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SAFKAR’IN YENİ GENEL MÜDÜRÜ, NURİ ÜNVER 
Ticari araç ve raylı sistem klimaları, frigorifik soğutucuları üretimi ve
ihracatı konusunda hizmet veren Safkar, Türkiye ve dünyada öngör-
düğü agresif büyüme hedeflerine yeni atanan Genel Müdür'ü Nuri Ün-
ver ile bir adım daha yaklaşacak. Otomotiv sektöründe uzun yıllar üst
düzey yöneticilik yapan Ünver, Kasım ayı itibariyle Safkar’da göreve
başladı. Avrupa’nın da önde gelen mobil iklimlendirme tasarımcı ve
üreticilerinden Safkar, bu sene üretim merkezini 2.5 kat büyütecek. 

MOTOR‹N F‹YATLARI 
‹STANBUL 3.85
ANKARA 3.86
‹ZM‹R 3.83
ADANA 3.84

D.BAKIR 3.95
S‹VAS 3.90
I⁄DIR 3.94
HATAY 3.83
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OTOBÜS AŞ GENEL MÜDÜRÜ ABDULLAH YASİR ŞAHİN: 
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GÖKSAL  
PURTULOĞLU

Değişim ve Gelişimin 
Gerisinde Kalmayın

Otobüs A.Ş. Genel Müdürü Şahin, 150 günlük
sürenin değişmeyeceğini, sürenin hat sahip-
lerini, elinde stoğu olan üreticiye mahkum
etmemek adına olduğunu vurguladı. 150
günlük sürenin aşılması halinde ise sefere
başlama hakkının ceza edilen tutarın ödenmek
kaydıyla başlayacağını belirtti. 

“150 GÜN SÜREYi DEğiŞTiRMEYiZ”

ihale çıkılacak 1078 hat, sadece alçak ta-
banlı 12 metrelik otobüslerden oluşacak. Kö-
rüklü ve küçük otobüsler bu hatta yer alma-
yacak. 12 metrelik otobüs üreten firmalar

Otobüs A.Ş. pastasından pay alacak-
ken, küçük otobüs üreticileri Genel
Müdürün bu açıklaması üzerine
saf dışı kaldı. Fakat iETT Genel
Müdürü’nün “Yoğun hatlara küçük
otobüsler” müjdesi, 2012 yılının

7,5 ve 9 metrelik otobüs üre-
ticileri için iyi geçeceği-

nin işareti..

KÖRÜKLÜ VE KÜÇÜK OTOBÜSLER iÇiN
HAT iHALESi YOK!

MERCEDES-BENZ

∂Avrupa’n›n en büyük 3.pazar› olan Türkiye’deki
otobüs holünü özel olarak dizayn eden Mercedes
-Benz, yenilenen Otobüs Sat›fl Holüyle Türki-
ye’deki üretim üssünü daha da büyütecek. Or-
tado€u ve Arap ülkelerindeki müflterileri art›k
Almanya’ya gitmeden, Mercedes-Benz Türk
A.fi.’nin Mannheim’daki Dizayn Merkezine si-
mulasyon ile ba€lanarak konferans yapacak.
Araç özelliklerini belirlerken, Almanya’daki Di-
zayn Merkezinden yard›m alabilecek. 

SAYFA 5’TE

TEMSA’NIN 9 MET-
RELİK MD9 LE’Sİ
MANİSA’DA

2011 OCAK-KASIM RAPORLARI

2011 y›l› ilk 11 ayl›k dönemde ihracat: midibüste ve
otobüste yüzde 36, minibüste yüzde  29 oran›nda
artt›. Gerçeklefltirilen toplam otobüs ihracat› 2010’da
3134 iken, 2011’in 11 ayl›k döneminde %22 art›fl
kaydederek, 3 bin 811’i buldu. Minibüs ihracat› ise
bir önceki y›la göre %92 düflüfl kaydederek 800’den
52 adede geriledi. Midibüs ihracat›nda yaflanan geri-
leme yüzde 23’lük pay ile 522 adet olarak gerçekleflti.
2011 y›l› Ocak-Kas›m döneminde Otomotiv pazar›
2010 y›l› Ocak-Kas›m ay›na göre yüzde 21 artarak
774 bin 861 adet’e ulaflt›. Ancak 2011 Kas›m ay›,
2010 y›l› Kas›m ay›na göre yüzde 13.8 oran›nda da-
ralarak 66 bin 714 adet’e geriledi.

TOPLAM OTOBÜS SATIŞLARINDA MERCEDES, 
MİDİBÜS SATIŞLARINDA OTOKAR LİDER

2011 Ocak-Kas›m dönemi toplam otobüs sat›fl›nda
(fabrika) Mercedes-Benz Türk Afi, 873 adet ile birinci
olurken, Mercedes’i 458 adetlik sat›flla Otokar takip
etti. Otokar’› 344 adet sat›fl ile MAN takip etti.
2011 Ocak-Kas›m döneminde, Temsa 271, BMC ise
219 adet otobüs sat›fl› gerçeklefltirdi. 2011 Ocak-
Kas›m dönemi midibüs sat›fllar›nda ise Otokar bin
131 adet ile lider. Otokar’›, Anadolu Isuzu 831
sat›flla takip etti. 2011 y›l› Ocak-Kas›m dönemi mi-
nibüs sat›fllar›nda ise Ford Otosan toplam 5 bin 331
adet ile lider olurken, Ford Otosan’› 2 bin 614 adet
ile Karsan ve 120 adet ile Otokar takip etti.

2011 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki
yıla göre otobüste %36, minibüste %29 artış

yaşanıdı. Midibüs ihracatı ise %92 düştü.

OTOBÜS ‹HRACATI ARTTI
M‹D‹BÜS DÜfiTÜ

3. Otobüs Afi ihalesinde 
???????????????????

Özel olarak tasarlanan
Otobüs Sat›fl Holü’nde 
Almanya’ya canl› 
ba€lan›labilecek

ÜRETİM VE İHRACATTA OCAK-KASIM DÖNEMİ 

AYRINTILAR 6’DA

Yo€un hatlarda
KÜÇÜK OTOBÜS DÖNEMİ

‹ETT Genel Müdürü Dr. Hayri Ba-
raçl›, 7.5 ve 9.5 metrelik takviye araç-
lar›n›n hareket kabiliyeti yüksek ol-
mas›ndan dolay› ön planda oldu€unu
belirtti. Bu araçlar›n flehiriçi kullan›ma
al›nmas› noktas›nda önemli aç›kla-
malarda bulundu. Özellikle flehiri-
çindeki yo€un hatlarla ilgili optimi-
zasyon çal›flmas› içerisinde olduklar›n›
belirten Baraçl›, bu çal›flman›n ar-
d›ndan hat tercihlerini belirleyecek-
lerini söyledi.

TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN OTOBÜSLE-
RİN FİYATLARI DÜŞMELİ

Türkiye’de üretilen otobüslerin Av-
rupa standartlar›nda oldu€unu kay-
deden Genel Müdür Baraçl›, flirketlerin
fiyatlar konusunda da sürekli yap-
t›klar› Ar-Ge’ler ile maliyetleri dü-
flürmek için çal›flmalar›n› sürdürdük-
lerini belirterek, Türkiye flartlar›na
uygun fiyat noktas›nda çal›flmalar›na
devam edeceklerini söyledi. Baraçl›,
“Türkiye’de üretilen otobüslerin fi-
yatlar›n›n düflmesi gerekli midir?”
sorumuza ise “Evet, düflmeli” cevab›n›
verdi. 

“HER ENGELLİ LİFTİ STANDARTLARI
KARŞILAMAYABİLİR”

Baraçl›, 2012’nin Temmuz ay›nda
devreye girecek engelliler için zorunlu
lift uygulamas› için ise bu konuda
bir standarlar› oldu€unu söyledi.  Oto-
büs sahiplerinin temkinli davranma-
s›n› ifade ederek, ‹ETT Araç Bak›m
Dairesi’nden bu konuda bilgi almadan
hareket etmemelerini, her liftin stan-
dartlar› karfl›layamayaca€›n› vurgulad›. 

ÖNÜMÜZDEKİ YIL ÖZEL HALK
OTOBÜSLERİ YENİLENECEK

‹ETT otobüslerinin girdi€i yenilen-
me süreciyle birlikte Özel Halk Oto-
büslerinin de 2012’de böyle bir sürece
girece€ini belirten Baraçl›, bu ay (Ara-
l›k) içerisinde 50 adet yeni alçak ta-
banl›, çevreye duyarl› otobüsün sefer
töreninin yap›laca€›n› müjdeledi. Ba-
raçl›, Özel Halk Otobüsü sahipleri
ile yapt›klar› görüflmelerde onlar›n
da araçlar›n› yenileyece€ini, önümüz-
deki y›l h›zl› bir geliflim içerisine gi-
receklerini belirtti. 

‹ETT Genel Müdürü Hayri Baraçl›, şehrin içindeki yoğun hatlarla
ilgili aç›klamada bulunarak, bu hatlarda 7.5 ve 9.5 mt’lik araç-
lar›n kullan›m›yla alakal› optimizasyon çal›şmalar›n›n sürdüğünü

söyledi.

ERZURUM’DA BÜ-
YÜKŞEHİR BELEDİ-
YESİ ULAŞIMA EL
ATIYOR 5. SAYFADA   

NURİ ÜNVER

ABDULLAH YASİR ŞAHİN

BMC VE ESHOT 150 PROCİTY İÇİN
İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRDİ 

4. SAYFADA   
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GAZİANTEP’E 50 ADET
CNG’Lİ ARAÇ ALINACAK

10 NUMARA YAğDA YENİ
YÖNTEM: KAMUFLE MİNİBÜS
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HAYRİ BARAÇLI
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∂ Continental’in kış ve yaz lastikleri Avrupa’nın önde gelen üreticileri
tarafından onaylanarak, orijinal ekipman olarak kullanılmak ve satış sonrası
hizmet için onaylandı. Continental’in kış ve yaz lastikleri, patlasa dahi
yoluna devam edebilen Runflat teknolojisine sahip SSR lastikleri, Mercedes,
BMW ve Volkswagen markalarının belli modelleri için hem orijinal ekipman
olarak kullanılması hem de bayilerde ve satış sonrası mağazalarda satılması
için onaylandı. Continental lastikleri, AMG-Mercedes’in C63 ve GL model-

lerinde; BMW’nin 1 ve 3 serisinde; Land Rover’ın Evoque modelinde;
Mercedes’in CLS, B sınıfı, Viano ve Vito modellerinde ve Volkswagen’in
UPI modellerinde kullanılacak. Kış lastikleri segmentinde ContiWinterContact
TS 830 P; yaz lastikleri segmentinde ise ContiSportContact 5 en fazla
onay alan modeller oldu. Continental böylece yüksek teknik standartlarının
yanı sıra orijinal ekipman lastik pazarındaki öne çıkan konumunu bir kez
daha kanıtlamış oldu. 

CONTİNENTAL
MERCEDES, BMW VE

VOLKSWAGEN 
TARAFINDAN 

ONAYLANDI

Manisa Belediyesi taraf›ndan 2012 y›l›nda
toplu ulafl›mda dönüflüm kapsam›nda
al›nacak araçlar›n son testleri gerçek-
lefltirildi. 2012 y›l›n›n 3’üncü çeyre€inde

yeni araçlar Manisal›lara hizmet vermeye bafllaya-
cak.

Manisa Belediyesi önünde gerçeklefltirilen araç ta-
n›t›m›na Belediye Baflkan› Cengiz Ergün, Baflkan Yar-
d›mc›lar› Mesut Bayram Laçalar, Azmi Aç›kdil, Nursel
Ustamehmeto€lu, Sedat Cesurol, Funda Solak, Belediye
Meclis üyeleri, Manisa Belediyesi Ulafl›m Hizmetleri
Müdürü Mümin Deniz, daire müdürleri, Manisa fio-
förler ve Otomobilciler Odas› Baflkan› Yusuf Enli, dö-
nüflüm kapsam›nda kurulan kooperatif üyeleri ile
Temsa yetkilileri kat›ld›.

TEMSA’NIN 9 METRELİK 70 YOLCU KAPASİ-
TELİ ARAÇLARI MANİSA YOLLARINDA 

Araçla ilgili teknik bilgiler veren Manisa Belediyesi
Ulafl›m Hizmetleri Müdürü Mümin Deniz, “Bu araç,
9 metrelik bir araç. 22 civar›nda oturmal›, 40 civar›nda
da ayakta yolcu alabilen yaklafl›k 70 yolcu kapasiteli
bir araç. Bugüne kadar tan›t›lan araçlar›n içerisinde
Temsa firmas›yla çok defa görüflmüfltük. Dolay›s›yla
bakaca€›z, Belediye Baflkan›m›z›n, kooperatif yönetim
kurulu baflkan›m›z›n uygun görece€i araçlar›n de€er-
lendirmesini yapaca€›z” dedi.

2012 YILINDA YENİ SİSTEME GEÇİLİYOR
Daha sonra firma yetkilileri de, Baflkan Cengiz

Ergün ve Toplu Ulafl›m Komisyonu üyelerine bilgi
verdi. Tan›t›m için getirilen araçta incelemelerde bu-
lunan Belediye Baflkan› Cengiz Ergün, “2012 y›l› ile
birlikte bafllayacak olan toplu ulafl›mda dönüflüm
kapsam›nda, al›nacak yeni araçlar›n art›k son dene-
melerini yap›yoruz. Y›l›n üçüncü çeyre€inde dönüflüm
araçlar› da komple kentimizde hizmete girmifl olacak.
Manisa’n›n en önemli sorunlar›n›n bafl›nda gelen
toplu ulafl›m problemini, inflallah çözüme kavufltu-
racak, neflter vuracak bir çal›flman›n tohumlar›n› saç-
t›k.”dedikten sonra tan›t›m arac›yla Belediye önünden
kent geneli flehir turu da yap›ld›.

