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AHMET  
TÜRKOĞLU 

‘Karayolları’nın ve ‘Emniyet’in
İnatlı Ayıpları? (1)

ODİDER: 
CNG İLE SEKTÖRE 
KATKI SAĞLANIR

3. SAYFADA   

TEMSA 4 ARA-
CIYLA BUS-

WORLD TURKEY
2012 FUARI’NDA

6. SAYFADA   

YAZGANOĞLU:
LPG PAZARI BÜ-
YÜMEYE DEVAM

EDECEK

9. SAYFADA   

MOTOR‹N F‹YATLARI 
‹STANBUL 3.99
ANKARA 4.00
‹ZM‹R 3.99
ADANA 4.00

D.BAKIR 4.10
S‹VAS 4.05
I⁄DIR 4.09
HATAY 3.99

BUSWORLD TURKEY 
4. KEZ KAPILARINI AÇIYOR

Perşembe, 19 Nisan  FUARIN BİRİNCİ GÜNÜ

AÇILIŞ TÖRENİ
Organizatörlerin ve Destekleyenlerin “Hoş geldiniz!” konuş-
maları
11.30 – 11.40 Bekir ÇAKICI, HKF Fuarcılık A.Ş.Genel Müdürü 
11.40 – 11.50  Luc GLORIEUX, Busworld Kurucusu
11.50 – 12.00  Burak TARIM, Mercedes-Benz Türk Otobüs 

Pazarlama ve Satış Müdürü
12.00 – 12.10  Kudret ÖNEN, Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı 
12.10 – 12.20  Mehmet ERDOĞAN, TOFED Başkanı
12.20 – 12:30 Talat AYDIN, T.C. Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar 

Yardımcısı                               
12.30 – BUSWORLD TURKEY Açılış Töreni 
12.45 – 13:30 Fuar Turu
13.30 – 14:30 VIP Yemeği 
15.30 – TOFED PANEL “Sektöre genel bakış; sektörde yaşanan 

sıkıntılar, problemler ve çözüm önerileri”
19:30 – 22:00 HKF Hoş geldiniz Kokteyli 

Cuma, 20 Nisan  FUARIN İKİNCİ GÜNÜ

10.00 – 12.30 Seminer “Alternatif Yakıt ve Sürüş Sistemleri,
Türkiye’deki Geleceği”
Moderatör: Doug Jack
Konuşmacılar:  Roland Scharl (Mercedes-Benz Türk Otobüs
Geliştirme Müdürü), Ahmet Hacıyunus  (OTOKAR-Ar&Ge
Direktörü), Ahmet Taygur (BMC – İleri Teknolojiler Birimi
Müdürü, Dr. Mark Lawday (Luxfer Gas Cylinders – European
Alternative Fuel Centre – Ürün Müdürü) 
14.00 - 15.00 UITP Konferansı Katılımcılarının Gelişi
15.30 - 16.30 TÖHOB Panel “Toplu Taşımada Tekerlekli
Sandalye Güvenliği”
Konuşmacı: Deniz Diker (Q’Straint)
17.00 - 18.00 Firedect Sempozyum 
“Yangın algılama. Türkiye’de ECE-TRANS-WP29-2009-104
Regülasyonu konulu konferansı”
Konuşmacılar: Mehmet Erdoğan TOFED Başkanı, 

Manfred Müller Firedect Genel Müdürü,
Erhan Bakırcı İstanbul Üniversitesi,
Haluk Kadıoğlu İstanbul Üniversitesi,
Fredrik Rosén, SP-Institut.

Cumartesi,   21 Nisan  FUARIN ÜÇÜNCÜ VE SON GÜNÜ

19.00 Kapanış 

BUSWORLD TURKEY 

19 - 21 Nisan 2012 Program›

∂ Busworld Turkey 2012 ile sektöre 4 yüz
milyon TL’lik bir ekonomik girdi olaca€›n›
belirten HFK Fuarc›l›k Genel Müdürü Bekir
Çak›c›, 2 bin yabanc› ziyaretçinin fuarda
olaca€›n› ifade etti. 20 farkl› ülkeden 140’›
yerli, 56’s› yabanc› olmak üzere 196 kat›-
l›mc›n›n da fuarda yer alaca€›n› belirtti.
Uluslararas› bir fuar olmas› sebebiyle otobüs
endüstrisine büyük yarar sa€layaca€›n› be-
lirten Çak›c›, uluslararas› otobüs sektörünün
de yeniden buluflaca€›n› söyledi.

20 FARKI ÜLKEDEN 196 FİRMA
∂ Bu y›l 4. Düzenlenen Busworld Turkey

2012 Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi
Uluslararas› Fuar›, 19-21 Nisan 2012 tarihleri
aras›nda ‹stanbul (CNR) Fuar Merkezi’nde
13.050 m2’lik alan›yla; üreticileri, yan sa-
nayicileri ve ziyaretçilerini bekliyor. Bus-
world Turkey 2012’de otobüs üretimi ve
yan sanayi sektöründen 196 kat›l›mc›n›n
ziyaretçiler ile bir araya gelece€ini belirten
Çak›c›, fuara bu y›l 12 bin profesyonel zi-
yaretçi beklediklerini belirtti.

12 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR
∂ Otobüs endüstrisi için uluslararas› bir plat-

form oluflturan Busworld Turkey 2012’de,
sektör sorunlar›na yönelik toplant›lar ve en
yeni teknolojik geliflmelerin paylafl›ld›€› kon-
feranslar düzenlenecek. HKF Fuarc›l›k Genel
Müdürü Bekir Çak›c›’n›n aç›l›fl konuflmas›
ile bafllayacak fuarda, Ulaflt›rma Bakan› Müs-
reflar Yard›mc›s› Talat Ayd›n, Busworld ku-
rucusu Luc Glorieux, OSD Baflkan› Kudred
Önen, TOFED Genel Baflkan› Mehmet Er-
do€an birer konuflma yapacaklar.  6’DA

ULUSLARARASI BİR PLATFORM

HKF Fuarcılık ve Busworld International organizasyo-
nuyla Busworld Turkey 2012'de otobüs üreticilerini

ve yan sanayicilerini, ziyaretçiler ile bir araya getiriyor.

