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Ortak Akıl Birliği
adayı Serdar

Keskin kazandı

İ
stanbul Gümrük Müşavirleri Derne-
ği’nin (İGMD) 28 Şubat Cumartesi günü
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzen-
lenen Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda

Ortak Akıl Birliği’nin adayı Serdar Keskin
İGMD’nin yeni başkanı seçildi. Serdar Kes-
kin’in başkanlığında iki yıl boyunca görev
yapacak olan İGMD yönetim kurulunda yer
alan isimler ise Mümin Günler,  Nizamettin
Ağar, Recai Karakazancı, Mehmet Memiş
Yılmazer, Ali Kemal Yazar, Mustafa Sezen,
Turgay Özveren oldu. Yönetimde ayrıca
gümrük müşavir yardımcıları olarak da
Kutluhan Tanısalı, Zeynel Tutar ve Hasan
Hüseyin Ercan yer aldı.

Beş grubun yarıştığı seçimleri Serdar
Keskin 339 oyla kazanırken diğer adaylar
Esen Yağcı 274, Ersel Yüksek 177, Akif Par-
latan 78 ve Turgay Davaz 46 oy aldılar. Se-
çimlerin centilmence geçmiş olmasından
dolayı mutluluk duyduğunu belirten yeni
başkan Serdar Keskin “İGMD’nin iki dö-
nemdir yönetiminde olan Ortak Akıl Birli-
ği’nin üçüncü kez meslektaşlarımızın gü-
venoylarını almış olması benim ve yöne-
tim kurulum için büyük bir onur ve gurur
olmuştur. Ülkemizin dış ticaret işlemleri-
nin %45’ne yakınını gerçekleştiren ve mil-
yonlarca beyannamede emeği olan üyele-
rimizin ülke ekonomisine önemli katkıları
bulunmakta. Böylesine büyük bir camiayı
temsil etme yetkisini bana veren, buraya
gelip oy kullanan meslektaşlarıma çok te-
şekkür ederim.” dedi.  

Personel 
servis ücretleri 

belirlendi

UKOME ile İSTAB arasında
yapılan toplantı neticesinde
UKOME tarafından personel
servis araçları taşıma ücret

tarifesi belirlendi.
26.11.2014 Tarih ve 2014/10-4.A Sa-

yılı UKOME Kararı ile belirlenen Alt
Komisyonun; Personel Servis Araçları
Taşıma Ücret Tarifesini yeniden ince-
leme ve değerlendirme yaparak ve ra-
por hazırlayıp UKOME gündemine ge-
tirilmesine karar verilmişti.

Söz konusu UKOME Kararına istina-
den yapılan Alt Komisyon Toplantısı
neticesinde, Personel Servis Araçları
için aşağıdaki tabloda belirtilen ücret-
lerin uygulanması uygun görüldü.

Sümer Yığcı ile yola devam

Shell Türkiye’ye Ülke İletişim Müdürü olarak
Meltem Okyar Perdeci atandı. İletişim sektö-

ründe 15 yılı aşan tecrübeye sahip Meltem
Okyar Perdeci, İstanbul Üniversitesi İletişim

Fakültesi Halkla İlişkilerve Tanıtım bölümü
mezunu. Shell Türkiye Ülke İletişim Müdürü
görevine atanmadan önce HSBC Türkiye’de

Çalışan İletişimi Kıdemli Yöneticisi olarak ça-
lışan Perdeci, öncesinde EnerjiSA İletişim

Müdürü görevini sürdürmekteydi. 

08.02.2007 tarih ve 2007/4-2 Sayılı
UKOME Kararı ile yayımlanan, Servis
Araçları Yönergesi ’nde Mad.24-(d)
bendi gereği ; ‘Servis taşımacılığı ya-
pan gerçek ve/ya tüzel kişiler talep
etmeleri halinde çalıştırdıkları araçla-
rın maksimum %10 oranında mevcut
öz mal araçlarına ‘‘ yedek araç ’’ olarak
güzergâh kullanım izin belgesine ya-
zılır. Yedek araç güzergâh kullanım
izin belgesinde tanımlanmış taşımacı-
lık türü dışında taşımacılık yapamaz.
Yedek araç kaza ve arıza hallerinde
kullanılmak zorundadır. Yapılan de-
netimlerde yedek araç olarak belirle-
nen araçlarda taşınan kurum ve/ya

kuruluş ismi ve isim listesi aran-
maz.’ (2014/8-7) dernek üyelerinden
yedek araç yol belgesi alamadıkları
yönünde şikayetler gelmekteydi.Ya-
şanan sorunun düzeltilmesi ve güncel
uygulama hakkında servis esnafına
bilgi verilmesi hususunu İSTAB, İBB
Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğü’ne iletmişti.

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’den alı-
nan bilgiye göre internet üzerinden
kendilerine müracaat etmeleri duru-
munda taleplerinin değerlendirileceği
bilgisi verildi.

UKOME tarafında
olumlu gelişme

Aile ortamında gerçekleşen TTDER
Genel Kurulu'nda derneği ekonomik

olarak güçlendirmek için iktisadi işlet-
me kurma yetkisi verildi. Sümer Yığcı

açık oylamayla yeniden başkan seçildi.

GENçlER SoRuMluluk AlMAlI
TTDER Genel kurulunun açılış konuşmasını ya-

pan Başkan Sümer Yığcı, artık gençlerin daha fazla
sorumluluk alması gerektiğinin altın çizerek, sektö-
rün önünde duran sorunların çözümü için daha bir
kararlılıkla mücadele edeceklerini ifade etti.  

İBB’DEN YENİkAPI’DA PARk YERİ AlDIk
TTDER olarak Yenikapı’da İBB’den garaj aldıklarını

ve sponsor bulma sürecinde kirayı verecek durumda
bile olmadıklarını söyleyerek ” Bize ne zaman eliniz
bollaşacak diye sormayın 20 senedir böyle geldi
bundan sonrada böyle gider” dedi. SAYFA 6’DA

Eskİ ücrEt 

YENİ ücrEt 

ASELSAN ve TEMSA, 
elektrikli otobüs 

için işbirliği yapıyor

HABERİN DEVAMI 3. SAYFADA

Yedek araç-
lara güzer-

gah izin bel-
gesi almak-

ta sıkıntı
yaşayan

esnafa se-
vindirici ha-

ber geldi.

Sümer
Yığcı

TTDER Olağan GEnEl KuRulu yapılDı
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Yüzde 20 büyüme 

T
oplam otomotiv pazarının 2014
yılında yüzde 9,3 daraldığını ve
yeni araç satışının 803 bin sevi-
yesinde gerçekleştiğini belirten

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Gör-
gün Özdemir yaşanan daralmadaki en
önemli etkenin yükselen ÖTV oranları
ve siyasi ortam sebebiyle oluşan eko-
nomik dalgalanma olduğunu belirtti.
Özdemir; “2015 yılının planlamasını ya-
parken 2014’e benzer bir tablo olacağı-
nı öngörmüştük ancak; yılın ilk 2 ayına
baktığımızda daha olumlu bir gidişat ol-
duğunu gözlemliyoruz ve pazarın yüzde
10-11 aralığında büyüyerek, 900 binli
seviyelere yaklaşacağını düşünüyoruz.”
diye ekledi.

Otokoç Otomotiv’in 2014 yılını 3,9 mil-
yar TL ciro ile kapattığını, 62 bin 300
adet yeni ve 20 bin adet de ikinci el araç
satışının yanında 112 bin adetlik sigorta
ve finansman satışı gerçekleştirdiğini
belirten Özdemir, 2015 yılında ise;
olumlu senaryoya göre baz aldıkları
otomotiv pazarında yaklaşık 70.000
adet yeni araç satışı ile pazardan yüzde
8 pay almayı hedeflediklerini,  ikinci
elde ise 24 bin araç satış hedefi belirle-
diklerini, sigorta ve finansman satış he-
definin ise 2014 yılına paralel gerçekle-
şeceğini öngördüklerini ayrıca ciro ger-
çekleştirmelerini ise 4,4 milyar TL ola-
rak planladıklarını sözlerine ekledi.

Müşteri memnuniyeti ve sadakatini
her zaman ön planda tutarak; müşteri,
çalışan ve hissedara değer katarak
sektördeki öncü konumlarını devam et-
tirdiklerini belirten Özdemir, “Türkiye’de
satılan Ford ve Fiat markalı yeni araçla-
rın üçte birinin satışını Otokoç Otomotiv
olarak biz gerçekleştiriyoruz. Volvo için
bu oran yüzde 46, Alfa Romeo, Lancia

ve Jeep grubunda ise yüzde 42’dir.Bu
büyük başarının arkasında müşteriye
verdiğimiz değer ve sunduğumuz mo-
dern ve kaliteli hizmet yatıyor.” dedi.

"FORd TRucks'ın 
GeLeceğine inAnıyORuz"

Otokoç Genel Müdürü Görgün Özde-
mir ağır vasıta kiralama ve satış paza-
rında umutlu olduklarını belirterek söz-
lerine şöyle devam etti : " 2014'te
2.Ford Trucks tesisini istanbul sultan-
beyli'de hizmete açtık ve tek yetkili bayi
oldu.Bizim için Ford Trucks çok önemli
yüzde 20 pay sahibiyiz bu pazarda.Tür-
kiye'de kamyon ve tır işinin geleceğine
inanıyoruz,dolayısıyla bu yatırımı ger-
çekleştirdik.Geçen sene 1.360 adet sa-
tış rakamı yakaladık." 

