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TURİZM her ülke için çok
önemlidir. Bizim gibi cari
açığı çok yüksek olan ülke-

ler için ise çok daha önemlidir.
2021 yılında hedeflenen rakam-
lara ulaşamasakta 2022 yılı için
beklentilerimiz çok yüksek. Son
dönemdeki döviz fiyatlarındaki
yüksek artış ile birlikte Türki-
ye’de tatil yapmak bedavadan bi-
raz pahalı hale geldi. Yetkililer
2022 yılındaki hedefleri 45-50
milyon turist olarak açıkladılar.
Pandemi koşulları hafiflerse ül-
kemiz bu rakamlara çok kolay
ulaşabilecek. Gelelim bizim ta-
rafımıza... Her yazımda söyledi-
ğim gibi bizlerin maliyetleri çok

büyük oranda arttı. Hizmet fiyat-
larımızı aynı oranda ne yazık ki
artıramıyoruz. Bu durumun biz-
lere çok büyük zarar verdiğini
mutlaka anlamalıyız. Acenteler
ile yapacağımız anlaşmalarda fi-
yatlarımıza çok dikkat etmeliyiz.
Hani ticarette bir söz vardır ya
'Çalışırken Batmak' işte dikkatli
olmazsak bu sonla karşılaşabili-
riz. Hırslarımız
ile değil, mantık-
la ve akılla hare-
ket edersek 2022
yılının hepimiz
için kazançlı bir
yıl olacağına
inanıyorum. 
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Mantıklı hareket edersek 2022 iyi bir yıl olabilir
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TOBB Sektör Meclisi Başkanı ve TOF Başkanı
Mustafa Yıldırım, TOFED Başkanı Birol Özcan,
Genel Sekreter Mevlüt İlgin, IPRU Başkanı Aziz
Akgül ve Otoyol Hizmet Tesisleri Derneği Genel
Başkanı Mustafa Sarı’dan oluşan heyet geçen
hafta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karais-
mailoğlu ve Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürü
Murat Baştor ile biraraya geldi. Bakan İsmailoğlu

ve Baştor ile çalıştay konusunu görüşen fede-
rasyon yetkilileri, Asgari taban fiyatın yayınlan-
ması, artan akaryakıt fiyatlarına iyileştirme geti-
rilmesi ve yeni taşıma fiyatı almada 4 ay bekleme
zorunluluğunun kaldırılması konuları görüşüldü.
Ulaştırma Bakanına ayrıca Anadolu Yakası Oto-
garı ve bilet yazılımı konusunda destek vermeleri
ve sektörün diğer önemli sorunları da iletildi.   

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)
Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2022
yılında 45 milyon ziyaretçi ve 35 milyar dolar
turizm geliri hedeflediklerini belirtti. Bağlıkaya,
Omikron varyantının endişe yaratmasına karşın
aşının yaygınlaşması ve Kovid-19 tedavisinde
kullanılacak ilaçların kullanım izinlerinin çıkmaya

başlamasıyla 2022'nin daha iyi bir yıl olacağı
konusunda umutlu olduklarını vurgulayarak,
"Yeni hedeflere odaklanacağımız, sektörümüzü
daha iyi yarınlara hazırlamamız gereken bir
sürece girmiş bulunuyoruz. 2022 yılında 45 mil-
yon ziyaretçi ve 35 milyar dolar turizm geliri
hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

SEKTÖR FEDERASYONLARI BAKAN iSMAiLOĞLU iLE GÖRÜŞTÜ

Turizm’de 2022 hedefi 45 milyon ziyaretçi

Her yeni yılda olduğu gibi 2022 yılında da zamlar gecikmeden kapıda beliriverdi. Yeni yıla büyük
umutlarla giren taşımacılık sektörünün umutları birkez daha zamlarla birlikte kursakta kaldı. Pan-
deminin yaralarını henüz saramamış olan otobüsçü, yeni gider kalemleri ile nasıl baş edecek bilinmez.  

Zamlar yine gecikmedi
Umutlar birkez daha söndü...
HAYATIMIZA 2020 mart ayında giriş yapan
ve etkisini günden güne arttıran Kovid-19 sal-
gınından en büyük yarayı taşımacılık sektörü
almış ve bunu hemen hemen her sayımızda
dile getirmiştik. Seferlerin durdurulması ve ar-
dından getirilen yarı kapasite ile yolcu taşımanın
getirdiği kamburu henüz doğrultamayan oto-
büsçü, şimdi de yeni gelen zamlarla baş
etmenin yolunu arıyor. İşte yeni yıl ile birlikte
hayatımıza giren zamlar: Otobüsçü 2021 yılında
Osmangazi Köprüsü’nden 280 liraya geçerken
yeni yılda 350 liraya geçecek. Yavuz Sultan
Köprüsü ise 68 liradan 118,50 liraya yükseldi.
MTV, 35 koltuk ve üzeri için 4 bin 234 liradan
5 bin 292 liraya çıktı. Otoyol geçiş ücretleri de
unutulmadı ve yüzde 25 oranında zam yapıldı. 

Otobüsçünün sesine kulak verin
PEKİ gelen zamlar bu kadarla mı sınırlı! Tabiki
de değil. Yeni yılın zam şampiyonu ise akaryakıt
fiyatları oldu. 2021 ocak ayında motorinin fiyatı
6,58 iken 2022’nin ilk saatlerinde 12,72 olarak
pompaya yansıdı. Ayrıca belge fiyatlarına da
yüzde 20 oranında zam geldi. Zorunlu Trafik
Sigortası ve Kasko fiyatlarındaki artışı hiç dile
getirmiyoruz bile... Şimdi devlet tarafından hiç
bir destek görmeyen, hatta bilet fiyatlarında
bile yükselişe gidemeyen otobüsçü bu gider
kalemleri ile nasıl ayakta kalacak. Havayoluna
verilen onca desteğin otobüsçüye de verilmesi
beklenirken, bu zamlar taşımacının belini daha
çok bükecek gibi görünüyor. Otobüsçüler;
‘Sektörümüz yıllardan beri bakanlık tarafından
üvey evlat muamalesi gördü ve görmeye de
devam ediyor. Devlet artık otobüsçünün sesine
kulak vermeli’ diye isyan ediyor. 

TOFED, Obilet ve Biletall’ın birleşmesinin iptali için dava açtı
TOFED yönetimi, Obilet ve Biletall'a birleş-
melerinin sektörün menfaatlerine ters olduğu
ve tekelcilik oluşturduğu gerekçesi ile iptal
davası açtı. Ankara 8. İdare Mahkemesi
2021/2629 esas numaralı dava dosyasında
rekabet kurumunun onay verdiği bu birleş-
menin iptal edilmesi istendi. Bu birleşmenin
haksız rekabet şartları oluşturduğu gerekçesi
ile yasalara aykırı ve sektörün aleyhine oldu-

ğunu dile getiren TOFED Başkan Vekili Erdem
Yücel; 'Obilet ve Biletall'ın birleşmesi sektö-
rümüzün menfaatlerine uygun değildir. Sek-
törümüzün hak ve menfaatleri herşeyin üze-
rindedir. Bu birleşme rekabet kurallarına ay-
kırıdır. Bu nedenle satışın iptali için dava
açtık. TOFED olarak sektörümüzün yararına
olacak her iş için tüm platformlarda müca-
delemizi en üst seviyede vereceğiz' dedi.

Şehirlerarası otobüs
sektörünün, turizm ve servis

taşımacılarının yeni yılını kutlar,
2022’nin yolcu taşımacılarına

huzur ve bol kazanç getirmesini
temenni ederiz...

MBT imzalı otobüsler kasım
ayında 15 farklı ülkeye ihraç edildi
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Koç Toğluluğu’nun dağıtım ve teslimat sektöründeki markası Sendeo, istihdamını üç ayda
yüzde 40 arttırdı. Sendeo, 2022 yılı içerisinde 2 bin 500 çalışan sayısına ulaşmayı hedefliyor...

DAğITIM ve teslimat sek-
törünün yenilikçi
markası Sendeo, faaliyet-

lerine hız kesmeden devam
ediyor. Aygaz’ın bir kurum içi
girişimcilik örneği olarak
Aykargo ismiyle faaliyete
başlayan ve eylül ayında Sendeo

adıyla çalışmalarına devam eden
marka, kasım ayında gerçek-
leştirdiği lansman toplantısından
sonra operasyonlarını
geliştirmek için vites yükseltti.
Teknoloji yatırımlarıyla op-
erasyon süreçlerini 7/24
hizmet anlayışı para-
lelinde geliştiren Sendeo,
istihdamını da arttırıyor.
400 çalışanla yola çıkan
marka, üç ay gibi kısa bir
süre içerisinde çalışan
sayısını yaklaşık yüzde 40
arttırdı.

