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HAZİRAN ayının orta-
larına geldik ve sezo-
na girdik sayılır. Sezo-

na girdik girmesine ama bu
sezonun tadı ne denli olur
onu bilemiyoruz. Çünkü
dünya olarak hala pandemi-
nin etkilerini yaşıyoruz.
Evet olumlu gelişmeler var.
Aşılama da ciddi yol katedil-
di. Bazı ülkelerden sevindiri-
ci haberler de geliyor. Bu yıl
ülkemizi ziyaret eden turist
sayısının geçen yıla oranla iyi
olacağı yönünde fikirler var.
Ama taşımacılık tarafında he-
nüz iyi haberler almış deği-
liz. Aksine biz taşımacılara
hala yarı kapasite zorunlulu-

ğu var. Bu zorunluluğun
Cumhurbaşkanımızın 1 Tem-
muz’da açıklayacağı yeni
normalleşme adımlarında
kaldırmasını istiyoruz.
1 Temmuz’dan sonra tekrar
eskisi gibi tam kapasite ile
yolcu taşımaya başlamak isti-
yoruz.  Zira önümüzde Kur-
ban Bayramı tatili var. 9 gün-
lük bir tatil bir de 15 Temmuz
ile bir bağlama
yapılırsa taşı-
macı için çifte
bayram olur.
Biz turizmcile-
rin bu sezonu
da elinden
alınmasın.

Mesaj

Sümer
Yığcı

Ekim Şurası
için
hazırlıklar
başladı
Mustafa Yıldırım 6’da

Üvey evlat
muamelesi
taşımacının
kaderi oldu
İbrahim Arttırdı 2’de 

7326 sayılı
vergi affı
kanunu
Sibel Yüce 6’da

Bu sezon artık taşımacının olmalı

Umutlar bir sürüyor bir sönüyor
2020 yaz sezonunu kaybeden otobüsçü,
tüm umutlarını bu sezona çevirmişti. An-
cak işler hiç de umulduğu gibi gitmedi.
Vaka sayılarındaki artıştan ötürü bir dizi
tedbirler alındı. Tedbirler kapsamında
otobüsçüye tekrar yüzde 50 kapasite ile
taşıma sınırı getirildi ve aile bireylerinin
yan yana seyahat edebilmesi yeniden
yasaklandı. Kademeli normalleşme ile
birlikte otobüsçünün tekrar tam kapasite
ile çalışması umut edilmişti ki umutlar
bir kez daha yok oldu. Yürekleri az da
olsa serinletecek bir haber geldi sonunda.
Aileler artık yan yana seyahat edebilecek.
Ama yüzde 50 sınırı ne zaman kalkacak!

Otobüsçü belirsizliğe itiliyor
“DÜĞÜNLERDE, kafelerde, restaurant-
larda, otellerde ve daha birçok alanda
insanlar içiçe olabiliyor da, otobüste ne-
den yan yana seyahat edemiyor” soru-
sunun cevabını henüz kimse bilmiyor.
Tıpkı bir bilmece gibi... Havayolunda,
demiryolunda hatta şehir içinde insanlar
yan yana, üst üste seyahat edebiliyor
ama şehirlerarası yolculukta yasak. Her
yer normalleşirken otobüsçünün nor-
malleşememesi akıllara durgunluk veriyor.
Geçen sezonu büyük zararla kapatan
karayolu yolcu taşımacılığı sektörü bu
yaz sezonunu da kaybederse toparlan-
ması çok zor bir yola sürüklenmiş olacak. 

Gelir yok gider çok...
HAKLI olarak 15 aydır bu duruma ver-
yansın eden otobüsçüler; “Bu yaz sezonu
da elimizden giderse çoğumuz kontak
kapatır duruma geleceğiz. Taşıma kap-
asitemiz yarıya düşürülüyor ama gider
kalemlerimiz yüzde yüz üzerinden alın-
maya devam ediyor. Göz göre göre kos-
koca sektörün yok olması mı bekleniyor!
Bizler onca insana istihdam sağlayan bir
sektörüz. Temmuz ayında açıklanacak
olan kademeli normalleşmede biz karayolu
yolcu taşımacılarının kapasite sınırının
kalkması gerek. Önümüzde 9 günlük bir
bayram tatili var. Biz taşımacılar bu bay-
ramı bayram havasında geçirmek istiyoruz.
Artık bu gidişe bir dur densin” dedi.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan tedbirler kapsamında nisan ayında getirilen tam kapanma
kararı ile birlikte, otobüsçü bir kez daha yüzde 50 doluluk şartına mahkum edilmiş, hatta aile bireylerinin
bile yana yana seyahat etmeleri yasaklanmıştı. Atılan adımlar sonucunda artık aile fertleri yana yana
seyahat edebilecek. Peki ya tam kapasite ile taşıma!... İşte bunun için gözler şimdi 1 Temmuz'da...

Gözler 1 Temmuz’da

KORONAVİRÜS pandemisi ile birlikte
pek çok ülke Türkiye için seyahat uyarısı
yayınlamıştı. Aşı da atılan adımlar sonrası
turizmin canlanacağı haberleri peş peşe
gelmeye başladı. 1 Temmuz itibari Tür-

kiye’ye seyahat yasağını kaldıracağını
açıklayan Almanya’dan sonra bir sevin-
dirici haberde Rusya’dan geldi.  Rusya’nın
önümüzdeki günlerde Türkiye’ye olan
seyahat yasağını kaldıracağı belirtildi. 

Türkiye genelindeki milyonlarca ticari araç sürücü için
zorunlu hale getirilen psikoteknik test için tanınan süre geç-
tiğimiz yıl 31 Aralık'tan son kez uzatılmıştı. İnsan unsurundan
kaynaklı olarak meydana gelen trafik kazalarını en aza dü-

şürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza, hız
kontrolü ve saldırganlık gibi durumlarda davranış ve tepkilerini
ölçmek için uygulanılan psikoteknik testi, 30 Haziran'dan
itibaren ticari araç sürücülerine mecburi hale geliyor.

İMAMOĞLU’NDAN EMNİYET TERMİNALİNE ZİYARET

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde  Aksaray ve La-
leli’nin can damarı Emniyet Terminalini ziyaret
etti. Belediye yetkilileri ile Terminali gezen İma-
moğlu’na Terminal Müdürü Nazan Mungan eşlik
etti. Mungan’dan Terminal hakkında detaylı
bilgiler alan Başkan İmamoğlu; ‘Görevimiz İstanbul
halkına en iyi hizmeti vermek. İstanbul’un göbe-

ğinde ve ülkemize milyarlarca dolarlık döviz
girdisi sağlayan İstanbul Laleli Uluslararası Yolcu
ve Kargo Transfer Merkezi olan Emniyet Termi-
nali’ni de birebir yerinde incelemek istedik.
Düzenli ve tertipli işleyen bir terminal. Tüm so-
rularımıza yetkililerden cevabımızı aldık. İşlerini
bu denli özenli yaptıkları için terminal yetkililerini
tebrik ediyorum’ diye konuştu.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, seferden gelen kap-
tanların hem dinlenmesi hemde kişisel ihtiyaçlarını gi-
derebilmesi için otogarın alt tarafında bir ‘Kaptan Köşk’ü
inşa etti. Fikri güzel, hizmeti iyi bulan kaptanlar burada

verilen hizmetin ücretsiz olmasını talep ediyor. Yaşanan
sıkıntılardan ötürü para kazanamadıklarını belirten kap-
tanlar; ‘Bizler zaten birşey kazanmıyoruz. Dinlenme
yerleri biz kaptanlara ücretsiz olması gerekli’ dedi.

Psikoteknik belgesi zorunluluğu 30 Haziran'da başlıyor

Kaptan Köşk’ü hizmetleri ücretsiz olmalı...
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Best Van’ın
yeni değerlisi ‘ZÜMRÜT’
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Almanya’dan sonra Rusya’dan
da sevindirici haber geldi...
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1- Hayat bir tecrübe
2- Her tecrübe zarar

3 - Her zarar sermaye
4- Yine de hayat mücadeledir
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Üvey evlat
muamelesi
taşımacının
kaderi oldu

SEZONA sayılı günler kaldı.
Ancak şehirlerarası taşımacı
tam kapanma ile birlikte tekrar

yüzde 50 doluluk ile taşımaya
mahkum edildi.
Taşımacının kaderidir üvey evlat
muamalesi görmek... Yıllardır de-
ğişmeyen gerçektir aslında bu. Her
zorlukta kendi çaresini üretmekte
yalnız bırakılmıştır otobüsçü. Yıllar
önce de diğer taşıma modlarına
türlü türlü iyileştirmeler yapılır,
otobüsçü kaderine terk edilirdi. Yıl
oldu 2021 ve durum yine değişme-
di. Taşımacı pandeminin yarattığı
sıkıntıları iliklerine kadar hissedi-
yor ancak devlet tarafından yine
beklediği desteği göremiyor.
Aksine daha çok zorluklarla boğu-
şuyor. Akıl alır gibi değil...
Havayolu, demiryolu tam kapasite
ile yolcu taşıyabiliyor. Ki uçaklar-
daki alan otobüsten daha basık ve
3 koltuk yan yana olmasına rağ-
men... Ama karayolu yolcu taşıma-
cısı otobüslerinin neredeyse tama-
mı 2+1 olmasına ve koltuk mesafe-
sinin rahat olmasına rağmen kap-
asite sınırlamasına mahkum edili-
yor. Nedeni tartışıldığında ise
uçaklardaki havalandırma sistem-
lerinin farklı olduğu dillendiriliyor.
Eğer olay havalandırma sistemi ise
o halde bunu otobüsüne taktırması
için taşımacıya dayatma yapılsın.
Tıpkı yüzde 50 sınırlaması gibi...
Tüm otobüslere bu sistem dahil
edilsin ve artık otobüsçü bir nefes
alsın. 2020 yılı sezonunu zararla
kapatan otobüsçü bu sezonu da
zararla kapatırsa, toparlanması çok
zor olacak. Hatta toparlanmayı bı-
rakın çok sayıda kayıplar bile yaşa-
nacak.  

