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II. TOPLU ULAŞIM HAFTASI ETKİNLİKLERİ BAŞLIYOR
İETT tarafından toplu ulaşımın tartışıldığı bir
platform oluşturmak amacıyla ilki geçtiğimiz
yıl yapılan Toplu Ulaşım Haftası etkinlikleri,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından
İETT’nin koordinatörlüğünde İstanbul Ula-
şım AŞ, Şehir Hatları, TCDD ve TÖHOB’un desteğiyle bu yıl da 28 Kasım-04
Aralık 2011 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

MOTOR‹N F‹YATLARI 
‹STANBUL 3.88
ANKARA 3.88
‹ZM‹R 3.86
ADANA 3.89

D.BAKIR 3.98
S‹VAS 3.93
I⁄DIR 3.97
HATAY 3.88
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İETT KÖRÜKLÜ 
İHALESİNİ 
MERCEDES-BENZ 
KAZANDI 

ON NUMARA YAĞ KULLANIMINA DUR DEMEK İÇİN NE YAPILIYOR?

OTOBÜSLER SADECE ÜRETİM 
HATASINDAN YANMAZ!

6

GÖKSEL  
OVACIK 

COMVEX’ten notlar 

“KAÇAK YAğ KULLANIMINI
ÖNLEMEK iÇiN ÖNCE KENDi
FiRMALARIMIZDA DÜZEN
SAğLAMALIYIZ.”

Sektörün kanayan yarası haline gelen
ve sadece maddi kayıp değil, insanların
can kaybına yol açan otobüs yangınları-
nın temel sorunu 10 numara yağ kullanı-
mı ülkemizin kanayan yarası haline geldi.
Birçok sivil toplum kuruluşu ve firmalar
10 numara yağ kullanıma karşı savaş ilan
etse de bu konunun önü kapanmıyor.
Litrelerce 10 numara yağ kullanımı hala
devam ediyor. 

Sektörün temsilcileri canla başla bu so-
runla mücadele etmek için çalışsa da ha-
la bir yerde açık olduğu gün gibi ortada.
Çünkü kaçak yağ kullanımıyla ilgili ha-
berler, gündemin sıcak konusu olarak
karşımıza çıkıyor. Peki çözüm ne?
Kamuoyu canını hiçe sayan bu canilerin
önüne nasıl geçileceğini merak ediyor.
Firmalar bu konuda üzerine düşen görevi
ne kadar yerine getiriyor? Bu da en çok
merak edilen konu. 

AYRINTILAR 6. SAYFADA 

10 NUMARA YAğ HALA 
OTOBÜSLERiN DEPOLARINDA 

ÇÖZÜM NASIL OLACAK?

KAMiL KOÇ YÖNETiM 
KURULU ÜYESi SEMA GÜLEZ:

YENİ SOLUK 

∂ Avrupa pazar›nda da pay sahibi olan Safkar
Klima ürünleriyle, tafl›mac›l›k alan›nda hizmet
veren birçok araca hitap ediyor. Ar-Ge çal›flma-
lar›na yap›lan büyük yat›r›mlar ve çok say›da
mühendisin çal›flmalar›yla Pazar pay›n›n yüzde
75’ini elinde bulunduran firma yeni ürünün
lansman›na haz›rlan›yor. Nuri Ünver “Lyon’da
düzenlenecek, sektör için büyük önem tafl›yan

fuarda yeni Disel so€utucu ürü-
nümüzün lansman›n› yapaca-
€›z. Bu ürünün sektörden büyük
talep görmesi beklentisindeyiz.
Avrupa’da bile çok az üretici
bu ürünü üretebiliyor. Bizde
Safkar olarak çok genifl bir ürün
yelpazesiyle, Türkiye pazar›na
diesel so€utucular›m›z› getire-
ce€iz.” Diyerek yeni ürününü
aç›klad›. 

ESHOT’UN 150 
ADETLİK OTOBÜS 
İHALESİNİ 
BMC KAZANDI 

Sektörde hizmet veren birçok farklı segmenteki
araçlara hitap eden ürünler tasarlayan ve üretim

gerçekleştiren Safkar, ekibine yeni dahil olan  ma-
kine yüksek mühendisi Genel Müdür Nuri Ünver

ile yeni projelere imza atmaya hazırlanıyor.

Safkar Klima’ya
yeni Genel Müdür 

NURİ ÜNVER 

OTOMATİK ŞANZIMANDA YENİLİK 

∂ Özellikle otomatik modelleriyle sektörde tercih
sebebi olduklar›n› belirten ZF  Türk Sat›fl Müdürü
Atilla Hassas fuar boyunca çok yo€un taleplerle
karfl›laflt›klar›n› söyledi ve ekledi: “Bizim göz a€-
r›m›z diye tabir etti€imiz AS-Tronic flanz›man›z
fuarda büyük ilgi toplad›. Ürünümüzü, manuel
flanz›man›n otomatiklefltirilmifl haliyle pazara
sunuyoruz. Hem flantiyede hem uzun yolda de-
nenmifl ve asla kullan›c›s›na s›k›nt› yaratmayan
bir ürünümüz. fioför hatalar›n› bile s›f›ra indirgeyen
bir ürün.” Ecomat flanz›man hakk›nda da detayl›
bilgi veren Hassas; ”New Ecomat  flanz›man›m›z›
da 9 ileri vitesli olarak fuarda tan›tt›k. fiuanda
Türkiye üreticileri de bunu tercih etmeye bafllad›.
Ford markas› bu konuda yine bizim ürünlerimizi
tercih etti. Çünkü eski modele göre çok daha
sa€lam olarak yenilendi. Ford markas› yüzde yüz
bizim flanz›man›m›z› tercih ediyor. Ayn› flekilde
BMC’de büyük bir üretiminde bizim ürünlerimizi
kullan›yor” dedi.

Geniş ürün yelpazesiyle farklı 
segmentlerde ki araçlara hitap eden ZF şanzı-

man Comvex fuarında büyük ilgi gördü.

ZF fianz›man tercih 
edilebilirli€ini kan›tlad›

Otobüs Afi’nin gerçeklefltirece€i 250
adetlik 3. ihalenin tarihi Aral›k 2011 ola-
rak biliniyordu. Ancak önceki iki ihalede
al›nan hatlar›n tamamlanmas› zaman al›n-
ca ihale tarihinde ertelemeye gidildi.
Öngörülen 3. ihalenin tarihi ise, fiubat
2012 olarak yap›lmas› planlan›yor. 

3. Otobüs Afi ihalesinde 
ERTELEME OLAB‹L‹R 

Mercedes’in sürpriz otobüsü so€uk
iklim testi için Erzurum yolcusu 

Mercedes otobüs 
konusunda yine iddalı

bir çıkışa imza attı. 
Citaro modelinin yeni

kasa versiyonu test için
Türkiye yollarında.  

∂ Avrupa’da imzalanan karara göre art›k çevreye
duyarl› Euro 5 motorlu araçlar›n üretilmesinin
zorunlu oldu€u sektörün en iyi bildi€i konulardan
biri. Ancak çal›flmalar artk Euro 6 motorlara
yönelik. Bu konuyla  ilgili üretimlere imza
atan Mercedes’in yenilenen kasas›yla yollara
haz›rlad›€› Citaro modeli test için ülkemiz yol-
lar›n› afl›nd›r›yor. S›cak hava koflullar›na uy-
gunluk testi için bir süre ‹zmir’de bulunan ye-

nilenen Citaro, bak›m için ‹stanbul’a geri geldi.
Gerekli bak›mlar›n yap›lmas›ndan sonra Citaro
h›z kesmeden yeni rotas›n› belirledi. S›cak
iklim testlerini tamamlayan Citaro flimdi so€uk
iklim koflullar›nda testlerden geçirilecek. Bunun
için ise mekan Erzurum oldu. ‹stanbul yollar›nda
foto€raflar›n› çekti€imiz Citaro; Erzurum’da
so€uk iklim koflullar›na uygunluk için kalorifer
ve motor performanslar› testlerinden geçecek.

‹ETT Genel Müdürü Baraçl›
ihale öncesi COMVEX’teydi
2012’de aç›lacak ihaleler ile
yeni otobüs al›m› yapacak
‹ETT’nin Genel Müdürü Dr.
Hayri Baraçl› COMVEX
2011’de ihalelere girmeye ha-

z›rlanan firmalar›n otobüs-
lerini tek tek inceledi. Baraçl›,
hem floför koltu€una oturdu,
hem de kaputlar› açarak mo-
torlara göz att›. 

TOF BAŞKANI YILDIRIM:

Bıçak kemiğe 
dayandı, artık 
sabrımız kalmadı

‹stanbul COMVEX 2011
Fuar›’nda toplant› düzenle-
yen Tüm Otobüsçüler Fe-
derasyonu Baflkan› Y›ld›r›m,
“Otogarlar, otobüsler için

soygun yeridir” dedi
ve sektördeki maf-
yalaflmaya da de€in-
di. Y›ld›r›m,ayr›ca
Bodrum’a yeni otogar

müjdesi verdi.
MUSTAFA YILDIRIM

OTOBÜSLERDE % 99 ORANINDA ZF KULLANILIYOR
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Toplu taşıma araçlarında halkın ulaşım konforunu üst sevi-
yelere taşımak için belediyeler çalışmalarına hız kesmeden
devam ediyor. Vizyon proje haline gelen yeni toplu taşıma
araçları için Malatya Belediyesi de çalışmalara imza atıyor.

S.S. Tuzla ‹çmeler Otobüs Minibüs Motorlu Tafl›-
y›c›lar Kooperatifi, 80 adet KENT 290LF ile ‹stanbul’da
kentiçi toplu tafl›mac›l›k hizmeti verecek. Araçlar
kooperatife 2011 y›l›nda bafllayarak üç ay içerisinde
teslim edilecek.

‹mza töreninde S.S. Tuzla ‹çmeler Otobüs Minibüs
Motorlu Tafl›y›c›lar Kooperatifi Zeynel Sar›kaya,
Örnek Otomotiv’den Yunus Öztepe ve Otokar Genel
Müdür Yard›mc›s› Basri Akgül haz›r bulundular. Tö-
rende konuflma yapan Zeynel Sar›kaya, “‹lk ihalede
172 arac›n 32 adedini, yeni ihalede ise 250 arac›n
80’ini biz ald›k. Tuzla ‹çmeler Kooperatifi, ‹stanbul
Otobüs A.fi.nin sisteminin iflletilmesinde önemli rol
oynad›. Dört ay içerisinde iflletenler, üreticiler ve sis-
temi koyanlar arac›l›€›yla ‹stanbul’un ulafl›m anlay›fl›
de€iflti. 12 metrelik Otokar KENT 290LF’ler kalitesinin
en ekonomik arac›. Bizim de tercih nedenimiz araçlar›n
ekonomik olmas›n›n yan› s›ra Otokar’›n sat›fl sonras›
hizmetlerinden çok memnun kalmam›z.” diyerek
Otokar ile iliflkilerinin devam›n› temenni etti.

İHALEYİ KAZANANLARIN TERCİHİ OLDU
Anlaflmaya iliflkin Otokar Genel Müdür Yard›mc›s›

Basri Akgül, KENT LF ile ‹stanbul toplu tafl›mac›l›€›na
hizmet edecek olmaktan dolay› mutlu olduklar›n›
belirterek flunlar› söyledi: “Tuzla ‹çmeler Kooperati-
fi’nin bu yeni ihalede de Otokar’› tercih etmesi bizi
çok memnun etti. Tasar›m ödüllü otobüsümüz KENT
LF, ‹stanbul Otobüs A.fi ihalesi flartnamesi gerekli-
liklerini fazlas› ile karfl›l›yor. Konfor, güvenlik ve
çevrecili€inin yan›s›ra kazanç kap›s› olmas› nedeniyle
kullan›c›lar›n dikkatini çekiyor. Düflük iflletme gi-
derleri, özel gövdesi sayesinde sunulan uzun ömrü ve
s›n›f›nda en yüksek ayakta yolcu tafl›ma kapasitesi
nedeniyle sahibine kazand›r›yor. Bu yüzden ‹stanbul
Otobüs A.fi ihalesini kazananlar›n da öncelikli tercihi
oluyor. Yeni KENT LF’ler ‹stanbul’umuza ve Tuzla
‹çmeler Kooperatifine hay›rl› olsun” dedi.
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TESLİMAT

TASIMACILAR
∂ Erzincan Otobüsçüler ve İşletmecileri Derneği tarafından satın alındıktan
sonra ısınmadan dolayı yaşanan problem nedeniyle faaliyete geçemeyen
terminalde sorun çözüme kavuşuyor. Taşınmanın gecikmesiyle ilgili bilgi
veren Erzincan Otobüsçüler ve İşletmecileri Dernek Başkanı Sinan Çaktü,
ısınma probleminin çözülmesiyle birlikte yeni otobüs terminaline taşınma
işlemlerinin başlayacağını ifade etti. Terminali şirketten aldıktan sonra
kendi esnafları ve işletme şirketi arasından herhangi bir sorun olmadığını

söyleyen Çaktü, şöyle konuştu: "Bütün anlaşmalar kiracılar ile yapıldı.
Sadece yeni yapılan terminal binasının ısıtma sisteminin doğalgaza uyumlu
olması, orada da doğal gaz olmaması bizim taşınmamızı geciktirdi. İşlet-
memizin aldığı karar ile kömürlü kazan koyulmasına karar alındı. Şimdi
kömür kazanı siparişi verdik. Orada kazanın yerinde montajı yapılması ile
anlaşıldı. Yeni terminal binasının yakacak sisteminin kömürlü kazana çev-
rilmesini bekliyoruz. Yaklaşık 25 gün içerisinde herşey tamamlanacak." 

ERZİNCAN BİNALİ
YILDIRIM OTOBÜS

TERMİNALİ 2012’Yİ
BEKLİYOR

∂ Safir ile yolcu tafl›mac›l›€› sektörünün beklenti-
lerini en iyi flekilde karfl›layan Temsa, düflük
iflletim maliyeti, güçlü motoru ve çevreci kimli€i
ile K›raç Turizm filosuna 10 adet Safir teslimat›
gerçeklefltirdi. Turizm ve yolcu tafl›mac›l›€› sektö-
rünün ileri gelen firmalar› ile iflbirli€ini sürdüren
Temsa, Türkiye’nin köklü firmalar›ndan K›raç Tu-
rizm’e turizmin yo€un oldu€u Antalya bölgesi için
Ant Oto arac›l›€›yla 10 adet Safir teslim etti. Safir
araçlar›n teslim töreninde Temsa Antalya Bölge
Temsilcili€i’nden Volkan Tolunay, ‹smail Barlak
ve Hasan Kuzu K›raç Turizm’den Türker Yürüyen,
Yusuf Hac›o€ullar› ve Mehmet Ünal bulundu. 

