
Özcan: “zaM yok”
Akaryakıt başta olmak üzere sigorta, lastik ve yedek parça fiyatları yükselirken, otobüsçüden bilet
fiyatlarına zam yapılmayacağı yönünde müjdeli haber geldi. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED)
Başkanı Birol Özcan, “2023 yılı için yeni bir tarife beklentimiz yok, bilet fiyatları aynı kalacak” dedi.

Korona Virüs salgınının yavaşlamasıyla bir-
likte 2021 yılında artmaya başlayan otobüs
seferleri, 2022 yılında daha da yükseldi ve

normale döndü. 2021 yılında Büyük İstanbul
Otogarı’nda 370 bin otobüs sefer yaptı. 2022
yılında otobüs sefer sayısı 427 bine yükseldi.
2022 yılında bir önceki yıla göre sefer sayıları
yüzde 15 artarken, yolcu sayısında da gözle

görülür bir yükseliş oldu.

ÖZCAN; YOLCU BULAMAYIZ
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TOFED

Başkanı Birol Özcan, Büyük İstanbul Otog-
arı’ndan 2022 yılında günlük otobüs sefer
sayımız bin 170 olarak gerçekleşti. Sektör
olarak 2023 yılına biraz durgun başladık.
Sömestr tatili, yaklaşan Ramazan ayı ve

bayramı ile yaz sezonda bu sayının daha da
artmasını bekliyoruz. Sefer sayımız azal-

masına rağmen firmalarımız iyi para kazandı.
Batıdaki firmalar doğudaki firmalara göre
biraz daha fazla para kazandı. Yaz ayından

beri bilet fiyatlarda bir artış yapmadık. Uzun
zamandır fiyatlarımız sabit. 2023 yılı için yeni
bir tarife beklentimiz yok, bilet fiyatları aynı

kalacak. Eğer fiyatları artırırsak yolcu da bula-
mayız. Havayolu şirketlerinin yaptığı indirim-
ler sonucu sefer sayılarımız düşse de doluluk
oranımız gayet iyi. Mazotta ise ÖTV indirim

beklentimiz devam ediyor” ifadesini kullandı.

ESNAFIN BEKLENTİSİ BÜYÜK!
Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
yeni yılda köprü ve otoyol fiyatlarının artırılmay-

acağı yönündeki açıklamasını da sevinçle
karşıladıklarını ifade etti. Birol Özcan, konuya

ilişkin yaptığı açıklamasına şöyle devam etti:
“Cumhurbaşkanımızdan, İstanbul’da belli

saatlerde Boğaz Köprüsü ve FSM’den otobüs fir-
malarının geçişine izin verilmesi yönünde bir
beklentimiz var. Belli saatlerde bu köprüler-
den geçişimize izin verirse çok mutlu oluruz.
Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde geçişimize

izin verilmesi, sektörümüz açısından ciddi an-
lamda zamandan kazanç anlamına gelir ki,
bu sayede hem bizler kazanırız hem de ülke

ekonomimiz kazanır. Özellikle yakın şehirlere
yaptığımız seferler için bu çok iyi olacak. Bize

sağlanacak kolaylıklarla da usulsüz taşı-
macılıkların da önüne geçmiş oluruz. Şuanda

minibüsle korsan taşımacılık yapanlar, şe-
hirlerarası firmalarımıza ciddi anlamda zarar
veriyor. Taşımacılık sektörü olarak 2023 yılın-

dan ümitliyiz. 2023’de yolcu sayısı ile sefer
sayısının daha da artmasını bekliyoruz. Bu

fiyatlarla ekonomiye bir katkımız olur. İçinde
bulunduğumuz durumu gözeterek

fiyatlarımızı arttırmıyoruz.”
l Haber: Turgay SARAÇLI – Ulaşım Gazetesi

ASELSAN, elektrikli
araç konusunda

sahip olduğu
teknolojilerle yeni

sorumluluklara
hazırlanıyor.

ASELSAN Yönetim
Kurulu Başkanı

Haluk Görgün, "Şu
anda 15 otobüs
çalışıyor, 5 tane

daha teslim
edeceğiz. Yeni

siparişler gelecek,
20 tane yeni

siparişin
görüşmeleri devam

ediyor" dedi.

İstanbul Havalimanı’na bagajlı lüks taşımacılık
hizmeti veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi
iştiraki Otobüs AŞ’ye ait HAVAİST’te, sefer
sayısı 140’a çıkartıldı. Yolcu ve çalışanların
ulaşım ihtiyaçları dikkate alınarak talebe göre
önümüzdeki günlerde sayının daha da
arttırılacağı öğrenildi. Karar, Türk Hava
Yolları’nın (THY) İstanbul Havalimanı’ndaki
mevcut uçuşlarını karşılıklı olarak arttırması
nedeniyle alındı.                n3. sayfada
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Karayolu taşıma firmaları taşın altına elini soktu

Savunma sanayisindeki birikimin
bu alanda yürütülen çalışmaların
temelini oluşturduğunu vurgu-
layan Görgün, daha önce yaptıkları
modernizasyon, yerlimilli platform-
lar için üretilen alt sistemlerle bu
yeteneği kazandıklarını ve bu gibi
alanlarda sivil uygulama fırsatları
bulduklarını söyledi.

GELİŞEN TEKNOLOJİ 
Görgün, görev bilgisayarları ile ko-
muta kontrol, motor kontrol, güç
elektroniği ve bunların sürücü sis-
temlerini en zor koşullar için tasar-
ladıklarını, ürettiklerini ve bunların
sahada uzun yıllardır kullanıldığını
belirterek şöyle konuştu: "Elektrikli
araçlarda otobüsler ön plana çıktı.
Otobüsler için geliştirdiğimiz çekiş
sistemleri, motor sistemleri, bunlar

içinde kullanılan görev bilgisayarı
sistemleri ve akıllı şehirciliğe
uygun sensörlerle bunların donatıl-
ması geçmişteki birikimimizle çok
kolay şekilde var olan bir platforma
uygulandı. Bu proje en çok görünür
olduğu Samsun TEKNOFEST'te en
zorlu koşullarda kendini gösterdi.
Samsun Büyükşe-
hir Belediyesinde
şu anda 15 oto-
büs çalışıyor, 5
tane daha tes-
lim edeceğiz.
İşletme gider-
lerinde ciddi an-
lamda düşüş
sağlandığı
kaydedildi."

scania, yine
ezbeR bozdu
scania, yine
ezbeR bozdu
Ağır ticari araç üreticilerinden Scania, gelişim
odaklı yenilikçi yaklaşımıyla sektörüne öncü
olmaya devam ediyor. Müşterilerine pratik

ürünler sunmaya odaklanan Scania, 2023 yılı
Ocak ayından itibaren sadece MACH şasili
araçların üretimi yapıyor. Bu yeni modüler
şasiyle birlikte, müşteriler kendilerine en
uygun alternatiflerle Scania modellerini

tercih edebilecek. n2. sayfada MüşteRi ile gelen başaRı!MüşteRi ile gelen başaRı!
Karayolu taşımacılığı kategorisinde Yılın

İtibarlısı, Kâmil Koç firması seçildi.
Türkiye’nin ilk yolcu taşıma firması olarak,

97 yıldır yenilikleri ile sektöre öncülük
eden Kâmil Koç, halk jürisi tarafından

verilen bu prestijli ödülü üst üste ikinci kez
kazanarak, önemli bir başarıya ulaştı.

sefeRleR aRttıRıldıdenizde yükseliyoR!

Lojistik firmalarından EvoLog, 2023’te Rusya pazarındaki araç
kapasitesini 10 bin TEU’ya yükseltmeyi hedefliyor. EvoLog Genel
Müdürü Halil Özendi, “Pazar bilgimizle birlikte yapacağımız
yatırım sonrası deniz yolu taşımacılığında büyük söz sahibi
olmak istiyoruz” dedi.                nHABERİ 5. sayfada

yaptıRanın kafası Rahat!
Araç fiyatlarındaki artış sigorta

maliyetlerini de direkt etkiledi. Zorunlu
trafik sigortası ve kasko fiyatlarında

önemli artışlar oldu. Kasko fiyatları;  10
bin liradan başlayıp 30 bin liralara kadar

çıkabiliyor. Fiyatlar içinde hesaplı
alternatifler de var. Bunlardan en etkilisi

ise muafiyetli kasko. n4. sayfada

5 bin Rolls-Royce satıldı
Lüks otomobil üreticilerinden Rolls-Royce

Motor Cars,  yıllık satış rekoru kırdı. Şirket, yıl
içerisinde, dünya çapında 50’den fazla

ülkedeki toplam 5 bin 152 otomobil teslim etti.
nHABERİ 5. sayfada
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GençLer SırTLadı
Türkiye  ekonomisinin  lokomotif  şehri  Gaziantep,  2022  yılında  10 milyar  523 milyon  349  bin  dolarlık  ihracat
gerçekleştirdi. Gaziantep’in bu başarısında ise Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) üyeleri dikkati çekti.

En çok ihracat yapan ilk 1000
sanayi firması arasında 71 şirketi
bulunan Gaziantep'teki bu
şirketlerin 27'i GAGİAD üyesi
oldu. GAGİAD Başkanı Cihan
Koçer, Gaziantep ihracatının
yüzde 60'nın GAGİAD üyeleri
tarafından gerçekleştirildiğini ve
bunun mutluluğunu
yaşadıklarını bildirdi.

BAŞARI HİKÂYESİ
Gaziantep'in ihracat başarısını
değerlendiren Cihan Koçer,
Gaziantep'in yıllık bazda en
yüksek ihracat rakamına
ulaştığını söyledi. Gaziantep'in
rakamlarla Türkiye'nin en önemli

sanayi ve ihracat kentlerinden
birisi olma unvanını
güçlendirdiğini anlatan Koçer,
dünyanın ekonomik sorunlarla
boğuştuğu bir dönemde
Gaziantep sanayisi ve ihracatının
adeta başarı hikâyesi yazdığını
vurguladı. Gaziantep 2022
yılında bir önceki yıla göre yüzde
4,3 ihracatını yükselterek 10
milyar 523 milyon 349 bin
dolarlık gelire ulaştığını ifade
eden Koçer, “Biz sadece ihracat
yapmakla kalmayıp,
sanayimizdeki çarkları çevirdik,
binlerce insana istihdam
sağladık. Bu başarı hepimiz için
gurur kaynağı. Ama GAGİAD için

ayrı bir gurur vesilemiz var.
Çünkü geçen yıl Gazi
şehrimizden gerçekleştirilen
ihracatın yüzde 60'ı dernek
üyelerimiz tarafından dünya
ekonomisine dahil edildi” dedi.

