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EKREM ÖZCAN’DAN TEMSA’YA 
VEDA TURKCELL’E MERHABA
Temsa Global A.Ş’de 6 yılı aşkın süredir pazarlama yöneticisi

olarak çalışan Ekrem Özcan, 9 Eylül 2011 tarihi itibariyle
Temsa’daki görevinden ayrıldı. Turkcell bünyesinde kurum-

sal çözümler yöneticisi olarak çalışmaya başladı.

TREND SEKTÖR FUARLARINDA 

FUAR 18 EYLÜL’DE KAPANACAK 
Tüm Türkiye’nin ve özellikle ulafl›m
sektöründekilerin merakla bekledi€i
80. ‹zmir Enternasyonal Fuar› 8

Eylül’de kap›lar›n› ziyaretçilere açt›.
Geçti€imiz senelere oranla markalar›n az
olmas› ziyaretçiler aç›s›ndan fuar›n bir
hayli renksiz geçmesine sebep oldu.
Neoplan ve MAN’›n, Mapar bayisi ile
80.‹zmir Enternasyonal Fuar›’na kat›ld›.
Kokteylini fuar›n aç›ld›€› gün gerçekleflti-
ren Varsan firmas›n›n distribitörlü€ünü
üstlendi€i Setra, fuara 3 otobüsle, tek ana
üretici konumunda olan BMC ise, bin 400
metrekare stand alan› üzerinde, 4 kamyon
ve 3 otobüs grubu olmak üzere 7 araçla
‹zmir Fuar›’ndayd›. 2. SAYFADA

‹zmir Fuar›’nda 
3 büyük marka: 

MOTOR‹N F‹YATLARI 
‹STANBUL 3.73
ANKARA 3.72
‹ZM‹R 3.70
ADANA 3.75

D.BAKIR 3.81
S‹VAS 3.76
I⁄DIR 3.82
HATAY 3.72
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UTKU 
ARDIÇ

Sektörün küçük devleri 4

GÖKSEL 
OVACIK

Yeni dönem ve yeni bakış 6

MEVLÜT 
İLGİN

Bedava yolcu taşıyan 
suçlu vatandaş

YENİ TEST ÜSSÜ İZMİR 

YENİ CITARO EN ZOR 
PARKURLARDAN OLAN 
İZMİR’DE TEST EDİLİYOR

Yeni Citaro’lar dünyanın en zorlu parkurlarından biri
olarak nitelendirilen İzmir’de test ediliyor. 

EVDEK‹ HESAP ÇARfiIYA UYMADI 

AMERİKA’NIN TERCİHİ DE ZF

Otobüs A.Ş. Genel
Müdürü Abdullah

Yasir Şahin’in yaptı-
ğı açıklamada 250

adetlik üçüncü ihale-
nin tarihinin 2011

Aralık ayı veya
en geç 2012 Ocak

ayına kadar ya-
pılacağını bildir-

di. 

ATEŞTUR FİLOSUNU SPRINTER 
İLE BÜYÜTÜYOR

∂ Otobüs A.fi.’nin açt›€› ilk 172 araçl›k ihaleyi kazanan bireysel ifl-
letmeciler, sorunlar›n› çözmek ad›na ‹stanbul Toplu Ulafl›m Oto-
büsçüler Derne€i’ni kurdu. Baflkan Zakir Uzun, verimsiz hatlar›n
düzeltilip yenilenmesi gerekti€ini, para kazanan hatlar›n ise an-
cak di€er hatlar›n zarar›n› amorti etmeye yetti€inin alt›n› çizdi.
Uzun, en az zarar eden hatt›n günde 400-500 TL zarar etti€i-
ni belirterek, “Havuz Sistemi”nden memnun olduklar›n›,
Özel Halk Otobüsleri ile de ayn› havuzda birleflilmesinin
her iki taraf›n da menfaatine olaca€›na de€indi. 6. SAYFADA

4. SAYFA

TRANSİT CONNECT TAKSİLER
NEW YORK’TA 4. SAYFA

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BELİRLEDİ
Mercedes-Benz’in kent içi toplu tafl›-
madaki amiral gemisi Citaro’nun yeni
yüzü solo ve körüklü modelleriyle

Eylül sonuna kadar  ‹zmir'de test edilecek.
Mercedes-Benz yetkilileri ‹zmir'i, dünyan›n
en zorlu parkurlar›na sahip oldu€u için
tercih ettiklerini belirtti. Uzun düzlükleri,
dik rampalar›, nem ve hava s›cakl›€› gibi
nedenlerden dolay› motor/klima testlerinin
büyük bir k›sm›n› ‹zmir'de yap›lacak.  ‹z-
mir'in en yüksek yerleflim yerlerinden sahil
yoluna kadar bir çok de€iflik güzergahta
gün boyu test ediliyor. Dünyan›n en zorlu
parkurlardan biri olan ‹zmir, Mercedes-
Benz'in yeni Citaro'lar›n›n testlerinin en
önemli referans› olacak. 8. SAYFADA
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New York’ta flehir içi toplu tafl›ma
ifllerini yürüten ulafl›m otoritesi New
York City Transit (NYCT), otobüs

üreticisi Nova Bus firmas›ndan 300’ün üze-
rinde alçak tabanl›, körüklü otobüs siparifl
etti. A€ustos 2011 ve Nisan 2013 tarihleri
aras›nda teslim edilecek otobüsler emektar
otobüslerin yerini alacaklar. Tüm otobüs-
lerin aktarma organlar›nda ZF Friedrichs-
hafen’in teknolojileri kullan›lacak. Bu sa-
yede otobüsler hem verimli hem de konforlu
olacaklar.

NYCT , günlük 7 milyon ve y›ll›k yak-
lafl›k 2,3 milyara yaklaflan yolcu say›s›yla
Kuzey Amerika’n›n en büyük toplu tafl›ma
kurumudur. Mevcut 4.600 adetlik otobüs
filosuyla günlük 730.000 km yol katet-
mektedir. Sürekli bu a€›r yol flartlar›nda
kullan›lan otobüslerin düzenli olarak ye-
nilenmesi planlanmaktad›r. Geçen y›l 90
adetlik ilk otobüs siparifli ile yap›lan
testler sonucunda NYCT, bir Volvo Bus

kuruluflu olan Nova Bus’a 328 adet yeni
körüklü otobüs siparifli verdi.

VERİMLİ AKTARMA 
ORGANLARI TEKNOLOJİSİ

19 Metre uzunlu€undaki otobüsler düflük
iflletme maliyeti ve yüksek yolcu konforu
için ZF Ecolife 6 Vitesli Otomatik fianz›man
ile donat›lm›flt›r. 2000 Nm’ye varan tork
kapasitesi ile standart  otomatik flanz›-
manlara oranla kayda de€er miktarda daha
fazla tork aktarmaktad›r. Ecolife flanz›-
manlar topografiye ba€l› vites kontrolü
program›,TopoDyn Life ile standart olarak
sevk edilmektedir.TopoDyn Life program›
taraf›ndan kontrol edilen vites de€iflimleri
sayesinde motor sürekli optimum devirde

çal›fl›r ve bu da yak›t tüketimini, gürültü
kirlili€ini ve motor afl›nmalar›n› hissedilir
ölçüde azalt›r.  Tüm bunlara ek olarak yu-
muflak vites geçiflleri sayesinde yolcular›na
yüksek konfor sunar. 

YOLCULAR İÇİN 
YETERLİ GEÇİŞ ALANI 

Otobüs üreticisi Nova Bus her üç aks
için de ZF Grubu’nun Know-How’una bafl-
vurmaktad›r: RL 85 A ön aks neredeyse
zemin seviyesinde, düzayak bir girifl sa€la-
maktad›r ve özellikle bak›m› çok kolayd›r.
Otobüsler AV 132 T alçak taban arka akslar
ile kullan›lacakt›r. Tahriksiz orta aks  için
yerden yüksekli€i sadece 355 milimetre
olan AVN 132  aks tercih edilmifltir. 

New York’ta kullanılacak 328 adet körüklü otobüs için, ZF Ecolife otomatik
şanzıman ve ZF alçak taban portal akslar ZF’ye sipariş edildi. New York City

Transit (NYCT)’nin 231 Milyon Dolar tutarında bir yatırımı söz konusu

6 Vitesli Otomatik Şanzıman ZF
Ecolife ile motor sürekli optimum
devirde çalışıyor. Bu da yakıt
tüketimini, motor aşınmalarını
hissedilir ölçüde azaltıyor. 

ZAKİR UZUN

Hatların yeniden düzenlemesi gerektiğini savunan 
İstanbul Toplu Ulaşım Otobüsçüler Derneği Başkanı 

Zakir Uzun “Bu sorunları Otobüs A.Ş ile omuz omuza 
verererek halledeğimize inanıyorum’ diye konuştu

EKREM ÖZCAN

Bir çok ülkede oldu€u
gibi ülkemizde de
personel ve ö€renci

tafl›mac›l›€›nda kullan›lan
araçlar›n standartlara uy-
gunlu€unu TÜV SÜD de-
netlemeyi hedefliyor. Yol-
cu tafl›mac›l›€› yapan araç-

lar›n AB kurallar› çerçeve-
sinde Türkiye’ye adaptas-
yon sürecinde getirilen
kriter ve denetimlerini 
süreçlerini TÜV SÜD 
yetkililerinden Erdal Ç›-
narc› ve Zehra Do€an’la
konufltuk. 3. SAYFADA

Bir sonraki Otobüs A.Ş. 
ihalesi 250 hatlık olacak 

ABDULLAH YASİR ŞAHİN

SETRA, MAN, BMC

TÜV SÜD 
denetiminden
geçen araçlarla 
güvenli tafl›mac›l›k

BİTMEYEN 
KART
KENTKART 

7. SAYFA
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YEREL
∂ Artvin Şoförler ve Otomobilciler Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Alpaslan beraberindeki,Artvin 11 Nolu
Minibüsçüler Kooperatif Başkanı Adem Balcı, 33 Nolu
Şehir içi Dolmuş Kooperatif Başkanı Osman Aydın, 37
Nolu Seyitler Köyü Kooperatif Başkanı Halit Uçar, Artvin
Merkez Taksi Durağı Başkanı İsmail Gülenç, bir önceki
dönem  Öğrenci Servisi Kooperatif Başkanlığı yapan

Mikail Yılmaz ile birlikte Vali Yardımcısı Osman Altın’a
veda ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getiren Vali Yardımcısı Osman Altın, yaklaşık 3 yıl
süreyle görev yaptığı Artvin'in çalışkan, dürüst, milletine,
devletine ve bayrağına sahip çıkan kadirşinas insanını
ve kentin doğal güzelliğini unutmayacağını söyledi. 
Hayati Akbaş ARTV‹N

TASIMACILAR ARTVİN’DE 
ŞOFÖRLERDEN

ANLAMLI 
ZİYARET 

amsun’da uzun zamand›r tart›fl›lan engelli
yolcular›n eriflimine ve minibüs, dolmufl
türü araçlar›n otobüse dönüfltürülmesine
yönelik yap›lacak ulafl›m devriminde son
viraj›n içine girildi. Samsun Özel Halk
Otobüsçüleri Derne€i Yönetim Kurulu
Baflkan› Saadettin Baflar öncülü€ünde ya-
p›lan “Gelin birlik olal›m” ça€r›lar› tek-
rarland›. Minibüs ve Dolmufl esnaf›n›n
ma€dur olmamas› için ellerinden geleni
yapacaklar›n› belirten Baflar, Samsunlular’a
daha iyi bir hizmet vermek ad›na bütün
ulafl›m sistemlerinin, rayl› sistemle en-
tegre hale getirilerek, ça€dafl toplu tafl›ma
sistemi dahilinde, ortak bir havuz ile
refah düzeyi yüksek çal›flma ortamlar›n›n
sa€lanaca€›n› dile getirdi. 

