüdüğünü  bile göremedik.
Çünkü bize para kazanmanın en önemli şey olduğu lanse
edildi kapitalist düzende. 

Hiç hatırımdan çıkmayan bir olay, Atlı Köşk’ün bahçe-
sinde rahmetli Sakıp sabancı ile yapılan bir röportajda “Ben
çok fakir bir adamım. Oğlum Metin’e bir top, bir ayakkabı
bile alamadım” demişti. Belki Aynı şey değil ama oğlumla
daha çok vakit geçirmeyi, top oynamayı, uçurtma uçurmayı
ne kadar çok isterdim.

Şimdiki aklım olsaydı…
Aynı şekilde kendi hayatım, ilişkilerim için yaptığım ha-

taları gözden geçirdiğimde bugüne kadar  karşı tarafa yük-
lediğim kusurların  aslında benim kusurlarım olduğunu çok
daha net anlıyorum.

Şimdiki aklım olsaydı lafları ile son pişmanlık fayda ver-
mez.  Allah herkese akıl fikir düşünce feraset ihsan etmiş.
Düşünseydin kardeşim. Başkalarını suçlamanın anlamı yok.
Bütün bu yaşadıklarının tek suçlusu sensin hiç kimse değil.
Etkisi olanlar olabilir ama sonuç senin eserindir. Kendim
ettim, kendim buldum şarkısını söylemenin bir anlamı yok.
Geçmişe dönüp yaşamanın imkansızlığını bilerek herkes
yaptıklarının bedelini ödeyecek bir şekilde. 

men dakka dükka
Bu sadece benim özel hayatıma ait tespitler değildir. Bu

yazıyı okuyan her kişi ile benzer paydada buluşabiliriz.
Hangi yaşta, cinsiyette veya etnik kökende ve eğitim sevi-
yesinde olursanız olun geçmişi irdelediğimizde yaşarken
görmediğimiz ve hatta hedeflerimiz veya hırs ve ihtirasları-
mız yüzünden pas geçtiğimiz ama iş işten geçtikten sonra
farkına vardığımız olaylar mutlaka vardır.  Kişisel olarak
kendi üzerimden yaptığımı bu girişi istediğiniz her kişiye ve
her alana tahvil edebilirsiniz. 

Ticarette, siyasette iş hayatımızda o gün için doğru ama
bugün için keşke yapmasaydım dediğimiz olaylar mutlaka
vardır. Bunlardan bir kısmı telafi edilebilirse de pek çoğu
için artık çok geçmiştir. Hayatta olmayan insanlarla yüzleş-
memiz hatta helalleşmemiz de mümkün olamayacaktır. 

Gerçek kişiler için söz konusu olan bu yargılama tüzel
kişiler yani şirketler için de söz konusudur. Ve hatta çem-
beri biraz daha genişletirsek ülkeler bazında bile düşünebi-
liriz.  

Hatalardan ders çıkarmak erdemdir
Sonuçta şirketleri ve ülkelerin yöneticileri de insandır.

İnsanın olduğu her yerde hata söz konusudur. Hataların tek-
rarı yanlışlık haline dönüşür.  Bu uzun girişten sonra yaptı-
ğımız hataları açık yüreklilikle dile getirmek mümkün olsa
neler gündeme gelir acaba ?

Siyaset için de elim kırılsaydı, gibi lafları geçmişte duy-
duk, şimdi de duyuyoruz. Bunun bir faydası olmasa da
nadim olmak ve hatalardan ders çıkarmak da erdemdir. 

Her geçen gün her birimiz için hayat daha karmaşık ve
daha zor oluyor. İnsan azgınlığı ve bozgunculuğu ile dün-
yayı her şekilde tahrip ediyor. Bunun neticesinde iklim,
gıda ve yaşam şekli başkalaşıma uğruyor. 

Bizler bir şekilde yaşadık kalan zamanı idare ederiz
diye düşünsek de -her şeyi onlar için yaptığımızı iddia etti-
ğimiz- çocuklarımız adına da vakit daha da geç olmadan
aklımızı başımıza almamız gerekmiyor mu? Hedefi bir iş,
yada sektör yada ülke bazından daha büyük bir çemberde
düşünmemiz gerekli. 