‘Yolculuğumuz
büyüyerek sürüyor’
Çok kısa bir süre
içerisinde önemli yol kat
ettiklerini söyleyen
Sendeo Genel Müdürü
Özgün Şahin, “400 kişilik
bir ekiple başladığımız
yolculuğumuza büyüy-
erek devam ediyoruz. Üç
ay gibi kısa bir süre

içerisinde istihdamımızı yüzde
40 artırdık. 2022 yılında Sendeo
adına hızlı gelişmelerin olmasını
bekliyoruz. İlk olarak
faaliyetimizi 81 ile taşımak için
aralıksız çalışıyoruz. İddialı

hedeflerimize ulaşırken en
büyük gücümüz; farklı sektör ve
şirketlerden gelen genç ve di-
namik ekibimizle birlikte bize
hız kazandıran, nitelikli iş
sonuçlarına ulaşmamızı sağlayan

çeviklik anlayışımız. Operasyon-
umuzu genişletirken her zaman
söylediğimiz gibi müşteri mem-
nuniyetinde liderlik vizyonuyla
hareket ediyoruz. Mutlu çalışan
eşittir mutlu müşteri anlayışımıza

uygun şekilde Saha Operasyon
Sorumlularımız, teknik eğitim-
lerinin yanı sıra değer odaklı
müşteri iletişimi eğitimlerini de
tamamlayarak görevlerine
başlıyorlar” dedi. 

Brisa’dan 3 yeni elektrikli
araç şarj istasyonu daha…

Hedef 35 istasyon
Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, Eşarj iş birli-
ğiyle mobilitenin geleceği olarak görülen elek-

trikli araçlar için Türkiye genelinde şarj
istasyonları açıyor. 3 yeni şarj istasyonu daha
açan Brisa; toplamda 11 istasyona ulaştı. Fir-
manın hedefi; 2021 yıl sonuna kadar 15, 2022

sonunda ise 35 istasyona ulaşabilmek…

BRiSA; bugüne dek
İstanbul, Bursa, De-
nizli, Antalya, Tekir-

dağ, Trabzon ve Adana
illerindeki Brisa Otopratik
mağazalarında ve bayi
noktalarında hizmet veren
8 adet istasyonun ardından
Mersin, Diyarbakır ve İs-
tanbul Esenyurt’ta toplam 3
yeni istasyon daha hizmet
vermeye başladı.  Brisa,
elektrikli araçların yaygın-
laşmasında önemli bir ihti-
yaç olan bu istasyonların
sayısını 2021 yıl sonuna
kadar 15’e, 2022’de ise 35’e
çıkarmayı hedefliyor.

11 noktaya ulaştı
Elektrikli araçlara olan ilgi
her geçen gün artarken,
başta şarj istasyonları
olmak üzere bu araçlara
uygun altyapıyı sağlamak
kritik bir önem arz ediyor. Lastiğin ötesinde hizmetler sunma
vizyonuyla faaliyet gösteren Brisa, hızlı bakım ve servis zinciri
Otopratik mağazalarında ve bayi noktalarında elektrikli şarj is-
tasyonu hizmeti sunmak amacıyla 2018 yılında Enerjisa Eşarj
ile iş birliği başlattı. İlk şarj istasyonunu İstanbul’da Beyoğlu
Dolapdere’de bulunan Otopratik Arıcıoğlu ve Bursa’da bulu-
nan Otopratik Grup Oto noktalarında açan Brisa, daha sonra
2021 yılı içerisinde İstanbul Seyrantepe’deki Birlas mağazası
ile Denizli, Tekirdağ, Antalya, Adana ve Trabzon’daki Otopra-
tik’lerde de e-şarj istasyonu açarak 8 noktaya ulaştı. Yıl sona
ermeden Brisa, ‘Mersin ve Diyarbakır’daki Otopratik’ler ile İs-
tanbul Esenyurt’taki yeni premium mağaza konseptli Tekin
Kardeşler Performance Center’da olmak üzere 3 yeni istas-
yonu daha hizmete açtı. Böylece şarj istasyonu sayısı 11’e
ulaştı. Lastik lideri, 2021 yıl sonuna kadar 15, 2022 sonunda
ise 35 istasyon ile hizmet vermeyi hedefliyor.
Aynı anda iki araç hizmet alabiliyor
Mersin ve Diyarbakır Otopratik noktalarındaki yüksek hızlı is-
tasyonlar orta sınıf bir elektrikli araçta yüzde 20 ile yüzde 80
arası dolumu yarım saatte gerçekleştirebiliyor. İstanbul Esen-
yurt’daki hızlı şarj özellikli istasyonda ise araçlar bu değere bir
saatin biraz üstünde sürede ulaşılabiliyor.  İstasyonlar aynı
anda iki araca hizmet verilebiliyor. 

‘Müşterilerimizin yanındayız’
Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Brisa CIO’su Tekin Gülşen,
“Lastiğin ötesinde hizmetler sunma vizyonumuzun bir parçası
olarak müşterilerimizin daima yanındayız. Daha önce keşif ve
altyapı geliştirme çalışmalarını tamamladığımız Otopratik nok-
talarımızda veya bayilerimizde elektrikli araç şarj istasyonları-
mızı hizmete açmaya devam ediyoruz. 11 noktaya ulaştık,
ağımızı hızla artırmaya devam edeceğiz. Bu vizyonumuzu
paylaşan ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Sendeo istihdamını artırdıkça büyüyor
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Sektörün güvenilir iş ortağı Mapar Otomotiv teslimatlarda dur durak bilmiyor. Şirket son olarak Antalya’nın köklü tu-
rizm firmalarından Aksu Turizm’e 4 adet yenilenmiş 2015 model MAN Lions Coach ve 3 adet sıfır MAN TGE teslim etti.

FAALİYET gösterdiği birçok
alanda ismini başarı ile
duyurmuş olan MAPAR

Otomotiv, yılın son günlerinde de
teslimatlarını aralıksız sürdürüyor.
Sıfır araç satışında olduğu gibi
araç yenileme alanında da zirvede
olan MAPAR Otomotiv, geçtiğimiz
hafta Aksu Turizm’den siparişini
aldığı 4 adet yenilenmiş 2015
model MAN Lions coach ve 3 adet
sıfır MAN TGE’yi törenle teslim
etti. MAPAR Bursa’da
gerçekleştirilen teslimat törenine;
MAPAR Otomotiv Yönetim Kurulu
Başkanı Yalçın Şahin, Genel
Müdür Tanju Nayır ve SSH
Müdürü Nihat Çetin, Aksu Tur
Yönetim Kurulu Başkanı Şeref
Karacan, oğlu Yusuf Karacan,
Genel Müdür Ahmet Buca ve Filo
Müdürü Kansu Özkan katıldı.  
Teslimatta konuşan MAPAR
Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı
Yalçın Şahin; ‘Öncelikle bizi tercih
ettikleri için Aksu Turizm ailesine

teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
Yenilenen ve farklı renklere
boyanan MAN Lions Coach
araçların Antalya turizmine renk
katacağını düşünüyorum.
Dizaynları tamamen MAPAR
Otomotiv’e ait olan otobüs ve
minibüslerin modern görünümleri
ve konforlu seyahat özellikleri
Aksu Turizm’i bir adım öne
taşıyacak. Araçların Aksu Turizm’e
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum’
dedi. Aksu Tur Yönetim Kurulu
Başkanı Şeref Karacan da; ‘MAPAR
Otomotiv ile birlikte işbirliği
yapmaktan oldukça memnunuz.
Araç yenilemedeki başarıları
tartışılmaz. 
Bu alanda ciddi anlamda başarılı
oldukları için tercihimizi
MAPAR’dan yana yaptık. Bu
işbirliğinde bize sağladıkları tüm
destekler için önce Yalçın Bey’e
daha sonra da MAPAR Otomotiv
ailesine teşekkürlerimi sunuyorum’
diye konuştu.

’dan çifte teslimat

TEMSA’nın elektrikli
araçlarına

Litvanya yolları göründü
TEMSA, Litvanya’nın Druskininkai şehrinde düzenlenen elektrikli araç ihalesini
kazandı. İhale kapsamında anlaşması sağlanan 9 adet MD9 electriCity önü-
müzdeki günlerde şehrin toplu taşıma faaliyetlerinde hizmet verecek. Drus-
kininkai Belediyesi’nin hedefi, filosundaki elektrikli otobüs sayısını artırmak…

TEMSA, Avrupa pazarındaki gü-
cünü kazandığı yeni ihalelerle
pekiştirmeye devam ediyor.