TEMSA’NIN 9 METRELİK MD 9LE
ARAÇLARI MANİSA’DA
Manisa Belediyesi’nin toplu ulaşımda dönüşüm çalışması kapsamın-
da, Temsa tercih edildi. Manisa Belediyesi’nde gerçekleştirilen araç

tanıtımıyla, Manisa Belediyesi araç filosunu yenilemeyi hedefliyor.

AŞT‹’de yer yok diye araçlar çal›şm›yor

GEREKLİ İZİNLER ALINDI, YER ÇIK-
MADI

Çelik, AfiT‹’de servis çal›flt›ran di€er koo-
peratifi vurgulayarak, “28 kiflilik araca 55
kifli biniyor. Hamileler, ihtiyarlar hep
ayakta gidiyor. Daha fazla servisle hizmet
vererek, insan gibi yolculuk yapmalar›n›
sa€lasak daha güzel olmaz m›?” diye ko-
nufltu. Gerekli kurumlara her türlü baflvu-
ruyu yapt›klar›n› dile getiren Çelik, AfiT‹’de
servis olarak çal›flmalar›na hiçbir engelin
olmad›€› cevab›n› alarak bu ifle bafllad›k-

lar›n› ifade etti. Çelik, çal›flmaya bafllaya-
caklar› an Ulafl›m Daire Baflkanl›€›’na yaz›
yazd›klar›n›, “yerimiz yok” yan›t›n› al-
d›klar›n› anlatt›. 

750 ARAÇ VAR, 7 ARACA YER ÇIK-
MADI

AfiT‹’de flu an bulunan servislerden önce
de 750 arac›n çal›flt›€›n› söyleyen
Çelik, “750 araç nerede, 7 araç
nerede! Burada kocaman yer var.
Engelleniyoruz. UKOME kararla-
r›na göre de bize engel yok. Çünkü
isteyen kifli servis yapabilir diye
karar var. Fakat burada tek koo-
peratife müsaade ederiz ikincisi
olamaz, diyorlar. Biz bu-
rada vatandafla hizmet
ediyoruz. Benim vatanda-
fla hizmet etmeme kim-
senin engel olmaya hakk›

yok” diye konufltu.

AŞTİ ACENTELERİ DERNEĞİ
BAŞKANI ETHEM ATEŞ'TEN CEVAP
GECİKMEDİ

S›n›rl› Sorumlu (S.S) Baflkent Otobüsçüleri
Otogar ‹flletmecileri ve Esnaflar› ‹flletme
Kooperatifi Baflkan› Necmettin Çelik’in,

“AfiT‹’de 28
kiflilik servis
araçlar›nda 58
kifli tafl›n›-
yor” iddiala-
r›na yan›t ve-
ren Ethem
Atefl, “Servis
araçlar›m›z,
yük de€il yol-
cu tafl›maya
yönelik ‘halk’
ve ‘EGO’ oto-

büsleri türünde hizmet veriyor. Bu yüzden
servis araçlar›m›z, 28 kifli koltuklu 28 kifli
de ayakta olmak üzere toplam 56 kifliyi
tafl›ma hakk›na sahip” dedi. 

D-1 BELGESİ ALMASI GEREKİR
Atefl, “Söz konusu kooperatif servis yap-

mak istedi€ini belirtmifl olsa da, bunu
yerine getirebilmesi için öncelikle firma
sahibi olmas› gerekir. Bunu yapabilmesi
içinse Ulaflt›rma Bakanl›€›’ndan firma
sahibi oldu€unu belirten ‘D1’ belgesi almas›
gerekir” diye konufltu. 

AŞTİ’DEKİ SERVİS ARAÇLARI
2005’TE KALDIRILMIŞTI

AfiT‹’de servis araçlar›n›n fiubat 2005 ta-
rihinde, tüm firmalar›m›z›n ve acentelerinin
ortak talebi sonucunda kald›r›lm›flt›. Ser-
visler kald›r›lmadan önce AfiT‹’de yaklafl›k
350 servis arac› bulunuyordu. 

AŞT‹’de dört ay önce servis hiz-
meti için kurulan kooperatifin

başkan› Necmettin Çelik, Ulaş›m
Daire Başkanl›ğ›’ndan ald›klar›
“yerimiz yok” yan›t›yla mağdur

olduklar›n› iddia etti.

Öğrenci servislerinin
ORTAK SIKINTISI 
KORSAN TAŞIMACILIK
Kuşadas›’nda bir araya gelen Kuşadas›
Servisçiler Kooperatifi’ne göre ortak so-

run korsan taş›mac›l›k.
Ayd›n’›n Kufladas› ilçesindeki okul servisçileri,

sabah kahvalt›s›nda bir araya gelerek s›k›nt›lar›n›
tart›flt›. Toplant›da konuflan Kufladas› Servisçiler
Kooperatifi Baflkan› Ahmet Kavas, "Korsan ser-
visçiler tehlike saç›yor. Korsan araçlara karfl›
belediyemiz ve emniyetimizle birlikte daha fazla
önlem almal›y›z." dedi. Kahvalt›da ayr›ca geçen
y›l kooperatife yeni araçlar al›nmas› için nakit
para veren ve arac›n› satarak kredi açan ‹zzet
Özsoy ve Durmufl Dede’ye flükran plaketi takdim
edildi. Kooperatif Baflkan› Kavas, "Üye 74 arka-
dafl›m›zla biraraya geldik. Biz her sabah ö€rencileri
evinden al›p okuluna güvenli bir flekilde ulafl-
t›rman›n gururunu ve mutlulu€unu paylafl›yoruz.
‹lçede en büyük s›k›nt›m›z ise korsan servisler.
Belediyemiz ve emniyetimizce ek önlemler al›n-
mas›n› istiyoruz."
fleklinde konufltu.

Kahvalt›ya Kufla-
das› Belediye Baflka-
n› Esat Alt›ngün ve
fioförler Odas› Bafl-
kan› Hüsnü Öten de
kat›ld›.
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MALATYA

BELEDİYESİ 
ULAŞIM

HİZMETLERİ’NDEN
EĞİTİM 

∂ Motaş (Malatya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri) Garajı’nda gerçekleştirilen
eğitimde şoförlere insan ilişkileri, davranış biçimleri ve teknik eğitim
verildi. Şoförlere verilen eğitimlerle ilgili Motaş Genel Müdürü Hasan
Alıcı şöyle konuştu: “İş kalitesinin arttırılmasına yönelik en önemli
adımlardan biri olan hizmet içi eğitimleri her ay düzenli olarak gerçekleştiriyor
ve şehrimizdeki ulaşım hizmetinin çağdaş bir yapıya kavuşmasını
sağlamayı amaçlıyoruz. Eğitimlerimizin konusu insan ilişkileri, davranış
biçimleri ve empatik iletişim ile sınırlı kalmayıp teknik eğitimleri de kap-

samaktadır. Bu nedenle şoförlerimize ara ara teknik eğitimler vererek
mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılmasını sağlıyoruz. ” dedi. Malatya Be-
lediyesi Ulaşım Hizmetleri filosuna katılan 10 adet 12 metrelik Otokar
Kent 290LF alçak tabanlı ve engelli erişebilirliğine uygun araçların çalışma
prensipleri ve teknik özellikleri ile ilgili eğitim vermek amacıyla Otokar fir-
masından gelen Makine Mühendisi ve Otomotiv Yüksek Mühendisi
Fehmi Özden ve Mekanik Teknisyeni Mustafa Polat şoförlere hem teorik
hem de araç içerisinde pratik olarak eğitim verdi.

BMC VE ESHOT 150 ADET PROCITY 
İÇİN İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Orkut IŞIKALP/İzmir

∂150 adet BMC PROCITY Tam Alçak
Tabanl› fiehiriçi Tip Solo Otobüs, 6
ayl›k süre içerisinde üretilerek, partiler
halinde ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ES-
HOT Genel Müdürlü€ü’ne teslim edi-
lecek. ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan›
Aziz Kocao€lu, önümüzdeki y›l 200
adet solo ve 100 adet de körüklü otobüs
alacaklar›n› söyledi. imza törenine Aziz
Kocao€lu’nun yan› s›ra ESHOT Genel
Müdürü Faruk Alçelik, BMC Sanayi
Ticaret A.fi. ad›na S›nai ve Ticari Faali-
yetlerden sorumlu Genel Müdür Bafl
Yard›mc›s› Turgut Cank›l›ç, Sat›fl ve
Pazarlama Bölüm Yöneticisi  Togan Ya-
z›c›o€lu ile ‹zmir’in tüm ilçe belediye
baflkanlar› ve baz› milletvekilleri kat›l-
d›.

İZMİR’DE TOPLU ULAŞIM 
ÖZELLEŞMEYECEK

Dar gelirli ve asgari ücretle yaflayan
aileler oldukça toplu ulafl›m›n özellefl-
tirilmesinin  bu aileleri s›k›nt›ya soka-
ca€›n› ifade eden Aziz Kocao€lu, özel-
lefltirmeye karfl› olmad›klar›n› fakat flu
an için özellefltirmenin gündemlerinde
olmad›€›n› belirtti.

TRAMVAY HATTI İÇİN 
BAKANLIKTAN İZİN BEKLENİYOR

Alsancak’a kadar uzanan sahil yolun-
dan geçecek tramvay projesinde ise hala
Ulaflt›rma, Denizcilik ve Haberleflme
Bakanl›€› ile Devlet Planlama Teflkila-
t›’ndan gerekli izinleri beklediklerini
belirten Aziz Kocao€lu, iznin ç›kmas›
halinde önümüzdeki y›l Büyükflehir Be-
lediyesi olarak tramvay ihalesine de ç›-
kacaklar›n› söyledi. 

‹zmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT ve BMC yaklaş›k 17.5 Mil-
yon Euro tutar›ndaki sözleşme ile birlikte ‹zmir toplu ulaş›m›n-

da kullan›lacak olan 150 adet alçak tabanl› engelli erişebilirliği-
ne uygun çevre dostu otobüslerin imza törenini gerçekleştirdi.

Serdar CEŞEN
∂ Otokar Pazarlama ve Sat›fl Genel
Müdürü Yard›mc›s› H. Basri Akgül,
‹ç Pazar Ticari Araçlar Sat›fl Müdürü
Murat Tokatl›, Otobüs Sat›fl Birim
Yöneticisi Murat Torun, Çavuflo€lu
Otomotiv Yönetim Kurulu Baflkan›
Kerim Civelek,  Otobüs Sat›fl Yö-
neticisi Alican Özkaya ve Aytur
Turizm Yönetim Kurulu Baflkan›
Ahmet Kavalc› teslimat töreninde
haz›r bulundular.

1991 y›l›nda kurulan 200 öz mal
araca sahip, flehiriçi ve flehirleraras›
olmak üzere günlük yaklafl›k 4000
arac› çal›flan Aytur Turizm’in Yö-
netim Kurulu Baflkan› Ahmet Ka-
valc›, filolar›na ilk kez Otokar marka
araç katt›klar›n› belirtti. Araçlar› 3
y›l boyunca Befliktafl Belediyesi’nin
himayesine verilece€ini ifade eden
Kavalc›, flehiriçi ve flehirleraras› ta-
fl›mac›l›kta kullan›laca€›n› ekledi.
2011 y›l›n›n kendileri için çok iyi
geçti€ini belirten Kavalc›, 2012 y›l›
içinde yaklafl›k 5.5 Milyon TL’lik
bir yat›r›mda bulunduklar›n› aç›k-
lad›. Kavalc›, önümüzdeki y›l 25
adet daha Otokar marka araç ala-
caklar›n› belirtti.

“BUGÜNE KADAR DAHA 
BİR İHALE KAYBETMEDİM”

Yetki belgelerinin ‹stanbul gibi
büyük bir flehir için büyük sorun
oldu€unu ifade eden Kavalc›, günlük
4000 araç çal›flt›rd›klar›n› ve çantac›
diye tabir edilen flirketlerin bir masa,
bir koltuk ofis kurarak, sigortac›s›,
doktoru, muhasebecisi olan kendileri
gibi flirketlerle ayn› ihalelere gir-
diklerini belirterek, standard›n daha
yüksek olmas› gerekti€ini ifade etti.
Bugüne kadar daha bir ihale dahi
kaybetmedi€ini belirten Kavalc›,
her fleyin istikrardan geçti€ini vur-
gulad›.

“2011’DE %50 PAZAR PAYI-
NA ULAŞTIK” 

2011 y›l›nda artan sat›fllar›yla Oto-
kar’›n 7 ve 9 metrede %50  Pazar
pay›na ulaflt›€›n› söyleyen Akgül, 7
ve 9 metrede her iki araçtan birinin
Otokar oldu€unu söyledi ve ekledi:
“Aytur turizm, Türkiye’nin rn bü-
yük tafl›mac›l›k firmalar›ndan biri.
K›smet bugüneymifl. ‹nflallah uzun
y›llar birlikte çal›flaca€›z”

Otokar’dan Aytur Turizm’e 
12 ADET 140S SULTAN

Otokar Yetkili Bayisi Çavuşoğlu Otomotiv, Aytur
Turizm’in filosuna ilk kez Otokar marka 12 adet
Sultan 140S’in teslimat törenini gerçekleştirdi.

150 adetlik sözleşme-
nin imza töreninde Ko-
caoğlu, 300 adet daha
otobüs alınacağını söy-
ledi.

