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İlk 50 yılın ardından...

50 yıl, bir şirket için hem kısa hem uzun bir zaman.

Hiçbir ticari işletme, belirli bir ömür biçilerek kurulmaz. Hangi sektörde 
faaliyet gösterirse göstersin, olabildiğince uzun ömürlü olması, sağlıklı bir 
şekilde büyüyüp serpilmesi, kalıcı izler bırakması beklenir.

Yeryüzünde bunu başarabilen, mevcudiyetini asırlara yayan, tarihin bir 
parçası olan şirketler de vardır, kaybolup gidenler de... Aradaki farkı yaratan 
temel unsura, “başarı” diyoruz.

Otomarsan’ın kurucuları 1967 yılında zorlu kuruluş sürecini tamamlamanın 
mutluluğuyla birbirlerinin ellerini sıkarken, aslında imza attıkları sözleşmeye 
görülmez mürekkeple tek bir hedef yazmışlardı: Bu girişimi başarıya 
ulaştırmak. 

O günden bugüne 50 yıl geçti. 

Eğer, günde neredeyse bir otobüsün bile üretilemediği o günlerden, günde 17 
otobüs ürettiğimiz bugüne gelebilmişsek...

Eğer, Türkiye’de üretilen her üç kamyondan ikisi Aksaray Fabrikamızda 
üretiliyorsa...

Eğer, yollardaki her iki otobüsten biri Hoşdere Fabrikamızın eseriyse...

Eğer, kamyon ve otobüs pazarının yıllardır değişmez lideriysek...

Eğer, 293 çalışandan bugün 6.300 çalışana ulaşabildiysek...

Eğer, Türkiye’de ürettiğimiz mühendisliği tüm dünyaya satabiliyorsak...

Eğer, ustabaşılarımızı Almanya’dan getirdiğimiz o günlerden, dünyaya beyin 
ihraç ettiğimiz bugünlere ulaşabildiysek...

Eğer, eğitim merkezlerimizde yetiştirdiğimiz çocuklarımızı toplam fayda 
anlayışıyla Türk otomotiv sektörünün hizmetine sunabiliyorsak...

Eğer, Daimler AG, Almanya’dan sonra bilgi teknolojileri alanındaki ilk ve en 
büyük küresel yatırım olarak bizi seçtiyse... 

Eğer, tarihimiz boyunca birçok kez ihracat ve vergi rakamlarımız nedeniyle 
altın madalyalarla ödüllendirildiysek...

Eğer, durmaksızın yatırım yaparak ülkemiz ekonomisine her geçen yıl biraz 
daha fazla katkı sağlayabiliyorsak...

Eğer, günden güne daha fazla kişiye iş, aş verebiliyorsak...

Herhalde kurucularımızın gönülden diledikleri o hedefi yerine getirmişiz 
demektir.

Bu kitap, Mercedes-Benz Türk’ün 50 yıllık yükselişinin tutku ve heyecan 
dolu, bazen sevinçli, bazen hüzünlü, kimi zaman da duygu yüklü hikâyesini 
anlatıyor.

Hikâyenin başrolünde ise, Mercedes-Benz Türk ailesinin tek tek tüm bireyleri 
yer alıyor. Bu şirket onların omuzlarında bugüne ulaştı, yarın da onların elleri 
üzerinde yükselmeye devam edecek.

Gururla, daha nice 50 yıllara...

Süer Sülün
Mercedes-Benz Türk
Direktörler Kurulu Başkanı
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Biryıldız
doğuyor

Bugünkü Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin temelini oluşturan OTOMARSAN Otobüs ve 
Motorlu Araçlar Sanayi A.Ş., 1967 yılında Daimler-Benz AG, Mengerler Ticaret ve 
Has Otomotiv ortaklığında kuruldu. İmza attığı ilklerle, kurum kimliği, ekonomiye 
katkıları ve ticari başarılarıyla sonraki yıllarda Türk otomotiv sektörüne damgasını 
vuracak olan Otomarsan’ın kuruluş hikâyesi, her yönüyle o yıllardaki Türkiye 
gerçeğinin bir özetiydi. Sadece şirketin kuruluşu 9 yıl sürmüş, gerekli izinlerin 
alınabilmesi için sayısız bürokratik zorluğun aşılması gerekmiş, imkânsızlıklar 
nedeniyle projenin “direkten döndüğü” zamanlar olmuştu. Tarihi baştan sona bir 
tutkunun öyküsü olan Mercedes-Benz Türk’ün kuruluş hikâyesi de, geçen 50 yılın 
kalanı gibi benzersizdi. 

1967
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Mercedes-Benz kamyon ve otobüsleri 
Türkiye’de üretilebilir mi?
O yıllarda Mercedes-Benz markalı araçların 
Türkiye’deki satışını, Almanya ile yakın 
ilişkileri olan Ahmet Veli Menger yapıyordu. 
1949 yılında Daimler-Benz AG’nin 
mümessilliğini alan Menger’in hayallerinden 
biri de, günün birinde Mercedes markalı 
ticari araçları Türkiye’de imal edecek bir 
montaj tesisi kurmaktı. Daimler yönetimi 
ile yaptığı toplantılarda zaman zaman 
gündeme gelen bu düşünce, çevresindeki 
Mahmut Hotin ve Fuat Kazak gibi 
yöneticiler tarafından da destekleniyordu.

İş Bankası’nın Daimler’e gönderdiği 
mektup, bu hayalin gerçeğe dönüşmesi 
yolundaki ilk ümit ışığı olmuştu.  

Daimler-Benz AG’ye katıldıktan bir süre sonra, 1960’lı yılların ikinci yarısında 
şirketimizin Türkiye pazarına hızlıca girmesini sağlayacak imkânları araştırmakla 

görevlendirilmiştim. Bu görev, gençliğimin geçtiği ve ikinci memleketim olan 
Türkiye’ye hiç gitme fırsatı bulamadığım 40 yıl aradan sonra yeniden kavuşmak, 
Türklerle bir araya gelmek ve çok sevdiğim Türkçe dilini (geçen onca zamandan 
sonra Türkçem maalesef kötüleşmişti) yeniden duymak anlamına geliyordu. 
Bu durum, daha sonra Mercedes-Benz Türk şirketinin kurulmasını sağlayacak 
temellerin de aynı ziyarette atılmasıyla birlikte, içimi muhteşem, unutulmaz bir 
mutlulukla doldurmuştu.

EDZARD REUTER - DAIMLER-BENZ AG ESKİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

1960’lı yıllar, Türkiye’de otomotiv 
sektörünün temellerinin atıldığı 
yıllardı. Cumhuriyetin ilanından sonra 

Türkiye’de karayolu taşımacılığı hep ikinci 
planda kalmış, eldeki kısıtlı imkânlar 
öncelikle demiryollarına yöneltilmişti. İkinci 
Dünya Savaşı sona erdiğinde Türkiye’deki 
karayollarının çoğu kışın geçit vermeyen, 
motorlu araç trafiğine uygun olmayan bozuk 
satıhlı yollardı. Fakat 1950’de Demokratik 
Parti’nin iktidara gelmesi, diğer birçok 
alanda olduğu gibi karayolu taşımacılığında 
da bir milat oldu. Sıkıntılarla geçen savaş 
döneminin ardından ekonomide büyük 
bir canlanma yaşanırken, başlatılan 
yol seferberliği sayesinde 10 yıl içinde 
asfalt kaplamalı yolların uzunluğu 8.000 
kilometreden 33.000 kilometreye çıkarıldı. 

Yollar modernize edilmeden önce Ankara-
İstanbul arası otobüsle 18 saat sürüyordu. 
Taşlı tozlu yollarda ve son derece rahatsız 
bir şekilde gerçekleştirilen bu yolculuk 
şekli, yolların asfaltlanıp daha kaliteli hale 
getirilmesinden sonra cazibesini artırmıştı. 
Şimdi sıra, bu yollarda çalışan, çoğu 
kamyondan bozma otobüslerin yerine daha 
konforlu ve emniyetli otobüslerin temin 
edilmesine gelmişti.

DP iktidarının ilk yıllarında döviz bolluğu 
nedeniyle otobüs ihtiyacı ithalat yoluyla 
sorunsuz bir şekilde karşılanmıştı. Ancak 
stoklar tükenip döviz temininde zorluklar 
ortaya çıkınca başka yollar aranmaya 
başladı. Ucuz tarım ürünleri satılarak 
elde edilen dövizin, pahalı sanayi ürünleri 

ithalatına yetmeyeceği açıktı. Bu nedenle 
1958 yılında Başbakan Adnan Menderes, 
Türkiye İş Bankası’nı yabancı sermayenin 
de katılımıyla Türkiye’de otobüs ve kamyon 
üretecek bir şirket kurulması için olanakları 
araştırmakla görevlendirdi. Amaç, bu 
araçların Türkiye’de imal edilebilecek 
kısımlarını yerli imkânlarla üretmek, motor 
gibi yüksek teknoloji gerektiren parçalarını 
ise  yurtdışından getirerek burada monte 
etmekti. Böylece ciddi bir döviz tasarrufu 
sağlanması hedefleniyordu. İş Bankası, 
28 Kasım 1958 tarihinde dünyanın önde 
gelen otomotiv üretici ve birliklerine bir 
davet mektubu gönderdi. Giden mektupta 
Türkiye’nin yıllık 2.000 otobüs ve 5.000 
kamyona ihtiyaç duyduğu belirtiliyor, 
yabancı motorlu araç üreticileri Türkiye’de 
yatırım yapmaya davet ediliyordu.

19
67

1949 yılından beri Türkiye’de
Dünyanın en eski otomobil fabrikası olan Daimler-Benz AG, 
İkinci Dünya Savaşı’nda büyük yıkıma uğradıktan sonra 
yeniden inşa edildi. Aynı sırada yurtdışı ilişkilerini geliştiren 
şirket, 1949 yılında Mengerler Ticaret ile yaptığı mümessillik 
anlaşması ile Türkiye pazarına da girdi.
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Daimler, davet mektubunun ardından 
Türkiye’de nasıl bir yol izleyeceği 
konusunda çalışmalara başladı. 1959 
yılında İstanbul ve Stuttgart’ta etraflı 
görüşmeler yapıldı. Daimler’in konuyla ilgili 
olarak görevlendirdiği isimlerden biri de, 
seneler sonra grubun başkanlığını yapacak 
olan ve çocukluğu Ankara’da geçtiği için 
Türkiye’ye büyük yakınlık duyan Edzard 
Reuter idi. Yapılan değerlendirmeler 
sonucunda Türkiye’nin mevcut şartlarında 
bir üretim tesisi kurmanın mümkün 
olmadığı kanaatine varıldığından, en uygun 
seçenek olarak Mengerler’le ortak bir 
montaj tesisi kurulmasına karar verildi. 

Ne var ki 1960 yılındaki darbe, projenin 
bir süreliğine rafa kalkmasına neden 
oldu. Darbenin ardından 1961’de yeniden 
demokratik hayata dönüldüyse de, 
1965 yılına kadar kısa ömürlü koalisyon 
hükümetleri nedeniyle siyasi ve ekonomik 
istikrar sağlanamadı. Bu süreçte Mengerler 
bir yandan Daimler ile kurulacak montaj 
fabrikasının ortaklık ve lisans şartlarını 
müzakere ederken, bir yandan da 
bürokratik engelleri aşmak için yoğun çaba 
harcadı. Sonunda, 23 Ocak 1963 tarihinde, 
kurulması planlanan otobüs ve kamyon 
montaj fabrikasına Türkiye hükümetince 

“Stuttgart’taki Mercedes 
Fabrikası’nı gezerken, hakikaten 
bir dünya devi ile karşı karşıya 
olduğumu görüyordum. Bu 
muhteşem manzara karşısında 
adeta dehşete kapılmıştım. 
Almanların müthiş bir 
organizasyonları vardı. Artık 
beni iyice ‘Mercedes heyecanı’ 
sarmıştı...”  
KADİR HAS
Vatan Borcu Ödüyorum  
adlı kitabından

getiriyordu. Otobüsün şasi, üst karoseri, iç 
ve dış kısımları, koltuk ve diğer aksamları 
kurulacak fabrikada imal edilecek, 
şanzıman, diferansiyel ve motor ise  
yurtdışından getirilerek monte edilecekti. 
Üretilecek otobüsün yerli imalat oranı, 
rakiplerine göre yüzde 5 daha fazla 
olacaktı. Ayrıca üretime başladıktan 
sonra dördüncü yıldan itibaren yılda 
5 adetten az olmamak üzere ihracat 
gerçekleştirilecek; Daimler’e patent, bilgi 
birikimi ya da telif hakkı için herhangi bir 
ücret ödenmeyecek; kararname tarihinden 
itibaren bir yıl içerisinde de fabrika 
faaliyete geçirilecekti.

Şirketin sermayesi o zamanın parasıyla 
25 milyon TL olacak, Daimler’in şirketteki 
payı ise yabancı sermaye kısıtlamaları 
nedeniyle yüzde 48’i aşamayacaktı. 
Daimler, hisseleri karşılığında sermaye 
olarak makine, ekipman ve bir miktar 
nakit para koyuyor; Mengerler ise arazi ve 
binaları tahsis ediyordu. Şirketin işletme 
sermayesi ihtiyacını ise, Türkiye’den 
bulunacak üçüncü bir ortağın karşılaması 
planlanıyordu.

Üçüncü ortak kim olacak?
Daimler-Benz’in üçüncü ortak olarak 
önerdiği isim, Genoto’nun kurucusu Arif 
Alp’ti. Onun da katılımıyla üç ortak arasında 
15 Eylül 1966 günü bir niyet mektubu 
imzalandıysa da, aradan bir gün bile 
geçmeden Arif Alp bazı endişelerini gerekçe 
göstererek imzasını geri çekti. Bunun 
üzerine Daimler-Benz ve Mengerler yeni bir 
ortak arayışına giriştiler. Kaderin karşılarına 
çıkardığı isim, Coca-Cola’daki hisselerini 
sattıktan sonra yeni bir yatırım arayışına 
giren Kadir Has olacaktı.

Böylece, 1958 yılında İş Bankası’nın bir 
davet mektubuyla başlayan kuruluş süreci, 
iniş çıkışlar, Türkiye’nin içinden geçtiği 
çalkantılar, ekonomik zorluklar, bürokratik 
engeller, sıkıntılar, ama hiçbir zaman 
kaybedilmeyen umut dolu 9 yılın ardından, 
8 Şubat 1967 tarihinde tamamlandı. 
Şirketin hisse dağılımı %36 Daimler-Benz 
AG, %32 Mengerler Tic. A.Ş. ve %32 Has 
Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. şeklindeydi. 
Şirket hisselerinin çoğunluğu iki Türk 

ortağa ait olmakla birlikte, sözleşmedeki 
özel bir madde nedeniyle Daimler-Benz’in 
kabul etmediği kararlar uygulanamıyordu. 
Bu nedenle şirket yönetiminde asıl söz 
hakkı Daimler-Benz’e aitti.

OTOMARSAN Otobüs ve Motorlu Araçlar 
San. A.Ş.’nin bu zorlu doğum sürecinin 
başarı ile sonuçlanmasındaki en büyük pay, 
şirketin ilk Genel Müdürü Tahsin Önalp’e 
göre Ahmet Veli Menger’indi. Mengerler 
Holding’in kurucusu ve Mercedes-Benz’in 
Türkiye mümessili olan bu saygın işadamı, 
ülkemizde bir otobüs fabrikası kurmayı 
tasarlayarak gerçekleşmesine en büyük 
katkıyı sağlamıştı. Diğer taraftan kısa 
zamanda ortaklığa katılma kararını vererek 
şirketi çıkmazdan kurtaran Kadir Has, 
Ahmet Veli Menger’in torunu Ergin İmre’nin 
ifadesiyle “cesur” bir insandı. Daha önce 
benzer işlerden zarar ettiği halde bu 
projeye inanmış ve kimsenin kolay cesaret 
edemeyeceği büyük bir yatırımla elini 
taşın altına koymuştu. Kadir Has, gittiği 
Stuttgart’ta, verdiği bu kararla ilgili Daimler-
Benz başkanının yaptığı değerlendirmeyi, 
kitabında şöyle anlatır:

“Almanlarla, kısa sürede kaynaştık. Çok iyi 
dost olduk. Onlara, Coca-Cola maceramı 
anlattım. Mercedes-Benz’in Yönetim Kurulu 
Başkanı, beni dikkatle dinledikten sonra, 
‘Herr Has, Coca-Cola’yı devrettiğinize 
hiç üzülmeyin. Emin olun ki, bu işte çok 
daha fazla para kazanacaksınız. Çünkü, 
onu şişe şişe satıyordunuz. On binlerce 
şişeden kazanacağınız parayı, bir otobüsten 
kazanmanız mümkün...’”

3 milyon Alman markı tutarında kredi 
verilmesi onaylandı. 

Onayın ardından, Mengerler tarafından 
Davutpaşa’daki arazi üzerinde montaj 
tesisinin kurulmasına yönelik çalışmalara 
başlandı. Aynı zamanda, Türkiye’de imal 
edilecek ilk otobüsü geliştirmek amacıyla 
Daimler tarafından Johann Mayr adında 
bir yüksek mühendis görevlendirildi. 
Ama Türkiye’de bürokrasinin çarkları 
yavaş dönüyordu. Şirketin sermayesi ve 
hisselerin ortaklar arasındaki dağılımı gibi 
konular, taraflar arasında tam bir uzlaşma 
olmasına rağmen sık sık bürokrasinin 
engeline takılıyor, engelin aşılması için 
yeni çareler düşünülürken zaman akıp 
gidiyordu. 1964 yılında kabul edilen Montaj 
Talimatnamesi de, yabancı lisanslı üretime 
katı sınırlamalar getiriyordu. Nihayet, 
zorlu bir sürecin ardından hükümetin öne 
sürdüğü tüm şartlar kabul edilerek, 5 Şubat 
1966 tarihinde Daimler-Benz AG firmasının 
ortaklığında Türkiye’de bir otobüs fabrikası 
kurulmasına yönelik Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi imzalandı.

Söz konusu kararname, Türkiye’de 
birkaç yıl önce üretime başlamış diğer 
rakiplere göre hayli ağır yükümlülükler 

“Otomarsan ismi çok aranmıştı. 
Gündemdeki isimlerden bir 
tanesi Marmara Otomotiv Sanayi 
A.Ş. idi. Daha sonra annem 
isimlerle oynarken Marmara’nın 
MAR’ını, otomotivin OTO’sunu, 
sanayinin de SAN’ını ters 
çevirince Otomarsan ismi ortaya 
çıktı. Herkes beğendi ve marka 
ismi olarak da Türkiye’de çok 
önemli bir yer edindi. Mercedes-
Benz ise o zaman çoğunluk 
ortağı olmadığı için şirkete 
ismini vermiyordu.”  
VELİ ERGİN İMRE

B aşlangıçta kamyon için müsaade alınmıştı. Ama kamyonda çok fazla bir artı 
değer yoktu. Oysa otobüs çok el alan bir imalat. Türkiye’de de kaliteli, makul 

işçilik var. Otobüs şasisi kaynakla üretilir. Kamyon şasisi gibi iki tane kuvvetli demir 
parçası yerine bir kafesi vardır. Dolayısıyla Türkiye’de bunu kaliteli ve yurtdışına 
göre fiyat rekabeti sağlayabilecek şekilde üretmek mümkündü. Ayrıca o devirde 
devlet üretime müsaade ederken yerlilik oranına, yani Türkiye’ye kazandırdığı artı 
değere önem veriyordu. Bu oranı kamyonda elde etmek mümkün değildi. Motoru, 
aksı dışarıdan geldikten sonra kamyonda kabin dışında fazla bir şey kalmıyordu 
zaten. Bir de tabii Türkiye’nin otobüse çok ihtiyacı vardı. Türkiye’de demiryolu çok 
geri kalmıştı. Havaalanları da henüz yoktu ve otobüs ihtiyacı ön plana çıkmıştı. 
Zannediyorum tüm bu nedenlerle kamyon yerine otobüs üretimine dönüldü.

VELİ ERGİN İMRE - AHMET VELİ MENGER HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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Efsane
otobüs

yollarda

O tomarsan’ın Davutpaşa’daki 
fabrikasında kurulum çalışmaları 
devam ederken, Daimler-Benz 

tarafından Proje Müdürü olarak Karle Egon 
Henle ve üretilecek otobüsü geliştirmesi 
için Johann Mayr adlı bir yüksek mühendis 
görevlendirilmişti. Mayr, Almanya’da üretilen 
O 302 modelini Türkiye’ye uyarlamak 
için önce şehir şehir Anadolu’yu gezmiş, 
ülkenin iklimini, yollarını, ihtiyaçlarını 
yerinde tespit ederek otobüste önemli 
değişiklikler yapmıştı. Örneğin, Türkiye 
genel olarak güneşli bir ülke olduğundan, 
orijinal O 302’nin tavana doğru uzanan 
geniş bombeli camları küçültülerek düz 
hale getirilmişti. Havalı süspansiyon yerine 
bozuk yol koşullarına daha uygun olan 
makaslı sistem kullanılmıştı. Ayrıca üretimi 

Otomarsan’ın Davutpaşa’daki fabrikasında üretilen 
ilk otobüs, Genel Müdür Tahsin Önalp’ın ifadesiyle 
“dünyanın en modern otobüs tipleri arasında müstesna 
bir yere sahip olan” Mercedes-Benz O 302 idi. 1968’den 
1984’e kadar 14.430 adet üretilerek Otomarsan’ı 
başarıdan başarıya koşturan bu efsanevi model, aynı 
zamanda Türkiye’de ulaşım sektörünün gelişmesine ve 
otobüs işletmeciliğinin ilerlemesine de büyük katkıda 
bulundu. 

1968

kolaylaştıracak şekilde daha düz hatlar 
tercih edilerek, otobüste sadeleştirmelere 
gidilmişti. Gerek maliyeti düşürmeye, gerek 
üretimi kolaylaştırmaya, gerekse otobüsün 
ülke şartlarına daha iyi uyum göstermesine 
yönelik olarak yapılan bu değişiklikler 
nedeniyle, tümüyle Türkiye’ye özgü bir 
O 302 modeli ortaya çıkmıştı.

Biz zoru severiz!
Şirketin Almanya’dan gönderilen ilk 
çekirdek kadrosunda Şef Konstrüktör 
Johann Mayr dışında Planlama Müdürü 
Werner Denzinger, Satın Alma Müdürü 
Roland Kurz ve çalışanları yetiştirmek 
üzere her bölümde bir Alman ustabaşı 
bulunuyordu. Karle Egon Henle ise Daimler-
Benz’in daimi Türkiye delegesi olarak 

Türkiye yollarının gülen yüzü
Otomarsan’ın ilk ürettiği ve otobüsçülerin 
“gülen yüzlü otobüs” olarak tanımladıkları 
O 302, Türkiye’yi ilk kez modern otobüs 
kavramıyla tanıştırdı. Yolcusunu da 
işletmecisini de memnun eden O 302, 
uzun yıllar otobüs pazarının mutlak 
hâkimi oldu.
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atanmıştı. Tahsin Önalp’a göre bu kişiler, 
İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’da 
büyük tahribata uğramış fabrikaları yeniden 
ayağa kaldıran ve Mannheim Otobüs 
Fabrikası’nın direkleri konumunda olan 
insanlardı. Bu nedenle Otomarsan’a da çok 
yararlı olmuşlar ve kuruluş aşamasında 
canla başla çalışmışlardı.

Fabrikadaki üretim olanakları başlangıçta 
son derece kısıtlıydı. Almanya’dan çok az 
donanım gelmişti. Boru bükme, saca şekil 
verme gibi işlemlerin çoğu insan gücüyle 
yapılıyordu. Bu nedenle de presle birkaç 
dakikada yapılabilecek bir işi elle yapmak 
4-5 saat alabiliyordu. Otobüsün ön paneli 
en zor kısmıydı. Tavan sacları ve arkadaki 
kavisli kısımlar da problemli noktalardı. 
Bombeli formlar tahta tokmaklarla 
şekillendiriliyordu. Yurtdışından hiç kalıp 
getirilmemiş, tüm kalıplar Türkiye’de, 
çoğu da fabrikanın kendi bünyesinde imal 
edilmişti.

O dönemde çalışma şartları zordu. 
Fabrikanın içi yazın çok sıcak, kışın buz 
gibi oluyordu. Yetişmiş işçi ve mühendis 
bulmak başlı başına bir meseleydi. İlk 
çalışanların çoğu, sanat enstitüsü mezunları 
ve mühendislik okuyan gençlerdi. İşçiler 

“Yurdumuzda halen kurulmasına 
müsaade edilen ve bir müddetten 
beri de faaliyette bulunan 
otobüs fabrikalarının bir 
kısmı, kapasitelerinin altında 
çalıştırılmalarına rağmen, yakın 
bir gelecekte yurdumuzun 
modern otobüse olan ihtiyacını 
karşılayabilmekte sıkıntı 
çekeceklerdir. Çünkü, hızla 
kalkınan yurdumuzun, modern 
karayolu ulaştırma vasıtalarına 
olan ihtiyacı, tahminlerimizin 
üzerinde artacaktır.”  
Dr. Hasan Tahsin Önalp’ın fabrika  
açılışında yaptığı konuşmadan

sanayiden, başka imalathanelerden 
ve tersanelerden toplanmıştı. Otobüs 
konusunda deneyimsiz oldukları halde, 
Alman ustaların gözetiminde çok hızlı 
öğreniyorlardı. Aralarında çok yetenekli 
ustalar da vardı. Kimi Allah vergisi 
yeteneğiyle, kimi de çalışkanlığıyla, ilkel 
denebilecek araçlar kullanarak tamamen 
el emeğiyle en zor işlerin altından kalkmayı 
biliyorlardı. İlkokul mezunu ustaların yaptığı 

kalıplar, Almanya’dan gelen kalıp ustasını 
hayran bırakmıştı. Alman uzman, “Burada 
dünyanın en iyileri arasında olacak bir 
model ve kalıp ekibiniz var. Bana ihtiyacınız 
yok,” deyip ülkesine dönmüştü.

Fabrikada üretilen ilk otobüs, Mayıs 
1968’de banttan çıktı. Kırmızı-krem renkli 
aracın, ilk olmasından kaynaklanan bazı 
kusurları vardı. Yine de, açılış nedeniyle 
Türkiye’ye gelen Daimler-Benz yöneticilerini 
karşılamak üzere Yeşilköy Havalimanı’na bu 
araç gönderildi. Fabrika’da 8 Haziran 1968 
günü yapılan açılışta ise banttan ikinci 
çıkan mavi-bej renkli otobüs kullanıldı. 
Otobüslerin açılışa yetiştirilmesi için iki gün 
boyunca herkes sabahlamıştı. İlk otobüs, 
bir gelin gibi süslenmiş olarak kapıdan 
çıkarılırken, fabrikada bayram havası 
esiyordu. Türk yapımı ilk Mercedes-Benz 
otobüs, aylardır büyük zorluklarla, özveriyle, 
canla başla çalışan ekibin gurur vesilesi 
olarak, artık yola çıkmaya hazırdı. 

Bir efsane
Mercedes-Benz Türk’ün en eski 
bayilerinden Has Otomotiv Başkanı Latif 
Karaali, Türkiye’de o güne kadar insanların 
bindiği otobüslerden sonra 1968 yılında 
yola çıkan O 302 modelini, “otobüsçülük 
tarihinin en önemli otobüsü” olarak 
değerlendiriyor. 1968 yılının Aralık ayında 

1Aralık 1967 tarihinde Otomarsan’da İmalat Müdürü olarak işe başladım. O 
zamanlar Teknik Direktörlük yok. Tahsin (Önalp) Bey Genel Müdür. Haftada 

3 otobüs üretilecek şekilde planlama yapılmış. Yani günde yaklaşık 1 otobüs 
üretilecek. Buralardan gelip büyümemiz kolay olmadı. Korkunç zorluklar yaşadık. 
Deneyimimiz yoktu, ama iyi mühendislerimiz, Alman ustalarımız vardı. Çoğu şeyi 
kendi başımıza öğrendik. Doğru dürüst boru bükmeyi bilmiyorduk, gittik Bursa’da 
borulara kum doldurarak nasıl büküldüğünü öğrendik. Otobüsün ön göğsünün 
kalıbını tahtadan yapmıştık. Çökertilecek yerleri önce ısıtıyor ve daha sonra tahta 
takozlarla şekil veriyorduk. Sonra aralditi keşfettik; İsviçreli bir şirketin kimyasalı. 
Yaklaşık 3 saatte yapılan ön göğüs, birkaç dakikaya indi.

BEDİRHAN ÇELİK - MERCEDES-BENZ TÜRK EMEKLİ GENEL KOORDİNATÖR
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Başbakan Demirel Otomarsan’da
Otomarsan’ın ağırladığı ilk devlet 
adamı, Tahsin Önalp’ın Karayolları 
Genel Müdürlüğü döneminden tanıdığı 
Başbakan Süleyman Demirel oldu. 
Önalp’ın daveti üzerine Başbakan 28 
Mart 1968 günü fabrikaya geldiğinde, 
birinci otobüs henüz bantta üretimdeydi.
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pazara sunulan O 302, gerçekten de o gün 
için devrim sayılabilecek özelliklere sahipti. 
Gazetelerde çıkan haberlerde otobüste 
“uçak tipi” koltuklar bulunduğu yazılıyor, 
Türk-Alman işbirliğinin bir eseri olan 
Mercedes-Benz O 302 otobüslerinin bir 
kalite, konfor ve emniyet sembolü olduğu 
belirtiliyordu. Gerçekten de otobüsün 
sunduğu konfor, pazardaki diğer araçlara 
göre benzersizdi. Kısa zamanda o kadar 
tutulmuştu ki, yolcular otobüsün O 302 
olup olmadığını sorduktan sonra bilet 
almaya başlamışlardı.

İşletmeci tarafında ise Otomarsan, daha 
ilk yıldan dayanıklılığı ve ekonomisi ile 
yatırım dostu olduğunu kanıtlamıştı. 
Hava soğutmalı motora sahip olan diğer 
otobüsler uzun yoldan sonra 4-5 saat 
beklemek zorunda kalırken, O 302 kontak 
kapatmadan Anadolu’yu bir uçtan diğerine 
gidip gelebiliyordu. Kırılan kilometre 
rekorları gazetelere konu oluyordu. Ayrıca 
pazarda 43 koltuğa sahip tek otobüs 
Mercedes-Benz’di. Fazladan 5 koltuk 
işletmeciye önemli kazanç sağlıyor, bu 
nedenle de, Tahsin Önalp’ın ifadesiyle, 
“peynir ekmek gibi” otobüs satılıyordu. 
O 302, sunduğu konfor, dayanıklılık ve o 
günün standartlarını çok aşan kalitesiyle 
kısa zamanda müşterilerin gözünde altın 
değerinde bir ürün olmuş, hatta getirdiği 
kazanç nedeniyle piyasada “Reşat Altını” 
adıyla anılmaya başlamıştı.

Pazarın tek hâkimi Mercedes-Benz
Piyasadan büyük talep görmesine karşın 
ilk yıl fabrikada sadece 73 otobüs 
üretilebilmişti. Çünkü fiziki şartların 
yetersizliği kadar, mevzuat zorlukları ve 
döviz yokluğu nedeniyle yurtdışından 
malzeme temininde de ciddi sıkıntılar 
vardı. Buna rağmen Otomarsan çalışanları, 
kimi zaman ihtiyaç duydukları donanım ve 
teçhizatı kendi imkânlarıyla geliştirerek, 
kimi zaman da sorunlara pratik çözümler 

“Babamın bize vasiyetidir. 
‘Yıldız’dan başka bir araca 
yatırım yapmayacaksınız. 
Pahalı olabilir, paranız yetmezse 
borçlanın. O da yetmezse ikinci 
el alın ama Mercedes alın,’ 
demiştir.”  
LATİF KARAALİ 

Davutpaşa Fabrikası’nın ilk açılışını yapacağız. Bir tane otobüs yapmıştık. Allaha 
şükür bir tane daha yaptık. Çünkü yerli yapılan kablo demeti çalışmıyordu. 

O gece sabaha kadar çalıştık. Alman ustalar bile fiilen çalıştı. Tıraş takımlarımı 
fabrikaya getirttim. O gece fabrikada kaldım. Sonunda otobüsü yetiştirdik. Almanları 
almaya havaalanına gittik. Dönüşte otobüste Ahmet Veli Menger ve Kadir Has 
önümüzde oturuyorlar. Arkalarında da Johann Mayr ve ben. Kadir Bey, “Ne güzel 
şeyler yaptık,” dedi. Ahmet Veli Menger de, “Arkadaki iki gence şükret. Biz ne 
yaptık? Her şeyi onlar yaptı,” dedi. Bunu hiç unutmam. Çok güzel bir şey. Mayr’a 
bunu söyledim. Hep birlikte güldük.

1 numaralı otobüs, havaalanına giden otobüstü. Bazı eksikleri vardı. 2 numaralı 
otobüs ise güzel olan. Fabrikadaki açılışta o kullanılmıştı. Kim 1 numarayı, kim 
2 numarayı alacak diye ortaklar arasında bir konu oldu. Kadir Bey, “Asla tek 
numaraları almam,” deyince, yıllarca çift numaralar Kadir Has’a, tek numaralar 
Mengerler’e gitti.

BEDİRHAN ÇELİK - MERCEDES-BENZ TÜRK EMEKLİ GENEL KOORDİNATÖR
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O tomarsan’ın ürettiği O 302 sektörde efsane olarak bilinir... Ve hâlâ efsanedir. 
302’den evvel kamyondan bozma otobüsler yapılırdı. Yapılırdı ama nasıl 

ısıtılacak? Isıtsın diye egzozu aracın içinden geçirirlerdi. Bazen içeri duman girerdi. 
O zamanlar insanların ayağına giydiği lastik ayakkabılar erirdi. Bazen otobüsün 
içinde soba yakılırdı. Böyle bir ortamda Otomarsan fevkalade iyi bir otobüs yaptı. 
Çok iyi bir motoru olan O 302 hiç durmadan Anadolu’nun bir ucundan öbürüne 
gidip gelebiliyordu. Mercedes bu otobüsle pazarı aldı götürdü... Otobüsçünün 
sermaye yaptığı, büyük kazanç sağladığı, efsane olarak gördüğü araç O 302’dir. 
Biz ona “gülen yüz” diyoruz. Türk 302’sine baktığınız zaman, farıyla, camıyla 
tebessüm eden bir otobüs görürsünüz. O kadar sevildi ki, hamal bile el arabasına 
302 ve yıldız koymuştur. Kuyumcularda yıldız yüzüğü satılırdı. Otobüsçüler, milli 
piyango bileti alırken sonu 302 ile biten bilet ararlardı. Mercedes çalışanları da 
seyahate gittiklerinde 302 numaralı odada kalmak isterlerdi. O 302, ciddi bir kültür 
yaratmıştır. 

LATİF KARAALİ - HAS OTOMOTİV YÖNETİM KURULU BAŞKANI

üreterek imalatın devam etmesini 
sağlıyorlardı. Beklentilerin üzerine çıkan 
talep nedeniyle daha ilk yılında Davutpaşa 
Fabrikası’nda kapasite artışı zorunlu hale 
gelmişti.

Tesisin kuruluş kapasitesi tek vardiyada 
günde yaklaşık 1 araçtı. Fabrika 17.500 
metrekare üzerine kurulmuştu; bunun 
8.600 metrekaresi kapalı alandan 
oluşuyordu. Başlangıç kadrosunda 6 
mühendis, 12 konstrüktör ve teknisyen, 
40 memur ve 235 işçi olmak üzere 293 
kişi görev almıştı. Bir otobüs üretmek 
için 1.200 saat işçilik ve 18.000 parça 
malzemeye ihtiyaç duyuluyordu. Açılıştan 
kısa bir süre sonra çift vardiyaya geçilerek 
yıllık üretim kapasitesi yükseltildi. Ardından 
fabrikada bazı ek geliştirmeler yapılarak 
1972 yılında 1.000 adetlik üretim rakamına 
erişildi. 

Türkiye’de otobüs taşımacılığında yeni 
bir devrin kapılarını açan O 302, otobüs 
pazarının en genç üyesi olmasına rağmen 
satış başarılarıyla sektördeki konumunu 
hızla yükseltti. Efsane otobüs, yüzde 
93’lere ulaşan payıyla, üretimde kaldığı 
17 yıl boyunca pazarın tek ve mutlak 
hâkimi oldu. Bu başarı, aynı zamanda 
Otomarsan’ı Türkiye’nin en önemli sanayi 
kuruluşlarından biri haline getirdi.

Çalışkan otobüs (solda)
Otomarsan, 1,5 yılda 500.000 kilometre yol yapan bir otobüs sahibini 
özel hediyelerle ödüllendirmişti. Bir otobüsün bu sürede bu kadar yol 
gidebilmesi için her gün yaklaşık 1.000 kilometre yapması gerekiyordu. 
(Milliyet, 27 Aralık 1970)

Alman heyetinden Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a ziyaret (üstte)
1970 yılında Türkiye’ye gelen Daimler Başkanı Joachim Zahn, eşliğindeki 
heyetle birlikte 12 Mayıs günü Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ı makamında 
ziyaret etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Sunay da Stuttgart’taki Daimler 
merkezine bir iadei ziyarette bulundu. Bu ziyaretinde Cumhurbaşkanı, 
özellikle Unimog kamyonlarla da yakından ilgilendi. 

Tarihi bir belge
İlk otobüse ait fatura ve tescil belgesi.
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“O 302, otobüsçülük tarihinin en önemli otobüsü... 
Otobüsçüler O 302’yi unutmaz... Unutamaz... Efsane... 
‘Gözümüzü O 302 ile açtık... Alırken, çalıştırırken, 
satarken de çok kazandırdı,’ der otobüsçü... O 302 
otobüsleri 17 yıl boyunca üretimde kaldı Türkiye’de. 
Otobüsçülüğün gelişmesine büyük katkıda bulundu. 
Otobüsçüyü... Şoförü... Yolcuyu... Ve özellikle de 
üreticisini memnun etti.”

LATİF KARAALİ 
En İyisi ya da Hiç adlı kitabından
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İlk ihracat
Mısır’a

O tomarsan’ın kuruluş ve ayağa kalkış 
dönemi olan 1960’lı ve 1970’li 
yıllarda Türkiye, ihracat açısından 

büyük bir kısırdöngünün içindeydi. Planlı 
kalkınma dönemi olan 1960’larda devletin 
ana politikası, ihracatı özendirmekten 
ziyade ithal ikamesi yoluyla yerli sanayiyi 
kalkındırmak ve onu yüksek gümrük 
duvarlarıyla dış rekabetten korumaktı. Bu 
nedenle o yıllarda kurulan sanayinin ana 
hedefi ihracat değil, tamamen iç pazara 
yönelik üretim yapmaktı. 1970’li yıllarda 
ise sanayi sektörü devlet tarafından çeşitli 
şekillerde ihracat yapmaya özendirilse 
de bu çabalar yeterli olmamış, bu 
dönemde, sabit kur politikasının yanı 
sıra yaşanan petrol krizi ve ABD’nin 

Başından itibaren otobüslerini ihraç etmeyi öncelikli 
bir hedef olarak gören Otomarsan, ilk yurtdışı satışını 
1970 yılında Mısır’a gerçekleştirdi. Bu satışın ardından, 
sonraki dönemlerde şirketin en önemli pazarlarından 
biri haline gelecek olan Irak’a iki otobüs ihraç edildi. 
Otomarsan’ın bu girişimlerinde karşılaştığı en temel 
zorluk, müşterileri otobüslerin gerçekten Türkiye’de 
yapıldığına ikna etmek olmuştu. Çünkü Otomarsan, 
yurtdışına açılan ilk Türk otomotiv firmasıydı.

Türkiye’ye uyguladığı ambargo nedeniyle 
ihracat tam tersine daralmıştı. Dolayısıyla 
ödemeler dengesindeki açık büyümüş ve 
döviz darboğazı nedeniyle üretim durma 
noktasına gelmişti.

Otomarsan için ise ihracat bir tercihten 
çok zorunluluktu. Çünkü, hükümetin 
kuruluş izni verirken öne sürdüğü şartlar 
arasında, şirketin dördüncü yıldan itibaren 
ihracat yapması koşulu da yer alıyordu. 
Ayrıca şirket, parça ithalatını garanti 
altına alabilmek için kendi dövizini bulmak 
zorundaydı. Tahsin Önalp, ikinci bir pazar 
olarak Ortadoğu ülkelerine otobüs satışı 
yapmayı şirketin geleceği açısından bir 
güvence olarak görüyordu. Bu nedenle 

1970
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kuruluşu izleyen ilk yıllarda ihracat için 
yoğun girişimlere başlanmış ve bu konuya 
ciddi emek harcanmıştı.

Hayal mi, gerçek mi?
1970’li yıllarda Türkiye’nin ihracatı 
neredeyse tamamen tarım ve madencilik 
ürünlerine dayanırken, dış ülkelere otobüs 
satmak düşünülecek bir şey değildi. 
1972 yılında Tahsin Önalp, otomotiv 
yan sanayicileri ile yaptığı bir toplantıda, 
“Bizim hedefimiz ihracattır!” dediğinde, 
oradaki kişilerin çoğu sadece tebessüm 
etmekle yetinmişti. Çünkü, Türkiye’deki bir 
sanayicinin, gümrük duvarlarıyla korunan 
bir ortamda ve iç piyasada yüksek talep 
varken ihracata yönelmesi, birçok kişi için 
ancak bir “heves” olabilirdi.

Oysa, bu konuda ilk adımlar çoktan 
atılmıştı bile. Otomarsan’ın ihracat hikâyesi 
1970 yılında Mısır’a yapılan bir ve 1971 
yılında Irak’a yapılan iki otobüs satışıyla 
başladı. Bu, aynı zamanda Türk otomotiv 
endüstrisinin yurtdışına ilk açılışıydı. Tahsin 
Önalp’e göre, Bağdat Fuarı’nda sergilenen 
araçların Türkiye’de yapıldığına ikna etmek 
için hakikaten ciddi bir uğraş vermek 
gerekmiş, Iraklı yetkililer Otomarsan 
Fabrikası’nı görmek için İstanbul’a davet 
edilmişti. Bedirhan Çelik, iki otobüsün 
satışını gerçekleştirebilmek için 45 gün 
Bağdat’ta ter dökmek zorunda kalmıştı. 

Yüksek potansiyele sahip, fakat gelişmemiş 
Ortadoğu pazarlarına satış yapmak hem 
lojistik, hem de işleyiş bakımından zorluklar 
içeriyordu. Bağdat, Kahire ve Şam gibi 
şehirlerde düzenlenen fuarlara araç götürüp 
getirmek başlı başına bir maceraydı. 
Çöl sıcağında araçla binlerce kilometre 
gidip gelmek bir yana, sınır geçişleri 
ve gümrükler her zaman beklenmedik 
sorunlara gebeydi. Ortadoğu’da sıkça 
yaşanan siyasi krizlerde sınırların kapanıp 
araçların içeride mahsur kaldığı çok 
oluyordu. Ayrıca bu ülkelerde işlerin düzgün 
yürümesi yetkililerin insafına kalmıştı. 
Tüm bu zorlukların üstesinden gelmek ise 
bir deneyim ve yaratıcılık işiydi. Araçları 
götürüp getiren ekiplerin maharetiyle her 
zaman bir çare bulunuyor, akla gelmeyecek 
yöntemlerle sorun çözülüyordu. 1980 
yılında İran-Irak Savaşı patlak verdiğinde 
Irak’ta iş yapan herkes ilk uçakla dönerken, 
tek kalan Otomarsan olmuştu.

Müşteriye hizmet için yılda 40.000 km
Kimi zaman tek bir araç satmak için 
göze alınan tüm zorluklar, daha kimsenin 
otomotiv ihracatından söz etmediği 
günlerde Otomarsan’ı bu konuda Türkiye’nin 
en başarılı şirketi haline getirmişti. 
Gazetelerde boy boy çıkan ihracat haberleri, 
Otomarsan için birer gurur kaynağıydı. 
Mayıs 1979’da gazetelerde yayımlanan 
bir ilan, şirketin 1001’inci dış satımı 
gerçekleştirdiğini duyuruyordu. Mısır 
ve Irak’la başlayan satışlar halka halka 
genişlemiş ve artık Suriye, Ürdün, Suudi 
Arabistan, Lübnan, Pakistan ve Tunus’u 

da içine alan geniş bir bölgeye yayılmıştı. 
Şirket, üretiminin yüzde 20’sini  yurtdışına 
satıyor ve Türkiye’nin tüm sanayi ürünleri 
ihracatının yüzde 10’unu tek başına 
gerçekleştiriyordu.

Yurtdışı pazarlama çalışmaları artık Bağdat 
ve Kahire’de kurulan iki bölge bürosu 
aracılığıyla yürütülüyordu. Ayrıca satış 
sonrası hizmetler için eğitilmiş özel bir 
kadro Irak, Suriye, Ürdün ve Mısır’daki 
müşterileri bir program çerçevesinde 
özel donanımlı seyyar tamir araçlarıyla 
ziyaret ederek, satılan araçların düzenli 
bakım ve kontrollerini yapıyordu. Her türlü 
mekanik ve elektrik problemini çözebilecek 
kapasitede olan Otomarsan teknik ekipleri, 
yılda ortalama 40.000 kilometre yol kat 
ediyordu.

İhtiyaç duyulan yedek parçaların istenilen 
zamanda istenilen yerde olmasına da büyük 
özen gösteriliyordu. Dileyen müşterilerin 
teknik personeline, kendi ülkelerinde ya 
da İstanbul’da özel eğitimler düzenlenerek 
satış sonrası destek sağlanıyordu. Yani, 
Türkiye’de olduğu gibi yurtdışında da 
Otomarsan’ın müşterileriyle ilişkisi satışla 
bitmiyor, bilakis satışla başlıyor ve sonra 
devam ediyordu. Otomarsan farkını 
ortaya çıkaran ve şirketin dış pazarlardaki 
başarısına büyük katkıda bulunan bu 
anlayış, ünlü bir deyişe farklı bir yorum 
katıyordu:

Müşteri, dünyanın başka yerlerinde de 
velinimetimizdir!

1968 yılında üretime başladık, yurtdışına ilk otobüsümüzü maceralı bir şekilde 
Mısır’a gönderdik. Sonra Irak’ta, Bağdat Fuarı’na katılalım dedik. Otobüsleri 

benim götürmeme karar verildi. O zamanlar Pazarlama Direktörlüğü yok. Ben 
otobüsü iyi biliyorum. Güney bölgelerinde büyüdüğüm için de Arapçayı biraz 
anlıyorum. Sonunda Bağdat’ta fuar alanına vardık. Otobüsü yerleştirdik. Fakat elçilik 
görevlileriyle biraz ters düştük. Çünkü Irak, Türkiye için belli bir kota ayırmış. Bizim 
iki otobüs bütün kotayı dolduruyor. Büyükelçi, “Daha dün patatesçiler, soğancılar 
geldi,” diyor. “Beyefendi,” dedim, “Bu otobüs. Patates soğan değil!”

O gün için Türkiye ile irtibat kurmak neredeyse imkânsız. Baas rejimi bütün yazış-
maları okuduğundan, bir mektup iki haftadan evvel gitmiyor. Sonunda belki 15 son 
model Mercedes otomobille bir heyet geldi. Başlarındaki general otobüse bindi, 
“Bunun üzerinde Mercedes yıldızı var,” dedi. O zamanlar Arap ülkelerine Alman malı 
girmiyor. Adam, “Mercedes yıldızı yerine cami falan koysunlar,” diyor. Dinledim. Ter-
cümanımız var. “Söylediğiniz doğru olabilir ama yıldız bir kalite sembolüdür. Nitekim 
bütün otomobillerinizin üstünde de yıldız var,” dedim. Adam güldü. Neticede Irak’a 
girdik. Ana ihracat pazarımız oldu. O günden sonra da 5.000’den fazla otobüs sattık.

BEDİRHAN ÇELİK - MERCEDES-BENZ TÜRK EMEKLİ GENEL KOORDİNATÖR

“En başta kendimize bir 
prensip koyduk. Biz öyle 
ihracat yapacağız ki, dışarıdan 
getirdiğimiz her parçanın 
dövizinin en az iki mislini 
kendimiz karşılayacağız. Bu 
dediğimizi de fazlasıyla yaptık. 
Hiçbir zaman devlete yük 
olmadık.”  
BEDİRHAN ÇELİK

Ben Otomarsan zamanında, Yedek Parça İhracat Bölümü’ne girdim ve bu 
bölümde 4-5 yıl çalıştım. İlk zamanlarımda Irak’a çok seyahat ettim. Sonra 

Mısır ve az sayıda da olsa Suriye. Daha önce hiç böyle bir ülkeye gitmemiştim. 
Yeri geliyor otellerde yer olmadığından Bağdat ofisimizin müdürünün evinde 
kalıyorduk. Doğru düzgün otel yoktu. İlk gittiğim gecenin sabahı sokağa çıktığımda 
O 302 Otomarsan yazan, askeri hâki rengi çizgileri olan bir Savunma Bakanlığı 
otobüsü gördüm. Bir anda kendimi Türkiye’de buldum. Bugün belki bu söylediğim 
aynı hissi yaratmayabilir, ama o zaman bu çok gurur verici bir durumdu. 5-6 sene 
boyunca Irak’a 4 bin tane otobüs satıldı. Hep efsane olarak anlatılır. İlk ihracat 
Mısır’a yapılmış, sonra Irak’la devam etmiş. İhracat hamlesi, Otomarsan’ın Almanlar 
gözündeki değerini artırması, gözlerine ve radarlarına girmesi bakımından çok 
önemliydi.

EŞREF BİRYILDIZ - MERCEDES-BENZ TÜRK ESKİ PAZARLAMA VE SATIŞ DİREKTÖRÜ

19
70

Irak heyeti Otomarsan’da (solda)
Otomarsan, 1970’li yıllarda ihracat yapılan 
ülkelerden gelen çok sayıda heyeti misafir etti. 
Ziyaretçilerin hepsi de gördüklerinden memnun 
bir şekilde ülkelerine dönerek uzun yıllar 
Otomarsan’ın müşterisi oldular.

Çölde bile kesintisiz hizmet (üstte)
Ortadoğu ülkelerine satılan otobüslerin bakım ve 
onarımları gezici servislerle sağlanıyordu. Ekipler 
hacca giden otobüslere de hizmet veriyordu.



27         

Otomarsan Genel Müdürü Dr. Hasan Tahsin Önalp, 
6 Temmuz 1973 tarihinde Türkiye ile Almanya 
arasındaki işbirliğinin gelişmesine verdiği katkılardan 
ötürü Alman Devlet Nişanı ile onurlandırıldı. O güne 
kadar pek az Türk vatandaşına verilmiş olan bu ödül, 
Önalp’ın başarılı çalışmaları kadar, Otomarsan’daki 
Türk-Alman ortaklığının iki ülke ilişkileri açısından 
önemine de işaret ediyordu.

Bir Türk mühendisine
Almanya’dan

liyakat nişanı

O tomarsan’ın Kurucu Genel Müdürü 
Tahsin Önalp, Atatürk’ün “Sizi birer 
kıvılcım olarak gönderiyorum; alevler 

olarak geri dönmelisiniz!” mesajıyla 
yurtdışına okumaya gönderdiği gençlerden 
biriydi. Almanya’da Makine Yüksek 
Mühendisliği öğrenimi gördükten ve Zürih 
Teknik Üniversitesi’nden doktorasını 
aldıktan sonra yurda dönmüş, 1961-1965 
yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü 
görevini yürütmüştü. 1967 yılında Mengerler 
Grubu yöneticilerinden Fuat Kazak’ın 
davetiyle Otomarsan’a katılan Tahsin Önalp, 
hem derin mühendislik bilgisi hem de kişiliği 
ve yönetim tarzıyla Otomarsan ruhunun 
oluşmasına çok önemli etki yapmıştı. Doğru 
bildiği yolda tavizsiz bir tutum sergileyen 
Önalp, hissedarların bile, “Bizim değil, 
Otomarsan’ın adamı” dedikleri bir isimdi.

Planlı, titiz ve disiplinli yaklaşımıyla 
Alman; çalışanları ile sıcak ilişki kurabilme 
özelliğiyle de Türk tarzını bir araya getiren 
bu yönetim tarzının sonraki dönemlerde 
Bedirhan Çelik, Haluk Gönençer ve Çetin 
Atsür gibi isimlerce de benimsenmiş 
olması, hiç kuşkusuz Mercedes-Benz 
Türk’ün 50 yıllık başarısındaki önemli 
unsurlardan biriydi.

İki farklı kültürden bir başarı hikâyesi 
sentezlemeyi başaran Mercedes-Benz 
Türk, 1995 yılında Genel Koordinatör 
Bedirhan Çelik’in de Alman Devlet 
Nişanı ile ödüllendirilmesiyle, bu onuru 
ikinci kez yaşadı. Bedirhan Çelik için, 
Türk-Alman ilişkilerine yapıcı katkıları 
nedeniyle 18 Ekim 1995 tarihinde Alman 
Büyükelçiliği’nde bir tören düzenlendi. 

Ben geldiğimde 1979 yılıydı. 
Otomarsan 12 yıllık bir şirketti. 

Daha o zamandan hem Alman 
kültürünün titizliğini, süreçlere 
verdiği önemi, disiplin ve işe 
saygısını, hem de Türk kültürünün 
adanmışlığını, heyecanını ve 
esnekliğini şirkette görmek 
mümkündü. Biliyorsunuz bir kurum 
kültürü yaratırken, rol model olmak 
önemlidir. Bizim de bir şansımız 
vardı. Otomarsan’ın ilk Genel 
Müdürü Tahsin Önalp, Atatürk’ün 
Avrupa’ya gönderdiği üniversite 
öğrencilerinden biriydi. Tahsin Bey, 
işçilerin severek çalışması için bir 
rol model olmuştur. O yüzden de 
“Tahsin Baba” diye anılır. İşçinin 
“Tahsin Baba”sı hâlâ anlatılır.

SALİH ERTÖR - MERCEDES-BENZ TÜRK 

EMEKLİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ

1973
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Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu kapsamında 
Türkiye’de faaliyet gösteren Alman menşeli şirketler 
arasında Otomarsan, 1976 yılı itibariyle yabancı 
sermaye tutarı ve toplam sermaye açısından ilk 
sırada yer alıyordu. Otomarsan’ın bu konuda sahip 
olduğu ayrıcalıklı konum, Alman ortağı Daimler’in 
Türkiye’deki geleceğe yönelik planları hakkında da 
ipuçları veriyordu.  

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde kapalı 
ve içe dönük bir büyüme modeli 
izleyen Türkiye, 1950 yılından sonra 

çok daha liberal bir çizgiye geçmesine 
rağmen yabancı sermayeyi ülkeye 
getirmekte fazla başarılı olamamıştı. Bu 
nedenle 1954 yılında “Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanunu” kabul edildi. Kanun, 
yabancı yatırımcılara diledikleri alanda 
çalışma özgürlüğü tanıyor ve oldukça 
esnek hükümler içeriyordu. Fakat pratikte 
Türkiye’ye yatırım yapmak için gelen 
başvurular çoğunlukla uzun ve karmaşık 
onay süreçleri ile karşılaştılar. Bu nedenle 
yabancı sermaye, Türkiye’nin dünya 
ekonomisi ile entegrasyonunda bir dönüm 

noktası olan 1980 yılına kadar Türkiye’de 
aradığı zemini bulamadı. 

Kuruluşu 9 yıl sürmüş olan Otomarsan 
da, doğrudan bu zorlukların içine doğdu. 
Onu dünyaya getiren motivasyon unsuru 
teşvikler, destekler, ayrıcalıklar değil, 
ortaklarının inancı ve ısrarlı çabası olmuştu. 
Kuruluşundan itibaren yaşadığı zorluklar, 
onun şirket kültürünün oluşmasına da 
dolaylı olarak yansımıştı. Otomarsan, işini 
tutkuyla yapan, zorluklardan yılmayan, 
“mümkün değil” ya da “olmaz” ifadelerinin 
kapısından giremediği, tuttuğunu koparan 
ve hayata sımsıkı bağlı bir şirketti. 
Eşref Biryıldız’ın ifadesiyle, “elindekinin 

Türkiye’deki
yabancı sermayeli en büyük firma:

Otomarsan

kıymetini bilip, onu en iyi şekilde yapmak” 
isteyenlerin çalıştığı bir yerdi.

Zor şartlarda zoru başarmak
Otomarsan kurulduğunda, Türkiye’de 
planlı ve hızlı kalkınmayı hedefleyen bir 
ekonomi anlayışı yürürlükteydi. Yerli 
sanayi korunuyor ve o güne kadar ithalat 
yoluyla temin edilen ürünlerin artık ülke 
içerisinde üretilmesi hedefleniyordu. Bu 
dönemde genel olarak yüksek büyüme 
sağlandıysa da, 1960’ların sonuna doğru 
popülist uygulamalar nedeniyle mali durum 
giderek bozuldu. 1973 yılında petrol 
krizinin patlak vermesi ise ekonomiyi bir 
çıkmaza sürükledi. Petrol fiyatlarının Arap 

1976
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ülkeleri tarafından 2,5 dolardan 11,6 dolara 
çıkarılması Türkiye’nin tüm ödemeler 
dengesini alt üst ederken, dış ticaret açığı 
katlanarak arttı. 1974 yılında Kıbrıs Barış 
Harekâtı nedeniyle Türkiye’ye uygulanan 
ambargo da krizin şiddetini artırdı. 

1970’li yıllar, siyasi, sosyal ve ekonomik 
açılardan bunalımlı yıllardı. Devletin 
giderek borçlandığı bu döneme damgasını 
vuran döviz darboğazı, sanayi üretimini de 
sekteye uğrattı. Bu dönemde pek çok temel 
tüketim maddesi karaborsaya düştü ve 
kuyruklar oluştu. Ülkedeki sorunlara yokluk 

ve kıtlık da eklendi. Elektrik kesintileri ve 
yaygın işçi hareketleri çarkların durmasına 
neden oldu. 

Üretim yapabilmek için mutlaka ithal 
girdiye ihtiyacı olan otomotiv sektörü, döviz 
yokluğunun had safhaya ulaştığı 1977 
yılında üretimini kısmak zorunda kaldı. Bu 
dönemde otomotiv sektörünün karşı karşıya 
bulunduğu en önemli sorun döviz teminiydi. 
Gerekli girdileri temin etmekte güçlük 
çeken otomotiv firmaları kadar, onlara 
parça temin eden yan sanayi de döviz 
yokluğundan üretim yapamadı. Otomotiv 

üreticilerinin park alanları, yan sanayiden 
parça bekleyen araçlarla doluydu.

Türkiye’nin en büyük otobüs üreticisi 
Otomarsan da benzer zorluklar nedeniyle 
günde 4,5 olan otobüs imalatını 1977 
yılında günde 2,5’e düşürdü. Şirket 
yönetimi, Ağustos 1977’de çalışanlarını 
durum hakkında bilgilendirmek amacıyla 
yayımladığı genelgede, Merkez Bankası’nın 
döviz ödemesi yapamadığı için yeni parça 
temin edilemediğini, bu durumun devam 
etmesi halinde üretimi durdurmaktan 
başka bir yol kalmayacağını duyuruyordu. 
Geriye kalan tek ümit, Almanya’nın kredi 
karşılığında malzeme göndermeyi kabul 
etmesiydi. 

Lastik, akü, boya, jant, bijon anahtarı, 
kontrplak, sac, hatta mazot deposu 
ve o deponun içine konulacak mazot, 
bulunmazlar arasına giren mallardan 
bazılarıydı. Çaresizlikten, otobüsünü 
teslim alabilmek için aküsünü, lastiğini, 

Türkiye’nin özellikle endüstrileşmenin ilk yıllarında yavaş ilerlediği doğrudur. 
Ancak bu koşullar hiçbir zaman, bizim Türkiye pazarının yüksek büyüme 

potansiyeline duymuş olduğumuz güveni etkilemedi. Bu güvenin ne denli doğru 
olduğu, Mercedes-Benz Türk ürünlerinin geçen zaman içinde sadece kendi 
ülkesinde değil, aynı zamanda ihracat alanında da elde etmiş olduğu sevindirici 
başarılardan da görülebilir.

EDZARD REUTER - DAIMLER-BENZ AG ESKİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“Türkiye, şirketimiz için çok 
büyük ve önemli bir pazar. 
Özellikle ticari araç sektöründe 
Avrupa için son derece 
önemli. Rusya ve Ortadoğu’ya 
ulaşabilmemiz için yegâne 
kapımız.”  
DR. KURT LAUK 
Daimler-Benz AG Eski Yönetim Kurulu Üyesi

mazotunu beraberinde getiren müşteriler 
oluyordu. Almanya’ya giden personel, 
dönüşte poşetler içinde parça taşıyordu. Bir 
keresinde, üretime devam edebilmek için, 
yedek parça olarak belediyenin deposunda 
bulunan amortisörler ödünç alınmıştı. Bu 
şartlar altında Otomarsan’da üretimin 
kesintisiz bir şekilde devam etmesi bile 
başlı başına bir mucizeydi.

Hedef hep daha ileri
Özellikle ilk yıllarda, yabancı sermaye 
için cazip bir ortam bulunmamasına ve 
ekonomik şartların olanca zorluğuna 
rağmen Daimler-Benz’in Türkiye’de kalıcı 

olma isteğinin arkasında, hiç şüphesiz uzun 
vadeli bir öngörü yatıyordu. Otomarsan’da 
ilk 10 yılı aşkın bir süre boyunca hiç kâr 
dağıtımı yapılmayarak tüm kazancın 
içeride bırakılması ve şirketin bünyesinin 
güçlendirilmesine öncelik verilmesi de, 
Daimler-Benz ve Türk ortakların uzun vadeli 
plan ve güvenlerini gösteriyordu.

Türkiye pazarı, tüm iniş çıkışlarına rağmen 
kendi içinde dinamik, güçlü ve gelecek vaat 
eden bir pazardı. Ayrıca Türkiye, kaliteli 
ürünlere muhtaç Ortadoğu pazarına kolay 
erişimi ile önemli fırsatlar içeriyordu. Ama 
hepsinin ötesinde Türkiye, yıllar sonra 

Daimler-Benz’in Yönetim Kurulu Başkanı 
Edzard Reuter’in bir konuşmasında belirttiği 
gibi, sınırları Avrupa’dan Çin’e kadar 
uzanan dev bir coğrafyanın kilit ülkesi 
konumundaydı. Reuter, “Biz Türkiye’nin, 
Karadeniz’den Çin sınırına kadar uzanan 
geniş bir bölgede, ekonominin atardamarı 
olmasını diliyoruz. Biz Türkiye’nin, aynı 
zamanda 400 milyon kişilik Karadeniz 
ekonomik kuşağının öncüsü olmasını 
umuyoruz,” diyordu. 