Şehirlere modern çözümler sunan
şirket son olarak, Litvanya’nın Drus-
kininkai şehrinde düzenlenen elek-
trikli otobüs ihalesinde küresel ra-
kiplerini geride bırakarak ipi gö-
ğüsleyen şirket oldu. TEMSA mü-
hendisleri tarafından geliştirilen ve
şirketin Adana’daki tesislerinde üre-
tilen 9 adet 9 metre MD9 electriCity
araç için Druskininkai Belediyesi ile
sözlü anlaşma sağlayan şirket, araçları
önümüzdeki günlerde toplu taşıma
faaliyetlerinde kullanılmak üzere
kente teslim edecek.

’25 elektrikli araç gündemde’ 
Konuyla ilgili değerlendirmelerde
bulunan TEMSA Satış ve Pazarlama
Genel Müdür Yardımcısı Hakan Ko-
ralp, TEMSA’nın elektrikli araçlar
konusunda Avrupa pazarında daha
fazla söz sahibi olmaya başladığına
dikkat çekerek, “Litvanya bu anlamda
bizim için önemli ülkelerden birisi.
Bu zamana kadar 165’in üzerinde

araç teslimi gerçekleştirdik. Şimdi
de elektrikli araçlarımızla ‘akıllı şe-
hirler’ vizyonuna örnek teşkil edecek
olmaktan dolayı çok mutluyuz. Drus-
kininkai, yeniliğe açık, çevreci faali-
yetleriyle emsal şehirlerden biri.

Önümüzdeki dönem için 25 adetlik
elektrikli araç projesi için daha gö-
rüşmelerimiz devam ediyor.  Yeni
anlaşmalarımızla araç sayımızı artı-
rarak bölgedeki konumumuzu pe-
kiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.
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1- Hayat bir tecrübe
2- Her tecrübe zarar

3 - Her zarar sermaye
4- Yine de hayat mücadeledir 

Ali Osman ULUSOY

KULÜPLERE verdiği destekle
Türk sporunun gelişimine
katkıda bulunan TEMSA, büyük

başarılara imza atan Adana Demirspor
Kulübü’ne desteğini sürdürmeye
devam ediyor. 3 yıl süreyle yenilenen
sözleşme kapsamında oyuncuları yeni
sezonda, TEMSA’nın takıma özel
olarak tasarladığı Maraton VIP
taşıyacak.  Araç, Adana Demirspor
teknik heyeti, futbolcuları Basın
Sözcüsü Savaş Çokduygulu ve Kulüp
CEO’su Mehmet Fatih Özlük’ün
katılımıyla Adana fabrikada
düzenlenen TEMSA çalışanlarının da
katıldığı törenle kulübe teslim edildi.
3 yıl süreyle yenilenen anlaşma
kapsamında, Mavi-Lacivertlileri,
TEMSA’nın takıma özel tasarım ile
üretimini gerçekleştirdiği Maraton VIP
taşıyacak. 

‘Değerlerimize sahip çıkmalıyız’
Konuya ilişkin açıklamada bulunan
TEMSA CEO’su Tolga Kaan
Doğancıoğlu, “Üretim yapmaktan
mutluluk duyduğumuz, istihdamına ve
ekonomisine katkıda bulunarak sinerji
yarattığımız Adana sadece bizim için
değil, bu ülkenin en değerli, en özel
kentleri arasında. Bugün dünyanın 66
ülkesinde 15 bini aşkın aracımızı
Adana’dan gönderiyor olmak ise
ülkemiz için ayrı bir gurur. Bu
topraklarda büyüyen bir şirket olarak,
kentin değerlerine sahip çıkmak en
önemli sorumluluklarımız arasında. Bu
kapsamda, Türk futbolunun önemli
kulüpleri arasında yer alan ve bugüne
kadar onlarca başarılı sporcuyu

yetiştiren Adana Demirspor’a yeni
sezonda kara yolu ulaşımında
desteğimizi sürdürmeye devam
ediyoruz. Süper Lig mücadelesinde
bizleri gururlandıran kentimizin takımı
ile iş birliğimizin daha uzun yıllar
devam etmesini temenni ediyoruz.”

‘Sabancı ailesine teşekkür’

Adana Demirspor Basın Sözcüsü Savaş
Çokduygulu tören sırasında yaptığı
açıklamada Merhum İhsan Sabancı’nın
Mavi-Lacivertli camia için önemli bir
yere sahip olduğunu söyledi. Sabancı

Ailesine teşekkür eden Çokduygulu,
“Başkanımız Murat Sancak
önderliğinde 26 yıl sonra Süper Lige
yükselmenin haklı gururunu
yaşıyoruz. Ana Sponsorlarımızdan
TEMSA’nın bizlere otobüs tahsis
etmesi gurur verici. Herkesin emeğine
sağlık. Birlik, beraberlik ve
kenetlenme duygusu ile takımımız çok
önemli noktalara gelecektir.
Desteklerin büyüyerek devam
edeceğine inancım tamdır’’ dedi.
‘Koordineli çalışmanın sonucu’
Adana Demirspor CEO’su Mehmet

Fatih Özlük, bin bir emek verilerek
hazırlanan otobüsün takıma
kazandırılmasından dolayı TEMSA’ya
ve çalışanlara teşekkür etti. Koordineli
çalışma sonucu ortaya güzel bir
tablonun çıktığını söyleyen Özlük
“Merhum Özdemir Sabancı için
TEMSA ayrı bir yere sahipti.
Ülkemize çok büyük hizmetler
verdiler.  Adana Demirspor’a yakışan
bir törenle otobüsümüzü teslim aldık.
Bir kez daha emeği geçen herkese
çok teşekkür ederiz’’ ifadelerini
kullandı.

Adana Demirspor, Süper Lig yolculuğuna TEMSA ile devam ediyor

Türkiye’nin lider
otomotiv

üreticilerinden
TEMSA, spora

desteğini kulüplerle
olan sponsorluk

çalışmalarıyla
sürdürmeye devam
ediyor.  Son olarak

Süper Lig’in yeni
gözdesi Adana

Demirspor ile
karayolu ulaşım
sponsorluğunu

yenileyen TEMSA,
anlaşma kapsamında

kulübe bir adet
Maraton VIP takım
otobüsü tahsis etti

Takımı Maraton VIP taşıyacak
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ÜCRETLERİN ASGARİ

ÜCRET KADARLIK KISMI
VERGİDEN İSTİSNA

EDİLMİŞTİR
Sayın Okurlar; 

7349 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile
bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına
dair kanun” 25/12/2021 tarih ve 31700
sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.
Yapılan değişiklikler ile 01/01/2022
tarihinden itibaren ücretlilerin
vergilendirilmesinde ücretin; asgari
ücret tutarı kadar olan kısmı gelir
vergisinden ve damga vergisinden
istisna edilmiştir. Ayrıca 2008 yılından
beri uygulanmakta olan asgari geçim
indirimi (AGİ) yürürlükten tamamen
kaldırılmıştır.
Yapılan değişiklik ile; hizmet erbabına
ödenen ücretlerin, ilgili ayda geçerli
olan brüt asgari ücretten işçi Sosyal
Güvenlik Kurumu primi ve işsizlik
sigorta primi düşüldükten sonra kalan
kısmı gelir
vergisinden istisna
edilmekte, ücret
gelirinin asgari
ücrete isabet eden
kısmı üzerinden
gelir vergisi
alınmaması
sağlanmaktadır.
Birden fazla İşveren
den ücret
alanlardan bu
istisna sadece en
yüksek olan ücrete
uygulanacaktır.

Yeni yılınız kutlu
olsun.

Sibel YÜCE
sibel.yuce@hotmail.com.tr            

Simroll yetkili
servisleri
2022 yılına hazır

Simroll yetkili
servisleri
2022 yılına hazır

Simroll yetkili
servisleri
2022 yılına hazır

Simroll yetkili
servisleri
2022 yılına hazır

Simroll yetkili
servisleri
2022 yılına hazır

Simroll yetkili
servisleri
2022 yılına hazır
KOLTUK arkası

ekran pazarının
güçlü markası, milli

teknoloji şirketimiz Simroll,
geçen hafta bölge
sorumluları ile
değerlendirme toplantısı
düzenledi. 2021 yılını
değerlendiren şirket, 2022
yılının da yol haritasını
çizdi. Simroll Yönetim
Kurulu Başkanı Murat
Aydın, Genel Müdür
Nazmi Kalkar, Şirket Ortağı
Tarık Kıraç, Pazarlama
Müdürü Mustafa Aydın ve
Satınalma Müdürü Mehmet
Aydın’ın hazır bulunduğu
toplantıya; İzmir Bölge
temsilcisi Süleyman Erdinç,
İstanbul temsilcisi Ersin
Aluç, Ankara temsilcisi
Hasan Dinç, Bursa
temsilcisi Mehmet Kayma
katıldı. 
Toplantı ile ilgili
görüşlerini bildiren Genel
Müdür Nazmi Kalkar;
‘Ülkemiz kovid salgının
baş gösterdiği 2020

yılından bu yana ciddi
anlamda sıkıntılı bir
dönemden geçiyor. Ayrıca
döviz kurlarında yaşanan
artışlar sektörü etkilediği
gibi bizleride etkiledi. Bu
artışlar sebebi ile sıfır
otobüs satışlarında da
düşüşler yaşandı. Simroll
ekibi olarak 2022 yılı için
servislerimizde
müşterilerimize en iyi
hizmeti vermek adına
planlamalarımızı yaptık.
Hizmet ağımızı genişlettik,
servis kalitemizi arttırdık.
2022 yılı ile ilgili
beklentilerimiz yine bu yıl
gibi yavaş geçeceği
yönünde. döviz
kurlarındaki dalgalanma
geçmediği sürece
piyasanın normale
dönmesi oldukça zor.
Bizler Simroll ailesi olarak
bu duruma da hazırız.
2022 yılı umarım hem
bizler için hemde tüm
sektörümüz için iyi ve
güzel geçer’ diye konuştu. 

