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stanbul Gıda’nın Sultanbeyli’deki merkezinde gerçekleşen
Yeni Fuso Canter teslimat
töreninde şirket sahibi
Abidin Şipal, Temsa Yurtiçi Satış Direktörü Baybars Dağ ve Fuso Canter
Satış Müdürü Serdar Baş
hazır bulundu.
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ercedes-Benz marka kamyonların bayisi ve
yetkili servisi olan Heska, yeni bayilik anlaşması ile otobüs satışına da başlıyor. Heska,
Mercedes-Benz yıldızına sahip şehirlerarası otobüslerin satışını Ankara’da yapacak.
Anlaşma, Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve
Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy ile Heska Yönetim Kurulu Başkanı Hekim Toloğ’un katılımıyla Mercedes-Benz
Türk Pazarlama Merkezi'nde imzalandı.
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Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Faik Metin Tiryaki MAN Yeni Bayileri: İstanbul’da
Mertsan, Kayseri’de Metinler
gazetemizin sorularını cevapladı:

REKABET DEGiL,
REKABET ETMEMEK
ZARAR VERiR
■ Rekabet etmemek
sınırlı sayıdaki
teşebbüsün anormal
kâr elde etmesine
neden olur, ancak
rekabet üreticiden
tüketiciye, tedarikçiden
taşımacıya herkese
fayda sağlar, rekabet ile
ortaya çıkan ekonomik
fayda paylaşılır.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü
Kazım Tuncay Bekiroğlu: İstanbul’da Mertsan ve Kayseri’de Metinler, MAN’ın kamyon, otobüs, hafif ticari
araçlar bayiliğini üstlendi. Her iki bayi aynı zamanda,
MAN Yetkili Servisi olarak da hizmet verecek.
4’te

Usta şoförlerle yolculuk..

gün

Eyüp Er
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slu
Faruk U

GÜRSEL Turizm’den 75 milyon TL’lik
Mercedes Intouro otobüs yatırımı

14’te

R

Rekabet Kurumu Başkan
Yardımcısı Dr. Faik Metin
Tiryaki, rekabetin niçin olması
gerektiğini ve ne gibi kazanımlar
sağladığını açıkladı:

4 Rekabet Kurumu olarak
kartelleşmeyi ve tekelleşmeyi
engellemek, tüketici faydasını
arttırmak, piyasa
mekanizmasının sağlıklı bir
şekilde işlemesine katkı sağlamak
en önemli hedefimiz.
est Van Turizm Kurucusu ve
Yönetim Kurulu Başkanı Aslan
Bayram’ın değerli annesi ve Genel
Müdürü İrem Bayram’ın sevgili

B

Dr. Zeki
Dönmez
Otobüsçünün
kafası karışık mı?
7’de

Otokar “Servis Günleri” dı
şla
a
3-31
b
Ekim

Dr. Faik Metin
Tiryaki

7’de

ekabet, her iş kolunda
firma sahipleri tarafından
yoğun şekilde konuşulur.
Birçok kez de sıkıntılı süreçler
yaşandığında rekabetin zarar
verdiği ve birlikte hareket
edilmesi gerektiği vurgulanır.

4 Rekabet ve rekabetin
korunmasını milli bir beka
meselesi olarak görmek gerekiyor,
dünya ticaretinden pay almak
istiyorsak rekabetçi politikaları
benimsememiz gerekiyor.

4 Rekabeti engellemek, mevcut
kişilerin ve kurumların sahip
olduğu rantın yine onlarda
kalmasına neden olur. Rekabetin
babaannesi LATİFE BAYRAM vefat etti.
Mercedes-Benz Türk, Mapar
Otomotiv, Gelecek Otomotiv,
Bayraktarlar Merkon, Varan Seyahat,

Mustafa
Yıldırım
Beylikdüzü’nde
kalkış noktası için ilk
adımları atıyoruz

9’da

Cumhur
Aral
Gelişme Şartı

15’te

olmadığı yerde inovasyon ve
tüketici faydası elde edilemez.

4 Lojistik sektörü açısından
baktığımızda, Türkiye’nin
kombine taşımacılıkta Avrupa’nın
en iyilerinden biri olduğunu
görebiliyoruz, bunun en büyük
nedeni yoğun rekabetin tek tip
taşımacılığı demode
hale getirmesidir.
■ 13’te
Tokat Seyehat ile Türkiye
Otobüsçüler Federasyonu başsağlığı
mesajı yayınladı.
9-14-16-17-18’de

Volvo Trucks yetkili satıcı ve servisi
“Kayseri Motorlu Araç” açıldı

10’da

Otobüs İşletme Sahipleri Derneği’nden
Karadeniz ve Ankara’da ziyaretler

Korkut
Akın

İkinci El

Sami
Acerüzümoğlu
Otobüsçüler altın
çağını mı yaşıyor?
9’da

Ses Çıkarmayan
Bizden Değildir!

15’te

2’de
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Otobüs İşletme Sahipleri Derneği’nden
Ankara’da üst düzey ziyaretler
tırma Hizmetleri Genel Müdürü
OİSD Dernek Yönetim
Murat Baştor ile sektörel konular
Kurulu Üyeleri bir dizi
istişare edilerek önemli sonuçlar
ziyaretler gerçekleştirerek alındı.
sektörün sorunlarını dile
Talepler dile getirildi
getirdi.
İSD Dernek Yönetim Kurulu, yoğun tempoda çalışmaya devam ediyor. Geçen
hafta Samsun, Ordu, Giresun ve
Trabzon illerine yapılan ziyaretten sonra 5 Ekim’de Ankara’da
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Samsun
Milletvekili Fuat Köktaş ve Ulaş-

O

zellikle sektöre giriş bariyeri, fiyat istikrarı, online
biletlerde fiyat tarifesine
uyulması, minibüslerin D1 yetki
belgesi ile 31.12.2022’den sonra
kullanılmaması, T1 ve T2 terminallerinin giriş çıkış ücretlerine
uymaya zorlanması, terminallerin
yapım ve işletme gibi kararlarının
sektörel paydaşlarla paylaşılması
gibi konular konuşuldu.

Ö

Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu ziyareti
Aynı gün Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan
Yardımcısı Veli Ağbaba ve Hatay Milletvekili
Serkan Topal ile bir araya gelen Yönetim
Kurulu sektörün genel bir sunumunu yaparak Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li Belediyelerin
sahibi olduğu otogarlara dair yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini arz ettiler. Kılıçdaroğlu, Yerel Yönetimlerden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısına talimat vererek
derneğin taleplerinin iletilmesini ve çözüm
önerilerinin dikkate alınması istedi. ■
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Mercedes-Benz Türk’ün yeni otobüs bayisi
2020 yılından bu yana
Mercedes-Benz Türk'ün
kamyon bayiliği ve yetkili
servisi hizmetini veren Heska,
düzenlenen imza töreniyle
birlikte otobüs bayiliği
hizmetini de sunmaya
başlıyor.

Heska oldu

Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri
Aksoy, “Mercedes-Benz Türk olarak müşterilerimize tüm yetkili bayilerimiz kanalı
ile uluslararası standartlar dahilinde satış
ve satış sonrası hizmetlerini sunuyoruz.
Tüm paydaşlarımızla beraber, sürdürüleercedes-Benz marka kamyonların bilir başarının müşterilerimize katma
bayisi ve yetkili servisi olan
değer yaratacak hizmetler sunulması ile
Heska, gerçekleştirilen yeni bayimümkün olacağını biliyoruz. Verdiği
lik anlaşması ile otobüs satışına da başlıkatma değerli hizmetler ile kamyon sektöyor. Heska, yeni anlaşma doğrultusunda
ründe markamızı başarı ile temsil eden
Mercedes-Benz yıldızına sahip şehirler
Heska Motorlu Araçlar’ın, sahip olduğu
arası otobüslerin satışını da yapacak.
Anlaşma kapsamında, Mercedes-Benz deneyimi otobüs sektörüne ve otobüs
Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü müşterilerimize de aktaracağına inanıyoOsman Nuri Aksoy ile Heska Yönetim Ku- ruz. Bu bağlamda, değerli iş ortağımız ile
olan yeni iş birliğimizin tüm paydaşlarırulu Başkanı Hekim Toloğ’un katılımıyla
mıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni
Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merkeediyoruz” dedi.
zi'nde bir imza töreni düzenlendi.
Heska Yönetim Kurulu Başkanı
Hekim Toloğ ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kurulduğumuz günden bu
yana müşterilerimizin ihtiyaçlarına kulak
veriyor ve yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, yanımızda Mercedes-Benz Türk gibi bir firmanın
olmasının verdiği güvenin de katkısıyla
yeni bir yatırımı daha hayata geçirdik.
Yeni bayiliğimiz ile tüm şehirler arası otobüs sahiplerinin ihtiyaçlarına en hızlı ve
en iyi hizmetle cevap vereceğiz. Öncelikli
hedefimiz; kamyon grubunda elde ettiği-

miz satış başarılarını otobüs grubunda da
gerçekleştirmek. Bizlere olan inançları,
güvenleri ve destekleriyle her zaman yanımızda olduklarını hissettiren Mercedes-Benz Türk ailesine çok teşekkür
ediyorum.” ■

Heska, Mercedes-Benz
marka şehirlerarası
otobüslerin satışını
Ankara'da bulunan
lokasyonunda
gerçekleştirecek.

M

Nuri
Osman
Aksoy

Mercedes-Benz
kamyon
sahipleri, yurt
dışında acil
teknik desteğe
hızlı ve kolay
bir şekilde
ulaşabiliyorlar

Mercedes-Benz Türk, Mercedes Service Card ile

Kamyon sahiplerine yurt
dışında da destek sağlıyor
Mercedes-Benz yıldızına sahip
Mercedes Service Card birçok
kamyon sahipleri, yurt dışında acil önemli avantaj sağlıyor
Mercedes Service Card sahipleri, yurt dışında
teknik servise ihtiyaç
yol yardımına ihtiyaç duyduklarında 444 6 284 nuduyduklarında Mercedes Service
maralı çağrı merkezine aracın bulunduğu konumu
ileterek, ilgili ülkelerdeki yol yardım ekiplerinden
Card ile Mercedes-Benz yetkili
hizmet alabiliyorlar. Ödeme garantisi sayesinde
servislerinden nakit ödeme
onay süreci ve aracın onarım işlemlerinin en hızlı
şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan Mercedes
olmaksızın servis hizmeti
Service Card hizmetinde, araç sürücüsünün onaalabiliyorlar.
rım işlemleri için ödeme yapması gerekmiyor.
ercedes-Benz Türk, Mercedes Service
Card hizmeti ile Mercedes-Benz kamyon
sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Araçları yurt dışında da çalışan MercedesBenz kamyon sahipleri Mercedes Service Card ile
bulundukları ülkede acil teknik servise ihtiyaç duyduklarında nakit ödeme yapmadan MercedesBenz yetkili servis istasyonlarından hizmet
alabiliyorlar. Bir ödeme garantisi hizmeti olan
Mercedes Service Card, Avrupa’daki binlerce Mercedes-Benz yetkili servisinde kullanılabiliyor.
Mercedes Service Card, müşterinin arıza için
onay vermesi halinde ödemeyi gerçekleştiriyor ve
işlemin faturası daha sonra müşteriye gönderiliyor.
Müşterinin Mercedes Service Card’daki bakiyesi
yeterli olmadığı hallerde ise, tutara göre müşteri
onayı ya da ev sahibi ülkedeki yetkili servis onayı
ile müşteriye hizmet verilmeye devam ediyor.

M

Ödeme kart sahibinin onayı ile Mercedes Service
Card tarafından yapılırken, ödenen tutar daha
sonra kart sahibine fatura ediliyor. Müşteriler tek
bir kart ile tüm araçlarına işlem yaptırırken ödemelerini Mercedes Service Card aracılığıyla gerçekleştiriyor. Mercedes-Benz Service24h
kullanımında hizmet ücreti alınmazken, Mercedes-Benz servislerinde kart kullanımı için ek bir
ücret de talep edilmiyor.

Mercedes Service Card’a nasıl
sahip olacaksınız?
Sadece yurt dışında geçerli olan Mercedes Service Card’a sahip olmak isteyen müşteriler,
www.mercedesservicecard.de linkinden form
doldurarak ve formu
info@mercedesservicecard.com mail adresine
göndererek kart için başvuruda bulunabiliyorlar. ■
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MAN YENİ BAYİLERLE GENİŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

MAN satış ve hizmet ağına

2

bayi
İstanbul’da Mertsan ve yeni
daha
Kayseri’de Metinler’i ekledi
ürkiye ithal kamyon ve çekici paTürkiye genelinde bayi
zarının geleneksel lideri MAN,
ağını güçlendirmeye
Türkiye genelinde bayi ağını genişletmeye
ve güçlendirmeye devam
devam eden MAN
ediyor. Müşteri memnuniyeti odaklı
Kamyon ve Otobüs
satış ve satış sonrası hizmet anlayışı ile
müşterilerine daima en iyi hizmeti
Ticaret A.Ş., satış ve
sunma hedefiyle çalışan MAN Kamhizmet ağını 2 yeni bayi
yon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin satış ve
hizmet ağına katılan son bayiler ise,
ile güçlendirdi.
sektörlerinin güçlü ve tecrübeli firmaMüşterilerine, 7/24 en iyi ları Mertsan Şirketler Grubu ve Metinler Şirketler Grubu oldu. İstanbul
ve en kaliteli hizmeti
Anadolu Yakası’nda faaliyetlerini yüsunma hedefiyle çalışan
rüten Mertsan ve Kayseri’de hizmet
Metinler, bayilik anlaşması kapMAN Ailesi’ne katılan son veren
samında yeni dönemde MAN’ın kambayiler, İstanbul’da
yon, otobüs, hafif ticari araçlar
bayiliğini üstlendi. Her iki bayi aynı
Mertsan Şirketler Grubu
zamanda, MAN Yetkili Servisi olarak
da hizmet verecek.
ve Kayseri’de Metinler
Şirketler Grubu oldu.
Mertsan ile bayilik ve
Sektörlerinin tecrübeli
yetkili servislik sözleşmesi
firmaları arasında yer alan imzalandı
Mertsan ile aynı zamanda
Yeni bayilerden Mertsan Şirketler
Grubu
ile yetkili servis sözleşmesi imyetkili servis sözleşmesi
zalanırken, Metinler Şirketler Grubu
imzalanırken, Metinler ile ile de önümüzdeki süreçte imzaların
atılacağı açıklandı. Düzenlenen imza
de önümüzde süreçte
törenine şirketin Yönetim Kurulu Başimzaların atılacağı
kanı Murat Ertem, Genel Müdür
Vedat Ertem, Genel Müdür Yardımcısı
belirtildi. MAN yeni
Mert Ertem ile MAN Kamyon ve Otobayiler ile Türkiye
büs Ticaret A.Ş. adına Genel Müdür
genelindeki bayi sayısını
Kazım Tuncay Bekiroğlu, Kamyon
Grup Direktörü Serkan Sara ve
15’e, yetkili servis sayısını Satış
Müşteri Hizmetleri Direktörü Aydın
ise, 33’e çıkarttı.
Yumrukçal katıldı.