Reuter’in o gün Türkiye’ye biçtiği bu rolün 
ve Daimler’in duyduğu güvenin haklılığı, 
sonraki yıllarda daha da iyi anlaşılacaktı.
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10 yılda 6.024 otobüs
Mercedes-Benz’in güvenli yıldızı 
şimdi Anadolu’da parlıyor. Türk işçi ve 
mühendisinin emeğiyle 10 yılda 6.024 
otobüs ürettik. 

1.287 kişi bir otobüste
Mercedes-Benz’in tekniğini, 
1.287 Türk işçi ve mühendisinin 
bilgi, yetenek ve emeği ile 
otobüslerimize uyguladık. 
Kullandığımız malzemenin yüzde 
78’ini yerli ürettik. 

Otomarsan kalitesinin 
kanıtlandığı milyonluk buluşma
Anadolu’nun zorlu yollarında “hiç kapak 
açmadan” bir milyon kilometre yapan 61 
usta otobüs sahibini küçük altın yıldızlarla 
ödüllendirdik. 

Edirne’den Ağrı eteklerine
Anadolu yollarının kilit noktalarına 
kurulmuş Otomarsan servis istasyonlarında 
özel eğitilmiş, Daimler teknolojisini 
eksiksiz bilen, yetenekli uzman kadrolar 
güler yüzlü bir olgunlukla koştular 
Mercedes-Benz sürücülerinin yardımına.

Kilometrelerce yol... 
Hep beraber!
Otobüslerimizin malzeme ve işçilik yönünden 
kusursuzluğunu 100.000 kilometreye kadar garanti 
altına aldık. Eğitimlerimizle, gezici servislerimizle, 
müşterilerimize sadece otobüs değil, yol boyunca 
yanında olacak bir dost kazandırdık. 

Özetle...
Biz hiçbir zaman şunu aklımızdan çıkarmadık. 
Yurtiçinde ve yurtdışında kazandığımız 
güvene layık olabilmek için hep daha fazla 
çalışmamız gerek.

Kahire, Amman, Şam, 
Bağdat yollarında
Ortadoğu’nun başkentleri Otomarsan’ı 
seçtiler. Bölgenin iklim koşullarına uygun 
üretilmiş 400 Mercedes-Benz otobüsü 
Mısır’da, Ürdün’de, Suriye’de, Irak’ta 
güvenle çalışırken, Türkiye’nin ödemeler 
dengesine 42 milyon Mark katkı sağladık. 

10 yıldır Anadolu’da
parlayan yıldız

19771967 -
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Otomarsan, ilk klimalı otobüsünü 1972 yılında İzmir 
Fuarı’nda teşhir etti. Otobüs çok ilgi çekti. Hatta bir 
firma, otobüsü fuardan sonra hemen almak istedi. Ama 
küçük bir sorun vardı. Mevzuat, ağırlık nedeniyle klimalı 
otobüslerin Türkiye’de yola çıkmasına izin vermiyordu. 
Bu nedenle Otomarsan yıllar boyunca klimalı otobüslerini 
sadece yurtdışına satmak zorunda kaldı. Ne zaman ki 
1980 yılında kanun değişti, Türk yolcular da rahata erdi.

Ünlü gazeteci Hasan Pulur, 1978 
yılındaki bir köşe yazısında, 
Türkiye’deki sanayi kuruluşlarının 

devletin kontrolcü yapısı ve bürokratik 
engeller nedeniyle ne kadar zorlandığını, 
Otomarsan örneğinden yola çıkarak 
anlatıyordu. Pulur’a göre bir turizm şirketi, 
o yaz Türkiye’ye gelen turistlerden çok 
fazla şikâyet almıştı. Özellikle güney 
bölgelerinde yapılan otobüs gezilerinde 
sıcaktan bayılan turistler olmuştu. Bunun 
üzerine turistleri gönderen yabancı şirketler 
resti çekmişlerdi: “Gelecek yıl eğer air 
condition takılı otobüsünüz olmazsa turist 
göndermeyiz!”

Bunun üzerine Türk turizm şirketi, 
soğutmalı otobüs almak için harekete 

Turistlerden
klima isyanı

geçmiş ve Otomarsan’ın böyle otobüsler 
yaptığını öğrenmişti. Hemen Otomarsan’a 
başvursa da, gelen cevap hayal kırıcıydı:

“Beş adet air condition üniteli otobüs 
almak istediğinizi memnuniyetle öğrenmiş 
bulunuyoruz. Halen fabrikamızda yabancı 
ülkelere ihraç edilmek üzere air condition 
üniteli otobüsler imal edilmektedir. 
Malumatınız olduğu üzere yürürlükteki 
Karayolları Trafik Nizamnamesi’ne göre 
karayollarımızda seyredecek araçların 
arka aks ağırlıkları 8 tonu geçemez. İmal 
etmekte olduğumuz air condition üniteli 
araçların arka aks ağırlıkları takriben 
8,5 tonu bulmakta ve Türkiye’de trafiğe 
kaydedilememektedir... Bilgilerinizi rica 
ederiz.”

1978

Aynı günlerde, bir başka ünlü kalem, Mete 
Akyol da aynı konuyu köşesine taşırken, 
daha büyük bir çelişkiye dikkat çekiyordu. 
Otomarsan’ın ürettiği otobüsler 1953 
yılından kalma Karayolları Trafik Kanunu 
nedeniyle Türkiye’de ruhsat alamazken, aynı 
firmanın Irak’a ihraç ettiği otobüsler yabancı 
plakalı olduğu için İstanbul-Bağdat arasında 
serbestçe sefer yapabiliyordu. Mete 
Akyol’un bu duruma dikkat çektiği yetkililer 
ise “Neden?” diye sorulduğunda ellerini iki 
yana açıp, “Çünkü, mevzuat böyle” cevabını 
vermekten başka bir şey yapamıyordu.

Sanayicinin yükü ağır
Gerçekten de Otomarsan’ın ilk yıllarında 
Türkiye’de devletin sanayi üzerinde sıkı bir 
denetimi vardı. Bir sanayicinin Ankara’nın 
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bilgisi ve izni olmadan adım atması bile 
mümkün değildi. Pazarda satılan her ürünün 
fiyatı, üreticinin verdiği teklif üzerinden 
Sanayi Bakanlığı’nca tespit edilirdi. Bu 
durum, daha ilk günden Otomarsan’ın da 
elini kolunu bağlamış, otobüslerin satış fiyatı 
Bakanlık tarafından yüksek bulunduğundan, 
Almanya’nın da desteğiyle yeniden bir 
maliyetleme yapılması gerekmişti. Bu çalışma 
sonucunda ilk otobüsler, Sanayi Bakanlığı’nın 
kabul ettiği fiyatla satışa sunulmuştu.

Diğer taraftan yine o yıllarda her türlü malın 
ithalatı, tahsise bağlıydı. Döviz bulmakta 
yaşanan sorunlar bir yana, Nisan 1971’de 
Montaj Sanayii Yönetmeliği ile birçok 
malzemenin ithalatı yasaklanmıştı. Yine aynı 
dönemde Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı 
tarafından, ithal edilecek malzemelerin fiyat 
uygunluğunun devletçe kontrol edilmesi 
zorunluluğu getirilmişti. Her biri yarattığı 
bürokrasi ile sanayiciye büyük külfet 
yükleyen bu uygulamalara ek olarak Ocak 
1973’te, kalite ve evsafına bakılmaksızın, 
Türkiye’de üretilen yedek parçaların ithali 
kesin olarak yasaklanmıştı. Şubat 1974’te 
ise “İhtiyaç Belgesi” olmayanlara araç 
satılmaması hükümet tarafından karara 
bağlanmıştı. Fakat adı geçen “İhtiyaç 
Belgesi”nin ne olduğunu kimse bilmiyordu.

Öyle ki, fabrikaya yeni bir bölüm eklenmesi 
bile Devlet Planlama Teşkilatı’nın iznine 
tabiydi. Bedirhan Çelik, Alman ustabaşıların 
oturma izinlerinin uzatılması için Ankara’nın 
iznini alırken yaşanan zorluklara isyan 
ediyordu. O yıllarda bir söyleşiye katılan 
Direktörler Kurulu Üyesi Haluk Gönençer, 
bu gibi konuların yarattığı bürokrasiyi 
aşmak ve sorunları çözmek için zamanının 

19
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en az üçte birini Ankara’da geçirdiğini, 
bunu da Alman ortaklara anlatmakta 
güçlük çektiğini dile getiriyordu. Gönençer, 
Türkiye’deki bu kısıtlamalar nedeniyle 
birçok büyük yabancı firmanın yatırımlarını 
Türkiye yerine başka ülkelere kaydırdıklarını 
üzüntüyle izlediğini söylüyordu. 

Zorluklarla başa çıkmanın 
“Otomarsanca”sı
Otomarsan’da tüm bu güçlüklere rağmen 
işlerin çok başarılı bir şekilde yürümesini 
sağlayan şey, Çetin Atsür’e göre “öz 
sorumluluk”tu. Fabrikada aksayan bir iş 
için kimsenin, kesinlikle bir özrü yoktu. Bir 
parçanın gerektiği yerde, gerektiği zaman 
olmasını sağlamak hem o parçayı üretenin, 
hem montajı yapanın, hem de yönetimin 
sorumluluğundaydı. İşini sahiplenmek, 
benimsemek... İşte işin sırrı buradaydı. 
Sorumluluk çerçevesinde iyi işleyen bir 
postabaşı yönetim sistemi vardı. Belki o 
zamanlar bilgisayarlar yoktu, fakat üretime 
dair en ince detaylar bile kayıt altındaydı. 
Yine sorumluluk bilincinin üzerine iyi bir 
denetim mekanizması kurulmuştu. Tüm 
teknik sınırlamalara ve sıkıntılara rağmen, 
çok büyük bir yaratıcılıkla piyasanın artan 
taleplerine cevap verilmeye çalışılıyordu. 
Şirkette, o yönde bir ruh vardı.

Tüm ekip için asıl olan, sorunun ne yapılıp 
edilip giderilmesiydi. Yokluk ortamı, çözüm 
yönünde her türlü yaratıcılığın önünü 
açıyordu. Öyle ki, müşteri hizmetleri, 
müşterisinin piyasada bulunmayan bir 
parçasını tedarik etmek için gerekirse 
üretimden o parçayı ödünç alıyordu. Ama 
bir şekilde sorun gideriliyor, müşteri mutlu 
oluyor, çarkın dönmesi sağlanıyordu.

Devlet Planlama, büyümemize izin vermiyordu. Yeni inşaat yapamıyorduk. Ara 
katlar yaparak, fabrikanın akslarını yemekhaneye doğru içeriden büyüterek 

alan kazandık. Almanya’dan adam yetiştirmek için usta getirtmemiz lazımdı, 
getirtemiyorduk. O zamanlar Almanya Mercedes-Benz’de 20 binden fazla Türk işçisi 
çalışırken, 6 tane ustaya iş müsaadesi alamıyorduk. Fakat bunlara rağmen pes 
etmedik. İşleri yürütmek için devletle diyalog şarttı. Ankara’daki bürokratlarla diyalog 
içerisine girip, münazara ederek nasıl çözeriz diye baktık. Hep bunu tercih ettik. 
Gerektiğinde dik durarak ama ikna ederek, hiçbir zaman doğrudan vazgeçmeyerek 
ilerledik. Bu arada biz de devleti öğrendik. Çünkü yaptığımız her şey ülkemiz içindi. 

BEDİRHAN ÇELİK - MERCEDES-BENZ TÜRK EMEKLİ GENEL KOORDİNATÖR
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İlkkörüklü otobüs

38         

Türkiye’de

İstanbullular hayatlarında körüklü bir belediye 
otobüsüne ilk kez 1979 yılında bindiler. Otobüsler, 
dampingli bir fiyatla Macaristan’dan ithal edilmişti. 
Bunun üzerine Otomarsan, 1980 yılında deneme 
amaçlı olarak Almanya’dan Mercedes-Benz marka 
körüklü otobüsler getirerek İstanbul ve Konya 
Belediyelerine verdi. Otobüsler kusursuzdu. Ama 
o günkü maddi koşullar, Türk halkına bu konforu 
sağlamaya yetmedi. Mercedes-Benz Türk, o 
tarihten 16 yıl sonra üretmeye başladığı körüklü 
otobüslerle, bugün Türkiye’nin birçok kentinde 
insanlara konfor ve emniyet sunuyor.

O tobüslerin en büyük kullanım 
alanlarından biri olan şehiriçi 
ulaşımı, elbette yerli otomotiv 

sanayisi için en önemli potansiyel 
pazarlardan birini oluşturuyordu. 1970’li 
yıllarda Türkiye, yerel yönetimlerin farklı 
zamanlarda ve farklı şekillerde temin ettiği, 
çoğu da toplu taşımacılığa uygun olmayan 
onlarca farklı marka ve modelde otobüsün 
bulunduğu büyük bir hurdalığı andırıyordu. 
Bu otobüslerin her biri için ayrı yedek parça 
bulundurmak ve tamir bakım hizmetleri de 
belediyeler için sorun yaratıyordu.

Bu duruma karşı Otomarsan, henüz 
kuruluşunun ilk yıllarında belediyelerin yerli 
otobüslerle donatılmasına yönelik bir proje 
geliştirmişti. Öncülüğünü Tahsin Önalp’ın 

1980

O 302 belediyelerin de kurtarıcısı
Dayanıklı, güçlü ve uzun ömürlü bir otobüs olan O 302 
yıllarca Türkiye’nin her yerindeki belediyelere de hizmet 
etti. Altta, İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil’in de 
katılımıyla Şişli Otobüs Garajı’nda gerçekleştirilen törende 
dizi dizi O 302’ler hizmete çıkmayı bekliyor.
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yaptığı proje, o yıllarda Türkiye’de faaliyet 
gösteren beş otobüs üreticisinin eşit şart ve 
miktarlarda üretim yaparak, belediyelerin 
4.500 civarındaki otobüs ihtiyacını 
1,5-2 yıllık bir programla karşılamasını 
öngörüyordu. Bu sayede belediyeler çeşitli 
iç ve dış kredi imkânlarıyla çok uygun 
koşullarda yeni otobüslere kavuşurken, 
eski ve kullanışsız filolarını da yenileme 
fırsatı bulacaklardı. Yedek parça problemini 
tümüyle ortadan kaldıracak bu çözüm, 
aynı zamanda yerli otobüs sanayisine de 
kalkınma ve büyüme şansı verecekti. Ne 
var ki o dönemde oldukça ses getiren 
proje, belediyeler arasında gerekli birlik ve 
koordinasyon sağlanamadığı için hayata 
geçirilemedi.

19
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Bir şehir efsanesi: O 302 RST 
Otomarsan, ilk belediye tipi otobüsünü 
1970 yılında İzmir-Bornova Belediyesi’ne 
verdi. Bu, standart O 302 şehirlerarası 
yolcu otobüsünden türetilmiş bir modeldi. 
Oturma düzeni, kullanıcı belediyenin 
taleplerine göre farklılaştırılabiliyordu. 
Dayanıklılığı, ekonomikliği, servis ve yedek 
parça rahatlığıyla O 302 RST iç ve dış 
piyasalarda çok rağbet gördü. 1985 
yılına gelindiğinde, Türkiye’de ve 
yurtdışında yaklaşık 350 belediyede bu 
otobüsler kullanılıyordu.

Toplu taşımacılıkta kullanılan 
otobüslerde en önemli kriterlerin 
başında işletme masraflarının 

düşük olması, kullanım rahatlığı ve taşıma 
kapasitesinin yüksek olması geldiğinden, 
tam olarak bu beklentileri karşılamaya 
yönelik Mercedes-Benz ürünlerinin 
Türkiye’de üretilmesi de Otomarsan’ın 
hedefleri arasındaydı. Bu amaçla 1980 
yılında Almanya’dan getirilen O 305 ve 
körüklü O 305-G şehiriçi otobüsler, önce 
İstanbul ve ardından Konya Belediyeleri 
tarafından denendi. O gün için rakiplerinin 
çok üzerinde özelliklerle donatılmış bu 
otobüsler inme binme kolaylığı, iç konforu 
ve rahatlığı nedeniyle halk tarafından çok 
beğenildi. Ancak finansman problemleri, 
bu otobüslerin üretiminin bir süre daha 
ertelenmesine yol açtı.

Belediyeleri iş ortağı olarak görmek
Otomarsan, şehiriçi ulaşımı konusunu 
sadece imalat açısından ele almıyordu. 
Daha geniş çerçevede, otobüsün kullanma 
sahalarının özelliklerine bağlı olarak ürünün 
sürekli geliştirilmesi de önem verilen bir 
konuydu. Bu nedenle belediyelerle sürekli 
temas ve işbirliği halinde olan firma, zaman 
zaman belediyecilerle akademisyenleri bir 
araya getiren sempozyum ve toplantılar 

düzenleyerek ortak doğruların bulunmasına 
önayak oluyordu. Otomarsan, belediyelerin 
özel koşullarını dikkate alarak ürün 
çeşitliliğini de geliştiriyordu. Örneğin, yolları 
bozuk olan belediyeler için 1987 yılında 
süspansiyon sistemi güçlendirilmiş özel 
bir O 302 T geliştirilmiş ve bu araç bozuk 
yollarda 100.000 kilometrelik bir teste tabi 
tutulmuştu.

Mercedes-Benz Türk’ün O 302 T dışında, 
dünya standartlarında ve tamamen toplu 
taşımacılığa uygun olarak geliştirilmiş ilk 
üretimi ise 1996 yılında O 345 serisi solo 
ve körüklü otobüslerle başladı. Çevre dostu 
bir motorun kullanıldığı otobüs alçak tabanlı 
olduğundan, yolcular tek basamaktan 
kolaylıkla binip inebiliyordu. Çok beğenilen 
O 345 tipi otobüsler Türkiye’nin farklı 
şehirlerinde hızla yaygınlaşırken, uzun süre 
Doğu Avrupalı otobüs üreticilerinin damping 
fiyatlı otobüslerini tercih eden İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi de 16 yıl sonra ilk 
kez 1997’de 100 adet Mercedes-Benz 
otobüsü filosuna kattı. Mercedes-Benz Türk 
Direktörler Kurulu Başkanı Eike Lippold 
bu özel satış için, “İhracatlardan bile daha 
anlamlı bir adım” yorumunu yapıyordu.

İhracat patlaması
Belediye otobüsleri konusunda Türkiye’de 
yaşanan zorluklara karşın yurtdışı pazarları 
Mercedes-Benz Türk’e önemli fırsatlar 
yarattı. Ortadoğu ülkelerine yapılan satışlar 
dışında 1980’li yılların sonlarından itibaren 
Sovyetler Birliği ve eski Doğu Bloku 

ülkelerine de ilk satışlar gerçekleştirildi. 
Bu dev pazara girmek kolay değildi, çünkü 
Türkiye o yıllarda Rusya nezdinde otobüs 
üretebilecek bir ülke imajına sahip değildi. 
Bu nedenle ilk siparişlerden önce Rus 
yetkililer tarafından otobüslerin çok ayrıntılı 
testlerden geçirilerek uygunluk sertifikası 
alması talep edildi. Bu testleri başarıyla 
geçen otobüslerin, doğa şartlarının son 
derece sert olduğu bölgelerde sergilediği 
performans da kapıların sonuna kadar 
açılmasını sağladı.

Mercedes-Benz’in sunduğu kalite ve 
konfor, Otomarsan isminin Doğu Avrupa ve 

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri 
arasında hızla yaygınlaşmasını sağladı. 
Örneğin 1992 yılında Sofya Belediyesi’ne 
yapılan 25 adetlik satışın önemli bir sebebi 
de, belediye şoförlerinin kullandıkları 
otobüslerin kalitesinden memnun 
olmamalarıydı. Mercedes-Benz otobüsleri 
en çok onları mutlu ederken, Polonya ve 
Romanya gibi ülkelerdeki belediyelerden de 
birbiri ardına talepler gelmeye başladı.

Şehiriçi otobüsü ihracatındaki esas 
patlama ise 1995 sonrasında Rusya ve BDT 
ülkelerine yapılan satışlarla gerçekleşti. 
1995 yılında Rusya Federasyonu ve 
Başkortostan’a 270 adet araç satan 
Mercedes-Benz Türk, 1996 yılında Rusya’nın 
11 farklı kentinde kullanılacak 744 adet 
otobüs için Dünya Bankası tarafından 
açılan ihaleyi kazandı. Bu, Rusya’da o güne 
kadar açılan en büyük otobüs ihalesiydi. 
1996-97 yılları arasında teslim edilen 
otobüslerin tamamı, BDT ülkelerindeki ağır 
toplu taşımacılık şartlarına uygun olarak 
geliştirilen O 345 tipindeydi.

1998 yılında patlak veren Rusya Krizi 
nedeniyle BDT ülkelerine yapılan satışlar 
kesintiye uğrasa da, O 345 bu tarihten 
sonra kendine Avrupa’da yeni pazarlar 
yaratmaya devam etti. 2007 yılında 
yenilenerek Conecto adını alan otobüs, 
bugüne kadar toplam 11.190 adet 
üretildi. Yüzde 80’i ihraç edilen Conecto, 
günümüzde 34 ülkenin yollarında hizmet 
vermeye devam ediyor.

1996 yılına kadar Rusya’ya otobüs verdik. Bunlar daha çok 302 tipi belediye 
otobüsleriydi. Ruslar çok beğeniyordu. Sağlam araçlar. Çok da severek 

kullanıyorlardı. 1996 yılında Dünya Bankası’nın açmış olduğu ihaleyi kazandık. 
Bu kez vereceğimiz araç çok yeni, gerçek anlamda belediye otobüsü idi. 
Birkaç otobüsü denemeleri için verdik. Biz de birkaç şoför ve projeden 
arkadaşlarla Moskova’ya gittik. Rus şoförlere aracı gösterdik. Uyum sağlaması 
için biraz kullanmasını istedik. Arabayı aldı, gaza basmasıyla durması bir oldu. 
“Ne oldu?” diye sorduk. “Vites kolu koptu,” dedi. “Nasıl kopar! Yerinde duruyor 
işte,” dedik. “Vitese dokunuyorum. Dokunmamla birlikte vites kayıyor,” dedi. 
Rusların kendi otobüsleri çok hantaldır. Bir yaşındaki otobüs bile 20 yaşındaymış 
gibi görünür. Bizim otobüsün o kadar rahat bir kullanımı var ki, adam vitesin 
çalışmadığını düşünmüş. Bir sorun olmadığı anlaşılınca döndü, “Bizim Rusya’da 
otomobillerde bile böyle bir vites yok. Gaz pedalı, fren sanki çocuk oyuncağı gibi,” 
dedi. Bizi bir yerde indirdi. Arkasından baktık, slalom yaparak gidiyor…

NEDİM ALP - MERCEDES-BENZ TÜRK TESİS YÖNETİMİ VE BAKIM KISIM MÜDÜRÜ

“Çin’de fuarda belediye tipi bir 
araç sergilenecek... Denizyoluyla 
iki ayda ancak gidebilir otobüs. 
Fuara yetişmesi mümkün değil... 
Bu fırsatı kaçırmak istemeyen 
Otomarsan yönetimi karar alır... 
Otobüs İstanbul’dan Pekin’e 
karayoluyla gidecek! 13.000 
kilometre yol...”  
LATİF KARAALİ 
En İyisi ya da Hiç adlı kitabından

Türk otobüsleri Rus basınında
1990’lı yıllarda Mercedes-Benz Türk’ün ürettiği 
şehiriçi otobüslerinin en önemli alıcıları arasında 
Rusya Federasyonu ve eski Doğu Bloku ülkeleri 
yer alıyordu. Dünya Bankası’nın verdiği kredi ile 
1996 yılında Rusya’ya 744 adet otobüs satışı 
gerçekleştirildi.
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İstanbul Sanayi Odası’nın başarılı üyelerine yönelik 
olarak her yıl düzenlediği ödül töreninde Otomarsan, 
1980 yılı içinde 30 milyon dolarlık ihracatı ile “En 
Başarılı İhracatçı Firma” seçilirken, yine 1980 yılında 
ödediği vergi ile 4. sırada yer alarak “Vergi Ödeme” 
altın madalyasına layık görüldü. Atatürk’ün 100. 
doğum  yıldönümünün kutlandığı bu anlamlı yılda 
kazanılan iki altın madalya, Otomarsan için sevinç ve 
gurur kaynağı oldu.

O tomarsan, dünyaca ünlü Mercedes-
Benz teknolojisinden ve bilgi 
birikiminden yararlanarak 1967 

yılında başladığı üretimi ve yüksek kalite 
standartları ile Türkiye’de otomotiv 
endüstrisinin gelişmesinde ve dünya 
standartlarına kavuşmasında önemli bir 
rol üstlendi. Ayrıca ilk günden başlayarak 
önem verdiği “yerlileştirme” çalışmaları ile 
otomotiv yan sanayisinin gelişmesine de 
destek oldu.

Diğer yandan kuruluşunun hemen ardından 
1970 yılında ilk ihracatını gerçekleştiren 
Otomarsan, bu konuda hem sektörüne 
öncülük etti hem de yüksek döviz 
kazancıyla Türkiye’nin ödemeler dengesine 
katkı sağladı. Otomarsan, ihracat 

İki

birden
altın madalya

başarılarıyla olduğu kadar yüksek vergi 
ödemeleri ile de ilk yıllardan itibaren çok 
sayıda ödüle layık görüldü. Kuruluşundan 
sonra sadece iki yıl içinde Türkiye’nin en 
büyük 100 şirketi arasına 67’nci sıradan 
giren Otomarsan, 1982 yılında 8’inciliğe 
kadar yükseldi.

Bir ihracat şampiyonu
Türkiye’de 1980’li yıllara kadar pazar 
denince “iç pazar”, sanayi denince “iç 
pazara yönelik sanayi”, üretim denince 
de “iç pazara yönelik üretim” akla gelirdi. 
Ancak, 1970’li yıllarda bu içe dönük 
yapıyla ekonominin çarkları daha fazla 
dönmez olunca, değişimin kaçınılmaz 
olduğu anlaşıldı. 24 Ocak Kararları, bu 
anlamda Türkiye ekonomisi için bir milattı. 

İhracata yönelik büyüme stratejisinin bir 
devlet politikasına dönüştüğü bu tarihten 
sonra, dışa açılma çabaları da adeta milli 
bir mesele haline geldi. Bu süreçte ihracat 
çeşitli teşvik yöntemleriyle özendirilirken, iç 
pazardaki durgunluk nedeniyle daha önce 
ihracata hiç ilgi duymamış sanayiciler bile 
kendilerini “ihracat seferberliği”nin içinde 
buldu.

Yıllar boyunca içe dönük bir yapıda 
gelişen ekonominin bir anda dışa açılması 
elbette kolay değildi. Herkes hevesle 
imkânlarını bu konuya yöneltse de ihracat 
altyapısının yetersizliği, bürokrasinin 
konuya yabancılığı, mevzuatın yetersizliği, 
ihracatı finanse edecek kurumların ve 
kaynakların azlığı ciddi birer problem 

1981



45         44         

olarak ihracatçıların karşısına dikildi. 
Ayrıca yıllar boyunca iç pazarda ürettiğini 
satmaya alışmış sanayiciler, dış piyasalarda 
rekabet edebilecek fiyat ve kalitede üretim 
yapmakta da sıkıntılarla karşılaştı.

Otomarsan, bu anlamda birçok şirketten 
çok önce ihracata yönelmiş ve deneyim 
kazanmış bir kuruluş olarak, 24 Ocak 
Kararları sonrasında dışsatımını katlayarak 
büyüttü. Şirket, 1980 yılında 29 milyon 
dolar olan ihracatını bir yıl içinde 45 milyon 
dolara yükseltmeyi başardı. 1980 yılında 
üretilen 1.005 adet otobüsün 371 adedi 
ihraç edilirken, 1981 yılında üretim 1.395’e, 
ihraç edilen araç sayısı ise 850’ye yükseldi. 
Şirket, iki ödüle birden layık görüldüğü 
1981 yılında, Türkiye’nin en yüksek ihracat 
yapan 15 firması içinde ikinci sırada 
bulunuyor ve tek başına 15 firmanın toplam 
ihracatının yüzde 17’sini gerçekleştiriyordu.

Otomarsan Pazarlama Direktörü Haluk 
Gönençer, bu başarının gerisindeki sırrı 
1980 yılında şöyle açıklıyordu:

O302 yaparken ilk defa o dönemde 
Avrupa’ya araç yolladık, 

Fransa’ya. Ama gönderdiğimiz araçlar 
oranın standartlarına uymadığı için 
beğenilmedi. Yaklaşık 20 aracımız geri 
geldi. Bazı şeyleri öğrenebilmek için 
bazen duvara çarpmak gerekiyor. Bu 
da bizim için öyle oldu. Eğer Mercedes 
araç yapıyorsanız ve bunu yurtdışına 
satıyorsanız, standardınız belirli bir 
seviyenin üzerinde olmalı. Bunu 
sağlayamıyorsanız olmaz. Biz bundan 
ders çıkarttık.

ALTAN OĞRALI 
MERCEDES-BENZ TÜRK FİNİŞ GRUP ŞEFİ

“Uzun vadede Türkiye’de döviz sorunu 
ile her zaman karşı karşıya kalınacağını 
bilerek bu piyasaya girdik. İhracata dönük 
çalışmalarımıza 1970’te başladık. Bu işler 
bir anda olmaz. Önce yılda 1 otobüs ihraç 
ederek başladık. Sonra, yüzde 30, yüzde 
40 ve nihayet yüzde 50 imalatımızı ihraç 
etme noktasına geldik. Kuruluşumuzdan 
bugüne, tüm imalatımızın yüzde 14’ünü 
ihraç ettik. 

Biz şehiriçi ve şehirlerarası otobüs 
üretiyoruz. Fındık, üzüm ya da giysi ihraç 
etmeye benzemez bizim işimiz. O tür malları 
ihraç edip paranızı aldınız mı işiniz bitmiştir. 
Bizim alanımızda ise ihracat yapılan 
ülkelere bakım ve tamir tesislerini ve yedek 
parçayı da göndermek zorunludur. Malın 
garanti belgesi vardır. Yedek parçanın kısa 
sürede yerine ulaştırılması gerekir. Tüm 
bunlar öncelikle bir personel sorunudur... 
Bir organizasyon meselesidir... Geçen hafta 
sona eren Bağdat Fuarı’na Türkiye’den bir 
tek Otomarsan katıldı. Diğer firmalarımız, 
galiba savaş var diye gitmediler. Oysa 

“Şunu bilelim ki her ürettiğimizi 
ihraç edemeyiz. İhracatta 
ihtisaslaşmalıyız. Yaptığımızı, 
teknolojik gelişmelere dayalı 
mükemmelleştirmeliyiz. Türk 
sanayiinde bugün araştırmaya 
ayrılan fon yok. Bu tarz sanayi 
ürünlerini, zengin ülkelere 
satmamız çok zor.”  
HALUK GÖNENÇER 
Mehmet Barlas’la yaptığı röportajdan 
(Milliyet, 7 Aralık 1980) 

S ık sık Irak’a gidiyordum. Gittiğimde de bir ay kalıyordum. Telefon yok. Olsa da 
bağlanamıyorsunuz. Eşimle bile konuşamıyordum. Parça sattığımız müşterimiz, 

Savunma Bakanlığı. Randevunuz saat 10’da, saat 13’te içeriden bir kız çıkar, 
“Can you come tomorrow? Or better the day after tomorrow,” der. Kontrol için 
malları dökersiniz, sıralarsınız, imza beklersiniz, kimse gelmez. Görevli sallanır. 
Bir keresinde iş bitmiş, imza alıp gideceğiz, imza gelmiyor. “Kimde?” diye sordum, 
“Şefte” dediler. Gittim, gencecik bir adam. “Neden imzalamıyorsun?” dedim. 
“Müslüman mısın?” diye sordu, “Evet” dedim. “Sure bilir misin?”dedi. Okudum. “Bir 
sure daha?” dedi. Onu da okudum, imzaladı. O sıralarda İran-Irak Savaşı vardı. “İlgili 
kişi nerede?” dersiniz, “Cephede!” derler. Bir ay boyunca gelmedikleri olur. Bazen 
hiç gelmezler. “Nerede?” diye sorarsınız, “Şehit oldu!” derler. Basra’da otele kum 
torbaları ve bantlanmış pencereler arasından yürür girersiniz.

EŞREF BİRYILDIZ
MERCEDES-BENZ TÜRK ESKİ PAZARLAMA VE SATIŞ DİREKTÖRÜ

müthiş bir fuardı. Iraklı bakanlar, fuarda 
teşhir edilen araçları oradan satın alıp 
cepheye gönderiyorlardı.” 

Ders niteliğinde bir deneyim
Otomarsan’ın 1980’li yıllardaki ihracat 
pazarı sadece Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
ile sınırlıydı. Satış yapılan ülkeler arasında 
özellikle Irak ve Mısır öne çıkıyordu. 
Şirketin 1985 yılı itibariyle Irak’a sattığı 
otobüs sayısı 2.500’e, Mısır’a sattığı 
otobüs sayısı ise 1.000’e ulaşmıştı. 
Şirketin bu pazarlar dışında Avrupa’daki 
tek deneyimi ise, 1977 gibi oldukça erken 
bir tarihte Fransa’ya yapılan 50 adetlik 
otobüs satışıydı. Ne var ki o günlerde 
büyük övünç kaynağı olan bu satış, kalite 
problemleri nedeniyle kısa zamanda epeyce 
baş ağrısına neden olmuş ve araçlar geri 
alınmıştı. Yurtiçi ve Ortadoğu pazarları için 
yeterli görülen kalite kriterlerinin Avrupa 
için geçerli olmadığını gösteren bu sarsıcı 
olay, iyi tarafından bakıldığında, şirkete 
sonraki yıllarda neyi nasıl yapması gerektiği 
konusunda iyi bir yön vermişti.

19
81

BEYRUT AMMAN BAĞDAT ŞAM RİYAD KAHİRE

İhracat şampiyonu Otomarsan
Türk sanayisinin dış pazarlara fazla önem vermediği 
1970’li yıllarda Otomarsan bu alanda ciddi mesafe 
kat etmiş ve Türkiye’nin en önemli ihracatçılarından 
biri olmuştu. Bu deneyim sayesinde Otomarsan, 
ihracat seferberliğinin başladığı 1980’li yıllara da 
çok hazırlıklı girmişti.
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Otomarsan Halter Takımı, 1981 yılında Türkiye 
Kulüplerarası Halter Birinciliği’ni kazanarak önemli 
bir başarıya imza attı. Bu, tekil ve tesadüfi bir başarı 
değildi. Otomarsan Spor Kulübü, halterin yanı sıra 
voleybol, güreş, futbol ve masa tenisinde de yerel, milli 
ve uluslararası düzeyde birçok birincilik ve madalya 
kazandı. Profesyonel bir anlayışla yönetilen spor şubeleri, 
Türkiye’yi uluslararası şampiyonalarda ve Olimpiyatlarda 
temsil eden çok sayıda milli sporcu yetiştirdi.

O tomarsan Spor Kulübü, 
şirketin sanayide elde ettiği 
başarıları sporda da tekrarlama 

ve “karayollarının ünlü yıldızını spor 
sahalarında da başarıyla temsil etme” 
misyonu ile 1976 yılında kuruldu. Bundan 
bir yıl sonra, 17 Nisan 1977 tarihinde 
federe olan kulüp 6 branşta faaliyet 
gösteriyordu: Futbol, basketbol, voleybol, 
güreş, halter ve masa tenisi. 

Sporu her zaman şirket içerisindeki sosyal 
ilişkileri geliştirmek için bir araç olarak 
gören Otomarsan yönetiminin verdiği 
destekle yıldan yıla gelişen spor şubeleri, 

Sporda da
şampiyon

kendi liglerinin en güçlü takımları arasına 
girerek uluslararası müsabakalarda 
Türkiye’yi temsil eder konuma yükseldiler. 
Otomarsan Spor Kulübü, güreş, halter 
ve basketbol gibi branşlarda gençler ve 
küçükler takımı seviyesinde de mücadele 
ediyordu.

FUTBOL
İstanbul 1. Amatör Küme’de mücadele eden 
Otomarsan Futbol Takımı, Türkiye 1. ve 2. 
Liglerinde top koşturan Mehmet (Sarıyer), 
Rıza (Karşıyaka), Cavit (Edirnespor) ve 
Cevdet (Tarsus İdman Yurdu) gibi başarılı 
futbolcuların yetiştiği yerdi.

1981
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VOLEYBOL
Otomarsan’da voleybol kültürünün kökeni, 
fabrikanın ilk açıldığı yıllardan itibaren 
öğle paydoslarında işçiler arasında kıran 
kırana yapılan voleybol karşılaşmalarına 
dayanıyordu. 1977 yılında Otomarsan 
Spor Kulübü resmen kurulduktan sonra 
voleybol takımı arka arkaya üç yıl boyunca 
şampiyon olarak, 4. Mahalli Lig’den 1. 
Lig’e kadar yükseldi. Ardından 1981-82 
sezonunda Türkiye Deplasmanlı Voleybol 
Ligi’ne yükselen Otomarsan Voleybol 
Takımı, 1983’te İran’da; 1984’te Balkan 
Voleybol Oyunları ve Avrupa Kupa Galipleri 
Kupası’nda; 1987 yılında ise Avrupa Kupası 
Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etti. 
Şube, Türk Milli Voleybol Takımı’na da 
oyuncular verdi. 

HALTER
Türkiye çapında birçok başarıya imza atan 
Otomarsan Halter Şubesi, takım olarak 
1981’de Türkiye Kulüplerarası Halter 
Birinciliği’ni, 1983 ve 1984’te de Türkiye 
Halter Ligi Şampiyonası’nı kazandı. Çeşitli 
turnuva ve şampiyonalarda sayısız birinciliği 
olan takımın 8 sporcusu aynı zamanda 
Türk Halter Milli Takımı’nda yer alıyordu. 
Bu sporcular arasında, 1981 yılında tam 
38 kez Türkiye rekoru kıran Rıza Nazlıgül; 
Akdeniz Oyunları dördüncülüğü ve Los 
Angeles Olimpiyatları yedinciliği bulunan 
Levent Erdoğan; Balkan şampiyonluğu 
ve Akdeniz Oyunları ikinciliği olan Harun 

Akkaya; Akdeniz Oyunları üçüncülüğü olan 
Raif Özer ve 31 kez milli formayı giyerek 
Avrupa altıncılığı ile dünya dokuzunculuğu 
elde eden Mehmet Altın gibi isimler de 
vardı. Altın, aynı zamanda fabrikada kaynak 
ustasıydı.

MASA TENİSİ
Otomarsan Masa Tenisi Şubesi, 3 erkek 
ve 3 kadın takımıyla İstanbul Ligi’nde 
mücadele ediyordu. 1984 yılında yeniden 
düzenlenen Erkekler Takımı bir yıl 
içinde 2. Lig’den yenilgisiz bir şekilde 1. 
Lig’e yükseldiği gibi, İstanbul Bölgesel 
Turnuvası’nda tüm takımları eleyerek 
Türkiye’yi yurtdışında temsil etme hakkını 
kazanmıştı.

GÜREŞ
Otomarsan Güreş Takımı, çoğunlukla spor 
akademisi öğrencilerinden oluşan çok genç 
bir takımdı. Takımı, Balkan Şampiyonu eski 
güreşçi Servet Elmas çalıştırıyordu. 
1986-87 sezonunda İstanbul’u temsilen 
katıldığı Türkiye Güreş Ligi’nde Türkiye 
ikinciliğini elde eden takımda 62 kiloda 
Ruşet İnanır ve ağır sıklette Sultan 
Cincioğlu Türkiye birincisi; 57 kiloda 
Fahrettin Ceylan ve 82 kiloda Metin Er ise 
Türkiye ikincisi olmuşlardı. İstanbul Serbest 
Güreş İl Birinciliği’nde başarılı sonuçlar alan 
takım, 1988 yılında Romanya, Macaristan 
ve Polonya’dan aldığı davet üzerine bir 
Avrupa turuna da çıktı.

19
81 Dünden bugüne spor kültürü devam ediyor

Mercedes-Benz Türk’te spor kültürü, çeşitli spor dallarına 
verilen destekle bugün de devam ediyor. Geçmişte 
birçok kez Türkiye’de düzenlenen uluslararası tenis 

turnuvalarına destek veren Mercedes-Benz Türk, aynı zamanda 
Kuruluşlararası Açık Masa Tenisi Takım Turnuvası’na da Hoşdere 
Otobüs Fabrikası’ndaki kapalı spor salonunda ev sahipliği 
yapıyor. Otomarsan kültürünün de etkisiyle sporun çok ayrı bir 
yere sahip olduğu Mercedes-Benz Türk’te, şu anda Mercedes 
Spor Kulübü kapsamında 1998 yılından beri Atletizm ve 2013 
yılından beri de Squash Takımları aktif faaliyet gösteriyor. 

Türkiye’de golf sporunu geliştirmeye yönelik çalışmalar da 
yapmış olan Mercedes-Benz Türk, 2006-2015 yılları arasında 
MercedesTrophy etkinliğini gerçekleştirerek golf sporunun 
önde gelen isimlerini 10 yıl boyunca bir araya getirdi. 
MercedesTrophy’de ilk üçe giren sporcular, dünya çapında 

saygın bir golf organizasyonu olan MercedesTrophy Grand 
Final’de Türkiye’yi temsil ettiler.

Mercedes-Benz Türk, çalışanlar arasındaki sosyal faaliyetlerin 
geliştirilmesine de büyük önem veriyor. Bu nedenle şirket 
içerisinde 20 farklı sosyal kulüp faaliyet gösteriyor. Çalışanları 
mesai saatleri dışında da bir araya getiren sosyal kulüpler, 
konusunda deneyimli kişilerin önderliğinde şirket çalışanlarına 
çeşitli alternatifler sunuyor. Halihazırda Basketbol Kulübü, 
Bisiklet Kulübü, Dans Kulübü, Fotoğraf Kulübü, Kış Sporları 
Kulübü, Kültür Kulübü, Masa Tenisi Kulübü, MBT Riders Kulübü, 
MBT Runner Kulübü, Scuba-Diving Kulübü, Müzik Kulübü, 
Off-Road Kulübü, Orientierung Kulübü, Satranç Kulübü, Şarap 
Kültürü Kulübü, Trekking Kulübü, Voleybol Kulübü, Yelken 
Kulübü, Yıldız Adımlar Modern Halk Oyunları Kulübü ve Yemek 
Kulübü aktif olarak faaliyet gösteriyor. 

Spora devam
1976 yılında kurulan Otomarsan Spor 
Kulübü şampiyon sporcular yetiştirerek 
Türk sporuna uzun yıllar katkı sağladı. 
Şirketteki spor kültürü bugün de golf, 
tenis, masa tenisi, squash, atletizm 
gibi branşlara verilen destek ve sosyal 
kulüpler yoluyla varlığını sürdürüyor.
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1967-1984 DÖNEMİNİN BİLANÇOSU

•	 Otomarsan, Mercedes-Benz lisansı ile 17 yıl içinde 14.540 otobüs üretti.
•	 Kapasitesini yıllık 300 araçtan 1.500 araca çıkardı.
•	 Yurtiçi otobüs pazarındaki payını %72’ye yükseltti.
•	 Fabrika sahasını genişleterek çalışan sayısını 293’ten 1.919’a yükseltti.
•	 3.170 araç ihraç etti ve 315 milyon dolar tutarında döviz sağladı.

1984 yılında Aksaray’da bir kamyon fabrikası kuracağını duyurarak Türkiye’deki 
faaliyetlerini genişleten Daimler-Benz AG, aynı zamanda örgütlenmesini de yeniden 
yapılandırarak Mercedes-Benz markalı tüm ürünlerin Türkiye mümessilliğini 1 
Ekim 1984 tarihi itibariyle Mengerler’den Otomarsan’a devretti. Aynı yıl içinde 
sermayesini artıran Otomarsan’ın ortaklık yapısı da büyük değişikliğe uğradı.

Daimler AG firmasının Türkiye ile 
ilk ilişkisi, Mengerler Ticaret’e 
1949 yılında verilen Türkiye genel 

mümessilliği ile başlamıştı. Bu ilişki, 1967 
yılında Otomarsan’ın Daimler lisansıyla 
otobüs üretimine başlaması ile yeni bir 
evreye girmişti. Bu dönemde şirketin 
ortakları olan Mengerler ve Has Otomotiv 
ana bayiler olarak ülke çapında otobüslerin 
satış ve servis hizmetlerini üstlenirken, 
Mengerler, Mercedes-Benz’in otomobil 
ve kamyon gibi araçlarının mümessilliğini 
devam ettirmişti.

Ancak 1984 yılında Türkiye’de kamyon 
ve askeri araç üretimini öngören projenin 
hükümetçe onaylanması ile birlikte Daimler-
Benz AG, değişen şartlara uygun olarak 
ortaklık ve mümessillik yapısını da yeniden 
düzenlemeye karar verdi. 1 Ekim 1984 
tarihi itibariyle Otomarsan, Daimler-Benz’in 
Türkiye’deki tek temsilcisi haline gelirken, 
otobüsün yanı sıra Mercedes-Benz markalı 
diğer araçların da (kamyon, hafif ticari araç, 

Mercedes-Benz’in 
Türkiye temsilcisi

Otomarsan

otomobil) ülke içindeki dağıtım, satış, servis 
ve bakım işleri tek bir çatı altında toplandı. 
Artık hangi ürün olursa olsun, Mercedes-Benz 
amblemini taşıyan tüm araçların Türkiye’deki 
tek yetkilisi Otomarsan olacaktı. 

Amaç Mercedes-Benz markasını daha 
ileri taşımak
Otomarsan Pazarlama Direktörü Haluk 
Gönençer, yeni düzenlemeyi ekonomik 
şartların getirdiği bir zorunluluk olarak 
değerlendiriyordu. Gönençer, o güne 
kadar dağınık halde bulunan aktivitelerin 
bundan böyle tek elde toplanmasının 
Otomarsan’ı daha güçlü kılacağını ve 
otomotiv sanayisindeki önderliğini daha da 
sağlamlaştıracağını söylüyordu.

Benzer şekilde, Otomarsan’ın yeni statüsü 
nedeniyle Türkiye’ye gelen Daimler-
Benz firmasının Ortadoğu Satış Müdürü 
Eberhard Hieber, Avrupa’da Mercedes-Benz 
marka araçlar açısından doyum noktasına 
ulaşmamış tek pazarın Türkiye olduğunu 

söylüyordu. Bundan böyle Türkiye’deki 
faaliyetlerini daha da geliştirmeyi 
hedeflediklerini belirten Hieber, amaçlarını 
şöyle açıklıyordu: “1983 sonunda cirosu 
40 milyar marka ulaşan Daimler-Benz 
firmasının faaliyetleri içinde Türkiye’nin 
payı bugüne kadar bindelerle ifade 
ediliyordu. Amacımız, bu oranı yüzdelere 
çıkarabilmektir.”

1984 yılında Otomarsan’ın sermayesindeki 
artış ve Aksaray’daki kamyon projesi 
ile birlikte şirketin sermaye yapısı da 
önemli değişikliğe uğramıştı. Daimler 
yeni dönemde %36 payını korurken, eski 
ortaklar olan Mengerler ve Has Otomotiv’in 
payları %11’e düşmüş, kalan hisseler 
de şirketin yeni ortakları olan Koluman 
Holding, Türkiye İş Bankası, Akmosan, 
National Automobile Industry Company 
Ltd. (Suudi Arabistan) ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı arasında 
paylaşılmıştı. Şirketin önceden 3 olan ortak 
sayısı böylece 8’e yükselmişti.

1984
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Otomarsan’ın otobüs alanında elde ettiği büyük 
başarı, 1980’li yılların başında uzun zamandır 
düşünülen kamyon üretiminin yeniden gündeme 
gelmesini sağladı. Hükümetin bu konudaki 
istekli tavrı da, Daimler’i Türkiye’de daha büyük 
yatırımlara girişme konusunda cesaretlendirdi. 
Böylece, 20 yılı aşkın bir süredir zamanını 
bekleyen proje hayata geçirildi ve bu kez yıldız, 
Anadolu’nun merkezindeki Aksaray’dan yükseldi. 

Daimler-Benz’in Türkiye’de kamyon 
üretimine duyduğu ilgi, Otomarsan’ın 
kuruluş yıllarına kadar uzanıyordu. 

Ancak o günkü şartlar ve şirketin sermaye 
gücü hem otobüs hem kamyona aynı 
anda başlamaya izin vermediğinden, 
öncelik otobüse verilmişti. Uzun bir uyku 
döneminin ardından konu, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin 1975 yılında askeri araç 
üretimi için açtığı uluslararası bir ihaleyle 
yeniden gündeme geldi. Bu ihalenin nedeni, 
1974 yılında ABD’nin Türkiye’ye başlattığı 
silah ambargosuydu. Türk Silahlı Kuvvetleri, 
ordunun ihtiyacı olan araçları artık iç 
kaynaklardan tedarik etmek istiyordu.

Bu kez yıldız

yükseliyor
Aksaray’dan

Açılan ihale, 10 yıllık bir gelecekte yaklaşık 
9.000 kamyonun Türkiye’de üretilmesini 
kapsıyordu. İhaleye 17 uluslararası firma 
teklif verdi. Ordu, bunları çeşitli kriterlere 
uygunluk bazında eleyerek sayılarını 2’ye 
düşürdü. Sonunda, 5 tondan hafif araçlar 
için Mercedes-Benz’de karar kıldı. Bu 
tercihin yapılmasındaki sebep, Mercedes-
Benz’in Alman ordusu tarafından da tercih 
edilen Unimog’ların üreticisi olmasıydı. 
“Tekerlekli taktik araç” adını taşıyan ve 
her türlü arazi şartlarında kullanılabilen 
Unimoglar, 10’u NATO ülkesi olmak üzere 
51 ülkenin ordusunda yaygın olarak hizmet 
veriyordu.

1986
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Doğru zaman, doğru yer
Yapılan ön çalışmalar sonucunda, Daimler-
Benz’in Türkiye’de kamyon üretmek 
için yaptığı başvuru 1982 yılında Devlet 
Planlama Teşkilatı tarafından prensipte 
kabul edildi. Daimler’in yaptığı başvuru, 
askeri araçların yanı sıra sivil taşımacılığa 
yönelik kamyon üretimini de kapsıyordu. 
O sırada Türkiye’de hatırı sayılır bir 
kamyon üretim kapasitesi bulunmasına 
karşın araştırmalar, kalkınma hızının 
istenilen seviyede gerçekleşmesi için 
ülkenin gelecek 10 yıl içinde söz konusu 
kapasiteleri çok aşan miktarda kamyona 
ihtiyacı olacağını gösteriyordu.

Projeye büyük destek veren Daimler-
Benz Yönetim Kurulu Üyesi Gerhard 
Liener, firmanın Türkiye’deki kamyon 
pazarını uzun süredir izlediğini, ancak bu 
kapsamda bir kamyon yatırımına girişmek 
için koşulların ilk kez bu kadar uygun 
olduğunu söylüyordu. 1980 öncesinde 
Türk hükümetlerinin hep büyük projeler 
peşinde koşmalarının “adım adım ilerlemeyi 
seven” Daimler-Benz için caydırıcı 
olduğunu söyleyen Liener, Turgut Özal’ın 
ekonomi yönetimine gelmesiyle açılan 
yeni dönemi yatırım açısından çok daha 
uygun bulduklarını belirtiyordu. Liener, 
“Biz yatırımlarımızı adım adım geliştiririz 

ve olumlu sonuç aldıkça daha kapsamlı 
yatırımlara girişiriz,” diyordu.

Proje, hükümet tarafını da hayli 
heyecanlandırmıştı. Yabancı Sermaye 
Dairesi Başkanı Hüsnü Doğan, o güne kadar 
Türkiye’ye gelen en büyük yabancı sermaye 
yatırımı olacak kamyon ve motor fabrikasını 
“fevkalade heyecan verici” ve Türkiye 
için büyük önem taşıyan bir proje olarak 
değerlendiriyordu: 

“Bu şirket 1973 yılından bu yana Türkiye’ye 
gelmek istiyor. Ancak bugüne dek bu iş 
rayına oturmamıştı. Şimdi oldu! Proje 

“Mercedes gibi dünyanın en 
büyük firmalarından birinin 
Türkiye’de bu çapta bir yatırıma 
kalkışması Amerikalı ve Avrupalı 
diğer büyük firmalar için de 
uyarıcı olacaktır. Kanımca 
Mercedes öncü kuvvet olacak 
ve başta otomotiv alanında 
olmak üzere diğer sektörlerde de 
yabancı firmaların Türkiye’de iş 
yapmaları hızlanacaktır.”  
HALUK GÖNENÇER 
Cumhuriyet, 5 Ocak 1983 

Tek ayaklı bir proje üzerinde yürümeyelim, otobüs işleri günün birinde ters 
gidebilir diye kamyon ve diğer üretimlerimiz olsun görüşü içerisindeydik. 

Ama karşı görüşler de vardı. “Otobüs yapıyoruz, iyi yerdeyiz, ne gerek var?” diye 
düşünenler vardı. Kamyon fikrine karşı çıkıyorlardı. Ama sadece otobüsle olacak bir 
iş değildi. Kaldı ki Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmalara göre otobüs ithalatı serbest 
olacaktı. Rakip firmalar da üretime geçiyordu. Tek ayakla ilerlenemeyeceği için 
yapmamız gerekenlerden birincisi otobüsü geliştirmekti. İkincisi, kamyon yapmamız 
lazımdı. Büyümek kaçınılmazdı.

BEDİRHAN ÇELİK - MERCEDES-BENZ TÜRK EMEKLİ GENEL KOORDİNATÖR

Aksaray Fabrikası’nı rahmetli Turgut Özal açmıştı. Fabrikanın açılışında ben 
de görevliydim. Biz bin kişilik bir hazırlık yapmıştık. O gün Aksaray halkından 

yoğun ilgi oldu, 5 bin kişi geldi. Rahmetli Özal ve Cahit Aral helikopterle inince bir 
alkış koptu. Genellikle böyle törenler soğuk olur ama Anadolu halkının sıcaklığı orayı 
ısıtmıştı. Bu kadar insanı nasıl ağırlayacağımızı düşündüğümüzü hatırlıyorum. Halk, 
büyük bir ilgiyle fabrikayı gezdi ve gitti. O günü hiç unutmuyorum.

ÇETİN ATSÜR - MERCEDES-BENZ TÜRK EMEKLİ OTOBÜS ÜRETİM DİREKTÖRÜ

Katıldığım, parçası olduğum ilk büyük organizasyon Aksaray Fabrikası’nın 
açılışıydı. 1 Mayıs 1986’da işe başladım, 10 Ekim’de fabrika açılışı oldu. Önce 

Ankara’da bir kokteyl yapıldı. Bütün üst düzey yöneticilerimiz ve Almanya’dan gelen 
konuklar oradaydı. Ben önden hazırlıklar için Aksaray’a giden ekipteydim. Aksaray 
o kadar taşraydı ki, tören için gereken her şey Ankara’dan geldi. Açılış, Aksaray için 
başlı başına bir olay oldu. Başbakan Turgut Özal helikopter ile geldi. Biz hazırlığımızı 
fazla fazla yapmıştık. Fakat dört bir yandan bu olaya şahit olmaya, Özal’ı görmeye 
gelen halk, fabrika alanımıza girmeye başladı. Bir ara haber geldi, “Çitler yıkıldı. 
İnsanlar içeri giriyorlar,” diye. Yine de konuklarımızı ağırlayabildiğimiz güzel bir tören 
oldu. Fabrikayı, “Aksaray’ı Mercedes şehri yapacağız” hedefi ile açtık. Bu hedef 
beklenenden daha uzun sürdü ama oldu.

TÜLİN STEINHÄUSER - MERCEDES-BENZ TÜRK EMEKLİ KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ

kesinlikle kendini besleyen, finanse eden 
bir proje olacaktır.”

Otomarsan Askeri ve Sivil Araçlar 
Üretim Kararnamesi
Daimler-Benz’in yatırım planı, iki bacaktan 
oluşuyordu. Plana göre araçların motorları, 
Tümosan tarafından kurulmuş Aksaray 
Motor Fabrikası’nda üretilecek, kamyon 
üretimi ise İstanbul’da gerçekleştirilecekti. 
Aksaray Motor Fabrikası, Necmettin 
Erbakan’ın hayali olan ağır sanayi 
hamlesinin bir parçası olarak dizel motor 
üretmek üzere 1970’li yıllarda kurulmuş, 
ancak ne yeterli sermayeye ne de gerekli 
bilgi ve donanıma sahip olduğu için 
atıl kalmış bir yatırımdı. Devlet, bu ölü 
yatırımın yeniden işlerlik kazanabilmesi için 
Mercedes-Benz projesine Akmosan’ın da 
dahil edilmesini istiyordu.

Diğer taraftan kamyon üretiminin yapılması 
için ilk düşünülen yer İstanbul’daki Genoto 
tesisleriydi. Bu tesisin satın alınarak, 
kiralanarak ya da Genoto’nun da projeye 
dahil edilmesi suretiyle, sıfırdan bir 
fabrika inşa etmek yerine, hazır bir tesisin 

kullanılması öngörülmüştü. Ancak bu yönde 
gösterilen gayretler bir netice vermeyince, 
daha sonra üretimin Çorlu’da satın alınan 
420 dönüm büyüklüğündeki bir arazide 
kurulacak fabrikada yapılmasına karar 
verildi.

Bu çerçevede Eylül 1983’te hükümet 
tarafından imzalanan Otomarsan Askeri 
ve Sivil Araçlar Üretim Kararnamesi, 
yılda 15.000 adet kamyon ve Unimog 
üretilmesini öngörüyordu. Otomarsan’ın 
sermayesi artırılacak, bu sermaye içinde 
Daimler-Benz’in yüzde 36 hissesi sabit 
kalırken, Akmosan’a da yüzde 10 hisse 
verilecekti. Kalan paylar ise mevcut ortaklar 
dahil, diğer yerli ve yabancı hissedarlar 
arasında paylaşılacaktı. Otomarsan, 
kamyon üretimine başlama tarihinden 36 
ay sonra, üretilecek araçlara ait tüm ithal 
girdileri, yabancı personel ücretleri ve kâr 
transferleri için gerekli dövizin iki katından 
az olmamak üzere ihracat yapmayı taahhüt 
edecekti.

Kararname, hükümet üyeleri tarafından 
imzalandıktan sonra Cumhurbaşkanı 

Kenan Evren’in onayına sunuldu. Ancak 
Evren, bazı değişiklikler yapılması talebiyle 
kararnameyi yeniden Yabancı Sermaye 
Dairesi’ne gönderdi. İstenen en önemli 
değişiklik, motorun yanı sıra kamyon 
üretiminin de Çorlu yerine Aksaray’da 
yapılmasıydı. Askeri araç üretecek olan 
fabrikanın, stratejik olarak Trakya yerine 
daha güvenli olduğu düşünülen İç Anadolu 
Bölgesi’nde olması tercih edilmişti. 

Hızlı bir başlangıç
21 Mayıs 1984 günü gazetelerde 
yayımlanan bir ilan, Otomarsan tarafından 
Aksaray’da Mercedes-Benz marka kamyon 
ve motor üretmek için yeni bir fabrika 
kurulmakta olduğunu müjdeliyordu. 
Mercedes-Benz, kamyon üretimi konusunda 
son derece deneyimli bir firmaydı. 
Almanya’daki Wörth Fabrikası, günde 150 
adet kamyon kapasitesiyle dünyanın en 
büyük kamyon üretim tesisiydi. Aksaray’da 
kurulan fabrikada ise ayda 300-350 adet 
araç üretilmesi hedefleniyordu.

Fabrikada Unimog dışında Daimler-Benz’in 
programındaki en aktüel araçlardan biri 

Turgut Özal Aksaray’da
Otomarsan Aksaray Kamyon Fabrikası 11 Ekim 
1986 günü Başbakan Turgut Özal tarafından 
törenle açıldı. Fabrika o gün, kentlerinde böyle bir 
fabrika kurulmasından büyük memnuniyet duyan 
Aksaraylıların adeta hücumuna uğradı.
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olan 2622 ve onun tek arka akslı versiyonu 
olan 1922 tipi kamyon da üretilecekti. Bu 
araçlara, Türkiye için uygun kamyon tipini 
belirlemek üzere Anadolu’da yapılan geniş 
bir araştırma sonucunda karar verilmişti. 
Geçmiş yıllarda Almanya’dan ithal edilen 
Mercedes-Benz kamyonlar, aşırı yakıt 
tüketimi nedeniyle kötü bir ün yapmıştı. 
Bu nedenle kamyon kooperatiflerinin, 
kamyoncuların, nakliyecilerin, fabrika 
sahiplerinin ve akaryakıt istasyonlarının 
görüşleri alınarak, pahalı ve işletme 
giderleri yüksek modeller yerine 2622 gibi 
hem güçlü, hem de her türlü ekipmana 
uygun esnek yapılı bir araçla başlanmasına 
karar verilmişti.

Fabrikanın açılışından önce, 1986 
ilkbaharında, üretilecek kamyon 
çeşitlerinden oluşan bir konvoyla 
Türkiye’nin 33 ilini kapsayan 4.400 
kilometre uzunluğunda bir gösteri gezisi 
düzenlendi. Çok ilgi çeken bu gezinin 
ardından Haziran ayında 3.900 kilometre 
uzunluğunda ikinci bir tur düzenlendi. 
Ege’den Doğu Anadolu’ya, Güney 

Anadolu’dan Karadeniz’e tüm Türkiye’yi 
kapsayan tur sırasında müşteri adaylarına 
Mercedes-Benz kamyonlarının özellikleri 
birebir tanıtıldı. Şoförlerin, nakliyecilerin 
ve çeşitli kurum temsilcilerinin Mercedes-
Benz kamyonlarını detaylı bir şekilde 
inceleme fırsatı buldukları bu tur, markanın 
sektöre güçlü bir giriş yapmasında etkili 
oldu.

Mercedes-Benz kamyonlarının lansmanı 
Ekim 1986 başında, “Her Kamyoncunun 
Gönlünde Bu Yıldız Yatar” sloganıyla 
yapıldı. 11 Ekim 1986 günü Aksaray 
Kamyon Fabrikası, Başbakan Turgut Özal 
tarafından törenle açıldı. Özal’a açılışta 
dönemin Devlet Bakanı Ahmet Karaevli, 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü 
Doğan da eşlik ediyordu. Özal, açılışta 

Mengerler, 1978 yılında 10 silindirli Mercedes kamyonlarını getirmiş. Çok yakıt 
harcadığı için kötü bir imajı olmuş. Kamyon işi konuşulmaya başladığı zaman 

ben çok önem verdim. O sırada Otomarsan’da reklam, üretim ve müşteri ilişkilerini 
ben yönetiyordum. Önceleri kamyon konusunda bir tereddüt vardı. Sonunda 1984 
yılında kamyon üretimi için karar verildi. Bu karar verildikten sonra biz coştuk. Bütün 
Türkiye’de tanıtımlara başladık. Pazarlama teşkilatı olarak 5 tane bölge müdürlüğü 
kurduk, satış elemanları yetiştirdik. Bu arkadaşlar bayilere satışı öğreteceklerdi. 
Ama fabrikanın açılışına yakın şirket maddi sıkıntıya girdi, reklam bütçesi de kesildi. 
Bunun üzerine tüm satış personeline ağır vasıta ehliyeti aldırdım. Her bölgeye iki 
tane kamyon verdim. “Bineceksiniz kamyonlara, teker teker müşterileri sizler ziyaret 
edeceksiniz!” dedim. Bizzat satışı yapacak kişi, direksiyonun başına geçiyordu. 
Anadolu’da gezip kamyonu takdim ediyordu. Bahsettiğim kamyon, ilk çıkarttığımız 
2622 modelidir.