BEKİR ÇAKICI

OTOKAR’DAN BİR İLK 
elektirikli Doruk Electra
∂ 2005 y›l›ndan bu yana alternatif yak›tl›

otobüsler konusunda çal›flmalar yürüten
Otokar’›n elektrikli otobüsü Doruk
Electra’n›n; daha temiz bir çevre, daha
sessiz bir trafik, daha düflük iflletme ma-
liyetleri ve daha yüksek verimlilik sa€la-
yaca€› belirtildi. 10’DA

A1 BELGELİ TAŞIMACILAR
şikayete gidip üye oldular
∂ Sorunlar›n› iletmek için AK Parti Edirne ‹l

Baflkanl›€›na gelen A1 Belgeli Yolcu Tafl›yan
500 kiflilik grup, hem flikâyet iletti hem de
partiye üye oldu. Tüm Türkiye A1 Yolcu
Tafl›ma fiirketler Derne€i Baflkan› Mustafa
Yasl›’ya AK Parti Edirne ‹l Baflkan› Müjdat
Kahve, taraf›ndan da rozet tak›ld›. 7’DE

∂ Otomotiv Sanayii Derne€i(OSD), Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanl›€› ile yapt›€› görüfl-
meler sonunda sonradan eklenen multimed-
ya cihazlar›n› gerekli Tip onaylar› al›nd›ktan
sonra araçlara montaj edilebilece€i yönünde
bir rapor yay›nlad›. 6’DA

Koltuk arkası
TV’lerde Tip onayı 
TİP ONAYSIZ ÜRETİCİDEN TV ALMAYIN

CEM ÖNCE

BP Gaz’dan TOBB’a katkı
∂ Türkiye Odalar ve Borsalar Birli€i (TOBB)
Türkiye S›v›laflt›r›lm›fl Petrol Gazlar› (LPG)
Meclisi Otogaz Komitesi üyeleri, Ankara
TOBB binas›nda bir araya geldi. LPG’ye yö-
nelik komite çal›flmalar› hakk›nda son bil-
ginin aktar›ld›€› toplant›da, yeni Otogaz Ko-
mite Baflkan› olarak Cem Önce’nin seçildi€i
duyuruldu.

TECRÜBELERİNİ TOBB’A TAŞIYACAK
01 Ekim 2011 tarihinden bu yana BP Gaz

Pazarlama ve Sat›fl Operasyonlar› Müdürlü€ü
görevini baflar›yla yürüten Önce, son 15
y›ld›r BP Gaz’da Otogaz ve Dökmegaz alan-

lar›nda edindi€i genifl operasyonel, teknik
ve stratejik tecrübelerini TOBB LPG Meclisi
Otogaz Komite Baflkanl›€› görevindeki ça-
l›flmalar›na yans›tacak. BP Gaz’›n Türki-
ye’deki pazarlama stratejilerinin belirlenmesi,
flirketin pazarlama ve iletiflim çal›flmalar›n›n
hayata geçirilmesi, flirket büyümesi, pazar-
lama bütçesinin organize edilmesi ve ticari
pazarlama aktiviteleri gibi konulardan so-
rumlu olan Önce, Müflteri Hizmetleri De-
partman›’na da liderlik yap›yor. TOBB’daki
görevi d›fl›nda Önce, ayn› zamanda Petrol
Sanayi Derne€i (PETDER) ve di€er sektörel
derneklerde de BP Gaz’› temsil ediyor.

Karayolu Yolcu
Taşımacılığı Başarı
Ödülleri 2011
∂ TOFED, Busworld Turkey 2012’de sektördeki
üretici firmalara “Karayolu Yolcu Taşımacılığı
Başarı Ödülleri” vereceğini açıkladı. Karayolu
yolcu taşımacılığı modelinin hak ettiği saygınlığa
kavuşması için çalışan TOFED, sektörün, faal,
güvenilen ve tercih edilen bir ulaşım biçimi
olarak önümüzdeki yıllara taşınmasına bu ödül-
lerle katkıda bulunmayı hedefliyor. Kriterleri
özel bir jüri tarafından belirlenen ödüller, Ulaştırma
Bakanlığı, TOBB, üniversiteler, ilgili sivil toplum
kuruluşları, üretici firmalar ve medyanın katkılarıyla
oluşturuldu. TOFED, “Karayolu Yolcu Taşımacılığı
Başarı Ödülleri”ni fuar programı içinde yapılacak
Gala Yemeği esnasında sunacak.
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Oya KAYA

fiirketin dünü ve bugününe yönelik
söylefli yapt›€›m›z Naturelgaz Genel
Müdür Yard›mc›s› Yavuz Ünal,
Çal›k Holding ve Alt›nda€ Yat›r›m

Mümessillik Tic. A.fi. yüzde 50 ortakl›€›
ile Türkiye'de CNG (s›k›flt›r›lm›fl do€algaz)
alan›nda faaliyet göstermek üzere Natu-
relgaz’›n 2004 y›l›nda kuruldu€unu belirtti.
Ortakl›k yap›lar›n›n May›s 2012’de de€ifl-
ti€ini söyleyen Ünal, “fiirketimiz 2004 y›-
l›ndan bu yana do€algaz boru hatt› olmayan
yerlerde do€algaz› s›k›flt›rarak büyük tafl›ma
kaplar›nda tafl›yarak 500’ün üzerinde müfl-
teriye do€algaz sat›fl› sa€lad›” dedi.

‹lk Ar-Ge çal›flmalar›n› kendi filolar›nda
gerçeklefltirdiklerini söyleyen Ünal filola-
r›nda bulunan araçlar›n tamam›n›n CNG’ile
çal›flan motora dönüfltürdüklerini belirtti.
Ünal,  Ortakl›k yap›s›n›n de€iflti€i gün 3
tane tesis varken flu an 6 tane tesise ulaflt›k.

Sene sonuna kadar 12 tane ana istasyonu-
muz olacak” fleklinde ifade etti.

“BAYİLERİMİZE BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR”
A€›r vas›ta araçlar›n CNG’ye dönü-

flümüyle ilgili de konuflan Ünal, ba-
yilere burada büyük ifl düfltü€ünü vur-
gulad›. Ünal “Arac›n CNG’ye dönü-
flümünü bayilerimiz üzerinden ger-
çeklefltiriyoruz. fiu an 11 tane bayimiz
var. Araçlar›m›z›n hiçbiri bugüne kadar
yolda kalmad›.” ifadesiyle bayi say›-
s›n›n gün geçtikçe artaca€›n› belirtti.