"HızLA BüyüyORuz"

Avis & Budget Genel Müdür yardımcı-
sı inan ekici Ford Trucks kiralamaları
ile ilgili geçen sene bu işe başladıklarını
sene sonuna gelindiğinde kamyon ve
çekici bazında 75 araç kiraladıklarını
söyledi.ekici " Bu seneyede çok hızlı
başladık şu ana kadar kiraladığımız
araç sayısı 75 adete toplamda 150 araç
rakamına ulaştık.kamyon ve çekici seg-
menti için fena sayılmayan bir
rakam,hızla Ford Trucks olarak büyüyo-
ruz " dedi.

yeni ARAç sATışı düşTü, 
kiRALAMA yükseLdi

Araç kiralama sektörünün parlak bir
yıl geçirdiğini belirten Genel Müdür
Özdemir, sektörde araç parkının yüzde
14 büyüdüğünü, uzun ve kısa süreli ki-
ralama toplam araç parkının 257 bine
ulaştığını söyledi. Büyüme ivmesinin

önümüzdeki yıl da sürmesini bekledik-
lerini belirten Özdemir, Otokoç Otomo-
tiv’in temsil ettiği Avis ve Budget mar-
kalarının sektörde ilk iki sırayı aldığını
hatırlattı. Özdemir şöyle devam etti;
“Geçtiğimiz yıl Türkiye’deki 40. yılını
kutladığımız Avis, ilk günden bu yana
üstlendiği liderliği hiç bırakmadan sür-
dürüyor. 2007 yılından bu yana yürüttü-
ğümüz Budget operasyonumuz ise he-
nüz 7. yılında sektörün en büyük ikinci-
si konumuna yükseldi. 2014 yılında
Avis’in cirosu yüzde 26, Budget’ın ise
yüzde 36 artış gösterdi.” 

OTOkOç'un iLk AVRupA 
yATıRıMı MAcARisTAn'A

Avis ve Budget markalarıyla Türki-
ye’de örnek gösterilen bir başarıya
imza attıklarını belirten Özdemir,
“yurtdışında Azerbaycan ve k. ırak’ta
araç kiralama hizmeti sunuyorduk. ya-
kın coğrafyada yatırım yapma strateji-
mizden hareketle 2014 yılında da ka-
zakistan’da araç kiralama operasyonu-
na başladık. Türkiye dahil 4 ülkede 129
ofisle hizmet veriyoruz. yurtdışı araç
parkımız bin 500’ü geçmiş durumda.
şu anda Otokoç Otomotiv’in ilk Avrupa
yatırımını, Budget markamızla Maca-
ristan’da hayata geçirmeye hazırlanı-
yoruz.” dedi.

Otokoç Otomotiv’in tüm markalarının
yer alacağı Otokoç Otomotiv caddesi
ve sanal showroomlarını hizmete al-
dıklarını söyleyen Görgün Özdemir,
“Müşterilerimiz Otokoç Otomotiv’in
tüm hizmetlerine bu cadde üzerinden
ulaşabilecekler, sanal showroomlarda
araçları inceleyebilecekler ve ilerleyen
dönemde canlı destek ile interaktif
bağlantı sağlayabilecekler.” dedi.

GAlİp ÖzTürK 
yurtdışında 

okul yaptıracak
Metro Holding Onursal

Başkanı İşadamı Galip
Öztürk, yurtdışında
faaliyet gösteren Fe-

tullah Gülen okullarının kapatılması
gündeme gelince, okul yaptırıp
devlete bağışlamak için harekete
geçti. İşadamı Öztürk, cumhurbaş-
kanı recep Tayyip erdoğan’ın sıkça
gündeme getirdiği ve faaliyet gös-
terdiği ülkelere çağrı yaparak Gülen
Okullarının kapatılmasını istemesi
üzerine ilk hamleyi yaptı. Öztürk,
Metro Holding’in iştiraklerinden
olan ve Gürcistan’da faaliyet göste-
ren Avrasya Georgia A.ş imzasıyla
Batum Başkonsolosluğu aracılığıy-
la, cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık
ve Milli eğitim Bakanlıkları’na bir
dilekçe gönderdi.

ÖzTÜrk’Ün dİlekçesİ’nde şu
İFAdelere yer verİldİ:

“Türkiye cumhuriyeti cumhur-
başkanı sayın recep Tayyip erdo-
ğan’ın ve Başbakanımız sayın Ah-
met davutoğlu’nun yapmış olduk-
ları açıklamalara istinaden, “yurt
dışı eğitim kurumları” ile
alakalı  kurulacak olan “ Maarif
vakfı “nı bir devlet meselesi olarak
gördüğümüzü açıkça  ifade etmem
gerekir.

'var olduğu iddia edilen Fettullah
Gülen Terör Örgütü' tarafından geç-
tiğimiz yıllarda Batum'da inşa
edilen ve bu zamana ka-
dar gönderinde Türk bay-
rağı dalgalanan, ismi ise

bir Türk ismi olan okulda ilginç ge-
lişmeler yaşanmaktadır. 

Okul yönetimi aldığı ani bir karar-
la ve muhtemelen kendilerini gizle-
mek maksadıyla, önce gönderde ve
sınıflarda bulunan bütün Türk bay-
raklarını kaldırmış, ardından da
"refaiddin şahin" olan adını, bir
Gürcü adıyla değiştirmiştir. 

yaşanan bu esef verici gelişmeler
karşısında, Metro Avrasya Georgia
A.ş olarak, Batum'da Metro Holding
Onursal Başkanı sayın Galip Öz-
türk'ün adını taşıyacak bir okul
yaptırıp, kurulacak vakfa bağışla-
mak istiyoruz.

Gereğini yüksek müsaade ve bil-
gilerinize arz ederiz.

Mehmet Ayag
Metro Avrasya Georgia A.ş
yönetim kurulu Başkanı 

"Ford Trucks'ın geleceğine inanıyoruz"

İzmirli gümrük
müşavirleri 

sandığa gidiyor

Ahmet Özken, "Mevcut
yönetim yaklaşık 10
yıldır devam ediyor.
Üzerimize ölü toprağı

serpildi.Gümrük Müşavirliği
mesleğinin hakettiği saygınlığı
kazanması için adayız” dedi. Öz-
ken derneği,  TOBB’a bağlı bir
meslek odası haline getirmeyi
hedeflediklerini belirterek, “Ge-
cemizi gündüzümüze katıp bunu
başarmak için çalışacağız" diye
konuştu.

"Meslek OdAsı OlAcAğız"

Mevcut yönetimin hali hazırda
ses getirecek bir projesi olmadığı-
na dikkat çeken Özken, "50 bin
sayfalık mevzuatı öğreniyoruz.
Üniversiteyi bitirip 2-3 yıl doktora
bitirme tezi hazırlar gibi Bakanlı-
ğın açtığı sınavlara hazırlanarak
kazanıyoruz. Gerçekleştirilen dış
Ticaretin yüzde 90'ında gümrük
müşavirlerinin imzası var. Ama
itibarımız olması gereken yerde
değil. Bilinmiyoruz. Gümrük mü-
şavirleri İzmir'de hakkettikleri
saygınlıkta değil. Bizim asıl ama-
cımız o itibarı alıp TOBB ile birlikte
hareket edip Oda haline gelebil-
mek. Bir meslek komitesi örgüt-
lenmesi olmak istiyoruz. Bunu
gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Projelerini hayata geçirmek için
gerekli tecrübe ve enerjiye sahip

bir yönetim kadrosuyla aday ol-
duklarını söyleyen Ahmet Özken,
"Mevcut yönetim 10 yıldır devam
ediyor. 500'e yakın şirketin oldu-
ğu dernek her yıl bir kişiyi yerleş-
tirsek her yıl 500 kişiye istihdam
sağlanırdı. Üzerimize ölü toprağı
serildi. Gümrük müşavirlerinin
üzerindeki ölü toprağı kaldırmak
üzere buradayız" dedi.

Üniversite iş birliğiyle öğrenci-
leri mesleğe hazırlayıp istihdama
dahil edilmesinin şart olduğunu
söyleyen Özken, "İki günokul, üç
gün işyeri stajı olursa öğrenci,
okulu bitirince tecrübeli olarak işe
başlar. en azından okul sıraların-
da hedefini koyar.Her yıl 500 kişi-
ye iş demek 6 milyon liralık eko-
nomiye dolaylı katkı demek. 10
yıldır bunlar yapılmadı, daha da
geç olmadan bunları yapmak için
adayız" dedi.

Genç değİşİM GruBu AdAy
yÖneTİM kurulu şÖyle:

Başkan Ahmet Özken, üyeler
Barış uyanık, Ümit Özgören, na-
zım Avşar, seval Günerergin,
serkan sipahi, Arzu kahraman
ve Ümit Göğ.  danışma kurulu
Başkan adayı Mesut Öğrük'ün
yer aldığı listede disiplin kurulu
Başkan adayı İsmail Tokaç, de-
netleme kurulu Başkan adayı ise
Adil can oldu.

İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği, 11 Mart Çar-
şamba günü sandık başına gidecek. Genç Değişim

Grubu adına Ahmet Özken adaylığını açıkladı.

gerçekleşti
Toplantıya Otokoç Genel Müdürü 

Görgün Özdemir, Otokoç Sigorta Ge-
nel Müdür Yardımcısı Dr. M Önder

Kutman, Otokoç Genel Müdür Yar-
dımcısı Uğur Güven, Avis & Budget

Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici ve
Birmot Genel Müdür Yardımcısı Çağrı

Karaoğuz ve diğer yetkililer katıldı.
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ASELSAN ve TEMSA, elektrikli
otobüs için işbirliği yapıyor

ASELSAN ve TEMSA,
otobüs üretiminde
yeni bir dönemi baş-
latacak adımı birlikte

atıyorlar. ASELSAN tarafından
geliştirilen;  motor ve motor sü-
rücüleri, batarya ve batarya yö-
netim sistemleri, araç kontrol
ve yönetimi sistemleri, radar,
gece görüş sistemleri, ultraso-
nik sensörler, haberleşme sis-
temleri gibi elektrikli araç bile-
şenlerinin, TEMSA tarafından
geliştirilen ulaşım araçlarına
entegre edilmesine yönelik ola-
rak iki firma arasında anlaşma-
ya varıldı.

İMzALAr ATıLdı

İşbirliği imza törenine ASEL-
SAN Yönetim Kurulu Başkanı
dr. Hasan Canpolat, Sabancı
Holding Sanayi Grup Başkanı
Mehmet N. Pekarun, TEMSA
Genel Müdürü dinçer Çelik,
ASELSAN Genel Müdürü dr. Faik
Eken, ASELSAN Genel Müdür
Yardımcısı Suat Bengür, Ulaşım
Sistemleri Grup Başkanı Seyit
Yıldırım, ASELSAN Yönetim Ku-
rulu Başkan danışmanı Mustafa
Kayer, Elektrikli Araç Sistemleri
Program Müdürü Ali Murat Top-
cu, TEMSA Ar-Ge ve SSH direk-
törü İbrahim Eserce ve ArGe Yö-
neticisi Mehmet Ünal katıldı.
Anlaşmaya yönelik protokolü
ASELSAN Yönetim Kurulu Baş-
kanı dr. Hasan Canpolat ve Sa-
bancı Holding Sanayi Grup Baş-
kanı Mehmet N. Pekarun imza-
ladı. Anlaşma kapsamında sür-
dürülecek çalışmalar ile TEM-
SA’nın ürettiği ulaşım araçları
için kritik teknolojiye dayalı bi-
leşenlerinin yerli imkânlar ile
geliştirilip üretilmesi sağlanmış
olacak.

HEdEF, ÜLKE 
EKoNoMİSİNE 
KATKı SAğLAMAK

Küresel pazarda oyuncu ol-
mak ve ülke ekonomisine katkı
sağlama hedefiyle yola çıktıkla-
rını, katma değeri yüksek ürün-
ler geliştirilirken, KoBİ ve üni-
versiteler başta olmak üzere
yurtiçi imkanlarını en üst sevi-
yede kullanmaya çalıştıklarını
belirten ASELSAN Yönetim Ku-
rulu Başkanı dr. Hasan Canpo-
lat, “ASELSAN askeri alanda
kendini ispat etmiş, komuta-
kontrol, güç elektroniği, motor
kontrol ve görev bilgisayar sis-
temlerinden edindiği bilgi biriki-
mi ve deneyimini elektrikli araç
sektörüne aktarmakta olan
ASELSAN’ın geliştirdiği milli, öz-
gün, yüksek güvenilirlikli, dü-
şük maliyetli, verimli ve kritik
teknolojiye sahip ürünler yerli
elektrikli araç geliştirilmesinde
kullanılarak, küresel pazarlarda
oyuncu olmak ve ülke ekono-
misine katkı sağlamak hedefle-

niyor” dedi. Canpolat, otomotiv
sanayinin en önemli oyuncuları
arasında yer alan TEMSA ile im-
zaladıkları anlaşma sayesinde
teknolojik olgunluğu yüksek
milli ulaşım sistemleri endüstri-
si ve ekosisteminin oluşmasını
hedeflediklerini de kaydetti.   

YÜzdE YÜz YErLİ 
ArAÇ HAYALİNE 
TEMSA- ASELSAN AdıMı 

Sabancı Holding Sanayi Grup
Başkanı Mehmet N. Pekarun,
ASELSAN ile TEMSA arasında
imzalanan anlaşma ile otobüs
üretiminde yepyeni bir dönemin
başlayacağını vurgulayarak,
“Yüzde yüz yerli otobüs üreti-
mini gerçekleştirmeye yönelik
olan bu işbirliği hem ülkemiz
hem de sanayimiz için de olduk-
ça önemli bir adım. otomotiv
endüstrisi, ihracat kalemlerimi-
zin en ön sırasında yer alıyor.
Ancak Türk otomotiv endüstri-
sinin hayalini, özlemini duyduğu
gelişme ise yüzde yüz yerli üre-
tim bir araç oldu.  ASELSAN ve
TEMSA’nın işbirliği bu hayalin
gerçeğe dönüşmesini sağlaya-
cak. Bu değerli projenin, en
önemli özelliklerinden biri ula-
şım sistemleri arasında ihtiyaç
duyulan  çevreci özelliği. Elek-
trikli araç üretimini yerlileştir-
me stratejisi sektörün en önemli
fırsatlarından biri. Bu nedenle
otobüslerinin tasarımını yurti-
çinde gerçekleştiren ve üreten
TEMSA, bu tecrübesini ASEL-
SAN'ın elektrik ve elektronik
tecrübesi ile birleştirerek ortak
bir Elektrikli otobüs tasarımına
başlıyor. Bu önemli anlaşmanın
ülkemiz ve iki şirketimiz için
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

TÜBİTAK’A 
orTAK BAşvUrU  

TEMSA Genel Müdürü dinçer
Çelik, şu an Tübitak 1511 proje
kapsamında prototipi üretilen 9
metrelik Md9 ElectriCıTY elek-
trikli otobüs projesine ek olarak
12metrelik Avenue elektrikli
otobüs projesi için TÜBİTAK’a
ASELSAN ile birlikte ortak bir
başvuru yapılacağını ve çalış-
maların ortak bir yapıda planla-
nacağını belirterek, “Elektrikli
otobüs tamamıyla elektrik
enerjisi ile çalışacak, duraklarda
veya son duraklarda kısa şarjlar
yapılarak güzergahını tamam-
layacak şekilde tasarlanacak.
Elektrikli otobüs üretimi saye-
sinde şu an dizel otobüslerde
yurt dışından alınan motor,
şanzıman gibi ithal parçalar ye-
rine yurt içinde tasarlanmış
elektrik motorları, evirici ve çe-
viriciler kullanılabilecek. Proje-
nin her iki kuruluşun en güçlü
yanlarını birleştirebileceği kap-
samlı bir sinerji çalışması olması
bekleniyor.” dedi.

ASELSAN ve TEMSA yüzde
yüz yerli üretim olacak 
elektrikli otobüsü geliştirme
projelerinde işbirliğine 
yönelik anlaşmayı imzaladı.
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Temsa Adana fabrikasında 5 Mart
Perşembe günü düzenlenen törenle
2 Safir, Didim Seyahat Yönetim Ku-
rulu Başkanı Savaş Cengiz, 2. Baş-

kan Kenan Eğirci, Yönetim Kurulu Üyesi Çe-
tin Gökduman, Basın Danışmanı Ediz Verdi-
oğlu, Kaptanlar Ertan Özden, Süleyman Kı-
lınç, Temsa Pazarlama ve Satış Direktörü
Murat Anıl, Yurtiçi Otobüs Satış Müdürü
Baybars Dağ, Bölge Satış Yöneticisi İrfan
Özsevim, Arge Müdürü Murat Demirdü-
zen’in katıldığı törenle teslim edildi. 

SAfİR HEM EKONOMİK, 
HEM SORUNSUZ BİR ARAÇ

1965 yılında Didim Seyahat’in yolcu taşı-
macılığı hizmet sürecine başladığını belirten
Didim Seyahat Motorlu Taşıyıcılar Koopera-
tifi Başkanı Savaş Cengiz, “Yönetim Kurulu
2005 yılında aldığı bir kararla Didim Seya-
hat’in kooperatif yapısına dönüşümünü
sağladı. O günden bugüne 40 ortağımızla
bölgemize en iyi, en konforlu hizmeti ver-
meyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda
filomuza yeni otobüs yatırımları yapıyoruz.
40 midibüs aracımızla Didim-Söke, Didim-
Aydın arasında hizmet verirken büyük oto-
büslerle Didim- İzmir ve Didim-Ankara hat-
tında seferler düzenliyoruz. Didim-Ankara
hattında 2+1 koltuk düzeninde otobüslerle
Didim Keyif farkı ve konforu ile hizmet veri-
yoruz. 2005 yılından beri de filomuzda Safir
araçlar bulunuyor. Bu araçların ekonomikli-
ği, üst düzeydeki konforu, ayrı satış sonrası
hizmetlerdeki kaliteli yapısı ve bugüne ka-

dar da hiçbir sorunla karşılaşmamamız ne-
deniyle tercihimiz Safir yönünde oldu. filo-
muzun büyük çoğunluğu 5 yaş araçlardan
oluşuyor. 5 yaşından büyük araçları da önü-
müzdeki süreçte yeni yatırımlarla yenileye-
ceğiz” dedi.