Ben de ehliyet almıştım. Kamyon tanıtımı için Konya taraflarındaydık. Bir kamyon 
şoförü geldi. “Ağabey, sen iyi bir insana benziyorsun,” dedi. “Hiç uğraşmayın. 
Mercedes’ten otobüs olur, ama kamyon satamazsınız,” dedi. Müşteri ziyaretlerine 
giderdik. “Yok kardeşim. Bu kadar yakıt harcayan, 10 silindirli motor mu olur?” 
derlerdi. Mercedes’in kamyon piyasasında böyle bir imajı vardı. Ama ben tersine 
düşünüyordum. “Türkiye’de kamyon işi başkalarının eline kalmış. Avrupa, Mercedes 
kullanıyor. Kamyon bir kez yollara çıksın, göreceksiniz,” diyordum. 1986-1987 
yılında yaptığım 10 yıllık planda, hedef olarak yılda 10.000 kamyon yazmıştım. 
Belki araya giren krizler yüzünden söylediğim zamanda olmadı, ama 2005 yılında bu 
rakama ulaşıldı.

MUSTAFA DİNÇER - MERCEDES-BENZ TÜRK ESKİ PAZARLAMA VE PLANLAMA MÜDÜRÜ

yaptığı konuşmada, “Ağır Sanayi Hamlesi” 
adı altında gerçekçilikten uzak bir şekilde 
kurulmuş olan Akmosan Fabrikası’nın 
Türkiye’nin omuzlarına büyük bir yük 
yüklediğini, ancak bu tesisin şimdi yeniden 
işlerlik kazanmasıyla Aksaray’ın bir 
“Mercedes Kenti” olacağını söylüyordu.

Daimler-Benz ve Otomarsan yönetimi 
hükümetin ilgisinden mutluydu. Ancak 
önlerinde dikenli ve çok zor bir yol 
olduğunun farkındaydılar. Anadolu’nun 
sanayiden bu kadar uzak, altyapısı olmayan 
bir köşesine Mercedes-Benz kalitesini 
taşımanın kolay olmayacağı açıktı. Genel 
Koordinatör Bedirhan Çelik, tüm zorluklara 
rağmen, bunları aşmak için her çabayı 
ortaya koyacaklarını bir cümleyle şöyle 
özetliyordu: “İşimiz kolay değil, ama 
üstesinden geleceğiz.”

“Aksaray o tarihte bir ilçe 
idi; şimdi il oldu. Yılda 8-10 
bin kamyon üretebilecek 
kapasitedeki bu fabrika, Aksaray 
şehrini ihya etti. Bu yatırım, 
Türk özel sektörünün en büyük 
yatırımlarından biri haline geldi. 
Tahmin ediyorum, ileride bir 
numaralı yatırıma dönüşecek.”  
KADİR HAS 
Vatan Borcu Ödüyorum adlı kitabından 

“Bu proje konusunda sadece 
devleti değil, Daimler AG’yi de 
ikna etmek zorunda kaldık. 
Daimler AG, sonuçta Türkiye’nin 
Batı dünyasının bir kanadı 
olduğuna ve desteklenmesi 
gerektiğine inandı ve projeyi 
gerçekleştirmeye karar verdi.”  
Otomarsan’ın, kamyon fabrikası için
yaptığı bir açıklamadan (1982) 
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Otomobilin keşfinin 100. yılı 1986’da Almanya’da 
törenlerle kutlandı. Bu vesileyle Stuttgart’ta, dönemin 
Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl’ün de 
katılımıyla “Otomobilin 100. Yılı Sergisi” açıldı. 
Aynı yıl, Daimler öncülüğünde dünyanın birçok 
yerinde kutlama ve etkinlikler düzenlendi. Etkinlik 
noktalarından biri de İstanbul’du.

Kendi kendine yürüyebilen bir araç 
yapmak, insanlığın çağlardan beri 
düşlediği bir şeydi. Bu nedenle 

endüstri devriminin Batı’nın çehresini 
önemli ölçüde değiştirmeye başladığı 
yıllarda, birçok ülkede bilim insanları ve 
mucitler kendi kendine yürüyen bir araç 
yapabilmek için çalışmaya başladılar. 
Bazıları buhar makinelerini tekerlekli 
araçlarla birleştirerek bu hedefe kısmen 
ulaştılarsa da, bu araçlar aşırı hantal ve 
kullanışsızdı.

Buhara gerek olmaksızın, kendi gücünü 
kendi üretebilen içten yanmalı bir motorun 
geliştirilmesi için aradan uzun zaman 
geçmesi gerekti. Birbirinden habersiz aynı 
konuda çalışan iki Alman mühendisten 

Otomobilin
100.yılı

Carl Benz, 1879 yılında Mannheim’daki 
atölyesinde ilk kez tek silindirli ve iki 
zamanlı bir benzin motoru geliştirmeyi 
başardı. Daha sonra bu motoru daha da 
geliştirerek üç tekerlekli bir araca takan 
Carl Benz, 29 Ocak 1886 tarihinde, bir 
hayvan yardımı olmaksızın kendi başına 
hareket edebilen bu dâhiyane buluşunun 
patentini aldı. 

Aynı dönemde Stuttgart’ın bir banliyösü 
olan Cannstatt’ta benzer bir konu üzerinde 
çalışan Gottlieb Daimler, 1878 Paris Sanayi 
Sergisi’nde gördüğü dört zamanlı bir gaz 
motorunu geliştirerek çok daha seri ve 
kullanışlı bir hale getirmiş ve bu motoru dört 
tekerlekli bir araca takarak aynı Carl Benz 
gibi “ilk otomobili” yapmayı başarmıştı.

1986
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Daimler-Benz birleşmesi ve  
Mercedes-Benz markasının doğuşu
Yeni bir dönem açan bu buluştan sonra 
olaylar çığ gibi gelişti. Her iki mucit de 
geliştirdikleri araçların satışına başlayarak 
otomobil çağını başlatmış oldular. 1890 
yılına gelindiğinde Daimler’in Cannstatt’ta 
artık bir otomobil fabrikasına dönüşen 
atölyesi yılda 350 otomobil üretiyor, çeşitli 
ülkelere de patent satıyordu. Daimler 
ile özdeşleşen Mercedes markasının 
ortayı çıkışı ise Gottlieb Daimler’in 1900 
yılında ölümünden hemen önce oldu. Bu 

19
86

markayı öneren kişi, Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu’nun Nice Başkonsolosu ve 
işadamı Emil Jellinek idi. Güney Fransa’da 
Daimler’in temsilciliğini yapan Jellinek, 
aynı zamanda bir hız tutkunuydu. Nice’de 
düzenlenen bir yarışta otomobiline kızının 
ismi olan Mercedes adını veren Jellinek, 
sonraki yıllarda Daimler’e daha hızlı, daha 
güçlü ve daha lüks otomobiller geliştirerek 
bu araçları Mercedes ismiyle pazarlamayı 
teklif etti. Bu isim, sonraki bir asır boyunca 
teknolojinin, güvenilirliğin, mükemmelliğin 
ve kalitenin simgesi olacaktı.

“Mercedes’in marka 
konumlandırması daha ilk 
zamanlarından başlıyor. O 
zamanın ne kadar “en”i varsa, 
o otomobilin içinde vardı. 
Bugünkü S-Serisi’ne bakın. 
Bir binek araçta olabilecek ne 
kadar teknoloji varsa, hepsi 
içindedir. Otobüsümüzde de 
öyledir, kamyonumuzda da 
öyledir. Ta o zamanda belirlenen 
marka konumlandırması hâlâ 
devam ediyor: En iyisi ya da 
hiç! Gottlieb Daimler’in bir 
sözü olan bu felsefe, bugün 
markamız tarafından tamamen 
benimsenmiş durumda.”  
MUSTAFA ÜSTERTUNA

“Mercedes’in üç kanatlı yıldızı, otomobilin 100’üncü yıldönümünde 
birçok motorlu araç üstünde parlıyor. Mercedes-Benz, ağır 
kamyonlardan itfaiye araçlarına ve dünyanın en rahat ve güvenli 
otobüslerine kadar çeşitli motorlu araçlar üretiyor. Türkiye’de de 
Otomarsan, üç kanatlı yıldızın kalitesini yıllardır ürettiği otobüslerde 
yansıtıyor. Türkiye’de üretilen Mercedes-Benz otobüsler dünyanın 
çeşitli ülkelerinde, değişik iklim koşullarında yolları kat ediyorlar ve 
insanlara hizmet ediyorlar.”   
Otomarsan’ın 100. yıl mesajından

1920’li yıllara kadar birbirine rakip olarak 
faaliyet gösteren Daimler ve Benz firmaları, 
1923 yılında güçlerini birleştirmek üzere 
görüşmelere başladılar. Uzun süren 
pazarlıkların ardından iki firma 1926 yılında 
birleşerek Daimler-Benz adını aldı. 

Mercedes’in karada, denizde ve havada 
taşımacılığı simgeleyen yıldızının kökeninde 
ise, Gottlieb Daimler’in eşine gönderdiği 
bir kartpostalda, bir noktayı göstermek 
için çizdiği yıldız şekli yatıyordu. Yıllar 
içinde değişime uğrayan yıldız önce bir 
daire içine alındı, firmanın 1926’da Benz’le 
birleşmesinden sonra da Mercedes-Benz 
sözcükleri yazılarak defne dalları ile 
süslendi. 

İstanbul, Mercedes-Benz’in tarihiyle 
tanışıyor
1986 yılında dünyanın çeşitli yerlerinde 
gerçekleştirilen otomobilin 100. yılı 
etkinlikleri paralelinde İstanbul’da da 
Otomarsan tarafından özel bir organizasyon 
yapıldı. “Otomobil 100 yaşında” etkinlikleri, 
27 Şubat 1986 günü İstanbul Sheraton 
Oteli’nde açılan Antika Arabalar Sergisi 
ile başladı. Tümü orijinal olan eski 
model otomobillerin çoğu Daimler-Benz 
Müzesi’nden getirilmişti. Sergide Carl Benz 
tarafından icat edilen üç tekerlekli otomobil 
ile Gottlieb Daimler tarafından icat edilen 
dört tekerlekli otomobil de yer alıyordu. 
Sergi ile birlikte, otomobilin 100. yılını konu 
alan özel bir pul serisi de basıldı. 

GOTTLIEB DAIMLER MERCEDES JELLINEKCARL BENZ

Otomobil tarihine yön veren 
isimler
Her ikisi de eşzamanlı olarak 
geliştirdikleri motorla kendi başına 
gidebilen araçlar geliştiren Gottlieb 
Daimler ve Carl Benz, insanlık 
tarihinde yepyeni bir sayfa açtılar. 
Bu iki mucidin mükemmellik 
arayışları Mercedes markasıyla 
vücut buldu ve bu markayı taşıyan 
araçlar her dönemde en üst 
kalitenin temsilcisi oldu.
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Dünyaca onaylanan bir kaliteyi 
20 yıldır üretmek

300 otobüsten 1.700 otobüse
Davutpaşa tesislerinde yılda 300 adet ile 
başladığımız otobüs üretim kapasitemizi yılda 
1.700 adede çıkardık. İlk günden bu yana 
ürettiğimiz 17.752 adet Otomarsan otobüsü 
sayesinde, Türkiye’de “otobüs” ile “Otomarsan” 
kelimeleri özdeşleşti.

Yurtdışına taşan başarı
4.000’den fazla Otomarsan otobüsü, yedek parça 
ve satış sonrası servis imkânlarıyla birlikte, Kuzey 
Afrika’da ve hemen hemen tüm Ortadoğu ülkelerinde 
ulaşım sektörünün hizmetinde. Üstelik, ülkemiz 
ekonomisine 650 milyon marktan daha fazla döviz 
kazandırmış olarak.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
hizmetindeyiz
Ürettiğimiz tekerlekli taktik araçlarla Mercedes-
Benz’in üstün kalite ve teknolojisini yurt 
savunmasının da hizmetine sunmuş olmaktan 
gururluyuz. 

Satış sonrasında da 
amaç mükemmellik
Satış sonrası hizmet bütünlüğünü 
ve yurt çapında etkinliğini 
artırmak amacıyla 51.000 
metrekare alan içinde 7.700 
metrekare kapalı alana sahip 
Beylikdüzü Merkezi Yedek Parça 
Tesisi’ni kurduk.

Kalkınan Türkiye’nin 
yükselen yıldızı
Anadolu’nun kalkınmasına gerek istihdamla, 
gerekse endüstrinin getirdiği olanaklarla 
öncülük etmek ana hedefimiz. Üretim 
programımıza Mercedes kamyon ve askeri 
araçlarını ekleyerek, 38.000 metrekaresi 
kapalı olmak üzere, 550.000 metrekarelik 
bir alanı kapsayan Aksaray tesislerini hayata 
geçirdik. Böylece ülkemizde yan sanayimiz 
dahil yaklaşık 40.000 kişilik istihdam 
kapasitesi yarattık. 

Rakamlar, kelimelerden 
daha anlamlıdır
Otomarsan olarak, 20 yıllık bir süreye pek çok gelişme 
ve atılımı sığdırarak, temsil ettiğimiz teknolojiyi her 
bakımdan ülkemizin kalkınmasına yönelttik. Bugüne 
kadar gerçekleştirdiğimiz tüm rakamlar, Otomarsan’ı 
kelimelerden daha iyi anlatıyor.

Daimler-Benz’in Türkiye 
mümessili artık Otomarsan
Hızlı ve başarılı büyümemize, 1984 yılında 
Daimler AG’nin Türkiye mümessilliğini de 
ekledik.  

19871977 -
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Mercedes-Benz Türk, İstanbul Müzik Festivali’ne 
destek vermeye başladığı ilk yıl olan 1987’de, festivalin 
klasiklerinden “Saraydan Kız Kaçırma” operasının 
gösteri sponsorluğunu üstlendi. Bu destek, sonraki 
yıllarda festivalin en seçkin gösterileri ile devam etti. 
Mercedes-Benz Türk, 30 yıldır kesintisiz devam eden 
desteğiyle, kentin en özel sanat etkinliklerinden biri 
olan İstanbul Müzik Festivali’nin “En Yüksek Katkıda 
Bulunan Gösteri Sponsorları” arasında yer alıyor.

İ stanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ile 
Mercedes-Benz Türk arasında 30 yıldır 
devam eden uyumlu birlikteliğin ilk 

adımı 1987 yılında atıldı. O yıllarda İstanbul 
Festivali’nin en ilgi çeken gösterilerinden 
biri, Topkapı Sarayı’nın özgün atmosferinde 
sahneye konulan “Saraydan Kız Kaçırma” 
operasıydı. Mozart’ın konusu İstanbul’da 
geçen üç perdelik operası, ilk kez festivalin 
başlangıç yılı olan 1973’te sahnelenmiş 
ve gördüğü ilgi nedeniyle sonraki yıllarda 
adeta İstanbul Festivali’nin bir geleneği 
haline gelmişti.

Mercedes-Benz Türk, 1987 yılından 
başlayarak üç yıl boyunca arka arkaya 
gösterinin sponsoru oldu. “Saraydan Kız 
Kaçırma” ile başlayan bu destek, sonraki 

Saraydan
Kız Kaçırma

yıllarda da İstanbul Müzik Festivali’nin 
en seçkin gösterileri ile 30 yıl boyunca 
kesintisiz bir şekilde devam etti. İki kurum 
arasında oluşan bu uzun süreli ve kesintisiz 
ilişkinin çıkış noktasını, dönemin Kurumsal 
İletişim Müdürü Tülin Steinhäuser, 
İ-KA-SE-VE kitabında şöyle açıklıyordu:

“Mercedes-Benz Türk’ün en uzun soluklu 
sponsorluk çalışması olan İstanbul 
Müzik Festivali gösteri sponsorluğunun 
başlamasında, 1973 yılından beri süregelen 
İstanbul Festivali’nin başarısı, bu başarının 
verdiği gurur ve sponsor desteği olmadan 
festivalin sürdürülebilir olamayacağı 
düşüncesi önemli bir rol oynadı. Şirketimizin 
1987 yılında desteklediği Topkapı Sarayı 
avlusunda Bâbü’s-saade Kapısı önünde 

1987
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Devlet Opera ve Balesi tarafından icra 
edilen ‘Saraydan Kız Kaçırma’ operasının 
büyüsü de çok önemliydi tabii ki. Mercedes-
Benz Türk bu gösteriyi 3 yıl üst üste 
destekledi. İstanbul Müzik Festivali’nin 
gelişmesine ve bugünkü konumuna 
gelmesine destek vermiş olmak, Mercedes-
Benz Türk için büyük onur kaynağıdır.”

Boyut değiştiren destek
Mercedes-Benz Türk’ün İstanbul Müzik 
Festivali’ne katkıları, şirketin 50. yılını 
kutladığı 2017 yılında farklı bir boyut 
kazanarak, gösteri sponsorluğunun 
paralelinde, müziğin her kesime 
yaygınlaştırılmasını hedefleyen özel 
etkinlikleri de kapsamaya başladı. Bu 
çerçevede Mercedes-Benz Türk, 2017 
yılında mümkün olduğunca çok çocuğa 
karşılıksız müzik olanağı sağlamayı ve 
çocukların sanata katılım hakkı önündeki 

İ stanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nın önderliğindeki 
işadamı ve sanatseverler tarafından kuruldu. Bu girişimin en önemli özelliklerinden 

biri, iş dünyası insanlarının liderliğinde olmasıdır. İşadamlarının verdiği bağışlarla 
ve kamunun belirli ölçülerdeki katkılarıyla bir yere gelinmiştir. 80’li yılların başında, 
ilk defa sponsorluk kavramı ortaya atıldı. O zamanlar İstanbul Film Festivali ve 
İstanbul Müzik Festivali vardı. Bu etkinliklerin fonlanması gerekiyordu. İlk senelerde 
sponsorluk anlayışı, Nejat Bey’in çevresindeki işadamlarını arayıp, onlardan destek 
istemesi şeklinde oluyordu. Sonra bu yapı kurumsallaştı ve daha sistematik hale 
geldi.

Elbette öncelikle, kültür ve sanatın değerini anlayabilecek, ülkenin geleceğinde rol 
alabilecek kurumlara gidiliyordu. Bu yelpaze yıllar içerisinde genişledi. Olayın bir 
yerde sponsorluktan çıkıp, belirli firmalarla uzun dönemli stratejik ortaklık haline 
gelmesi ve karşılıklı kazan-kazan ilişkisi doğurması, yabancı sermayeli firmaların 
ülke refahı için kaynak ayırmalarının altının çizilmesi gibi konular, hep İstanbul 
Festivali’nin sponsorluk yapısının oluşmasında önemli rol oynadı. Bu süreçte 
İKSV’nin her zaman yanında olan kurumlardan bir tanesi de, Mercedes-Benz 
Türk’tür. İstanbul Kültür Sanat Vakfı etkinliklerine bu şekilde 30 senedir kesintisiz 
destek veren kurum ve kuruluşların sayısı çok azdır.

GÖRGÜN TANER  - İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI GENEL MÜDÜRÜ

engelleri kaldırmayı hedefleyen “Barış 
için Müzik” girişimine destek oldu. 
Destek çerçevesinde Barış için Müzik 
Yaylı Orkestrası üyeleri, konser öncesi 
St. Petersburg Rus Oda Filarmonisi’nin 
provasına katılarak, deneyimli müzisyenlerle 
tanışma imkânı buldu. Ardından orkestra, 
St. Petersbug Rus Oda Filarmonisi ile aynı 
gece Aya İrini’de ön avluda bir konser verdi.

Mercedes-Benz Türk, müziğe verdiği destek 
çerçevesinde 2006-2016 yılları arasında 
Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin de 
gösteri sponsorları arasında yer aldı.

P rogram yaparken, “Bu konseri mutlaka istiyorum ama sponsorunu nereden 
bulurum?” dediğinizde, Mercedes-Benz Türk gibi bir sponsorunuz varsa her 

şey daha kolay oluyor. Çünkü güven duyuyorsunuz. “Bu Mercedes’e çok yakışır,” 
diyorsunuz. Burada en önemli kriter, artistik mükemmeliyet. Ortaya çıkan sonucun 
kusursuz ve mükemmel olması lazım. Örneğin Berlin Filarmoni, dünyanın tartışmasız 
en iyi orkestrasıdır. Eğer programda Berlin Filarmoni varsa, bunun içerisinde 
Mercedes’in de mutlaka olması gerektiğini düşünüyoruz. Dünyanın en önemli keman 
virtüözü Anne-Sophie Mutter 2009 yılında geldiği zaman, ilk önce Mercedes’i aradık. 
Çünkü artık birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Mercedes’in konserden beklentilerini çok iyi 
biliyoruz. Festivaldeki en iyi konserlerden biri olmalı. Bizim Mercedes’e en iyi müziği 
sunmamız lazım. Çünkü Mercedes’in marka değeri bunu gerektiriyor.

YEŞİM GÜRER OYMAK  - İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ DİREKTÖRÜ

“1999 yılında Kremerata 
Baltica’nın tango projesi vardı. O 
sıralarda TRT’ye ‘Festivalde Dün, 
Bugün ve Yarın’ programını 
yapıyordum. Konserde, Aya İrini 
içerisinde büyülenmiştim.
İyi ki İKSV var, iyi ki Mercedes 
var demiştim.”  
YEŞİM GÜRER OYMAK

30 yıldır devam eden destek
Mercedes-Benz Türk’ün İstanbul Müzik Festivali’ne 
1987 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde devam 
eden desteği, bu önemli sanat etkinliğinin daha 
yüksek hedeflere ulaşmasına katkı sağlıyor. 
Özellikle Mercedes-Benz Türk sponsorluğunda 
dünyanın önde gelen müzik topluluklarının Aya 
İrini’de verdiği unutulmaz konserler İstanbullu 
sanatseverlerin hafızasında özel bir yere sahip. 
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Binlerce yıl boyunca Asya ile Avrupa, Karadeniz ile 
Akdeniz arasında bir geçiş noktası olan Troia’daki 
(Truva) arkeolojik kazılar, 50 yıllık bir aradan 
sonra Daimler-Benz’in desteğiyle 1988 yılında 
yeniden başladı. Kazının başkanlığını, Tübingen 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Manfred Korfmann 
yapıyordu. Troia’yı “Dokuz medeniyetin yaşamına 
tanık olmuş bir uygarlık alanı” olarak tanımlayan 
Korfmann, bu kentin önemini “Modern Batı insanı, 
kökenini burada aramalıdır,” sözleriyle dile getiriyordu.

Anadolu arkeolojisinin babası sayılan 
Homeros’un İlyada destanına 
konu olan Troia kentini bulmak, 

19. yüzyıl arkeologlarının düşlerinden 
biriydi. Bu düşü gerçeğe çeviren kişi, 
Alman arkeolog Heinrich Schliemann 
oldu. Schliemann, Çanakkale Boğazı’nın 
güneyindeki Hisarlık Tepe’de 1871-1890 
yılları arasında yaptığı toplam yedi kazıda, 
efsanevi Troia ile özdeşleştirilen kalıntıları 
gün ışığına çıkardı. Onun esas amacı, Kral 
Priamos’a ait hazineyi bulmaktı. Bunu 
başardı da. Ölümünden sonra kazılara kısa 
bir süre çalışma arkadaşı mimar Wilhelm 
Dörpfeld devam etti. Son olarak 1932-38 
yılları arasında Amerikalı arkeolog Carl W. 

İlyada’nın
izinde

Blegen, burada gerçekleştirdiği çalışmalarla 
Troia’nın tarihini bilimsel bir temele oturttu.

Ardından Troia 50 yıllık uzun bir uykuya 
daldı; ta ki Tübingen Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Manfred Korfmann, Daimler-Benz’in 
desteğiyle 1988 yılında kazıları yeniden 
başlatıncaya kadar. İlk etapta beş yıllık 
bir proje kapsamında ele alınan kazının 
yarı bütçesi Daimler-Benz tarafından 
karşılanıyordu. Prof. Korfmann, tarihte 
birçok kereler kurulup yıkılan Troia’dan 
elde edilecek bulgularla geçmişin yeniden 
yazılabileceğini ve bunun erken Avrupa 
tarihi açısından çok önemli olduğunu 
belirtiyordu. Çünkü Troia, Korfmann’a göre 

1988
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Müzesi” projesi ise halen sonuçlandırılmayı 
bekliyor. Prof. Korfmann, öncülük ettiği 
tüm bu çalışmalarla Çanakkale’de kalıcı bir 
“Troia belleği” yaratmayı hedefliyordu.

Troia’nın bilim ve insanlık tarihine bir 
katkı olarak kazandırılmasını sağlayan 
şeylerden kuşkusuz en önemlisi Prof. 
Korfmann’ın arkeolojiye, bu topraklara ve 
Troia’ya duyduğu aşk, diğeri ise Daimler-
Benz’in verdiği destekle ona hayallerini 
gerçekleştirme fırsatı sunmasıydı. 
Mercedes-Benz Türk tarafından 2001 yılında 
yayımlanan “Düş ve Gerçek: Troia” adlı 
kitap ise, Troia’nın Türkiye’de daha geniş 
kitlelerce tanınmasını sağlamaya yönelik 
olarak atılmış bir başka önemli adımdı.

P rof. Korfmann çok özel bir insandı. Onu ilk Arkeoloji Müzesi 
Müdürü Alpay Pasinli’nin verdiği bir yemekte tanıdım. 

Bizler de davetliydik ve aynı masaya düştük. Sohbet sohbeti 
açtı. Korfmann, bizi Troia’ya davet etti. 1998’de eşim ve o 
zaman 9 yaşında olan oğlum Asım, hep birlikte ziyaretine 
gittik. Bize Troia’yı gezdirdi. Oraya Truva dememeyi öğrendik. 
Troia denirmiş. Bize planlarını anlattı. Muazzam fikirleri vardı. 
İlk iş olarak orada güzel bir müzenin kurulmasını arzuluyordu. 
Ayrıca Troia’nın milli park haline getirilerek, tarihteki flora ve 
faunasının yeniden kazandırılmasını düşlüyordu. Amacı, Troia 
zamanındaki havayı tekrar yaratmaktı.

Korfmann, Türkiye’yi ve Türkleri severdi. Köylülerle de arası çok 
iyiydi. Köylüler ses benzerliğinden dolayı ona “Osman Hoca” 
lakabını takmışlardı. Onlarla değişik bir bağı vardı. Türkçe de 

bilirdi. Böyle bir yerde çalışıyorsanız, başarınızın anahtarı oradaki 
halktan yardım alabilmektir. Korfmann, kimden yardım istese 
alabiliyordu. Sonradan Türk vatandaşı da oldu. Osman adını aldı. 

Kazıyı Alman Mercedes firması destekliyordu. Bizim tabirle, 
Mercedes’in hakkı ödenmez. Korfmann’a destek vererek 
müthiş bir iş yaptı. Zaten Almanlar’ın, Türkiye’nin kültürel ve 
bilimsel gelişmesine katkısı çok büyüktür. Türkiye’ye modern 
tıbbı, arkeolojiyi, fiziği getirenler Almanlardır. Anadolu’daki 
pek çok insanlık mirasını gün ışığına çıkarmışlardır. Korfmann, 
bizzat gidip projesini anlatarak Mercedes’in desteğini almıştı. 
Zaten onu tanıdığınız zaman, bilgisi ve heyecanı karşısında 
etkilenmemek mümkün değildi. Onun sayesinde çok şey 
öğrendik. Troia ortaya çıktı. Böyle bir projede çalışmak çok 
zevkli bir şeydir. Çünkü insanlık tarihidir.

PROF. DR. CELÂL ŞENGÖR - İTÜ AVRASYA YER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, KATI YER BİLİMLERİ ÖĞRETİM ÜYESİ
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T roia kazılarını 15 yıl boyunca Daimler AG kanalıyla destekledik. Desteğimiz 1988 
yılında başladı, 2003’e kadar devam etti. Elimiz hep kazıların üstündeydi. Kazıyı 

Alman Profesör Manfred Osman Korfmann yapıyordu. Korfmann, çocukluğunda 
İlyada’yı okumuş ve ömrünü o konunun, Troia’nın araştırılmasına vermiş bir bilim 
insanıydı. Her sene bütün Avrupa ülkelerinden uzman basın mensupları Daimler 
tarafından Troia’ya davet edilirdi. Onlarla biz ilgilenirdik. Gazetecileri İstanbul’dan 
veya İzmir’den otobüslerle Troia’ya götürürdük. Prof. Korfmann, o Indiana Jones 
tarzı şapkasını takıp, kazı sezonunda elde edilen bulguları anlatırdı. Elinde İlyada, 
önümüze düşüp kitaptaki olayları, “İşte bu sahne büyük olasılıkla burada yaşandı,” 
şeklinde, bir film anlatır gibi anlatırdı. Gerçekten rüya gibiydi. Ben de her sene 
heyecanla giderdim, “Acaba bu sene ne anlatacak?” diye.

TÜLİN STEINHÄUSER  - MERCEDES-BENZ TÜRK EMEKLİ KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ

dokuz medeniyetin yaşamına tanık olmuş 
bir uygarlık alanıydı. Burada yapılacak 
çalışmalar, tarihe ışık tutacaktı.

Arkeoloji dünyasına ilham veren
bir kazı
Troia kazısı, aralarında Türk arkeologların 
da bulunduğu, çeşitli uluslardan yaklaşık 
35 bilim insanının katıldığı bir ekip 
tarafından yürütülüyordu. Ekipte coğrafya, 
jeoloji, jeofizik, pedoloji, biyoloji gibi bilim 
dallarının yanı sıra tarih ve mimarlık gibi 
disiplinlerden de onlarca uzman bir arada 
çalışıyordu. Prof. Korfmann, her senenin 
sonunda Türk ve yabancı gazetecileri 
kapsayan bir gezi düzenleyerek, onları 
heyecan verici gelişmeler hakkında 
bilgilendiriyordu. Böylece, çalışmaların 

düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılması 
mümkün oluyordu. 

Beş yıl olarak planlanan proje süresi, daha 
sonra yine Daimler-Benz’in desteğiyle 15 
yıla uzatıldı. Daimler-Benz, insanlık tarihine 
katkısı nedeniyle 1991 yılında UNESCO’nun 
“Media Save Art” ödülüne layık görüldü. 
Türk hükümeti de projeye verdiği önemin 
göstergesi olarak Prof. Korfmann’a ömür 
boyu kazı izni verdi. Troia, 1998 yılında 
UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası 
listesine alındı. Kazı sayesinde dünyanın en 
önemli arkeolojik mekânlarından olan Troia, 
bir açık hava müzesi haline geldi.

Yapılan kazı, birçok bakımdan arkeoloji 
dünyasına ilham verecek nitelikteydi. 

Zaman zaman Prof. Korfmann’ı ziyaret eden 
Prof. Dr. Celâl Şengör, kazı karargâhında 
bulunan malzeme, bilgisayar olanakları 
ve kütüphanenin gerçekten insanı hayran 
bırakacak nitelikte olduğunu söylüyordu. 
Kazıyı bugün bile özel kılan konulardan 
bir diğeri de, Troia’nın kültür dönemlerine 
paralel olarak, tarih öncesi çağlardan beri 
doğal çevrede meydana gelen değişimleri 
aydınlatmak için bölgede yapılan jeolojik 
çalışmalardı. Prof. Dr. İlhan Kayan tarafından 
yürütülen bu çalışmalar, örneğin deniz 
seviyesi ve kıyı çizgisinde meydana gelen 
değişimlerin kentteki yaşam üzerindeki 
etkilerini ortaya çıkarmayı hedefliyordu.

Arkeomog (Arkeolog-Unimog)
Prof. Dr. İlhan Kayan’ın yürüttüğü 
bu ilginç çalışma, bölgenin alüvyal 
düzlüklerinde çok sayıda delgi-sondaj 
yapılmasını gerektiriyordu. Kayan, ilk 
başlarda bu işlemi, demirciye yaptırdığı 
basit el burgularıyla gerçekleştiriyordu. 
Bu burgularla, güçlü iki işçi yardımıyla 
7-8 metre, nadiren de 10 metreye kadar 
inebilen sondajlar yapılabiliyordu. Oysa 
Troia’daki araştırmalar daha fazlasını 
gerektirdiğinden, Daimler-Benz, kazıya 
bağışladığı Unimog’un arka tarafına, 
Prof. Kayan’ın ihtiyaç ve isteklerine 
göre hazırlanmış, gerektiğinde kepçe ile 
değiştirilebilen hidrolik bir burgu-delgi 
sistemi eklemişti. 21 metreye kadar 
inilebilen bu sistem sayesinde Troia’yı 
çevreleyen alüvyal düzlüklerde sayısı 100’ü 
geçen delgi sondaj yapıldı ve birçok hendek 
açıldı. Kazı ekibinin “Arkeomog” adını 
verdiği bu araç sayesinde yapılan sondajlar, 
Troialıların liman, balıkçılık ve tarım gibi 
etkinlikler için kullandıkları alanların 
belirlenmesine büyük katkı sağladı.

Manfred “Osman”ın bıraktığı miras 
Troia’da 1988 yılında başlayan kazılar, 
2003 sezonunda sona erdi. Türkiye’ye ve 
Troia’ya gönülden bağlı olan Prof. Manfred 
Korfmann, 2005’te hayata veda etmeden 
önce Türk vatandaşlığını alarak, işçilerin 
kendisine yakıştırdıkları “Osman” adını aldı. 
Korfmann, ayrıca “Troia Vakfı”nı kurarak 
tüm kitaplarını Çanakkale Üniversitesi 
bünyesinde bir araştırma enstitüsü gibi 
hizmet veren “Korfmann Kütüphanesi”ne 
bağışladı. Osman Hoca’nın başlattığı “Troia 

Becerikli Unimog
Daimler-Benz’in Troia kazısına hibe ettiği özel 
geliştirilmiş Unimog (Arkeomog), özellikle kentin 
bulunduğu bölgedeki jeomorfolojik değişimlerin 
saptanmasını sağladı. Yapılan sondaj ve kazılar 
sayesinde bölgenin tarih öncesi çağlardaki coğrafi 
özellikleri belirlendi.
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Daimler-Benz (ülkemizde bilinen adıyla Mercedes) 
Troia kazısına yardımcı oluyor ve adını Troia ile 
duyuruyor bütün dünyaya. Ne büyük onur Daimler-
Benz için!

ORHAN BURSALI  
Cumhuriyet, 22 Eylül 1992
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Hüseyin Yılmaz, 16 yıldır Otomarsan 
Otobüs Fabrikası’nda çalışıyordu. 
Karoseri bölümünde postabaşılık 

yapan Yılmaz, 42 yaşındaydı ve 50 kişilik 
bir ekibi yönetiyordu. Küçük yaşta ailesiyle 
Selanik’ten İstanbul’a gelmiş, ilkokulu bitirir 
bitirmez çalışmaya başlamıştı. Uzun süre 
piyasada kaportacılık yaptıktan sonra, 1970 
yılında Otomarsan ailesine katılmıştı. İki 
yıl sonra da amirlerinin gözüne girip usta 
olmuştu. Kendi ifadesiyle “gece gündüz”, 
hatta “hasta bile olmadan” var gücüyle 
çalışmıştı. Araçların taban sacında oluşan 
potların giderilmesi için önerdiği “kordon 
çekme” buluşuyla yöneticilerinden 500 

bin liralık “teşvik ödülü” almıştı. Bu buluş, 
firmaya ciddi zaman ve malzeme tasarrufu 
kazandırmış, aynı zamanda onun Milli 
Prodüktivite Merkezi tarafından “Yılın İşçisi” 
seçilmesini sağlamıştı.

Hüseyin Usta, binlerce Otomarsan 
çalışanının tipik bir örneğiydi: çalışkan, 
işine sahip çıkan, engel tanımayan, 
zorlukları aşmak için düşünen, araştıran, 
deneyen, geride kalmayan, çözüm üreten, 
hep ileri bakan bir “Otomarsancı!”

Şirketin hızla yükselmesinde en az 
Mercedes-Benz kalitesi, pazar şartları, 

75         

Milli Prodüktivite Merkezi, 1988 yılında yaptığı 
değerlendirme sonucunda Vehbi Koç, Sakıp Sabancı 
ve İbrahim Bodur gibi iş dünyasının önde gelen 
isimlerini yılın işadamları, Otomarsan çalışanı Hüseyin 
Yılmaz’ı da yılın işçisi seçti. Hüseyin Usta’ya bu ödülü 
getiren şey, şirketinin yararını düşünerek getirdiği 
bir öneriydi. Hüseyin Usta, şirketin çıkarlarına kendi 
çıkarı gibi sahip çıkan binlerce çalışandan sadece bir 
tanesiydi. Buna, çalışanlar arasında “Otomarsancılık” 
deniyordu.

Yılın işçisi:
Hüseyin Usta

1988
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yönetici vasfı gibi unsurlar kadar 
“Otomarsan ruhu”nun da etkisi olmuştu. 
Gerektiği zaman sabahlamak, Otomarsan 
çalışanı için sıradan bir durumdu. 
Çalışırken zaman mefhumu yoktu. Önemli 
olan işin bitmesi, projenin ya da ürünün 
zamanında yetişmesiydi. Bu anlayışı 
mümkün kılan şey ise çalışanlar arasındaki 
hedef birliğiydi. Ortak amaçlar uğruna 
kişisel fedakârlıklarda bulunmak şikâyet 
edilecek bir konu değil, tam tersine başarı 
öyküsünün bir parçası olmak demekti. 
Otomarsan’da başarı kişiselleştirilmez, 
paylaşılırdı. 

Bu nedenle Otomarsan’da tüm ekip 
sevinçleri de, üzüntüleri de, sıkıntıları 
da yekvücut olarak yaşardı. Otomarsan 
çalışanına, müşterinin karşısına bir eleman 
olarak değil, sanki o işin en tepedeki 
yetkilisi gibi çıkması söylenirdi. Ama 
yine aynı çalışandan sorumlu olduğu 
konuda mazeret kabul edilmeksizin sonuç 
beklenirdi. Otomarsan çalışanı gerektiğinde 
elini taşın altına koymalı, inisiyatif 
almalı, sorumlu davranmalı, ama sorunu 
çözmeliydi.

Karşılıklı özveri ve iyi niyet
Otomarsan’daki hedefe odaklanmış aile 
havası, Türkiye’de ideolojik çatışmaların 
ve işçi hareketlerinin en şiddetli olduğu 
dönemlerde bile, birkaç kısa süreli grev 
dışında iş barışının hep korunmasına 
yardımcı olmuştu. Başka sanayi 
kuruluşlarında grev sürelerinin aylarla ifade 
edildiği 1970’li yıllarda, Otomarsan’da 
sendika değişikliğinden kaynaklanan kısa 
süreli huzursuzluk ve iki haftalık iş bırakma 
eylemi dışında hiç grev yaşanmaması, 
parmakla gösterilecek bir durumdu. 
Sendikal hakların eksiksiz tanınmasının yanı 
sıra maaşların her zaman gününde yatması, 
ücretlerin eksiksiz ödenmesi, işçilerin yan 
haklardan yararlandırılması ve başarılı 
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Ben 1970 yılında Otomarsan’da çalışmaya başladım. Bir yıl çalıştıktan sonra 
askere gittim, 1973 yılında tekrar döndüm. O yıllarda bazı sendikaların amacı 

üretimin önünü açmak değildi. “Yakalım, yıkalım, kapıları kapatalım, kimse girmesin” 
anlayışı vardı. Birçok yer bu yüzden iflas etti, kapattı. Çalışma huzurunun olmadığı 
dönemlerdi. Biz bunun Türkiye açısından doğru olmadığına inandık. Sağduyulu 
davrandık. 1976 yılında Otomarsan ile Türk Metal Sendikası’nı ben tanıştırdım. 
Kazan kazan! Yakalım yıkalım, ama işyeri kazanmazsa bir şey veremez ki! Hiçbir 
zaman maceraperest olmadık. Aklıselim içinde hareket etmeye çalıştık. Ben üç 
kuşakla beraber çalıştım. Şu anda çocuğumdan daha küçük gençlerle çalışıyorum. 
Bazılarının babalarıyla da çalıştım. Onlara hem ağabeylik hem de babalık yapıyorum. 
Birbirimizi aile olarak görüyoruz. Eski Davutpaşa Fabrikası’nın tamamı 35 dönümdü. 
O şirketin, bugün bu hale gelmesinde bizim emeğimizin de çok büyük rolü var.

HASAN COŞKUN - MERCEDES-BENZ TÜRK SENDİKA BAŞ TEMSİLCİSİ

S anırım 1991 yılı olmalı. Greve gidilecek. Grev ne demek, işçi ile işveren arasında 
bir anlaşmazlık, bir çatışma vardır, değil mi? Saat 15:00’te grev başlayacak, 

herkes saat 14:30’da makine tesisatını temizledi süpürdü, sonra greve çıktı. Zaten 
en son grevimiz de o zamandı. Şirketteki iklim, ekosistem bu. Tabii bu durum aynı 
zamanda önemli bir misyon yüklüyor insana; bu iklimin devam ettirilmesi lazım. 
Çalışma huzurunun, çalışma barışının, çalışma isteğinin, şevkinin bundan sonra da 
korunması lazım.

SÜER SÜLÜN - MERCEDES-BENZ TÜRK DİREKTÖRLER KURULU BAŞKANI

Burada 50 yıllık bir emek var. Bu da en önemli değerlerimizden biridir. Şirketin 
iyi ve kötü gününde işçi arkadaşlarımız bizimledir. Çok şükür ki büyük krizler 

yaşamadık hiç. Sadece 1991 yılında, sendika bir ay greve gitme kararı aldı. O zaman 
dahi işçiler neredeyse gözyaşları içinde bütün takım tezgâh ve araçları temizleyip, 
üstlerini örtüp işi öyle bıraktılar. Biz de bir ay boyunca arkadaşlara destek çıktık. 
Çünkü onların o paraya ihtiyacı var. Çünkü biliyoruz, o arkadaşlar oraya emek 
yoluyla geldi. Onlara destek verildi ve bir ay sonra da işlerine geri döndüler. Bizim 
en önemli değerimiz, çalışan arkadaşlarımızdır. Daima işçisinin yanında olan, onu 
destekleyen bir kurum olduk. 

AHMET BODUR - MERCEDES-BENZ TÜRK OTOBÜS ÜRETİM MÜDÜRÜ

“Ambarda çalışan bir işçimiz 
vardı. Kartal ya da Maltepe’de 
yaşıyordu. 25-30 sene çalıştı, 
sadece 1 gün geç kaldı. Ve o geç 
kaldığı gün için de gar 
müdürlüğüne gidip, “Tren geç 
kaldı” diye bir belge getirdi. Bu 
tür hikâyeler insanı etkiliyor. 
Değerlerin oluşmasında, 
kültürün ve aidiyetin 
gelişmesinde etkili oluyorlar.”  
ÇETİN ATSÜR

“O zamanki teknoloji ve şartlara 
baktığınız zaman, Davutpaşa 
çukurunda kurulmuş olan bu 
şirin fabrika Almanya’daki 
fabrikaya benzemiyordu. Bir 
farkı vardı. Burada tutkuyla işine 
bağlı, çok yüksek aidiyeti olan 
insanlar canla başla çalışıyordu.”  
NEDİM ALP

yıllarda tüm çalışanların çeşitli ikramiyelerle 
ödüllendirilmesi, çalışma barışına olumlu 
katkı yapan konulardı.

Personelin aidiyeti açısından belki maddi 
kazançtan daha da önemlisi, şirketin her 
zaman çalışanlarına sahip çıkmasıydı. 
Krizlerde genellikle ilk başvurulan yöntem 
olan işten çıkarma, Mercedes-Benz Türk 
için olsa olsa son çare olarak gündeme 
gelebilecek bir şeydi.

Böyle zamanlarda şirketin çalışanlarını 
korumak için geliştirdiği özgün yöntemler 
vardı. Örneğin 2008 yılında patlak veren 
ekonomik krizde Türkiye’de 550 binden 
fazla kişi işini kaybederken, Mercedes-
Benz Türk işçi çıkartmak yerine sendikayla 
birlikte hazırladığı “İstihdamı Koruma 
Paketi”ni devreye sokmuştu. Bu paket 
kapsamında dileyen işçiler, ekonomi 
canlandığında işlerine geri dönebilme 
koşuluyla avantajlı emeklilik paketinden 
yararlandırılırken, Aksaray Kamyon 
Fabrikası ile Hoşdere Otobüs Fabrikası 
arasında işçi kaydırma yapılarak istihdamın 
dengelenmesine çalışılmıştı. Bu çerçevede 
İstanbul’a getirilen işçilere konut temin 
edilmiş ve ayda iki kez masrafları şirket 
tarafından karşılanmak üzere evlerine 
dönmeleri için izin hakkı verilmişti.

Bunlara ek olarak, “Çalışma Saati 
Borçlanma Hesabı” adıyla, Türkiye’de 
örneği olmayan bir uygulama başlatılmıştı. 
Bu uygulama ile çalışma saatleri azaltılan 

işçilerin maaşından kesmek yerine, 
bu işçiler ekonomi canlandıktan sonra 
mesai ile ödemek üzere “çalışma saati” 
olarak şirkete borçlandırılmıştı. Dönemin 
Direktörler Kurulu Başkanı Jürgen Ziegler, 
bu iyi niyet ortamının işçi-işveren ilişkisine 
pozitif yansımasını şu örnekle anlatıyordu:

“İşçiler, 2008’de geçmiş yılların üretim 
rekorunu kırmak istediler. Son dakikaya, 
son ana kadar fabrikada çalıştılar. Ertesi 
gün çalışmayacaklarını bildikleri halde son 

ana kadar çalıştılar. Ayrılan arkadaşlarımız 
için bir veda partisi vardı. İnsanlar, “Biz bu 
kamyonların üretimini bitirmek zorundayız” 
dedikleri için kendi veda törenlerine 
geç geldiler. Mercedes-Benz Türk’te 
şirkete bağlılık olağanüstü düzeydedir. 
Bunu Türkiye dışında başka bir ülkede 
göremezsiniz. Ama bu durum bir gecede 
olmuyor. Çalışanlarımıza iyi zamanlarda 
iyi şartlar sağladık. Kötü zamanlarda da 
onların yanında olduk. Bunlar, çalışanların 
şirkete bağlanmasını sağlıyor.”
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KAAN SALTIK
Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye pazarına inanarak gelip, yerel 
insanlarla bir şeyler yapmaya çalışan yabancı 
yatırımcıların hepsi başarılı olmuştur. 
Çalışkanlık, özveri, sadakat, öğrenme 
kabiliyeti… Bunların hepsi bizim insanımızda 
var. Eğitim sistemimizin gelişmeye açık 
olduğunu biliyoruz. Ama doğru eğitimi 
verirseniz yapacağınız işlerin sonu yoktur. 
Rusya’daki bir işçiyi hafta sonunda zinhar 
çalıştıramazsınız. İş çok olduğunda da rapor 
alır. Türkiye’ye bakıyorum, insanların bir 
işi olduğu zaman sahip çıkıyor, sarılıyor ve 
elinden geleni yapmaya çalışıyor. Otomotiv 
endüstrisinin yılda 23 milyar dolar ihracat 
yapması bu sayededir. Mercedes-Benz Türk 
de bunun çok güzel bir örneğidir. Çalışanların 
şirkete olan bağlılık ve sadakati çok yüksektir. 
Herkes işine sahip çıkar. Kalite anlayışı çok 
iyidir. Almanya bunu hep takip ve takdir 
etmiştir. 

“Özel” bir şirkete “özel” insanlar yakışır

SÜER SÜLÜN
Mercedes-Benz Türk
Direktörler Kurulu Başkanı

Bizim en önemli değerimiz, insan gücümüz. 
Çok iyidir. İyi değil, çok iyidir. Bunu nereden 
biliyorsunuz, neyle karşılaştırıyorsunuz da 
söylüyorsunuz derseniz, bu benim şahsi 
fikrim değil. Dünyanın birçok farklı ülkesinde 
çalışmış arkadaşlarımız söylüyor bunu. 
Buradaki insan kalitesi, çalışma kalitesi, 
adanmışlık son derece yüksektir. Burada 
herkes her şeyden sorumludur, sahiplenme 
anlamında. Burada eleştirmek yerine, şikâyet 
etmek yerine, yanlış giden şeyi düzeltmek 
vardır. Bir ekip düşünün ki ihtiyaç olur 
uzatılmış vardiya yapar, hiçbir fedakârlıktan 
kaçınmaz, vefakârdır, cefakârdır, çalışkandır, 
işten kaçmaz... El becerisi ve ustalık 
olarak baktığınızda, bizim işçimiz çok üst 
düzeydedir. Diyebilirim ki mavi yakalılarımız, 
bu hikâyenin gerçek kahramanlarıdır. 
Gelelim beyaz yakaya. Bizim buradaki iyi bir 
üniversitede eğitim almış bir arkadaşımızla, 
Avrupa’da mezun olan arasında hiçbir fark 
yok. Onun üzerine bizim avantajlarımız 
var. Bir adanmışlığımız var, odaklılığımız 
var, çalışkanlığımız var, sorumluluk alma 
ihtiyacımız var, genciz, şirket ortalaması 
34 yaşında. Yani, genç, dinamik, aslan gibi, 
vurduğunu deviren, pes etmeyen, öyle bir ekip 
var.

LATİF KARAALİ
Has Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı

Kitabımı hazırlarken ben sormuştum, “Burası Alman şirketi mi yoksa Türk şirketi mi?” diye. 
Alman değil, ama Türk de değil! Almanlarda sistem var, bizde ise çözüm var. Planlama Müdürü 
Werner Denzinger, “Onlara çok şey öğrettik ama çok da şey öğrendik,” der. O nedenle 
kitabımın ismini “Mercedes’in Türk’ü” koydum. Otomarsan, kendi kültürünü oluşturmuş bir 
şirkettir. Çalışanlarının kullandıkları ortak sözleri çıkarmıştım: “Özveri”, “özgüven”, “mabet”, 
“okul”, “şeffaf”, “omuz omuza”, “dirsek dirseğe”, “takım oyunu”, “yıldız barışması”, “bu işi biz 
hallederiz”, “inisiyatif kullanma”, “önce Otomarsan”, “ortak sorumluluk”, “her dakika bir arada 
olmak”, “aidiyet”, “dayanışma” gibi sözler... Bunların hepsi de Otomarsan’ın ruhunu yansıtan 
sözlerdir. Otomarsan Mahallesi vardır. Bu mahalledeki herkes bir bütündür. Bu mahallenin 
yöneticileri de eğitimiyle, görgüsüyle, zekâsıyla dünyayı bilen, ama aynı zamanda sokağı bilen 
insanlardır.

SALİH ERTÖR
Mercedes-Benz Türk 
Emekli İnsan Kaynakları Müdürü

Bu şirketi oluşturan insanlar iyi seçildiler. 
İyi insanlardı. İyi insanı, “aldığından fazlasını 
veren insan” olarak tanımlarım. Yani hem 
şirkete, hem diğer çalışan arkadaşlarına, hem 
içinde bulunduğu topluma ve hem de küresel 
olarak ana şirkete, hissedarlara katkıda 
bulunan insanlardı. O insanlar şirkette hep 
bir fark yarattı. Birçok şirket yolda kalırken, 
o insanlar sayesinde Mercedes-Benz Türk 
sürekli olarak gelişmesini sürdürdü.

SEMİH ŞENOL
Mercedes-Benz Türk 
Eski Otobüs Üretim Müdürü

Mercedes-Benz Türk’ü bugünkü konumuna getiren çalışanlarıdır. Mercedes-Benz Türk’te 
hâkim olan, birbirine gerçek sevgi ve saygıyla bağlı insanlardan oluşan bir üstün performans 
kültürüdür. Netice itibariyle yatırım paradır. Bugün dünyanın herhangi bir yerinde, dünyanın 
konusunda en modern ve en donanımlı fabrikasını, binasını, atölyesini inşa edebilirsiniz. 
Fakat neticede orada ne olacağına karar veren, onu belirleyen insanlardır. Beni 1986 yılında 
Davutpaşa Fabrikası’na ilk geldiğimde etkileyen hususlardan bir tanesi, hemen fark edilen 
o yüksek bağlılık, yüksek angajman ve insanların birbirleriyle olan ilişkilerindeki candanlık 
olmuştu. Şirket bünyesine katıldıktan sonra bunun gerçek olduğunu sadece yaşayarak 
öğrenmekle kalmadım, köklerinin çok derin olduğunu gördüm. Netice itibariyle geriye dönüp 
baktığım zaman, kendimi o ekibin hâlâ bir üyesi saymaktan gurur ve mutluluk duyuyorum.

MEHMET BAŞOL
Mercedes-Benz Türk Emekli Geliştirme ve 
Test Merkezi Test Sürüşleri Birim Yöneticisi

İnsanlar burada birbirlerine karşı saygı, 
sevgiyle yaklaşırlar. Bir dayanışma vardır. 
Mesela bir düğün olsun hep beraber 
gideriz. Birlikte pikniğe gideriz, dışarıda da 
arkadaşlıklarımızı devam ettiririz. Başka 
şirketlerden hep bize gıpta ile bakarlar. Bunun 
da Mercedes’in insanlara değer vermesi 
ve el üstünde tutmasından kaynaklandığını 
düşünüyorum. Burada çalışanlar, “Keşke 
yakınlarım da Mercedes’e girebilse,” diye 
düşünür. Şartlar kötü olsaydı kimse böyle 
demezdi. Bizi, bizden daha fazla düşünen bir 
kurumdur Mercedes. Bizde her şey, önce 
insan odaklıdır.

DR. GÜNHAN ÖZKARA
Mercedes-Benz Türk 
Emekli Genel Sekreter

Ben 1986 yılında Mercedes’te işe başladım. 
Tabii o zamanlar şirketin ismi henüz 
Otomarsan. Kendi açımdan söylemem 
gerekirse, işime her zaman çok severek 
gittim. Çünkü orada bir aile olmuştuk. İşin 
uzamasından dolayı eve geç gittiğimizde 
bile, “Bir an önce sabah olsa da gidip kalan 
işlerimizi tamamlasak” diye düşünürdük. 
Bunu hissettiren şey içerideki sıcak havaydı. 
Şirketin insanlara verdiği değerdi. Herkesin 
aynı dönemin insanları olmasından dolayı 
geliştirdikleri birliktelik ve beraberlikti. 
Mercedes-Benz Türk’ü bu kadar başarılı yapan 
unsurların başına personel adanmışlığını 
koyabilirim. Aynı zamanda personelin de 
arkasındaki şirkete güvenmesi.

TÜLİN STEINHÄUSER
Mercedes-Benz Türk 
Emekli Kurumsal İletişim Müdürü

Biz Mercedes-Benz Türk çalışanları, 
şirketimizde Türk insanının sıcaklığıyla, 
teknolojisini uyguladığımız Alman 
çalışma kültürünün bir sentezini yarattık. 
Almanya’daki yöneticiler ve çalışanlar her 
zaman gıptayla baktılar bizdeki bu atmosfere. 
Çalışanlar arasındaki güçlü dayanışma 
sayesinde zor dönemlerin atlatılması 
mümkün oldu ve şirketin gücü daha da arttı. 
Bir ekonomik kriz döneminde mavi yaka 
arkadaşlarımızın işlerini kaybetmemeleri için 
beyaz yaka çalışanların izin ve maaşlarının 
belirli bir kısmından vazgeçmeleri, bence bu 
dayanışmanın en güzel örneğiydi.

TAMER TÜRKER
Mercedes-Benz Türk 
Emekli İnsan Kaynakları Kısım Müdürü

Mercedes-Benz Türk’te yaklaşık 30 sene 
çalıştım. En az 20 sene, hemen hemen aynı 
yönetim takımıyla götürdük. Aynı tornadan 
çıkmış bir ekiptik. Hafta sonu bile olsa, birkaç 
saatliğine fabrikaya giderdik. Ayağımız, 
kulağımız bir şekilde fabrikadaydı. Kimse bunu 
yapmamız için bizi dürtmedi, teşvik etmedi 
veya zorlamadı. Tamamen içimizden gelen bir 
şeydi. Herkes yaratılan atmosferin bir parçası 
oldu. Ben bunun çok iyi bir şey olduğunu 
söylemiyorum. Bunu fazla abartırsanız sosyal 
hayatınızdan ödün vermiş olursunuz. Bu tercih 
tamamen bize aitti. Bizi işten çıkarırlar mı diye 
bir kaygımız yoktu. Biz bunları yaparsak 3-5 
kuruş daha fazla verirler mi diye bir kaygımız 
da yoktu. Bir grup idealisttik diyebilirim.

HAKAN BELDEK
Mercedes-Benz Türk Malzeme Test Laboratuvarı 
ve Kaynak Prosesleri Grup Şefi

Eski direktörümüz Çetin Atsür, “Hepiniz 
direktörsünüz, genel müdürsünüz,” derdi. Bu 
havada kalan bir laf değildir. Herkes genel 
müdür olabilir mi? Eğer verilen işi layıkıyla 
yerine getirirseniz, işinizi siz yönetmiş 
olursunuz. “Başından sonuna kadar ben 
yaptım,” dersiniz. Bir işyerinde işlerin 
yürümesi için güven şart. Problemleri giderir, 
gerekli ihtiyaçlarını ortaya koyar, bunların 
iletişimini yapar ve problemin çözülmesine 
çalışırsınız. Mercedes-Benz Türk, aslında 
büyük bir üniversitedir. İçerisinde hazine var. 
Her gün yeni hazineler çıkartmaya çalışıyoruz. 
Yetiştirdik, yatırım yaptık, bunu korumamız 
lazım. Birçok krizden geçtik. Gerekiyorsa 
yüzde 50 kapasiteyle çalıştık ama eleman 
çıkartalım diye düşünmedik. Bu da çalışanı 
memnun ediyor. Aidiyet duygusu ortaya 
çıkıyor ve şirkete bağlılık artıyor.

REMZİYE MOL
Mercedes-Benz Türk Emekli Direktörler Kurulu 
Başkanı Sekreteri, Genel Sekreterlik ve Basın & 
Halkla İlişkiler

Ben görevime 1976 yılında, o dönemde 
Teknik Direktör olan Bedirhan Çelik’in yanında 
sekreter olarak başladım, kendisi emekli 
oluncaya kadar da onunla çalıştım. Bedirhan 
Bey çok sevilen bir insandı. Biz de patron-
çalışan gibi değil de, daha çok baba-kız 
gibiydik. O dönemde şirkette bir Otomarsan 
ruhu vardı. İnsan ilişkileri son derece sıcaktı. 
Kocaman bir aileydik biz. Sıkıntılı dönemler 
de oldu tabii. Sendika tartışmaları, ekonomik 
güçlükler, imalat sorunları… Bunların hepsi 
yaşandı, fakat şirket hepsinin altından 
kalkmayı başardı. Çok özverili çalıştık. 
Otomarsan okul gibiydi bizim için. Şirketle 
birlikte biz de büyüdük. 

AHMET BODUR
Mercedes-Benz Türk
Otobüs Üretim Müdürü

Biz otobüs yapmayı Mannheim’daki 
arkadaşlarımızdan öğrendik. Kendimizi 
geliştirdik ve yetişmiş insan gücümüzle iyi 
bir yere geldik. Hem mühendislik hem de 
geliştirme konularında büyük aşamalar kat 
ettik. Burada hepimizin emeği var. Bunu 
işçi arkadaşlarımızın özverisi, emeği, ürüne 
bağlılığı ile başardık. Problem varsa gece 
gündüz çalışarak, gerekirse sabahlayarak, 
pazar günleri dahi mesai yaparak giderdik. 
Tabii dileğimiz, bunu devam ettirmek, 
genç arkadaşlarımıza istihdam sağlamak, 
Türkiye’nin iş gücünü değerlendirmek. 
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Mercedes-Benz Türk, Avrupa’ya ilk kez 1990 yılında 
O 303 otobüsüyle adım attı. Hemen ardından gelen 
O 304 ile de 1992 yılında Avrupa’nın kilidini açtı. 
Her iki araç da Türk otobüsünün rüştünü ispat etti. 
Bu tarihlerden sonra “Made in Germany” ibaresi 
yavaş yavaş “Made by Mercedes” sloganına dönüştü.

O tomarsan, ilk 10 yıl boyunca 
pazarda sadece O 302 modeliyle 
rekabet etmişti. Otobüsçüler 

arasında bir efsane haline gelen model 
o kadar tutmuştu ki, pazar payı yüzde 
90’lara ulaşmıştı. Aynı dönemde onu fazla 
zorlayacak bir rakip de çıkmadığından, 
küçük makyajlar dışında otobüs hep aynı 
kalmıştı. 

Ancak 10 yıl, otomotiv sektörü için 
çok uzun bir süreydi. Artık yenilenme 
vakti gelmişti. Bu nedenle 1978’de, 
konstrüksiyonu tamamen Otomarsan’a ait 
olmak üzere yeni bir modelin çalışmalarına 
başlandı. O 302 S adı verilen yeni otobüs, 
yaklaşık 30 cm daha yüksek, iç ve bagaj 
hacmi itibariyle daha büyük, daha güçlü 

Avrupa Avrupa,
duy sesimizi!

1990

Ödüllü otobüs
Avrupa’nın kapılarını açan O 304 gerek “Emniyet, 
Konfor ve Tasarım” gerekse “Görünüm” dalında ödüller 
kazandı. Dönemin Mercedes-Benz Türk Pazarlama 
Direktörü Wolfgang Presinger’in yüzünden, onca 
çabanın karşılığını almanın haklı gururu okunuyor.
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ve daha modern görünümlüydü. Buna 
rağmen O 302’ye gelen yoğun talep devam 
ettiğinden, O 302 S’in seri üretimine ancak 
1983 yılında geçilebildi.

Ne var ki, büyük umutlarla üretilen O 
302 S sorunlu bir otobüs olarak dünyaya 
gelmişti. Almanya’nın tercihi olan V6 turbo 
motor çok fazla arıza yapıyor ve Mercedes-
Benz’in “problemsiz otobüs” imajına zarar 
veriyordu. Ayrıca rakip firmaların ciddi 
atakları vardı. Kullanılmış otobüs ithalatının 
serbest bırakılması, yeni otobüs pazarının 
daralmasına yol açmıştı. Rekabet artmış, 
seçenekler çoğalmaya başlamıştı. Bu 
nedenle, 1985 yılında O 302 S’in motoru 
değiştirilerek relansmanı yapıldı. Ardından, 
daha gelişmiş ve daha modern bir otobüsün 
hazırlıklarına girişildi. O güne kadar 
otobüslerin uzunluğu en fazla 11 metre 
olabiliyorken, yasa değişikliğiyle bu sınır 
kaldırıldığı için yeni otobüsün 12 metre 
yapılmasına karar verildi. Yüksekliği ise O 
302 S ile aynı olacaktı. 