T

1995 yılında Murat Ertem’in öncülüğünde Mertsan Petrolleri adıyla faaliyetlerine başlayan şirket, kısa sürede
ortaya koyduğu başarılarıyla Türkiye’nin önemli gruplarından biri haline

geldi. Akaryakıtın yanı sıra
lojistik, madeni yağ, otomotiv, inşaat ve gıda sektörleriyle faaliyet
alanlarını genişleten şirket, bugün Mertsan Şirketler Grubu olarak, yoluna
başarılı bir şekilde devam
ediyor.
Yenilikçi yatırımlarla
büyümesini sürdüren
Mertsan’ın yeni MAN Bayiliği, Şekerpınar mevkiindeki 7.000 metrekarelik
alan üzerine kurulu 3.500
metrekare kapalı alana
sahip showroom’da hizmet verecek. 2. el ve sıfır
MAN kamyon, otobüs ve HTA araçlarının satışının yanı sıra, MAN Yetkili
Servisi olarak da müşterilerine yedek
parça ve yetkili servis hizmeti sunacak. ■

Avrupa’yı elektriklendirdi ve ‘en iyi otobüs’ tacını taktı:

MAN Lion's City E ‘Yılın Otobüsü’ seçildi
Uluslararası ‘Bus and
Coach of the Year - Yılın
Şehir Otobüsü ve
Şehirlerarası Otobüsü’
jürisi, tamamen elektrikle
çalışan şehir otobüsü
MAN Lion's City E’yi, ‘Bus
of the Year 2023-2023
Yılın Otobüsü’ olarak
seçti. MAN Lion's City E,
bu ödülle birlikte sürekli
ilerleyen başarı öyküsüne
devam ediyor.
■ Erkan YILMAZ / KAYSERİ
AN Lion's City 12 E, İrlanda’nın Limerick kentinde
‘Bus Euro Test’ sırasında ilk
dakikadan itibaren etkileyici bir performans sergiledi. Tamamen elektrikle
çalışan şehir otobüsü, Almanya'dan İrlanda'ya yaklaşık 2.500 kilometrelik
yolculuğu başarıyla tamamladı. MAN
Truck & Bus Otobüs İş Birimi Başkanı
Rudi Kuchta, "On günlük sürüşün ardından MAN Lion's City 12 E aracımızla Limerick'e geldiğimizde, bu hem
bizim için hem de jüri için özel bir deneyim oldu" dedi.
MAN Lion's City 12 E, jüriyi ‘Bus
Euro Test’ karşılaştırması boyunca da
etkiledi. Uzman jüri, Mayıs ayında Av-

M

Ödül, Alman Otomotiv Endüstrisi
Birliği (VDA) ev sahipliğinde
Hannover'deki IAA Transportation
2022'nin açılışını kutlamak üzere
düzenlenen ‘Stars of the Year - Yılın
Yıldızları’ etkinliğinde Jüri Başkanı
Tom Terjesen tarafından, MAN Truck
& Bus Otobüs İş Birimi Başkanı Rudi
Kuchta'ya verildi. Son 30 yıldır
verilen ‘Bus of the Year’ ödülü,
otobüs endüstrisinin en önemli
uluslararası ödülü olarak kabul
ediliyor.
rupa’dan beş otobüs üreticisini uluslararası bir otobüs karşılaştırma testi
için İrlanda’ya davet etti. Sürücü deneyimiyle yapılan sayısız testler ve uzun
teknik tartışmalarla dolu yoğun bir
haftanın ardından yeni ‘Bus of the
Year 2023’ için karar, net bir şekilde
MAN Lion's City 12 E lehinde oldu.
23 Avrupalı ticari araç gazetecisinden
oluşan uluslararası jüri, menzili, güvenilirliği, konforu ve hepsinden önemlisi sürdürülebilirliği ile puanları
toplayan şehir içi otobüsün genel konseptinden özellikle etkilendi.

Jüri Başkanı Tom Terjesen, "Yeni
MAN Lion's City 12 E, çığır açan bir tasarıma, yüksek düzeyde konfora ve çok
sessiz bir iç mekâna sahip. Sürücü kabini, piyasadaki en iyi kabinlerden biri
ve yüksek güvenlik sunuyor. MAN, ilk çizimden gerçek ürüne kadar elektrikli
mobiliteye odaklanmış. Böylece her şey
birbirine uyum sağlamış ve otobüs,
‘elektrikliye dönüştürülmüş dizel bir
araç’ olmamış. ‘International Bus &
Coach of the Year - Uluslararası Yılın
Şehir Otobüsü ve Şehirlerarası Otobüsü’ jürisi, ilk test sürüşünden MAN
Lion's City 12 E'nin ‘Bus of the Year
2023 - 2023 Yılın Otobüsü’ olduğu kararına kadar geçen her aşamada otobüse
karşı olumlu duygular besledi" dedi.

Sayısız ödüller
ve satış başarısı
otobüsün
popülerliğini
kanıtlıyor
MAN Truck & Bus Otobüs Mühendislik Birimi Başkanı Barbaros Oktay
"En başından beri, müşterilerimizle
yakın iş birliği içinde eBus'ımızı geliştireceğimiz ve aynı zamanda onu sürekli
olarak optimize edeceğimiz açıktı.
Amacımız o zaman da en iyi elektrikli
şehir içi otobüsünü sunmaktı, şimdi de
öyle. Çabalarımızın, piyasa ve birçok
uzman tarafından ödüllendirilmesi
büyük başarıdır" dedi. ■
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38 Fuso
Canter

Ağustos
ayında pazara
sunulan yeni Fuso
Canter şirketlerin
öncelikli tercihi
olmaya devam
ediyor. Gıda
taşımacılığı
alanında
ülkemizin önde
gelen şirketleri
arasında yer alan
İstanbul Gıda’nın
tercihi de Fuso
Canter oldu.
TEMSA
düzenlenen
törenle İstanbul
Gıda’ya 38 adet
Fuso Canter
teslim etti.
Ekim 2022 tarihinde İstanbul Gıda’nın Sultanbeyli’deki merkezinde
gerçekleşen törene İstanbul
Gıda Yönetim Kurulu Başkanı
Abidin Şipal, Temsa Yurtiçi
Satış Direktörü Baybars Dağ,
Fuso Canter Satış Müdürü Serdar Baş, Otobüs Bölge Müdürü
Fatih Demirel, Bölge Satış Yöneticileri Ruhi Pehlivan, Özkan
Çelik, Ürün Pazarlama Yöneticisi Emre Kaya, Kamu Satış
Bölge Müdürü Serdar Naim
Turhan, Satış Sonrası Hizmetler
Saha Uzmanı Adem Kıranoğlu
katıldı.

5

bünyesinde 25 ilde faaliyetimiz
var. İstanbul’da gıda taşımacılığı
alanında 2007 yılından beri faaliyet gösteriyoruz. Özel uzmanlık alanımız ise tavuk
taşımacılığı üzerine. Grup bünyesinde büyük ve küçük kamyon olmak üzere 1000 dolayında
araç var. İstanbul Gıda’nın filosunda ise 52 araç bulunuyor..
Artan iş hacmimize yönelik yeni
araç ihtiyacımız oluştu. Yatırım
arayışı içinde Fuso Canter araçlarla ilgili sahada kullanıcılarla
görüşmelerde bulunduk, memnuniyetlerini dinledik, gördük,
araçları inceledik, donanımlarını ve konfor düzeyini beğendik ve Fuso Canter alımını karar
verdik. TEMSA yöneticileri ile
yaptığımız görüşmeler sonucunda da bizim beklentilerimizi
ve ihtiyaçlarımızı iyi anladıklarını gördük ve 38 Fuso Canter
alımına yönelik anlaşma imzaladık. Filomuzda Fuso Canter
araçlar ilk kez yerini aldı. 38
araç teslim edildi. Hatta bir
kısmı da bu sabah dağıtım hizmetine başladılar. Bizde sahada
araçların verimliliğini ve dayanıklılığını göreceğiz. Kaptanlarımızın ilk geri dönüşleri araçla
ilgili çok olumlu oldu” dedi.

Fuso Canter alımı ile
de örnek olacağız

Grup şirketlerinin ve İstanbul Gıda’nın alanında hizmet
standartları ile alanında örnek
bir şirket olduğuna dikkat çeken
Abidin Şipal, “En büyük önceliğimiz kaliteli hizmet standartı.
Bu standartı sağlayan en önemli
İlk kez Fuso Canter
birisi de araç teralımı gerçekleştirdik unsurlardan
cihleriniz. Kullandığınız araçlar
Araçların teslimatı öncehizmet sürecinde size ne kadar
sinde açıklamalarda bulunan İs- yüksek verimlilik sağlıyorsa katanbul Gıda Yönetim Kurulu
zancınız da o kadar yüksek oluBaşkanı Abidin Şipal, 2007 yıyor. Bu nedenle her zaman araç
lında İstanbul’da şirketin faalitercihlerimiz ile de sahada
yetine başladığını belirterek,
örnek şirket olduk. Biz Fuso
“Van merkezli şirket olarak taşı- Canter araçlardan memnun kalmacılık alanına adım attık. Grup dıkça bu tercihimizin aynı iş ko-

lunda faaliyet gösteren diğer şir- potansiyel müşterisi olabilecek
şirketlerden de güzel talepler
ketlere de örnek olacağımıza
alıyoruz. Fuso Canter’in Yakıt
inanıyoruz” dedi.
tüketimi konusunda en cimri,
Yeni yatırım planları dayanıklılık noktasında çok
yüksek verimliliğe sahip olduğu
Abidin Şipal yeni yatırımnoktasında iddialıyız. Yeni Fuso
larla ilgili de açıklamalarda buCanter araçlarımızın tanıtımı
lundu: Pandemi sürecinde çok
sonrasında da hızlı bir şekilde
yüksek seviyeye ulaşan gıda tateslimatlarımızı yapmaya başlaşımacılığındaki hareketlilik
dık. Bugün burada da ülkemizin
devam ediyor. Bizde bu hareketlilik doğrultusunda yeni yatı- gıda taşımacılığı alanının önde
gelen şirketleri arasında yer alan
rım planları oluşturuyoruz. Bu
yıl sonuna kadar hizmet verdiği- İstanbul Gıda’ya 38 adetlik Fuso
miz iller arasına İzmir’de katıla- Canter teslimatı gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. İstancak. Orada da depo ve araç
yatırımlarımız planımız bulunu- bul Gıda’nın önemini ve
yor. İlk etapta 20 araçlık bir yatı- gücünü gördük. İstanbul Gıda’nın artan iş hacmi için filoyu
rım olacak. Fuso Canter’den
büyütme düşüncesiyle biraraya
alacağımız geri dönüşler yeni
yatırım sürecimizi de belirleye- geldik. Sayın Abidin Şipal ile
cek. Şu andaki Sultanbeyli’deki yaptığımız görüşmeler sonudepomuz yetmiyor. Ayrıca Pen- cunda 38 adet Fuso Canter satıdik’de 5 bin metrekarelik alanda şına yönelik bir anlaşma yaptık.
Şimdi araçla ilgili onların geri
yeni bir depo yatırımımız da
dönüşlerini, izlenimlerini alabiolacak. 2023 yılına da umutla
leceğiz. Biz hem aracımıza, hem
bakmaya çalışıyoruz. Bugün ki
kendimize inanıyoruz. Uzun yılkredi faizleri ile 2023 yatırım
lar da işbirliği yapacağımıza da
planını şimdiden oluşturmak
inanıyoruz. İstanbul Gıda 25
güç” dedi.
ilde faaliyet gösteriyor. Fuso
ülke genelimine yayıİstanbul Gıda ile uzun Canter’in
lımınada katkı sağlayacaklardır.
yıllar işbirliği
Bizleri tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Yeni araçların hayapacağımıza
yırlı, uğurlu olmasını ve bol
inanıyoruz
kazanç getirmesini diliyoruz”
dedi.
TEMSA Yurtiçi Satış Direktörü Baybars Dağ, yenilenen
Satış sonrası
Fuso Canter’in Ağustos ayında
pazara sunulduğunu belirterek, hizmetler noktasında
“Sene başında belirlediğimiz
hedefler doğrultusunda ilerliyo- da iddialıyız
ruz. Sene sonunda pazar payıSatış sonrası hizmetler nokmızı yüzde 20’nin üzerinde
tasında da iddialı olduklarını
kapatmayı hedefliyoruz. Fuso
belirten Baybars Dağ, “MarCanter’in çok sadık bir müşteri
mara Bölgesi satış sonrası hizkitlesi var. Onlar da araçlarda
metler açısından en güçlü
yenilik beklentisi içindeydiler.
olduğumuz bölge. Avcılar’dan
Yeni Fuso Canter ile ilgili müşGebze’ye kadar servisimiz var.
terilerimizden ilk günden beri
Müşterilerimizin servislere erisağlamlığı, donanımları, konşimleri çok kolay. Yol yardım
foru ve yakıt tüketimi ile ilgili
noktasında da ekiplerimiz ile
müşterilerimize 24 saat kesintiçok olumlu geri dönüşler aldık.
siz hizmet sunabiliyoruz” dedi.
Aynı zamanda Fuso Canter’in

2023 hedefimiz
2022’nin üzerine
çıkmak
2023 yılına yönelik beklentilerin olumlu olduğuna dikkat
çeken Baybars Dağ, “Hedefimiz
2023’de 2022’nin de üzerine çıkmak. Eğer finansal açıdan, kredi
temininde bir sorun olmadığı
takdirde 2023’ün de beklentilerimiz doğrultusunda geçeceğini
düşünüyoruz. Araç temini noktasında planlarımızı doğru yaptığımızı düşünüyoruz. Global
tedarik zincirinde ne kadar
sorun yaşansa da onları bertaraf
edebilecek şekilde çalışmaya
devam ediyoruz. Elektrikli Fuso
Canter’in de pazara sunumu
noktasında 2023 sonu veya 2024
yılı başında olabileceğini düşünüyoruz” dedi. ■
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Bayraktarlar Merkon’dan
Erten Turizm’e Tourismo
Mercedes-Benz Türk bayii
Bayraktarlar Merkon, Hatay
İskenderun Merkezli olarak
turizm taşımacılığı ve acentelik
alanında faaliyet gösteren Erten
Turizm, Selyus Travel’e 1 adet
Tourismo teslimatı gerçekleştirdi.
ercedes-Benz Türk Pazarlama
Merkezi’nde 6 Ekim 2022
tarihinde düzenlenen törenle
Tourismo otobüs, Erten Turizm ve
Selyus Travel firma sahibi Selim Erten’e
teslim edildi. Törende Selim Erten’in
yakınları Yılmaz Erten ve Gürkan
Sarı’da hazır bulundu.
Erten Turizm ve Selyus Travel firma
sahibi Selim Erten yeni yatırım ve
sektördeki mevcut durumu Taşıma
Dünyası’na değerlendirdi. Selim Erten,
taşımacılığın baba, amca mesleği
olduğunu belirterek açıklamalarına
başladı: 1988 yılında babam ve amcam
minibüsle taşımacılık yapmaya
başladılar. 1998 yılında ise işi biz
devraldık. Daha sonra öğrenci ve
personel taşımacılığı alanına adım attık.
Personel taşımacılığımız 7 araçlık bir
filo ile devam ediyor. Bu araçlardan yine
3 adeti Sprinter. Turizm taşımacılığı
alanına ise Erten Turizm’i 2003 yılında
kurarak adım attık. Seyahat
ecenteliğimizi 2015 yılında kurduk. Araç
kiralama ve araç yıkama işlerimiz de
var” dedi.

M

Mercedes ekmek teknesi
Filolalarında 3 büyük Mercedes ve 2
adet Sprinter araç olduğunu belirten
Selim Erten, Mercedes yatırım
tercihlerinin nedenini şu şekilde
açıkladı: Yatırım yapmamızın en önemli
nedeni yeni araçların daha düşük yakıt
tüketimine sahip olması. Ben sahada
meslektaşlarımızla konuştum. Yeni
araçların 22-23 litre seviyesinde yakıt
tükettiğini aktardılar. Eğer söylendiği
gibiyse diğer eski iki otobüsümüzü de
yine 2023’de değiştirmeyi planlıyorum.
Mercedes otobüsün diğer avantajları da
servis noktalarının çok olması, erişimin
kolaylığı ve yedek parça bulunabilirliği.
Biz Karadeniz turu yapıyoruz. Ayder’de
araç bozulduğu anda sizin servise,
onların size ulaşımı çok kolay. İkinci el
değeri de her zaman yüksek kalıyor.
Mercedes ekmek teknesi doğrusu bu.
Ben yeni aracımla hem fiyatımı yüksek
tutacağım, hem de yakıt konusunda
kazanç sağlayacağım. Diğer araç 30 litre
yakarken bu araç 22 litre yaktığında

10 Ekim 2022

Erkan
YILMAZ

8 litre de kazancınız oluyor. 27
lira şu anda mazotun litresi 220
ÖZEL
HABER
lira para yapar. 1000 Km’de 2200
TL. Ayda 15 bin km yaptığınızda
kazancınız çok büyük oluyor. Yeni araç
ile ayrıca sanayi derdinden de
kurtuluyorsunuz. Bende 2013 ve 2015
model Travego var. Onların ikisini verip
1 tane daha alayım dedim ama
aldığımız işler var o yüzden bekletelim
Mercedes-Benz Türk Hoşdere
dedik” dedi.
Pazarlama Merkezi’nde

Hasmer Otomotiv’den
Düzce Güven’e Tourismo 16

Bayraktarlar Merkon ile
diyalogumuz çok iyi
Bayraktarlar Merkon her zaman iyi
bir diyalog süreci geçirdiklerini belirten
Selim Erten, “Sayın Cezmi Ağırtaş,
sağolsun her süreçte yakından ilgilendi.
Fabrikadan aracı teslim alana kadar hep
diyaloj içinde olduk. Hatta aracı alıp
İskenderun’e akşam gelirken nasıl
buldunuz, diye de sordu. Merkon’dan
çok memnunuz” dedi.