İbrahim ARTTIRDI

MÜŞTERİ memnuniyeti ve
konforunu ön plan tutan
Esadaş Turizm, sezon ha-

zırlıklarına başladı. Firma 2+2 olan
otobüslerini 2+1'e dönüştürmek ve
yenilemek için düğmeye bastı. Şirket,
dönüşümün en çok tercih edilen
adreslerinden İnova Otomotiv'i Bur-
sa'daki lokasyonunda ziyaret ederek
ilk olarak 7 toplamda ise 20 oto-
büslük dönüşüm ve yenileme an-
laşma yaptı. Otobüsler İnova Oto-
motiv'in yeni koltuğu AGILE 5510
modeli ile donatılacak.
Rahat ve konforlu bir yolculuk için

araçlarını 2+1'e dönüştürdüklerini
belirten Esadaş Turizm Yönetim
Kurulu Üyesi Haluk Şenpolat; 'Şartlar
ne olursa olsun işimiz hizmet sektörü
olduğundan her daim kaliteli ve
konforlu hizmet vermek durumun-
dayız. Bu nedenle yolculukların
daha konforlu olması için araçlarımzı
2+2'den 2+1'e dönüştürmeye karar
verdik. Bu bağlamda da sektörün
güvenilir ve kaliteli iş ortağı olan
İnova Otomotiv ile çalışma kararı
aldık. Gerek misafirperverliği gerekse
de kaliteli iş anlayışı için İnova Oto-
motiv Yönetim Kurulu Başkanı Zül-

ker Kavalcı'ya teşekkürlerimi sunu-
yorum' dedi.  
İnova Otomotiv Yönetim Kurulu
Başkanı Zülker Kavalcı ise; 'Öncelikle
değişim ve dönüşümde bizi tercih
ettikleri ve ziyaretleri için Haluk
beye teşekkürlerimi sunmak istiyo-
rum. Tercihin arkasında kalite, kon-
for, sağlamlık ve güven var. Bu il-
kelerimizden asla taviz vermeyecek,
bu alandaki pazar liderliğimizi ko-
ruyacağız. 2+1'e dönüştürülecek
olan otobüsleri yeni koltuğumuz
AGILE 5510 ile donatacağız' diye
konuştu. 

Global koltuk üreticimiz İnova Otomotiv adından söz ettirmeye hız kesmeden devam ediyor.
Şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektörünün değişim ve dönüşümdeki güvenilir adresi olan
İnova, Esadaş Turizm'in ilk etapta 7 toplamda 20 adet aracını 2+2'den 2+1'e dönüştürecek...

INOVA Otomotiv’i ziyaret edenler arasında; Esa-
daş Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Şenpolat,
Genel Müdür Musa Şenay ve Mengerler Otobüs
Satış Müdürü Hüseyin Tilki yer aldı.

Koltuk dönüşümünün en çok
tercih edilen adresi: INOVA





Yolcu konforu ve memnuniyetini her daim
ön plan tutan Best Van, 15 adet Travego
yatırımı yaparak, filosunu gençleştirmeye
devam ediyor. Araç parkındaki 85 adet oto-
büs sayısını koruyan firma, her yıl değerli
taşlardan ilham alınarak tasarlanan bir oto-
büsünü bu kez 'Zümrüt'ten yana kullandı

PANDEMİNİN yarattığı sıkıntılı sürece
rağmen araç parkını yenilemeyi ara-
lıksız sürdüren Best Van, son olarak

15 adet Travego ile filosunu gençleştirdi.
Best Van, daha önce Siyah İnci, Gümüş Ay,
Altın Yıldız ve Yakut adını verdiği otobüs
filosuna ‘ZÜMRÜT’ rengine boyanan bir
otobüsü de dahil etti. 15 adet sipariş edilen
edilen otobüslerden özel tasarım olan Zümrüt,
geniş katılımlı bir lansman ile sektör men-
suplarına ve basına tanıtıldı.

Yoğun katılım
Lansman törenine Best Van Yönetim Kurulu
Başkanı Arslan Bayram, Best Van CEO’su
İrem Bayram ve firma yetkililerinin yanı
sıra, TOF Başkanı Mustafa Yıldırım, Başkan
Yardımcısı Tahsin Yücefer, Mercedes-Benz
Türk Finansal Hizmetler Satış Pazarlama
Direktörü Uğur Erdinç, Finansal Hizmetler
Satış Koordinatörü Kemal Üşenmez, Satış
Sonrası Hizmetler Filo Koordinatörü Hüseyin
Helvacı, Gelecek Otomotiv Yönetim Kurulu
Üyeleri Sabri Şaran ve Özgür Acar, Mengerler
Genel Müdürü Güven Onan ve Otobüs

Satış Müdürü Hüseyin Tilki, Setcom Yazılım
Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Kaya ve
Pazarlama Müdürü Ergün Elgaz, Koluman
Otobüs Satış Müdürleri Fevzi Kaplan ve
Şafak Şimşek, UHS Sigorta Yönetim Kurulu
Başkanı Ümit Hoşdil katıldı. 

Motivasyonumuz
yolcularımız
Best Van CEO’su İrem Bayram lansman tö-
reninde yaptığı konuşmada, “'Türkiye’nin
en genç filosuna ve en mutlu yolcularına
sahip olmak' misyonuyla 1989 yılında Van
ve Bitlis merkezli olarak çıktığımız bu yolda,
geldiğimiz noktada, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu’nun en çok tercih edilen otobüs
firması olmanın, haklı gururunu yaşıyoruz.
Tahmin edersiniz ki içerisinde bulunduğumuz
bu zorlu süreçte, 2021 yılı için planlamış ol-
duğumuz 15 adet Mercedes-Benz Travego
yatırımını yapmak kolay bir karar değildi.
En büyük motivasyonumuz, ülkemiz turiz-
mine olan güvenimiz, genç nüfusumuz ve
gülümsemelerini bizden eksik etmeyen yol-
cularımız oldu” dedi. 

TÜRKİYE’nin şehirlerarası otobüs pazarının
lideri olan Mercedes-Benz Türk, pandemi
sürecinde alınan önlemlere destek vermek

ve geliştirilen yeni aktif filtre donanımlarına
dikkat çekmek amacıyla; İstanbul ve Ankara’daki
otogarlarda, otobüs firmaları ve yolculara özel
aktiviteler gerçekleştirdi. Mercedes-Benz ve Setra
markalı otobüs sahibi olan firmalara oto kokusu
ve maske hediye edilen aktivitede aynı zamanda
markanın en son bakım/onarım kampanyaları
ve aktif filtre donanımlarıyla ilgili bilgilendirme
broşürleri dağıtıldı. Aktivite kapsamında otobüs
yolcuları da unutulmadı. Otobüs seyahatlerinde
güvenle yolculuk etmek isteyenlere antiseptik
mendil ve Mercedes-Benz logolu özel maskelerden
oluşan hijyen kiti hediye edildi. Yolcular antiseptik
mendilin üzerinde yer alan QR kodunu okut-
tuklarında Mercedes-Benz’in internet sitesinde
yer alan yeni aktif filtre donanımları hakkındaki
bilgilendirme kısmına kolaylıkla ulaşabiliyor.
Yolculara aynı zamanda “Otobüslerimizde Temiz
Hava ile Güvendesiniz” başlıklı, Mercedes-Benz’in
geliştirdiği “Antiviral Filtre” ve “Temiz Hava Ya-
zılımı” hakkındaki bilgilendirme broşürleri dağı-
tıldı. Bu broşürlerde yolcuların, aktif filtre dona-
nımına sahip olan araçları nasıl tespit edebilecekleri
ve bilet alırken yazıhane personelinden bu

türdeki araçları nasıl öğrenebileceklerine dair
bilgilendirmeler gerçekleştirildi.  Mercedes oto-
büslerde, Covid-19 salgınına karşı yeni antiviral
etkili yüksek performanslı partikül filtreleri standart
olarak sunulurken, yeni iklimlendirme sistemi
de opsiyonel olarak sunuluyor. Yeni iklimlendirme
sistemi sayesinde otobüslerin içindeki hava, her
iki dakikada bir tamamen değiştirilebiliyor. Yeni
donanımlar, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs
AR-GE Merkezi’nin Almanya’daki ekipler ile
ortak çalışması sonucunda geliştirildi. Yolcu oto-
büsü klima kontrolü için yazılım güncellemeleri
mevcut olup, temiz hava oranı bu sayede daha
da artırılabiliyor. Klimanın bu ek temiz hava
içeriği, sürücüler ve yolcular için enfeksiyon
riskini kanıtlanabilir şekilde azaltıyor. 

Mersedes'ten antiviral destek!
MERCEDES-Benz Finansal

Hizmetler’in sağladığı avan-
tajlı kredi imkânları ve çok

yıllık kasko desteğiyle filosunu gen-
çleştiren Erensoy Turizm, bünye-
sindeki araç sayısını artırdı. İstanbul,
Tekirdağ, Kocaeli, Gaziantep, Adana
ve Isparta illerinde, şehiriçi yolcu
taşımacılığı, şehirlerarası tur ve gezi
organizasyonları, özel transfer hiz-
metleri alanlarında faaliyet gösteren
Erensoy Turizm, ilk kez Mercedes-
Benz yıldızlı araçları filosuna ekledi.
Erensoy Turizm, 2021 yılında ger-
çekleştirdiği toplamda 12 adetlik
Mercedes-Benz Sprinter minibüs alı-
mının son 5 adedi ile filosundaki
araç sayısını artırmış oldu. 

Satış Gülsoy Otomotiv'den...

Mercedes-Benz Bayii Gülsoy Oto-
motiv’in satışını gerçekleştirdiği araç-
ların teslimat töreni, Kurtköy lokas-
yonunda gerçekleştirildi. Teslimat
töreninde, Mercedes-Benz Otomotiv
Hafif Ticari Araçlar Filo Satış Koor-
dinatörü Cihangir Eradagör, Gülsoy

Otomotiv İstanbul
Anadolu Şube Genel
Müdürü Serkan Açar,
Gülsoy Otomotiv Flor-
ya Hafif Ticari Araçlar
Satış Müdürü Ebru
Taşkın Kocagil ve
Gülsoy Otomotiv İs-
tanbul Anadolu Şube
Hafif Ticari Araçlar
Satış Müdürü Sercan
Bal; araçları Erensoy
Turizm Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet
Polat ve Erensoy Tu-
rizm Genel Koordi-
natörü İsmail Ahmet
Polat’a teslim etti.

İşbirliğine imza...

Mercedes ile uzun yıllar sürecek bir
işbirliğine imza attıklarını belirten
Erensoy Turizm Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Polat; “Taşımacılık
sektöründe köklü bir değişimin ol-
ması gerektiğine inanarak, çağın ge-
reksinim duyduğu kıstasları da göz

önüne alarak yepyeni bir hizmet
anlayışıyla sektöre adım attık. Bu
doğrultuda araç filomuza ilk kez
Mercedes-Benz yıldızlı araçları kattık.
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in
sunduğu avantajlı kredi ve kasko
imkanları sayesinde 12 adet Sprinter
minibüsümüzün 9’unu Gülsoy Oto-
motiv’den bünyemize katmaktan
dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi. 