DURMAK YOK, DEVAM
Elde edilen başarının kendilerine
daha fazla sorumluluk verdiğini
aktaran Koçer, “En çok ihracat
yapan ilk 1000 sanayi firmasına
baktığımızda 71'i Gaziantep'ten
ve bunların da 27'si yine GAGİAD
üyesi. Kentimiz adına güven
veren bu rakamlarda dernek
üyelerimizin yadsınamaz bir
katkısının olduğunu düşünerek,

yarınlara bugünlerden daha
umutlu bakıyoruz. Gaziantep
tarihten bu yana her zaman
gençliğin gücünü kullanmış bir
şehir. Bizler de atalarımızdan
aldığımız sorumlulukla bayrağı
daha ileriye taşımanın gayreti
içerisindeyiz. Bugün kentimizden
gerçekleştirilen ihracatın yüzde
60'ını yapmış GAGİAD olarak
önümüzdeki süreçte daha fazla
katkı sağlamanın peşinde
olacağız. Bu bilinçle de eğitim
organizasyonları, günceli
yakalama adına toplantılar ve
istişare toplantılarına dünden
daha fazla önem vereceğiz” diye
konuştu.

purtuloglu_61@hotmail.com

İstanbul’da yaklaşık 40 yıldır kentiçi
toplu taşıma hizmeti veriyorum. Yani
sektörün içerisinden gelen bir vatandaş
olarak da sıkıntıları zaman zaman
gazetemizde dilimin döndüğünce
anlatmaya çalışıyorum. Amacımız
bağcıyı dövmek değil, üzüm yemektir.
Sıkıntıları dile getirirken de çözüm
önerilerini de hep birlikte aramaya
çalışıyoruz.

Yaklaşık 2 yıldır otobüslerimiz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB)
kiralık olarak İETT bünyesinde
çalışmaya devam ediyor. Ortaya konan
sistemin adı ise Özel Taşımacı İşletme
ve Hak ediş Sistemi (OTİS)’dir. İlk
etapta çok cazip geldi ve şirket
yöneticilerimiz gözlerini kapatıp
sözleşmelerin altına imzalarını attı. Ama
bugün gelinen noktada İstanbul’daki
özel halk otobüsü sistemi çökmüş
durumdadır. Yani sistem artık ne bizi
ne kendisini idare edemiyor.

Düzenli olarak hak edişlerimizi
alamıyoruz. Akaryakıttan tutun da
tamirciye, bankalara, vergi dairesine
hatta SGK'ya kadar birçok yere
borcumuzu ödeyemez bir hale geldik.
Uzun zamandır süregelen bir ödeme
dengesizliği var. Artan maliyetler
karşısında borç batağına girdiğimiz için
artık önümüzü göremez haldeyiz.
Esnafın kontak kapatması da an
meselesi diyebilirim. Mazot alamayan
adam otobüsünü nasıl çalıştıracak?

Oda başkanımız, bu sözleşmeyi
imzalarken bize vaat edilenlerin hiçbirini
sözleşmeye koymamış. Şimdi birde
çıkmış, ben esnafımın yayındayım,
onların hakkını koruyorum diyor.
Sözleşmeye koymadığı için bugün özel
halk otobüsü camiası İstanbul'da
mağdur olmaktadır. Sabit gider ve
yüzde 50 kar payı, araç amortisman
bedeli güncel araç payından
hesaplanacak, üçüncü olarak bakım ve
tamir giderlerimiz güncel fiyattan
hesaplanacak. Araçlarımızın ayda 2
gün yatar hakkı da vardır. Bize böyle
söylendi fakat sözleşmeye konmamış.

Göksal
Purtuloğlu

SiStem çöktü!

Küresel kriz atmosferine rağmen ticari
araçlar ve tarım teknolojisi rağbet görmeye
devam ediyor. Belirsizliğini koruyan pazar
ortamında Krone Grubu, 2021/2022 mali
yılında 2,5 milyar Euro’luk satış hasılatı
gerçekleştirerek satışlarını önceki yıla
göre yüzde 15 attırdı.  Yaşanan olaylar
karşısında güvenli gıda tedariki, güvenilir
ve profesyonel lojistik, toplum için daha
da önem kazandı. Bu nedenle tarım
makineleri ve ticari araç sektöründe gele-
ceğe yönelik talepler hızla devam ediyor.

BÜYÜK BAŞAR
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Krone

Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bernard
Krone, “Küreselleşen ekonomik dünyada
tedarik zincirlerinin giderek daha kırılgan
hale getirdi. Büyük değişikliklerle karakterize
edilen hızlı bir teknik gelişmenin olduğu
zamanlarda, kişinin kendi şirketini sağlam
bir şekilde kurması ve onu geleceğe uygun

hale getirmesi her zamankinden daha
önemlidir. Biz, geçen mali yılda bu yönde
iyi bir ilerleme kaydettiğimiz için özellikle
minnettarız. Ticari araçlar bölümümüzde
satışlar yaklaşık 1,7 milyar Euro’ya ulaştı
ve bir önceki yıla göre yüzde 22,9'luk bir
artış gerçekleşti. Tarım makineleri seg-
mentinde ise kazancımızı arttırmayı başardı.
14,7 milyon Euro'luk artış sayesinde ciro-
muz 828,3 milyon Euro’ya ulaştı” dedi.

Ticari araçlar segmentinde, geliştirme
faaliyetinin ana odak noktası ürün port-
föyünün tamamlanmasıydı. WK 4.0
değiştirilebilir gövde ürün nesli, seri üretime
hazır hale getirildi ve yeni Cool Liner'ın
geliştirilmesi tamamlandı. Krone, yenilikçi
otomatik konteyner şasisini tanıttı. Elektrikli
yarı römork üzerinde Trailer Dynamics
ile işbirliğini yoğunlaştırdık ve Liebherr ile
ortak bir projede yeni soğutma ünitesinin
seri üretimine başladı.

TürkİYe ekonoMİSİnİn LokoMoTİFİ GazİanTeP

Krone kazandı

Ağır ticari araç üreticilerinden Scania, gelişim odaklı
yenilikçi yaklaşımıyla sektörüne öncü olmaya devam
ediyor. Müşterilerine pratik ürünler sunmaya odaklanan
Scania, 2023 yılı Ocak ayından itibaren sadece
MACH şasili araçların üretimi yapıyor. 

MACH mimarisiyle birlikte, 2016 yılından bu yana
NTG modellerinde kullanılan şasiye de veda edilecek
ve tüm seçenekler MACH mimarisi üzerinde şekil-
lenecek. Bu yeni modüler şasiyle birlikte, müşteriler
kendilerine en uygun alternatiflerle Scania modellerini
tercih edebilecek. 

TALEBE GÖRE ŞEKİLLENDİRİLDİ
Üretimin yapılan MACH şasinin öne çıkan en

önemli özelliği, yeni yakıt ve SCR depolarıyla birlikte
gelmesi. Esnek şaside yakıt tankları, müşteri isteğine
göre önde veya arkada konumlandırılabiliyor. Scania
modüler sisteminde Mach Şasi artık her zamankinden
daha çok yönlü. Yeni tasarım, Scania araçlarının
daha sorunsuz üstyapı oluşturma sürecini kolay-
laştırmakla kalmıyor, aynı zamanda optimum yük
dağılımı için daha fazla olanak sağlarken yük taşıma
potansiyelini de artırıyor.

SAĞLAM VE DAYANIKLI  ARAÇ
Özel deliklere sahip yeni şasi şablonu, kullanılacak

kasa seçimi ve montajı konusunda çeşitliliği ve

ihtiyaca özel özgürlük sunuyor. Bu da şasi ve üstyapı
arasında daha iyi entegrasyonun yanı sıra daha
modüler ve esnek bir yerleşimi sağlarken, aynı za-
manda uygulama ne olursa olsun ihtiyaca özel çözüm
de üretiyor. Scania, D-şekilli alüminyum dizel yakıt

depo serisi, her zamankinden daha hafif ve sağlam
olan yeni bir geometrik tasarıma sahip. 165 litreden
910 litreye kadar pek çok farklı boyutta sunulan depo
yelpazesi, silindirik gövdenin sağlamlığı ile dikdörtgen
bir deponun hacim avantajlarını birleştiriyor.

Scanİa, ezber bozdu
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Hayrettin
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Karayolu taşımacılık sektöründe ne
hikmetse sular durulmuyor. Korana Virüs
salgını döneminde yaşanan kapanmalar ve
sıkıntılı günler tam geride kaldı sezona
giriyoruz dedik. Bu saferde firma
sahiplerinin hırslı egoları ile para
kazanamamanın hüsranı ile hayal kırıklığı
yaşadık. Rekabet başladı. Şimdi devlet
buna ne desin? Sırf egoları yüzünden
rekabeti başlatan sektör mensupları için
ne demeli acaba? Vallahi bana sorarsanız;
Allah, akıl fikir versin demekten başka bir
şey gelmiyor elimden!. Geçmiş yıllarda
otobüsçülerin bayramıydı yaz sezonu!.
Sezon öncesi hazırlıklar yapılır, yeni
otobüsler alınır, yeni hatlar açılır ve yılın 3-
4 ayı kazanılacak o para ile hem borçlar
ödenir hem de bütün bir yıl kurtarılırdı. Bu
dönem artık böyle olmadı, bundan sonrası
da biraz zor gibi görünüyor. Evet, sevgili
dostlar sezon bitti. Ardından yıkıcı
rekabetin başlaması da an meselesidir.
Rekabet hizmette olmalı ama yıllardır
firma sahipleri bunu bir türlü öğrenemedi
ve fiyatta rekabet yapmaya devam
ediyorlar. Bu şartlar altında da sıkıntılı
günler kaçınılmaz oluyor. Yıkıcı rekabete
karşı artık firmaların birleşik hareket etme
zamanı gelmiştir. Bölgesel birleşim ile bu
birlikteliğin ilk atımı atılabilir. Beraber
hareket etme adını ne koyarsanız koyun,
fakat zarar etmeyin!. Anadolu’nun
herhangi bir ilinden İstanbul’a gelecek
yolcu sayısı bellidir. Çok sefer
düzenleyerek hem kendinizi hem de
geçtiğimiz illerdeki firmaları zor duruma
sokarsınız. Onun için bölgeler birleşip,
sektör adına ortak hareket etmekte artık
şart oldu. Yoksa sonumuz kötü, bilesiniz!.