“SOMUT ADIM GÖREMEDİK”
Minibüs ve dolmuflçu esnaf› ile birlikte

çal›flma isteklerini, sürekli olarak telaffuz
ettiklerini, bunun ad›na defalarca toplant›
yapt›klar›n› ancak hiçbir flekilde esnaf grup-
lar›ndan herhangi bir somut ad›m görme-
diklerini ifade eden Saadettin Baflar, “Bele-
diye siz onlar› aran›za dahil etmeyin” diyor.
Bizse, “Gelin, havuzumuza girin, aran›zda
flirket kurun diyoruz.” fleklinde aç›klama

yaparak sorunlar›n
farkl› esnaf gruplar›-
n›n bir araya gelerek
tart›fl›lmas› sonucun-
da çözülmesi gerek-
ti€ini belirtti.

Minibüs esnaf›n›n,
söz konusu de€iflim-
le 1 hak sahibiyken
3’te 1 hakka düfle-
ceklerinden dolay›
dönüflümü isteme-
diklerini sözlerine
ekleyen Baflar, “Bi-

reysel olarak fluan bir günde kazand›klar›
600-700 liray›, dönüflüm gerçekleflince 3
arkadafl kazanm›fl olacak. O yüzden bu
durumu kabullenmek istemiyorlar.” dedi.
Kaliteli toplu tafl›ma için uzun vadeli
düflünülmesi gerekti€ini ve Temmuz
2012’de yürürlü€e girecek olan tafl›mac›l›k
kanunuyla engellinin eriflimine uygun
ve rayl› sisteme tam entegrasyon sa€lam›fl
ulafl›m için ne kadar erken ad›m at›l›rsa
esnaf için karl› olaca€›n› söyledi. Bundan
sonra gerçekleflecek at›lacak her ad›m›n
ilerici ve kanunlara uygun olmas›ndan

yana olacaklar›n› söyleyerek, düflünülen
dönüflümün  kentin fiziki ve co€rafi özel-
liklerine elveriflli, gerekli fizibilite çal›fl-
malar› sonucu elde edilmifl bir Samsun
modelinin oluflturularak bu modele birebir
hareket edilmesinin çok daha fazla getirisi
olaca€›n› kaydetti.

HEPİMİZİN ORTAK AMACI SAMSUN
HALKINA İYİ HİZMET VEREBİLMEK

Minibüsçü esnaf›n›n, otobüsçülerin bir-
ço€unun Samsunlu olmad›€› aç›klamas›-
n›n kendilerini üzdü€ünü dile getirdi.

Uzun y›llard›r hizmet vermek ad›na ge-
celerini gündüzlerine katarak, Samsunlu
vatandafllardan kazand›klar› her bir ku-
ruflun karfl›l›€›n› vermek için daima mü-
cadele ettiklerini belirterek derne€in
bütün üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti
vatandafl› oldu€unu ve Kurtulufl Savafl›’n›n
ilk seslerinin yükseldi€i bu topraklarda
yaflamaktan gurur duyduklar›n› aç›klad›.

TÖHOB İSE ETKİSİZ
Kentleraras› birli€i sa€lamak umuduyla

kurulan TÖHOB’un hemen hemen bütün
esnaf›n yaflad›€› ortak sorunlar› görmek ve
çözmek için yard›mc› olmak yerine sadece
baz› kentlerdeki flirket oluflumlar›n›n so-
runlar›yla meflgul oldu€unu ve birçok kentin
bu konuda ma€dur b›rak›ld›€›na da aç›kla-
malar›nda yer veren Baflar; “TÖHOB’daki
arkadafllarla ben anlaflam›yorum. Onlar ken-
dileri çal›p, kendileri oynuyor.” diyerek bir-
li€e sitem etti. Bir baflka flehirdeki çözülmeyi
bekleyen sorunlar›n bu ifli yapan esnaf olarak
herkesi üzdü€ünü ve TÖHOB’un kurulma
aflamas›ndaki büyük umut ve vaatlerin teker
teker yitirildi€ini iletti.

Esnaf›n sorunlar› için her konuda bera-
berce oturup derinlemesine çözümlemeler
yap›lmal›d›r önerisini her f›rsatta tekrar
eden Baflar’a göre, yaflan›lan dönem ulafl›m
ça€› olacak ve bunun için kurumsallaflma
ve tek çat› alt›nda toplanarak teknolojiyle
paralel çal›flmalarda bulunmak, bu ifli y›l-
lard›r yapan toplu tafl›ma esnaf› için flart.

Sektörün küçük devleri 

T aş›mac›l›k sektöründe yaşanan en büyük s›-
k›nt› sektöre hâkim yönetici say›s›n›n azl›ğ›ndan
kaynaklan›yor fakat yeni kuşak birkaç genç
isim bu sektörde daha şimdiden isimlerini

duyurur hale geldiler.
Yük ve yolcu taş›mac›l›ğ› sektörleri d›şar›dan bak›ld›ğ›

zaman her gün ayn› işin yap›ld›ğ› ve s›n›rlar›n kesin
çizgilerle belirlendiği rutin bir işkolu olarak gözükse
de fiili olarak içinde bulunulduğu zaman ayn› anda
farkl› yerlerde olman›z gereken ve dikkatinizin bir
anda onlarca, yüzlerce konuda olmas›n› gerektiren
aş›r› yüklenme ve stresi beraberinde getiren bir
çal›şma alan›d›r. Bir başka deyişle  size bağl› bulunan
kaç araç varsa ayn› anda hepsini düşünebilmeli ve
gereken yerde doğru müdahaleyi yapabilmelisiniz.
Ülkemizde her sektörde olduğu gibi bu sektörde de
yetişmiş ve mesleği hür iradesiyle seçmiş kişi say›s›n›n
azl›ğ› göze çarp›yor. Sizlerin de dikkatini muhakkak
çekmiştir ki bu sektörde faaliyet gösteren bir şirkette
çal›şan çoğu kişi bir de bakm›şs›n›z ayn› sektörde
farkl› bir firmada çal›ş›yor. Bir örnek vermek gerekirse
elimizdeki kartvizitlere bakt›ğ›m›z zaman farkl› şirket
logosu olan kartlarda ayn› kişilerin isminin yazd›ğ›n›
görürüz. Bunun en önemli nedeni mesleğe hâkim
kişi say›s›n›n azl›ğ›ndand›r. Kalifiye kişiler, şirketler
taraf›ndan  verilen olanaklar dâhilinde bir tercih
yaparak şirket değiştirirler fakat çok uzun süre
sektörde yeni bir isim duymay›z. ‹nsanlar›n meslek
tercihlerinden uzak kalm›ş bu sektör zamanla koz-
mopolitleşip kapal› hale gelmiştir ne yaz›k ki. ‹nsanlar
bu mesleği iki şekilde tercih eder birincisi baba mes-
leğidir ve başka meslek hakk›nda bilgi sahibi olun-
mad›ğ› için tan›d›k yüzlerle işbirliğine devam edilir,
ikincisi ise bu işin okulunu okumuş kişiler sektörde
görev al›rlar ama işyerinde yaşanan her gün, kitaba
yaz›lm›ş olan notlardan bir sayfa siler. Okunanla, gö-
rülen çok farkl›d›r. Durum böyle olunca işe hâkim
olunana kadar kaynaklar›n bilinçsiz kullan›m› meydana
gelir. Deneme-yan›lma yöntemi büyük maddi ve
manevi kay›plar› da beraberinde getirir.

Günümüzde bu konuyla ilgili oluşturulan forumlar
sektörde faaliyet gösteren şirketler için haber ve geri
besleme kaynağ› olmuştur. Yani art›k herhangi bir
şehirde test edilen veya sat›n al›nan arac›n s›k›nt›lar›
sadece araç sürücüsü taraf›ndan değil yolcular tara-
f›ndan da bu forumlar arac›l›ğ›yla tespit edilebilmektedir.
Bu forumlar›n say›s› zamanla artmakta fakat her fo-
rumda belli başl› genç isimler öne ç›kmaktad›r. Bu
genç yaştaki bu kişiler eğitimlerinden kalan boş za-
manlar›n› taş›mac›l›k sektörünün ilgi duyduklar› ala-
n›nda fotoğraf, gözlem vb. gibi kal›c› uğraşlarla
geçirerek internet dünyas›ndaki forumlarda birbirlerine
bilgi kaynağ› olmaktad›rlar. Bu isimlere değerli birkaç
örnek vermek istiyorum: Sercan Oktay, Emirhan
Vural, Efecan Barut, Ahmet Akbulut, Hüseyin Keskin
ve bendeniz Utku Ard›ç. Gün içinde çekilen fotoğraflar,
edinilen bilgiler akşamlar› sosyal paylaş›m sitelerinde
paylaş›l›r ve konuyla ilgili yorumlar yaparak o günün
gündemi tamamlanm›ş olur bizler için.

Çoğu kişinin garipsediği bir merak alan› olan taş›-
mac›l›k sektöründe genç yaşlarda kazan›lan birebir
operasyonel birikimler günümüz yöneticilerinin en
çok dikkat çektiği konudur. Bu merak alan›n›n iyi bir
şekilde işlenip değerlendirilebilmesi için ihtiyaç olan
en önemli şey sektörde faaliyet gösteren kurum ve
kuruluşlar›n birebir desteği olacakt›r. Bu desteğin
maddi değil yine sektörün işleyişi hakk›nda olmas›
karş›l›kl› fayda sağlar. Yani dün nas›ld› bugün nas›l
ve gelecekte muhtemelen nas›l olacak konusunda
olmal›d›r. Günümüzde kapal› kap›lar ard›nda yürütülen
işler hükmünü yitirmiştir. Art›k bireyler ald›ğ› ürün
veya hizmetin kaynağ›n› ve ne gibi işlemlere tabi ol-
duğunu bilmek isterler. Klasik yönetim anlay›ş› b›rak›l›p
bu tür genç kat›l›mc› bir ortam oluşturulursa sektörün
ve kurumlar›n geleceğinin önünün daha parlak ola-
cağ›ndan hiç şüphem yoktur.

UTKU 
ARDIÇ

MAN TÜRK‹YE 
45. y›l›n› tüm 
çal›flanlar›na 

HED‹YE ETT‹

MAN Türkiye 45. Y›l›n›,  çal›flanlar›n›n
ailelerininde kat›ld›€› piknik ile kutlad›.
MAN’›n Türkiye’de baflar›l› geçirdi€i 45
y›la dikkat çeken MAN Türkiye A.fi.
Yürütme Kurulu Baflkan› Münür Yavuz
ve MAN Kamyon ve Otobüs A.fi. Yürüt-
me Kurulu Baflkan› K. Tuncay Bekiro€lu
konuflmalar›yla, bu baflar›n›n Türk aile
yap›s›n›n güçlü olmas›na mal ederek, 45.
Y›l kutlamalar›n› aileleriyle birlikte ge-

çirmenin son derece önemli oldu€unu
vurgulad›.

Ankara Akyurt’taki tesislerinde dü-
zenlenen etkinlikte üretim yap›lan tes-
isleri gezme, halatla otobüs çekme ve
yaklafl›k 2500 çocuk için özel olarak ge-
tirilen pony atlarla deneyim yaflama gibi
pek çok farkl› etkinlik gerçeklefltirildi.
Bu anlaml› güne Yonca grubu da flark›la-
r›yla efllik etti.