Erensoy Turizm filosunu ilk
kez Yıldız araçlar ile donattı

Erensoy Turizm, Mercedes-Benz'e sipariş ettiği 12 adet Sp-
rinter minibüsün son 5  adedini de teslim aldı. Firma, böylece
hem araç sayısını artırdı hem de filosuna yeni bir marka ekledi

Altur, filosuna 4 adet Tourismo daha
ALTUR, filosunu yıldız

otobüslerle güçlendir-
meye devam ediyor.

Firma Mercedes-Benz Türk
Bayii Hassoy Motorlu Vasıta-
lara siparişini verdiği 15 adet
Tourismo’nun 4 adedini teslim

aldı. Araçlar Hassoy Otobüs
Satışı Müdürü Cenk Soydan
tarafından Altur Operasyon
yetkilisi Yusuf Yazıcı’ya teslim
edildi. 15 adetlik siparişin 9
adedini teslim ettiklerini be-
lirten Hassoy Otobüs Satışı

Müdürü Cenk Soydan; ‘Kalan
6 adet otobüsün teslimatını
önümüzdeki günlerde tamam-
layacağız. Bizi tercih ettikleri
için Altur’a teşekkür ediyor,
araçların hayırlı uğurlu olma-
sını diliyorum’ dedi. 
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7326 Sayılı
Vergi Affı Kanunu
Sayın Okurlar; 
9 Haziran 2021 Çarşamba tarihli Resmi

Gazete ile yayımlanan 7326 sayılı kanun
ile yürürlüğe girdi.

30.04.2021 tarihine kadar (bu tarih
dahil) önceki dönemlere ait; 
1593 Sayılı Hıfsısıha Kanunu,
4207 sayılı Tütün Ürün. Zararlarını Ön-
leme Kanunu,
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ka-
nunu kapsamında verilen idari para
cezaları ile adli para cezalrı haricinde
diğer kamu borçları için yapılandırma
kapsamındadır.

30.04.2021 tarihine kadar (Bu tarih
dahil) ödenmemiş vergi ve borçların
gecikme faizi ve zamlarında Yİ-ÜFE
oranı uygulanacaktır.

Peşin Ödemelerde; Yİ-ÜFE tutarından
% 90 oranında indirim sağlanmaktadır.

Trafik Para Cezaları ve diğer idari
Para Cezaları asıllarından % 25 Oranında
indirim sağlamaktadır.

Matrah ve Vergi Artırımında bulunan
mükelleflerin Vergi İncelemesinden muaf
tutulması sağlanmıştır.

Borçlar peşin veya taksitle ödenebi-
lecektir. Peşin Ödemelerde ilk Taksit
30 Eylül 2021’dir.

Peşin veya ilk iki taksit süresinde ta-
mamı ödenmesi halinde herhangi bir
fark kat sayı uygulanmayacaktır.

7256 Sayılı kanunla yapılandırma ya-
pan mükellefler bu kanundan yararla-
nabilirler.

Ödedikleri
Taksitler için
7256 yapılan-
dırması ge-
çerli olup, sa-
dece katsayı
uygu lan ı r .
Kalan Borç-
ları için 7326
sayılı kanun-
daki Katsayı-
lar uygulanır.

7256 sayılı
yasadan fay-
dalanamayan
mükellefler
için tekrar bir
imkan doğ-
muş oldu.

Sibel YÜCE
sibel.yuce@hotmail.com.tr            

Kale Seyahat, Mercedes-Benz Türk'ten aldığı 15 adet otobüs ile filosunu
güçlendirdi. Otobüslerin 9 adedi Tourismo 16 2+1, 6 adedi ise Tourismo 16 2+2...

Kale Seyahat, 2021 yılında filosuna 15 adet daha Tourismo eklemeyi planlıyor

KALE SEYAHAT'e
15 adet Tourismo

ŞEHiRLERARASI yolcu taşıma-
cılığı faaliyetlerini 1975'ten beri
aralıksız olarak sürdüren, Tür-

kiye’nin en köklü yolcu
taşımacılık  şirketlerinden Kale Se-
yahat, teslim aldığı 9 adet Tourismo
16 2+1 ve 6 adet Tourismo 16 2+2
ile filosunu güçlendirdi. Kale Seyahat,
özmal yatırımları ile Trakya’yı Ege,
Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Kara-
deniz bölgelerine bağlayan en büyük
firma olma özelliği ile ön plana çı-
kıyor. Farklı Mercedes-Benz Türk
Yetkili Bayileri aracılığıyla yapılan
satışların ardından Mercedes-Benz
Türk Genel Müdürlük Kampüsü’nde
düzenlenen törende, Kale Seyahat
yeni donanımlar ve aktif filtre yazı-
lımı ile donatılmış 9 adedi Tourismo
16 2+1 ve 6 adedi Tourismo 16
2+2olmak üzere toplam 15 yeni
aracını yetkililerden teslim aldı.

'Hedef daha ileriye'
Mercedes-Benz Türk A.Ş yetkililerine,
sunmuş oldukları desteklerden do-
layı şükran kaldıklarını belirten Kale

Seyahat Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal Ali Rıza Çelebi, “Yeni nesil
Mercedes-Benz otobüsleri, Kale Se-
yahat olarak ilk günden bu yana
aktif bir şekilde firmamızda kulla-
nıyoruz. Yeni aldığımız 15 adet
yeni nesil Powershift şanzımana sa-
hip Tourismo 16 otobüslerimizin
sürüş konforu, yakıt ekonomisi,
yolcu ve araç güvenliği özellikle-
rinden memnun kaldık. Mercedes-
Benz Türk A.Ş ile devam eden iş
birliğimiz neticesinde çok memnun
olduğumuz Powershift şanzımana
sahip otobüslerin yenilerini de özmal
güçlü filomuza katma yönünde
karar aldık. Yeni otobüsleri tercih
etmemizdeki bir diğer önemli sebep
de yeni iklimlendirme sistemi sa-
yesinde otobüslerin içindeki havanın,
her iki dakikada bir tamamen de-
ğiştirilebiliyor olması. Pandeminin
etkisini azaltması ve devamında dü-
zelmesini ümit ettiğimiz işlerimizin
de yoluna girmesiyle alım hedefimizi
daha da ileri taşımanın düşünce-
sindeyiz” dedi.

Kurucu: Ali Galip VURAL
‹mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yaz› ‹flleri Md: Ferhat KUŞ

Yayın Türü: Yerel-Süreli

Genel Yayın Yönetmeni: Aynur KUŞ
İstihbarat Servisi: Enes AVCI

İL TEMSİLCİLİKLERİ
Ankara: FEVZİ ÖZTÜRK (0532) 631 94 94
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YAZ tatili başladı... Okullar henüz kapanmadı
ama yine de insanlarda bir sosyal patlama
oldu. Herkeste bir tatil isteği var. Aşı sayısının

artmasıyla birlikte salgının seyri de değişti, olumlu
gelişmeler kendini göstermeye başladı. Bu da
sektörü umutlandırdı. Sadece otobüs sektörünü
değil bütün sektörleri umutlandırdı. Tabi 30
milyon aşının tek dozda yapılacak olması, bu
süreci daha da hızlandıracak. Bu sürecin 2022
yılının 6'ıncı ayına kadar süreceğini öngörmüştüm
ama galiba sonbahar ile beraber hayat normale
dönecek gibi görünüyor. Okullar zamanında
açılmasa bile bir süre sonra açılacak dolayısı ile
de bu salgının etkileri giderek azalacak diye dü-
şünüyorum. Sınavların tamamlanması ve okulların
kapanması ile beraber sektörün de kısa dönemli
büyük bir hareket yaşayacağını öngörüyoruz.

Taşımacılık modlarının ayrılması lazım...
Önümüzde Kurban Bayramı ve 15 Temmuz De-
mokrasi Bayramı var. 15 Temmuz ile 30 Temmuz
arasında bir gidiş-geliş telaşı yaşanacak, insanlar
tatile gidecek. Talepler şimdiden yoğunlaşmaya
başladı bile. O nedenle Ulaştırma Bakanlığı'ndan
D2 ve B2 belgeli taşıtların tarifeli taşımada kul-
lanılması veya tek başına kullanılması için ilgili
genelgenin yayınlanması üzere bir dilekçe gön-
derdik. İnşallah sonuç umduğumuz gibi olur.
Firmalardan talepler geliyor. Bu noktada kısıtlı
kapasite konusunda 20-21 Haziran'da sayın
cumhurbaşkanının yapacağı açıklamayı bekli-
yoruz. Tam kapasiteye dönülmesi lazım artık. En
azından aynı aile bireylerinin bir araya oturmasını
sağladığımız için bu da bir imkan yarattı. Fiyat
istikrarının korunması lazım. Neredeyse 1,5-2
senedir sıkıntılı bir süreç yaşadık. Yeniden haksız
rekabete kimsenin tenezzül etmemesi lazım.
Bütün bunların ardından pandemi öncesi ve
sonrasında yaşanan sıkıntılar için yapılması ge-
reken bir çok iş var. Bunların başında ilk olarak
Ulaştırma Bakanlığı tarafından yönetmelikte ya-
pılacak değişiklikler geliyor. Yaklaşık 20 yıldır
bu yönetmeliğe her gün değişik düzenlemeler
yapılıyor. Aslında karayolu yolcu taşımacılığı ko-
nusundaki düzenleme hizmetleri tek bir mülk
altında yönetiliyordu daha önce, şimdi hepsi
birleştirildi. Böyle olunca bir yoğunluk oluştu.
Ancak ben burada şöyle bir eksiklik görüyorum.
Orada bir kadro desteği gerekiyor çünkü kara-
yolundan sorumlu bir genel müdür yardımcısı
ve demiryolundan sorumlu yardımcılar lazım.
Aksi takdirde bütün işler Ulaştırma Hizmetleri
Genel Müdürlüğü altında yüklenince sıkıntı ol-
maya başladı, zaman yetmemeye başladı. So-
runlarımızı sürekli erteleyerek gidiyoruz. Onun
için Düzenleme Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün
altının doldurulması gerektiğini düşünüyorum.

