
Mercedes-Benz Türk
cEo’su almanya’da

Mercedes-Benz 
otomobil Pazarlama

ve Satış Grubu 
Başkanlığı’na atandı

Mercedes-Benz Türk a.Ş. Di-
rektörler Kurulu Başkanı
ve cEo’su Britta Seeger,
Daimler aG Yönetim Kuru-

lu’nda ola Källenius’un “Mercedes-Benz
otomobilleri araştırma ve Geliştirme
Grubu Başkanı” olarak atanması ile bo-
şalacak olan “Mercedes-Benz otomobil
Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı”
görevini devralacak. 

Daimler Denetim Kurulu tarafından
alınan ve 1 ocak 2017 itibari ile geçerli
olacak bu yeni atama kararı ile Britta
Seeger, Hukuk ve Uygunluk Yöneti-
mi’nden sorumlu Renata Jungo Brüng-
ger’den sonra Daimler Yönetim Kuru-
lu’nda görev alan ikinci kadın üst düzey
yönetici olacak.

Mercedes-Benz Türk a.Ş.’ye ağustos
2015’te cEo olarak atanmış olan Britta
Seeger, 1992 yılından bu yana Daimler
aG bünyesinde satış ve satış sonrası
hizmetler alanında uluslararası sorum-
luluğa sahip çeşitli görevler üstlenmiş
ve Türkiye’deki görevinden önce Mer-
cedes-Benz Güney Kore’nin cEo’luğu
görevini yürütmüştü.

otomobil 
Pazarı %3 arttı,

Hafif Ticari
araç Pazarı 
%4 azaldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari
araç toplam pazarı, 2016 yılı ilk
altı ayında bir önceki yılın aynı
dönemine göre %1,45 artarak

438.817 adet olarak gerçekleşti. 2015 yılı
altı aylık dönemde 432.550 adet toplam
pazar gerçekleşmişti.

Hafif ticari araç pazarı, 2016 yılı ilk altı
ayında geçen yıla göre %4,17 oranında
azalarak 100.335 adete geriledi. Geçen yıl
aynı dönemde 104.704 adet satış ger-
çekleşmişti

HaFİF TİcaRİ 
aRaç PazaRI %11 aRTTI

2016 yılı Haziran ayında hafif ticari
araç pazarı 2015 yılının Haziran ayına
göre %11,08 arttı ve 20.429 adet olarak
gerçekleşti. Geçen sene 18.392 adet satı-
şa ulaşılmıştı.

2016 yılı Haziran sonu Hafif Ticari
araç Pazarı gövde tipine göre değer-
lendirildiğinde, en yüksek satış adeti-
ne %70,76 pay ile Van (70.998 adet), ar-
dından %11,98 pay ile Kamyonet
(12.025 adet), %9,46 pay ile Minibüs
(9.494 adet) ve %7,79 pay ile Pick-up
(7.818 adet) yer aldı.

Britta 
Seeger

BİLAL YEŞİL 
ARAŞTIRDI 
vE YAzDI
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ANALOG TAKOGRAFI ÇÖZEMEDEN 
DİJİTALİ GELDİ, İŞLER KARIŞTI!
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Haziran 2016 tarihinde, Uluslararası
Nakliyatta çalışan  ve yeni tescil edilen
araçlarda, 30 Haziran 2014 tarihinde de,
yurtiçi nakliyatta çalışan ve yeni tescil

edilen araçlarda (Uluslararası ve milli mevzuata göre
takograf takması zorunlu olan araçlarda)  dijital tako-
graf takılması zorunlu olmuştur. Aradan geçen bu
kadar uzunca süreye rağmen, sektörde bilgi eksikliği
ve yanlış uygulamaların hakim olduğunu görüyoruz.
Özellikle AB ülkelerine sefer yapan araçların, yanlış
işlemler nedeni ile ciddi cezalar ödediğini biliyoruz ve
bu nedenle, önemli konuları tekrar ilgililerin dikkatine
sunmak istedik. Takograf kullanma  zorunluğunun, in-
sanlara eziyet etmek için değil, insan haklarını ve in-
san hayatını korumak için getirildiğini de unutmamak
gerekiyor. HABERİN DEVAMI 6. SAYFADA

65 BİN TIR'a İlaN
YaPIŞTIRIlIYoR

Uluslararası Nakliyeciler
Derneği’nin yurt dışına
çıkacak 65 bin TIR’ın
üzerine yapıştıracağı

“Türkiye’de Demokrasi Kazandı”
mesajı ile yurt dışına uğurlanan
TIR’lar, geçtikleri ülkelerde Türki-
ye’de olanlar hakkında ipucu ve-
recek.

UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şe-
ner “ Yüce milletimiz 15 Temmuz
günü demokrasimize yapılan hain
saldırıda Tank Mermilerine karşı di-
renmiş. Milli İradeye sahip çıkma
uğrunda 265 şehit 1440 yaralı ile çok
büyük bir bedel ödemiştir. Bu mese-
leyi bütün dünyaya en doğru şekilde
anlatmak şehitlerimize karşı borcu-
muzdur” dedi.

Son dönemde, Uluslararası Ka-
muoyunun 15 Temmuz ve sonrasın-

da yaşanan Demokrasi Destanı ko-
nusunda eksik bilgilendirildiğini,
halkın milli iradeye ve demokrasiye
sahip çıkma mücadelesi yanlış ak-
tarıldığını belirten UND, bu yanlış
anlamanın önüne geçilmesine bir
nebze de olsa katkı sağlayabilmek
için Türkiye ihracatını yabancı pa-
zarlara taşıyan üyelerine ait 65 bin
TIR’ın üzerine 100x100 ebatlarında
İngilizce olarak “Türkiye’de Demok-
rasi Kazandı” mesajı yazdı. TIR’lar
FSM Köprüsü, Boğaziçi Köprüleri
Koruma Müdürlüğü önünden (Kava-
cık), yurt dışına uğurlandı.

Uluslararası yollarda dolaşımı sağ-
lanacak olan araçlar üzerinde ayrıca,
TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) ta-
rafından hazırlanmış olan 50x70 öl-
çülerinde “Potansiyeli Keşfet” sloga-
nı da İngilizce olarak yer aldı.

Türkiye’nin potansiyeli yüksek
bir ülke olduğunu ve bu konuya bü-
tün platformlarda dikkat çekilerek,
son dönemde uluslararası camiada
yaratılan yanlış algı ile potansiyeli-
mize gölge düşürülmesine engel
olunması gerektiğini dile getiren
Fatih Şener, “Sektörümüz, Demok-
rasi Direnişimizin Uluslararası Ka-
muoyunda doğru anlaşılabilmesi
için elinden gelen katkıyı sağla-
makta kararlıdır. Uluslararası mu-
hatapları nezdinde doğru bilgilen-
dirmeye yapan UND olarak, tüm
kurum/kuruluşlarımızı eşgüdüm
içerisinde yabancı muhataplar nez-
dinde doğru bilgilendirme çalışma-
larına destek olmaya davet ediyo-
ruz. Ekonomimiz ve demokrasimi-
zin bu dönemi de güçlenerek aşa-
cağına olan inancımız tamdır.” dedi. 

65 bin TIR'a ilan yapıştırılıyor“Türkiye’de Demokrasi Kazandı” yazılı
İngilizce sticker yapıştırılan TIR’lar FSM Köprüsü, Boğaziçi Köprüleri
Koruma Müdürlüğü önünden (Kavacık), saat 13.00’te Avrupa’ya geçti.
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tırSAn’dAn treyler 
ihrACAtındA tArihi rekor

Tırsan’dan Treyler İhra-
catında Tarihi RekorTır-

san yarıyıl ihracat per-
formansı ise 2015 yılı ilk

6 aydaki ihracat cirosu
26.2 milyon € ciro ve

1.284 adet araç olarak
gerçekleşirken, 2016 yılı

aynı dönemde, ihracat
cirosu 2016 aynı dönem-

de 62 milyon € ve 2.597
adet araç oldu.

T
ürkiye treyler sektörünün
öncü lideri Tırsan, haziran
ayında treyler ihracat adedini
iki kat, ihracat cirosunu ise üç

kat artırdı. Buna göre şirketin bir ayda
ihraç ettiği treyler miktarı 657 adede
ulaşırken, ihracat cirosu 18.6 milyon €
olarak kaydedildi.

Tırsan’ın haziran ayı ihracatının
%7’si Körfez ülkelerine gerçekleşir-
ken, %93’si, en önemli satın alma kri-
terinin toplam sahip olma maliyeti ol-
duğu Avrupa ülkelerine gerçekleşti

“Bu ihracat başarısı hem Tırsan’ın
hem Türkiye’nindir,” diyen Tırsan
Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nu-

hoğlu, “Tırsan'ın bu başarısının te-
melinde, sadece yeni ürünlere, üre-
tim altyapısı ve yalın üretim süreçle-
rine yatırım yapması değil, aynı za-
manda strateji yönetimi ve kurumsal
bilişim sistemlerine yaptığı yatırımlar
da yer almaktadır,” dedi.