Toplantı sonrası tüm ekip 
akşam yemeğinde buluştu
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Adıyaman Ünal Turizm
Yönetim Kurulu Üyesi

Murat
SÖNMÜŞ’ün

vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş
bulunmaktayız.   

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

BAŞSAĞLIĞI

YALÇIN ŞAHİN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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Türkiye’den ihraç edilen her 4 otobüsten 3’ünü üreten Mercedes, ürettiği otobüsleri
dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor. Fransa, İtalya ve Romanya ise başta geliyor 

TÜRKiYE’deki faaliyetlerine 1967 yı-
lında başlayan Mercedes-Benz Türk,
Ocak - Kasım 2021 döneminde Tür-

kiye iç pazarına 184 adet şehirler arası, 86
adet de şehir içi olmak üzere toplam 270
adet otobüs satışı gerçekleştirdi. Yurtiçi
pazarındaki başarısını ihracata da yansıtan
Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs
Fabrikası’nda ürettiği otobüsleri başta Av-
rupa ülkeleri olmak üzere; Suudi Arabis-
tan, Katar ve Reunion gibi farklı
kıtalardaki bölgelere de ihraç ediyor. 

Kasımda 15 ülkeye otobüs ihracatı 

Kasım ayında da ihracatta başarılı bir

dönem geçiren Mercedes-Benz Türk’ün
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ürettiği
otobüslerin en çok ihraç edildiği ülke 86
adet ile Fransa oldu. Söz konusu dö-
nemde en çok ihracat yapılan ikinci ülke
43 adet ile İtalya olurken; bu ülkeyi 38
adet otobüs ihracatı ile Romanya izledi.
Kasım ayı içerisinde 14 farklı Avrupa ül-
kesine otobüs ihracatı yapan Mercedes-
Benz Türk, bu yıl ilk kez kasım ayında
İsrail’e de ihracat gerçekleştirdi. Yapılan
bu ihracatla birlikte, Mercedes-Benz
Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda
ürettiği otobüsler kasım ayında toplam 15
ülkeye ihraç edildi.   

Mercedes-Benz Türk imzalı otobüsler kasım ayında 15 farklı ülkeye ihraç edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne

MERCEDES-Benz Türk ile
Bahçeşehir Üniversitesi’nin

“CO-OP Eğitim Modeli”
kapsamında 2009 yılında başlattığı
iş birliği bu yıl da devam ediyor.
Bu kapsamda Bahçeşehir
Üniversitesi Mekatronik Bölümü
öğrencilerine, ticari araç
mühendisliği başlığı ile kamyon ve
otobüs ürünleri hakkında temel
bilgiler, ürün geliştirme süreçleri
ve mühendisliği konusunda
güncel bilgiler sunuluyor.
Mercedes-Benz Türk uzmanları
tarafından sektörel ihtiyaçlar, yeni
gelişen alanlar ve trendler göz
önüne alınarak hazırlanan ders
içerikleri, Mercedes-Benz Türk’ün
üst düzey yöneticileri tarafından
veriliyor.

‘Genç nesillere aktarıyoruz’

İş birliği kapsamında öğrencilere
ders vermeye devam eden
Mercedes-Benz Türk Otobüs
Geliştirme Karoseri Direktörü Dr.
Zeynep Gül Koca; “Mercedes-
Benz Türk ailesi olarak ‘üniversite

& endüstri’ iş birliğinin bir parçası
olmaktan büyük keyif alıyoruz. Bu
sayede ticari araçları geliştirmedeki
tutkumuzu ve teknolojilerimizi
genç nesiller ile paylaşıp onların
ilgi ve heyecanlarına ortak
oluyoruz” dedi.

250’den fazla katılım

CO-OP Eğitim Modeli kapsamında
son yıllarda artan değişimin hızı,
ticari araç mühendisliği konusunda
yeni gelişen alanlar ve güncel
konular, öğrencilere ders olarak
ulaştırılıyor. Mercedes-Benz Türk
Hoşdere Otobüs Fabrikası
ziyaretini de içeren program ile
öğrencilere ticari araç üretimini
görme olanağı da sunuluyor.
Mercedes-Benz Türk’ün CO-OP
Eğitim Modeli çerçevesinde 9
dönemdir verdiği derslerde
toplamda 250’nin üzerinde öğrenci
derslere katılım gösterdi. Program,
2021-2022 eğitim yılında da yeni
mühendislerin yetiştirilmesine
katkı sağlıyor ve ilham vermeye
devam ediyor. 

Mercedes üniversitelileri 
YALNIZ BIRAKMADI

273 CONECTO 273 CONECTO 273 CONECTO 273 CONECTO 273 CONECTO 273 CONECTO 
ANKARA Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yı-

lında açtığı yeni otobüs alım ihalesini kazanan
Mercedes-Benz Türk, CNG yakıt sistemli

Conecto model otobüslerin teslimatlarına başladı.
13 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen törenle; dün-
yanın en modern otobüs fabrikalarından Merce-
des-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üre-
tilen, çevreci CNG yakıt özelliğine sahip 21 adet
Conecto Solo ve 33 adet Conecto Körüklü oto-
büslerin ilk teslimatı gerçekleştirildi. Mercedes-
Benz Türk’ün teslim edeceği toplam 273 Merce-
des-Benz Conecto CNG; elektronik süspansiyon,
tam otomatik dijital klima, sessiz ve titreşimsiz
çalışan motor gibi yüksek konfor özelliklerinin
yanı sıra; elektronik fren yönetimi, yangın ikaz ve
söndürme sistemi ve devrilme dayanımı gibi gü-
venlik özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.
Teslimat törenine; Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel Müdürü Nihat
Alkaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İyi
Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyük
Şehir Belediyesi ve EGO yöneticileri ile Mercedes-
Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Otobüs
Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy,
Otobüs & Kamyon Satış Sonrası Hizmetler Direktörü
Tolga Bilgisu, Şehir İçi Otobüs ve Kamu Satış
Grup Müdürü Orhan Çavuş, Müşteri Hizmetleri -
Otobüs Pazarlama Grup Müdürü Kıvanç Aydilek
katıldı.   

‘Eğitimler başladı’

Törende konuşan Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi’ndeki görevimize başladığımız günden beri,
Ankaralıların ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli
alanlarda yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz.
Bugün, açmış olduğumuz ihale kapsamındaki ilk

otobüslerimizi teslim aldık. Doğa dostu yeni oto-
büslerimiz için açtığımız ihaleyi Mercedes-Benz
Türk şirketi, en ekonomik teklifi vererek kazanmış
olup, toplamda bu 273 adet CNG’li yeni otobüsü-
müzü bizlere teslim etmeye hak kazanmıştır. 2013
yılından beri ilk kez alınan yeni otobüslerde, EGO
personelimize teorik ve pratik eğitimler verilmeye
başlandı. Bu kapsamda, Mercedes Benz Türk’ün
düzenlediği Sürücü Eğitimleri’nden 18’i kadın
olmak üzere 700’e yakın EGO sürücümüz yararla-
nırken, 300’e yakın teknik personelimiz ise Teknik
Eğitimler’den faydalanacak” dedi. 

‘300 personele eğitim’

Aracın üretimi ile ilgili genel bir bilgi veren Merce-
des-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün;
“İhale kapsamında teslim edeceğimiz 273 adet
CNG yakıtlı Conecto otobüsümüzün 33 adedi kö-
rüklü, 21 adedi de solo olmak üzere toplam 54
aracımızı bugün kullanıma sunduk. Diğer otobüsleri
de Hoşdere Otobüs Fabrikamızda 2022 yılının ilk
çeyreğinde üreterek Ankara Büyükşehir Belediye-
si’ne teslim edeceğiz. Türkiye’deki faaliyetlerini 54
yıldır sürdüren Mercedes-Benz Türk olarak, dün-
yanın en modern otobüs fabrikalarından biri olan
İstanbul-Hoşdere Otobüs Fabrikamızda 1995 yı-
lından bu yana otobüslerimizi üretiyor ve geliştiri-
yoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğimizi
EGO personeline verdiğimiz eğitimler ile devam
ettiriyoruz. EGO sürücülerini ve teknik personelini
yeni araçlarımıza hazırlıyoruz. Bu kapsamda dü-
zenlenen Araç Tanıtım Eğitimleri’nden 18’i kadın
olmak üzere 700’e yakın EGO sürücüsünün fay-
dalanmasını planlıyoruz. EGO’nun teknik personeli
için düzenleyeceğimiz Teknik Eğitimler kapsamında
da bakım, mekatronik ve elektrik/elektronik eği-
timlerimizden 300’e yakın personel yararlanacak”
ifadelerini kullandı. 