O 303 adı verilen otobüsün bir prototipi 
hazırlandı ve Almanya’dan onay alındı. 
Fakat tam seri üretimine geçilecekken, 
pazara sunulan rakip bir otobüs markası 
piyasadaki tüm dengeleri altüst etti. 
Yekpare ön camı ve yüksekliğiyle çok daha 
gösterişli görünen bu araç, otobüsçülerin 
aklını çelmişti. Mercedes-Benz markası 
olarak bunun gerisinde kalmanın pazar 
tarafından kabul edilmeyeceği ortadaydı. O 
günlerde fabrikada Çetin Atsür’ü ziyarete 
gelen bazı otobüs sahipleri, sohbet arasında 
mesajı net vermişlerdi: “Ağabey, başka 
türlü bir otobüs yapacaksanız hiç yapmayın. 
Artık standart bu!”

Felaketin kıyısından, yepyeni 
fırsatlara
Beklenmedik gelişmeler, seri üretime 3 ay 
kala tüm planların bozulmasına neden 
olmuştu. Bunun üzerine O 303’ün mevcut 
haliyle lansmanından vazgeçilerek, sıfırdan 
yepyeni bir otobüs için çalışmalara başlandı. 
Proje büyük bir gizlilik içinde yürütüldü. 
Öyle ki, Yönetim Kurulu üyeleri bile yeni 
otobüsü görmedi. Aracın yol denemeleri 
gece yarıları, gizlice yapıldı. Davutpaşa’nın 
sınırlı imkânları yeni otobüs için sonuna 
kadar zorlandı. Büyük ölçüleri nedeniyle 
kapıdan santim santim çıkarılabilen araç, 
aylar süren hummalı bir çalışmanın ardından 
nihayet Ağustos 1987’de görkemli bir 
lansmanla pazara tanıtıldı.

Bu, öncekilerden çok farklı ve modern 
taşımacılığın gereklerini yerine getiren bir 
otobüstü. Daha uzun ve daha yüksekti. 
Böylece koltuk kapasitesi 55’e çıkarılırken, 
bagaj hacmi de genişletilmişti. Üstelik 
sıcak servis yapılabilecek mutfak, tuvalet, 
koltuk arkası minik masa ve ayarlanabilir 
ayak dayama yeri gibi albenisi olan birçok 
yeniliğe sahipti. “Beş yıldızlı seyahat 
otobüsü” olarak nitelendirilen O 303, 
işletmecileri tam kalbinden vurmuştu.

O 303’ü Mercedes-Benz Türk’ün tarihi 
içinde özel kılan esas özellik ise, firmanın 
Avrupa’ya açılmasında başrol oyuncusu 
olmasıydı.

1980’li yıllar, Otomarsan’ın ihracat 
performansı açısından sorunlu yıllardı. 
İran-Irak Savaşı, Ortadoğu pazarının büyük 
ölçüde daralmasına yol açmıştı. Daha 
önce Irak ve Mısır’a yapılan büyük hacimli 
satışlar geçmişte kalmıştı. İç pazar ise 
son derece dengesizdi. Satışlar, yıldan yıla 
büyük farklılıklar gösteriyordu. Şirketin bu 
dalgalanmalardan kendini koruyabilmesi 
için ihracatını artırması gerekliydi. 
Otobüsün ana pazarı olan Avrupa’ya açılma 
düşüncesi ise, o dönemde Almanya’daki 
Mercedes-Benz yönetimi tarafından 
desteklenmiyordu. 

Birçok Alman yönetici arasında, Türkiye’nin 
Avrupa’ya açılması halinde Mannheim’daki 
fabrikanın kötü etkileneceği endişesi 
hâkimdi. Diğer taraftan, Almanya’da 
üretilen otobüsler teknik ve kalite olarak iyi 
olsalar da, pahalıydı. Bu nedenle rakipler 
Avrupa’daki pazar paylarını yükseltirken, 
Mercedes-Benz pazar kaybediyordu. 
Türkiye’de daha makul üretim yapma 

O 303’ün ilk prototipini yapmışız, deneme atölyesinden dışarı çıkaracağız. 
Deneme atölyesi dediğim 200-250 metrekarelik bir yer. Test sürücüsü 

arkadaşımız ilk kez dışarı çıkaracak aracı. Beyaz bir araçtı. İlgiden kaçmak için test 
sürüşünü gece yarısından sonra yapalım diye düşündük. Aracı o daracık yerden 
çıkarırken, ben dahil tüm arkadaşlar keskin köşelere elimizi koyduk, araç çarpmasın 
diye. Sonra eski Londra Asfaltı’na çıktık. 3 kilometre gittik gitmedik, bir baktık 
arkamız otobüs dolu. Herkes peşimize takılmış, Otomarsan’ın yeni otobüsü diye...

SEMİH ŞENOL - MERCEDES-BENZ TÜRK ESKİ OTOBÜS ÜRETİM MÜDÜRÜ

B u şirket için otobüs ihracatının başlaması bir dönüm noktasıdır. İsviçre’ye araç 
satışı ise gerçek bir dönüm noktasıdır. İsviçre, Avrupa’da en yüksek normlara 

sahip ülke. O kadar detaylı bir kalite standardı koyuyor ki, hiç alışkın olmadığınız 
bir şey. Türkiye’deki yan sanayiyi de zorluyor. Mesela, otobüsün kumaşı yanmaz 
olacak. Yanmaz diye alıyorsunuz, yanıyor. İsviçreliye kumaşları nereden aldıklarını 
sorduk. Mecburen Türkiye gibi bir tekstil ülkesine yanmaz kumaş ithal ettik. Daha 
sonra Türkiye’deki bir üretici de bunu öğrendi ve ülkeye bir teknoloji girmiş oldu. 
Otobüsün içindeki duvarların formikaları yanmayacak... Tavanda kullanılan kumaşlar 
biraz yanabilir, ama damlamayacak... Bunların hepsi öğrenildi.

BAHADIR ÖZBAYIR - MERCEDES-BENZ TÜRK KAMYON PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRÜ

imkânı varken, bu olanağı Avrupa 
pazarı için kullanmamak ciddi bir çelişki 
yaratıyordu. Türk yöneticiler, Almanya ve 
Türkiye’nin Mercedes-Benz’in ortak çıkarları 
adına güç birliği yapmaması halinde, Avrupa 
pazarındaki kan kaybının devam edeceğini 
öne sürüyordu.

Her iki tarafı da memnun etmenin oldukça 
zor göründüğü bu ortamda, sorunu bir 
otobüsün çözeceğini herhalde kimse 
tahmin edemezdi. Kendi akışı içinde 
gelişen olaylar zinciri, Mercedes-Benz’in 
İsviçre’deki Otobüs Satış Müdürü Robert 
Jetter’in, bir toplantı için geldiği Mannheim 

Fabrikası’nda, yol kenarına park etmiş 
bir otobüsü fark etmesiyle başladı. Bu 
otobüs, Mercedes-Benz yıldızı taşımasına 
rağmen Mannheim’da üretilen otobüslere 
benzemiyordu. Aracı yakından inceleyen 
Jetter, bu yeni O 303’ün Türkiye’de 
yapıldığını ve test için gönderildiğini 

“Daimler’de Almanya dışında üretim yapılması 
konusuna sıcak bakılmıyordu. Ancak şüpheyle 
yaklaşanlar bile çok kısa süre içerisinde şunu 
gördüler ki Made in Türkiye veya Made in 
Germany yazmasının hiçbir farkı yok aslında. 
Önemli olan ürünün Daimler ürünü olması.”  
Dr. Dieter Zetsche’nin Hacettepe Üniversitesi’nden onursal 
doktora aldığı törende yaptığı konuşmadan
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öğrendi. Hiç de kötü görünmeyen aracın, 
Almanya’da üretilen pahalı otobüslerin 
yanında, daha hesaplı bir alternatif 
olabileceğini düşündü. Hemen randevu 
alıp İstanbul’a geldi ve üretimi bizzat 
yerinde inceledi. Tanıştığı Türk yöneticilerin 
heyecanından etkilenmişti. Avrupa’da 
satışa sunulabilmesi için otobüste bazı 
iyileştirmeler yapılması gerekiyordu. 
Örneğin ön cam yekpare, yanlar çift 
cam olmalıydı. Güvenlik standartları 
yükseltilmeli, ayrıca motor Avrupa’daki 
egzoz gazı emisyon şartlarını karşılayacak 
şekilde revize edilmeliydi.

Bu değişiklikleri yapmak için hemen 
bir proje grubu oluşturuldu. Birkaç ay 
içinde otobüs hazır hale getirilmişti. Bu 
sırada Almanya ile görüşmeler yapılarak, 
otobüsün deneme amacıyla İsviçre 
pazarına sunulması yönünde onay alındı. 
İsviçre hem kalite beklentileri yüksek, 
hem de küçük bir pazardı. Aracın böyle 
bir pazarda denenmesi, Almanya’da 
Türkiye’nin ihracatına karşı çıkanlar için 
fazla rahatsız edici olmayacaktı. Tam aksine 

bu deneme, Türkiye ile Almanya arasında 
yıllardır devam eden tartışmaya belki de 
son noktayı koyacaktı. Otobüsün kendini 
kanıtlayamaması halinde, Avrupa defteri 
Türkiye için tamamen kapanacaktı.

Jetter’in önerisiyle önce “Transfer”, daha 
sonra da “Tourismo” adı verilen O 303, ilk 
olarak Kasım 1990’da İsviçre’nin Wetzikon 
kentinde düzenlenen Omnibus 90 Fuarı’nda 
sergilendi. Fuardan sonra yine Jetter’in 
önerisiyle Otomarsan yöneticileri, İsviçre’de 
tek tek müşteri ziyaretleri gerçekleştirdiler. 
Bu vesileyle müşterilerden gelen talepler 
değerlendirilerek otobüs daha da geliştirildi.

Mannheim kalitesinde, ama daha hesaplı 
bir otobüs alma fikri herkesin ilgisini 
çekmişti. İsviçre’ye ilk partide 7 otobüs 
gönderildi. Daha sonra bu sayı 30’a çıktı 
ve Tourismo çok kısa bir sürede İsviçre’de 
pazar liderliğini elde etti. Aynı otobüs bir yıl 
sonra Türkiye’de de O 303 Europa adıyla 
satışa sunuldu ve büyük başarı kazandı. 
Bu otobüs, bir bakıma şirketin yazgısını 
değiştiren, yıllardır nasıl çözümleneceği 
bilinmeyen bir sorunun yoluna girmesini 
sağlayan bir dönüm noktası oldu.

Bir başarı hikâyesinden diğerine
O 303 Europa’dan kısa bir süre sonra, 
piyasanın talepleri doğrultusunda daha 
modern görünümlü, daha ekonomik 
ve konfor olarak yüksek beklentileri 
karşılayabilecek bir otobüsün geliştirilmesi 
için çalışmalara başlandı. Bu otobüs, 1992 
yılında, Avrupa’nın en önemli ticari araç 
fuarı olan IAA’da sergilenecekti. Sorun, 

Avrupa’ya ihracatımız İsviçre ile başladı. Aslında ana şirket tarafından yıllarca 
Otomarsan’ın Avrupa’ya ihracatının serbest bırakılması konusu tartışılmıştır. 

Daimler açısından stratejik bir karardır. Bizim görüşümüz suyun akışının hiçbir 
şekilde engellenemeyeceği, sonuçta gerçekten rekabetçi değilseniz pazarın başka 
rakiplere kaptırılacağı yönündeydi. Konu uzun yıllar tartışıldıktan sonra, gayri 
resmi test olarak İsviçre pazarına izin verildi. İsviçre, kalitenin simgesi olan bir 
pazardır ama küçüktür. Almanya’da karşı görüşü savunan yöneticiler ve sendikalar 
da, “Neticede 100 araçtan bahsediyoruz,” diyerek bu karara fazla reaksiyon 
göstermediler. Türk otobüsleri birdenbire İsviçre’de bir numaraya yükselince bu 
sefer müthiş bir reklam oldu. Miktarlar küçüktü, ama yönetmeliklere uymak için 
tüm arkadaşlarımız müthiş bir motivasyonla gece gündüz çalışarak bunu başardılar. 
İsviçre pazarından sonra Avrupa’nın kapıları tamamen açıldı. Üstelik bu film herkes 
açısından mutlu sonla bitti. Ulm, Mannheim ve İstanbul ortak bir strateji içinde 
hareket ederek, durumu karşılıklı “kazan kazan” haline getirdi.

ÇETİN ATSÜR - MERCEDES-BENZ TÜRK EMEKLİ OTOBÜS ÜRETİM DİREKTÖRÜ
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İ sviçre ihracatımız çok başarılı olsa da, bazı kusurlarımız oldu tabii. Mesela dağa 
turist taşıyan bir şirketin otobüsü ASR sistemi çalışmadığı için yolda kalmış. 

Hatamızı telafi etmek için gittik. Garaj Müdürü Mösyö Michel bizi çok kötü 
karşıladı. Fransızca bilmiyorum, fakat ne kadar kızgın olduğu yüzünden belli. Ben 
hazırlıklı gitmiştim. ASR sistemi otobüse takılmış, fakat zaman baskısı nedeniyle 
kablo bağlantısı yapılmadan araç teslim edilmiş. Oturduk, ben çizimleri çıkarttım, 
anlattım ne olduğunu. “Bu kabul edilemez bir hata, sadece sebebini bilin istedim. 
Bu sistematik bir hata değil, olağanüstü bir durum neticesinde oluşmuş bir şey. 
Buraya size bunu söylemek için geldim. Bundan sonra böyle bir şey olmayacağına 
dair size garanti veriyorum,” dedim. O zamana kadar yüzümüze bakmayan adam bu 
sözlerim üzerine telefon açtı, bize pasta getirtti. Sohbet ettik dostça. O ziyaretimden 
sonra 4-5 ay geçti geçmedi, İsviçre’deki Satış Müdürü Jetter beni aradı, dedi ki “Bak 
haberin olsun, Mösyö Michel 5 araç daha istiyor”.

SEMİH ŞENOL - MERCEDES-BENZ TÜRK ESKİ OTOBÜS ÜRETİM MÜDÜRÜ

fuara sadece bir yıl olmasıydı. Bu kadar 
kısa zamanda yeni bir otobüs geliştirmek 
imkânsız gibi görünse de, “Otomarsan 
ruhu” bir kez daha devreye girdi ve kurulan 
ekip imkânsızı yapmak için işe koyuldu.

Bir yılın ardından, fuara sadece birkaç 
gün kaldığında dahi hummalı çalışma 
devam ediyordu. Öyle ki son parçaların 
montajı, yola çıkmadan bir gece önce 
yapıldı. Zaman olmadığından otobüs 
Hannover’e karayolundan götürülecekti. 
Almanya’daki yönetim, onca yol gidecek 
bir aracın fuarda sergilenmesine kuşkuyla 
yaklaşsa da, otobüs 20 kişilik bir ekiple 
yola çıktı. Hannover’e vardıktan sonra ekip 
üyeleri tarafından müdür-çalışan ayrımı 
olmaksızın lastik dişlerine varıncaya kadar 
temizlenen araç, fuar alanına çekildiğinde 
sanki “helikopterle getirilmiş” gibi pırıl pırıl 
parlıyordu.

“Avrupa’ya gittiğimizde bazen bir geziye 
katılıyoruz, otobüse biniyoruz. Hemen girişte, 
sağda bir etiket vardır. Mercedes-Benz Türk A.Ş. 
yazıyor mu diye illa bakarım. İnsan etkileniyor, 
çünkü kendi otobüsünüze biniyorsunuz. Otobüs 
şoförüne de söyleriz, “Bak bu Türkiye’den, iyi 
kullan ha!” diye. Bunun da ayrı bir keyfi var.”  
ŞÜKRÜ BEKDİKHAN

O 304 (Avrupa’daki ismiyle O 340) fuarda 
son derece başarılı oldu. İsviçre’den sonra 
Hannover’de de rüştünü ispat eden “Türk 
otobüsü” Avrupa vizesini artık almıştı. Eylül 
1992’den Ocak 1994’e kadar üretilen 
1.100 adet araçtan 120’si Almanya, Fransa, 
İsviçre, Avusturya ve Belçika başta olmak 
üzere toplam 10 ülkeye ihraç edildi. 
İsviçre’nin Montreux kentinde düzenlenen 
SEC 94 yarışmasında “Emniyet, Konfor ve 
Tasarım” dalında ikincilik, “En Cazip 
Görünüm” dalında ise özel ödül kazandı. 
Ayrıca, o dönemde Dünya Kupası finalleri 
için ABD’ye gidecek İsviçre Milli Futbol 
Takımı’nı taşıma görevi de O 304’e verildi.

O 304, iç pazarda da çok sevilen ve aranan 
bir otobüs oldu. Mannheim’dan evvel Euro 
1 motoru kullanılan O 304, aynı zamanda 
Türkiye’nin ilk “yeşil motorlu” şehirlerarası 
otobüsüydü.

Türkiye’nin de gözdesi
Başarılı bir ihracat karnesi olan O 304 
iç pazarda da önemli satış rakamlarına 
ulaştı. Otobüsün önemli bir özelliği de 
Euro 1 motoruyla Türkiye’nin ilk çevre 
dostu otobüsü olmasıydı.
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1967’deki kuruluş aşamasında Daimler-Benz, hem çoğunluk hissesine sahip 
olmadığı hem de geleceği belli olmayan küçük bir girişime adını vermek istemediği 
için şirket unvanının farklı olmasını istemişti. Otomarsan ismi, o tarihten sonra 
adı kaliteyle bütünleşen bir marka olarak hem Türkiye’de hem de ihracat yaptığı 
ülkelerde büyük itibar ve kabul gördü. Bunun en güzel kanıtı, 1990 yılında şirketin 
ismi Mercedes-Benz Türk olarak değiştiğinde, bazı müşterilerin halen Otomarsan’ı 
sormaya devam etmesiydi.

Türkiye, 1988 yılında ekonomik olarak 
zor bir dönemeçten geçiyordu. 4 
Şubat Kararları ile uygulanmaya 

başlanan sıkı para politikası piyasada nakit 
sıkıntısının baş göstermesine ve satışların 
hızla daralmasına neden olmuştu. Otomobil 
satışlarının yanı sıra kamyon ve otobüs 
satışları neredeyse bıçak gibi kesilmiş, 
birçok fabrika zorunlu tatil ilan etmişti. 
Önceki yıllarda yüzde 10’un üzerinde bir 
büyüme rakamına ulaşan Türk sanayisinin 
önde gelen kuruluşları ya fabrika kapatıyor 
ya da yeni yatırımlardan vazgeçiyordu. 

Türk Lirası’nın sürekli değer kaybına 
uğraması nedeniyle girdi maliyetleri artan, 
buna karşın iç piyasadaki satışları düşen ve 
ihracatı azalan otobüs üreticileri zorluklarla 

Otomarsan’dan
Mercedes-Benz Türk’e

karşı karşıyaydı. Bazı fabrikaların kapasite 
kullanımları yüzde 15’e kadar düşmüştü. 
Otomarsan’ın satışlarında da önceki yıla 
göre yüzde 30’a yakın düşüşler olmuştu. Bu 
nedenle yönetim, zorunlu olarak üretimde 
kısıntıya gitme kararı almıştı. Türk sanayisi 
gibi Otomarsan’da da endişe hâkimdi.

Tamam mı, devam mı?
Pazar koşullarının olumsuz etkileri kadar, 
yeni açılan ve henüz üretimi istenilen 
seviyeye ulaşmamış olan Aksaray 
Fabrikası’nın Otomarsan’a yüklediği 
yük de günden güne ağırlaşıyordu. 
Otobüsün kazandığı para Aksaray’ı 
taşımaya yetmiyordu. Bu durum şirketin 
mali yapısını da etkilemişti. Şirket artık 
bankalardan kredi almakta zorlanıyor, maaş 

ödemelerini yapmakta sıkıntı çekiyordu. 
Ayrıca şirketin ortaklık yapısı da Aksaray 
yatırımıyla birlikte değiştiğinden, sermaye 
artırımı kaçınılmaz hale geldiği halde Türk 
ortaklar daha fazla para vermeye sıcak 
bakmıyordu. Bu yönde hissedarlar arasında 
anlaşmazlıklar çıkmaya başlamıştı.

Almanya, gidişattan huzursuzdu. İştirakler 
Bölümü’nün Türkiye masasında çalışan 
Franz Koller, gelişmeleri yerinde takip 
etmek için Türkiye’ye gönderilmiş ve tayin 
olduktan birkaç hafta sonra Almanya’dan, 
muhtemel bir kapatma kararı için olası 
senaryoları çalışma talimatı almıştı. 
Otomarsan, son 2-3 yıldır zarardaydı. 
Şirketi kapatma düşüncesini dile getiren 
Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye’deki 

1990
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yatırımlarına son veren diğer markaları 
örnek gösteriyorlardı.

Karşı görüşte olanların başını ise yine 
Daimler-Benz Yönetim Kurulu’ndaki Horst 
Zimmer çekiyordu. Türkiye’nin bu işin 
üstesinden geleceğine yüzde yüz inandığını 
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söyleyen Zimmer, tam tersine Türkiye’ye 
daha fazla yatırım yapılması gerektiğini 
öne sürüyordu. Otomarsan nispeten düşük 
sermayeli bir şirketti. Davutpaşa’daki 
üretim tesisi eskiydi ve mevcut ihtiyaçlar 
için yetersiz kalıyordu. Şirketin ihracat 
kanallarına her şeye rağmen hâlâ bazı 

sınırlamalar getiriliyordu. Ürettiği otobüsü 
gerektiği ölçüde Avrupa pazarına açmasına 
izin verilmiyordu. Sadece iç pazar 
satışlarıyla hem otobüs hem kamyon işini 
döndürmesi mümkün değildi. Ona göre 
mutlaka sermayesinin artırılması, tesislerin 
yenilenmesi, ürünlerin geliştirilmesi ve 
Avrupa’ya ihracat kanallarının daha da 
açılması gerekliydi.

Otomarsan’ın Türkiye’deki yönetiminde 
de sıkıntılar vardı. Ortaklar arasında 
bir banka, bir kamu kuruluşu, Türk 
hissedarlar ve Daimler’in temsilcileri 
bulunuyordu. Bunlar arasında zaman 
zaman fikir ayrılıkları olabiliyordu. Gerekli 
atılımların bu yönetimle yapılması mümkün 
görünmüyordu. Bu nedenle 1988 yılında 
“Executive Committee” anlamında ExCom 
kurularak Horst Zimmer başına getirildi. 
Türkiye’ye inanan ve yeterli fırsatlar 

Kurulduğu ilk yıllarda Mercedes-Benz Türk bir bakıma tarihinde hiçbir zaman 
olmadığı kadar güçlü konumdaydı. Çünkü otobüste yüzde 93 pazar payı 

vardı. Ama sadece otobüs üretiyordu. Mercedes-Benz’in genel mümessili değildi. 
Daimler’le entegrasyonu bugün ile mukayese edilemeyecek düzeydeydi. Zaten 
şirketin ismi de Otomarsan idi. Bugünkü kadar kurumsal değildi. Pazar payı 
yüksek, ama teknolojisi zayıftı. Karoseri üretiyorduk. Yürüyüş takımları, akslar 
ithal ediliyordu. İş gücümüzün maharetine çok ihtiyacımız vardı. Akla gelmeyecek 
sorunların olduğu, küçücük bir parça için üretim bandının durmak zorunda kaldığı 
dönemlerdi.

Oysa benim ayrıldığım 2008 yılında Mercedes-Benz Türk, 75 ülkeye ihracat 
yapıyordu. Bugün daha da fazla. Dünyanın her yerine, üst segmentlere hitap 
eden, pazarlara en üst düzeyde araç ihraç eden çok güçlü bir konuma geldi. 
Hoşdere Fabrikası, Mercedes-Benz’in dünyadaki bir numaralı otobüs üssüdür. 
Wörth’ten sonra Avrupa’nın en büyük kamyon fabrikası da Anadolu’nun bağrında, 
Aksaray’dadır. Taş üzerine taş koyarak, iyi değerleri koruyarak ve bunları geliştirerek 
hem teknolojide, hem de süreçlerde gelişen, çok iyi eğitilmiş insanların çalıştığı bir 
kurumdur. O zaman da göreceli olarak öyleydi ama bugün her düzeyde çok farklı bir 
dünyadır.

ÇETİN ATSÜR - MERCEDES-BENZ TÜRK EMEKLİ OTOBÜS ÜRETİM DİREKTÖRÜ

O tomarsan kurulduğu zaman, “Sevimli küçük bir çocuk. Orada bir şeyler 
yapmaya çalışıyor. Elinden tutalım, yardımcı olalım,” gibi bir yaklaşım söz 

konusu. Sonra çocuk hafif hafif büyüyor, palazlanıyor, ama yine küçük bir kardeş 
konumunda. Ama biraz daha gelişince, bir yerden sonra rekabet ortaya çıkıyor. Şu 
model Almanya’da mı üretilecek, Türkiye’de mi üretilecek? Buradaki en önemli şey, 
Otomarsan denen o küçük çocuğun artık bambaşka bir yere gelip, eşit rekabete 
girişmesi. Bu elbette aynı şirket, aynı organizasyon içerisinde, diğer ülkelerle olan 
yapıcı bir rekabet. Dolayısıyla bizim bütün çabamız, bu rekabette bir adım daha 
öne geçmek. Otobüste Daimler’in en büyük fabrikası Hoşdere. Bu da bizim gurur 
kaynağımız.

SÜER SÜLÜN - MERCEDES-BENZ TÜRK DİREKTÖRLER KURULU BAŞKANI

“Neticede... Sermayeyi artıralım 
kararı aslında dönüm noktasıydı. 
Otomarsan’a, Mercedes şirketi 
olma yolunu açtı. Yani, lokal bir 
perspektiften uluslararası bir 
perspektife... Çok önemli bir 
stratejik değişim noktasıydı.”  
FRANZ KOLLER  
Latif Karaali’nin En İyisi ya da Hiç 
adlı kitabından 

verildiğinde bu işin altından kalkacağından 
kesinlikle emin olan Zimmer’in bu 
göreve gelmesi, Mustafa Koluman’a 
göre Mercedes-Benz Türk’ün en büyük 
şanslarından biriydi.

Otomarsan’dan Mercedes-Benz Türk’e
1989 yılında Türkiye’ye gelen Daimler-Benz 
Yönetim Kurulu Üyesi Helmut Werner’in 
söylediği şu sözler, Türkiye’ye yönelik kötü 
havanın dağılıp yerini destek düşüncesine 
bıraktığını açıkça gösteriyordu:

“Türkiye, kuruluşumuz için önemli bir 
yerdedir. Amacımız, buradaki yatırımlarımızı 
daha da artırarak Avrupa’da önemli bir 
merkez haline getirmektir... Türkiye 
pazarının önemini anlayan Japonlar da 
yatırım yapmak için hazırlar. Japonlardan 
önce bunu biz yapacağız.”

Gerçekten de ExCom göreve başladıktan 
sonra birçok önemli karara imza atmıştı. 
Örneğin, yeni bir otobüs fabrikasının 
kurulması... Avrupa standartlarında modern 
bir seyahat otobüsünün üretilmesi... 
Aksaray Fabrikası’nın geliştirilip 
büyütülmesi... Bunların her biri büyük 
riskler içeren ve ciddi yatırım gerektiren 
hamlelerdi. Zimmer, bu kararları ısrarla 
savunmuş ve o sırada patlak veren Körfez 
Savaşı’nın yarattığı ek endişelere rağmen 
Stuttgart’ı ikna etmeyi başarmıştı. 

Sonuçta Daimler-Benz AG, 1990 yılında 
Türkiye’deki yatırımlarını artırmak için 
şirketin sermayesini 64 milyar TL’ye 
çıkartacak ve şirketteki hisse oranını 
yüzde 50,31’e yükseltecekti. Daha da 
önemlisi, Daimler-Benz AG, Türkiye’ye 
duyduğu güvenin bir simgesi olarak şirketin 
unvanına Mercedes-Benz ismini ekleyecek 
ve böylece Türkiye’de kalıcı olduğunu tüm 
dünyaya ilan edecekti.

Mercedes-Benz Türk’ün şansı
Türkiye’nin yüksek potansiyeline ve 
Mercedes-Benz Türk’ün bu potansiyeli 
değerlendirme yeteneğine gönülden 
inanan Horst Zimmer (solda), birçok 
yeni yatırımın önünü açarak şirketin 
basamakları çok hızlı bir şekilde 
tırmanmasında önemli rol oynadı.
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Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin gümüş yılı, 
uzun yıllar sonra kapılarını ilk kez konuklara 
açan Çırağan Sarayı’nda görkemli bir şekilde 
kutlandı. Osmanlı zamanında padişahlara 
ev sahipliği yapan, fakat geçirdiği yangın 
nedeniyle yıllarca metruk kalan Çırağan Sarayı, 
restore edildikten sonra ilk kez Mercedes-Benz 
Türk’ün 25. yıl daveti ile hayata döndü.

İ stanbul, 4 Haziran 1992 günü görkemli bir organizasyona tanık oldu. 
Mercedes-Benz Türk’ün 25. yılı, 80 yıl aradan sonra kapılarını ilk kez açan 
Çırağan Sarayı’nda kutlandı. Türk siyasetinin ve iş dünyasının önemli 

isimlerini bir araya getiren davetin ev sahipleri arasında, Almanya’dan gelen 
Mercedes-Benz ve Daimler’in yöneticileri de vardı.

Gecenin en şaşırtıcı sürprizlerinden biri, Daimler AG Yönetim Kurulu Başkanı 
Edzard Reuter’in kürsüye çıktıktan sonra, mükemmel bir Türkçe ile konuklara 
seslenmesiydi. Onun çocukluğunu Türkiye’de geçirmiş olduğunu bilmeyenler, 
bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Türkiye’ye özel bir sevgisi 
olan ve başkanlığı süresince her türlü desteği veren Reuter’in, “Türkiye benim 
anne ve babamın ikinci anavatanıdır. Aradaki anlaşmazlıkları çözebilmek için 
insana saygı ve anlayış ile tarih, kültür ve gelenekleri bilmek yeterlidir. İnsanlar 
önyargısız olarak öğrendiği zaman, doğru yargıya varabilir” şeklindeki sözleri, 
davetliler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Gecenin sonundaki muhteşem havai fişek gösterisi ise, o günlerde böyle 
şeylere fazla alışkın olmayan İstanbullulara, gözlerini alamadıkları olağanüstü 
bir tablo sundu.

Bir sarayla
bir yıldızın

buluşması

Edzard Reuter
1987 yılında Daimler-
Benz AG’nin Yönetim 
Kurulu Başkanı olan 
Edzard Reuter, 1928’de 
Berlin’de doğmuştu. Babası 
Ernst Reuter, 1935’te 
ailesiyle birlikte Türkiye’ye 
sığınmış ve Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nde şehircilik 
dersleri vermeye başlamıştı. Türkçeyi akıcı şekilde 
öğrenen Ernst Reuter, belediyeler bankası, belediye 
maliyesi ve mesken meselesi gibi konularda Türkçe 
kitaplar yazmıştı. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra 
Almanya’ya dönerek Berlin Belediye Başkanı olan 
Ernst Reuter, yıkık vaziyetteki Berlin’i ayağa kaldırma 
konusundaki başarısıyla Time dergisi tarafından “dünyayı 
yöneten 10 kişi”den biri seçilecekti. 

Babasının Ankara Üniversitesi’ndeki görevi nedeniyle 
Edzard Reuter’in çocukluğu Ankara’da geçti. Dilini 
bile bilmediği bu yabancı ülkede ilk günlerde zorluklar 
çektiyse de kısa zamanda arkadaşlar edindi, okula 
başlayabilecek kadar Türkçe öğrendi ve ilkokulu, 
ortaokulu, liseyi Ankara’da okudu. 18 yaşındayken, 
ailesiyle birlikte o da Almanya’ya döndü. Göttingen ve 
Berlin Üniversitelerinde matematik, fizik ve hukuk eğitimi 
aldı. 1964 yılında girdiği Daimler-Benz’de başarılı bir 
kariyer ile Yönetim Kurulu Başkanlığına kadar yükseldi 
ve Avrupa’nın en etkili 10 iş insanından biri kabul edildi. 
Ama hayatı boyunca “ikinci vatanım” dediği, ailesine 
kucak açan Türkiye’yi hiç unutmadı. Otomarsan’ın 
kuruluş aşamasında da görev alan Edzard Reuter, 
Türkiye’ye her zaman güvendi ve destek verdi.

1992
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Otobüste kullandığınız ısıtma sisteminin camlardaki 
buğulanmayı yeterince önleyip önlemeyeceğini merak 
ediyorsunuz. Denemek için aracı alıp, gece buharlaşmanın 
fazla olduğu İğneada’ya götürüyorsunuz. Sabaha kadar 
doğal ortamında gözlemliyorsunuz. Notlarınızı alıp dönüyor 
ve sisteminizi daha da iyileştiriyorsunuz... Mercedes-Benz 
Türk’te ilk günden itibaren işte bu anlayışla yönetilen 
kalite, 1994 yılında Türk otomotiv sanayisinde ilk kez 
alınan ISO 9002 standardıyla belgelendi. Bunu, sonraki 
yıllarda başka belgeler ve daha birçok “ilk”ler izledi. Zaman 
içinde ölçme ve değerlendirme yöntemleri değişti, ama tek 
değişmeyen şey, kalitenin kendisiydi.

Mercedes-Benz otobüslerinin niçin 
“en iyisi” ve “en iyi olmak zorunda 
olduğu”, Otomarsan’ın 1983 tarihli 

bir tanıtım yazısında şöyle özetleniyordu:

“Bir ürünü en kısa sürede ve en ucuza 
üretip, benzerlerine oranla daha uygun 
fiyatla satmak, hiç şüphesiz her üretici 
firmanın önde gelen prensipleri arasındadır. 
Ancak, bu prensibin yanı sıra ‘kaliteli ürün’ 
unsuru düşünülmez ve hesaba katılmazsa, 
ne yapılırsa yapılsın iyi sonuç alınamaz. 

Kalitesi
yıldızında

gizli

Üstelik üretilen bu ürün bir otobüs ise 
ve taşıdığı insanları emniyetle, rahat bir 
düzen içinde bir yerden bir yere götürmesi 
gerekiyorsa! İşte bu sebeple Otomarsan’ın 
ilk ve en ana prensibi ‘kalite’dir. Tüm kalite 
kontrol aşamaları tamamlanmadıkça bir 
Otomarsan otobüsü fabrika sahası dışına 
çıkamaz, pazarlamaya teslim edilemez. 
Gaye, alıcıya mükemmel bir otobüs teslim 
etmek ve onun bu mamulü senelerce 
rahat ve emniyetli bir şekilde kullanmasını 
sağlayabilmektir.”

Yazıda, kaliteyi garantilemek için üç 
kademeli bir kontrol sistemi kullanıldığı 
belirtiliyordu: Yan sanayiden temin edilen 
parçaların kontrolü, üretim sırasında 
gerçekleştirilen kontroller ve yol kontrolleri. 
Otobüsler için ilk yıllarda verilen 100 
bin kilometre garantisinin kapsamı daha 
sonra genişletilerek sektörde ilk kez 200 
bin kilometre veya 2 yıla çıkarılmıştı. 
Gazetelerde “Otomarsan Kalitesi”ne vurgu 
yapan ilanlarda, “Türkiye yollarındaki 
her 10 otobüsten 9’unun üreticisi olarak 

1994
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Otomarsan, bu endüstrinin kalite liderliğini 
elinde tutmaktadır,” deniyordu.

Şirketin kalite konusundaki özgüveni 
öylesine yüksekti ki, 1993 yılında Türkiye 
Kalite Derneği (KALDER) ve TÜSİAD 
tarafından ortaklaşa oluşturulan Ulusal 
Kalite Ödülü’ne aday olmama kararı 
alınmıştı. Mercedes-Benz Türk yönetimi, 
fabrika çalışanlarının yaratım, geliştirme ve 
üretim süreçlerine katılımının 1970’lerden 
beri devam ettiğini ve şirketin halihazırda 
çok üst düzeyde bir kalite anlayışına sahip 
olduğunu belirterek, “Türkiye’deki diğer 
kuruluşlara yol açmak için” konulan bu 
ödüle aday olunmayacağını bildirmişti.

Kaliteyi öğrenmek
Mercedes-Benz Türk’ün hücrelerine nüfuz 
eden kalite tutkusu elbette kendiliğinden 
ortaya çıkmamıştı. Şirketin ortak kalite 
anlayışı ilk günden itibaren çalışarak, 
tartışarak, geliştirerek ve kimi zaman da başa 
gelen olaylardan ders alarak olgunlaşmıştı. 
Örneğin, 1977 yılında Fransa’ya ihraç edilen 
otobüslerin kalite noksanlıkları nedeniyle geri 
gönderilmesi, şirket içinde “kalitenin önemi” 
konusunda ilk ciddi farkındalığın oluşmasını 
sağlamıştı. Yaklaşık aynı dönemde ekibe 
katılan Çetin Atsür ise, bu olaya yol açan 
unsurları ortadan kaldıracak adımları atarak, 
bir olumsuzluktan şirket adına bir yarar 
çıkarmayı başarmıştı.

Gerçekten de onun öncülüğünde kalite 
laboratuvarı kurulmuş, kalite güvencesini 
sağlamaya yönelik kontrol araçları 
getirtilmiş ve tüm süreçler kalite odaklı 
olarak yeniden gözden geçirilerek, şirket 
içinde adeta bir kalite devrimi yaratılmıştı. 
Bugün fabrikanın girişindeki bir yıldızla 
onurlandırılan Atsür’ün görev süresi içinde 
büyük yol kat eden kalite anlayışı, 1998 
yılında “küçük adımlarla sürekli iyileşmeyi” 
öngören Kaizen programının devreye 
alınmasıyla daha da ileri taşınmıştı.

O tomarsan’ın ilk kalite standartları, Almanya’nın koyduğu standartlar. Biz burada 
ilk araçlarımızı yaparken, Alman ustalar ve ustabaşılar destek vermişler. 

Sonrasında önemli olan kendi yağı ile kavrulmak, geliştirmek, teknolojiyi kullanarak 
kaliteyi ileri götürmek. Kalite kontrolü konusunda, teçhizat ve donanım konusunda 
artık siz adım atmalısınız. Biz çok ileriye gittik ve övünülecek şeyler yaptık. Bizi daha 
da ileriye götürecek olan şey kalite bilincidir. Her zaman daha iyi olmalıyız. Aynı 
yerde duramayız; bugün burada isek yarın biraz daha önde, öbür gün daha da önde 
olmalıyız. Biz teknolojide, verimlilikte, üretim şartlarının geliştirilmesinde hep bu 
şekilde yürüdük.

Nedir bugünkü şiarımız? Her arkadaşımızın, yaptığı işin genel müdürü olması. 
Yani aracın halısını kesip döşeyen arkadaş, bu işin uzmanı olmak durumundadır. 
O kendi işinin genel müdürüdür. Bu anlayışla onu eğitiyor, donatıyor ve 
yetkilendiriyoruz; ancak işiyle ilgili olarak da kendisini sorumlu tutuyoruz. Alet 
edevatını biz vereceğiz, ama kaliteyi o üretecek. Kaliteyi sağlamak bizim temel 
ilkemiz. Bunun başında insana olan yatırım ve insana olan güven geliyor. Güven 
olmadan bu iş mümkün değil.

AHMET BODUR - MERCEDES-BENZ TÜRK OTOBÜS ÜRETİM MÜDÜRÜ

Mercedes-Benz Türk’ün önemli 
kilometre taşlarından biri ISO 

9001 belgesinin alınmasıdır. 1992 
yılı diye hatırlıyorum. Bu konuda 
ilk bilgilendirmeyi yapan Alman 
arkadaşımız bize bir grafik gösterdi. 
Göğe doğru yükselen bir basamak 
vardı. En alt basamağa bir adam 
çizdi. “Biz daha buradayız. Yukarı 
doğru tırmanacağız,” dedi. ISO 9000 
serisinden bahsediyordu. “Buradan 
devam etmezsek sönmeye mahkûm 
oluruz,” demişti. Bu, aklımda yer 
etti. Bir firma standartlara ayak 
uyduramazsa, düşmeye mahkûmdur. 
Hangi standart önümüze gelirse 
gelsin, bir bir adımlayarak yukarıya 
taşımak zorundayız. 9001, 14001, 
18001… Bunların hepsi birer yapı 
taşıdır. “En iyi otobüsü üretiyoruz, 
en iyi fabrikaya sahibiz” derken “en 
iyi” sözünü dikkatli kullanmamız 
gerekir. İyiyiz ama daha iyi olmamız 
lazım. En tepede değiliz, çünkü 
merdivenler sürekli uzuyor. Bunun 
sonu yok. Sürekli yükseliyoruz.

HAKAN BELDEK - MERCEDES-BENZ 

TÜRK MALZEME TEST LABORATUVARI VE 

KAYNAK PROSESLERİ GRUP ŞEFİ

“Biz burada Mercedes’i temsil 
ediyoruz. Yaparız. Daha da iyi 
olacağız. Kalitemiz daha da 
iyi olacak. İlk günden beri, 
kendimize hep bunu söyledik.”  
BAHADIR ÖZBAYIR

Uluslararası standartlarda bir öncü
Mercedes-Benz Türk, 1990’lı yıllardan 
itibaren kalite anlayışını uluslararası kalite 
standartları itibariyle de belgelendirerek bu 
alanda birçok ilke imza attı. Bu çerçevede 
1994 yılında Aksaray Kamyon Fabrikası, 
Türk otomotiv sanayiinde ISO 9002 kalite 
belgesiyle sertifikalandırılan ilk tesis 
olarak kayıtlara geçti. Tesis, 2000 yılında 
da TÜV Südwest Almanya tarafından 
VDA 6.1’e göre sertifikalandırılarak kalite 
yönetim sistemini geliştirdi. Davutpaşa ve 
Hoşdere Fabrikaları da 1995 yılında ISO 
9001 kalite belgesini alarak Türk otomotiv 
sanayiinde bu belgeleri alan ilk üretim 
tesisleri oldular.

Mercedes-Benz Türk, Mart 2003’te kalite 
çıtasını yükselterek Aksaray Kamyon 
Fabrikası için ISO 9001:2000 ve otomotiv 
sektörüne yönelik ISO/TS 16949 belgelerini 
Türk otomotiv ana sanayiinde almaya 
hak kazanan ilk şirket oldu. 2000 yılında 
Hoşdere Fabrikası, 2003 yılında ise Aksaray 
Kamyon Fabrikası ISO 14001 Çevre 
Yönetim Standartları sertifikasını aldı. 

Otobüs geliştirme, üretim ve pazarlama 
süreçlerinde kalite sürekliliğinin kanıtı olan 
tüm bu sertifika ve belgeler, Mercedes-
Benz Türk’ün kalite sisteminin uluslararası 
standartlara uygun olarak kurulduğunun ve 
işletildiğinin göstergesiydi. 
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Mercedes-Benz Türk çalışanları, 
Türk Milli Takımı gibi!

Türk Milli Futbol Takımı 2002 yılında dünya üçüncüsü olarak önemli bir başarıya 
imza attı. Aynı günlerde Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 

Kalite Güvence Müdürü olarak çalışan Hakan Bulak, Daimler’in teklifi üzerine 
EvoBus’un* Toplam Kalite Müdürü olarak Almanya’ya transfer oldu. Direktörler 
Kurulu Başkanı Till Becker, bu transfer hakkında şu yorumu yapıyordu:

“Bizim çalışanlar da milli futbolcular gibi... Milli Takım’ın Dünya Kupası’nda başarılı 
olmasının ardından İlhan Mansız, Hasan Şaş gibi futbolculara yurtdışından transfer 
teklifleri geldi. Bizim çalışanlarımız da aynı şekilde yurtdışından transfer teklifleri 
alıyorlar. Bugüne kadar 30 kadar çalışanımız Daimler-Benz’e transfer oldu. Hakan 
Bey de EvoBus’a kalite götürecek.”

* EvoBus: Daimler çatısı altında Mercedes-Benz ve Setra marka otobüs üreten kuruluş.
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Mercedes-Benz Türk’ün kabuğunu kırıp farklı bir aşamaya geçtiği örneklerden 
biri de Hoşdere Otobüs Fabrikası’nın devreye girmesiydi. Davutpaşa’da, her açıdan 
üretim imkânlarının sınırlarına ulaşmış bir fabrikadan “Dünyanın En Modern 
Otobüs Fabrikası” olarak nitelendirilen bir tesise taşınmak, Mercedes-Benz Türk 
için sadece bir kapasite artışı konusu değil, aynı zamanda yerelden globale geçiş 
yolunda atılmış önemli bir adımdı.

Daimler-Benz AG  tarafından 1989 
yılında verilen Türkiye’de büyüme 
ve ürün portföyünü yenileme kararı 

doğrultusunda atılacak adımların en önemlisi, 
Davutpaşa’da dar bir alana sıkışmış olan 
otobüs üretim tesisini daha büyük ve daha 
modern bir fabrikaya taşımaktı. Zaman 
içinde üretim adetlerindeki artışın yanı sıra 
araçların teknik özelliklerinin ve üretim 
tekniklerinin oldukça değişmesi, Davutpaşa 
Fabrikası’nı giderek daha fazla zorlamaya 
başlamıştı. Fabrikanın mevcut imkânları, araç 
çeşitliliğini ve verimliliği artırma hedeflerini 
gerçekleştirmeye izin vermiyordu. Özellikle 
yüksek yapılı araçların üretiminde büyük 
güçlükler yaşanıyordu. Yakın zamanda üretim 
lisansı alınan O 403 modelini istenilen kalite 
ve özelliklerde Davutpaşa’da üretme şansı 

“Dünyanın en modern
otobüs fabrikası”na

ilk adım

1995
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yoktu. Mercedes-Benz Türk, artık kabına 
sığmıyordu.

Bu nedenle 1989 yılında yeni fabrika 
için arazi arayışlarına başlandı. İstanbul 
yakınlarında ve ana ulaşım arterlerine 
yakın, yeterli büyüklükte bir arazi  bulmak 
kolay değildi. Sonunda, Esenyurt’un 
Hoşdere mevkiinde aranan özelliklere 
uygun bir yer bulundu. Burası askeri 
bölgenin bitişiğinde olduğu için bir kontrol 
noktasından geçilerek ulaşılabilen, buğday 
tarlalarıyla kaplı, 300 dönüm büyüklüğünde 
bir araziydi. Araziyle ilgili en temel sorun, 
bazı parsellerin yüzlerce hisseye bölünmüş 
olmasıydı. Bu nedenle tüm arsa sahipleriyle 
tek tek görüşerek satışa ikna edilmesi 
muazzam bir çaba gerektirdi. Sonunda, 
1991 yılında arazinin satış işlemleri 
tamamlandı ve yılın sonlarına doğru 320 bin 
metrekarelik alan üzerinde üretim tesisinin 
planlanmasına başlandı.

19
95

Amaç, ürün kadar üretimi de 
mükemmelleştirmek
Davutpaşa’dan Hoşdere Fabrikası’na geçiş 
kademeli olarak yapılacaktı. İlk etapta 
boya, montaj ve finiş bölümleri Hoşdere’ye 
taşınacak, parça ve karoseri imalatı ise bir 
süre daha Davutpaşa Fabrikası’nda devam 
edecekti. İlk aşamada öngörülen 65 milyon 
marklık bütçe 1992 Şubat ayında onaylandı 
ve Ahmet Bodur başkanlığında bir proje 
grubu oluşturuldu. Grubu oluşturan kişiler, 
çoğunlukla Mercedes-Benz Türk’ün kendi 
bünyesindeki birimlerden seçilmişti. 
Amaç, kurulacak fabrikanın bizzat üretimin 
içinden gelen ve ihtiyaçları bilen kişilerce 
tasarlanmasıydı.

12 Haziran 1993 günü fabrikanın 
temeli atıldı. Tesis, ilk etapta 40 bin 
metrekare kapalı alana sahip olacak 
şekilde planlanmıştı. Gerek binaların 
yapımında, gerekse imalat hollerindeki 

iş ve malzeme akışlarında, ekonomik 
verimlilik esas alınmıştı. Bina ölçüleri, o 
gün için planda olmayan, ancak ileride 
üretilebilecek çift katlı ve 12 metreden 
uzun araçların ihtiyaçlarını da karşılayacak 
şekilde tasarlanmıştı. Ayrıca malzeme 
ambarı montaj holüne entegre edilerek, 
malzemelerin en kısa sürede yerine 
ulaştırılması, hatta ara stoksuz çalışma 
ve anında üretim şartları oluşturulmuştu. 
Farklı araç tiplerine uygun bant düzenine 
ek olarak, ekip çalışmasına olanak tanıyan 
sabit çalışma merkezleri de öngörülmüştü.

Hoşdere Fabrikası’nın hedeflerinden biri 
de, çalışanların ergonomik rahatlığını ve 
iş sağlığını gözeten çözümler bulmaktı. 
Örneğin Almanya’daki Mannheim 
Fabrikası’nda kullanılan sistemler yerine, 
otobüsleri bir istasyondan diğerine taşımak 
için hava yastıkları kullanma fikri, tamamen 
proje grubu tarafından geliştirilmişti.

“Eskiden Davutpaşa Fabrikası’na gittiğimizde, bizi gezdirenlerin 
heyecanını ve parlayan gözlerini hatırlıyorum. Hoşdere Fabrikası’na 
gittiğimde de aynısını gördüm. ‘Bu heyecan nasıl oluyor?’ diye 
sordum. ‘Biz ruhumuzu koyuyoruz. Her istasyonda bir anımız var, 
çünkü fabrikayı biz kurduk,’ diye cevap verdiler.”  
LATİF KARAALİ

“Eğer Mannheim’da gördüğümüz 
sistemi aynen alıp Hoşdere’de 
uygulasaydık, bu noktaya 
gelmeyi başaramayacaktık. Neyin 
en iyisi nerede kullanılıyorsa 
onu almaya hazırız. Ama daha 
iyi yapılabilecek bir şey varsa, 
üzerine koymak bizim vazifemiz. 
Biz de onu yapmaya çalıştık.”  
NUSRET KANAT

Bu sistem dünyada bazı başka sektörlerde 
kullanılmakla birlikte, ilk kez bir otobüs 
fabrikasında uygulanacaktı.

Türkiye’yi dünyaya bağlayan fabrika
Aralık 1994 itibariyle deneme üretimine 
başlayan Hoşdere Otobüs Fabrikası 
10 Haziran 1995 günü Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel tarafından açıldı. 
Fabrikada, yılda 2 bin şehirlerarası ve 
şehiriçi otobüs üretilebilecekti. Üretimi 
gerçekleştirilen araçlar arasında, ilk tanıtımı 
“Geleceğin Yolculuğu Başladı” sloganıyla 
yapılan O 403 modeli de bulunuyordu. 
O 403, Türkiye’de gerçek anlamda yeni 
otobüs neslinin yolunu açan modeldi. 
Avrupa normlarına uygun ve çevreye saygılı 
8 silindirli bir motorla donatılan otobüste, 
otomobil teknolojisinden esinlenilerek 
uygulanan birçok teknik özellik 
bulunuyordu. İç tasarımı da bir uçağın 
içini anımsatan otobüs, güvenlik açısından 
üst düzey özelliklerle donatılmıştı. O 403, 
yerli rakiplerin karşısında daha yüksek bir 
fiyat kategorisinde yer almasına rağmen, 
üstün özellikleriyle çok kısa sürede kendini 
piyasada kabul ettirmeyi başarmıştı.

1995’teki fabrika açılışının ardından, ek 
tesislerin açılışı da tam 5 yıl sonra aynı gün, 
10 Haziran 2000’de bir kez daha Süleyman 
Demirel tarafından yapıldı. Demirel’in 
törende söylediği şu sözler, Hoşdere 

Otobüs Fabrikası’nın Türkiye için anlamını 
farklı bir bakış açısıyla ele alıyordu: 
“Eskiden iğneden ipliğe her şeyini satın alan 
Türkiye, bugün Mercedes-Benz’in 2000’li 
yıllar için hazırladığı projeyi uyguluyor. 
Türkiye, dünyanın gerisinde kalmamak için, 
dünya ile işbirliğine ve teknolojik yeniliğe 
devam edecek. Bu fabrikanın kuruluşu, 
Türkiye’nin küreselleşmeye ne kadar yakın 
olduğunu, ne kadar bunun içinde olduğunu 
gösteriyor.”

Törenin akılda kalan anılarından biri 
de, Demirel’e 1967 yılında Davutpaşa 
Fabrikası’na yaptığı ziyaret sırasında, 
Mercedes-Benz yöneticileriyle çekilmiş bir 
fotoğrafının hediye edilmesiydi. Fotoğrafı 
alan Demirel’in sahnedeki O 403 otobüsünü 
göstererek verdiği cevap, tam da onun 
siyasi nüktedanlığına yakışır nitelikteydi: 
“Bu, benim 1967’de başlattığım bir iş. 
Attığım adım doğruymuş. İşte vesikası da 
bu!” 
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ÇETİN ATSÜR
Mercedes-Benz Türk 
Emekli Otobüs Üretim Direktörü

Hoşdere, şirket tarihinde çok önemli bir adımdır. Bu yatırımın kararı kolay verilmedi. Karar 
süreci uzadı. Fakat ihracatın önünün açılması, şartları buna zorladı. O sırada Sovyetler 
Birliği’nde tarihin en büyük ihalesini kazanmıştık. Alçak tabanlı belediye otobüsleri yapıp ihraç 
edecektik. Avrupa’ya seyahat otobüsü ihracatımızın da önü açılmıştı. Bunları Davutpaşa’nın fiziki 
koşulları içerisinde gerçekleştirmenin artık mümkün olmadığı ortaya çıkınca, bu karar verilmek 
zorunda kalındı ve verildi. Bununla birlikte zamana karşı bir yarış başladı. Çünkü ihaleyi aldık 
ve sevkiyat zamanları belli. Fabrika yapılacak, üretim artırılacak ve yeni mamul gamı gelecek. 
Biz istekliyiz, ekip çok istekli. Ahmet Bodur’un başkanlığındaki proje grubu tamamen Türk 
arkadaşlarımızdan oluşturuldu. Bunun altından kalkacağımıza inanıyorduk, çok azimliydik. Kısa 
zamanda bir yandan fabrikayı kurarken bir yandan da yeni araçları geliştirdik. Böyle bir şey, sık 
rastlanan bir olay değildir. Sonunda başardık. Tabii ki kolay ve sorunsuz olmadı, ama başardık.

“İlk defa böyle bir fabrika yapıyorduk, 
tecrübemiz azdı, ancak tutkumuz vardı.”

19
95

MUSTAFA ÜNAL
Mercedes-Benz Türk 
Eski Genel Sekreter

Şu anda Mercedes fabrikasının ve 
yönetim merkezinin üzerinde bulunduğu 
gayrimenkul eskiden tarlaydı. Üzerinde 
hiçbir şey yoktu. En büyüğü 110 dönüm 
olan birkaç parselden oluşuyordu. Toplam 
300 dönümlük bir yerdi. Mülkiyeti de 
yüzlerce kişiye aitti. Böyle bir yer almanın 
ne kadar zor olduğunu bu işle uğraşanlar 
bilirler. Bu gayrimenkulü satın alma işleri ile 
ben ve Semih Özkan görevlendirildik. Alım 
satım için yüzlerce kişiyle müzakerelere 
başladık. Hoşdere Köyü’nde yaşayan 
insanlar. Arazi sahipleri bizim verdiğimizden 
daha fazlasını istediler. 3-4 aylık yoğun bir 
çalışma sonucunda, neredeyse her akşam 
Hoşdere Köyü’ne giderek, sonunda bütün 
aileleri ikna ettik. Herkesi tapuya gelmesi 
konusunda razı ettik. 

En büyük parça olan 110 dönümlük arazinin 
sahipleri arasında yaşlı bir amca vardı. Son 
sözü her zaman o söylüyordu. Son gece 
saat 02.30 civarında bizlere söz verdi. 
Sabah tapuya gittik. Amca bizden önce 
gelmişti. “Nasılsın? Biraz erken gelmişsin. 
İmzayı veriyorsunuz değil mi?” dedik. Amca, 
“Allah kime kısmet ederse,” dedi. Sonuçta 
son dakikada bizim amcanın başkası ile 
anlaştığını tespit ettik. Fabrika için lazım 
olan arazi 300 dönüm. Biz böylece 110 
dönümünü kaybediyorduk. 110 dönüm 
eksiği ile gayrimenkulü alalım mı almayalım 
mı diye kararsız kaldık ve bu hususu öğle 
tatili boyunca Semih Bey ile birlikte büyük 
tereddütler içinde uzun uzadıya müzakere 
ettik. Şirket için işe yaramayacak bir 
gayrimenkulü satın almış olabilirdik. Şirketi 
arıyoruz, sanırım yıl sonuydu, hiç kimseye 
ulaşamıyoruz. En sonunda cesaretimizi 
toparlayıp satın almaya karar verdik. Hiç 
olmazsa diğer parselleri kaçırmamalıydık. 
Bu kararı vermek bizim için çok zor oldu. 
Daha sonra çevredeki başka arazileri 
de katarak alanı büyüttük.  Sanırım 
110 dönümlük yeri alan kişi de araziyi 
istediği gibi kullanamadı ve sonradan o da 
Mercedes’e sattı. 

AHMET BODUR
Mercedes-Benz Türk 
Otobüs Üretim Müdürü

Ben 1986 yılının 1 Ağustos’unda 
Otomarsan’da Teknik Planlama Kısım Müdürü 
olarak işe başladım. Daha sonra Teknik 
Direktörümüz Çetin (Atsür) Bey 1991 yılında 
bana Hoşdere Fabrikası’nın kurulması ile ilgili 
proje başkanlığını verdi. Bu benim ve proje 
ekibimiz için büyük bir şanstı. Dolayısı ile bu 
fabrikada arkadaşlarımın ve benim farklı bir 
emeğimiz vardır, çocuğumuz gibidir. 65 milyon 
marklık bir bütçe ile fabrikanın kurulmasına 
onay geldi. 1991 yılının sonlarına doğru 
çalışmalarımıza başladık. Proje grubu oluştu, 
mimari çalışmalar yapıldı. 12 Haziran 1993 
günü de temel atma töreni yapıldı. O günü 
hiç unutmayacağım. Törende Almanya’dan 
üst düzey yöneticiler ve bizim bütün yönetici 
arkadaşlarımız vardı. Doğal olarak Çetin 
Bey de oradaydı. Bizim hem yöneticimiz 
hem de ağabeyimizdir. Fabrikada çok emeği 
vardır. Tören sırasında Çetin Bey ve ben 
gözyaşlarımızı tutamadık. Gerçekten çok  
duygusal anlardı. İlk defa böyle bir fabrika 
yapıyorduk, tecrübemiz azdı, ancak tutkumuz 
vardı. Bizim için çok önemli bir adımdı. 

TÜLİN STEINHÄUSER
Mercedes-Benz Türk 
Emekli Kurumsal İletişim Müdürü

Bence kamyon yatırımından sonra Mercedes-
Benz Türk’ün tarihindeki ikinci büyük kırılım 
otobüs üretiminin Davutpaşa’dan Hoşdere’ye 
taşınmasıdır.  Çünkü Davutpaşa’da alan kısıtlı 
olduğu için hem üretebileceğimiz otobüslerin 
boyutları sınırlıydı hem de yeni teknolojiler 
uygulanamıyordu. Hoşdere bu noktalarda çok 
önemli bir açılım oldu. 1993 yılında temelini 
attık. Temel atma törenini hiç unutmuyorum. 
O gün sunuculuk görevini ben üstlenmiştim. 
Çok duygusal bir törendi. Temele beton 
akıtılırken, rahmetli Dr. İzzet İmre hayırlı 
uğurlu olmasını diledi ve betonun içine bir 
altın attı. Kendisinin bu hareketinden çok 
etkilenmiştim. Tüylerim diken diken olmuştu.

NUSRET KANAT
Mercedes-Benz Türk 
Teknik Hizmetler ve Planlama Bölüm Müdürü

Hoşdere arazisi 1991 yılında alındı. Alınması 
da epey maceralı oldu. İşlemler bittikten 
sonra bizden gidip bir bakmamız istendi. 
Tesis Planlama’dan üç arkadaş yola çıktık. 
Geldik, baktık. Buralarda in cin top oynuyor! 
Toprak bir yol var sadece. Karşısı askeri 
bölge. Uzaktan otoban inşaatı görünüyor. 
Ama daha açılmamış. Az ileride ağaçlık bir 
dere yatağı, suyu buz gibi. Her taraf tarla. 
Buğday ekilmiş, ekinler de epey boy vermiş. 
Neredeyse birbirimizi görmekte zorlanıyoruz. 
Üstelik engebeli, biçimsiz bir arazi. Alt kot ile 
üst kot arasında neredeyse 40 metre fark var. 
Biz bunu görünce eyvah dedik! Geldik buraya 
ama fabrikayı nasıl oturtacağız? Neyi nereye 
koyacağız? Döndük, araziyi alan Semih (Özkan) 
Bey’e, “Çok mu aradınız burayı?” diye sorduk. 
O da, “Bize şehir dışında olsun ama şehre 
uzak olmasın; ana arterlere ve otobana yakın 
olsun dendi. Biz de bu kriterlere göre aradık 
ve burayı bulduk. Elde bu vardı, bunu aldık,” 
dedi. O zaman yapacak bir şey yok, fabrikayı 
kuracağız! Ahmet Bodur’un başkanlığında proje 
grubu oluşturuldu ve çalışmalara başladık.

KÂMURAN EFE
Mercedes-Benz Türk 
Hoşdere Teknik Hizmetler Mekanik Grup Şefi

1992 yılında bugün Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nın olduğu yer komple buğday 
tarlasıydı. Bağlantıyı toprak bir yol 
sağlıyordu. Yolun kuzey ve güneş giriş 
noktalarında askeri kontrol vardı. Her 
gelişimizde askerlere burada ne işimiz 
olduğunu anlatırdık. Çünkü her seferinde 
aracı bir başka asker durdururdu. 
Kontrol noktalarının adı “Kapı Karakolu” 
idi. Çevrede hiçbir şey olmadığından, 
yemeğimiz Davutpaşa’dan gelirdi. Özellikle 
kış aylarında gelip gitmek ciddi sorun 
olurdu. 1992 kışında ben buraya gelmek 
için yola çıktıktan sonra, Proje Müdürümüz 
arkamdan araç yollamış, yolda kalırsam diye. 
Burada gerçek doğayı yaşadık. Tilki gördüm 
ben burada. İnşaatta tilki göreceğimi hiç 
düşünmezdim. Yakın yıllara kadar burası 
ücra bir yerdi. 2004 yılında ulaşım kopunca 
tesiste gecelemek zorunda kaldık. Neyse ki 
jeneratörümüz, sıcaklığımız ve yemeğimiz 
vardı. Evinde elektrik olmayanlar üşüdü ama 
biz üşümedik. O gün evdekiler bizden daha 
zor durumdaydı.