SAFİR SEYAHAT İÇİN YOLCULARIN TERCİHİ
K›raç Turizm yetkilileri ekonomik yak›t tüketimi

ve düflük iflletim maliyetleri nedeniyle Temsa
Safir’i seçtiklerini belirterek, “Filomuzdaki araç
say›s›n› 180’e ç›kard›k. Filomuzdaki Temsa Safir’in
say›s› önümüzdeki günlerde artmaya devam ede-
cek” dediler.fiehirleraras› yolcu tafl›mac›l›€›nda ve
turizmde faaliyet gösteren iflletmecilere ve dola-
y›s›yla ülkemize kazanç sa€lamas› amac›yla Temsa
Global taraf›ndan gelifltirilen Safir, segmentindeki
di€er araçlara göre üstün donan›m özellikleri ve
yak›t tüketimi sa€l›yor. Temsa Safir’in 12,2 metrelik
versiyonu, standart 46 koltu€a ek olarak opsiyonlu
50 koltuk oturumuna imkân veriyor. 13 metrelik
Temsa Safir ise standart 50 koltuk oturumuna ek
olarak opsiyonlu 54 koltuk oturumu seçilebiliyor.
Yüksek yolcu kapasitesi ve düflük iflletim mali-
yetlerine ek olarak Temsa Safir, dayan›kl›, güçlü
ve ekonomik bir motora sahip olmas› nedeniyle
de iflletmecilerin gözdesi.

K›raç Turizm 10 Adet 
SAF‹R’LE YEN‹LEND‹
Bireysel ve turizm şirketlerinin otobüs yatı-

rımları birbiri ardına devam ediyor.
Türkiye’nin köklü firmalarından Kıraç

Turizm’de 10 yeni Safir’i bünyesine kattı. 

Has Otomotiv’den Ersoylar’a teslimat

OTOKAR’DAN İSTANBUL’A 
80 ADET KENT LF

Otokar, Türk mühendislerinin tasarımı olan 
12 metrelik otobüsü KENT 290LF için İstanbul Otobüs

A.Ş ihalesi kapsamında yeni bir anlaşma imzaladı. 

∂ Malatya Belediyesi Ulafl›m Hiz-
metleri MOTAfi Afi, filosuna 10 yeni
Otokar marka otobüs ekledi. Al›nan
yeni otobüsler 22 Kas›m Sal› günü
Malatya Belediyesi önünde düzenlenen
bir programla halka tan›t›ld›. Programa
Belediye Baflkan› Ahmet ÇAKIR, Be-
lediye Meclis Üyeleri, Belediye Baflkan
Yard›mc›lar›, sivil toplum kurulufl
temsilcileri, muhtarlar, bas›n men-
suplar› ve vatandafllar ile MOTAfi Ge-
nel Müdürü Hasan Al›c› kat›ld›. 

ALICI: GÜNÜMÜZ İTİBARİ İLE 
ARAÇ SAYIMIZ 130’A ÇIKTI

Düzenlenen program›n aç›l›fl ko-
nuflmas›n› yapan MOTAfi Genel Mü-
dürü Hasan Al›c›, özellikle ulafl›ma
desteklerinden dolay› Belediye Baflkan›
Ahmet Çak›r ile kendilerini tercih
eden Malatya halk›na teflekkür etti.
Filolar›ndaki araç say›lar›n› geçti€imiz
iki y›l içerisinde 90’dan 130’a ç›kar-
d›klar›n› söyledi. 

Sunmufl olduklar› toplu tafl›ma hiz-
meti ile ilgili bilgiler veren Al›c›;
flehrimizdeki ana hat say›s›n› 20’ den
27’ ye, güzergâh say›s›n› 42’ den 56’
ya ç›kard›klar›n›, vatandafllar›m›z›n
kolayl›kla anlayabilece€i hat numa-
raland›rma uygulamas› bafllatt›klar›n›
söyledi. 2011 y›l› Ocak ay› itibari ile
geçtikleri Ak›ll› Kart sisteminde 80
bin vatandafl›m›z›n Ak›ll› Kart sahibi
oldu€unu, aile kart› uygulamas›nda
ise 40 bin aboneye ulaflt›klar›n› be-
lirtti. Al›c›; Ak›ll› Kart sistemi ile
entegre çal›flan güzergah panolar›n›
ve yolcu bilgilendirme sistemlerini
devreye alarak ça€›n standartlar›na
uygun tafl›mac›l›k hizmeti sunmay›
hedeflediklerini söyledi.

Al›c›; günde 20 saat çal›flt›klar›n›,
1753 tur yapt›klar›n›, 28.335 km yol
gittiklerini, ayl›k ise 850 bin km yol
yaparak günlük ortalama 118 bin yolcu
tafl›d›klar›n›, bu oranlar›n yeni al›nan
araçlarla daha da artaca€›n› söyledi. 

Genel Müdür Al›c›, hedeflerinin va-
tandafl memnuniyetini dikkate alarak,
kaliteli, ekonomik, hayat ak›fl›n› ko-
laylaflt›r›c›, konforlu ve güvenli bir
toplu tafl›mac›l›k hizmeti sunmak ol-
du€unu bütün çal›flmalar›n› bu do€-
rultuda flekillendirdiklerini belirtti. 

ENGELSİZ BİR MALATYA... 
Türkiye Sakatlar Derne€i Malatya

fiube Baflkan› Ali Haydar Koyun ko-
nuflmas›nda, Belediye Baflkan› Ahmet
Çak›r’a flehrimize ve engellilere yapt›€›
hizmetlerden dolay› teflekkür ederek,
yap›lan bu güzel çal›flmalarla Malat-
ya’n›n k›sa bir süre içerisinde ulafl›m
konusunda engelsiz bir Malatya haline
geldi€ini söyledi. 

YÜZDE 100 TÜRK MALI OTOKAR
Programda konuflan Otokar’ ›n Kamu

Sat›fl Temsilcisi ‹hsan Kars; yüzde
yüz bir Türk flirketi olduklar›n› belir-
terek, “Türk iflçilerinin Türk mü-
hendislerinin tasarlay›p gelifltirdi€i bu
araçlar› Malatya’ya sunmaktan mem-
nuniyet duyduklar›n› belirtti. Malatya’
n›n 2012 y›l›nda hizmete girecek olan
tamamen engellilerin ulaflabilirli€ine
uygun otobüsleri bugünden hizmete
sokmufl durumda oldu€unu söyledi.
Otobüslerimiz ‹stanbul, Bursa, Sakarya
gibi büyük kentlerde kullan›l›yordu.
fiimdi Malatya’da olmaktan gurur du-
yuyoruz. Eme€i geçenlere teflekkür
ediyorum. Malatya’ya hay›rl› u€urlu
olsun” dedi.

ÇAKIR: HİZMETLERİN EN İYİSİNİ
SUNMAYA ÇALIŞIYORUZ

Belediye Baflkan› Ahmet Çak›r ise
Belediye olarak hizmetlerin en iyisini
sunmaya çal›flt›klar›n› belirterek, flehir
içi ulafl›mda da vatandafllar›n sa€l›kl›
ve konforlu bir flekilde seyahat etme-
lerine büyük önem verdiklerini söyledi.
Göreve geldikleri günden itibaren
toplu tafl›maya büyük önem verdik-
lerini ve önemli çal›flmalar yapt›klar›n›
kaydeden Baflkan Çak›r, “Daha önce
her türlü konfora sahip, engelli va-
tandafllar›m›z›n da rahatl›kla kulla-
nabilece€i 34 adet yeni otobüs alm›flt›k.
fiu anda buna 10 tane daha ekliyoruz.”
dedi. AB Standartlar›na göre otobüs
yafl ortalamas›n›n 7, Türkiye’deki oto-
büs filolar›n›n yafl ortalamas›n›n 12
oldu€unu, Malatya’da ise 2009 y›l›nda
13.7 olan yafl ortalamas›n›n flu anda
8.7’ye getirdiklerini kaydeden Çak›r,
“Gerçekten Türkiye standartlar›n›n
üzerinde bir filoya sahip olduk. Ama-
c›m›z Avrupa standartlar› üzerinde
bir toplu tafl›ma kalitesine ulaflmakt›r.
Çal›flmalar›m›z bu do€rultuda büyük
bir h›zla devam ediyor” dedi.

3.8 MİLYON LİRAYA MAL OLDU.
Yeni al›nan 10 adet otobüsün 3,8

milyon liraya mal oldu€unu belirten
Baflkan Çak›r, araçlar›n hay›rl› olmas›
temennisinde bulundu. Çak›r, al›nan
otobüslerden engelli vatandafllar›n
da rahatl›kla faydalanabileceklerini
belirterek, “Engelli vatandafllar›m›z›n
rahat bir flekilde inip binmelerini
sa€lamak, çocuklu ailelerin yan›
s›ra, yafll›lar›m›z›n da rahat binmeleri
için tamamen basamaks›z araçlar
ald›k” dedi. 

MALATYA BELEDİYESİ 10 YENİ OTOBÜS 
ALARAK FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ

YENİ BİR TESLİMAT DAHA 

80 ARAÇ İÇİN EL SIKIŞILDI

MOTAŞ FİLOSUNA 
10 YENİ OTOKAR 

KENT LF, basamaksız alçak giriş tabanı, engelli rampası, geniş iç hacmi ile tüm yolcular için eşsiz bir konfor sunuyor. Euro 5 emisyon
seviyesinin de üzerinde EEV emisyon standartlarını sağlayan çevreci motoru İstanbul Otobüs A.Ş. şartname gerekliliklerini karşılıyor.
Düşük işletme giderleri ve dayanıklılığı ile ideal bir belediye otobüsü olan Kent 290LF, şehiriçi toplu taşımacılıkta tercih ediliyor. Mevcut
kliması ile her mevsim ferah bir yolculuk sağlayan Kent LF, önde bağımsız aks uygulaması ile benzersiz bir süspansiyon, üstün yol tutuş
ve yüksek konfor sağlarken; ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistem ile maksimum güvenlik sunuyor. Dış görünüşü
ve iç ergonomisi ile dikkat çeken KENT LF, aynı zamanda Design Turkey yarışması kapsamında da “İyi Tasarım” ödülünün sahibi.

170 öz mal araca sahip, 2200 kira-
l›k araçla 7 ilde tafl›mac›l›k hizmeti
vermeye devam eden Ersoylar Tafl›-
mac›l›k, Mercedes Benz Sprinterlar
ile filosunu büyütmeye devam edi-

yor. Toplamda 65 araçl›k filonun ilk
10 adedinin teslimat› tamamland›.

Teslimat töreninde iki flirketin yet-
kilileri bir araya geldi. 

MAN otobüs teslimatlar› 
HIZ KESM‹YOR

Sektörün önde gelen firmalar›n›n tercih et-
ti€i MAN, teknolojisi, konforu ve yak›t eko-
nomisi ile firmalar›n tercihi olmaya devam

ediyor. Bölgesinin güçlü firmalar› aras›nda yer
alan Star Batman Turizm, filosuna 1 adet

NEOPLAN Tourliner dahil etti. Star Batman
Turizm firmas› sahibi Muhittin Alt›n ad›na,
arac› firma yetkilisi Abdullah Cihan teslim

ald›. Cihan, “Sat›n ald›€›m›z bu yeni araçlarla
Star Batman firmas› olarak yolcular›m›za ka-

lite ve konforu bir arada sunaca€›z. Gerçek-
lefltirdi€imiz bu yat›r›mda bize destek olan

MAN yetkililerine teflekkür ediyoruz.“
dedi.Teknolojisini sürekli güncel tutarak

uzun y›llard›r ulafl›m hizmetini bölgesine ba-
flar›yla götüren Seç Turizm, yapt›€› yat›r›mla
2 adet NEOPLAN Starliner seyahat otobüsü-

nü filosuna dahil etti. Araçlar firman›n bafl
floförü ‹brahim Güler taraf›ndan teslim al›nd›.

Güler, her fleyden önce bir uzun yol floförü
olarak NEOPLAN markas›na son derece gü-
vendiklerini belirterek, “Üstün teknoloji ve

tasar›m ürünü bu araçlar floförü yormadan se-
yahatleri daha konforlu k›l›yor“ dedi.

Star Batman Turizm ve Seç Turizm
yolcularını MAN NEOPLAN ile taşıya-
cak. Toplamda 3 adet olan MAN Oto-

büsler sahiplerine teslim edildi.
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∂ Ömrünü tamamlamış lastikleri (ÖTL) toplayarak geri kazanımını sağlayan LASDER’in;
Ekim ayı sonunda topladığı lastik miktarı 71.039 tona ulaşmış oldu. Ömrünü tamamlamış
lastikleri (ÖTL) toplayarak geri kazandıran LASDER’in (Lastik Sanayicileri Derneği); topladığı
lastik miktarı her geçen ay artış gösteriyor. Ekim ayında 8195 ton ÖTL toplandı. Bu
miktarın 4038 tonu (%49) malzeme geri kazanım sektörüne  ve 4157 tonu (%51) ise
enerji geri dönüşüm sektörüne teslim edilerek geri kazandırıldı. Ekim ayı sonu itibariyle
2011 yılının 10 aylık dönemini değerlendiren Lasder Genel Sekreteri Bahadır Ünsal “Ekim
2011 sonu itibariyle LASDER olarak toplam  71.039 ton ÖTL toplamış bulunuyoruz,

bunların 36.658 tonu (%52)  malzeme geri kazanım sektörüne ve 34.381 tonu (%48)
enerji geri dönüşüm sektörüne teslim edildi. Bu rakamı 2010 yılının aynı dönemi
kıyasladığımızda % 41.8’lik bir artış sağladık. Aynı şekilde asıl hedefimiz olan ÖTL’lerin
malzeme geri kazanımı olarak değerlendirilmesinde de, 2010 yılında % 51 olan oranımızı
%52’ye yükselterek daha fazla malzeme elde etme imkanına sahip olduk. LASDER, 2011
yılı için 87.000 ton ÖTL toplamayı öngörmüştü. Böylece Ekim ayı sonu itibariyle hedefimizin
%81.7’sini  gerçekleştirmiş olduk. Hedefimize ulaşmamız için gereken 15.960 tonluk
toplama miktarına, Kasım ve Aralık aylarında yapılacak toplamalarla ulaşmayı planlanlıyoruz. 

KARSAN güvencesiyle pazara sunulan BredaMenarinibus,
Hyundai Truck ve KARSAN marka ticari araçlar, şehiriçin-
de yük ve yolcu taş›mac›l›ğ›na getirdiği alternatif çözüm-

lerle Comvex’deki stand›nda ziyaretçileriyle buluştu.