DİDİM SEYAHAT 50’İNCİ 
YILINDA İSTANBUL YOLUNDA

firmalarının bu yıl 50’inci yılı geride bıra-
kacağına dikkat çeken Savaş Cengiz, “15
Mayıs’tan sonra halkımıza Didim-İstanbul
yolunda hizmet vermeye başlayacağız. Bu
hatta hizmet vermemize yönelik büyük bir
talep vardı. Ankara ayağını yaptığınız anda
İstanbul olmadığında da eksik kalıyorduk
zaten” diye konuştu.

40 KİŞİLİK GÜZEL BİR AİLEYİZ

Didim’in yaz sezonuyla birlikte büyük bir
nüfus artışı yaşadığını belirten Savaş Cen-
giz, “Kışın 50-60 bin civarında olan nüfusu-
muz yazın 500-600 bin dolayına çıkıyor. Biz
yaz sezonunda yaşadığımız hareketlilikten
çok memnunuz. En büyük isteğimiz sezo-
nun biraz daha uzaması. Bütün hedefimiz

turizm bölgesi olan Didim’e değer katabil-
mek. Bütün üyelerimiz, yönetimimiz feda-
karca çalışmalar yürütüyor. 10 yıldır 40 kişi-
lik çok güzel bir aile olduk ve bu aile uyum
içinde en iyi hizmeti vermek için çaba gös-
teriyor” dedi.

DİDİM SEYAHAT ÖRNEK 
TAŞIMA ŞİRKETİ

Temsa Pazarlama ve Satış Direktörü Mu-
rat Anıl da teslimatta yaptığı açıklamada, Di-
dim Seyahat’in 40 ortaklı yapısıyla kaliteli ve
konforlu bir hizmet süreci sunduğunu belir-
terek, “Didim Seyahat 10 yıldır 40 ortağıyla
birlikte hem yatırım yapıyor, hem kalite ve
konfor sürecinde en üst düzeyi hedefliyor.
Didim Seyahat, birkaç ortakla bir yıl bile yü-
rümeyen şirketlerin arasında 10 yıllık süreci
ile örnek gösterilebilecek bir taşımacılık şir-
keti. Bu örnek şirketin filosunun ağırlığının
da Temsa olması bizim için gurur verici bir
nokta. Safir araçlarımızın da Didim Seya-
hat’e hayırlı olmasını ve bol kazanç getir-
mesini diliyorum. Yeni yatırım süreçlerinde
işbirliği yapmaya hazırız. Her zaman onların
yanındayız” dedi.    

50’inci yılında 
istanbul yolunda

didim seyahat Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi 2
safir yatırımıyla büyük otobüs sayısını 14’e çı-
kardı. didim seyahat, izmir-ankara hattından

sonra istanbul yoluna çıkmaya hazırlanıyor.

1995 yılında özelleştirmeye
giden Çorum Belediyesi,
toplu taşımacılığın tek el-
den yürütülmesi için Ço-

rum Ulaş A.Ş.’yi görevlendirdi.
Kent halkının toplu ulaşım ihti-
yacını karşılamak amacıyla hiz-
met veren tek firma olarak Ço-
rum Ulaş A.Ş., 2013 yılının orta-
larında filosuna kattığı ilk Alli-
son 2100 serisi tam otomatik
şanzıman donanımlı 5 adet Isu-
zu Citibus otobüslere kadar 46
adet manüel şanzımanlı otobüs
ile hizmet sunuyordu şimdi ise
Allison tam otomatik şanzıman
kullanılıyor.

Ulaş A.Ş. İdari ve Mali İşler Mü-
dürü aynı zamanda Çorum Ulaş
Özel Halk Otobüsleri A.Ş. Başkan
Yardımcısı Zafer Bolat konuyla il-
gili olarak; “Yakıt tasarrufu ve
tüm diğer avantajlar bakımından
tam otomatik şanzımanlar ile
sağlanan sonuçlardan oldukça
memnunuz. Gelecekte de filomuz
için alımlarımızı Allison dona-
nımlı otobüsler ile yapmayı plan-
lıyoruz" dedi.

Çorum’daki her bir otobüs 25
kilometrelik güzergahta günde
yaklaşık 300 km yol kat ediyor.
Allison donanımlı Isuzu otobüs-
leri bir yılı aşkın bir süredir kul-
landıklarını dile getiren Bolat, söz
konusu otobüslerin bakım, ona-
rım ve işletim maliyetlerini dü-
şürdüğünü belirterek; “Uzun yıl-
lar boyunca manüel otobüsler
kullandık. Dolayısıyla debriyaj
değişimi ve beklenmeyen arıza-
lar nedeniyle işletim maliyetleri-
mizin zaman zaman planlarımı-
zın dışına çıkarak artış gösterdi-
ğini söyleyebiliriz. Allison dona-
nımlı otobüsleri kullandığımız bir
yılı aşkın zaman sürecinde mali-
yetlerimizi daha iyi gözlemleme

ve karşılaştırma şansımız oldu "
diyerek memnuniyetini belirtti.

Çorum’da hizmet veren bir şe-
hir içi otobüsü yıllık olarak orta-
lama 100.000 – 120.000 km ara-
sında yol kat ediyor. Araçları tes-
lim aldıktan sonra Allison tam
otomatik şanzıman donanımlı
Isuzu Citibus otobüsler ile araç
başına 150.000 km’nin üstünde
sürüş yaptıklarını belirten Zafer
Bolat; “17 ay devam eden bir sü-
rüş periyodundan sonra manüel
ile tam otomatik şanzımanların
bakım ve onarım gereklilikleri
incelendiğinde aradaki fark açık-
ça görülebiliyor. Allison tam oto-
matik şanzımanlar için prog-
ramlanan yağ değişimlerini ger-
çekleştirmek yeterli oluyor. Tam
otomatik şanzımanlar kullanıl-
dığında sürücü kaynaklı yanlış
kullanımlar söz konusu olmadığı
için beklenmedik arızalarla kar-
şılaşmıyoruz,” diyor.

Bolat: “Sürücülerimiz, Allison
donanımlı Isuzu otobüsleri her
türlü hava ve trafik koşullarında
kullanıyorlar. Şimdi ise tüm sürü-
cülerimiz, manüel otobüsler yeri-
ne tam otomatik otobüsleri kul-
lanmak istiyorlar. Bu nedenle
tüm araçlarımızı tam otomatik
şanzıman donanım ile yenilemeyi
planlıyoruz,” dedi.

Isuzu Citibus otobüslerde kul-
lanılan Allison 2100 modeli, mo-
torları 172kW (230hp) gücüne ka-
dar olan otobüsler için uygun. Al-
lison 2100, Allison'ın patentli tork
konvertörü ve Kesintisiz Güç
TeknolojisiTM, altı ileri bir geri vi-
tes seçenekleri, daha sessiz per-
formans için helisel dişliler, sar-
sıntısız ve ekonomik vites değiş-
tirme stratejileri için ise gelişmiş
elektronik kontroller gibi özellik-
leri ile ön plana çıkıyor.  

Çorum ulaş a.Ş. allison 
donanımlı yeni Isuzu citibus

otobüsler ile filosunu 
genişletmeyi planlıyor

Mercedes-Benz TürK 
Bayisi Has OTOMOTiv 

teslimatlarına devam ediyor

Aktiv Turizm yeni al-
dığı 3 adet TOURIS-
MO 15 araçlar ile
yenilik ve ekono-

miye yatırım yapmaya devam
edeceğinin altını çizdi.

Araç  teslimatına Yön. Kur.
Başk. Mehmet Deveci, Ope-
rasyon Müdürü Erkan Murat
Bulutlar,araç kaptanları Ali
Mutlu, Ali Güzel ve Necati
Kaya ile Has Otomotiv Otobüs
Satış Müdürü Soner Balaban
katıldı

Banvit Spor Basketbol takı-
mını taşıyan Hacı Bayram Ge-

yik takım için yeni aldığı TRA-
VEGO 15 S ile kulübe yeni bir
güç ve heyecan katacağını
ifade etti. Teslimata Hacı Bay-
ram Geyik ve Sami Acerüzü-
moğlu katıldı.BredaMenariniBus teslimatı yapıldı

Karsan; Şanlıurfa Büyükşe-
hir Belediyesi’ne iki adet 18
metre körüklü otobüs tesli-
matı gerçekleştirdi. Euro 5

EEV motor emisyonuna sahip Karsan
üretimi otobüsler; Karsan Kamu Satış-
ları Müdürü Adem Ali Metin ve Satış
Sonrası Hizmetler Yöneticisi Şafak De-
mirel tarafından Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hüse-
yin Alagöz’e plaket eşliğinde teslim
edildi. Halkın güvenli ve konforlu seya-
hat edebilmesi için toplu taşıma siste-
mini modern teknolojiyle tasarlanmış

otobüslerle güçlendirmeyi amaçlayan
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kar-
san’dan teslim aldığı otobüslerle yeni-
likleri sunmaya devam ediyor.