Tüm dost ve
müşterilerimizin

yeni yılını en içten
dileklerimizle

kutlar, sağlık ve
mutluluk dolu bir

yıl dileriz. 
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TASIMACILAR 5İZMİR 
BMC’DEN 
MEMNUN

∂ Toplu taşımada yoluna 150 yeni BMC ile devam diyen izmir’in
ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Tufan Eker, BMC’den çok memnun ol-
dukların söyledi. 2012 yılında 200 tanesi solo, 100 tanesi de körüklü
olmak üzere toplam 300 araç almayı planlayan izmir Büyükşehir
Belediyesi, araç filosunun 6 ila 8 arasında olan yaş ortalamasını yeni
alınacak olan araçlarla daha da düşürmeyi planlıyor. Kent ulaşımında
lastik tekerlekli araç sayısının çok fazla olması, bunlarla çok yoğun
şekilde yolcu taşımanın çok doğru olmadığını savunan Tufan Eker,
“Bizim asıl istediğimiz demir tekerlekli taşıtlara, lastik tekerlekli taşıtların

yolcuyu enjekte etmesidir” dedi. Trafiğin yükünü azaltmak adına böyle
bir uygulamanın hayata geçirilmesi gerektiğini düşünen Eker, amaçlarının
araç sayısını arttırmak değil, yenilemek ve filo yaşını düşürmek olduğunu
ifade etti. Kent kart’ın izmir’de tam anlamıyla oturduğunu vatandaşların
sistemi benimsediğini belirten Tufan Eker, “Kentkart bizim ulaşım siste-
mimizin beyni. izmir’de cebinde kent kart olan herkes istediği yere ula-
şabiliyor. Sanırım denizde, demiryolunda, dünyada böyle bir şey yok.
Bizde 90 dakikalık tek binimde ilk ücreti alınıyor ondan sonra ücret
ödenmeden istenilen her yere gidebiliyor” dedi.  
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∂ Ankaralı işletmeci Erhan Atalay'ın yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalıştığı
sistem, tekerlekli araçlarda jant üzerine yerleştirilen bir düzenek ile aracın
hareket halindeyken tekerleğe uyguladığı basınçla ile ortaya çıkan mekanik
enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek aracın motor birimlerine aktarıyor.
Atalay, ''Edirnekapı iETT otobüs garajında 6 ay boyunca YTÜ ve iETT mü-
hendisleriyle birlikte sistemi denedik. Ürettiğimiz prototipin elektrik ürettiği
kanıtlandı. Bu sistem tekerleği olan her türlü araca uygulanabilir'' dedi.
Atalay, “Jant üzerine kurulan düzenek sayesinde aracın üzerindeki yük te-

kerleklere baskı yaptığı sırada tekerlekte ezilme olur, bu ezilme tekrar
yerine geldiğinde lastiğin üzerindeki mekanik algılayıcılar bunu algılayarak
elektrik enerjisine çeviriyor. Oluşan enerji aracın çeşitli yerlerine aktarılıyor.''
dedi. YTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr.
Mustafa ime ise sisteminin denemelerde 50 kilometre hızla giden bir
araçta enerji ürettiğinin tespit edildiğini belirtti. 

LASTİKTEN 
ELEKTRİK 

ENERJİSİ ÜRETİLDİ

Yenilenen otobüs holü-
nün aç›l›fl›na Merce-
des-Benz Türk Afi Di-
rektörler Kurulu Bafl-

kan› Wolf-Dieter Kurz, Merce-
des-Benz Türk Afi fiehir içi Otobüs
Kamu Sat›fl K›s›m Müdürü Alper
Ayd›n, Mercedes-Benz Otobüs
Sat›fl ve ‹hracat Grup fiefi Hakan
Bubik kat›ld›lar.

Türkiye’de bugüne kadar 670
Milyon Euro tutar›nda yat›r›mda
bulunan Mercedes-Benz Türk

Afi, 1 Milyon TL’lik yat›r›mla
yeniden dizayn etti€i otobüs ho-
lünü 4 ayl›k bir süreçte tamam-
lad›. Teslimat hölü 2 katl› olarak
tasarlanarak, girifl kat› müflterilere
yönelik toplant› ve bekleme sa-
lonu olarak, üst kat› da çal›flanlar
için ofis fleklinde düzenlendi. 

TASARIM MERKEZİ’YLE 
VİDEO KONFERANS

Özellikle komflu ülkeler, Suudi
Arabistan ve Körfez ülkelerindeki

müflterilerin Almanya’ya gitmek
yerine Türkiye’de siparifl ve di-
zayn ifllemlerini tamamlamala-
r›n›n amaç edildi€i bir simulatif
video-konferans sisteminin ge-
lifltrildi€ini kaydeden Mercedes-
Benz Otobüs Sat›fl ve ‹hracat
Grup fiefi Hakan Bubik,  bu sis-
tem sayesinde müflteriler art›k
Mercedes-Benz’in Almanya
Mannheim’daki ofisiyle ba€lant›
kurarak dizayn ifllemlerini Tür-
kiye’den halledebileceklerini söy-

ledi. Yenilenen otobüs holü ile
müflterilere, koltuk renginden,
araç içinde kullan›lacak renklere
kadar seçme imkan› tan›n›yor.
160 m2’lik yeni otobüs holünde
uluslararas› ve yerli müflterilere
araç teslimat› yap›l›rken bir yan-
dan da müflterilere daha verimli
bir tesis sunulmas› amaçlan›yor.
E€lence sistemlerinin entegras-
yonu ile birlikte araç almaya ge-
len müflteriler için cafe-bar ve
self servis hizmet de sunuluyor. 

MERCEDES-BENZ OTOBÜS SATIŞ HOLÜNÜ 

Mercedes-Benz Türk
A.Ş.’nin özel olarak
tasarlanan Otobüs

Holü 1 Milyon TL’lik
bir yat›r›mla 4 ayda

tamamland›

YENİDEN DİZAYN ETTİ

Norveç ve Almanya'daki
otobüs iflletmeleri k›sa
bir süre önce Allison
H50EP ile donat›lm›fl

otobüsler ile hizmet vermeye bafllad›.
Allison’›n hibrid tahrik sistemi ile
donat›lm›fl befl adet körüklü Solaris
Urbino 18 model otobüs, Oslo, Nor-
veç'te yolcu tafl›maya bafllad›. Dres-
den, Munih, Bochum, Leipzig, Düs-
seldorf ve Neuss flehirlerinde ise bir-
çok otobüsün test sürüfllerinin devam
etti€i bildirildi.

Alman hükümetinin çevre, do€a
koruma ve Nükleer Güvenlik Federal
Bakanl›€›'n›n finansman sa€lama
flartlar›n› yerine getiren tek seçenek
olmas› nedeniyle Allison hibrid sevk-
li Solaris hibrid otobüsleri seçti. Ba-
kanl›€›n sa€lad›€› finansmana hak
kazanmak için, Alman-
ya'daki toplu tafl›ma
kurumlar›n›n hib-
rid teknolojiye sa-
hip olmayanlarla
k›yasland›€›nda
en az yüzde 20
daha düflük yak›t
tüketti€i kan›tlan-
m›fl hibrid otobüsler

sat›n almas› gerekiyor. Bu nedenle
Allison hibrid sistemi, yak›t tasarrufu
ile Üstra için ilk tercih oldu. 

75 MİLYON LİTRENİN ÜZE-
RİNDE YAKIT TASARRUFU 

Eflde€er dizel otobüslerle karfl›lafl-
t›r›ld›klar›nda, Allison hibrid sistemi
ile ortalama olarak, flehirde %23 ila
%30'a varan yak›t tasarrufu sa€land›.
Ayn› zamanda, CO2 sal›n›m› da
flehir merkezinde yak›t tüketim oran-
lar›yla yaklafl›k olarak ayn› oranlarda
azalt›labildi. Allison hibrid sistemi
ile donat›lm›fl otobüsler hem yolcular,
hem de flehirde yaflayan halk taraf›n-
dan da yak›t verimlili€i sa€lamas›,
düflük sal›n›ml› ve sessiz olmas› ne-
deniyle destekleniyor. Yeni otobüs-
lerin azot oksit sal›n›m› EEV stan-

dard›n› karfl›l›yor ve
yeni bir kapal› par-
çac›k filtre sistemi

de bulunuyor.
Düsseldorf Rhe-

inbahn ise A€us-
tos 2010'dan bu
yana Allison hib-

rid sistemiyle donat›lm›fl ilk iki
otobüsünü kullan›yor. Paralel hib-
rid teknolojisinin bölgesel yerel
ulafl›m için uygun oldu€unu be-
lirten Rheinbahn, 2011’de Allison
H50EP hibrid sistemli befl adet
daha Solaris Urbino 18 Hibrid flehir
otobüsünü teslim ald›. Düssel-
dorf'un flehir merkezinden bafllayan
ve ayn› zamanda düflük sal›n›m
bölgesinden geçerek çevresindeki
flehirlere ulaflan hatlarda, paralel
teknolojiye sahip olan hibrid oto-
büsler kendini kan›tlad›. Dizel tü-
ketimi ve sal›n›mlar azalt›ld›.

Allison Transmission, bu geliflme-
ler ile dünyada hibrid otobüs paza-
r›nda lider olmaya devam ediyor.
fiu anda, dokuz ülkede toplam 216
flehirde hizmet veren Allison H40EP
ve H50EP ‹ki Mod Paralel Hibrid
Sistemine sahip 4,600'ün üzerinde
otobüs bulunuyor. Bu otobüsler 600
milyon kilometrenin üzerinde kul-
lan›larak 75 milyon litrenin üzerinde
yak›t tasarrufu sa€lad› ve 197.000 ton
CO2'yi ortadan kald›rd›.

Avrupa ülkelerinde çevre, doğa koruma kanunlar›n› kar-
ş›lamas› nedeniyle özellikle Almanya’da ve Norveç’te

Allison şanz›manlar›n›n kullan›m› yayg›nlaşt›.

AVRUPA'DAKİ OTOBÜS İŞLETMELERİNİN TERCİHİ
ALLISON’UN HİBRİT TEKNOLOJİSİ OLDU

Transist 2011, 2.Toplu Ulafl›m
Haftas› Sempozyumu’nda
COMVEX Fuar›’nda elek-
trikli, do€algazl› ve tam al-

çak tabanl› araçlar›n› sergileyen Kar-
san’›n A€›r Vas›ta Sat›fl Müdürü Rüfltü
Baflargan, 9 metrelik Bredamenari-
bus’un dizel yak›t sistemine sahip, ta-
mamen alçak tabanl›, engelli eriflimine
elveriflli olarak üretildi€ini söyleyerek,
teknik donan›m›n›n 12 metrelik arac›n
üzerinde belediyelerin en üst düzeyde
talep etmifl olduklar› bütün teknik
özellikleri kapsad›€›n› belirtti. Durak-
larda yana yatma özelli€i, çeflitli koltuk
komplikasyonlar›na uygun olan Bre-
damenarinibus,  müflterilerin hem tek-
nik özellikleri hem de iç ve d›fl görü-

nümüyle be€enisini kazan›yor.
‹ETT ve Otobüs Afi’nin flehir içindeki

yo€un hatlarda 8 ve 9.5 metrelik araç-
lar›n kullan›m›yla ilgili fizibilite çal›fl-
malar›n›n sonucunda bu araçlar›n kul-
lan›laca€› hatlar›n belirlenmesinden
sonra 8 ve 9 metrelik araçlar flehiriçinde
kullan›lmaya bafllayacak. Rüfltü Baflar-
gan bu konuda; “Bunlar belediyelerin
projelerine ba€l› biz, belediyelere bu
tür yenilikleri görebilecekleri Avru-
pa’daki farkl›l›klar› gösterebilece€imiz
Bredamenarinibus’u fikir olmas› aç›-
s›ndan getirdik” dedi. Belediyelerin e€er
bu araçlar› dar hatlarda kullanmak is-
temeleri halinde, “Biz buna haz›r›z”
diyerek 2012’nin 6’›nc› ay›na gelen re-
gülasyon döneminde alçak tabanl› araç-

lara geçiflle ilgili pazar›n biraz daha ha-
reketlenmesini beklediklerini ifade etti.
fiehirlerin art›k markalaflmak istedi€ini
kaydeden Baflargan, ‹stanbul’un bu ko-
nuda ciddi bir mesafe ald›€›n›, Anka-
ra’n›n ise do€algazl› araçlar› Türkiye’de
en yayg›n kullanan flehir oldu€unu söy-
ledi. Dolay›s›yla Karsan’›n %100 elek-
trikli arac›n›n ‹stanbul veya ‹stanbul
gibi markalaflma amac›ndaki flehirleri-
mizin oldu€unu ve bu flehirlerin bele-
diyelerin markalaflmak ad›na projeleri
oldu€unu söyledi. Bu bölgelerdeki ta-

leplere cevap vermek için fuar sonras›nda
da baz› belediyelere araçlar›n› tan›taca-
€›n› belirterek, sonras›nda da karfl›l›kl›
görüflmelerde bulunacaklar›n› söyledi.

“25+1 ARAÇLAR ÜRETİYORUZ
ÇÜNKÜ ÖTV SORUNU VAR”

Koltuk say›s›n›n özellikle 25+1 ol-
mas›ndaki en önemli sorunun ÖTV’den
kaynakland›€›n› belirten Baflargan,
“25+1 oldu€unda yüzde 1 ÖTV, 25+1’in
alt›ndaysa yüzde 3-4 ÖTV oldu€unu,
flimdi art›k yüzde 3-4 ÖTV’den kur-

tulmak için araçlarda 25+1 isteniliyor”
dedi. Yolcular için daha ferah hareket
edebilecekleri, ama yafll› ve çocuklar›n
oturabilece€i kadar bir koltuk say›s›
olan araçlar ürettiklerini ve Avrupa’daki
tercihlerin de bu yönde oldu€unu söy-
ledi. 12 metrelik araçlarda 20 tane kol-
tuk oldu€unu araçlar›n yurtd›fl›nda bu
flekilde pazarland›€›n› belirten Baflargan,
ülkemizde ÖTV’den kaynaklanan s›-
k›nt›lardan dolay› bu s›n›r›n 25+1 ol-
mas› gerekti€ini ifade etti.