Yeni Tourismo hayırlı olsun
Erten Turizm ve Selyus Travel’e
Tourismo teslimatı gerçekleştirmekten
mutluluk duyduklarını ifade eden
Bayraktarlar Merkon Otobüs Satış
Müdürü Cezmi Ağırtaş, “Turizm
taşımacıları bu zorlu ekonomik ortamda
ülkemize katma değer sağlayan en
önemli unsurlar arasında yer alıyor.
Erten Turizm’de bölgesinde işini iyi
yapmaya çaba gösteren firmalar
arasında. Yeni Tourismo’nun Erten
Turizm’e, Selyus Travel’e hayırlı, uğurlu
olmasını ve bol kazanç getirmesini
diliyorum. İşbirliği sürecimiz
önümüzdeki süreçte de devam edecek”
dedi. ■

Turizm aracı personel
taşıması da yapabilmeli
Mevzuat açısından da bu işe ya
belediye baksın, yada Ulaştırma
Bakanlığı. Mevzuatlar birbiri ile
çakışıyor. Eskiden gelirler daha
yüksekti. Daha kolaydı. Ama artık
işler çok daha zor. Daha iyi tasarruf yapmalıyız. Her işi ayrı bir tahsis edemezsiniz. Turizm
arabasıyla personel servisi çekebilmeli. Personel servisi olanda
turizme gidebilmeli. Öğrenci taşımacılığı ayrı. Ülkemizde çok evrak
kalabalığı var. Çok sayıda belge
almak zorundasınız.

düzenlenen törenle 1 adet
Tourismo Düzce Güven
Turizm Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Osman
Çalık, babası Saffet Çalık’a
teslim edildi. Törende Osman
Çalık’ın oğlu Seyit Çalık’da
yer aldı.
üzce Güven Turizm Başkan
Yardımcısı Osman Çalık yeni
yatırım ve sektördeki mevcut
durumla ilgili Taşıma Dünyası’na özel
açıklamalarda bulundu. Yeni araç temininde zorluklar olduğuna değinen
Osman Çalık, “2 ay önce aracın parasını yatırdık, ancak teslim alabildik. Elimizdeki aracı verdik ve sıfır araç aldık.
Yeni araç yatırımı yapabilmek artık bu
şartlarda hiç de kolay değil” dedi.

D

Mercedes otobüsler kaliteli
Filolarında büyük otobüs olarak 30,
küçük otobüs olarak da 20 araç bulunduğunu belirten Osman Çalık, “Küçük
araçlar Düzce-Kocaeli arasında çalışıyor. Büyük otobüs noktasında Mercedes tercihimiz ise zaten Mercedes’in
kalitesi belli. Gerek sağlamlığı, gerek
konforu, güvenlik donanımları ile Mercedes her anlamda beklentilerimizi
karşılıyor. İkinci el değeri ile de fark yaratıyor. 2023 yılında yine bir adet Mercedes otobüs yatırımımız bulunuyor”
dedi.

Hasmer bizim için velinimet
Hasmer Otomotiv ile işbirliği yapmaktan her zaman büyük mutlluk duyduklarını ifade eden Osman Çcalık,
“Her zaman söylüyorum. Hasmer Otomotiv bizim için velinimet. Bölgemizin
şirketi her sorunumuzda yanımızdalar.
Sayın Yaşar Şahin’in ilgisi ve desteği de
her zaman çok iyi oldu” dedi.

Yaz sezonu kazançlıydı
Yaz sezonunun geçen yıla göre çok
daha kazançlı geçtiğine dikkat çeken
Osman Çalık, “Bu yıl yolcu sayımız
geçen yıla göre daha iyiydi. Ancak maliyetlerdeki artışı görünce bu iş yapılır
mı, diye de sormadan duramıyoruz. Şu
anda İstanbul-Düzce arasında gidişgeliş sefer maliyeti 6 bin TL’yi buluyor.
Bilet fiyatları ise 180 TL civarında. 25
yolcu ancak maliyetinizi karşılıyor.
Akaryakıt fiyatları 30 TL civarlarına gelince gerçekten çok zor bir süreç geçirdik. Şu an biraz daha geriye gelmiş
olması bilet fiyatları ile bakıldığında
bizi rahatlattı. Bu yıl kış sezonunda da
geçen yılın kış sezonuna göre daha çok
ümitliyiz. Öğrenci hareketliliğinin daha
fazla olacağını düşünüyoruz çünkü
uzaktan eğitim daha yoğundu ve
devam zorunluluğu yoktu. Bu yıl öğrenciler okullarında eğitim görecekler
diye düşünüyoruz. Bu da seyahatlere
yansıyacaktır” dedi.

Araba almak bir dert, sigorta
yaptırmak iki dert
Geleceğe yönelik endişelerinin de
olduğunu belirten Osman Çalık,
“Bankalar kredi vermekte istekli değil.
Öte yandan yedek parça ve bakım maliyetleri çok yükseldi. Sigorta maliyeti
geçen yıla göre 5 kat artmış durumda.
Bu yeni aldığımız aracın kasko bedeli
150 bin TL tuttu. Zorunlu trafik sigortaları ile bu miktar 180 bin TL’ler civarına geldi. Geçen yıl bu miktar 30 bin
TL’ydi. Araç almak bir dert ama sigorta yaptırmak iki dert. Kasko maliyetleri bizleri çok düşündürüyor.
Sigorta şirketleri kasko yapmak istemiyor, yapanlarda bu fiyatlarla bize geliyorlar. Yeni araç aldığınızda kredi
kullandığınızda kaskoyu da mecburen
yaptırmak zorundasınız” dedi.

Her sektörde yeni elaman
bulma sıkıntısı var
Kaptan ve araç içi personel bulmakta her firmanın sorun yaşadığını
açıklayan Osman Çalık, “Ama hangi
sektöre baksanız yeni elaman bulmakta sıkıntı yaşadığını görebilirsiniz.
Sanayiyi gidiyorsunuz onlarda eleman
bulamadıklarından şikayetçi. Özel
okul yetkilileri ile konuştuğumuzda
onlarda öğretmen bulamadıklarını
söylüyor. Kuyumcu ile konuşuyorsunuz onlarda adam bulamadıklarını
söylüyor. Şu bir kesin kimse bir işte
düzenli şekilde çalışma gayreti içerisinde değil. Yazın lastik patladı, lastiği
yaptırmaya adam bulamadık. Yeni
nesil hiçbir işe ilgi duymuyor” dedi.

Yeni Yönetmelikten
beklentimiz
Yeni Yönetmelik noktasında çalışmaları takip ettiğini belirten Osman
Çalık, “18’lik taşıtlara imkan tanınması bir ölçüde sıkıntı yaratıyor.
Çünkü aynı maliyetlerle çalışma imkanı olmadığı için burada bir haksız
rekabet ortamı oluşturuluyor. İkinci
haksız rekabet konusu da uzak hatlara
çalışan transit firmaların ara durak
olarak göstermedikleri halde Düzce’den yolcu almaları. Bu noktada
ulaştırma bölge müdürlüğüne başvurduk ilgilenmediler, belediyeye ve polise bildirdik. Bizim işimiz değil
dediler. Uzak mesafe hat firmaları ile
aynı yolu, aynı otogarları kullandığımız halde aynı ücreti ödüyoruz. Otogar çıkışlarında kısa mesafe hatlarına
yönelik yeni bir fiyatlandırma yapılması gerekiyor. Şartlan eşit olmayınca
rekabet bozuluyor. Kısa mesafe fiyatlandırması daha önce vardı. Tekrar hayata geçirilmeli” dedi.
Osman Çalık aynı zamanda Makine Mühendisi. Fındık bahçeleri dışında başka iş kollarında faaliyetleri de
yok. Aileden otobüsçüler. Baba Saffet
Çalık’ın otobüs işini oğlu Osman Çalık
devam ettiriyor. Çocuklarının ise bu işi
yapıp yapmayacağı konusunda emin
olmadığını söylüyor. ■
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Otobüsçünün kafası karışık mı?
önetmelik çalışmaları kapsamında otobüsçülerin talepleri
arasında çelişkiler olduğunu gördüm. Bu nedenle bu başlığı kullandım.
Öncelikle klasik sorumu sorayım: Otobüsçü kim? Bireysel otobüs sahibi mi,
fFirma sahibi mi, yoksa otobüsçülük çalışanları mı? Bu konuda bilgi ve deneyim sahibi kişiler mi? Dernek başkan ve
yöneticileri mi? Bu soru cevaplanmadan bir yere varmak mümkün değil.
Ancak çoğunlukla gerçek otobüsçülerin
yanı sıra otobüsçülükle ilgisi olmayan
kişilerin de bu işe karıştığını görüyoruz.
Bu da işi daha karmaşık hale getirebiliyor. Bu girişten sonra çelişki gördüğüm
bazı konular üzerinde durmak istiyorum.

Y

Asgari kapasitedeki
özmal otobüs yaşı
Asgari kapasitedeki özmal araç yaşının yükseltilmesi yönünde bir talep olduğunu ve bu talebin de ilgi gördüğünü
öğrendim. Bu konu otobüsçülük yapmayı kolaylaştırıcı bir öneri olarak görünüyor. Halbuki otobüsçüler, sık sık
özmal otobüs kapasitesinin arttırılmasını isterler. Bunun arkasında da; daha
az firma olsun, rekabet olmasın ve
kolay para kazanalım arzusu vardır.
Şimdi ise bunun tersini görüyoruz.
Zaten bazı kişiler, zaman zaman tek
otobüsle belge alınması talebinde de
bulunuyorlar. Bu çelişkili durumun mutlaka giderilmesi lazım. Burada önemli
olan taşımacılık yapacak kişinin mali
yeterliliğinin taşımacılık yapmaya
uygun olmasıdır. Kişilerin taleplerine
göre mali yeterliliğin miktarının artırılması veya azaltılması düşünülmemelidir. İşi kolaylaştırmak veya zorlaştırmak

Dr. Zeki
Dönmez
zeki.donmez@tasimadunyasi.com

önemli değildir. Önemli olan işi yapabilme yeterliliğinin bulunmasıdır. Bu
yönüyle bu konunun böyle basitleştirme, zorlaştırma olarak görülmesi
doğru değildir. Bugün kolaylaştırma isteyenlerin gelecekte tekrar zorlaştırma
yönünde önerilerde bulunmamaları gerekir. Otobüsçüler, piyasa koşullarını da
değerlendirerek son kararlarını vermeli,
bu konuda tekrar tekrar değişiklik yapılmamalıdır.

Belgelerin
sadeleştirilmesi
Bunun net anlamı nedir: Belge çeşidinin azaltılması mıdır? Bu, neden istenmektedir? Belge çeşidinin fazlalığı
taşımacılara ne gibi zorluklar getirmektedir? Ben belge çeşidinin fazlalığının
özellikle Bakanlığa iş yükü getirdiğini,
iş yapmayı zorlaştırdığını düşünüyorum. Halbuki günümüzün gelişen bilgisayar ortamında bunlar da kolaylıkla
aşılabilir. Otobüsçüler açısından önemli
olan, daha az veya mümkün ise tek belgeyle işini yapabilmektir. Kaç çeşit
belge olduğu otobüsçünün sorunu değildir. Kendi alacağı belge onun için
önemli olmalıdır. Bu nedenle her taşımacı en fazla iki, mümkünse bir belgeyle işini yapabilmelidir. Böylece
sadece o belgenin getirdiği problem-

lerle uğraşacak, onun yüküne katlanacaktır. Özellikle de bir belge olduğunda
tüm taşıtları aynı belgeye yazarak tüm
taşımalarında, bu taşıtlarını verimli bir
biçimde kullanabilecektir. Önemli olan
budur.
Bu yönde daha önce yaptığım önerimi tekrarlamak istiyorum. İşte, benim
önerdiğim 4 belge türü:
B1- Yurtdışı ve yurtiçi tarifeli ve tarifesiz taşıma belgesi
B2- Yurtiçi ve yurtdışı tarifesiz (turizm grup) taşıma belgesi
D1- Yurtiçi tarifeli ve tarifesiz taşıma
belgesi
D2- Yurtiçi tarifesiz taşıma belgesi
Bu 4 belgeden birisiyle her iş görülebilecektir. Taşımacının bu belgeden
sadece birini alması, biri varken diğerini almaması için şu şartlar gerekir: D1
belgesine sağlanan kolaylıklar B1 belgesine, D2 belgesine sağlanan kolaylıklar B2 belgesine de sağlanmalıdır. Yani
bu belgeler, çalışma şartları bakımından
özellikle de sözleşmeli otobüs çalıştırma açısından eşitlenmelidir. Yoksa
herkes yine B1’i olduğu halde D1’i,
B2’si olduğu halde D2’yi alma yoluna
gidecektir. Bu eşitlik sağlanacak olursa
kimse ikinci belgeyi almayacağı gibi
ikinci belgeyi almanın yasaklanması da
söz konusu olabilir. Zira B1 varken
D1’in alınması aynı taşımanın iki farklı
belgeyle yapılabilmesi anlamına gelir
ki, bu doğru olmaz. Keza, B2 belgesi
varken D2 belgesinin alınması da doğru
olmaz. Daha doğrusu B1 varken B2
belgesinin, D1 varken D2 belgesinin de
alınmasına gerek kalmaz. Herkes tek
belge alarak tüm taşıtlarını bir belgeye
kaydedip işlerini görebilir.

Otokar’ın merakla beklenen

Şoför yaşı
Otobüsçüler, zaman zaman şoför
yaşının değiştirilmesini isterler. Bunda
en üst çalışma yaşının yükseltilmesi
veya en genç çalışma imkanının sağlanması talepleri yer alır. Burada önemli
olan şoförün taşıma güvenliği açısından
yaşının uygunluğudur. Eğer yaşlılık ile
taşıma güvenliğinden bir kayıp yoksa
veya şoförün genç olması, deneyimsiz
olması sonucu taşıma güvenliğinden
kayıp getirmiyorsa uygulanabilir. Ama
taşıma güvenliğine zarar veriyorsa bunlar yapılmamalıdır. İhtiyacımız var denilerek taşıma güvenliğinden taviz
verilmesi talep edilemez, düşünülemez.
Üzerinde dikkatle durulmalı. Bu arada,
şoför konusunun sadece karayolu taşıma mevzuatının değil, karayolları trafik mevzuatının da konusu olduğu bazı
düzenlemelerin ancak ona ilişkin mevzuatta değişiklik yapılarak sağlanabileceğini unutmamak gerekir. İstenilen
talepler o mevzuatla birlikte düşünülmelidir.
Otobüsçüler, nihai kararlarını vererek talepte bulunmalıdırlar. Bu arada
yolcu taşımacılığında taşıma organizatörlüğü gibi henüz tanımını bile bilmediğiniz taleplerde ısrar etmenin bir
faydası olmadığını da belirtmek isterim.
Önce yolcu taşımacılığında istedikleri
taşıma organizatörlüğünün yük taşımacılığındakinin aynısı olup olmadığını,
farklı ise tanımının da ne olduğunu yazsınlar da öğrenelim. Yolcu taşımacılığında komisyonculuğun kanunlarla
yasaklandığını unutmasınlar.
Son olarak; hiçbir gerekçe ile serbest piyasa esasına ve rekabete aykırı
talepler dikkate alınmamalı ve Yönetmeliğe girmemelidir. ■

3 Ekim - 31 Aralık 2022 arasında

“Servis Günleri”
Kampanyası Başladı
Otokar marka ticari araç sa- leri, avantajlı fiyatlarla araç
Otokar’ın, kış
hipleri bu yıl da binlerce
sahipleriyle buluşacak.
mevsimi öncesinde
hediye ve özel bakım indiriticari araç
minin sahibi olacak.
Yelek hediye
Türkiye
genelindeki
yaysahiplerinin merakla
Otokar'ın bu yılki "Servis
gın servis ağıyla kullanıcıGünleri"nde
işçilik, orijinal
beklediği kazançlı
sına satış sonrasında düşük
yedek parça, periyodik
bakım giderleri ve uygun
"Servis Günleri"
bakım ve mekanik parça
parça maliyeti sunarak tikampanyası başladı.
değişiminde 5 bin TL ve
cari araç sahiplerinin yüüzeri (KDV Hariç) işlem
Kampanya
künü her daim hafifleten
yaptıran tüm araç sahipleOtokar'ın kazandıran "Serkapsamında tüm
vis Günleri" kampanyası 31 rine rüzgar geçirmeyen
Otokar ticari motorlu Ekim’e kadar devam edeyelek hediye edilecek.
araç sahipleri 3-31
cek. Ticari araç sahipleri
Randevu alın!
kampanya kapsamında işEkim 2022 tarihleri
çilik, yedek parça, periyodik
Kullanıcılar en yakın
arasında işçilik, yedek bakım ve mekanik parçaOtokar servisleri www.otolarda yüzde 20 indirim fırparça, periyodik
kar.com.tr adresinden ve
satından yararlanacak.
bakım ve mekanik
Otokar APP'ten randevu
parçalarda yüzde 20
Ücretsiz check-up alabilirken, 444 6 857 numaralı "Otokar Müşteri
indirim fırsatından
Kampanya süresince peHattı"ndan 7 gün 24 saat
yararlanıp, araçlarını riyodik bakımını Otokar
Yetkili Servisleri'nde yaptı- detaylı bilgi alabilecek. Öte
kışa hazırlayacak.
yandan Android ve iOS teran müşterilere check-up
Otokar’ın merakla
beklenen "Servis
Günleri" kampanyası 3 Ekim’de başladı.
Kampanya kapsamında,