PİKNİKTE BULUŞTULAR 

Rize Belediye Baflkan› Halil Bak›rc›, flehir
içi minibüsçüleri ve halk otobüsçüleri ile
yemekli toplant›da bir araya geldi. Yemekli

toplant›ya Rize Belediye Baflkan› Halil Bak›rc›,
Rize fioförler ve Otomobilciler Odas› Baflkan›
Muzaffer Turan, 8 nolu flehir içi Minibüs Koope-
ratifi Baflkan› Mustafa Y›ld›r›m, Baflkan Yard›m-
c›lar›, Rize Belediyesi Otobüs ‹flleri Müdürü Celal
Sar›, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ‹spak A.fi
Trafik Ulafl›m Uzman› Murat Mustafa Ar›man
ve floför esnaf› kat›ld›.

fioför esnaf›na ifllerini daha iyi yapmalar› yönünde
uyar›larda bulunan Rize Belediye Baflkan› Halil
Bak›rc›; “Geçen y›llara nazaran Rize yaflan›labilir
iller s›ralamas›nda biraz geriledi. Yap›lan anketlerde
bunun 1. sebebi Ev bulma ve kiralar, 2. Sebebi
flehir içi ulafl›m› ve halkla iliflkileri 3.’sü de pahal›l›k
ve esnaf›n tutumu oldu€u tespit edildi.” diye ko-
nufltu. Hayati Akbaş R‹ZE

Baflkan Bak›rc› floför 
esnaf› ile bir araya geldi 

Samsun’da gerçekleştirilmesi planlanan kapsaml› ulaş›m dönüşümde birlik ve be-
raberlik çağr›s› yapan Samsun Özel Halk Otobüsçüleri Derneği, minibüsçü ve

dolmuşçu esnaf›n mağdur olmamas› için ellerinden geleni yapacaklar›n› tekrarlad›

GELİN BİRLİK OLALIM! 
S

R‹ZE

Efecan BARUT ‹ZM‹R
Mercedes-Benz’in ‹zmir Fuar›’nda bulunmamas›,
4 senedir ‹zmir Fuar›’na gelmeyen Neoplan ve
MAN’›n, Mapar ad› alt›nda 80. ‹zmir Enternas-

yonal Fuar›’na kat›lmas› fuar›n üç büyük süprizinden
ikisiydi. Geçti€imiz senelere oranla markalar›n az
olmas› ziyaretçiler aç›s›ndan fuar›n bir hayli renksiz
geçmesine sebep oldu. Özellikle y›llard›r ‹zmir En-
ternasyonal Fuar›’n› es geçmeyen Mercedes-Benz’in
fuarda bulunmamas› bir hayli düfl k›r›kl›€› yaratt›.
2009 ve 2011 y›llar›nda Mercedes-Benz’in Has Oto-
motiv olarak kat›l›€› ‹zmir Enternasyonal Fuar›’na
kat›lan araçlar›n düz beyaz renk olmas› gelene€ini
bu sene Mapar devam ettirdi. 

İZMİR FUARI’NDA 3 BÜYÜK 
MARKA: SETRA, MAN, BMC
80.‹zmir Enternasyonal Fuar›’na kat›lan 3 büyük mar-
kadan biri olan ve kokteylini fuar›n aç›ld›€› gün ger-
çeklefltirdi€i Varsan firmas›n›n distribitörlü€ünü üst-
lendi€i Setra, ‹zmir Fuar›’na 3 adet otobüsle kat›ld›.
Düz beyaz renkteki Setra S417 HDH, Setra S415 HD
ve Setra S416 GT-HD otobüslerin üzerine yaz›lan
“Setra 60.YIL” ve tecrübenin as›rl›k oldu€unu belirten
“100 YIL Otobüs Tecrübesi” yaz›lar› dikkat çekiciydi.

Tüm Türkiye’nin ve özellikle ulaş›m sektöründekilerin merakla beklediği 80. ‹zmir
Enternasyonal Fuar› 8 Eylül’de kap›lar›n› ziyaretçilere açt›. 18 Eylül’de kapanacak

olan ‹zmir Fuar›’na bu sene markalar aç›s›ndan kat›l›m azd›. 

İzmir Enternasyonal Fuarı 80.Kez Kapılarını Açtı!

‹zmir Fuar›’nda yer alan tek ana üretici konumunda olan

BMC, fuara bin 400 metrekare stand alan› üzerinde, 4 kamyon

ve 3 otobüs grubu olmak üzere 7 araçla fuardayd›. ‹zmirli bir

sanayi kuruluflu olman›n sorumlulu€u ile her sene fuara kat›lan

BMC’nin stand›nda özelikle ilk defa sergilenen BMC 415 - 8.1

ton Hafif Kamyon ziyaretçilerin ilgi oda€› oldu. Di€er taraftan

‹stanbul’un erguvan rengi otobüsü PROCITY Tam Alçak

Tabanl› fiehiriçi Tip Solo Otobüs fuar kat›l›mc›lar›ndan büyük

ilgi gördü. Tam alçak tabanl› yap›s› ile engelli, yafll› ve çocuklu

yolcular›n kolay inifl-binifline imkan sa€layan PROCITY

‹stanbul d›fl›nda ‹zmir, Bursa, Antalya ve Mersin gibi büyük

flehirlerde baflar› ile hizmet veriyor.

BMC, fuarda,  PRO 1144 (4x2) Çekici, PRO 940 (6x4) Damper,

PRO 940 (8x4) Transmikser, PRO 522 (6x2) Hafif kamyon,

BMC 415 8.1 Ton Hafif Kamyon, PROBUS LE Alçak Giriflli

fiehiriçi Tip Küçük Otobüs, BELDE SB Servis Tip Otobüs,

PROCITY Tam Alçak Tabanl› fiehiriçi Tip Solo Otobüs mo-

dellerini sergiledi. 

‹zmir Fuar›’n›n di€er kat›l›mc›lar›ndan olan ve 4

sene sonra MAN ve Neoplan’› ‹zmir Enternasyonal

Fuar›’na getiren Mapar’›n stand› kat›l›m aç›s›ndan

en bol ve en renkli stand› olma özelli€indeydi. Kok-

teylini fuar›n üçüncü günü düzenleyen ve getirdi€i

araçlar›n tümünü satma baflar›s› gösteren Mapar,

‹zmir Enternasyonal Fuar›’na Neoplan Starliner II,Neo-

plan Cityliner,Man Fortuna Supreme,Neoplan Tour-

liner,Neoplan Tourliner L olmak üzere 5 otobüs ve

MAN’›n kamyon grubundaki TGX ve TGS modelleri

ile toplam 10 araçla kat›ld›.

Otobüs grubunda özellikle yan arka taraf›ndaki

kartal deseniyle dikkat çeken Neoplan Starliner II

Nilüfer Turizm, Neoplan Cityliner Ulusoy Seyahat,

Man Fortuna Supreme Dorak Turizm, Neoplan To-

urliner Tan Turizm ve Neoplan Tourliner L ise Kü-

çükgüzel Petrol sahibi Nihat Küçükgüzel’e sat›ld›.

BMC YiNE iLGi ODAğI... 4 SENiN ARDINDAN MAN FUARDA
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Ülkemizde araçlar›n tasar›mlar›na onay veren ve
kurallar› koyan bir kurum var m›d›r?

Araçlar›n imalat› ve ithalat› konusundaki tüm ku-
rallar›n koyucusu ve denetleyicisi T.C. Bilim,Sanayi
ve Ticaret Bakanl›€›d›r.

Yolcu tafl›maya yönelik araçlar› ilgilendiren kurallar
var m›d›r?

Yolcu tafl›mac›l›€› yapan araçlar›n AB kurallar› çer-
çevesinde Türkiye’ye adapte edilen bir çok yönetmelik
bulunmaktad›r. Bunlardan en önemlisi ise 14 fiubat
2009 tarihinde ülkemizde de zorunlu olan 2001/85/AT
yönetmeli€idir. Bu yönetmelikle beraber yolcu güven-
li€ini ön plana ç›kartan bir çok yönetmelik de araç
üreticileri taraf›ndan uygulanmak zorundad›r.

Bu kurallar kimler taraf›ndan kontrol edilip denet-
lenmektedir?

Bu kurallar, ülkelerin Sanayi Bakanl›klar› taraf›ndan
yetkilendirilen teknik servisler taraf›ndan kontrol edi-
lerek uygunlu€una onay verilmektedir. TÜV SÜD /
Otomotiv de bir çok ülkenin onay kurulufllar› taraf›ndan
bu konularda özel yetkiler ile donat›lm›flt›r.

ARAÇ GÜVENLİĞİ KRİTERLERİ 
Araç denetimleri ne flekilde oluyor?
Araç denetimleri aktif ve pasif güvenlik aç›s›ndan

insan,yol ve araç  güvenli€ini sa€lamak için konul-
mufllard›r. 
∂ Sürücü ve yolcular için ayr›lm›fl alanlar›n tespiti,
oturan ve ayakta duran yolcular için ayr›lm›fl alanlar›n
ve seyahatte müsaade edilmeyen alanlar›n belirlenmesi. 
∂ Tüm acil ç›k›fl noktalar›n›n uygunlu€unun belirlen-
mesi ve acil tavan ç›k›fllar›n›n konumu, boyutlar›n›n
uygunlu€unun tespiti. Acil ç›k›fl pencerelerinin say›s›n›n
ve yerinin kontrolü. 
∂ Araç içinde bulunmas› gereken bilgilendirme amaçl›
iflaretlemelerin ve görsel-iflitsel uyar› cihazlar›n›n kont-
rolü.  Ayr›ca, arac›n girifl basamak yükseklik ve derin-
liklerinin uygunluk denetimi. 
∂ Yolcu koltuklar›n›n say›s› ve koltuklar aras› bofl-
luklar›n uygunlu€u ve  araç içerisinde serbest harekete
imkan veren koridor uygunlu€unun kontrolü. Oturan
ve ayakta duran yolcular için ayr›lmas› gereken minu-
mum boflluklar›n belirlenmesi. 
∂ Araçta bulunmas› gereken yang›n tüplerinin yeterli-
likleri ve konumlar›n›n tespiti. Ayr›ca, tutamak ve el
tutamak raylar›n›n tasar›m›, boyutlar›n›n kontrolü. 
∂ Araç içerisindeki taban ve tavan ayd›nlatmalar›n›n
konumlar›n›n ve yeterlili€inin kontrolü
∂ Bagaj alanlar›n›n tespiti. 
∂ Arac›n maksimum yükte devrilme kararl›l›€›n›n
tespiti.
∂ Araçlarda özürlüler için ayr›lm›fl alanlarla ilgili özel
flartlar›n uygunlu€unun kontrolü.
∂ Araçlardaki yolcu inifl ve binifllerindeki yolcu
güvenli€i için servis kap›lar›n›n kapanma kuvvetlerinin
ölçülmesi. Ayr›ca, koltuk minder ve s›rtl›klar›n yeter-
lili€inin tespit edilmesi gibi kriterlerle araç güvenli€inin
sa€lanmas›n› kontrol ediyoruz.

Bahsetmifl oldu€unuz flartlar servis ve ö€renci tafl›-
mac›l›€›n› da kaps›yor mu?

Yukar›da bahsetmifl oldu€um kriterler, ilk etapta ak-
l›m›za gelen önemli noktalar. Servis ve ö€renci tafl›-
mac›l›€› yapan araçlar da bu kurallara tabi. Bununla
beraber ö€renci tafl›mac›l›€› yapan okul tafl›tlar›nda
daha kapsaml› kriterler uygulanmaktad›r. 

“ÜRETİCİLER UYUM SORUNU YAŞAMIYOR”
Denetimler esnas›nda karfl›laflt›€›n›z teknik aksak-

l›klarla ilgili örnek verebilir misiniz?
Ülkemizdeki araç üreticilerinin bir ço€u mevcut yö-

netmeliklere uyum konusunda s›k›nt› yaflamamaktad›r.
Fakat, özellikle araç dönüflümleri konusunda firmalar›n
bu konularda biraz daha bilinçlenmesi gerekiyor. Örnek
vermek gerekirse, acil ç›k›fl kap›lar›ndaki flartlar›n sa€-
lanmas›ndaki zorluklar, iç düzenlemelerdeki hatal›
uygulamalar ve yolcu güvenli€ini tehdit eden tan›ml›
olmayan uygulamalarla çok karfl›lafl›yoruz. 

Acil ç›k›fl kap›lar› konusunda ne tür kontroller yap-
maktas›n›z?

Acil ç›k›fl kap›lar›n›n kontrolündeki en önemli konu,
ç›k›fllar›n say›s›, konumu ve boyutsal yeterlili€idir.
Acil ç›k›fllar›n asgari say›s›, araç kategorisi ve yolcu sa-
y›s›na göre de€iflmekle beraber en az 2 tane olmal›d›r.
Bu kap›lar, bir tehlike an›nda hem içeriden hem
d›flar›dan floförün müdahalesi olmaks›z›n aç›labilmeli
ve tahliye için özel donan›mlar içermelidir. Araç içinde
yolcu taraf›ndan kullan›labilecek bir kumanda tertiba-
t›n›n, acil ç›k›fl kap›s›n›n kenar›nda özel olarak iflaret-
lenmifl durumda bulunmas› zorunludur. D›flar›dan ben-
zer bir kumandan›n da tak›lm›fl olmas› ve araç çal›flmasa
bile kumanda edilerek araca müdahalenin sa€lanmas›
önem tafl›maktad›r.