Bu konuyu Ulaştırma Bakanımızla konuştuğu-
muzda ifade edeceğiz. Çünkü lojistik ve kargo
taşımacılıkta büyük bir yoğunluk olduğunu bili-
yoruz. Bu durumda ihracatı öncelik olarak alan
anlayış bizim işlerimizi geride bırakabiliyor, dü-
zenlemeler çok istişare edilmeden çıkarılıyor.
18'lik araçların belgeye kaydedilmesi yanlış bir
şey, bunların düzeltilmesi lazım. Genel müdü-
rümüz Murat beyin işleri çok yoğun o yüzden
bir araya gelemiyoruz. Onlara da hak veriyoruz
ama bizim sorunlarımızın da çözülmesi lazım
artık. O nedenle eskiden olduğu gibi ayrılması
lazım bu kalemlerin (havayolu, demiryolu ve
denizyolu gibi)... Veya Ulaştırma Hizmetleri Dü-
zenleme Genel Müdürü altında karayolundan
sorumlu genel müdür yardımcısı ile havayolu,
demiryolu ve denizyolundan sorumlu genel
müdür yardımcılarının olması lazım. Çünkü çok
dinamik bir dönemden geçiyoruz. Bunlar zorunlu
ihtiyaç haline geldi.

Bakanlıklar arası koordinasyon kurulu kurulmalı...
2021 yılının ekim ayında (6-7-8 ekimde) şura
yapılacak, bu şuraya hazırlık yapıyoruz. 
Başta Cumhurbaşkanımıza ve Ulaştırma Baka-
nımıza, kabinedeki diğer bakanlıklar ile ilgili
sorunlarımızı tespit edip bir rapor halinde suna-
cağız. Geniş kapsamlı bir sunum yapacağız.
Pandemi sonrası sektörün normalleri neler olmalı
ve nasıl olmalı? Tabi düzenlemelerle ilgili so-
runlarımızın çözümünü devletten bekliyoruz.
Ancak sektörün kendi içerisinde yapması gere-
kenler de var, bunu her seferinde dile getiriyoruz.
Özellikle servis sektörünün eskiden olduğu gibi
olmayacağı ve geleneksel anlayışın değişmesi
gerektiği konusunda genel bir mütabakat var, bu
konuda atılması gereken ortak adımlar var. Onun
için sektörün paydaşlarını bir araya getirmeye
çalışıyoruz, her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Sivil
toplum örgütlerini bir araya getirip, patronların
bir araya gelmesini sağlamak, servis hizmetlerinin
ve servis maliyetinin kaldırılması, acente yükünün
kaldırılması, havayollarında olduğu gibi hizmet
bedeline dönülmesi konusunda atılması gereken
adımlar var. Ak Parti eski Genel Başkanı ve eski
Ulaştırma Bakanımız Binali beye gittik, kendi-
sinden bazı taleplerimiz oldu. Pandemi sonrası
karayolu yolcu taşımacılığı, transport taşımacılığı
veya diğer taşıma sistemleri ile ilgili sivil insiyatifliği
içine alan bakanlıklar arası koordinasyon kurul-
larının kurulması lazım. Kararları birlikte alalım,
taleplerimizi dinlesinler ve gerek ulaştırma şura-
sında gerekse sonraki düzenlemelerde sektörün
beklentileri mevzuata yansıtılsın... Tabi sektörün
kendi yapacağı servis hizmetleri, yolcu biletlerinde
komisyon kaldırılarak hizmet bedeline dönülmesi,
sektörün kendi yazılımını yapması ve TÜRSAB

belgesi gibi acente belgelerinin sektör tarafından
verilmesi gibi birçok öneri var. Bunları düzenleyip
ilgililerin önüne koyacağız. Başta Ulaştırma Ba-
kanlığı Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ve diğer bakanlıklara sorunlarımızı raporlayıp
göndereceğiz. Bu süreçte bizim sektör dayanış-
masını artırmamız ve bir araya gelip bunları tar-
tışmamız lazım. Pandemi sonrasında hiçbir şey
eskisi gibi olmayacağından bu net olarak görü-
lüyor. Artan maliyetler akaryakıt fiyatları, vergiler
ve otoyol köprü ücretleri... Bütün bunların üste-
sinden gelebilmek için bu tasarladığımız dü-
zenlemeler kaçınılmaz hale gelmiştir. Aksi takdirde
iflaslar kaçınılmaz hale gelecek ve sektör mesupları
yazın 2-3 ay yolcu taşıyacak, kışın da yazın bu
süreçte kazandığı parayı harcayacak. Kış da yet-
meyecek onun için akılla, bilgi ile strateji ile yü-
rümek lazım. Sektörün önüne bu vizyonu koymak
lazım. Umuyorum ki hedefimizde başarılı olu-
ruz.
Kimsenin koltuk, makam peşinde olmaması ge-
rekir. Ben her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım.
Herkesin de gereken fedakarlığı yapması gerek-
tiğini düşünüyorum. Koltuklar ve sivil toplum
örgütleri sektör sorunlarını çözmek için vardır.
Koltuk sevdası bir sektörün önüne engel olarak
geçmemeli, koltukları sektörün taleplerini karşı-
layabilmek için kullanmalıyız. Bu koltuklara
oturması gerekenler, elini taşın altına koyan firma
sahiplerinin, yatırımcıların, istihdam yaratanların
mutlaka sorunlarını çözmek üzere o masanın
etrafında olmaları gerekiyor. Biz bu konuda bir
adım attık ve adımlarımızı hızlandırmaya çalışı-
yoruz. Herkesten de bu konuda destek bekliyo-
ruz.

Sürücü dinlenme kabinleri kazaları azaltacak...
Bu arada İBB otogarda sürücülerin dinlenmesi
için bir çalışma yaptı, sürücü dinlenme kabinleri
yaptı. Sürücülerimiz sefer sonrasında gelip burada
dinlenip bir sonraki sefere dinlenmiş olarak çı-
kacaklar. Bunun da kazaların önlenmesinde
büyük etkisi olacağını düşünüyorum. Bütün oto-
garlarda yapılmasını arzu ettiğimiz bir çalışmadır
bu. Bundan sonra yapılacak olan tüm otogarlarda
bunun yapılması lazım. Bu güne kadar yapılmış
otogarların da bu çalışmayı örnek alarak uygu-
lamasında fayda var diye düşünüyorum. Onun
için sayın İmamoğlu'na bu konuda yaptığı des-
tekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu dinlenme
kabinlerinin sektöre büyük katkısı olacağını dü-
şünüyorum. Artık sürücülerimiz bagajlarda istirahat
etmeyecek. Sürücüler otobüs bagajlarında din-
lenmemeli. Kaza sayılarının azalması, sürücülerin
sağlığı ve sağlıklı bir şekilde sefere gidilmesi için
bu örnek bir uygulamadır. Onun için teşekkür
ediyorum. 

Anadolu Yakası Otogar sorununu çözeceğiz
Tabi eski Başbakanımız ve Ulaştırma Bakanımız
Binali beyden daha önce Cumhurbaşkanımızla
yaptığımız görüşmeden beklediğimiz hızda sonuç
alamadığımız için Orman Bakanlığı'nın tahsisi
hususu ve Ulaştırma Bakanlığı'nın olaya irade
koyması konusunda Ak Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı olarak Binali Yıldırım bey ile konuşma
imkanımız oldu. Anadolu Yakası Otogarı konusu
sektörün önemli bir beklentisi. Çünkü İstanbul
darmadağınık bir yapıda. Özellikle Anadolu Ya-
kası... Hadımköy'de bir cep terminali konusunda
artık İBB'nin de bir irade koyması lazım. Söy-
lemden eyleme geçmesinin zamanı geldi de ge-
çiyor bile. Bir an önce bu konuda hareket
etmemiz lazım. Biz Orman Bakanlığı'nın tahsis
yapması konusunda bakanlarımızdan yardım
talep ettik ve cumhurbaşkanımızla konuştuğu-
muzu ifade ettik. Ulaştırma Bakanı ile görüşeceğini
ve bu yolun hızla açılacağını söyledi. İki alter-
natifimizden birini hızla hayata geçireceğiz. Ana-
dolu Yakası Otogarı projesi bu sene ilk adımını
atacak ve kısa sürede sonlanacak diye ümit edi-
yoruz. Tabi bir aksilik yaşanmazsa, umarım ya-
şanmaz. Anadolu Yakası Otogarında sektörün
tüm paydaşlarının içinde olduğu bir yapı oluştu-
rulacak. Sayın cumhurbakanımız tekel oluştu-
rulmaması için yüzde 5'ten fazla hisse verilmesin
diye bir ifade kullandı. Bu doğru bir yaklaşım
bence çünkü sonuçta herkesin paydaş olduğu
ortak bir otogar yapılması konusunda İBB ile
bakanlıkla gerekli görüşmeler yapıldı. Kısa za-
manda bir sonuç alacağımızı ümit ediyorum. 

Mustafa YILDIRIM

Ekim şurası için hazırlıklar başladı, sektör sorunlarını bir kez daha sunacağız...
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Seç Turizm’in Kurucusu,
Ailemizin değerli büyüğü,

sevgili babamız;

Saip
KONUKOĞLU’nu

aramızdan ayrılışının sekizinci yılında
sevgi, saygı, özlem ve şükranla anıyoruz.

KONUKOĞLU AİLESİ
ÖMER KONUKOĞLU - SETTAR KONUKOĞLU

ANMA 1937-2013
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Sektörün örnek firmalarından
Seç Turizm’in Kurucusu,

otobüs sektörünün unutulmaz Duayeni;
çok değerli büyüğüm

Saip
KONUKOĞLU’nu

aramızdan ayrılışının sekizinci yılında
sevgi, saygı, özlem ve şükranla anıyoruz.

ANMA 1937-2013

YALÇIN ŞAHİN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI



Güleryüz Karoseri
Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı
Savaş Keskin’in babası 

Mustafa
KESKİN’in

vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş
bulunmaktayız.   

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve
sevenlerine  başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

YALÇIN ŞAHİN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI



TEŞEKKÜR

Kıymetli eşim

Gülay
TIRIŞ’ın

vefatı dolayısıyla acımızı paylaşan,
hayır kurumlarına bağışta bulunan,
çelenk gönderen, gazete ilânı veren,

elektronik posta ve telefon ile
taziyelerini bildiren; tüm dost,

akraba ve meslekdaşlarıma 
sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

SELAMİ TIRIŞ VE AİLESİ



TİCARİ ve savunma araçları için tah-
rik çözümleri lider üreticisi, Dün-
ya’nın en büyük orta ve ağır hizmet

tipi tam otomatik şanzıman üreticisi ve
elektrikli tahrik sistemleri lideri Allison
Transmission, yeni nesil elektrikli hibrit
tahrik çözümü eGen FlexTM’i mayıs
ayında New York City Transit’te (NYCT)
hizmete sunulduğunu duyurdu.  