KARSAN 2012’DE BREDAMENARİNİBUS’U 

Malatya’da akıllı kart
sistemi yaygınlaşıyor
Oya KAYA
∂ Toplu tafl›maya yenilik getirmeyi hedefleyen
Malatya Büyükflehir Belediyesi araç filosunu
büyütmenin yan› s›ra ak›ll› kart ve aile kart sis-
temiyle de toplu tafl›maya hizmet veriyor.

“Her ay floförlerimize ve gelen çal›flanlar›m›za
hatta efllerine e€itim verdik” diyen Malatya
Belediyesi Ulafl›m Hizmetleri A.fi. Genel Mü-
dürü Hasan Al›c› “fioförlerimize ve efllerine
verdi€imiz e€itimleri sürdürmeye devam ede-
ce€iz. Toplu tafl›mada ak›ll› kart sisteminde
geçtik. Ak›ll› kart ile flu anda 122 bin yolcu ta-
fl›yoruz. 80 bin adet ak›ll› kart verdik. Yaklafl›k
60 bin tanede aile kart› verdik” diyerek Ma-
latya’da toplu tafl›maya her geçen gün yenilik
getirdiklerini vurgulad›.

Ak›ll› kart ve aile kart›n›n son zamanlarda
yayg›nlaflt›€›n› söyleyen Al›c›, biz ak›ll› karta
geçti€imizde kart› 10 TL’ye sat›yorduk ve re-
simliydi. Aile kart› ise resimsiz, herkesin kulla-
nabilece€i, yine doldurulup harcanabilecek bir
kart sistemi. Dolay›s›yla bu kart›n artt›r›lmas›n›
istiyoruz” diyerek 2012 y›l› itibariyle herkesi
ak›ll› kart sahibi yapmay› hedeflediklerini söy-

ledi.
Araç filolar›n› 90 adetten 130

adet’e ç›kard›klar›n› ifade eden
Al›c› “Filomuzu genifllettik. Bir-
kaç tane yeni hat açt›k. Filo-
muzda Mercedes’lerimiz var.

Onun yan› s›ra Temsa ve
MAN’da filomuzda bulunan
araçlar. fiu anda da 5 tane 9
metrelik, 10 tane de 12 met-
relik Otokar ald›k” dedi.HASAN ALICI 

Serdar CEŞEN
∂ Erzurum’da toplu tafl›man›n büyük ço-
€unlukla Özel Halk Otobüsleri ile yap›ld›€›n›
belirten Erzurum Ulafl›m Daire Baflkan› Amir
Badur, Erzurum’da flu anda 100 civar›nda
minibüs ile 135 tane Özel Halk Otobüsünün
oldu€unu, 15 adet de Erzurum Büyükflehir
Belediyesi’nin otobüsü oldu€unu kaydetti.
Son yapt›klar› ihale ile birlikte 13 adet daha
otobüsün gelece€ini bunlar›n 3 tanesinin
körüklü, 10 tanesinin de solo olmak üzere
hepsinin Erzurum Büyükflehir Belediyesi’ne
ait olaca€›n› söyledi. Badur, Büyükflehir be-
lediyesinin ulafl›m içinde tekrardan var ola-
ca€›n›, çünkü özel sektörde bireysel tafl›ma-
c›l›ktan kaynaklanan sorunlar oldu€unu be-
lirtti. Özel sektörün halka hizmette sorunlar
yaflad›€›n›, amaçlar›n›n hizmet kalitesini
yükseltmek oldu€unu vurgulad›. 

“ÖZEL SEKTÖR UCUZ 
ŞOFÖR ÇALIŞTIRIYOR”

Özel sektörün ucuz floför çal›flt›rd›€›n›,
floför e€itimini önemsemedi€ini ifade eden
Badur, çok çabuk birini iflten ç›kart›p bir
baflka birini ald›klar›n› sürekli floför de€ifl-
tirdiklerini vurgulad›. Özel sektörün kurum-
sallaflarak büyük bir sektör haline gelmesi
gerekti€ini ekleyen Badur, bireysel tafl›ma-
c›l›€› do€ru bulmad›€›n› bunun hizmette ka-
liteyi düflürdü€ünü söyledi. 

BELEDİYENİN DE ORTAK OLDUĞU 
KURUMSAL BİR ŞİRKET KURULACAK

fiu anda kamu ve özel sektör fleklinde bir
flirketleflme üzerinde çal›flt›klar›n› belirten
Badur, özel halk otobüsleriyle birlikte bele-
diyenin de ortak oldu€u kurumsallaflm›fl bir

flirket kurma hedeflerinin oldu€unu ifade
etti. Badur,”Bununla ilgili olarak flu flekilde
bir çal›flma yürütüyoruz. Otobüs al›yoruz
ama mevcut olan özel sektörü de korumay›
ve kontrol etmeyi tercih ediyoruz. Türkiye’de
flu anda böyle bir uygulama yok. Farkl› yer-
lerde benzer uygulamalar var onlar da havuzda
ortak uygulama var” dedi.

-40 DERECE ŞARTI
‹hale flartlar›nda -40 derece flart›n› kesin

koyduklar›n› söyleyen Badur, -40 dereceye
dayanan bir arac›n Erzurum’da hizmet vere-
bilece€ini, Erzurum’da -21 ortalamayla hesap
yap›ld›€›n› söyledi. Bu ortalamalar›n ‹stanbul’da
-3 derece, Ankara’da -12, Bursa’da -3 derece
al›nd›€›n› da ekledi. Özel sektörün araç al›rken
bu flartlara dikkat etmedi€ini, belediye olarak
buna dur diyeceklerini belirtti.

Erzurum’da özel sektörden kaynaklanan sorunlar nedeniyle
Büyükşehir belediyesi ulaş›ma el atmaya karar verdi

ERZURUM ULAşIM DAiRE BAşKANI AMiR BADUR:

ERZURUM’DA ÖZEL SEKTÖR SORUNLU 
ÇÖZÜM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE

Karsan Ağır Vasıta Satış Müdürü Rüştü Başargan, “Diğer firmalar-
dan farkımız, 8 ve 9 mt’de tüm araçlarımız tam alçak tabanlı”

BELEDİYELERE PAZARLAYACAK

TUFAN EKER
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2012 UITP
TAKVİMİ 

∂ 2011 yılında Türkiye’de ve yurtdışında  gerçekleştirilen bir çok etkinlikle toplu
taşımacılık sektörünün biraraya gelmesini sağlayan UITP’nin 2012 takvimi.. UITP
Bölgesel Projeler ve Türkiye Ülke Müdürü Kaan Yıldızgöz 2012 UITP etkinlik
takviminin Almanya’nın Karlsruhe kentinde Şubat ayında gerçekleştirilecek olan IT-
Trans Toplu Taşımacılık için IT Çözümleri Konferans ve Fuarı ile başlayacağını
belirtti. Mart ayında ise Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dhabi kentinde  3. UITP Orta
Doğu Bölge Kongresi ve UITP Uluslararası Taksi Konferansı düzenlenecek. 2012 yılı
18-21 Nisan tarihlerinde ise dünyanın kent içi otobüs ulaşımı alanındaki en büyük

konferansı olan UITP Uluslararası Otobüs Konferansı’nın 7.si İstanbul’da  TÖHOB ve
İETT ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Otobüs konferansının ardından Mayıs ayında
kent içi raylı sistemler sektörü UITP’nin Uluslararası Kent içi Raylı Sistemler
Konferansı için Polonya’nın başkenti Varşova’da bir araya gelecek. 2012 yılının ilk
yarısındaki ana konferansların yanısıra UITP’nin “Geleceğin Otobüs Sistemleri”,
“Kentiçi Ulaşımda Dekarbonizasyon”, “Metro Sistemlerinin Otomasyonu” ve “Entegre
Ulaşım” alanlarında çalıştayları ile “Toplu Taşımacılık Yöneticileri” etiğim programının
çeşitli modülleri de düzenelecek. 

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!

∂ Transist 2011, Eriflebilirlik
Sempozyumu’nda ulafl›mla ilgili
sorunlar›n› anlatan Bedensel En-
gelliler Dan›flma Derne€i Yö-
netim Kurulu Üyesi Çetin Yük-
sel, yeni otobüslerde orta kap›-
dan rampa ç›kt›€›n› fakat flo-
förlerin kald›r›ma yanaflmadan
kendilerini almaya çal›flt›€›n›
dolay›s› ile bu durumun tek
bafllar›na araca binmelerini im-
kâns›z hale getirdi€ini söyledi.
Araca floförün kald›r›ma yanafl-
mamas›ndan dolay› en az 4 kifli
yard›m›yla binmek zorunda kal-
d›€›n› belirtti.

“OTOBÜS ŞOFÖRLERİ 
BİZİ ALMIYOR”

Sefer say›s› bak›m›ndan az
olan hatlarda baz› floförlerin en-
gellileri almamas›n›n saatlerce
beklemelerine neden oldu€unu
belirten Yüksel, floförlerin bu
konuyla ilgili e€itim almalar›n›
ve duyarl›l›klar›n›n artmas›n›

istedi€ini söyledi. Metrobüs du-
raklar›n›n engellilerin ulafl›m›
için yetersiz oldu€unu ifade
eden Yüksel, üst geçitlerdeki
engelli liftlerinin say›s›n›n ye-
tersiz oldu€unu söyledi. Toplu
tafl›mac›l›k, “Her sa€l›kl› insa-
n›n bir engelli aday› oldu€u dü-
flüncesi” alt›nda yap›l›rsa bizi
daha iyi anlayabileceklerini dü-
flünüyorum dedi.

ŞOFÖRLER İSE 
DURAKLARDAN ŞİKAYETÇİ

"Yeni otobüslerde engelli lift-
leri var ama floförler uygulamada
bilgisiz" diyen Bedensel Engel-
liler Dan›flma Derne€i Yönetim
Kurulu Üyesi Çetin Yüksel’e
Özel Halk Otobüsçülerden tepki
geldi. otobüsçülerinin duraklara
nizami yanaflmas›n› engelleyen
taksi, minibüs, özel araçlar ve
bunun gibi tafl›tlar›n otobüs du-
raklar›n› iflgal ettiklerini dolay›s›
ile tek suçlu olarak kendilerinin

gösterilmesine tepki veren Özel
Halk Otobüsçüleri ‹stanbul tra-
fi€inde yaflad›klar› zorluklar›
görmeden bu flekilde suçlanma-
lar›n›n yanl›fl oldu€unu ifade
ettiler. 300 bin TL vererek özür-
lü basama€› olan bir araç sat›n
ald›ktan sonra engellileri ma€dur
etmelerinin bir anlam› olmad›-
€›n› belirten Halk Otobüsçüleri,
duraklar›n ancak otobüslerin
yanaflabilecek flekilde müsait
hale getirildi€i zaman floförlerin
suçlanmas› gerekti€ini bildirdi-
ler.

Sürekli e€itime tabii tutul-
duklar›n› belirten Halk Otobüs-
çüleri, “E€itime gelmezsen, ara-
ban› ba€lar›m”, ”E€itime gel-
mezsen, rapor yazar›m” gibi
yapt›r›mlarla zaten o e€itimi al-
mak zorunda olduklar›n› belir-
terek negatif bir hava estirmenin
yersiz oldu€unu, sorunlar›n hep
birlikte el ele verilerek çözüle-
bilece€ini kaydettiler.

"Yeni otobüslerde
engelli liftleri var
ama şoförler uygula-
mada bilgisiz" diyen
Çetin Yüksel, 1992
y›l›nda geçirdiği ağ›r
trafik kazas›ndan
sonra omur ilik felci
olarak hayat›n› teker-
lekli sandalyeye
mahkûm geçirmek
zorunda kald›.

2012’in flubat ay›nda 250 adetlik bir ihale daha düflün-
düklerini belirten Otobüs Afi Genel Müdürü fiahin,
“Bu 1500’lük hakk› doldurana kadar, biz devam
edece€iz.  2013’ün sonuna kadar da bitirece€iz. Y›lda

2-3 ihale fleklinde bitirmeyi planl›yoruz.” dedi. 

15 YIL SONRA İMTİYAZ SAHİBİ OLACAKLAR
Belediyelerin kaynak yaratma amac›yla özellefltirme yoluna

gittiklerini kaydeden fiahin, 15 y›l sonra süresi dolan hatlar›n
sahiplerine “Arkadafllar 15 y›l doldu. Teflekkür ediyoruz”
demenin söz konusu olamayaca€›n› dolay›s› ile 15 y›l sonra
bu iflletmecili€i yapanlar›n imtiyazl› bir flekilde yeniden ya-
rarlanaca€›n› belirterek, bedava devam edilmemek kayd› ile
ayl›k cirodan veyahut baflka bir makul yöntemle anlaflma
sa€lanabilece€ini ekledi. Bir gayrimenkul sat›fl›nda bile önce
içinde oturan kirac›ya imtiyaz tan›nd›€›n› ifade eden fiahin,
bu konunun o günkü flartlar ile o günkü yöneticilerle birlikte
tekrar bir karar aflamas›ndan geçirilmesinin gerekti€ini söy-
ledi.