Nuhoğlu, “Avrupa'nın ilk üç treyler
üreticisinden biri olma hedefi doğrul-
tusunda emin adımlarla ilerlerken, Av-
rupa’nın en hızlı büyüyen üreticisi ol-
maya devam ediyoruz,” açıklamasını
yaptı. Tırsan, son dönemde, Avru-
pa’nın en modern ve büyük treyler
üretim tesislerinden biri olan Adapa-
zarı üretim kampüsüne 50 milyon €’yu

aşan üretim teknoljisi yatırımı gerçek-
leştirirken, TOSB Otomotiv Yan Sana-
yi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde
yer alan ikinci Ar-Ge merkez yatırımı-
na 18 milyon € kaynak ayırdı. Sektö-
rün ilk ve tek Ar-Ge merkezini 2009 yı-
lında kuran Tırsan, 2016 yılının ilk yarı-
sında 5 ürün grubunda 8 yeni ürünü
daha ürün gamına ekledi. Yalın üretim
ilkeleri çerçevesinde üretim ve yöne-
tim süreçlerini sürekli olarak müşteri-
ye değer yaratmak için geliştiren Tır-
san, operasyonel mükemmellik için
kurumsal yönetim araçları strateji ha-
ritaları ve Balanced Scorecard uygu-
lamaları ile öne çıkmaktadır.

AlmAnyA’nın
Bremen 

şehrinde CmS
depo yAtırımı!

Türkiye’nin lider, Avrupa’nın önde gelen alüminyum jant üreticisi
CMS Grubu, Almanya’nın Bremen kentindeki deposunu hizmete açtı.
CMS, Bremen Lojistik Köyü’ndeki bu depoyu Almanya’ daki otomotiv
müşterilerine jant sevk etmek ve hizmet kalitesini arttırmak için kul-
lanacak. CMS Grubu, yurtiçinde olduğu kadar, yurtdışında da yatırım-
larına hız kesmeden devam ediyor. Dünyanın otomotiv üssü olan Al-
manya’da, otomotiv markalarına alüminyum jant tedariği için ana üs
olacak Bremen kentindeki deposunu hizmete açtı. Bremen Lojistik Kö-
yü’nde yer alan 5140 metrekarelik kapalı alana sahip depoda, ilk etapta
22 kişi istihdam edilecek. Deponun açılması için gerçekleştirilen törene,
katılan Bremen Ekonomi Senatörü Martin Günthner, CMS’yi kentlerin-
de görmekten çok mutlu olduklarını söyledi. Törene ayrıca Türkiye
Hannover Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Ruhi Deniz ve CMS Yönetim Ku-
rulu Başkanı Berat Ösen ve CEO’ su Ünal Kocaman da katıldı. 
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Otokar, hafif kamyon segmentinin

iddialı ürünü Atlas’ı Türkiye'nin
dört bir köşesindeki kamyon kul-
lanıcıları ile buluşturmaya devam

ediyor. Gerçekleştirilen Türkiye turu kapsa-
mında bugüne kadar 36 il ve 42 noktada top-
lam 10 bin kişi ile buluşan Otokar Atlas, yük
taşıma kapasitesi, yakıt tüketimi, düşük ye-
dek parça ve bakım giderleriyle kullanıcıla-
rından tam not aldı.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, hafif
kamyonu Otokar Atlas'ı potansiyel kullanıcı-
ları ile tanıştırmak üzere Türkiye'yi köşe bu-
cak dolaşmaya devam ediyor. Tanıtım turuna
ilk olarak İstanbul'da başlanan Otokar Atlas,
Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve
Güney Doğu'dan sonra Marmara Bölgesi'nde-
ki kamyon kullanıcıları ile buluştu. Geçtiğimiz
günlerde İstanbul, Çorlu, Tekirdağ, Malkara,
Edirne, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'da ger-
çekleştirilen tanıtım turu etkinliklerinde Oto-
kar Atlas, yüksek taşıma kapasitesi, düşük
yakıt tüketimi, düşük yedek parça ve bakım
giderleriyle kullanıcılarından tam not aldı. 

10 BİN KULLANICININ GÖNLÜNÜ KAZANDI
Otokar'ın hafif kamyon pazarına segmenti-

nin iddialı ürünü Atlas ile 2013 yılında pazara
girerek hareket getirdiklerini belirten Otokar
Pazarlama Müdürü Tarkan Burak, farklı iş
kolları için iki farklı uzunlukta üretilen Otokar
Atlas'ın, sahip olduğu özelliklerle sektörde
fark yarattığını belirtti. Atlas'ın itfaiye aracı,

vinç, damper ve çöp kamyonu gibi farklı tiple-
ri ile Türkiye genelinde yaygın olarak kullanıl-
dığını da sözlerine ekleyen Burak şunları kay-
detti; "Potansiyel müşterilerimize ulaşmak
için düzenlediğimiz Türkiye turunda şimdiye
kadar 36 ilde 42 noktada birçok etkinlik ger-
çekleştirdik. Atlas, yüksek istiap haddi ile
kullanıcılarının tabiri yerindeyse yükünü ha-
fifletiyor. Türkiye'nin hemen her bölgesinde
gerçekleştirdiğimiz, 10 bin kişiye ulaştığımız
etkinliklerde Otokar Atlas kısa sürede kulla-
nıcıların dikkatini çekmeyi, gönlünü kazan-
mayı başardı."

HER DAİM KAZANÇ VADEDİYOR
Adını, mitolojide gök kubbeyi omuzlarında

taşıyan, güçlü kahraman Atlas'tan alan Oto-
kar Atlas, sağlam ve dayanıklı şasi yapısı ve
makas sistemi ile kullanıcılara yüksek istihap
haddi de sağlıyor. Kısa ve uzun olmak üzere
iki farklı versiyon ile satışa sunulan Otokar
Atlas, güçlü motoru ile her türlü yol koşulunda
en üstün performansı sunuyor. Güçlü perfor-
mansını, çevreci ve ekonomik motoru ile ka-
zanca dönüştüren Atlas, düşük yakıt tüketi-
mi, düşük bakım giderleri ve uygun yedek
parça maliyeti ile her daim kullanıcısına katkı
sağlıyor. Standart olarak sunulan güçlü kli-
ması, 6 ileri vites sistemi, ferah kabin tasarımı
ve geniş diz mesafesi ile uzun yolculukları bile
keyifli hale dönüştüren Otokar Atlas, ABS fren
sistemi, havalı imdat freni ve sınıfının en geniş
iz mesafesi ile güven veriyor.
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VolVo Trucks’ın yeni 
konsepT çekicisi, 

yüzde 30’dan fazla yakıT 
Tasarrufu sunuyor

VolVo Trucks’ın yeni 
konsepT çekicisi, 

yüzde 30’dan fazla yakıT 
Tasarrufu sunuyor

Daha gidilecek çok yol var.
Garanti süresi dolan Ford Trucks’ların daha gideceği çok yol var, çünkü Ekoservis paketi var.
Hemen yetkili servislerimize gelerek yağ ve filtre değişimi için 349 TL’den başlayan fiyatlarla 
aracınıza nefes aldırın; hem kazanmaya hem yola devam edin. 

Ford Trucks
Her yükte birlikte

Kampanya garanti süresi dolan Ford Trucks araçları kapsar. Kampanya 31 Temmuz 2016 tarihine kadar geçerlidir. Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatları olup 
KDV dahil değildir. Bu paket periyodik bakım yerine geçmez. Periyodik bakımın gerektirdiği diğer kontrol ve parça değişimleri yapılmalıdır.ak Bu p.dirV dahil değilKD

esi dolanti sürara gyanampK

 

z.eçmeerine gakım yodik bet periyak
.arsaparı kaçls arruckd Toran Fesi dol

 

diği diğtirekerakımın godik beriy Pz.
arihine kemmuz 2016 ta 31 T  Temmuz 2016 tyanamp K.

 

apılmalıdıreri ya değişimlçare pol vontrer kdiği diğ
e edilsiyvaar tatl Fiy.idirerleçadar garihine k

 

.apılmalıdır
p uarı olatlatış fiyen se edil

                                     

www.tasimacilar.com

sektörden 3TEMMUZ 2016

ZF Friedrichshafen Ag, ZF
Services ve TrW Aftermarket
satış sonrası örgütlerini bir
araya getirerek TrW Automo-
tive entegrasyonunda önemli
bir adım atıyor. 1 Ocak 2017 ta-
rihinden itibaren geçerli ola-
cak yeni organizasyonla oto-
motiv parça tedarikisegmen-
tinde dünyanın en büyük ikin-
ci hizmet yapısı ortaya çıkıyor.
Eylül ayında gerçekleşecek ve
dünyanın en önemli yan sana-
yi fuarı olarak kabul edilen
Automechanika Frankfurt’ta,
yeni yapı ve ilgili hizmetlerle
ilgili detaylı bilgiler elde edile-
bilecek.

ZF CEO’su Dr. Stefan Som-
mer, Almanya Frank-
furt’ta yaptığı
açıklamada
“Orijinal Ekip-
man işimiz-
de daha
önceden
tamamıy-
la entegre
ettiğimiz
Satış ve
Satın Alma
alanlarınn
ardından, sa-
tış sonrası iş
ortaklarımız şim-
di de bu başarılı en-
tegrasyonun faydalarını gö-
recek” dedi. Sommer, “ZF satış
sonrası aktiviteleri ve servis-
lerde kullanılan orijinal ekip-
man ve teşhis sistemleriyle
ürünlerinin ürün ömrü boyun-
ca güçlü ve güvenilir bir biçim-
de çalışacağını garantiliyor. Bu
segmentte tek bir sesle konuş-
mak, ürün ve hizmetlerimizin
dünya çapında tüm pazarlarda
hizmete hazır olması çok
önemli.” diyerek sözlerini de-
vam ettirdi.