' NYCT ile işbirliğine devam'

Allison Transmission Kuzey Amerika Satış
Başkan Yardımcısı Rohan Barua,  “Elek-
trikli hibrit sistemlerimiz, belediyeler ve fi-
loların işletilmesinde en verimli sonuçları
sunmaya devam ederken, sektörde lider
performans, güvenilirlik ve dayanıklılığı
sağlıyor. Şu anda Allison şanzıman ve
elektrikli hibrit tahrik çözümleri donanı-
mına sahip 2 bin 500 adet NYCT otobüsü
mevcut. Emisyonları azaltacak, yakıt tasar-
rufunu arttıracak ve sürüşü genel olarak
kolaylaştırarak yolcuların yaşam kalitesini
artıracak ileri teknolojiye geçtiğimiz mev-
cut aşamada toplu taşıma operatörü NYCT
ile uzun süreli ilişkimizin devam etmesini
istiyoruz” dedi. 

Çevreye destek 

eGen Flex sistemi, görev döngüsü ve
çevre donanımların ihtiyaçlarına bağlı ola-
rak 16 km’ye kadar tam elektrikli sürüş ka-
biliyetine sahip. Tam elektrikli çalışma

özelliği, sıfır emisyon bölgeleri ve yolcu
duraklarında daha sessiz, temiz bir çevre
sağlanması için Geofencing teknolojisinin
kullanımı ve otomatik devreye girmesi ile
yaşam kalitesinin artırılmasına ve çevrenin
korunmasına destek olacak. Çevreci elek-
trik enerjisiyle klima ve elektrikli ısıtma
gibi aksesuarları optimum verimlilikte ça-
lıştırma kabiliyetine sahip Allison eGen
Flex sistemi, geleneksel dizel otobüse kı-
yasla yakıt ekonomisini yüzde 25'e kadar
iyileştirebiliyor. Bu aksesuarların elektrik
gücüyle çalıştırılması, motor üzerindeki
yükü hafifleterek araç ömrü boyunca yakıt
tüketimini ve bakım maliyetlerini azaltıyor.
Aynı zamanda bir yandan fosil yakıtlara
olan bağımlılığı azaltırken, diğer yandan
da hizmet süresini artırıyor. 

Ortalama 5 bin 700 otobüs 

Kuzey Amerika’daki en büyük toplu ta-
şıma kuruluşu olan New York City Transit
filosunda şu anda 5 bin 700’ün üzerinde
otobüs bulunuyor. Hafta içi her gün yak-
laşık 2,2 milyon kişi işe, okullarına ve
diğer temel hizmetlere erişim için otobüsle
ulaşım sağlıyor. NYCT, çevresel ayak izini
iyileştirmek, fosil yakıtlara olan bağımlılığı
azaltmak ve daha iyi bir sürüş deneyimi
sunabilmek amacıyla, Allison ile iş birliği
içerisinde çalışarak eGen Flex elektrikli
hibrit sistemini kamu hizmetinin ileri sür-
dürülebilir teknolojilerine entegre ediyor.

Bizler çizgisi doğru, “iyi gazete” yapmak ve yayınlamak
zorundayız... Eğer başarabiliyorsak kâr ederek, eğer mecbursak zarara

katlanarak ancak, daima iyi gazete yapmalıyız...   Ali Galip VURAL Sayfa 11

EGO Genel Müdürlüğü’nün 28 adetlik körüklü otobüs alımı için açtığı
ihaleyi kazanan Otokar ile anlaşma yapıldı, imzalar atıldı. Bu yıl
içinde teslim edilecek olan araçların ilk 2 yıl SSH Otokar'a ait olacak

28 adet körüklü otobüs
Başkent'in hizmetinde

Başkent için üretilecek Otokar Kent körüklü otobüsleri için imzalar atıldı

EGO Genel Müdürlüğü’nün 28 adetlik körüklü
otobüs alımı için Otokar’ın kazandığı ihalenin
imzaları atıldı. Ankaralıları taşıyacak körüklü

otobüsler için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ger-
çekleşen imza töreni, Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel Müdürü Nihat
Alkaş ve Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç'ün ka-
tılımıyla gerçekleşti. Modern otobüsleri ile 50'den
fazla ülkede milyonlarca yolcuya toplu taşımada üst
düzey konfor ve güvenlik sunan Otokar, Ankara'nın
yeni araç filosunu bu yıl içinde teslim edecek.

İlk 2 yıl SSH Otokar'dan...

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen imza
töreni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ve Otokar
Genel Müdürü Serdar Görgüç'ün katılımıyla gerçek-
leşti. Son yıllarda Türkiye'deki pek çok büyükşehir
belediyesinin toplu taşıma ihalesini kazanan; Avru-
pa'da Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Romanya gibi
ülkelerde otobüsleri tercih edilen Otokar’ın 28 adet
Kent Körüklü otobüsünün teslimatı bu yıl içinde ta-
mamlanacak. Araçların 2 yıl boyunca satış sonrası hiz-
metlerini de Otokar sunacak.

'7/24 Ankaralıların yanındayız'

Bu yıl içinde teslim edilecek olan Kent Körüklü oto-
büslerin modern tasarımının yanı sıra üstün teknik
özellikleriyle de dikkat çektiğini, Türkiye'nin yanı sıra
Avrupa'nın da en çok tercih edilen şehir içi araçları
arasında yer aldığını belirten Otokar Genel Müdürü
Serdar Görgüç; "Hayata geçirdiği projeler ve sunduğu
hizmetlerle sadece Ankaralıların değil Türkiye'nin be-
ğenisini kazanan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ula-
şımda da önemli bir dönüşüm içerisinde. Otokar
olarak Ankara'nın yeni otobüs filosunu üretecek ol-
maktan mutluyuz. Araçlarımızın yanı sıra satış sonrası
hizmetlerimizle de toplu ulaşımda 7 gün 24 saat An-
karalıların yanındayız" dedi.

Allison yeni çözümleriyle 
NEW YORK'TA

Allison Transmission’ın Elektrikli Hibrit Çözümü eGen
FlexTM, mayıs ayında New York’ta hizmete başladı. Tam
elektrikli çalışma kapasitesine sahip olan sistem, yaşam
kalitesini artırıyor ve çevrenin korunmasını destekliyor 



SAYFA 1 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

Esadaş Turizm
yine Mercedes'i
TERCiH ETTi

Esadaş Turizm, Mengerler'e sipariş verdiği  3 adet Travego
ve 2 adet Tourismo olmak üzere toplamda 5 adet otobüsü
filosuna katarak, bir kez daha konfor ve kaliteyi tercih etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi-EGO'nun açtığı yeni otobüs ihalesini
kazanan Mercedes-Benz Türk, 273 adet CNG Yakıt sistemli Conec-
to'nun teslimatına 6 ay içinde başlayacak. Mercedes, 2012'de de
Büyükşehir ile 180 adet dizel körüklü Conecto için anlaşma yapmıştı 

ANKARA Büyükşehir Belediyesi’nin
açtığı yeni otobüs alım ihalesini
kazanan Mercedes-Benz Türk,

toplamda 273 adet CNG’li otobüsü, An-
kara halkının kullanımına sunmaya ha-
zırlanıyor. Mercedes’in Hoşdere Otobüs
Fabrikası’nda üretilen, çevreci CNG yakıt
özelliğine sahip Yeni Conecto Solo ve
Conecto Körüklü modellerinin ilk tesli-
matları 6 ay içerisinde gerçekleştirilecek.
İmza törenine Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mansur Yavaş, EGO Genel Müdürü
Nihat Alkaş ve Mercedes-Benz Türk İcra
Kurulu Başkanı Süer Sülün, Otobüs Pa-
zarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri
Aksoy, Şehir İçi Otobüs ve Kamu Satış
Grup Müdürü Orhan Çavuş katıldı. 168
adedi Mercedes-Benz Conecto Körüklü
CNG ve 105 adedi de Mercedes-Benz
Conecto Solo CNG olarak belirlenen
otobüsler; COVID-19 salgınına karşı ge-
liştirilen, her iki dakikada bir aracın için-
deki havanın sürekli ve tamamen yeni-
lenmesini sağlayan aktif klima yazılımı
ve virüsleri yüzde 99,9 oranında tutma
özelliği olan aktif filtrelere de sahip.  Bü-
yükşehir Belediyesi-EGO’nun açtığı yeni
otobüs ihalesini kazanan firmaların açık-
lanmasının ardından gerçekleştirilen tö-
renle; Büyükşehir Belediye Başkanı Man-
sur Yavaş, Mercedes-Benz Türk İcra Ku-
rulu Başkanı Süer Sülün ile ihale sözleş-
mesini imzaladı.

'Daha yeşil bir çevre için'
Belediye olarak tüm çabalarının Ankara

halkının ve doğanın yararına olduğunu
belirten Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş, “EGO Genel
Müdürlüğü bünyesine katılacak otobüs-
lerin yüzde 90’ının çevre dostu CNG
yani doğalgazlı olması gerektiğine karar
vermiştik. Ayrıca bu kapsamda 2 adet
‘Doğalgaz Dolum İstasyonu’nun ihale
süreci de devam ediyor. Tüm bu çaba-
larımız, Ankara halkının kaynaklarının
en verimli şekilde kullanılmasının yanı
sıra, geleceğimize daha yeşil bir çevre
bırakmak içindir. Doğa dostu yeni oto-
büslerimiz için açtığımız ihaleyi Merce-
des-Benz Türk şirketi, en ekonomik
teklifi vererek kazanmış olup, toplamda
bu 273 adet CNG’li yeni otobüsümüzü
bizlere teslim etmeye hak kazanmıştır.
Özellikle CNG’li otobüsler konusunda
yaptıkları yatırımlar, otobüslerinin düşük
yakıt tüketimleri ve işletim maliyetleri,
bu sonucun ortaya çıkmasında etkili ol-
muştur. Ankara halkının kaynaklarını
en verimli şekilde kullanma hedefiyle
çıktığımız bu yolda, yeni otobüslerimizin
şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı
olmasını diliyorum” dedi. 