Karsan’ın Bursa fabrikasında üret-
tiği BredaMenarinibus markalı oto-
büsler; alçak taban özelliği, tekerlekli
sandalye giriş sistemi ve özel güven-
likli alanı sayesinde hareket engelli
vatandaşların kaliteli ulaşım ihtiyaç-
larını kolaylıkla çözümlemesiyle dik-
kat çekiyor. Tam alçak taban özelliği-
nin yanısıra yana yatma ve karoser
indirme kaldırma mekanizması sa-

yesinde giriş seviyesi 250 mm’ye ka-
dar düşürülebiliyor. Aynı zamanda sı-
nıfının en geniş iç koridor alanına da
sahip olan BredaMenarinibus marka
otobüsler yolcular için ferah ve kon-
forlu ulaşım sağlamasıyla ideal bir
toplu taşıma aracının gerekliliklerini
yerine getiriyor. 155 kişi taşıma kap-
asitesine sahip otobüsler aynı za-
manda; LCD ekran, USB şarj girişi,
otomatik yangın söndürme sistemi,
klima, kamera ve kayıt sitemi özellik-
leri gibi birçok teknolojik donanımı da
barındırıyor.

Karsan, Şanlıur-
fa Büyükşehir

Belediyesi’ne iki
adet 18 metre
körüklü, dizel
yakıtlı otobüs
teslimatı ger-

çekleştirdi.
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Ulusoy Genel
Müdürü 
Turizm 

sektörünün 
bugünü ve 

geleceği hak-
kında önemli

açıklamalarda
bulundu.
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UMUt ÇEliK 

TOF Başkanı ve Ulusoy Genel Mü-
dürü Mustafa Yıldırım Türkiye’de
mesleki sivil toplum örgütleri yapı-
sal olarak değişikliğe gitmesi gerek-

tiğini söyledi. Sermaye oluşumu, meslek içi
eğitimlerin yapılması ve sektörel altyapının
oluşturulması açısından Kanarya Severler
Derneği ile aynı kefeye koyulmadan değer-
lendirilmesini istedi. Odalar birliği gibi ku-
rumlardan verilen eğitim vb destekler yeterli
olmadığından yakınan Yıldırım “Belki onların
topladığı kaynaklardan bir takım fonlar akta-
rılarak en azından profesyonel kadro ücretle-
rinin, bizden alınan ve bize hiçbir faydası ol-
mayan büyük yapılar beklediğimiz faydayı
sağlayamadığı için kaynak tedariği düşünü-
lebilir. Ticaret odaları zaman zaman gezi dü-
zenliyor, bu geziler yerine sektörel sorunları-
mızı çözmek için uzman çalıştırmaya destek
vermesi daha doğru. Mesleki sektör örgütle-
rinin taşıma kanunu gibi bizim yeterli olama-
dığımız konularda her hangi bir akademisye-
ni görevlendirmemiz gerekir ”dedi.

En büyük bedelleri ticari hayat dışında
ödediklerini, kaza ve çalışan tazminatları bu-
nun haricinde kabul edilmesine rağmen çalı-
şanlar haksız talepte bulunduklarını söyle-
yen Mustafa Yıldırım  “Ticaret odasında önü-
müze gelen günlük 5-10 tane şu şurada çalı-
şıyordu, bu işi yapıyordu bunun nedir ücreti
dediğinizde ne söylersek söyleyelim bildikle-
rini okuyorlar sonucunda kararı ne oda ne de
biz değil yargı veriyor. Sermayeyi sürdürüle-
bilir hale getirmeyi bırakıp çalışanı koruyan
bir anlayışla tazminatı ödeniyor” diyerek şi-
kayetini dile getirdi.

“ParaYla BElGE vEriP hErKESi
TraFiğE çıKarTıYOrlar”

Mustafa Yıldırım SrC belgesi ile ilgili olarak
“SrC Belgesinin altı boş, eğitim verilmeden
parayla aB’ye attığımız imza gereği zorunlu
hale getirildi. Gazi Üniversitesi kime ne verdi-

ğini bilmiyor, gereken evrakları gönderip bel-
genizi alabiliyorsunuz. Şu anda trafikteki her-
kes biz dahil ilkokul mezunuyuz, ehliyetleri
veren kurumların hepsi aynı tek tip yapıdan
oluşuyor ticari araç sürücülerinin mutlaka
eğitimlerle farklı bir özellik kazanması lazım.
Gerekirse mesleki sivil toplum kuruluşları ola-
rak SrC belgelerini vermemiz sağlanmalı”
dedi. Gazi Üniversitesi’nin taşımacılık sektörü
ile uzaktan ve yakından hiçbir bağlantısı ol-
madığını belirterek tek çatı altında yetkili ku-
rumun belge vermesi gerektiğini savundu.

Ulusoy Genel Müdürü Yıldırım “Psikoteknik
kanayan yara ticari araç sürücülerinin 5 yılda
bir alması zorunlu. Birçok testten geçmemiz
gerekiyor ama biliyorsunuz uzman kuruluşlar
pahalı çalıştığı için hiçbir test yapmayan ku-
ruluşlar 30 liraya belge satar hale geldi. Özge-
can meselesi ile karşımıza çıkan bir tablodur
psikolojisi düzgün olmayan bir şoför psikotek-
nik testinden geçmeden araç kullanmaya
başlayarak yavrumuzun ölümüne sebebiyet
vermiştir. Meslek örgütlerimizin gerekirse
sürücü kursları ile nitelikli eğitim verilmeli ve
zorunlu hale getirilerek sertifikası olmayana
turizmde çalışma yasağı konulmalı” dedi.

“DEvlET EnGElli KOnUSUnDa 
SÜBvanSE ETMEli”

Engelli yasası hala gündemlerinde olduğu-
nu ifade eden Ulusoy Genel Müdürü Mustafa
Yıldırım, ankara’da günlere tartışılan sektör
lehine bir düzenleme yapıldığını gerek üretici
firmaları, gerekse kendilerini çok yakından il-
gilendiren ve uygulaması mümkün olmayan
bir karar alındığını fakat o konuda mesafe
alındığını ifade etti. Bundan sonraki süreçte
aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile değil
Ulaştırma Bakanlığının yönetmeliği düzelt-
mesini isteyerek baskılarının devam ettiğini
söyledi. Yıldırım “aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı popülist bir kararla nakliyecinin cebi-
ne elini attırmaması lazım, konu ile ilgili mu-
hatabımız Ulaştırma Bakanlığıdır talebi alır
yönetmeliği düzenler. Gerçeklerimizi bilen

halimizi anlayan onlardır çünkü. Ulaştırma
Bakanlığı’nın düzenlemeleri yapma konu-
sunda lobi faaliyetimiz devam ediyor, engelli
vatandaşlarımızın da bu ülkede rahat seyahat
edebilmesi şart. avrupa’daki gibi engelli taşıtı
alanlara yüzde 25 oranında sübvanse yapıl-
ması ve desteklenmesi lazım. Fransa’da en-
gelliye uygun araç aldığınızda devlet direkt
yüzde 30 destek veriyor, eğer sizde sorunu
çözmek istiyorsanız Türkiye olarak gerçekle-
re uygun oran belirleyin bakın bakalım araç-
ların hepsi uygun oluyor mu olmuyor mu? “
diyerek çözüm önerisinde bulundu.

“SEKTÖrÜn vErECEK 
Bir ŞEYi KalMaDı”

Engelli düzeneğinin taşıtlara konması kü-
çük büyük fark etmeden 20 bin Euro’yu bul-
duğunu belirten Ulusoy Genel Müdürü Mus-
tafa Yıldırım, ekonomik değeri yapılan dü-
zenlemenin bile altına düşen bir araca düze-
nek kurulmayacağı buna Türkiye’nin ömrü-
nün yetmeyeceğini defalarca anlattıklarını
ve kabul gördüğünü söyledi.” Sektörün vere-
cek bir şeyi kalmadı, büyük bir sıkıntıyı ber-
taraf ettik şimdilik ama arkasını bırakmıyo-
ruz devam edeceğiz” dedi.

“TUriST DavET ET, TraMvaY 
YOlUnU KUllanınCa CEza Yaz”

havaalanında bir park meselesinden bah-
settiklerini söyleyen Yıldırım, Dünya Ticaret
Merkezi’nin arkasında oda başkanının ‘Orada
yerimiz var gerekirse kullanabilirsiniz’ dedi-
ğini hatırlattı. Önümüzdeki dönem havaala-
nındaki turizmcilerin sorunlarını çözmeleri
gerektiğini ifade eden Ulusoy Genel Müdürü
“Bir taraftan turistleri ülkemize davet ediyo-
ruz diğer taraftan tramvay yolundan geçtin
ceza yaz. Turizmciye ceza yazmak kimsenin
haddine düşmemiştir bu konuyu çözeceğiz.

Sultanahmet meydanına çıkamayan bir
turizm aracı Türkiye’de turizm var dedirt-
mez. Önümüzdeki dönemde Sultanahmet’e
rahat rahat girip çıkacaksınız ceza yazılma-
yacak diye düşünüyorum. Orada herkesin
girmesini engelleyecek sadece turizm araç-
larının girebileceği hologram bandrol sistemi
uygulanabilir” dedi.