KARSAN, Comvex’te 
45. YILINI KUTLADI

BAHADIR ÜNSAL

TECRÜBE YARIM ASIRA YAKLAŞTI

Yüzde yüz yerli sermaye ve iflgücü ile ticari ve
özel araç üretiminin her alan›nda, ifle uygun çö-
zümler üreten BMC, kuruluflunun 47’nci y›l›n›
kutluyor. BMC, Comvex ‹stanbul 2011 Fuar›’nda

4 yeni modelini sergiledi. Fuarda düzenlenen bas›n toplan-
t›s›nda BMC Genel Müdür Baflyard›mc›s› Turgut Cank›l›ç,
fuar ve flirket de€erlendirmesi yaparken, Sat›fl ve Pazarlama
Bölüm Yöneticisi Togan Yaz›c›o€lu’da araçlar hakk›nda
bilgi verdi. BMC yük tafl›ma grubu ürün gam›na yeni dahil
etti€i BMC 415 ve PRO 940 fiantiye serisi araçlar› ile, yolcu
tafl›ma grubu ürün gam›na yeni dahil etti€i; 9m Probus LE
ve 7.5m Midilüx L serisi araçlar›n›n da tan›t›m›n› yapt›.
Öte yandan ‹ETT ile sözleflmesini imzalam›fl olduklar› 279
adetlik PROCITY otobüslerinin bir örne€ini de stantta ser-
giledi. 

47.YILDA HER ALANDA BMC
BMC’nin 47’inci y›l›n› kutlad›€›n› hat›rlatan Genel Müdür

Baflyard›mc›s› Turgut Cank›l›ç, “Yüzde yüz yerli sermaye
ve ifl gücü ile ticari ve özel araç üretiminin her alan›nda ifle
uygun çözümler üreten BMC; stil tasar›m, dizayn, Ar-Ge,
mühendislik, üretim, sat›fl ve sat›fl sonras› hizmetler fonk-
siyonlar›n› kendi bünyesinde bar›nd›ran, Türkiye’nin önde
gelen otomotiv firmalar›ndan biridir. BMC bu y›l kuruluflunun
47. Y›l›n› gururla kutlamaktad›r. 1964 y›l›nda kurulan ve
1966 y›l›nda üretime geçen BMC, üretime bafllad›€› ilk
y›ldan bu yana, 300.000 adedi geçen araç üretimi ile Türkiye
Ekonomisine yaklafl›k 10 milyar dolarl›k katma de€er ya-
ratm›flt›r ve kuruluflundan bu yana yapm›fl oldu€u yat›r›mlar›n
bugünkü de€eri; 1,7 milyar TL’ na ulaflm›flt›r. Brand Finance
taraf›ndan tüm sektörler baz›nda gerçeklefltirilen 2010 y›l›
Türkiye’nin en de€erli ilk beflyüz markas› s›ralamas›nda,
110 milyon USD’ lik ticari marka de€eri ile 42. s›rada yer
alm›flt›r” dedi.  Araçlar hakk›nda bilgi veren Sat›fl ve
Pazarlama Bölüm Yöneticisi Togan Yaz›c›o€lu ise flöyle
konufltu: ”Y›llard›r Avrupa Birli€i üyesi ülke pazarlar›na
ihracat›n› gerçeklefltirdi€imiz flehir içi yolcu tafl›ma araçla-
r›m›zda, dinamik ve yenilikçi çözüm gelifltirme anlay›fl›m›z›,
Ar-Ge merkezimizde tasar›m faaliyetlerine yans›t›yoruz.
7,5m. - 9m. - 10m. - 12m. - 18m. uzunluklar›nda solo ve kö-
rüklü, tek ve çift katl› yap›larda dizel - CNG - Hibrid oto-
büslerini; müflterilerinden gelen taleplere göre flekillendirebilen
BMC, sahip oldu€u h›zl› ve esnek üretim yap›s›n›, y›ll›k
1800 otobüs üretim kapasitesi ile desteklemektedir. Son üç
y›ld›r 12m. fiehiriçi otobüs pazar›nda %52 pazar pay› ile
lider olan BMC, 2011 y›l›nda kazand›€› ihale ile ve gerçek-
lefltirdi€i sat›fllar ile liderli€ini koruyacak ve pazar pay›n›
daha da artt›racakt›r.” 

Comvex 2011 Ticari Araçlar, Otobüs ve Yan Sanayi Fuarı’nda BMC,
otobüs ve kamyon grubundaki tüm modellerinin yanında 4 yeni aracını

da sergiledi. BMC standı katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. 

BMC 47’INCI YILINI 
COMVEX’TE KUTLADI

∂ Türk otomotiv sanayiinde 45 y›l› geride
b›rakan Karsan; bu y›l 3.sü gerçeklefltirilen
ve minivandan, a€›r kamyona, otobüse
kadar yolcu ve yük tafl›mac›l›€›nda kul-
lan›lan tüm ticari araçlar›n en son mo-
dellerinin sergilendi€i Comvex ‹stanbul
Fuar›nda üretimini ve pazarlama, sat›fl
ve sat›fl sonras› hizmet faaliyetlerini sür-
dürmekte oldu€u üç markan›n genifl  ürün
gam›na ait modellerini Hall 2’de yer alan
stand›nda sergiledi. 24 – 27 Kas›m tarih-
lerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merke-
zi’nde gerçeklefltirilen fuarda; BredaMe-
narinibus marka otobüs modelleri, Hyun-
dai Truck HD Serisi hafif kamyon mo-
delleri ve Karsan J10 minibüs modelleri
fuar›n dikkat çeken y›ld›zlar› aras›nda
yer ald›.

BREDAMENARİNİBUS
COMVEX’DE

BredaMenarinibus otobüslerinin Tür-
kiye’de üretilmesinden, pazarlanmas›ndan,
sat›fl›ndan, sat›fl sonras› hizmetlerinden
ve ihracat›ndan münhas›r olarak sorumlu
oldu€unu duyurmufltu. Bu kapsamda k›sa
sürede otobüs üretim tesisini devreye
alan Karsan, Ocak 2011’de üretime bafllad›.
Böylelikle ürün portföyüne otobüsü de
ekleyen Karsan, Comvex’deki stand›nda
12 metre Avancity CNG (do€algazl›), Vi-
vacity 9.5 metre dizel ve elektrikli  Zeus
modeli olmak üzere 3 farkl› BredaMena-

rinibus marka otobüs modelini sergiledi.

KARSAN ÜRETİMİ 
HYUNDAİ TRUCK HD 

Farkl› üst yap› çeflitlerinin uygulanma-
s›na olanak sa€layan özellikleri ile özellikle
belediyelerin flehiriçinde farkl› kullan›m
amaçlar›na çözümler sunan Hyundai
Truck’›n kurtar›c›, çöp kamyonu ve yol
süpürme arac› fuarda yerini ald›. Karsan,
Hyundai Motor Company (HMC) ile
Ocak ay› sonunda imzalad›€› MoU’nun
(Memorandum of Understanding) ard›ndan
28 Haziran tarihinde “Çerçeve Anlaflmas›”
(Framework Agreement) imzalayarak,
HMC taraf›ndan gelifltirilecek olan 3 – 6
ton aras›nda azami yüklü a€›rl›€a sahip
kamyonet ve minibüs versiyonlar›n› içeren
yeni bir ticari araç modelinin Avrupa ve
bölge pazarlar› için münhas›r üreticisi ve
Türkiye’deki münhas›r da€›t›c›s› oldu€unu
aç›klam›flt›. J9’u müflteri ihtiyaç ve bek-
lentileri do€rultusunda yenileyerek geç-
ti€imiz y›l J10 ad›yla  pazara sunan Karsan,
okul tafl›t›, personel servisi ve hat tafl›-
mac›l›€›na cevap veren genifl ürün gam›
ve özellikleriyle ticarette baflar›y› vaad
ediyor. Karsan, engelli eriflimine olanak
sa€layan liftli hat arac› ve ö€rencilerin
daha güvenli ve konforlu seyahat etmesine
olanak sa€layan lüks paketli J10 Okul
modelini de stand›nda sergiledi. 

İşTE COMVEX’TE TANITILAN BMC ARAÇLARI
BMC yük taşıma grubu ürün gamının en yenisi; BMC

415 8.1 Ton hafif, yataksız kolay iniş-binişe imkan
sağlayan kabini, 6 ileri şanzımanı, 5080 mm faydalı şasi
uzunluğu, 5250 kg taşıma kapasitesine sahip. Yeni Pro
940 (8X4) Transmikser ve Pro 940 (6X4) Damper stan-
dında sergilendi. 1700 Nm motor torku, jacobs motor
freni, cruise kontrol, kablolu vites sistemi, uzaktan ku-
mandalı merkezi kilit sistemi, immobilizer, ısıtmalı yan
aynalara sahip.440 PS gücündeki Cummins motoru, 4
noktadan hava körüklü sürücü kabini 2080 Nm motor
torku, standart kabin ve şasi yan rüzgarlıkları, 600 lt alü-

minyum yakıt deposu, 3 parçalı çamurluk, elektronik
gösterge paneli ve yol bilgisayarı, standart kliması,
jacobs motor freni, cruise kontrol, uzaktan kumandalı
merkezi kilit sistemi, immobilizer, elektronik takograf, 2
yıl sınırsız km garantisi, 45.000 km periyodik bakım
aralığı gibi avantajlar sağlıyor.Şehir içi toplu taşımacılıkta
geliştirdiğimiz çağdaş çözümler ile yolcularına güvenli
ve konforlu yolculuk imkanı sunan BMC; pazara sunduğu
ilk ve tek 3 kapılı Alçak tabanlı küçük otobüs Probus
Le’yi yine İstanbul’un yeni halk otobüsü rengi olan
turkuvaz ile ilk kez COMVEX’te görücüye çıktı.
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A
nadolu Isuzu yeni arac› 9,5
metrelik Citibus’un lansman›
Comvex ‹stanbul Ticari Araçlar,
Otobüs ve Yan Sanayi Fuar›’nda
büyük bir kat›l›m kitlesiyle

gerçeklefltirdi. Isuzu ayr›ca fuarda Novo, No-
vociti ve Turkuaz otobüsleri, N serisi kamyon
ve kamyonetleri ile D-Max 4x4 ve 4x2 Limited
Edition araçlar›n› sergilendi. Tan›t›m top-
lant›s› Anadolu Isuzu Genel Müdürü Ömer
L. Ablay,  Isuzu Motors Limited Bölge Genel
Müdürü Hiroshi Hisatomi, Itochu Corporation
temsilcisi Daisuke Shin ile Sat›fl ve Pazarlama
Direktörü Fatih Tamay’›n kat›l›m›yla ger-
çeklefltirildi.

BİR YILDIZ YARATILDI 
Tan›t›m toplant›s›nda konuflan Anadolu

Isuzu Genel Müdürü Ömer L. Ablay “Yeni
arac›m›z Citibus 9.5 metre boyunda, Euro 5
emisyon standartlar›na uygun, yolcusuna kon-
for, sürücüsüne rahatl›k, daha düflük yak›t
tüketimiyle iflletmecisine ekonomi vaat eden
yeni bir araç. Arac›m›z toplu tafl›maya yeni
çözümler getirerek bir y›ld›z olacak” diyerek
arac›n özelliklerine de vurgu yapt›.

“9.5 metre ile bafllad›k 12 metreye ç›kaca€›z.”
diyen Anadolu Isuzu Sat›fl ve Pazarlama Di-
rektörü Fatih Tamay düflük tabanl› bir araç
yaratma fikriye yola ç›kt›klar›n›, arac› yaparken
de rakiplerine oranla daha uzun olmas›n› is-
tediklerinden dolay› Citibus’u oluflturduklar›n›
belirtti. Tamay “Daha uzun, daha yüksek, al-
çak tabanl› bir araç yapt›k. Bütün flehirlerde

bu arac›m›z kullan›labilir. Biz Türkiye’de kul-
lan›lmas› gereken araçlar›n flu anda 9.5 metre
olmas› gerekti€ini düflündük. 9.5 metrelik bir
arac›n belediye için ideal oldu€unu düflünü-
yoruz. O yüzden bu segmentte daha iddial›
olmaya karar verdik. Araç sat›fllar›m›z bafllad›
ama teslimatlar 2012’de olacak. Otobüsümü-
zün ilk lansman› burada yap›ld›. Türkiye oto-

büsün üretim lideri, o yüzden bu fuar›n çok
önemli olu€unu düflünüyorum” dedi.

CİTİBUS’UN ÖZELLİKLERİ
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 2. salonda

1140 metrekarelik Isuzu stand›nda düzenlenen
bas›n toplant›s›yla tan›t›m› yap›lan Isuzu’nun
yeni modeli Citibus, 204 beygir motor gücüne

sahip yere sürekli ayn› aç›yla basan lastikleri
sayesinde daha iyi yol tutan, daha düflük
dönüfl yar›çap› ve 9,5 metrelik boyuyla toplu
tafl›mada büyük otobüs kullanman›n mümkün
olmad›€› alanlara çözüm getiriyor.

Modern ve estetik d›fl görünümünün haricinde,
kendine has iç tasar›m kalitesiyle, gereksiz
detay parçalardan ar›nm›fl, ergonomik ve ferah
bir iç yap›ya kavuflmufl. Yeni Citibus’ta 3. kap›
standart olarak yer al›yor. Kap›lar›, genifl kori-
dorlar›, koltuk say›s› ve koltuk yerleflimi, otobüs
içinde rahat hareket edilmesini sa€l›yor. Tasar›m›
tescillenmifl, fl›k, rahat ve sa€lam koltuklar için
100’den fazla yerleflim seçene€i sunuluyor. Ledli
iç ayd›nlatma ve dijital bilgi ekran› Citibus’ u
farkl›laflt›r›yor, bugüne tafl›yor.

Citibus’ un tüm kap›lar›ndaki basamaks›z,
düflük girifller, yolculara rahat inip-binme ko-
layl›€› getiriyor. Ayr›ca sirkülâsyonu h›zlan-
d›rarak, otobüslerin zaman›nda ve etkin olarak
hizmet vermesini sa€l›yor. Orta kap›da yer
alan özel olarak tasarlanm›fl rampas›yla, engelli
yolcular için seyahat etmeyi kolaylaflt›r›yor.

SÜRÜCÜ KENDİNİ EVİNDE HİSSEDİYOR
Köfleyi dönen hat levhas›yla ilk ve tek olma

özelli€ine sahip Citibus’un sürücü mahallinde,
tüm kumanda ve göstergeler kolayca eriflilebilir
durumda. Bu sayede sürücünün ergonomik
çal›flmas› sa€lanm›fl. Sürücü oturma konu-
munu de€ifltirmeden tüm göstergeleri okuya-
biliyor, kumandalar› çal›flt›rabiliyor. Ayr›ca
özel eflyalar için sürücü üstü kilitli bir dolap
da mevcut. 

FUARIN SÜPRİZİ AÇIKLANDI

“Kentin en iyi
manzaras›” seçildi
Otokar’ın fotoğrafçılık alanında genç yetenekleri
desteklemek ve şehirlerde otobüs taşımacılığına
dikkat çekmek için düzenlediği “Kentin en iyi

manzarası” fotoğraf yarışması sonuçlandı.

566 kiflinin baflvurdu€u yar›flma sonucunda Oto-
kar’›n Kent otobüslerinin flehirdeki en güzel foto€-
raflar›n› çeken kifliler birbirinden güzel hediyeler
kazan›rken en çok oyu alan 20 eser 24-27 Kas›m
2011 tarihlerinde Tüyap’ta düzenlenen Comvex Fua-
r›’nda Otokar stand›nda sergilendi.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar Pa-
zarlama Müdürü Tarkan Burak, Foto€raf Sanatç›lar›
Muhittin Tüylüce ve U€ur Utku Sezer’den oluflan
jürinin yapt›€› oylama sonucunda ödüle lay›k bulunan
foto€raflar seçilerek birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü
ve beflinci belirlendi.  