“YOLA SAĞLAM BASARAK İLERLİYORUZ”
Farkl› projelerde de yer almak istediklerini

söyleyen Ünal Naturel gaz olarak Türki-
ye’nin gaz›n› kullanmak istediklerini söy-
ledi. Ünal, kayagaz›n›n Trakya ve Tekirda€
bölgesinde ç›kt›€›n› vurgulayarak gaz› ç›-
kartan Amerikan firmas›yla bir iflbirli€ine
imza att›klar›n› da sözlerine ekledi. Ünal

“Türkiye kendi do€algaz›n› kendi araçla-
r›nda, kendi flehrinde kullan›p bilet fiyat-
lar›n› afla€›ya indirebilecek. Yola sa€lam
basarak ilerliyoruz. Sa€lam basmamak için
hiçbir neden yok” fleklinde konufltu.

“TAŞIMACILIKTA CNG KULLANIMI
MALİYETİ DÜŞÜRÜYOR”

CNG’li araçlar›n her aç›dan büyük
fayda sa€lad›€›n› söyleyen Ünal sözlerini
flu flekilde sürdürdü: “Do€algaza dönü-
flüm flunu da sa€l›yor. Mesela dizelde
10 Bin km’de ya€›n› de€ifltiriyorsan›z.
Do€algaza geçti€inizde yanma verim-
lili€i yüksek bir yak›t oldu€u için 15
bin km’de de€ifltiriyorsunuz. Motoru-
nuzun ömrünü uzat›yor. Motora yap-
t›€›n›z bak›m onar›m giderlerini de
süreç baz›nda azalt›yor. LPG’ye göre
de yüzde 35 bir yak›t avantaj› sa€l›yor.
Performans anlam›nda hiçbir fark› yok.
Güvenlik anlam›nda LPG’den çok daha

güvenli. Çünkü LPG s›v› bir yak›t, en
ufak bir kaçak durumunda yere çöküyor
ve ufak bir k›v›lc›mla patl›yor. CNG’de
ise kaçak olmas› durumunda havaya
kar›fl›yor. Dizelle ise k›yaslama yap-
m›yoruz. Çünkü dizel araçlara göre
çok büyük bir tasarruf. Bir halk otobüsü
floförü ayl›k 10 Bin TL harc›yorsa, CNG
ile ayl›k 6 bin TL harc›yor. Bu onun
için inan›lmaz bir rakam çünkü 4 bin
TL’yi zaten yapt›€› iflten kazanam›yor.”
A€›r vas›talarda ve otobüslerde dönüflüm
fiyatlar›n›n de€iflti€ini söyleyen Ünal,
“Dönüflüm maliyetlerimiz otobüslerde
20-25 bin TL aras›nda, a€›r vas›ta araç-
lar›nda tank ve menzil kapasitesine
göre 25 bin ile 30 bin aras›nda de€ifliyor.
Bu durumda mesela otobüs sahibi
CNG’li araç maliyetleri düflürdü€ü için
yapt›€› masraf› 4 ayda geri kazanabile-
cek. Büyük filoya sahip firmalar ise
bunu 1 ayda karfl›l›yorlar” dedi.
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∂ Kocaeli B.B. ve İzmit Belediyesi ortaklığında Doğu Marmara Kal-
kınma Ajansı’nın Araştırma Geliştirme ve Yenilikçilik Mali Destek
Programı kapsamında Kocaeli Akıllı Paylaşımlı Bisiklet Sistemi
projesi hizmete girdi. 106 akıllı bisiklet, Kocaeli ulaşımına ve
turizmine hizmet edecek.  Proje kapsamında gerçekleştirilecek bir
dizi çalıştay ve teknik toplantı neticesinde İzmit ilçesine 7 adet
istasyon için 106 adet bisikletin çeşitli noktalara konumlandırması
planlanıyor. Bisikletler güzergâh dışında kullanılamayacak. Sistem

sayesinde, bireyin istediği istasyondan aldığı bisikleti rotanın
üzerindeki herhangi bir istasyona bırakabilmesine olanak sağlanılacak.
Veritabanından bisikletlerin konumu ve kullanıcı profili görülebilecek.
Kent Kart’a entegre edilecek olan sistem sayesinde Kocaelililer
diledikleri istasyonlardan bisiklet alıp kentte dolaşmanın keyfini sü-
rebilecek. Bisikletleri kullanacak kişilerden belirli bir zaman dilimine
kadar herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Süreyi aşanlardan ise
cüzi bir ücret alınacak.

Akıllı bisiklet 
ihalesi

Kocaeli’nde 
gerçekleşti 

∂ Takograf Cihazlar› Muayene ve
Damgalama Yönetmeli€i'ne göre,
araçlarda h›z ve floförün çal›flma sa-
atlerini kaydeden takograf cihazlara
yönelik s›k› bir denetim geliyor. Ta-
kograf cihazlar›n›n kalibrasyonunu
yapt›rmayanlara Ölçüler ve Ayar Ka-
nunu kapsam›nda yaklafl›k bin 300
lira idari para cezas› verilecek.

ÖLÇÜM YAPTIRMAYAN 
TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
l›€›, Ulaflt›rma Bakanl›€›'na yaz› ya-
zarak, takograf cihaz›n›n kalibrasyo-
nunun yap›lmamas›n›n araç muaye-
nelerinde ''a€›r kusur'' say›lmas›n›
istedi. Kalibrasyon yap›lmayan ci-
hazlar›n bulundu€u araçlar muaye-
neden geçemeyecek, dolay›s›yla tra-
fi€e ç›kamayacak. Bakanl›k yeni dö-
neme geçiflle ilgili, 44 ilde 96 adet
takograf servisine yetki verdi, 792
kifliyi de e€itimden geçirdi.

''SERVİS HİZMETLERİ 
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan› Ni-
hat Ergün, takograf cihazlar› ile ilgili
servis hizmetlerinin yetkisiz kifliler ta-
raf›ndan verilmesini önlemek ve bu hiz-
meti verecek servisleri ve bu servislerde
çal›flacak teknik personeli yetkilendir-
mek için haz›rlanan ''Takograf Cihazlar›
Servis Hizmetleri Hakk›nda Yönetmelik'i
de hayata geçirdiklerini ifade etti.