Aynı şeyleri Cumhuriyetimizin değerleri için de düşün-
meli, Bugün elde edilen kazançları kaybetmeden ve işin
doğrusu iş işten geçmeden akılcı bir tavır sergilememiz ge-
rekiyor.

Başka Türkiyemiz yok. Gidebileceğimiz  başka dünya-
mız da yok. İş işten geçmeden harekete geçmek elzem
oldu. Bu vesileyle cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü kut-
ladığımız Cumhuriyet Bayramımızın hepimize kutlu olma-
sını diliyorum. 

Nice yıllara hep birlikte… ■

Mercedes-Benz, Logitork
Lojistik’e uluslararası
nakliye hizmetlerinde
kullanılacak olan ADR ve
yakıt depolu 10 adet
Actros 1848 LS  teslim
etti. 

Akar Lojistik Şirketler Grubu
şirketi olarak 2020 yılında
kurulan Logitork Lojistik,

ilk 0 km araç yatırımında
Mercedes-Benz markasını tercih
etti. Logitork Lojistik, 10 adet
Mercedes-Benz Actros 1848 LS’yi
filosuna kattı.

Mercedes-Benz Finansman
Türk A.Ş kredi desteğiyle
Mercedes-Benz Türk Bayii
Mengerler İstanbul tarafından
yapılan satışın ardından
Mercedes-Benz Türk Pazarlama
Merkezi’nde gerçekleştirilen
teslimatta; Logitork Lojistik
Yönetim Kurulu Başkanı Azizcan
Sarısu, Logitork Lojistik Yönetim
Kurulu Üyesi & Kurucu Üye
Gökhan Karakoyun,  Logitork
Lojistik Genel Müdürü Sedat
Geyik ve Logitork Lojistik Genel
Müdür Yardımcısı Emrah Sevin’e
araçları, Mercedes-Benz Türk
Kamyon Pazarlama ve Satış
Direktörü Alper Kurt, Mercedes-
Benz Türk Kamyon Filo Satış
Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel,
Mercedes Benz Finansal
Hizmetler CFO’su Gökmen
Onbulak, Mengerler İstanbul
Kamyon Satış Müdürü Cihan
Ekinci tarafından teslim edildi.

Mercedes-Benz Türk
Kamyon Pazarlama ve Satış
Direktörü Alper Kurt, “2020
yılında kurulan Logitork
Lojistik’in ilk 0 km araç
yatırımında markamızı
seçmesinden dolayı çok
mutluyuz. Aksaray Kamyon
Fabrikası’nda üretilen Actros

1848 LS modellerimizin Logitork
Lojistik’e hayırlı olmasını diliyor,
satışta emeği geçen herkese
teşekkürlerimi sunuyorum.”
dedi.

Logitork Lojistik Yönetim
Kurulu Başkanı Azizcan Sarısu;
“Ülkemizde üretilen Mercedes-
Benz Actros 1848 LS’lerin toplam
sahip olma avantajları,
Mercedes-Benz Türk ve
Mercedes-Benz Finansal
Hizmetler’in sağladığı destekler,
satış sonrası hizmetlerinin
yaygın servis ağı ve ilgisi, ikinci el
değerini koruması gibi faktörler
ile Mercedes-Benz Bayii
Mengerler İstanbul’un desteği bu
kararımızı vermemizde etkili

oldu. İnanıyorum ki, bugün
burada başlayan iş birliğimiz
ilerleyen yıllarda da devam
edecektir. Yeni araçlarımızın
filomuza katılmasında emeği
geçen tüm Mercedes-Benz Türk
yöneticilerine ve Mengerler
İstanbul’a teşekkür ediyor,
şirketimiz ve ülkemiz adına
hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. ■
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10 Mercedes-Benz Actros
1848 LS siparişini teslim aldı

Türkiye’nin ticari araç
markası Anadolu Isuzu,
Yılda Şirketler Grubu

tarafından satın alınan 21 adet
Isuzu D-Max’in teslimatını
Gaziantep’te gerçekleştirdi. 20
yılı aşkın süredir Anadolu
Isuzu’nun kurumsal müşterisi
olan ve eğitim, turizm ve
taşımacılık, petrol, özel
güvenlik ve temizlik

sektörlerinde faaliyet gösteren
Yılda Şirketler Grubu, kamu
kurum ve kuruluşları ile özel
sektörde faaliyet gösteren
şirketlere hizmet sunuyor. 