Yar›flma sonucunda;
1.lik kazanan Erkan Kalenderli N›kon D90 Body-

18-55mm+55-200mm lens kit,
2.lik kazanan Fevzi Önal Canon Eos 1100D+18-

55MM DC lens kit,
3.lük kazanan Serhat Öcal Canon Dsc Powershot

SX30 IS,
4. ve 5.lik kazanan Sertaç Nurtan ve Volkan Kun-

durayapan 1 ayl›k foto€raf teknikleri e€itimi ve en
çok “be€en” oyu alan ilk 10 kifliye lens bardak hediye
edildi. Düzenlenen ödül töreninde yar›flma sonucunda
ödül alan kat›l›mc›lara ödülleri Otokar Genel Müdür
Yard›mc›s› Basri Akgül taraf›ndan verildi.

OTOKAR 
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TASIMACILAR 5
SHELL'DEN YÜZDE

6,5 ORANINDA
TASARRUF
SAĞLAYAN 

MOTOR YAĞI 

∂ Gordon Murray Design'daki (GMD) araştırma ekiplerinin işbirliği ile
Shell, yakıt verimliliğinde yüzde 6.5 oranında artış sağlayabilecek motor
yağı geliştirdi. Shell mühendisleri, GMD'nin yeni T.25 şehir içi aracını
kullanarak gerçekleştirdikleri testlerde, mevcut endüstri gereksinimlerinin
de ötesine geçerek ultra-düşük viskozite seviyesinde 0W-10 motor yağı ge-
liştirmeyi başardı. Shell ve GMD araştırma ekipleri arasında yapılan ortak bir
mühendislik çalışmasında, T.25 motor tasarımı için mümkün olan en düşük
motor sürtünmesini sağlamaya yardımcı olacak en optimum yağı, karmaşık

matematik modelleme teknikleri kullanarak tanımlandı. Shell’in Dünya
çapında Global Akaryakıt ve Motor Yağları Teknolojisinden Sorumlu Başkan
Yardımcısı Selda Günsel, “Yakıt ekonomisini geliştirmek için düşük viskoziteli
yağları harmanlamak aslında nispeten kolay bir iş. Asıl sorun bunu motoru
koruma ve kabul edilebilir yağ değişimi aralıkları hedefleri ile dengelemekte.
Bunun nedeni de motordaki sürtünme azaldıkça daha az yakıt tüketilmesi ve
bunun sonucu olarak da daha az karbondioksit emisyonu oluşması." dedi. 

Tüketicinin en önemli beklentisi ara-
s›nda yerini alan yak›t tasarrufu sa€layan
araçlar konusunda Ford, müflteri bek-
lentisine cevap veriyor. 6 nesildir Tür-
kiye’de üretilen ve yüzde 35 ile kendi-
sinden sonra gelen ilk üç rakibinin top-
lam›ndan fazla   pazar pay›na sahip olan
Transit,  2012 modelinde kullan›lan
Global Duratorq motor ailesi ile yüzde
17’ye varan yak›t tasarrufu sa€l›yor. Yüz-
de yüz Türk mühendis ve iflçileri tara-
f›ndan üretilen daha verimli, daha eko-
nomik, daha çevreci, daha sessiz ve da-
yan›kl› Global Duratorq motorla dona-
t›lan Transit’ler, sat›fl performans›yla
Ford Otosan’›n yüzünü güldürüyor. 2.2
litrelik motorda kullan›lan 6 ileri flanz›-
man, tüm ürün ailesinde standart sunu-
luyor. Yak›t ekonomisi için devreye al›-
nan pek çok yenilik, daha küçük motor
hacminden daha fazla verim elde edil-
mesini sa€l›yor. Daha konforlu yolcu-
luklara olanak tan›yan sessiz ve Euro
4/Euro 5 normlar›na uygun düflük CO2
sal›ml› çevre dostu yeni nesil Global
Duratorq motor ailesi, Otomatik
Start/Stop Sistemi ve Ak›ll› fiarj Sistemi
seçenekleri ile yak›t tüketimini azalt›-
yor.

Ford’un müflterilerine sundu€u di€er
bir sürpriz ise yenileyen yüzüyle Ranger
modeli oldu. Yenilenen Ranger, gele-
neksel zorlu flartlara uyum özelli€ini
daha fazla yük kapasitesi, daha yüksek
performans ve yak›t ekonomisi, daha
fazla konfor ve güvenlik, ak›ll› teknolo-
jiler ve yeni kasl› görünümüyle birleflti-
riyor. EuroNCAP çarp›flma testlerinden
5 y›ld›z alarak s›n›f›nda bugüne kadarki
en yüksek de€ere imza atan Ranger’›n
Wildtrak modelinde yeni yan perde hava
yast›klar› ve gö€üs korumas› için de ön
koltuk yan hava yast›klar› standart
olarak yer al›yor. Ayr›ca ses kontrollü

Bluetooth ve arka görüfl kamera sistemi
gibi opsiyonel özelliklere ve ak›ll› tek-
nolojilere de sahip olan yeni Ranger,
macera sevenler için vazgeçilmez bir
alternatif olacak. Zorlu flartlara uygun
olarak tasarlanm›fl olan Yeni Ranger
800 mm sudan geçme yetene€i ile de
s›n›f›nda lider oluyor.

TRANSİT CONNECT BEV İLE
ELEKTRİK DÖNEMİ

Avrupa’da sat›fl›na bafllanan Elektrikli
Transit Connect BEV, Comvex Fuar›’nda
Ford stand›nda yerini alan araçlar ara-
s›ndayd›. Elektrikli Transit Connect
BEV’ler 2010 y›l›ndan beri baflta Amerika
Birleflik Devletleri’nin yan› s›ra pek çok
Avrupa ülkesinde de sat›l›yor.

“TİCARİ ARAÇLARIMIZ
TÜRKİYE’NİN GÜVEN
SEMBOLÜDÜR”

Fuar›n aç›l›fl›nda bir konuflma yapan
Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay,
Ford Otosan’›n yar›m as›rl›k deneyimiyle
Türkiye ticari araç pazar›n›n en uzun
geçmifle sahip oyuncusu oldu€unu vur-
gularken, “Ford Ticari araçlar Türkiye’de
güvenin sembolüdür” dedi.  Genifl ürün
gam›yla toplam pazarda 10’uncu kez li-
derli€e kofltuklar›n› da belirten Otay,
aç›klamalar›n› flöyle sürdürdü:  “Türkiye
otomotiv pazar› 2011 y›l›n›n ilk 10 ay›n-
da geçen y›l›n ayn› dönemine oranla
yüzde 25 büyüdü ve 700 bin araç sat›fl›
yap›ld›. Ekim ay›nda da pazar beklenen
rakamlar›n üzerine ç›kt›. Eylül ay›na
k›yasla yüzde 12 büyüyen pazar, Ekim
ay›n› 71 bin adetlik sat›fl ile kapad›.
Ford Otosan olarak biz; Ekim ay›nda 11
bin 54, ilk 10 ayda ise 107 bin 914 adet
sat›fl rakam› ile pazarda liderli€imizi
yine koruduk.“

Ticari araç segmentinde yepyeni modellere imza
atan Ford markası toplamda 7 yeni aracını sergiledi

FORD 7 YEN‹ ARACINI
V‹TR‹NE ÇIKARTTI

OTOKAR, EURO 5 MOTORLU
ARAÇLARINI COMVEX’TE TANITTI

Otokar, yeni Euro 5 motor
ile donat›lan ve otobüslerini;
lojistik alan›nda da Iceliner
Premium ve Optiliner Light

semi-treylerini ilk kez COMVEX’te gö-
rücüye ç›kartt›. 

OTOKAR, AVRUPA ÜSSÜNÜ
FRANSA’DAN YÖNETECEK

COMVEX’te sektör de€erlendirmesi
de yapan Otokar Genel Müdür Yard›m-
c›s› Basri Akgül, “2011 y›l› otobüs ve
semi-treyler alan›nda pazar›n toparlan-
d›€› bir y›l oldu. Rakamlar, kriz öncesine
dönmediyse de bu y›l toparlanma bafllad›.
Otobüs pazar› 2010’a k›yasla yüzde 52
büyüdü, ancak 2008’i yakalayamad›
dedi. Treyler pazar›nda ise 2010’a k›yasla
yüzde 110 civar›nda büyüme oldu€unu,
son 10 y›l›n en yüksek adetlerine ulafl-
t›€›n› belirten Akgül, “Otobüs pazar›nda
ilk 9 ayda sat›fllar›m›z› geçen seneye
k›yasla ikiye katlad›k. Yüzde 52 büyüyen
otobüs pazar›nda biz yüzde 102 büyü-
yerek önemli bir baflar›ya imza att›k”
fleklinde konufltu. Otobüs alan›nda ge-
lece€e iliflkin beklentilerini aktaran Ak-
gül sözlerine flöyle devam etti: “‹ç pa-
zarda gelece€e yönelik olarak, Euro 5’e
geçiflin etkisi ile artan maliyetler yü-
zünden ilk 6 ayda durgun bir pazar bek-
liyoruz. Temmuz ay›nda flehiriçi toplu
tafl›mada engelli yolcu tafl›mac›l›€›n›n
zorunlu hale gelmesi ve yerli markalar›n
yerel yönetimlerce desteklenmesi pazar›
canland›racakt›r.” ‹ç pazar›n yan›s›ra

Avrupa’da da iddial› hedefleri oldu€unu
belirten Akgül, Otokar’›n yeni flirketi
hakk›nda da bilgi verdi: “Otokar Avrupa
flirketimizi Fransa Paris’te kurduk. Oto-
kar Avrupa ile hedefimiz, bizim için
çok önemli olan otobüs pazarlar›nda
2016’ya kadar yüzde 5 pazar pay› elde
etmek ve 10 metre alt›nda en büyük
oyuncu olmak.” 

“YÖNETMELİK BİR AN 
EVVEL UYGULANMALI”

Akgül, treyler alan›ndaki geliflmeleri
de flu flekilde aktard›: “Treyler pazar›nda
ise frigorifik araçta liderli€imiz devam
ediyor. ‹ki y›ld›r ertelenen talebin etki-
siyle pazarda ilk 9 ayda yüzde 110 bü-
yüme yaflan›rken biz de treyler sat›flla-
r›m›z› ikiye katlad›k. Ancak bizim
sektör olarak beklentimiz sürdürülebilir
bir büyümenin yakalanmas›. Bu da bir-
tak›m düzenlemeleri de gerektiriyor.
Mevcut regülasyonlar, karayollar›nda
gerekli kalitede tafl›mac›l›k sa€lanmas›
için yetersiz kal›yor. Otobüs alan›ndaki
olumlu geliflmelerin lojistik sektörüne
yans›mas›, AB uyum programlar› çer-
çevesinde ADR, ATP gibi ilgili yönet-

meliklerin acilen devreye al›nmas› ile
pazar sürdürülebilir büyümeye kavufla-
cakt›r” diye konufltu.

COMVEX’TEKİ YENİLİKLER
Otokar’›n COMVEX Fuar›’ndaki ye-

nilikleri ve sergiledikleri araçlar ile ilgili
bilgi veren Otokar ‹ç Pazar Ticari Araçlar
Sat›fl Müdürü Murat Tokatl›, “‹stan-
bul’da iki y›lda bir düzenlenen COMVEX
‹stanbul Ticari Araçlar, Otobüs ve Yan
Sanayi Fuar›’na bu y›l Euro 5 motoru
ile yenilenen otobüslerimiz ilk kez bu-
rada müflterilerimize tan›t›ld›. Ayr›ca
Türkiye’de ve dünyada birçok belediye
taraf›ndan kullan›lmaya bafllanan ve
geçti€imiz ay Avrupa’da “European Bus
and Coach Week” kapsam›nda jüri özel
ödülü alan KENT otobüsümüzün de
ziyaretçilerin ilgisini toplad›€›n› düflü-
nüyoruz” diye konufltu.

OTOKAR’DAN İKİ YENİ TREYLER
Treyler alan›nda da Ar-Ge çal›flmala-

r›n›n aral›ks›z devam etti€ini belirten
Tokatl›, iki yeni ürünü ilk defa COM-
VEX’te sergilediklerini belirtti. “Hafif

semi-treyler olan Optiliner Light’i ilk
kez COMVEX’te sergiledik. Optiliner
Light, 13.610 mm iç uzunluk, 2.480
mm iç genifllik, 2.900 mm iç yükseklik
ve 94.5/101 hacme sahip. Ayr›ca, lideri
oldu€umuz friforifik treyler pazar›nda
Iceliner Premium arac›m›z› ilk kez
COMVEX’te sergiledik. Ülkemizde g›da
tafl›mac›l›€› hijyen koflullar›ndan uzak
aç›k kasa kamyonlarla yap›l›yor. Bu
arac›m›z sahip oldu€u hijyen ve g›da
tafl›mac›l›€›na uygun uluslararas› kri-
terleri, yüksek iç hacmi ve farkl› tafl›ma
çözümleri ile pazarda büyük bir bofllu€u
dolduracak.”

BUSWORLD’DE JÜRİ ÖZEL 
ÖDÜLÜ ALAN KENT LF  

Otokar; ayn› zamanda Busworld Fua-
r›’nda Jüri Özel Ödülü’ne lay›k görülen,
geçti€imiz ay Avrupa’da “European Bus
and Coach Week” kapsam›nda jüri özel
ödülü alan KENT arac›n› da sergiledi.
Çevre dostu Euro 5 motoru ile dikkat
çeken M-2010, 146 BG güçlü motoru,
engelli yolcu tafl›mac›l›€›na uygun alçak
tabal› yap›s› ve modern tasar›m› ile
Otokar stand›nda yer ald›. 

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen COMVEX İstanbul Ticari Araçlar,
Otobüs ve Yan Sanayi Fuarı’nda Otokar, iki yeni treylerini ve

yeni nesil Euro 5 motorlu otobüslerini görücüye çıkardı.
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Anadolu Isuzu ziyaretçilerin yoğun olarak ilgi gös-
terdiği standında show yaparak lansman gerçekleştirdi 

∂ Opel'in hafif ticari aracı Combo, 22 Kasım'da Bursa Tofaş Tesisleri'nde
gerçekleştirilen etkinlikle üretim bandından indi. Fiat ile Opel arasındaki
işbirliği anlaşması doğrultusunda Tofaş, Opel için Combo üretimine
Kasım ayında başladı. Bu proje kapsamında yılda 40.000 adet Combo
üretilmesi planlanıyor. Üretilen bu araçların büyük bir kısmı Avrupa ül-
kelerine ihraç edilecek. İşbirliği anlaşmasına göre 5 yılı aşkın ortaklık
süresince 250.000'den fazla Combo üretilecek. 2011 yılına ait üretim

rakamı ise 5.250 adet olacak. Bunun yanında yerli tedarikçilerden
toplamda yaklaşık 1milyar Euro üzerinde tedarik yatırımı yapılacak ki
bu Türkiye için büyük bir istihdam olduğu anlamına geliyor. Bursa'da
gerçekleştirilen etkinlikte Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik ve
Tofaş CEO'su Ali Pandır, yaptıkları konuşmalarda Türkiye'de üretilen
Combo'nun Avrupa pazarlarında alıcı bulacağının ve bunun ülkemize
yapılmış büyük bir yatırım olduğunun altını çizdiler. 