Servis kap›lar› konusunda yapm›fl oldu€unuz kont-
roller ve istenen flartlar nelerdir?

Servis kap›lar› konusunda da önemli konular›n
bafl›nda kap›lar›n say›s›,konumu ve boyutsal yeterlili€i

gelmektedir. Bununla beraber yolcu güvenli€ini de ya-
k›ndan ilgilendiren ve son dönemlerde s›kl›kla karfl›-
laflt›€›m›z kap› kaynakl› yaralanmalar da bu konuda
al›nmas› gereken tedbirlerin bafl›nda geliyor.

Yaralanmalar› önlemek amac›yla kap›lara hassas
sensörlerle yolcular›n s›k›flmas›n› önleyen ve otomatik
olarak aç›lmas›n› sa€layan sistemlerin kullan›lmas›.
Bununla beraber kap›lar aç›kken floförü sesli olarak
uyaran sistemlerin de kullan›lmas› zorunlu. Ayr›ca,
araçtaki basamak aç›kken veya araç hareket halin-
deyken kap›lar›n aç›lmas›n›, floför insiyatifine ba€l›
olmaks›z›n önleyen sistemler de mevcut kontrolle-
rimiz aras›nda.

Araç denetimlerinde koltuk ve emniyet kemerleri
konusunda nelere dikkat ediyorsunuz?

Yolcu tafl›mac›l›€› konusunda emniyet unsurlar›n›n
bafl›nda, koltuklar ve emniyet kemerleri gelmektedir.

Araçlar›n piyasaya sunulmas›ndan önce hem koltuklar
hem de emniyet kemerleri üzerine detayl› çarp›flma ve
çekme testleri özel laboratuar flartlar›nda deneyimli
test mühendislerimiz gözetiminde uygulan›yor. Koltuk
ve emniyet kemerleri, kendi içlerinde ayr› ayr› kriterlerde
test edilmesine ra€men onay al›nacak araç ile beraber
de bütün bir yap› olarak da test edilmektedir. Bu konu-
larda da gerekli önemin ve bilincin, üreticiden son
kullan›c›ya kadar sa€lanmas› amac›yla, TÜV SÜD
/Otomotiv Bölümü uzmanlar› gerekli özveri ve bilinç
ile yo€un çal›flmalar›n› sürdürmektedir.

Araçlarda kullan›c›lar  taraf›ndan yap›lan ve uygun
olmayan müdahaleler var m›?

Sektördeki özel kontrollerimiz esnas›nda, araçlarda
acil ç›k›fl kap›lar›n›n önlerine veya yolcu kapasitesini
artt›rmak üzere konulan ilave koltuklar uygun olmayan
en önemli sorunlar›n bafl›nda geliyor. Az önce bahset-
ti€imiz gibi emniyet kemerlerinin sökülmesi ve uygun
olmayan kemer tak›lmas› da yaflanan s›k›nt›lar aras›nda.
Araç içine sonradan konulan k›l›f, paspas, perde gibi
kolay tutuflup alev alan ürünlerin s›kl›kla kullan›lmas›,
yolcular için ciddi tehlike arz ediyor. Araç görüflünü
engelleyecek cam filmi ve siperlik gibi malzemelerin
kullan›lmas› da s›kl›kla karfl›laflt›€›m›z standart d›fl›
uygulamalar›n bafl›nda geliyor.

“DENEYİMLERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ”
Personel ve ö€renci tafl›mac›l›€› konusunda stan-

dartlar›n artt›r›lmas› ve kontrolünde TÜV SÜD ne
tür hizmetler sunmaktad›r?  

TÜV SÜD olarak, otobüs ve minibüs üreticisi fir-
malarla uzun y›llard›r yapt›€›m›z çal›flmalarda elde et-
ti€imiz deneyimleri, bu konuda hizmet almak isteyen
tüm kurum ve firmalara sunmaktay›z. Yapt›€›m›z ça-
l›flmalar›n bafl›nda, araçlar›n mekanik ve teknik olarak
güvenli kullan›ma uygun olup olmad›€› ve sürücü ye-
terlili€inin kontrolü yer almaktad›r. Araç ve sürücü
kontrollerinde TÜV SÜD bünyesindeki uzmanlar›m›zla,
standartlar, yasal zorunluluklar ve müflteri iste€i do€-
rultusundaki kriterler çerçevesinde  teknik denetimle-
rimizi gerçeklefltirmekteyiz.

Yapt›€›n›z bu özel araç ve sürücü denetimleri, fir-
malara ne kazand›rmaktad›r?

Ülkemizde birçok kurum ve firma, personel güvenli€i
konusunda ciddi çal›flmalar yap›yor. Fakat personel tafl›nan
servis araçlar›, en önemlisi bu araçlar› kullanan floförler
ile ilgili herhangi bir prosedürün yaz›l› olarak tan›mlan-
mamas› bu alandaki önemli eksikliklrden biridir. Bundan
dolay› firmalar kendilerine hizmet sa€layan tafleronlar›n›
kontrol alt›nda tutamamakta ve bu risk ile süreçlerine
devam etmektedirler. Bu nedenlerden dolay› TÜV SÜD /
Otomotiv olarak firmalar ile beraber oluflturdu€umuz
prosedürler ve kontrol mekanizmalar› sonucunda;
∂ Uygun olmayan araçlar›n belirlenerek, kusurun gi-

derilmesi. Araç güvenli€ini artt›rarak, operasyonla-
r›nda kusurlu araç dolafl›m›n›n engellenmesi.

∂ Araç kusurlar›n›n “Kusursuz, Hafif kusur, A€›r
kusur, Emniyetsiz” gibi kategorilere ayr›larak ra-
porlanmas›.  Servis araçlar›n›n ve filodaki di€er
araçlar›n risklerinin kontrol alt›nda tutulmas›. 

∂ Teknik yeterlilikte olmayan araçlar›n belirlenerek
kaza riskini azaltmak ve marka de€erinin artt›r›l-
mas›na katk› sa€lamak.

∂ fiöförlerin gerekli e€itim belgelerinin, sürücü ceza
puanlar›n›n vb. bilgilerin kurulmufl olan denetim
mekanizmas›yla kontrol alt›na alarak raporlanmas›.

∂ Uygun olmayan araçlar ile personel tafl›nmas›n› ön-
leyerek, kaza an›ndaki yaralanma risklerinin en aza
indirilmesini sa€lamak,

∂ fioför özelliklerinin belirlenmesi ve periyodik olarak
yeterliliklerinin tespit edilmesi 

∂ Gerek görülürse, özel kamera donan›ml› araçlar›m›zla
yolda gizli takip ve sürücünün sürüfl s›ras›ndaki dav-

ran›fllar›n›n kay›t alt›na al›nmas› sa€lanmaktad›r.

“DENETİM KRİTERLERİ ÖNEMSENMELİ”
Araç ve sürücü denetimleri konusu size göre ülke-

mizde ne durumdad›r?
Mevcut kurallar›m›z, Avrupa Birli€indeki düzenlemeler

ile ayn› fakat baz› yönleriyle ise daha detayl› ve ülke
flartlar› düflünülerek haz›rlanm›flt›r. Ancak, firmalar  per-
sonel ve ö€renci tafl›mac›l›€› hizmeti al›rken denetim
kriterlerini önemsemiyor. Bu önemli bir konu, hizmet
sat›n al›rken flartnamede belirlenmesi gerekiyor. Araç ve
sürücülerin, tafl›mac›l›k hizmetine bafllamadan önce
kabulü ve hizmet süresi içerisinde periyodik olarak de-
netlenme mekanizmalar›n› oluflturmalar› günümüz flart-
lar›nda kaç›n›lmaz bir ihtiyaç haline gelmifltir.  Biz, ülke-
mizde bu konuya önem veren kurumsal firmalar ile ifl-
birli€imizi sürdürmekteyiz. Fakat, ülkemiz flartlar› ve
konunun önemi göz önüne al›nd›€›nda denetimlerle ilgili
hassasiyetin artt›r›lmas› gerekti€ini vurgulamak isteriz.

Yolcu taş›mac›l›ğ› yapan araçlar›n AB kurallar› çerçevesinde Türkiye’ye
adaptasyon sürecinde getirilen kriter ve denetimlerini süreçlerini TÜV SÜD
yetkililerinden TÜV SÜD Otomotiv ‹ş Geliştirme Müdürü Erdal Ç›narc› ve

TÜV SÜD Otomotiv Bölüm Müdürü Zehra Doğan’la konuştuk.

TÜV SÜD KONTROLÜNDEN GEÇEN 
ARAÇLARLA GÜVENLİ TAŞIMACILIK

KIşIN GÜVENLiğiN ALTIN KURALI: KIş LASTiği

Avrupa’n›n en büyük, dünyan›n say›l› otomotiv yan sanayi
tedarikçisi ve lastik üreticisi Continental’in geliştirdiği

ContiWinterContact TS 830, sağlad›ğ› sürüş emniyeti ile k›ş
lastiği standartlar›n› yeniden belirliyor.

3D taban blok ve desenleri, gelifltirilen
yanak yap›s› ve yeni polimer kar›fl›ml›
taban hamuru ile fark yaratan Conti-

WinterContact TS 830, elektronik denge
kontrol sistemleri (ESC) ile uyumlu çal›flan
ilk k›fl lasti€i olma özelli€ini tafl›yor. Taban›
daha iri ve daha fazla say›da k›lcal yar›klara
sahip bloklardan oluflan ve bu sayede sorun
yaratabilecek zeminlerde maksimum kav-
rama kenar›na sahip olan ContiWinter-
Contact TS 830, karl› ve buzlu zeminlerdeki
mükemmel frenleme performans› ile ko-
nusunda uzman oldu€unu kan›tl›yor. Con-
tiWinterContact TS 830, omuz bölgesinde
bulunan k›lcal yar›klara sahip ve taban›n-
dakilere oranla daha küçük olan bloklar
sayesinde ise, özellikle karl› zeminlerde
daha az esneyerek tam kavrama sa€l›yor. 

ÜÇ BOYUTLU KILCAL DOKU 
Patenti Continental’e ait olan yenilikçi

3D k›lcal yar›klar sayesinde ContiWin-
terContact TS 830, son derece yüksek
bir direksiyon hakimiyeti sa€lar-
ken, özellikle virajlarda rakipleri
aras›nda ciddi bir fark yarat›-
yor. ContiWinterContact TS
830’un yönlü lastik deseni
son derece baflar›l› bir fle-
kilde sudan kurtulmay›
sa€layarak ya€›fll› havalarda
güvenli bir sürüfl sunuyor.
Bu desen ayn› zamanda ça-
murlu ve/veya erimifl karl›
zeminlerde de lasti€in yola te-
mas›n›n tam olmas›n› sa€l›yor
ve son derecede sessiz bir sürüfl
keyfi yaflat›yor. 

ARAÇ SÜRÜŞ SİSTEMLERİNE
YARDIMCI OLAN İLK LASTİK!

ESC (Electronic Stability Control) gibi
sürüfl sistemleri, her bir lasti€in süratini
daha güvenli bir yolculuk için ayr› ayr›
kontrol eder. Son derece geliflmifl sistemlere
sahip araçlarda bulunan lastiklerin de bu
sistemi destekleyecek yap›da olmas› gerekir.
Böylece lastikler k›fl ve/veya ya€murlu yol
koflullar›nda özellikle frenleme esnas›nda
maksimum tutunma için daima göreve
haz›rl›kl› olurlar. ContiWinterContact TS
830 da slalom özelli€inin yan› s›ra, yanal
kuvvetlerden kurtaran patentli kavrama

kenarlar› sayesinde ESC’yi destekliyor. 