HAKAN BELDEK
Mercedes-Benz Türk 
Malzeme Test Laboratuvarı ve Kaynak Prosesleri Grup Şefi

Hoşdere Fabrikası’nı kurarken Almanya’da neler yapılıyor diye bakıp, uygun gördüklerimizi aldık. 
Bugün eserimiz ortadadır. Avrupa’nın en entegre ve modern fabrikasına sahibiz. İhtiyacımız olan 
her şeyi aldık ve üzerine kendi artılarımızı koymaya çalıştık. Örneğin, imalat sırasında istasyon 
geçişlerinde hava yastıklarının kullanılması. Bu dünyada var olan bir teknikti, fakat Almanya’da 
yoktu. Bizim şansımız yepyeni bir fabrika kurmamızdı. Yeni fabrikada neye ihtiyacımız var 
veya neyi istiyoruz sorularını sorduk. Bu bir ergonomi konusudur. Otobüsün boş ağırlığı 12 
ton civarındadır. Aracı bir istasyondan diğerine kaydırırken herhangi bir insan gücüne ihtiyaç 
duymadan bunu yapabilmek önemliydi. Alman arkadaşlarımız, bu sistemi gördüklerinde 
“Doğu’nun Uçan Halısı” adını taktılar.

Otobüs kompleks bir yapıdır. Fazla robot kullanılması mümkün değildir. Pahalıya gelir ve 
düşünülemez. Bu nedenle otobüs üretiminde insan faktörü önemlidir. İnsana değer verilmeli 
ki, hem hissederek hem de isteyerek çalışsın. Bu nedenle optimum zamanda, optimum 
gereçlerle, optimum ergonomi yapısına sahip bir düzen kurduk. Örneğin yan camların montajını 
manipülatör ile yapıyoruz. Vantuzlu bir sistemle, insan gücü gerektirmeden istediğiniz pozisyona 
getirerek montajı sağlayabiliyorsunuz. Ön cam yaklaşık 70 kilo ağırlığındadır. Hem aracın dış, 
hem de iç tarafında 4-5 kişi ile çalışmayı gerektirir. Manipülatör ile onu da kolaylaştırdık. 1990’lı 
yıllarda İş Sağlığı ve Güvenliği tabiri fazla yaygın değildi. Onun yerine “ergonomi” diyorduk. 
Hedef aynıydı. İnsan ve iş sağlığı.
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Kurulduğu günden itibaren Türkiye’nin sadece 
ekonomik değil, sosyal ve kültürel gelişiminde 
de pay sahibi olmayı hedefleyen Mercedes-Benz 
Türk, kendi içinde spora verdiği desteği Türk 
Milli Futbol Takımı düzeyine yükseltme kararıyla 
1996 yılında Türkiye Futbol Federasyonu’nun 
sponsorluğunu üstlendi. Mercedes-Benz 
Türk, o günden bu yana sürdürdüğü Türkiye 
Futbol Federasyonu ana sponsorluğu ile milli 
takımımızın gücüne güç katıyor.

Mercedes-Benz Türk, 1996 yılında 
İngiltere’deki Avrupa Futbol 
Şampiyonası finalleri öncesinde 

Türkiye Futbol Federasyonu ile bir 
sponsorluk anlaşması yaparak, Türk Milli 
Futbol Takımı’na özel donanımlı O 403 
model bir otobüs tahsis etti. O zamanın 
Futbol Federasyonu Başkanı Şenez 
Erzik, Milli Takımlar Teknik Direktörü 
Fatih Terim ve futbolcuların katıldığı 
teslimat töreninde Mercedes-Benz Türk’ü 
temsilen Eşref Biryıldız, şampiyona 
finallerinde Milli Takım’a başarı dileklerini, 
“Mercedes gibi hızlı, dayanıklı ve başarılı” 
olmaları temennisiyle iletti. Sponsorluk 

Milli Takım’la
kol kola

çerçevesinde Milli Takım otobüsünün yanı 
sıra Federasyon Başkanı’nın kullanımına da 
bir makam otomobili tahsis edildi.

Mercedes-Benz Türk’ün Türkiye Futbol 
Federasyonu’na desteği ilerleyen yıllarda 
artarak ve farklı kapsamlarda devam etti. 
Örneğin, 2008 yılında Antalya’da yapılan 
17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası’nın 
tüm ulaşım hizmetleri Mercedes-Benz 
Türk tarafından verilirken, Euro 2008 
Futbol Şampiyonası öncesinde Milli 
Takım’a desteklerini iletmek isteyen 
futbolseverler için de Türkiye’nin farklı 
şehirlerini dolaşacak bir “Milli Takıma 

Destek Konvoyu” yola çıkarıldı. Ayrıca 
dileyen herkesin Türk Milli Futbol Takımı’yla 
ilgili bilgilere ulaşılabileceği bir web sitesi 
hazırlandı.

Günümüzde, Türk futbolunun en uzun 
soluklu sponsorluğu olan anlaşma 
kapsamında, özel tasarlanan Milli Takım 
otobüsü, otomobil ve hafif ticari araçlardan 
oluşan 85 araçlık dev bir Mercedes-Benz 
filosu Türkiye Futbol Federasyonu’nun 
hizmetine sunuluyor. Türk Milli Futbol 
Takımı, Almanya dışında Mercedes-Benz’in 
dünyada desteklediği tek milli takım olma 
özelliğine de sahip.

1996
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Unvanımız artık 
Mercedes-Benz Türk
Göğsümüzdeki yıldızın altında artık 
Otomarsan değil, Mercedes-Benz Türk 
yazıyor. Daimler, Türkiye’ye duyduğu 
güveni yatırımlarını artırarak ve 
Mercedes-Benz adını vererek bir kez 
daha gösterdi. 

Bir yılda pazar liderliğine
Avrupa’ya sağlam adımlarla girdik. 1990 yılında 
girdiğimiz İsviçre pazarında bir yıl içinde 
pazar liderliğini elde ettik. Şimdi otobüslerimiz 
Almanya’da, Fransa’da, İsviçre’de, Avusturya’da, 
Belçika’da başarıdan başarıya koşuyor.

Cirosunu ve üretimini en 
fazla artıran şirket
1996 yılı içinde ciromuzu mark 
bazında yüzde 48, kamyon üretimimizi 
yüzde 100, otobüs üretimimizi yüzde 
88 artırarak Daimler bünyesinde en 
hızlı büyüyen şirket olduk. 

Bir sarayla bir yıldızın 
buluşması
25. gümüş yıldönümümüzü, 
kapılarını ilk kez açan 
Çırağan Sarayı’nda görkemli 
bir törenle kutladık.

Kalitemizi belgeledik
1994 yılında Aksaray Kamyon Fabrikamız, 
Türk otomotiv sanayiinde ISO 9002 kalitesini 
alan ilk üretim tesisi oldu. Ertesi yıl Davutpaşa 
ve Hoşdere Fabrikalarımızın da ISO 9001 
kalite belgesini almasıyla, kalitemiz bir kez 
daha tescil edildi.

Otobüslerimiz Moskova’dan 
Sibirya’ya Rusya yollarında
1996 yılında 744 adet otobüsle Rusya’da o 
güne kadar açılan en büyük otobüs ihalesini 
kazandık. 

IAA Fuarı’nın yıldızı
O 304 modelini 12 ayda geliştirerek hız 
rekoru kırdık. Otobüsümüz, 1992 yılında 
ilk kez Hannover’de, Avrupa’nın en önemli 
ticari araç fuarı olan IAA’da müşterilerle 
buluştu.

Yeni fabrikamızla 
şimdi daha güçlüyüz
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nın 40 bin 
metrekare büyüklüğündeki ilk etabını 
1995 yılında hizmete açarak gücümüze 
güç kattık. Yeni fabrikamızda O 403 
modelinin üretimine başlarken, 
kapasitemizi de yılda 2 bin adede 
yükselttik.

En hızlı büyüyen Türkiye

19971987 -
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Mercedes-Benz Türk, kurulduğu günden itibaren 
Türkiye’deki her şirket gibi birçok ekonomik krizin 
etkisine maruz kaldı. 1974 Petrol Krizi... 1978’deki 
döviz darboğazı... 1988’deki 4 Şubat Kararları... 
1991 Körfez Krizi... 1994 Ekonomik Krizi... Bunların 
hepsi de Mercedes-Benz Türk üzerinde sarsıcı 
etkiler yarattı. Ve son olarak 1998’de patlak veren 
Rusya Krizi, Mercedes-Benz Türk’ün yeni kamyon 
stratejisine yaptığı etkilerle, bir köşe taşı olarak 
şirketin 50 yıllık tarihindeki yerini aldı.

1998 yılı iyi başlamıştı. Satışlar 
iyi gidiyordu. Fakat pazarda adı 
konulmamış bir sıkıntı vardı. Dış borç, 

cari açık ve enflasyon yine Türkiye’nin 
gündemindeki konulardı. Siyasi istikrarsızlık 
devam ediyordu ve gündemi daha çok 
siyasi tartışmalar yönlendiriyordu. 1997’de 
Uzakdoğu ülkelerinde patlak veren 
Asya Krizi, başlangıçta Türkiye’yi fazla 
etkilememişti. Ancak 1998 ortalarında kriz 
bu kez Rusya’ya sıçradı. Dış pazarlar hızla 
daralırken, bu durum Türkiye’yi de derinden 
etkiledi. Ekonomi durma noktasına gelmiş 
ve Mercedes-Benz Türk bir kez daha endişe 

Güven
tazeleme

verici bir belirsizlikle karşı karşıya kalmıştı. 
Krizin etkileri, zaten sorunlarla boğuşan 
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda daha da 
derinden hissedildi. Şirket yönetiminde, 
kamyon işinin geleceğinin sorgulandığı bir 
ortam oluştu.

İşin sırrı, pazara doğru ürünü 
sunabilmek
Aksaray Kamyon Fabrikası’nın ürün 
gamında ilk günden beri sorunlar vardı. 
Almanya’da başarı kazanmış bir ürün 
olan 2622, hem yol şartları hem de aşırı 
yükleme nedeniyle Türkiye’de iyi sonuç 

vermediğinden araçta birçok güçlendirme 
yapılması gerekmiş, bunun sonucunda da 
ortaya sağlam fakat pahalı bir araç çıkmıştı. 
Markanın da henüz sektör tarafından 
benimsenmemiş olması nedeniyle 
Mercedes-Benz Türk, ilk yıllarda yerel 
kamyon pazarında aradığını bulamamıştı. 
Pazarda tutunabilmek için yapılan her 
indirim, doğrudan şirkete zarar yazıyordu. 

Aksaray’daki yöneticiler, bu kısırdöngüyü 
aşmak için mutlaka yeni modellerin devreye 
alınmasını talep ediyordu. Önerilen model, 
hem çok daha hesaplı bir ürün olan, hem de 

1998
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Türk pazarına daha fazla hitap edeceği 
düşünülen 2517 idi. Sonunda, zorlukla da 
olsa Daimler yönetimi bu konuda ikna 
edilerek 1991 yılında 2517 Cargo tipi 
kamyon, “Artık sizi hiçbir şey durduramaz” 
sloganıyla pazara sunuldu. Türkiye’nin yol ve 
kullanım şartları gözetilerek üretilen 
kamyon yüksek çekiş gücü, düşük yakıt 
gideri, dayanıklılığı, konforu ve yaygın servis 
ağı ile piyasada çok rağbet gördü. 2517 

Cargo’ya ek olarak 1992 yılında pazara 
sunulan 2521 modelinin de kabul 
görmesiyle Mercedes-Benz, pazar payını 
yüzde 20’lere yükseltti ve 25 tonluk kamyon 
pazarında ilk kez ürün liderliğini ele geçirdi.

Kamyonda ürün paletinin genişletilmesinin 
yanı sıra ürüne yönelik iyileştirme 
ve maliyetleri düşürücü yerlileştirme 
çalışmaları ile kârlılıkta da görece bir 
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1986 yılında kamyon üretimi başladığında Almanya’dan uzmanlar geldi. Türkiye 
yollarındaki şartların neler olduğunu görmek istediler. Herkesin fazla yükleme 

yaptığını görünce, “Kuvvetli kamyonlar yapmamız lazım,” dediler. Buna göre bir 
kamyon dizayn ettiler. Bunun ismi de 2622 oldu. Fakat her tarafı güçlendirilmiş, 
piyasanın “kemikli” dediği bu araç çok pahalıya geldi. Hiç satış şansımız yoktu. 
Bunun yanlış olduğunu Daimler-Benz’e Koluman Grubu olarak birçok kez anlatmaya 
çalıştık. Bu şikâyetlerimiz başlangıçta en hafif deyimiyle “rahatsız edici” bulundu. 
Ama sonra Mercedes-Benz Türk’e gelen bazı yöneticiler –bunların içerisinde Horst 
Zimmer’in adını özellikle anmak lazım– buna ikna olup destek verdiler. 

Bunun üzerine Almanya-Türkiye ortaklığında, sadece Türkiye pazarı için sıfırdan 
bir kamyon yaratıldı. Daimler-Benz’in başka hiçbir fabrikasında olmayan, Türkiye 
şartlarına yönelik bir kamyon yapıldı. Kamyon önce 2517 diye çıktı. Çok daha ferah 
bir kabini vardı. Mercedes standardı ve konforu vardı. Çok başarılı oldu. Arkasından 
2521 ve diğer modeller geldi. Alçakgönüllü olmayacağım. Koluman Grubu’nun 
bu ürünün Daimler-Benz’e kabul ettirilmesine ciddi katkısı oldu. Bütün bayiler de 
destek verdi. Satışlar artmaya başladı ve her geçen yıl kamyon standardı yükseldi. 
Bugün Avrupa’da, Almanya’da ne üretiliyorsa Aksaray fabrikasında da aynı kalitede, 
aynı ürün üretiliyor.

KAAN SALTIK - KOLUMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“Mercedes kamyona karşı 
önyargı kullanıldıkça kırıldı. 
Ne kadar verimli, güvenilir 
ve sağlam bir araç olduğunu 
gördüler. Bir şoför, ‘Ağabey, 
Mercedes alana kadar 
Antalya’dan yüklediğim sebzenin 
hale sağlam geleceğinden emin 
değildim. Allah razı olsun sizden. 
Artık geceleri rahat uyuyorum,’ 
dedi. Çünkü yolda araba 
bozulsa, arkadaki bütün sebzeler 
mahvolacak.”  
MUSTAFA DİNÇER

iyileşme sağlanmıştı. Ancak Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nın sadece iç 
pazara yönelik çalışması şirketin elini 
kolunu bağlıyordu. Üstelik kamyon 
satışları krizlerden çok etkilendiğinden, 
ekonomideki her dalgalanma şirketi 
zorluklarla karşı karşıya bırakıyordu. 
Örneğin, 1994 Krizi’nde şalteri 
kapatmamak için haftalık mesai üç güne 
düşürülmüş, daha sonra da işçiler ikiye 
ayrılarak aylık dönemler halinde dönüşümlü 
mesai yapmıştı. Bu şekilde eleman 
çıkarmadan, kriz atlatılmaya çalışılmıştı. 

Yeni kamyon stratejisi
Mevcut koşullar, Mercedes-Benz Türk’ün 
kamyon sektöründe yeni bir atılıma girme 
ve yeni bir strateji benimseme zamanının 
geldiğini gösteriyordu. Diğer taraftan beş 
yıl içinde ikinci ekonomik krizini yaşamakta 
olan Türkiye için bu kararı almak elbette 
kolay değildi. Bu aşamada, Horst Zimmer’in 
Türkiye’ye duyduğu inanç ve güven 
bir kez daha devreye girdi. Otobüste 
güncel modellerin Türkiye’de üretilmeye 
başlamasında ve Avrupa’ya açılmasında 
doğrudan etkisi olan Zimmer, kamyonda 
da aynı stratejinin izlenmesi gerektiğini 
savunuyordu. Ona göre İstanbul’da olduğu 
gibi Aksaray’da da güncel modeller 
üretilmeli ve ihracat kapıları sonuna kadar 
açılmalıydı. Onun bu görüşü, başka Yönetim 
Kurulu üyelerince de destekleniyordu. 

İlk gözağrısı: 2622

EMİN ÇAKIR
Mercedes-Benz Türk Sipariş, Program ve
Üretim Bölümü Memuru

Bu fabrikanın ilk dönemde imal ettiği 2622 canavar gibi bir araçtı, 
ama mazotu da yakardı. Dediler ki bu araçlar fren tutmuyor. 
Nasıl olur, nasıl fren tutmaz? Çağırdık bir tanesini Kütahya’dan, 
geldi. Araç yüklü. Biz imalattayız, adam kamyonla içeri girdi, el 
frenini bir çekti, araba şöyle bir yaylandı. Alman Kalite Kontrol 
Müdürü kafasını duvara vuruyor, “Kaç ton yük var bu arabada?” 
diye. Tam 48 ton yük varmış. 2622’nin anlamı, 26 ton 220 beygir. 
Yani aracın kendi ağırlığıyla birlikte, komple azami ağırlığının 26 
ton olması lazım. Aracın sahibi ise aracın üzerine 48 ton kömür 
atmış. Alman diyor ki, “Bu kadar atılır mı? Bunun rulmanları, aksı, 
şasesi dayanmaz.” Şoför de diyor ki, “Sen ne diyorsun? Ben bu 
kadar yük atmazsam para kazanamam. Burası Türkiye, Almanya 
değil.” Türkiye’nin gerçekleri bunlardı. Bunun üzerine 2622’lere 
güçlendirme yapıldı. Çünkü araç hakikaten fren tutmuyordu.

MEHMET BAŞOL
Mercedes-Benz Türk Emekli Geliştirme ve Test Merkezi 
Test Sürüşleri Birim Yöneticisi

Fabrikadan ilk çıkarttığımız araç 2622 idi. Türkiye piyasasına göre 
tasarlanmıştı. Önce fazla benimsenmedi. Biraz pahalı geldi. Fakat 
yavaş yavaş satıldıkça olumlu geri bildirimler gelmeye başladı. 
Bu şekilde de giderek yaygınlaştı. 1986 yılında çıkarttığımız aracı 
piyasada hâlâ kullananlar ve hâlâ “Aynı araçtan olsa alırım” diyen 
insanlar var. Bu da bizi oldukça gururlandırıyor. Sağlamlığı, arıza 
vermemesi, bakım masraflarının az olması bunlara bir etkendir. 
Piyasa, Mercedes’i tanıyana kadar biraz zaman geçti. Ama 
tanıdıktan sonra, tabiri caizse “Cumhuriyet Altını” adını aldı. Araç 
eskidikçe diğer modeller hurda olarak görülür, bizimkisi ise şarap 
gibidir. Yıllandıkça değeri artar. “Yıldız”ın bir dünya markası olması 
ve her zaman ürettiği ürünün arkasında olması, insanlara böyle 
düşündürttü.

HÜSEYİN BARNIG
Mercedes-Benz Kamyon Şoförü

1970 senesinden beri direksiyondayım. Genelde ağır vasıta 
şoförlüğü yaptım. Kamyon şoförlüğüne Ford ve BMC ile başladım. 
Daha sonra Mercedes (2622) aldım. 27 yıldır da Mercedes 
kullanıyorum. Aracımı İstanbul’dan, 48 ay taksitle Mengerler’den 
almıştım. 1990 senesinden 2003 senesine kadar hiçbir masrafım 
olmadan geldim. 2003 yılında, 950 bin kilometrede yeni motor 
yaptırdım. 2003 yılında yaptırmış olduğum motorla da bugüne 
kadar geldim. Öyle tahmin ediyorum ki aracım 2 milyon kilometreyi 
doldurmuştur.

Bugün yeni araç alacak olsam yine Mercedes alırım. Motorun 
dışında hiçbir parçasına dokunmadım. 1990 yılından beri aynı 
şanzımanı kullanıyorum. Şanzımanın daha kapağını açmadım. O 
dönemde tonaj serbestti. Kimi zaman toplam tonaj 28-30 tonu 
buluyordu. Bir de aracın kendi ağırlığı var. Belki 40 ton oluyordu. 
Bir kere makas kırdım. Aracım daha garantideydi. Yenibosna’da 
servise götürdüm. Oradaki şef bana, “Makası nasıl kırdın?” 
diye sordu. Ben de, “Arabayı 48 ay vade ile aldım. Her ay bu 
arabaya senet ödüyorum. 15 tonla çalışsam bu maliyetin altından 
kalkamam. Makas kırılmadan önce arabamın üzerinde net 26 
ton yük vardı,” dedim. O da “Yapma yahu!” dedi. Meğer o seride 
takılan dingillerde sorun varmış. Değiştirdik, sorun bitti.

Ben Mercedes’ten çok memnunum. İnanır mısınız, hani çocuğun 
elinden oyuncağını alırsınız ya, benimki de öyle bir şey. Oğlum 
geçenlerde “Arabayı büyütelim” dedi. Onda TIR var. “Bu araba 
gittiği yere kadar gidecek,” dedim. Dile kolay, 27 sene. Artık 
ailemin bir parçası oldu. Ben ona “Mavi Kuş” diyorum. Bana iki 
düğün yaptırdı. Kızımı ve oğlumu evlendirdim. Şu anda oturduğum 
dairemi aldım. Bir tane de ayrı daire aldım. Kendi adıma konuşmam 
gerekirse, ben “Yıldız”dan şaşmam. Puan versem, 10 üzerinden 
10 alır. Bu puanlamayı ekonomisi, parçası, servisi, her şeyini göz 
önünde bulundurarak yapıyorum. Eskiden, “Mercedes’ten kamyon 
olmaz” derlerdi, Mercedes’ten kamyonun en iyisi oldu!
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Uzun tartışmaların ardından Zimmer’in 
görüşlerini benimseyen Daimler-Benz, 
otobüste olduğu gibi kamyon işinde de 
yeni yatırımların önünü açtı. Daimler-
Benz AG Yönetim Kurulu Üyesi Kurt 
Lauk, 1998 yılında verdiği bir demeçte 
Türkiye’nin Avrupa’daki ticari araç sektörü 
için stratejik önemine dikkat çekiyor ve 
Türkiye’ye duydukları güveni bir kez daha 
vurguladıktan sonra yatırımlara devam 
edileceğini müjdeliyordu.

Bu yatırımın ne yönde yapılacağı ve 
yeni kamyon stratejisinin ne şekilde 
oluşturulacağına dair kararda ise, 

Ankara servisimizin 1997 yılında açılışını yaptık. Açılışın şerefine Almanya’dan 
Direktörler Kurulu’nu davet ettik. Gelenlerden biri de Horst Zimmer’di. Onu 

ben karşıladım. Esenboğa’dan aldım, arabayla şehre gidiyoruz. “Kaan, bir karar 
aşamasındayım. Stuttgart’da kimse karar vermiyor. Bu kararı benim vermem 
lazım,” dedi. O dönemde bazı sıkıntılar vardı. Yeni yatırımlar yapılması gerekiyordu. 
İşler kötüye giderse sorumlusunun Zimmer olacağını söylemişler. Ben de, “Bay 
Zimmer, başından beri Türkiye’ye inandınız. Başarılı oldunuz. Stuttgart’taki 
başarınızı Türkiye’ye borçlusunuz. Türkiye’ye güvenmeye devam edin. Yine başarılı 
olacaksınız,” dedim. Sonra da bunları söylediğim için kendime şaşırdım. Daha 33 
yaşındaydım. “Doğru söylüyorsun,” dedi. Bunu hiç unutmadım. Zimmer Türkiye’ye 
hep inandı ve yatırımlara devam etti. Mercedes’i ikna etti ve başarı geldi.

KAAN SALTIK - KOLUMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Türkiye’deki kamyon pazarının geleceği 
hakkında bir danışmanlık şirketine 
yaptırılan pazar araştırması önemli rol 
oynamıştı. Rapor, o yıllardaki genel 
görünümün tersine, yakın gelecekte 
sektörün bireysel kamyon sahiplerinden 
çıkıp filoların hâkimiyetine gireceğini ve 
damperli kamyonların yerine TIR’ların 
alacağını öngörüyordu. Bu sonuç, 
başlangıçta herkesi şaşırtmış ve pek de 
güvenilir bulunmamıştı. Fakat, Almanya’nın 
bu rapora inanmasıyla yeni strateji bu 
görüşe dayandırılacak ve bu kritik kararın 
ne kadar doğru olduğu, 2000’li yıllarda 
olağanüstü sonuçlarla kendini gösterecekti.

Ben 1993 yılında Aksaray Fabrikası’nda göreve başladığımda genel olarak Türkiye 
ekonomisi krizdeydi ve kamyon sektörü bu krizden ciddi etkilenmişti. Üretim 

hemen hemen durmuştu. Ayrıca fabrikada sorunlar vardı. Tesis yapısal anlamda 
yetersizdi. Üretim araçlarının bir kısmı eskiydi. Bunun haricinde bizim ürettiğimiz 
kamyonlar Türkiye pazarına uygun değildi, çünkü Türkiye’de kamyonlara aşırı 
yükleme yapılıyordu. Aksaray’daki işimin hiç de kolay olmayacağının farkındaydım. 

Tüm bu olumsuzluklar nedeniyle kamyon fabrikasının kapatılması gündemdeydi. 
Ancak 1996 yılında önemli bir gelişme oldu ve kamyonların normalden fazla 
yüklenmemesi konusunda hükümet yeni bir yasa çıkardı. Bu bize Almanya’daki 
standartları birebir Türkiye’de uygulama şansı tanıdı. Bu dönemde ayrıca bir 
kamuoyu araştırma şirketi ile çalışmalar yürütüldü ve pozitif sonuçlar elde edildi. 
Devam kararının alınmasında Horst Zimmer’in de önemli etkisi oldu. Bay Zimmer, 
kriz yıllarında dahi Mercedes-Benz Türk’ün başarılı olacağına inanıyordu. Onun bu 
inancı sayesinde 1998 yılında yeni kamyonların üretimi konusunda önemli kararlar 
alındı. Aksaray Fabrikası’na yatırım yapılmasına karar verilmesi sayesinde de kriz 
atlatıldı. Bu, o zaman için kolay olmayan bir karardı. Bay Zimmer, geleceği görebilen 
bir insandı. Onun fikirlerine ben de katılıyordum. Bir gün bu fabrikanın 25 bin 
kamyon üretebileceğini söylüyordum. O zaman insanlar bana inanmıyorlardı. Şu 
anda ise bu sayıdan çok da uzakta sayılmayız.

HANS-PETER HEINSTEIN - MERCEDES-BENZ TÜRK EMEKLİ KAMYON ÜRETİM DİREKTÖRÜ

“Daimler Türkiye’deki potansiyeli gördü ve 
yatırımlarını artırarak otobüs ve kamyonda yeni 
ürünlerin önünü açtı. Sonuçta ticari araç pazarında 
Mercedes durdurulamaz bir güç haline geldi. ”  
KAAN SALTIK
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Gücünü her dönemde iyi yetişmiş, dinamik ve 
öğrenmeye açık  insan kaynağından alan Mercedes-
Benz Türk, mesleki eğitime verdiği destekle hem Türk 
sanayisine yetişmiş eleman katkısında bulunuyor, 
hem de gençleri yarınlara hazırlıyor. Eğitime açık, 
çalışanlarına öğrenme imkânı sağlayan ve öğreten 
bir organizasyon olan Mercedes-Benz Türk, 50 yıldır 
sektörü için aynı zamanda bir okul görevi görüyor. 

Eğitim, Mercedes-Benz Türk’ün 
kuruluşundan itibaren olmazsa 
olmazları arasındaki yerini almıştı. 

İlk yıllarda düzenli olarak gerçekleştirilen 
bakım-onarım seminerleri ve eğitim kursları 
ile yeni teknik elemanların yetiştirilmesi 
kadar, mevcut elemanların teknolojideki 
son gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi de 
hedefleniyordu. Bu amaçla kurulan eğitim 
organizasyonu, Otomarsan’ın hem kendi 
tesislerinde hem de müşteri noktalarında 
faaliyet gösterecek şekilde yapılandırılmıştı. 
Bu organizasyon, yurtiçinde ve yurtdışında 
müşterilerin teknik personeline ve yetkili 
servislere araçların teknik özellikleri ve son 
gelişmeleri hakkında eğitim veriyordu.

Eğitim
Her işin başı

Öte yandan, Endüstri Meslek Liseleri 
her zaman şirketin yakın takibindeki bir 
konuydu. Davutpaşa Fabrikası’nda kurulan 
Çıraklık Eğitim Merkezi’nde çocuklara 
haftada üç gün eğitim ve asgari ücretin 
üçte biri oranında maaş veriliyordu. Ayrıca 
şirket, Meslek Liselerine çeşitli yardımlarda 
bulunuyordu. Örneğin Otomarsan, ürettiği 
O 309 D tipi midibüslere takılan motor ve 
diferansiyeli 1980 yılında eğitim amacıyla 
Şişli Motor Meslek Lisesi’ne bağışlamıştı. 
1986 yılında ise, Otomarsan’ın da 
katkılarıyla Almanca eğitim yapacak bir 
Meslek Lisesi’nin kurulması konusunda 
incelemeler yapmak üzere F. Almanya 
Baden Wurttemberg Eyaleti Eğitim 

1998

Eğitime destek, geleceğe yatırım
1998 yılında Aksaray Kamyon Fabrikası 
bünyesinde kurulan Eğitim Merkezi 
bugüne kadar yetiştirdiği yüzlerce 
çocuğu otomotiv sanayiine kazandırdı. 
Bu çocukların bir kısmı Mercedes-Benz 
Türk bünyesinde çalışmaya başladı.
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Bakanlığı’ndan bir heyet fabrikayı ziyaret 
etmişti. Yapılan görüşmelerde, bu okul 
öğrencilerine staj imkânı sağlanması ve 
mezunlarının otomotiv sanayiinde istihdamı 
gibi konularda fikir alışverişi yapılmıştı. 
Aksaray Kamyon Fabrikası’nın açılmasından 
sonra, benzer faaliyetler orada da 
başlatılmıştı.

Mesleki eğitime verilen bu önemin 
gerisindeki sebeplerden biri kalifiye eleman 
eksikliğini gidermek için yeni kaynaklar 
yaratabilmek, diğeri de mevcut çalışanların 
bilgi ve beceri seviyelerini yükseltmekti. 
Nitekim, stajyer öğrencilerden 
yöneticilere kadar, tüm çalışanların 
bilgi ve yeteneklerini sürekli geliştirmek 
amacıyla mesleki eğitimlerin yanı sıra 
dil ve yöneticilik becerilerine yönelik 
eğitim programları düzenleniyordu. Tüm 
bunların dışında, eğitime verilen desteğin 
bir sosyal sorumluluk yönü de vardı. 
Örneğin Aksaray’da düzenlenen bazı sosyal 
etkinliklerden elde edilen gelir Çıraklık 
Eğitim Merkezi’ne aktarılarak çocukların 
ihtiyaçlarının giderilmesine çalışılıyordu. 
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Kendi personelini yetiştirmek
Mercedes-Benz Türk, 1998 yılında Aksaray 
Kamyon Fabrikası içinde kurulan Eğitim 
Merkezi’nin açılışını yaptı. 2,5 milyon marka 
mal olan Eğitim Merkezi’nde, otomotiv 
sektöründe istihdam edilecek personelin 
yetiştirilmesi hedefleniyordu. Her yıl kız 
ve erkek 16 çocuğun alınacağı merkezde 
yetişen elemanların bir kısmının fabrika 
bünyesinde istihdam edilmesi, diğerlerinin 
ise otomotiv sektöründe değerlendirilmesi 
planlanıyordu. Böylece, ülkenin sanayisine 
de mesleki bir katkı sağlanmış olacaktı.

Aksaray Çıraklık Eğitim Merkezi ile işbirliği 
içinde faaliyet gösterecek olan merkezde, 
2000’lerin teknolojisini kullanacak 
elemanlar yetiştirilecekti. Bu nedenle 
Eğitim Merkezi, aynı zamanda fabrika için 
stratejik bir yatırım anlamına geliyordu. 

Burada motor ve metal temel eğitim 
atölyelerinin yanında teknik resim, hidrolik, 
pnömatik, elektronik ve elektrik eğitimleri 
verilecekti. Her sene sınavla 14 yaş grubu 
ortaokul mezunu öğrencilerin alınacağı 
merkezde, teorik eğitim Aksaray Çıraklık 
Eğitim Merkezi tarafından, pratik eğitim ise 
Mercedes-Benz Türk’ün deneyimli teknik 
eğitmenleri tarafından verilecekti. Dört 
yıllık eğitim sonunda öğrenciler başarıyla 
mezun oldukları takdirde “Uzmanlık 
Sertifikası” alacaklardı. Böylece şehrin 
gençlerine, başka firmalarda da kolaylıkla iş 
bulabilecekleri bir gelecek hazırlanacaktı.

Kendisi de benzer bir süreçten geçerek 
Mercedes-Benz bünyesinde yükselen 
Kamyon Direktörü Hans-Peter Heinstein, 
Eğitim Merkezi’ne gözü gibi bakıyordu. 
Buradan mezun olduktan sonra dışarıdan 

Aksaray’da o dönemde çalışanlarımızın eğitim düzeyi istediğimiz kadar yüksek 
olmadığından 1994 yılında bölgedeki teknik okulları incelemeye başladık. 1997 

yılında da kendi eğitim merkezimizi kurmaya karar verdik. Bu merkezde Alman 
sistemine göre bir eğitim programı hazırladık. Katılmak isteyenleri zorlu bir eleme 
sürecine tabi tuttuk. En iyi olanları aldık. Hem teorik hem de pratik bazda 3 yıl süren 
bir eğitim veriyorduk. Eğitimi başarıyla bitirenler mekanik uzmanı olarak mezun 
oldular. Türkiye’de kadınları otomotiv konusunda mekanik uzmanı olarak yetiştiren 
ilk merkez biz olduk. Tüm mezunlarımız Mercedes’te işe başladılar. Üretimimizin 
artmasıyla çalışan sayısı giderek arttı. İşçilerden memnunduk fakat daha fazla 
mühendis gerekiyordu. Aksaray’da, Esslingen Üniversitesi ve Daimler-Benz 
ortaklığında bir proje yürüterek otomobil alanında uzman mühendisler yetiştirdik. 
2004 yılında açılan bu yüksekokul Türkiye’de bir ilkti. Bu okulda okuyan gençler 
Mercedes’te pratik eğitim de alıyorlardı. 

HANS-PETER HEINSTEIN - MERCEDES-BENZ TÜRK EMEKLİ KAMYON ÜRETİM DİREKTÖRÜ

Kalifiye eleman ihtiyacımızı karşılayabilmek için öncelikle şirketimizde istihdam 
edilebilecek meslek gruplarında eğitim veren okulları belirledik. O okullardan 

stajyerler seçmeye başladık. Fark ettik ki o okullardaki eğitim, teorik ve pratik 
olarak bizim istediğimiz seviyede değil. Bunun üzerine kendimiz doğrudan eğitim 
vermeye başladık. Almanya’daki Mercedes’te olduğu gibi eğitim atölyeleri açtık. 
Hoşdere’deki fabrikamızda 10’dan fazla eğitim atölyemiz, Aksaray’daki fabrikamızda 
ise 3 katlı güzel bir eğitim merkezimiz var. Tüm bu atölyeleri en iyi şekilde donattık. 
10’dan fazla teknik öğretmenimiz görev yapıyor. Her yıl kız erkek yüzlerce genç 
yetiştirip meslek edindiriyoruz. Bunun yanı sıra “PEP” modeli dediğimiz uzun 
dönem stajyer programımız Türkiye’de çok meşhurdur. Şirketin yetkin kişilere 
kavuşmasında önemli bir rolü vardır. Yetiştirdiğimiz çocukların hepsini tabii ki 
de işe alamıyoruz. Ama rakiplerimize gitseler bile, buna sektörel bir katkı olarak 
bakıyoruz. Çünkü prensiplerimiz şirkete katkı, insana katkı ve topluma katkıyı 
birbirinden ayırmıyor. Bu sayededir ki yapılan araştırmalarda Mercedes-Benz Türk 
en beğenilen şirket seçiliyor. Bunlar, samimi yaklaşmanın ve değerlere bağlı olarak 
çaba göstererek topluma katkı yapmanın sonuçlarıdır. 

SALİH ERTÖR - MERCEDES-BENZ TÜRK EMEKLİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ

Öğrenmek istiyor muyum? Evet! 
Üzerine bir şeyler koymak 

istiyor muyum? Evet! Artık tek 
başına üniversiteden mezun olmak 
yetmiyor. Hiçbirimiz otobüsçü 
olarak doğmadık. Otobüs bilmeyen 
arkadaşlar olarak bir araya geldik 
ve öğrendik. Halen birçok yerde 
stajyer evrak götürür, getirir, 
fotokopi çeker, çay getirir, sonra 
da stajını tamamlayıp gider. Burada 
oysa o stajyer değil, yarının elemanı 
olacak, bizim elemanımız olacak. O 
arkadaşları şekillendirmeliyiz. Eksik 
olan ihtiyaçlarını tamamlamalıyız. 
O zaman verim alabiliriz. Bilgiyi 
saklayarak veya herhangi bir şey 
vermeden almak mantıklı değildir. 
Biz verirsek alırız, vermezsek 
alamayız. Eğitim her şeyden 
önemlidir. 

HAKAN BELDEK - MERCEDES-BENZ 

TÜRK MALZEME TEST LABORATUVARI VE 

KAYNAK PROSESLERİ GRUP ŞEFİ

“Mercedes-Benz Türk’ün 
çalışanlarına verdiği eğitimler 
sadece mesleki eğitimlerden 
oluşmuyor. Şirket, Anne Çocuk 
Eğitim Vakfı ile işbirliği yaparak 
‘Anne Destek’ ve ‘Baba Destek’ 
programlarını uyguluyor. Bu 
yıl 52 şirket çalışanı, çocuk 
eğitimi ve gelişimi konusundaki 
eğitimlerini tamamlayarak 
sertifikalarını aldı.”  
Tercüman, 25 Mayıs 2003

liseyi bitirip çeşitli üniversitelerin 
mühendislik bölümlerine giren çocukların 
haberleri, en çok onu sevindiriyordu.

İstanbul’da ise Davutpaşa Fabrikası’ndaki 
yer problemi nedeniyle Eğitim  Merkezi 
zorunlu olarak tesis dışında, sanayi 
sitesinde kiralanan yerlerde faaliyet 
gösteriyordu. Ancak Hoşdere Otobüs 
Fabrikası açıldıktan sonra, Mercedes-
Benz standartlarına uymayan bu ortamın 
giderilmesi amacıyla tesis bünyesinde 
Aksaray’dakine benzer bir Eğitim Merkezi 
kurularak tüm atölyeler tek bir çatı altında 
toplandı. 2000 yılında açılan Hoşdere 
Teknik Eğitim Merkezi’nde Meslek 
Liselerinden ve üniversitelerden gelen 
öğrencilerin yanı sıra fabrika çalışanlarına 
da eğitim veriliyor. Merkezde, 2016 yılından 
itibaren özel sektörün kalifiye eleman 
ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak 16 
farklı branşta teknik ve süreç eğitimleri de 
verilmeye başlandı.

Staj programına yenilikçi bir yaklaşım
Mercedes-Benz Türk’ün ilk olarak 2002 
yılında uygulamaya başladığı ve günümüzde 
kendi başına bir model haline gelmiş 
olan Stajyer Geliştirme Programı (PEP), 
üniversitelerin son sınıfında okuyan 
öğrencilere şirket bünyesinde uzun süreli 
staj olanağı sağlayarak, öğrencilere 
iş hayatını yakından tanıma ve kendi 
eğilimlerini belirleyerek kariyerlerine doğru 
bir başlangıç yapma fırsatı sunuyor. Sınav 

ve mülakat yoluyla şirkete kabul edilen 
stajyerler, bir yandan okullarına devam 
ederken, aynı zamanda yarı zamanlı olarak 
şirket bünyesinde çalışıyorlar. Böylece 
11 aylık staj süresi içinde farklı meslek 
branşlarını yakından tanıma şansı bulan 
stajyerler, bölümler arasında geçiş yaparak 
kendilerine en uygun tercihin ne olabileceği 
konusunda da deneyim sahibi oluyorlar. 
Stajyerler, mezuniyetlerinden sonra, uygun 
pozisyon bulunması halinde kariyerlerine 
Mercedes-Benz Türk’te devam edebiliyorlar. 
Stajyer Geliştirme Programı, bugün 
Mercedes-Benz Türk’ün en önemli istihdam 
kaynağını oluşturuyor. 

Hoşdere Teknik Eğitim Merkezi
2000 yılında faaliyete geçen Hoşdere 
Eğitim Merkezi’nde de Aksaray’da 
olduğu gibi Meslek Liselerinden ve 
üniversitelerden gelen öğrencilerin 
yanı sıra fabrika çalışanlarına da 
eğitim veriliyor.
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Eğitim, her zaman, her yerde...
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Kamyonda
liderliğe

2000’li yılların başında Aksaray 
Kamyon Fabrikası yeni yatırımlarla 
sürekli büyüyor ve gelişiyordu. 

Kalitenin yükseltilmesi, kapasitenin 
artırılması ve ürünlerin yenilenmesi 
çalışmaları kapsamında üç yıl içinde yapılan 
yatırımların toplamı 150 milyon marka 
ulaşmıştı. Böylece global pazarlara hitap 
edebilecek bir konuma gelen fabrikanın, 
artık büyük ölçüde ihracata da hizmet 
etmesi bekleniyordu. 

Dönemin Mercedes-Benz Türk Aksaray 
Kamyon Fabrikası Üretim Direktörü Hans-
Peter Heinstein, 2001 yılında Türkiye’nin 
içinden geçtiği derin krize rağmen 

doğru
Mercedes-Benz Türk, 1998 yılında belirlediği yeni 
kamyon stratejisinin ana ürünleri olan Atego’yu Aralık 
2000’de, Axor kamyonu Nisan 2001’de, Axor çekiciyi 
ise Eylül 2002’de piyasaya sundu. Doğru zamanda, 
doğru konumlandırılmış bu ürünler önünde durulamaz 
bir rekabet üstünlüğü sağlarken, Mercedes-Benz’in 
yüzde 20’lerdeki pazar payını hızla yüzde 50’lere 
taşıdı. Çalışanlar, bu görkemli yükselişe bir de isim 
takmışlardı: “Ejder başı”. 

yatırıma devam ettiklerini ve Aksaray’a 
yapılan her yatırımın grubun vizyonunu 
yansıttığını söylüyordu. Kriz döneminde 
üretim hedeflerinin çok altında kalınmış 
olmasına rağmen Atego ve Axor ile ürün 
gamı tamamen yenilenmiş, fabrikanın 
kullanım alanı 45.000 metrekareden 60.000 
metrekareye çıkarılmış, kapasite yıllık 8 
binden 10 bine yükseltilmiş, özel astar boya 
havuzu kurulmuş ve sanayi robotları devreye 
alınmıştı. Kriz nedeniyle tüm bu yatırımların 
hemen karşılığını almak mümkün görünmese 
de, Heinstein, bu konuda uzun vadeli 
düşünülmesi gerektiğini söylüyordu. Aynı 
anlayışla, gençleri yetiştirmek üzere fabrika 
bünyesinde bir de Eğitim Merkezi açılmıştı. 

2000
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Doğru zamanda doğru ürün
Piyasaya sunulan iki üründen biri olan 
Atego, 1998 yılından beri Almanya’da 
üretilen ve 1999 yılında Avrupa’da yılın 
kamyonu seçilmiş bir araçtı. Ürünün 
Türkiye pazarına uygunluğu bir sene 
boyunca test edilmiş, ithal edilen 680 adet 
kamyon için tüketicilerden olumlu geri 
dönüşler alınmıştı. Motoru Euro 2 emisyon 
normlarına uygun olan çevre dostu Atego, 
taşıyacağı yükün türüne ve hacmine göre 
iki tipte, iki aks mesafesi alternatifli ve iki 
kabin çeşidiyle müşterilerin beğenisine 
sunulmuştu. Sınıfının en geniş kabinine 
sahip olan araç, aynı zamanda üst düzeyde 
bir güvenlik sistemiyle donatılmıştı.

20
00

Krizden sonra pazara sunulan Axor ise, 
Mercedes-Benz’in Türkiye pazarında en 
tutulan ürünlerinden 2521’in yerini almıştı. 
Wörth Kamyon Fabrikası ile işbirliği içinde 
geliştirilen Axor çekiciler ise farklı motor 
seçenekleri ve alternatif donanımlarıyla 
yurtiçi ve yurtdışı taşımacılığına uygun 
olarak, bir çekicinin görev yapabileceği her 
alana hitap ediyordu. Pazarın ilk başlarda 
çekicilere mesafeli yaklaşmasına karşın, 
filo satışlarının artması ve taşıma maliyeti 
bakımından çekicilerin çok daha cazip 
olduğunun giderek daha iyi anlaşılmasıyla, 
Axor’un Eylül 2002’de satışa sunulan 1840 
LS çekicisi, Vahit Başlık’ın ifadesiyle “peynir 
ekmek gibi” satmaya başlamıştı. 

A tego ve Axor ile teknolojik 
ve ekonomik açıdan en 

iyi markalarımızı ürettik. 2003 
yılından itibaren satışlarımız hız 
kazandı ve yüzde 50’nin üzerinde 
bir pazar payına sahip olduk. Bu 
artışın bir sebebi de aynı dönemde 
Türkiye ekonomisinin büyümeye 
başlamasıydı. Bugün de teknolojik 
açıdan en iyi araçları üretiyoruz. 
Hem üretim hem de servis kalitemiz 
en yüksek düzeyde. 

HANS-PETER HEINSTEIN 
MERCEDES-BENZ TÜRK EMEKLİ KAMYON 

ÜRETİM DİREKTÖRÜ

A xor modelimiz bizde iyi yönde 
bir kırılmaya neden oldu. İlk 

başta halk arasında, “Bu elektronik, 
çok arıza yapar,” düşüncesi vardı. 
Bunu kırmak adına büyük filolara 
test amaçlı araçlar verildi. Böylece 
Axor’u bizden ziyade onlar tanıtmış 
oldu. Arabamızın sorunsuz ve çok 
ekonomik olduğu kulaktan kulağa 
yayıldı ve herkes birbirine tavsiyede 
bulundu. Sonrasında da büyük bir 
patlama oldu. 

MEHMET BAŞOL - MERCEDES-BENZ TÜRK

EMEKLİ GELİŞTİRME VE TEST MERKEZİ TEST 

SÜRÜŞLERİ BİRİM YÖNETİCİSİ

Axor, Türkiye koşullarına uygun motor, 
şanzıman, aks ve makasları; müşterilerin 
isteyeceği boyutları ve ikinci elde kaybı 
olmayan sağlam ve güvenilir bir araç olması 
nedeniyle pazarın en gözde aracı haline 
gelmişti.

İlk yıllarda Türkiye pazarına girmekte 
zorlanan Mercedes-Benz, Axor ile birlikte 
kısa zamanda zincirini kırmış ve tüm 
markalar arasında tüketicinin bir numaralı 
tercihi konumuna yükselmişti. On yılı aşkın 
bir süre Mercedes-Benz Türk’ü zirvede 
tutan bu modele, alırken de satarken de 
değer kaybetmediği için, “Cumhuriyet 
Altını” adı takılmıştı. 

B iz Türkiye’deki en genç kamyon üreticisiyiz. Rakipleri solladık geçtik. Üstelik 
fiyat farkımız da var. Kamyon, bir prestij ürünü değil, yol arkadaşı. Sizi yarı 

yolda bırakmaması lazım. İnşaat alanına bir sokuyorsunuz kamyonu, 24 saatte 
kamyonluktan çıkıyor. Önemli olan, kamyonluktan çıktıktan sonra da tıkır tıkır 
çalışması. Her 10 kamyondan 2 tanesi devriliyor. Kepçe gelip kaldırıyor kapısından. 
Tabii kapısı yamuluyor. Arkasından da itiyor, gidiyor. Ama sahibi tamir ettirmiyor. 
Öyle kullanıyor. Çünkü ortam böyle. Adam neden Mercedes alsın? Mercedes’i 
çalışıyor diye alıyor. Sadece önüne yıldız koyduk diye otomatikman satılmıyor.

BAHADIR ÖZBAYIR - MERCEDES-BENZ TÜRK KAMYON PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRÜ

“Mercedes-Benz Türk’ün 50 
yıllık dönüm noktaları içinde 
Horst Zimmer’e özel bir parantez 
açmak gerekir. Hem yeni 
jenerasyon güncel kamyonların 
Aksaray’da üretilmesine 
karar vermesi, hem de otobüs 
ihracatının önünü açması çok 
önemlidir.”  
EŞREF BİRYILDIZ
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“Dört yıl kadar önce yolda gördüğünüz her 
iki yeni kamyondan birisi Mercedes’ti. Bugün 
Türkiye’de üretilen üç kamyondan ikisi 
Mercedes. Yani buradaki fabrikadan çıkıyor. 
Bundan daha gurur verici ne olabilir?” 

VAHİT BAŞLIK
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Alıcıya
finansman

L easing ve finansman alanında dünya 
çapında bir kuruluş olan Daimler Financial 
Services AG’nin Türkiye’deki ayağını 

oluşturmak üzere 2000 yılında Mercedes-
Benz Finansman Türk A.Ş. kuruldu. Şirketin 
temel amacı, otomobil ve ticari araçlarının 
Türkiye’deki satışlarına finansman desteği 
sağlamaktı. Böylece, araç almak için krediye 
ihtiyacı olan müşteriye bayi satış noktalarında 
kısa sürede destek verilebilecekti. Şirketin 
kurulmasında, 1998 ve 1999’da yaşanan 
ekonomik darboğazın da önemli etkisi olmuştu. 
Türkiye, Daimler Financial Services’ın faaliyet 
göstereceği 35. ülke olacaktı.

desteği
Kalitesine duyulan sonsuz güvene rağmen, 
ister otobüs, ister kamyon, isterse otomobil 
olsun, bir Mercedes-Benz araca sahip 
olmanın önündeki tek engel, çoğu zaman 
finansmandan ibaretti. 2000 yılında 
Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. 
kurularak, bu engelin ortadan kaldırılması 
yönünde önemli bir adım atıldı.

Finansman konusunda sağlanan bu imkân, hem 
uygun kredi bulma, hem onu uygun şekilde 
yapılandırma şansı verdiğinden, daha çok 
müşteriye ulaşmaya ve satışların artmasına 
büyük yarar sağladı. Finansman çözümünün 
ardından 2001 yılında kurulan Mercedes-Benz 
Finansal Kiralama Türk A.Ş. ile grup araçlarına 
yönelik finansal kiralama hizmeti de verilmeye 
başlandı. 2008 yılında ise Mercedes-Benz 
Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. kurularak 
finansman, finansal kiralama ve sigorta 
ihtiyaçlarının bir arada giderilmesine yönelik 
yapı tamamlandı.

2000



127         

“12 Dev Adam”
Mercedes’le

T ürkiye Basketbol Federasyonu ile 
Mercedes-Benz Türk arasındaki ilişki, 
2001 yılında Türk Basketbol Milli 

Takımını’nın ulaşımında kullanılmak üzere 
O 403 model bir otobüs ile bir Sprinter 
minibüs tahsis edilmesiyle başladı. Otobüs, 
sporcuların ihtiyaçları dikkate alınarak özel 
şekilde donatılmış, ayrıca koltuk araları 
12 Dev Adam’ın vücut ölçüleri göz önüne 
alınarak düzenlenmişti. 

Destek ilişkisi, zaman içinde gelişerek 
devam etti. Mercedes-Benz Türk, 
Süer Sülün’ün ifadesiyle “iyi gün kötü 
gün demeden, bir taraftarlık ilişkisi” 

şampiyonluk yolunda

Mercedes-Benz Türk’ün futboldan sonra basketbola da 
destek verme kararıyla, 2001 yılında Mercedes-Benz ve 
“12 Dev Adam” isimleri ilk kez buluştu. Türk Basketbol 
Milli Takımı’nın ulaşım sponsorluğu çerçevesinde başlayan 
ilişki, yıllar içerisinde bir ticari anlaşmanın ötesinde bir 
“taraftarlık” ilişkisine dönüştü. Mercedes-Benz Türk,  
Türk Milli Basketbol Takımları resmi sponsoru olarak, 
12 Dev Adam’ı 15 yılı aşkın süredir gönülden desteklemeyi 
sürdürüyor.

çerçevesinde Türk Milli Basketbol 
Takımlarına desteğini sürdürdü. Bu 
desteğin devamlılığı, şirketin bu tür 
projelerdeki uzun vadeli bakış açısını ve 
bu bağlamda gelenek, sadakat, istikrar 
kavramlarına verdiği önemi gösteriyordu.

Günümüzde, Türkiye’yi tüm dünyada 
başarıyla temsil eden Milli Basketbol 
Takımlarının güvenli ve konforlu bir şekilde 
seyahat etmeleri için özel tasarlanan Milli 
Takım otobüsünün yanı sıra, otomobil ve 
hafif ticari araçlardan oluşan 24 araçlık bir 
Mercedes-Benz filosu Türkiye Basketbol 
Federasyonu’nun hizmetine sunuluyor.

2001
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Aksaray’ın
Alman hemşerisi

A ksaray Kamyon Fabrikası 1986 
yılında hizmete girdiğinde Aksaray, 
ekonomisi tarım ve hayvancılığa 

dayalı, 81 bin nüfuslu bir ilçeydi. Kentteki 
tek sanayi kuruluşu, kamu yatırımı olarak 
1976 yılında kurulmuş olan bir süt ürünleri 
fabrikasından ibaretti. Yine 1970’li yıllarda 
Necmettin Erbakan’ın başlattığı “Ağır 
Sanayi Hamlesi”nin bir parçası olarak motor 
üretmek üzere kurulan Akmosan Fabrikası 
ise tamamen atıl durumdaydı. Aksaray, Orta 
Anadolu’nun merkezinde, ana güzergâhların 
kesişme noktasında yer almasına rağmen, 
ekonomik olarak durağan ve gelişmeye 
muhtaç bir kent görünümündeydi.

Kentteki gerçek sanayi hayatı Mercedes-
Benz Türk Kamyon Fabrikası’nın 

Aksaray Valiliği, 2003 yılında Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Üretim Direktörü Hans-Peter Heinstein’ı 
“Aksaray’ın Fahri Hemşerisi” ilan etti. Aksaraylıların 10 
yıldır aralarında yaşayan Alman yöneticiye duydukları 
sevgi ve saygının bir ifadesi olan bu jest, aynı zamanda 
Mercedes-Benz Türk’ün kentle nasıl bütünleştiğinin de 
bir göstergesiydi. 

kurulmasıyla başladı. 1989 yılında il 
statüsüne kavuştuktan sonra, Aksaray 
Organize Sanayi Bölgesi’nin faaliyete 
geçmesi ve bazı yan sanayi kuruluşlarının 
tesis yatırımı yapmasıyla sanayileşme daha 
da hız kazandı. 1993 yılında gazetelerde 
yer alan bir haberde, Mercedes-Benz Türk 
Aksaray Kamyon Fabrikası’nın kente katkısı 
için şunlar söyleniyordu: 

“1986 yılında Mercedes-Benz’in Aksaray’da 
Dizel Motor ve Kamyon Fabrikası’nın 
açılmasıyla birlikte bölgede başlayan canlılık 
her geçen gün artarak sürmeye devam 
ediyor. Öyle ki Aksaray kent merkezinde 
ticari yaşam, fabrikanın etkinliklerine paralel 
bir biçimde büyümesini sürdürüyor. Adeta 
bölgenin ekonomisi fabrikanın canlılığına 

2003

Aksaraylı bir Alman
Mercedes-Benz Türk Kamyon Üretim 
Direktörü Hans-Peter Heinstein, kentin 
yararını gözeten çabalarıyla 
Aksaraylıların kalbini kazanmış bir isim.
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endekslenmiş görünümde. Kent merkezinde 
fabrikada çalışıyor olmak bir prestij simgesi, 
alışverişte güvenilirlik unsuru.”

Her zaman kentin yanında
Faaliyete geçtiği 1986 yılında sadece 290 
kişinin istihdam edildiği fabrikada çalışan 
sayısı yıllar içinde katlanarak arttıkça, 

20
03

kentin ekonomik ve sosyal hayatında da 
gözle görülür bir canlanma oldu. Ayrıca 
Mercedes-Benz Türk’ün hayata geçirdiği 
sosyal sorumluluk projeleri, birçok 
bakımdan Aksaraylılara yarar sağladı. 
Kentin tarihi zenginliklerinden Melik 
Mahmud Gazi Hangâhı kazısına verilen 
destek; ilk ve ortaöğretim çağındaki 

çocukların okul ve okul dışı becerilerini 
geliştirmek için Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği ile birlikte hayata geçirilen 
Eğitim Evi; Aksaray Devlet Hastanesi’ne 
yapılan ambulans hibesi; ağaç dikme ve 
çevre etkinlikleri; kent hapishanesindeki 
mahkûmların topluma yeniden 
kazandırılması için yürütülen program, 
bunlardan bazılarıydı. 

Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray’a 
katkılarının en önemlilerinden biri de 
eğitim alanında oldu. 1998 yılında fabrika 
bünyesinde hizmete giren Eğitim Merkezi, 
yüzlerce çocuğun dört yıllık bir program 
kapsamında eğitilerek otomotiv sektörüne 
kalifiye iş gücü olarak kazandırılmasını 
sağladı. Aksaray Endüstri Meslek Lisesi ve 
Çırak Eğitim Merkezi’ne verilen destekler 
her dönemde devam etti. Ayrıca Mercedes-
Benz Türk öncülüğünde Hacettepe 
Üniversitesi bünyesinde kurulan Türkiye’nin 
ilk Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nün 
pratik eğitimleri Aksaray Fabrikası’nda 
gerçekleştirildi.

Aksaray’la bütünleşmiş bir Alman
Kamyon fabrikası ile Aksaray arasındaki 
çok yönlü ve sıcak ilişkinin merkezindeki 
kişi, 1993 yılında Kamyon Üretim Direktörü 
olarak Aksaray’a atanan Hans-Peter 
Heinstein’dı. Heinstein, 1972’de Mercedes 
Benz’in Mannheim’daki merkezinde 
motor-montaj bölümünde Planlama 
Mühendisi olarak çalışmaya başlamış ve 
sonrasında Mercedes-Benz bünyesinde 
çeşitli departmanlarda çalışmıştı. 

1990’lı yıllarda Aksaray kasabamsı bir yerdi. Sadece iki caddesi asfaltlıydı ve 
geri kalan yollar asfaltlanmamıştı. Ankara ve Konya bağlantıları da standartların 

altında yollardı. Süpermarket ve alışveriş merkezleri yoktu. Özellikle eşim alışmakta 
epey zorlandı. Aksaray’da kadınlarla beraber gidilebilecek sadece iki lokanta vardı. 
Benim çevremde Almanca bilen Türk çalışanlar olsa da eşlerinin çoğu Almanca 
bilmiyordu. Bu nedenle eşim hızlı bir şekilde Türkçe öğrendi, ben ise öğrenemedim. 

Özellikle nitelikli mühendisleri Aksaray’a getirmekte sorunlar yaşadık. Bu konuda 
ciddi iniş çıkışlarımız oldu. Aksaray’ı çalışanlarımız için daha cazip hale getirmek için 
içerisinde yüzme havuzu, futbol ve basketbol sahaları ve tenis kortu olan bir yaşam 
alanı kurduk. Ayrıca bir bistro açtık. Fabrikadaki iş ortamı da sıkıntılıydı. Yukarıdan 
aşağıya çok hiyerarşik bir iş yapış şekli vardı ve farklı pozisyonlarda çalışanlar 
arasında iletişim çok zayıftı. Bunu değiştirdik. Çeşitli projelerde tüm birimlerden 
çalışanlar aynı masaya oturmaya başladılar. Başta işçiler konuşmaya çekiniyorlardı. 
Zamanla onlar da söz almaya başladılar ve hem birliktelik duygusunda hem de 
çalışan memnuniyetinde bir yükselme oldu. Ortak hedefimiz organizasyon yapısında 
şeffaflığı oturtmaktı. Bu hedefler doğrultusunda herkesin etkili olabileceği bir yapı 
oluşturduk. 

Burayla ilgili çok fazla anım var. Büyük bir motivasyonla çalışan arkadaşlarımı 
hiç unutmuyorum. Gerçekten büyük bir dayanışma örneği göstererek çalıştılar. 
Aksaray’ı geleceğe taşımak amacıyla bütün zorlukları beraber aştık. Aksaray 
da Mercedes ile beraber gelişti. Yerel yöneticilerle ve projelerimizle ilgili olarak 
kamu kurumlarıyla verimli ilişkilerimiz oldu. Çevre duyarlılığı ve kalite standartları 
açısından da örnek bir tutum sergiledik. Arıtma tesislerimiz Anadolu’da benzersizdi. 
Kendimizi ve çevremizi sürekli olarak iyileştirmeye çalıştık.

HANS-PETER HEINSTEIN - MERCEDES-BENZ TÜRK EMEKLİ KAMYON ÜRETİM DİREKTÖRÜ

“On yıldır üstün gayret ve 
çalışmalarınızı Aksaray halkı 
olarak takdirle izliyoruz. Asli 
görevlerinizi üstün başarıyla 
yaptığınız herkesin malumudur. 
Bunun yanında özellikle 
Aksaray’ın eğitim, sağlık, sosyal 
ve kültürel sorunlarına olan 
duyarlılığınız ve bu sorunların 
çözümü için hem kurumsal 
hem de kişisel olarak her 
alanda verdiğiniz üstün destek, 
halkımızın size olan sevgi ve 
takdirlerini en üst seviyeye 
çıkarmıştır.”  
Hans-Peter Heinstein’a verilen hemşerilik 
belgesinden (2003)

Ben 1989 yılında biraz da Salih Ertör’ün oldubittisiyle kendimi 
Aksaray’da buldum. Buraya geldim. Kimse yok! İnanılmaz bir 

ortam. İki yıl sonra evlendim. Eşim ve kayınvalidem ile birlikte 
buraya taşındık. Şirketin lojmanları var. Ancak oraya çıkmak için 
belirli bir tarihe kadar misafirhanede kalacağız. Ben yorgunum. 
Ertesi gün işe gideceğim. Odama çekildim. Ama yan taraftan 
hafif hafif ağlama sesleri geliyor. Kalktım baktım, kayınvalidem ile 
eşim oturmuş ağlıyorlar, “Damat bizi nereye getirdi?” diye. Çünkü 
o zaman Aksaray’da gerçekten hiçbir şey yoktu. Lojmanların önü 

bataklık, araç geçtiğinde sarsılır. İn cin top oynuyor. Saat dört 
gibi Adana’dan geldik, yemek yiyecek yer bulamadık. Market 
yok, restoran diye bir şey yok! Ufacık, manav ya da bakkal 
diyeceğimiz esnaf dükkânları da saat dört oldu mu kapatıyor. 
Bazı meyve sebzeleri Adana’dan otobüs ile getirtiyordum. Şu 
an gördüğünüz Aksaray’da yedi sekiz senelik bir gelişim var. O 
zamanlar gerçekten yokluk içindeydi. Son yıllarda üniversitenin 
olumlu etkisi de oldu. Ama tabii dünya devi bir şirketin gelip 
buraya bir fabrika kurması, burası için müthiş bir şanstı.