150 GÜN SÜREDE DEĞİŞİKLİK YOK
Hat sahipleri için konulan 150 günlük sefere bafllama süresinin

amac›n›n sefer yapma hakk›n› alan›n herkesle görüflerek,
hangisi ekonomikse, di€er flartlara uygunsa belirlemesi için
bulundu€unu ifade ederek, “Onu k›saltmay›z. fiunun için k›-
saltmay›z: Her ne kadar Avrupa’n›n en çok otobüs üreten 3.
pazar pay›na sahip olsak da biz do€al olarak elinde, sto€unda
otobüs olan üreticiye mahkum etmeme ad›na 150 gün koyu-
yoruz” dedi. Ama isteyenin sözleflme yap›ld›ktan sonra ertesi
gün, paras›n› yat›rarak, otobüsünü getirip sefere bafllayabilece€ini
söyledi. Hatta bafllama süresinin 150 günü aflmas› halinde ise
ceza edilen tutar›n ödenmesi halinde sefere bafllanabilece€ini
ifade etti.

7.5 VE 9 METRELİK ARAÇLARDA İHALEYE ÇIKILMAYACAK
fiahin, optimizasyon ve tercih çal›flmalar› devam eden fle-

hiriçindeki yo€un hatlarla ilgili ise; 9 metre ve 7.5 metrelik
araçlarla ilgili bir ön çal›flmalar›n›n oldu€unu, fakat bu

araçlarla ilgili ihaleye ç›kmayacaklar›n› söyledi. Dolmufllar
ve duraklar›n ak›beti ile ise Toplu Ulafl›m ile ilgili tüm
haklar›n 5216 say›l› Büyükflehir Belediye Kanunu’na göre
Büyükflehir Belediyeleri’nde oldu€unu bu konuda Belediye
Meclisi’nin yetki vermesi halinde yetkilerini kullanacaklar›n›

belirterek, dolmufllarla ilgili bir çal›flmalar›n›n oldu€unu
ekledi. Duraklar›n ‹ETT dura€› olarak adland›r›lmas›n›n
yanl›fl oldu€unu belirten fiahin, duraklar›n Toplu Tafl›ma
duraklar› oldu€unu UKOME ve Toplu Tafl›ma Müdürlü€ü’nün
bu konuda çal›flmalar›n›n da sürdü€ünü belirtti.

Otobüs A.Ş. Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, 2013’ün sonuna kadar 1500 otobüslük hattın, yılda 2-3 kez ihaleye
çıkılarak özelleştirileceğini söyledi. Şahin, kendilerine yetki verilmesi halinde hat özelleştirmelerinin süreceğini söyledi.

Otobüs A.Ş. Hat ihaleleri 2013’ün sonuna
kadar sürecek, yetki gelirse devamı gelecek

Önceki iki ihaleyi incelediğimizde 25 Ocak’ta yap›lan
172 hatl›k ihaleye 340 kişi talip olurken 25 Ağustos

2011’de yap›lan ihaleye 619 kişi talip olmuştu.

25 OCAK 2011 / 172 HAT 
‹stanbul Avrupa Dar Bölge için: 67 hat için

174 teklif verilmiş, ortalama hat bedeli
331 bin TL olmuştu.

Beyoğlu Dar Bölgesi için: 43 hat için 61 tek-
lif verilmiş, ortalama hat bedeli 220 bin
TL olmuştu.

Anadolu Dar Bölgesi için:  62 hat için 105
teklif verilmiş, ortalama hat bedeli 264
bin TL olmuştu.

24-25 AĞUSTOS 2011 / 250 HAT
‹stanbul Avrupa Dar Bölge için: 109 hat için

211 teklif verilmiş, ortalama hat bedeli
486.201 TL olmuştu.

Beyoğlu Dar Bölgesi için: 75 hat için 141
teklif verilmiş, ortalam hat bedeli 473 bin
TL olmuştu.

Anadolu Dar Bölgesi için: 66 hat için 267
teklif verilmiş, ortalama hat bedeli 622
bin TL olmuştu.

fioförler duyars›z, 
engelli flikayetçi
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TASIMACILAR 7
SERKAN BALCI, ERGUVAN OTOBÜS DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ

GÖKSAL 
PURTULOĞLU

De€iflim ve geliflimin
gerisinde kalmay›n!

‹
ETT’nin önderli€inde Trans‹st 2011 ‹stanbul

Toplu Ulafl›m Haftas› etkinlikleri düzen-

lendi. Adeta fuar havas›nda geçen etkinlik

çerçevesinde konun uzmanlar› kentiçi toplu

tafl›mac›l›€› masaya yat›r›rken otobüs üreticileri

de teknolojiyle donat›lm›fl araçlar›n› sergile-

di.

Özel Halk Otobüs iflletmecileri ve yönetici-

lerinin de Ulafl›m Sempozyumunda bulunmas›

da bir geliflimdir. Toplu Ulafl›m Haftas› etkin-

likleri çerçevesinde tüm ‹ETT yöneticileri de

oradayd›. Bu da oradaki özel halk otobüs yö-

netici ve esnaf için bulunmaz bir f›rsatt›.inflallah

onlar icin tarihi bir f›rsat olan bu buluflmada

gerekli bilgi al›fl verifller yap›lm›fld›r.

Ben de etkinlikler çerçevesinde hem semi-

nerlere kat›l›p ayr›nt›l› bilgi sahibi oldum hem

de fuarda sergilenen araçlar hakk›nda firma

sahiplerinden teknik bilgiler edindim. Ayr›ca

yöneticilerimiz ve esnaf dostlar›m ile de kar-

fl›lafl›p birlikte olman›n mutlulu€unu yaflad›m.

Yine bir seminer önce ‹ETT Genel Müdür

Yard›mc›m›z Say›n Mümin Kahveci ile de

ayaküstü sohbet etme f›rsat›m oldu. Genel

Müdür Yard›mc›m›z Say›n Mümin Kahveci,

sohbet esnas›nda “esnaf ve yöneticiler de€iflim

ve geliflimin gerisinde kalmas›n” dedi. Bu

söz çok hofluma gitti. Özel halk otobüs esnaf

ancak 2 kelime ile bu kadar güzel anlat›labi-

lirdi. Geliflim… De€iflim…

Erguvanlar›n piyasaya girmesiyle beraber

halk otobüsleri bir trend yakalad›. Özel halk

otobüslerinin art›k her türlü de€iflim ve geli-

flime ayak uydurmas› gerekiyor. Görünüm

olarak, tip olarak, floför e€itimi ve düflünce

olarak, dar kalmamas› için buna ayak uydur-

mas› laz›m. Tabi ki Genel Müdür Yard›mc›m›z

Say›n Mümin Kahveci bu mesaj› verirken, al-

t›n›n doldurulmas› gerekti€ini vurgulad›. Bunun

alt› nas›l dolar? 

Örne€in otobüs de€iflimlerine girersek; es-

naf›n kazanc› belli!.. Otobüslerin de€ifliminde

esnaf›n gelirinde bir miktar iyilefltirme gerek.

Otobüs al›mlar›nda teflvik kredileri sunulmal›.

Halk otobüsleri di€er ticari araçlar gibi de€il!

Ad› üstünde halk›n otobüsü. Yani amme hizmeti

yap›l›yor. Ücretsiz seyahat kartlar›yla gazile-

rimizi, polisimizi, zab›tam›z›, bas›m›z› ve di-

€erlerini ücretsiz tafl›yor. ‹ETT’ye ba€l› olarak

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’ne toplu ulafl›m

hizmeti veriyor. Esnaf›m›z bu hizmetin devam›n›

da kendi imkân ve kaynaklar›n› kullanarak

yerine getiriyor. Burada esnafa araç de€iflim-

lerinde sa€lanacak s›f›r faizli kredi ile büyük

olanaklar sunulmufl olacakt›r. Olmaz diye bir

fley yok!.. Yap›lacak baz› çal›flmalarla bu sa€-

lanabilir!.. Aksi takdirde bankalar›n a€›na dü-

flen esnaf, her ç›rp›n›flta biraz daha bata€a

saplan›r!..

Sonuçta ‹stanbul’da 2050 tane özel halk

otobüsü var. 1500 tane yeni gelecek otobüsü

de düflünün bugün bir otobüsün de€eri orta-

lama 400 bin TL. Bu rakam banka kredileri

ile birlikte 600 bin TL’ye ç›k›yor. Dehflet bir

rakam!.. Buna bir çözüm bulunmal›!.. 

Dedim ya, panellere kat›ld›m diye. ‹flte ka-

t›ld›€›m bir panelde karfl›laflt›€›m tablo beni

oldukça gururland›rd›. Bir tarafta TÖHOB Bafl-

kan› ‹smail Yüksel, di€er tarafta da ‹ETT

Genel Müdürü Say›n Dr. Hayri Baraçl› vard›.

Esnaf olarak düflündü€ümde bu gurur verici

bir olayd›!... Bu bir de€iflim. Nas›l bir de€iflim?

Bugün halk otobüsleri her fleyin içinde var.

E€itim olarak, kafa yap›s› olarak, toplu tafl›may›

daha ileriye getirecek kadrolar›n kurulmas›

olarak düflünüyorum!..

‹nsanlar›n geliflmesinin yan›nda teknolojiye

ayak uyduracak araçlar›n al›nmas› konusuna

gelince: Bu k›smen yap›l›yor ama bunun özen-

dirilmesi noktas›nda bahsetti€im cazip al›m

koflullar›n›n oluflturulmas› gerek. Yani bunun

için sa€lam bir alt yap› gerekli. Bu kendi

kendine olacak bir fley de€il. Öte yandan

‹ETT’nin halk otobüslerine ekstra verebilece€i

de ortada.

Araçlar›n alçak tabanl› olmas›, biletçilerin

kald›r›lmas›, çift floförlerin görev yapmas›,

araç personelinin sosyal haklar›, akbil hak

edifllerinin bir düzene oturtturulmas›, ‹stanbul

kart›n kullan›lmaya bafllamas› geliflim ve de-

€iflimdir. Ald›€›m bir duyuma göre halk otobüs

floförleri bir dernek kurmufl. Bu da bir geli-

flimdir. Yavafl yavafl ça€a ayak uyduruluyor.

Gerçi hayat flartlar› da oraya getiriyor ama

bunlar› h›zland›rmak üzerimize düflen bir gö-

revdir.

Biletçilerin kald›r›l›p, ‹stanbul kart›n kulla-

n›lmaya bafllamas›yla birlikte özel halk oto-

büslerinde havuz sistemine geçilmesi son

derece halk aras›nda otobüslerin sayg›nl›€›n›n

kazan›lmas› yönünde bir de€iflimdir bence.

Bu de€iflim ve geliflimde büyük katk›lar› olan

baflta ‹ETT Müdürümüz Say›n Dr. Hayri Baraçl›

ve ekibine hem bir halk otobüs esnaf› olarak

hem de ‹stanbul’da yaflayan bir vatandafl

olarak sonsuz teflekkürlerimi sunuyorum.

∂ Türk Milli Takımı takımının yıldızı Trabzonspor’lu Serkan
Balcı, Erguvan Derneği’ni (İSTOD) ziyaret etti. Dernek
Yönetim Kurulu Başkanı Zakir Uzun ve Yönetim Kurulu
ziyaret dolayısı ile memnuniyetini dile getirerek, milli oyuncu
Serkan Balcı’ya teşekkürlerini sundular. Balcı, Erguvan
otobüs ihalesinden yatırım amaçlı bir otobüs aldığını

belirterek, memnuniyetini dile getirdi. Ayrıca Dernek yöne-
timinden İstanbul Toplu ulaşımı  hakkında bilgi alarak,
yatırım için Erguvan otobüs işletmeciliğini arkadaşlarına
tavsiye edeceğini söyledi. Karşılıklı görüş alışverişinin
yapıldığı ziyarette Balcı, Dernek yönetimine sıcak ilgi ve
alakaları için teşekkür ederek, başarı dileklerinde bulundu.

Lastikleri

∂ Ticari araçlar için tam otomatik flan-
z›man ve hibrid tahrik sistemleri alanla-
r›nda dünyan›n en büyük üreticilerinden
biri olan Allison Transmission, Comvex
2011'de kamyon ve otobüs uygulamala-
r›n›n verimlili€ini ve yak›t tasarrufunu
artt›rmaya yönelik gelifltirdi€i flanz›man
teknolojileri ve ürünlerini sergiledi. 
Allison’›n planet difllilerle bir araya gelen
tork konvertörü teknolojisi ve en geliflmifl
teknoloji ürünü elektronik kontrolleri
ile araç performans›n› ve verimlili€ini
artt›r›yor. Ayr›ca, Reduced Engine Load
at Stop (RELS)/ Durufl An›nda Azalt›lm›fl
Motor Yükü ve Vehicle Acceleration
Control (VAC)/Araç ‹vmelenme Kontrolü
gibi yak›t tasarrufu için gelifltirdi€i özel-
likleri, hem otobüs, hem de kamyon uy-
gulamalar›nda yak›t ekonomisi sa€l›yor. 