O

ücretsiz olarak sunulacak.
29 gün sürecek olan Servis
Günleri'nde periyodik bakıma gelen garanti sonrası
araçlarda Otokar Filtre Kit-

lefonlar için geliştirilen
Otokar mobil uygulama ile
tüm Otokar müşterileri
kampanya dahil tüm duyurulara anlık erişebilecek. ■

Otokar Atlas alana
iki periyodik bakım hediye
Otokar, 3 Ekim - 31 Aralık
2022 tarihleri arasında
Atlas kamyon satın alan
müşteriler, araçlarının ilk
iki periyodik bakımını
ücretsiz yaptıracak.
afif kamyon pazarına
2013 yılında 8,5 tonluk
Atlas ile giren, ailenin 12
tonluk yeni üyesi Atlas 3D ile
pazardaki iddiasını artıran
Otokar, yeni kampanyası ile
kazandırmaya devam ediyor. 3
Ekim - 31 Aralık 2022 tarihleri
arasında Otokar Atlas kamyon
alanlar, araçlarının ilk iki
periyodik bakımını ücretsiz
yaptıracak. Kampanya
kapsamında Atlas sahipleri
periyodik bakım dahilinde
değiştirilecek yağlar, filtreler ve
ayrıca bu kapsamda yapılacak
kontroller için hiçbir ücret
ödemeyecek.
Otokar, Atlas ürün gamında
yer alan 8,5 tonluk ve 12 tonluk
kamyonları için ayrıca 3 yıl
boyunca sınırsız kilometre
garantisi sunuyor. ■

H

Ticaretin konforunu
yükseltiyor
Ticaretin güçlü kahramanı
Otokar Atlas kamyon ailesinin
8,5 ve 12 tonluk üyeleri, en
zorlu yol şartlarında, en ağır
yükleri kolayca taşımak üzere
geliştirildi. Güçlü ve keskin
çizgilere sahip kupasıyla ön
plana çıkan Otokar Atlas,
düşük yakıt tüketimi, bakım
giderleri, uygun yedek parça
maliyeti ile her daim
kullanıcısına katkı sağlıyor.
Araç, EP (EkonomiPerformans) tuşu ile her türlü
yol koşuluna ve yüke uygun
sürüş modu tek tuşla
yönetilebiliyor. ACC (Adaptif
Seyir Kontrol Düzeni), klima,
gelişmiş aydınlatma sistemi,
güçlendirilmiş yan kapılar ve
park sensörü gibi özelliklerle
hafif kamyon segmentine
yeni bir soluk getiren Otokar
Atlas; tam havalı fren sistemi,
EBS, egzoz freni, LDWS, AEBS
ve ESC özelliklerini de
üzerinde barındırıyor.
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Anadolu Isuzu’dan
Tuncay Seyahat’e 75 adet
Isuzu D-Max Pick-up ve
Novo Lux midibüs teslimatı
Türkiye’nin ticari araç markası
Anadolu Isuzu, taşımacılık hizmetleri
alanında Kocaeli’nin önde gelen
şirketlerinden olan Tuncay Seyahat'e
pick-up ve midibüsten oluşan toplam
75 aracın teslimatını gerçekleştirdi.
Toplamda 69 adet Isuzu D-Max pickup ve 6 adet Novo Lux midibüsten
oluşan araçların satışı ve teslimatı
Anadolu Isuzu’nun Kocaeli yetkili
satıcısı FNC Otomotiv tarafından
gerçekleştirildi.
ürkiye’nin ticari araç markası Anadolu
Isuzu, belediyeler başta olmak üzere
toplu ulaşım ve taşıma hizmeti veren
işletmelere yönelik filo satışlarını tam
zamanında gerçekleştirdiği teslimatlarla
sürdürüyor. FNC Otomotiv Kocaeli’nin
önde gelen taşımacılık şirketlerinden
Tuncay Seyahat’e 69 adet Isuzu D-Max pickup ve 6 adet Novo Lu midibüs teslimatını
gerçekleştirdi. Her zaman Isuzu kalite ve

T

sağlamlığını tercih eden Tuncay Seyahat,
filosundaki D-Max pick-up sayısını son
teslimatlarla birlikte artırarak 100 adete
ulaştı. Tuncay Seyahat tarafından Kocaeli
Belediyesi’nin kullanımına sunulacak
araçlar, çeşitli belediyecilik ve ulaşım
hizmetlerinde kullanılacak.
Araçlar, Anadolu Isuzu’nun Kocaeli
Yetkili satıcısı FNC Otomotiv tarafından 2
Eylül 2022 günü gerçekleştirilen bir törenle
teslim edildi. Geniş katılımlı teslimat
törenine Tuncay Seyahat Yönetim Kurulu
Başkanı Cevat Tuncay ve Başkan Yardımcısı
Vedat Tuncay, FNC Otomotiv bayii sahibi
Fikret Çimen, Fatih Çimen ve Nazım
Çimen, Anadolu Isuzu Satış
Direktörlüğü’nden ise Ticari Fonksiyonlar
Grup Direktörü Hakan Kefoğlu ile Yurtiçi
Satış Direktörü Yusuf Teoman,
Kamyon&Pick-up Satış Müdürü Atakan
Gürler, Otobüs Satış Müdürü Murat Küçük,
Bayi Kanalı Yöneticisi Ferhat Sancaklı, Bayi
Kanalı Sorumlusu Emin Günışık, Filo ve
Kilit Müşterileri Sorumlusu Hamdi Toker
katıldı. ■

Şeref Oto’dan
Baltacı Turizm’e 3 Prestij
Personel, turizm, öğrenci
taşımacılığı , araç
kiralama , transfer ve
shuttle hizmet alanında
1997 yılından beri hizmet
veren Ankara merkezli
Baltacı Turizm filosuna 3
adet TEMSA Prestij kattı.
Araçların satışını Şeref
Oto gerçekleştirdi.
Araçlar Şeref Oto Genel
Müdürü Alpay Eriz
tarafından Baltacı Turizm
Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz Can BALTACI’ya
teslim edildi.
■ Erkan YILMAZ
eref Oto Genel Müdürü
Alpay Eriz Baltacı Turizm ile
gerçekleştirdikleri işbirliği ile
ilgili, Baltacı Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Can BALTACI’da
yeni yatırım ve sektörel gelişmelerle ilgili Taşıma Dünyası’na özel
açıklamalarda bulundular.
Şeref Oto Genel Müdürü Alpay
Eriz, 1996 yılında Mitsubishi araçlara servis hizmeti vermek için
TEMSA ailesine katıldıklarını belirterek, “2017 yılında Mitsubishi
araçların satışını üstlendik. 2021
yılında da ürün porföyümüz bu
kez Prestij katıldı. Prestij araçların
Ankaralı servis taşımacılarının da
gözdesi olduğunu sahada gördük
çünkü son dönemde iyice artan
maliyetlerle taşımacılar işletme
sürecinde en ekonomik aracın
Prestij olduğunu gördüler ve araç
talepleri bu şekilde yoğunlaşmaya
başladı. Baltacı Turizm’de Prestij
aracı tercih ederek işletme sürecinde ekonomikliği hedefledi.
Prestij araçların firmaya hayırlı,
uğurlu olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyorum" dedi.
Baltacı Turizm’in 1997 yılında
Yönetim Kurulu Başkanı olan
Cemal BALTACI tarafından kurulduğunu belirten Deniz Can BALTACI, “Filomuzda bulunan 300
civarında araçla Ankara ve İstanbul’da personel, turizm, öğrenci
taşımacılığı , araç kiralama , transfer ve shuttle hizmet veriyoruz”
dedi.
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Allison
Transmission ve
Anadolu Isuzu,
Elektrikli Kamyon
ve Otobüsler için iş
birliği yapıyor
Allison eGen Power® 100S
elektrikli akslar, atık toplama,
dağıtım ve toplu taşıma
uygulamalarında kullanılan hafif
kamyon ve midibüs
platformlarına entegre edilecek.
llison Transmission, Türkiye'nin
lider haf kamyon ve otobüs üreticisi Anadolu Isuzu ile stratejik bir iş
birliği anlaşması (JCA) yapıldığını açıkladı.
Bu anlaşma doğrultusunda Allison eGen
Power® 100S elektrikli akslar, atık
toplama, dağıtım ve toplu taşıma uygula-

A

maları için Anadolu Isuzu'nun elektrikli
haf kamyon ve midibüs platformlarına
entegre edilecek.
Allison Transmission EMEA, APAC ve
Güney Amerika Satış Başkan Yardımcısı
Heidi Schutte, “Anadolu Isuzu'nun
Citibus ve Novociti Life araçları için 10 yılı
aşkın süredir tercih edilen çözüm oldu.
Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa’da birçok
kamyon ve midibüs losu dahil olmak
üzere ortak müşterilerimize yenilikçi
çözümler sunduğumuz uzun yıllara
dayanan iş birliğimizi sürdürmekten mutluluk duyuyoruz” diye belirtti. ■

TEMSA tercihi
Filolarına Şeref Oto’dan teslim
aldıkları 3 adet TEMSA Prestij
aracı kattıklarını belirten Deniz
Can BALTACI, “Temsa tercihimizde düşük yakıt tüketimine
sahip olması, işletme sürecinde
sağladığı avantajlar ve ilk alım
maliyetinin ekonomik olması en
önemli etkenler oldu” dedi.

Şeref Oto araçları çok
kısa sürede temin etti
Şeref Oto ile işbirliği gerçekleş-

tirmekten de mutlu olduklarını
ifade eden Deniz Can BALTACI,
“Yeni yatırım talebini Şeref Oto’ya
ilettiğimizde araçları çok kısa sürede temin etmeyi başardılar. Diyalog süreci, müşteri ilişkisi çok
üst düzeydeydi. Ayrıca Ankara bayisi olması da önemliydi” dedi.
Maliyet artışları tüm sektörü
zorluyor.
Yatırım planlarını proje bazlı
şekilde gerçekleştirdiklerini de
açıklayan Deniz Can BALTACI,
“İşin durumuna göre yeni yatırım
planlarını oluşturuyoruz. Önümüzdeki süreçte yine yeni yatırımlar proje bazlı olarak
şekillenecek. Bu yıl beklediğimizin
de üstünde bir seviyede gidiyor.
Yaşanan ekonomik gelişmelere
rağmen piyasanın bu kadar hareketli geçmesini beklemiyorduk.
Ama tabii maliyet artışları tüm
sektörü çok zorluyor. Akaryakıt,
araç fiyatları, bakım, kasko, yedek
parça, sigorta, personel gideri işlerin artış seviyesinden çok daha üst
düzeyde oldu. Maliyetleri yönetmede bir süredir ciddi zorluklar
yaşıyoruz. Fiyatlara maliyetleri de
tam anlamıyla yansıtmaya kalktığımızda da iş alamıyoruz. Ama zararına da iş yapmıyoruz. Bu işi
kaybetmeyelim anlayışı eski bir
vizyon olarak geride kaldı. 5 yıldır
biz bu anlayışı bıraktık” dedi.

2023 endişemiz akaryakıt
fiyatları
2023’te enerji maliyetlerinin
daha da artacağına yönelik öngörüleri takip ettiklerini belirten
Deniz Can BALTACI, “Akaryakıt fiyatlarının gelecek yıl daha yüksek
seviyelere çıkmasından endişe
ediyoruz. Bu yıl akaryakıttaki değişken fiyatlar da bizleri zorladı.
Bazı kurumlar ile akaryakıt fiyat
farkına göre çalışıyoruz. Bu da
elde edilen gelirde değişkenlik yaratıyor. Akaryakıt fiyatları yükseldiğinde ise bazı müşterilere farkı
yansıtmak istediğimizde sorun çıkıyor. Oysa çok ciddi yatırımlar
yapıyoruz ve elde edilen gelirler
bu yatırımların karşılığı olmuyor.
Hem katma değer sağlıyorsunuz
yeni yatırımlarla, hem istihdam
oluşturuyorsunuz buna rağmen
banka faizinden çok daha az kazanıyorsunuz” dedi.

C plaka yetersiz
Ankara’da C plaka noktasında
yetersizlik bulunduğuna da dikkat
çeken Deniz Can BALTACI, “Uzun
süredir yeni plaka ihalesi veya kiralamasının yapılması beklentisi
var. Yeni araç girişi olmayınca da
plaka fiyatları yükseliyor. Araç yetersizliği nedeniyle aldığımız işleri
yürütmekte zorluk yaşıyoruz. Bir
zorlukta kaptan ve yardımcı personel bulmada yaşıyoruz. Öğrenci
taşımacılığı alanında ciddi sorunlar var. Birçok devlet okulunda
servis aracı yok. İşe başlayıp bırakanlar dahi var” dedi. ■
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Otobüsçüler
Beylikdüzü’nde
kalkış noktası için altın çağını mı yaşıyor?
ilk adımları atıyoruz
İkinci El
ezon geride kaldı. Seyahat talebi
çok düştü. Önümüzde zorlu bir kış
sezonu var. OPEC’in üretimi kısma
kararı almasının ardından akaryakıta
peş peşe zamlar gelmeye başladı. Bir
yandan maliyetler artarken bir yandan
da yolcu talebi düşüyor. Sektörün kayıplarına bir de Beylikdüzü tarafından
Trakya bölgesine yapılan seferler eklendi. İBB ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Beylikdüzü’nde kalkış noktası
oluşturmak için ilk adımı atmayı planlıyoruz.
Anadolu Otogarı Projesini hayata
geçirmek için de çalışmalarımız sürüyor. Otogar için şirket kurulacak ve otogarın inşasına başlamayı planlıyoruz.

S

İzmir Otogarı
İzmir Otogarı çıkış ücreti 100 TL’lerden 350 TL noktalarına geldi. Türkiye’de hiçbir şeyin fiyatı iki, üç kat
artmazken İzmir Otogarı’ndaki bu artışı
anlamak mümkün değil. Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı’nın bu konuya müdahalede bulunmasını istiyoruz.

Otogarlar çalıştayı
Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği’ne Sayın Dr. Hayri Baraçlı seçildi. Sayın Baraçlı’yı yeni görevi için
kutluyorum. Türkiye Belediyeler Birliğinin bir otogar çalıştayı gerçekleştirmesi
amacıyla kendisi ile görüşmelerde bulunacağız.

Yönetmelik çalıştayı
14 Eylül’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile İstanbul’da çalıştay

Mustafa
Yıldırım
TOBB Karayolu Yolcu
Taşımacılığı Sektör
Meclis Başkanı
my@tasimadunyasi.com
gerçekleştirdik, taleplerimiz Bakanlık
yetkilileri tarafından ilgiyle dinlendi.
Aralık ayı içinde gerçekleştirilmesi planlanan çalıştayın ardından yeni bir Yönetmelikle yeni yıla gireceğimize
inanıyorum. Ama bu aşamada, sektör
mensuplarından, yönetmelikte istedikleri değişikliklerle ilgili bize dönüşler
yapmalarını istedik. Ancak bir iki kişinin dışında çok ilgisiz kalındı. Bunun
nedeni ne olabilir diye de düşündük.
Sektör mensupları hayatlarından çok
mu memnun, yoksa değişim anlamında
çok mu çok umutsuzlar? Buna bir bakmak gerekiyor. Ama bir kez daha buradan iletmek istiyorum: Aralık ayındaki
çalıştay öncesinde taleplerini ve katkılarını bekliyoruz. Biz sektörün taleplerini
ortak zeminlerde dile getirmek adına
TOF olarak TOFED ile bir araya geldik.
Ankara merkezli OİSD kurulduktan
sonra onlar da birtakım adımlar attı,
ama parçalı bir şekilde değil de birlikte
hareket etmek çok daha büyük önem
taşıyor. Sektörün birlikte atacağı adımlar
sorunların çözümünü sağlayabilecek en
önemli adımlardır. ■

Güzel günlerimiz
olması dileği ile tüm
otobüs sektörü ve
Taşıma Dünyası
takipçilerine merhaba!