Törene, Yılda Şirketler
Grubu Yönetim Kurulu
Başkanı Memik Yılmaz,
Onursal Başkan Mehmet
Yılmaz, Gaziantep Ulaştırma
Altyapı Bakanlığı Bölge

Müdürü Ömer Alkış, Anadolu
Isuzu Satış Direktörü Yusuf
Teoman, Satış Müdürü Atakan
Gürler, Filo ve Kilit Müşteriler
Sorumlusu Hamdi Toker,
Anadolu Isuzu Gaziantep
Bayisi Dicle FZA Otomotiv
Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Dicle ve Satış
Müdürü Aykut Baş katıldı. ■

Anadolu Isuzu’dan 
Yılda Şirketler Grubu’na
21 D-Max teslimatı

Logitork Lojistik

cumhuraral@gmail.com

Cumhur
Aral

İş işten geçmeden 



Renault Trucks, Temmuz
ayında global lansmanını
gerçekleştirdiği yeni T, T
High, C ve K modellerini
tanıttı. 

Renault Trucks tasarım
ekiplerinin, müşter ile yakın iş
birliği içinde 2018'den bu yana

geliştirdikleri yeni T, T High, C ve K
serileri Türkiye’de sunulmaya
başlandı. Araçların tanıtımı 22 Ekim
2021 Cuma günü şirketin eğitim
merkezinde düzenlenen basın
toplantısı ile yapıldı. 

Basın toplantısına Renault Trucks
Türkiye Başkanı Sebastien Delepine,
Renault Trucks Türkiye Satış
Direktörü Ömer Bursalıoğlu, Renault
Trucks Türkiye’de Bayi Ağı Geliştirme
ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü
Özgür Fırat katıldı. 

Çözümü, sahada
buluyoruz

Renault Trucks Türkiye Başkanı
Sebastien Delepine, her yıl merkezde
800 civarında personelin eğitim
gördüğünü belirterek konuşmasına
başladı. TCK serisinde yeni ürün
geliştirme yolculuğunun 2013’de
başladığını belirten Delephine,
“Premium serimizden T serisine
geçildi ve Renault Trucks, pazarda
kendini yeniden konumlandırdı. 2017
yılında, özellikle zorlu uzun yol
taşımacılığına uygun 13 litrelik T-High
520 çekicileri Türkiye'de piyasasına
sunduk. 2018'de ise 13 litrelik 480 bg
çekicimizin lansmanı yapıldı ve
filolardaki yakıt verimliliğiyle büyük
beğeni topladı. 2019 yılında Euro 6
step D motor tanıtıldı. Yeni TCK serisi,
sadece yeni bir ürün lansmanı değil,
aynı zamanda çok çeşitli taşımacılık
çözümleridir. Tüm araç
geliştirmelerini, müşterilerimizle
yakın çalışarak başardık. Renault
kamyonların kurucusu Marius
BERLIET'in dediği gibi, “Çözümü,
sahada buluyoruz” dedi. 

Yüzde 3’e varan yakıt
tasarrufu

“Yeni araç gamı geliştirilirken hem

müşterileri hem de sürücülerinin
memnuniyetlerini göz önünde
bulunduruyoruz” açıklamasında
bulunan  Renault Trucks Türkiye Satış
Direktörü Ömer Bursalıoğlu ise; “Bu
kombinasyon, bizi başarıya götürüyor.
Yüzde 3’e varan yakıt tasarrufu, sürüş
performansı, satış sonrası hizmetlerle
arttırılan araç hizmet süreleri ve çok
daha fazlası sonunda filo yöneticileri
için her yönden daha yüksek tasarruf
ve güvenli iş yönetimi anlamına
geliyor. Yeni Renault Trucks araçlarda
sadece araç tasarımı, konforu ve
verimliliğinde değil aynı zamanda bayi
ve satış sonrası hizmetlerde de köklü
değişimlerin görülecek” diye açıkladı. 