'Uluslararası finansmanlı ihale'
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ger-
çekleştirdikleri bu iş birliğini son derece
kıymetli bulduğunu dile getiren Merce-
des-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer
Sülün, “Bugün burada Hoşdere Otobüs
Fabrikamızda üretilecek toplam 273 adet
CNG yakıtlı Conecto otobüsümüzü 6 ay

içinde Ankaralılarla buluşturacak olmanın
haberini sizlerle paylaşmaktan mutluluk
duyuyoruz. CNG’li otobüslerimiz için
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tara-
fından da çok değerli bir finansal destek
alındı. Bu sayede Ankaramız, Avrupa
İmar ve Kalkınma Bankası’nın kentsel
sürdürülebilirlik programı kapsamındaki
yeşil şehirler programının 44. üyesi oldu.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın
yeşil şehirler programı; her üye şehrin
daha düşük karbonlu ve daha yaşanabilir
bir geleceğe doğru ilerlemesi için tasar-
lanmış bir önlem planıdır. Hoşdere Oto-
büs Fabrikamızda üretilen çevreci özel-
liklerdeki CNG’li otobüslerimiz ile hem
Ankara’nın hava kalitesi artacak hem de
belediyenin kaynakları en verimli şekilde
kullanılacak. CNG’li otobüslerin tercih
edilmesinde en önemli etkenler; kullanım
esnasında sağlanan düşük yakıt tüketimi
ve dolayısıyla oluşan maliyet avantajlarıdır.
Ve elbette çevreye yayılan partiküllerin
olmamasıdır. Bu ihale kapsamında sadece
satın alınırken değil, kullanım ömrü bo-
yunca oluşabilecek masraflar ve çevreye
olan etkileri de göz önünde bulunduru-
larak, en verimli araçların Mercedes-
Benz olarak seçilmesi bizleri ayrıca gu-
rurlandırmıştır. İhalenin de toplam sahip
olma maliyeti baz alınarak gerçekleşmiş
uluslararası finansmanlı bir ihale olması,
belediyemizin ve şehrimizin kaynaklarının
en verimli şekilde kullanılması açısından
büyük önem arz etmektedir” dedi. 

ERZURUM merkezli Esa-
daş Turizm, filosunu
Mercedes-Benz otobüs-

ler ile yenilemeye devam edi-
yor. Firma son olarak filosuna
3 adet Travego ve 2 adet Tou-

rismo kattı. Firma Mengerler'e
siparişini verdiği Travego ve
Tourismo'ları törenle teslim
aldı. Araçlar Mengerler Otobüs
Satış Müdürü Hüseyin Tilki
tarafında Esadaş Yönetim Ku-

rulu Üyesi Haluk Şenpolat'a
teslim edildi.

'Konfor ve kalitenin adı
          Tourismo ve Travego yatırım-
ları ile ilgili açıklama yapan
Esadaş Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk Şenpolat, “Yaz sezonu
hazırlıklarımıza başladık. Bu
bağlamda da filomuzu Mer-
cedes-Benz marka Travego ve
Tourismo ile güçlendirdik.
Konforu, kalitesi ve yakıt ta-
sarrufu bizi tekrar Mercedes-
Benz'e yatırım yapmaya yö-
neltti” dedi.

'Umudumuz bol kazanç'
Mengerler Otobüs Satış Mü-
dürü Hüseyin Tilki, “Geçen
yılı kara bir yıl olarak geride
bırakan otobüs sektörü, bu
sezona umutla hazırlanıyor.
Umarım herkes için bol ka-
zançlı bir yıl olur. Araçların
Esadaş Turizm'e hayırlı, uğurlu
ve bol kazanç getirmesini di-
liyorum” diye konuştu. 

Ankara Büyükşehir filosuna
Mercedes’ten 273 adet CONECTO

12
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Kent Körüklü otobüsleri için Slovakya Bratislava Toplu Taşıma Şirketi
DPB’den 40 adetlik sipariş alan Otokar, otobüsleri  2021yılının sonuna ka-
dar teslim etmiş olacak. Araçlar, başkentte toplu taşımacılıkta kullanılacak...

Otokar, İSO tarafından 53'üncüsü düzenlenen İSO
500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında dereceye
girdi. Türkiye'nin dev şirketlerinin listelendiği 2020
sonuçlarına göre 9 basamak yükselerek 83'üncü
sırada yer alan Otokar, dünya markası olma yolunda... 

Otokar 'Servis Günleri'nde
yüzde 20 indirim sunuluyor

Dünyanın 50 ülkesinde otobüsleriyle hizmet veren Otokar şimdi de Slovakya'da

Otokar'dan Slovakya'ya 
40 adet otobüs ihracatı TÜRKiYE'nin öncü otomotiv üreticisi Otokar’ın ti-

cari araç sahipleri tarafından merakla beklenen
‘Servis Günleri’ kampanyası için geri sayım baş-

ladı. 14 Haziran’da başlayacak kampanya kapsamında
ticari araç sahipleri işçilik, yedek parça, periyodik
bakım ve mekanik parçalarda yüzde 20 indirim fırsa-
tından yararlanacak. Tüm Otokar ticari motorlu araç
sahipleri için düzenlenen kampanya 14 Temmuz’da
sona erecek. Ticari araç sahipleri ayrıcalıklı kampanya
fırsatlarından 30 gün yararlanabilecek. 
70 servis noktasında check-up hizmeti 
Türkiye genelindeki yaygın servis ağıyla kullanıcısına
satış sonrasında düşük bakım giderleri ve uygun parça
maliyetiyle de her daim kazandıran Otokar’ın, ticari
motorlu araçlar için düzenlediği "Otokar Servis Gün-
leri" kampanyası kapsamında araç sahipleri işçilik,
yedek parça, periyodik bakım ve mekanik parçalarda
yüzde 20 indirim fırsatından yararlanacak. Kampan-
yaya katılan tüm Otokar müşterilerine üst düzey sürüş
güvenliği için 70 yetkili servis noktasında araç check-
up hizmeti ücretsiz olarak yapılacak. Türkiye gene-
linde kampanyaya katılan yetkili servislerde
gerçekleşecek "Otokar Servis Günleri" 14 Temmuz’da
sona erecek. Sektördeki 58 yıllık tecrübesi ile pek çok
ilke imza atan Otokar’ın düzenlediği kampanya ile ilgili
detaylı bilgilere 444 6 857 numaralı "Otokar Müşteri
Hattı"ndan 7 gün 24 saat ulaşılabilecek. Aynı zamanda,
kullanıcılar en yakın Otokar servisine
www.otokar.com.tr adresinden de erişebilecek. 

Satış sonrası hizmetleriyle nokta atışları
yapan Otokar, 'Servis Günleri' kampanyası
kapsamında  işçilik, yedek parça, periyodik
bakım ve mekanik parçalarda yüzde 20 in-
dirim fırsatı sunuyor.  14 Haziran’da başlayan
kampanya 14 Temmuz’da sona erecek...

FiKRi mülkiyet hakları kendine
ait ürünleriyle 5 kıtada 60'tan
fazla ülkede faaliyet gösteren

Türkiye'nin öncü otomotiv ve
savunma sanayii şirketi Otokar,
İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı
"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu" listesindeki başarılı
yükselişini sürdürüyor. 2020 yılında
gerçekleştirdiği üretim ve satış
doğrultusunda ISO’nun 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu araştırmasında 9
basamak birden yükseldi. Geçtiğimiz
yılki cirosunu yüzde 20'lik artışla 2,9
milyar TL olarak açıklayan şirket, net
karını ise yüzde 76'lık artışla 618

milyon TL'ye çıkardı. Dünya markası
olma hedefiyle ihracat ve tanıtım
çalışmalarına ağırlık veren Otokar,
2020 yılında 307 milyon ABD doları
tutarındaki ihracat ile ihracatın ciro
içindeki payını yüzde 75'e taşıdı.
Otokar, Türkiye’nin dev şirketlerinin
listelendiği ISO 500 2020 listesinde
83’üncü sırada yer aldı. Yüzde yüz
yerli sermayeli bir firma olan ve
kuruluşundan bugüne birçok ilke imza
atan Otokar, uluslararası standartlarda
yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla da ön
plana çıkıyor. Şirket, son 10 yılda Ar-
Ge faaliyetlerine cirosunun yaklaşık
yüzde 8’ini ayırıyor.

BAşTA Avrupa olmak üzere 50’den
fazla ülkede otobüsleri kullanılan Oto-
kar, son olarak Bratislava Toplu Taşıma

Şirketi DPB’den (Dopravny Podnik Bratislava)
40 adet Kent Körüklü otobüsü siparişi aldı.
Slovakya’nın başkenti Bratislava'nın toplu ta-
şımacılık ihtiyaçları doğrultusunda üretilecek
otobüslerin 2021 yılı sonuna kadar teslim
edilmesi planlanıyor.
Türkiye'nin yanı sıra dünyanın 50 ülkesinde
35 binden fazla otobüsü ile milyonlarca yol-
cuya konforlu, güvenli seyahat imkânı sunan
Otokar, toplu taşımacılık sektöründeki 58
yıllık deneyimi, mühendislik kabiliyeti ve ta-
sarladığı ürünlerle Avrupa başkentlerinin
tercihi olmaya devam ediyor.

'Markamız Avrupa ülkelerinde'
Türkiye’de tasarlanan ve üretilen Otokar
markalı otobüslerin, dünyanın önde gelen
şehirlerinde kullanılmasından büyük gurur
duyduğunu ifade eden Otokar Genel Müdürü
Serdar Görgüç; "Bu siparişle birlikte Orta ve

Doğu Avrupa’da büyüme hedefimizde önemli
bir adım daha atarak Slovakya’yı otobüs ih-
racatı yaptığımız ülkeler arasına ekliyoruz.
Bugün otobüslerimiz Türkiye’nin yanı sıra,
Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Malta, Ro-
manya, Polonya, Letonya, Sırbistan, Bulgaristan
başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde
şehir içi toplu taşımacılıkta kullanılıyor” dedi.

Avrupa pazarında ilk defa
Sipariş alınan Kent Körüklü otobüslerinin
Bratislava’nın toplu taşımacılık ihtiyaçları
doğrultusunda üretileceğini belirten Otokar
Ticari Araçlar Uluslararası Satış Pazarlama
Direktörü Hakan Bubik, “Otobüsler, geniş iç
hacmi ile Bratislava şehri  toplu taşıma hiz-
metlerinde eşsiz konfor sunacak. Bratislava
Toplu Taşıma Şirketi DPB’nin isterleri doğ-
rultusunda, yolcuların seyahat deneyimini
keyifli kılacak ve şoförlerin sürüş konfo-
runu arttıracak birçok yenilik ilk defa bu
araçlarla Avrupa pazarına sunulacak" açık-
lamasını yaptı.

Bratislava'ya yeni soluk
Bratislava’nın istekleri doğrultusunda üretilecek
Kent Körüklü otobüslerinde birçok yeni
özellik yer alacak. Otomatik yolcu sayımı
gerçekleştirecek araçlarda wi-fi bağlantısının
yanı sıra USB şarj bölümleri de yer alacak.
Otobüslere yerleştirilen yüksek çözünürlüklü
kameralarla, görme engelliler de dahil olmak
üzere, tüm yolculara güvenlik sağlayacak
modern bir bilgi sistemi de araçlarda yer ala-
cak. Kent Körüklü otobüslerinde yolcular,
bilgi sistemlerinden güncel haberleri, hatların
ve aracın mevcut hareketini gerçek zamanlı
takip edebilecek.
Geniş kapıları, alçak tabanlı girişi ve engelli
rampası ile engelli, çocuklu ve yaşlı yolcuların
rahatça otobüslere inip binmelerini sağlayan
Kent Körüklü, Bratislava ulaşımına yeni bir
soluk getirecek.