15 Mayıs 2015 tarihinde TrW
Automotive firmasını satın
alan ZF, firmayı kendi yapısı
içine Aktif – Pasif Emniyet
Emniyet Teknolojileri Depart-
manı olarak entegre etti. Satış
sonrası aktiviteleri bu depart-
man üzerinden yürütülüyor. 1
Ocak 2017 itibarıyla satış son-
rası işleri tek bir elde toplanır-

ken, TrW ismi ürün markası
olarak kullanılarak halihazır-
daki ürün gamına yani Sachs,
lemförder, Boge ve Openma-
tics markalarına eklenecek.
Toplamda 8.000 çalışan ve üç
milyar avroluk satışa ulaşan
bu yeni organizasyonla oto-
motiv tedarik sektöründe
dünya çapında en büyük ikinci
satış sonrası organizasyonu
oluşuyor. Bu yeni yapıyı mev-
cut ZF Services iş birimi yöne-
ticisi olan Helmut Ernst yöne-
tecek. Kendisi aynı zamanda
“Tek ZF Satış Sonrası” enteg-
rasyon sürecini de TrW After-
market firması yöneticisi Ne-
ilFryer ile birlikte yürütüyor.

Yeni organizasyon ya-
pısı ve yönetsel

ekip bu sürecin
önemli bir

parçası ola-
rak önce-
den ta-
nımlan-
mıştı.

“Oto-
nom sürü-

şün gele-
ceği sadece

Ar&gE ile ol-
mayacak. Bi-

zim satış sonrası
organizasyonumuz,

çığır açan ürünleriyle bu
araçlara hizmet verecek ser-
vislere, araçları anlamaları için
destekleyici bir güç olacaktır.”
diye konuşan ZF CEO’su Som-
mer’in sözlerine ekleme yapan
Helmut Ernst “TrW Aftermar-
ket’ten meslektaşlarımız ve
ZF Services bu gelişmelere sü-
ratle ve profesyonel tutumla-
rıyla liderlik ediyorlar. Aynı
adanmışlık yaklaşımıyla iki
firmadan doğacak en iyi çö-
zümlerle yeni organizasyonun
temellerini atıyorlar.” dedi.  

ZF Services ve TrW After-
market 13 – 17 Eylül 2016 tarih-
lerinde Almanya Frankfurt’ta
gerçekleşecek Automechanika
Fuarı’nda aynı standa yer ala-
cak. Müşteriler bu fuarda yeni
yapı, yeni ürün ve hizmetler ve
marka portföyü detaylarını öğ-
renebilecekler. 

ZF Satış Sonrası Organizasyonlarını Bir-
leştiriyorOrtaya çıkacak yeni yapı, dünya
çapında 8.000 çalışana ve yıllık üç milyar

Avroluk bir satış hacmine sahip olacak.

Yaklaşık üçte bir
daha düşük yakıt tü-
ketimi sağlayan Vol-

vo Trucks’ın yeni
konsept aracı, uzun
mesafe taşımacılı-

ğında verimliliğin üst
seviyelere taşınması-
nın mümkün olduğu-
nu gösteriyor. Bu ina-
nılmaz yakıt tasarru-
funun sırrı, aerodina-

mik tasarım ve dü-
şük katar ağırlığına

dayanıyor. 

İ sveç Enerji Kurumu’nun des-
teği ile Volvo Trucks, Volvo
Concept Truck isimli yeni
konsept çekicisini geliştirdi.

Bu çekici, daha fazla enerji tasarru-
fu sağlamayı amaçlayan beş yıllık
bir araştırmanın sonucu olarak su-
nuldu. Yeni konsept çekici, yüzde
30’un üzerinde yakıt tasarrufu
sağlıyor.

Volvo Trucks Dünya Başkanı ve
CEO’su Claes Nilsson, konuyla ilgili
açıklamasında: “Daha fazla enerji
tasarrufu sunan araçların üretil-
mesi için çalışmalarımız devam
ediyor. Bu konu bizler için hem
çevre sorunları, hem de müşterile-
rimizin maliyetlerini azaltma yo-
lunda yüksek öncelikli bir alan. Bu
alanda öncülük etmekten dolayı
gururluyuz. Konsept çekicilerimiz,
devam eden teknik gelişmelerin
gücünü gösteriyor,” dedi.

Düşük yakıt tüketiminin arkasın-
daki önemli faktörlerden biri, çekici

ve treylere fayda sağlayan aerodi-
namik verimlilikte yapılan yüzde 40
oranındaki büyük gelişme oluyor.
Volvo Trucks Proje Müdürü Åke
Othzen konuyla ilgili olarak: “Tüm
donanımları yeniledik ve çekicimizi
mümkün olan en gelişmiş aerodi-
namiğe ulaşmak için en iyi hale ge-
tirdik. Örneğin; geri görüş aynaları
yerine kameralar yerleştirdik. Böy-
lece hava direnci kesiliyor ve çekici-
nin kalkışında daha az enerji gere-
kiyor,” ifadesinde bulundu.  

Konsept araç, aerodinamik geliş-
melerin yanı sıra daha düşük dön-
me direncine sahip yeni geliştiril-
miş tekerlekler ile donatıldı. Bu te-
kerleklerle donatılmış treyler aracı,
normal tekerlekli treylere göre iki
ton daha hafif hale gelerek, daha az
yakıt tüketimi veya daha yüksek
taşıma kapasitesi sunuyor. Ayrıca
proje, geliştirilmiş aktarma organ-
larını da kapsıyor. Bu özel donanım,
2015 sonbaharında İsveç yollarında

deneme sürüşüne başladı.  Volvo
Concept Truck projesinin çalışma-
ları, 2011 yılından bu yana devam
ediyor. Proje ile uzun mesafe kam-
yon taşımacılığında verimliliğin
yüzde 50 arttırılması amaçlanıyor. 

Volvo Trucks konsept aracı, araş-
tırma projesinin bir parçası oldu-
ğundan piyasaya sürülmeyecek
ancak aerodinamik özelliklerden
bazıları halihazırda Volvo Trucks
serisi araçlara uygulanıyor ve gele-
cekte bu çözümlerin çok daha faz-
lasının araçlara uygulanması ön
görülüyor.

VOlVO CONCEPT TruCK
Araştırma projesi, İsveç Enerji

Kurumu ve A.B.D. Enerji Departma-
nı’nın desteğini kapsayan İsveç ve
ABD arasında gerçekleştirilen ortak
bir girişim. The American SuperT-
ruck projesi, Kuzey Amerika paza-
rındaki uzun mesafe taşımacılığın
verimini arttırmayı amaçlıyor. 

Özellikler: Volvo Concept Truck
Çekici Modeli: Volvo FH 420
Motor: Volvo D13 Euro 6

AErODİNAMİK gElİşMElEr

¥ En iyi hale getirilmiş aerodina-
mik treyler ve çekici

¥ Hava direncini düşürmek için
konvansiyonel geri görüş ayna-
ları kameralar ile değiştirildi.
Böylece daha iyi görüş ve daha
fazla güvenlik avantajı eklendi.

¥ Aerodinamik olarak geliştirilen
şasi yan etekleri, çekicinin arka
tekerlekleri ile tüm treyler te-
kerleklerini koruyor.

¥ Aerodinamik rüzgarlık, treyleri
genişletiyor ve hava direncini
kesiyor. 

¥ Motor soğutma sistemi için ge-
liştirilmiş hava akışı

¥ Çekicinin önündeki azaltılmış
hava direnci, tekerlek yuvası ve
giriş basamağı  

ZF Satış SonraSı 
organiZaSyonlarını 

Birleştiriyor
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SeSli Turizm
Mercedes-Benz’in 
“yıldızı” ile filosunu

güçlendirdi

Meltem Kimya güvenli
taşımacılık için Renault
Trucks’tan vazgeçmiyor

Türkiye’nin ilk milli
sermayeli Pet resin

üretim tesisini kuran
Meltem Kimya,  yurti-
çinde çeşitli bölgelere

ve yurtdışına ürünleri-
ni Renault Trucks ile

taşıyor. Tanker üstya-
pısı ile 4 adet yeni Re-
nault T460, Euro 6 çe-

kicilerini teslim alan
Meltem Kimya’nın filo-

su Renault Trucks çe-
kicilerden oluşuyor. 

Yaklaşık 30 yıllık ti-
cari geçmişi ile
Adana ve Manisa
Akhisar’da üretim

yapan Meltem Kimya’nın,
Adana’da plastifiyan tesisi
bulunuyor. Ayrıca Türkiye’nin
ilk milli sermayeli pet resin
üretim tesisini kuran Meltem
Kimya, uluslararası kalite ve
standartlarda pET şişe ham-
maddesi olan pet resin üre-
timi yapıyor. Meltem Kimya,
yürüttüğü Ar-GE çalışmaları
sonucunda Türkiye’de ilk sı-
cak dolum ve pastörizasyon
işlemine uygun pet Hotfill
Kavanoz ile gıda ambalajı
üretimi de gerçekleştiriyor.
Tüm bu özel ürünlerin taşı-
macılığını da kendi bünye-
sinde yürüten Meltem Kim-
ya’nın filosu ise renault
Trucks çekicilerden oluşuyor.
Daha önce 10 adet renault
Trucks çekicisi bulunan fir-
ma, üretimine bağlı olarak 4
adet yeni renault T460 ile ta-

şıma potansiyelini attırıyor. 
Yeni araçların teslimatına

Meltem Kimya Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hulusi Şahin,
Lojistik Müdürü Mustafa Ba-
yazıtoğlu katılırken renault
Trucks Bölge Müdürü coşkun
Saraç ve renault Trucks Ba-
yisi İmamkayalıoğulları Hol-
ding’in Satış Müdürü Sinan
Karaman da törende bulundu.  