“BİN 250 ADET EĞİTİM 
BELGESİ VERİLDİ”

Bu çerçevede idari ve teknik e€itime
kat›lan toplam 792 kiflinin e€itimi ta-
mamland› ve Bin 250 adet e€itim belgesi
düzenlenerek kat›l›mc›lara teslim edildi.
E€itimlerin idari k›sm› Metroloji ve
Standardizasyon Genel Müdürlü€ü Ta-
kograf Cihazlar› fiubesinden 6 personel
taraf›ndan, teknik e€itim k›sm› ise ta-
kograf sektöründen e€itime destek veren
12 e€itimci taraf›ndan verildi.

H‹LEL‹ TAKOGRAF 
devri sona eriyor 
Otobüs gibi karayolu taş›mac›l›ğ› yapan araçlarda kul-
lan›lan takograf cihazlar›nda yap›lan hilelere yönelik

s›k› denetim geliyor.

Anadolu Isuzu’nun şehir içi toplu taşımacılık anlayışını değiş-
tirmeyi vaat eden toplu taşıma otobüsü Citibus, Roadshow

kapsamında geldiği Gaziantep’te de büyük ilgi gördü.

∂ Anadolu Isuzu Gaziantep Yetkili
Araç Sat›fl Bayi Özdicle Otomotiv’in
kat›l›m›yla Real Al›flverifl Merke-
zi’nde sergilenen Citibus, ziyaretçi-
lerden tam not ald›.

Citibus, büyük otobüs kullanman›n
mümkün olmad›€› alanlara çözüm
getirmesiyle dikkat çekiyor. Citi-

bus’lar; Euro 5 emisyon standartlar›na
uygun 204 beygir motor gücüne sahip
olmas›, kullan›m rahatl›€›, ekonomik
yak›t tüketimi, genifl iç hacmi, kon-
foru, inifl-binifl rahatl›€› gibi özellikleri
ile Gaziantep Özel Halk Otobüsleri
ile Yeni Halk Otobüsleri Birlikle-
ri’nden tam not ald›.

Gitti€i flehirlerde baflta Halk Oto-
büsü Kooperatifleri ve Büyükflehir
Belediyesine ba€l› flirketler olmak
üzere tüm otobüs müflterilerine ta-
n›t›lan otomatik ve manuel vitesli
Citibus’lar daha önce Antalya, Mer-
sin, Adana’da da yo€un ilgi görm-
üfltü.

Isuzu Citibus’un yeni 
DURA⁄I GAZ‹ANTEP 

Türkiye'nin ilk elektrikli
OTOBÜSÜ YOLLARDA! 
∂ Türkiye'nin ilk elektrikli otobüsü
'Trambus', Denizli'de Antik Laodikya
Kenti'nde hizmet verecek. 

Denizlili iki giriflimci, Denizli Beledi-
yesi'nin Laodikya Antik Kenti'nde tu-
ristlere hizmet vermesi için siparifl etti€i
ilk elektrikli otobüsü tamamlad›. Yalç›n
Taflbafl ve Tahir Öztürk'ün üretti€i ikisi
engelli toplam 28 koltuk kapasitesine
sahip otobüs, elektrikle çal›fl›yor ve 6
saatlik flarjla yaklafl›k 60-70 kilometre
yol gidiyor. Trambus ismi verilen 3,5
ton a€›rl›€›ndaki otobüsün ilk deneme
sürüflü Laodikya kentinde Denizli Bele-
diyesi yetkilileri ile birlikte yap›ld›. 

“TURİST TAŞIMAK İÇİN TASARLANDI”
Denizli Belediyesi'nin talebi üzerine

ilk elektrikli otobüsü yapt›klar›n› belirten
Yalç›n Taflbafl, otobüsün yüklü halde
yaklafl›k 3.5 ton oldu€unu söyledi. Turist
tafl›mak için projelendirildi€ini belirten
Taflbafl, "Ören yerlerinde çal›flmas› için
tasarlanm›fl bir araç. Geliflen dünyada
elektrikli araçlara yönelim çok fazla. Biz
de bilgi ve birikimimizi bu flekilde kul-
lanmak istedik" dedi. Otobüste iki engelli
koltu€u ve engelliler için asansör oldu-
€unu belirten Taflbafl, "fioför koltu€u ile

birlikte 29 kiflilik koltuk kapasitesine
sahip. 6 saatlik bir flarj ile yaklafl›k 60-70
kilometre mesafeyi rahatl›kla alabiliyor.
Bunu daha da gelifltirece€iz" diye konufltu. 

“DÜNYADA BİR İLK”
Elektrikli otobüsün Türkiye'de ilk ol-

du€unu ifade eden Taflbafl, "San›r›m dün-
yada da bu büyüklükte böyle bir araç
yok. Dizel motor destekli hibrit denilen
araçlar var. Belli bir süre gittikten sonra
aküsü bitince mazota geçen araçlar var.
Bizim otobüste böyle bir fley yok. Bu ta-
mamen bir ilk" ifadelerini kulland›. 

Denizlili iki girişimci, Denizli
Belediyesi'nin Laodikya Antik

Kenti'nde turistlere hizmet ver-
mesi için sipariş ettiği ilk elek-

trikli otobüsü tamamladı.

LNG fiyatlar›ndaki yükselmeyle
birlikte tüm LNG kullanan fir-
malar›n CNG’yi tercih ettiklerini
söyleyen Naturelgaz Genel Mü-
dür Yard›mc›s› Yavuz Ünal kendi
a€›r vas›talar›nda dahi CNG dö-
nüflümlü araç kulland›klar›n› be-
lirtti. Ünal “Geçen seneki sat›-
fl›m›z 15 milyon metreküptü flu
andaki sat›fl›m›z bugün itibariyle
ba€lanan kontratlarla 37 milyona
ç›kt›. Yani yüzde 100’den daha
fazla bir büyümemiz söz konusu.

Bunun yan›nda birde
OtoCNG yani büyük
a€›r vas›ta mazot ile
çal›flan araçlar›n
CNG’ye dönüflümüyle
ilgili proje çal›flmalar› 3 y›ld›r
devam ediyor. Hedefimiz flu 1.5
sene içinde 46 istasyonla Türki-
ye’nin lojistik hatlar›nda 100-
150 km’de bir istasyonlar›m›z›n
bulunmas›” fleklinde konuflarak
gelece€e dönük hedeflerinden de
bahsetti.