“YEniKaPı’Yı TUrizMCilErin 
CEnnETi YaPaCağız”

Yenikapı’dan herkesin istifade ettiğini, şu
anda zeminle ilgili ufak tefek yapılanma so-
runları var olduğunu söyleyen Mustafa Yıldı-
rım ”Orayı turizmcilerin cenneti haline getir-
mek için havalar düzelince istanbul Büyükşe-
hir Belediyesinin de desteğini alarak beton ya-
pılmasını sağlamak gerek aksi takdirde dolgu
zemin olduğu için yağmurlu havalarda ağır ta-
şıtlar üzerinden geçtiğinde zarar görüyor. nor-
malde peyzaj alanı olarak düzenlenmişti ama
biz belediyeden turizmciler adına istedik aldık
ve turizm terminali olarak hizmet veriyor” di-
yerek önemli adım attıklarının altını çizdi.

“SanaT DÜnYaSı POliS, 
TaŞıMaCı hırSız OlMaMalı”

Telif hakları konusunda toplantı yaptıkları-
nı ve sektörde çoğunluğun ilgi duymadığını
fakat otobüste radyo açılıyorsa, film oynuyor-
sa veya müzik çalıyorsa bunların hepsi telif

hakkı olduğunu söyleyen Yıldırım ” avrupa’yı
aşan bir mantıkla sanatçılar bizden para ala-
cak, yasa çıktı ve denetimler başladı. Sanat
dünyası polis, taşımacı hırsız değil, böyle ol-
mamalıdır. Ortak bir yapı oluşturmamız la-
zım, sanat icra edenler tek çatı altında birleşti
bizimde istediğimiz buydu. 10 dernekle değil
tek kurumla çalışacağız, araçlarımıza bandrol
yapıştırdığımızda kime aracımızın içinde po-
lislik yapamayacak araca giremeyecek. Kü-
çük işletmeler duymamış olabilir ama büyük
firmalara gözdağı verildi. ihtar çekildi çok cid-
di rakamlar talep ediyorlar yarın size de gele-
cekler bunu bilin” dedi.

Bu sorunla ilgili Orhan Gencebay’a hakem-
lik yapması konusunda oturup konuştukla-
rını ifade eden Mustafa Yıldırım, taşıt kapasi-
telerine göre kendilerine bandrol verilmesi
istediklerini ayrı ücretlendirilen, sadece söz
müziği için otobüs başına 1000 lira gibi bir şey
istenirse filme ve diğer her şeye para ödemek
zorunda kalacakları tehlikesi ile karşı karşıya
olacaklarını söyledi.” Engelleye engelleye bu-
güne getirdik muhatabımız Kültür Bakanlığı
olsun diye, çünkü sanatçının gidip bakanlık-
tan parasını alması lazım. Maalesef bakanlık
tüm yetkiyi sanatçılara verdi bakanlık” dedi.

“KaYıT DıŞı CEnnETi Bir ÜlKEDEYiz”
Dijital takograf konusuna Türkiye’de kayıt

dışının had safhada olduğunu serzenişinde
bulunan Ulusoy Genel Müdürü Yıldırım “Kayıt
dışında cennet bir ülkede yaşıyoruz. vergi
ödeyenle ödemeyeni ayırmayan bir yönetim
anlayışı sürdürülebilir değildir, kendimizi ka-
yıt dışından soyutlayacak tedbirleri almamız
gerek” dedi.

Sigorta konusunda çok ciddi sıkıntılardan
bahseden Yıldırım taşımacıların giderek si-
gorta kapsamından çıkarak malını riske etti-
ğini çözümler yaratmaya çalışarak taşımacı-
lık sigortasının kurulmasını ve tüm sektörün
içinde olabileceği risklerin en aza indirildiği
bir sigorta modelinin sektöre gelmesi gerek-
tiğini ifade etti.

toF BAŞKANI VE UlUsoy GENEl Müdürü MUstAFA yIldIrIM:

Sultanahmet’e çıkamayan
araç Turizm var dedirtmez
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ttDer Başkanı sümer Yığcı, 9. Kongre’ye sponsor olan mercedes-Benz
türk adına Otobüs satış müdürü Burak tarım’a plaket takdim etti. Divan Kurulu Başkanlığı’nı tOF Başkanı mustafa Yıldırım yaptı.

Turizm Taşımacıları derneği TTdEr
9. Olağan genel kurulunu düzenle-
di.5 Mart 2015 İstanbul Lütfi kırdar
kongre Merkezi'nde gerçekleştiri-

len genel kurul ile Yönetim ve denetim ku-
rulu üyeleri belirlendi.

49 üyenin katıldığı genel kurul’da oybirli-
ği ile sümer Yığcı yeniden başkan seçildi.
Yönetimde iki kişinin değiştiği görüldü.

saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan
genel kurul; faaliyet raporu, gelir ve gider
hesaplarının okunması ile devam etti.

Mercedes-Benz Türk sponsorluğunda
gerçekleştirilen, Türkiye genelinde 228
üyesi bulunan derneğin divan kurulu Baş-
kanlığı'nı Mustafa Yıldırım'ın yaptığı genel
kurulda açık oylama usulü ile sümer Yığcı
yeniden başkan seçildi.

genel kurulda dernek bünyesinde Yük-
sek İstişare kurulu kurulması konunda ka-
rar verildi, verilen bir başka önerge ile koray
Turizm kurucusu faruk Yılmaz derneğin
Onur kurulu üyeliğine seçildi.

Tüzükte yapılan değişikliğe göre, TTdEr’i
ekonomik olarak güçlendirmek için derne-
ğe iktisadi işletme kurma yetkisinin verildi.
Bugüne kadar 2 yıl olan yönetim süresi 3
yıla çıkarıldı. Mustafa Yıldırım, Tahsin Yüce-
fer, Mustafa sarıgül, fatih Tamay, Prof. dr.
Mustafa ılıcalı ve doç. dr. kemal karayor-
muk’tan oluşan ‘Yüksek İstişare kurulu’nun
oluşturulması kararı alındı.

gEnÇLEr sOruMLuLuk aLMaLı
açılış konuşmasını yapan Başkan sümer

Yığcı, artık gençlerin daha fazla sorumluluk
alması gerektiğinin altın çizerek, sektörün
önünde duran sorunların çözümü için daha
bir kararlılıkla mücadele edeceklerini ifade
etti. sözlerine devam eden Yığcı “Vaatlerde
bulunmuyorum, bulunmadım yaptığımız ve
yapacağımız işler ortada ama yapabildiği-
mizin en iyisini yaptık diye zannediyorum .
kongremize sponsor olan ve her konuda
bize destek olan Mercedes’e teşekkür edi-
yorum. Biz sponsor bulmak için mücadele-
ler veriyorduk aylarca fakat şimdi kendileri
bize gelerek sponsor olacağım dediklerinde

çok şaşırmıştım. her zaman yanımızda ol-
dunuz bundan sonrada yanımızda olun” di-
yerek memnuniyetini dile getirdi.

TTdEr olarak Yenikapı’da İBB’den garaj
aldıklarını ve sponsor bulma sürecinde ki-
rayı verecek durumda bile olmadıklarını
söyleyerek ” Bize ne zaman eliniz bollaşa-
cak diye sormayın 20 senedir böyle geldi
bundan sonrada böyle gider” dedi.

TTdEr OTOParkını haYaTa gEÇİrdİk
derneğin geçmiş dönem faaliyetleri ve ge-

lecekte çözülmesi gereken sorunlar konu-
sunda bir sunum gerçekletiren genel sekre-
ter nusret Ertürk, geçen süre içerisinde üye
sayısının yüzde 20 arttığını, TTdEr’in İTO,
TOBB ve hükümet katında daha sözü dinle-
nen bir konuma geldğini, TTdEr Oto-
park’ının hayata geçirildiğini ve geleneksel
eğitim projeleri ile kaptan ve işletmecileri bil-
gilendirdiklerini söyledi. atıl kapasite, Engelli
Yönetmeliği, telif sorunu ve yolcu listesi gibi
belgelerde yaşanan sıkıntıların acilen çözüm
bekleyen konular olduğunun altını çizen Er-
türk, ulusal meslek standartlarının belirlen-
mesinin zaruri bir hal aldığını söyledi. 

TTdEr genel sekteri nusret Ertürk, iki yıl-
lık faal bir dönem geçirdiklerini ve üye sayı-

larının 228’e çıktığını belirterek, derneğin
üye sayısı arttığını,sorunları ile ilgilenildiği-
ni,samimiyetle yaklaşıldığını gördüklerini
anlattı. İTO Meslek komitesinde 4, TOBB
bünyesindeki karayolu Yolcu Taşımacılığı
Meclisi’nde 3 kişi ile temsil edildiğini.
TOBB’da yapılacak sektör meclisi seçimle-
rinde de 5 kişi ile temsil edilme taleplerinin
olduğunu belirterek “Toplamda 40 bine ya-
kın araçla hizmet veriyoruz,bu artışın model
yenileme ve peronlardan düşme nedeni ile
daha da hızlanacağını düşünüyoruz. sektö-
rün en önemli sorunu atıl kapasite, haksız
rekabeti körüklüyor, maliyetlerin altında iş
yapmamıza neden oluyor, önlenmesi için
yetki belge alımının güçlendirilmesi lazım.
Yetki belge alacak firmanın 150 özmal koltu-
ğa sahip olması şartı getirilmeli” dedi. 

kİMsE aİdaT ödEMİYOr
üye aidatlarının ödenmediğini derneğin

Petrol Ofisi’nden gelen gelirlerle ayakta kal-
dığını belirten Ertürk, “üyelerimizin yüzde
70’i aidatlarını ödemiyor. derneğimiz büyü-
yor, masrafları artıyor,giderlerin karşılan-
ması açısından üye aidatlarının ödenmesini
istiyoruz. derneğimizin gelirlerin artırılması
lazım.’daki otoparktan birçok üyemiz istifa-

de ediyor. Otoparkın tamamen yerleşik,
düzgün bir şekle getirilmesi ile katkı ve
desteğinizi bekliyoruz” dedi.

dernek ile ilişiği kalmayan 15 üyenin üye-
liği oybirliği ile düşürüldü.