Meltem Kimya Yönetim
Kurulu Başkanı Hulusi Şahin
teslimat töreninde yaptığı
açıklamada; “Her nakliye
farklı bir donanım ve bilgi ge-
rektiriyor. Nasıl ağır yük taşı-
macılığı için farklı araçlar ve
mühendislik bilgisi gereki-
yorsa kimyasal madde taşı-
macılığında da deneyimli bir
ekibe ve donanıma sahip ol-
manız önemli. Bu nedenle
Meltem Kimya olarak ürün-
lerimizin taşımacılığını kendi
bünyemizde gerçekleştiriyo-
ruz. Lojistik faaliyetlerimizde
renault Trucks çekicileri ter-

cih ediyoruz. Filomuzda top-
lam 16 araç bulunuyor ve
bunların 14’ü de renault
Trucks çekiciler” dedi.  

Meltem Kimya’nın ilk re-
nault Trucks araç alımını
2008 yılında yaptığının altını
çizen renault Trucks Bölge
Müdürü coşkun Saraç; “Kim-
yasal madde taşımacılığında
araç filoları ve personel kad-
rosu diğer alanlara göre fark-
lılık gösteriyor. renault
Trucks olarak çekicilerimizin
farklı taşımacılık uygulama-
larındaki avantajlarını müş-
terilerimizle her fırsatta pay-
laşıyoruz. Meltem Kimya ise
hali hazırda kullandıkları re-
nault Trucks çekiciler ile taşı-
macılık sağlıyor. Faaliyetle-
rinde önem verdikleri güveni,
renault Trucks çekicilerin
performans ve satış sonrası
hizmetleri ile en iyi şekilde
sağladığına inanıyoruz” diye
belirtti. 

İ
stanbul bölgesinde okul
servisleri ve personel
taşımacılığı alanlarında
faaliyet gösteren Sesli

Turizm, tercihini bir kez
daha Mercedes-Benz’den
yana kullandı. Mercedes-
Benz Türk Yetkili Bayi Has
Otomotiv İstanbul aracılığı
ile gerçekleşen satışla Sesli
Turizm filosuna 41 adet
Sprinter ekledi.

Sesli Turizm, takas yolu ile
satın aldığı 41 adet Merce-
des-Benz Sprinter marka
araçları Mercedes-Benz
Türk Yetkili Bayi Has Otomo-
tiv’in Hadımköy’deki lokas-
yonunda gerçekleştirilen tö-
ren ile teslim aldı. Filosunda
109 adet araç bulunan Sesli
Turzim’in Mercedes-Benz
marka araç sayısı gerçekleş-
tirilen teslimatla birlikte 107
adede yükseldi. Teslimat tö-
renine Mercedes-Benz Türk
Hafif Ticari Araçlar Filo ve
Kamu Satış Kısım Müdürü
Soner Gönültaş, 2. El Hafif Ti-
cari Araç faaliyetlerini yürü-
ten Mercedes-Benz Türk
Used1 Satış Müdürü Faruk
Özer, Mercedes-Benz Yetkili
Bayii Has Otomotiv İcra Ku-
rulu Üyesi Mustafa Sarıgül,
Has Otomotiv Yönetim Kuru-
lu Başkanı Latif Karaali, Has
Otomotiv İstanbul Hafif Tica-
ri Araçlar Satış Müdürü Os-
man Çoban, Sesli Turizm Fir-
ma Sahibi Metin Sesli katıl-
dılar.

EN ÖNEMLİ 
KONUMUZ GÜVENLİK

Sesli Turizm törende, bu
teslimatın gerçekleşmesin-
deki katkılarından ve ver-
dikleri kaliteli hizmetten do-
layı Mercedes-Benz Türk’e,
Mercedes-Benz Türk Yetkili
Bayii Has Otomotiv’e, Merce-
des-Benz Türk Used 1’a ve
Mercedes-Benz Türk Finan-
sal Hizmetler’e teşekkür etti.
Şirket sahibi Metin Sesli:
“Sesli Turizm olarak İstanbul
bölgesinde okul servisi ve
personel taşımacılığı yapıyo-
ruz. Mercedes-Benz Türk,
müşterilerinin beklentilerini
çok iyi anlayan ve buna göre
araçlar tasarlayan bir firma.
Okul servisi ve personel ta-
şımacılığı seköründe en
önemli konulardan biri gü-
venlik. Servislerimizi kulla-
nan öğrenciler ve personel-

ler canlarını bize emanet
ediyor, bu yüzden de güven-
lik bizim için en önde gelen
konulardan bir tanesi. Bizim
gibi güvenliğe bu kadar
önem veren Mercedes-Benz
Türk ile filomuzu uygun fi-
nansman koşulları ile geniş-
letmekten hem mutluyuz
hem de gurur duyuyoruz.
Önümüzdeki dönemlerde
Mercedes-Benz Türk ile iş-
birliğimizin artarak devam
etmesini diliyoruz.” dedi.

Dinamik ve sürekli geliş-
mekte olan taşımacılık sek-
törünün ihtiyaçlarına güven-
li, konforlu ve düşük işletme
maliyetine sahip hafif ticari
araç modelleri ile hızlı ve et-
kin şekilde cevap veren Mer-
cedes-Benz Türk, kredi, ser-
vis, bakım ve geri alım hiz-
metleriyle de sektörün bek-
lentilerini en iyi şekilde kar-
şılayarak gelişimlerini des-
teklemeye devam ediyor. 

MErcEDES-BENZ
SprİNTEr

Mercedes-Benz, farklı
uzunluk, yükseklik, ağırlık
ve dingil mesafesi seçenek-
ler ile pazara sunduğu hafif
ticari araç modeli Sprinter’da
3 farklı gövde uzunluğu ve
aks mesafesi seçeneği ile er-
gonomi ve konforu bir arada
sunuyor. Mercedes-Benz
mühendisleri tarafından sü-
rücülerin ve müşterilerin yo-
rum ve beklentilerinden yola
çıkarak geliştirilen Sprinter,
personel ve okul servislerin-
de yolcularının güvenliğini
artıran özel donanım ve
ekipmanları standart olarak
sunuyor. 

Taşımacılık sektöründe
yıldız olan Mercedes-Benz
Türk, Sprinter marka araçla-
rında sunduğu güvenlik do-
nanımları ve konfor ile per-
sonel ve okul servisi paza-
rında da gücünü gösteriyor. 

Mercedes-Benz Sprinter
araçlar yönetmeliklere uy-
gun olarak 3 noktalı ve ger-
gili emniyet kemerleri, rüz-
gar savrulma asistanı, yağ-
murda fren desteği, rampa
kalkış desteği, adaptif fren
lambaları, çarpışma önleme
asistanı ve sıkışma önleyicili
orijinal elektrikli kapıları ile
müşterilerine güven ve kon-
foru bir arada sunuyor.

Sesli Turizm filosuna 41 adet
Mercedes-Benz Sprinter ilave

ederek yatırımlarını güçlendirdi.
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Demokrasi, Milli İrade ve
Hükümetimizin Yanındayız
Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, demokrasi kar-

şıtı kalkışma girişimi ile ilgili bir açıklama yaparak uluslararası taşımacılık ve
lojistik sektörünün, milli iradeye saygıyla hükümetin yanında olduğunu bil-
dirdi. UND Yönetim Kurulu'nun açıklaması şöyle:

Türkiye bugün demokrasi adına utanç verici bir kalkışma girişimine maruz
kalmış, milli iradeye zarar verilmek istenmiştir. Bizler Türkiye'nin ileri seviye-
de refah seviyesine ulaşması için çalışan taşımacılık ve lojistik sektörü ola-
rak demokrasi karşıtı tüm girişimlerin karşısında olmaya devam edeceğiz.
Uluslararası Nakliyeciler Derneği olarak halk tarafından seçilmiş meşru hü-
kümete desteğimizin tam olduğunun bilinmesini isteriz. 

Bu tür girişimler, ülkeye zarar vermek isteyen odaklara yardım ve kendi
milletine düşmanlık etmekten başka bir sonuç çıkaramaz.

Birliğimize ihanet eden, halkı karşısına alan  anti-demokratik güçlerin ha-
yal kırıklığına uğrayacağına inancımız tamdır.

Taşımacılık ve Lojistik sektörü olarak demokratik bir Türkiye için, milli ira-
deye sahip çıkmak için, Türkiye'nin geleceği için hükümetimizin yanında ol-
duğumuzu, HALKIMIZIN DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMASINDAN GURUR
DUYDUĞUMUZU kamuoyuna saygıyla duyururuz.