CNG’YE DÖNÜŞÜM MALİYETİ 
20-25 BİN TL

CNG’YE DÖNÜŞÜM MALİYETİ 
20-25 BİN TL

CNG’YE DÖNÜŞÜM MALİYETİ 
20-25 BİN TL

CNG’YE DÖNÜŞÜM MALİYETİ 
20-25 BİN TL

CNG’YE DÖNÜŞÜM MALİYETİ 
20-25 BİN TL

CNG’YE DÖNÜŞÜM MALİYETİ 
20-25 BİN TL

Boru hatlar›n›n ulaşamad›ğ› veya ulaşmas›n›n ekonomik
aç›dan uygun olmad›ğ› bölgelere Dökme CNG taş›mac›l›ğ›
yapan Naturelgaz’›n vizyonu Enerji sektöründe öncülüğü

ve sayg›nl›ğ›yla tan›nan itibarl› bir dünya şirketi olmak.

“HEDEFİMİZ TÜRKİYE’DE 
46 İSTASYONA ULAŞMAK”
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SEKTÖRDEN

TASIMACILARPİRELLİ YÜKSEK
PERFORMANS 

SEGMENTİNDE 
BİRİNCİ OLDU

∂ J.D. Power and Associates firmasının lastik sektörüne yönelik yapmış olduğu
“2012 Orijinal Ekipman Müşteri Memnuniyeti Araştırması”nda Pirelli “yüksek performans
segmenti”nde lider oldu. Ağırlıklı olarak otomotiv sektörüne yönelik araştırmalarıyla
bilinen J.D. Power and Associates araştırma şirketi tarafından Ekim-Aralık 2011
tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 2010-2011 yılları arasında yeni otomobil satın
alan 27 bin kişiyi kapsayan araştırmanın sonuçlarına göre lastik sektörüne yönelik
tüketici memnuniyeti araştırmasında Pirelli “yüksek performans segmenti”nin lideri
oldu. Kaliforniya’nın Westlake Village şehrinde bulunan ve 750’nin üzerinde profesyonel

araştırmacıyla hizmet veren J.D. Power and Associates’in 2012 yılının Mart ayında ya-
yınladığı lastik sektöründeki müşteri memnuniyetine yönelik yapmış olduğu araştırmanın
raporu; lüks segment, binek otomobil segmenti, yüksek performans segmenti ve ağır
vasıta segmenti olmak üzere dört ana kategoriyi kapsıyor. J.D. Power and Associates
yapmış olduğu araştırmayla tüketicinin orijinal ekipman olarak araca takılan lastikten
duyduğu memnuniyetin marka sadakatine olan etkisini ortaya koydu. Araştırma
sonuçlarına göre aracın orijinal ekipmanı olarak kullanılan lastik markasından memnun
olan tüketici, lastikleri değiştirirken yine aynı markayı tercih ediyor. 3

ODİDER: CNG ile sektöre 
KATKI SAĞLANIR

Petrol rezervinin azalması, varil fiyatlarının artmasıyla birlikte ülkeler,
farklı enerji kaynakları aramaya başladı. Mazot, benzin ve LPG’den son-
ra şimdi de gözler sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) üretimi yapan ülkelerde.

Oya KAYA 

D ünyada çevreci ve ekonomik yönden faydal›
olan CNG’nin önemini vurgulayan OD‹DER
Baflkan Yard›mc›s› ve ayn› zamanda Clean
Energy Sales Türkiye Temsilcisi Can Cang›r,

CNG’nin ülkemizde yayg›n olarak kullan›lmas›yla
birlikte ülke ekonomisine ve yaflam kalitesine çok
önemli katk›lar sa€layaca€›n› yönünde görüfl ve önerilerini
paylaflt›.

S›v› akaryak›tlar›n varil fiyatlar›na son zamanlarda
gelen zamlar ülkelerin ekonomilerine ve yaflam stan-
dartlar›na çok ciddi darbeler vuruyor. Sondajlar›n eskisi
kadar verimli olmad›€›ndan dolay› firmalar dünyan›n
farkl› yerlerinde yeni rafineriler kurmak üzere baflvurular
yap›yor ama sonuç al›nam›yor. Alternatif ve ekonomik
olmas›ndan dolay› dünyan›n gözü do€al kaynak olarak
ç›kart›lan Do€algaz’da. Ç›kar›lmas› ve ifllenmesi di€er
s›v› yak›tlara nazaran daha kolay olan Do€algaz’›n Rus-
ya’dan sonraki anavatan› ABD diyebiliriz. Türkiye’nin
ise Do€algaz rezervi aç›s›ndan tam bir cennet konumda
oldu€unun fark›nda olan yabanc› yat›r›mc›lar flimdiden
baflvurulara bafllad›.

S›k›flt›r›lm›fl gaz olan CNG; Boru hatlar›nda bulunan
de€iflik bas›nçlardaki do€algaz›n CNG kompresörleriyle
200-250 bar s›k›flt›r›larak araçlara dolumu yap›lan gazd›r.
CNG bugün dünyada Otomobiller, fiehir içi ve fiehirleraras›
otobüsler, fiehiriçi tafl›ma araçlar›, A€›r vas›talar, Araç fi-
lolar›, kamu ve özel sektördeki tüm araçlarda kullan›la-
biliyor. fiu anda Türkiye’de ise bu yak›ttan faydalanabilmek
için alt yap› yetersiz. OD‹DER ise bu yak›t›n Türkiye’de
yayg›nlaflmas› için gayret sarf ediyor.

ARAÇ ÇOK, PETROL AZ
Petrol rezervlerinin azalmas›, araç say›lar›n›n artmas›

ülkeler aras›nda petrol krizine de yol açabiliyor. Konuya
yönelik söylefli yapt›€›m›z Oto Do€algaz ‹stasyonlar›
Derne€i (OD‹DER) Baflkan Yard›mc›s› Can Cang›r “Dün-
yada 89 milyon varil rafinaj kapasitesi var” diyerek söze
bafll›yor. Cang›r “Biz flu anda dünyada 89 milyon varil
günlük rafinaj kapasitesi ile üretilen yak›t› araçlarda kul-
lan›yoruz. Yani ek kapasite yok. Petrol bulsak bile daha
fazla benzin ya da mazot üretme imkân›m›z yok.” dedi.
Özellikle Çin ve Hindistan gibi nüfusu yüksek olan ül-
kelerin h›zl› geliflmesiyle birlikte araç kapasitelerinin de
artaca€›n› söyleyen Cang›r bununla birlikte petrol fiyat-
lar›n›n da yükselerek pompaya yans›yaca€›n› belirtti.