YÜKSEK TUTUNMA, 
DÜŞÜK SÜRTÜNME 

ContiWinterContact TS 830, Silica taban
hamuru kar›fl›m› sayesinde, yüksek tu-
tunman›n yan› s›ra sa€lad›€› yak›t tasarrufu
ve çevreye zararl› at›klar›n azalt›lmas› ba-
k›m›ndan da fark yarat›yor.

TS 830 modelleri, Avrupa’n›n önde gelen
otoritelerinden ADAC, Stiftung Warentest,
ÖAMTC, TCS, AutoBild ve Auto Motor
und Sport yetkilileri taraf›ndan, 60’tan
fazla rakip lastik modeli aras›nda en yüksek
puanlar› alarak öneriliyor. Continental
markas› ayr›ca tüm test redaktörleri tara-
f›ndan testin en temel disiplinlerinden
olan ›slak zeminde sürüfl, hakimiyet ve

frenlemede “lider” marka olarak gös-
teriliyor. 

ADAC’›n 15” ve 16” jantlar
için üretilen grupta yapt›€›
testte, “özellikle önerilir”
notunu alan ContiWinter-
Contact TS 830, Stiftung
Warentest taraf›ndan ise,
“mükemmel” olarak de€er-
lendirildi.. Avusturya Oto-

mobil Klubü Automobilclub
ÖAMTC de, “fliddetle tavsiye

edilir” sonucuna ulafl›rken, ‹s-
viçre eksperlerinin oluflturdu€u

TCS de ayn› flekilde ContiWinterCon-
tact TS 830’u öneriyor.*

Continental’in gelifltirdi€i yeni Conti-
WinterContactTMTS 830 P de, yüksek
performansl› araçlar için mükemmel bir
k›fl güvenli€i sa€l›yor. ContiWinterCon-
tactTMTS 830 P’nin s›rt deseninin orta-
s›nda yer alan kat› yüksek bloklar ve
kenar kavrama formunda olan çok say›-
daki yar›klar, ›slak ve buzlu yollarda ge-
liflmifl fren gücü sa€l›yor. 

KARDA DAHA İYİ ÇEKİŞ GÜCÜ
Lastik omuzlar›nda yer alan çok say›-

daki bloklar ve yar›klar, çoklu kavrama
kenar› yaratarak özellikle karda oldukca
etkili çekifl gücü sa€l›yor. 

CONTİNENTAL kış lastikleri 
serisi ile kışı güvenli geçirin!
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TESLİMAT

TASIMACILAR
∂ Petrol ve akaryakıt alanlarında bilgi sahibi olmak isteyen hukukçuları
ve bu sektörlerde faaliyet gösteren şirket çalışanlarını bilgilendirmek
amacıyla Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından öğretim
üyesi hukukçuların katılımı ile BP Türkiye sponsorluğunda “Petrol
Piyasası Hukuku Seminerleri” düzenleniyor. Seminerler, 20 Eylül
2011 – 11 Haziran 2012 tarihleri arasında, her ay bir kez olmak
üzere 10 ay süreyle 15.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Sektöre ilişkin yasal düzenlemelerin ve düzenleyicilerin aldıkları
kararların artması ve çeşitlilik kazanması sonucunda petrol ve
akaryakıt alanlarında karşılaşılan hukuki sorunları bilen ve bunlara
çözümler üretebilen uzman hukukçu ihtiyacının her geçen gün
arttığını belirten BP Petrolleri A.Ş. Hukuk Baş Müşaviri Avukat Deniz
Reha Özilhan, şirket olarak bu programa destek olmaktan dolayı
son derece gurur duyduklarını söyledi. 

BP TÜRKİYE VE
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

İŞBİRLİĞİ SEKTÖRE
HUKUK UZMANLARI

KAZANDIRACAK

İLKEM TURİZM ÖZMAL ARAÇ
İLE FİLOSUNU GENİŞLETİYOR

‹lkem turizm 2011-2012 eğitim ve öğretim döneminde 140 adeti
Renault Master ve 50 adeti Mercedes Sprinter olmak üzere toplamda

190 adet araçla filosundaki özmal araç say›s›n› artt›r›yor.
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TASIMACILAR
Ford Transit Connect Taksiler New York şeh-
rinde Eylül ay› itibariyle hizmet etmeye başla-
d›. Connect’e olan ilgi dolay›s›yla artan sipa-
rişler ile yeni Transit Connect’lerin de yak›n

bir zamanda hizmete girmesi bekleniyor.

Ford Transit 
Connect taksiler
New York’ta

New York Taksi ve Limuzin Komisyo-
nu’nun Transit Connect Taksi’yi, “Big App-
le” ad›yla an›lan flehirde kullan›lmak üzere

seçmesinin ard›ndan verilen ilk siparifl kapsa-
m›nda ilk araçlar flehre ulaflt›.Yeni araçlar›n her
iki ön kap›s›na da ikonik NYC Taxi armas›
siyah renkle ifllendi. Önümüzdeki dönemde top-
lamda 400 kadar Transit Connect Taksi, New
York fiehrine yönlendirilmifl olacak. ABD gene-
linde Transit Connect Taksiler için verilen si-
parifller pazardaki ilk y›l›nda h›zla 1.000 rakam›na
do€ru yaklafl›yor. ABD’deki yeni taksi pazar› 6
bin adete ulaflt›.

Ford Ticari Araçlar Direktörü Len Deluca,
“Taksi iflletmecileri, Transit Connect Taksi’nin
harika bir araç oldu€unun fark›na var›yorlar ve
bunun en önemli sebebi, arac›n gelifltirilmesi
için onlar›n bize yard›mc› etmifl olmalar›. Ürün
gelifltirme sürecinde ABD flehirlerini ziyaret
ederek taksi sahipleri, iflletmeciler, sürücüler
ve belediye yetkilileriyle, bir taksiden bekledikleri
önemli özellikleri görüfltük. Transit Connect
Taksi’nin ülke genelinde müflterilerin ihtiyaç-
lar›n› tam olarak karfl›lamas›ndan çok memnu-
nuz. Sipariflleri h›zla artan Transit Connect Tak-
si’den New York flehrine toplamda 400 adet
gönderilmifl olacak ” dedi.

Taksi iflletmecisi flirketlerin Transit Connect
Taksi siparifli verdi€i flehirleraras›nda New
York’un yan› s›ra Los Angeles, Chicago, Las
Vegas, St. Louis, Tampa, Fla., Orlando, Fla.,
Hartford, Conn. ve West Haven, Conn bulunuyor. 

Ford Transit Connect taksiye New York’un yanı sıra
diğer şehirlerin taksi işletmelerdin de talep yağıyor.  

DİGER ŞEHİRLENDEN DE TALEP VAR 

“Başar› tesadüf değil” slogan›yla hareket
eden Ateştur, yine başar›s›n›n tesadüf olma-

d›ğ› Mercedes’ten 10 adet Sprinter ald›. 

A
Oya KAYA
tefl Tur personel ve ö€renci tafl›mac›l›€›n›n
yan› s›ra operasyonel kiralamayla da 1986
y›l›ndan beri hizmet vermeye devam edi-
yor. Filosunda 500’e yak›n araç bulunan
Atefltur filosunu büyütürken Mercedes
Benz Sprinter araçlar› tercih etti. 20 adet
olarak siparifl anlaflmas› imzalayan Atefl-
tur’a ilk 10 adet Sprinter teslim edildi. 

Has Otomotiv Had›mköy Showro-
om’unda yap›lan teslimat törenine Has
Otomotiv Yat›r›m ve Pazarlama A.fi. Ge-
nel Müdürü Mustafa Sar›gül, Hafif Ticari
Araçlar Sat›fl Dan›flman› ‹lter Elmas, Mer-
cedes Benz Hafif Ticari Araç Sat›fl Müdürü
Serdar Yaprak, Mercedes Benz Finansman
Türk A.fi Sat›fl Finansman› Koordinatörü
Bige Gültefl Yüksek, Atefltur Yönetim
Kurulu Üyesi ‹cabi Atefl, Operasyon Genel
Müdür Yard›mc›s› Menderes Özcan, Mali
ve ‹dari ‹fller Müdürü Yaflar Koç ve Filo

Yöneticisi Tamer Küçükvardar
kat›ld›.

Atefltur ile eski dost olduk-
lar›n› söyleyen Mustafa Sar›gül
“Bu dostlu€umuzu bugüne ka-
dar al›flveriflle pekifltirememifl-
tik. Bu dönemde bu bize k›smet
oldu. Nihayet kendilerini mar-
kam›za ikna ettik ve dostlu€u-
muzu bir al›flveriflle pekifltirmifl
olduk. Kendilerini bu yat›r›m-

lar›ndan dolay› kutluyorum. Bizi tercih
ettiklerinden dolay› kendilerine teflekkür
ediyorum. ‹stanbul’un toplu tafl›mas›na
ciddi katk›lar› olan Atefltur ekibinin bu-

rada olmas› bizi mem-
nun etti” dedi.

‹lk etapta 10 adet
Sprinter teslim alacak-
lar›n› söyleyen Atefltur
Operasyon Genel Müdür
Yard›mc›s› Menderes
Özcan ön görüflmeler
sonras›nda 20 adet Sprin-

ter anlaflmas› yap›ld›€›n› söyledi. Özcan
“Teknolojiyi en iyi flekilde en konforlu
araçla en kaliteli flekilde insano€lunun
en k›ymetli hazinesi olan çocuklar›n
böyle önemli bir marka araçla tafl›nmas›
bizim için çok önemli. Bu yüzen bugüne
kadar kendi segmentinde ideal olan, ka-
liteyi ön plana ç›karan, insan› ön plana
ç›karan bu markay› filomuza katmak,
bunlarla ö€renci tafl›mac›l›€› yapmak bi-
zim için onur ve gurur verici bir fley.
Has Otomotiv olsun, Mercedes finans
grubu olsun bize katk›da bulundukla-
r›ndan dolay› teflekkür ederim” diyerek
Mercedes al›mlar›n ilerideki dönemde
artaca€›n› sözlerine ekledi.

Mercedes’in finansal aç›dan son derece
ekonomik oldu€unu söyleyen Mercedes
Benz Türk A.fi.Hafif Ticari Araç Sat›fl

K›s›m Müdürü Serdar Yaprak “Bütün
Sprinter araçlar›m›z için uygulad›€›m›z
0,89 faiz oran›m›z var. Bu oran flu anda
piyasan›n en iyisi. Yaklafl›k 1,5 senedir

bu kampanyam›z de-
vam ediyor. Son iki
ayda ithal araçlarda mi-
nibüs segmentinde bi-
rinci s›raday›z. Bizim
bir slogan›m›z var Tür-
kiye’de minibüsün ad›
Sprinter diyorum” di-
yerek sat›fllar›n artaca-
€›n›n sinyalini verdi.

ATEŞTUR FİLOSUNU MERCEDES 
BENZ SPRINTER İLE BÜYÜTÜYOR

MUSTAFA SARIGÜL SERDAR YAPRAK

MENDERES ÖZCAN

Filosuna 140 adeti Renault, 50
adeti Mercedes olmak üzere top-
lamda 190 adetlik anlaflma yapan

‹lkem Turizm araçlar›n› düzenlenen
bir törenle teslim ald›. ‹stanbul’da 500
araçla yaklafl›k 10 bin ö€renciyi, flehir
d›fl›nda da 7 farkl› ilde 200 araç ile 4
bin ö€renciyi güvenli bir flekilde ev-
den-okula tafl›may› görev edinen ‹lkem
Turizm Tafl›mac›l›k A.fi 2011-2012
ö€retim y›l›nda da özmal araç say›s›n›
artt›rarak konforlu ve güvenli bir fle-
kilde tafl›malar›na devam ediyor.