UND YöNetim KUrUlU
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EKOL LOjİSTİK 
MERcEDES'TEN 
150 çEKİcİ ALDI

13 ülkede kendi tesis-
leri ile faaliyet gös-
teren Ekol Lojistik,
150 adet Merce-

des-Benz Actros model çekiciyi 12
milyon Euro değerinde yatırım ile
filosuna dâhil etti. Uluslararası ya-
tırımlara ağırlık veren Ekol Lojis-
tik, 150 adet Mercedes-Benz Act-
ros model çekici alımı yaparak
Avrupa’daki filosunu güçlendir-
meye devam ediyor.

13 ülkede kendi tesisleri ile faa-
liyet gösteren Ekol, 150 adet Mer-
cedes-Benz Actros model çekici-
yi 12 milyon Euro değerinde yatı-
rım ile filosuna dâhil etti. Sipari-
şin ilk partisi Mercedes-Benz’in
Almanya’da bulunan Wörth fab-
rikasında gerçekleştirilen tören-
de Ekol Lojistik Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Musul, İdari İşler
ve Satınalma Genel Müdürü Le-
vent Demir ve Ekol Romanya
Ülke Müdürü Alecsandru Muce-
nic tarafından teslim alındı.

Son teknolojiye sahip Euro 6
motorlu çevre dostu 150 adet

Mercedes-Benz Actros 1842
LsnRL model çekici Romen pla-
kası ile Ekol’ün filosuna katıldı,
böylelikle Ekol Romanya’nın
bünyesindeki araç sayısı da 227’e
ulaştı. Araçlar ağırlıklı olarak
Ekol’ün Romanya, Almanya,
Fransa, Benelüks ve Doğu Avru-
pa operasyonlarında müşterilere
kesintisiz hizmet verecek.

Gerçekleştirilen filo yatırımı ile
ilgili olarak Ekol Lojistik Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Musul;
“Çevreci yaklaşımımızı destekle-
yen bu filo yatırımımız ile toplam
çekici sayımız 1700’e yaklaştı.
Ekol Lojistik olarak tercihimizi
çok iyi bildiğimiz ve daha önce
deneyimlediğimiz, filomuzda bü-
yük bir bölümünü oluşturan
Mercedes-Benz markasından
yana kullandık. Filomuzdaki bu
genişleme ile beraber Avrupa’da-
ki şoför istihdamımızı artırıyoruz.
Avrupa ülkeleri arasındaki trafi-
ğimizi yoğunlaştırarak müşteri-
lerimizin ihtiyaçlarına daha da
hızlı cevap vereceğiz .” dedi. 

DEMOKRASİYE 
DARBEYE KARŞI 
İSTANBUL ÖZEL 

HALK OTOBÜSLERİ 
MİLLETİMİZİN YANINDA
İstanbul Özel Halk Otobüsleri şirket Başkanları

yaptıkları ortak açıklamada, demokrasiye ve millete
karşı teşebbüs edilen darbe girişimini şiddetle lanet-
lediklerini ve kınadıklarını belirterek bu hain teşebbü-
sün Aziz Türk Milletinin dik ve kararlı duruşu netice-
sinde bertaraf edildiğini ifade ettiler. 

İstanbul Özel Halk Otobüslerini temsilen, ÖZULAŞ
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Göksel OVACIK, Yeni
İstanbul Halk otobüsleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Yalçın Beşir, İstanbulHalk Ulaşım A.Ş. Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mustafa Altuntaş, Mavi Marmara A.Ş. Yö-
netim Kurulu Başkanı Ramazan Gürler ve Öztaş A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tekin, yayınladıkları
mesajda; “amacı ve gerekçesi ne olursa olsun, kay-
nağını demokrasi ve millet iradesinden almayan hiç-
bir girişim ve oluşumu kabul etmiyor ve ret ediyoruz.”
Dediler.

Ülkemizde daha önce birçok kez yaşanan darbe
veya darbeye teşebbüs hareketleri Ülkemize hiçbir
fayda sağlamadığı gibi tam aksine hem ekonomik
olarak geriye götürmüş hem de toplumsal huzur ve
barışı bozmuştur.

Yaşadığımız bütün acı tecrübelere rağmen, son ya-
pılan darbe girişimi, demokrasiye inanmış aziz milleti-
mizin dik duruşu ve direnmesi ile püskürtülmüş ve
teşebbüste bulunan hainlere gerekli ders verilmiştir. 

Özel Halk Otobüsleri Camiası olarak bu hain teşeb-
büse, Milletimizle birlikte karşı koyarak demokrasimi-
ze, Cumhuriyetimizeve irademize sahip çıktık, Millet
iradesi üzerinde başka bir irade olmayacağını bütün
dünyaya gösterdik ve kararlılığımızı ortaya koyduk. 

Özel Halk Otobüsleri olarak gerekçesi ve amacı ne
olursa olsun demokrasimize, cumhuriyete ve millete
karış düzenlenen bu hain girişimi şiddetli bir şekilde
lanetliyor ve kınıyoruz. 

Cumhuriyete, millet iradesine ve demokrasimize
sahip çıkmak amacıyla aziz milletimizin gösterdiği
kutlu direnişe destek amacıyla, 2100 Özel Halk Oto-
büsüyle, demokrasi ve demokrasi nöbetini tutmak
için meydanlara inen vatandaşlarımızı toplanma alan-
larına ücretsiz taşıdık.

‘Demokratik, laik bir hukuk devleti olan ülkemizin
bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyetimize ve Halkımı-
zın iradesine yönelik yapılan hain saldırıları şiddetle
kınıyor, daima karşı olacağımızı ilan ediyor, bu saldı-
rılarda hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimize
rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralıla-
ra da acil şifalar diliyor, yüce Allahtan yüce milletimi-
zin bir daha böylesine acı olayları yaşamamasını te-
menni ediyoruz’.

Yüce Milletimize saygılarımızla arz ederiz.

İSTANBUL ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ

İstanbul, 27.07.2016; Hacettepe Üni-
versitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun
olan Tolga Güler, profesyonel iş yaşantı-
sına Yurtbank Kredi Pazarlama Bölü-
mü’nde başladı. 1997 ve 2008 yılları ara-
sında, sırasıyla, Otokoç – Birmot Birleşik
Motor San. ve Tic. A.Ş. ve TOFAŞ - Türki-
ye Otomobil Fabrikaları A.Ş.’de  Filo ve
Özel Satışlar Müdürü görevini yürüten
Güler, 2008-2011 yılları arasında Peuge-
ot Otomotiv Pazarlama A.Ş.’de yine Filo
ve Özel Satışlardan Sorumlu Müdür ola-
rak görev yaptı. 2011 yılında Kıraça Hol-
ding kuruluşu Sirena Marine’e Satış ve
Pazarlama Müdürü olarak atanan Güler,
2016 yılına kadar Bayraktar Otomotiv
Servis Hizmetleri A.Ş.’de ve Oto Plan
Operasyonel Taşıt Kiralama Tic. A.Ş.’de
Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görev-
lerini yürüttü.  Tolga Güler, 11.07.2016 iti-
bari ile de Arıkanlı Holding Taşıma Gru-
bu şirketlerinden; Yurtiçi Kargo Servisi
A.Ş. firmasına Satış ve Pazarlama Genel
Müdür Yardımcısı olarak atandı. Güler,
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yurtiçi Kargo Satış
ve Pazarlama Genel

Müdür Yardımcısı
Tolga GÜLER oldu
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16 Haziran 2016 tarihinde, Ulus-
lararası Nakliyatta çalışan  ve
yeni tescil edilen araçlarda, 30
Haziran 2014 tarihinde de ,yurtiçi
nakliyatta çalışan ve yeni tescil
edilen araçlarda (Uluslararası ve
milli mevzuata göre takograf
takması zorunlu olan araçlarda)
dijital takograf takılması zorunlu
olmuştur.Aradan geçen bu kadar
uzunca süreye rağmen, sektörde
bilgi eksikliği ve yanlış uygula-
maların hakim olduğunu görüyo-
ruz.Özellikle AB ülkelerine sefer
yapan araçların, yanlış işlemler
nedeni ile ciddi cezalar ödediğini
biliyoruz ve bu nedenle, önemli
konuları tekrar ilgililerin dikkati-
ne sunmak istedik.

Takograf kullanma  zorunluğu-
nun, insanlara eziyet etmek için
değil, insan haklarını ve insan
hayatını korumak için getirildiği-
ni de unutmamak gerekiyor.

Dikkat edilmesi gere-
ken konular özetle aşa-
ğıdadır;

Kalibrasyonların
zamanında ve doğ-
ru şekilde yapılma-
sı;

-   Her ne kadar
kalibrasyonlar yet-
kili servisler tarafın-
dan yapılsa da, kalib-
rasyonların doğru şekil-
de yapılması, araç sahibi-
nin sorumluluğudur.

-   Takograf kalibrasyonları
normal olarak iki yılda bir yapı-
lır.Ancak;Farklı ebadda bir lastik
takıldığında, sensör değiştirildi-
ğinde, mühürler söküldüğünde,
UTC saatinde 10 DK'dan fazla
sapma olduğunda,kablolar sökü-
lüp takıldığında, onarım işlemin-
den sonra ve  plaka değiştiğinde
kalibrasyon işleminin yeniden
yapılması gerekir.