TOFAŞ VE
OPEL’DEN YENİ

COMBO 
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∂ Temsa Global, ‹stanbul Comvex
Ticari Araçlar, Otobüs ve Yan Sanayi
Fuar›’da 7. salondaki stand›nda ticari
araçlar grubundaki 6 farkl› modelini
vitrine ç›kard›. Temsa, flehiriçi pa-
zar›nda hizmet veren Avenue,flehir-
leraras› karayolu  ve turizm tafl›ma-
c›lar›n›n  tercih etti€i Prestij Super
Deluxe’ün yan›s›ra Mitsubishi Fuso
Canter ve pick-up segmentinde Mit-
subishi L200 sektörle buluflturdu.

AVENUE YENİ SAHİBİNİ 
HEMEN BULDU 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanl›€› Bilim ve Teknoloji Genel
Müdürü Ziya Karabulut, Comvex
2011 fuar› organizatör yöneticileri
ile birlikte aç›l›fl sonras› Temsa Glo-
bal’in stand›n› ziyaret etti. Karabulut
ve beraberindekileri Temsa stan-
d›nda Genel Müdür Yusuf Soner,
karfl›lad›. 

Temsa Global stand›nda kentiçi
toplu tafl›mac›l›k için gelifltirilen

ve fuar günü al›c›s›n› an›nda bulan
Avenue modelini inceleyen Sanayi
ve Teknoloji Bakanl›€› Bilim ve
Teknoloji Genel Müdürü Ziya Ka-
rabulut, araç hakk›nda Temsa Genel
Müdürü Yusuf Soner’den bilgi ald›. 

Yusuf Soner, “Genel müdürümüze
arac›m›z›n projesi hakk›nda bilgi
verdi€imizde çok heyecanland› ve
bize projenin hayata geçirilmesi
noktas›nda her türlü deste€i vere-
ce€inin sözünü verdi. Kendilerinden
baflta Ar-Ge çal›flmalar› olmak üzere
birçok konuda destek ald›k. E€er
müdürümüz bize gerekli deste€i
vermeseydi bugün Avenue otobü-
sümüz olmazd›. Genel Müdürümüz
Ziya Karabulut sayesinde Temsa
Avenue do€du. Bize verdikleri des-
tekten dolay› kendilerine bir kez

daha teflekkür ediyorum. Yak›n bir
zamanda Avrupa’n›n önde gelen 2
ülkesine yüklü adetlerle Avenue
teslimat› yapaca€›m›z›n da burada
müjdesini veriyorum” dedi. 

HAYRİ BARAÇLI TEMSA
STANDINI ZİYARET ETTİ

Sergilenen araçlar› yak›ndan in-
celeyen Baraçl›, Avenue hakk›nda
da detayl› bilgi ald›. 

Konfor, geniflletilmifl fonksiyonel
özellikler ve yak›t tasarrufu konu-
sunda iddial› olan Temsa fuar bo-
yunca uzman ekibiyle müflterilerini
ayd›nlatt›. Yeni ticari iflbirlikleri
gerçeklefltirdiklerini de belirten
Temsa Yetkilileri fuardan memnun
ayr›ld›. 

Temsa Avenue Avrupa 
yollar›na haz›rlan›yor

Temsa’nın Comvex fuarında sergilediği ve
anında satın alınan Avenue modeli Avrupa’nın

iki şehrinde yolcu taşımaya hazırlanıyor. 

On numara ya€ kullanan floförler, te-
kerlekli bomba gibi yollarda yolcu-
lar›n can›n› hiçe saymaya devam
ediyor. Sektörün öncü markalar›n-

dan olan Kamil Koç’un Yönetim Kurulu Üyesi
Sema Gülez, bütün samimiyetiyle konuyla ilgili
sorular›m›za cevaplar verdi: “Bir yola ç›kt›€›n›z
zaman, yanl›fl bir uygulaman›n karfl›s›nda oldu-
€unuz, bir hatayla mücadele etti€iniz zaman
öncelikle sizin bu hatada bir pay›n›z›n olmamas›
gerekir. E€er buna inan›yorsan›z, sizin unsurla-
r›n›z›n böyle bir hataya kar›flmamas› için, gere€ini
yapman›z gerekir. On numara ya€ kullanan oto-
büsçüyü tespit etmek, bu konuda personeli gö-
revlendirmek, görevli personele yetki vermek,
bunlar›n bir kayd›n› tutmak, buna göre elinizdeki
otobüsçülerde bir eleme yapmak, otobüsçü bafl-
vurular›nda da flirket ilke ve kurallar›n› çok iyi
anlatmak, do€ru seçim yapmak, siciline, ika-
metgah›na bakmak, turlar›n›z› ona göre düzen-
lemek ve sisteminizi bunun üzerine kurmak,
do€ru bir model oluflturmak zorundas›n›z. Bunun
d›fl›nda yine yapman›z gereken fludur; araçlar›n›z›
takibe al›rs›n›z, onlarla s›k s›k toplan›rs›n›z, ih-
tiyaç tespitleri yapars›n›z, gelir gider durumlar›n›
belirlersiniz, gösterebilece€iniz kolayl›klar› gös-
terirsiniz ve bir sistem kurarak bu sisteme
herkesi inand›r›rs›n›z, ikna edersiniz ve uyma-
lar›n› sa€lars›n›z.” 

“KRİZ YÖNETİYORUZ”
“Böyle bir zafiyet var ki böyle biz bu sonuçla

karfl› karfl›ya kald›k. Operasyonel olarak ben
birebir ilgilenmesem de operasyonda oldu€um
zaman benim ilkelerim bunun üzerine ku-
ruludur. Otobüsçülerle aran›za hem bir mesafe
koyars›n›z hem kontrol edersiniz, hem ölçülü
olursunuz hem de adil bir tur düzenlemesi
yapars›n›z. S›k s›k uyar›lar yapar gerekli yap-

t›r›mlar› uygulars›n›z ve kontrollerinizi de
çok s›k yapars›n›z. Kaçak ya€ kullan›m›n›
önlemek için, önce böyle bir ata€a flirket
içinde kalk›fl›l›r. Bunu yaparken de bütün
birimler koordineli çal›flt›r›l›r, herkes eflgü-
dümle hareket eder. Özellikle kurumsal ta-
n›t›m aya€›n›z› çok sa€lam tutars›n›z ve
ondan sonra bir ata€a kalkars›n›z, mücadele
bu flekilde olur. “

“KİM BİLİR UCU KİMLERE KADAR 
UZANABİLECEK SORUNLU BİR DURUM”

“Bütün flirketlerin bir yola ç›karken olabile-
cekleri öngörmesi, fleffaf hareket etmesi, so-
rumluluk sahibi olmas› ve daha dürüst olmas›
gerekir. Buna herkesin kat›l›m›n› sa€lanmas›
gerekir. Demek ki bütün bunlar yap›lmam›fl
ki, bu sonuçla karfl› karfl›ya kald›k. Bu bir kriz

yönetimidir, kriz ç›karmamak gerekir, kriz
yönetiminde süreçlere hakim olmak gerekir.
Kiminle iflbirli€i yap›yorsunuz, nas›l devaml›l›k
sürdürülebilirsiniz, bu iflbirli€inin taraflar›
olarak ne kadar sorumluluk alacaks›n›z, nerede
duracaks›n›z, nerede yola devam edeceksiniz,
bunun iyi bilinmesi gerekir. Bu olay; mutlaka
bir tak›m göz yummalar, yasal mevzuat bofl-
luklar› sonucu kim bilir ucu kimlere kadar
uzanabilecek sorunlu bir durum. Bunun A’dan
Z’ye kadar masaya yat›r›lmas› ve bütün taraf-
lar›n bunun kullan›lmas› e€er sak›ncal›ysa, bu
konuda tedbir al›nmas› gerekir. “

“OTOBÜSLER SADECE ÜRETİM 
HATASINDAN YANMAZ”

“Ayn› flekilde, “Otobüsler yand› tutufltu.”
diye sorumlulu€u sadece üretim hatas›na
atmak yanl›flt›r.Bu otobüslerin yanmas› sadece
üretim hatas› olamaz. Böyle bir fley mümkün
de€ildir. Otobüsler do€ru kullan›lm›yor, za-
man›nda servise götürülmüyor, orijinal mal-
zeme kullan›lm›yor. ‹flte gördü€ünüz gibi 10
numara ya€ kullan›m› gibi nedenlerle de yan-
g›nlar ortaya ç›k›yor. Hiçbir sosyal olay tek
bir nedenle aç›klanamaz. Burada pek çok de-
€iflkenlik var. Bunlar›n hepsinin hesaba kat›l-
mas› gerekir. Bunun için de hem flirketlerin
hem devletin ortak bir irade ortaya koymas›
gerekir. Ben taraflar›n bu konuda yeterince
dürüst olmad›€› kanaatindeyim.”

KAMİL KOÇ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SEMA GÜLEZ:

Otobüslerde yangın söndürme sistemlerini zorunlu hale
getirmek için kollar sıvansa da, ortada bir gerçek var ki:

Otobüsler sadece üretim hatasından yanmıyor.

BİR SORUN YAŞADIK
GÖKSEL 
OVACIK 

COMVEX’ten notlar 
3’üncüsü düzenlenen Comvex ‹stanbul Ticari Araçlar,

Otobüs ve Yan Sanayi Fuar›  24- 28 kas›m tarihleri

aras›nda yap›ld› tüm üretici firmalar›n kat›l›m› ile ol-

dukça görkemli geçti ticari araçlarda kamyon, ifl

makineleri,t›r, treyler,yan›nda yan sanayi ekipmanlar›

da sergilendi otobüs konseptinde uzun yol araç

lar›da fuarda yerini alm›flt› bunlar›n yan›nda özel

halk otobüsü esnaf›n›n bekledi€i kent içi toplu tafl›ma

otobüslerinin yeni modelleri sergilendi 

2012 ortalar›nda toplu tafl›ma araçlar›n›n engellilere

uygun olmas› kriteri göz önüne alarak tüm üreticiler

alçak tabanl› otobüsleri görücüye ç›kard› bilindi€i

gibi MERCEDES in daha önceden piyasada olan co-

nekto ile kat›lm›flt› bu araç esnaflar›m›z›n bildi€i ve

kulland›€› bir araç yeni ve farkl› bir geliflme sunulmad›

özel halk otobüsü iflletmecileri araç fiyat›n› oldukça

yüksek bulmas› nedeni ile Mercedes i tercih etme-

dikleri görülüyor MAN yeni modelini tan›tt› henüz pi-

yasada olmayan yar› alçak taban diyebilece€imiz

bir araç biraz farkl› sabahlar› yo€un saatlerde kulla-

n›lmas› nas›l olacak bilinmiyor ama görüfltü€ümüz

yetkililer Avrupa n›n bir çok kentinde bu tip araçlar›n

rahatl›kla kullan›ld›€›n› belirttiler esnaf›m›z›n ilgisi

çeker mi bilmem BMC, OTOKAR, TEMSA, firmalar›

alçak tabanl› engelliye uygun hem 9 metrelik hem

12 metrelik araçlar›n› görme imkân›m›z oldu esnaf›-

m›z›n ilk sordu€u soru mutlaka araçlar›n fiyat› ama

gerçekçi olmak gerekirse otobüs fiyatlar› oldukça

yüksek belki yeni alternatifler oluflturmak gerekiyor. 

Türkiye de toplu tafl›mac›lar›n her f›rsatta dile ge-

tirdi€i akaryak›t fiyatlar›n›n oldukça yüksek olmas›

ve giderlerin oldukça yüksek olmas› nedeni ile yani

aray›fllara giden özel halk otobüsü esnaf› art›k dizel

araçlar yerine CNG ile çal›flan araçlar› takip etmekte

CNG ile çal›flan araçlar akaryak›t giderlerinde yüzde

40 a yak›n tasarruf etmesi ayr›ca emisyon hacmi

düflük olmas› nedeni ile tercih edilebilecek otobüslerin

bafl›nda geliyor fuarda KARSAN n›n böyle bir arac›

sergilendi ve oldukça ilgi çekti ama bu araçlarda

henüz Anadolu yakas›nda özel sektöre hizmet edecek

bir ikmal istasyonu olmamas› düflündürücüdür bu

sorun çözüldü€ünde özel halk otobüsü iflletmecileri

bu tür araçlara yönelecektir.
Comvex ticari araç fuar›nda bursa daki otobüs

üreticilerinin olmamas› ilgimi çekti nedenine bil-

miyorum bizim ac›m›zdan ne kadar alternatif

olursa o kadar rekabet olur ve esnaf›m›z seçme

flans› olur diye düflünüyorum onlar›n da yeni oto-

büslerini görmek isteriz.

As›l önemlisi tüm üretici firmalar›n yetkilileri ile

sohbet flans›m›z oldu hiç biri halinden memnun de€il

bu memnuniyetsizlik araçlar›n pazarlanmas› ile ilgili

de€il çünkü önümüzdeki süreçte ciddi bir yo€unluk

olaca€›n› biliyorlar 2012 de€iflecek araçlar yine

‹stanbul A.fi yapt›€› yeni ihalelerde araç alanlar›n yo-

€unlu€u olacak araç satma dertleri yok esas dertleri

satt›klar› bu araçlar›n esnaflar›m›z hangi flartlarda

alacak ve nas›l ödeyecek ‹stanbul da özel halk

otobüsü iflletmecileri otobüs de€ifltirmeyi b›rak

evlerine nas›l ekmek götürecekler onu düflünüyorlar

alacaklar› araçlar› mutlaka banka kredisi ile alacaklar

bu krediyi 70 ila 80 ayda ancak ödeyebilirler böyle

bir ortamda memnun ve huzurlu olmak mümkün mü

elbette de€il peki ne olacak onu bilen maalesef yok

yöneticilerimiz derseniz onlarda bizin gibi yaz›p çizi-

yorlar ve yetkililere sesleniyorlar ESNAFIN BATIfiINA

SEY‹RC‹ KALMAYIN. 

Oval› Otomotiv’in Antakya’dan sonra
‹skenderun’da kurdu€u yeni Ford bayi-
sinin aç›l›fl törenine Koç Holding Yöne-
tim Kurulu Üyesi Ali Y. Koç ve Ford
Otosan’›n üst düzey yöneticileri kat›ld›.
Törende  konuflma yapan Ali Koç, Vehbi
Koç’un bayilerle olan dostluk iliflkisini
üçüncü kuflak olarak sür-
dürdüklerini ve Ford Otosan
ailesinin büyüyerek güçlen-
di€ini belirtti.   Ford Oto-
san’›n bayilerinden ald›€›
güçle pazar liderli€ini 10 y›l-
d›r sürdürdü€ünü söyleyen
Ford Otosan Genel Müdürü
Nuri Otay ‘’ Hedefimiz 2011
y›l›n› da Lider tamamlayarak
üstüste 10.y›l en çok satan
marka olarak eriflilmesi güç
bir baflar›ya imza atmak’’dedi.