Müşteri çözümleri ile fark
yaratacağız

Renault Trucks Türkiye’de Bayi
Ağı Geliştirme ve Satış Sonrası
Hizmetler Direktörü Özgür Fırat ise
toplantıda yaptığı açıklamada;“Yeni
araçlarımızda 2022 yılından itibaren

devreye alacağımız uzaktan bağlı
hizmetler ile aracın hizmet süresini
yani yolda olma süresini arttıran
müşteri çözümleri ile fark yaratacağız.
Optifleet Filo Yönetim Sistemi,
bağlantılı bakım planı, uzaktan
bağlantılı servisler ve
ExcellencePredict* gibi müşteri
çözümleri ile müşterilerin toplam
sahip olma maliyetlerini minimize
eden hizmetlerimizi 2022’nin ikinci
yarısından sonra sunacağız. Yeni
araçlarımızla birlikte aracın kullanım
koşullarına da bağlı olarak, 13 Litre
Step E motorla donatılmış araçlar için
önceki modellere göre yüzde 60’a
varan uzatılmış bakım aralıkları
sunuluyor. Bu da sözleşme bakım
maliyetlerinin düşmesini, aracın daha
az servis ziyareti yaparak hareketsiz
kalma süresinin azalmasını ve tüm
bunlara ek olarak da yakıt tasarrufu
sağlıyor. Yeni TCK Evo araçlarla
birlikte müşterilere Classic, Reference,
Performance Standart, Performance
Maxi, Excellence ve ExcellencePredict*

bakım ve onarım sözleşmelerini
sunacağız” dedi. ■

Yeni T, T High, C ve K modellerini
Türkiye’de ilk defa tanıttı

Renault Trucks

Özgür
Fırat Sebastien

Delepine Ömer
Bursalıoğlu

Renault Trucks Euro Truck Simulator
2 Tasarım Yarışması’nın Dünya
Birincisi Enes Bolat’ta tanıtımda yer
aldı. 

Rusya’nın en büyük endüstriyel
grubu olan Basic Elements’in bir
alt kuruluşu olan GAZ Grup,

Türkiye'de GAZelle NN Panel Van
satışına başladı. Araçlar 13,5m3
versiyonuyla GAZ Türkiye bayilerinde
satışa sunuldu.

Üstün özelliklere sahip GAZelle NN
Panel Van ve Kamyonetler Türkiye’de
Sakarya’da üretiliyor. ■

Gazelle Nn 
Panelvan Satışa
Sunuldu
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Konya merkezli Erser Grup
firmalarından Ali
Çavuşoğulları Lojistik’e
filosuna dahil ettiği 40 adet
Scania R500 aracın
teslimatı, Doğuş Otomotiv -
Scania Yetkili Satıcı ve
Servisi Konya Ağır Vasıta
tesislerinde düzenlenen
törenle gerçekleştirildi.  

Siparişlerinin son aracını tes-
lim alan Enes Genç, faaliyet
gösterdikleri tüm alanlarda

Avrupa standartlarında hizmet
sunduklarını belirterek “Filomuzu
genişletme kararımızın ardından
yaptığımız ön incelemede özel-
likle Euro 6 normlarında yakıt tü-
ketimi ve sağlamlığı konusunda
Scania markasının bizim taleple-
rimizi karşıladığını gördük ve ka-
rarımızı verdik. İlk yatırım
maliyetinden çok, toplam sahip
olduğumuz süre boyunca ala-
nında en verimli araç olduğunu
ispatlamış Scania R500 araçlar ile
hem şoförlerimizin güvenliğini ve
konforunu arttırmayı hedefledik,
hem de düşük yakıt tüketimi ile
daha az karbon salınımı sağlaya-
rak daha çevreci bir şirketler
grubu olmayı hedefledik.” dedi.

Konya Ağır Vasıta yatırımcıla-
rından Hüseyin Zeybek ise, sektö-
rünün önde gelen firmalarından
bir tanesi olan Erser Grup’a yapı-
lan bu teslimat ile oluşan iş ortak-
lıklarının gelişerek devam
etmesini arzu ettiklerini belirterek
Ali Çavuşoğulları Lojistik’e yeni
araçlarının hayırlı olmasını diledi. 