-   Doğru bir kalibrasyon işlemi
60 DK.kadar sürer.5-10 dakikada
yapılan kalibrasyon işlemlerine
itimat edilmemelidir.Kalibrasyo-
nun kaç dakika sürdüğünü, tako-
graf verilerini indirip analiz ede-
rek anlayabilirsiniz.

-   Ara-
dan iki yıl
geçmesi-
ne rağ-

men, yeni
kalibrasyon

değerleri
(W,K,L) , eski

kalibrasyon  de-
ğerleri birebir aynı ise,

kalibrasyona şüphe ile bakmanız
gerekir.Kalibrasyon  işlem süresi
ve bir önceki kalibrasyon değer-
leri ile yeni değerlerin birebir aynı
olması, AB ülkelerinin polisi için
bir manipülasyondur ve  cezai
yaptırım uygulamaktadırlar.Bu
bilgileri, takograftan teknik bilgi-
ler çıktısını alarak, kontrol edebi-
lirsiniz.

-   1 Ekim 2012 tarihinden sonra
tescil edilen araçlara takılan dijital
takograflarda, IMS olarak tanım-
lanan ikinci bir hareket sensörü-
nün aktive edilmesi gerekmek-
tedir.Bu bilgiyi EFAS ve VDO ta-
kograflarda teknik bilgi çıktısı
üzerinde görebilirsiniz, ancak

Stoneridge takograflarda ise an-
cak servisler kontrol edebilir.Tür-
kiye'den gelen araçların bir ço-
ğunda IMS aktive edilmediği için
bazı AB ülkelerinin polisleri ceza
yazmaya başlamıştır.Bu bilgi sü-
ratle diğer ülkelerin polisleri ile
paylaşılacak ve tüm AB ülkeleri-
nin polisleri bu hususu daha sıkı
kontrol etmeye başlayacaktır.

-   Manipülasyonlar;Mıknatıs
konulması, gizli olarak ikinci bir
hareket sensörü takılması, ara-
cın beynine  müdahale, başka
sürücüye ait sürücü kartının kul-
lanılması vs.. gibi manipülasyon
yöntemleri
kullanılmaktadır.Aracın beyni-
ne  müdahale ve gizli olarak ikinci
bir hareket sensörünün takılma-
sı çok büyük suçlardır.Ve bu yön-
temler, servislerin yardımı olma-
dan uygulanamaz.

-   Ayrıca, mıknatıs koyma, gizli
hareket sensörü koyma ve araç
beynine müdahele gibi yöntem-
lerde, aracın fren sisteminin ve
ABS sisteminin  düzgün çalışa-

mayacağını, şanzımanın arızala-
nabileceğini ve sonuçta ciddi ka-
zalar olabileceğinin unutulma-
ması gerekiyor.

-   Takograf ve sensör mühür-
leri tam olmalı, aracın kapı dire-
ğindeki etiket hep okunaklı ol-
malı, üzerindeki folyo sağlam ve
altına toz, rütubet nüfuz etmemiş
olmalıdır.

-   Üzerinde dijital takograf ta-
kılı olması gereken araçlarda, diji-
tal takograf sökülmekte ve ana-
log takograf takılmaktadır.Bu
durumda, AB ülkelerinde;araçta
takograf takılı değildir şeklinde
işlem yapılmaktadır.Cezai yaptı-
rım uygulanmakta ve araç servi-
si gönderilerek dijital takograf
taktırılmaktadır.

Takograf  ve sürücü kartı veri-
lerinin indirilmesi;

-   Takografın hafızasındaki ve-
riler en geç 90 günde bir, sürücü
kartındaki veriler en geç 28 gün-
de bir indirilmeli ve bir yıl süre ile
araç sahibi tarafından saklanma-
lıdır.Bu süreler, takograf hafızası-

nın kapasitesi ile ilgilidir.Bu süre-
lerde  veriler indirilmezse, en eski
verinin üzerine yeni veri yazılır
ve eski veri kaybedilmiş olur.

-   Denetimi yapan polis, yazıcı-
dan çıktı alarak veya verileri in-
direrek verilerin indirilip indiril-
mediğini kontrol edebilir.Çünkü
takograf en son veri indirme tari-
hini kaydeder.

-   Bu nedenle yaygın olarak ce-
zai yaptırım uygulanmaktadır.

Etkinlik belgesi düzenlenmesi;
Aaç sahipleri, sürücünün ka-

yıtlarında (Analog takograf kağı-
dı, sürücü kartı ve takograf hafı-
zasında) ne yapıldığı bilinmeyen
süreler için (İzin, hastahane, has-
ta istirahat, görev, mevzuat kap-
samına girmeyen bir araç kul-
lanma, diğer işler vs..) bir etkinlik
belgesi dzüenlemek ve seyahat
başlamadan önce sürücüye ver-
mek zorundadır.Bu belgenin
şekli, sözleşmelerde gösterilmiş-
tir.Bu formun kullanılmasını şid-
detle tavsiye etmekteyiz.

Eğitim;
Gerek uluslararası sözleşmeler

ve gerekse milli mevzuat, sürü-
cülerin kurallar ve takograf kul-
lanımı konusunda, firmalar tara-
fından bilgilendirilmesi, eğitilme-
si gerektiğini  belirtmektedir.De-
netleme yapan polis, sürücünün
çalıştığı firma tarafından
kurallar  konusunda  eğitilmedi-
ğine kanaat getirirse, tüm yaptı-
rımı, araç sahibi firmaya uygula-
yabilir.Bu nedenle, sürücülerin
eğitilmesi ve eğitildiğini belge-
lenmesi önemlidir.

Çalışma ve dinlenme süreleri-
ne uyulması;

Molalar (45 Dk.), haftalık ve
günlük dinlenmeler, günlük,
haftalık, iki haftalık sürüş süre-
leri, günlük toplam mesai süre-
leri denetlemelerde kontrol edi-
len hususlardır.Denetlemede
polis, öncelikle sürücü kartın-
daki son 28 takvim  gününün
etkinlikleri kontrol etmektedir.
En  ağır cezalar, haftalık dinle-
me sürelerine riayet edilmemesi
ve sürüş sürelerindeki çok fazla

aşımlara verilmektedir.Sürücü
uluslararası sefere gönderile-
cekse, sürücünün  yurtdışına
çıkış tarihinden önceki son
28  takvim gününde, önemli bir
ihlal yapmamış olmasına dikkat
edilmelidir.Çünkü, denetimde
son 28 güne bakılmakta ve ih-
lallerin hangi ülkede yapıldığına
bakılmaksızın, sözleşmeye taraf
her ülkenin polisi ceza yazabil-
mektedir.

Firmanın dijital takografa  tanı-
tılması;

Firmaya yeni bir araç alındığın-
da (Yeni veya eski), ilk yapılacak
iş firma  kartını  dijital takografa
takarak, takografa firmayı tanıt-
maktır.Bu işlem, daha sonra ya-
pılacak veri indirme işlemi  ve bil-
gi güvenliği açısından
önemlidir.Polis, çıktı alarak bu
denetimi yapabilmektedir.Firma
kaydının yapılmamış olması du-
rumunda, cezai işlem uygula-
maktadır.

Araçta yeterli miktarda tako-
graf yazıcı kağıdı (Onaylı)  bulun-
ması;

Polis denetlemeyi, yazıcıdan
çıktı alarak veya veri indirerek
yapabilir.Yazıcıdan çıktı alarak
denetleme yapılacağında, ye-
terli takograf yazıcı kağıdının
bulunmaması suçtur ve cezai
işlem uygulanmaktadır.Araçlar-
da,  sürekli olarak bir paket
(İçinde üç rulo bulunur) yazıcı
kağıdı bulundurulmasını öner-
mekteyiz.Bu kağıtlar onaylı ol-
malıdır, piyasada kopya kağıtlar
satılmaktadır.Kağıtların onaylı
olmaması durumunda, kağıt
yok gibi işlem yapılmaktadır.
Daha sonra, bu gibi durumlarda
satıcıya rücu edebilmeniz için,
yazıcı kağıtlarını belge karşılığı
almanızı öneririz.

Bu bilgilendirme yazısında, sa-
dece çok önemli konular üzerin-
de durulmuştur.Konu çok daha
kapsamlıdır.Daha detaylı bilgi al-
mak için, bizlerle temasa geçebi-
lirsiniz.

Görüşünüz açık, sürücünüz
uyanık, kazancınız bol olsun!

ARAŞTIRMA

bilal 

Yeşil

ANALOG TAKOGRAFI ÇÖZEMEDEN 
DİJİTALİ GELDİ, İŞLER KARIŞTI!

Türkiye’nin lider treyler
üreticisi Tırsan’ın Avru-
pa’daki başarıları hız
kesmeden devam edi-

yor. Yurtdışında üretim tesisi
olan tek treyler üreticisi olan
Türkiye’nin treyler ihracat re-
kortmeni Tırsan, 30 Haziran 2016
tarihinde Almanya’nın Goch şeh-
rindeki tesislerinde iş ortaklarıy-
la geleneksel yaz buluşması olan
‘Summerfest’de bir araya geldi.
Etkinlikte Tırsan’ın Avrupa ça-
pındaki yeni satış sonrası hizmeti
ve mayıs ayı başında Türkiye pi-
yasasına sunulan hafif perdeli
treyleri tanıtıldı.