Sami
Acerüzümoğlu
sami.aceruzumoglu@tasimadunyasi.com

kinci el otobüs piyasa
gelişmelerinde, doğru
zaman, doğru bilgi ve doğru haber
verebilmek adına zaman zaman
yazılarıma ara veriyorum. Zaman zaman,
dünyada ve ülkemizde a'dan z'ye her ne
yaşanıyorsa sanki hiçbir şey olmamış gibi
hayatlarımıza devam ediyoruz.
*
Güncel haberleri dinliyoruz ama niye
dinlediğimizi bilmiyoruz. Ya arkadaşlar,
savaş var savaş! Yüzlerce insan ölüyor,
şehirler kuşatılıyor, işgal ediliyor, esirler
var. Kendi cephemizde şehitler var.
Karınca misali, ölen ölür kalan sağalar
bizimdir, hayatta kalan yaşam
mücadelesine devam eder, diyoruz.
*
Hayatımızda aslında çok değişiklikler
oldu, ancak fark etmek istemiyoruz.
Çünkü yaşam standartlarımızdan ödün
vermiyoruz veya vermek istemiyoruz.
*
Kira artışları, elektrik, su, doğalgaz,
akaryakıt ve kısacası her şey ateş pahası,
işin ilginç tarafı ağlanacak halimize,
vallahi gülüyoruz. Araç fiyatlarını
konuşmuyorum. Araç fiyatları her gün
farklı olduğu için sektörümüz bu sisteme
alışmış görünüyor. 2022 model yeni araç
neredeyse yok, 2023 yılına yazılan
firmalarımız var. Aslında bütün yaşanan
ağır koşullara rağmen bu sene, bana göre,
otobüsçülerimiz altın çağını yaşıyor gibi,
kiminle görüşsem çok şükür kazanıyoruz
diyor. Bizler de gönülden isteriz,
kazansınlar. Tüm sektör kazansın, hepimiz
kazanalım. Akaryakıt fiyatları 30 TL’lere

İ

geldi, sonra düştü şu an peş peşe gelen
zamlar var, yine 30 TL’ler seviyeleri
görebiliriz, buna alıştık artık mı diyeceğiz.
Bunları çok konuşmuyoruz çünkü.

Gelelim asıl konumuza…
İkinci el araç alımlarında, birkaç marka
ve model dışında pek hareketlilik yok.
Müşterilerin alım taleplerine piyasalar
yeterince cevap vermesine rağmen yüksek
modelli araçları bulmak, almak, satmak
zorlaştı. Yeni araçlarda yaşanan tedarik
sıkıntıları ikinci el araçların hem satışını
kolaylaştırdı hem de fiyat skalasını yukarı
doğru yükseltti. Yüksek modelli araçların
satışında fiyatların yüksek olması ve
bulunamaması, diğer model araçların
satışını hareketlendirdi. Her zaman olduğu
gibi, araç satışlarında biraz kıpırdanma
olsa, araç sahipleri hemen fiyatlara zam
yapıyorlar. Böyle durumlarda, uygun
araçlar satılırken fiyatlarını yükseltenler
alıcı bulmayı bekliyor. Bu kadar sıkıntılı
süreç içerisinde olmamıza rağmen,
faizlerin tavan yaptığı, finans ve bankaların
kredi vermekte zorlandığı bu dönemde
ayrıca, hem dövizde hem araçlardaki
yükselmenin durmamasına rağmen alım
ve satımların olması da sektörün bir
şekilde kazandığı ve bu ödemeleri
yapabildiği görülüyor. 2022 yılının son
çeyreğinde piyasalarda araç alımının
devam ettiğini söyleyebiliriz.
*
Herkese saygı ve sevgilerimle… ■

BAŞSAĞLIĞI
Best Van Turizm Yönetim Kurulu Başkanı
Aslan Bayram’ın değerli annesi ve
Genel Müdürü İrem Bayram’ın sevgili babaannesi

LATİFE BAYRAM’ı
kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Merhumeye Allah’tan rahmet,
sevenlerine, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Mustafa YILDIRIM
Yönetim Kurulu Başkanı
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Volvo Trucks yetkili satıcı ve servisi
“Kayseri Motorlu Araç” açıldı
Temsa İş Makinaları’nın
2017 yılında Türkiye
distribütörlüğünü
üstlendiği Volvo Trucks’ın
12.yetkili servisi Kayseri
Motorlu Araç hizmete
girdi. Özaltın Grup
tarafından Türkiye’nin en
büyük Volvo Trucks servisi
olan Kayseri Motorlu
Araç, 4 bin metrekaresi
kapalı alan olmak üzere
14 bin metrekarelik bir
alanda hizmet verecek.
Servis ile 41 kişiye iş
imkanı da sağlanmış oldu.
■ Erkan YILMAZ / KAYSERİ

Kaliteli satış ve servis
noktaları ile müşterilerimizin
ihtiyaçlarına çözümler
üreteceğiz

Kayseri Motorlu Araç’ın açılışında
konuşma yapan Temsa İş Makinaları
Genel Müdürü Eşref
Zeka, bölgenin Türkiye ve Volvo Trucks
için kritik önemine
ve Kayseri Motorlu
Araç’ın bölgedeki gücüne vurgu yaptı:
“Temsa İş Makinaları olarak Volvo Trucks distribütörlüğünde 5.
yılımızı tamamlıyoruz. Bu 5 yıl içerisinde önemli başarılara imza attık;
yeni yetkili satıcı ve servis noktaları
açarak ağımızı güçlendirdik. Volvo
Trucks bize iyi ürünler sunuyor. Dayanıklılığı, sağlamlığı ve yüksek kalitesi
ile öne çıkan bu ürünler piyasanın lideri de konumundalar. Bu güzel tesislerle satış sonrası servis hizmet
kalitesinde lider marka olmayı hedefliyoruz. Servis noktaları ile müşterilerin
ihtiyaçlarına çözümler üreteceğiz ve
İş ortaklarımıza en üst
böylece verimliliği ve kazancı artıracağız. Bu öncelikli hedefimiz. Volvo
seviyede hizmet vermeyi
Trucks markası ile büyüme hedeflerihedefliyoruz
miz devam ediyor. Daha yüksek pazar
Tesisin açılış töreninde ilk konuşpaylarına ulaşmak istiyoruz. Bu güzel
mayı Özaltın Grup Yönetim Kurulu
tesisi markamıza kazandırdıkları için
Başkanı Faruk Özaltın yaptı. Temsa İş Özaltın ailesine teşekkür ediyorum.
Makinaları ailesi ile çalışmanın kendi- İleride çok önemli başarılara imza ataleri için gurur vesilesi oldu- cağımıza inanıyorum. Bu tesis Volvo
ğuna dikkat çeken Faruk Trucks markasının en büyük servisi
Özaltın, “Temsa İş Ma- konumunda. 14 bin metrekaralik bir
kinaları’nın distribüalana ve 41 çalışana sahip. Bu tesis tatörlüğünü yürüttüğü
şımacılık sektörüne çok önemli değer
Volvo Trucks’ın satış ve katacaktır. Markamıza duyulan güven
satış sonrası hizmetlerini içinde teşekkür ediyorum. Bu güzel teen üst seviyede vermeyi
sisin Özaltın ailesine, ülkemize ve çalıhedefliyoruz. Tesisimiz 4 bin metreka- şanlarına hayırlı, uğurlu
resi kapalı olmak üzere toplamda 14
olmasını diliyorum”
bin metrekarelik bir alan üzerine kudedi.
rulu. Bu güzel tesisimizin karşılıklı kaTürkiye bizim
zanç sağlayacağına inanıyoruz.
Bugüne kadar her ihtiyaç duyduğuiçin son derece
muz noktada bizlere desteğini esirgeönemli bir pazar
meyen Temsa İş Makineleri Genel
Müdürü Sayın Eşref Zeka ve ekibine ve
Törende konuşan Volvo Trucks
Volvo Trucks ailesine teşekkür ediyoUluslararası Kıdemli Başkan Yardımrum” dedi.
cısı Per-Erik Lindström ise; Türkiye

zaltın Grup, Türkiye’nin en
büyük Volvo Trucks yetkili satıcı ve servisini hizmete sundu.
Temsa İş Makinaları, bu yeni tesisiyle,
Volvo Trucks çekici ve kamyon ürünlerinin satış, servis ve yedek parça hizmetlerini aynı çatı altında verecek. 28
Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilen
açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen
Çiçek, Nevşehir Belediye Başkanı Dr.
Mehmet Savran, Temsa İş Makinaları
Genel Müdürü Eşref Zeka, Kamyon
Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Kıvanç Kızılkaya, Volvo Trucks
Uluslararası Kıdemli Başkan Yardımcısı Per-Erik Lindström, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet
Parmaksız, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Özaltın Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Özaltın
ile firmaların üst düzey yöneticileri katıldı.

Ö

bizim için son derece önemli bir pazar
ve sizlerde bizim için son derece
önemlisiniz. Burada yapılan yatırımı
görünce bizimle çalışan Temsa’nın
hem bize hem de müşterilere ciddi bir
tahahütte bulunduğunu, söz verdiğini
görebiliyoruz. Volvo Trucks markası
olarak yaptığımız her işte kalite, emniyet, çevreye önem vermek birinci önceliğimiz. Son 5 yıldır Temsa İş
Makinaları ile faaliyetlerimizi, yatırımlarımızı son derece uyumlu şekilde yürüttük. Temsa İş Makinaları’na,
Kayseri Motorlu Araç’a ve Sayın Faruk
Özaltın’a bugun burada bizleri ağırladıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Bu yatırımlar hepimizi
gururlandırıyor
Törende konuşan Nevşehir Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Parmaksız’da, “Meclisimizde birlikte çalışmaktan onur duyduğum Sayın
Faruk Özaltın’ın yeni yatırımları hepimizi gururlandırmaktadır. Bu yatırım
için Temsa İş Makinaları ve Volvo
Trucks ailesine canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Volvo, Temsa ve Özaltın Grup
muhteşem üçlü
Açılışta en son konuşmayı Kayseri
Valisi Gökmen Çiçek yaptı: Bugün buraya gelirken bu kadar görkemli ve
muhteşem bir tesis olduğunu düşünmemiştim. Harika bir tesis yapılmış.
Dünya markası Volvo sağlamlığı, kalitesi ile herkesin bildiği bir marka.
Dünya markasının yanında Türkiye’nin yüzakı, Avrupa’daki gözağrımız,
bölgedeki, Nevşehir’deki yüzakımız
Özaltın Grup. Mühteşem bir üçlü birleşmesi olmuş ve bölgeye değer katmış. Ben Sayın Faruk Özaltın ve
ailesini tebrik ediyorum. Bol kazançlar
diliyorum.”
Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve etkinlik kokteyl ile
devam etti. ■

Bu yatırım ticaretimize katkı
sağlayacak
Kayseri Ticaret Odası Başkanı
Ömer Gülsoy’da, “Bizim ticaretimize
katkı verecek bu yatırım için Özaltın
ailesini tebrik ediyorum. Temsa İş Makinaları ve Volvo Trucks yönetimine
doğru bir noktada, doğru bir ailede ve
doğru bir kişiyi bulmuşsunuz. Sizleri
tebrik ediyorum” dedi.

Gerçekten mükemmel bir
tesis
Törende daha sonra Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran bir
konuşma yaparak şunları söyledi: Gerçekten mükemmel bir tesis. Dünyada
kendini kanıtlamış bir marka ile işbirliği bölgemiz ve ülkemiz adına büyük
bir yatırım. Sayın Faruk Özaltın ve ailesini bu güzel yatırımı ülkemize kazandırdıkları için teşekkür ediyorum”
dedi.

Özaltın Grup Yönetim Kurulu
Başkanı Faruk Özaltın, Volvo
Trucks Uluslararası Kıdemli
Başkan Yardımcısı Per-Erik
Lindström ve Temsa İş
Makinaları Genel Müdürü
Eşref Zeka’ya birer plaket
sundu.
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Alışan Loji̇sti̇k
22 Dorse ile 20 çekiciyi
filosuna kattı
Türkiye’nin ilk 500
şirketi arasında yer
alan entegre lojistik
hizmet servis
sağlayıcısı Alışan
Lojistik son olarak,
22 adet Tank
Konteyner Taşıyıcı
Dorse ile 20 adet
Damla Alışan
yeni Renault Trucks T bugün 550 adet öz mal araç
EVO serisi çekiciyi öz filosu ve Türkiye genelindeki
50’yi aşkın farklı lokasyonmal araç filosuna
daki 1500’den fazla çalışanı
kattı.
ile sektörde “kontrat lojistiği”
lışan Lojistik Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan;
“1985 yılında, yerel ve küresel
pazarda inovatif, esnek ve
entegre teknolojik çözümleri
ile müşterilerine güç katan
küresel lojistik hizmet servis
sağlayıcısı olma vizyonu ile
kurulan Alışan Lojistik,

A

diye de ifade edilen entegre
lojistik hizmetleri sayesinde
müşterilerinin taleplerini
A’dan Z’ye kurgulamakta; ihtiyaca özel katma değeri yüksek çözümler
geliştirmektedir. 2022 yılının
başından bu yana filomuza
yaptığımız yatırımın bir devamı olarak gerçekleşen bu

NGL’den 40 Iveco
S-Way çekici yatırımı
son satın alımlarımız ile
müşteri odaklı çözümlerimizdeki hızımıza hız, operasyonlarımıza yeni teknolojiler
kattığımız gibi karbon ayak
izimizi düşürecek yeşil adımlara ise yenilerini ekleyeceğimizden şüphemiz yoktur.
Yeni araçlarımız, sahip oldukları teknolojik avantajlar,
ADR Mevzuatına uygunlukları ve çevre dostu yeni nesil
motorları sayesinde daha
uzun süre operasyonda kalabilecek. İşbirliği içinde olduğumuz Renault Trucks,
Tırsan ve Reis Otomotiv’e
bizlere sağladıkları finansal
avantajlar ve sonrası için
önerdikleri bakım paketleri
için de ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.
2021 yılı cirosu, 2020 yılının üstüne %45’i aşan bir büyüme ile,1 Milyar TL olarak
gerçekleşen Alışan Lojistik,
bu büyüme trendinin daha
fazlasını ise 2022 yılı için hedefliyor. ■

NGL (Norther Global
Logistics), artan
uluslararası taşımacılık
taleplerini karşılayabilmek
için IVECO’dan verdiği 40
çekici siparişinin ilk 10
adedini teslim aldı.
Kurucuları Sefa Erol ve
Ferhat Emanetoğlu ve
IVECO Ağır Vasıta Satış Sorumlusu
Mete Geçör’ün hazır olduğu teslimat
töreninde konuşan Sefa Erol, yoğun
şekilde devam eden uluslararası taşı-

NGL

macılık taleplerini karşılayabilmek
için yatırımlarına hız verdiklerini
söyledi. Yeni çekici yatırımıyla lojistik operasyonlarındaki işlevselliklerini artırdıklarını dile getiren Erol,
siparişlerin tamamını teslim almalarının ardından hedef pazarlardaki
hareket kabiliyetlerinin de ciddi olarak artacağını vurguladı.
IVECO Ağır Vasıta Satış Sorumlusu Mete Geçör: “NGL ile yapmış
olduğumuz işbirliğinden dolayı
IVECO ailesi olarak çok mutluyuz.
İşbirliğimizin daha uzun devam etmesi için IVECO olarak her zaman
elimizden geleni yapacağız.” ■

IVECO’dan Bolu’da Er Gıda’ya
20 Daily teslimatı

Otomotiv sektöründe 30 yila aşkin süredir faaliyet gösteren bir çok markanin yetkili saticiliğini yapan Bartin
Otomotiv tarafindan , Bolu bölgesinde
ve bir çok ilde gıda sektöründe önde
gelen şirketlerden biri olan Bolu Ergıda
firmasının tercihi tekrar Iveco oldu.
firma çeşitli bölgelerde lojistik hizmet-

I

lerde kullanmak üzere 20 adet Iveco
Daily kamyoneti törenle teslim aldı.
Teslimatta, Bartin Otomotiv firma
yetkililerinden Onur Çöme ve Bolu bölge
sorumlusu Murat Çetin tarafindan, Bolu
Ergıda firmasi şirket yetkilisi Ergün Söbütay’a plaket takdim edildi. ■

Kâğıt Ambalaj Ürünleri taşımasını

Ateşsan Renault Trucks
D-Med Seri̇si̇ ile yapıyor
Türkiye ambalaj
sektörünün güçlü
firmaları arasında yer
alan Ateşsan Ambalaj,
ürünlerinin dağıtımını
Renault Trucks D-MED
kamyonlar ile yapacak.
teşsan Ambalaj, son olarak teslim aldığı 7 adet
Renault Trucks D16 MED
4x2, 280 bg kamyon alımı ile
dağıtım filosunu genişletiyor.
Sektöründe Türkiye’deki ilk