Ali Çavuşoğulları Tarım Ürün-
leri, 1985 yılında tahıl, bakliyat,
yağlı tohumlar gibi tahıl ürünleri
ticaretine başladı. 1996 yılında ise
yem sektöründe faaliyet gösteren
ve hububat alım satımı gerçekleş-
tiren Erser Grup Tarım Ürünleri
şirketi kuruldu. Ali Çavuşoğulları
ve Erser Grup Tarım ürünleri ai-
lesi; Türkiye'de ilk lisanslı depo

yatırımını gerçekleştirerek 2007
yılında depoculuk sektöründe
faaliyet gösteren ve bugün en
büyük depolama kapasitesine
sahip Kainat Lisanslı Depoculuk
firmasını kurdu. 

Erser Grup, yapmış olduğu ya-
tırım ile parkında yer alan 135
araç ile Türkiye geneline dağıtım
hizmeti veriyor. ■

40 Adet Scania R500 Yatırımı

Ali Çavuşoğulları Lojistik’ten 

Scania Bölge Satış ve Filo Yöneticisi Safa Gün, Konya Ağır
Vasıta yatırımcılarından Hüseyin Zeybek ve Bayi Satış
Direktörü Mehmet Canlıer tarafından, Erser Grup Firma
Yetkilileri Enes Genç ve Ferhat Genç’e teslim edildi.

Scania, net sıfır karbon emisyonuna
ulaşmayı taahhüt eden Amazon ve
Global Optimism tarafından oluşturulan
‘İklim Taahhüdü’ne imza attı. 

Bu taahhüt ile Scania, Uluslararası Paris İklim
Anlaşmasının 2050 yılı sıfır karbon emisyonu
hedeflerine 10 yıl kadar önce 2040 yılı itibari

ile geçiş yapmayı planlayan şirketlerden biri haline
geldi.  

Diğer katılımcılarla birlikte iklim taahhüdünde
yer almaktan gurur duyduklarını ifade eden Scania
Başkanı ve CEO'su Christian Levin, “Scania, geniş
kapsamlı iklim hedefleri belirledi ve iklim değişikli-
ğiyle mücadele için gereken eylemi gerçekleştirmek
üzere benzer düşünen şirketlerle işbirliği yapmayı
dört gözle bekliyoruz. Emisyonları nasıl azaltacağı-
mızı biliyoruz ve gerekli teknolojiye sahibiz. Sektör-
deki diğer şirketleri de sürdürülebilir bir ulaşım
sistemine erişmek adına diğer paydaşlarla birlikte
bizi takip etmeye çağırıyorum” şeklinde konuştu. 

‘İklim Taahhüdüne’ bağlılık, Scania'nın üç eylem
ilkesini kabul ettiği anlamına geliyor. ■

Scania, 
İklim Taahhüdüne katıldı

Eşitliğin
Cinsiyeti
Yoktur projesi
kapsamında
şirket içi ve
şirket dışı
toplumsal
cinsiyet
eşitliği algısını
güçlendirmeyi
hedefleyen
Mars
Logistics,
2021 yılının
ocak ayından
itibaren
çalışmalar yapmaya başladı.
Mars Logistics
çalışanlarından oluşan
Eşitliğin Cinsiyeti Yoktur
proje grubu, şirket içinde ve
şirket dışında farkındalık
çalışmaları yürütüyor.

2021 yılı stratejik plana kadın
istihdamını artırma maddesini
ekleyen Mars Logistics,

yılbaşından bu yana kadar 79
kadın çalışanı işe aldı. Herhangi
bir işin iyi yapılıp
yapılamayacağının ölçütünün
cinsiyet olmadığına inanan Mars
Logistics, tır sürücüsü istihdam
ederken de şirket bünyesinde bir
ilk gerçekleştirerek 2 kadın tır
sürücüsünü işe aldı. Mars

Logistics Yönetim Kurulu Başkanı
Garip Sahillioğlu, “Bizim için önemli
olan tarafsız bir şekilde
değerlendirme yaparak doğru kişileri
doğru pozisyonlara yerleştirmek.
Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı
yapmadan şeffaf bir şekilde
gerçekleştirdiğimiz işe alımlarda 2
kadın tır sürücüsü arkadaşımız ile
çalışmaya başladık” dedi. 