SulAr
durulMuYOr

Mercedes-Benz Türk bayii Mengerler
Otomotiv tarafından Altur Turizm’e

satışı yapılan 23 adet Tourismo15 2+2
otobüs, firmanın Yenibosna’da bulunan

garajında düzenlenen törenle teslim
edildi. Araç teslim törenine Altur

Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim
Albayrak, MBT İcra Kurulu Başkanı Süer
Sülün ve Mengerler’in sahibi Ergin İmre

ile firma yetkilileri katıldı.

“HEP KAZANIYORUZ!”
Araç teslim töreninde firmanın

geçmişinden bahseden Abdurrahim
Albayrak, “Altur’da 47 yıl oldu. 47 yıl

önce İstanbul sokaklarında bir arabayla
başladığım bu yolculukta bugün teslim
alacağımız araçlarla beraber öz malımız
araç sayımız 14 bine ulaştı. Mercedes’in
firmamızda, ailemizde ve Türkiye’deki
yeri tartışılamaz, tartışılmamalıdır da.

Türk Hava Yolları'na başladığımız 2015
yılında almış olduğumuz Tourismo’lara,
Allah nazardan korusun, daha anahtar

vurmadık. Gerçekten öyle bir araba
yapıyorsunuz ki alan kazanıyor.

Sattığınız zaman da kazanıyorsunuz. Biz
artık Mercedes ile bir aile olduk. Bu
vesileyle tüm Mercedes ailesine çok
teşekkür ediyorum. İyi ki ülkemizde

Mercedes araçlar üretiliyor. İyi ki 100
bininci otobüs bize nasip oldu. Bu sene

Allah’ın izniyle şampiyon olacağız,
şampiyon takımı da bu otobüste
taşıyacağız” ifadesini kullandı.

YILLARIN ORTAKLIĞI
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı

Süer Sülün ise 47 yıllık yolculuğunda
Altur ile hep el ele, kol kola bir iş birliği

içerisinde olduklarını ifade etti. Süer

Sülün, “Bu bizi gerçekten hem
gururlandırıyor hem de sevindiriyor.

Çünkü bu artık bir iş ilişkisinden öte bir
iş ortaklığı haline geldi. Bundan sonra da
böyle devam edeceğine eminim. 23 tane
otobüs ile bu dönemde böyle bir yatırım

yapıldığı için öncelikle Altur’u tebrik
ediyorum. Önce Altur’a, sonra hepimize

hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
İnşallah bundan sonra başka

teslimatlarda 20’li, 200’li adetleri hep
beraber göreceğiz” diye konuştu.

Anadolu Isuzu, yurt içi ve yurt dışında
kazandığı ödüllere bir yenisini daha ekledi.
Firma, ihracat, tasarım, Ar-Ge ve inovasyon
alanında aldığı ödüllere son olarak Marketing
Türkiye dergisi tarafından düzenlenen The ONE
Awards ödül organizasyonu kapsamında aldığı
ödülü ekledi. Anadolu Isuzu, farklı sektörlerden
birçok şirketin yer aldığı ödül organizasyonunda
ticari otomotiv kategorisinde Yılın İtibarlı
Markası ödülünün sahibi oldu.

SEKTÖRÜNDE PRESTİJLİ ÖDÜL 
The ONE Awards bütünleşik pazarlama
ödülleri, İtibar ve Marka Değer Performans
Ölçümü araştırması baz alınarak düzenlendi.
Pazarlama ve iletişim sektörünün en önemli
ödül organizasyonlarından biri olan ve
kapsamı her yıl büyüyen The ONE Awards’da
Yılın İtibarlıları bu yıl dokuzuncu kez halk jürisi
tarafından belirlendi. The ONE Awards’da
skorlar, 70’e yakın kategoride gerçekleştirilen
İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü
sonuçlarına göre belirlendi.

TERZİ MODELİ ÜRETİM YAPIYOR! 
Türkiye’de geliştirip ürettiği modern ve çevre
dostu ticari araçları dünyanın 45 ülkesine
ihraç eden Anadolu Isuzu, ülkemizde ve
dünyada birçok prestijli ödül kazandı.
Anadolu Isuzu, Çayırova’daki akıllı fabrika
özelliklerine sahip modern tesislerinde terzi işi
imalat modeli ile ürettiği araçları
müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarına göre
özelleştirerek tam zamanında teslimatını

gerçekleştiriyor. Şirket, tamamen elektrikli ve
%100 Biogas uyumlu CNG motorlu çevreci
araçlar da dahil olmak üzere otobüs ve
midibüs segmentinde 12 farklı model ve
toplam 47 farklı versiyonun üretimini
gerçekleştiriyor.

İstanbul Havalimanı’na bagajlı
lüks taşımacılık hizmeti veren
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
iştiraki Otobüs AŞ’ye ait
HAVAİST’te, sefer sayısı 140’a
çıkartıldı. Yolcu ve çalışanların
ulaşım ihtiyaçları dikkate
alınarak talebe göre
önümüzdeki günlerde sayının
daha da arttırılacağı öğrenildi.
Büyükşehir Belediyesi'nden
yapılan açıklamaya göre,
bagajlı lüks taşımacılık yapan
HAVAİST’in sefer sayısı 140’a
çıkartıldı. Karar, Türk Hava
Yolları’nın (THY) İstanbul
Havalimanı’ndaki mevcut
uçuşlarını karşılıklı olarak
arttırması nedeniyle alındı.

ENTEGRE ULAŞIM
İstanbul Havalimanı’na 5 farklı
hatta 30 otobüs ile günlük
sefer sayısını 140’a çıkartacak
HAVAİST, buna bağlı olarak
otobüs hareket saatlerinde de
güncellemeye gidecek. Hatlar,

İstanbul genelinde 16 ilçe sınırı
içerisinde 21 merkezden yolcu
alabilecek şekilde belirlendi.
THY, TUHİM, İETT, İGA, BELBİM
ile birlikte yapılan çalışmalar
kapsamında planlanan 21
lokasyon; metro, metrobüs,
otobüs, minibüs hatları ile
otogar ve deniz ulaşımıyla
entegrasyon dikkate alınarak
tespit edildi.

EK SEFER KONACAK
Buna göre; Taksim - Beşiktaş-
Yeni
Havalimanı
Hattı (İST-19),
Yenikapı-
Bakırköy -
İstanbul
Havalimanı (
İST-1),
Kozyatağı
Metro -
İstanbul
Havalimanı
Hattı (İST-7)

ve TÜYAP - Bahçeşehir-
İstanbul Havalimanı (İST-2) ve
Büyük İstanbul Otogarı -
Alibeyköy Cep Otogarı’dan
İstanbul Havalimanı hattının
gidiş dönüş seferleri yeniden
düzenlendi. Uygulama
kapsamında, ihtiyaç halinde
ek seferler de konulacak.
HAVAİST’in, İstanbul
Havalimanı taşımacılığındaki
ulaşım hizmetinde, ödemeler
sadece İstanbulkart ile
yapılabiliyor.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, özel
işletmelere ait yol, köprü, tünel ve bağlantı yollarını
kullanan çok sayıda yurttaşa, ücretsiz geçiş için
bildirim dahi yapmadan icra takibi yapıldığını öne
sürdü. Tekin, “Otoyolda gişelerden geçtikten sonra
nakit ödeme yapmadıysanız, HGS bakiyeniz de yeterli
değilse, yandınız. 15'inci günün sonunda geçiş
ücretinize yüzde 400 ceza uygulanıyor. 85 milyonluk
ülkede 25 milyonluk icra dosyası var. Neredeyse
yetişkin nüfusun yüzde 90'nı icralık.” dedi.

altur 23 otobüS aldı
Personel ve öğrenci taşıma şirketlerinden Altur, yaptığı araç yatırımları ile adından söz ettirmeye devam
ediyor. Firma Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak, “İyi ki 100 bininci otobüs bize nasip oldu. Bu
sene Allah’ın izniyle şampiyon olacağız, şampiyon takımı da bu otobüste taşıyacağız” dedi.

İtİbarlı

Seferler arttırıldı

kamİl koç, Yozgat’ı
kanatları altına aldı

Karayolu taşıma şirketlerinden
Kamil Koç, Yozgat merkezli Ses ve
Gülen Turizm ile işbirliği yaptı. Bu
sayede İç Anadolu’daki etkinliğini
daha da artıran Kâmil Koç, Yozgat
kalkışlı; İstanbul, Ankara, Bursa,

İzmir, Antalya ve Eskişehir seferleri
düzenleyerek hizmet ağını genişletti.
Türkiye’nin ilk yolcu taşıma firması
Kâmil Koç, Yozgat seferleri ile yeni

yılda adından söz ettirmeye başladı.
Seyahat sektöründe 97 yıl önce

başladığı yolculuğunu kesintisiz bir
şekilde geliştirerek sürdüren firma;

81 ilde ulaşılabilir, konforlu ve
kaliteli seyahat hizmeti sunma

hedefiyle iş adamı Mustafa Ünal ile
el sıkıştı. Ses ve Gülen Turizm adı
altında Yozgat’ta taşıma hizmeti

veren Mustafa Ünal, artık Kamil Koç
markasıyla yoluna devam edecek.

YOLUNA DEVAM EDİYOR
Konuya ilişkin açıklamalarda

bulunan Kâmil Koç Genel Müdürü
Çağatay Kepek, “Hem yurt için hem

de yurt dışında hizmet ağımızı
genişletmeye devam ediyoruz.