“TurİzMCİLEr TürkİYE’nİn 
İMajını TaŞıYOr”

Mercedes-Benz Türk Otobüs satış Mü-
dürü Burak Tarım yaptığı konuşmada tu-
rizm sektörünün Türkiye ekonomisi açı-
sından son derece önem arz ederek her
geçen gün değeri yükseldiğini ifade etti.
hükümet politikalarının orta vadeli plan-
larına bakıldığı zaman sektörler içerisinde
en fazla büyüme beklenen sektörün tu-
rizm olduğunu gördüklerini belirten Burak
Tarım “aynı şekilde ülkemize gelen turist
sayısı ve bırakılan gelirlerin her geçen yıl
arttığını görüyoruz. gelen turistlerin daha
bilinçli ve talepkar olduğunu gözlemliyo-
ruz dolayısı ile turizm taşımacılığı alanında
daha konforlu, daha güvenli ve daha mo-
dern araçlar tercih ediliyor. sizlerde bu an-
lamda turizm taşımacıları olarak son de-
rece önemli rol üstleniyorsunuz sonuçta
Türkiye’nin imajını taşıyorsunuz. Merce-
des-Benz olarak bu önemi görüyoruz,47

yıllık sektör tecrübemiz ile destek olmak-
tan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz”
dedi. Teknoloji anlamında otobüs sektörü
dönüm noktasına yaklaştıklarını söyleyen
Tarım 2016 yılından itibaren Euro 6 kulla-
nımının söz konusu olacağını söyledi.

“sökE sökE hakkıMızı aLdık”
anadolu ısuzu Pazarlama ve satış direk-

törü fatih Tamay, engelli yasası konusunda
bu sektörün dayanışması, üreticiler ile birlik-
te gerçekten son 15 yılın en büyük dayanış-
masını gösterdiklerinin memnuniyetini dile
getirerek ” hepinizi yürekten kutluyorum,
bizim Osd ile hem sanayiciler hem üreticiler
hem kullanıcılar hem de satıcılar olarak öyle
bir kulis yaptık ki kimsenin yapacak bir şeyi
kalmadı. söke söke bu hakkı aldık bu yüz-
den kendimizi alkışlamamız gerek. Partiler
hükümetler değişir ama bu gücü kimse gör-
meden gelemez. Engelliler bizim her şeyimiz
kısacası biziz. destek vermek otobüs sahip-
lerine değil devlete düşer, avrupa’daki gibi
bu desteği yetkililerden beklediğimi ifade et-
mek isterim” dedi. fatih Tamay Turizm Taşı-
macıları derneği’nin sıcak bir aile yuvası ha-
line geldiğini, bu yüzden tüm TTdEr ailesine
şükranlarını iletti.

Oybirliği ile yeniden başkan
49 ÜYENİN KATILDIĞI TTDER OLAĞAN GENEL KURULUNDA SÜMER YIĞCI SEÇİLDİ

YÖnetim Kurulu (Asil)

sümer Yığcı
mümtaz er
mehmet Öksüz
Şevket Ak
Hüseyin satır
Aydın Opçin
seyit Ali Özdamar

mehmet Katırcıoğlu
Başar ulusoy

YÖnetim Kurulu(YeDeK)

Yahya Kemal Yaşaroğlu
Koray Yılmaz
Güray Buruk
engin Başaran
selahattin Üstün

Denetim Kurulu ( Asil)

Hayati Öner
nurullah Demirgezer
Fatih Çolak

Denetim Kurulu (YeDeK)

Halil sezer
Yücel Dallı
serkan temizsoy

YENİ TTDER 
YÖNETİM KURULU 

İBB ukOME'nin 07.01.2015
Tarih ve 2015 / 1-3 sayılı ka-
rarı ile servis araçlarına gPs
ve iç kamera takılma süresi
30.06.2015 tarihine kadar
uzatıldı.

07.04.2014 tarih ve 2014/7-
4 sayılı ukOME kararı ile
31.12.2014 tarihine kadar veri-
len personel, okul servis
araçlarına gPs ve dış kame-

ra,diğer tüm toplu taşıma
araçlarına gPs ve iç kamera
takılması süresinin 31.12.2015
tarihine kadar uzatılması tek-
lifi görüşüldü. 

ukOME kararı ile personel,
okul servis araçlarına gPs ve
dış kamera,diğer tüm toplu taşı-
ma araçlarına gPs ve iç kamera
takılması süresi 30.06.2015 tari-
hine kadar uzatıldı. 

servislerde gPs ve
kamera takma uzatıldı

EFSANE HAT 500T
uzadıkça uzuyor

İ
stanbul'un en uzun me-
safeli otobüs hatlarından
biri olan 500T'nin güzer-
gahı değiştirilerek daha

da uzun bir hatta dönüştü-
rüldü.

İstanbul'un en uzun hatla-
rından biri olan 500T'nin
yeni güzergahı duyuruldu.
26 yıl önce yola çıkan 500T
otobüs hattı, 150 dakikalık
yolculuk süresi, 98 kilomet-
relik yol mesafesiyle adeta
bir efsane olmuş durumda.

75 durak, 240 dakİka
anadolu yakasındaki Tuzla

Şifa Mahallesi’nden yola çı-

kan 500T otobüsü, 75 durağa
uğrayarak ortalama 240 da-
kika sonra avrupa yakasın-
daki Cevizlibağ’a ulaşıyor.

İETT, 'EfsanE' 
haTTın güzErgahını
dEĞİŞTİrdİ

500T Şifa Mahallesi- Ce-
vizlibağ hattının güzergâhı
Şifa Mahallesi- Tuzla köprü-
sü- kaynarca-Pendik köp-
rüsü-kartal Metro- kozya-
tağı-kavacık köprüsü-4.Le-
vent-nurtepe Viyadüğü-
Edirnekapı-
Cevizlibağ- zeytinburnu Çır-
pıcı olarak değişti.

500 Es haTTı kaLdırıLdı
diğer yandan, 500 Es numa-

ralı Tuzla-davutpaşa kampüsü
hatttının güzergahı değiştiril-
mişti. 500 Es numaralı hattın
yerine 500 M Tuzla-Mecidiye-
köy hattı konuldu.

500Es numaralı Tuzla- da-
vutpaşa kampüsü hattının
güzergâhı Tuzla –Esenler –
davutpaşa YTü hattı, Tuzla –
İçmeler köprüsü – Pendik
köprüsü – kartal Metro – koz-
yatağı Metro – Boğaziçi köp-
rüsü – Mecidiyeköy olacak
değiştirilmiştir. hat 500M ola-
rak hizmet vermeye başladı.
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Esnafa sahip çıkmıyor

ZF-EcoLife Şanzıman asla taviz vermez! İster düz yolda ister rampada: Akıllı sürüş programı TopoDyn Life,  
yol durumuna en uygun vites değişimini sağlar, yakıt tüketimi ve karbondioksit salınımını azaltır. 6 kademeli 
kesintisiz vites geçişleri neredeyse hissedilmez. EcoLife, geniş yelpazeli vites aktarma oranları sayesinde, 
yüksek hızlarda dahi motorun düşük devirlerde çalışmasına imkan verir. EcoLife’in Şehir içi Retarderi  
performanstan ödün vermeden güvenli bir yavaşlama sağlar. Çift eşanjörlü soğutma sistemi, şanzımanı 
yüksek sıcaklıklarda dahi tam koruma altına alır. Yıllar boyu mükemmel sürüş için: ZF-EcoLife. 
www.zf.com/EcoLife

ZF TEKNOLOJİSİ – ŞEHİR İÇİ VE ŞEHİRLER 
ARASI YOLCULUKLAR İÇİN AKILLI ÇÖZÜM

Ö
zulaş a.ş Başkanı göksel
ovacık, İsmail yüksel’in
dönem esnaf odasının
başkan olmasında kendi

desteklerinin olduğunu, recep
tayyip erdoğan’ı misafir ettikten
sonraki gelişen olumlu havayı
sürdürmeyi istediklerini İstanbul
esnaf odaları üyesi olarak belirt-
tiklerini söyledi. İsmail yüksel’in
bir dönem daha devam etmesine
katkıda bulunduklarını fakat de-
ğişen hiç bir şey olmadığını ifade
ederek “Her şey aynı şekilde de-
vam ediyor. makam gücü kulla-
nılarak başka işler yapılıyor,
maddi rant anlamında demiyo-
rum ama imkanları bağlamında
farklı baskılar kurma yönüne gi-
diyorlar. şimdi odanın başkanı
buranında başkan adayı, oradan
farklı şeyler yapmaya çalışıyor.
odanın gücünü kullanarak bizim
esnafımıza baskı yapmaya çalı-
şıyor, bunlar hoş şeyler değil.
Ben terbiyem gereği şimdi bunu
söylüyorum karşımızdaki insan
rakibimiz, onu çekiştirmek bana
yakışmaz.

kendi görevini yapması, her-
kese eşit davranması ve dertlere
çare olması gerekiyor. Benim
mali yapım var ama o Sivil top-
lum kuruluşu esnafın hep yanın-
da olmalı. maalesef bunları göre-
miyoruz üst kurum olup adaletli
davranması gerekirken toparla-
yıcı görevini yapmıyor, insanları
karşınıza alıp kırıp dökmeyi sü-
rekli hale getirirseniz birlik ve
beraberlik sağlanmaz, başarı ol-
maz” dedi.