Ford markas›n› 50 y›ld›r  Antakya’da
baflar›yla temsil eden Oval› Otomotiv’in
‹skenderun flubesi, 800 m2  showroom,
2100 m2 servis alan›, 160 m2    yedek
parça alan› ile toplamda 3060 m2 kapal›
alan kapasitesine sahip.

Törende konuflma yapan Ali Y. Koç,
“1961 y›l›ndan bu yana bizimle birlikte
olan Oval› Otomotiv’e bu k›ymetli ya-

t›r›mlar› için teflekkür ediyoruz” diyerek,
sözlerini flöyle sürdürdü: “Bayilerimiz,
Koç Toplulu€u’nda her zaman önemli
bir yere sahiptir. Vehbi Koç, bayilerimizle
klasik bir ticaret iliflkisinin ötesinde
uzun süreli dostluklar kurmaya özen
göstermifl ve bayilerimizi her zaman

Koç ailesinin birer ferdi olarak
görmüfltür. Bizler de bu kül-
türü devam ettiriyoruz. Bayi-
lerimizle ticari iliflkinin öte-
sinde güven ve samimiyete
dayanarak oluflturdu€umuz
uzun dönemli kuvvetli ba€lar
toplulu€umuzun en büyük gü-
cüdür. Ford markas›n›n Tür-
kiye otomotiv sanayisinin ta-
rihiyle birlikte an›ld›€›na dik-
kat çeken Oval› Motorlu Araç-

lar Genel Müdürü Osman Oval›, “Tür-
kiye’de 52 y›ll›k bir geçmifle sahip Ford
Otosan ile 50 y›ld›r süren iflbirli€imizden
gurur duyuyoruz. Ülkemizde örne€ine
az rastlanan bu baflar›l› iflbirli€i netice-
sinde Ford markas›na yat›r›mlar›m›z›
sürdürmeye devam edece€iz. Son derece
modern ve müflteri odakl› yeni Oval›
‹skenderun bayimiz ile müflterilerimize
hizmet verece€iz.” dedi.

Oval› Otomotiv 50’nci y›l›n›,
‹skenderun’da açt›€› 

ikinci Ford bayisiyle kutlad›

ALİ KOÇ

AÇILIŞA ALİ KOÇ DA KATILDI 

ZAFİYETİMİZ VAR Kİ BÖYLE 

∂ Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Shell,
iki “Ortak İşletme Anlaşması” imzaladı. Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Shell, Antalya açıklarında
erken evre arama ve değerlendirme çalışmaları yürütmek
üzere ve Türkiye’nin Güneydoğu bölgesinde karada, iki
Ortak İşletme Anlaşması imzaladı. 2004 yılında, yurtiçinde

ve uluslararası ölçekte arama ve üretim çalışmaları
yürüten TPAO, Türkiye’nin sürekli artan petrol ve doğal
gaz talebini karşılamak için son yıllarda yürürlüğe
koyduğu, faaliyetlerine Türkiye’nin şimdiye kadar arama
yapılmamış havzalarını, özellikle de açık denizleri de
kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefleyerek yeni bir

arama stratejisi doğrultusunda, yurtiçi yatırımlarında
büyük bir artış gerçekleştiriyor. Türkiye’yi önemli arama
fırsatları sunan bir ülke olarak gören Shell yetkilileri
henüz, çalışmaların olumlu sonuçlar vermesi konusunda
güvenilir tahminlerde bulunmak için çok erken olduğunu
sürecin olumlu geçeceğini belirttiler. 
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GÜNCEL

TASIMACILAR 7 METROBÜS’TE
ENGEL

KALKIYOR 

∂ İstanbul toplu taşımasına, engelli vatan-
daşlara özel yeni metrobüsler ve rahat ulaşım
için tam akıllı duraklar geliyor. İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı, engelliler için
büyük sıkıntı olan ulaşım sorununa, engelli
ve yaşlıların kullanımına uygun 100 yeni met-
robüsle çözüm bulacak. İstanbul Özürlüler
Müdürlüğü(İSÖM) Müdürü Bekir Köksal,

engelli ve yaşlıların kullanımına uygun özellikte
metrobüs alınacağı bilgisini verdi. Alınacak
metrobüslerde tekerlekli sandalye kullanan
engelli ve yaşlıların kolayca binmesini sağlayacak
rampa yer alacak.Köksal, ayrıca yapılacak akıllı
duraklarla da engellilere kolaylık sağlanmasının
planlandığını söyledi. Akıllı duraklar, durakta
bekleyen engellileri şoföre haber verecek ve

görme engelli yolculara durağa yaklaşan oto-
büsün nereye gittiği bilgisini FM bandından
bildirecek. 2005 yılında çıkarılan Özürlüler
Yasası gereğince belediyelerin, toplu taşıma
araçlarını ve diğer ortak kullanım alanlarının
engelli ve yaşlılar için de kullanılabilir hale ge-
tirmesi gerekiyor. Bunun için tanınan yasal
süre ise Temmuz 2012`de son bulacak. 

Otobüs pazarının önemli oyuncularından Mercedes-Benz, Comvex 2011 fuarında araçları
ve standıyla gövde gösterisi yaptı. Farklı segmentlerdeki ürün gamıyla ziyaretçilerinin kar-

şısına çıktı. Mercedes-Benz kamyonları, hafif ticari araçları ve otobüsleriyle ilgi topladı.

MERCEDES’TEN COMVEX’E ÇIKARMA
Hafif ticari araç seg-

mentinde markan›n
lokomotif modeli
olan Sprinterler yine

büyük ilgi toplad›. Fuarda ayr›ca
Kas›m ay› sonuncunda sat›fla ç›-
kacak yenilenen Vito ve Viano
modellerinin tan›t›m› gerçek-
lefltirildi. Yeni araçlar; 4 veya 6
silindirli, dizel ve benzinli
136,163, 224 ve 258 Bg’lik motor
seçeneklerine sahip. Vito'nun
Crewbus olarak tan›mlanan mi-

nibüs tipi d›fl›ndaki tüm mo-
dellerinde ve Viano’da opsiyonel
olarak BlueEFFIECIENCY tek-
nolojisi bulunuyor. 1,8 Milyar
Euro’luk bir yat›r›m ile geliflti-
rilen Mercedes-Benz Sprinter,
farkl› uzunluk, yükseklik, a€›r-
l›k, karoseri, dingil mesafesi ve
motor seçenekleri sayesinde yak-
lafl›k1000 farkl› versiyonuyla pa-
zarda yerini al›yor. Hafif ticari
araç ürün grubundan; yeni Sprin-
ter Minibüs 515 CDI 22+1 Servis

arac›, yeni Sprinter Minibüs 415
CDI 19+1 okul arac›,yeni Sprin-
ter Minibüs 315 CDI 16+1 Servis
arac›, Viano 2.2 CDI, Vito 113
CDI 8+1 Minibüs, Yeni Sprinter
Kapal› Kasa Kamyonet 515 CDI,
yeni Sprinter Aç›k Kasa Kam-
yonet 315 CDI stantta yerini
ald›. 

OTOBÜS SEGMENTİNDE CO-
NECTO VE TRAVEGO 

Mercedes-Benz otobüs grubunda

da iddial› sunum gerçeklefltirdi.
Markan›n amiral modelleri Travego
ve Coneto modelleri yolcular›n
beklentilerine cevap verebilecek
donan›mlarla sergilendi. 

Bu sene içerisinde tan›t›lan ve
güvenlik aç›s›ndan çok iddal› özel-
likleri bünyesinde bulunduran Tra-
vego Modeli, kullan›c›s›na en üst
seviyede güvenlik, konfor, ergono-
mi, güç ve performans sunarak
ekonomi ve yüksek kazanç için
gerekli tüm flartlar› yerine getiriyor. 
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SEKTÖRDEN 
∂ Özat ve Alahan Kooperatifi minibüs sürücüleri İl Trafik Ko-
misyonun almış olduğu karar gereği Antakya Özel Halk Otobüslerine
tepki göstererek kontak kapattı. Özat ve Alahan Kooperatifi
minibüs sürücüleri İl Trafik Komisyonun almış olduğu karar
gereği Antakya Özel Halk Otobüslerinin Mustafa Kemal Üniversitesi
(Mkü) Tayfur Sökmen Yerleşkesi içerisine yolcu taşınmasına
tepki göstererek kontaklarını kapattılar. Sabahın erken saatlerinde

MKÜ Tayfur Sökmen Yerleşkesi önünde toplanan minibüs sü-
rücüleri yolcu almayarak eylem yaptı. İl Trafik Komisyonu'nun
aldığı kararın uygulanması halinde eylemlerini sürdüreceklerini
belirten minibüs sürücüleri bu durumdan olumsuz şekilde etki-
lendiklerini kaydettiler. Bu arada Jandarma ekiplerinin herhangi
bir olumsuzluk olmaması için yerleşke önünde geniş güvenlik
önlemi aldığı görüldü. Hasan YETMEZ HATAY 

HATAY'DA MİNİBÜS
SÜRÜCÜLERİ

KONTAK KAPATTI

YOLCULUKTA MAÇ KEYFİ

fiehirleraras› yolcu tafl›mac›l›€›nda
her yolcuya bir interaktif ekranla e€lence
hizmeti sunan Funtoro, Hitit Medya
ve Lig Tv ile ortak bir uygulamaya bafl-
lad›. Yolcular Funtoro sistemlerinin
kurulu oldu€u otobüslerde, Lig Tv ya-
y›nlar›n› izleyecek. Ç›ra€an Saray›’nda
düzenlenen bas›n toplant›s›na kat›lan
Digiturk Sat›fl Gelifltirme Bölüm Yö-
neticisi Güran Nak›bo€lu, As-Tekno-
loji-Funtoro Yönetim Kurulu Baflkan›
Ahmet Dönmezo€lu, Hitit Medya Yö-
netim Kurulu Üyeleri Okan Sar›kaya
ve Benhür Güzeler uygulamay› kamuo-
yuna tan›tt›. 

TARAFTAR YOLDA DA 
MAÇLARI İZLEYECEK 

fiuan için Digitürk sadece Lig Tv ka-
nal›yla hizmet verecek. Ancak ilerleyen
dönemlerde di€er kanallar›n izlenmesi
de hedefler aras›nda yer al›yor. Yeni
bir mecra olarak hizmet verecek olan
ve içeri€i Hitit Medya taraf›ndan yöne-
tilen Funtoro ekranlar›nda;  3 ayda bir

güncellenen vizyon filmleri, tv kanallar›,
bin 500 adet kategorize edilmifl mp3,
yolcular›n kendi aralar›nda oynayabil-
dikleri tavla ve okey dahil olmak üzere
onlarca oyun, ek olarak sezon klip gös-
terimi, özel program yay›nlar›, tv seçe-
nekleri, internet, RSS, anket sistemi,
foto€raf galerisi, sesli ve görüntülü
anons sistemi, route map, GPS ve çoklu
dil deste€i hizmeti yer al›yor. Bütün
bu hizmetlerin yan› s›ra yolcular maç
günleri seyahatlerini ertelemesin diye
art›k Lig Tv yay›nlar› da ekranlara ta-
fl›n›yor. 

Funtoro ekranlar›yla gelifltirilen bu
yepyeni mecran›n, 82 ayr› seyahat flir-
ketinde, 2 bin 608 otobüste, ayda 4
milyon 583 bin kifliye ulaflt›€›n› belirten
Hitit Medya Yönetim Kurulu Üyesi
Okan Sar›kaya: “Anket ve ölçümleme
konusunda da aktar›m sistemimiz mev-

cut. Seyahat eden yolcular›m›z anket-
lerimize de kat›l›yor. Hangi kanallar›
izledikleri yine ölçüm sistemiz saye-
sinde direkt olarak raporlan›yor. Sadece
reklam zamanlar›nda yolcular›m›z ek-
ranlara müdahale edemiyor. Reklamlar›
izledikten sonra tekrar istedikleri seçimi
yapabiliyorlar” diyerek aç›klamas›n›
dile getirdi. 

UYGULAMA OTOBÜSÇÜNÜN 
CEBİNİ YAKMAYACAK 

Bu uygulamay› seçen yolcu ve seyahat
firmalar›na maliyet konusunda çok az
bir bedel düfltü€ünü belirten As-Tek-
noloji-Funtoro Yönetim Kurulu Baflkan›
Ahmet Dönmezo€lu, “Funtoro olarak
sundu€umuz hizmet yolcu tafl›yan se-
yahat firmalar›na cüzi bir maliyetle su-
nuluyor. Ayr›ca yolculuklar› esnas›nda
Lig Tv izlemeyi tercih edecek yolcu-

lardan da ek ücret al›nmayacakt›r.” di-
yerek konuflmas›n› sonland›rd›.

OTOBÜSÜN SEYİR HALİ 
ANINDA İNTERNETTE 

Bas›n toplant›s›nda otobüslerde su-
nulan di€er özelliklere de€inen Hitit
Medya Yönetim Kurulu Üyesi Benhür
Güzeler araçlarda bulunan takip sistemi
sayesinde, araçlar›n seyir rotas›n›n gö-
rülebilir oldu€unu belirtti. ‹nternet üze-
rinden verilen kullan›c› ad› ve flifresiyle,
seyir halinde olan otobüs takip edilebi-
liyor. 

SIRADA DENİZ OTOBÜSLERİ 
VE TRENLER VAR

Yetkililer, bu uygulamay› yak›n za-
manda önce deniz otobüslerine  sonra
tren ve taksi yolculuklar›na tafl›yacaklar›
müjdesini de verdiler. 

FUNTORO, HİTİT MEDYA VE LİG TV İŞBİRLİĞİYLE 

Funtoro eğlence sistemleri, Hitit Medya ve Lig Tv ile işbirliği yaptı.
Artık yollarda kesintisiz maç keyfi dönemi başlıyor. 

2011 y›l› Ocak-Ekim döneminde bir ön-
ceki y›la göre a€›r ticari araç pazar› yüzde
64 oran›nda artt› ve 37 bin adet düzeyine
yükseldi. Ancak Ekim ay›nda ticari araç
pazar› yüzde 14 oran›nda azald› ve 25 bin
adete geriledi.