Yurtiçinde yeni paydaşlarımızı da

bünyemize katarak, Kâmil Koç’un
hizmet kalitesini Türkiye’nin dört bir
yanına ulaştırıyoruz. Amacımız; yeni

iş birliklerimiz ile Kâmil Koç’un
sektördeki 97 yıllık tecrübesini ve

hizmet kalitesini, 81 ilimizde,
insanlarımız için daha ulaşılabilir

kılmak. Bu kapsamda da İç Anadolu
bölgesinin iki güçlü firması Yozgat

merkezli Ses Turizm ve Gülen Turizm
ile önemli anlaşmaya imza attık. Bu
iş birliğimiz ile Ses Turizm ve Gülen
Turizm firmaları, Kâmil Koç çatısı

altında yolcularımıza hizmet
vermeye başladı” ifadesini kullandı.

GÜCÜNE GÜÇ KATTI
Çağatay Kepek, yaptığı

açıklamasına şöyle devam etti:
“Kâmil Koç olarak her iki firmamızın

da değerli yolcularına kaliteli
hizmetlerimizi sunduk. Yozgat

merkezli seferlerimize İstanbul,
Ankara, Bursa, İzmir, Antalya ve

Eskişehir’i de ekledik. Türkiye’nin
birçok iline hizmet vermekten de
heyecan ve mutluluk duyuyoruz.

Sefer ağlarımızı genişletirken,
elbette yeniliği konforla buluşturan

ileri teknolojiye sahip genç otobüs
filomuzla hostlu ve ikramlı

seferlerimiz ile yeni yılda da
yeniliklerimize devam ediyoruz.

Kâmil Koç’un markasına güvenen ve
tercih eden milyonlarca yol

arkadaşımız için, 2023 yılında da
yolculuklarını onlar için keyifli ve
unutulmaz anlara dönüştürmeye

devam edeceğiz. Bize güç katan bu
iki iş birliğimiz, hem firmalarımıza

hem de yolcularımıza hayırlı olsun.”

Ticari araç üreticilerinden Anadolu Isuzu, pazarlama sektörünün en
prestijli ödülü olarak kabul edilen The ONE Awards Bütünleşik
Pazarlama Ödüllerine layık görüldü. Firma, ticari kategoride Yılın
İtibarlı Markası seçildi.

Yoldakİ tuzak!

Sayfa3_Layout 1  01.05.2023  13:40  Page 1



4 Güncel 1 Mayıs/15 Mayıs 2023

37 yıldan bu yana birçok sektörün yanı
sıra, ulusal ve uluslararası arenada
ağırlıklı olarak hızlı tüketim malları ve
kimya sektörlerine hizmet sunan Alışan
Lojistik, depolama alanlarına bir
yenisini daha ekleyerek yeni yılın ilk
yatırım haberini duyurdu. Firma,
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde
8.200 m2 yanıcı kimyasal ürün ve 4.100
m2 gıda maddeleri depolama/elleçleme
alanları olarak tasarladıkları toplam
12.300 m2 kapalı alana sahip yeni
deposunda operasyona başladı.
Toplamda 13.650 palet kapasitesine
sahip yeni depoda özellikle kimyasallar
ve gıda bileşenleri endüstrisinde lider
global bir tedarikçi olan Azelis
müşterisine kimya, gıda ve laboratuvar
ürünleri için depolama hizmeti verecek.

YATIRIMA DEVAM!
Konuya ilişkin açıklama yapan Alışan
Lojistik Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Damla Alışan, “2022 yılı bizim
yatırım yılımız oldu. Öncelikle İstanbul-
Tuzla, Kocaeli-Gebze, Konya, Gaziantep,
İskenderun’da bulunan Multi-user
Depolama alanlarımız ile Yalova,
Tekirdağ, Bursa, İzmir, Muğla, Ankara,
Konya, Antalya, Mersin, Adana,
Şanlıurfa, Samsun’da bulunan Müşteri

Dedike Depolama alanlarımıza ek olarak
Eskişehir’de müşterilerimizin depolama
ihtiyaçlarına yeni bir katkı sağladık. 2023
yılına ise Dilovası Organize Sanayi
Bölgesi’nde toplam 12.300 m2 kapalı

alana sahip yeni depomuzdan
operasyonlarımız ile başladık. Bu yeni
yatırım depomuzu da müşterilerimizin
ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak
biçimde tasarlamış olmaktan gurur

duyuyoruz. Alışan Lojistik olarak 2023
yılında da yeni yatırımlarımızı hız
kesmeden sürdürecek. paydaşlarımızla
birlikte başarılı işlere imza atmaya
devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Regülâsyonlara uygun şekilde Uber olarak
Boğaz’da yer almak istediklerini ifade eden

Neyran Bahadırlı, bu doğrultuda çalışmalara
başladıklarını açıkladı. Türkiye’de İstanbul,

Ankara, İzmir ve Antalya olmak üzere 4 şehirde
bulunan Uber; sarı, turkuaz ve siyah taksi

hizmetinin yanında Uber Kurye uygulamasıyla
devam ediyor. Türkiye pazarında büyüme ve

farklı alanlara girme hedeflerinin
bulunduğunu açıklayan Bahadırlı, ‘‘Türkiye,

2022 yılında Uber içinde en hızlı büyüyen
ülkelerden biri oldu. Dünyanın farklı

noktalarında çeşitlendirdiğimiz hizmetleri
regülasyonlara uygun şekilde Türkiye’ye de

taşıyabiliriz’’ diye konuştu.

HEDEF  MUTLU MÜŞTERİ!
Şirketin 2022 verileri hakkında da bilgi veren

Uber Türkiye Müdürü Neyran Bahadırlı,

“İstanbul çoğunluk olmak üzere, Türkiye
genelinde 2022 yılında 33 binin üzerinde taksi

sürücüsü kazanç elde etmek için Uber’i
kullanırken, platformda yolculuk yapan taksi
sürücüsü puan ortalaması 5,00 üzerinden 4,93

oldu. Yıl boyunca uygulama, 25 milyon kez
araç çağırmak için kullanıldı. Bu sonuç bir

önceki yıla göre yüzde 270 büyüme gösterdi.
Uber uygulamasının ülkedeki toplam indirilme

sayısı çoğunluğu İstanbul’da olmak üzere
2022’de 5.8 milyona ulaştı. Hem İstanbullular

hem de İstanbul’u ziyaret eden 159 farklı
ülkenin vatandaşı Uber uygulamasını

kullanarak İstanbul’u gezdi. ABD, Suudi
Arabistan ve İngiltere listenin başında yer aldı.

Bir yolcu, yıl boyunca en fazla 938 kez Uber
Taksi çağırırken, Uber Taksi ile en fazla
yolculuk 23 Temmuz Cumartesi günü

gerçekleşti” ifadesini kullandı.

Yenİ dePoYU aÇtı

karadan sonra denİz!
Türkiye’de VIP araçlar ile taşımacılık hizmeti veren UBER,
hedefine deniz ulaşımını da koydu. Uber Türkiye Müdürü
Neyran Bahadırlı, “İstanbul’da deniz ulaşımı yeterince
kullanılmıyor. Uber olarak Boğaz ulaşımına talibiz” dedi.

Davut
UKAN

ukandavut@gmail.com

Kentiçi toplu taşıma sektörü çok
farklıdır. Belediyelerin tamamlayıcı
unsuru olarak faaliyetini sürdüren esnafın
da en büyük sorunlarından bir tanesi
nitelikli eleman sıkıntısıdır. Otobüs
sürücülüğünde şartlar ağır ve gelir de az
olduğu için yeni şoför yetişmiyor. Nitelikli
şoför bulmakta sorun yaşanıyor. Nitelikli
sürücü yetişmemesinin nedeni de
sosyoekonomik koşullardır. Geleneksel
yöntemlerle muavin olarak işe
başlayanlar şoför olarak yetişirdi. Şimdi o
yöntem bitti. Gelişi güzel yetişiyor, ehliyet
alan, işsiz olan, işe ihtiyacı olan bu işi
yapmaya başladı. Sadece işe ihtiyacı
olanlar, bu mesleğe yöneliyor. Otobüs
şoförlüğüne mesleki statü getirilmesi
lazım diye düşünüyorum. İlgili oda ve
kurumlar, mesleki yeterlilik kurumu ile bu
konuyu görüşmelidir. Şoförler mutlaka
ileri sürüş teknikleri, trafik güvenliği ve ilk
yardım gibi pek çok konuda eğitim almalı.
Çalışma koşullarının iyi, ücretlerin cazip
ve özendirici olması lazım. Kentiçi toplu
taşıma esnafı da bu konuda iç denetim ve
otokontrol sistemi kurmalıdır. Sürücüleri
elektronik ortamda takip eden, her
adımlarının, hareketlerinin kontrol
edildiği yapının konuşulması lazım diye
düşünüyorum. Sürücüler boş zamanlarını
dinlenerek geçirsinler. Telefona, sosyal
medyaya vakit ayırmasınlar. Dinlenmiş ve
kendilerinden emin trafiğe çıksın. Trafik
eylem planları ve stratejileri
hazırlanmasına rağmen uygulamada
sıkıntılar var. Bakanlıklar arasında
koordinasyon sağlanmalıdır. Siyasetçi,
bürokrasi ve sektör mensupları bir araya
gelerek çözüm üretmelidir.

ŞOFöR YOK Kİ! Alışan Lojistik, 2023 yılındada yatırımlarına devam ediyor. Şirket, Dilovası
Organize Sanayi Bölgesi’nde yanıcı kimyasal ürün ve gıda maddeleri
depolama/ elleçleme alanları olarak tasarladıkları toplam 12.300 m2
kapalı alana sahip yeni deposunun operasyonuna başladı.

Müşterİ İle gelen başarı!
FlixBus iş ortaklığıyla seyahat sektöründe yeniliklere
imza atmaya devam eden Kâmil Koç, 2023 yılına itibarını
koruyarak başladı. Konforlu ve güvenli otobüsleri ile
hizmet veren firma, dijital uygulamaları ile de
yolculukları keyfe dönüştürerek müşterilerine keyifli
seyahat deneyimi sunmaya devam ediyor.