HEM OTOBÜS HEM KAMYONA 
YÖNELİK ÇÖZÜMLER
Allison Transmission stand›nda,  Allison
2000, 4000 ve Torqmatic® Serisi flanz›-
manlar ilgi gördü. Allison 2000 Serisi
tam otomatik flanz›man, motorlar› 300
bg ve 780NM'ye kadar olan kamyonlar
ve dolu a€›rl›€› 15.000 kg'a kadar olan
midibüs ve flehirler aras› otobüsler için
tasarlan›yor. Allison Torqmatic® seri-
sindeki T280R flanz›man ise dolu a€›rl›€›
24,000 kg'a kadar olan otobüsler için
üretiliyor. Motorlar› 680 Bg ve 2644
Nm'ye kadar olan kamyonlara yönelik
gelifltirilen 4000 Serisi flanz›man da Alli-
son stand›nda sergilenen özel ürünler
aras›nda yer al›yordu. Ayr›ca Comvex
2011 fuar›’nda Anadolu Isuzu stand›nda
Citibus, BMC stand›nda Probus LE ve
Otokar stand›nda Doruk 220 LE model
araçlar Allison flanz›man donan›mlar› ile
lanse edilerek sergilendi. Allison Trans-
mission'›n Türkiye Pazar Gelifltirme Yet-
kilisi Özgür Arasan yapt›€› aç›klamada;
"Ticari araç ve yan sanayi sektörünün
en önemli firmalar›n› bir araya getiren
Comvex 2011 fuar›nda, ifl ortaklar›m›z
ve potansiyel müflterilerimiz ile bir araya
gelmenin mutlulu€unu yaflad›k. Allison’›n
en çok tercih edilen modellerini sergile-

di€imiz stand›m›za gösterilen ilgiden çok
memnunuz. Bu ilgi bize Türk kamyon
ve otobüs kullan›c›lar›n›n, Allison tam
otomatik flanz›manlar› daha çok benim-
sedi€ini bir kez daha gösterdi. Ayr›ca
Comvex fuar›’nda sergilenen ve lanse
edilen Anadolu Isuzu Citibus modeli,
BMC Probus LE modeli ve Otokar stan-
d›nda DoruK 220LE araçlar›n da Allison
flanz›man donan›ml› olmas› bizim için
önemliydi. Art›k tüm dünyadaki gücümüz
Türkiye’de de biliniyor ve daha da önem-
lisi takdir görüyor. Ürünlerimizin per-
formans ve dayan›kl›l›€›, filolar›n üret-
kenli€inin artmas›na ve bak›m giderlerinin
azalmas›na katk›da bulunuyor" dedi.
Comvex 2011 Fuar›’nda Allison stand›n›
ziyaret edenler, ürünlerin avantajlar› hak-
k›nda bilgi alarak, aktarma organlar›n›n
optimizasyonu için gelifltirilen Allison'un
yak›t tasarrufu yaz›l›m› Vehicle Accele-
ration Control (VAC)/Araç ‹vmelenme
Kontrolü'nü de içeren en son teknolojik
özellikleri inceleme flans›n› buldular. 

COMVEX 2011 fuarında Allıson
Transmission, geliştirdiği şanzıman teknoloji-
lerini, ticari araç üreticileri, filo işletmecileri

ve tedarikçi firmalar ile buluşturdu.

ALLISON COMVEX 
2011’DE YERİNİ ALDI

Mercedes-Benz Türk A.fi. Otobüs
Sat›fl K›s›m Müdürü Alper Ay-
d›n, Beylikdüzü’nde devam eden
3.faz metrobüs çal›flmalar›na

daha önce de oldu€u gibi teklif haz›rland›€›n›
belirtti. Bundan önce sadece belediyelere,

toplu tafl›m özel flirketlerine halk
otobüsleri satt›klar›n› belirten Ay-
d›n, flimdi durumun o noktadan
ç›k›p, gerçekten toplu tafl›ma
olanaklar›n› de€erlendirmek ad›-

na haz›r paket çözümler sun-
maya yönelik oldu€unu be-

lirtti. Metrobüs’ün bunun
için yap›lm›fl çok önem-
li bir at›l›m oldu€unu
ifade etti. Kocaeli Bü-
yükflehir Belediyesi’nin

metrobüs çözümünden haberdar olduklar›n›
kendilerinden bilgi ve bir tak›m isteklerde bu-
lunduklar›n› belirten Ayd›n, Mercedes-Benz
Türk A.fi yetkililerinin Kocaeli Büyükflehir Be-
lediyesi ile görüfltü€ünü ekledi.

“HER TÜRLÜ İHALEYE TALİBİZ”
Daha önce Erzurum ve Sivas’a da sat›fllar›

oldu€unu belirten Ayd›n, Mercedes-Benz ola-
rak da teknik standartlar bak›m›ndan oldukça

geliflmifl durumda olduklar›n› özellikle sat›fl
sonras› hizmetlerde yurt çap›nda bir servis
a€›na sahip olduklar›n›, Mercedes-Benz araç-
lar›n›n yedek parça ve ekipmanlar›n›n standart
olarak her yerde bulunabildi€ini söyleyerek,
“Teknik olarak ürün  verebilece€imiz her
türlü ihaleye talibizdir” dedi.

‹stanbul Otobüs Afi’nin 3.faz ihalesine de
Conecto modeli ile kat›lacak olan Mercedes-
Benz Türk A.fi’nin Otobüs Sat›fl K›s›m Mü-

dürü Alper Ayd›n, Özel Halk Otobüslerinin
kamu kuruluflu olmad›€› için özel sahiplerinin
bir ürüne, markaya karfl› ayr› bir sevgisi ola-
bildi€ini belirtti. Otobüs al›rken, yedek parça
ve bak›m onar›m maliyetlerine bak›lmas›
gerekti€ini, arac›n ekonomik ömrünü ta-
mamlamadan evvelki 2.el de€erine de göz
önünde bulundurarak araç seçilmesi gerekti-
€ini söyledi.

Mercedes-Benz’i ikiye ay›rd›klar›n› belirten
Ayd›n, bunun Türkiye’de üretilen araçlar
ve Almanya’dan gelen otobüsler oldu€unu
dolay›s› ile hem yerli araç, hem de ithal
araç teklif edebildiklerini söyledi ve ekledi:
“Türkiye’de daha de€iflik otobüsler ortaya
ç›kacak olursa ve daha çok istenirse biz de
isteklere cevap verece€iz”  

Mercedes-Benz Otobüs Satış Kısım Müdürü Alper Aydın,
sadece İstanbul ile sınırlı kalmayarak 2012’de yurt çapında

tüm ihalelerde var olacaklarını söyledi.

MERCEDES-BENZ YURT ÇAPINDA
2012’DEKİ TÜM İHALELERDE OLACAK

ALPER AYDIN
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TOPLU TAŞIMA∂ Otobüs firmaları sektörü canlı tutmak ve satışları
arttırmak adına kampanyalar uygulamaya başladı. Nilüfer
Turizm, Pamukkale, Kamil Koç, Ulusoy ve Metro Turizm
düzenlemiş oldukları kampanyalarla sektörü canlı tutmaya
çalışıyor. 
Pamukkale Turizm, bu sezonda bilet fiyatlarında indirime
gitti. Bursa’dan izmir’e 27 lira olan kişi başı ücreti 23
liraya indirilirken, istanbul fiyatı 24’ten 20 liraya,istanbul’dan
Ankara’ya bilet fiyatını 34’ten 25 liraya düşürüldü.

Kamil Koç ise bir GSM firması ile ortak kampanya başlattı.
Firmanın sunduğu hizmetlerden olan "Yolkart" üyesi ve
anlaşma sağlanan GSM firmasının abonesi olan müşteriler,
herhangi bir yöne bilet aldıklarında, bedeli kadar para ka-
zanıyor. Örneğin, 30 liralık bilet alındığında, yüklenen
puanla birlikte aynı yönde dönüş bileti ücretsiz oluyor. Kı-
sacası kampanya kapsamında bedava bilet veriliyor.
Ulusoy Turizm de bir GSM firmasıyla kampanya düzenledi.
Söz konusu GSM firmasının abonesi olan müşterilere,

her otobüste ilk dört koltuğa kadar yüzde 50, diğer
koltuklar için yüzde 20 indirim uygulanıyor. Her abone,
her otobüste bir kez bu imkândan yararlanabiliyor ve en
fazla 5 kez indirim kazanabiliyor.
Metro Turizm de bir internet sitesiyle ortak kampanya
yaptı. Siteden 3 lira karşılığında kupon alan yolcular,
istedikleri yöndeki biletlerine yüzde 50 indirim kazanabili-
yor.

TASIMACILAR 8

TÜM YOLLARIN UMUT VE SEVGiYE ULAşTIğI 

MUTLU BiR YIL DiLERiZ.

Ege’nin Antik 
flehri ‹zmir dünya 
turizmini 
bir araya getirdi
∂ 20 ülke ve 50 flehirden 600 firman›n ka-
t›ld›€› Travel Turkey ‹zmir 2011 fuar›n›,
Kültür ve Turizm Bakan› Ertu€rul Günay
ile Avrupa Birli€i Bakan› ve Baflmüzakereci
Egemen Ba€›fl açt›.

Fuar, ‹ZFAfi, Hannover-Messe International
‹stanbul ve Türkiye Seyahat Acentalar› Birli€i
(TÜRSAB) iflbirli€iyle ‹zmir Uluslararas› Fuar
Alan›'nda ziyaretçilerin yo€un ilgisiyle ger-
çekleflti. Özellikle uluslararas› ziyaretçilerin
ilgi gösterdi€i 8-11 Aral›k 2011 tarihleri ara-
s›nda aç›k olan Travel Turkey ‹zmir'de, Tür-
kiye'nin ve kat›l›mc› ülkelerin turizm zen-
ginlikleri, gidilecek yerler, yerli ve yabanc›
turizm yat›r›mc›lar›na, acentelere, sat›n al›-
c›lara, tatil plan› yapanlara tan›t›ld›.

Yunanistan'›n da "onur konu€u ülke" olarak
yer ald›€› fuarda, yerli kat›l›mc›lar›n yan›
s›ra Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çin,
Endonezya, Fransa, H›rvatistan, Hindistan,
Hollanda, ‹ngiltere, KKTC, Karada€, Kosova,
Malezya, Slovenya, Tunus, Türkiye, Ürdün
ve Yunan adalar›ndan (Samos, Midilli, Myko-
nos, Kos ve Sak›z) kat›l›mc›lar yer ald›.
Ayr›ca Do€u Akdeniz, Güney Marmara, Ser-
hat, Karacada€ ve ‹zmir kalk›nma ajanslar›n›n
kat›ld›€› fuarda Kütahya ise "Partner ‹l"
olarak seçildi.

Oya KAYA

∂ 2006 y›l›nda Kocaeli Belediyesi’nde Planlama
Müdürü olarak ifle bafllayan Kocaeli Belediyesi
Ulafl›m Dairesi Baflkan› Abdulmuttalip Demirel
2008 y›l› itibariyle de Ulafl›m Daire Baflkanl›€›’na
getirildi. En büyük s›k›nt›n›n ise küçük ifllet-
mecilerden oluflan bir yap›ya sahip olmalar›ndan
kaynakland›€›n› söyleyen Demirel “Kocaeli’nde
daha önce minibüslere dayanan bir yap› vard›.
Biz o yap›y› de€ifltirmeye çal›fl›yoruz. ‹lk ald›€›m›z
kararlardan bir tanesi minibüslerin yerine 7.5
metre hibrit midibüs dedi€imiz araçlar›n olma-
s›yd›. Onun dolum süreçlerinde s›k›nt› oldu€u
için mahkeme aflamalar› oldu ama flu anda çö-
züldü” ifadesini kulland›.

2012’DE ARAÇTA PARA ÖDEME KALKACAK
Kocaeli’nde toplu tafl›man›n yeniden yap›lan-

mas› gerekti€ini söyleyen Demirel, amaçlar›n›n
yo€un hatlarda küçük araç say›s›n› azaltarak
talebe uygun daha büyük araçlarla çal›flmak ol-
du€unu belirtti. Demirel “Bizim baz› hatlar›m›zda
küçük araçlar çal›fl›r. Ama yo€un hatlar›m›zda
gerekirse körüklü araçlar› çal›flt›raca€›z. fiu anda
bununla ilgili bir çal›flma yap›yoruz. ‹kinci
olarak biz elektronik bilet sistemine tamamen
geçmek istiyoruz. Yüzde 90 civar›nda buna ulafl-
t›k. 2012 y›l› itibariyle de paray› kald›rmay› dü-
flünüyoruz. Toplu ulafl›m koordine merkezi ku-
ruyoruz. Gebze’de bir tane küçük kurduk. Bir
tane ‹zmir merkezde kuruyoruz” diyerek toplu
tafl›may› daha iyi bir flekilde denetleyebilecek-

lerini sözlerine ekledi.

2012’DE AMAÇ ARAÇ FİLOSUNU BÜYÜTMEK
2011 y›l› için 25 araçl›k bir ihaleye girdiklerini

fakat talihsizlikler sonucunda ihalenin iptal
edildi€ini belirten Demirel, 2012 y›l›nda filolar›n›
geniflleterek 50 araçl›k bir al›m gerçeklefltire-
ceklerini söyledi. Demirel “Hedefimiz 50 adet
araç. fiu anda 127 filomuz var. 2012’de 177’ye
tamamlamay› arzu ediyoruz” dedi.

“41 P PLAKASIYLA İLGİLİ 
SIKINTILAR MİNİMUMA İNDİ”

41P plakas›yla ilgili olarak da büyük bir s›-
k›nt› yaflamad›klar›n› söyleyen Demirel, söz-
lerini flu flekilde sürdürdü: “Bizim aç›m›zdan
bir sorun yok. As›l tafl›y›c›lar aç›s›ndan bir
s›k›nt› yaflan›yor. UKOME karar›nda Kocaeli
içerisindeki tafl›malar 41 P Plakalarla yap›lacak
denildi.  ‹stanbul’dan geliyorsan›z 34 yapabi-
lirsiniz, Adapazar›’ndan geliyorsan›z 54 ya-
pabilirsiniz ama Kocaeli merkezli ç›k›fllar
41P plakas›yla yap›lacak denildi. Bu karar
çok önceleri al›nd›. 2007 itibariyle buna s›-
n›rlama getirildi. S›n›rlamayla beraber bu
karar daha önceden uymayanlar zor duruma
düflmeye bafllad›lar. 2007-2008 denetim yö-
nünden eksik geçti. Daha sonra denetimler
bafllay›nca tafl›mac›lar›m›z konunu ciddiyetine
vak›f oldular. Bazen emniyetle, bazen de bi-
zimle nahofl durumlar oldu ama flu anda mi-
nimuma indi diyebilirim.”