İHRACAT LİDERİ

Mercedes’tenMercedes’tenMercedes’tenMercedes’tenMercedes’tenMercedes’ten
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KARSAN; 10, 12 ve 18 metre bo-
yutlarındaki yüzde 100 elektrikli
yeni şehir içi otobüsü e-ATA ile

Avrupa’da roadshow etkinlikleri düzenli-
yor. Eylül ayında lansmanı yapılan e-
ATA ürün ailesiyle birlikte 6 metreden 18
metreye yüzde 100 elektrikli araç sunabi-
len Avrupa’daki ilk ve tek marka olan
Karsan, 3 adet 12 metre sınıfındaki e-
ATA, Romanya, Fransa ve İtalya’nın farklı
kentlerinde özel ve kamu toplu taşıma
kuruluşları tarafından incelenip test edili-
yor. Ekim ayında başlanan ve yüksek ilgi
gören e-ATA’nın roadshow etkinlikleri
Romanya’da tamamlanırken, Fransa ve
İtalya şehirlerinde devam ediyor. Kar-
san’ın elektrikli ürün gamı içerisindeki en
büyük otobüs model ailesini oluşturan
çevreci e-ATA, Romanya Cluj’daki Gala
Tranzit etkinliğiyle başladığı tanıtım yol-
culuğuna; Jimbolia, Bralia, Sibiu, Bükreş,
Bralia, Slobozia, Sfantu George, Bacau
ve Buzau kentlerinde devam etti. Ro-
manya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yö-
netimi Bakanlığı tarafından açılan yüzde
100 elektrikli toplu taşıma ihalelerini  ka-
zanarak Türkiye’nin en büyük elektrikli
otobüs ihracatına imza atan Karsan’ın
Romanya turunda; 44 adet e-ATA teslim
edeceği Temeşvar, 12 adet e-ATA teslim
edeceği Braşov ve 10 adet e-ATA teslim
edilecek olan Slatina da yer aldı.
Fransa’da bulunan 12 metrelik e-ATA

ise Aigrefeuille-sur-Maine bölgesindeki
tanıtım etkinliklerinin ardından Lüksem-
burg ve tekrar Fransa olmak üzere ro-
adshowunu sürdürecek. e-ATA’nın İtalya
yolculuğu ise Roma’da düzenlenecek
olan ASSTRA Ulusal Konferansı ile başla-
yacak. 

Slatina Belediyesi’ne
10 adet e-ATA

Sunduğu ticari araçlarla birçok ülkede
kentlerin toplu ulaşımında söz sahibi
olan Karsan’ın, sıfır emisyonlu ve yüksek
menzilli yeni elektrikli aracı e-ATA, Av-
rupa tanıtım etkinlikleri kapsamında ro-
adshow turuna çıktı.
Romanya, Fransa ve İtalya’nın şehirle-
rinde düzenlenen etkinliklerle, yeni Kar-
san e-ATA’nın kamu ve özel sektör
otobüs işletmecileriyle buluşması, ince-
lenmesi ve test edilmesi amaçlanıyor.
Gezdiği her noktada yüksek ilgi ve beğe-
niyle karşılaşan 12 metrelik e-ATA’nın

Ekim ayında başlayan roadshowu içeri-
sindeki Romanya turu, Cluj kentinde dü-
zenlenen Gala Tranzit etkinliğiyle
başladı. Ardından Jimbolia, Bralia, Sibiu,
Bükreş, Bralia, Slobozia, Sfantu George,
Bacau ve Buzau kentlerinde devam etti.
Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu
Yönetimi Bakanlığı tarafından açılan
yüzde 100 elektrikli toplu taşıma ihalele-
rini kazanarak Türkiye’nin en büyük
elektrikli otobüs ihracatına imza atan
Karsan’ın Romanya turunda; 44 adet e-
ATA teslim edeceği Temeşvar, 12 adet e-
ATA teslim edeceği Braşov ve 10 adet
e-ATA teslim edeceği Slatina da vardı.
Roadshow’un Slatina ayağında Slatina
Belediye Başkanı Emil Mot, e-ATA’nın
tanıtımını gerçekleştirerek Karsan ile ya-
pılan anlaşmayı detaylarıyla açıkladı. Bu
doğrultuda Slatina Belediyesi, Karsan’dan
aralık ayı itibariyle e-ATA elektrikli oto-
büsü teslim almaya başlayacak. Belediye
şarj istasyonlarıyla birlikte toplam 10

adetlik Karsan elektrikli otobüs filosuna
sahip olacak. Fransa’da bulunan 12 met-
relik e-ATA ise Aigrefeuille-sur-Maine
bölgesindeki tanıtım turunun ardından
Lüksemburg ve tekrar Fransa olmak
üzere roadshow etkinliğini sürdürecek.
e-ATA’nın İtalya yolculuğu ise Roma’da
düzenlenecek olan ASSTRA Ulusal Kon-
feransı ile başlayacak. 

e-ATA ile tek şarjla tüm gün hizmet

10, 12, 18 metrelik seçenekleri ve esnek
yapısıyla iddialı bir model olan e-
ATA’da, 150 kWh’tan 600 kWh’a kadar 7
farklı batarya paketi ihtiyaca göre tercih
edilebiliyor. Maksimum batarya kapasi-
tesi 10 metre için 300 kWh, 12 metre için
450 kWh iken, 18 metre sınıfındaki mo-
delde kapasite 600 kWh’e çıkılabiliyor. e-
ATA’nın tekerlere konumlanan elektrikli
hub motorları, 10 ve 12 metrede 250 kW
azami güç ve 22.000 Nm tork sunarak, e-
ATA’nın en dik yokuşları sorunsuz tır-

manmasını sağlıyor. 18 metrede ise 500
kW’lık azami güç, en dolu kapasitede
bile tam performans gösteriyor. Güçlü
bataryaları sayesinde e-ATA 12 metrelik
modelinde araç doluyken, gerçek otobüs
rotasında dur-kalk ve yaz koşulunda
klima açıkken tek şarjla 450 kilometreye
kadar çalışma imkânı sağlıyor. Kablolu
bağlantı ile 150 kW’a kadar şarj gücüne
sahip olan e-ATA, tercih edilen batarya
paketine göre 1 ile 4 saat arasında şarj
edilebiliyor. 

Futuristik dış tasarım

Böylece, aracın gün içinde tekrar şarj
edilmesine gerek kalmadan tüm gün kul-
lanılmasına olanak sağlıyor. e-ATA’da
kablolu şarjın yanı sıra duraklarda şofö-
rün araçtan inmeden şarj etmesine
imkan sağlayan yüksek güçlü hızlı şarj
opsiyonu da sunuluyor. Futuristik dış ta-
sarımıyla da göz dolduran e-ATA, yolcu-
lara iç mekânda tam alçak tabanı
sunarak, engelsiz bir hareket alanı vaat
ediyor. e-ATA model ailesi, boyut ve
elektrikli motor seçeneklerinde olduğu
gibi kapasitede de esneklik sağlıyor.
Sunduğu yüksek menzile rağmen yolcu
kapasitesinden ödün vermeyen e-ATA,
tercih edilen batarya kapasitesine bağlı
olarak 10 metrede 79, 12 metrede 89’ün
üzerinde, 18 metrede ise 135’nin üze-
rinde yolcu taşıyabiliyor.

Karsan e-ATA, Roadshow etkinliğiyle Avrupa turunda!

Karsan’ın sıfır emisyonlu ve yüksek menzilli yeni elektrikli aracı e-ATA, Avrupa
tanıtım etkinlikleri kapsamında roadshow turuna çıktı. Romanya, Fransa ve

İtalya’da düzenlenen etkinliklerle, yeni Karsan e-ATA’nın kamu ve özel sektör
otobüs işletmecileriyle buluşması, incelenmesi ve test edilmesi amaçlanıyor

Karsan e-ATA Elektrikli Otobüs
Romanya, Fransa ve İtalya’da’da 
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RESUL ÜÇÜNCÜOĞLU

TACETTİN ALDEMİR



Otokar, mayısta
sonuçlanan ihale

kapsamında Ankara
Büyükşehir

Belediyesi'ne 28 adet
KENT LF Körüklü

teslim etti. Araçlar,
Kemal Kılıçdaroğlu,

Meral Akşener,
Gültekin Uysal, Mansur

Yavaş, Nihat Alkaş ve
Serdar Görgüç'ün

katıldığı törenle
hizmete başladı

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 19

NEDEN?