ÖTV ARTIŞI EKİM AYINDA
HİSSEDİLDİ

Otomotiv Sanayi Derne€i’nin verilerine
göre 2011 y›l› Ocak-Ekim döneminde bir
önceki y›l›n ayn› dönemine göre hafif ticari
araç pazar›ndaki art›fl yüzde 18 düzeyinde
gerçekleflti ve pazar 211 bin adet düzeyine
yükseldi. Ancak 2011 y›l› Ekim ay›nda bir
önceki y›la göre hafif ticari araç pazar›
yüzde 18 oran›nda azald› ve 21 bin adet
düzeyine geriledi. Eylül ay› ile k›yasland›-
€›nda Ekim ay›ndaki düflüflün daha etkili
oldu€u görülüyor. Bu durum, hafif ticari

araç sat›fllar›nda ÖTV oranlar›ndaki art›fl›n
olumsuz etkisinin bafllang›c› olarak de€er-
lendirilebilir. Bu dönemde, ticari araç ihracat›
ise yüzde 12 art›fl ile 291 bin adet düzeyinde
gerçekleflti. 2011 Ekim ay›nda bir önceki
y›l›n ayn› ay›na göre toplam üretim yüzde
5 düfltü, otomobil üretimi ise yüzde 4 ora-
n›nda artt›. 2011 Ocak-Ekim döneminde
toplam üretimde art›fl yüzde 11 oldu.

2011 y›l› Ocak-Ekim döneminde üretim
bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre büyük
kamyonda yüzde 84, midibüste yüzde 39,
otobüste yüzde 36, küçük kamyonda yüzde

32, minibüste yüzde 29 ve kamyonette
yüzde 11 oran›nda artt›. 2011 y›l› Ocak-
Ekim döneminde toplam üretim, 2010 y›l›
ayn› dönemine göre yüzde 11 oran›nda
artt›. Bu dönemde, üretimin yüzde 67’sini
oluflturan 662 bin tafl›t arac› ihracat› ger-
çeklefltirildi. 2010 y›l›na göre, yük ve yolcu
tafl›yan ticari araç üretimi, yurt içi sat›fltaki
art›fla ba€l› olarak 2011 y›l› ilk 10 ayl›k dö-
nemde: kamyonda yüzde 84, midibüste
yüzde 39, otobüste yüzde 36, minibüste
yüzde 29, kamyonda yüzde 32, kamyonette
yüzde 11 oran›nda art›fl oldu. 

2011 yılı Ocak-Ekim döneminde 2010 yılı aynı dönemine
göre kamyon pazarı yüzde 64 oranında artarak 32 bin adet

düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde otobüs pazarı ise
yüzde 85 oranında arttı ve 2.163 adet oldu. 

Kamyonda %64,
otobüste %85 art›fl

∂ Zor günler geçiren Bursal› üretici
Tezeller Azerbaycanl› orta€› Autobus
ile yeniden yap›lanarak Bursa Organize
Sanayi Bölgesi’nde Tezauto isimli yeni
tesisini geçti€imiz aylarda faaliyete
açm›fl ve piyasaya yeniden girmeyi he-
defleyerek 172 araçl›k Otobüs A.fi.iha-
lesinde 10 otobüs sat›fl› yap›lm›flt›.

Erguvanlara  ilk teslimat süresi Tem-
muz ortas› olarak belirlendi. Geliflmelere
ek olarak marjinal tasar›ml› araç ‹stan-
bul’a getirilerek Topkap› ve Kad›köy’de
esnafa tan›t›ld› ve bunun sonucunda
bir de Anadolu Yakas›’nda çal›flan bir
özel halk otobüsü esnaf›na araç sat›ld›.
Ayn› tarihlerde de Isparta Özel Halk
Otobüsleri Kooperatifi’nden de 10 adet
siparifl al›nd›. Tan›t›mlar esnas›nda 2

araç üretildi€ini bildiren firman›n be-
lirtti€i zaman afl›l›nca hedef bu defa da
A€ustos ortas›n› iflaret etti  ve nihayet
A€ustos sonlar›na do€ru 5 araç ‹stanbul’a
getirildi fakat belediye muayenesinden
olumlu sonuç al›namad›. Sürenin gitgide
ilerlemesiyle siparifl edilen 10 araçtan
5’i farkl› bir markay› tercih etti ve Te-
zeller’in ‹stanbul’da teslim etmesi gerek
otobüs say›s› 5’e düfltü. Kalan 5 araçtan
1.si geçti€imiz haftaiçinde muayeneden
geçirildi ve Baflakflehir-Mecidiyeköy ça-
l›flmaya bafllad›.

2. ihalede de arac›n› ‹stanbul’a getirip
tan›tan Tezeller’in, siparifl al›p almaya-
ca€› merak konusu. Isparta ve ‹stanbul
özel halk otobüslerinden al›nan 11 si-
pariflin ak›beti de belirsiz.

Otobüs A.Ş.’nin 172 araçlık 1. İhalesinde satışlarıyla olmasa da araç-
ların akibetiyle en çok konuşulan markalardan biri olan Tezau-
to’nun ürettiği ilk araç İstanbul Dar Bölge’de çalışmaya başladı.

TEZELLER 
İstanbul 
yollarına çıktı

Erguvanlar büyümeye devam ediyor
∂ 2011 May›s ay›nda kurulan Erguvanlar
Derne€i ‹ETT ve Otobüs Afi’nin ihale-
leriyle büyümeye devam ediyor. Dernek
Baflkan› Zakir Uzun’un yapt›€› aç›kla-
mada; ''2011 May›s ay›nda (‹STOD) ‹s-
tanbul Toplu Tafl›ma (Erguvanlar) Der-
ne€i'ni kurduk. ‹stanbul'da hizmet veren
Erguvan iflletmecileri derne€imize üye
oldular. 2011 May›s ay›nda (‹STOD) ‹s-
tanbul Toplu Tafl›ma (Erguvanlar) Der-
ne€i’ni kurduk. ‹stanbul’da hizmet veren
Erguvan iflletmecileri derne€i-
mize üye oldular” dedi. Yat›-
r›mc›lar›n ve iflletmecilerin Oto-
büs Afi. ‹halesine yo€un ilgisi
oldu€u belirtildi. 2. ihaledeki
250 paketlik otobüs filosu ça-
l›flmaya bafllad›€›, hatlar›n gayet
verimli, düzenli olarak çal›flt›€›
belirtildi. Amaçlar› do€rultu-

sunda bir STK olarak çeflitli e€itimler
düzenlediklerini, zamanla üye say›lar›n›
artt›rarak ulafl›m alan›ndaki çal›flmalarda
söz sahibi olmay› amaçlad›klar›n› belirten
dernek yetkilileri hizmet anlay›fl›nda bir
de€iflim ve modernleflme bafllatmay›,
floför ve yolcu iliflkilerini farkl› bir boyuta
tafl›may› istediklerini belirtti. Zakir Uzun,
“Derne€imizin yönetim kurulunda bu-
lunan arkadafllar›m›z Ali Özacar, ‹zzet
Uluman, ‹brahim Ayy›lmazd›r, Munzur

Çiftçi ve di€er arkadafllar›m›zla
ekip dayan›flmas› ve çal›flmas›
yaparak hizmetlerimiz sürüyor.
Baflkan›m›z Kadir Topbafl ve Ge-
nel Müdürümüz Abdullah Yasir
fiahin ile ekibine ‹stanbullular›n
güvenli ve rahat seyahat etme-
sine imkân sa€lad›klar› için te-
flekkür ediyoruz” dedi.

ZAKİR UZUN

ISUZU prestij için 
cezaevi aracı üretecek

Adalet Bakanlığı’nın cezaevi araçları
için açtığı ihaleyi kazandıklarını be-
lirten Anadolu Isuzu Genel Müdürü
Ömer Ablay, “Cezaevi aracında ina-
nılmaz bir pazar olduğunu keşfettik.
Adalet Bakanlığı’nın açtığı ihaleye
girdik ve kazandık. 100 tane cezaevi

aracı üreteceğiz. 2008 yılı-
na kadar günde 11 otobüs
üretiyorduk. Stoklu çalış-
mıyoruz. Ancak ekonomik
krizin tavan yaptığı 2008-
2009 döneminde kapasi-
temizin altına düşünce
prestij için ihale işlerine
girmeye karar verdik. Ya-
şanan yangın olayının ar-
dından bakanlık standart-

ları gerçekten çok yükseltti. Ağustos
ayında açılan ihaleyi kazanarak, tu-
tuklu ve hükümlülerin taşınacağı 100
adet araç üreteceğiz” dedi.

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜDE
MUAZZAM BİR PAZAR VAR

İhaleyi prestij olarak gördüklerini
vurgulayan Ablay, şöyle konuştu: 100
yeni nakil aracı alınması için verilen
talimatla bu ihale açıldı. Biz de baş-
langıç olarak 100 adetlik cezaevi aracı
üretimini üstlendik.” Ayrıca Savunma
Sanayii Fuarı’na özel bir konsept ha-
zırladıklarını belirten Ablay, bu ko-
nuda da iddialı olduklarını ekledi.

Ekonomik krizle beraber
üretim kapasitesinin alt›na

düflen Anadolu Isuzu, prestij
için girdi€i ihaleyi kazand›.

100 yeni araç üretecek

TASIMACILAR
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∂ Goodyear, 3D-BIS (3 Boyutlu Blok Kilitleme Sistemi) Teknolojisi’ne
sahip ilk yönlü kış lastiği UltraGrip8’i, İstanbul’da düzenlediği basın
toplantısı ile tanıttı. UltraGrip 8’i tanıtmak amacıyla Goodyear Türkiye
tarafından Istanbul’da düzenlenen basın toplantısında konuşma yapan
Goodyear Türkiye Genel Müdürü Andreas Niegsch, Goodyear olarak
bugüne kadar ilk hava basınçlı araç lastiği, ay yüzeyinde ilk iz bırakan
lastik patlasa da gidebilen RunOnFlat lastiği, buzda daha iyi performans

için aktif çivi teknolojisi ile güvenli virajlar için viraj kavrama teknolojisi
gibi devrim niteliğinde buluşlara imza attıklarını da belirtirken, “Son
teknoloji ürünü lastikler geliştirmek için Goodyear, her yıl dünya
genelinde 400 milyon doların üzerinde yatırım yapmaktadır” dedi. Go-
odyear olarak Türkiye pazarındaki son kullanıcılar arasında yaptıkları
araştırma sonuçlarına değinen Niegsch, “Tüketicilerin kış lastiğinden
beklentilerinin ilk 3 sırasında “güvenlik” yer alıyor.” dedi.

GOODYEAR’IN
YENİ KIŞ LASTİĞİ

ULTRAGRİP 8  

www.allisontransmission.com

ALLISON TRANSMISSION TÜRK‹YE, fiENOL GÜNEfi BULVARI MIRA TOWER NO: 2/42, ATAfiEH‹R 34774 - ‹STANBUL   T. +90 216 314 80 00 (PBX)
‹LKERLER OTOMOT‹V A.fi., GÜMÜfiSUYU CADDES‹ NO: 34, ZEYT‹NBURNU - ‹STANBUL  T. +90 212 613 92 00

Allison Transmission gelifltirilmifl güvenlik ve konfor çözümleriyle
üstün bir performans sunuyor.

Allison Transmission, ticari araçlar alan›nda tüm dünyada
en çok tercih edilen tam otomatik flanz›man üreticisi olarak
liderli¤ini sürdürüyor. Allison’›n tork konvertör bazl› tam
otomatik flanz›manlar›, sundu¤u avantajlar ile otobüs
üreticileri için en ideal çözüm oluyor. Allison üstün teknolojisi

sayesinde yüksek performans, rahat vites geçiflleri ve
yolcular için üst düzeyde konfor sunuyor. Bu avantajlar›n
yan› s›ra Allison, düflük kullan›m ve bak›m maliyetleri
sa¤layarak Türkiye’de de flehiriçi yolcu tafl›mac›l›¤› için
hizmet veren iflletmecilerin tercihi oluyor.

Daha verimli
otobüs yolculuklar› için,
do¤ru flanz›man› seçin!

Sosyal dayan›flman›n sa€lanmas›, tafl›mac›lar
aras›nda haks›z rekabetin azalmas› için ça-
l›flmalara imza atan ‹STAB, bugün 250 üye-
siyle yoluna devam ediyor. Sektörde yakalad›€›

baflar›s›n›n hakl› gururunu yaflayan ‹STAB, sektörde
20. Y›l›n› doldurdu. Renault Mais firmas›n›n spon-
sorlu€unda yemekte bir araya gelen üyeler ve yöne-
ticiler, yemek sonras› Ferhat Göçer konseriyle bir
nebze de olsun yorgunluklar›n› üzerlerinden att›lar.
‹STAB taraf›ndan düzenlenen Dayan›flma Gecesi’ne;
‹STAB Baflkan› Hakan Orduhan’›n davetiyle, ‹stanbul
Vali Yard›mc›s› Kaz›m Tekin, ‹TO Meclis Baflkan›
‹brahim Ça€lar, Kara Yolu Düzenleme Kurulu Genel
Müdür Yard›mc›s› Hüseyin Y›lmaz, TTDER Baflkan›
Sümer Y›€c›, TOFED Baflkan› Mehmet Erdo€an,
Karayolu Yolcu Tafl›mac›l›€› Sektör Meclis Baflkan›
Rüflti Terzi, TUH‹M Müdürü Burhan Kale, Renault
Mais Genel Müdürü ‹brahim Aybar kat›ld›. 

ÇOCUKLARIMIZ SİZE EMANET
‹TO Meclis Baflkan› ‹brahim Ça€lar yapt›€› ko-

nuflmada flunlar› söyledi: “ Kuruldu€u günden bu

yana yoluna emin ad›mlarla ilerleyen ‹STAB 250
üyesiyle, günümüzün en önemli tafl›mac›l›k toplum
kuruluflu olarak çal›fl›yor. Bu kadronun tamam›
ayn› zamanda sektörü temsil etmek için ‹TO’s›na
da üyelerdir. Bizler nas›l bir sektöre hizmet etti€i-
nizin çok iyi fark›nday›z. Bizde meclis üyelerimizle
yaflad›€›n›z sorunlar›n yak›ndan takipçisiyiz. Çünkü
bizlerde çocuklar›m›z›, personelimizi size emanet
ediyoruz. ‹stanbul ulafl›m›n›n yüzde 15’ni siz ger-
çeklefltiriyorsunuz. 2 milyon TL ciroya sahipsiniz.
‹yi ki vars›n›z”

Renault Mais Genel Müdürü ‹brahim Aybar ise;
“Milyonlar›n can›n› sizlere emanet ediyoruz. Trafik
kurallar›na uyman›z ve trafikte ki sabr›n›zdan
dolay› sizlere teflekkür ediyorum“ diyerek duygu-
lar›n› dile getirdi. 