HALK BİZZAT OY VEREREK SEÇTİ!
Türkiye genelinde 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze
gerçekleştirilen İtibar ve Marka Değer Performans
Ölçümü araştırması tamamlandı. Marketing Türkiye ve
pazar araştırmaları şirketi iş birliğiyle gerçekleştirilen
araştırma sonucunda; sektörlerinde yıl içinde itibarını en
çok arttıran markalar ile bu başarının paydaşları olan
reklam, dijital ajanslar, medya planlama ve halkla ilişkiler
şirketleri belirlendi. 70’i aşkın kategoride gerçekleştirilen
araştırmanın sonucunda, 2022 yılının ödülünü kazanlar
da belli oldu. Halk jürisi tarafından Yılın İtibarlısı seçilen
markalara ödülleri törenle takdim edildi.

YILLARIN DENEYİMLİ FİRMASI
Seyahat sektörünün itibarlısı seçilmelerinin bir tesadüf
olmadığını dile getiren Kâmil Koç Genel Müdürü Çağatay
Kepek, “Bu başarının altında karayolu seyahat
sektöründeki 97 yıllık bilgi birikimi, sektör deneyimi ve
en önemlisi de yenilikçi yaklaşımı yatıyor. Kâmil Koç,
sektörde sahip olduğu bu tecrübe ile kurulduğu günden
bu yana yolcularını en konforlu şekilde sevdiklerine
ulaştırmayı amaç edinmiş bir firmadır. Hizmet
standartlarını her yıl daha da ileri taşıyan, yenilikleri ile
sektöre öncülük etmeyi kendi misyon edinmiş bir marka
olarak, bugün de yeni yıla prestijli bir ödülle girmenin
mutluluğunu yaşadık” dedi.

GÜVEN VE TAKDİR TOPLUYOR
“Bu ödülü çok özel kılan ise hiç şüphesiz, tüketicilerin
takdirleri ile yani bizzat halk jürisi tarafından veriliyor
olmasıdır” Çağatay Kepek, şöyle devam
etti: “Sunduğumuz hizmet
kalitesinin birinci
derecede
deneyimleyen

yolcularımızın oylarıyla böylesine prestijli bir ödüle layık
görülmek, işimizi ne kadar doğru yaptığımızın da bir
göstergesi olarak bizler için gurur ve motivasyon
kaynağıdır. Müşterilerin değerlendirmeleri ile layık
görüldüğümüz bu prestijli ödül, aynı zamanda rekabetin
yoğun olduğu seyahat sektöründe Kâmil Koç markasına
duyulan güven ve takdirin de açık bir ifadesidir.”

SÜRPRİZ GELİŞME YAŞANACAK
Yıl içerisinde karayolu taşımacılık sektöründe sürpriz
gelişmeler yaşanacağını dile getiren Çağatay Kepek,
“Yeni yılda da yine iş ortağımız Avrupa’nın en büyük
şehirlerarası otobüs ağı ve pazar liderliğine sahip FlixBus
ile birlikte yeniliklerimizle sektörde fark yaratmaya
devam edeceğiz. Özellikle de yeniliği konforla buluşturan
uluslararası hizmet kalitemiz, en yeni otobüslerimiz, yeni
teknolojilerimiz, deneyimli kaptanlarımız ve profesyonel
ekip arkadaşlarımız ile birlikte 2023 yılında da
yolcularımıza ayrıcalıklı bir seyahat deneyimi yaşatmayı
hedefliyoruz” diye konuştu.

Karayolu taşımacılığı kategorisinde Yılın İtibarlısı, Kâmil Koç firması
seçildi. Türkiye’nin ilk yolcu taşıma firması olarak, 97 yıldır yenilikleri

ile sektöre öncülük eden Kâmil Koç, halk jürisi tarafından verilen bu
prestijli ödülü üst üste ikinci kez kazanarak, önemli bir başarıya ulaştı.

rekor kırdırekor kırdırekor kırdı ES’in 3 milyon adedi aşan
başarısı, global olarak 3.6
milyon adetten fazla satan RX
SUV modelinin ardından
Lexus’un en çok satan ikinci
modeli olarak dikkat çekti. ES,
bir önceki yılda, RX’in 178 bin
adetlik satışının ardından 167
bin adetle en çok tercih edilen
ikinci model oldu. 2019-2022
arasında yıllık 100 bin adetten
fazla satış performansı ortaya
koyan ES, yedi kez bu başarıyı
tekrarladı.
1989 yılında ilk kez
tanıtıldığında kısa zamanda E
premium segmentin ana
oyuncusu olarak konumlandı
ve hem perakende hem de filo
müşterilerinin ilgisini çekti.
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Lojistik alanda faaliyet
gösteren Ceva, 2022 yılında
alımını gerçekleştirdiği
Gefco’nun operasyonları ile
global bitmiş araç lojistiği için
özel birim kurdu. 4 bin kişinin
görev yapacağı birimde bin
600 kamyon ve 3 bin araç
nakliye vagonu
konumlandırıldı.
Fransız otomotiv şirketi
Peugeot tarafından 1949
yılında kurulan Gefco, 47
ülkede 11 bin 500 çalışanı ile

faaliyet gösteriyor. Avrupa’da
bitmiş araç lojistiği ve
multimodal uluslararası
taşımacılıkta uzman olan
şirket, yılda beş milyondan
fazla araç sevkiyatı
gerçekleştiriyor. 

ÇALIŞMALARA DEVAM
Gefco şirketinin satın alınması
ve entegrasyonu sonrasında
Ceva, en büyük lojistik şirketi
ve otomotiv lojistiği çözümleri
alanındaki lider global
isimlerden biri oldu. 2022 yılı

Ekim ayında dünya genelinde
başlanan Gefco faaliyetlerinin
uyum ve marka değişim
süreçlerinin 2023 yılı içinde
tamamlanması planlanıyor.

ALANINDA LİDER
Lojistik şirketi Ceva,
halihazırda en büyük 15
global otomotiv üreticisinden
14’üne ve sayısız global
otomotiv parçası
tedarikçisine; inbound’dan
üretime, bileşenden satış
sonrası hizmetlere kadar

çeşitli lojistik çözümleri
sunuyor. Gefco’nun satın
alınmasının ardından
tüm araç dağıtım ve
taşımacılığı
hizmetlerinin
eklenmesiyle Ceva,
global otomotiv
sektörüne ürün yaşam
döngüsünde ihtiyaç
duyulabilecek çözümleri
eksiksiz olarak sunacak
duruma geldi.

Azerbaycan ofisini açan EvoLog Lojistik, bölgeye
havayolu ve karayolu taşımacılığındaki pazar
deneyimini götürdü. Şirket, yıl içerisinde
yapacağı yatırımlarla Rusya’daki denizyolu
taşımacılığı ile de bölgedeki uzmanlığını ve
hizmet kalitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

SEKTÖRDE HEDEFİ BÜYÜK!
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan EvoLog
Genel Müdürü Halil Özendi, “Rusya limanları
uzun yıllardır düzenli servis ağımızın içinde yer
alan bir bölgedir. 2022 yılının Şubat ayında
başlayan durumun, mevcuttaki talebi
artıracağını öngördük. Oradaki en büyük açık,
Türkiye’den birçok limana olan parsiyel
konteyner taşımacılığının bu bölgeye daha önce
hiç denenmemiş olmasıdır. Bunun en büyük
nedeni karayolu ile bu hizmetin sağlanması ve
gümrüksel anlamda karşılaşılabilecek
zorluklardı. Ancak şartlar karayolu ticaretini
güçleştirdi ve bu da denizyoluna olan talebi hem
maliyet hem transit süre avantajı göz önünde
bulundurarak arttırdı. Biz de bölgedeki acente
gücümüz ve pazar bilgimizle denizyolunda
yüksek hacimler yakaladık” ifadesini kullandı.

ARAÇ YATIRIMLARINA DEVAM!
Halil Özendi, açıklamasına şöyle devam etti:
“Dünya’da ana ticaret rotaları hiç değişmedi.
Sadece dönemsel ve konjonktürel olarak
önemleri azaldı ya da arttı. İpek Yolu da
bunlardan biridir. Ülkemize olan yakın ekonomik
ve siyasi ilişkileri sebebi ile Azerbaycan, bizim
için stratejik bir noktadır. Yatırımımız ile
Kobilerimizin e-ticarette stratejik pazarlarına
erişimlerini kolaylaştırdık. Bu sayede onların
rekabet kapasiteleri de arttı. Azerbaycan MMC,
yurtdışındaki beşinci yatırımımızdır. Mikro
ihracat yükleri dâhil tüm taşıma modlarına
hâkim deneyimli ekibimizde burada hizmet
veriyoruz. Potansiyeline çok inandığımız EvoLog
Azerbaycan MMC’nin, diğer Türk devletlerine
yapacağımız yatırımların öncüsü olmasını
hedefledik. 2023 yılında en azından bir Türk
devletine daha yatırım yapmayı planlıyoruz.”

Renault Trucks yetkili satıcısı Koçaslanlar Otomotiv
tarafından ANT Lojistik’e satışı yapılan 10 adet D
Wide 460 4x2 araç taşıyıcı ve 3 adet D Med 280 6x2
kamyon, törenle teslim edildi. Araç teslim törenine
ANT Lojistik sahibi Cem Eker ve Renault Trucks
Müdürü Sebastien Delepine ile firma yetkilileri
katıldı. Törende satışı gerçekleştiren Koçaslanlar
Otomotiv’den ise firma sahibi ve ekibi de hazır
bulundu. Yeni alınan araçlar ile birlikte firmanın
filosundaki araç sayısı 210’a yükseldi.