PARA KAYNAĞIDIR
TURİZM;
Covid öncesi yıllık net
Turizm geliri 35 milyar
dolardı. Pandemi devam
etmezse kısa vadede hedef
100 milyar dolar. Her türlü
cari açık, yurtiçi, yurtdışı
milyar dolar. ödemeler
dengesi, ülke tanıtımları,
ithalat delikleri Turizm
gelirleriyle kapanır

İSTİHDAMI YÜKSEKTİR;
Bacasız sanayidir turizm.
İnsandır altyapısı, emektir,
alın teridir. Otel, Acenta,
Havayolu, Rehber, Esnaf,
Restoran, Transferciler vs 4
milyon direkt çalışanı, 52
sektöre katkıları ile
milyonlarca insanımızı
istihdam eder.

ÇEVRECİDİR TURİZM;
Turizm doğayı, denizi, havayı
kısaca hayatı korur. Bilinir ki,
doğayı kirletir, ormanı yakar,
ağacı keser, hayvana eziyet
edersek turistin yüzünü
göremeyiz. Dolayısı ile
paranın da…

KATMA DEĞERİ EN YÜKSEK
SEKTÖRDÜR;
Türkiye olarak Otomobil,
Deri, Tekstil, Makine ihraç
ediyoruz. Ancak, üretimin
%70-80’i ithalata dayalı.
Turizmde ise, turist müzeye
girer, 10 dolara bilet alır. On
doların onu da bu
memlekette kalır. Otelde
kalsa, Restoranda yemek de
yese, harcamasının %99’u
bu memlekettedir.

BARIŞÇILDIR TURİZM;
Siyasi çekişmelere gelmez.
Yakın zamanda; Rusya,
Almanya, Fransa, İtalya,
Mısır, İsrail, BAE örneklerini
yaşadık, yaşıyoruz.
Küstürmemeli bu ülkelerden
gelmesi gereken milyonlarca
insanı ve onların getireceği
milyarlarca doları. Bence
siyaset budur. Küstürmeden,
kızdırmadan, karşımıza
almadan ülke çıkarlarını
gözeterek anlaşma yoluna
gitmek. Zorda kalınca ödün
vererek anlaşmak olmamalı
siyaset. 

DEMOKRATTIR TURİZM;
Ülkem güzel, fiyatım ucuz,
tarihim var. Turist nasıl olsa
gelir diye güvenemezsin.
Silerler ülkeyi eğer insan ve
hayvan haklarını hiçe
sayarsan. İran’ın, Orta Asya
Cumhuriyetlerinin bizden az
mı tarihi, Kuzey Kore
Tayland’a göre daha mı az
egzotik, Libya’nın güneşi,
denizi, kumu bizden kötü
mü? Demokrasin kadar turist
alırsın. Not: Türkiye, elindeki
Turizm varlıklarıyla bugün
yıllık 200 milyon Turisti hak
etmektedir. 

SİYASETE DESTEKTİR;
Net bir örnek vereyim.
Türkiye’ye gelen
Avrupalıların %85’i
Türkiye’nin Avrupa Birliğine
girmesini istiyor.
Gelmeyenlerin ise %85’i
Türkiye’yi Avrupa Birliğinde
görmek istemiyor. Başka söze
gerek var mı? 

SINIF FARKI GÖZETMEZ;
Almanya'nın ilk kadın
şansölyesi Angela Merker,
İngiltere’nin Demir Lady

lakaplı ilk kadın Başbakanı
Margaret Thatcher, Amerikalı
onlarca Türkiye sevdalısı
Senatörler, Avrupalı
parlamenterler zamanında
Türkiye’ye “Backpackers”
olarak gelmiş insanlardır. Yani
bir zamanların Hippi’leri.
Demek ki neymiş; Fakir-
Zengin. Her turist bizim için
çok ama çok değerli.

İHRACAATA DESTEKTİR;
Turist burada ülkenin ürettiği
malları görür, televizyonunu,
buzdolabını kullanır,
yemeğini yer, tekstilini giyer.
En iyi reklam budur. Evine
gidince de deneyimlediği
Türk malını alır. Bu kadar
basit.

İNSAN ODAKLIDIR;
Turizmci misafirperverdir,
güler yüzlüdür, dosttur.
Severek, aşkla yapılır turizm.
Makineye değil kalbe
dokunur, kumaşa değil
insana hitap eder. Ardında
atık değil hatıra bırakır, beton
değil barış, dostluk,
arkadaşlık inşa eder.

Kısaca Turizm can, turizmci
canandır. Turizm hayat
damarıdır ülkenin.

CEM POLATOĞLU

EN ÖNEMLİ SEKTÖR: “TURİZM”

OTOKAR, Türkiye'nin dört bir ya-
nında belediyelerin toplu taşıma
filolarını güçlendirmeye devam

ediyor. Ürettiği araçlarıyla Avrupa başta
olmak üzere 50'yi aşkın ülkede büyük
beğeni toplayan ve ulaşıma nefes aldıran
Otokar, yılın en büyük teslimatlarından
birini daha tamamladı. "Önceliğimiz insan"
söylemiyle hayata geçirdiği projelerde
dünyanın sayılı metropolleri arasında yerini
sağlamlaştıran Ankara için EGO Genel
Müdürlüğü ile yaptığı 28 adet körüklü
otobüs alımı kapsamında mayıs ayında
sözleşme imzalayan Otokar, KENT LF Kö-
rüklüleri teslim etti. Otokar, sözleşme doğ-
rultusunda araçların 2 yıl boyunca satış
sonrası hizmetlerini de sağlayacak. 

Teslimat 6 ayda tamamlandı
Son yıllarda ülkemizdeki pek çok büyük-
şehir belediyesinin yanı sıra İtalya, Almanya,
İspanya, Sırbistan, Romanya, Slovakya
başta olmak üzere bir çok ülkede toplu
taşımanın gözdesi olan KENT LF Körüklü
otobüslerin teslimatı altı ay gibi kısa sürede
tamamlandı. Başkentlilere ulaşımda daha
ferah, modern, huzurlu ve güvenli hizmet
sunmak için gerçekleştiren otobüs alımının
teslimat töreni Cumhuriyet Halk Partisi

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi
Parti Genel Başkanı Meral Akşener, De-
mokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal,
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Man-
sur Yavaş, EGO Genel Müdürü Nihat
Alkaş ve Otokar Genel Müdürü Serdar
Görgüç'ün katılımı ile gerçekleşti. Başkent'in
toplu ulaşımdaki yenilikçi anlayışını yan-
sıtacak, modern tasarımının yanı sıra üstün
teknik özellikleriyle de dikkat çeken 28
KENT LF Körüklü, düzenlenen törenin
ardından Ankara sokaklarında göreve baş-
ladı.

‘Modern tasarımın yüzü olacağız’
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO
Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği
toplu ulaşımda dönüşüm çalışmasında
Otokar'ın Ankara toplu taşımasına hizmet
etmekten gurur ve mutluluk duyduğunu
belirten Otokar Genel Müdürü Serdar
Görgüç; “Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanımız Mansur Yavaş başta olmak
üzere Büyükşehir Belediyesi ve EGO yö-
netiminin, Başkent halkının bizlere gös-
terdiği güven için tüm Otokar çalışanları
adına teşekkür ederim. Türkiye’nin mü-
hendislerinin tasarladığı, ülkemiz toprak-
larında üretilen otobüslerimizi, bu sefer

de Ankara için özenle ürettik. Modern ta-
sarımıyla başkentimize yakışacak konforlu
ve çevreci Otokar Kent otobüslerimizi bu-
gün gururla teslim ediyoruz. 2 yıl boyunca
vereceğimiz satış sonrası hizmetle de An-
karalılara yakışır bir ulaşım sağlayacağız.
Otobüslerimizin Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi’ne, EGO Genel Müdürlüğü'ne,
Ankara halkına hayırlı olmasını dilerim”
dedi.