“EN İYİ HİZMET 
İÇİN YARIŞIYORUZ” 

Mercedes-Benz ve Renault gibi bü-
yük markalarla çal›flmaktan dolay›
oldukça memnun oldu€unu belirten
‹lkem Turizm Tafl›mac›l›k A.fi. Genel
Koordinatör Recep Bayraktaro€lu “Bu
zamana kadar sorunsuz kulland›€›m›z
ve kalitesine güvendi€imiz bu mar-
kalar ile yolumuzda ilerleyece€iz. Za-
ten müflterilerimizin talepleri do€rul-
tusunda hareket ediyoruz. Bizler en

iyi hizmet için yar›fl›yoruz. 2011-2012
e€itim döneminde bünyemize 4 yeni
okul daha ekledik ve portfüyümüz
her dönem daha da büyümeye devam
ediyor. Kaliteyi ve güveni ön planda
tutuyoruz. Y›llard›r bu iki büyük firma
ile çal›fl›yoruz. Renault ve Mercedes
araçlar›na güvenimiz sonsuz” diyerek
duydu€u güveni de dile getirdi.

‹lkem Turizm’in Renault markas›n›
tercih etmelerinden dolay› oldukça
mutlu olduklar›n› söyleyen ASF Oto-
motiv Ltd. fiti. Genel Müdürü S. Murat
Sezer ise, “Sene bafl›nda planlad›€›m›z
140 adetlik Master minibüslerin tesli-
mat töreninin ilkini gerçeklefltiriyoruz.
Bizi ve markam›z› tercih etmeleri ve
bu tercihlerini y›llard›r de€ifltirmedik-
leri için teflekkür ederiz. Markam›z›n
en yetkin, en itibarl› kullan›c›lar›ndan
olup markam›z› tercih sebeplerinde
iflletmelerinin faaliyetlerini her zaman
ön plana ç›karm›fl olmalar› bizim için
mutluluk verici. Kendilerine çok te-
flekkür edip hay›rl› u€urlu olmas›n›
diliyorum” dedi. 

Yeni dönem 
ve yeni bak›fl 

30 Temmuz 2011 tarihinde yap›lan ÖZU-
LAŞ A.Ş genel kurulunda iki ekip olarak
esnaf›m›z›n hizmetine talip olduk hizmet
yar›ş›nda kendimizi esnaf arkadaşlar›m›za
iyi anlatamad›k ki bu görevi bize vermedi
esnaf›m›z›n görüşlerine düşüncelerine her
zaman sayg› duyduk bundan sonrada du-
yacağ›z bize verilen muhalefet görevini ek-
siksiz yerine getireceğiz.

Genel kurulumuz gayet seviyeli samimi
sorunlar›n konuşulduğu bir toplant› oldu
esnaf kat›l›m› daha fazla olmal› idi bu ku-
rullar bizi geleceğe taş›yacak geleceğimizi
şekillendirecek toplant›lard›r genel kurulu
değerlendirirken baz› konular› es geçmek
olmaz seçim döneminde haks›zca yap›lan
dedikodu halinde söylentilerin yay›lmas›
bizleri oldukça üzmüştür bizlerin yetene-
ğimiz becerimiz çal›şkanl›ğ›m›z sorgulan-
mas› gerekirken başka türlü propaganda
yap›lmas› hiç hoş olmad› bu tür söylemler
esnaf›m›z› birleştirmez geleceğimizi pekiş-
tirmez bunlara dikkat etmek gerekir diye
düşünüyorum baz› şeyleri konuşurken biz-
lerin komşu olduğumuzu yar›n yine yüz
yüze bakacağ›m›z› unutmamak gerekir 

Bu dönemde yine işimizin baş›nda ola-
cağ›z genel kurul toplant›s›nda da söyledim
yeni yönetim sorunlar›m›z› çözer esnaf›m›z›n
mağduriyeti önlenir ise bizler tebrik eder
ellerini s›kar›z ama tersi bir durumda
elbette ki yap›c› olmak kayd› ile eleştirile-
rimizi yapacağ›z önerilerimizi sunmaya de-
vam edeceğiz her zaman esnaf›m›z›n hiz-
metinde olacağ›z bize düşen ne olursa
yapmaya haz›r›z 

Araç içerisinde nakit ücret toplaman›n
kalkmas› ile yeni bir dönem başlad› bu
arada ‹stanbul kart sat›ş›nda ciddi s›k›nt›
oluşmas› tam bir fiyasko oldu yolcular›m›z
‹stanbul kart olmak için saatlerce s›rada
bekledi kimisi zaman sorunu olduğu için
kart›n› birkaç gün alamad› bu durumun
daha önceden önlemi al›nmal› idi özel
halk otobüsü işletmecileri olarak bu sis-
temde ne kazanacağ›z bilmiyoruz bir yorum
yapmak içim henüz çok erken en az 2 ay
sonra bu sorunun cevab›n› alacağ›z bu
arada dar bölge gelir havuzuna geçildi ha-
vuzun dağ›t›m› sorunsuz olmal›d›r sistemi
doğru koymak gerekir 

Tüm özel halk otobüsü camiam›z›n yak-
laşan ramazan bayram›n› candan dilekle-
rimle kutlar›m kazas›z belas›z bol kazançlar
dilerim

GÖKSEL 
OVACIK 
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Tuzla Autodrom’da düzenlenen organizas-
yona, Allison yetkililerinin yan› s›ra, Kon-
ya, Sivas, Rize, Trabzon, Erzincan gibi
Türkiye’nin di€er illerinden gelen Belediye

yetkilileri kat›ld›. Teste tabi tutulan otomatik flan-
z›manl› araçlar büyük ilgi gördü. Allison Trans-
mission’un Otokar, Temsa, Isuzu ve TVC markal›
araçlar›n üzerindeki uygulamalar ile sistem özel-
likleri belediye yetkililerince test edildi. Buna göre
otomatik flanz›man sisteminde yak›t tüketiminin
nas›l azalt›laca€› konusunda hangi teknolojilerin
gelifltirildi€i uygulamal› olarak tan›t›ld›. Özellikle
yo€un trafi€in yafland›€› bölgelerde sürüfl konforu
ve araç y›pranma pay›n›n nas›l minimize edilebi-
lece€i verilen e€itimlerle kullan›c›lara gösterildi.
Test e€itimine kat›lanlar›n büyük bölümünün 9
metre ve üzeri otobüs filo sahipleri oldu€unu söy-
leyen Allison Transm›ssion Emea Bölgesi Pazarlama

Müdürü Manlio Alvaro Türkiye genelinde birçok
müflteri potansiyeline sahip olduklar›n› söyledi.
Test sürüfllerinin, ürünü tan›t›rken önemli oldu-
€unun alt›n› çizen Alvaro bu sayede müflterilerin
ürün konusunda deneyim kazand›klar›n› belirtti.

OTOMATİK ŞANZIMAN YAKIT TASARRUFU SAĞLAR 
Otomatik flanz›man kullan›m›n›n yak›t tasarrufu

aç›s›ndan son derece önemli oldu€unu söyleyen
Emea Bölgesi Proje ve ‹flletme Müdürü Michel Du-
bois özellikle filo oluflturulmas› konunda otomatik
flanz›man›n manuel flanz›mana oranla daha fazla
ekonomik oldu€unu belirtti. Dubois “Otobüslerin
birço€u turizmde ve flehir içinde kullan›l›yor.Allison
flanz›man ile donat›ld›€›ndan bu araçla vites de€ifl-
tirmek ve manevra yapmak daha kolay. Bu sistemler
sayesinde sürücüler trafi€e odaklanabildikleri için
kaza oran›n› en aza indiriyor”diyerek duydu€u gü-

veni de dile getirdi.

ALLISON’UN ÖN PLANA ÇIKAN ÖZELLİKLERİ:
RELS: fianz›man›n girifl devriyle motorun girifl

devrinin ayn› oldu€u bu teknoloji sayesinde, araç
viteste iken frene bas›ld›€›nda sistem kendini boflta
alg›l›yor.Bununla birlikte özellikle trafikte araçtaki
yak›t tüketimini azaltan RELS teknolojisi, motor
yükünü azaltarak arac›n y›pranma pay›n› da düflü-
rüyor. Normal flanz›manlarda motorun devri ile
girifl devri ayn› olmazken RELS sistemi sayesinde
girifl ve ç›k›fl devirleri birbirine yak›n tutuluyor.

VAC: Sistemde yer alan bu özellikle araca tam
gaz verilse dahi kalk›fl süreci yumuflak olarak ger-
çeklefliyor. Bu teknoloji agresif bir sürüfl karakterine
izin vermezken bu sayede hem yolcuya konforlu
bir seyahat etme flans› tan›yor,hemde kötü sürüflü
minimize edip yak›t tüketimini azalt›yor.

Otomotiv yan sanayi sektörünün
DEVLERİ ANKARA’DA BULUŞTU

Allison Transmission  Türkiye pazar›ndaki yoluna tam gaz devam ediyor. Otobüs üreticileri
taraf›ndan tercih edilen Allison Torqmatic ve 2000 serisi şanz›manlar›n›n kullan›ld›ğ› araçlar

Türkiye’nin birçok ilinden gelen Belediye yetkilileri taraf›ndan test edildi.
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ALLISON ŞANZIMANLARINI 
BELEDİYE YETKİLİLERİ TEST ETTİ

Allison Transmission  tara-
fından Tuzla Autodrom’da
düzenlenen test sürüşüne,
Türkiye’nin dört bir tarafın-
dan belediye yetkilileri katıl-

dı. Teste tabi tutulan otoma-
tik şanzımanlı araçlar büyük
ilgi görürken, otomatik şan-

zıman sisteminde yakıt tü-
ketiminin nasıl azaltılacağı
uygulamalı olarak tanıtıldı.

ALLISON’UN TEST SÜRÜŞÜ
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ  

Akyurt’ta Büyük Anadolu Ote-
linde MAN Türkiye A.fi. Yü-
rütme Kurulu  Baflkan› Münür

Yavuz’un ev sahipli€inde gerçeklefl-
tirilen MAN 1’inci Yan Sanayiciler
Gününe, MAN Yetkililerinin yan›
s›ra Tafl›t Araçlar› Yan Sanayicileri
Derne€i (TAYSAD) Yönetim Kurulu
Baflkan› Celal Kaya’da kat›ld›. 

MAN Türkiye A.fi. Yürütme Ku-
rulu Baflkan› Münür Yavuz “Bu top-
lant›lar vesilesi ile bizim için son de-
rece önemli olan yan sanayici dost-
lar›m›zla bir araya geliyoruz. 41 ülkeye
ihracat yapan dev bir kurulufl olarak
yan sanayicilerimizle, f›rsatlar›m›z
ve onlardan beklentilerimiz nokta-
s›nda fikir al›flveriflinde bulunma
f›rsat› yakal›yoruz. Bu bizler için son
derece önemli. Tedarik etti€imiz mal-
zemeler konusunda yan sanayicileri-
mizden ciddi oranda destek bekle-
mekteyiz” diyerek sözlerini flu flekilde
sürdürdü; “MAN’›n Kamyon ve oto-
büste en önemli üstlerinden biri Tür-
kiye’de bulunmaktad›r. 1966 y›l›ndan
bu yana faaliyette olan MAN Türkiye
A.fi. Ankara Akyurt’ta 317 bin 202
metre kare alana kurulu bir tesis.Te-
sisimiz MAN’›n en büyük ve kom-
pakt otobüs fabrikas› ünvan›n› tafl›-
maktad›r” dedi. 

MAN KÖKLÜ BİR 
KURULUŞTUR

1’nci MAN Yan Sanayi Günü için
Türkiye’ye gelen, MAN Ticari Araçlar
sorumlusu Bjorn Carlsson  ise ko-

nuflmas›nda Türkiye’nin MAN için
son derece önemli bir ülke oldu€una
dikkat çekti. Yan sanayicileri, sektö-
rün en önemli aktörlerinden biri ola-
rak tan›mlayan Carlsson, “MAN dün-
yadaki ço€u ülkenin tarihinden dahi
eski ve köklü bir kurulufltur. Elbette
bu günlere gelmemizde katk›s› olan
pek çok aktör var. Yan sanayiciler
bunlardan biridir” dedi. 