HER YÖNÜYLE KULLANIŞLI ARAÇLAR
Teslimat öncesi bir açıklama yapan ANT Lojistik
sahibi Cem Eker; “Yükün hasarsızlığı, büyük önem
taşır. Ancak yükleme - taşıma ve boşaltma
süreçlerinin hassasiyetle yürütülmesi gerektiğinden,
tüm operasyon dış mekânda gerçekleşir. Yükümüz,
yüksek maliyetli araçlar olduğundan alanımız
özelinde hasarsızlık başka bir boyutta bulunuyor. En
küçük bir hasar bile olmadan otomotiv lojistiğinin
yapılabilmesi için sürücü deneyimi çok önemlidir.
Sadece güzergâhta araç sürüşü için değil, yükleme -

boşaltma esnasında konusunda deneyimli
profesyoneller olmak durumundalar. Bu
nedenle operasyonlarımızda en büyük
görev, sürücü ve araçlarımıza düşüyor.
Araçlarımızın donanım ve performansı da
ana konularımız arasında yer alıyor. 2011
yılından bu yana Renault Trucks marka
çekici ve kamyonlarını kullanıyoruz.
Memnuniyetimiz doğrultusunda her yıl
düzenli alımlarımız ile iş birliğimizi
sürüyor” şeklinde konuştu.

GÜVENLİ VE KONFORLU
Konuya ilişkin Renault Trucks Türkiye
Müdürü Sebastien Delepine ise şöyle
konuştu: “Uygun toplam sahip olma
maliyeti, yüksek yakıt tasarrufu, geniş
uygulama alanı ve güçlü satış sonrası
hizmetlerinin yanı sıra araçların standart
donanımları, Renault Trucks D serimizin tercih
edilirliğini arttırıyor. Bu araçlarımızda şanzıman,
havalı süspansiyon, klima gibi birçok özellik, standart

donanım. Euro 6 motora sahip Renault Trucks D
kamyon ve çekiciler standart donanımlarının olumlu
etkileri sayesinde yüksek sürüş konforu sağlıyor. ANT

Lojistik de hassasiyetle yürüttüğü operasyonlarında
bu avantajları deneyimleyecek ve iş birliğimiz daha
uzun yıllar devam edecek.” 

otomotiv nakliyesi alanında faaliyet gösteren anT Lojistik,
2023 yılında da yatırımlarına devam ediyor.  Firma, siparişini

verdiği 13 adet Renault Trucks marka kamyonu teslim aldı.

İlhan
KILINÇ

kilincimhan@yahoo.com

Goethe, “Kardeşlerimi Allah yarattı,
ancak dostlarımı ben buldum” demiş.
İnsanın sosyal yaşamı, dostları ile
paylaşımları ile ancak değer kazanır. Sabah
evden çıktığınızda kapıcınızla, mahalle
köşesindeki simitçiyle, iş yerine geldiğinizde
güvenlik görevlisiyle, kat görevlisiyle,
asistanınızla, müdürünüzle, hatta genel
müdürünüzle dost olabilirsiniz.Buradaki
dostluğu dostluk yapan kriterlerin ise; güler
yüzlü, toleranslı ve sizi adam yerine koyup
değer veren davranış şekillerinden
kaynaklandığını görürüz. Bu hem insanı
mutlu eder, hem de iş verimini artırır. Peki,
bunları bildiğimize göre veya kabul
ettiğimize göre neden dostlarımız kısıtlıdır
veya dost olamamaktayız? Bunun cevabını
bir örnekle açıklamak istiyorum: Bir grup
insan nikâh töreni sonrası gelin-damat ile
fotoğraf çektirmek istiyor ve fotoğraf çekimi
sonrası bir kişi sadece gelin-damat ile
fotoğraf çektiriyor veya çekilen fotoğrafa
bakıyor. Kendisi çok iyi çıkmış ise o fotoğraf
güzel ve değerli oluyor. Buradaki “Ben”
hususunun, hep kendimizi düşünmemizi ve
kendi dar benliğimiz içinden çıkıp da
etrafımızdakilerin dünyasında yaşamak
istemememize neden olduğunu görürüz.
Dost kazanmak kişisel beceri
gerektirdiğinden ve belli bir kuralları
bulunduğundan “Sanat” özelliğini
taşımaktadır. Peki, nedir bu kurallar?
“Başkaları ile samimi olarak ilgilenmek”,
“Gülümsemek”, “Bir insan için bütün
dillerde en güzel kelime kendi ismidir”
İnsanlara mutlaka ismiyle hitap ediniz. “İyi
bir dinleyici olmak ve karşınızdakini
kendisinden bahsetmeye teşvik etmelisiniz”
, “Karşınızdakini ilgilendiren konulardan söz
açın”, “Karşınızdakine önem verin ve bunda
samimi olun”. Elbette dost bulacağım
diyerek dost bulamayacağımız açıktır. Zaten
çok dostumuz olmak da çok önemli değildir.
Çünkü dostluk unutulmayacak kadar güzel
ve sadece ender insanlarla yaşanacak kadar
özeldir. Dostlarınızla keyifli zaman
geçirmeniz dileğiyle….

DosT kazanMa

Renault Trucks Türkiye Müdürü
Sebastien Delepine, “Yakıt
verimliliğinde son teknoloji olan
Turbo Compound araçlar ve çalışma
süresini iyileştirmek için yeni
çözümler sunuyoruz.
Müşterilerimize en ideal iş
çözümlerini sağlamaya devam
edeceğiz. 2023 yılı, karmaşık bir
makro ekonomik ortamda zorlu bir
yıl olabilir. Sektör, tedarik zinciri
türbülansından etkilenmeye devam
edecek diye düşünüyoruz ancak
Türkiye pazarı için olumluyuz. 2023
yılında, 2022 yılına paralel bir pazar
öngörüyoruz. 2023, Türkiye
Cumhuriyeti’nin 100 yılını, Renault
Trucks’ın ise Türkiye ile ortak
tarihinin 25’inci yılını
kutlayacağımız için özel bir yıl
olacak” diye konuştu.

ant yEnİ çEkİCİlErİnİ  alDıant yEnİ çEkİCİlErİnİ  alDı

CEva, İDDİalı

Lojistik firmalarından EvoLog, 2023’te Rusya pazarındaki
araç kapasitesini 10 bin TEU’ya yükseltmeyi hedefliyor.
EvoLog Genel Müdürü Halil Özendi, “Pazar bilgimizle
birlikte yapacağımız yatırım sonrası deniz yolu
taşımacılığında büyük söz sahibi olmak istiyoruz” dedi.

Lojistik firmalarından EvoLog, 2023’te Rusya pazarındaki
araç kapasitesini 10 bin TEU’ya yükseltmeyi hedefliyor.
EvoLog Genel Müdürü Halil Özendi, “Pazar bilgimizle
birlikte yapacağımız yatırım sonrası deniz yolu
taşımacılığında büyük söz sahibi olmak istiyoruz” dedi.

DEnİZDE yüksElİyor!

ÖZEl yılı!ÖZEl yılı!

Güç bİrlİğİ yaptılar!
Sektörün geleceği için ortak hareket
etme ve sorumluluk alma bilinciyle
çalışmalarını sürdüren Gümrüklü

Antrepo İşletmecileri Derneği (GAİD),
lojistik dernek temsilcileriyle

görüşmelerine devam ediyor. GAİD,
Güney Anadolu turunun ardından

lojistik sektörünün köklü
kuruluşlarından Uluslararası
Taşımacılık ve Lojistik Hizmet

Üretenleri Derneği’ni (UTİKAD) ziyaret
etti.  Görüşmede GAİD ve UTİKAD

arasında olası iş birlikleri hakkında

fikir alışverişinde bulunurken,
gümrüklü antrepo sektörünün

sorunları ve çözüm önerileri gündeme
getirildi. İki dernek arasında; yıllardır
uygulanmasında hiç bir olumsuzluğa

rastlanmayan kara taşımacılığında
gelen araçların tahliyesi sonrası 48 saat

içinde beyannamelerin verilmesi
uygulamasının kaldırılması başta

olmak üzere, üyelerin yaşadığı ortak
sorunlara kamu nezdinde çözüm
aranması için iş birliği yapılması

kararlaştırıldı.

YOLA SAĞLAM BASIYOR!
GAİD Başkanı Cavit Değirmenci ve
UTİKAD Başkanı Ayşem Ulusoy’un
hazır bulunduğu toplantıya, GAİD
Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet

Özal, Arkın Obdan, Bilgehan Engin,
Ahmet Dilik, Gökhan Ergüner,

Gökhan İskender, Murat Doğan, Emre
Andiç, Selçuk Yılmaz ile UTİKAD

Genel Müdürü Alperen Güler katıldı.
GAİD, çözüm odaklı yaklaşımı ile tüm
paydaşlara destek olarak dış ticarete
katma değer sağlamak amacı ile yola

çıktı. Dernek, kamunun yaptığı
sektörel faaliyetlerde kurumlarla

birlikte hareket ederek şeffaf,
güvenilir ve sürdürülebilir çalışmalar

yapıyor. Kamu- özel sektör iş
birliğinde öncü sektör örgütü olmayı

hedefleyen GAİD; lojistiğin bir parçası
olan gümrükleme ve depolama

işlemlerinin gerçekleştirildiği
gümrüklü antrepo sektörünün sesini
daha yüksek duyurabilmesi ve alınan

kararlarda söz sahibi olunabilmesi
için çalışmalarına hızla devam ediyor.
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Ramazan
ARICI

Uzun zamandır dikkatimi çeken bir
konuya değinmek istiyorum. Çünkü bence
bu oldukça önemli bir sorun gibi
gözüküyor. Üstelik bu genel anlamda
sadece bizim sektörle de alakalı değil.
Birçok sektörde, siyasi durumlarda hatta
hayatın her aşamasında var. Bir türlü orta
yolu bulamıyoruz. Herhangi bir konuda
mutlaka iki kutup oluşuyor ortada olan
kişiler mutlaka bir tarafa doğru çekilmeye
çalışılıyor. Her iki kutup da olaylara kendi
penceresinden bakıp hep o açıdan
değerlendiriyor. Diğer kutup açısından hiç
olumlu bir şey yokmuş gibi davranıyor
veya açıklama yapıyor.

Bizim sektörde son zamanlarda bu
kutuplaşma özellikle yeni sistem ve
ödemeler kısmında karşımıza çıkıyor. Yeni
sistemi savunanlar sanki hiçbir sorun
yokmuş gibi, eleştirenler de sanki hiç iyi
yanları yokmuş gibi davranıyor. Bir türlü
orta yolu bulamıyoruz. Yeni sistemin iyi
yönlerinden bahsedince eleştiren kişiler,
eksik veya kötü yönlerinden bahsedince
yeni sistemi savunan kişiler tarafından
karşı kutup gibi algılanıyorsunuz.