"Bİr kİşİ üç koltukta
oturmamalı"

Özulaş aş eski
başkanlarından
Sedat şahin, İs-
mail yüksel’in
adaylığı konu-
sunda çarpıcı
açıklamalarda
bulundu. Sektö-

rün en tepesindeki şahsiyet ola-
rak yapılması gereken bütün iş-
lerin İsmail yüksel’de olduğunu
belirten şahin, Özulaş’ın bir ano-
nim şirketi olarak, esnaf odaları-
nın kanunla esnafın temsil edil-
diği, esnafın sorun ve sıkıntıları-
nın kamuya iletilmesinde aracı
olan köprü olduğunu ifade etti.
İsmail yüksel’i bu noktada sami-
mi bulmadığını ifade eden Sedat
şahin : “ Buralara talip olması
doğru değil. Bir kişi üç koltukta
oturmamalı, bir kucakta üç kar-
puz olmaz. kendisini tutan yok,
hizmet yapacaksa ki zaten İs-
tanbul’da esnafın hali belli sıkın-
tılar çok büyük. Cumhurbaşkanı
iken gelip mahalle muhtarlığına
da talip oluyorsunuz, hepsini ben
alayım hesabı. Sorarlar adama
hayırdır diye, geçmiş geleceğin
aynasıdır. geçmişin karanlık
günlerini unutanlar geleceğin
aydınlık günlerinde yürüyemez-
ler. dolayısı ile siz geçmişte ol-
mazsa olmaz veya imkansız di-
yerek gidip esnafın sorunlarını
ben çözdüm, şurada şu menfaat-
leri sağladım diyebiliyor musu-
nuz, diyemiyorsunuz ” diyerek
eleştiride bulundu.

Sedat şahin, İsmail yüksel’in
20 yıldır oda başkanlığı yaptığını,
odası dahi olmayan odanın baş-
kanı olarak hala kiralık daireler-
de gezdiğini, İstanbul’da hiçbir
şekilde siyasi, bürokratik ve halk
nezdinde hükmünün geçmediği-
ni söyledi. artık kendisinin bü-
tün sahip olduğu görevleri bıra-
karak işi bilen genç insanlara
devretmesi gerektiğini belirtti.

"eSnaF kİmİ 
deSteklerSe o olSun"

mavi marmara
aş yönetim ku-
rulu üyesi Süley-
man kıran İsmail
yüksel’in adaylığı
ile ilgili   “ Bu ko-
nularda yorum
yapmamız doğru

olmaz, esnafa sorulursa daha iyi
olur şu an yorum yaparsak taraf
tutmuş oluruz, faydalı olmaz. Biz
her zaman şunu ifade edeceğiz,
hak eden kazansın esnaf kimi
desteklerse o olsun. 453 esnafı
var 453 kişilik bir fabrikayı yö-
netiyor düşünebiliriz” dedi.

"Bİz İSmaİl yükSel'İn 
Hep yanında olduk"

Özulaş aş yö-
netim kurulu
üyesi Selami alan
İsmail yüksel’in
Özulaş veya toplu
taşımadan gördü-
ğü bir eksiklik
üzerine mi tekrar
geldiğini sorgula-

manın faydalı olacağını belirterek
“kendisi zaten toplu taşıma birliği-
nin oda başkanı, yapmak istediği
şeylerde biz mi engel olduk? ekip
olarak Özulaş aş dahil 5 şirket İs-
mail Bey’in yanında olduk, yapmak
istediklerini yapabilirdi tekrar. de-
vam edebilirdi, biz yanında olurduk
neden şimdi tÖHoB gibi bir kuru-
mu bırakıp Özulaş aş’a aday olmuş
Özulaş’ta ne yapabilecek? “ dedi.

"HerkeS kendİ aSİl 
gÖrevİnİ yapmalı"

Özulaş yönetim
kurulu üyesi
nusret İmren se-
çimlerin bir yarış
olduğunu belirte-
rek ” gönül ister
ki İsmail Bey’de
kendi asil görevi-

ni yapsın. Fakat maalesef yapma-
dığından dolayı  daha alt kademe-
lerde görev almak gibi talebi var
buda hiç yakışık değil. çok değer-
lendirmenin bir manası yok, top-
lum her şeyi biliyor zaten” dedi.

"13 Senedİr 
Hİç Bİrşey yapamadı"

Özulaş yönetim
kurulu üyesi Se-
bahattin yaylı
tÖHoB Başka-
nı’nın Özulaş’a
adaylığını Cum-
hurbaşkanı’nın
mahalle muhtar-

lığına aday olmasına benzetti. İs-
mail yüksel’in amacının ne oldu-
ğunu anlayamadığını söyleyen
yaylı ” Her sene bir daha bir daha
aday oluyor ama yaklaşık 13 sene-
dir hiç bir şey yapamadı. Bu esnafı
bu duruma düşürmek kendisinin
en büyük zevki sanırım. allah yar-
dımcısı olsun, ben onun yerinde
olsam esnaftan helallik alır kabu-
ğuma çekilirdim” dedi.

“mevCut yÖnetİm 
İletİşİmde Başarılı değİl”

otobüs esnafla-
rından abdülke-
rim gün ise İsmail
yüksel’in adaylı-
ğını ilginç bir ör-
nekle ifade etti.
“Bakınız bizim
eski bakanımız
Fatma şahin var-

dı. Bakandı ama şu anda gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanı oldu,
hizmette sınır yoktur ” dedi.

Özulaş’ın İsmail Bey’in çocuğu
gibi olduğunu söyleyen gün, İsmail
yüksel’in yıllardır bu işin içinde
ama 2.5 yıldır Özulaş’ta olmadığın-
dan dolayı işler iyiye gitmediğini
savundu. mevcut yönetimin ku-
rumlarla iletişimde başarılı ola-
madığını iddia etti. 

garaj sorunlarının devam ettiği-
ni ifade eden abdülkerim gün
“garaj sorunumuz devam ediyor,
değerlendireceğiz. Özulaş’a işi bi-
len dürüst, şeffaf, karakterli ve
kurumlarla koordineli çalışacak
yönetici lazım. daha önce görev
alan arkadaşlara teşekkür ediyo-
rum fakat kendileriyle pek ileri gi-
demiyoruz, esnafın durumu iyi de-
ğil memnun değiller ” dedi. 

otobüs sahibi
ve şoförü necati
yavuz ise 65 ya-
şın ücretsiz ol-
ması ile ilgili İs-
mail yüksel’in
Cumhurbaşkanı
ile buluştukların-
da kendilerine

söz verdiğini fakat şu ana kadar
gerçekleşmediğini ifade etti. İsmail
yüksel’in yönetim kurulu aday lis-
tesinde kendisinin de yer aldığını
belirterek “Biz gelirsek bunu ger-
çekleştirmek için elimizden geleni
yapacağız, mücadele edeceğiz. İs-
mail Bey tÖHoB'u bırakmıyor,
daha önceden kendisi Özulaş Baş-
kanlığı yapmıştı o dönemden ka-
lan bir projesi vardı, şu an devam
aşamasında halen “ dedi.

Özulaş a.ş Başkanı GÖksel Ovacık:

"İşler İyİ
gİtmİyor 

onun İçİn
tekrar
geldİm"

daha öncede 10 yıl
kadar başkanlık yaptı-

ğını belirten İsmail yük-
sel şu an öyle uygun

gördüğü için yeniden
aday olduğunu ifade

etti. Büyükşehir Beledi-
yesi ve İett ile ilgili sı-

kıntılardan dolayı işlerin
iyi gitmediğini bu yüz-

den tekrar geldiğini
söyledi.

İsmail yüksel: ”yöner-
geler değişti anormal

oranlarda ceza artırımı
oldu, yani genel olarak
büyük sıkıntılar oldu-

ğunu düşünüyorum.
Hakkımda tÖHoB Baş-

kanlığını yürütemiyor
gibi söylemleri eleşti-

renlere soracaksınız.
niye yapamadık, niçin

yapamadık diye eleşti-
renlerle karşılıklı otu-

rup dinleyeceğiz” dedi.

Özulaş A.Ş seçimle-
rinde Göksel Ovacık

ile yarışan TÖHOB
Başkanı İsmail Yük-
sel ile ilgili esnaf gö-

rüşlerini ifade etti.

Tasimacilar 7_Layout 2  4/20/15  12:12 PM  Page 1



Dört mevsim, yedi bölge, tek yıldız:
Tourismo 15.
Üstün yakıt tasarrufu, uzun bakım aralıkları ve sektör liderliğini elinde 
tutan Mercedes-Benz güvencesi ile tüm Türkiye’de turizmin en parlak 
yıldızı Tourismo 15.

www.mercedes-benz.com.tr
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