MAN İLE BAŞARILI BİR 
İŞ BİRLİĞİMİZ VAR

Sunum ve panellerle sektörle ilgili
geliflmelerin mercek alt›na al›nd›€›
1’nci MAN Yan Sanayi Günü’nde
konuflan TAYSAD) Yönetim Kurulu
Baflkan› Celal Kaya ise MAN ile yan
sanayi konusunda çok baflar›l› bir ifl-
birli€i yürüttüklerini ifade etti. Bu
iflbirli€ini daha da ileri tafl›yacaklar›n›
belirten  Kaya, “TAYSAD olarak ya-
p›lacak olan tüm iflbirli€i organizas-
yonlar›na destek vermeye devam
edece€iz. MAN’›n k›sa vadede yapt›€›
ve yapaca€› yat›r›mlar› görünce son
derece mutlu olduk. Biz yan sanayi-
ciler olarak MAN ile ortak ak›l ge-
lifltirmeyi baflard›k ve bunu tüm Tür-
kiye’ye yaymak istiyoruz” fleklinde
konufltu. Konuflmas›nda AR-GE ko-
nusunun önemine de de€inen  Kaya,

“Bizler yan sanayiciler olarak AR-
GE konusunu son derece önemsiyo-
ruz. Sürdürülebilir rekabet aç›s›ndan
çok önemli bir konu. AR-GE mer-
kezine sahip olan sanayi kuruluflla-
r›m›z her geçen gün art›yor. Bunun
olumlu sonuçlar›n› gelecekte daha
iyi görece€iz” dedi.

Konuflmalar›n ard›ndan Y›l›n Yan
Sanayicisi ödülleri de sahiplerini bul-
du. Düzenlenen törende, Kalite da-
l›nda, Kansa› Altan, Maliyet dal›nda
Turna Ahflap, Sevkiyat Güvenilirli€i
dal›nda Aurora ve Proje Yönetimi
dal›nda Bozankaya ödüle lay›k gö-
rüldü. Firma yetkililerine ödülleri,
MAN Türkiye A.fi. Yürütme Kuru-
lu Baflkan› Münür Yavuz taraf›ndan
takdim edildi.

Türkiye’nin dört bir yan›ndan gelen otomotiv yan sanayi
temsilcileri, MAN Türkiye A.Ş. Yürütme Kurulu Başkan›
Münür Yavuz’un ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleşen

1’nci MAN Yan Sanayi Günü’nde bir araya geldi.

MÜNÜR YAVUZ
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∂ Goodyear, müşterilerine yollarına çok
daha rahat ve güvenli biçimde devam edebil-
meleri için, Türkiye’nin Piranha armağan
ediyor. 15 Eylül -15 Kasım 2011 tarihleri ara-
sında sürdürülecek kampanya ile, Goodyear
bayiilerinden 4 adet yaz, kış binek ve 4x4

lastik alan müşteriler, 3.5 inch Piranha Neo
veya 5 inch Piranha Infiniti HD navigasyon
cihazı almaya hak kazanacak. Sevdiklerinizle
güven içinde yolculuk edebilmek, aracınızdan
beklediğiniz performansı alabilmek için doğru
lastik seçiminin önemini vurgulayan Goodyear

Türkiye Pazarlama Direktörü Alper Yüksel,
“Bu nedenle Goodyear, bayilerinden 4 adet
yaz veya kış binek ve 4x4 araç lastiği alan
müşterilerine navigasyon cihazı hediye ediyor.
Böylece sürücüler, tüm dikkatlerini yola vererek
daha güvenle seyahat edebilecekler” dedi.

Bedava yolcu tafl›yan 
suçlu vatandafl

MEVLÜT 
‹LG‹N 

GOODYEAR NAVİGASYON CİHAZI KAZANDIRIYOR

G eçtiğimiz hafta içerisinde “Kaçak duruma
düşmemek için otobüs çald›” başl›kl› bir
haber dikkatimi çekti. Haberi okurken
gülümsemeye başlad›m. Çünkü habere

göre, Sivas'ta yar› aç›k cezaevinde hükümlüyken
izne ayr›lan bir mahkûm, bayram izni için gittiği Es-
kişehir'de otobüs bileti bulamay›nca otobüs çalm›ş.
Eskişehir'den çald›ğ› otobüse bedava yolcu da alan
mahkûm, Sivas'a gelirken K›rşehir'de yakalanm›ş.

Haberin her taraf› komik. Adam asl›nda dürüst!
Sözüne sad›k. Cezaevine zaman›nda dönmek is-

tiyor, bilet bulam›yor.
Ama teslim olmak zorunda! O da gidip, çal›ş›r va-

ziyetteki otobüsün direksiyonuna geçerek Sivas’a
doğru yola ç›k›yor! Bilet bulsa bu olay olmayacak!

Haberin ikinci komik yan›, yolda el kald›ran,
eskiden “ördek” olarak tabir edilen yolcular› da al›-
yor… ‹yilik yap›yor yani. Üstelik onlardan para da al-
m›yor. Kamu yarar›na çal›ş›yor. Parada, pulda gözü
yok adam›n!

‹şte haberin bu yan›n› okuyunca, akl›ma Anka-
ra’dan Konya’ya bayram süresince ücretsiz yolcu
taş›yan h›zl› tren geldi. ‹ki haber yan yana gelince,
insan ister istemez, otobüs kaç›ran adam devletin
yapt›ğ›n› yapm›ş ve o da bedava yolcu taş›m›ş şek-
linde düşünüyor.

Kaçak duruma düşmemek isteyen vatandaş da
ulaş›m›n çağdaş

Giyom Tell’i olmaya soyunmuş!
Ankara Konya aras›nda çal›şmaya başlayan h›z-

land›r›lm›ş tren, 10 günlük bayram süresi boyunca
42 bin kişiyi, yani 840 otobüsün taş›yacağ› yolcuyu
bedava taş›m›ş. Yeni bir ulaş›m sistemi hizmete
girdiğinde, yeni hatlar aç›ld›ğ›nda ulaş›m alan›nda
faaliyet gösteren her firma promosyonlar yapar.
TCDD’nin de promosyon yapmas› yanl›ş değildir.
Ama bu bir gün olur. Mesela denilir ki, “‹lk gün
bedava yolcu taş›nacak, bayram bitişine dek de
yüzde 50 indirim uygulanacak!” Buna kimse itiraz
etmez, edemez. Ama on gün boyunca bedava
yolcu taş›mak; biir, o hatta faaliyet gösteren oto-
büsçülerin bayram›n› karartmak, ikiii, devlet eliyle
toplanan vergileri haks›z bir rekabet için kullanmak,
üüüç ve en önemlisi otobüsçüye reva görülen üvey
evlat muamelesini sürdürmek anlam›na gelmez
mi?

Vatandaş da bu uygulamay› görürse, “devlet be-
dava yolcu taş›yorsa, ben de taş›r›m” demez mi?

Koş vatandaş koş! Batan geminin bedava taş›ma
biletleri burada!

tobüs A.fi.’nin ihale açt›€› ilk 172 araçl›k
ihaleyi kazanan bireysel iflletmeciler,
evdeki hesab›n pazara uymad›€›n› te-
kerlekler dönünce anlad›. Bunu gören
Anadolu Dar Bölge’deki 66 otobüsçü so-
runlar› bir an evvel çözebilmek ad›na,
‹stanbul Toplu Ulafl›m Otobüsçüler Der-
ne€ini kurdu. 

HATLAR PARA KAZANMIYOR
‹stanbul Toplu Ulafl›m Otobüsçüler

Derne€i Baflkan› Zakir Uzun  gelecekten
umutlu olduklar›n› ancak, flu an yaflanan
birçok sorunun acilen çözülmesi gerek-
ti€ini belirtti. Sorunlar› s›ralayan Baflkan
Uzun, öncelikle baz› hatlar›n para ka-
zanmad›€›n›, verimsiz hatlar›n düzeltilip
yenilenmesi gerekti€ini, para kazanan
hatlar›n ise ancak di€er hatlar›n zarar›n›
amorti etmeye yetti€inin alt›n› çizdi. 

Hatlar›n verimli olmas› için hatlar›n
k›samas› veya uzamas› gerekti€ini anlatan
Uzun,güzergahlarda da de€ifliklikler ya-
p›lmas› gerekti€ini vurgulad›.Ancak böyle
bir düzenleme gelirse hatlar›n para ka-
zanaca€›n› düflünen Uzun, en az zarar
eden hatt›n günde 400-500 TL zarar et-
ti€ini söyledi.

HAVUZ SİSTEMİ ENTEGRE OLMALI
Uzun,Havuz sisteminden
memnun olduklar›n›, Özel
Halk Otobüsleri ile de ayn›
havuzda birleflilmesinin
her iki taraf›n da men-
faatine olaca€›n› söyler-
ken, bir an önce
ÖHO’nun da havuz sis-
temlerinin Otobüs
A.fi. ile entegre ol-
mas›n›n esnafa adil

pay da€›l›m› getirece€ini belirtti ve
ÖHO’lar›n mevcut flirketlerine birleflme
ça€r›s› yapt›. Mevcut sistemde Erguvanlar
ve ÖHO otobüsleri ayn› güzergahta ça-
l›flmasalar da, 1.500 otobüs kapsam›nda
ayn› hatlarda çal›flmak zorunda kal›na-
ca€›n› da söyleyen Uzun, “Ayn› güzergahta
çal›flmaya baflland›€›nda zaten sistem bizi

ayn› havuzda toplanmaya itecek. Biz, ‹s-
tanbul Toplu Ulafl›m Otobüsçüler Derne€i
olarak bunu flimdiden görüyor ve ÖHO
flirketlerinin de kaç›n›lmaz gerçe€i fark›na
varmalar›n› istiyoruz” dedi. Yine de ka-
ramsar olmad›klar›n› belirten  Uzun,”Bu
sorunlar› Otobüs A.fi ile omuz omuza
verererek hallede€imize inan›yoruz ”dedi.

Otobüs A.Ş.’nin ihaleye açt›ğ› ilk 172 araçl›k ihaleyi kazanan bireysel işlet-
meciler, evdeki hesab›n çarş›ya uymad›ğ›n› tekerlekler dönünce anlad›. Bunu

gören Anadolu Dar Bölge’deki 66 otobüsçü sorunlar› bir an evvel çözebil-
mek ad›na, ‹stanbul Toplu Ulaş›m Otobüsçüler derneği kurdu. 

İSTANBUL TOPLU ULAşIM OTOBÜSÇÜLER DERNEğİ ZAKİR UZUN:

‘ERGUVAN’LARDAN İLK RAPOR
ZARARA İŞARET EDİYOR
O

ZAKİR UZUN

İkinci ihaleden sonra otobüs 
fiyatları önemli oranda arttı
∂  Zakir Uzun, “Bizim isteğimiz  yerli

üretim araçlar. Maalesef yerli üreti-
ciler fiyatın üzerinde yani haddinden
fazla karlarla araçları sattılar. Bizde
tüketici olarak bundan olumsuz et-
kilendik. Üreticiler için bu çok büyük
bir pazar, Anadolu’da buna benzer
bir toplu araç alımı gerçekleşmedi,
umarım üçüncü ihalede satış fiyatları
biraz daha normal seyreder.”dedi.
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k›ll› kart teknolojileri üzerine çal›flmalar
yapmak üzere 1998’de kurulan Kent-
kart’›n ilk uygulamas›n›n ‹zmir’de dev-
reye girmesinin üzerinden 11 y›l geçti.
Aradan geçen 11 y›lda Kent Kart 12 il
ve 6 ülkede yolcular›n hizmetine girdi.

Kentkart Uluslararas› Pazarlama Mü-
dürü Güliz Öztürk Kentkart’›n bu denli
yayg›nlaflmas›nda mevcut uygulamalar›n
baflar›s›n›n büyük etkisi oldu€unu söy-
ledi. Öztürk özellikle Kentkart’›n yurt
d›fl›na aç›lmas› s›ras›nda ülkelerin gelip
Türkiye’deki uygulamalar› inceledi€ini
ve ondan sonra karar verdi€ini ifade
etti. Öztürk Makedonya- Üsküp, Ür-
dün Amman, Suriye- Halep, Kosova
Cumhuriyeti – Prizren ve Polonya-

Tczew flehirlerinde de Kentkart’›n
kullan›ld›€›n› vurgularken;“Ül-

keler Türkiye’deki uygulamalar› görüp
bizden sistem kurmam›z› istedi. Kosova,
Çanakkale’deki uygulamay› gördükten
sonra geldi, Ürdün Kocaeli ve ‹zmir’deki
uygulamadan sonra sistemi ald›” dedi. 