DÜNYA DOĞALGAZ CENNETİ
5 y›l öncesinde petrol fiyatlar›yla do€algaz fiyatlar›n›n

birbirine yak›n seyretti€ini belirten Oto Do€algaz ‹stas-
yonlar› Derne€i (OD‹DER) Baflkan Yard›mc›s› Can Cang›r
dünya genelinde yo€un miktarda Do€algaz oldu€unu
belirterek birkaç y›l önce Rusya’n›n do€algaz rezervinde
lider oldu€unu, flu anda ise en büyük kayna€›n ABD’de

oldu€unu ifade etti.
Son 60 y›l içinde dün-

yada do€algaz fiyatlar›
ile petrol fiyatlar›n›n
hep birlikte belli bir
band›n içinde hareket
etti€ini söyleyen Can-
g›r  “Petrol fiyatlar›
yükseldi€i zaman, do-
€algaz fiyatlar› da

onunla birlikte afla€›
yukar› paralel bir flekilde yük-

seldi. Petrol o dönemde do€algaz›n 6 kat› fiyat›yla
borsalarda ifllem görürken, flu anda 28-29 kat› fiyat›na
ç›kt›. Uzun y›llar k›r›lamayan bu iliflki 5 y›l evvel k›r›ld›.
Çünkü 5 y›l evvel yeni bir teknolojiyle kaya gaz› denilen
do€algaz›n yer alt›ndaki kayalar›n içinden emilerek ç›-
kar›labilece€ini Amerikal› petrol uzmanlar› keflfetti ve
yeni bir teknoloji ürettiler. Bu durumun dünyadaki enerji
piyasas›n› çok uzun bir süre etkileyece€i ortadad›r”dedi.

“TÜRKİYE’DE CİDDİ MİKTARDA DOĞALGAZ VAR”
Dünya’n›n birçok yerinde kaya gaz›n›n var oldu€unu

belirten ve Türkiye’de de ç›kart›lmam›fl kaya gaz›n›n da
oldu€unu söyleyen Cang›r “Enerjide kimse kimseye
muhtaç olmayabilir. Her hükümet kendi ülkesinde yeni
teknolojileri kullanarak o do€algaz› ç›kartabilirse d›flar›ya
ba€›ml›l›k azalt›lacak. Türkiye’de de çok ciddi oranda
kaya gaz› oldu€u konusunda tespitler var. Buda son 1-2
y›l içinde ortaya ç›kan bir hadise. Yapt›€›m araflt›rmalar
sonucunda Türkiye’deki rezervin kullan›labilece€i tahmini
süre 10-12 y›l. Bunu tespit eden yabanc› ülkelerin uz-
manlar› flimdi Türkiye’de araflt›rmalar›n› yaparak bu
kayna€› gelifltirmek için stratejilerini belirliyor” diyerek
Türkiye’de do€algaz aramas› yapmak için görüflmelerin
bafllad›€›n› da sözlerine ekledi.

CALİFORNİYA’DA ÇOCUK SERVİSLERİ DOĞALGAZLI
Enerji sektöründe oluflan fiyat zamlar›n›n do€algaza da

yans›mas›n›n ise devletin vergi politikalar›yla alakal› ol-
du€unu söyleyen Cang›r “Sonuçta benzin ve mazot fiyatlar›
yükselmeye devam edecek bunun kaçar› yok. Türkiye’nin
do€algaz stoku varsa bir kere kendi kayna€›n› kullanmak
isteyecek. Çünkü maliyeti düflük ve do€algaz›n fiyat›
petrol fiyat›n›n yar›s›. Do€algazdaki fiyat› devlet flu anda
mazottan ald›€› kadar yükseltse dahi fiyat› her halükarda
petrolden daha ucuz olacak. Ayr›ca arac›n bak›m ve yak›t
maliyetleri azalt›yor. Çevre konusunda da çok önemli bir
kazanç sa€l›yor. fiu anda Californiya’daki bütün çocuk
servislerine do€algazl› olma flart› konuldu. Çünkü daha
güvenli bir yak›t” ifadesini kullanarak Türkiye’de do€algaz
kullan›m›n›n ulafl›m sektöründe devlet taraf›ndan teflvik
edilmesi gerekti€ini de özellikle vurgulad›.
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∂ Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 150 adet camlı ve kapalı otobüs durağı
alım ihalesini gerçekleştirdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, alınacak olan
yeni otobüs durakları ile gelen talepler ve eksiklikler göz önünde bulundurularak
ihtiyaç duyulan yerlere monte edilecek. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi
Başkanı İsmail Yolcu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Ulaşımda yeniliklere
devam ediyoruz. Bir yandan Kart54’ü yaygınlaştırıyor diğer yandan otobüs
sayılarını arttırıyoruz. Otobüslerimizle birlikte modern duraklarımızın da
sayısını arttırıyoruz. Daha önce de yaptığımız ihalelerde kapalı otobüs durağı

satın almıştık. Gerekli görülen yerlere bu duraklarımızı yerleştirmiştik. Bu
ihale ile 150 adet daha şehrimize yakışan kapalı camlı durak alıyoruz. Hayırlı
olsun” diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda yapılan ihaleye
beş firma katıldı. İhaleye katılan; Mühendisler Orman Ürünleri Tic ve San Ltd
Şti, Mempark San, ve Tic. Ltd. Şti, Arsteel Demir Çelik San. Ltd. Şti., Apr
Metal San. Dış Tic. Ltd. Şti. ve Yavuzhan Köse firmaları tekliflerini sundu.
İhalenin sonuçlandırılmasının ardından duraklar satın alınacak. Yeni alınacak
modern duraklar ihtiyaç duyulan yerlere kısa sürede monte edilecek.