Daha Konforlu Sürüş,
Daha Konforlu Ulaşım

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

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

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

rakipsiz bir güvenilirlik sağlıyor ve araçlarınızın çalışma süresini maksimuma taşıyor.

© 2021 Allison Transmission Inc. Tüm hakları saklıdır. 

allisontransmission.com

OTOKAR, ISO 500'de 
kalitesini taçlandırdı
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TEMSA’ya EcoVadis’ten   Sürdürülebilirlik Ödülü 
TEKNOLOJi odaklı yatı-

rımlarıyla dünyanın
önde gelen otomotiv şir-

ketleri arasında yer alan TEM-
SA, otomotiv sektöründeki dö-
nüşüme öncülük yapmasının
yanı sıra sosyal sorumluluk
bilinciyle tüm paydaşları için
değer üretmeye ve çevre dostu
projeler geliştirmeye devam
ediyor. 15 bini aşkın aracıyla,
66 ülkede faaliyet gösteren
TEMSA, 55 binden fazla şir-
ketin değerlendirildiği evrensel
sürdürülebilirlik derecelendir-
mesi sağlayan EcoVadis tara-
fından çevre, çalışan hakları,
etik ve sürdürülebilir tedarik
uygulamalarının baz alındığı
sistematik değerlendirmede,
başarılı çalışmaları ile “Gümüş”
ödülüne layık görüldü. Dere-
celendirme işlemi şirketin bü-
yüklüğü, konumu ve bulun-
duğu sektöre göre yapılıyor.

Kanıta dayalı yapılan değer-
lendirmeler sonrasında şirket-
lere 0’dan 100’e kadar değişen
bir puan veriliyor ve bu puana
karşılık gelen bronz, gümüş
veya altın kategorilerinde sı-
nıflandırılıyor.

'Doğaya karşı
sorumluluğumuz arttı'
Pandemi döneminin sosyal bi-
linçlenmeyi daha da artırdığını
ifade eden TEMSA CEO’su
Tolga Kaan Doğancıoğlu, “Şir-
ketlerin, çalışanlarından müş-
terilerine, iş ortaklarından için-
de bulunduğu topluma, ka-
mudan doğa ve çevreye kadar
çok farklı alanlarda sorumluluk
sahibi olduğu, bütünleştiği bir
düşünce yapısının, kurumsal
hayatta daha fazla yayıldığı
bir dönemden geçiyoruz. Dün-
yaya, toprağa, çevreye, insan-
lığa karşı sorumluluklarımızı

da çok daha hızlı bir şekilde
arttı. TEMSA olarak, biz de
özellikle son 4-5 yılda şirket
bünyesinde hayata geçirilen
dijital dönüşüm yatırımlarımıza
hız vererek, bu dönemde en
hızlı hareket eden şirketlerden
biri olduk. Diğer yandan sür-
dürülebilirlik vizyonumuz doğ-
rultusunda, elektrikli araçlara
yaptığımız tüm yatırımları, do-
ğaya, çevreye, insanlığa ve
tüm paydaşlarımıza katma de-
ğer yaratma yolunda önemli
bir araç olarak görüyoruz. Bu
anlayış doğrultusunda, bu ko-
nudaki çalışmalarımıza da ara-
lıksız devam ediyoruz. Bu
kapsamdaki uygulamalarımızın
EcoVadis platformunda taç-
landırılması hem küresel pa-
zardaki konumumuz hem de
paydaşlarımızın stratejik karar
süreçleri açısından çok değerli”
diye konuştu.

TEMSA, yerli bataryalı elektrik araçlarıyla Romanya’ya ihracatını artırıyor

Milli Sanayimiz Temsa ile Avrupa’da

TEMSA, kurumsal sosyal
sorumluluk çalışmaları ve

sürdürülebilirlik
alanındaki başarılı

performansıyla, küresel
derecelendirme

platformu EcoVadis
tarafından, 55 binden

fazla şirketin
incelemesiyle verilen
değerlendirme puanı
sonucunda ‘Gümüş’

kategorisinde ödül
almaya hak kazandı.

GEÇTiğiMiZ aylarda Romanya’nın Buzau
kentinde kazandığı elektrikli araç ihale-
siyle pazara ilk adımını atan TEMSA,

bölgede Arad şehrinde düzenlenen ihalenin de
galibi oldu. Anlaşma kapsamında, 5 adet 9
metre MD9 electriCity ve 5 adet 12 metre
Avenue Electron için anlaşma imzalayan TEMSA,
son 6 ay içerisinde kazanılan ihalelerle birlikte,
pil ve batarya paketlerinden tüm teknolojisine
kadar Adana tesislerinde geliştirip ürettiği toplam
14 elektrikli aracı bölgeye teslim etmiş olacak. 

'Markamız tüm dünyada'
Şirket olarak dünyada her geçen gün güçlenen
elektrifikasyon sürecinin en önemli oyuncula-
rından biri olduklarını ifade eden TEMSA CEO’su
Tolga Kaan Doğancıoğlu,  konuyla ilgili değer-
lendirmelerde bulundu. Doğancıoğlu,  “Sabancı
Holding ve Skoda ortaklığından aldığımız güçle,
elektrikli araçlar konusundaki uzmanlığımızı
dünyanın farklı coğrafyalarına taşımaya devam

ediyoruz. Romanya’da daha önce açıkladığımız
satışlarımızın yanında, Arad şehrine yönelik
yeni anlaşmamızın en önemli yanlarından biri
de bu anlaşmanın iki farklı modelimizi kapsaması.
Bu, TEMSA’nın elektrikli araçlar konusundaki
uzmanlığının en önemli göstergelerinden biri.
Bu araçlarımızda, Adana tesisimizde ürettiğimiz

yerli bataryalarımızın bulunacak olması da Türk
sanayisinin ve TEMSA teknolojisinin geldiği
nokta açısından hepimize büyük gurur veriyor.
Önümüzdeki dönemde Avrupa başta olmak
üzere, farklı ülkelerde varlığımızı güçlendirmeye;
TEMSA markalı araçlarımızı yeni pazarlara sun-
maya devam edeceğiz” dedi.

TEMSA; küresel rakiplerini geride bırakarak, Romanya’nın Buzau kentindeki
elektrikli araç ihalesini kazandı. Bu kapsamda 10 adet elektrikli araç için
sözleşme imzalayan şirket, son 6 ay içerisinde kazanılan ihalelerle
birlikte, toplam 14 elektrikli aracı 2022 yılı içinde kente teslim edecek

Mustafa Özdalgıç’ın mutlu günü
Pamukkale Turizm eski Genel Müdürü, sektörümüzün
saygın ismi Mustafa Özdalgıç’ın oğlu İsmail Özdalgıç,
hayatını Büşra Kayın ile birleştirdi. Geçtiğimiz hafta
Bursa Plaza 16 Nikâh Evi’nde kıyılan nikahta, Özdalgıç’ı

bu mutlu gününde otobüs sektörünün önemli isimleri
de yalnız bırakmadı. Davetliler arasında; Anadolu Bilet
eski Genel Müdürü Mehmet Ali Akçın, İnova Otomotiv
Yönetim kurulu Başkanı Zülker Kavalcı, Simroll Yönetim

Kurulu Başkanı Murat Aydın, Genel Müdür Nazmi
Kalkar ve MAPAR Otomotiv Bursa Genel Müdürü Tanju
Nayır da yer aldı. Biz de GÜLEGÜLE Ailesi olarak  Büşra
ve İsmail çiftine ömür boyu mutluluklar diliyoruz. 
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MAN Truck & Bus SE’nin her yıl dünya çapında en iyi performansa verdiği ‘Market of the Year’ ödülünü, 2020 yılında MAN
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. aldı. MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., 2019'da da MAN Truck & Bus SE'nin tüm dün-
yadaki satış ekipleri arasında ‘müşteri memnuniyeti’ alanında en yüksek notu alarak, ‘CustomerFirst Award’ ödülünü almıştı...

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., başarıları
ile MAN Truck & Bus SE çatısı altında fark ya-
ratmaya devam ediyor. MAN Truck & Bus

SE’nin her yıl dünya çapında en iyi performansa
verdiği ‘Market of the Year’ ödülünü, 2020 yılında
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. aldı.  Bu ödül,
tüm dünyayı etkileyen küresel salgının başta ekonomi
olmak üzere tüm alanlarda yarattığı zorlu koşullara
karşın MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin
gösterdiği başarılı performansı tescil etmesi ve Türkiye’nin
potansiyelini ortaya koyması açısından ayrı bir önem
taşıyor. MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., 2019 yı-
lında da MAN Truck & Bus SE’nin tüm dünyadaki satış
ekipleri arasında ‘müşteri memnuniyeti’ alanında en
yüksek notu alarak, ‘CustomerFirst Award’ ödülünü al-
mıştı. 