Mars Logistics filosunda tır
sürücüsü olarak çalışmaya başlayan

Sevil
Yıldız,

çocukluğundan beri hayalinin tır
sürücüsü olmak olduğunu belirtti ve
dışarıdan bakıldığında erkek işi
olarak adlandırılan tır sürücülüğü
konusunda, “Yaptığımız iş kolay bir iş
değil, dışarıdan bakan bir kişi tır
sürücülüğü erkek işidir, kadın
yapamaz diye bakıyorlar ancak kadın
isterse başaramayacağı hiçbir iş yok”
dedi. 

Mars Logistics’te işe başlayan
diğer bir tır sürücüsü Kübra Şeker,

Türkiye’de kadın tır sürücüsü
olmayı şöyle anlattı: “Türkiye’de
bu mesleği yapan kadın fazla
olmadığından insanlar hem
yadırgıyor hem de çok mutlu
oluyorlar. Günümüzde hiçbir
işin kadını erkeği kalmadığını
düşünüyorum. Araç kullanmayı
seven herkes tır sürücüsü
olabilir.” ■

Kadın Tır Sürücüleri Yola Çıktı

“Kadın isterse başaramayacağı iş yok”
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Murat Lojistik

1959 yılında kurulan
Murat Lojistik, 4250
araçlık filosuyla Tür-
kiye’nin lider şirketleri
arasında yer alıyor. Araç
yatırımlarına hız kesme-
yen Murat Lojistik, yeni
alımını yaptıkları 100
adet Renault Trucks D
kamyonlar ile yatırımla-
rına bir yenisini daha
kattı. 

Murat Lojistik’in yeni 100
aracının teslimatı için İz-
mir’de düzenlenen törene

Renault Trucks Global Kıdemli
Bas�kan Yardımcısı Olivier De Saint
Meleuc, Renault Trucks Türkiye
Başkanı Sebastien Delepine, Satış
Direktörü Ömer Bursalıoğlu, Murat
Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Hik-
met Yüksel, Murathan Jet Kargo
Genel Müdürü ve Murat Lojistik Yö-
netim Kurulu Üyesi Celal Yüksel ve
Özmutlubaş Otomotiv Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ahmet Mutlubaş katıl-
dılar. Eski futbolcu ve sunucu Pascal
Nouma da toplantıya davetli olarak
bulundu.

Murat Lojistik, gelişen lojistik, e-
ticaret ve kargo operasyonlarının
önemi doğrultusunda artan talep-
leri de yeni oluşumları olan Murat-
han Jet Kargo ile karşılıyor. Teslimat
töreninde açıklamalarda bulunan
Murathan Jet Kargo Genel Müdürü
ve Murat Lojistik Yönetim Kurulu
Üyesi Celal Yüksel; “2021 yılın so-
nunda hedef ciromuzu, 1 Milyar TL
üzeri olarak ön görüyoruz. Ayrıca,
bütçe planlarımızda 150 Milyon TL
araç için yatırım kaynağı ayırdık. IT
yatırımlarımızda yazılım, donanım
ve siber güvenlik alanlarında 5 Mil-
yon TL üzeri yatırım gerçekleştirmiş
olup, pandemi sürecinde hızlıca
devreye almış bulunmaktayız. İşi-
mizin en önemli yükünü taşıyan
belkemiği filomuz olduğu için bu
denli özenle sürdürdüğümüz yatı-
rımlarımızda araç seçimlerimize

önem veriyoruz. Renault Trucks D
kamyonları ilk olarak 2020 yılında
kullandık ve çok memnun kaldık.
Bu nedenle alımlarımıza 100 araçlık
yeni yatırımımızla devam ediyoruz.
2021 yılı sonuna kadar yeni Renault
Trucks D serisi kamyonlarımızın sa-
yısını 150 adete tamamlayacağız”
şeklinde açıkladı. 