VAHİT BAŞLIK - MERCEDES-BENZ TÜRK SÜREÇ VE YATIRIM PLANLAMA VE ZAMAN YÖNETİMİ KISIM MÜDÜRÜ

Gençlere mesleki eğitim fırsatı
Kendisi de teknik liseden yetişerek 
yükselen Hans-Peter Heinstein’ın en önem 
verdiği konuların başında Aksaraylı 
gençlerin eğitimi geliyordu (solda). Türk 
gençleri kadar değişim programı yoluyla 
yurtdışından gelen gençler de Aksaray 
Fabrikası’ndaki eğitim olanaklarından 
yararlanıyordu (üstte). 

Melik Mahmud Gazi Hangâhı
Aksaray’daki en önemli tarihi eserlerden 
biri olan Melik Mahmud Gazi 
Hangâhı’nın XIII-XV. yüzyıllar arasında 
inşa edildiği sanılıyor. Mercedes-Benz 
Türk’ün desteğiyle gerçekleştirilen 
kazılarda binanın toprakla dolan 
kısımları temizlenerek açıldı. Kazıda 
çeşitli tarihi eserler de çıkarıldı.



133         132         

Ben Aksaray doğumluyum. Eski halini de biliyorum, şimdiki halini de. Aksaray çok 
değişti. Mercedes’in bu anlamda Aksaray’a katkısı büyük oldu. Şehrin çehresi 

değişti, piyasası değişti, ekonomisi canlandı. Çünkü aldığımız maaş cebimizde mi 
kalıyor? Kazak alıyorsun, ayakkabı alıyorsun, tava alıyorsun, ekmek alıyorsun, un 
alıyorsun… Hepsi ekonomiye bir katkı. Keşke bunun gibi daha çok fabrika olsa. Bu 
sebeple biz buraya sahip çıktık. Türkiye’de, İç Anadolu Bölgesi’nde böyle bir tesis. 
Sebep olanlardan Allah razı olsun. İşte hep beraber ekmeğimizi yedik. Maaşımız 
bir gün dahi gecikmedi. Burada kazandıklarımızla evimiz oldu,  Çocuklarımı burada 
büyüttüm, burada okuttum, burada evlendirdim, burada torun sahibi oldum. Benim 
yahu burası, burası benim! Benim işyerim. Burası varsa ben varım. Burası yoksa ben 
zaten yokum ki!

EMİN ÇAKIR - MERCEDES-BENZ TÜRK SİPARİŞ, PROGRAM VE ÜRETİM BÖLÜMÜ MEMURU

1986’da fabrika ilk açıldığında günde 1 araç üretiyorduk. 1987 yılında 4 araca 
çıktık. Daha sonra piyasa “Mercedes!” dedi, başka bir şey demedi. Şu anda günde 

84 araç üretiliyor. Ben 24 yaşında işe başladım, şimdi 54 yaşına geldim. Burayla 
beraber büyüdüm. Evimizden fazla burada kaldık. Burası Anadolu insanına iş kapısı 
açtı. İlk başladığımız zaman Aksaray’ın nüfusu 35 bin kişiydi, şimdi 200 bin kişi. Bu 
büyümede Mercedes’in payı çoktur. Sadece Aksaray değil, Aksaray’ın çevresindeki 
il ve ilçelerden de gelen çok arkadaşımız var. Mercedes bizlere Avrupa kültürünü 
aşıladı. Esnaf eskiden kefil isterdi. Mercedes’ten sonra kapılarının önünden geçerken 
çay-kahve ısmarlamaya başladı. “Mercedes’te çalışıyorum” dediğiniz zaman, kimse 
kefil istemez oldu. Bekâr arkadaşlar kız isterken “Mercedes’te çalışıyorum” dedikleri 
zaman, kapılar sonuna kadar açıldı. Yani Mercedes yıldızını hep göğsümüzde taşıdık. 
Göğsümüzün dışında, kalbimize de nakşettik.

MEHMET BAŞOL - MERCEDES-BENZ TÜRK EMEKLİ GELİŞTİRME VE TEST MERKEZİ TEST 

SÜRÜŞLERİ BİRİM YÖNETİCİSİ

Mercedes-Benz’de çalışan Türk dostlarının 
tavsiyesiyle 1986-90 yılları arasında birkaç 
kez Türkiye’ye gelen Heinstein, ülkenin 
tarihinden ve sıcakkanlı ortamından 
çok etkilenmişti. Bu nedenle kendisine 
Türkiye’de çalışması teklif edildiğinde, hiç 
düşünmeden “Evet!” demişti.

İlk günlerde eşinin kente uyum sağlamakta 
çektiği bazı sıkıntılara rağmen Heinsteinlar 
kısa sürede fabrikayı ve çalışanlarını 
sahiplenmiş, fabrikanın adeta “annesi ve 
babası” olmuşlardı. Tülin Steinhäuser’e göre 
son derece disiplinli bir yönetici olmasına 
rağmen Hans-Peter Heinstein, Alman 
disipliniyle Anadolu insanının sıcaklığını 
harmanlayabilmiş bir insandı. Heinstein ve 
eşi, fabrika yöneticisine tahsis edilen “Beyaz 
Ev”in kapısını çalışanlarına her daim açık 
tutarak, adeta bir aile havası yaratmıştı. 
Onun öncülüğünde, çalışanlar için Aksaray’ı 
daha cazip bir yer haline getirmek amacıyla 

birçok önemli adım atılmıştı. Bu kapsamda 
bir yandan fabrika bünyesindeki lojman 
ve sosyal tesisler geliştirilerek çalışanların 
kendilerini rahat hissedecekleri bir 
ortam yaratılırken, bir yandan da çeşitli 
hobi etkinlikleri, özel geziler, kültür-
sanat çalışmaları yoluyla sosyal yaşamın 
zenginleştirilmesine çalışılmıştı.

Galatasaray, Aksaray’a karşı...
Bu çalışmaların bazıları, Aksaray için de 
sürprizler ve yeniliklerle doluydu. Örneğin 
1 Ağustos 1993 tarihinde Hans-Peter 
Heinstein tarafından organize edilen 
Galatasaray-Aksarayspor dostluk maçı, kent 
hafızasında derin izler bırakan olaylardan 
biriydi. O yıl Türkiye 1. Ligi’nde şampiyon 
olan Galatasaray’ın kente gelmesi, üstelik 
amatör ligde oynayan Aksarayspor’la maç 
yapması gerçekten büyük heyecana yol 
açmıştı. Maçı Galatasaray’ın 7-0 kazanması 
ise sadece bir teferruattı.

Aksaray’da yaşam

20
03
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İlköğretim mezunu başarılı kız öğrencileri mesleki 
eğitime teşvik etmek, kişisel gelişimlerine katkıda 
bulunmak ve iş hayatında söz sahibi olmalarını 
sağlamak amacıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 
ile birlikte geliştirilen “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi 
Kasım 2004’te hayata geçirildi. Zaman içinde büyüyerek 
56 ilde yaklaşık 4 bin öğrenciye ulaşan proje, sosyal 
sorumluluk alanında bugüne kadar birçok ödüle layık 
görüldü.

“Her Kızımız
Bir Yıldız”

M ercedes-Benz Türk ile Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği’nin 
el ele vererek başlattıkları 

“Her Kızımız Bir Yıldız” projesi, eğitimde 
kız-erkek eşitliğine katkı sağlamayı 
ve olanakları kısıtlı, fakat başarılı kız 
öğrencilere mesleki eğitimle iş imkânları 
yaratmayı amaçlıyordu. Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Türkân Saylan, Türkiye’de iki erkeğe karşılık 
sadece bir kız çocuğunun okuma imkânına 
sahip olabildiğini belirterek, kız çocukların 
eğitimini destekleyen bu gibi projelerin 

önemine dikkat çekiyordu. Çetin Atsür ise 
Mercedes-Benz Türk’ün projeye verdiği 
önemi, “Kızlarımızın üretime katkılarını 
gelişmemizin anahtarı olarak görüyoruz,” 
şeklinde dile getiriyordu.

Proje, 2004-2005 ders yılında 17 ilden 
200 kız öğrenciyle başladı. Öncelikli 
meslek branşları motor, elektrik-elektronik, 
torna-tesviye, makine ressamlığı, mobilya-
dekorasyon, bilgisayar ve muhasebe 
olarak belirlenmişti. Bu branşlarda 
teknik meslek liselerinde burslu olarak 

2004

okuyacak öğrencilerden başarılı olanlar, 
mezuniyet sonrasında Mercedes-Benz Türk 
bünyesinde de istihdam edilebilecekti. 
Projenin, Mercedes-Benz Türk’ün yanı 
sıra bayilerin ve yan sanayi firmalarının da 
desteğiyle büyütülmesi hedefleniyordu.

Amaç, eğitimli ve kendine güveni tam 
bireyler yetiştirmek
Günümüzde, proje kapsamında bursiyer 
kızlara mesleki eğitimlerinin yanında bir 
birey olarak gelişmelerine yardımcı olacak 
destekler de sunuluyor. Bu kapsamda 
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Mercedes-Benz Türk’e değer katan, şirketin çalışanlarını birleştiren önemli 
konulardan biri de sosyal sorumluluk projeleridir. 2004 yılından beri Çağdaş 

Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte “Her Kızımız Bir Yıldız” adında bir proje 
yürütüyoruz. Şu an itibariyle 1.200 kızımız var. 200’ü üniversite öğrencisi, 1.000 
kızımız ise meslek lisesi öğrencisi. Prof. Türkân Saylan ile başladık bu projeye. 
Amaç, maddi açıdan zayıf ailelerden, meslek sahibi olmak isteyen başarılı 
kızlara destek olmak. Böylece o kızlarımızın hızla kendi kendi ayakları üstünde 
durabilmeleri  ve kimseye bağımlı olmadan hayatlarını sürdürebilmeleri hedefleniyor. 
Gerçekten çok sevdiğimiz, çok güzel bir proje. Son yıllarda her ay bir şehre gidip 
bursiyerlerimizle bir araya geliyoruz. Kızlarımızın gözlerindeki parıltıyı görmek, 
gerçekten hepimizi çok mutlu ediyor.

TÜLİN STEINHÄUSER - MERCEDES-BENZ TÜRK EMEKLİ KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ

Her Kızımız Bir Yıldız projesi, Mercedes’in bana göre en güzel projesidir. 
Yanılmıyorsam fikir babaları Salih Ertör ve Eşref Biryıldız’dır. Türkiye’deki 

genç kızların okutulup meslek sahip olmaları için imkân yaratılmasını sağlayan bir 
projedir. Rahmetli Türkân Saylan’ın kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği ile ortak yapılan bir proje. En büyük sponsorlarından biri, Mercedes-Benz 
Türk’ün kendisinden sonra biz olduk. Birkaç kez büyükçe rakamlarla yardımda 
bulunduk. Davetli olduğum bir törende binden fazla kız yetiştirildiğini öğrendim. Bu 
mutluluk verici. Bence çok değerli bir proje.

VELİ ERGİN İMRE - AHMET VELİ MENGER HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Mercedes-Benz Türk - ÇYDD Aksaray Eğitim Evi

Mercedes-Benz Türk, “Her Kızımız Bir Yıldız” projesinin yanı sıra bölge çocuklarının 
gelişimini ve eğitimlerini destekleyerek Türkiye’nin yerel potansiyeline katkı yapmak 
amacıyla 2015 yılında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğiyle Aksaray ilinde 
Mercedes-Benz Türk - ÇYDD Aksaray Eğitim Evi’ni hizmete soktu. Eğitim Evi’nde 
çocuklara destek eğitimlerini, gönüllü öğretmenler ve Türkiye’nin farklı ve seçkin 
üniversitelerinden mezun olan Aksaray Kamyon Fabrikası çalışanları veriyor. Eğitim 
Evi’nde, iki yılda 200’den fazla öğrenciye matematik, Türkçe, fen bilimleri, resim, yabancı 
dil gibi temel derslerin yanı sıra satranç, yaratıcı drama, bilim, origami, model uçak 
ve bilgisayar dersleri verildi. Eğitim Evi’nin amaçlarından biri de, sanata eğilimi olan 
çocukları bu konuda desteklemek.

2013 yılından bu yana her ay gruplar 
halinde bir şehre yapılan geziler, hem 
öğrencilerin birbirlerini tanımalarına hem 
de özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı 
oluyor. Bu ziyaretler esnasında “Yıldız 
Kızlar”a, kişisel gelişimlerine destek vermek 
üzere bir eğitmen eşlik ediyor. Ayrıca 
zaman zaman İstanbul’da düzenlenen 
haftalık buluşmalarda kızlar İstanbul’u 
görüp, kültürel ve tarihsel anlamda tanıma 
ve Mercedes-Benz Türk’ün tesislerini 
ziyaret etme olanağı da buluyor.

Yıldan yıla düzenli ve emin adımlarla gelişen 
“Her Kızımız Bir Yıldız” projesi, 2016 yılı 
itibariyle 56 ilde 3.950 kız öğrenciye ulaştı. 
Proje kapsamında 1.933 bursiyer meslek 
lisesinden mezun olurken, 765 bursiyer 
üniversite sınavını kazandı, 360 bursiyer 
üniversite bursu aldı ve 147 bursiyer 
üniversiteden mezun oldu. Mezunlardan 
22’si ise halihazırda Mercedes-Benz Türk 
bünyesinde çalışıyor.

Projenin kapsamı da zaman içinde 
genişledi. İlk dönemde öncelik verilen 

branşlara ek olarak artık pek çok başka 
bölüm için de burs imkânı sağlanıyor. Halen 
proje kapsamında liseli öğrencilere verilen 
bursların yüzde 68’i teknik lise bursu, yüzde 
13’ü sanat, kalan kısmı ise sağlık ve diğer 
bölümlere verilen burslardan oluşuyor.

Örnek bir sosyal sorumluluk projesi
“Her Kızımız Bir Yıldız” projesinin ilginç 
özelliklerinden biri de, yurtdışına ihraç 
edilmiş ilk kurumsal sosyal sorumluluk 
projesi olması. Mercedes-Benz Brezilya, çok 
beğendiği projeyi “Yarının Yıldızları” adıyla 
şu anda Brezilya’da aynen uyguluyor. 
Türkiye’de de ses getiren ve kamuoyu 
tarafından beğeniyle karşılanan “Her 
Kızımız Bir Yıldız” projesi bugüne kadar 
birçok ödüle layık görüldü:
•	 Platin Dergisi, En İyi Sosyal Sorumluluk 

kategorisinde “Zirvedekiler Ödülü” 
(2006)

•	 Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, Eğitim 
kategorisinde “En İyi Sosyal Sorumluluk 
Ödülü” (2007)

•	 ODD Satış İletişim Ödülleri, 2010 
Gladyatörleri – “Yılın Sosyal Sorumluluk 
Projesi” (2010)

•	 “Excellence Oscars 2015” (2015)

“Yıldız Kızlar” İstanbul’da
Farklı illerden seçilen başarılı öğrenciler her yıl 
İstanbul’da bir hafta misafir ediliyor. Böylece kızlar 
kültürel ve tarihsel yönden İstanbul’u tanıma şansı 
elde ediyor.  
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Avrupa’nın
yükünü de

biz taşırız

2000 ve 2001 yıllarında pazara 
sunulan Atego ve Axor modellerinin 
Mercedes-Benz Türk için önemini, 

Direktörler Kurulu Başkanı Dr. Till Becker 
şöyle müjdeliyordu: “Türkiye, otobüs 
üretiminde olduğu gibi kamyon üretiminde 
de ihracat üssü olacak...”

Dr. Becker, Türkiye’nin otobüs üretiminde 
ve ihracatında gösterdiği başarının 
aynısını kamyonda da göstereceğine 
inanıyordu. Avrupa’da satılan Mercedes-
Benz marka otobüslerin yüzde 65’inin 
Türkiye’den gittiğini söyleyen Dr. Becker, 
Avrupa’da alıcıların bir zamanlar Mercedes 
otobüslerinde “Made in Turkey” yazısını 
görünce güven sorunu yaşadıklarını, ancak 
bu güvenin zamanla tam olarak oturduğunu 

2001 yılından bu yana Ortadoğu ve Doğu Avrupa 
ülkelerine kamyon ihracatı yapan Mercedes-Benz Türk, 
2004 yılında 45 adet Axor 1843 LS çekiciyi İtalya’ya ihraç 
ederek bu alanda da Batı Avrupa pazarlarına ilk adımını 
attı. Kamyonda da otobüsteki ihracat stratejisine benzer 
bir yolda ilerlediklerini belirten dönemin Direktörler 
Kurulu Başkanı Dr. Till Becker, Batı Avrupa pazarına 
yapılan bu satışı, “Adet olarak küçük, ama şirketimiz için 
çok önemli bir adım” şeklinde değerlendiriyordu. 

hatırlatıyordu. Türkiye’nin bir kamyon 
üretim üssü olmak için çok uygun bir 
konumda olduğunu söyleyen Dr. Becker, 
“Türkiye’de işçi maliyetleri çok pahalı değil. 
Otomotiv sanayisi bu ülkede yan sanayi 
ile birlikte çok gelişti. İşçiler çok kalifiye. 
Bu özellikleri bir arada dünyanın başka bir 
yerinde bulmak çok zor,” diyordu.

2000’li yılların başında yeni yatırımlarla 
kapasitesini artıran ve kalitesini geliştiren 
Aksaray Kamyon Fabrikası’nın öncelikle 
Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve 
Orta Asya’daki 25 ülkeye kamyon ve 
çekici satması hedefleniyordu. 2001 
yılındaki krizde yerli kamyon pazarının 
yüzde 80 küçülmesi, ihracata daha fazla 
odaklanabilme fırsatı yaratmıştı. Bunun 

2004
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sonucunda ilk olarak Ekim 2001’de 
Çek Cumhuriyeti’ne 40 adet Axor 
çekici gönderildi. Ardından Ortadoğu ve 
Doğu Avrupa ülkelerine yüklü satışlar 
gerçekleştirilmeye başladı. 2003 yılı sonuna 
gelindiğinde, fabrikadan bininci Axor çekici 
ihraç ediliyordu. 2003 yılında yüzde 40 
artan ihracatın başrol oyuncusu Axor’du.

Krizden büyüyerek çıkmak
Axor pazara sunulduğunda, Türkiye şiddetli 
bir krizi henüz yeni geride bırakmıştı. 
Axor’un lansmanıyla yaklaşık aynı günlerde, 
Mayıs 2001’de Daimler tarafından 
İstanbul’da düzenlenen “Türkiye ve Avrupa” 
başlıklı seminerin de ana konusu Aksaray’a 
yapılan büyük yatırım ve krizdi. Seminerin 
açılış konuşmasını yapan Daimler Politika 
ve Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Matthias 
Kleinert, geçen 5 yıl içinde sadece kamyon 
üretimi için yaklaşık 150 milyon Euro 
tutarında gerçekleşen Türkiye yatırımlarını 
koruyacaklarını ve hızlandıracaklarını 
söylüyordu. Türkiye’nin pazar hacmi ve 
özel ihracat olanakları ile geleceğe yönelik 
olarak çok şey vaat ettiğini, bu nedenle 
de yeni kamyon ve otobüs projelerinin 
yolda olduğunu açıklayan Kleinert, konuyla 
ilgili olarak, Daimler Başkanı Jürgen 
Schrempp’in şu sözlerini hatırlatıyordu: 
“Avrupa’nın geleceğini Türkiye ile birlikte 
yaşayacağımıza kesinlikle inanıyoruz. 
Bunun için gereken her desteği vereceğiz.”

Gerçekten de sonraki birkaç yıl içinde 
yaşananlar, Türkiye’ye duyulan bu 
güvenin boşuna olmadığını gösterdi. 2004 
ilkbaharında ekonomideki canlanmaya 
ve Irak pazarının açılmasına bağlı olarak 
kamyon satışlarında öyle bir patlama 
yaşandı ki Aksaray Fabrikası talebe 
yetişemez oldu. Daha bir yıl önce sadece 
2.915 kamyon üretilebilmişken, şimdi 10 
bin sınırı zorlanıyordu. Mercedes-Benz 
Türk yöneticilerini en az bunun kadar 
memnun eden bir başka gelişme de, yine 

aynı günlerde fabrikada üretilen 50 bininci 
kamyonun teslim edilmesiydi. O güne kadar 
geçen 18 yıl birçok iniş çıkışlara sahne 
olmuştu. Bazen müşteriler sıraya girmiş, 
bazen de fabrika şalter indirmek zorunda 
kalmıştı. 50 bininci kamyonun teslim 
töreninde Eşref Biryıldız, “Keşke,” diyordu, 
“Bugün 50 değil, 100 bininci kamyonumuzu 
teslim etmiş olsaydık.” Ama sonra 
ekliyordu: “İleriye hep umutla bakıyoruz. 
Birinci hedefimiz, pazar liderliğimizi 
sürdürmek.”

Mercedes-Benz Türk’ün hikâyesi inanılmazdır. Mercedes’in müthiş güçlü bir 
imajı var. Yıldızın yeri bambaşka. Biraz otomobilden gelen bir durum bu. 

Fakat Türkiye’de enteresan bir şekilde otobüsten gelen bir güçtür. Yıllarca O 302 
otobüsler kalitenin ve dayanıklılığın güvencesi oldu. Para da kazandırdı. Kamyon 
ise zorluklarla başladı. 1986 senesinde yanılmıyorsam yılda 350 adet kamyon 
üretiliyordu. Zirve yaptığımız 2015 senesinde 19 bin adede çıktı. İlk başlarda 
kamyon ciddiye dahi alınmıyordu. Otobüste Mercedes’in bir ismi vardı. Ama 
piyasada Mercedes’ten kamyon olmaz gibi bir anlayış hâkimdi. 90’lı senelerde çok 
hızlı bir değişim yaşandı. Özellikle 2517 modeliyle yavaş yavaş pazar payı yükseldi 
ve çok başarılı oldu.

Şimdi Mercedes’e kamyonun çok büyük katkısı var. Çünkü tüm dünyada 
Almanya’dan sonra en yüksek pazar payına sahip ülke Türkiye. Pazar payı yüzde 
50’ye çıkmış. Bunlar çok önemli rakamlar. Dünyada başka örneği yok. Avrupa’daki 
pazarlara bakarsanız Fransa, İngiltere veya İspanya yüzde 12, 15, 18 civarlarında 
geziyor. Sadece Almanya’da yüzde 39 pazar payı var. Mercedes’ten kamyon olmaz 
noktasından buraya gelinmesi enteresan. Anlaşıldı ki Mercedes’ten pekâlâ kamyon 
olur. Hem de çok güzel olur.

KAAN SALTIK - KOLUMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“Günde iki kamyon çıkarıyorduk. 
1990’ın ortalarıydı. İmalat 
Müdürü Mevlüt Kara’nın, 
imalat holünden fırlayıp karşı 
taraftaki direktörlük binasına 
nasıl heyecanla elini kaldırıp, 
“Üç, üç!” diye işaret ettiğini çok 
iyi hatırlarız. “Üç kamyon indi 
bugün banttan!” diye bağırıyordu 
ortalıkta. Bugün, günde 80 küsur 
araç yapıyoruz. Üç kamyondan 
seksen kamyona giden bir 
hikâyenin tanıklarıyız.”  
VAHİT BAŞLIK

Kamyon üretim üssü olmaya doğru
Fabrikanın, kurulduğu günden bu yana en 
iyi dönemini geçiriyor olması hem yönetimi 
memnun etmiş, hem de en kötü günlerde 
bile kaybedilmeyen o “güven” hissinin daha 
da pekişmesini sağlamıştı. Şimdi fabrika 
çift mesai düzeninde, maksimum kapasite 
ile çalışıyordu. Çalışanlar da durumdan 
memnundu. Ama onları daha da mutlu 
edecek haberi, ilerleyen günlerde Hans-
Peter Heinstein şöyle duyuracaktı: “Axor 
2’ler artık sadece Aksaray’da üretilip, tüm 
dünyaya buradan satılacak!” 

Bu stratejik karar doğrultusunda, fabrikada 
yeni bir dönem başlayacaktı. Hedef olarak 
ihracatın payı yüzde 40’lara yükseltilirken, 
fabrikada 20’ye yakın yeni ürün çeşidinin 
üretimi gerçekleştirilecekti. Almanya’daki 
fabrikayla aynı standartlara kavuşmuş 

olan Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 
hedefinde artık sadece Türkiye değil, 
dünya vardı. Nitekim 2004 yılında İtalya’ya 
yapılan satışla bir Batı Avrupa ülkesine 
gerçekleştirilen ilk ihracat, yepyeni ve dev 
bir pazarın kapısını aralıyordu. 

Mercedes-Benz Türk’ün kamyonda yurtdışı 
pazarlarına yönelik büyüme stratejisi, 
2005 başında yenilenen Axor ve Atego 
kamyonları ile daha da güç kazandı. 
Yeni Axor ve Atego, Almanya’daki Wörth 
Fabrikası ile eşzamanlı olarak üretime 
başlamıştı. Axor 3340 K ve Axor 4140 B 
ağır inşaat kamyonları ile Axor 2640 ise 
sadece Türkiye’de üretilip Avrupa başta 
olmak üzere tüm dünyaya ihraç edilecekti. 

Artık Mercedes-Benz Türk, oyununu farklı 
bir ligde sürdürüyordu. 1998 yılında kabul 
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Mercedes-Benz Axor
Geçmişte yatırım eksiklikleri ve model 
tercihleri nedeniyle pazarda zorlanan ve 
ihracat kapasitesi sınırlı olan Aksaray 
Kamyon Fabrikası, 1998 yılında karar 
verilen yeni kamyon stratejisi ve 
güncellenen ürün gamıyla 2000’li yıllara 
fırtına gibi girdi. 
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edilen yeni kamyon stratejisi ve yatırım 
kararının ne kadar haklı olduğu 5 yıl içinde 
net bir şekilde kendini göstermişti. Artık 
Mercedes-Benz Türk, otobüste olduğu gibi 
kamyonda da açık farkla pazar lideriydi. 
Türkiye, kamyon satışlarında Avrupa’da 
Almanya’dan sonra ikinci sıradaydı. Çift 
çeker inşaat araçlarında pazar payı yüzde 
60’lara; çekicilerin toplam satışlar içindeki 
payı yüzde 40’lara ulaşmıştı. 9-16 ton 
hafif kamyonlarda satılan her üç araçtan 
biri Atego’ydu. Üretimin üçte biri ihraç 
ediliyordu. 

Aksaray Kamyon Fabrikası, başarılı 
tırmanışını sonraki yıllarda da devam 
ettirerek, birbiri ardına kırdığı üretim ve 

Mercedes-Benz Türk’teki şirket kültürünün başarıyı getiren birkaç önemli unsuru 
var. Birincisi liyakat. Bu firmada kimse kimsenin adamı değildir. Burada 

başarılı insanlar devamı için sürekli teşvik edilir. Bu kapı her zaman açıktır. Ben 
buranın yöneticisiyim; bu kapıdan giren kimseye “Sen nereden çıktın, randevu aldın 
mı?” demem. Yeter ki bir fikirle gelsin. İşi daha iyi, daha hızlı yapmanın bir yolunu 
bulduysan, gel öner. De ki, “Bu aracı şöyle yapalım, böyle satalım.” Bu firma senden 
gelecek fikirleri teşvik eder. İyi bir fikrin varsa, o fikri hayata geçirmek için şans 
verir, kaynak verir ve “Yap bunu!” der. Eğer yapabilirsen de başının üstüne koyar.

İkincisi, burada tartışmadan, planlamadan bir adım bile atılmaz. Bu firmanın ayakları 
yere basar. Ben işe ilk başladığımda bana okumam için göğüs hizama kadar 
doküman verdiler. Aralarında Axor kamyonunun proje raporları da vardı. Yönetim, 
Türkiye’deki kamyon pazarı nereye gidecek diye bir proje yapmış. O zamanlar 4x2 
kamyonlar vardı, yani bildiğiniz eski model kamyonlar. Ama rapor diyor ki, ülkenin 
refahı arttıkça çekicilere geçecek bu iş. Ta 1998’de, bu yönde projeler yapılmış. Biz 
o zaman rakiplerin çok gerisindeydik. Ama ne oldu? Biz Axor ile çekici pazarına öyle 
bir girdik ki, bugün Türkiye’deki her üç kamyondan ikisi Mercedes. İşte planlamanın 
güzelliği bu.

TUFAN AKDENİZ - MERCEDES-BENZ TÜRK HAFİF TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA 

VE SATIŞ DİREKTÖRÜ

satış rekorlarıyla Daimler’in dünyadaki 
en değerli üretim tesisleri arasında yer 
aldı. 2007 yılında Mercedes-Benz’in 
yeni otomatik şanzımanlı “Power-Shift” 
kamyonunun dünya lansmanını Aksaray’da 
yapması, fabrikanın konumunun bundan 
sonra da yükselmeye devam edeceğini 
gösteriyordu. Lansman nedeniyle basını 
ağırlayan Avrupa Kamyon Direktörü 
Hubertus Troska, elde edilen bu başarıyı 
överken, Türk işçisinin rolüne de şöyle 
dikkat çekiyordu:

“Kamyon fabrikamızda 20 yılda anladık ki 
Türklerle çalışmak çok eğlenceli. Çünkü 
Türk işçiler çok çalışkan, motivasyonları 
çok yüksek, neşeli ve disiplinliler.”

“Otomarsan, hem uluslararası düzeyde, hem de ana şirket 
içerisinde saygınlığı yüksek olan bir kuruluştu. Ama bu 
hemen Avrupa pazarını Otomarsan’a açalım demek değildi. 
Otomarsan, hep bir alt segmentte hareket ederdi. Şimdi o 
günler çok geride kaldı. Bugün Almanya’daki fabrikalar 
Mercedes-Benz Türk ile çalışmanın avantajlarını görüyor ve 
zevkle beraber çalışıyorlar.” 

ÇETİN ATSÜR
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Otobüsün
amiral gemisi

Türkiye

Mercedes-Benz Türk, 2002 yılında 
Daimler’in “Teknoloji İhraç 
Merkezi” olarak belirlendi. Artık, 

Ortadoğu’dan Çin’e kadar geniş bir bölgede 
Daimler’e otobüs üretim teknoloji transferi 
başvurusunda bulunacak tüm ülkeler 
Türkiye’ye yönlendirilecekti. Çetin Atsür’e 
göre bu karar tarihi bir aşamaydı, çünkü 
otobüste teknolojinin sürekli Türkiye 
odaklı olarak gelişecek olması, firmanın bu 
alanda edindiği merkezi konumunu daha da 
pekiştirecekti.

Mercedes-Benz Türk’ün 2000 yılından sonra otobüste 
sergilediği ihracat performansı etkileyici boyutlardaydı. 
Şirketin bu dönemde toplam satışlardaki ihracat 
payı yüzde 85’e çıkmış, yurtiçi pazar payı da yüzde 
79 gibi rekor bir düzeye ulaşmıştı. 2003 yılında 
Daimler tarafından Mercedes-Benz Türk’ün Avrupa’da 
şehirlerarası otobüs piyasasındaki lider konumunu 
daha da geliştirmek üzere stratejik bir karar alındı. 
Buna göre Mercedes-Benz’in yeni nesil otobüsleri 2005 
yılından itibaren Hoşdere Fabrikası’nda üretilecekti.

Bu gelişme paralelinde Hoşdere Otobüs 
Fabrikası’nda ikinci yatırım aşaması 
için harekete geçildi. Kurulacak tesis, 
dünyanın en gelişmiş teknolojiye sahip 
otobüs üretim tesisi olacaktı. Bu kapsamda 
otobüste Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ise 
dördüncü katoforez daldırma sistemi 
kurulacak, ayrıca bir Otobüs Tasarım ve 
Geliştirme Merkezi inşa edilecekti. 150 
milyon Euro tutarındaki 2. aşama yatırım 
tamamlandığında, Hoşdere Otobüs 
Fabrikası Avrupa’nın en büyüğü olacaktı. 

2005
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Hoşdere’nin yeni eklenen tesislerle üretim 
bölümü iki misli büyüyor, kapasitesi 
ise yılda 3.500’e yükseliyordu. İhtiyaç 
olduğunda ise üç vardiya ile bu kapasite 4 
binin üzerine çıkarılabilecekti. 

Yeni üretim tesisinin açılışı 18 Haziran 
2005 günü dönemin Başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Ona, 
yine dönemin Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali 
Coşkun ve İstanbul Valisi Muammer Güler 
eşlik ediyordu. Tesis hakkında protokole 
bilgi veren Mercedes-Benz Türk Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Daimler Otobüs Bölümü 
Başkanı Wolfgang Diez, o güne kadar 
Türkiye’ye yapılan toplam yatırım tutarının 
500 milyon doları geçtiğini belirtiyor ve 
Hoşdere Fabrikası’nda üretilen otobüslerin 
tüm dünyada kalitesi takdir edilen, en üst 
düzeydeki otobüsler olduğunu söylüyordu.

20
05

“Dünyanın en iyi otobüs fabrikası”
Yeni yatırımla boyutları ve fonksiyonları 
bakımından dünya çapında bir entegre 
otobüs üretim merkezi haline gelen 
Hoşdere Otobüs Fabrikası, uluslararası 
otomotiv sektörünün de yakın ilgisini 
çekmişti. Nitekim açılışın ardından fabrika, 
dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçi 
akınına uğramıştı. Aksaray Kamyon 
Fabrikası ile birlikte Hoşdere Otobüs 
Fabrikası sadece 2005 yılında yaklaşık 2 
bin kişi tarafından ziyaret edilmişti. Yeni 
tesis, birçok uluslararası yayında da yer 
almıştı. 

Bunlardan biri olan, otobüs konusunda 
uzmanlaşmış BUSRide dergisi yazarı 
Doug Jack, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nı 
“Dünyanın en iyi otobüs fabrikası” olarak 
nitelendirmişti. Türk işçilerinin yüksek 
verimliliğine dikkat çeken dergi, gerek 

üretilen otobüs sayısı gerekse kalitesi 
göz önünde bulundurulduğunda, Hoşdere 
Fabrikası’nda çalışan sayısının dünya 
ortalamasının çok altında olduğuna dikkat 
çekiyordu. Fabrikanın en etkileyici yönü 
olarak, tüm iş akışlarının en ince ayrıntısına 
kadar planlanmış olması ve otobüs 
üretiminin son derece verimli ve esnek bir 
yapıda sürdürülmesi gösteriliyordu.

Travego Türkiye’de
Hoşdere’deki yeni tesis yatırımıyla 
birlikte, Mercedes-Benz’in şehirlerarası 
otobüste amiral gemisi olan O 403’ün 
yerini, sadece Türkiye’de üretilerek tüm 
dünyaya satılacak olan Travego almıştı. 
Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu 
Başkanı Dr. Till Becker’in “otobüste 
yeni bir segment” yaratacağını söylediği 
Travego, iki farklı uzunlukta üretilecekti. 
Üç akslı, 13,85 metre uzunluğundaki 
Travego 17 SHD 54 yolcu, iki akslı 12 
metre uzunluğundaki Travego 15 SHD ise 
46 yolcu kapasiteliydi. Otobüs, Mercedes-

Hoşdere Fabrikası, Ayasofya’dan 
sonra en turistik ikinci yer 

İstanbul’da. Gurur duyuyoruz 
biz onunla. Çok ziyaretçisi var. 
Bu da hoşumuza gidiyor doğal 
olarak. Türkiye’deki o otobüs 
hangi şartlarda üretiliyor, ne kadar 
modern bir teknoloji ile üretiliyor, 
nasıl bir insan grubuyla üretiliyor, 
bunu herkesin görmesini istiyoruz. 
Gelen bütün müşterilerimiz, 
ziyaretçilerimiz hayran kalarak 
dönüyor. Ben Türk otobüsü istemem 
diyen kişi, şimdi Türkiye’den başka 
yerden otobüs almıyor. Burayı 
ziyaret eden her kişi, Türkiye’nin 
elçisi olarak geri gidiyor.

SÜER SÜLÜN - MERCEDES-BENZ TÜRK 

DİREKTÖRLER KURULU BAŞKANI

Ben 1998 senesinden beri İstanbul Seyahat’te çalışıyorum. 1996 yılından beri 
Mercedes araç kullanıyorum. Başkaptanım. Şu anda filomuzdaki 66 tane aracın 

tamamı Mercedes. Çünkü Mercedes demek yıldız demek. Vazgeçilmez! Üstüne yok! 
Mercedes, otobüste Türkiye’nin vazgeçilmezidir. Şoför olarak çalıştığım zamanlar ilk 
çıkan araçlar bana gelirdi. 2012 yılında Travego S çıktı. Kimsede yokken bizde vardı. 
Camları yeşildir. Güneş gelince camları kararıyor, güneş gidince rengi açılıyordu. 
Döşemeleri ahşaptı. Boyası mat gri idi. Eşi benzeri yok. Böyle bir otobüse sahip 
olmak çok prestijli bir şeydir. Otogara girdiğimde bütün gözler araçtaydı. 

Fiyat konusunda Mercedes diğer araçlara göre biraz daha pahalıdır. Ama Mercedes 
demek, konfor ve dayanıklılık demektir. İlk çıkan Travego’yu 8 sene kullandım, bir 
kere bile motoru açtırmadım. 1 milyon 600 bin km’de aracı sattık. Araç bozulsa bile 
Mercedes’in her parçasını istediğin yerden bulup yaptırabilirsin. Yakıt tüketimi çok 
önemli. Model değiştikçe yakıt tüketimi de düştü. Euro 3 vardı, Euro 4 çıktı. Euro 
4 çok daha tasarrufluydu. Arasında günde 200 TL fark oluyordu. Bu da ayda 6 bin 
TL yapar. Şimdi Euro 6 motorlar çıktı, yakıt kullanımı iyice düştü. Yeni araçlarda 
teknoloji de çok üst düzeyde. Yakın takip sistemi var, şerit takip sistemi var. Bir 
de Mercedes, müşterisine sahip çıkar. Örneğin, aldığımız bir deneme aracının 
kapısı rüzgâr yapıyordu. Bir gün fabrikaya gittim. Kapının dillerini yenilemek için 4 
mühendis 4 saat uğraştılar. Bu çok önemli bir şey. İyileştirmeler yapıyorlar ve bir 
sonraki araç çıktığında bu gibi sorunlar ortadan kayboluyor. Mercedes bu yüzden 
tutuluyor. Çünkü bu otobüsün güler yüzü var.

ERGİN ÖZTÜRK - İSTANBUL SEYAHAT BAŞ KAPTANI

Geleceğin otobüsü Travego
Hoşdere Fabrikası’nın 2005 yılında yeni 
bölümlerinin açılmasıyla üretimine başlanan 
Travego, otobüste gelinen en üst noktayı 
simgeliyordu.
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Benz Türk ve Daimler çalışanlarından 
oluşan bir ekip tarafından dört yıllık bir 
çalışma sonucunda geliştirilmişti. Travego 
projesini gerçekleştiren 100 kişilik ekipte 
Türkiye’den 60 kişi görev almıştı. Yeni 
otobüs, kullanıcılarına en üst düzeyde 
güvenlik, konfor, ergonomi ve teknoloji 
sunuyordu.

Hoşdere’de üretilecek diğer modellerden 
biri de Yeni Tourismo idi. Bu otobüsün 
geçmişi, Mercedes-Benz Türk’ün İsviçre’ye 
ilk ihraç ettiği O 303’e dayanıyordu. 
İsviçre’ye ihraç edilen modellere O 303 
yerine önce Transfer adı verilmiş, sonra bu 
isim Tourismo olarak değiştirilmişti. Aynı 
otobüs Türkiye’de ise O 303 Europa adıyla 
satışa sunularak büyük başarı kazanmıştı. 
Hoşdere Fabrikası’nda sadece Batı Avrupa 
pazarları için üretilecek olan Euro 4 normlu 
Yeni Tourismo ile yılda 2.200 adet olan 
otobüs üretimi orta vadede 3.500 adede, 
450 milyon dolar civarındaki ihracat da 650 
milyon dolara çıkacaktı.

Daha büyük, daha hızlı, daha verimli...
Hoşdere Otobüs Fabrikası’nın ürünlerini 
başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere 
Angola’dan Mısır’a, Gana’dan Çin’e kadar 
uzanan 70’in üzerinde ülkeye ihraç eden 

“Bir dünya otobüsü yaratmayı 
başardık. Travego, Mercedes-
Benz yıldızıyla sadece Türkiye’de 
üretilecek. Amiral gemisi haline 
gelecek olan bu yeni ürünün 
üretimi Türkiye’de yapılacak. 
Mercedes-Benz’in bir numaralı 
şehirlerarası otobüsü olacak. 
Önce İstanbul piyasasını, 
daha sonra dünya piyasalarını 
fethedecek.”
Dr. Till Becker’in Travego’nun tanıtıldığı 
basın toplantısındaki sözlerinden

küresel bir üretim üssüne dönüşmesi, 
zaman içinde kapasite artışı gerekliliklerini 
de beraberinde getirdi. Bu kapsamda 2014 
yılında başlayan “Hoşdere 4700 Kapasite 
Artışı Projesi“ ile fabrikanın yıllık üretim 
kapasitesi 4.000 araçtan 4.700 araca 
çıkarıldı.

Yaklaşık iki yıl süren proje, öncelikle bir 
darboğaz analizi yapılmasıyla başladı. Bu 
çalışma sonucunda, artan üretim sayıları 
ve ürün gamının genişlemesi dikkate 
alınarak ihtiyaç duyulan alan, makine, 
tertibat ve ekipmanlar tespit edildi. Temel 
strateji dahilinde, alan ihtiyacını karşılamak 
amacıyla imalat holleri içinde bulunan 
endirekt ve üretim dışı birimler, inşa edilen 
uydu binalara taşındı. Bunlardan boşalan 
kısımlar ile yeni eklenen bazı alanlar, 
üretim hızını artırmak amacıyla oluşturulan 
yeni yerleşimlerin hayata geçirilmesi için 
kullanıldı. Ayrıca komşu parselde bulunan 
bir bina kiralanarak gerek üretim gerekse 
üretim dışı birimlerin ihtiyaçları karşılandı. 
Proje ekibi ve destek birimlerinin özverili 
çalışmaları sayesinde, tesiste devam eden 
üretim hiçbir aksamaya uğratılmadan, 
planlama süreci dahil 22 ay gibi kısa bir 
sürede üretim kapasitesi artırılarak yeni 
düzene geçildi.

“Eskiden Almanya’daki 
Mannheim 
Fabrikası’na hacca 
gider gibi gider, 
hayranlıkla izlerdik. 
Şimdi onlar geliyor.” 

ÇETİN ATSÜR
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Türkiye’nin ilk
Otomotiv Mühendisleri

Mercedes-Benz Türk’ün daha 
çok meslek liseleri düzeyinde 
eğitime verdiği destek, 2005 

yılında Hacettepe Üniversitesi’nde kurulan 
Otomotiv Mühendisliği Bölümü ile yeni bir 
boyut kazandı. O gün itibariyle Türkiye’deki 
hiçbir üniversitede otomotiv mühendisliği 
alanında uzmanlaşmış bir bölüm yoktu. 
Otomotiv sektöründe çalışan mühendislerin 
çoğu makine mühendisliği geçmişine 
sahipti. Oysa bir üniversite çatısı altında, 
teorik derslerin üniversite bünyesinde, 
uygulamalı derslerin ise bir üretim tesisinde 
yapılacağı özel bir bölüm kurulması, sektöre 
yetkin mühendisler kazandırmak anlamında 
çok yararlı olabilirdi.

Bu düşüncenin fikir babası Hans-Peter 
Heinstein’dı. Onun işbirliği çağrısına 
Hacettepe Üniversitesi olumlu yanıt verdi. 

Türkiye’nin ilk Otomotiv Mühendisliği Bölümü, 
Mercedes-Benz Türk’ün önderliğinde Hacettepe 
ve Esslingen Üniversitelerinin ortak çalışmasıyla 
kuruldu. Sanayi-üniversite işbirliğinin güzel bir 
sonucu olan bu bölümden mezun olan gençler, 
Türk otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu 
mühendis kadrolarını oluşturdular.

Gerek akademik programın oluşturulması, 
gerekse öğretim üyelerinin yetiştirilmesi 
için bu alanda deneyimli bir üniversitenin 
destek ve danışmanlığına ihtiyaç vardı. Bu 
amaçla Almanya’daki Wörth Fabrikası ile 
yakın ilişkileri olan Esslingen Üniversitesi de 
programa dahil edildi. İki üniversite arasında 
bir işbirliği protokolü imzalandıktan sonra 
ilk öğrenciler 2005 yılında kabul edilerek 
eğitim başladı. Mercedes-Benz Türk, 
projenin hayata geçirilmesi için maddi ve 
manevi her türlü desteği verdi.

Dört yıllık lisans programının eğitim dili 
İngilizceydi. Öğrencilerden ayrıca ikinci 
dil olarak Almanca bilmeleri isteniyordu. 
İstenilen düzeyde dil becerisine sahip 
olmayan öğrenciler hazırlık sınıflarına 
alınıyordu. Bu nedenle program beş veya 
altı yıla uzayabiliyordu. Yıllık öğrenci 

kapasitesi 30 olarak belirlenmişti. 
Programın en önemli özelliği, uygulama 
ağırlıklı bir eğitim sunmasıydı. Öğrenciler 
yaz stajlarını Aksaray Kamyon 
Fabrikası’nda yapabildikleri gibi, son 
sınıfta Mercedes-Benz Türk bünyesinde 
uzun süreli staj yapabilme şansına sahip 
oluyordu. Program makina mühendisliği 
ile eşdeğer olduğundan, mezun olanlar 
makina mühendislerinin çalışabileceği 
tüm sektörlerde, özellikle de otomotiv 
sektöründe iş bulabiliyordu.

Otomotiv Mühendisliği Bölümü, ilk 
mezunlarını 2010 yılında verdi. Bugüne 
kadar lisans seviyesinde 206, lisansüstü 
seviyesinde ise 33 mühendis öğrenimini 
başarıyla tamamladı. Bölüm günümüzde, 
sektöre uzman mühendisler yetiştirmeye 
devam ediyor.

2005
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Formula 1’de
Mercedes

rüzgârı

T ürkiye’de önemli bir izleyici kitlesine 
sahip olan Formula 1’i İstanbul’da 
canlı seyretmek birçok kişi için hayal 

olsa da, hayallerin peşinde koşmayı seven 
bir grup insanın gayretiyle bu fikir 2005 
yılında gerçeğe dönüştü ve Türkiye Grand 
Prix’si Formula 1 takvimine alındı.

2005 sezonunun 14’üncü yarışı olan Türkiye 
Grand Prix’si 20 Ağustos günü gerçekleşti. 
O gün İstanbul Park’ta mahşeri bir kalabalık 
vardı. İstanbul’un dört bir yanından akan 
kalabalık yüzünden yollar tıkanmış, bu 
nedenle birçok kişi start anını kaçırmıştı. 
Büyük bir çabayla son anda yetiştirilen 
İstanbul Park, oldukça rekabetçi ve zor 
bir pist olarak tanımlanıyordu. Tasarımını, 
dünyadaki Formula 1 pistlerinin birçoğunun 
mimarı olan Hermann Tilke’nin yaptığı pist, 

20 Ağustos 2005 günü İstanbul büyük bir heyecana tanık 
oldu. O güne kadar Formula 1 yarışını hep televizyondan 
izlemeye alışık olan İstanbullular, dünyanın en büyük ve 
en prestijli motor sporları organizasyonu olan yarışı yeni 
açılan İstanbul Park pistinde canlı izleme şansı buldular. 
Heyecanlı bir mücadeleye sahne olan yarış sonunda 
sevinen takım ise McLaren Mercedes oldu. 

Brezilya’dan sonra dünyada saat yönünün 
tersine dönen ikinci pistti.

Oldukça çekişmeli geçen Türkiye Grand 
Prix’sinin en kazançlı takımı McLaren 
Mercedes oldu. Dünya Şampiyonası’nda 
iddialı bir konumda bulunan McLaren 
Mercedes’in Finli pilotu Kimi Raikkonen 
yarışı ilk sırada bitirirken, diğer pilot Juan 
Pablo Montoya da finiş çizgisini üçüncü 
sırada geçti. Montoya daha sonra Hoşdere 
Fabrikası’nı ziyaret ederek Mercedes-Benz 
Türk çalışanlarıyla da bir araya geldi.

Programa yeni dahil olan Türkiye Grand 
Prix’si dünyada da büyük ilgi uyandırdı. 203 
ülkede canlı olarak yayınlanan yarışı 2,5 
milyar kişi izledi. İstanbul’da ise tribünleri 
yaklaşık 100 bin kişi doldurmuştu.

2005



155         

Bir devrin
sonu

2005 yılında Hoşdere Otobüs Fabrikası’nın ikinci fazı devreye girerken, emektar 
Davutpaşa Fabrikası’nın da satışı gerçekleştirildi ve Mercedes-Benz Türk oradaki 
varlığını bir süre daha kiracı olarak devam ettirdi. Bu sırada kademeli olarak tasfiye 
edilen fabrika, 2007 yılında tamamen boşaltıldı. 1967’den 2007’ye kadar tam 40 yıl 
boyunca Mercedes-Benz Türk’ün adım adım yükselişine tanıklık eden Davutpaşa 
Fabrikası, biraz karanlık, biraz karışık, biraz da sıkışık bir yer olmasına rağmen 
akıllarda hep aydınlık ve mutlu anılar bıraktı. 

2007
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ÇETİN ATSÜR
Mercedes-Benz Türk 
Emekli Otobüs Üretim Direktörü

Bu şirketin kilometre taşları arasında 
en önemlisi Davutpaşa Fabrikası’nın 
kurulmasıdır. Çünkü hikâyenin başladığı 
nokta Davutpaşa’dır. Tabii bu şirketin 
Türkiye’de kurulması gerektiğine 
inanan insanlar da bu hikâyenin başrol 
oyuncularıdır. Hiç olmayan bir şeyin 
geleceğini gören bu insanların vizyonuna ne 
kadar şapka çıkartsak azdır. 

“Kilometre taşları arasında en önemlisi 
Davutpaşa Fabrikası’nın kurulmasıdır. Çünkü 
hikâyenin başladığı nokta Davutpaşa’dır.”

EŞREF BİRYILDIZ
Mercedes-Benz Türk 
Eski Pazarlama ve Satış Direktörü

Benim işe başladığım dönemde Otomarsan çok bilinen bir şirket değildi. Sabah 7.30’da 
işe başlıyorduk. Bir tek dağıtım şirketleri o saatte işe başladığı için arkadaşlarım benimle 
“Meşrubatçıda mı çalışıyorsun?” diye dalga geçerlerdi. O zamanlarda şehre uzak sayılan 
Davutpaşa’daydık. Fabrikayla iç içe, işçilerle bir aradasınız. Öğle yemeğine geldiğinizde bir 
işçi kalkıyor, yerine siz oturuyorsunuz; yağ ya da pas bulaşmış bir yere oturabilirsiniz. Sıra 
ile oturursunuz. Düzeni sağlayan iriyarı bir yemekhane görevlisi amca vardır. Aynı bürodan 
altı kişi gitti iseniz yemeğe, son yarı dolu masada boş kalan yerlere üç kişi, izleyen bomboş 
masaya da üç kişi oturur, ikiye bölünürsünüz. O zamanlar en iyi denilen üniversitelerden 
veya kolejlerden mezun olanları işe almakta zorlanırdık, çünkü “bir bankada, bir plazada 
çalışayım” görüşü hâkimdi. Fakat Otomarsan, bütün o plaza tarzı yerler ile kıyasladığınızda, 
uluslararası ilişkileri çok daha fazla olan, sık sık seyahatleri olan bir yerdi.

Ayrıca müşteri yelpazesi çok genişti. İşe otobüsle başladığı için halkçı bir şirketti. Halktan, 
tabandan gelen, o dilden anlamamız, herkese hitap etmesini bilmemiz gereken bir yerdi. 
Zor günlerden geçmiş, ama başarılarını kanıtlamış bir yerdi. Zor günlerini unutmamış, köklü 
bir kuruluştu. Aidiyet duygusu olan, ondan kopamayan insanların çalıştığı bir yerdi. Bir aile 
gibiydi. Genelde uzun yıllar çalışıldığı için, insanların sanki evleri dışında ikinci bir yuva 
gibiydi.

SEMİH ŞENOL
Mercedes-Benz Türk 
Eski Otobüs Üretim Müdürü

Biz Davutpaşa fabrikamızda, günde 2 
vardiyada en fazla 5 araç üretebiliyorduk. 
Bunu sağlayabilmek için ara katları tesis 
etmiştik. Bazı parçalar, mesela kapılar 
aşağıda üretiliyor, sonra halatlarla yukarı 
çekilip ön montajı orada tamamlanıyordu. 
Araçların test sürüşü için giriş çıkışı bile 
problemdi. Usta şoförlerimiz araçları 
birbirine değercesine o daracık sokaktan 
çıkarıp geri getiriyorlardı. O dapdaracık 
yolda yepyeni araçta bir çizik bile bizim için 
bir riskti. Dolayısıyla hem kapasite olarak 
hem de kalite adına bir yerde yolun sonuna 
gelmiştik. Hiç kuşkusuz Hoşdere Fabrikası 
en önemli kırılım noktalarımızdan biridir.

DR. GÜNHAN ÖZKARA
Mercedes-Benz Türk 
Emekli Genel Sekreter

Davutpaşa’da çalışırken, 1991 yılında Genel 
Koordinatörlük birimi olarak geçici bir 
süreliğine Yapı Kredi Plaza’ya taşındık. 4-5 
kişiydik. Davutpaşa Çukuru’ndan ayrılmanın 
verdiği hüzünle çok ağladık. Medeniyetteyiz 
ama bizim gözümüz medeniyeti görmüyor. 
Fabrikadan kurye geldiği zaman akraba 
görmüş gibi seviniyorduk. Eve geliyordum, 
ağlıyordum. Eşim en sonunda dayanamadı, 
“Siz aklınızı mı kaçırdınız? Çamurun içinden 
medeniyetin içine gittiniz!” dedi.

MÜJGAN BİÇER 
Mercedes-Benz Türk 
Direktörler Kurulu Başkanı Sekreteri

Ben Davutpaşa’da işe başladım. O zaman 
yönetim toplantıları olduğunda, özellikle 
kış aylarında, “Aman Davutpaşa’ya 
gelmesinler!” diye toplantıyı otelde yapardık. 
Onları çamurun içine sokmak istemezdik. 
Çamurdan dolayı zaman zaman araba 
giremezdi; arabadan indikten sonra çamura 
batarlardı. Bugünkü çalışma ortamımız ise 
çok farklı. 

BAHADIR ÖZBAYIR
Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Pazarlama ve Satış Müdürü

Mercedes dediğiniz zaman, bugünkü genel müdürlüğe, pazarlamaya girdiğinizde, 
kapıdan itibaren Mercedes’e yakışan o algıyı yakalarsınız. Oysa ben 1984’te işe 
başladığımda, Davutpaşa’daydık. Oraya “Davutpaşa Çukuru” diyorduk. Şehrin 
dışında bir yerdi. Sonrasında yanına fabrikalar, işyerleri geldi ve şehrin içinde kaldı. 
Üç metrelik, iki arabanın karşılıklı zorlukla girebileceği bir girişi vardı. Ve oradan 
otobüsler gidip geliyordu. İnsanlara, “Burada nasıl otobüs üretiliyor?” dedirten 
bir ortam. Tabii, fabrika koşulları ortamı domine ediyordu. Bürolar, çatı arasında, 
durmadan bölünmüş, ilave edilmiş alanlardı. Kurumsal olarak nitelendirilebilecek 
neredeyse hiçbir alan yoktu. Almanya’daki Mercedes’i de görmüştüm. Orada 
bambaşka bir ortam vardı. Burası ise derli toplu bir atölye görünümündeydi. Ama arı 
gibi çalışıyordu.

Genç mühendis olarak hemen alıştım. Önemli olan fiziki ortamdan ziyade, sosyal 
ortam, sistemler, insanların çalışma tarzı. Kapıdan girer girmez fiziki şartlar ne 
olursa olsun, bir Alman şirketinde olduğunuzu anlıyordunuz. Mesela her sabah eksik 
parçalar için toplanılır ve konuşulurdu. O toplantının adı “Fehlteile”di. Türk işçi veya 
mühendislerden yabancı dil bilmeyenler bile konuşurken, “Nereye gidiyorsun?” 
diye sorulduğunda, “Fehlteile toplantısına” diye cevap verirdi. Dilimiz hep böyle 
yarı Almanca idi. Tabii teknoloji ve sistemler Almanya’dan gelince, böyle olması da 
normaldi.

TÜLİN STEINHÄUSER
Mercedes-Benz Türk 
Emekli Kurumsal İletişim Müdürü

1986 yılında Otomarsan’da çalışmaya 
başlamadan önce başvurumu 
Kartaltepe’deki Pazarlama Bölümü üzerinden 
yapmıştım. Sonradan merkezden görüşmeye 
gelmemi söylediler. Merkezin yerini 
sorduğumda Davutpaşa yanıtını aldım. Daha 
önce Davutpaşa’yı hiç duymamıştım. Oraya 
gittiğimde şok geçirdim. Çünkü o zamanki 
Davutpaşa, bugünkü gibi değil. Kanalizasyon 
altyapısı çok kötü olan, yağmur yağmasa da 
kanalizasyonun zaman zaman taştığı ve kötü 
kokan bir semtti. Otomarsan fabrikasına 
komşu bir kumaş boyama atölyesi vardı. 
Boyalarını kanalizasyona bırakırlardı. Yağmur 
yağıp taştığı zaman yol bazen mavi, bazen 
yeşil, bazen de kırmızı olurdu. İşte ben böyle 
bir yere iş görüşmesine gittim. Gidiş o gidiş. 
30 sene çalıştım.
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Rekor üzerine rekor

20071997 -

Sektörümüzün 
lokomotiflerinden biriyiz
Kurulduğumuz günden bu yana 500 milyon 
Euro’yu geçen yatırımlarımızla Türk 
ekonomisine katkı sağladık. Her zaman 
olduğu gibi, 40. yılımızda da en çok vergi 
ödeyen 10 Türk şirketinden biri olduk.

Her Kızımız Bir Yıldız
İlköğretim mezunu başarılı kız öğrencileri mesleki 
eğitime teşvik etmek ve kişisel gelişimlerine katkıda 
bulunmak amacıyla 2004 yılında “Her Kızımız Bir 
Yıldız” projesini hayata geçirdik.

Hoşdere Fabrikası’nda 
üretimi iki katı artırdık
2005 yılında yeni hizmete soktuğumuz bölümlerle 
Hoşdere Fabrikası’nı dünyanın en entegre otobüs 
üretim tesisi haline getirdik. Genel Müdürlüğümüzü 
de yeni ve modern binasına taşıdık. 

Eğitime destekte çıtamızı 
yükselttik
Türk otomotiv sanayiine mühendis yetiştirmek için 
Hacettepe ve Esslingen Üniversitelerinin işbirliğinde 
2005 yılında Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nün 
kurulmasına önayak olduk.

Travego yollarda
Türkiye’de üretilerek tüm dünyaya 
satılacak olan yeni şehirlerarası otobüs 
Travego’yu kamuoyuna tanıttık. Travego 
ile otobüste yeni bir devir başlattık. 

Bir fincan kahvenin 
40 yıl hatırı var
Daimler AG Yönetim Kurulu Başkanı 
Dieter Zetsche: “Türkiye’ye gelmekle ne 
kadar doğru karar verdiğimizi gördük. Bir 
fincanın 40 yıl hatırı vardır sözü doğru 
çıktı. Önümüzdeki 40 yıl içinde bir fincan 
daha kahve içmek istiyoruz.” 

Aksaray’da yükseliş devrini başlattık
Aksaray Fabrikası’nda Avrupa ile aynı kamyon 
modellerinin üretilmesini sağlayacak yatırımın 
onaylanmasıyla 1998 yılında yeni ürün 
projesini başlattık.

Smart Türkiye’de
Daimler-Benz’in 2,69 
metre uzunluğundaki iki 
kişilik şehir otomobili 
smart’ı 2003 yılında 
Türkiye pazarına sunduk.

159         
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“Terzi dikimi”
araç

O tobüs, kamyon ve otomobilden 
sonra Mercedes-Benz Türk, 
1996’da bayilerine ve müşterilerine 

Sprinter aracını tanıtarak portföyüne yeni 
bir ürün grubu daha ekledi. Bu araç, üç 
tipte sunuluyordu: Minibüs, panelvan ve 
kamyonet. Mercedes-Benz Türk Pazarlama 
Direktörü Wolfgang Presinger, Avrupa’da 
çok rağbet gören Mercedes-Benz marka 
hafif ticari ürünleri için Türkiye gibi dinamik 
bir pazarın görmezden gelinemeyeceğini 
söylüyordu. Toplam 77 modeli bulunan 
Sprinter’in ilk aşamada 7 tanesi Türkiye 
pazarına sunulacaktı. 

Türkiye’de 1996 yılında hafif ticari araçların da ürün 
portföyüne eklenmesiyle, Mercedes-Benz markası altındaki 
tüm ürün yelpazesi tamamlanmış oldu. Pazara hayli geç girmiş 
olmasına rağmen Mercedes-Benz Türk, hafif ticari araçlarda da 
“fark yaratan” bir hamleyle, 2008 yılından itibaren araçlarını 
müşterinin ihtiyaçlarına göre özelleştirmeye başladı. Bugün 
Mercedes-Benz Türk, “terzi dikimi” hafif ticari araçlarıyla 
Avrupa’ya ihracata hazırlanıyor. 

Türkiye’de hafif ticari araç pazarında 
kıran kırana bir rekabet olmasına karşın 
Mercedes-Benz, kalitesiyle kısa zamanda 
kendini kabul ettirdi. Sprinter, Düsseldorf 
kentindeki fabrikada üretiliyordu. İlk kez 
1995 yılında Avrupa piyasasına sunulmuş 
ve aynı yıl “Van of the Year” seçilmişti. 
Araç, 18 ay içinde 100 bin adet satarak bu 
unvana layık olduğunu kanıtlamıştı. 

Sprinter’ın Türkiye’de yaygın olarak 
kullanıldığı ilk organizasyon, Haziran 
1996’da İstanbul’da yapılan Habitat II 
Konferansı’ydı. Konfor ve emniyet unsurları 

2008
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bakımından muadillerinin üzerinde 
özelliklere sahip olan Mercedes-Benz Hafif 
Ticari Araçlar, ilk yıl 359 adet satarak yüzde 
1’lik bir pazar payı elde etti. 1997’de ise 
1.600 adet satış hedefi aşılarak 2.649 
adede ulaşıldı. Aynı yıl Kasım ayında Vito 
ürünü de Türkiye pazarına sunuldu ve pazar 
payı yüzde 3’e ulaştı. Vito, tüm dünyada 
önemli satış başarıları yakalamış ve kendi 
sınıfını yaratmış bir araçtı.