'İdeal çözümlere devam'
Geçen yıl MAN’ın tüm dünyadaki satış ekipleri arasında
müşteri memnuniyetinde en yüksek nota ulaşarak,
‘CustomerFirst Award’ ödülünü aldıklarını vurgulayan
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü
Tuncay Bekiroğlu, “Bu yıl da, içinde bulunduğumuz
sürecin tüm zorluklarına rağmen ‘Market of the Year’
ödülüne layık görüldük. MAN Kamyon ve Otobüs

Ticaret A.Ş. olarak, bu ödül bizim için ayrı ve özel bir
anlam da taşıyor. Zira, hem öngörülemez pandemi
koşulları ve başta ekonomi olmak üzere yol açtığı zor-
lukların hüküm sürdüğü 2020 yılında almış olmamız,
hem de ülkemizin potansiyelini ortaya koyması açısından
çok önemli bir ödül. 2019’da MAN Truck & Bus SE’nin
küresel çapta müşteri memnuniyeti dalında ‘CustomerFirst
Award 2019’ ödülünü almıştık. Bu kez de MAN’ın
dünya genelinde en iyi performansı ortay koyan ülke
olarak, ‘Market of the Year’ ödülüne layık görüldük.
Bu başarının temelinde; tamamen müşterilerimize, yani
‘yaşam boyu iş ortaklarımıza’ odaklı bir ekip olarak ça-
lışmamız, kaliteli hizmet, iyi, samimi iletişim ile onlara
en ideal çözümleri sunmamız yatıyor. 2020 yılını,
yaşanan tüm zorluklara, belirsizliklere rağmen her
alanda ön görülen rakamların üstünde kapattık. Türkiye
ithal kamyon çekici pazarındaki geleneksel birinciliğimizi
devam ettirdik. Seyahat sektöründeki amiral gemimiz,
ödüllü yeni nesil Lion’s Coach ile sektörde fark yarattık.
Hafif ticari araç (HTA) segmentindeki markamız TGE
ile, her iş koluna sunduğumuz ideal çözüm önerileri
ile sektörde yerimizi aldık. Bununla birlikte 2021’e
hızlı girdik ve yeni yılda Türkiye’nin alanında lider fir-
malarının yine tercihi olduk. Araç teslimatlarımız halen
tüm hızıyla sürüyor. Bu, kenetlenmiş ekip olarak

ortaya koyduğumuz bütünsel bir başarı. Dolayısıyla al-
dığımız bu ödülü de; tüm departmanlarımızın katılımı
ile yakaladığımız ekip ruhunun, inanmışlığın bir sonucu
olarak görüyoruz. Bizi ilerisi için motive eden bu
ödüllere önümüzdeki süreçte yenilerini eklemeye ve
Türkiye’nin MAN Truck & Bus SE çatısı altında da po-
tansiyeli ile, başarılarıyla öne çıkan, konuşulan ülke
olmasını sürdüreceğiz. Biz, her koşulda işimizi en iyi,
en doğru şekilde yapmaya ve Türkiye’de ‘yaşam boyu
iş ortaklarımıza’ en ideal çözümler, hizmetler sunmaya
devam edeceğiz. ” açıklamasında bulundu.

'Ödül iki klasmanda'

‘Market of the Year’ ödülü, MAN Truck & Bus SE tara-
fından dünya genelindeki bayileri arasında her yıl
yapılan değerlendirmelerle pazar büyüklüklerine göre
iki klasmanda veriliyor. Değerlendirme; Kamyon,
Otobüs, Van, 2. El, Satış Sonrası Hizmetler, Karlılık,
Sermaye Verimliliği, Likidite başlıkları altında, satış ra-
kamları, pazar payı, stok ve nakit yönetimi, müşteri
memnuniyeti, toplam satış performansı gibi detaylı
kriterler üzerinden gerçekleştiriliyor. Yapılan bu küresel
değerlendirmede 2020 yılında en iyi performansını
gösteren ülke, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin
başarıları ile Türkiye oldu. 

MAN Türkiye’ye bir ödül daha

Mehmet Fatih As, pandemiden en çok etkilenen otobüs sektörü için umutlu konuştu:

GÜZEL GÜNLER BiZi BEKLiYOR
ASTOR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Fatih As, lastik dönmeyince ticaretin de akmadığını belirterek, “Umarım aşılama
tamamlandıktan sonra otobüs sektörünün yaşadığı kayıplar bir nebze de olsa karşılanacak ve artık yüzümüz gülecek” dedi. 

5YILDIR Şanlıurfa
ASTOR Turizm'de işlet-
mecilik yapan Yöretim

Kurulu Başkan Vekili Meh-
met Fatih As; pandemi süre-
cini, bu süreçte otobüs
sektörünün yaşadığı buna-
lımları ve firmanın bu sıkın-
tılı günleri nasıl aştığını
anlattı. Gazetemizin sorula-
rını yanıtlayan As, virüsün
tüm dünyayı etkisi altına al-
dığı bu kriz dönemi ile ilgili
önemli değerlendirmelerde
bulundu. 

GÜLEGÜLE: Bu zorlu pan-
demi döneminde en büyük
yara alan sektörlerin ba-
şında hiç kuşkusuz oto-
büs sektörü yer aldı. Siz
bu 14 ayı nasıl geçirdiniz?

AS: Pandemi başladığından
beri ilk günden bu güne
kadar sadece otobüs firma-
ları değil, tüm sektör sıkıntı
yaşadı. Sadece otobüs fir-
ması olarak bakmayalım sek-
töre çünkü benim lastikçim,
ikramcım, tesisçim, şöförle-
rim, muavinlerim, personel-
lerim hepsi zarar gördü. 14
ay boyunca herkes gibi biz
de kemerimizi en sondaki
deliğe kadar sıktık. Artık ya-
pacak hiçbirşeyimiz yoktu.
Devletimizin sayesinde artık
son kapanmadan sonra yani
1 Haziran itibariyle bütün se-
ferler tam hızıyla açıldı. Tek-
rardan normal hayatımıza
döndük sayılır. Bizi çok
daha güzel günlerin bekledi-
ğini umuyorum. 

GÜLEGÜLE: Şehirlerarası
seyahatte yüzde 50 zo-
runluluğu kaldırıldı der-
ken tam kapanma ile
birlikte tekrar yüzde 50
sınırı getirildi. Bu konu

hakkında ne düşünüyor-
sunuz?

AS: Otobüslerde yüzde 50
kapasite sınırı vardı zaten.
Bir an açtılar, ilk başta aile
koltuğu dediler. Daha sonra
normale döndük tekrar
yüzde 50 kapasiteye indirdi-
ler. Herkes şikayet ediyor
ama sonuçta bu bir süreç ve
süreci iyi değerlendirmek
lazım. Evet bir yandan bütün
otobüs firmaları haklı çünkü
bu süreç sıkıntılı geçiyor. Bir
koltuk bir yolcu demek. Ve
bu otobüs için çok büyük
bir gelir kaynağı ama bu sü-
reçte yapılacak bir şey yok.
Devletin vermiş olduğu ku-
rallara hepimiz uymak zo-
rundayız. İnşallah ilerleyen
günlerde normale dönüp
artık hayatımıza güzel bir şe-
kilde devam eedeceğiz.

GÜLEGÜLE: Geçen yıl
yüzde 50 kapasite sınırla-
ması nedeniyle otobüsçü
yaz sezonunu istediği gibi
geçiremedi. Bu sezonda
da bu kısıtlama ile devam
edilirse sektörü ne gibi sı-
kıntılar bekler?

AS: Evet, geçen yıl yaz se-
zonu diye birşey yoktu, oto-
büsler gitti geldi sadece.
Yolcu da yoktu ister istemez.
Ama bu sezondan çok ümit-
liyiz. Sadece biz değil turizm
sektörü de çok umutlu. Tu-
rizm sektörü de otobüsçü-
nün gelir kaynağı. Yolculuk
sadece uçak ile yapılmıyor.
Bu yüzden çok büyük bir
beklentimiz var. İnşallah bu
sezon herkesin düşündüğün-
den çok daha iyi geçer. 

GÜLEGÜLE: Bazı firmalar
öncelik müşteri memnuni-

yeti diyerek, yatırımla-
rına ve yeni sefer güzer-
gahlarına devam ediyor.
Sizin bu dönemde planla-
rınız nedir? Yeni yatırım-
larınız veya hat açma
çaışlmalarınız var mı?

AS: Bu seneki yatırımlar ko-
nusunda her zaman yeni-
likçi olarak devam
etmekteyiz. Yeni güzergah-
larımızı açtık. Normalde se-
zonda 20 sefer yaparken şu
an ortalama Türkiye gene-
linde 27 seferimiz var. Sefer
bazlı açılmayı düşünüyoruz.
Tabi ki ileriyi görmemiz
lazım.

GÜLEGÜLE: Otobüsçü
için bir diğer önemli
gider kalemi de servisler
ve ikramlar. Bunların
kaldırılması gerektiği ve
hatta gerekirse havayo-
lunda olduğu gibi ücretli
hale getirilmesi konuşu-
luyor. Siz ne diyorsunuz
bu konuda?

AS: Sonuçta insanlar 18 saat
yolculuk yapıyor, diğer se-
ferlerde daha da uzun bir
yolculuk...  İkram verme-
mek maaliyeti tabi ki düşü-
rür ama artık otobüscünün
olmazsa olmazları koltuk ar-
kası TV ve ikram. Bunları
kaldırmak çok mantıklı gel-
miyor. Tamam bu büyük bir
gider belki ama biz hizmet
için burdayız, hizmetin de
en güzelini vermek için bu-
radayız. Hatta her sene ol-
duğu gibi bu yıl da 1
Haziran'dan itibaren yolcu-
larımıza dondurma ikram et-
meye başladık. Tabi diğer
firmalar buna çok karşı çıkı-
yor Astor dondurma dağıtı-
yor, Astor ikram dağıtıyor
diye. Ama biz hizmet için
burada olduğumuz içi hiz-
metin de en güzelini ver-
meye çalışıyoruz.

GÜLEGÜLE: Son olarak
salgından en büyük ya-
rayı almış bu sektörün
geleceğine dönük öngö-
rüleriniz neler? Otobüsçü
bu yıl kendini toparlar
mı? Yoksa diğer modlar
karşısında daha da dar
bir kalıba mı sıkışır?

AS: Evet otobüs sektörü ola-
rak çok büyük giderlerimiz
var ve giderlere gelir gelme-
diği zaman en büyük zararı
biz yaşıyoruz. Diyorlar ya
lastik dönmedikçe para gel-
miyor. Sonuçta bizim lastiği-
miz dönsün ki ticaretimiz
dönsün. İnşallah bu yaz se-
zonunda güzel bir başlangıç
yapacağız. Artık bu aşılama-

nın da hızlandırılması yö-
nünde güzel bir açıklama ya-
pıldı. İnsanlar aşı olduktan
sonra eskisinden daha güzel
bir hayat geçireciğimize ina-
nıyorum. İnşallah bu yaz se-
zonunu güzel geçirip, kışa

da aynı yoğunluk ile girerek,
otobüs sektörünün yaşadığı
kayıplar bir nebze de olsa
karşılanır diye düşünüyo-
rum. Bu yaz sezonunda da
inanıyorum ki tüm ülkeler
tam açılacak ve hem turizm

sektörü, hem otobüs sek-
törü, lokantalar, ikramcılar,
lastikçiler, temizlikçiler, mua-
vinler, söförler döngü ol-
duğu için bu sezonda iyi bir
yere geleceklerdir diye düşü-
nüyorum. Tek temennimiz

bu. Maddi olarak bu sektö-
rün kalkınması lazım çünkü
bu sektörden yüzbinlerce
insan ekmek yiyor. İster iste-
mez bu süreci inşallah zor
da olsa atlatacağız ve insan-
ların yüzleri artık gülecek. 

Haber-Foto: Ömer ŞAKIR