A

beş firma arasında yer alan
Ateşsan, tasarım ve Ar-Ge departmanı ile müşteri ihtiyaçlarına en uygun ve ekonomik
ürünleri üreterek satış ve pazarlama ağını geliştirirken tam zamanında teslimat prensibi ile
hatasız sevkiyat sayesinde yüksek müşteri memnuniyeti sağlıyor. Yeni Renault Trucks
kamyonları ile ilgili açıklamada
bulunan Ateşsan Ambalaj A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi Kadir
Ateş; “Hadımköy ve Gebze’de
bulunan iki ayrı tesisimizde
150.000 ton/yıl üretim kapasite-

sine sahibiz. Farklı sektörlerdeki
her türlü mukavva ambalaj tipini kullanan müşterilerimize
ürün sunuyoruz. Filomuzda
2012’de teslim aldığımız Renault Trucks’ın aynı segmentteki
bir önceki modelini kullanıyorduk. Yeni Renault Trucks DMED kamyonları ise yine
sınıfında sunduğu ayrıcalıklar
nedeniyle tercih ettik” diye belirtti.
Ateşsan araçlarını Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Koçaslan’dan teslim aldı. ■

Manyezi̇t Yükünü taşıyacak

Nemli Taşımacılık
10 Renault Trucks K Seri̇si̇
kamyon aldı

IVECO’dan Öztaş Nakliyat’a
10 S-WAY çekici
VECO’nun Ankara yetkili satıcısı Özgözde Otomotiv Öztaş Nakliyat’a törenle 10 adet S WAY çekici teslim etti.
Düzenlenen törene, IVECO Türkiye
ağır vasıta satış müdürü Murat Uçaklı,
IVECO Türkiye bölge satış müdürü Atilla
İlkyaz, Özgözde Ankara Şube Müdürü
Sezgin Işık ve Özgözde Ankara Ağır Vasıta

I

Firma, yeni teslim
aldığı 10 adet Renault
Trucks K 520 8x4
EVO kamyonları ile
manyezit
madenindeki gücünü
ve dayanıklılığını
arttırıyor.
emli Taşımacılık A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toy, teslimat sırasında yaptığı
açıklamada; “Ateşe dayanıklı

N

Satış Müdürü Erhan Şükrü Şahin katılırken törende teşekkür plaketini firma sahibi Ahmet Öztaş’a IVECO Türkiye ağır
vasıta satış müdürü Murat Uçaklı teslim
etti. Kesilen pasta ile geleceğe hep birlikte
atılacak güzel adımların temelleri sağlamlaştırıldı. ■

yüksek değerli seramik malzeme alanında dünya pazarında ve teknolojisinde lider
bir firmanın Türkiye’deki
çözüm ortağı olarak çalışıyoruz. Yeni Renault Trucks kamyonlarımızı kullanacağımız bu
maden ocağında dünya pazarı
için ateşe dayanıklı ham maddelerin üretimi için manyezit
madeni çıkartılıyor. Yani tonaj
yükümüz kadar, sorumluluk
yükümüz de fazla. Bu nedenle
araç parkımıza çok önem veriyoruz. Renault Trucks K serisi kamyonları, beş ayrı
markanın aynı konfigüras-

yonlardaki araçları ile karşılaştırarak tercih ettik” diye belirtti.
Kamyonların teslimatını
Koçaslanlar Otomotiv Genel
Müdürü Mesut Süzer gerçekleştirdi. ■
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Prometeon Türkiye,
“Yol Günlükleri" projesi
ile usta şoförlerle
yolculuğa çıkıyor…
Prometeon Türkiye yöneticileri ve
çalışanları, Prometeon Yol
Günlükleri projesi ile uzun yol
şoförlerinin sağ koltuklarına konuk
oluyor ve onlarla yolculuğa çıkıyor.
Yolculukları boyunca şoförlerin
hikayelerine odaklanan Prometeon
Türkiye ekibi, usta şoförlerin
ihtiyaç ve taleplerine kulak veriyor,
yeni ürün ve hizmetler için içgörü
elde ediyorlar.

rometeon Tyre Group’un 75 ülkeyi
kapsayan “Türkiye-Orta Doğu-AfrikaRusya” bölgesinin merkez üssü konumunda yer alan Prometeon Türkiye,
#herkoşuldayanındayız diyerek usta şoförlere yolculuklarında eşlik ediyor. 1960 yılında Türkiye'de kurulan ilk lastik fabrikası
olan İzmit fabrikasını da yöneten Prometeon Türkiye’nin yönetici ve çalışanları,
Prometeon Yol Günlükleri projesinde usta
şoförlere sağ koltukta eşlik ediyor, uzun yol
şoförlerinin hikayelerini dinliyor, deneyimlerine ortak oluyor.

P

Kaptanlar anlatıyor, Prometeon Türkiye kulak veriyor

gün

Eyüp Er

slu

Faruk U

Prometeon Yol Günlükleri projesinin ilk
başlayan, keyifli bir sohbet ile devam eden
yolculuğunda Prometeon Türkiye ve MEA
yolculuk boyunca Uslu, Kaptan Ergün’ü yaPazarlama Direktörü Faruk Uslu’nun Kaptan kından tanıma fırsatı buldu ve Ergün’ün soEyüp Ergün’ün aracı ile Samsun’dan çıktığı
rularını yanıtladı.
yolculuk, Çorum’da sona erdi. Çay ve simitle
PROMETEON YOL GÜNLÜKLERİ - YouTube

LojiPark, günlük
450 bin sevkiyatı
dijitalleştiriyor
2021’de Teknopark
İstanbul’da kurulan
LojiPark, lojistik
sektöründe bireysel araç
sahipleri üzerinden
gerçekleşen günlük 450
bin sevkiyatı
dijitalleştiriyor
aranti BBVA Partners Girişim
Hızlandırma Programı yeni
dönem girişimleri arasında yer alan
LojiPark, yük sahipleriyle araç sahiplerini buluşturan bir platform olarak
hizmet veriyor.
4000’den fazla kullanıcısı bulunan platform, kısa sürede yatırımcıların da ilgisini çekti. Kitlesel
fonlama platformu Fongogo üzerinden 11 milyon TL değerlemeyle yatırım aldılar.
Önümüzdeki dönemde yeni bir
yatırım turuna daha çıkmaya hazırlanan LojiPark, kullanıcı sayısını bu
yılsonunda 20 bine, 2023 sonundaysa 100 bine çıkarmayı hedefliyor.
LojiPark Kurucu Ortağı İbrahim
Ercankal, “Yurt içi karayolu taşımacılığında gerçekleşen günlük 450 bin
sevkiyat 870 bin bireysel araç sahibi
üzerinden, irili ufaklı lojistik terminallerinde gerçekleşiyor. Terminallerde bulunan lojistik firmaları
yüklerine araç, terminallerde dola-

G

Globelink
Ünimar

Yetkilendirilmiş
Yükümlü
Sertifikası aldı!
Globelink Ünimar,
Türkiye Cumhuriyeti
Ticaret Bakanlığı
tarafından verilen
Yetkilendirilmiş Yükümlü
Sertifikası’nı almaya hak
kazandı.

şan bireysel araç sahipleri ise araçlarına uygun yük arıyor. Bizlerde araç
sahipleri ve lojistik firmalarını, dijital
ortamda buluşturmak üzere yola
çıktık. Hedefimiz, ülkemizde faaliyet
gösteren bireysel araç sahiplerini ve
lojistik firmalarını sisteme dahil ederek, yurtiçi nakliye sektörünün dijitalleşmesini sağlamaktır. İş
modelimiz kapsamında Türkiye pazarından sonra Avrupa ve Türki
Cumhuriyetler’de de hizmet vermeyi
planlıyoruz” dedi. ■
her adımında
uçtan uca lojistik
hizmeti sunan
Globelink Ünimar, Yetkilendirilmiş Yükümlü
Sertifikası gibi
ayrıcalıklarla,
müşterilerine
sağladığı kalite
Ebru
standardını artırFedakar
mayı hedefliyor.
32 ülkede 110’u
aşkın ofisimiz
bulunmaktadır
ve aldığımız bu
sertifika ile iş ortaklarımıza halihazırda
verdiğimiz kaliteli hizmete katkı sağlamayı planlıyoruz. Hedeflerimize ulaşmakta emin adımlar ile ilerleyen
firmamız için bundan sonraki hedef
izinli gönderici ve izinli alıcı olabilmektir.” dedi. ■

etkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Globelink Ünimar
İç Denetim ve Kurumsal Risk Direktörü Ebru Fedakar, “YYS, uzun bir hazırlık süreci olan ve gerçekten zor
kazanılan bir belge. Ekip olarak çok iyi
hazırlandık ve tüm süreçleri ve denetimleri başarı ile tamamladık. Geniş
acente ağıyla birlikte tedarik zincirinin

Y

nocak

e
Gökçe Ş

çelik

Öz
Mustafa

Serinin ikinci bölümünde Prometeon Türkiye,
MEA, CIS ve Rusya CEO’su Gökçe Şenocak, Kaptan
Mustafa Özçelik’in aracına misafir oldu ve birlikte
Çatalca’daki Prometeon Türkiye servisinden Kapıkule’ye yolculuk ettiler. Şenocak, Kaptan Özçelik ile
samimi sohbetinde Özçelik’in isteklerini, ihtiyaçlarını, yorumlarını dinledi ve uzun yol şoförlerinin
lastiklerden beklentilerini öğrendi.

Şenocak yolculuğu şöyle değerlendirdi:
“Sağ koltukta Mustafa Kaptan’ın yol arkadaşı
oldum. Bu yolculuk benim için çok değerli
bir tecrübeydi. Mustafa Kaptan’ın sohbeti ise
çok keyifli ve öğretici oldu. Prometeon Yol
Günlükleri yeni yolculuklarla devam edecek.
Usta şoförlerin her birine teşekkür ederiz.”

PROMETEON YOL GÜNLÜKLERİ #2 - YouTube
Üçüncü yolculukta ise Prometeon Türkiye Satış Müdürü Uğur
Aydın, Kaptan Savaş Dikici’nin aracına misafir oldu ve Van Merkez’den
Gevaş’a yapılan seyahat boyunca Dikici’nin deneyimlerini paylaştı.

Transbatur
Logistics ilaç
dışı fri̇go
taşımalarını
4 katına çıkardı
Özmal frigorifik araç
sayısını 123’e çıkaran
şirket, ilaç dışı taşımalarını
da 4 katına çıkardı.

PROMETEON YOL GÜNLÜKLERİ #3 - YouTube
Yeni yolculuklar ile sürecek proje
kapsamında şirketin farklı departmanlarından pek çok çalışan, usta
şoförlerle bir araya gelmeye devam
edecekler. Şoförlerin farklı ülkelerde
ve yol koşullarında ülkelerde ve yol
koşullarında yaşadıkları deneyimleri
ilk ağızdan dinleyecekler; geliştirilecek yeni ürün ve hizmetlerde şoförlerin kılavuzluğundan
yararlanacaklar. Bugüne kadar videoya alınan yolculukları ve keyifli
sohbetleri seri halinde Prometeon
Youtube kanalından izlemek mümkün. ■

İbrahim
Ercankal

ransbatur Logistics Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Dilmen, kurulduklarından bu yana
Türkiye’de ilaç üretiminin ve ihracatının artması üzerine frigo taşımacılık
altyapısına önemli yatırımlar yaptıklarını belirtti. Özellikle pandemi sürecinde ilaç ve soğuk zincir
taşımacılığında ciddi büyüme oranlarına ulaştıklarını anlatan Dilmen, bu
dönemde frigo taşımacılık hacimlerinin ikiye katlandığını söyledi.
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dın

Uğur Ay
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ik
Savaş D

Mehmet
Dilmen

“İlaç dışı frigo ürün
taşımalarımız 4 katına çıktı”
Dilmen, pandemi sonrası artan
talep doğrultusunda ilaç dışı taşımalarının çok hızlı büyüdüğünü vurgulayarak, “İyi Dağıtım Uygulamaları (GDP)
sertifikasına da sahip olduğumuz için
pandemi sürecinde ilaç taşımalarımızın toplam içindeki payı çok yüksekti.
Bu yıl hizmet verdiğimiz sektörleri çeşitlendirmeye odaklandık. İlaç dışı
frigo ürün taşımalarımızı 4 katına çıkardık” diye konuştu. ■
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Rekabet Kurumu
Başkan
Yardımcısı Dr.
Faik Metin
Tiryaki,
rekabetin niçin
olması
gerektiğini ve ne
gibi kazanımlar
sağladığını
Taşıma
Dünyası’na
açıkladı.
■ Rekabet
nedir, rekabetin
önemini açıklar
mısınız?
- Rekabet etErkan
memek sınırlı
sayıdaki teşebYILMAZ
büsün anormal
kâr elde etmesine neden olur,
ancak rekabet üreticiden tüketiciye, tedarikçiden taşımacıya
herkese fayda sağlar, rekabet
ile ortaya çıkan ekonomik
fayda paylaşılır.
- Rekabet Kurumu olarak
kartelleşmeyi ve tekelleşmeyi
engellemek, tüketici faydasını
arttırmak, piyasa mekanizmasının sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlamak en
önemli hedefimiz.
Rekabet ve rekabetin korunmasını milli bir beka meselesi olarak görmek
gerekiyor, dünya ticaretinden
pay almak istiyorsak rekabetçi
politikaları benimsememiz gerekiyor.
Öte yandan piyasaların
kendi başına bırakılması halinde piyasadaki teşebbüslerin
yıkıcı bir yarış içine girmeleri,
yarışma yerine toplumsal refahı ve iktisadi gelişmeyi
olumsuz etkileyecek işbirliklerine gitmeyi ya da iktisadi güçlerini kullanarak sömürücü ya
da dışlayıcı eylemlerde bulunmayı tercih ettikleri bir ortama
dönüşme riskiyle karşı karşıya
kalınması devlet müdahalesini
kaçınılmaz kılmaktadır. Söz
konusu müdahale de rekabet
hukuku üzerinden yapılmaktadır.
■ Rekabetin üreticilere ve
iş sahiplerine zarar verdiği
düşüncesine ne diyorsunuz?
- Rekabet zarar vermez, rekabet etmemek zarar verir. Rekabet etmemek sınırlı sayıdaki
teşebbüsün anormal kâr elde
etmesine neden olur, ancak
rekabet üreticiden tüketiciye,
tedarikçiden taşımacıya herkese fayda sağlar, rekabet ile
ortaya çıkan ekonomik fayda
paylaşılır.
Malumunuz, Kuzey Kore
gibi rekabete açık olmayan ülkeler var, bir de rekabeti ilke
edinmiş ABD, AB, Japonya var.
Rekabeti engellemek, mevcut kişilerin ve kurumların
sahip olduğu rantın yine onlarda kalmasına neden olur.
Rekabetin olmadığı yerde inovasyon ve tüketici faydası elde
edilemez.
Lojistik sektörü açısından
baktığımızda, Türkiye’nin
kombine taşımacılıkta Avrupa’nın en iyilerinden biri olduğunu görebiliyoruz, bunun
en büyük nedeni yoğun rekabetin tek tip taşımacılığı demode hale getirmesidir.
İhracat ürünlerinin taşınmasında; deniz, kara ve demiryolunun bir bütün olarak
kullanımı sayesinde, Türkiye