50’den fazla ülkede
maksimum güvenlik
Sektörde 58’inci yılını kutlayan Otokar’ın
35 binden fazla otobüsü, 50’den fazla ül-
kede milyonlarca yolcuyu taşıyor; tasarımı,

konforu, teknolojisi ve gücü ile kullanıcıların
beğenisini kazanıyor. Toplu taşımaya özel
olarak geliştirilen Otokar otobüsleri, iç ve
dış modern görüntüsü, çevreci motoru ve
üstün yol tutuşunun yanı sıra düşük işletme
maliyetleriyle de ön plana çıkıyor. Otokar'ın
18 metre KENT Körüklü otobüsü, basa-
maksız alçak giriş tabanı ile hızlı ve kolay
iniş-biniş imkânı sağlarken, geniş iç hacmi
ile yolcularına eşsiz konfor sunuyor. Her
mevsim ferah bir yolculuk sunan Otokar
otobüsleri, ABS, ASR, disk frenler ve ka-
pılarda sıkışmayı önleyici sistem gibi üstün
güvenlik sistemleriyle de kullanıcı ve yol-
cularına maksimum güvenlik vadediyor. 

Başkent için özel olarak üretilen 28 adet aracın teslimatı 6 ayda tamamlandı

KENT LF KÖRÜKLÜLER
Ankara sokaklarında
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EVET 2020 yılından sonra 2021 yılıda
salgınla mücadele yılı oldu ve iki
salgın yılını geride bıraktık. Sektör bu

iki yıldan büyük yaralarla çıktı. 2021
yılında biter ümidi ile yıla başlamıştık.
Ancak, 2022 yılına da maalesef salgın ile
beraber giriyoruz. Yeni varyantlarla
boğuşuyoruz. Direk olarak bunlar
işlerimize yansıdı. 2020 ve sonrası sıkıntılı
başladı inşallah devamı böyle gelmez.
2022 yılının ilk yarısında da sıkıntılı bir
süreç yaşayacağımızı bugünden
görebiliyoruz. Bir taraftan artan maliyetler
diğer taraftan yolcu sayılarındaki ciddi
azalma sektörü ekonomik krizler ile karşı
karşıya bırakıyor. Maalesef son yıllarda
hep güzel şeyler yazmak istiyoruz ama
güzel şeyler yazacak şartlar oluşmuyor.
Tabi bir taraftan havayolundaki büyüme
demir yollarındaki gelişmeler sektörün
pazarını iyice daralttı. Salgında bunun
tuzu biberi oldu. Onun için sektörün
kendine çekidüzen vermesi lazım.
Özellikle elektronik bilet sistemleri, servis
düzeni, fiyat istikrarı ve kapasite kullanımı
konusunda yapılması gereken birçok iş var.
Belki 2021yılında başlattığımız bu
hamleler 2022 yılında meyve vermeye

başlayacak. Yani bu sektörün sırtından
servis yükünü, acente yükünü, bilet satış
maliyet yükünü kaldırmamız lazım, aksi
taktirde sektörün geleceğe bakması
olumsuz hale geldi. Tabi bir taraftan da
ulaştırma bakanlığıyla yaptığımız
görüşmeler var. Mevzuatta ciddi değişiklik
taleplerimiz var, bunları da Ocak ayının
3.haftasında bir çalıştayda gündeme
getireceğiz. Sektörün yeniden
yapılandırılması lazım ama şunu
söylüyoruz, tabii ki devletten destek
bekliyoruz. Devlet havayollarını
sübvansiyon ile yönetiyor demiryollarını
sübvansiyonlar ile yürütüyor. Aynı işi
yapan bizler yüksek vergilerle, yüksek
maliyetler ile boğuşuyoruz. Bizim
arkamızda devlet yok. Havayollarının
demir yolarının arkasında devlet var. Onun
için sektörün aklını başına toplaması
lazım. Bizim kendi yazılımımızı yapıp fiyat
istikrarını sağlamamız lazım. Kapasite
kullanımının verimliliğini arttırmamız
lazım. Ancak böyle bir çıkış yolu
bulabiliriz. Aksi taktirde çok kötü bir
gelecek bizi bekliyor. Bizim mutlaka ve
mutlaka sektör olarak birlikte adım
atmamız lazım. Firma sayısında ve otobüs

sayısında sektörün ihtiyaçlarının çok
ötesinde bir arz talep dengesizliği var.
Onun için arz talep dengesini sağlayacak
düzenlemeler şart. Toplam firma sayısı ve
bölgesel firmaların şehir firmalarının ortak
yapılara dönüşmesi bunlar sektörün
önündeki önemli beklentilerdir. İnşaallah
bizler bu çalışmaları yapacağız.
Otogarların işletme maliyetleri, yatırım
maliyetleri, otobüs yatırımları, personel
zamları ve kira artışları bütün bunlar
sektörü darboğaza sürüklüyor. Onun için
2022 yılına morallerimiz kötü giriyoruz.
İnşallah iyi çıkmak için atacağımız adımlar
sektörde kabul görür ve birlikte adım
atmaya başlarız. Umutlarımız bunlar. Ben
herşeye rağmen güzel bir yıl olmasını
diliyorum. 
Ayrıca önümüzdeki hafta otogar kiraları,
çıkış ve peron ücretlerine düzenleme
yapılması ile ilgili İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Başkan Vekili Doğan Subaşı ile
biraraya geleceğiz. Sektörün menfaatleri
doğrultusunda karar alacağımızı umut
ediyorum. 2020 yılında yaşanan sıkıntılar
2021 yılında da devam etti. Görünen o ki
2022 de pandemi sıkıntıları devam
edecek. Bu durumu görmezlikten

gelemeyiz, onun için belediye ile destek
vermeleri gerektiğini oturup konuşacağız.
İnşallah sektör lehine kararlar alınır diye
düşünüyorum.
Son olarak sektördeki bütün
paydaşlarımıza, okuyuculara ve
meslektaşlarımıza iyi bir yıl olması dileği
ile beraber sevgiler saygılar sunuyor iyi
seneler diliyorum.

Mustafa YILDIRIM

Artan maliyetler sektörü zora sokuyor

TÜRKİYE’nin ticari araç markası
Anadolu Isuzu, ürettiği çevreci ve
yenilikçi araçlarıyla yerel ve global

ölçekte elde ettiği başarılara yenilerini
eklemeye devam ediyor. Anadolu Isuzu’nun
çevre dostu CNG motor teknolojisinin yanı
sıra akılcı ve göz alıcı tasarım özellikleri ile
segmentine öncülük eden Kendo /
Interliner CNG modeli, Design Türkiye
Endüstriyel Tasarım Ödülleri yarışmasında
Ulaşım Araçları kategorisinde İyi Tasarım
Ödülünü ödülünü kazandı. Bu yıl
dokuzuncu kez düzenlenen organizasyonda
Isuzu Kendo’nun ödülü, Ticaret Bakanı
Mehmet Muş ve TİM Başkanı İsmail
Gülle’nin katılımlarıyla 17 Aralık Cuma
günü İstanbul’da düzenlenen Design
Türkiye Endüstriyel Tasarım ödül töreninde
verildi.  
Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar
Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek
Kuruluşu iş birliğiyle gerçekleştirilen Design

Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödülleri,
kullanıcı ihtiyaçlarını gözeten, ürüne katma
değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran
tasarımları ödüllendirmeyi, iyi tasarlanmış
ürünlerin topluma ve endüstriye sağladığı
faydaları görünür kılmayı amaçlıyor. 

‘Katma değerimizin parçası’
Konuylu ilgili açıklamalarda bulunan
Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul
Arıkan, “Anadolu Isuzu olarak
faaliyetlerimizi içinde yaşadığımız topluma
ve çevreye sürdürülebilir değer katma
hedefiyle yürütüyoruz. Sürdürülebilirlik,
bizim tüm iş süreçlerimizin odağında yer
alıyor. Ar-Ge çalışmalarıyla ve geliştirdiğimiz
yeni teknolojilerle ürettiğimiz doğa dostu
araçlarımıza, Tasarım Ofisimiz fark yaratan,
güçlü, göz alıcı ve akılcı çizgilerle eşsiz bir
değer katıyor. CNG motoru ile bugünün
kentleri için çevreci, güvenli ve modern bir
ulaşım çözümü olarak öne çıkan,

segmentine öncülük eden Kendo /
Interliner aracımızın Design Türkiye
Endüstriyel Tasarım Ödüllerinde 'En İyi
Tasarım' ödülüne layık görülmesinden
dolayı büyük bir kıvanç duyuyoruz.
Anadolu Isuzu ailesi olarak bu anlamlı

ödülü Kendo / Interliner CNG de dahil
olmak üzere birçok modelimizin
tasarımında çok değerli katkıları olan, kısa
süre önce çok genç yaşta kaybettiğimiz
sevgili ekip arkadaşımız Kasım Kunter
Aytekin'e adıyoruz” dedi.