Düşüşten çok hızlı bir yükselişe
Sonraki dönemde 1998 yılında patlak 
veren Rusya Krizi, 1999 Marmara Depremi 
ve 2001 Ekonomik Krizi gibi birbiri ardına 
gelen olaylar, Türkiye’deki hafif ticari araç 
pazarının yüzde 70’in üzerinde küçülmesine 
yol açtı. İthalat mevzuatından kaynaklanan 
sorunlardan ötürü araç ithalinde de 
sorunlar yaşanırken, devalüasyondan dolayı 
TL ile satış yapan rakiplerle fiyat makası 
açıldı.

Tüm bu olumsuzlukları bertaraf ederek, 
sonraki yıllarda Mercedes-Benz markasını 
hafif ticari araçlarda Türkiye’nin en büyük 

üç oyuncusundan biri haline getirecek 
adım ise 2008 yılında atıldı. İlk günden 
beri ithal edilen araçların koltukları 
Türkiye’de yapılarak bir fiyat avantajı 
sağlanmaya çalışılıyordu. 2008’den sonra 
ise araçların Almanya’dan tümüyle çıplak 
halde getirilerek, müşterinin siparişine 
göre burada donatılmasına başlandı. Aracın 
kalitesi, sağlamlığı, bakım giderlerinin 
uygun olması ve ikinci el değeri gibi sektör 
açısından çok önemli unsurlara ek olarak, 
araçların tamamen kullanıcıların ihtiyaç 
ve beklentilerine cevap verecek şekilde 
tasarlanıyor olması da, Mercedes-Benz’in 

N iye Mercedes markasına saygı duyuyor insanlar? Bir kere ürün çok iyi. Bir de 
ticari ürün için önemli olan, işletme maliyetinin makul olması. Mercedes’i ilk 

satın alırken belki biraz daha fazla para ödüyorsunuz, ama beş sene kullandığınız 
zaman bakıyorsunuz ki hesap aynı yere gelmiş. Çünkü Mercedes kırılmıyor, 
bozulmuyor. Eğer aldığınız araç, bakımıyla, servisiyle, yedek parçasıyla, mazotuyla, 
toplam maliyetiyle ucuz dediğiniz araçtan daha hesaplıya geliyorsa, üstelik daha diri 
kalıp ikinci el sattığınız zaman da para ediyorsa, işte o zaman Mercedes farkı ortaya 
çıkıyor. E, zaten kimse kara kaşına, kara gözüne almıyor bu aracı!

TUFAN AKDENİZ - MERCEDES-BENZ TÜRK HAFİF TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA VE SATIŞ DİREKTÖRÜ

Gerçekten neye inanıyorsan, için nerede rahatsa orada çalışmalısın ki daha 
faydalı olabilesin. Mercedes’te bu tutkuyla çalışıyor insanlar ve karşılığını da 

alıyorlar. Maddi bir karşılıktan söz etmiyorum. Belki de en az geçerli olan şey para. 
Bir gün kapımı çalıyorsunuz ve diyorsunuz ki, “Ben şu aracı satamıyorum şuraya.” 
Peki! Biniyoruz hep beraber araca, gidiyoruz o müşterinin karşısına. Çoğu zaman, 
“Biz Mercedes’ten geliyoruz” deyince, “Nasıl Mercedes’ten? Mercedes insanın 
ayağına mı gelir?” diyorlar. “Biz geldik işte!” diyoruz. Sonra oturuyoruz, diyoruz 
ki, “Biz sizi dinlemeye geldik. Siz ne taşıyorsunuz?” “Turist taşıyoruz.” “Nereden 
nereye?” “Havaalanından otele.” “Kaç kilometre?” “Şu kadar.” “Sıkıntınız ne?” 
“Bu.” “Bagajı nereye koyuyorsunuz?” “Zaten mesele bu ağabey, sizin araçta bagaj 
koyacak yer yok,” diyor. Peki ben aracın koltuğunu şu kadar azaltıp, bagajını 
büyütsem işini görür mü?” “İşte ağabey budur!” diyor. “Tamam” diyoruz, “Sen 
takasa araç verebiliyor musun? Bunu paraya sayalım, üstüne biz Mercedes’ten 
finansman verelim.” “Olur,” diyor.

Sonra geliyoruz, onun dediği aracı yapıyoruz. Mühendislik, planlama, oturuyor 
çalışıyor, araç yapılıyor. Gönderiyoruz, “Bu mu istediğin araç?” Dönüp diyor ki, 
“Yapmışsınız çok güzel ama, keşke şurası da şöyle olsa...” Onu da yapıyoruz.  Onun 
için ben bir sürü yerde yaptığımız işi “terzi dikimi” diye tarif ediyorum ya, boşuna 
demiyorum. Sonra ben bu aracı başka turizmcilere de pazarlıyorum, “Ooo, tam 
istediğimiz gibi!” diyorlar. Çünkü ben, doğru kişiden doğru fikri almışım. Bu bir 
isteme meselesi. Ben gidiyorsam o adamın karşısına, oturup konuşuyorsam, başka 
firmanın müdürü gitmiyorsa, müşteri de benden alıyor aracı. İşte bahsettiğim tatmin 
bu. Tüm bunları yapabileceğiniz bir ortam var burada. Bu da çalışanlara heves 
veriyor, onları tatmin ediyor.

TUFAN AKDENİZ - MERCEDES-BENZ TÜRK HAFİF TİCARİ ARAÇLAR PAZARLAMA VE SATIŞ DİREKTÖRÜ

pazarda tercih edilen bir marka haline 
gelmesini sağladı.

1996 yılında sadece 359 adetle başlayan 
satışların günümüzde 10.000 adet 
seviyelerine ulaşması ve Mercedes-
Benz’in ilk 3 marka arasındaki yerini 
alması, elbette kendi başına bir başarı 
hikâyesi olarak değerlendirilebilir. Ama 
bu başarıyı taçlandıracak şey, Türkiye’de 
özel tasarlanmış Mercedes-Benz Hafif 
Ticari Araçların, otobüste ve kamyonda 
olduğu gibi yakın bir gelecekte tüm Avrupa 
yollarında boy göstermesi olacak.

“Diyoruz ya, değerlerimizden 
bir tanesi tutku. Şöyle baktığım 
zaman, bizi bir araya getiren 
şey ne, bizi ne tutuyor bir arada 
dediğim zaman, aslında en 
kuvvetli şey o. Markaya olan 
tutku!”  
TUFAN AKDENİZ

Kişiye özel, ihtiyaca uygun
Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlarının 
müşteri ihtiyaçlarına göre çok esnek bir 
yapıda kurgulanabilmesi markaya 
önemli bir rekabet gücü kazandırdı. 
Mercedes-Benz günümüzde sektördeki 
ilk üç markadan biri konumunda.
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“Güven ve hız”
İkinci elin sırrı:

Mercedes-Benz Türk, 2007 yılında 
stratejik bir kararla ikinci el işine 
girmeye karar verdi. Bu kararın 

nedeni, şirketin otomotiv sektöründe 
müşterilerine üretimden servise, 
finansmandan sigortaya kadar her alanda 
hizmet vermesine karşın ikinci el konusunda 
bir çözüm sunmamasıydı. Oysa, “Bir müşteri 
bayiye geldiği zaman, araçla ilgili her 
hizmeti tek bir noktadan alabilmeli” diye 
düşünülüyordu. Diğer taraftan özellikle ticari 
araç tarafında ikinci el pazarı çok hareketli, 
ama kurumsallıktan hayli uzak bir görüntü 
sergiliyordu. Küçük ölçekli birkaç 

Otobüs ve kamyon alanında 2009 yılında ikinci el 
pazarına giren Mercedes-Benz Türk, bu sektörde 
adeta taşları yerinden oynattı. Ticari araçlarda ikinci 
el ticaretinin tamamen kendine mahsus ve “babadan 
kalma” yöntemlerle yürüdüğü Türkiye’de, bu işi 
Mercedes-Benz kurumsallığında yapmanın “imkânsız” 
olduğunu düşünenler çoğunluktaydı. Oysa bugün, 
TruckStore ve BusStore markaları altında sergilenen 
hızlı gelişim ve yüksek performans, küresel anlamda 
Daimler’e örnek teşkil ediyor. 

organizasyon dışında sektörde hiçbir 
kurumsal firma yoktu. İkinci el piyasası 
ağırlıklı olarak galericilerin elindeydi. 
Şirketin hizmet zincirini tamamlamak adına 
düşünülen yapı ise kamyonuyla, otobüsüyle, 
hafif ticari aracı ve otomobiliyle çok daha 
büyük çaplı ve kurumsal bir organizasyondu. 
Bu yaklaşım doğrultusunda, uzunca bir 
planlama aşamasının ardından 2009 yılında 
Mercedes-Benz Türk’ün ikinci el operasyonu 
hayata geçirildi.

İkinci el işinin, daha hızlı hareket 
edebilmek amacıyla ayrı bir şirket olarak 

yapılandırılmasına karar verilmişti. Bu 
nedenle, hisselerinin tamamı Mercedes-
Benz Türk’e ait olmak üzere Mercedes-
Benz Taşıt Ticaret ve Servis A.Ş. kuruldu. 
Şirket, ağırlıkla ticari araç olmak üzere 
otobüs, kamyon, hafif ticari araç ve 
otomobil ürün gruplarında ikinci el hizmeti 
verecekti. Daimler’in ikinci elde her ürün 
grubundaki faaliyetlerini ayrı markalar 
olarak konumlandırması nedeniyle, 
Türkiye’de de kamyonda “TruckStore”, 
otobüste “BusStore”, hafif ticari araçta 
“Used1”, otomobilde ise “EL2” markaları 
kullanılacaktı.

2009
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Şirketin esas odak noktası ağır vasıta ve 
ağır ticari araç pazarı olacaktı. Amaç, bu 
pazarlara kalite ve kurumsallık getirmekti. 
Takas yoluyla Mercedes-Benz dışında başka 
araçlar da alınıp satılabilecekti. O dönemde 
Mercedes-Benz Türk Pazarlama ve Satış 
Direktörü olan Süer Sülün, otobüste yüzde 
63, kamyonda yüzde 33 pazar payına 
sahip bir şirket olarak, “Durumdan vazife 
çıkardıklarını” söylüyordu. Mercedes-Benz 
Taşıt Ticaret ve Servis A.Ş. Genel Müdürü 
Osman Nuri Aksoy ise ikinci el işiyle  
birlikte hizmet zincirlerini tamamladıklarını 
ve sektörde hızlı bir büyüme öngördüklerini 
belirtiyordu.

Geldiğimiz noktada hem BusStore hem de TruckStore, piyasaya kendini 
kabul ettiren birer marka oldular. Talep bizim beklentimizin de üzerine çıktı. 

TruckStore’da ciro ve adet olarak Almanya’dan sonra ikinci sıradayız. BusStore’da 
hem ciroda hem adette birinci sıraya yükseldik. Avrupa’da tüm araçlarını son 
kullanıcıya satan tek ülke olduğumuz halde, fersah fersah ileri gittik Daimler 
içinde. Hızla yükseldik hem ciro hem yaptığımız işin süreç hızları olarak. Hakikaten 
çok ciddi bir başarı var. Peki, nasıl başardınız bunu? Bir ayda 500-700 aracı nasıl 
alabiliyorsunuz? Kurumsallıktan ve kurallardan en ufak ödün vermeden, ayda 500 
kamyonu, otobüsü nasıl satabiliyorsunuz? Bu organizasyon nasıl kaldırıyor bu 
hacmi? Hep bu soruluyor. Mümkün mü? Olabiliyor işte! 

Dinamiklerini, yapısını doğru kurabildiğiniz müddetçe her şey mümkün. Sorulması 
gereken soru şu: Hem kurumsallığımı koruyup, hem pazara nasıl adapte olurum? 
Mutlaka bir çözümü vardır. Ya böyle tutarak, ya şöyle tutarak. Bazen bir engeli 
aşmak için yattık kalktık, günlerce çalıştık. İlk başta ekspertiz raporumuz 8 sayfaydı. 
Bir aracı kontrol etmek 6 saat sürüyordu. Bir gün baktım, bir alıcı geldi, 20 dakika 
içinde aracı kontrol edip satın aldı. Kendisini kahve içmeye davet ettim. “Bana 
anlatır mısın?” dedim, “Bu 20 dakikada neyine baktın aracın? Senin şu 20 dakikada 
baktığına biz 6 saat bakıyoruz.” Açtık kontrol listesini önümüze, 8 sayfalık ekspertiz 
formunu 1 sayfaya indirdik yarım saatte. “Ağabey,” diyor, “Bu parça 3 lira 5 lira. 
Baksan ne olur bakmasan ne olur!” İşte önemli olan bu. Kendini müşterinin yerine 
koyabilmek.

OSMAN NURİ AKSOY - MERCEDES-BENZ TÜRK KAMYON VE OTOBÜS

İKİNCİ EL FAALİYETLERİ MÜDÜRÜ

“Bu yapılamaz denilen bir şeyi 
başarmak bizi çok mutlu ediyor. 
Hakikaten gurur duyduğumuz, 
Almanya dahil bütün 
organizasyonun gurur duyduğu, 
izlediği ve örnek gösterdiği ikinci 
el operasyonu markamıza da 
çok şey katıyor, müşterilerimize 
güven veriyor.”  
OSMAN NURİ AKSOY

Alman disiplini ile Türk pratikliği 
başarının anahtarı oldu
Başlangıçta Mercedes-Benz Türk’ün ikinci 
el işine girmesi pazarda hayli yadırganmıştı. 
Özellikle galericiler bu işin “tüccar işi” 
olduğunu söyleyerek, Mercedes-Benz 
kurumsallığı altında bu işin yürütülmesini 
mümkün görmüyorlardı. 

Ancak bu aşamada, şirketin kökü 
Otomarsan yıllarına kadar uzanan “Alman 
disiplini” ile “Türk pratikliğini” birleştirme 
kültürü bir kez daha devreye girdi. 
Şirketin kurumsallıktan uzaklaşmadan 
kendini pazarın ihtiyaç ve beklentilerine 
uyarlayabilme yeteneği, ikinci el işinde de 
çok başarılı sonuçlar alınmasını sağladı. 

İlk başta bazı zorluklar yaşansa da, 
aksayan noktaların sebepleri araştırılarak 
süreçler tekrar tekrar gözden geçirildi. 
Alım satım işlemleri, kurumsal yapıdan 
taviz verilmeyerek daha hızlı ve pratik 
olacak şekilde optimize edildi. Öyle ki, 
ekspertiz ve alım-satım süreleri neredeyse 
piyasa ile aynı noktaya geldi. Elde edilen 
başarılı sonuçlar Daimler tarafından da 
“benchmark” kabul edilerek ödüllendirildi. 

Ayrıca bu dönemde TruckStore, BusStore, 
Used1 ve EL2 markalarının pazar bilinirliğini 
artırmak ve potansiyel müşterilere birebir 
ulaşmak için yoğun bir iletişim programı 
izlendi. Türkiye’nin dört bir yanında 
sektörel fuar katılımları, bölgesel müşteri 

organizasyonları ve müşterilerin kapı 
kapı ziyaret edildiği roadshow aktiviteleri, 
markaların çok geniş kesimlere ulaşmasını 
sağladı. Tüm bunlar bir araya geldiğinde, 
ortaya bir başarı hikâyesi çıkmış, 
Mercedes-Benz Türk sadece beş yıl içinde 
Daimler çatısı altında kamyon ikinci el 
işinde Almanya’dan sonra ikinci, otobüs 
ikinci el işinde ise ilk sıraya yükselmişti. 

Osman Nuri Aksoy, “Nasıl başarılı 
oldunuz?” sorusuna sadece iki kelime ile 
cevap veriyordu: “Birincisi güven, ikincisi 
işlem hızı!” Çünkü piyasa kadar hızlı, ama 
bir o kadar da güvenilir ve sattığı aracın 
arkasında duran kurumsal bir yapı, aslında 
herkesin aradığı şeydi.

4 ayrı ürün grubu için 4 ayrı marka
Mercedes-Benz Türk, ikinci el faaliyetlerini 
her ürün kategorisi için ayrı markalar 
şeklinde kurguladı. Böylece her ürün 
grubunun koşullarına ve müşteri kitlesine 
uygun adımlar atmak mümkün olabildi.
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Otomobilde
koşma zamanı

Mercedes-Benz marka otomobiller 
1984 yılına kadar Türkiye’ye 
Mengerler Ticaret tarafından 

ithal edildi. Ancak o tarihte Daimler’in 
Türkiye’deki operasyonlarını genişletme ve 
yeniden yapılandırma kararı çerçevesinde, 
Mercedes-Benz markalı diğer ürünler 
gibi otomobillerin de mümessillik hakkı 
Otomarsan’a geçti. Daimler’in bu kararında, 
yine aynı yıl yürürlüğe giren yeni ithalat 
rejimi de etkili olmuştu. 

Mercedes-Benz, Türkiye’de otomobil markaları 
arasında her zaman kalitenin ve mükemmelliğin 
simgesi oldu. Konu ne olursa olsun, kaliteyi anlatmak 
için referans olarak kullanılan Mercedes-Benz 
markası, her zaman erişilmek istenen en üst noktaydı. 
Eskiden fiyatı nedeniyle Türkiye’de sınırlı bir kitlenin 
ulaşabildiği bir otomobil olan Mercedes-Benz, 2000’li 
yıllarda daha ekonomik küçük model seçeneklerinin 
artmasıyla hızla yaygınlaşarak kalitesini çok daha 
geniş kitlelere ulaştırdı.

1984 öncesinde Türkiye’ye doğrudan 
otomobil ithalatı yoktu. Yabancı otomobil 
getirmenin tek yolu yurtdışında çalışan 
işçilerin permi hakkını (yurtdışından mal 
getirme iznini) kullanmaktı. Bu nedenle 
otomobil ithalatçılarının yaptığı iş, büyük 
oranda işçi permilerinin ticaretine aracılık 
etmekten ibaretti. Otomobil ticaretiyle 
uğraşan galerici ve münferit kişiler de işçi 
permisiyle diledikleri marka aracı Türkiye’ye 
getirebildiklerinden, resmi mümessillerin 

2009



171         170         

faaliyeti bugünküne göre çok daha sınırlı 
boyutlardaydı.

Oysa Turgut Özal’ın 1984 yılında yürürlüğe 
koyduğu yeni ithalat rejimi, dış ticaretin 
mümkün olduğunca serbestleştirilmesini 
amaçlıyor ve hemen her malın serbestçe 
alınıp satılmasına izin veriyordu. Bu köklü 
değişiklik, Türkiye’deki otomotiv sektörü 
için yepyeni bir dönem başlatıyordu. 
Bundan böyle her otomobil –devletçe 
tespit edilen fonları ödemek koşuluyla– 
serbestçe ithal edilebilecekti. Bu durum, 
yerli otomobil üreticilerini de yeni rekabet 
koşullarıyla karşı karşıya bırakıyordu.

“İşadamı arabası”ndan “herkesin 
arabası”na doğru
Söz konusu yıllarda Mercedes-Benz, 
lüks ve büyük modelleriyle tüm dünyada 
varlıklı kesime hitap eden bir marka 
konumundaydı. Bu nedenle de Türkiye’de 
oldukça küçük bir pazar payına sahipti. 
Yıllarca Otomarsan (daha sonra Mercedes-
Benz Türk) bünyesinde, otobüs ve kamyon 
gibi dev ölçekli üretim faaliyetlerinin 
yanında gölgede kalan otomobil işi 
ilk kez 1990’lı yılların başında ayrı bir 
departman olarak yapılandırıldı. O 
günlerde Pazarlama Uzmanı olarak göreve 
başlayan Şükrü Bekdikhan’a göre şirketin 
satış bölümlerinin bulunduğu Kartaltepe, 
ihtişamlı Mercedes-Benz imajına pek de 
uymayan bir yerdi. Otomobil ekibi henüz 
yeni oluşturuluyordu. Ürün gamı ise çok 
kısıtlıydı.

1990’ların başında Türkiye’deki toplam 
otomobil pazarının büyüklüğü 150 bin araç 
civarındaydı (bugün 750 bin). Mercedes-
Benz yılda sadece 1.000 otomobil 
satıyordu. Markanın dünyadaki toplam 
satışları ise 450-500 bin arasındaydı. 
Daimler yönetiminin hedefi, bu sayıyı 
öncelikle 1 milyona çıkarmaktı. Bu yükselişi 
sağlamak için belirlenen strateji, Mercedes-
Benz markasının alıcı kitlesini genişletmek 
ve büyük otomobillerin yanında ekonomik 
otomobiller de üretmekti. 1997 yılında 
pazara sunulan A-Serisi, sportif hatlara 
sahip C-Serisi ve bugünkü SUV’ların 
başlangıcı olan M-Serisi gibi modeller, 
Mercedes-Benz’teki değişim rüzgârlarının 
ilk esintileriydi.

1990’lı yıllarda otomobilden sorumlu ekibimizin tamamı 5 kişiden ibaretti. O 
nedenle de unvanımız ne olursa olsun, araba yıkamak dahil her işi yapardık. 

Bugün bakıyorum da 70 kişi olmuşuz. Her birimiz ayrı ayrı kanallarda kendi uzmanlık 
alanlarımızın içine dalmışız. Ama o gün tüm işleri 4-5 kişiyle yapmak zorundaydık. O 
yüzden de, “Bu benim işim değil, bunu yapmam!” diye bir şey yoktu literatürümüzde. 
Bir yandan satış danışmanlığı hizmeti de veriyorduk bayilerimize, bir yandan 
fuarlarla da ilgileniyorduk. Ayrıca Almanya’ya kodlarla sipariş geçiyorduk.

Bu sipariş kodu meselesi çok önemliydi. Her kodun otomobilde bir karşılığı vardı. 
Mesela, 423 otomatik vites, 580 klima, 581 otomatik klima gibi. Bu kodları bilmeniz 
lazım ki Almanya’ya doğru siparişi verebilesiniz. Zannediyorum 1995 yılıydı. Nasıl 
olduysa olmuş, 6 tane aracın klima kodu işlenmediği için araçlar klimasız gelmiş. 
Yaz zamanı, hava sıcak. Çok lüks bir araç satıyorsunuz ve içinde kliması yok, olacak 
şey değil. O yaşadığımız heyecanı hiç unutamıyorum; alnımızdan terler boşalıyor. 
Allah‘ım ne yapacağız! Gittik, o dönemki Alman müdürümüz Peter Jelinek’in 
kapısını çaldık. Bekliyoruz ki adam sinirlenecek, bağırıp çağıracak. Durdu, dedi 
ki, “Arkadaşlar tamam, endişelenmeyin. Klimayı sonradan da takabileceğimizi 
düşünüyorum. Maliyeti çok daha yüksek olacaktır ama biz bunu bir şekilde 
hallederiz. Bana sadece bunun bir daha nasıl olmayacağı konusunda kendi aranızda 
bulacağınız çözümü söyleyin.”

Mercedes’in her anlamda size güvenen, sizi destekleyen, hatalarınızı kabul eden ve 
sizinle beraber çözüm geliştirmeye yönelen bu kendinden emin tavrını gördüğünüz 
anda teslim oluyorsunuz ve diyorsunuz ki, “Bu firma başka bir firma, başka bir 
kültür, başka bir anlayış.” Müdürümüzün bize söylediği, herhalde öyle bir durumda 
verilebilecek en iyi yönetim mesajıdır.

ŞÜKRÜ BEKDİKHAN - MERCEDES-BENZ OTOMOBİL GRUBU PAZARLAMA VE SATIŞ DİREKTÖRÜ
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“Mercedes, kaliteyi, liderliği, 
öncülüğü, teknolojiyi ve 
gücü temsil ediyor. Otomotiv 
dediğinizde de Mercedes bu işin 
taçlandığı yer.”  
BAHADIR ÖZBAYIR

O tomarsan 1984 yılında otomobil distribütörlüğünü aldıktan sonra Almanya’ya 
gidip otomobil baktık. O sırada 190 serisi yeni çıkmıştı. Satarız diye sipariş 

verdik, ama 190 modeli bizim halkımız tarafından hiç ilgi görmedi. Herkes büyük 
123 kasaya alışmış olduğu için 190 küçük geldi. Yeni model olmasına rağmen 
bir senede zor sattık. Daha sonra yeni kasa geldi ve satışlarımız arttı. Otomobil o 
senelerde toplam 4-5 bin satardı. Bayi başına en fazla 500 araç düşerdi. Otobüse 
göre rakamlar küçüktü. Asıl kâr otobüsten yapılırdı.

Koluman’ın 30. yılı için Mersin’e davetliydik. Tesadüfen Daimler’in otomobil 
bölümünün başkanıyla oturdum. “1.6 motor üretin. Ben size ilave 10 bin satış 
garanti ediyorum,” dedim. Önceden en ufak motor 1.8 idi. “10 bin yetmez,” dedi. 
“Ben sana daha fazlası için söz veremem ki. Türkiye’nin şartları ve pazarı bu. 
Ama 1.6’ya düştüğünde 10 bin kesin,” dedim. Aradan 5 sene geçtikten sonra 
egzoz gazı sorununu halledebilmek için motorları küçültmek zorunda kaldılar. 
Türkiye’de de şansına adetler fırladı. Adamı bir daha göremedim. Görseydim, “Ben 
sana zamanında söylemiştim!” diyecektim. Pazara daha güçlü girmek için 5 yıl 
kazandırırdı. Ondan sonra bayiler en çok otomobilden kâr etmeye başladılar. Şu an 
otomobil satışları 30 bin adede geldi.

MUSTAFA DİNÇER - MERCEDES-BENZ TÜRK ESKİ PAZARLAMA VE PLANLAMA MÜDÜRÜ

Özel bir mekân: Kartaltepe
Mercedes-Benz Türk’ün 50 yıllık 
tarihinde anılarla yüklü 
mekânlardan biri de pazarlama 
birimlerinin konuşlandığı 
Kartaltepe’ydi. Eski bir kampingten 
dönüştürülen tesis birçok açıdan  
yetersiz olsa da, birçok önemli 
hamle o dönemde gerçekleştirdi. 
Köşe taşı niteliğindeki bazı 
araçların lansmanı da burada 
gerçekleştirildi.
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Bir köşe taşı: 1.6 motor
2009 yılı öncesinde, A-Serisi hariç, 
Mercedes-Benz’in tüm serilerindeki 
en küçük motor 1.8 idi. Motor hacmi 
alternatiflerinin kısıtlı olması rakip markalar 
karşısında bir fiyat dezavantajı yaratıyordu. 
Mercedes-Benz Türk yönetiminin ısrarla 1.6 
motorlu araç talep etmesine karşın uzun 
yıllar Almanya’nın büyük motor tercihinde 
bir değişiklik olmadı. Ancak Avrupa’daki 
emisyona ilişkin mevzuat değişiklikleri 
kapsamında motor üreticilerinin hemen 
hepsi daha düşük hacimli motorlara 
yönelince, Türkiye’nin arzusu bir bakıma 
kendiliğinden gerçekleşti. 

Mercedes-Benz’in 1.6 motor üretmeye başladığı sıralarda, 2009 yılında, 
Türkiye’de otomobilde bir vergi indirimi oldu. Biz o zaman C-Serisi‘nin 1.6 

motorunu ilk defa getirmeye hazırlanıyorduk. 2.000-2.500 adet civarında bir satış 
tahminimiz vardı. Vergi indiriminden sonra bir anda hiç beklemediğimiz bir talep 
patlaması oldu. Bu gerçekçi ve uzun soluklu bir talep mi, yoksa gelip geçici bir 
heves mi emin olamadık. Bizim en az 5.000 araç sipariş etmemiz lazım ama bu 
büyük risk. Hep beraber oturup konuyu tartıştığımızda yönetim olarak ikna olduk 
ve dedik ki, “Verelim siparişi!” O güne kadar tarihimizde en yüksek yıllık satışımız 
4.000 adetler mertebesinde. Şimdi, bir kerede ve iki ayda satmak üzere 5.000 
araç istiyoruz. Risk barındırıyor mu, barındırıyor; yapalım mı, yapalım! Araçları 
getirdik ve tam planladığımız gibi iki ay içinde hepsini sattık. O seneki toplam satış 
rakamımız 9.600’e ulaştı. Bu bizim için bir kırılma noktası oldu. O tarihten sonra 
satış adetlerimiz her yıl artarak devam etti.

ŞÜKRÜ BEKDİKHAN - MERCEDES-BENZ OTOMOBİL GRUBU PAZARLAMA VE SATIŞ DİREKTÖRÜ

Mercedes-Benz otomobillerin Türkiye’deki 
tarihini değiştiren köşe taşı niteliğindeki bu 
gelişme, o güne kadar 4-5 bin aralığındaki 
satışların 10 yıldan kısa bir sürede 30 
binlere ulaşmasında önemli bir rol oynadı. 
Bunun yanı sıra Mercedes-Benz’in modeller 
anlamında kendini çok başarılı bir şekilde 
yenilemesi ve 1992 yılında sadece 3 ana 
ürün grubu varken, günümüzde 11 ana ürün 
grubunda sayısız seçenekler sunabiliyor 
olması, Mercedes-Benz’in Türkiye’deki 
gelişimine fazlasıyla katkı sağladı. 2016 
itibariyle Mercedes-Benz, 32.666 adetlik 
otomobil satış rakamıyla Premium 
Segment’in 1 numaralı markası konumunda.

“Her yıl satış rekorları kırıyoruz, müşterilerimizden 
teşekkür alıyoruz, birçok yarışmada hep ön planda 
oluyoruz, Mercedes’in parlayan yıldızını  ifade 
ediyoruz. Bundan hem keyif alıyoruz, hem de bunu 
acaba nasıl daha ileriye taşıyabiliriz diye her gün 
kafa yoruyoruz.” 

ŞÜKRÜ BEKDİKHAN

Mercedes-Benz Türk, Daimler-Benz’in en küçük modeli smart’ı ilk kez 2003 yılında 
Türkiye’de satışa sundu. 1998 yılında üretimine başlanan 2,69 metre uzunluğundaki 
iki kişilik şehir otomobili smart, yenilikçi ve yaşamdan zevk alan genç bir kitleyi 
hedefliyordu. smart, küçük olmasına karşın üstün güvenliği, keyifli sürüşü ve yakıt 
tasarrufu özellikleriyle de dikkatleri üzerine toplayan bir otomobildi. Yüksek hareket 
kabiliyeti, küçük dönüş çapı, inanılmaz rahatlığı ve akıllı fonksiyonlarının yanı sıra 
her zaman kolaylıkla park yeri bulabilme özelliğiyle de smart, 15 yıla yakın süredir 
Türkiye pazarında başarıyla varlığını sürdürüyor.

Klişeleri yıkan otomobil: smart
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Gelecek
burada
şekillenecek

O tobüs ve kamyonda gerçekleştirdiği 
devrim niteliğindeki atılımlarla ve 
70’i aşkın ülkeye yaptığı ihracatla 

2000’li yıllarda Daimler-Benz’in global 
üretim ağında önemli bir noktaya gelen 
Mercedes-Benz Türk, bu alanlarda edindiği 
teknoloji birikimiyle de dikkat çekiyordu. 
Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu 
Başkanı Jürgen Ziegler, 2007 yılında yaptığı 
bir açıklamada, Mercedes-Benz Türk’ün 

Otomobilin icat edildiği günden bu yana, her zaman 
yeniliğin ve gelişimin öncülüğünü yapmış bir dünya 
devinde, geleceğin teknolojilerinin tasarlanmasında 
aktif rol almak… Geliştirdiği mühendislik çözümlerini 
dünyanın dört bir yanına ihraç etmek... Ve küresel 
sorumluluklarını günden güne artırmak… Bundan 50 
yıl önce, çizimleri Almanya’dan gelmiş bir otobüsü 
tahta tokmaklarla üretmeye çalışan Otomarsan 
kurucuları eğer bugünü görebilmiş olsalardı, acaba 
hangi kelime onların duyduğu gurur ve mutluluğu dile 
getirmeye yeterdi?

artık konusunda teknik bilgi ihracatı 
gerçekleştirebilecek bir uzmanlık merkezi 
haline geldiğini ve AR-GE yatırımlarına daha 
fazla ağırlık verileceğini söylüyordu. 

Mercedes-Benz Türk’te AR-GE’nin temeli 
denilebilecek çalışmalara daha şirketin 
ilk kurulduğu 1967 yılında, 8 kişilik 
bir ekiple başlanmıştı. Bölümün adı 
“Konstrüksiyon”du. Bu bölümün esas işi, 

2009



177         176         

20
09

Montaj Sanayi Talimatı’nın getirdiği yasal 
yükümlülükler doğrultusunda, Almanya’dan 
lisansı alınan araçların yerli imalat oranını 
artırmak, diğer bir deyişle parçaların 
azami derecede Türkiye’de üretilmesini 
sağlamaktı. Bunun yanı sıra araçların 
Türkiye şartlarına ve müşteri beklentilerine 
daha uygun hale getirilmesi için çalışmalar 
da yapılıyor ve çözümler geliştiriliyordu.

Ürünler gelişip müşterilerden gelen 
talep ve istekler de çeşitlendikçe, şirket 
içindeki AR-GE çalışmaları da yıllar içinde 
gelişerek arttı. 2009 yılında “Araştırma, 
Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun”un 
yürürlüğe girmesiyle, şirket içindeki 
çalışmalar bu kanun kapsamında yeniden 
yapılandırıldı. Söz konusu kanun, AR-
GE konusuna yatırım yapan şirketlere 
yönelik bazı teşvik ve şartlar içeriyordu. 
Bu şartları yerine getirmek için yürütülen 
çalışmalar sonucunda Mercedes-Benz Türk, 
2009 yılında “Sertifikalı AR-GE Merkezi” 
statüsünü elde etti. Daimler AG’nin küresel 
AR-GE ağı içerisinde “Yetkinlik Merkezleri” 
oluşturma stratejisi ile de birebir uyumlu 
olan bu adım, şirketin uluslararası rolü 
bakımından yepyeni bir aşamanın kapısını 
aralıyordu. 

50 yılda 50 kat büyümek 
2009 yılında yeni tayin olduğu Brezilya’ya 
gitmeden önce ekonomi yazarı Vahap 
Munyar’a konuk olan Jürgen Ziegler, 
Türkiye’deki 4 yıllık görev süresi içinde 
Mercedes-Benz Türk’ün elde ettiği en 
önemli başarı olarak, Hoşdere Fabrikası 
bünyesindeki AR-GE Merkezi’nin küresel 
bir nitelik kazanmasını gösteriyordu. 
Ziegler’e göre bu gelişme, Türkiye’nin 
Daimler dünyasındaki köklerini daha da 
güçlendirmişti. 

Daimler AG’nin Almanya, ABD, Brezilya, 
Çin, Hindistan ve Japonya gibi ülkelerdeki 
yetkinlik merkezleri ile birlikte aynı AR-GE 
ağının bir parçası olan Mercedes-Benz 
Türk, artık yepyeni sorumluluklarla karşı 
karşıyaydı. Bu, aynı zamanda büyük bir 
fırsattı. Türk mühendisleri, diğer ülkelerdeki 
ekiplerle işbirliği içinde geleceğin 
teknolojilerini eşzamanlı olarak Türkiye’de 
geliştirme imkânı bulacak, böylece bir 
yandan Türkiye’nin yerel potansiyeline 
katkı yaparken aynı zamanda Türkiye’den 
tüm dünyaya mühendislik ihraç etmeye 
başlayacaklardı.

Mercedes-Benz Türk AR-GE Merkezi, bu 
tarihten sonra birçok önemli geliştirme 

projesi ile başarısını kanıtlayarak, 
Daimler içerisindeki etkinliğini de artırdı. 
Bundan 50 yıl önce 8 kişiden ibaret olan 
bir ekibin bugün yaklaşık 400 kişiye 
ulaşması, her şeyden önce sayısal olarak 
50 katı bir büyümeyi ifade ediyor. Ama 
daha da önemlisi, işlerin artık küresel 
ölçekte yürüyor olması… Bugün AR-GE 
Merkezi’ndeki çalışanların yaklaşık yüzde 
60-70’i yurtdışına yönelik projelerde görev 
alıyor. Çin’de ve Hindistan’da üretilen 
araçların konsept çalışmalarının Türkiye’de 
yapılması; yakında Almanya’da piyasaya 
sunulacak dokunmatik ekranlı kamyon 
kontrol ünitesinin sıfırdan geliştirilmesi; 
Brezilya’da üretilecek kamyonların 
süspansiyon sistemlerinin yenilenmesi; 
Almanya’daki kötü yol testlerini simüle 
eden bir programla 3 ay süren 100 bin 
Euro’luk test sürecinin 1 ayda 15 bin Euro 
maliyetle yapılabilir hale gelmesi... Bunlar, 
Mercedes-Benz Türk AR-GE Merkezi’nin 
bugüne kadar başarıyla yaptığı projelerden 
sadece birkaç tanesi. Daha birçoğu da 
yolda…

Teknoloji artık aynı zamanda 
Aksaray’da
Mercedes-Benz Türk bünyesindeki ikinci 
AR-GE Merkezi’nin temeli 12 Mayıs 2017 

B izim yaptığımız her şeyin en iyisi olması lazım. AR-GE Bölümü olarak bizim 
de araçlarımıza en uygun teknolojileri geliştirmemiz gerekiyor. Ürün bittikten 

sonra müşteriye vermeden önce 1,5 sene test ediyoruz. Erzurum’da, İspanya’da, 
Finlandiya’da, her koşulda aracı deniyoruz. Buradaki bütün yöneticilerimizin otobüs 
ve kamyon ehliyeti vardır. Arkadaşlarımızdan kendi yaptıkları ürünü kullanmalarını 
istiyoruz. Süspansiyonun, motorun ya da direksiyonun nasıl olduğunu kendimiz 
de deneyimliyoruz. Kış şartlarında araçların içerisinde uyuyoruz. Dışarısı -30 
derece! Soğuktan, kabinden çıt çıt sesler geliyor. İşte o zaman, “Acaba yaptığım 
ısıtıcı düzgün çalışacak mı?” diye kendi kendinize soruyorsunuz. Müşterinin ne 
düşündüğünü daha iyi anlıyor, hissediyorsunuz.

Satış bölümünün düzenlediği kuru-pilav etkinlikleri var. Çadırlar kuruluyor. Şoförler 
geliyor. Yemekler yeniyor. Orada aracı kullananlarla konuşuyoruz. O kadar ilginç 
şeyler çıkıyor ki! Bizim uzun yol şoförlerimiz kabinlerini ev gibi döşerler. Yerlerde 
gerçek halı vardır. Bizde nasıl eve ayakkabı ile girilmezse, onlar da ayakkabılarını 
çıkarıp terlik giyerler. Biz, o çıkardıkları ayakkabıyı koyabilmeleri için, basamağın 
yanına sızdırmaz bir bölme yaptık. Bu tamamen Türk kullanıcına özgü geliştirilen 
bir şey. Çok basit. Ama müşteriyi mutlu ediyor. Çünkü bu, ona verilen değerin bir 
göstergesi.

MUSTAFA ÜSTERTUNA - MERCEDES-BENZ TÜRK ARGE MERKEZİ YÖNETİCİSİ, KAMYON 

GELİŞTİRME BÖLÜM MÜDÜRÜ

Türkiye’nin de Daimler 
bünyesinde bir mühendislik ve 

AR-GE merkezi olmasından çok 
gurur duyuyoruz. İstanbul’dakine ek 
olarak Aksaray’da da yeni bir AR-GE 
merkezi kuruyoruz. İç Anadolu’dan 
bütün dünyaya mühendislik hizmeti 
ihraç edeceğiz. Bundan daha güzel, 
daha gurur verici bir şey olabilir mi? 
Buradaki mühendislerin hepsi Türk. 
Biz şunu söylüyoruz: Genciz; yüksek 
lisanslı, doktoralı, iyi eğitimli 
arkadaşlarımız var. Almanca ve 
İngilizce biliyor; çalışkan, bir şeyler 
başarmak istiyor. Cuma günü saat 
14.00’ten sonra kaçayım demiyor. 
Gitse bile akşam evinde düşünüyor, 
ne yapsam ne etsem diye. Böyle bir 
hammaddemiz var ve şimdi artık 
mamule dönüştürüyoruz bu 
hammaddeyi. Bunu hem Daimler 
stratejisi olarak, hem de biz Türkiye 
organizasyonu olarak çok 
destekliyoruz. Çok önemli, çünkü 
buradaki teknik bilgi ve uzmanlığı 
geliştirmek aslında hepimizin görevi.

SÜER SÜLÜN - MERCEDES-BENZ TÜRK 

DİREKTÖRLER KURULU BAŞKANI

“Şirkette önceleri Almanya ile 
aynı seviyeye gelmek gibi bir 
motivasyon vardı. Şimdi, 50 yılın 
sonunda, en az onlar kadar iyi 
yapabiliyoruz. Şimdi sıra daha iyi 
yapabileceğimizi göstermekte.”  
MUSTAFA ÜSTERTUNA

günü Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 
atıldı. 8,4 milyon Euro tutarında yatırımla 
kurulacak AR-GE Merkezi, 2018 yılının 
Temmuz ayında hizmete girecek. 215 
kişinin çalışacağı AR-GE Merkezi’nin 
çalışma kapsamı içinde kamyon ve kamyon 
parçalarının testlerden geçirilmesinin yanı 

sıra, Mercedes-Benz kamyonlarının uzun 
yol testi onaylarının tek bir merkezden 
verilmesi de yer alacak. Sadece bu 
önemli kapsamın Aksaray’a verilmesi 
bile, Mercedes-Benz Türk’ün Daimler 
dünyasındaki yerini ve önemini gözler 
önüne seriyor.
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“İstanbul’dakine ek olarak Aksaray’da 
da yeni bir AR-GE merkezi kuruyoruz. 
İç Anadolu’dan bütün dünyaya 
mühendislik hizmeti ihraç edeceğiz. 
Bundan daha güzel, daha gurur verici 
bir şey olabilir mi?” 
SÜER SÜLÜN

Geleceğin araçları nasıl olacak?

Mercedes-Benz Türk AR-GE Merkezi Yöneticisi Mustafa Üstertuna’ya göre 
otomotiv endüstrisinde gelecek üç eksen etrafında oluşacak. Bunlardan bir 

tanesi verimlilik. Geleceğin araçları daha az yakıtla daha fazla yol gidecek. İkinci 
olarak, güvenliği artırıcı sistemler daha önemli hale gelecek. Üçüncü konu ise 
aracın “bağlanabilirliği” (connectivity) olacak. Endüstri 4.0 ile nesneler birbirine 
bağlanırken, araçlar da trafik ve birbirleri ile bağlı hale gelecek. Örneğin araç, yol 
ve trafik ışıklarıyla bağlantılı olacak. Araçlar daha fazla dijitalleşecek. Bir noktadan 
başka bir noktaya giden kamyon, güzergâh üzerinde yokuşların, dağların nerede 
olduğunu bilecek. Yokuşa gelmeden önce vites küçültmemek için aracı hızlandırıp, 
rampanın bittiği yerde tekrar düşürecek. Nerede rampa aşağı gideceğini bildiğinden 
alternatörü ve kompresörü çalıştırıp aküyü ve havayı dolduracak. Böylece aracın 
iniş enerjisini verimliliğe dönüştürecek; fren balatalarını da eskitmeyecek. 
Geleceğin teknolojisi, her alanda olduğu gibi, otomotiv sektöründe de daha fazla 
optimizasyona doğru gidecek.

B iz, kalite olarak Almanya ile aynı seviyeye geldik. İki tane araç üretiyoruz. 
Birisi Aksaray’daki banttan çıkarılıyor. Bir tanesi de Wörth’te üretilen bir araç. 

Getiriliyor ve buraya konuluyor. Sonra kalite kontrolcüler geliyorlar, kontrol ediyorlar 
ve ayıramıyorlar, hangisi Aksaray’dan hangisi Wörth’ten diye. Yani kalitemiz 
aynı. Ama bizim üretimimiz Almanya’dan daha ekonomik. Bunu da görüyorlar. 
Otobüsümüz, yıllar önce kendini ispat etti. Şimdi sıra Aksaray’da. Yeni yatırımla 
üretimimiz iki katına çıktığı gibi AR-GE’yi de buraya getiriyoruz. AR-GE’nin buraya 
gelmesi demek, “Artık ben Türk mühendisine, Türk çalışanına güveniyorum!” 
demek. Almanya’daki mevcut AR-GE Merkezi’nin bir kısmı buraya taşınıyor. Yaklaşık 
215 uzman çalışacak. Ciddi bir sayı. Ben kişisel olarak böyle bir gelişime şahit 
olduğum için gerçekten kendimi çok şanslı ve gururlu hissediyorum. 

VAHİT BAŞLIK - MERCEDES-BENZ TÜRK SÜREÇ VE YATIRIM PLANLAMA VE ZAMAN 

YÖNETİMİ KISIM MÜDÜRÜ
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Sürdürülebilir
bir çevre

Daimler AG’nin uluslararası 
prensiplerinin ilk sırasında, bugünkü 
ve gelecek kuşaklar için çevreyi 

korumak ve yürürlükteki çevre yasalarına 
uygun hareket etmek yer alıyor. Aynı 
ilkenin takipçisi olan Mercedes-Benz Türk 
de, çevreye olan saygı ve duyarlılığını, bu 
konuda attığı somut adımlarla gösteriyor.

Şirketin ilk olarak 1997 yılında kurmaya 
başladığı Çevre Yönetim Sistemi, otobüs 
ve kamyon fabrikalarında sırasıyla 
2000 ve 2004 yıllarında ISO 14001 ile 
sertifikalandırıldı. Doğal kaynakların 
optimum kullanımı ve en yüksek verim 
hedefiyle gerçekleştirilen çalışmaların 

“Sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir üretim” felsefesi 
ile faaliyetlerinin her adımında çevreyi gözeten 
ve her türlü proses ve teknoloji seçimini bu kriter 
doğrultusunda yapan Mercedes-Benz Türk, 2011 
yılında Hoşdere Fabrikası’nda Yeni Atık ve Enerji 
Yönetimi Sistemi’ni faaliyete geçirdi. Şirketin çevre 
duyarlılığını yansıtan sayısız yatırımdan biri olan 
bu sistem, daha sonra Genel Müdürlük ve Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nda da uygulanmaya başladı.

ana başlıklarını enerji yönetimi, atık 
yönetimi, atık su yönetimi, hava kirliliği 
yönetimi, kimyasal madde yönetimi ve 
karbon ayak izinin azaltılması gibi konular 
oluşturuyordu.

Üretim tesislerinde tüketilen enerjinin en 
aza indirilmesi amacıyla bugüne kadar 
Enerji Tasarrufu Projesi kapsamında birçok 
optimizasyon çalışması gerçekleştirildi. 
Hoşdere Fabrikası’nda enerji verimliliğinin 
ana unsurunu Trijenerasyon Ünitesi 
oluşturuyor. Tesis, tek bir enerji kaynağı ile 
elektrik, ısıtma ve soğutma suyu üreterek 
fabrikanın elektrik ihtiyacının tamamını, 
kış aylarında ısı ihtiyacının yüzde 40’ını ve 

2011
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Hoşdere Fabrikası’nın yapılışında verimlilik kadar maliyeti ve işletme giderlerini hep 
optimum seviyede tutmaya yönelik çözümler geliştirdik. Örneğin jeneratör yerine 

2000’li yılların başında kojenerasyon ünitesi kurmaya yöneldik. Bunu planlarken de, 
“Öyle bir tesis kurmalıyız ki hiç kimseyi rahatsız etmemeli,” diye düşündük. Çeşitli 
örnekleri inceledik. Baktık, hep fabrikaların arkalarına, ücra köşelere koymuşlar. 
Çirkin bir tesis! Üstelik 110-120 desibel gürültü yapıyor! “Peki, bizim kuracağımız 
tesis nasıl olmalı?” diye düşündük. Öncelikle görüntüsü güzel olacak. Ayrıca 
gürültüsüz olacak. Sorunu biliyoruz ama nasıl çözeceğimizi bilmiyoruz. Araştırdık, 
Sadık Hoca’yı bulduk. Üniversitede öğretim üyesi. Onun katkılarıyla kapılar kapalıyken 
ses düzeyini 65 desibele düşürdük. Tesisimiz bu açıdan türünün dünyadaki tek örneği. 
Atık ısıyı değerlendirirken tabii ciddi bir enerji tasarrufu da sağlamış oluyorsunuz. 
“Kojenerasyon” diyoruz ama aslında bir “trijenerasyon” ünitesi söz konusu. Çünkü 
atık ısıdan kışın hem ısıtmada hem proseste, yazın ise soğutmada yararlanıyoruz. 
Hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz. Böylece yaptığımız tesis 3 yılda kendini amorti etti.

NUSRET KANAT - MERCEDES-BENZ TÜRK TEKNİK HİZMETLER VE PLANLAMA BÖLÜM MÜDÜRÜ

Hoşdere’ye gelince ilk işimiz bir kuyu açmak oldu. Ondan sonra sınırlarımızı 
çevirdik. Biz geldiğimizde hiç ağaç yoktu. Yapılar bittiğinde ağaçlarımız 

olsun istedik. Spor salonun önüyle montaj arasındaki kısım üretim tesisi olarak 
planlanmayan bir bölge olduğu için ilk olarak bu alanı ağaçlandırdık. Biraz sık diktik, 
çünkü tesis bittiğinde ağaçları transfer edecektik. Ama tesis bittiğinde ağaçlar çok 
güzel olmuştu. Transferde ağaç kaybı olacağı için taşımaktan vazgeçtik. Böylece 
orada küçük ama çok yoğun bir ormanımız oldu. Hatta bu alanda bir dizi hayvan 
barınmaya başladı ve burada küçük ölçekli bir yabani hayat oluştu, tavşanlar gibi. 
Kısmen arıtmadan geri kazandığımız suyla suluyoruz. Burada tüm atık suyumuzu 
geri kazanırız. Çim ve bahçe sulamasını bu son derece yüksek vasıflı arıtma suyuyla 
yaparız. 

KÂMURAN EFE - MERCEDES-BENZ TÜRK HOŞDERE TEKNİK HİZMETLER MEKANİK GRUP ŞEFİ
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yaz aylarında soğutma ihtiyacının tamamını 
karşılayabiliyor.

Atık yönetimi, her türlü atığın kaynağında 
ayrıştırılarak özel konteynerler ile 
toplanmasını, preslenerek hacmen 
küçültülmesini ve bertaraf/geri kazanım 
tesislerine iletilmesini içeriyor. Tehlikeli 
atıklar ise doğal ortama karışma 
riski ortadan kaldırılacak şekilde özel 
yöntemlerle toplanıyor. Her iki fabrikada da 
bulunan arıtma tesisleri, atık suların Avrupa 
Birliği normlarında verilen sınır değerlerini 
karşılayacak şekilde arıtılmasını sağlıyor. 

Üretim tesislerinde yanma, yapıştırma 
ve boya proseslerinden kaynaklanan 

20
11

emisyonlar sürekli kontrol altında tutuluyor. 
Boya fırınlarından kaynaklanan uçucu 
organik bileşenler ise yakma fırınlarında 
yüksek ısıda nihai ürünlere ayrıştırılıyor. 
Tesislerdeki tüm atık değerleri, yasal 
olarak belirlenmiş periyotlarla akredite 
laboratuvarlar tarafından kontrol ediliyor. 
Kimyasal maddeler ise, fabrikaya girişinden 
itibaren tüm kullanım süreçlerinin kayıt 
altına alındığı Kimyasal Yönetimi Yazılımı ile 
takip ediliyor.

Mercedes-Benz Türk, çalışanlarını da 
doğal kaynakları koruyan, geri dönüşümü 
mümkün kılan ve çevre kirliliğini en 
aza indiren tüm faaliyetlere aktif olarak 
katılmaya teşvik ediyor.
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MobileKids
ile Çocuklar 

Trafikte
Her gün, dünya genelinde on milyarın üzerinde insan 
trafiğe çıkıyor. Bu muazzam rakamın önemli bir 
kısmını da çocuklar oluşturuyor. Otomobilin mucidi ve 
araç güvenliği alanında öncü bir kuruluş olan Daimler 
AG, 2001 yılında çocukları trafikte güvenli bir biçimde 
hareket etme konusunda bilinçlendirmek amacıyla 
MobileKids projesini başlattı. Proje, Mercedes-Benz 
Türk ve TEGV işbirliğiyle 2013 yılında Türkiye’ye de 
taşındı. 

D ünyanın ilk ve en büyük yol 
güvenliği girişimi olan MobileKids 
projesinin temelinde, trafiğin en 

savunmasız katılımcıları olan 6 ile 10 yaş 
arasındaki çocuklara doğru ve dikkatli 
davranmalarını sağlayacak alışkanlıkları 
kazandırma düşüncesi yatıyor. Program, 
bazen yaya, bazen yolcu, bazen de bisiklet 
sürücüsü olarak trafiğin içinde hareket 
eden çocukları, karşılarına çıkabilecek 
olası tehlikelere karşı uyarmayı ve onları 
bu tehlikelere karşı almaları gereken 
önlemler konusunda bilinçlendirmeyi 
hedefliyor. 

Küresel bir girişim olan MobileKids, 
Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Asya ve 
Amerika’da toplam 11 ülkede uygulanıyor. 

Verilen bilgileri çocukların doğru ve kalıcı 
bir şekilde algılamasını sağlamak amacıyla 
eğlenceli bir tarzda hazırlanan eğitimlerde, 
farklı yaşlara uygun eğitim materyalleri ve 
yöntemleri kullanılıyor. Çocuklar, eğitimin 
bir parçasını oluşturan interaktif oyunlar 
yoluyla trafik konusundaki yetkinliklerini 
artırma şansına sahip oluyor.

Projenin sadece büyük kentlerle sınırlı 
tutulmayıp, Türkiye’nin farklı bölgelerine 
taşınabilmesi için TEGV’in gezici öğrenim 
birimleri olan “Ateşböcekleri”nden 
yararlanılıyor. Eğitim gönüllüleri, MobileKids 
eğitimleri için özel tasarlanmış “Trafik 
Ateşböceği” adlı TIR ile şehir şehir, 
kasaba kasaba, köy köy dolaşarak 
gittikleri yerlerde çocuklara 6 saatlik 

trafik eğitimleri veriyor. Projenin 2017 yılı 
sonunda tamamlanacak ilk 5 yılı içinde 
Türkiye’nin 7 bölgesinde toplamda yaklaşık 
20.000 öğrenciye trafik eğitimi verilmesi 
hedefleniyor.

MobileKids’in web sitesi tr.mobilekids.net
projenin bir başka önemli bacağını 
oluşturuyor. Web sitesi üzerinden Trafik 
Ateşböceği’nde verilen trafik eğitiminin 
aynısı online olarak alınabiliyor. MobileKids 
web sitesi, içerdiği trafik konulu oyunlarla 
çocuklara eğlenerek öğrenme fırsatı 
sunarken, ailelere de trafik eğitimi 
konusunda yararlı bilgiler veriyor. Projeyle 
ilgili her türlü gelişme projenin sosyal 
medya kanallarından #CocuklarTrafikte 
sloganıyla anı anına paylaşılıyor.

www.facebook.com/
MobileKidsTurkiye

www.instagram.com/
mobilekidstr

www.twitter.com/
mobilekidstr
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Mercedes-Benz
Fashion Week

Istanbul
Mercedes-Benz’in adını verdiği moda haftaları, tüm dünyada en 
önemli moda organizasyonları arasında yer alıyor. Mercedes-Benz, 
sponsorluğunu üstlendiği moda organizasyonları arasına 2013 
yılında İstanbul’u da ekledi. Bu destekle dünya çapında takip edilen 
bir etkinliğe dönüşen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, her yıl 
moda camiasının en önemli yerli ve yabancı isimlerini İstanbul’da 
bir araya getiriyor.

B ir zamanlar Pierre Cardin, Christian 
Dior ve Carven gibi ünlü modacıların 
gelip küçük defilelerle kreasyonlarını 

sergilediği İstanbul, 1980’li yıllarda “moda 
haftası” ve “moda fuarı” kavramlarıyla 
tanıştı. O dönemde daha çok giyim firmaları 
ya da meslek kuruluşları tarafından 
gerçekleştirilen bu organizasyonlar, 
sınırlı kapsamlarına rağmen kentin sosyal 
hayatında giderek daha önemli bir yer 
tutmaya başladı.

2009 yılından itibaren İstanbul Hazır 
Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
öncülüğünde düzenlenmeye başlayan 
“İstanbul Moda Haftası” ise, uluslararası 
niteliği daha öne çıkan bir organizasyondu. 
Yurtdışından ünlü modacıların, meşhur 
konukların ve uluslararası basının davet 
edildiği bu girişim, İstanbul’u Londra, 
Milano, Paris ve New York gibi bir moda 

başkenti yapmayı amaçlıyordu. İstanbul 
2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri 
içerisinde de yer alan İstanbul Moda Haftası 
ile “Türk moda endüstrisinin yıldızının 
parlatılması” hedefleniyordu. 

Sonraki yıllarda, uluslararası moda 
haftalarının yaratıcısı ve uygulayıcısı olan 
IMG Fashion’ın devreye girmesi, ama daha 
önemlisi dünyanın birçok önemli kentinde 
moda etkinliklerine destek veren Mercedes-
Benz’in isim sponsorluğunu almasıyla 
“Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul” 
büyük oranda bu amacına ulaştı. Moda 
dünyasında heyecanla beklenen, katılımı 
yıldan yıla artan ve tam olarak uluslararası 
karakter kazanan bir etkinliğe dönüştü.

Şükrü Bekdikhan’a göre bu önemli moda 
etkinliğine Mercedes-Benz Türk olarak 
verilen desteğin öncelikli hedefi, İstanbul’un 

moda ve tasarım anlamında sahip olduğu 
enerjiyi bir moda kültürüne dönüştürmek 
ve Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’u 
global ölçekte güçlü ve prestijli bir 
organizasyon haline getirmekti. Mercedes-
Benz Türk, bu amaçla organizasyonu daha 
görünür kılacak ve katılımcılar için cazip 
hale getirecek etkinliklere de imza atıyordu. 
Etkinlik alanında konumlandırılan Mercedes-
Benz Lounge’ta seçkin davetliler özel bir 
şekilde ağırlanırken, yılın konseptine uygun 
olarak seçilen Mercedes-Benz otomobiller 
hem sergileniyor hem de İstanbul 
caddelerinde özel davetlilerin hafta boyunca 
etkinlik alanına ulaşımını sağlıyordu.

Zarafet, stil, yenilik ve mükemmelliğin 
sembolü Mercedes-Benz, moda dünyası ile 
ortak değerlerini Mercedes-Benz Fashion 
Week Istanbul aracılığıyla tüm moda 
camiasıyla paylaşmayı bugün de sürdürüyor.

2013
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Küresel
IT Hizmetleri

Merkezi
Mercedes-Benz Türk, İstanbul’daki IT Hizmetleri 
Merkezi’nin 2013 yılında hizmete girmesiyle, 
Daimler için bir “üretim üssü” olmanın yanı sıra 
küresel çapta bir “bilgi teknolojileri üssü” olma 
özelliğini de kazandı. Daimler’in Almanya’dan 
sonra bilgi teknolojileri alanındaki ilk ve en 
büyük global yatırımı olan IT Hizmetleri Merkezi, 
grubun küresel IT ağını geliştirme çalışmalarında 
öncü bir rol üstlendi.

7Kasım 2013 günü İstanbul’da 
düzenlenen bir basın toplantısı, 
Mercedes-Benz Türk’ün önünde açılan 

yeni bir ufkun haberini veriyordu. Daimler 
AG Bilgi Teknolojileri Başkanı Dr. Michael 
Gorriz, toplantıda, Daimler’in teknolojik 
büyümede Almanya’dan sonra ilk olarak 
Türkiye’yi merkez üssü olarak belirlediğini 
duyuruyordu. İstanbul’da kurulan yeni 
Küresel IT Hizmetleri Merkezi’nin, Daimler’in 
küresel IT ağı içerisinde SAP lojistik 
sistemleri geliştirecek ilk ve tek merkez 
olacağını açıklayan Gorriz, “Bu sayede çok 
daha güçlü ve global bir IT yapısına sahip 
olacağız,” diyordu.

Sözü edilen Küresel IT Hizmetleri Merkezi, 
Mercedes-Benz Türk’e önemli sorumluluklar 
yüklüyordu. İstanbul’daki merkez, 
bundan böyle Daimler’in tüm dünyada 
siparişten üretime, satıştan satış sonrası 
hizmetlere yaygın olarak kullandığı SAP 
sistemlerinin Türkiye, Avrupa, Orta Doğu 
ve Afrika bölgelerindeki uygulayıcısı rolünü 
üstlenecekti. Küresel IT Hizmetleri Merkezi, 
aynı zamanda Daimler bünyesindeki 
SAP uygulama, geliştirme ve tedariğin 
yeniden yapılandırılmasında ve hizmet 
sunma süreçlerinin optimizasyonunda 
aktif rol alacaktı. SAP uygulamasının 
son tasarımından uygulama ve destek 
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aşamalarına kadar tüm hizmetler IT 
Hizmetleri Merkezi bünyesinde yer alacaktı. 

Üretken, yeniliklere açık ve güvenilir…
Almanya’dan sonra bilgi teknolojileri 
alanındaki ilk ve en büyük global yatırım 
olan IT Hizmetleri Merkezi, hiç kuşkusuz 
Daimler’in Türkiye’ye duyduğu güvenin açık 
bir göstergesiydi. Dönemin Daimler AG Bilgi 
Teknolojileri Başkanı Dr. Michael Gorriz, bu 
güveni, “İstanbul’da kurulan IT Hizmetleri 
Merkezi, SAP uygulamaları açısından Daimler 
dünyasındaki en önemli merkezlerden biri 
ve gelişmeye devam ediyor. Biz, Mercedes-
Benz Türk bünyesindeki bilgi birikimine 
güveniyoruz,” sözleriyle dile getiriyordu.

Dr. Gorriz, bu proje için Türkiye’nin 
seçilme nedenlerini de şöyle açıklıyordu: 

“Mercedes-Benz Türk’ün köklü ve güçlü 
geçmişi, İstanbul’un önemli pazarlara 
erişimi olan bir mega şehir olması, 
Türkiye’nin kalifiye ve uzman yetenek 
havuzu, bu önemli kararın verilmesinde 
göz önünde bulundurulan nedenlerdi. 
Türkiye, sunduğu nitelikli, yetenekli, 
özverili ve motive çalışanları ile dünyanın 
en iyi işgücüne sahip pazarlarından 
biri. Çok dilli, çok kültürlü, mükemmel 
IT bilgisine sahip, üretken ve anında 
yeniliklere açık işgücü, yine Türkiye’nin 
avantajları arasında.”