Türkiye çok dinamik ve
önemli bir pazar

Türkiye’de pazar paylarını son
beş yılda iki katına çıkardıklarına
değinen Renault Trucks Global Kı-
demli Bas� kan Yardımcısı Olivier
De Saint Meleuc ise Türkiye’nin lo-
jistik gücüne dikkat çekti; “2020'den
2030'a kadar kentsel nüfus, %68'den
%75'e yükseldi ve artmaya devam
edecek. Bu, kentsel yaşamı ve kamu
hizmetlerini yönetmemiz gerektiği
anlamına geliyor.Verimli kentsel lo-
jistik ise giderek daha önemli hale
geliyor. Kentleşme ve artan e-ticaret
talebi, şehirlere giderek daha fazla
mal ve trafik yükü getiriyor. Türkiye,
bu alanda çok hızlı gelişiyor ve çok
önemli bir bölge” dedi. 

Renault Trucks Türkiye Baş-
kanı Sebastien Delepine, açıklama-
sında; “Renault Trucks D serisi
kamyonlarımız, prestiji ve verimli-
liği en yüksek donanımları ile seg-
mentinde en iyi araçlar olarak öne
çıkıyor. Bu kamyonlarımız, Avrupa
genelinde büyük talep görüyor.
Pandemi sonrası değişen tüketim
alışkanlıkları nedeniyle lojistik ta-
lebi arttı. 2020 yılı ve sonrasında

uluslararası lojistik kadar yurt içi
dağıtım operasyonlarının da önemi
giderek daha da artıyor. Bu sektörde
filolar, talebi karşılamak ve pande-
minin yarattığı dinamiklerden fay-
dalanmak için yatırımlarına hız
verdi. Bu doğrultuda Renault
Trucks D serisi kamyonlarımıza da
talep arttı. Murat Lojistik ve Murat-
han Jet Kargo, bu ivmeyi yakalayan
önemli bir iş ortağımız olarak 100
adet gibi yüksek bir yatırıma imza
attı” dedi.

Ege Bölgesi’nin yükünü,
Renault Trucks D
kamyonlar da taşıyacak 

Özmutlubaş Otomotiv Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Mutlubaş
ise Ege Bölgesi’nin 2020 yılı dış tica-
ret hacminin 43 milyar 469 milyon
dolar olarak gerçekleştirdiğine deği-
nerek; “2020 yılında Türkiye 24 mil-
yar 369 milyon dolarlık tarım
ürünleri ihracatının yüzde 21’ini
Egeli ihracatçılar gerçekleştirdi.
Temmuz 2021 rakamlarına göre en
çok ihracat gerçekleştiren ilk
üçüncü il ise 940 milyon dolarla
İzmir oldu. Sadece bu bilgilere bile
baktığımızda Ege Bölgesi’nde hem
uluslararası taşımacılık hem de yurt
içi taşımacılık ve dağıtım alanının
önemini görmek mümkün. Bu ne-
denle Ege Bölgesi ve İzmir’deki
talep doğrultusunda orta segment
Renault Trucks D gamı kamyonları-
mızı yoğun olarak sunacağız” diye
belirtti. ■
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2014 yılında faaliyete
başladığında ilk kuruluş
aracı olarak Renault Trucks

çekicileri tercih eden ARGLOG
Lojistik, alımlarına devam ediyor.
ARGLOG, filosunu yeni 7 adet
Renault Trucks T460, 8 adet T 480
X-Low 4x2 çekici ile güçlendiriyor. 

Bursa’da yapılan teslimata
ARCLOG Lojistik Yönetim Kurulu
Başkanı Fahrettin Arabacı, Lojistik
ve Satın Alma Müdürü Ali Çelik,
Koçaslanlar Otomotiv Yönetim
Kurulu Başkanı Mahmut
Koçaslan, Genel Müdürü Mesut
Süzer, Bursa Şube Müdürü
Müjdat Aras katıldılar.