Summerfest 2016 etkinliği, Tır-
san’ın Avrupa’daki müşteri ve
temsilcilerini temsilen 13 ülkeden
gelen iş ortaklarının katılımıyla
gerçekleşti. Kuzey Ren Vestfalya
Alman Taşımacılık ve Lojistik
Birliği (VSL-NRW - Verband Spe-
dition und Logistik Nordrhein-
Westfalen e.V.) üyeleri de, Tır-
san’ın Goch tesislerinde düzenle-
nen yarıyıl toplantılarının ardın-
dan etkinlikte yerlerini aldı.

Summerfest 2016’da konuşan
Tırsan’ın İş Geliştirmeden so-
rumlu İcra Kurulu Üyesi İffet Tür-
ken, “Bugün burada iş ortakları-
mızla birlikte olmanın gururunu
yaşıyoruz. Sektör bileşenleri ile
kurduğumuz uzun süreli işbirlik-
leri sayesinde Avrupa’nın en hızlı
büyüyen treyler üreticisi olmaya
devam ediyoruz. Bu yılın ilk beş
ayında Avrupa’da satışlarımız iki
kattan fazla arttı. Almanya’da ise
büyümemiz hızlanarak devam

ediyor. İlk beş ayda trafiğe kayıt
oranımız, geçen yılın aynı döne-
mine göre %70,9 oranında yük-
seldi,” dedi.

“Başarımızı, sektör bileşenleri
ile kurduğumuz verimli birlikte-
liklerin yanı sıra, güçlü Ar-Ge alt-
yapımız sayesinde doğru müşteri
için doğru ürünü geliştirebilme
yetkinliğimize ve sürdürülebilir
taşımacılık çözümleri sunmamı-
za borçluyuz,” diyen Türken, “Bu-
nun son örneği, herşey dahil satış
sonrası hizmetimiz olan K-Ad-
vance Care ve Kässbohrer Hafif
Maxima Perdeli treylerimizdir,”
ifadelerini kullandı. 

Almanya’nın Goch kentinde
1998 yılından bu yana üretim te-
sisi bulunan Tırsan, bu yılın
üçüncü çeyreği içerisinde Ulm
şehrinde yeni bir üretim tesisini
devreye almaya hazırlanıyor. 

KUZEY REN VESTFALYA’DA
UZUN SOLUKLU İŞBİRLİĞİ

2002 yılından bu yana Tırsan
bünyesinde yer alan Alman-
ya’nın 120 yıldan uzun geçmişi
bulunan treyler üreticisi Käss-
bohrer, 2014 yılından bu yana
Kuzey Ren Vestfalya Alman Taşı-
macılık ve Lojistik Birliği (VSL-
NRW) üyesidir.

Kässbohrer’in şirket merkezi-
nin de yer aldığı Goch kentinin
bağlı olduğu Almanya’nın Kuzey
Ren Vestfalya eyaleti, dünyanın
en büyük iç limanı olan Duisburg
Limanı’na ev sahipliği yapmak-
tadır. Bunun yanı sıra, Alman-
ya’daki lojistik merkezlerinin

dörtte birinden fazlasını ve en
fazla Alman yük taşıma şirketini
barındıran eyalet, sadece Alman
lojistik sektörünün kalbi değil,
dünyanın en önemli lojstik mer-
kezlerinden de biridir.

Kässbohrer’in diğer VSL-NRW
üyeleriyle işbirliği, bu bakımdan
bölgenin ulaştırma ve lojistik
sektörünün kalkınmasında rol
oynamaktadır.

AVRUPA ÇAPINDA 
KESİNTİSİZ BAKIM HİZMETİ:
K-ADVANCE CARE

Türkiye’nin en geniş satış son-
rası hizmet ağına sahip olan Tır-
san’ın bakım-onarım hizmetleri
Avrupa’nın 23 ülkesinin yanı sıra
Rusya ve Güney Kore’yi kapsa-

maktadır. 
Avrupa’nın en büyük üç treyler

üreticisinden biri olma hedefine,
geliştirdiği ürünlerle olduğu ka-
dar verdiği hizmetlerle de emin
adımlarla ilerleyen Tırsan, ulus-
lararası lojistik sağlayıcıların ihti-
yaçlarına yönelik olarak Avrupa
çapında yepyeni bir hizmeti dev-
reye aldı.

K-Advance Care hizmetiyle,
Avrupa genelinde 16 ülkede
6.000 servis noktasında Käss-
bohrer marka treylerler,  ihtiyaca
yönelik olarak belirlenebilen sa-
bit ücret avantajıyla yollarına gü-
venle devam edebilecekler.

K-Advance Care, treylerlerin
periyodik muayenelerini, parça
değişimini, lastik bakımını ve ge-

rektiğinde değişimini, bunun
yanı sıra yol yardımını içeren her
şey dahil bakım-onarım paketle-
rinden oluşmaktadır.

İhtiyaca yönelik olarak hizmet-
lerin belirlenebildiği esnek K-Ad-
vance Care paketleriyle Kässboh-
rer markalı treylerler, istenirse 24,
36, 48 veya 60 ay boyunca, ya da
önceden belirlenen kilometre
performansına göre herşey dahil
bakım garantisi altına alınıyor.

Buna ek olarak, K-Advance
Care hizmeti içerisinde yer alan
7/24 yol yardımı, Türkçe de dahil
olmak üzere 18 farklı dil deste-
ğiyle Avrupa genelinde Kässboh-
rer treylerlerin yola en kısa süre-
de dönmesi için kesintisiz hizmet
sunuyor.

TIRSAN YURTDIŞI İŞ ORTAKLARI 
İLE ALMANYA’DA BİR ARAYA GELDİ
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TÜRKİYE GENELİNDEKİ BAYİ AÇILIMINI SÜRDÜRÜYOR

Türk otomotiv sanayiinin köklü ismi Otokar, Türkiye ge-
nelindeki etkin bayi ağını genişletmeye devam ediyor.

Türkiye otobüs pazarının 6 yıldır üst üste lideri olan Oto-
kar'ın Ereğli'deki yeni otobüs bayisi Özerler Grup oldu.

Bir Koç Topluluğu şirketi olan
Otokar, Türkiye genelindeki et-
kin bayi ağını genişletmeye ve
güçlendirmeye devam ediyor.

Sahip olduğu Ar-Ge merkezi ile kullanıcı
beklenti ve isteklerine uygun araçlar ge-
liştirerek dayanıklılığı, güvenliği ve eko-
nomiyi bir arada sunan Otokar’ın Ereğ-
li'deki yeni otobüs bayisi Özerler Grup'un
yeni şirketi Özerler 2 oldu. İşbirliği için
Ahos Hotel’de düzenlenen iftar programı-
na bölgenin önde gelen otobüs ve taşıma-
cılık şirketleri katılırken, misafirler etkin-
likte Otokar'ın yüksek yolcu kapasitesi,
düşük yakıt tüketimi, güçlü performansı,
düşük işletme giderlerine sahip araçlarını
inceleme fırsatı buldu.

Organizasyona, ev sahipliğini de üstle-
nen Özerler 2 Genel Müdürü Zafer Yazıcı,
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Gülüç
Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş,
Alaplı TSO Yönetim Kurulu Başkanı Re-
cep Ocak, Otokar İç Pazar Ticari Araçlar
Satiş Direktörü Murat Tokatlı, Otokar Böl-
ge Satış Yöneticisi Erol Mertan,  Özerler
Grup Onursal Başkanı Özer Yazıcı ile Kdz.
Ereğli TSO Meclis Başkanı olan Özerler
Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Ya-
zıcı, Ereğli Çilek Halk Otobüsleri Koopera-

tif Başkanı Çetin Çimen, halk otobüsü sa-
hipleri ve şoförleri katıldı.

"OTOKAR GRUBUMUZA  GÜÇ VERECEK"
Otokar gibi köklü ve birçok alanda öncü

bir kurumun yetkili bayisi olmalarından
dolayı büyük memnuniyet duyduklarını
dile getiren Özerler 2 Genel Müdürü Zafer
Yazıcı, "Otomotiv sektöründe ve otobüs
camiasında grubumuza güç verecek yeni
iş birliğimizin her iki taraf için de hayırlara
vesile olmasını diliyorum. Otokar'ın geniş
ürün yelpazesiyle, bölgedeki müşterileri-
mizin tüm ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çö-
zümler üreteceğiz" dedi. Yoğun katılımın
gerçekleştiği organizasyonda Otokar İç
Pazar Ticari Araçlar Satış Direktörü Murat
Tokatlı ise "Üstün tasarım, ürün geliştir-
me, üretim kabiliyeti ve satış sonrası hiz-
metleriyle otobüs pazarında son 6 yıldır
pazar lideri olan Otokar'ın Türkiye gene-
lindeki etkin bayi ağına Özerler Grup'un
katılması bizler için memnuniyet verici.
Özerler Grup'un tecrübesi ve sahip oldu-
ğu yetkinlik ile otobüs alanında bölgenin
tüm beklentilerini karşılayarak Otokar
markasına değer katarak önemli başarı-
lara imza atacağına inancımız tam" açık-
lamasını yaptı.