REKABET DEĞİL,
REKABET ETMEMEK
ZARAR VERİR

Rekabet ❭❭ 13

var. Belli sektörleri düzenleyen
EPDK, BDDK, SPK, BTK, KİK
gibi kamu kurumları yanında,
diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içindeyiz. Yerine göre Kültür Bakanlığı,
yerine göre Ulaştırma Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ile fikir
alışverişinde bulunduğumuz
olaylar oldu.
Rekabet Kurumu olarak,
zorlayıcı olmayan mekanizmaları kullanarak ekonomik
faaliyetler için rekabetçi bir
ortam oluşturulmasına yönelik faaliyetler olarak ifade ediAvrupa’ya ihracatta önemli bir
lebilecek rekabet
yol kat etmiştir.
savunuculuğu kapsamında;
rekabet hukukuyla uyumlu ol■ Rekabet Kanunu esas
mayan hususları gördüğüolarak neyi düzenler?
müzde ilgili kamu
- Rekabet Kanununda, rekurumlarına görüş de göndekabeti sınırlayıcı anlaşmalara,
riyoruz.
hâkim durumun kötüye kullaÖrneğin, Ankara ilindeki
nılmasına ve rekabeti önemli
öğrenci ve personel taşıma
ölçüde azaltacak birleşme ve
servis hizmetleri sektöründe
devralmaları önlemeye yönefaaliyet gösteren teşebbüslerin
lik usul ve esaslar yer almakta4054 sayılı Kanunu ihlal ettikdır.
leri iddiası üzerine yürütülen
Rekabeti Sınırlayıcı Anön araştırmada -bu karara Relaşma, Uyumlu Eylem ve Kakabet Kurumunun internet
rarları düzenleyen 4. Madde
sayfası üzerinden ulaşılabilirve Hâkim Durumun Kötüye
sektördeki C plaka tahdit uyKullanılmasını düzenleyen 6.
gulamasından kaynaklanan
Madde Rekabet Kanununun
rekabetçi endişelerin giderilen önemli iki maddesi olduğu
mesi amacıyla Ankara Büyükkadar, rekabet hukukunun da
şehir Belediyesi EGO Genel
temelini teşkil etmektedir.
tülmekte ve bu süreçte başyılda Rekabet Kurumunun ça- Müdürlüğüne ve Ankara ValiKısaca, rakiplerin birbirleliği İl Trafik Komisyonuna
vuru koşullarının sağlanıp
lışmaları medyada daha çok
riyle anlaşması ve hâkim dusağlanmadığı, şikâyet konusu- yer bulmaya başlamasıyla, re- görüş bildirilmesine karar verumdaki bir teşebbüsün bu
nun 4054 sayılı Kanun kapsakabet ve rekabet hukuku bilin- rilmiştir.
durumunu kötüye kullanmasıDolayısıyla, her ihlalde
mında değerlendirilebilecek
cinin arttığını söyleyebilirim.
nın önüne geçilmesine ilişkin
ceza
olacak diye bir yaklaşımınitelikte olup olmadığı irdeMalumunuz, Temmuz batemel ilkeler düzenlenmektedir.
mız
yok,
mevzuat sorunları
lenmektedir. Yapılan ilk inceşında yolcu taşımacılığına yöleme üzerine, başvuru Kurul
nelik biletleme hizmeti sunan varsa ilgili kurumlara bunları
■ Rekabet Kanununa göre
iletiyoruz. Hatta bu yaptığımız
tarafından görüşülerek 4054
Obilet platformu hakkında;
suç teşkil eden başlıca fiiller
röportajı bile, rekabet savunusayılı Kanun kapsamında yer
bilet satışına aracılık hizmeti
nelerdir?
culuğu kapsamında değerlenalabilecek nitelikte bir husuiçin otobüs firmalarına uygu- Usule ve esasa ilişkin pek
diriyorum. Rekabet Kurumu
sun olduğu kanaatine varıldığı ladığı bilet satışı komisyon
çok ihlal teşkil edebilecek
adına taşımacılık sektörüne
takdirde, başvuru hakkında
oranlarını aşırı olarak belirleeylem bulunmakla beraber, en
bir soruşturma açılmasına
mek ve biletleme yazılımı hiz- bir pencere açmamıza imkan
önemli iki tanesi; rakiplerle antanıdığınız için Taşıma Düngerek olup olmadığının tespiti meti, otobüs biletlerinin
laşmak ve hâkim durumunu
için ön araştırma yapılmasına platformlar üzerinden satışı ve yası’na teşekkürler ederim. ■
kötüye kullanmaktır.
karar verilmektedir. Öte yansefer verilerinin platformlara
Rekabet Kurulu tarafından
dan Kurul bu tür bir başvuru
dağıtımı pazarlarında rakipleverilen tüm nihai kararlar kaYolcu biletinde
üzerine doğrudan soruşturma rini dışlamak suretiyle Rekamuya açık biçimde kurumun
açmaya karar verebileceği
bet Kanuna aykırı hareket edip
rekabet
internet sayfasında yer almakta
gibi, belirli bir ihlal şüphesine etmediğine yönelik olarak Reolup, geniş bir içtihat ve örnek
- Yolcu taşımacılığına
ilişkin olarak her zaman için
kabet Kurulunca bir soruşhavuzumuz bulunmaktadır.
yönelik biletleme hizmeti
resen ön araştırma veya soruş- turma açılmıştır. Rekabet
sunan Obilet platformu
turma başlatma yetkisi de bu- sorunlarının devam eden so■ Rekabet Kurumu ve Kuhakkında; bilet satışına aralunmaktadır.
ruşturma süreci içinde çözülerulunu açıklar mısınız?
cılık hizmeti için otobüs firSoruşturma süreci 4054 sa- bileceğini değerlendiriyorum.
- Rekabet Kurumu, uzmanmalarına uyguladığı bilet
yılı Kanun’da ayrıntılı biçimde
Yeni bir gelişme olarak,
ları, idari personeli ve yönetisatışı komisyon oranlarını
düzenlenmiştir. Soruşturma
Eylül ayı başında Rekabet Kucileriyle beraber bağımsız ve
aşırı olarak belirlemek ve
süresi 6 ay ila 12 ay arasında
rumu olarak konteyner taşıidari özerk kamu tüzel kişilibiletleme yazılımı hizmeti,
değişmektedir. Soruşturma
macılığı ve liman hizmetleri
ğine sahip yapıyı nitelendirirotobüs biletlerinin plataçılması kararıyla, ilgili teşeb- sektörüne yönelik bir sektör
ken; Rekabet Kurulu bu idari
formlar üzerinden satışı ve
büslere soruşturma bildirimi
incelemesi çalışması başlattık.
yapının en üst karar mercii
sefer verilerinin platformyapılmaktadır. Soruşturma süSektör incelemesi kapsagörevini üstelenen 1 başkan ve
lara dağıtımı pazarlarında
recinde, hazırlanan soruşmında paydaşlar ile yapılacak
6 üyeden oluşan karar orgarakiplerini dışlamak sureturma raporu ilgili teşebbüse
kapsamlı görüşmeler yapmayı
nını ifade etmektedir.
tiyle Rekabet Kanuna aykırı
iletilmekte ve savunması alın- planlıyoruz, sektördeki genel
Denetimler/soruşturmalar
hareket edip etmediğine
maktadır.
resmin ortaya konması bakırekabet kurumumun, kamu
yönelik olarak Rekabet KuÜlkemizde başka hiçbir
mından önemli bir adım olapersoneli niteliğine sahip yetkamu kurumunda olmayan 3
cağını değerlendiriyorum.
rulunca bir soruşturma
kin personeli tarafından yapılyazılı ve 1 sözlü savunma
açılmıştı.
makta, son derece yetkin
hakkı verilmeden, rekabet Ku■ Rekabet Kanununun
Bu, sadece rekabet hupersonel tarafından hazırlarulu tarafından ihlal/ceza kadiğer mevzuatlar ve özellikle
kuku
açısından değil seknan raporlar karar verilmek
rarı alınamamaktadır.
de Taşıma Kanunu ile ilgili
törde yaşanan haksız
üzere Rekabet Kuruluna suKanunda, mali yılsonunda yaşadığı zorluklar var mı,
rekabetin de son bulması
nulmaktadır. Son karar -ihlal
oluşan ve Kurul tarafından
varsa nelerdir?
için önemli gördüğümüz
var veya yok kararı- hazırlasaptanacak olan yıllık gayri
- Rekabet hukuku uygulabir konudur.
nan raporlara göre Rekabet
safi gelirlerinin yüzde 10’una
maları hemen her sektörde
Kurulu üyeleri tarafından vekadar idarî para cezası verilerilmektedir.
ceği düzenlenmiştir. Olay baHer idari kararda olduğu
zında, ihlalin niteliği, ağırlığı,
gibi, Rekabet Kurulunun kasüresi, hafifletici ve ağırlaştırarları da idari yargının denerıcı nedenler ile tekerrür hutimi altındadır.
susları değerlendirilerek
rekabet Kurulu tarafından
■ Rekabete aykırılık suçuceza takdir edilmektedir.
nun işlendiği nasıl belirlenir?
Rekabet suçlarına hangi ce■ Yük ve yolcu taşımacızalar nasıl verilir?
lığı açılarından önemli gör- Rekabet Kurumunda redüğünüz rekabet ihlallerine
kabet ihlallerine ilişkin inceilişkin başlıca şikâyetler ve
leme süreçleri şikâyet, ihbar,
ihlaller nelerdir?
kamu kurum ve kuruluşlarının
- Rekabet Kurumu olarak
başvuruları ya da resen başlageçmişte lojistik sektörüne
tılabilmektedir. Bunların arailişkin çeşitli soruşturmalar
sında özellikle şikâyet üzerine
yaptık, genel olarak teşebbüsbaşlatılan incelemeler çoğunler arasında ortak fiyat belirluğu teşkil etmektedir. Kuleme ile müşteri ve coğrafi
ruma ulaşan şikâyet
pazar paylaşımlarına rastlanbaşvuruları üzerine öncelikle
dığı görülmektedir. Son iki
bir ilk inceleme süreci yürü-

Dr. Faik Metin
Tiryaki
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GÜRSEL Turizm’den 75 milyon TL’lik
Mercedes Intouro yatırımı
GÜRSEL Turizm Taşımacılık
Servis Ticaret A.Ş tarafından
6 Ekim 2022 tarihinde
Kamuoyu Aydınlatma
Platformu (KAP)’a MercedesBenz Intouro otobüs
yatırımları ile ilgili açıklama
yapıldı.
ÜRSEL Turizm Taşımacılık Servis
Ticaret A.Ş tarafından yapılan açıklamada, şirketin faaliyetlerinde kullanılmak üzere Mercedes marka 25 adet
yeni otobüs alımı için anlaşma yapıldığı ve
toplam maliyeti 75 milyon TL civarında
olan araçlardan 2 adetinin teslim alındığı
belirtildi. Kalan 23 otobüsün ise yıl sonuna
kadar teslim alınmasının planlandığı belirtildi.
2 adet Mercedes-Benz Intouro otobüs
Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merkezi’nde 6 Ekim 2022 Perşembe günü düzenlenen törenle teslim edildi. Araçlar,
Gelecek Otomotiv Otobüs Satış Müdürü
Cüneyt Ergün tarafından GÜR-SEL Turizm Şirket Araçları Koordinatörü Umut
Demircan’a teslim edildi. ■

G

Umut
Demircan

Cüneyt
Ergün
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Dünyada üretilen tüm Mercedes-Benz ve Setra

Cumhur
Aral

otobüslerin yaz dönemi testleri Türkiye’de yapılıyor
Mercedes-Benz
Türk İstanbul
AR-GE
Merkezi’nde
yer alan Test
Bölümü,
Mercedes-Benz
ve Setra marka
otobüslerin yaz
testlerini
tamamladı.
ünyanın farklı bölgelerinde hizmet
verecek Mercedes-Benz Tourrider
ve Setra S 517 HD model araçlar, en
iyi performansı gösterebilmeleri için
Türkiye’nin farklı coğrafya ve iklim
koşullarında test ediliyor. Bu kapsamda
Doğu Akdeniz Bölgesi’nde 3 ay boyunca
gerçekleştirilen testlerde, Mercedes-Benz
Tourrider ve Setra S 517 HD model
otobüslerin 40 derecenin üzerindeki
sıcaklıklarda performansları test edildi. Bu
sürede 300'ün üzerinde sürüş testine giren
otobüsler toplam 164.000 kilometre yol
yaptı.
Kuzey Amerika pazarına özel olarak
geliştirilen Mercedes-Benz Tourrider yeni
motoru ile test edildi. Daimler Truck
bünyesinde bir otobüs üzerinde gerçek
şartlarda ilk defa test edilen motor,
Mercedes-Benz yıldızına sahip bir
otobüsün kalitesine uygun yüksek
performans sergiledi.

cumhuraral@gmail.com

Test Bölümü ekibi, IAA Ticari Araç
Fuarı’nda dünya prömiyeri gerçekleştirilen
Yeni Setra S 517 HD aracının yaz dönemi
testlerini de gerçekleştirdi. Otobüsler

640.000 kilometrenin üzerinde yol yaptıkları
yaz testlerinde; otoban, şehir içi ve ara yollar
gibi çeşitli yol tiplerinde, en sert rampalarda
ve yoğun trafikte kullanıldı.
Farklı test senaryoları ile tüm sınırları
zorlanan her araçtan, üzerindeki sayısız
sensör aracılığı ile özel ölçüm sistemleri
kullanılarak gerçek zamanlı bilgiler
toplanıyor ve değerlendiriliyor. Ayrıca,
önceden belirlenmiş periyotlarda tüm alt
sistemlerde yapılan fiziki kontroller ve
çeşitli ölçümler ile aracın olası sorunlara
karşı kontrolü gerçekleştiriliyor. Böylece,
daha test aşamasındayken araçla ilgili
gerekli geliştirme ve iyileştirme
kapsamlarının belirlenmesi ve
uygulanmasına olanak sağlanıyor. ■

Ses Çıkarmayan
Bizden Değildir!
Korkut
Akın

erler ki, “Türk gibi başla, İngiİki federasyona
liz gibi bitir”. Heyecanlı oldubağlı otobüsçü derğumuz ve bir an önce sonuca
nekleri faaliyette ama
ulaşmak istediğimiz için olsa gerek;
bu, sektörün yararına
hemen işe koyuluruz hem de önünü
işlemiyor. Bir şey yapardını düşünmeden. Oysa İngiliz
maları gerekmiyor:
korkutakin@gmail.com
sorar soruşturur, kârını zararını tartar,
“Sorunlarımızı giderin,
işi ve yolunu planlar sakince tamamyoksa yapacağımızı
lar. Baştan planlamadığımız için önübiliriz” gibisinden diş
müze çıkan her engelde sil baştan yapar, geriye
gösterseler, en azından siyasilerin gündemine
döner ve daha çok zaman kaybederiz. “Vakit na- gelir konular ve kamuoyunun ilgisini çeker. Bırakittir” sözümüzü böylelikle hiç anlamadığımızı
kın her şeyi, talepler küçük bir pano ile otobüse
gösteririz. Söz bizim olmasına bizim de, işe yara- asılsa, arka pencereye yapıştırılsa doğudan batıya,
madıktan sonra…
kuzeyden güneye, büyük şehirlerden kırsal alana
Ülkemizin en acil sorununun ekonomi oldudek herkese meramımızı anlatabiliriz.
ğunu herkes biliyor. Ekonomik yapı düzelmedikçe
İşte, ben de öyle söylüyorum: Ağlamayan bene işsizlik son bulur ne pahalılık ne de kargaşa.
beğe meme vermezler! ■
Peki, ne yapmak gerekir? Çok kolay. Seçim yaklaştıkça siyasi partilerden talepler artıyor. EYT,
ADO mağdurları, KHK mağdurları, asgari ücretliler, emekliler… hatta öğrenciler, stajyerler de tawww.tasimadunyasi.com
leplerini sıralıyor. “Bizim hakkımızı vermezseniz,
mağduriyetimizi gidermezseniz, size oy vermefacebook.com/tasimadunyasi
twitter.com/tasimadunyasi
yiz.” İktidar ya da iktidar adayı muhalefet o talepleri dikkate almak zorunda hissediyor
Taşıma Dünyası Gazetesi
kendisini. Değilse oy gelmeyecek ve sandalye kaYerel Süreli Haftalık Gazete
yacak ayaklarının altından.
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Ülkemizin ekonomisini ayakta tuttuğunu iddia
Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Barış Can BAŞKAN
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ettiğimiz karayoluyla yolcu taşımacılığı sektörü
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edilemez.
bilmiyor, buna bağlı olarak da alabildiğine gereksiz konularda bürokratik engeller çıkarıyorlar.
İZMİR BÖLGE SORUMLUSU Cumhur ARAL
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ilim adamlarından bazıları
toplumların gelişmesini coğrafi nedenlere bağlıyorlar.
İklim, ırk gibi özellikler nedeniyle
bazı toplumların ilerlediklerini, bazılarının geri kaldığını söylerler.
Bu teori doğru olsaydı, İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonra Batı ve
Doğu Almanya’nın ilerlemesinin de
aynı olması beklenirdi. Oysa genetik
ve coğrafi olarak birbirleriyle tıpa tıp
aynı özelliklere sahip bu iki toplum,
ayrıldıktan 45 yıl sonra birbirleriyle
kıyaslanmayacak kadar farklı seviyelerde oldular.
Batı Almanya dünyanın en ileri
ülkelerinden biri iken, Doğu Almanya eğitim ve sağlık alanları dışında vatandaşlarına kayda değer bir
ekonomik refah sağlayamadı.
Gelişmiş ve geri kalmış toplumlar arasında farkları din, dil, ırk, coğrafya gibi etmenler değil, sahip
oldukları zihniyet ve bu zihniyetin
hayata geçirdiği çok önemli bazı uygulamalar belirler. Batı toplumlarının ilerlemesi altı özellikle açıklanır.
Bu özelliklerin hepsinin bir arada
var olması, toplumun uygar olmasını
sağlarken, birinin bile eksik olması,
o toplumun medeniyetten uzaklaşmasına yeterlidir.