Dinamik, enerjik ve yaratıcı…
İstanbul’da 2.800 metrekare alan üzerine 
kurulan IT Hizmetleri Merkezi’nin yeni 
binası 8 Nisan 2015 günü hizmete 
açıldı. Açıldığı tarih itibariyle 145 IT 

S ırf teknik olarak değil, şirketin IT konusunda üs olması da önemli. Rollout 
projeleri yoluyla IT uzmanlarımızın Türkiye’den 40-50 ülkeye gidip hizmet 

verebilmesi son derece önemli. Geliştirme faaliyetlerinde Türkiye’nin bazı paketleri 
Almanya’dan devralarak geliştirme yapabilmesi, dolayısıyla bir yetkinlik merkezi 
haline gelmesi... Türkiye’den çok sayıda yönetici ve çalışanın yurtdışına yönetici 
veya uzman olarak gidebilmeleri... Bunların hepsi birer kırılma noktası. 

SALİH ERTÖR - MERCEDES-BENZ TÜRK EMEKLİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ

uzmanının görev yaptığı merkezde, artan 
sorumluluklar ve yeni projelerle birlikte 
çalışan sayısının zamanla iki katına çıkması 
öngörülüyordu.

Böylesine özel bir görev üstlenen 
merkezin, mimari açıdan da özel 
olmasına önem atfedilmişti. IT Hizmetleri 
Merkezi, çalışanların motivasyonunu 
artıracak, sosyalleşmelerine imkân 
tanıyacak, dinamik ve enerji veren bir 
anlayışla tasarlanmıştı. Ekibin dinamik 
çalışma tarzıyla bütünleşen ve canlı renk 
kullanımlarıyla ferahlatılan iç mekân, 
çalışanlara masaları dışında da çalışma 
alanları sunan, küçük toplantılarını kahve 
eşliğinde ve daha samimi ortamlarda 
yapabilmelerini sağlayan modern ve 
dinamik kurgusuyla dikkat çekiyordu.

Küresel IT Hizmetleri Merkezi’nin kurulmasına 2013 yılında başlandı. Ben 2015’te 
bu birimin başına atandım. Buranın işleyişi Mercedes-Benz Türk bünyesindeki 

IT departmanının işleyişinden oldukça farklı. Burada iki iş yapılıyor temel olarak. Bir 
tanesi, Daimler’de oldukça yaygın kullanılan SAP ile geliştirilmiş üretim ve lojistik 
sistemlerinin desteğini vermek ve sistemlerin geliştirilmesi için projeler yapmak. 
Örneğin Almanya’daki veya İspanya’daki fabrikada kullanılan bir yazılımda bir hata 
oluştu. Çağrı merkezini arıyorsunuz. Çağrı merkezi burada. Çağrı merkezindeki 
arkadaşlar sorunu çözüyor, çözemezse bir üst seviyeye aktarıyor. Bir üst seviye 
de burada. Kısaca, Daimler bünyesindeki birçok üretim ve lojistik sistemlerinin 
desteğini Türkiye olarak biz veriyoruz. SAP dediğimiz çok kapsamlı bir yazılım ve biz 
bunun özellikle Daimler uygulamaları için kullanılan üretim ve lojistik modüllerinde 
uzmanlaştık.

İkinci konumuz ise “rollout”, yani yaygınlaştırma hizmeti vermek. Örneğin, Daimler 
bir yazılım üretiyor ve diyor ki, “Bunu bir yıl içinde İtalya, İspanya, Fransa ve 
İngiltere’deki lokasyonlarda kullandırmaya başlayacağız.” Dolayısıyla o lokasyonların 
ziyaret edilmesi lazım, o yazılımın anlatılması lazım, bazı teknik uyarlamaların 
yapılması lazım. 

Bahsettiğim her iki hizmeti de küresel anlamda burada biz veriyoruz. Temel 
amaçlarımız, Daimler süreç bilgisinin Daimler içinde kalması ve kaliteli işleri daha 
düşük maliyetle gerçekleştirmek, yani tasarruf. Çünkü Almanya’da bu işleri yapacak 
kaynak çok pahalı. Oysa Türkiye’de oldukça geniş bir istihdam yaratabiliyoruz. Şu 
anda bu merkezde 260 kişi çalışıyor. Bunlar üniversitelerin en iyi bölümlerinden 
mezun, iki yabancı dil bilen, çok yüksek kalifikasyona sahip arkadaşlar. Daimler, 
“Türkiye’de böyle bir kaynak varken, aynı kaliteyi alabileceksem, neden başka bir 
lokasyonda yaptırayım?” diye düşünüyor. Bu nedenle şu anda biz Avrupa genelinde 
olmak üzere dünyada 35 ülkeye iş yapıyoruz. Örneğin, geçen sene başlayan ve 
devam eden bir projemiz kapsamında dünyanın dört bir köşesinde 6 bin lokasyonu 
ziyaret edeceğiz. Bu konularda kendimizi ispatladık, iyi işler yapabildiğimizi gösterdik.

ÖZLEM VİDİN ENGİNDENİZ - DAIMLER KÜRESEL IT HİZMETLERİ MERKEZİ BÖLÜM MÜDÜRÜ

“Mercedes kültüründe kimse 
kimseye mesaiye kal demez; 
iş varsa zaten herkes kalır. Bu 
tamamen kişinin kendisine 
bağlı, kendi öz disipliniyle, öz 
saygısıyla ilgili bir durumdur. 
Geçen sene bizim için kritik bir 
yıldı. Hemen her hafta birkaç 
gece 10-11’lere kadar kaldık. 
Bir akşam, saat 10.30, bir 
baktım eşimle oğlum burada. 
Pasta da almışlar, beni görmeye 
gelmişler.”  
ÖZLEM VİDİN ENGİNDENİZ
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Özgün ve renkli bir çalışma 
ortamı
IT Hizmetleri Merkezi, çalışanların 
esneklik içinde hareket 
edebilecekleri dinamik bir tarzda 
tasarlandı.
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EML’miz

Geleceğin Yıldızı 

Kurulduğu günden itibaren “Her işin başı eğitim” 
prensibini benimseyen ve meslek eğitimine özel bir 
önem atfeden Mercedes-Benz Türk, 2014 yılında 
başlayan sosyal sorumluluk projesi “EML’miz 
Geleceğin Yıldızı” kapsamında, 31 farklı Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesinin motor bölümlerinin 
geliştirilmesine destek verme kararı aldı.

Mercedes-Benz Türk, geçmişinde 
eğitimi destekleyen pek çok 
uzun soluklu projeye imza attı. 

Hepsindeki amaç aynıydı: toplumun ve 
ülkemizin gelişmesi için en temel ihtiyaç 
olan eğitim yoluyla, Türkiye’nin çağdaş 
geleceğine katkıda bulunmak.

Ülkenin yetişmiş işgücüne olan ihtiyacını 
yakından bilen Mercedes-Benz Türk, eğitim 
odaklı sosyal sorumluluk faaliyetlerinde, 
istihdama ve sanayiye katkıları nedeniyle 
çoğunlukla mesleki eğitime öncelik verdi. 
Bu projelerden bir yenisi olan “EML’miz 
Geleceğin Yıldızı” da, endüstriyel teknik 
eğitim veren okul ve kurumların motor 
bölümlerinin geliştirilmesini amaçlıyor. Bu 
kapsamda seçilen okullardaki Mercedes-

Benz Laboratuvarları teknolojik eğitim için 
özel ekipmanlarla donatılıyor ve her okula 
uygulamalı eğitim amacıyla birer adet 
kamyon bağışlanıyor. 

Mercedes-Benz Türk’ün yetkili bayileri 
ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 
gerçekleştirdiği proje kapsamında 2016 
yılı sonu itibariyle 25 okulun laboratuvarı 
yenilendi. Ayrıca teknik ve mesleki 
eğitim alan öğrencilerin, sanayinin 
beklentilerine cevap verecek nitelik ve 
donanıma kavuşturulması için eğitimlerin 
düzenlenmesine de katkı sağlandı. Okul 
yöneticileri ve öğretmenleri de, Mercedes-
Benz Türk’ün yüksek teknoloji ile üretilen 
modelleri, girişimcilik ruhu ve kalite 
sistemleri konusunda bilgilendirildi.

Mercedes-Benz Laboratuvarlarında eğitim 
alan öğrencilerin bayilerde istihdam 
edilebilmeleri amacıyla, tüm öğrencilerin 
bilgilerinin tek platformda toplandığı bir 
özgeçmiş bankası oluşturuldu. Sisteme 
bilgilerini yükleyen öğrenciler, bu platform 
sayesinde Mercedes-Benz Türk yetkili 
bayi ve servislerinde çalışmak üzere iş 
başvurusu yapabiliyorlar.

“EML’miz Geleceğin Yıldızı” projesinin 
başlatıldığı 2014 yılından 2016 yılı sonuna 
kadar Mercedes-Benz Laboratuvarlarında 
toplam 882 öğrenci eğitim aldı. Bunlardan 
308’i Mercedes-Benz Türk bayilerinde 
staj yaparken, mezun olan 25 öğrenci ise 
Mercedes-Benz Türk bayilerinde çalışmaya 
başladı.

2014
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Bu madalya
hepimizin

Mercedes-Benz Türk, 2015 yılında bir kez daha 
kendi rekorlarını kırarak 63.055 adetle tarihinin en 
yüksek satış hacmini gerçekleştirdi. Pazarın zorlayıcı 
şartlarına ve çetin rekabete rağmen büyük bir ailenin 
emeğinin, inancının ve tutkusunun bir sonucu olan 
bu başarıda, hiç kuşkusuz Mercedes-Benz Türk’ün 
vefakâr ve aynı kültürün bir parçası olan bayilerinin 
de önemli payı vardı.

Mercedes-Benz Türk, 1967 yılında 
Otomarsan adıyla  kurulduğunda, 
şirketin aynı zamanda ortağı 

olan iki ana bayisi vardı. Üretilen her 
otobüs, tek ve çift numaralara göre Has 
Otomotiv ve Mengerler Ticaret’e veriliyor, 
onlar da otobüsleri Türkiye’nin coğrafi ve 
ekonomik özellikleri gözetilerek seçilmiş 
20 şehrindeki bölgesel bayiler üzerinden 
pazara sunuyorlardı. Şehirler, iki ana bayi 
arasında yarı yarıya paylaşılmıştı. Bölge 
bayiliklerinin çoğu, yerel işadamlarının 
ortaklığıyla kurulmuştu. Yollardaki 
otobüsler çoğalmaya başlayıp satış 
örgütlemesinin yanı sıra servis teşkilatının 

da kurulması gerekince, aynı mantık 
gözetilerek servis ağı da Otomarsan’ın iki 
yerli ortağının sorumluluğuna verilmişti.

1984 yılında Otomarsan’ın, Daimler-Benz’in 
Türkiye’deki tek genel temsilcisi haline 
gelmesi ve ardından 1986’da Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nın devreye girmesi ürün 
portföyünü değiştirdiğinden, bayi ve servis 
teşkilatında yeni düzenlemeler yapılması 
gerekmişti. Yine aynı dönemde şirkete yeni 
ortaklar da katılmıştı. Ürün portföyüne bağlı 
olarak yurt içi pazarlama faaliyetleri artmış, 
bayi ve servis teşkilatı ülkenin her köşesine 
ulaşacak şekilde genişletilmişti. 

2016
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Bu büyümenin sonuçlarından biri de, yedek 
parça tarafında operasyonların katlanarak 
büyümesiydi. Bu nedenle, Ağustos 1986’da 
İstanbul Beylikdüzü’ndeki Yedek Parça 
Merkez Deposu hizmete girdi. Bayilerin 
de aynı paralelde “yedek parçayı istenen 
yerde sağlama ve devamlı bulundurma” 
yükümlülüğü arttı. Etkin stok yönetimi 
sayesinde, şirketin 6.000 çeşidi aşan yedek 
parça stoku, ihtiyaç duyulan her noktada 
anında sahiplerine ulaştırılıyordu.

Şirket büyüyor, yapı değişiyor
Şirketle ilgili önemli gelişmelerden biri 
de, Otomarsan’ın iki kurucu ortağından 
Has Otomotiv’in 1989 yılında, Mengerler 
Ticaret’in de 1999 yılında hisselerini 
devrederek ortaklıktan çıkmasıydı.

1997 yılında bayi teşkilatının yeniden 
yapılandırılması için bir çalışma başlatıldı. 
İlk yıllarda oluşturulan bölge yapısı ve 
sorumluluk alanları yeniden belirlendi. 

Bayilerle ana şirket arasındaki ilişkiler çok 
verimli ve köklü olduğundan, bayi sayısı 
fazla artırılmayarak –sonraki yıllarda gelen 
ilavelerle birlikte– 32’de tutuldu. Otobüs 
pazarı ise yıldan yıla çok az büyüdüğünden, 
bayilik sayısı 22’de sabit bırakıldı. 1996 
yılında hafif ticari araçların ithal edilmeye 
başlanmasıyla ürün portföyü daha da 
büyüdü.

2000’li yılların ilk yarısında bayi ve servis 
teşkilatıyla ilgili en öncelikli konu, tüm 
bayilerin hem kurumsal kimlik, hem tesis, 
hem de hizmet kalitesi bakımından aynı 
standartlara getirilmesiydi. 2005 yılı 
itibariyle, bayi tarafında bu amaca yönelik 
olarak son 5 yıl içinde 60 milyon Euro’nun 
üzerinde yatırım yapılmış, bu yatırımla 
birlikte satış sonrası hizmet cirolarında çok 
ciddi artışlar sağlanmıştı. 

Mercedes-Benz Türk her zaman iyi yönetildi. Almanya’nın tayin ettiği CEO’lar 
çok iyi işler yaptılar. Türkiye’de ise Otomarsan’dan başlayarak kadrolar hep 

genişleyerek, daha kalifiye, daha güçlü isimler getirerek çok başarılı oldu. Bayilerin 
katkısını da unutmamak lazım. O günden bugüne hâlâ Mercedes-Benz Türk, bayilik 
konularıyla ilgili olarak 11 grupla konuşuyor. Bu kadar büyük bir pazar için, yılda 
50 binden fazla araç satışı için 11 grupla oturup politika yapabilmek çok önemli. 
Normalde emsallerine baktığınızda çok daha geniş bayilik teşkilatları görürsünüz. 
Bizde ise 32 bayi ve arkasında 11 grup var. Bu kompakt yapı sayesinde bir karar 
aldığımız zaman hep birlikte yürüyebiliyoruz. Bayiler arasında iyi bir diyalog var. Yeri 
gelince kıyasıya rekabet ediyoruz, ama diğer tarafta aynı masanın etrafında oturup 
ortak problemlerimizi de konuşabiliyoruz. Hepsi de markaya inanan, yıllarını bu işe 
vermiş insanlar. Bu da başarıyı getiren en önemli unsurlardan biridir.

KAAN SALTIK - KOLUMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Benzersiz bir bayi yönetim sistemi
Bayilerin aynı standartlara 
kavuşturulmasına yönelik çalışmaların 
önemli bir parçasını da, tüm yetkili bayilerin 
ortak bir bayi yönetim sistemi üzerinde 
birleştirilmesi oluşturuyordu. Bayi ve 
servislerde yapılan her işleme ait verilerin 
anlık olarak tek bir merkezde toplanması 
ve raporlanmasını içeren bu projeye 2002 
yılında başlandı. Yapılan ön araştırmada 
mevcut bayi yönetim sistemlerinin 
hiçbirinin böyle bir amaca uygun olmadığı 
anlaşıldığından, özel geliştirmeler yapmak 
üzere bir proje başlatıldı. Projeden sorumlu 
olan Didem Özensel’e göre başlatılan 
iş bilinmezlerle doluydu. Danışmanlık 
alınan yabancı şirketler Türkiye’deki yasal 
mevzuata hâkim değildi. Şirket bünyesinde 
ise bayi sürecini tam olarak bilen kimse 
yoktu. Bu nedenle 2 yıl olarak planlanan 
proje uzadıkça uzadı. Kimi zaman farkında 
olmadan gereksiz detaylara girilmesi de 
proje süresinin uzamasına yol açıyordu. 
Projenin ilk aşamalarında 450 civarında 
rapor çıktısı alınması planlanmıştı – ki 
bunların çoğuna hiç ihtiyaç olmadığı 
sonradan çok daha iyi anlaşılacaktı.

Projenin ilk aşaması 2007 yılında 
tamamlandı ve tüm bayiler ortak bir 
bayi sistemine bağlandılar. Şimdi 
sıra, bayilerden gelen tüm bilgilerin 
karşılaştırmalı şekilde analiz edilebilmesine 
gelmişti. Bunun için de bilgilerin akıllı bir 
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2000’li yılların başında IT Bölümü’nün en önemli iç müşterilerinden birisi, o zaman 
Pazarlama Direktörü olan Süer Bey’di. Kendisi, çok vizyoner ve stratejist birisi 

olmasının yanı sıra IT konularıyla da çok ilgiliydi. Her gün yeni bir fikirle gelirdi. Süer 
Bey ve ona bağlı yönetici arkadaşlar pazara ve sıcak satışa çok hâkim olduklarından, 
bizi bu yönde çok iyi yönlendirdiler. Bu sayede bütün satış operasyonunu yönetecek 
bir sistem yaptık. Bahsettiğim dönem 2006-2007. Daha o yıllarda, Big Data (Büyük 
Veri) ve Business Analytics (İş Analitiği) gibi günümüzün en önemli IT konularına 
yönelik çözümler geliştirdik.

Türkiye için bir bakıma “Küçük Daimler” diyebiliriz. Çünkü Daimler’de olan bütün 
işler Mercedes-Benz Türk’te de var. Yani otobüs üretim ve satışı, kamyon üretimi ve 
satışı, ithalat, ihracat, otomobil, hafif ticari araç… Dünyada, tüm bu fonksiyonların 
bir arada olduğu çok az yer vardır. Türkiye bu anlamda en öğretici lokasyon aslında. 
Biz önce otobüs, kamyon, hafif ticari ve otomobil için dört ayrı sistem yazdık. Sonra 
o dört uygulamayı konsolide edip tek bir sistemde birleştirdik. Bu, en önemli ve en 
başarılı projelerimizden biridir. Bu dördüne birden hizmet edebilen bir satış sistemi, 
bugün hâlâ yok Daimler’de.

ÖZLEM VİDİN ENGİNDENİZ - DAIMLER KÜRESEL IT HİZMETLERİ MERKEZİ BÖLÜM MÜDÜRÜ

2007 yılında tüm bayilerimiz bir bayi sistemine sahip olabildiler. Ancak Süer Bey’in 
hayali tüm bilgileri karşılaştıracak şekilde analiz etmekti. Bu hayal de bu sistem 

tasarımıyla mümkün değildi. Araştırmaya başladım ve o dönem yeni başlayan akım 
akıllı data platformlarının çözüm olabileceğini bulduk. Ve bugün oluşmuş olan akıllı 
veri bankasının temelleri o günler başlamıştı. Bayiler projeye mesafeli yaklaşıyorlardı. 
Süre uzadığı için bütçe büyük problemdi. Hatta Almanya projeyi durdurmamızı 
istedi. Ama direndik. Sistemi ayağa kaldırmak için hiç pes etmedik. Bayramlarda, 
yılbaşında çalıştık. Yine bir bayram tatilinde, tüm ekip Antalya bayisini canlıya 
geçirmeye gitmiştik. Sanırım 2004 yılıydı. Yolda uçak acayip bir türbülansa girdi, 
neredeyse düşüyorduk. İçimden, “Kendi hırsımdan bu çocukları da öldüreceğim,” 
diye düşünmüştüm. Projeyi ayağa kaldırmak için kan, ter ve gözyaşı döktük. 

DİDEM ÖZENSEL - MERCEDES-BENZ TÜRK BAYİ AĞI VE İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
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veri platformunda işlenmesi gerekiyordu. 
O gün için oldukça yeni olan bu teknolojiye 
geçebilmek için aynı yıl yeni bir proje 
başlatıldı. İlerledikçe, bu projenin 
öncekinden de zor olduğu ortaya çıktı. 
Yine çok yoğun bir çalışmanın ardından, 
2013 yılında ayağa kaldırılan sistemin 
şirkete getirilerini, Didem Özensel şöyle 
anlatıyor:

“Bu projenin verimini aslında tam olarak 
2013 yılında almaya başladık, çünkü 
verilerin üzerine akıllı veriler, analizler inşa 
ettik ve en önemlisi tüm bayi ve Mercedes-
Benz Türk teşkilatını eğitimlerden geçirdik. 
Özellikle değişim yönetimi konusunda çok 

zaman harcadık. Aslında en zor olanı bu 
bölümdü, çünkü insanların alışkanlıklarını 
bırakıp aynı işi farklı bir şekilde yapmasını 
istemek, nedenini anlatsak bile, zaman 
ve emek istiyordu. Bu, Mercedes-Benz 
Türk’ün başarısıdır. Son yıllarda elde 
ettiğimiz pazar kazanımlarında bayi 
sisteminin önemli payı vardır. Çünkü şimdi 
bayilerimiz kendi müşterilerini, verimliliği, 
satışları, satış sonrası hizmetleri sistem 
üzerinden anlık olarak takip edebiliyorlar. 
Biz ise bayi ağımızın tüm resmini net 
görüp, hızlı aksiyon alabiliyoruz. Bu 
sektörde Daimler dahil, dünyada böyle bir 
sistem altyapısını ve sistematiğini kullanan 
yok.”

Bayi, artık bir çözüm noktası
2000’li yıllar, bayilerin hem satış yapısı, 
hem de sundukları hizmetler itibariyle 
önemli değişimlere sahne oldu. Bunların 
başında, 2000 yılında tüketici finansmanına 
başlanması geliyordu. Daha önce kredili 
araç almak için banka ile muhatap 
olması gereken tüketici, Mercedes-Benz 
Finansman Türk A.Ş.’nin kurulmasıyla tüm 
işlemlerini bayiden yapabilmeye başlamıştı. 
Bu hizmete, 2001 yılında finansal kiralama 
ve 2008 yılında sigortacılık hizmetlerinin 
de eklenmesiyle bayiler, müşterilerin tüm 
ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılayabilen 
yapılara dönüştüler.

2009 yılında Mercedes-Benz Türk’ün 
ikinci el faaliyetlerine başlaması, bayiler 
açısından önemli köşe taşlarından biri 
oldu. Ancak bayilerin satış rakamlarını ve 
profilini değiştiren en önemli olay, aynı yıl 
Mercedes-Benz’in ilk kez otomobillerde 
1,6 motor kullanmaya başlamasıydı. Bu 
yeni motor hacmindeki otomobillerin vergi 
diliminin değişmesiyle beraber araçların 
satış fiyatını cazip hale getiren bu gelişme, 
otomobil satışlarının adeta patlamasına ve 
bayilerin satış gelirleri içindeki payının hızla 
artmasına neden oldu. Buna paralel gelişen 
showroom yatırımları da Mercedes-Benz’in 
daha görünür olmasına katkı sağladı.

Hedef, servis kalitesini artırmak

Mercedes-Benz Türk, satış sonrası hizmetler ağında 
görev alan servis teknisyenlerinin mükemmelliğe 
yönelik motivasyonunu artırmak ve bilgi-beceri 

seviyelerini ölçmek amacıyla 2002 yılında Teknisyen 
Olimpiyatları adı altında bir yarışma başlattı. Bu uygulama, 2005 
yılında aynı amaçla uluslararası bir yarışma düzenleyen Daimler-
Benz’e de örnek teşkil etti. 

Servis çalışanlarının sadakat ve motivasyonunu yükseltmek 
için geliştirilen programlardan bir diğeri de “Servis Yıldızları” 
idi. Bayilerimizin kamyon teknisyenleri, bilgi seviyeleri ve 
uzmanlıkları ile 2013 yılında yapılan “Uluslararası Teknisyen 
Olimpiyatları”nda dünya 1’incisi olarak ülkemize ve teşkilatımıza 
çok büyük bir gurur yaşattı.

Büyüyen satış adetlerine ve artan satış sonrası hizmetler iş hacmine bağlı 
olarak müşterilerimiz beklenti ve taleplerini en iyi şekilde karşılayabilmek için 

“Mükemmel Müşteri Deneyimi” stratejimiz doğrultusunda bayilerimizin yatırımlarını 
otomobil odaklı şekilde gerçekleştirmeye başladık. Bu amaçla, tüm bayilerimizde 
premium standartların yerleştirilmesi ve uygulanması konusunda bayi yatırımlarına 
hız kazandırarak tüm büyük illerimizde otomobile özel showroomlar yarattık.

Değişen dünyamızın dijitalleşme ihtiyaçlarına paralel olarak bayilerimizin dijital 
etkileşimlerini yükselterek müşterilerimize teknolojik altyapıyı hazırladık. 2015 yılı 
itibariyle otomobildeki yükselme trendine paralel olarak, Mercedes-Benz Türk ve 
bayilerinde, müşteri odaklı organizasyon şeması uygulamasına geçtik; sistem ve 
süreçlerimizi otomobile özel geliştirdik.

SEDA İNCEGÜL - MERCEDES-BENZ TÜRK OTOMOBİL BAYİ YÖNETİM MÜDÜRÜ
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En beğenilen
şirket

Mercedes-Benz Türk, Capital Dergisi‘nin her yıl gerçekleştirdiği “Türkiye’nin 
En Beğenilen Şirketleri” araştırmasında, 2016 yılında bir kez daha “Türkiye’nin 
Otomotiv Sektöründe En Beğenilen Şirketi” seçildi. Mercedes-Benz Türk bu sonuçla, 
üst üste dördüncü kez sektörün en beğenilen şirketi oldu.

D irektörler Kurulu Başkanı Süer 
Sülün, Mercedes-Benz Türk’ün 
2016 yılında “En Beğenilen Şirket” 

seçilmesi üzerine, ödül töreninde şunları 
söylüyordu: “Türkiye’de kuruluşumuzun 
50. yılını kutladığımız bu günlerde, bu 
ödüle layık görülmek bizi çok gururlandırdı. 
Bu yarım asırda pek çok ilke, yeniliğe, 
başarıya ve rekora hep birlikte imza 
atarak sektörümüzde öncü ve lider olduk. 
Mercedes-Benz Türk ailesi olarak, 6 bini 
aşkın çalışanımızla ülke ekonomisine 
ve geleceğine katkı yapmaktan gurur 
duyuyoruz. Aldığımız bu ödül, bizi yeni 
hedeflerimize yürürken cesaretlendirecek.”

Bu sözler, aslında Mercedes-Benz Türk’ün 
niçin Türkiye’nin en itibarlı şirketleri arasında 
yer aldığının da ipuçlarını barındırıyordu.

Mercedes-Benz Türk, 50 yıllık tarihinde 
hiçbir zaman elde ettiği başarılarla övünen 
ve geçmiş başarılarının gölgesinde yaşayan 
bir şirket olmadı. Tam tersine, elde edilen 

her başarıyı yeni ve daha büyük bir hedefin 
başlangıcı kabul etti. Buradaki anahtar 
kelimelerden biri “cesaretti”. Çünkü hep 
geleceğe koşmak, önce cesaret gerektirir.

50 yıldır bitmeyen gelecek yolculuğunda 
Mercedes-Benz Türk’ün en büyük gücü 
hep “doğruları” ve “değerleri” oldu. Çünkü, 
şirketin temellerini oturttuğu dört ana 
değer olan “Tutku”, “Saygı”, “Dürüstlük” ve 
“Disiplin”den birinin bile eksikliği, sağlam 
bir gelecek inşa etmeye engeldi. 

“Tutku”, 50 yıl boyunca Mercedes-Benz 
Türk’ün imkânsızı başarma gücünün 
anahtarı oldu. O sayede “yapılamaz” 
denilenler yapıldı, “mümkün değil” 
denilenler mümkün kılındı. Çalışanlar 
ortak hedefler çevresinde gerçek bir takım 
olabildiyse, bunun yapıştırıcı gücü tüm 
fertlerinin ortak paydası olan tutkuydu.

Mercedes-Benz Türk’te ilk günden bugüne 
her şey “Saygı” çerçevesinde gerçekleşti. 

Bu kavram, en geniş haliyle şirketin 
çalışanlarına, müşterilerine, rakiplerine, 
yasalara, topluma, doğaya ve belki de 
en önemlisi işine duyduğu saygıda vücut 
buldu.

“Dürüstlük”, itibarın baş koşulu, itibar ise 
başarının ana sermayesidir. Mercedes-
Benz Türk, her zaman ve her koşulda bu 
sermayesine sahip çıktı, şartlar ne olursa 
olsun asla ondan taviz vermedi.

“Disiplin” ise Mercedes-Benz Türk’ün 
“Alman” yönünün yansımasıydı. Disiplin 
ve pratikliğin melez birleşimi, Mercedes-
Benz Türk’e her zaman farklılık ve rekabet 
üstünlüğü getirdi.  

Şirketin 50 yıllık tarihi, bu değerler 
çevresinde oluşmuş yüzlerce hikâye 
barındırıyor. Ve her hikâye, Mercedes-Benz 
Türk’ün niçin ardı ardına en beğenilen 
şirket seçildiğini anlatmak için başka söze 
gerek bırakmıyor.

2016
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ÇETİN ATSÜR
Mercedes-Benz Türk 
Emekli Otobüs Üretim Direktörü

Öğrenmenin bittiği yerde yaşam bitiyor. 
Bunu Mercedes-Benz Türk’te düstur edindik. 
Devamlı yenilik, mutlaka en iyi olmak için 
değil, en iyi kalabilmek için sürekli değişim 
çabası içinde olduk. Hepimizin şirketimizle 
çok ciddi bir gönül bağı var. O şekilde 
çalıştık. Gördüğümüz her şeye müdahale 
ettik, fikir yürüttük, ama bunu yaparken hep 
adil ve saygılı olmaya özen gösterdik. Saygıyı, 
temizlik gibi standart bir değer olarak aldık. 
İlerlemenin temelinde pozitif olmak, ama aynı 
zamanda sorgulamak var. Bu anlayışı kurum 
olarak bütün organizasyon içerisine çok uzun 
yıllar bilinçli olarak yerleştirmeye çalıştık.

Mercedes-Benz Türk’ün en büyük eseri 
kültürdür. Atomun çekirdeği gibi temelinde 
mutlaka Mercedes kalitesi var, ama bu bir 
sentezdir. Sonunda öyle bir kültür oluşturduk 
ki dünya çapında bir organizasyon içinde 
örnek gösterildik. Bizim insanımızın aidiyeti 
her zaman fark yaratmıştır. Önemli olan 
gönül vermek, ama bunu profesyonellikle 
birleştirerek duygusallıkta kalmamasını 
sağlamaktır. Hiçbir zaman şirkete olan 
aidiyetimizi, gönül bağımızı koparmadık. 
Bu bir yerden sonra birbirini güçlendiren 
bir sistem haline geliyor. İşçi, memur, 
mühendis, departman ayrımı olmayan 
ve insanların birbirinden etkilenmesiyle 
gelişerek şirketi saran bir kültür.

“Mercedes-Benz Türk’ün en büyük eseri kültürdür. 
Atomun çekirdeği gibi temelinde mutlaka Mercedes 
kalitesi var, ama bu bir sentezdir.”

SÜER SÜLÜN
Mercedes-Benz Türk 
Direktörler Kurulu Başkanı

Bizim şirketimiz iyi bir şirket. Ben 29 yıldır 
çalışıyorum, 29 yıl evvel de çok iyi bir 
şirketti, bugün daha da iyi bir şirket haline 
geldi. Türkiye’deki çalışılacak şirketlerden 
bir tanesidir. Ücretini iyi verir, zamanında 
verir, yönetim tarzı güzeldir, patron şirketi 
değildir, belirli bir kurumsallığı vardır, 
kuralları bellidir, iyi bir iklimi vardır. Tabii bu, 
hep harika bir gül bahçesinde yaşadık demek 
değil. Davutpaşa’yı sel basardı, fabrikadan 
çıkamazdık. Ama iklim dediğimiz şey bir 
bütün. Siz de bu iklimin içerisinde doğup 
büyüyorsunuz. Yöneticilerimizin çoğu gözünü 
burada açan insanlar. Eskiden, “Mercedes 
Type Manager” diye bir kavram vardı. Bu, 
“Yarım asırdır burada çalışıyor,” demek. 
Ben 1988’de girdim, 1989’da dünya yatırım 
yaptı şirket bana. Şirket sahip çıkıyor size, 
kucaklıyor sizi. Bu da tabii insanlarda bir 
bağlılık, şirketlerine karşı duygusal bir bağ 
yaratıyor.

NUSRET KANAT
Mercedes-Benz Türk 
Teknik Hizmetler ve Planlama Bölüm Müdürü

Burada herkes eşittir. Eşit onura sahiptir. 
Her bir işin ayrı bir değeri vardır. Biz bu 
anlamda tüm arkadaşlarımızın kendini 
değerli hissetmesini çok önemseriz. Herkes 
herkesin değerini bilmeli, herkes birbirine 
saygılı olmalıdır.

EZGİ YILDIZ KEFELİ
Mercedes-Benz Türk 
Kurumsal İletişim Kısım Müdürü

Mercedes-Benz Türk olarak, kurumsal 
sosyal sorumluluk çalışmalarımıza çok önem 
veriyoruz. Eğitim, kültür ve sanat, çevre ve 
teknoloji gibi alanlara eğilerek Türkiye’nin 
çağdaş geleceğine katkıda bulunmaya ve 
bu alanlarda çalışmaya devam ediyoruz. 
Üretim faaliyetlerimiz başta olmak üzere 
tüm çalışmalarımızda sosyal sorumluluk 
bilinciyle hareket ediyoruz. Bunların yanında 
şirketimiz içerisinde bir grup çalışanımızın 
insiyatifi ile oluşan “Yıldız Eller” adlı bir 
gönüllü grubumuz var. Bu grupta toplumsal 
gelişime katkı sağlamak adına farklı alanlarda 
çalışmalar sürdürüyoruz. Görme engelliler 
için çalışanlarımızın seslendirdiği kitaplar, 
barınaklar ve sokak hayvanlarının temel 
ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığımız 
yardımlar, çevre bölgemizde yer alan 
ilköğretim okullarında gönüllü çalışanlarımız 
ile gerçekleştirdiğimiz kitap okuma seansları, 
bu öğrencilerin fabrikamızda ağırlanması, 
üretim tesislerimizi ziyaret etmeleri, meslek 
dallarını tanımalarının sağlanması, Türkiye’nin 
dört bir yanından sivil toplum kuruluşları 
aracılığı ile topladığımız çocuk dileklerinin 
şirket içinde konumlandırılan dilek ağaçları ile 
çalışanlarımız tarafından gerçekleştirilmesi... 
Bunlar, çalışmalarımızın sadece bazıları...

Hayata geçirdiğimiz projelerimizi Mercedes-
Benz Türk ailesi olarak gerçekleştirmek, 
çalışanlarımızın gönüllülük bilincini de bu 
vesileyle harekete geçirmek bizleri çok 
mutlu ediyor. Sosyal sorumluluk sadece 
kurumsal değil, aynı zamanda bireyseldir 
anlayışı ile “Yıldız Eller” gönüllü ekibimizle 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca 
“Yıldız Eller” gönüllü grubumuz, şirket içinde 
düzenlenen “Mükemmelliğe Adanmışlık 
2011 Oskarları” yarışmasında da “En İyi 
Uygulama” ödülüne layık görüldü. Tüm 
bunlar bizim şirket olarak iyi bir kurumsal 
vatandaş olduğumuzu gösteriyor ve bununla 
gurur duyuyoruz.

TUFAN AKDENİZ
Mercedes-Benz Türk 
Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve Satış Direktörü

Yaratıcı, canlı ve azimliyiz. Asla vazgeçmek 
yok. Yeni işe başlayanlara söylediğimiz bir 
söz vardır, “Burada yok, yok!” diye. Yani 
yok kelimesi yasak. Burada kimseye “Yok” 
dedirtemezsiniz. Çünkü yasak. Bul işte, bir 
yerden bul! İstersen bulursun. “Yok” dersek 
hayat durur.

NEDİM ALP
Mercedes-Benz Türk 
Tesis Yönetimi ve Bakım Kısım Müdürü

Şirket kültürü bir anda oluşmaz. Bu, 
zamana bağlı olarak nesilden nesile 
aktarılan değerlerdir, yaşam ve çalışma 
biçimidir. Burada çalışmaya başladığım 
tarihten bugüne kadar, eski zamanlardaki 
tutku, özveri ve sahiplenmeyi içeren, aile 
gibi çalışmayı kapsayan bir anlayışı hâlâ 
taşıyorum. Her şey eskiden olduğu gibi 
olsun demiyorum. Elbette yeniliklere ve 
değişimlere ayak uydurmak durumundayız. 
Eskiden aidiyet ve sahiplenme çok ön 
plandaydı. İtiraf etmem gerekir ki, zaman 
zaman yeniliklere direnç gösterirdik. Şimdi 
ise yeniliğe çok daha açık bir insan topluluğu 
var. İkisinin sentezi olması gerekiyor. 
Tutkuyu, özverili çalışmayı, değer vermeyi, 
sahiplenmeyi, disiplini kaybetmeyelim ama 
değişime ve yeniliklere de açık olalım. Böyle 
hareket ettiğimizde başarı daha da yukarı 
çıkacaktır.

BAHADIR ÖZBAYIR 
Mercedes-Benz Türk 
Kamyon Pazarlama ve Satış Müdürü

Mercedes’in kurum kültüründe, ana 
değerleri ortaklaştırmaya çalışıyoruz. 
Örneğin, dürüstlük... İşimizi yaparken 
dürüstüz. İnsan olarak dürüstüz. 
Gizlemeyiz. Sümen altı etmeyiz. Açık 
sözlüyüz. Hediye vermeyiz, almayız. 
Bunu sevmeyiz. Böylelerini aramızda 
barındırmayız. Yılbaşında çalıştığımız 
partnerlerimizden bir tanesi bir hediye 
gönderecekse, o hediyenin nasıl ve 
ne değerde olabileceği standart hale 
getirilmiştir. Hediye gelir. İçinde üç-beş 
tane çikolata vardır. Dağıtalım, arkadaşlar 
yesin denir. Adanmışlık... İşimize sahip 
çıkarız. Kendi işimiz gibi uğraşırız. 
Saygılıyız... Dil, din, cins, ırk, millet 
ayrımı yapmayız. Kadın erkek ayrımcılığı 
yapmayız. Hatta pozitif ayrımcılık var. Belirli 
oranlarda kadınların yönetici olmasını 
teşvik ediyoruz.

AHMET BODUR
Mercedes-Benz Türk 
Türk Otobüs Üretim Müdürü

Yaptığımız iş, emek yoğun bir iş. Yapan 
arkadaş en iyi şekilde yapacak ama bunun 
için öncelikle onun şirkete bağlı olması 
lazım. Yani, “Yarın maaşımı alır mıyım, 
hata yaparsam beni işten atarlar mı?” diye 
düşünmemesi lazım. O saygıyı, sevgiyi ve 
güveni oluşturmak buradaki en önemli 
misyonlardan biri. Aynısı benim için de 
geçerli. Bu şirket bana değer ve emek 
vermiştir. Ben de buradan evime ekmek 
götürüyorum. Ben de karşılığını vermek 
durumundayım. Herkes bunun bilincinde. 
Yani ben değerliyim, ben değerli olduğum 
için bu şirketi değerli kılıyorum.

EŞREF BİRYILDIZ
Mercedes-Benz Türk 
Eski Pazarlama ve Satış Direktörü

Benim dönemimde şirketin yazılı çizili bir değerler manzumesi yoktu. Şimdi belki vardır, 
bilmiyorum. Ama mesela Çetin Atsür bir şeye karşı çıktığında, “Bu bizim kültürümüze uygun 
değil,” derdi. Bir yerde yazılı olmasa da, Çetin Bey’in bahsettiği böyle bir kültür vardı yani. 
Peki o kültürün unsurları nelerdi? Mükemmeliyetçilik, müşteri odaklılık, topluma fayda, 
sorgulama, değişime açıklık, hızlı karar verme ilk aklıma gelenler. Başarma motivasyonu 
çok yüksekti. “Bu iş zor” diye geri adım atılmazdı. Kalite her şeyden önce gelirdi. Saygısızlık 
şiddetle reddedilirdi. Şirkette öyle bir şey yoktu. İşçi, usta, memur, herkes fikrini beyan 
etmeye teşvik edilirdi. Maliyet odaklı hareket edilirdi. İdareli giderdik, şikâyetçi olmazdık. 
Hep yatırım yapalım isterdik. Şirkette yarışmacı bir ruh vardı. Rakiple yarışmak, departmanlar 
arası yarışmak hoşumuza giderdi. Bilgiye önem verirdik. İşinde iyi olan bir Alman bulduğumuz 
zaman onu dinlerdik, anlardık, değerini verirdik. Ve yurtdışına ürün satmanın önemini hepimiz 
çok iyi bilirdik. Bu da bir kültür meselesi aslında.
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Aksaray’a

yatırım
Aksaray Kamyon Fabrikası, 2016 yılında açıklanan 113 
milyon Euro’luk yeni yatırımla tarihinde yeni bir altın 
sayfa daha açıyor. Bugüne kadar yapılan her yatırımın 
bir başarı hikâyesine dönüştüğü Aksaray Fabrikası, 
yeni yatırımla Avrupa’daki varlığını güçlendirmeye ve 
yeni Ar-Ge Merkezi’yle tüm dünyaya teknoloji satmaya 
hazırlanıyor.

Son yıllarda hem kalite hem de 
üretim miktarlarıyla çok başarılı 
sonuçlara imza atan Aksaray Kamyon 

Fabrikası, henüz yeni tamamlanan yatırım 
programının ardından 2016 yılında 113 
milyon Euro’luk başka bir yatırım dönemine 
giriyor. Bu dönemin hedefi ise tesisin üretim 
kapasitesini ikiye katlayarak, Aksaray’ı bir 
ihracat merkezi haline getirmek. 

Bu önemli kararın alınmasında rol oynayan 
unsurların başında, Türkiye’de Mercedes-
Benz kamyonların pazar payını kısa bir süre 
içinde yüzde 20’den yüzde 50’ye yükseltmiş 
olması geliyor. Mercedes-Benz Türk, 6 ton 
ve üzeri kamyon pazarında son 14 yıldır 

aralıksız pazar liderliğini koruyor. Satılan 
her üç kamyondan ikisinin Mercedes-Benz 
olduğu güçlü Türkiye pazarı, marka için 
parlak bir gelecek vaat ediyor. 

Türkiye, Avrupa’nın en büyük 4’üncü 
kamyon pazarı. Üstelik Avrupa’da 
Almanya’dan sonra en fazla Mercedes 
satılan 2’nci, dünyada 3’üncü ülke 
konumunda. Bu gerçekler, “Pazar 
neredeyse orada üret” prensibi 
doğrultusunda, yeni kamyon yatırımı için 
hep Türkiye’yi işaret ediyor.

2015 yılında 19.688 adet üretim yaparak 
kendi rekorunu kıran Aksaray Kamyon 

dev

Fabrikası, süreçleri ve kalite standartları 
itibariyle oturmuş, teknik donanımı, 
bilgi seviyesi, tecrübeli yöneticileri ve 
çalışanlarıyla daha fazlasını yapmaya hazır 
bir üretim tesisi. Şimdi sırada, onun bu 
potansiyelini yeni bir başarı hikâyesine 
dönüştürmek yer alıyor.

Yeni bir dönem, yeni bir ürün
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen ve 
uzun yıllar Türk kamyoncusunun gözbebeği 
olan Axor kamyonların yerini yeni dönemde 
Actros alıyor ve böylece Aksaray’daki ürün 
portföyü daha da güçlenerek Almanya ile 
birebir aynı hale geliyor. Yeni motoruyla 
Euro 6 standartlarını karşılayan Actros, 

2016
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Avrupa’ya ihracat yapmanın önündeki 
engelleri de ortadan kaldırıyor.

1986 yılından bu yana Türkiye 
ekonomisine ve bulunduğu kente istihdam 
bakımından önemli katkılarda bulunan 
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda, 2018 
yılında 3 vardiyalı düzene geçilerek 
üretim adetlerinde ciddi artış sağlanması 
hedefleniyor. 1986 yılında 290 çalışanla 
üretime başlayan tesis günümüzde 1.800 
kişiye istihdam sağlıyor. Bu sayının, üç 
yıl içinde kademeli olarak 3.000 kişiye 
çıkarılması öngörülüyor. 

Fabrika bünyesinde kurulacak AR-GE 
Merkezi’nde ise 215 kişi çalışacak. AR-
GE Merkezi’nin çalışma kapsamı içinde 
kamyon ve kamyon parçalarının testlerden 
geçirilmesi ve yol testi onayları yer alacak. 
Yakında dünyaya teknoloji satmaya 
hazırlanan Aksaray’ın bir “Mercedes Kenti” 
olma hayalleri artık hiç de uzak değil. 
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1986 yılında Aksaray’da kamyon fabrikasını kurduğumuzdan bu yana yatırımlarımız 
devam etse de, ağırlıklı olarak hep iç pazara yönelik imalat yapıldı. Bu nedenle 

de ürün portföyü farklıydı. Şimdi ürün portföylerimizi eşitledik ve Aksaray’a ciddi 
bir yatırım yaparak kapasitesini ikiye katlıyoruz. Kapasitenin katladığımız kısmını 
da ihracata ayırıyoruz. Bu neden çok önemli? Birincisi, bu sistemle çok daha 
sağlıklı bir yapıya kavuşacağız. Yurtiçindeki ekonomik dalgalanmalardan çok daha 
az etkileneceğiz. İkincisi, bir kurumsal vatandaş olarak çok önemli. Aksaray’dan, 
yaklaşık 1 milyar Euro’luk ihracat yapacağız. Yani bugünkü toplam endüstrinin 
yapmış olduğu mamul ihracatının neredeyse %7-8’i. Tek hamlede ve de Aksaray’da. 
Tabii ki bu kadar büyük hacimli bir üretim faaliyeti orada bir ekosistem yaratacak ve 
o bölgenin kalkınmasına da çok büyük fayda sağlayacak. Önümüzdeki dönemde bu 
yatırım bence şirket tarihinde altın harflerle yazılıp, altı çizilecek bir gelişme olacak.

SÜER SÜLÜN - MERCEDES-BENZ TÜRK DİREKTÖRLER KURULU BAŞKANI

A lmanlar dünyanın dört bir yanında fabrikalar kuruyorlar. Çin’de Rusya’da, 
Brezilya’da, Hindistan’da… Sorduğunuz zaman, “Dünyada en rahat iş yaptığımız, 

iyi anlaştığımız ve hızlı bir şekilde iş geliştirip büyüttüğümüz, ilerlediğimiz tek 
ülke Türkiye,” diyorlar. Aslında, Osmanlı’dan gelen yakın ilişkilerimiz var onlarla. 
Oranın kültürünü ve insanlarını tanıyorsunuz. Beklentilerini biliyorsunuz. Ne kadar 
disiplinli olduklarını biliyorsunuz ve burada da onu uygulamaya çalışıyorsunuz. 
Uyguladığınızın yüzde 30’u bile başarılı olabildiğinde, burada sağlam bir zemin 
kurabilmiş oluyorsunuz. 

Almanlar da 1960’lı yıllardan beri bizleri tanıyorlar. Almanya’ya ilk göç o yıllarda 
başladı. Ondan sonra da iki toplum iyice iç içe geçti. Şu anda Almanya’da üçüncü 
nesiller yetişiyor. Yani kısacası birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Biz onları iyi tanıyoruz, 
onlar da bizim neler yapabileceğimizi biliyorlar. Biz Almanlardan çok şey öğrendik. 
Aslında aç idik, bilgiye açtık. Kapıları açtık, bize gelip öğretmeleri için. Buraya gelip 
bize bir şeyler öğrettikleri zaman, biz müteşekkir oluyoruz ve misafirperverliğimizi 
sunuyoruz. Onlar da bunun farkına varıyorlar. Bu karşılıklı durum, aradaki ilişkiyi 
inanılmaz sıkılaştırdı ve harika projelere imza attık. Son on yılda, buraya yapılan 
yatırım inanılmaz bir noktaya geldi. Geçen yıl verilen kararla gösterilen güven de, 
Mercedes-Benz Türk’ün tescili gibi oldu. Son olarak, buraya 113 milyon Euro’ya 
yakın bir yatırım onaylandı. Bu da yılda 17 bin araçlık üretimin iki katına çıkması 
demek. Müthiş bir artış!

VAHİT BAŞLIK - MERCEDES-BENZ TÜRK SÜREÇ VE YATIRIM PLANLAMA

VE ZAMAN YÖNETİMİ KISIM MÜDÜRÜ

“Mercedes Kenti” olmaya doğru
Aksaray Kamyon Fabrikası’na yapılmasına karar 
verilen yeni yatırımla tesisin üretim kapasitesi iki 
katına çıkarılırken Aksaray bir ihracat merkezine 
dönüşecek.
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Gururla
yıl

1967’den 2017’ye, tam 50 yıl… Üstelik hayli heyecanlı 
ve hareketli geçen, her anı özel anılarla dolu, 
tutkulu bir 50 yıl… Mercedes-Benz Türk çalışanları, 
şirketlerinin 50. yaşına ulaşmasının gururunu, 
resmi kuruluş günü olan 8 Şubat’ta özel bir törenle 
kutladılar. Övünçle, sevinçle ve yarım asırlık geçmişin 
yeni bir “Benzersiz 50 Sene”ye başlangıç olması 
dileğiyle…

T am 50 yıldır Türkiye’de faaliyet 
gösteren; toplu taşıma ve servis 
araçlarıyla insanları sevdiklerine 

kavuşturan, kamyonları ile Türkiye’nin 
yükünü taşıyan ve otomobilleriyle yüzlerce 
hayalin gerçekleşmesine vesile olan ve 
bugün itibariyle 1 milyar Euro’yu aşan 
yatırımıyla Türkiye’nin en büyük yabancı 
sermayeli şirketlerinden biri olan Mercedes-
Benz Türk, resmi kuruluş günü olan 8 Şubat 
2017’de 50. doğum gününü tüm çalışanları 
ile pasta keserek kutladı.

Kutlama, İstanbul’daki Genel Müdürlük 
ve Hoşdere Otobüs Fabrikası ile Aksaray 
Kamyon Fabrikası’nda tüm çalışanların 

katılımıyla eşzamanlı olarak gerçekleştirildi. 
Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu 
Başkanı Süer Sülün tarafından Genel 
Müdürlük binasında, Otobüs Üretim 
Direktörü Bülent Acicbe tarafından Hoşdere 
Otobüs Fabrikası’nda ve Kamyon Üretim 
Direktörü Dr. Frank Lehmann tarafından 
da Aksaray Kamyon Fabrikası’nda aynı 
anda pastalar kesildi. Bu üç farklı noktada 
düzenlenen etkinlikler için canlı yayın 
bağlantısı yapıldı.

Bir gurur vesilesi olan bu özel günde, 
Süer Sülün, bugüne kadar elde edilen her 
başarı ve kırılan tüm rekorlar için şirket 
çalışanlarına teşekkür ederek, bundan 

50

sonraki 50 yılda da bu büyük ailenin yine 
aynı şevk ve kararlılıkla bu değerli mirası 
gururla ileriye taşıyacağından ve ülke 
ekonomisine katkı sağlayacağından emin 
olduğunu söyledi.

Etkinliğin en can alıcı noktası ise şüphesiz, 
tüm lokasyonlardan çalışanların katılımıyla 
çekilmiş olan 50. yıl klibiydi. “Senden 
Başka” şarkısının sözlerinin uyarlaması 
ile hazırlanan ve şirket çalışanlarının hem 
müzik, hem de seslendirme anlamında 
katkıları ile hazırlanan klip, tüm çalışanlara 
Mercedes-Benz Türk ailesinin bir parçası 
olmanın mutluluğunu ve gururunu bir kez 
daha yaşattı.

2017
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Mercedes-Benz Türk’ten
50. yılında 50 startup’a destek

Mercedes-Benz Türk, 50. kuruluş yılında, Türkiye’nin 
yerel potansiyeline ve geleceğine de yatırım yapma 
ilkesinden yola çıkarak “50. Yılda 50 Startup” projesini 

duyurdu. Proje, teknolojiyle bağlantısı ve pazar değeri olan, 
fikir aşamasını geçmiş, iş planı çalışması yapılmış ve prototip 
aşamasına gelmiş 50 yeni girişime 500.000 TL’lik destek 
verilmesini içeriyordu.

Yarışmaya aday olan startup’larda yenilikçi, sürdürülebilir ve 
yaratıcı fikirlerle topluma ve çevreye fayda sağlayan, pozitif 
sosyal etkisi olan ve hayatı kolaylaştıran çözümler üretiyor 
olması şartı aranıyordu. Yaşama Dair Vakfı, Impact Hub İstanbul 
ve Startupboothcamp İstanbul işbirliği ile hayata geçirilen 

yarışma için başvuru süreci  Türkiye’nin dört bir yanından yoğun 
ilgi görerek tamamlandı. Başvuran adaylar arasında en doğru 
seçimi yapabilmek için konusunda uzman jüri üyelerinden de 
destek alındı.

İki aşamalı seçim sürecinin birinci aşamasında jüri tarafından 
seçilerek ön elemeyi geçen 100 startup, 25 Mayıs’ta bir 
günlük eğitim kampında buluşarak mentorlar eşliğinde 
pazarlama, iş planı oluşturma eğitimleri aldılar. Nihai iş planı 
sunumlarını hazırlayan startup’lar ikinci aşamada bir kez daha 
değerlendirmeye tabi tutuldular. Seçilen 50 finalist, 4 Temmuz 
2017 günü Mercedes-Benz Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 
düzenlenen ödül töreninde ödüllerini aldılar.

20
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Efesli filozof Herakleitos’un dediği gibi, değişmeyen 
tek şey, değişimin kendisi…

50 yılda o kadar çok şey değişti ki!

İnsanlar, mekânlar, rakamlar, ürünler, ölçekler, 
teknoloji… 

Mercedes-Benz Türk, 50 yıl içinde alabora olma 
tehlikesi geçirdiği fırtınalar da yaşadı, yelkenlerini 
fırsat rüzgârlarıyla doldurduğu denizlerde de 
seyretti. Yaşadığı her dönem beraberinde hem 
riskler hem fırsatlar getirdi. 

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve 
Satış Müdürü Bahadır Özbayır’ın tarifiyle kapalı 
ekonominin egemen olduğu ilk dönemlerde asıl 
mücadele, mühendislik alanındaydı. Türkiye pazarı 
açtı ve müşteriler satın almaya hazırdı. Yeter ki 
fabrika üretebilsin. Hammadde yokluğu, döviz 
sıkıntısı, teknoloji ve yetişmiş insan eksikliği 
nedeniyle üretmek zor, ama üretileni satmak kolaydı. 
1980 yılında ihracata yönelimle Türkiye, yavaş 
yavaş dünya pazarlarıyla entegre olmaya başladı. 
Türk sanayisi ilk kez dış rekabeti tanırken, kalite 
standartlarını yükseltmek zorunluğuyla karşılaştı. 
1995 yılında Avrupa’yla gümrük duvarlarının 
sıfırlanıp Türkiye’nin dış rekabete açılması da pazar 
koşullarını bambaşka bir noktaya taşıdı.

Sonra küresel ticaret dönemi başladı. İnternetin 
devreye girmesiyle bilgiye erişim hızlandı, dünya 
küçüldü. Elektronik ve dijital teknolojilerin üretime 
entegre olmasıyla verimlilik arttı. Şimdi ise artık 
“Endüstri 4.0” kavramı konuşuluyor. Sanayi 
tarihindeki dördüncü büyük dalganın yaşandığı 
bu dönemde, artık asıl rekabet inovasyon alanında 
yaşanıyor. 

Şimdi artık geleceği konuşma zamanı…

Günümüzde otomotiv endüstrisi, yepyeni kavramları 
tartışıyor. Eskiden bilimkurgu filmlerinde izlediğimiz 
yenilikler hayatımıza giriyor. Yakın bir gelecekte 
motorlu taşıtlar dünyasını elektrikli otomobiller 
şekillendirecek. Karbon emisyonunu sıfıra indiren 
çevre dostu araçlar, otomobil sektörünün tek 
alternatifi konumuna gelecek. Otonom sürüş de 
tüketicilerin tercihlerinde önemli olacak. Yolla, trafik 
işaretleriyle, birbirleriyle haberleşen araçlar, çok 
da uzak olmayan bir tarihte günlük hayatımızdaki 
yerini alacak.

Geleceğin otomotiv dünyasındaki liderlik iddiasını 
taşıyan markaların başında Mercedes-Benz geliyor. 
Daimler AG Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Dieter 
Zetsche, Mercedes-Benz’in elektrikli otomobili 
EQ’nun tanıtıldığı 2016 Paris Otomobil Fuarı’nda, 
şirketin 2020 stratejisini CASE (Connected, 
Autonomous, Shared & Service, Electric Drive) 
kavramıyla açıkladı. Bağlanabilirlik, Otonom Sürüş, 
Paylaşım Hizmeti ve Elektrikli Sürüş özelliklerinin 
her biri, Dr. Zetsche’ye göre otomobil endüstrisini tek 
başına değiştirebilecek potansiyele sahip trendler. 
Fakat esas devrimi yaratacak olan şey, bu dört 
kavramı akıllı bir şekilde birbiriyle ilişkilendirmek 
olacak. Daha şimdiden her dört alanda da lider 
konumda olan Mercedes-Benz, bu özelliklerin 
hepsini kapsayan bir strateji ile geleceğin otomotiv 
dünyasında hâkim rol oynama iddiasına sahip. 

Mercedes-Benz Türk de, aynı çerçevede Türkiye’deki 
lider konumunu pekiştirerek, 50 yılda elde 
ettiği başarıları daha da öteye götürmeye hazır. 
Amaç, başarma tutkusunu ve kararlılığını geçmiş 
deneyimlerle ve üstün teknolojilerle harmanlayarak, 
yarım asırlık bu değerli mirası gururla ileriye 
taşımak. Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu 
Başkanı Süer Sülün, şirketin gelecekteki başarılarına 
güvenini şu sözlerle dile getiriyor:

“Aynı sektör içerisinde, iş alanını, odağını 
değiştirmeden, 50 yıldır hep büyümüş, ülke 
ekonomisine katkısı hep artmış, katma değerini hep 
artırmış bir organizmadan bahsediyoruz ve bunun 

Yeni bir 50 yıla başlarken
Mercedes-Benz Türk’ün geçmiş başarılarının 
sırrı, hep yukarıdaki süreçlere mükemmel uyum 
göstermesi, hatta bu süreçleri önceden görüp 
hazırlıklı olmasındaydı.

Türkiye’de daha hiçbir sanayici ihracattan 
bahsetmezken, Mercedes-Benz Türk’ün üretiminin 
yarısını yurtdışına satması, onun öncü rolünün 
basit bir göstergesiydi. Hoşdere’de dünyada ilk 
kez bir otobüs fabrikasında hava yastıklarının 
kullanılması, Aksaray Fabrikası’nın montaj holünde 
dünyada üçüncü, Avrupa’da ise ilk enine akan 
montaj hattının kurulması, şirketin teknolojik 
yeniliklere yatkınlığının başarılı örnekleriydi. 
Şimdi, Hoşdere Fabrikası’ndaki AR-GE Merkezi, 
Daimler bünyesinde global sorumluluklar 
üstleniyor. Ona çok yakında Aksaray’da inşa edilen 
AR-GE Merkezi de katılacak. Diğer yandan Küresel 
IT Hizmetleri Merkezi, İstanbul’dan onlarca ülkeye 
bilişim desteği veriyor.

bir parçası olmak bizim için çok güzel bir şey. Şirket 
dediğiniz şey bir organizma. Doğuyor, büyüyor, 
yaşlanıyor. Ama büyürken, onu fit tutmak lazım, spor 
yaptırtmak lazım ki sağlıklı kalsın. Biz de bu süreci 
yaşıyoruz. Doğduk, büyüdük, serpildik, ergenliğe 
geldik. Daha genciz, baktığınız zaman. Genç, gücü 
kuvveti yerinde bir şirketiz. 

Ben iş yapmayı bisiklete binmeye benzetiyorum. 
Pedala bastığınız sürece ayakta durursunuz, 
durduğunuz anda da düşersiniz. Dolayısıyla 
organizasyon olarak eğer pedal çevirmeye devam 
ediyorsanız, o iki tekerin üstünde istediğiniz yöne, 
istediğiniz hızla gidebilirsiniz, ki bu gelişme demek, 
ilgi demek, odaklanma demek. Ama pedal çevirmeyi 
durdurduğunuz anda, o zaman düşme riskiniz var. 
Onun için biz diyoruz ki, sürekli pedala basmaya 
devam edeceğiz.

Mercedes-Benz Türk, muhakkak ki başarılarına 
devam edecek, çünkü baktığınız zaman devinim onu 
gösteriyor. Kaynağımız iyi, DNA iyi, hücrelerimiz iyi, 
organik besleniyoruz, sağlıklı büyüyoruz. Dolayısıyla 
önümüzdeki dönem içerisinde ben Türkiye’nin 
Daimler dünyasında çok daha önemli roller 
alacağını düşünüyorum. Türkiye ekonomisi içinde 
de daha ağırlıklı roller alacağını düşünüyorum; 
düşünmüyorum, eminim. Çünkü gerçekten son 
derece kuvvetli, iyi eğitimli, adanmış, çalışkan, hırslı, 
başarmak isteyen, mücadeleyi seven bir ekibimiz var. 
Bu ekip, bu ruh olduğu müddetçe, başka bir gelecek 
senaryosuna yer yok.”

“Alman-Türk ekonomik ilişkilerin, şimdiye kadar 
olduğu gibi gelecekte de başarılı bir şekilde 
gelişmesini içtenlikle temenni ediyorum. Güvene 
ve karşılıklı saygıya dayanan geçmiş deneyimlerin 
en önemli değer olduğu her ki tarafça da göz ardı 
edilmemeli ve unutulmamalı. Türkiye Cumhuriyeti 
ve Almanya arasındaki siyasi ilişkilerin memnun 
edici bir şekilde gelişmesi halinde –ki bunu kendi 
adıma içtenlikle diliyorum– küreselleşmenin 
getirdiği zorluklara rağmen Mercedes-Benz Türk 
ve şirket çalışanlarının çok başarılı bir gelecek 
beklentisi içinde olmalarını mümkün kılacak 
büyük fırsatlar olduğunu düşünüyorum.”  
EDZARD REUTER

“Türkiye’deki otobüs ve kamyon üretim tesislerimiz 
bugün dünyanın en modern tesisleri arasında yer 
alıyorlar ve Daimler üretim ağında çok önemli bir 
yere sahipler. Üretim üssümüz olmasının ötesinde 
Türkiye’nin önemi tüm ürün gruplarımızda pazar 
olarak da hızla artıyor. Türkiye’de büyümek için 
bütün fırsatları değerlendiriyoruz.”  
DR. DIETER ZETSCHE
7 Temmuz 2011 tarihli Türkiye ziyaretinden
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