Anadolu Isuzu tasarımda da fark yarattıAnadolu Isuzu tasarımda da fark yarattıAnadolu Isuzu tasarımda da fark yarattıAnadolu Isuzu tasarımda da fark yarattıAnadolu Isuzu tasarımda da fark yarattıAnadolu Isuzu tasarımda da fark yarattı
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‘Coach of the Year 2020 – Yılın Otobüsü’ ödüllü Lion’s Coach, 2021’de bir ödüle daha layık görüldü.
Sektörün prestijli ‘Sustainable Bus Award 2022 – Sürdürülebilir Otobüs Ödülü’nü de almaya hak

kazanan Lion’s Coach; tasarım, konfor, ekonomi ve güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor

MAN, Lion’s Coach ve NEO-
PLAN Tourliner ile Türkiye
otobüs pazarındaki pazar pa-

yını 2021 yılında da korudu. Yolcu-
luğu keyfe dönüştüren MAN Lion’s
Coach ve NEOPLAN Tourliner seya-
hat otobüsleri; tasarım, konfor, eko-
nomi ve güvenlik özellikleriyle bu
yılda da Türkiye’nin her köşesindeki
seçkin firmaların öncelikle tercihi ol-
maya devam etti. Üstün özellikleri ile
fark yaratan yeni nesil MAN Lion’s
City CNG Efficient Hybrid de, şehir içi
ulaşımına getirdiği birçok yenilik ile
iddiasını ortaya koyuyor.

‘MAN, 2021’de
pazar payını korudu’  

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.
Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda
konuşan Otobüs Satış Direktörü Can
Cansu, 2021 satış stratejileri ile 2022
hedeflerini anlattı. Cansu; “Dünya ge-
nelinde yeni varyantlarla etkisini sür-

düren küresel salgın, ikinci yılında da
sektörleri etkilemeye devam etti. Bu
süreçte Avrupa Otobüs pazarı tarihin
en düşük seviyelerine geriledi. 2021
yılında, özellikle yaz sezonunda, bir
önceki yıla göre, otobüs ile seyahat
eden yolcu sayısındaki artışa rağmen
Covid-19’un olumsuz etkileri ve artan
işletme maliyetleri nedeniyle Türkiye
Seyahat Otobüsü pazarı 350 adetlere
geriledi. Firmalar, yatırımlarını bir yıl
daha ötelerken, bu süreçte (TCO)
yaşam boyu ürün maliyeti daha da
önem kazandı.
Pazarda yaşanan sıkıntılara rağmen
uzun bakım aralıkları ve düşük yakıt
tüketimi ile MAN, bu zorlu yılda da
firmalarının gözdesi olmaya devam
etti ve 2021 yılında daralan seyahat
otobüsü pazarında, pazar payını ko-
rudu” dedi. 
‘2022’de de başarıya devam’
MAN olarak, pazarda bugüne kadar
sürdürdükleri başarıyı 2022’de de

devam ettirmeyi hedeflediklerini be-
lirten Cansu; “Beklentimiz; 2022 yı-
lında seyahat otobüsü firmalarının
temkinli ve çok daha detaylı hesap
yaparak, yatırım yapacakları, pazarın
da bu seneden biraz daha iyi olacağı
yönünde. 2022 yılında sadece fiyat ve
kalite değil, stoklarda otobüs bulun-
ması da önem kazanacaktır. Otomotiv
sektöründeki farklı üretim darboğaz-
larına rağmen MAN, bu global krizde
otobüs grubunda iyi planlama ile en
az üretim sorunu ile 2021 yılını ge-
çirdi. Bu başarı, 2022 yılında da
devam edecek” diye konuştu. 

Bir uluslararası ödül daha

2018’de dünya lansmanı yapılan ve
büyük beğeni toplayan yeni MAN Li-
on’s Coach, 2021’de de sektördeki
başarısını prestijli ödüllerle taçlandır-
maya devam etti. Yakıt ekonomisi,
güvenlik, yaşam boyu ürün maliyeti
(TCO) ve yolcu konforuna önem

veren seçkin firmaların öncelikli ter-
cihi bu yılda da ‘Coach of the Year
2020-Yılın Otobüsü’ ödüllü MAN Li-
on’s Coach oldu. Lion’s Coach alter-
natif yakıtlarla yüzde yüz uyumlu
güçlü motoru, yüksek araç verimi,
geri dönüştürülmüş malzemeden ya-
pılmış yeni nesil koltukları gibi birçok
özelliği ile 2021 yılında da ‘Sustai-
nable Bus Award 2022 (Sby Award)-
Sürdürülebilir Otobüs 2022 Ödülü’nü
kazandı. Otobüs sektöründe sürdürü-
lebilirlik konusundaki ilk ve tek de-
ğerlendirme olan bu ödülü MAN
Lion’s Coach, sadece güvenilir, emin
bir araç olduğu için değil, aynı za-
manda ekonomik ve sürdürülebilir ol-
duğu için kazandı.
Ürün maliyeti şampiyonu
Sekiz Avrupa ülkesini temsil eden ti-
cari araç gazetecilerinden oluşan ya-
rışma jürisi, MAN Lion's Coach’un
birçok yönünden etkilendi. Jüriyi et-
kileyen özelliklerin başında ise, tek-

noloji harikası otobüsün en uzun ver-
siyonunda yolcu sayısının 61’e kadar
çıkabiliyor olması, geri dönüştürül-
müş malzemelerden yapılmış yeni
nesil koltukları, 14 metrenin altındaki
aracın yolcu başına minimal CO2
emisyonuna sahip olması, Euro 6E
standartlarını karşılayan ve 510 hp
(375 kW)’e kadar güç üretebilen MAN
D26 motorunun HVO (Hidrojenize
bitkisel yağ) ve biyodizel gibi alterna-
tif yakıtlarla yüzde 100 uyumlu olması
geldi. Ayrıca mümkün olan maksi-
mum torkun çok düşük motor hızla-
rında bile elde edilebilmesi ve bunun
da aracın genel randımanı üzerinde
olağanüstü olumlu etki yapması öne
çıktı. MAN Lion’s Coach’un yüksek
güvenilirliği ve düşük yakıt tüketimi
ile son birkaç yıldır sürekli öne çık-
masında ve yaşam boyu ürün maliyeti
konusunda açık ara şampiyon olma-
sında, tüm bu özelliklerinin çok
büyük payı oldu.
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Şehirler arası seyahat sektörünün lider firması Kamil Koç’un

Afyonkarahisar İşletmesi Saygı Turizm de, MAN Lion’s Coach’u tercih
etti. Firma, sıfır araç yatırımı kapsamında filosunu 1 adet 13 metre, 2+1

VIP koltuk düzenli yeni MAN Lion’s Coach ile güçlendirdi

MAN’ın, çevreci ve verimli motoru,
benzersiz yakıt tasarrufu, üstün tek-
nolojisi, ileri güvenlik sistemleri ve

olağanüstü konforu ile seyahat sek-
töründe fark yaratan otobüsü Li-
on’s Coach, 2021 yılının son
günlerinde işletmelerin ter-
cihi olmaya devam etti.
Sahip olduğu üstün nitelik-
ler ve sunduğu avantajlarla
hem yolcuların ve kaptan-
ların hem de işletmelerin
gözdesi haline gelen MAN
Lion’s Coach’u filosuna
katan son firma ise, Kamil
Koç’un Afyonkarahisar İşlet-
mesi Saygı Turizm oldu. Yeni
otobüsleri ve kaliteden ödün ver-
meyen müşteri memnuniyeti temelli
hizmet anlayışı ile kısa sürede bölgenin
önemli markaları arasındaki yerini alan
Saygı Turizm, sıfır otobüs yatırımı kapsa-
mında filosuna 1 adet, 13 metre, 2+1 VIP
koltuk düzenli yeni MAN Lion’s Coach
kattı. Ankara, Akyurt’taki MAN Tesislerinde
düzenlenen teslimat töreni ile MAN Lion’s
Coach, Saygı Turizm Yetkilileri Hüseyin
Saygı ve Berkan Saygı’ya teslim edildi.

‘Mutluyuz’

Filolarına MAN Lion’s Coach katmaktan
memnuniyet duyduklarını belirten

Hüseyin Saygı, “Hem firmamıza
hem de yolcularımıza en iyi

hizmeti vermeye çalışıyoruz.
Bu nedenle de güvenliği,
konforu, tasarrufu, teknik
özellikleri ve satış sonrası
hizmetlerine kadar birçok
avantajı bir arada sunan
MAN Lion’s Coach’u filo-
muza katmaktan mutlu-
yuz. Yolcularımız bu araçla

seyahat etmekten, biz de
aracın işletmemize sağladığı

pek çok avantajdan keyif alaca-
ğız. Memleketimize, firmamıza ve

yolcularımıza hayırlı olsun” dedi. Yatırımla-
rında kendilerine desteklerinden dolayı,
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A. Ş. Oto-
büs Satış Direktörü Can Cansu, Otobüs
Satış Bölge Yöneticileri Emrah Albustanoğlu
ve Ufuk Demirer’e de teşekkür eden Hüse-
yin Saygı, MAN ile olan yol arkadaşlıklarını
bundan sonra da devam ettirmeyi hedefle-
diklerini söyledi.
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