Gürcistan’ın Türk 
Nakliyecilere Uygulamaları

Sıkıntıya yol açtı

OtOkar'ın Ereğli'deki yeni 
otobüs bayisi ÖzErlEr Grup oldu

Hayati Akbaş HOPA

Hopa’lı nakliyecilerin
sıkıntıları bir türlü bit-
miyor. Daha önce ge-
rek Sarp Sınır kapı-

sında ve gerekse Gürcü tarafın-
da kendilerine haksızlık yapıldı-
ğını söyleyerek eylem yapan
Nakliyecilerin eylemleri verilen
sözler üzerine sona erdirilmişti.

Hopa’lı nakliyeciler Gürcü ta-
rafınca verilen sözlerin yerine
getirilmediğini ifade ederek
Hopa TSO’ da yeniden bir araya
geldiler.. Nakliyeciler sorunları-
na çözüm bulunması ve verilen
sözlerin yerine getirilerek Gürcü
Gümrüklerinde Türk nakliyeci-
lere haksız muamele yapılma-
ması için oda yönetiminin yeni-
den girişimlerde bulunmasını
talep ettiler.

Dolu araçların Tiflis gümrü-
ğünde haksız şekilde bekletilip

yüklerinin boşaltılarak standart
prosedürlerin dışında kontrol-
lerden geçirildiklerini ifade eden
nakliyeciler bu sorunun derhal
giderilmesi gerektiğini 15-20
gün arası araçlarının Tiflis’te
bekletildiğini ifade ettiler.  

Konu ile ilgili görüş alış verişi-
nin yapıldığı toplantıda ilgili ma-
kamlarla iletişime geçilerek iki
ülke arasında bu uygulamalar
konusunda yapılan anlaşmanın
temin edilerek Başkonsolosluk
ve Büyükelçilik üzerinden Gürcü
yetkililerle görüşme yapılması-
na karar verildi. 

HOPA’LI İŞADAMLARI 
YENİDEN İRAN’A GİDİYOR

Daha sonra Hopa TSO tara-
fından Eylül ayı için planlanan
İran İş Seyahati hakkında Oda
Başkanı Osman Akyürek katı-
lımcılara bilgi vererek seyaha-
tin iş potansiyelinin artırılması
açısından son derece önemli ol-
duğunu vurguladı ve 22 Tem-
muz tarihine kadar iran ziyare-
tine katılmak isteyen üyelerin
Oda’ya başvurabileceklerinin
ifade edilmesi ardından toplan-
tıda sona erdi.

Hopa’lı Nakliyeciler Gürcü
yetkilerle varılan anlaş-
manın, yine Gürcü Güm-
rüklerinde uygulanma-
masına tepki gösterdiler.

Otobüs yolcuları maksimum güvenlik ve konfor bekler. ZF’nin şanzımanları ve aksları bu beklentilerin 
 karşılanmasına yardımcı olmaktadır. Bu ürünler yolcuların araca hızlı ve güvenli bir şekilde binip  inmelerini, 
süratli ve keyifli bir yolculuk yapmalarını sağlamaktadır. Dahası, bizim ürünlerimiz birbirlerine tam olarak 
uyumludur ve daima en üst düzey teknolojiye sahip oldukları için dinamik hızlanma ve aynı zamanda sessiz 
çalışma özelliklerine sahiptir. Bu sayede, taşıt ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltabilirsiniz – kullanım 
ömrü maliyetlerini hesaba katmıyoruz bile. www.zf.com/buses

BAŞTAN SONA ETKİLEYİCİ: 
ZF’DEN KOMPONENTLER VE SİSTEMLER
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www.mercedes-benz.com.tr
www.facebook.com/MercedesKamyon

 

Üstün yakıt tasarrufu sağlayan yeni Euro 6 motoru ile verimlilikte, yenilenen tasarımı ile konforda ve  
performansı ile güçte zirve noktasına ulaşan Mercedes-Benz kamyonlar, işinde devleşmek isteyenler için  
yola çıkmaya hazır.

Bir Daimler markasıdır.

CEVA Lojistik Çalışanlarına
Yatırıma Devam Ediyor!

Otomotiv, lastik, elektronik,
teknoloji, endüstriyel ma-
muller, hızlı tüketim ürünleri,
basın yayın gibi birçok farklı

pazar ve sektöre hizmet sunan CEVA
Lojistik’in kendi bünyesinde bulunan
profesyonelleri geleceğin liderleri ola-
rak yetiştirme hedefi doğrultusunda
Koç Üniversitesi ile işbirliği yaparak dü-
zenlemiş olduğu Liderlik Gelişim Prog-
ramında,  geleceğin liderleri olmaya
aday 20 kişi, Koç Üniversitesi’nde dü-
zenlenen mezuniyet töreninde projele-
rini sunarak  sertifikalarını aldılar.

Sertifika töreninde konuşma yapan
CEVA Lojistik Balkanlar, Afrika, Orta
Doğu ve Orta Asya İcra Kurulu Başkanı
Fuat Adoran, insana yapılacak yatırımın
büyüme ve sürdürülebilirlik için en
önemli koşul olduğunu belirterek,  bu
programdan mezun olan bugünün genç
yöneticilerininCEVA’nın geleceğinde ki-
lit roller üstlenerek sektörde en üst sıra-
da olma hedefimize büyük katkı sağla-
yacaklarına inandığını belirtti. Kendisi-
nin de Koç Üniversitesi’nde MBA eğitimi

yaptığını ve çalışırken yapılan bu eğiti-
min üniversite dönemine göre çok daha
fazla şey öğrettiğini söyledi. 

CEVA Balkanlar, Afrika, Orta Doğu ve
Orta Asya İnsan Kaynakları Başkan Yar-
dımcısı Nihan Usanmaz, 4.000 kişilik bir
aile olan CEVA Türkiye’de özellikle gele-
cek vaat eden yetenekleri belirlediklerini,
dünya çapında lojistik sektörü yöneticisi
ve geleceğin liderleri olarak yetiştirmek
üzere yoğun eğitimler verdiklerini belirtti. 

Koç Üniversitesi Üst Düzey Eğitim
Programları Yöneticisi Emrah Basalak da
ilk dönem olduğu gibi, ikinci eğitim döne-
minin de çok başarılı geçtiğini söyledi.

CEVA Lojistik İnsan Kaynakları’nın ge-
leceğin liderlerini yetiştirmek için Koç
Üniversitesi ile başlattığı ve 5 yılda 100 ki-
şinin eğitim almasını öngören  eğitim
programı 4 modülden oluşuyor. Hedef &
Yön Birliği Sağlama, Tanıma & Takdir
Etme, Gelişim Odaklılık, Değişim Yönetimi
ve Stratejik Bakış Açısı yetkinliklerinin
gelişimini baz alan eğitimler verilirken,
proje sunumları ile Liderlik Gelişim Prog-
ramı sona eriyor.  

Dünyanın önde gelen tedarik zinciri yönetim şirketi
CEVA Lojistik ile Türkiye’nin en önemli üniversitele-

rinden Koç Üniversitesi’nin birlikte düzenlediği Lider-
lik Gelişim Programı 2. dönem mezunlarını verdi.

BASINA VE
KAMUOYUNA
15 Temmuz 2016 Cuma gecesi ülkemiz tari-

hi anlardan birini yaşamış, demokrasiyi ve
milli iradeyi sekteye uğratmaya çalışan hain
güçler bir kez daha ortaya çıkmıştır. Halk ta-
rafından seçilmiş meşru hükümet, şerefli Türk
ordusunun içinde yuvalanmış bir terör örgütü
tarafından görevinden alınmak istenmiştir.

Kim oldukları çok kısa sürede ortaya çıkan,
vatan haini çetenin demokrasimizi ortadan
kaldırmaya yönelik bu girişim halkın da sahip
çıkmasıyla geri püskürtülmüş olup, hükümeti-
miz kısa sürede duruma hakim olmuştur. 

Öncelikle bilinmesini isteriz ki; bu tür giri-
şimler, ülkeye zarar vermek isteyen hain
odaklara yardım etmenin ötesinde bir anlam
ifade etmemektedir. 

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali
Yıldırım olmak üzere, iktidar ve muhalefet de-
meden en zor şartlarda Milletin Meclisinin
açık tutulması konusunda irade koyan siyasi
parti genel başkanlarına, ordumuzun şerefli
askerlerine, canını dişine takarak güvenliği te-
sis eden kahraman Türk polisi ve halkımıza
yaşanan alçakça darbe girişimi karşısında
gösterdikleri dirayet ve kararlılık için en derin
teşekkür ve minnet duygularımızı sunuyoruz. 

Gün, demokrasi ve milli iradeye sahip çıkma
günüdür. Halk tarafından seçilmiş
Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan’a,
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a ve gör-
evini sürdüren meşru hükümete desteğimizin
tam olduğunun bilinmesini isteriz.

Bu kapsamda demokrasi tarihimize kara bir
leke olarak geçecek menfur darbe girişimini
şiddetle ve nefretle kınıyor, şehitlerimize
Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dili-
yoruz. 

Başta karayolu yolcu taşımacılığı sektörü-
nün değerli mensupları olmak üzere tüm va-
tandaşlarımızı demokrasinin ve milli iradenin
yanında olmaya, olayın başlangıcından itiba-
ren gösterdikleri kararlı tutumu sürdürmeye
davet ediyoruz. 

TÜRKİYE OTOBÜSÇÜLER 
FEDERASYONU   

TOFED GENEL BAŞKANI 
Av. Birol ÖZCAN  
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