Kocaeli Belediyesi toplu taşımada 
yapısını YEN‹LEMEY‹ HEDEFL‹YOR

Kocaeli’ndeki en bü-
yük s›k›nt›n›n küçük
işletmecilerden olu-
şan bir yap›dan kay-
nakland›ğ›n› söyle-
yen Kocaeli Beledi-
yesi Ulaş›m Dairesi
Başkan› Abdulmutta-
lip Demirel as›l he-
deflerinin araç say›-
s›n› azaltmak oldu-
ğunu belirtti.

KOCAELi BELEDiYESi ULAşIM DAiRESi BAşKANI ABDÜLMUTTALiP DEMiREL:

GAZİANTEP’E 50 ADET 
CNG’Lİ ARAÇ ALINACAK

v
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T
ramvay sisteminin Gaziantep’te önemli
oldu€una de€inen Gaziantep Büyükflehir
Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire
Baflkan› fiafak Hengirmen Tercan, toplu

tafl›mada kullan›lmak üzere 50 adetlik yeni bir
CNG’li araç al›mlar›n›n olaca€›n› söyledi. Gazi-
antep’in her geçen zaman içinde yeniliklerden
faydaland›€› belirten Tercan “50 adetlik yeni bir
araç al›m›m›z olacak. Bunlar CNG’li araç olacak.
Bunu Avrupa kalk›nma bankas› kredisiyle al›yoruz.
Bu da bizim Gaziantep Büyükflehir Belediyesi
olarak sürdürülebilir ulafl›ma olan ilginin ne
kadar net oldu€unu gösteriyor. Ayr›ca belediyenin
içinde yönetime ait olan 50 arac› da elektrikli
araçlarla de€ifltirece€iz. Ayn› zamanda Gaziantep
Büyükflehir Belediyesi Türkiye’deki ilk iklim ey-
lem plan›n› tamamlam›fl bir belediyedir. Bu da
Gaziantep Belediyesi’ni yine bir ad›m öne ç›kartan
bir proje. Bunlarda sürdürülebilir projelerin ya-
p›lmas›nda ciddi bir k›lavuz olacak” ifadesini
kulland›.

YURTDIŞINDA DA DİKKAT ÇEKİYOR
2. Toplu Ulafl›m Sempozyumu’na Avrupa Birli€i

projesi kapsam›nda bir heyetle kat›lan Gaziantep
Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol
Daire Baflkan› fiafak Hengirmen Tercan projenin
Gaziantep aç›s›ndan büyük önem tafl›d›€›n› vur-
gulad›.

TÜRKİYE’NİN EN UCUZ RAYLI SİSTEMİ
Avrupa Birli€i Projesi’nin Akdeniz’de sürdü-

rülebilir ulafl›m uygulamalar› ad›ndan hibe bir
proje oldu€unu söyleyen Tercan, projenin li-
derli€ini Gaziantep Büyükflehir Belediyesi’nin
üstlendi€ini belirtti. Paris, Stuttgart, Lion, Am-

man, Ürdün’ün ikinci büyükflehri olan Irbid,
Halep ve Marmara Belediyeler Birli€i gibi farkl›
ülke belediyelerinin de projede oldu€unu söyleyen
Tercan “Burada bulunmam›z›n amac› metrobüs
sisteminin yerinde tetkik edilmesi ve bu sem-
pozyumdaki teknik detaylar›n paylafl›lmas›yla
ilgili. Özellikle projemiz kapsam›nda Amman’da
yap›lmas› düflünülen Metrobüs sistemine örnek
teflkil edecek ve Türkiye’nin tecrübelerinin
oraya aktar›lmas›n› sa€layacak bir ifllem. O
yüzden çok büyük bir heves ve ilgiyle kat›ld›lar.

Bu proje amaçl› gelen 15 delege var” dedi.
Gaziantep’te uygulanan en önemli projenin

tramvay projesi oldu€unu belirten Gaziantep
Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol
Daire Baflkan› fiafak Hengirmen Tercan
“Tramvay sistemi 2010 y›l›nda iflletmeye
al›nd›. Türkiye’deki en ucuz rayl› istem pro-
jesidir. Km’si 4 Milyon Euro’ya mal oldu. Bu
çok düflük bir maliyet” diyerek bütçeleri
k›s›tl› belediyeler için Gaziantep’in örnek
teflkil etti€ini sözlerine ekledi.

Toplu taş›mada Tramvay sisteminin önemli yer tut-
tuğu Gaziantep ilerleyen teknoloji’de geri kalmaya-

rak CNG’li ve elektrikli araç al›m›na da giriyor.

ŞEHİRLERARASI
OTOBÜS 

FİRMALARI 
SEKTÖRÜ 

CANLI TUTMAYA
ÇALIŞIYOR

SAFKAR AUTO TURKEY’E
DAMGASINI VURDU 

Türkiye’de Otomotiv sektörü liderlerine
yönelik özel bir etkinlik olan AutoTurkey,
Özgün Donan›m Üreticisi (OEM)’lerini
ve tedarikçilerini 200’den fazla üst düzey
yöneticisiyle bir araya getirdi.

AutoTurkey etkinli€inde Avrupa’n›n
önde gelen mobil iklimlendirme tasa-
r›mc›s› ve üreticilerinden Türk markas›
Safkar’da yer ald›. 

Safkar Genel Müdürü Nuri Ünver,
“Global Otomotiv ve Yan Sanayi fiirket-
lerinin geldi€i nokta ve atmas› gereken
ad›mlar”  konusunda konuflma yapt›. Bu
sunuma paralel görüfllerin fazlal›€› neti-
cesinde, konferansa Türk otomotiv yan
sanayiinin globalleflme temas› damgas›n›
vurmufl oldu.
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Mevlana flehri Konya her geçen za-
manda kendini yeniliyor. Konya Bü-
yükflehir Belediyesi Genel Sekreter
Yard›mc›s› Ercan Uslu “Rayl› sistemi
yer at›na alma çal›flmas› da yapt›€›m›z
için birkaç y›l otobüse çok yüklü ra-
kam ay›rma imkân›m›z yok” dedi.
Konya’n›n her geçen gün sürekli bü-
yüdü€ünü belirten Konya Büyükflehir
Belediyesi Genel Sekreter Yard›mc›s›
Ercan Uslu, zaman içinde yafllanan
araçlar›n yerine yeni al›mlar›n belli
say›larda yap›laca€›n› belirtti.

2011 y›l›nda 30 adetlik bir al›m
gerçeklefltirdiklerini kaydeden Uslu,
“Önümüzdeki y›l en az 40 adetlik
araç al›m› daha yap›lacak. Bizde 22
km uzunlu€unda rayl› sistem de var.
Rayl› sistemle koordineli bir flekilde
aktarma hatlar›yla birlikte ihtiyaç
oldukça belli plan dahilinde y›lda 40-

50 araçl›k otobüs almay› düflünüyo-
ruz.  Rayl› sistemi de yer at›na alma
çal›flmas› yapt›€›m›z için birkaç y›l
otobüse çok yüklü rakam ay›rma im-
kân›m›z yok ”ifadesini kulland›.

Henüz filolar›nda CNG’li araç olma-
d›€›n› belirten Uslu, “CNG’li araçlar›n
denemelerini yap›yoruz. Birkaç firmayla
görüfltük. Ankara baflta olmak üzere
birkaç firmada do€algazla çal›flan araç-
larla ilgili inceleme de yap-
t›rd›k ama henüz do€al-
gazla çal›flan araç al-
mad›k. Zaten filomuz-
daki araçlar›n ço€u
Mercedes ve MAN’dan
olufluyor” dedi.

Konya’n›n toplu taş›mada
TERC‹H‹ RAYLI S‹STEM
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∂ Çınar, Muğla’daki plazasında 13 Aralık 2011 tarihinden itibaren Türkiye’nin en
dinamik otomobil markası Chevrolet’yi Muğla’daki müşterileri ile buluşturmaya
başladı. Chevrolet Çınar, mekanik atölye, boya ve kaporta atölyesi, yedek parça
deposu, showroom, misafir kabul salonu, misafir kafeteryası, personel dinlenme
ve giyinme salonlarından oluşan 2000 m² kapalı alan 1500 m² açık alan ile toplam
3500 m² alanda hizmet veriyor. Aynı zamanda kaporta ve boya atölyesinde günde
5 mekanikte ise 20 araca hizmet verebilecek. Çınar Otomotiv Motorlu Araçlar Ltd.

Şti. Muğla’da hizmete sunduğu tesis ile ilgili olarak Chevrolet Türkiye Genel
Müdürü Tolga Atmaca şu açıklamayı yaptı; “Chevrolet Türkiye, her geçen gün
aileye yeni katılan modeller ile dinamik bir şekilde büyümeye devam ediyor. 2011
yılının Ocak-Kasım döneminde 47 otomobil markası arasında 8. Sıradaki yerimizi
koruyoruz. Bu başarılarımızı daha da ileriye taşıma gayemize uygun olarak, ülke
çapında 67  farklı noktadan müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye çalışan bayi
ağımıza, Muğla’daki Çınar tesisini  de katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” 

CHEVROLET
ÇINAR

MUĞLALILARIN
HİZMETİNDE

Uzun süredir tart›flmalara
yol açan ve hukuki bofl-
luklardan dolay› bir türlü
engellenemeyen on nu-

mara ya€ kullan›m› sat›c›lar›n yeni
gelifltirdi€i yöntemler ile devam ediyor.
Enerji Piyasas› Düzenleme Kuru-
mu’nun (EPDK) düzenlemelerine göre
kullan›m› yasak olan on numara  ya€
kullanman›n cezas› tam 740 Bin TL.

‹stanbul Esenler Otogar›’na Emniyet
görevlileri taraf›ndan yap›lan bask›n›n
ard›ndan kaçak akaryak›t istasyonu
olarak kullan›lan yerler mühürlen-
miflti. Bask›n sonras›nda köfleye s›-
k›flan sat›c›lar kurnazca bir yöntem
gelifltirerek, minibüsün içerisine mon-
te ettikleri ya€ tank› arac›l›€›yla ile
otobüslere on numara ya€ dolumu
yapmaya bafllad›lar. Sat›c›lar›n yeni
yöntemi flöyle; dolum yap›lacak oto-
büse yaklaflarak minibüsün yan ta-
raf›nda bulunan kap›y› açt›ktan sonra
ya€ tank›n›n içerisinden özel yap›lm›fl
bir pompa arac›l›€›yla otobüslere ya€
dolumu gerçeklefltiriliyor. Bir depoda
yaklafl›k 1000 TL civar›nda kar sa€-
layarak maliyet giderlerini azaltmaya
çal›flan otobüsçüler, on numara ya€
kullan›m›ndan vazgeçmiyor. Otogarl

GEÇTİĞİMİZ AY 30 KİŞİ 
YANARAK CAN VERDİ 

Geçti€imiz ay on numara ya€ üre-
timi yapan bir ifl yerindeki patlama
nedeniyle sanayi sitesinde 20 kifli

yanarak can vermiflti. Ard›ndan ikinci
felaket haberi Giresun’dan gelmiflti.
44 yolcusu ile ‹stanbul’dan Trab-
zon’un Of ilçesine giden yolcu oto-
büsü Giresun’un Görele ilçesinde on
numara ya€ kullan›m›ndan dolay›
ç›kan yang›nda 10 yolcu yanarak ha-
yat›n› kaybetti.

ARACIN DEPOSUNDA TESPİT
EDİLİRSE CEZASI YOK

Kanunlarda yer alan boflluklar sebe-
biyle on numara ya€›n araç deposunda

tespit edildi€inde herhangi bir cezas›
yok. Ceza sadece deposuna dolum ya-
parken yakalananlara kesilebiliyor.
Emniyet güçlerinin Esenler Otogar›’na
yapt›€› bask›nda yak›t tank›nda on
numara ya€ yakalad›€› otobüslere ceza
kesememifl, depolar› on numara ya€
ile dolu otobüsler  seyir almaya devam
etmiflti. Operasyonlar otogar iflletmecisi
Galip Öztürk’ün akrabas› oldu€u be-
lirtilen Hüseyin Öztürk ve üç kifli
gözalt›na al›n›rken, 201 teneke içinde
2710 litre ya€ ele geçirilmiflti.

On numara yağ ticaretinde satıcılar yeni yöntem geliştirdi. Kamuf-
le edilmiş bir minibüsü otobüslerin yanına yaklaştıran satıcılar bu

şekilde otobüslere “on numara yağ” yüklüyor.

10 NUMARA YAĞDA YENİ
YÖNTEM: KAMUFLE MİNİBÜS

Otokar’›n ihale hedefi 
minimum 100 otobüs

Otokar, Otobüs Afi’nin 3.faz ihalesinde mini-
mum 100 araçl›k sat›fl hedefi koydu. Ticari
Araçlar Sat›fl Müdürü Murat Tokatl›, Otokar’›n
9 metrede Pazar lideri oldu€unu, belediyelerde
kazand›klar› ivmenin devam edece€ini söyledi.

‹stanbul Otobüs Afi’nin yapt›€› ilk ihalede
172 araçl›k say›n›n 79’unun Otokar taraf›ndan
sat›ld›€›n› ifade eden ‹ç Pazar Ticari Araçlar
Sat›fl Müdürü Murat Tokatl›, %50’ye yak›n bir
araç sat›fl› gerçeklefltirdiklerini, 250 araçl›k ikinci
ihalenin ise yavafl ilerledi€ini söyledi ve ekledi:
“Çünkü ilk ihalede belli bir fley yoktu yeni bir
bafllang›ç yap›l›yordu ve baz› otobüs firmalar›
da buna haz›rl›ks›zd›. Kapan›n elinde kalm›flt›.
Fakat flu anda herkes gerekli haz›rl›€› yapt›. Do-
lay›s›yla herkes yo€urdu üfleyerek yiyor. Bu se-
bepten ilk ihaledeki h›z görünmüyor” ‹lk ihale-
deki baflar›lar›n› bu ihalede de sürdürmeye
niyetli olduklar›n› belirten Tokatl›, “flu anda
zaten 80 araçl›k bir anlaflma imzalad›k bu ihalede
de minimum 100 araçl›k sat›fl yapma hedefimiz
var” dedi.