SAKARYA
BELEDİYESİ 

150 ADET CAMLI
DURAK ALDI 

Mercedes Benz Türk Bayileri Koluman,
Has Otomotiv ve Egemer’in turizm firma-

larına Nisan ayında yaptığı Travego ve
Tourismo teslimatları ile filolar yenilendi.

Mercedes Benz Türk
bayilerinden 11 adet
otobüs teslimat› 

I
suzu sponsorluğunda gerçekleş-
tirilen etkinlikte Mini Tur; Isuzu’dan
aldığı 7 adet Turkuaz’yu teslim
alırken turizm sezonunun da resmi

açılışını yaptı. 
Isuzu’nun düzenlediği geceye Mer-

cedes Benz Türk yetkilileri de konuk
olarak katılırken, aynı zamanda turizm
taşımacılarını da bir araya getiren Isuzu,
etkinlik çerçevesinde Mini Tur'a da 7
adetlik Turkuaz araç teslimatının törenini
de gerçekleştirdi. Araç teslimatının ar-
dından İstanbul Modern Sanat Müzesi
Modern Restaurant’ta gerçekleştirilen
kokteyl ile turizm taşımacılığı sektörü
ve otomotiv üreticileri bir araya geldi. 

Gerçekleştirilen etkinliğe Isuzu’dan
Satış ve Pazarlama Direktörü Fatih Ta-
may, Satış Müdürü Efe Yazıcı ve Pa-
zarlama Müdürü Bilge Gündüz Merce-
des Benz Türk’ten Hafif Ticari Araçlar
Pazarlama ve Satış Bölüm Müdürü Tufan
Akdeniz, Hafif Ticari Araç Satış Kısım

Müdürü Serdar Yaprak MBT Bayii Has
Otomotiv İcra Kurulu Üyesi Mustafa
Sarıgül, Turizm Taşımacıları Derneği
(TTDER) Başkanı Sümer Yığcı, TTDER
Genel Sekreterleri Nusret Erturk ve İb-
rahim Artırdı, TOF Genel Başkanı ve
Ulusoy Holding Genel Müdürü Mustafa
Yıldırım, Ersoylar Şirketler Grubu Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet Ersoy
ve Mini Tur Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Öksüz’ün de aralarında bu-
lunduğu 130 davetli katıldı.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçek-
leşen gecede turizm sektörünün yeni
sezon beklentileri ve sorunları da ko-
nuşuldu. Hafif ticari araç rakamlarında
Türkiye’nin en çok satan iki markasını
ve turizmcileri bir araya getiren geceye
taşımacılık sektörünün de birçok sivil
kuruluşu yer aldı.

Turizm ve insan taşımacılığı sorunla-
rının da konuşulduğu gecede davetliler
eğlenceli vakit geçirdiler.

Isuzu, turizm sezonun açılışı dolayısıyla gerçekleştirdiği
gecede Mini Tur’a 7 adet Turkuaz teslim ederken, 
turizm taşımacılığı sektörünü de bir araya getirdi.

ISUZU TURİZM TAŞIMACILARINI 
BİR ARAYA GETİRDİ Mercedes Benz Bayisi Koluman’›n Ankara, Tar-

sus ve Gaziantep’teki flubelerinden yap›lan tesli-
matlarda toplamda 4 adet Travego ve Tourismo
otobüsler sahiplerine teslim edildi.
∂ Koluman Ankara'n›n taraf›ndan Ça€dafl Güven

Turizm'e 1 adet Travego 15’in teslimat› yap›-
l›rken, Koluman Tarsus'un da Öz Ercifl'e
verdi€i 1 adet Travego 15 teslimat›nda firma
sahibi Hakan Yi€it yer ald›.

∂ Koluman Gaziantep'in ise ilk teslimat›nda Öz
Elbistan’a satt›€› 1 adet Tourismo 16 teslimat›
yaparken, teslimata ‹skender Ak›l, Nabi Bozkurt
ve KolGaz Otobüs Sat›fl Müdürü Erdal Kafl
kat›ld›. 

∂ Koluman Gaziantep'in ‹kinci teslimat›nda ise
Ak Turizm'e satt›€› 1 adet Tourismo 16 tesli-
mat›na firma yetkililerinden ‹smail Sili, Nec-
mettin Önce ve Koluman Gaziantep Otobüs
Sat›fl Müdürü Erdal Kafl kat›ld›.

∂ Mercedes Benz Bayii Has Otomotiv taraf›ndan
Altur'a satt›€› 2 adet Tourismo 15 teslimat›nda
Mustafa Aksu, Mustafa Akbaba ve Has Oto-
motiv’den ‹hsan Naci Yan›k yer ald›.

∂ Ankara Motorlu'nun Astor'a satt›€› 2 adet
Travego 15 teslimat› yaparken teslimata Mus-
tafa Ükünç ve Ömer Akda€ kat›ld›.

∂ Egemer’den ise Erkaya Öncül’e 1 adet Tourismo
15 teslimat› yap›ld›.

F iloya kat›lacak 18 Citibus’un bele-
diye alan›nda gerçeklefltirilen teslim
törenine çok say›da Alanyal› kat›ld›.
Törenin ev sahipli€ini Anadolu Isuzu

Antalya Bayii ESAY Seyido€lu Otomotiv
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Göyük yapt›.
Törende Alanya Belediye Baflkan› Hasan Si-
pahio€lu, belediye yetkilileri, Anadolu Isuzu
Sat›fl ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay,
Sat›fl Müdürü Efe Yaz›c› ile Pazarlama Mü-
dürü Bilge Gündüz haz›r bulundu.

“ALANYA BELEDİYESİ 
CİTİBUS’LARLA BİR ADIM ÖNDE”

Baflta belediye baflkan› olmak üzere tüm
Alanya halk›n› kutlayan Anadolu Isuzu
Sat›fl ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay;
“Isuzu Citibus otobüsler, büyük otobüs
kullanman›n mümkün olmad›€› alanlara
çözüm getirmesi ile belediyelerin büyük
be€enisi topluyor. “En” lakab›n› hak eden
Citibus’larla Alanya Belediyesi art›k bir
ad›m önde” diye konufltu.