BU SEKTÖRE GİRMEK 
BU KADAR KOLAY OLMAMALI

Geceyle ilgili konuflma yapan ‹STAB Baflkan›
Hakan Orduhan bu sektörde hizmet etmek için
kriterlerin getirilmesi gerekti€inin alt›n› çizdi ve
ekledi: “Y›lbafl› yaklafl›yor bu bizim için hassas
bir dönem herkes ifl almak için teklifini yap›yor
ve mücadele ediyor. Ama lütfen fiyat k›rmalar› ol-
madan çok kaliteli çal›flmaya özen gösterelim.
Sektöre giriflin kolay olmas›ndan, belirli kriterler
olmamas›ndan dolay› maalesef yaralar al›yoruz.
Servis sektörü rekabete aç›k bir sektör, belgelen-

dirme talep ediyoruz. Sabah kalkan bu ifli yapmas›n.
Herkes elini tafl›n alt›na koymal›, belirli koflullar›n
zorunlu hale getirilmesi gereklidir. ‹stanbul’un bi-
rinci sorunu trafiktir. Bunu ancak toplu tafl›may›
kullanmaya teflvik ederek çözebiliriz. Ama trafik
sorununu en aza indirmek için en çabuk uygula-
nabilir proje, kademeli saatlere geçifltir. ‹flçilerin
kendi aras›nda kollara ayr›larak mesai saatlerinin
belirlenmesi gerekir. Ö€rencilerle, çal›flanlar ayr›
saatlerde trafi€e ç›karsa yo€unluk büyük ölçüde
azalacakt›r. Çünkü 6 buçuk milyon insan sabah
yola ç›k›yor. Buna hiçbir kapasite yetmez. Bunun
hayata geçirilmesi gerekiyor. Çünkü 10 y›l sonraki
trafi€i hayal edemiyorum. Kademeli saatleri ‹stanbul
trafi€inde hayata geçirirsek hem zaman hem de
giderlerde tasarruf elde edilir.” 

“10 GENEL MÜDÜRLÜKLE 
HİZMET EDECEĞİZ”

Kara Yolu Düzenleme Kurulu Genel Müdür Yar-
d›mc›s› Hüseyin Y›lmaz, yeni yap›lanmayla birlikte
tafl›mac›l›k sektörünün daha çok yan›nda olacak-
lar›n› söyledi ve ekledi: “Biz Ulaflt›rma Bakanl›€›
olarak bu sektörün içerisindeyiz. Ulaflt›rma Ba-
kanl›€›’nda gerçeklefltirilen yeni yap›land›rmayla
var olan 3 genel müdürlük say›s›, 10’a yükseltildi.
Bu sayede sorunlar daha genifl ve detayl› bir flekilde
ele al›nacak. Servisçilerin sorunlar›n› daha yak›ndan
inceleyece€iz. Sorunlar› birlikte çözece€iz.”

İSTAB 1992 yılında, servis firma sahiplerinin bir araya gelerek kurduğu sivil 
toplum kuruluşu olarak 20. yılını kutladı. Renault Mais firmasının sponsorluğunda

düzenlenen yemekle İSTAB üyeleri ve sektör yetkilileri bir araya geldi. 

İSTAB SEKTÖRDE 20. YILINI KUTLADI

∂ Türkiye Odalar ve Borsalar Birli€i (TOBB)
bünyesinde düzenlenen sektör meclisi toplant›-
s›nda, toplu tafl›ma sektörünün önemli isimleri
bir araya geldi. ‹stanbul TOBB binas›nda gerçek-
lefltirilen Karayolu Yolcu Tafl›mac›l›€› Meclisi’nde
TOFED Üyesi Rüfltü Terzi Baflkanl›€›nda, TOFED
Genel Sekreteri Mevlüt ‹lgin, TOF Baflkan› Mus-
tafa Y›ld›r›m, TOF Genel Sekreteri Nusret Ertürk,
‹STAB Baflkan› Hakan Orduhan,  Gürsel Turizm
Sahibi Levent Birant, Akademik Dan›flman Kemal
Karayormuk, ‹stanbul Emniyet Trafik fiube Amiri
Tülay Ifl›k, Kamil Koç Yönetim Kurulu Üyesi
Sema Gülez,  Aker Otobüs ‹flletmeleri Sahibi
fievket Ak, ‹ZOTAfi Genel Müdür Yard›mc›s›
Kemal Turgal bir araya geldi.

GÜNDEM TURİZM TAŞIMACILIĞI
Karayolu yolcu tafl›mac›l›€› konusunda s›k›n-

t›lar›n konufluldu€u toplant›n›n gündeminde,
okul tafl›t servislerinin turizm tafl›mac›l›€›nda
da rahat hizmet vermesi yer ald›. ‹stanbul’da
servis araçlar›nda geçerli olmayan plaka tahdit
konusundan dolay› kavram kargaflas›n›n son bu-
lunmas› karar›na var›ld›. TOFED, TOF ve ‹STAB
uzlaflma noktas›n› buldu. Ulaflt›rma, Denizcilik
ve Haberleflme Bakanl›€›’na sunulmak üzere ka-
rarlar al›nd›.

Toplant›n›n gündemiyle ilgili sorular›m›z›
yan›tlayan ‹STAB Baflkan› Hakan Orduhan sek-

törün sivil toplumlar›yla, servis tafl›tlar›n›n tu-
rizm tafl›mac›l›€› konusunda daha rahat ede-
bilmesinde karara vard›klar›n› söyledi ve ekledi:
“Okul servis araçlar› y›llard›r ‹stanbul ili s›n›rlar›
içerisinde turizm çal›flmalar› yapabiliyor. Ancak,
Ulaflt›rma bakanl›€›n›n ç›karm›fl oldu€u gün-
celleme kapsam›nda, Tahditli olan plakalar›n
D2 belgesi alamamas›ndan dolay›, kavram kar-
gaflas› vard›. Bu yüzden biz korsan ve kaçak ta-
fl›ma yapmakla suçlan›yorduk. Ama ‹stanbul’da
hizmet veren araçlar›m›z›n tahditli plakalar›
olmad›€› su yüzüne ç›k›nca bu konu aç›kta
kald›. Hizmetin yürümesi için belediyemiz hiz-
mete el att›. Kaçak ve korsan tafl›mac›l›k yap-
mamak için belediye taraf›ndan turizm tafl›-
mac›l›€›na dair güzergah belgesi düzenlendi.
Bu belge, geçici olarak sadece yaz ay›nda sahip
olunabilecek bir belgedir. Yaklafl›k bin araç bu
dönemde hizmet verecek. Korsan tafl›mac›l›k
diye pastaya dahil olamak gibi bir durumumuz
yok. Zaten biz bu hizmette vard›k. fiimdi D2
belgesinde de var olaca€›z. Bugün burada ortak
yolda uzlaflt›k. Okul servislerinin turizm tafl›-
mac›l›€› kapsam›nda hizmet etmesini istiyorduk.
Servis araçlar›n›n da D2 belgesine kay›t ettiri-
lebilmesini istiyoruz. Bunun için Bakanl›€a su-
numumuz olacak. Biz belgeye kay›t olmayal›m
demiyoruz bizi de al›n diyoruz.” dedi. 

İSTAB BAŞKANI HAKAN ORDUHAN 

“Turizm taşımacılığında korsan veya kaçak taşıma 
yapmıyoruz. Ortada bir kavram kargaşası var. Bu netleşe-

cek. Biz yıllardır turizm taşımacılığı yapıyoruz.”

Turizm taşımacılığında 
KORSAN YOK!..

HAKAN ORDUHAN 
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TOPLU TAŞIMA∂ Brisa Pazarlama Direktörü Zeki Bilsel, emniyet lastiği
Bridgestone’a özel CAIS teknolojisi ile 7 farklı zemin
koşuluna göre lastik üreterek kış koşullarında her türlü
değişken havada kullanıcı için en uygun lastikleri tasarlayarak
her zamanki gibi güvenlikten ödün vermeden ürünlerini
tüketicilere sunduklarını açıkladı. Bridgestone’a özel CAIS
teknolojisi ile 7 farklı yol koşuluna (kuru, yarı ıslak, ıslak,
eriyen kar, yeni yağan kar, sıkışmış kar ve buz) göre

geliştirilen lastikler bu kış daha emniyetli yolculuklar sunmayı
hedefliyor. Bridgestone ayrıca kış lastikleri ürün gamında
öne çıkan LM 30 ve LM 25 desenleri Türkiye’nin yol ve
iklim koşullarına tam uyum sağlarken sürücülerin beklentilerini
de eksiksiz karşılıyor. Kış lastiğinin zorunluluktan öte can
güvenliği için büyük önem taşıdığının altını çizen ve emniyet
lastiği misyonu ile sürücülere güvenli yolculuklar sunan
Bridgestone’un bu özel teknolojisine değinen Brisa Pazarlama

Direktörü Zeki Bilsel söyle konuştu; “Biz Bridgestone’u
“Emniyet Lastiği” olarak konumladık ve bu yüzden çalış-
malarımızda ileri teknoloji kullanıyoruz. CAIS teknolojisi de
bunun güzel bir örneği. Yol koşullarına göre ürün geliştirme
fırsatı sunan bu teknolojiyi tüm süreçlerimizde kullanıyoruz.
Kış lastiklerinde ve diğer tüm ürünlerimizde bu teknolojiyi
kullanmamızın amacı sürücülerin rahatlığını ve güvenliğini
emniyet altına almak”.dedi.

TASIMACILAR 10
İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı

İHALE ÖNCESİ OTOBÜSLERİ İNCELEDİ 
COMVEX 2011 Fuarı’nı gezen Hayri Baraçlı, tek tek otobüslerin kaputunu

açtı motorunu inceledi. Baraçlı yolcu koltuklarına da oturdu, kalite ve konforu
bizzat test etti.İhale öncesi tüm firmalar yeni otobüsleriyle kıyasıya yarıştı.   

∂ Geçti€imiz hafta 2012 y›l› bütçesi aç›klanan, tam
1 milyar 826 milyon 265 bin TL olarak belirlenen
‹ETT , 200 CNG’li (do€algazla çal›flan), 1100 adet kö-
rüklü ve solo otobüs almak için haz›rlan›yor. 2012’de
aç›lacak ihaleler ile yeni otobüs al›m› yapacak ‹ETT’nin
Genel Müdürü Dr. Hayri Baraçl› COMVEX 2011’de
ihalelere girmeye haz›rlanan firmalar›n otobüslerini
tek tek inceledi.  ‹ETT’nin yeni al›nan araçlar›nda ga-
ranti süresinin art›k 2 y›ldan 5 y›la ç›kar›ld›€›n› ha-
t›rlatan Baraçl›, 279 araçl›k son ihaleyi kazanan fir-
man›n BMC oldu€unu dolay›s› ile araçlarla ilgili tüm
araflt›rma, gelifltirme, yedek parça ve yak›t ihmali
gibi konular› BMC’nin gerçeklefltirece€ini söyledi.
Ayn› flekilde bundan sonrada aç›lacak di€er ihalelerde
de araçlar›n 5 y›ll›k bak›m-onar›m›nda, arac›n lastik
afl›nmalar› dahil komple garantisinden ihaleyi kazanan
firman›n sorumlu olaca€›n› belirtti. Baraçl›, fuar›
bafltan bafla dolaflarak tüm otobüsler hakk›nda bilgi
ald›.

DOĞALGAZLI OTOBÜSLERDE SONA GELİNDİ
Hem çevreye duyarl› hem de maliyet aç›s›ndan en

uygun olan araçlar› seçmek için çal›flt›klar›n› belirten
‹ETT Genel Müdürü Baraçl›, önümüzdeki y›l al›m›n›
yapacaklar› 200 (CNG) do€algazla çal›flan araç ve 100
arac›n do€algazla çal›flan araca dönüfltürülmesi ko-
nusunda ise 15 arac›n testinin yap›larak olumlu so-
nuçlar al›nd›€›n› amaçlar›n›n daha teknolojik ve
çevreye duyarl› araçlar gelifltirmek oldu€unu söyledi.

KAPUTLARI AÇTI, MOTORLARI İNCELEDİ
Baraçl›, COMVEX 2011’de Temsa stand›nda Temsa

Avenue’nin Euro 5 normlar›na uygun olarak üretilmifl
yeni arac›n› Temsa Genel Müdürü Yusuf Soner ve
Temsa Bölge Sat›fl Müdürü Baybars Da€ ile birlikte
arac›n kaputunu açt›, Euro 5 uyumlu motorunu ince-
ledi. Yolcu koltuklar›na da oturarak araç içindeki
kalite ve konforu kontrol etti. Ayr›ca MAN stand›nda
Man’›n yeni arac› MAN Lions City J. modelini de in-
celeyen Baraçl›, arac›n ‹ETT’nin %100 alçak tabanl›
araç gereksinimini sa€layaca€›n› ve test arac› olarak
de€erlendirmeye al›naca€›n› kaydetti. 

ELEKTRİKLİ OTOBÜSLERLE İLGİLİ GÜNDEM
OLUŞTURULARAK TEST EDİLMESİ LAZIM

BD Oto stand›nda %100 elektrikle çal›flan arac› BD
Oto Sat›fl Müdürü Osman Boyner ile birlikte inceleyen
Baraçl›, Boyner’den arac›n üretimi hakk›nda bilgi
ald›. Yaklafl›k 3 saatte flarj edilen ve bu flarjla 250 km
mesafe kat edebilen bu otobüsü Türkiye’de üretmek
istediklerini belirten Boyner, elektirkli otobüsün ge-
reksinimler tamamland›€›nda üretime geçilerek 2013’te
teslim edilebilece€ini ifade etti. Boyner, üretilecek
bu arac›n da mazotlu araç fiyat›n›n alt›nda veya civa-
r›nda olaca€›n› sözlerine ekledi.

Araç ve filo takipte
Mobiliz ipi gö€üslüyor
Yeni Nesil Araç Takip ve Filo Yönetim Siste-
miyle  Mobiliz Türkiye’de 2011’i lider kapıyor.

Türkiye’de toplam 100 bine yak›n araçta kullan›l-
makta olan Mobiliz Yeni Nesil Araç Takip ve Filo
Yönetim Sistemi, Deloitte’in Türkiye’nin en h›zl›
büyüyen teknoloji flirketlerini belirlemek amac›yla
yürüttü€ü, Deloitte Teknoloji Fast50 Türkiye 2011
Program› sonuçlar›na göre mobil takip sistemleri ala-
n›nda Türkiye’nin en h›zl› büyüyen 50 teknoloji
flirketi aras›nda yer ald›.

YÜZDE 50’LİK PAZAR PAYIYLA SEKTÖR LİDERİ
Mobiliz, Deloitte taraf›ndan her y›l düzenlenen,

“Deloitte Teknoloji Fast50 2009 Program›”nda, 2004-
2008 y›llar› aras›nda cirosunda kaydetti€i % 7225
oran›ndaki büyüme ile Türkiye 4.sü oldu. 2010 y›l›nda
da yeniden ödüle lay›k görülerek üst üste 2 y›l Deloitte
Fast50 ve Fast500'e girme baflar›s› göstererek Avrupa,
Ortado€u ve Afrika (EMEA) bölgesinde en h›zl›
büyüyen 500 teknoloji flirketinin belirlendi€i Deloitte
Teknoloji Fast500 EMEA 2009 Program›’nda ise 500
flirket aras›nda 13.s›rada yer alarak büyük bir baflar›ya
imza att›. Türkiye pazar›nda ise %50’lik payla sektör
lideri oldu.

“KIŞ MEVSİMİ”
İÇİN EMNİYETLİ

LASTİKLER 
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