Fahrettin Arabacı, “ARCLOG,
her yıl düzenli olarak yüzde 20

oranında büyüyerek faaliyetlerine
devam ediyor. Sektörde gelişen iş
hacmi doğrultusunda araç
filomuza yatırım yaparak
büyümeye paralel olarak araç

parkımızı da geliştiriyoruz.
Renault Trucks, sunduğu avantajı
çözümler ile en çok tercih
ettiğimiz araç üreticilerinden”
dedi. ■

IVECO’nun Ankara yetkili
satıcısı Özgözde Otomotiv
lojistik sektörünün

Ankara’daki önde gelen
firmalarından Deniz Lojistik’e
satışını gerçekleştirdiği 13
adet Eurocargo 150E21 yataklı
kabin araçları törenle teslim
etti. Törene, firmayı temsilen

Yönetim Kurulu Başkanı
Deniz Yük, yönetim kurulu
üyeleri Coşkun Yük ve Akın
Yük ile Özgözde Otomotiv AŞ
adına Yönetim Kurulu
Başkanı Erol Arslan, şube
müdürü Sezgin Işık ve satış
müdürü Volkan Güntürkün
katıldılar. ■

Arclog 15 Renault Trucks T Çekici aldı

IVECO’dan Deniz Lojistik’e
Eurocargo kamyon teslimatı 

TÜİK verilerine
göre, ocak-
ağustos döne-

minde Türkiye’nin
Polonya ve Çekya’ya
ihracatı geçen yılın
aynı aylarına kıyasla yüzde
51,7 artarak 4 milyar dolar ile
rekor seviyeye yükseldi. Bu iki
ülkeden ithalat 4,2 milyar do-
lara çıkarken dış ticaret hac-
minde de 8 milyar 248 milyon
dolar ile rekor kırıldı. 

Türkiye ile Polonya –

Çekya arasındaki ta-
şımalarını bu yıl
eylül itibarıyla yüzde
50 civarında artıran
Norther Global Lo-
gistics Kurucu Ortağı

Ferhat Emanetoğlu, “Dış tica-
rette rekorlar kırılan Polonya
ve Çekya hattında, ithalat ve
ihracat rakamları birbirine
yakın olduğundan araçlarımız
boş dönmüyor. Dolayısıyla
müşterilerimize maliyet avan-
tajı sağlayabiliyoruz” dedi. ■

NGL Polonya Ve Çekya
Taşımalarını Yüzde 50 Artırdı

IVECO’dan İzmir’de Trans
AFS 4 adet S-WAY Çekici

İzmir’de uzun yıllardır
uluslararası kara
taşımacılığı sektöründe

faaliyet gösteren Trans AFS
Uluslararası nakliyat satın
aldığı 8 adetlik çekicinin 4
adetini teslim aldı. 

Trans AFS garajında
gerçekleşen törene firma
sahipleri Atakan Kayaoğlu,

Ferhat Kayaoğlu ile birlikte
IVECO ağır vasıta bölge satış
müdürü Cenk Demir, IVECO
İzmir yetkili satıcısı ve servisi
MEYEKS Motorlu Araçlar
genel müdürü Orhan Genel,
satış müdürü Osman Bayram
ve satış sorumluları Başar
Yılmaz ile Muammer Özal
katıldılar. ■

100 Adet Renault Trucks D
Kamyon Aldı

IVECO’nun Ankara yetkili satıcısı Özgözde
Otomotiv gıda ve akaryakıt taşımacılığının
Ankara’daki lider firmalarından Bilginler AŞ

firmasına satışını gerçekleştirdiği 8 adet Daily aracı
törenle teslim etti.

Bilginler AŞ yönetim kurulu başkanı Hakan Bilgin
2021 yılı yatırımlarının büyük kısmını IVECO araçlar
ile gerçekleştirdiklerini ve bu işbirliğinden son
derece heyecan duyduklarını ifade etti.

Özgözde Otomotiv’in Ankara Susuz tesisinde
düzenlenen törende Bilginler’e 7 adet DAILY 35S16
Hi Matic panel van ve 1 adet DAILY 70C6 kamyon
teslim edildi.  

Özgözde Otomotiv satış müdürü Volkan
Güntürkün, Bilginler yönetim kurulu başkanı Hakan
Bilgin’e bir plaket ve sembolik anahtarla araçları
teslim etti. ■

Iveco Ankara'da 
Bilginler AŞ'ye 8 Daily 

kamyonet teslimatı yaptı