Aslına bakıldığında iki kutup olması
demokratik ve sistemsel açıdan güzel bir
durum olsa da bunun ileri derecede
ayrıştırmaya sebep olması sektörle ilgili
kazanım sağlamıyor. Aksine zaman zaman
kırgınlıklar ve bazı ağır ithamlara sebep
oluyor. Geçmişte yaşananlardan ders
almadan bazı alışkanlıklarımız maalesef
devam ediyor. Koskoca bir sektör sadece
bir siyasi görüşe eskiden de sahip değildi
bundan sonra da sahip olmayacaktır.

Sektörel sorunların çözümünde
partisel ve siyasal yaklaşımlardan
uzaklaşmamız lazım ama bir türlü
uzaklaşamıyoruz. Bu sorun on yıllardır
zararımıza oldu bundan sonra da
zararımıza olacağı aşikâr. Sektörel olarak
her türlü siyasi görüşe eşit mesafede
durmaya özen gösterip, özellikle
hepimizin bahsettiği “ekmek partisi”
dediğimiz sektörel kazanımların içinde
olunacağı apolitik bir yaklaşım içinde
olunması gerekmektedir.

Özellikle seçim döneminde hepimizin
malumu kutuplaşmalar daha da
artmaktadır. Bu dönemde orta yolun
bulunacağı, siyasal, bölgesel, etnik köken
ve bazı görüşlerin ayrıma neden
olmayacağı bir sürecin yaşanmasını
dilerim. Kazananın alkışlandığı,
kaybedenlerin ise küsmeden seçilen
yöneticilere ellerinden geldiğince
yardımcı olduğu günleri görmek tüm
esnafın arzusudur. Tüm adaylara başarılar
diler, kazananları tebrik eder,
sektörümüze hayırlara vesile olmasını
temenni ederim…

Orta yolu
bulmamız lazım

ramazan.arici@istanbul.edu.tr

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik
Başkanlığı verilerine göre; 2022 yılında
meydana gelen trafik kazası sayısı 485 bin
48 olarak tarihe geçti. Bu kazalardan 288
bin 118’i maddi hasarlı, 195 bin 11’i
yaralanmalı, 1919’u ölümlü kazalardan
oluşuyor. Kazalardan yüzde 60’ını maddi
hasarlı trafik kazası oluşturdu. Ankara,
İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa en çok kaza
yapılan iller listesinde ilk sıralarda yer
aldı. Kaza riski araç sayısının artışına bağlı
olarak özellikle büyük illerde daha
yüksek. Bu yüksek ihtimale rağmen
trafikteki 100 araçtan 20’sinde trafik
sigortası yok. Ayrıca 100 araçtan 88’inde
kasko bulunmuyor. Yani trafikteki
araçların sadece yüzde 12’sinde kasko var.

KASKO ÖNEMLİ!
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan
Ulaşım Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail Purtuloğlu, “Sel, su baskını, dolu,
hırsızlık, park halinde aracın zarar
görmesi gibi durumlarda da trafik
sigortası kapsamında zarar ödenmez. Bu
durumda kasko kurtarıcı olur. O yüzden
fiyatı 700 – 800 bin liraya çıkan bir araç
için kaskodan vazgeçmek çok da kârlı bir
durum gibi gözükmüyor. Peki, ne
yapılırsa kasko maliyetleri düşer? Bunun
birkaç alternatifi var. Trafik sigortası, karşı
tarafta oluşan maddi zararı 120 bin liralık
limite kadar karşılar. Kasko poliçesi
içerisinde yer alan İhtiyari Mali Mesuliyet
teminatı, trafik sigorta limitlerinin
üzerinde gelebilecek zararları da
karşılamaktadır. Bu limit de maksimum
seviyede olmalıdır” ifadesini kullandı.

YOKSA YANARSIN!
Purtuloğlu, konuya ilişkin yaptığı
açıklamasına şöyle devam etti: “Kasko

yaptırmayanların sayısı da
son dönemde artışta. Bunun
da sebebi aşırı yükselen
kasko tarifeleri. C sınıfı yani
orta sınıf bir araçta eski, yeni
fark etmeksizin sigorta
şirketlerinin verdiği fiyat 10-
20 bin lira arasında değişiyor.
10 bin liranın altında kasko
bulmak neredeyse imkânsız.
Bunun da sebebi artan araç
fiyatları, yedek parça ve işçilik
maliyeti. Artan fiyatlar
nedeniyle olsa kaskodan
uzaklaşan sürücüler için risk
daha da artmış oluyor. Trafik
sigortası sadece karşı tarafa
verilen zararları, belirlenen
teminatlar kadar karşılar.
Teminatı aşan maliyetler ile
kazaya sebep olan araçta
oluşan hasarlar ise kasko
yoksa hatalı sürücünün
cebinden çıkar.”

CİDDİ AVANTAJ
SAĞLAYACAK!
Purtuloğlu, kaskoda sağlanacak bazı
muafiyetlerle poliçe fiyatının yüzde 25-35
civarı ucuzlayabileceğini ifade etti.
Purtuloğlu, “Prim açısından en önemli
avantajı sağlayacak kısım; çarpma–
çarpışma teminatı için muafiyet
eklenmesidir. Araç bedelinin yüzde 5’i
oranında muafiyet eklenebilir. Bu
durumda poliçe primlerinde yaklaşık
yüzde 25 civarında bir prim indirimi
sağlanır. Tabii ki bunların yanı sıra;
ikame araç teminatının alınmaması, cam
kırılması muafiyetlerinin eklenmesi ve
servis seçeneği şartlarının kısıtlanması

durumunda indirim oranı yaklaşık yüzde
35’i bulabilir. Örneğin 500 bin liralık araç
için yüzde 5 muafiyetli kasko
yaptırıldığında sigorta şirketi yüzde 5’e
tekabül eden meblağın (25 bin lira)
üstünde kalan hasarları size öder. 25 bin
liraya kadar hasarlar sigortalı tarafından
karşılanır. Muafiyetli poliçe ile küçük
hasarlarınız için sigorta
şirketinden tazminat ödemesi
alamasanız da geniş kaskoya
göre daha düşük bir bedelle
çalınma, yanma, pert gibi
büyük hasarlar için aracınızı
uygun fiyatlarla güvence
altına alırsınız” dedi. 

Sürücüsüz araçlar alanında Otokar,
uluslararası projelerde yer aldı.
Gelecek beklentileri doğrultusunda
geliştirilen ve satışa sunulduğu
günden itibaren hem yurt içinde
hem de yurt dışında büyük beğeni
toplayan 6.6 metre uzunluğundaki
elektrikli e-Centro, şimdi de İsrail
toplu taşımacılığında kullanılacak.
Imagry, İsrail’deki iki ayrı pilot
programda devreye alacağı yapay zeka
çözümlerinde e-Centro’yu kullanacak.

HEYECAN DORUKTA
İlk otonom e-Centro, Şubat ayı
içerisinde İsrail’in en büyük tıp
merkezinde hizmete başlayacak.
İkincisi ise birkaç ay içinde
Nahariya şehir içi taşımacılıkta
hizmete alınacak. Her iki araç da
İsrail’in önde gelen toplu taşıma
firması Nateev Express tarafından
kullanılacak. Bu iki pilot program
sayesinde şehir halkı ilk defa
otonom sürüşü bireysel olarak

deneyimleme imkânı bulacak. 

SINIFINDA TEK ARAÇ!
Otokar’ın 2022 yılında pazara
sunduğu, modern görüntüsü ve
elektrikli olmasıyla dikkat çeken e-
Centro aracı, bu projede yüksek
menzili ve benzersiz verimliliğiyle
ön plana çıktı. Aracın geniş ve ferah

iç hacmi; sabit, katlanır koltuklar ve
tekerlekli sandalye alanı ile
sınıfının en yüksek yolcu
kapasitesine sahip olması tercih
sebebi oldu. İsrail dahil 60’a yakın
ülkede araçları kullanılan Otokar,
bu proje ile otobüs alanındaki
yetkinliğini bir kez daha kanıtladı.

Otomotivde global konjonktüre paralel olarak
Türkiye’de de elektrikli araçlara yönelik talep
artarken, Renault’nun tüm dünya üzerindeki
25’inci Çekiş Aküsü Onarım Merkezi Bursa’da
hizmet vermeye başladı. Daha önce yalnızca yurt
dışında yapılabilen işlemler artık doğrudan
ülkemizde gerçekleştirilebilecek. Böylece maliyet
ve zaman açısından ciddi bir verimlilik sağlanıp,
satış sonrası hizmetlerde akü kaynaklı bekleme
süreleri ortadan kaldırılmış olacak.

PAZAR BÜYÜYECEK!
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mais
Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Türkiye’de elektrikli
araçlara olan ilgi ve alternatif mobilite tercihleri
global gelişmelere bağlı olarak artış trendinde.
Etkin bir teşvik sistemi ve erişilebilir fiyatlarla,
elektrikli araç sahipliğinin yakın dönemde
katlanarak artacağını öngörüyoruz. Renault
Grubu’nun elektrikli otomobil teknolojisi
konusundaki öncü rolünü uzun yıllardır Zoe ve
Twizy modellerimizle Türkiye’ye yansıtıyoruz.
Ülkemizde elektrikli otomobil pazarının lideri
Zoe, bu alanda referans bir model. Ülkemizde
elektrikli araçlar konusundaki farkındalığı ve
deneyimi artırmak için çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Bursa’da altyapı odaklı hayata
geçirdiğimiz Çekiş Aküsü Onarım Merkezi
sayesinde elektrikli otomobil sahiplerine zaman
ve maliyet avantajı sunarak satış sonrası destek
deneyimini en üst noktaya taşıyacağız” dedi.

YapTıraNıN kafası rahaT!

TErcİhİ E-cENTro oldu

Araç fiyatlarındaki artış sigorta maliyetlerini de direkt etkiledi. Zorunlu trafik sigortası ve kasko
fiyatlarında önemli artışlar oldu. Kasko fiyatları;  10 bin liradan başlayıp 30 bin liralara kadar
çıkabiliyor. Fiyatlar içinde hesaplı alternatifler de var. Bunlardan en etkilisi ise muafiyetli kasko.