“9 METREDE PAZAR LİDERİYİZ, 
BELEDİYELERE CİDDİ SATIŞLARIMIZ OLDU”

Bursa Büyükflehir Belediyesi (hem kent hem
doruk 9 ve 12 metre) Konya belediyesi (9 metre
doruk) Samsun Belediyesi’ne (kent) en son ise
Malatya Belediyesi’ne (kent) teslim ettiklerini
ifade eden Tokatl›, “Bu sene belediyelerde ciddi
bir ivme kazand›k. Bakt›€›m›z zaman Sultan’da
Pazar lideriyiz. Doruk’da %80’e yak›n bir payla
9 metrede pazar lideriyiz” dedi.
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Mercedes-Benz Türk, hafif ticari araç
müflterileri için 2009’dan beri gelifltirdiği

ECO Ekonomik Sürüfl Eğitimi program›nda
sağlad›ğ› %20’ye varan tasarrufunu ger-

çeklefltirdiği test sürüflüyle ispatlad›.
Mercedes-Benz Türk Afi, 2009’un Nisan ay›ndan

beri devam eden ECO Ekonomik Sürüfl E€itimi
Program› ile 2011 y›l› sonuna kadar toplam 26
e€itim vermifl olacak. Tafl›mac›l›k sektöründe faa-
liyet gösteren müflterilerin iflletme maliyetlerinin
%65’lik bölümünün yak›t giderlerinin oluflturdu-
€una dikkat çekildi€i programda, Mercedes-Benz
Türk Afi Sat›fl Sonras› Hizmetler E€itim Uzman›
Ayd›n Yavuzeser’in gerçeklefltirdi€i test sürüflünde
bir de servis floförü kat›ld›. fioförün tabii tutuldu€u
2 deneme sürüflünde Almanya’dan getirilen bir
cihaz ile yak›t kullan›m oranlar›, arac›n deviri ile
katetti€i kilometre hesaplanarak oluflan yak›t ta-
sarrufu ispatland›. Teknik e€itmen Yavuzeser’in
verdi€i bilgiler do€rulutusunda ikinci test sürüflüne
tabii tutulan floför %19’luk bir yak›t tasarrufu ger-
çeklefltirdi. Arac›n devir oran›n›n 1800-2400’lerde
tutularak kullan›lmas›n›n çok ciddi yak›t tasarrufu
sa€lad›€› belirten Yavuzeser, gereksiz üst yap›lar›n
da fazla yak›t sarfiyat› yapt›€›n› ekledi. Mercedes-
Benz Afi Hafif Ticari Araçlar Sat›fl Müdürü Tufan
Akdeniz, gerçeklefltirilen 16 e€itime ilk y›l 40
kiflinin ikinci y›l ise 60 kiflinin kat›ld›€›n› belirterek,
bu e€itimi ücretsiz olarak tüm Mercedes-Benz
müflterilerine vermek istediklerini söyledi.

“EN GEÇ 2000 DEVİRDE VİTES DEĞİŞTİ-
RİN”

Dizel motorlarda devirsiz kullan›m›n yak›t ta-
sarrufunu artt›rd›€›n› ifade eden Yavuzeser, arac›n
en çok yak›t› ilk h›zlanma an›nda harcad›€›n›
belirtti. Erken vites de€ifltirilmesini tavsiye eden
Yavuzeser, e€itim almadan evvel kendisinin de
5000 devirde vites de€ifltirdi€ini söyledi. Yavuzeser,
önceleri bununla övündü€ünü fakat 2000 devirde
vites de€ifltirmeye bafllad›ktan sonra benzin istas-
yonuna art›k 10 günde bir gitti€ini söyledi.

Mercedes-Benz
Türk’ten %20
yak›t tasarrufu 
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4 MİLYARLIK YATIRIM ULAŞIM İÇİN AYRILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yatırım bütçesi içinde ulaşıma
2 milyar 996 milyon 929 lira (yüzde 61), çevreye 952 milyon
905 bin lira (yüzde 19,51), kültür ve turizme 144 milyon 961
bin lira (yüzde 2,97), sağlık ve sosyal hizmetlere 327 milyon
279 bin lira (yüzde 6,70), afete de 461 milyon 870 bin lira
(yüzde 9,46) ayrıldı. Böylece Büyükşehir Belediyesi'nin büt-

çesinden yatırımlara toplam 4 milyar 883 milyon 944 bin lira
(yüzde 61) ayırdı. Belediye bütçesinde bu yıl da önceki yıllarda
olduğu gibi en yüksek pay ulaşıma ayrıldı. İETT ve şirketlerle
birlikte konsolide bütçeden ulaşıma ayrılan pay 3 milyar 996
milyona ulaştı. Bu rakam ise konsolide yatırımların yaklaşık
yüzde 50'sini oluşturuyor. Ayrıca İstanbul’da 2012’de iki yeni
metro hattı daha hizmete girecek. Bu hatlar Otogar-Bağcılar
ve Bağcılar-Olimpiyat stadı olacak.

İSTANBUL’UN 
BÜTÇESİ 

27 MİLYAR TL

ULUĞ 
AKTUNÇ

Amsterdam…
Amsterdam’da geçen bir 6 gün sonras› izlenimlerimi

paylaflmak istiyorum sizlerle.

16 milyonluk Hollanda’n›n bu güzel baflkentinde

bulunmam›z›n sebebi Karsan V1’in yürüyen prototipini

ilk kez Avrupa’da sergilemekti, hedeflerini, vizyonunu

ve hayallerini yeniden oluflturan bir firmada yak›n

gelecekteki parlak gelece€e hizmet eden ve bu he-

defe gidenlerden biri olarak mutluluk ve gurur duy-

mamak mümkün de€il. Bu tabii bambaflka ve profes-

yonel hayat›mla ilgili bir konu.

BİZ GELELİM AMSTERDAM’A
Bu düzenli, tarihi ve de güzel kent, Hollanda’n›n

her konuda merkezi. E€lencenin de, ticaretin de,

ulafl›m›n da, sanat›n da k›sacas› her fleyin baflkenti.

Merkezde 750.000 kadar insana ev sahipli€i yapan

Amsterdam’da belki de bu kadar bisiklet var. Bu de-

vasa bisiklet adedi ilk görüldü€ünde insan› oldukça

flafl›rt›yor. Her caddede her sokakta bisiklet park

edecek yerler var. Bunlarda yer bulmak da çok zor.

Han›mlar, beyler, iflçiler, patronlar, profesyoneller

herkes ama herkes özel bisiklet yollar›nda v›z›r v›z›r

bisiklet sürüyor. 0 emisyon bol sa€l›k k›sacas›!

Toplu ulafl›mda belediye otobüsü say›s› az, etraf›n›za

bakt›€›n›zda en çok gördü€ünüz fley “tram” dedikleri

flehrin her yerine ulaflan elektrikle çal›flan tramvay

sistemi. Bu pratik kullan›ml› araçla her yere gitmek

mümkün. P›r›l p›r›l giyimli insanlar›n ister parayla

ister abonman alarak ay boyunca binebildi€i bu araç

kent içi ulafl›m sorununu ortadan kald›rm›fl.

Taksilere geldi€imizdeyse ilginç bir durumla

karfl›lafl›yoruz, Amsterdam’daki 10 taksiden 8’ini

Türk kardefllerimiz kullan›rken, Türk kardeflleri-

mizin oldukça büyük bir yüzdesini de Konyal› ar-

kadafllar›m›z oluflturuyor. Her markadan arac›n

taksiye dönüfltürülerek kullan›ld›€› bir taksi ortam›

var. Gerekli s›navlardan geçen herkesin taksici

olmas› mümkün. Ayr›ca taksi plakas› için bir

bedel ödemek söz konusu de€il. Taksiye biner

binmez Ahmet’le, Ali’yle konuflmak, gitmek iste-

di€imiz yeri Türkiye’den binlerce kilometre uzakta

Türkçe tarif etmek de€iflik bir duygu gerçekten.

Y›lda yurt d›fl›ndan 4,5 milyon turist gelen bu kentte

yüzy›llarca süren sömürgecilikten ülkeye aktar›lan

zenginlik de hala ortada, Avrupa’y› etkisi alt›na alm›fl

ekonomik s›k›nt›lar burada pek de hissedilmiyor.

Çok zengin kültürel hayat sayesinde en meflhur

müzik gruplar›, orkestralar konserler veriyor, en

meflhur tiyatro oyunlar› sergileniyor. Harika müzelerde

resim tarihinin dev ressamlar› Rambrandt’›n, Van

Gogh’un orijinal resimlerini heyecanla inceleyebili-

yorsunuz.

Kuzey Denizi’nin k›y›s›nda yer alan Amsterdam ka-

nallarla denize ba€lan›yor, böylece flehrin hemen

yerinden deniz geçiyor, kuzeydeki Venedik deniyor

Amsterdam’a yine bu sayede.

Denizden arazi kazanarak büyüyen Hollanda’n›n

dünyan›n en çok meyve sebze ve süt üreten ülkesi

olmas› da manidar... Osmanl›n›n yollad›€› Lale so-

€anlar›n› çeflitlendirip gelifltirip tüm dünyaya ihraç

eder hale gelmeleri de öyle.

‹fl namusu ve çal›flkanl›k, güler yüzle sorun çözmek,

daha liseden mezun olurken ‹ngilizce, Almanca ve

Frans›zca dillerini tam anlam›yla konuflabilmek gibi

önemli art›larla donanm›fl insanlar Hollandal›lar... Do-

lay›s›yla bu küçücük co€rafyada elde ettikleri ilerle-

meyi, parlak ekonomilerini, kaliteli insan kaynaklar›n›

iyi irdelememiz ve sistemlerini detayl› incelememiz

potansiyeli büyük ülkemizin gelece€ine faydal› ola-

cakt›r.

Büyük nüfus fark›m›za ra€men yapt›klar›ndan dersler

ç›kartmam›z gerek diye düflünüyorum... 

Sakarya UKOME fiube Müdürü Engin Genç Sakarya’da dolum tesisleriyle ilgili sorunun
çözülmesinden sonra doğalgazl› araçlar›n flehiriçi ulafl›mda kullanabileceğini söyledi. 

Toplu tafl›mada flirketleflmenin kaç›n›lmaz ol-
du€una de€inen Genç, minibüslerin birleflip
bir flirket olmas› gerekti€ini söyledi. fiehir

içerisinde yolcu say›s›na göre fazla say›da dolmufl,
minibüs ve Özel Halk Otobüsü oldu€unu söyleyen
Sakarya UKOME fiube Müdürü Engin Genç sözlerini
flu flekilde sürdürdü: “Biz uygun görüldü€ü takdirde,
bir flirketleflme düflünüyoruz. Tafl›mac›lar kendilerine
bir flirket kursun, minibüs ve taksi dolmufl hatlar›nda
çal›flan at›l kapasiteyi daha kullan›fll› bir hale getir-
sinler. Bu flirketler toplu tafl›may› çözsün. Tabi bizde
büyükflehir olarak toplu tafl›ma hatlar›ndaki devam-
l›l›€›m›z› sürdürece€iz. Mesela minibüsleri birlefltirip
2’ye 1 gibi bir fleyler düflünüyoruz. Bir çal›flma yapt›k

ama bu çal›flmay› esnafla birlikte bunu yürütmek
laz›m”

“SAKARYALILARIN OTOMATİK KART 
SİSTEMİNE ALIŞMASI LAZIM”

Toplu tafl›mada flehir içinde kapasitenin fazla olu-
flundan dolay› pastadaki pay›n çok küçük oldu€unu
ifade eden Genç, “Diyelim bir hatta 40 araç var. Ta-
fl›y›c› say›s› küçük. Yan›nda birde rakip var. Ayn›
hatta giden, Özel Halk otobüsü, minibüs, taksi
dolmufl, bunlar›n hepsi ayn› istikamete gitti€i zaman
pasta zaten bölünüyor.  Önemli olan burada vatandafl›n
memnuniyeti. Bunun yan› s›ra Sakarya Büyükflehir
Belediyesi olarak bütün vatandafllar›m›z›n otomatik
kart sistemine geçmesi bizler aç›s›ndan güzel bir
hareket olacak. Halen kart sistemine vatandafl›m›z›
al›flt›ramad›k.” ifadesini kulland›.

DOLUM TESİSLERİNİN YETERSİZLİĞİ DOĞAL-
GAZLI ARAÇLARA GEÇMEYİ ÖNLÜYOR

Sakarya’da birçok markan›n toplu tafl›mada kul-
lan›ld›€›n› belirten Genç, Iveco, MAN, Otokar,
BMC’nin yan› s›ra son ihale ile de Mercedes-Benz’i
de bünyelerine katt›klar›n› söyledi. Araçlar›n henüz
do€algaza geçmedi€ini söyleyen Genç, sorunun
dolum tesislerinden kaynakland›€›n› belirtti. Dolum
tesisleriyle ilgili sorunun çözüldü€ü takdirde do€al-
gazl› araçlara geçilebilece€ini belirtti.

SAKARYA’DA DOLUM TESİSİ 
YÜZÜNDEN DOĞALGAZA
GEÇİLEMİYOR

10 man ilan_Layout 1  21.12.2011  22:12  Page 1


	1.pdf
	2
	3
	4-5
	6 allison digital
	7
	8
	9
	10