“HER BEDENE UYGUN 
GÖMLEK DİKİYORUZ”

Öztürk, Kentkart’›n baflar›s›n›n al-
t›nda yatan s›rr›n her ihtiyaca göre çö-
züm sunmak oldu€unun alt›n› çizdi.
“Yeni flehirlerde, yeni ülkelerde farkl›
beklentiler ç›k›yor. Bizim yapt›€›m›z
ifl terzilik” diyen Öztürk “‹htiyaçlara

göre çözüm ürettiklerini söyledi. Güliz
Öztürk kentlere ve ülkelere göre de€i-
flen ihtiyaç ve çözümleri flöyle anlatt›:
“Her flehirde farkl› ücretlendirme var.
fiu an Polonya’da mesafeye göre üc-
retlendirme yap›yoruz. Bu sistemde
hem otobüse giriflte hem de otobüsten
ç›k›flta kart okutuluyor. Gidilen me-
safeye göre hesaplan›yor. Kaç durak-
kaç kilometre gidildiyse karttan bu
ücret düflülüyor. Otobüse biniflte en
uzun mesafenin ücreti kartta bloke
ediliyor. Ç›k›flta geri kalan iade ediliyor.
Türkiye’de bu uygulama Kocaeli Mer-

kez-Gebze aras›nda yap›ld›. Mesela
Çanakkale’de kredi kart› geçerli. Yüzde
3 oran›nda kullan›m› da var. ‹zmir’de
aktarmal› sistem var. Esnekli€imiz bu.
Ayn› anda düz ücretlendirme, bölgesel
ücretlendirme, mesafeye göre ücret-
lendirme, zamana ba€l› aktarma üc-
retlendirmesi uygulayabiliyoruz. Ya-
z›l›m bize ait oldu€u için gerekli mo-
difikasyonlar› de€iflik uyumland›rma-
lar› sahaya uygulayabiliyoruz. Her ül-
keye her flehre göre farkl› gömlekler
dikebiliyoruz, iflimiz asl›nda terzilik”
diye konufltu.

1998 y›l›nda ak›ll› kart teknolojileri üzerine çal›şmalar yapmak üzere kurulan Kentkart
12’nci yaş›nda hizmet ağ›n› genişleterek 12 il, 6 ülkede hizmet vermeye başlad›. 
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TASIMACILAR
∂ MAPAR Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Şahin,ilk
defa vermeye başladıkları bir hizmeti açıkladı. Her-
hangi bir kaza anında kazanın durumuna göre
araçların 15 gün ile 1 ay arasında serviste kaldığını
söyleyen Şahin, firma sahibine bu süreç içinde
anında bir araç verileceğini belirtti. “İlk defa Anadolu
Ulaşım ile bu hizmeti başlattık” diyen Şahin bu uy-

gulamanın hizmetin durmasını engellediğini vur-
guladı.  MAPAR İzmir Genel Müdürü Caner Perk
de aynı hizmetin kamyon müşterileri için de geçerli
olduğunu söyledi. Perk,  İzmir Pınarbaşı 5. Sanayi
Sitesi içindeki MAPAR İzmir’in 2 bin metrekare
açık, 5 bin metrekare kapalı alanda hizmet verdiğini
söyledi. 

KAZA YAPANA 
MAPAR 

GÜVENCESİ 

GÜLİZ ÖZTÜRK 

Makedonya-Üsküp, Ürdün
Amman, Suriye- Halep, Ko-
sova Cumhuriyeti– Prizren
ve Polonya-Tczew şehirle-

rinde de Kentkart’ın kullanıl-
dığını belirten Kentkart

Uluslararası Pazarlama Mü-
dürü Güliz Öztürk, başarıla-
rının altında yatan sırrın her

ihtiyaca göre çözüm sun-
mak olduğunun altını çizdi.

BİTMEYEN KART KENTKART 
A

Servis araçlar›na
uydudan takip
Yeni eğitim-öğretim y›l›nda ‹stanbul’daki

servisler s›k› markaja al›nacak. 

Okullar›n aç›lmas›na say›l› günler kala
servis araçlar›nda yaflanan problemler tekrar
gündeme geldi. Araç takip sistemleri ala-

n›nda faaliyet gösteren Arvento Mobile Systems,
servis araçlar› takip ve kontrol sistemi ile ‹stan-
bul’daki 3 bin arac› takip ediyor. 

Sistem sayesinde servis arac›n›n hareket saatleri,
servise binecek kiflilerin saat kaçta, hangi nok-
tadan al›nacaklar›, bu kiflilerin okula ve eve
var›fl saatleri, servis arac›n›n duraklama yapt›€›
yerler ile duraklama süreleri gibi bilgiler inter-
netten takip edilerek, görülebiliyor. 

Arvento Mobile Systems Genel Müdürü Özer
H›ncal, ‹stanbul Toplu Tafl›mac›lar Birli€i (‹STAB)
üyesi 3 bin servis arac›nda söz konusu sistemin
kullan›ld›€›n›, araçlara tesis edilen veri cihazlar›
ve GPS uydular›ndan al›nan veriler arac›l›€›yla
bütün hareketlerin kontrol edildi€ini aç›klad›. 

Veliler ve okul müdürlerinin internete ba€la-
nabildikleri her yerden, servis araçlar›n› izleye-
bildiklerini kaydeden H›ncal, an›nda h›z limiti
kontrolü sisteminin, servis arac›na tan›mlanm›fl
olan h›z limitlerinin afl›lmas› halinde ilgili
kiflilere ve servis firmas›na otomatik olarak
alarm gönderilmesini sa€lad›€›n› bildirdi. 

Bu sayede h›z ihlali yapan servis arac›n›n flo-
förünün an›nda uyar›labildi€ine dikkati çeken
H›ncal, bunlar›n yan› s›ra servislerin ifl, okul ve
ev aras›nda izleyece€i yolun sisteme tan›mlan-
mas› ile en k›sa ve do€ru rota çizebilmelerinin
de sa€land›€›n›, böylelikle olas› rota ihlallerinin
kontrol edildi-
€ini, sistemin
istenildi€inde
servis arac› eve
yaklaflt›€›nda
kiflinin cep te-
lefonuna SMS
göndererek ge-
reksiz yere d›-
flar›da beklen-
mesini önledi-
€ini kaydetti.
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TOPLU TAŞIMA
∂ Malatya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri A.Ş. (MOTAŞ) hizmet içi eğitim seminerlerinde
bir adım daha ileri giderek, benzerine nadir rastlanan personel eşlerine yönelik eğitim
seminerlerinin ikincisini düzenledi. Malatya Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen
eğitimi, Somut Strateji Danışmanlık ve Eğitim merkezinden Fahri Sarrafoğlu verdi. Dü-
zenlenen eğitimine Motaş A.Ş. Genel Müdürü Hasan Alıcı, Kültür A.Ş. Genel Müdürü
Murat Nalçacı ve Motaş çalışanlarının aileleri katıldı. Hizmet içi eğitimlere her ay düzenli
olarak devam ettiklerini belirten Motaş Genel Müdürü Hasan Alıcı, ülkemizde bu tür aile

eğitimlerinin benzerinin olmadığını ve kendilerinin ikincisini düzenlediklerini belirtti.
Alıcı, çalışanlarının teknik konulardaki eğitimlerine de çok önem verdiklerini ve değişen
dünyayı ancak eğitimle algılayabileceklerini söyleyerek “Aile eğitimlerini düzenlememizdeki
başlıca nedenlerden biri, aile bireylerinin özellikle de hanımların eşlerinin ne zor koşullar
altında çalıştıklarını bilmelerini sağlamak ve eşlerine destek olmaya teşvik etmek.
Ulaşım sistemlerinin iyileştirilmesi, yeni projelerin hayata geçirilmesi ve bu projelerin
sürdürülebilir özellikte olması için büyük bir gayret sarf ediyoruz” dedi. 

TASIMACILAR 8
MUTLU AİLE… MUTLU ÇALIŞAN…

ORKUT IŞIKALP / ‹ZM‹R

Mercedes-Benz’in kent içi toplu tafl›madaki
amiral gemisi Citaro’nun yeni yüzü
solo ve körüklü modelleriyle  Eylül so-
nuna kadar  ‹zmir'de test edilecek. Mer-

cedes-Benz için geleneksel hale gelen Citaro ‹zmir
testleri bu sene de Almanya’da tan›t›m› yap›lan yeni
Citaro ile gerçeklefliyor. Geçen senelerden farkl›
olarak bu sene Citaro’nun körüklü modeli de test
ediliyor.Mercedes-Benz yetkilileri ‹zmir'i, dünyan›n
en zorlu parkurlar›na sahip oldu€u için tercih ettiklerini
söylediler. Uzun düzlükleri,dik rampalar›,nem ve
hava s›cakl›€› gibi nedenlerden dolay› motor/klima
testlerinin büyük bir k›sm›n› ‹zmir'de yapmaktalar. 

SÜRÜŞ KONFORU MAKSİMUM DÜZEYDE
Yeni Mercedes-Benz Citaro yenilenen ön ve arka

yüzleri ile di€er Citarolara göre farkl› bir görünüm
kazand›r›lm›fl.Arac›n dashboordu tamamen yenile-
nerek Mercedes-Benz’in yeni Axor çekicilerde kul-
lund›€› 4 kollu çok fonksiyonlu direksiyon simidi
sürücüye ergonomik sürüfl konforu sa€l›yor. Bu sayede
yenilenen göstergelerin kontrolü direksiyondan ya-
p›labiliyor. Direksiyona entegre edilmifl gösterge
paneli sürücünün iste€i do€rultusunda de€ifltirilerek
sürüfl konforunu maksimum seviyeye ç›kart›yor.Bu-
nunlu birlikte sürücü kabini de fleffaf cam tasar›m›yla
yeni görüntüsüne kavuflmufl.Önceki jenerasyon Ci-

taroda cam yanlar›na konumland›r›lm›fl klima üfreçleri
bu modelde,kliman›n verimini artt›rmak ve içerideki
havay› homojenize etmek amac›yla cam kenarlar›n
yan› s›ra koridor üstüne de eklenmifl.Citaronun yeni
modeli,önceki modele nazaran yerli üretim Conecto
ile s›ralanan özellikler sayesinde büyük farkl›l›klar
gösteriyor.Mercedes-Benz, yeni Citaro ile en yükse€i
hedeflemifl ve flehiriçi bir araçtan maksimum konfor
al›nmas›n› amaçlam›fl.

TEST KOŞULLARI BİREBİR UYGULANIYOR
Körüklü modelde arac›n mafsal›ndan sonraki kap›,

kap› geçiflini gören bir sensör  özelli€i sayesinde ta-
mamen otomatik olarak çal›fl›yor ve yolcular›n
güvenli inifl binifline katk› sa€l›yor. Bu özellik Conecto
Euro 4 motorlu körüklü modellerinde de mevcut.

Test edilen 3 Citaro’da da  koltuk ve bofl sahanl›klar
su bidonlar›yla, koridorlar ise kum çuvallar›yla
araçlara doldurulurak arac›n azami doluluk kapasi-
tesine ulaflmas› sa€lanm›fl. Testler, ESHOT'un hat
güzergahlar›ndaki tüm duraklarda durularak, kap›lar
aç›l›p, araçlar yana yat›r›p bir süre beklendikten
sonra hareket fleklinde yap›lmaktad›r. ‹zmir'in en
yüksek yerleflim yerlerinden sahil yoluna kadar bir
çok de€iflik güzergahta gün boyu test devam etmekte.
Dünyan›n en zorlu parkurlardan biri olan ‹zmir,
Mercedes-Benz'in bu yeni Citaro'lar›n›n testlerinin
en önemli referans› olacakt›r.

Temsa, Otokar, Breda Menarini,
BMC, MAN, otobüslerini

‹stanbul’dan önce ‹zmir
asfaltlar›nda test ediliyor

YENİ CİTARO EN ZOR PARKURLARDAN 
OLAN İZMİR’DE TEST EDİLİYOR
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