Türkiye’nin otobüs markası Otokar, otonom teknolojileri alanında
bir ilke daha imza attı. Sürüş teknolojileri konusunda uzman olan
Imagry şirketi, İsrail’de devreye alınacak yeni otonom araç projesi
için Otokar’ın elektrikli otobüsü e-Centro’yu tercih etti.

döNüşümE hazır

ofsEs, Novo’larıNı aldıofsEs, Novo’larıNı aldıofsEs, Novo’larıNı aldı

Öğrenci ve personel taşımacılığı alanında
faaliyet gösteren Ofses Turizm, 15 adet

Novo midibüsünü teslim alarak filosunu
genişletti. Anadolu Isuzu bayii Enke

Otomotiv tarafından Ofses Turizm’e satışı
yapılan15 adet Novo, törenle teslim edildi.

Düzenlenen araç teslim törenine; Ofses
Turizm sahibi Metin Sesli, Genel Müdürü

Hakan Gedik, Anadolu Isuzu Direktörü
Hakan Kefoğlu, Satış Direktörü Yusuf

Teoman ve Satış Müdürü Murat Küçük ile
firma personeli katıldı. Törende satışı
gerçekleştiren Enke Otomotiv’den ise
Kerim Civelek ve ekibi hazır bulundu.

Araç teslim töreninde bir konuşma yapan
Ofses Turizm sahibi Metin Sesli, “Personel

ve öğrenci taşımacılığı sektörüne 2004
yılında adım attık. O tarihten bugüne

kendimizi geliştirerek müşterilerimize en
iyi hizmeti sunmanın haklı gururunu

yaşıyoruz. Tahditli ve tahditsiz taşımacılık
alanındaki tecrübemizle özellikle okul

servisi alanında profesyonel bir
kadrolaşmaya sahip olarak Türkiye’nin 16

ilinde 67 Kampusta 30 bin öğrenciye
servis hizmeti sağlıyoruz. 2018 yılında da

15 adet Isuzu Novo aldık. Düşük yakıt
tüketimi, konforu ve satış sonrası

hizmetlerden aldığımız memnuniyetten
dolayı son tercihimizi de yine aynı markaya

yaptık. Son alım ile birlikte öz mal
filomuzda Novo sayısı 30’a yükseldi” dedi.

İETT şoför  alacak!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iktisadi kuruluşu İETT,
şoför istihdamına gidileceğini açıkladı. Bu doğrultuda
700 yeni otobüs şoförünün işe alınacağı dile getirildi.

Açıklamada mevcut 115 kadın sürücü sayısının da
artırılacağı belirtildi. Büyükşehir Belediyesi’nden

yapılan açıklamada; nüfusuyla Avrupa’nın 23
ülkesinden büyük İstanbul’da, toplu ulaşımın yaklaşık
yüzde 60’ının lastik tekerlekli ulaşım olan otobüslerle
sağlandığı belirtildi.  Dünya’nın farklı metropollerinde
bu hizmetin birçok farklı kurum tarafından eş zamanlı
sağlandığı işaret edilen açıklama İETT’nin bu hizmeti

kentte büyük gayret ve emekle tek başına sürdürdüğü
dile getirildi.  En az 1 yıllık E sınıfı veya yeni D sınıfı
sürücü belgesi olan herkesin “kariyer.ibb.İstanbul”

adresinden başvurularını yapabileceği belirtildi.
İETT’nin son 3 yıl içinde 115 adeti bulan kadın şoför

sayısını da arttırılacağı dile getirildi.
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5 Bin rolls-royce saTIldI
Lüks otomobil üreticilerinden Rolls-Royce Motor Cars 2022 yılında, yıllık satış rekoru kırdı ve
şirketin 116 yıllık tarihinde rastlanmamış bir küresel performans gösterdi. Şirket, yıl içerisinde,
dünya çapında 50’den fazla ülkedeki müşterilere toplam 5 bin 152 otomobil teslim etti.

Rolls-Royce Motor Cars CEO’su Torsten Müller-Ötvös, “Bu
performans, önceki yılın satış başarısından tamamen farklı bir

büyüklüğe sahip. Bu olağanüstü sonuçları kutlarken, markamızı
az bulunur ve kişiye özel tutmak için müşterilerimize verdiğimiz
sözün farkındayız. 2022’de yüzde 25 büyüme sağladığımız için

mutlu ve gururluyuz. Geçen yıl Cullinan SUV için dünya çapında
aldığımız talep bu başarıyı sağladı ve 2023’de istikrar kazanması

bekleniyor. Ürünlerimizin kalitesi ve bütünlüğü,
müşterilerimizin inancı ve tutkusu ve her şeyden önce,

Goodwood’daki ve dünyanın dört bir yanındaki Rolls-Royce
Home ve özel global bayi ağımızdaki olağanüstü ekibimizin

beceri, özveri ve kararlılığının ürünüdür” dedi.

özelleŞTiren üreTiM
Rolls Royce modellerinin satışları, güçlü müşteri talebiyle yıl

boyunca tüm bölgelerde büyüdü. Şirket, kilit global pazarlarının
her birinde önemli satış artışı bildirdi. Kuzey Amerika üst düzey

konumunu ve ardından Çin ve Avrupa’yı korudu. Rekor satış
sonuçları elde eden ülkeler arasında Singapur, Avustralya, Katar

ve Japonya yer aldı. Phantom şirketin zirvedeki ürünü olarak
haklı yerini korurken, Dawn ve Wraith ilgili sektörlere hâkim

olmaya devam ediyor; yıl boyunca her üç model için de yoğun
talep görüldü. Marka, Black Badge ailesini, hepsi Rolls Royce’un

daha bireysel ve asi bir yansımasını arayan müşteriler 
tarafından çok rağbet edilen Ghost, Dawn ve Wraith varyantlarının

yanı sıra Cullinan Black Badge ilavesi ile tamamladı.

GloBal saTIŞ arTIŞI

royale özel serisi
MarT’Ta Türkiye’de!

Levante Royale 21 inçlik Anteo
Staggered Antrasit jantlar, Ghibli ile
Quattroporte Royale modelleri ise 21

inçlik Titanium Antrasit jantlarla
donatıldı. Gümüş renkli fren kaliperler

özel serinin ışıltısını tamamlıyor. Royale
serisinin iç mekanı dokuma deri

tekstilinin lüks ismi Zegna Pelle Tessuta
imzasını taşıyor. Koltuklardaki tek veya
çift renkli Pieno Fiore deri döşemeler;

hafifliği ve yumuşaklığıyla maksimum
konfor sunuyor. İç mekanda dikkat

çeken diğer özellikler arasında;
Levante’de metal net, Ghibli’de abanoz
ve Quattroporte’de black piano temalı

parlak süslemeler, Bowers & Wilkins ses
sistemi, elektrikli açılır cam tavan ve
karartılmış camlar yer alıyor. Royale

özel serisinde; Cold Weather, Premium
ve Driving Assistance Plus paketleri

standart olarak sunuluyor. Donanımlar
kapsamındaki “gelişmiş sürüş destek
sistemleri”, şehir içi ve şehirlerarası
yolculuklarda sürüş anında oluşması

muhtemel tehlikelere aktif bir şekilde
yanıt vererek sürücü ve yolcu

güvenliğini sağlıyor. Royale serisinin
orta konsolunda, 8,4 inç

büyüklüğündeki kolay kullanımlı
dokunmatik ekrana sahip Maserati

Touch Control Plus (MTC +) bilgi-eğlence
sistemi bulunuyor. Sistem; ön koltuk ve

direksiyon ısıtması, iklimlendirme ve
arka güneşlik gibi işlevleri kontrol
edebiliyor. Aynı zamanda park ve
manevraları kolaylaştırmak üzere,

kılavuz çizgileri ile birlikte geri görüş
kamera görüntüsü ekranda

gösterilebiliyor. Dijital çağın tüm
gereksinimlerini karşılayan sistem, hem

Apple CarPlay hem de Android Auto
üzerinden ekran yansıtma özelliğini

destekliyor. Ayrıca, iPhone kullanıcıları,
Apple’ın kişisel asistanı Siri’ye sesli

komutlar vererek fonksiyonları
yönetebiliyor. Günlük konuşma dilini
anlayan sistem; arama yapma, müzik
dinleme, mesajlar, hatırlatmalar, e-
postalar, web siteleri ve çok daha

fazlasına erişim sağlıyor.

Türk’ün Tercihi dizel
Otomotiv ile ilgili yapılan araştırmada 2022

yılında basına 109 bin 502 haber yansıdığı
tespit edildi. Haber başlıkları incelendiğinde

yılın son ayında en çok yerli otomobilin
konuşulduğu görüldü. Sadece dizel

otomobillerin basında yer alma adedi ise 3 bin
897 olarak saptandı. Türkiye İstatistik Kurumu

(TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre,
geçen yıl Ocak ile Aralık döneminde trafiğe

kaydı yapılan araç sayısı 807 bin 595 oldu.
Kaydı yapılan otomobillerin yüzde 55,3’ü dizel

yakıtlı olarak kaydedilirken, yüzde 35,3’ü
benzinli, yüzde 5,9’u ise LPG’li olarak gözlendi.

Yine Ocak-Aralık döneminde kaydı yapılan
otomobillerin en çok beyaz renkli olduğu

görülürken, adetsel bazda 185 bin 934 olduğu
belirlendi.Sadece Aralık döneminde trafiğe

kaydı yapılan araç sayısı ise 67 bin 126 olarak
saptandı.Aralık sonunda tanıtımı yapılan yerli

otomobil ise kısa zamanda rekor sayıda
konuşularak gündeme damgasını vurdu. Haber

araştırmasına göre; yazılı basın, TV kanalları 
ve internet sitelerinde yerli otomobil hakkında

21 bin 224 haber çıkışı tespit edildi. 
Kısa sürede rekor haber sayısına ulaşan 

yerli otomobil, gündemin en önemli 
başlıkları arasında ilk sırada yer aldı.
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