B
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Yeni Setra S 517 HD’nin yaz
dönemi testleri de gerçekleştirildi

GELİŞME
ŞARTI
Hukukun üstünlüğü ve
mülkiyet hakları

Batı toplumları sadece hukukun üstünlüğünü korumakla kalmayıp, mülkiyet haklarını da
korudular. Daha çok çalışan, daha
çok mal ve mülk sahibi oldu. Bu
sahiplik yasalarla güvence altına
alındı. Avrupa ve Amerika Birleşik
Devletleri, sadece taşınmazları
değil, fikri ve sınai hakları da yasalarla korudu. İnsanlar servet sahibi olmak için daha çok çalıştılar
ve bu motivasyon Batı toplumlarının ilerlemesini sağladı.
Osmanlı toplumunda ise mülkiyet İmparatorluğa aitti. İnsanların daha çok çalışması ve
biriktirmesi için bir neden yoktu.
Osmanlı İmparatorluğu’nun tarih
sahnesinden çekildiği yıllarda, 20.
Yüzyılın başlarında, bu sefer tamamen başka bir mantıkla, Sovyetler Birliği de sosyalist felsefenin
gereği olarak vatandaşlarına mülkiyet hakkı vermedi. Sovyetler Birliği, halklarını çok iyi eğitmiş olsa
da onlara çok iyi sağlık imkânı
sağlamış olsa da, kurulmasından
dağılmasına kadar geçen yetmiş
yıllık sürede, Batı’nın çok gerisine
düştü ve sosyalist kalkınma modeİyi olanın kazandığı
lini terk etmek zorunda kaldı.
Batı toplumları tıbbı geliştirip,
Bireylerin ve şirketlerin adil bir
tıbbın
bütün nimetlerinden yararşekilde yarışmasını sağlayan kurallar
landılar. Hem ortalama insan ömkoyarak “iyi olanın kazandığı” ortamlar yaratan toplumlar ilerler. Bir rünü hem de hayat kalitesini
toplum, yarışma ortamını kaldırıp ül- artırdılar. Sağlıklı ve uzun ömürlü
bir toplum sayesinde bilgi birikimkeyi yönetenlere yakın olanları teşvik ederse, toplum geriler ve fakirlik lerini kendilerinden sonraki kuşaklara aktarabildiler. Modern tıp
hâkim olur. Bir toplumda yarışma
kültürünün yerleşmesi, en iyi olanın sayesinde, salgın hastalıklara karşı
mücadele edebildiler. İnsanların
kazanacağına herkesin inanması, o
toplumun ilerlemesini sağlar. Serbest maddi refahı kadar, bedensel ve
yarışma ve serbest rekabet ortamı, o ruhsal sağlıklarını da güvence alülkenin hem gelişmesini hem de ül- tına aldılar.
kenin kaynaklarını bireylere en adaSerbest piyasa sistemi
letli dağılmasını sağlar. Bizde ve
genel olarak Orta Doğu’da, iyi olanHer bireye sayısız seçenek
dan çok, yönetenlere yakın olan ka- sunan serbest piyasa sistemi, ekozanır. Ama sonuçta kazanan bir
nominin ve finansal araçların geavuç insan olur ve refah topluma ya- lişmesini sağladı. Tüketime dayalı
yılamaz.
hayat tarzı, Batı uygarlığının hem
Matbaanın icadından 18.yüzyıitici gücü hem de simgesi oldu.
lın sonuna kadar süren aydınlanma
İnsanlar daha çok tüketmek için
çağında batı toplumları, matematik, daha çok kazanmak zorunda kalfizik, kimya, biyoloji ve astronomide dılar; daha çok kazanmak için
büyük ilerlemeler kaydettiler. Aynı
daha çok çalıştılar. Bu düzen, ekodönemde Osmanlı İmparatorluğu’na nominin büyümesini ve toplumsal
matbaa, 50 sene sonra geldi. Bilim- refahın artmasını sağladı.
sel devrimleri ıskalamak önce OsGelişmiş toplumları diğerlerinmanlı’ya sonra da devamı olan
den ayıran en önemli özelliklerTürkiye’ye çok büyük kayıplar yaden birisi, çalışma kültürü ve iş
şattı. Batı, aydınlanma çağıyla başla- ahlakıdır. Batı toplumları, daha
yan dönemde akılcılığı yüceltirken
çok çalışanı, daha çok üreteni,
bizim gibi toplumlar akılcılıktan
daha iyi performans göstereni yüuzak ve medeniyetin gerisinde kaldı. celtti. Yönetici ile en iyi ilişki
içinde olanı değil, işini en doğru,
Geri kalmış toplumlar
en iyi yapanı yükseltti. Esnafından
Batı toplumları kanun ve kurallar memuruna, patronundan işçisine
koyup bunlara istisnasız herkesin uy- kadar batı toplumlarında her çalışan, işini daha iyi yaptığı ölçüde
masını sağladıkları için ilerlediler.
kazandı. Bu anlayış sayesinde batı
Geri kalmış toplumlarda ise imtiyazlı olanlar, rütbesi olanlar, iktidara toplumlarının ekonomileri gelişti
ve dünyanın en büyük ekonomiyakın olanlar kanunlar önünde eşit
leri oldu. Bir toplumun gelişmesi,
değil, üstün oldular. Geri kalmış
ancak çalışma arzusu duyan, işini
toplumlarda, polis ve mahkemeler,
iyi yapan, işinin hakkını veren,
insanların sosyal statülerine göre
farklı davrandı; bu toplumlar adaleti üretken insanlarla mümkün olur.
Çalışmadan refah içinde bir hayat
bir türlü tesis edemediler.
yaşamak mümkün değildir.
Geri kalmış ülkelerde kurallar,
Batı medeniyetleri seviyesine
yönetmelikler hatta kanunlar adamına göre uygulanır. “Muz Cumhu- yükselmek, sadece batılı gibi yaşamaktan ibaret değildir. Bir topriyeti” sadece güney Amerika’da
lum batılı gibi giyinir, batılı gibi
değil, bütün geri kalmış toplumlar
yaşar, batılı gibi tüketirse o topluiçin kullanılır. Haklı olanın değil
güçlü olanın kazanması, medeniyet mun medeni bir toplum olmaz.
Keşke sadece tüketmek ve baprojesinin tam tersidir; antitezidir.
tılı
bir
hayat tarzını benimsemekle
Adaleti ortadan kaldırmak, adaleti
adamına göre tesis etmek, bir toplu- medeni bir toplum seviyesine
mun dengesini bozan en önemli un- ulaşmak mümkün olsaydı.
Ülkemizde bu günlerde gelişsurdur. Hukukun üstünlüğünün
hâkim olmadığı, adaletin sağlanma- mek için elzem olan bu kurallar
sizce ne kadar uygulanıyor. ■
dığı toplumlar ilerleyemezler.
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BAŞSAĞLIĞI
Best Van Turizm Kurucusu ve
Yönetim Kurulu Başkanı
Aslan Bayram’ın değerli annesi ve
Genel Müdürü İrem Bayram’ın
sevgili babaannesi

LATİFE
BAYRAM’ın
vefatı, tarafımızdan derin üzüntü ile
karşılanmıştır.
Merhumeye Allah’tan rahmet,
sevenlerine, başsağlığı ve sabırlar dileriz.

www.maparman.com

info@maparman.com

YALÇIN ŞAHİN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

BAŞSAĞLIĞI

Best Van Turizm Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı
Aslan Bayram’ın değerli annesi ve
Genel Müdürü İrem Bayram’ın sevgili babaannesi

LATİFE BAYRAM’ın
vefatını üzülerek öğrendik.
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine
sabır ve başsağlığı dileriz.
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Ehliyet fiyatları
10 bin TL’yi bulacak

on günlerde
gündemde olan
ehliyet ücretlerinin
artacağı ile ilgili haberler
konusunda İzmir Sürücü
Kursları ve Eğitimcileri
Derneği Başkanı Tolga
Abacı açıklamalarda
bulundu. Abacı; kurs
ücretleri, sınav harçları ve
vergilerle ehliyet
ücretlerinin 10 bin TL’yi
bulabileceğini söyledi.

S

Tolga
Abacı

2022 Yılında Zarar Ettik

Sürücü Kurslarında Yeni Araç
Almak Artık Hayal

Yönetmeliklere göre her yılın kasım
ayında bir sonraki yılın maliyet
ücretlerinin açıklandığını belirten
Tolga Abacı, “2022 yılı için geçtiğimiz
yıl yaptığımız toplantı günü motorin
litre fiyatı 9,81 TL civarıdaydı. Ancak
2022 yılı içinde motorin litre fiyatı 25
TL’yi gördü. Neredeyse 3 kat arttı. 2021
yılı için asgari ücret 2.825,90 iken
5.500,35 TL oldu. Kısacası 2 kat bir artış
söz konusu. Kurumlarımızda en az 5
personel çalıştırılıyor. Bu şartlarda
2022 yılını geçirmeye çalıştık. Yıl içinde
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan
güncelleme talebinde bulunduk ama
kabul edilmedi” dedi.

Araç fiyatlarına dikkat çeken
Abacı,”En önemli yatırımımız araç ve
her kursta en az 3 tane bulunmak
zorunda. Vatandaşlarımızın yeni nesil
ve konforlu araçlarda eğitim görmesini
istiyoruz ama bu sanırım artık
mümkün olmayacak. Bu fiyatlarda araç
yenilememiz mümkün görünmüyor. 3
yıl sonra bugün yaptığımız bu açıklama
daha anlamlı olacak. Bu saydığımız
noktalardan dolayı 2023 yılı B sınıfı
kurs ücretlerinin iyimser bir tahminle
6.500 TL civarında olacağını, sınav
harçları ve vergilerle birlikte
vatandaşımıza 10 bin TL civarında
maliyeti olacağını” belirtti. ■
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BAŞSAĞLIĞI
Best Van Turizm Yönetim Kurulu Başkanı
Aslan Bayram’ın değerli annesi ve
Genel Müdürü İrem Bayram’ın
sevgili babaannesi

LATİFE
BAYRAM’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik.
Merhumeye Allah’tan rahmet,
ailesine, sevenlerine sabır ve
başsağlığı dileriz.

Bayraktarlar Merkon
Orta Anadolu Mot. Araç. Tic. ve San. A.Ş.
Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi

BAŞSAĞLIĞI
Best Van Turizm Yönetim Kurulu Başkanı
Aslan Bayram’ın değerli annesi ve
Genel Müdürü İrem Bayram’ın
sevgili babaannesi

BAŞSAĞLIĞI
Best Van Yönetim Kurulu Başkanı
Aslan Bayram’ın değerli annesi

LATİFE
BAYRAM’ın

LATİFE
BAYRAM’ın

vefatını üzüntü ile öğrenmiş
bulunmaktayız.
Merhumeye Allah’tan rahmet,
sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.

Kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.
Merhumeye Allah’tan rahmet,
kederli ailesine ve
tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

Kemal Soğancı
Yönetim Kurulu Başkanı

Tasıma 9 KASIM SEÇİMLERİ ÇOK ÖNEMLİ,
Dunyası
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İTO 22. Komite Grubu Meclis Üyesi ve İSTAB Başkanı Turgay Gül üyelerle çağrıda bulundu:

Gazetesi

info@tasimadunyasi.com

SEKTÖRE SAHİP ÇIKIN

İTO 22. Komite Grubu Meclis
Üyesi ve İSTAB Başkanı Turgay
Gül, 9 Kasım’da İstanbul Dünya
Ticaret Merkezi’nde yapılacak
komite seçimlerinin tüm sektör
için büyük önem taşıdığını
len yalnış görüşlerin düzeltilmesi gerekti- zaman sektör menfaatleridir. Biz organivurgulayarak, “Seçime yönelik
ğini ifade eden Turgay Gül, “Sahada esnaf zasyon tarafında iyi olmalıyız. Esnaf odası
mottomuz; Sektörümüz İçin Hep
temsilcileri tarafından yalnış görüşler dile sürekli olarak, “şirketler, yüzde 60, yüzde
80, hatta yüzde 100 komisyon alıyor” suçgetiriliyor. “İşte İTO toplantılarına katılıBirlikte” diyerek yola çıktık. Bu
laması yapıyor, Böyle bir komisyon neyorlar ve maaş alıyorlar” deniliyor. Bunseçim diğer seçimlerden daha
rede var? Böyle bir söylemle bütün
ları konuşmamız, doğruları aktarmamız
önemli. Şirketlerin hakimiyeti
şirketlerle veliler karşı karşıya getiriliyor.
gerekiyor. Bakın toplantı başına alınan
olarak düşünmeyin. Farklı
ücret 60 TL. İTO 22. Komite üyeleri mesai- Biz defalarca uyardık; “Bu doğru değil,
lerinin büyük bölümünü sektör adına ka- yok böyle bir durum” dedik” dedi.
düşüncelerin sistemin içinde
zanımlar sağlamaya yönelik çalışmalara
olması gerekiyor. Sadece esnaf
Bölgesel toplantılar ile
ayırıyor” dedi.
mantığı ile düşünen kişilerin
seçime hazırlık
sektörü yönetmesi hem onlara
Bizim kişilerle, kurumlarla
“İTO seçimlerinde her zaman düşünhem de sektörün tamamına zarar problemimiz yok
cemiz;
sektörün menfaatine çalışacak kiverir. 9 Kasım’daki seçimlerde
Sahada duydukları ve sosyal medyada şiler birarada olsun yönünde oldu”
bize değil, sektöre sahip çıkmanızı gördükleri kadarıyla esnaf odasının İTO
açıklamasını yapan Turgay Gül, “Seçime
bekliyoruz” dedi.
22. Komite seçimlerine yönelik bir liste çı- yönelik mottomuz; Sektörümüz İçin Hep
22. Komite Grubu 9 Kasım’da
yapılacak İTO seçimlerine yönelik çalışmalarına başladı. Bölgesel toplantılar şeklinde yürütülecek çalışmaların
ilki 10 Ekim 2022 Pazartesi günü Tuzla’da
gerçekleştirildi.

İTO

Yalnış bilgilerin düzeltilmesi
gerekiyor
Toplantıda İTO 22. Komite Üyesi ve
İSTAB Başkanı Turgay Gül bir konuşma
yaptı. Sahada esnaf tarafından dile getiri-

karma çabası içinde olduğunu belirten
Turgay Gül, “Biz hiçbir zaman esnaf odası
seçimlerine müdahil olmadık, olmayı da
düşünmedik, etik de değil. Bizim kişilerle,
kurumlarla problemimiz olmadı. Gelinen
noktada ticaret odası seçimlerinde şirketler ve bireysel taşımacılar olarak birer liste
çıkacak” dedi.

Esnaf olmadan olmaz
“Esnaf da bizim esnafımız. Esnaf olmadan bu iş yürümez” açıklamasında bulunan Turgay Gül, İSTAB’ın görüşü her

Birlikte” diyerek yola çıktık. Tek liste olması ve herkesin beklentilerini karşılayan
bir liste olması gerektiğine inanıyoruz.
Bölgesel toplantılar yaparak, birlikte konuşarak, doğruyu bulalım çabası içindeyiz. Bu açıdan 9 Kasım’daki seçimlerle
ilgili bölgesel toplantılarımız olacak. Bu
toplantının ardından Beylikdüzü, Avcılar,
Beşiktaş, Beykoz, Kartal, Maltepe, Ümraniye bölgesinde toplantılar gerçekleştireceğiz. Sahada çalışmalarımız devam
edecek. Burada şirketlerin büyüklüğü, küçüklüğü önemli değil.

Bizim birlikteliğimizi ortaya koymamız
gerekiyor. Sizleri temsil eden İSTAB grubu
olarak desteklerinizi bekliyoruz. Biz sahada sektörümüze fayda sağlamak için
çalışıyoruz. Dile getirmek istediğiniz konuları bize iletin lütfen. 9 Kasım’daki seçimlerde bize değil, sektöre sahip
çıkmanızı bekliyoruz. O gün oraya tek başına değil, oy kullanabilecek 3-4 arkadaşınızı daha getirin. Bu sektörde hizmet
veren bir kardeşiniz olarak rica ediyorum.
Bu seçim diğer seçimlerden daha önemli.
Şirketlerin hakimiyeti olarak düşünmeyin.
Farklı düşüncelerin sistemin içinde olması gerekiyor. Sadece esnaf mantığı ile
düşünen kişilerin sektörü yönetmesi hem
onlara zarar hem de sektörün tamamına
zarar verir. 9 Kasım günü seçimlerde desteğinizi bekliyoruz. Biz sektör için çalışıyoruz. İSTAB Grubu’nun listesine sahip
çıkın. İSTAB olarak sektörümüzün içindeki bütün paydaşlardan, üyelerden destek bekliyoruz. Bütün üyelerin aktif bir
şekilde bu sürecin içinde yer alması gerekiyor” dedi. ■

Toplantıya İTO 22. Komite Başkanı Köksal Yüzbaşıoğulları, Komite Başkan Yardımcısı Aziz
Baş, Komite Üyeleri Ahmet Karakış, Reyhan
Şeker, Alper Birant, İSTAB Yönetim Kurulu
Üyeleri ve çok sayıda firma sahibi katıldı.