“TOPLU TAŞIMACILIĞA CİTİBUS 
İLE BAŞLAMAK GURUR VERİCİ”

Citibus’lar›n daha uzun, genifl, ekonomik ve
s›n›f›n›n en yüksek yolcu kapasite sahip otobüsü
olmas› ile belediyelerin gözdesi haline geldi€ini
belirten Tamay; “Üstelik euro 5 emisyon stan-
dartlar›na uygun 204 beygir motor gücüne
sahip olmas›, alçak taban› ve engelli rampas›yla
tüm ihtiyaçlar› karfl›l›yor. Bu özellikleri ile
Isuzu Citibus’lar tam da toplu tafl›mac›l›k hiz-
meti veren belediyelere göre” dedi.

"HER KESİM İÇİN ULAŞILABİLİR 
OLMASINI AMAÇLADIK"

Belediye binas› önündeki teslim töreninde
konuflan Alanya Belediye Baflkan› Hasan Si-

pahio€lu, ‘Herkes için Alanya Projesi”nin
ilk bafllang›ç noktalar›ndan biri olan toplu
tafl›ma araçlar›n›n yafll›, çocuk, engelli her
kesim için ulafl›labilir olmas›n› amaçlad›k-
lar›n› söyledi.

Sipahio€lu, “Binalardaki fiziki koflullar kadar
insanlar›m›z›n kulland›€› toplu tafl›ma araç-
lar›nda da yasan›n emretti€i süre dolmadan
önce halk›m›za engelsiz araçlar› kazand›rmak
için yola ç›km›flt›k. Bu konularda arkadaflla-
r›m›z de€iflik firmalardan teklifler ald›. En
sevindirici olan taraf› flu anda Isuzu firmas›n›n
taahhütlerini yerine getirmifl olmas›. Ben du-
yarl› davranarak katk› sa€lad›€› için Isuzu
firmas›na teflekkür ediyorum” dedi.

"14 ARACIN DAHA TESLİMİ YAPILACAK"
fiehir otobüslerini zaman zaman kendi-

sinin de kulland›€›n› dile getiren Baflkan
Sipahio€lu,’Bu vesile ile Alanya halk›na
seslenmek istiyorum. Bende toplu tafl›m
araçlar›n› kullan›yorum. Bisikletimize bi-
nelim. Genifl kald›r›mlarda yürüyelim. Oto-
büslere binelim. fiimdi Ulafl’tan Mahmut-
lara, hatta Üniversiteyi de kapsayacak fle-
kilde rahat bir fleklide tüm Alanya’ya ula-
fl›labiliniyor’ diye konufltu.

fiu ana kadar 47 araç temini yapt›klar›n›
anlatan Sipahio€lu, 14 araç teslimi daha ya-
p›laca€›n›, Alanya’n›n ihtiyac›n› karfl›lamaya
yetmedi€i takdirde talep olursa yeni araçlar›n
temin edilebilece€ini kaydetti.

Baz› ara yollarda s›k›nt›lar›n oldu€unu be-
lirten Baflkan Sipahio€lu, bu durumun eski
araçlar› en k›sa sürede trafikten çektikleri
için yafland›€›n› söyledi.

YOLCUSUNA KONFOR, 
İŞLETMECİSİNE EKONOMİ

Citibus, yolcusuna konfor, sürücüsüne ra-
hatl›k ve daha düflük yak›t tüketimiyle ifl-
letmecisine ekonomi vaat ederken 3. kap›
standart olarak yer al›yor. Kap›lar›, genifl
koridorlar› ve yerleflimi, otobüs içinde rahat
hareket edilmesini sa€l›yor.

Mercedes Benz Türk Bayii Has Otomotiv, Ersoylar Turizm
ve Servis Hizmetleri’ne 20 adet Sprinter 415 CDI teslimat› yapt›.
> Abdullah KARLIDAĞ

E rsoylar Turizm ve Servis
Hizmetleri, filosunu yeni
teslim ald›€› 20 adet Mer-
cedes Benz Sprinter

415CDI ile güçlendirdi. Ersoylar,
2012 y›l› içerisinde 160 adet daha
Mercedes Benz araç alarak filosunu
güçlendirmeyi hedefliyor. Ersoy-
lar’›n ald›€› Sprinter 415CDI modeli
Super Single olarak ifade edildi€i
ayn› zamanda Sprinter 415CDI’›n
Türkiye’de yolcu kapasitesi ve tek
lastik ile s›n›f›nda bir ilk oldu€u
vurguland›.

Has Otomotiv Had›mköy tesis-
lerinde düzenlenen teslimat töre-
ninde; Mercedes Benz Türk Hafif
Ticari Araç Sat›fl Müdürü Tufan
Akdeniz, Hafif Ticari Araç Sat›fl
K›s›m Müdürü Serdar Yaprak,
Hafif Ticari Araç Sat›fl Ürün Yö-
netimi’nden Onur Ahi, Mercedes
Benz Türk Bayii Has Otomotiv’den
‹cra Kurulu üyesi Mustafa Sar›gül,
Genel Müdür U€ur ‹rfano€lu, Hafif
Ticari Araç Sat›fl Müdürü Bülent
H. Çelik yer al›rken Ersoylar Tu-
rizm ve Servis Hizmetleri’nden
ise Ersoylar fiirketler Grubu Yö-

netim Kurulu Baflkan› Mehmet
Ersoy, Yönetim Kurulu Üyesi Birol
Ersoy, Genel Müdür Asl› Çeti-
no€lu, Grup Sat›fl ve Pazarlama
Direktörü Melike Erdem yer ald›.

“SPRİNTER 415CDI 
SINIFINDA BİR İLK”

Mercedes Benz Türk Hafif Ticari
Araç Sat›fl K›s›m Müdürü Serdar
Yaprak, mart ay›ndan itibaren Tür-
kiye’de sat›fla sunulan Sprinter
415CDI’›n personel tafl›mac›l›€›nda
yüksek yolcu kapasitesine ulaflmak
amac›yla piyasaya sürüldü€ü ifade
etti. Yaprak, “Sprinter 415CDI’›n;
Tek teker olmas› sebebi ile yak›t
tasarrufu da sa€layacak. Türkiye’de
geçen ay itibar› ile 180 adet satt›k
bu araçtan, tafl›mac›l›k sektöründe
çok tercih edilen bir araç. Bu y›l
içinde Sprinter 415CDI’dan 2 bin
adet satmay› hedefliyoruz” dedi.

“MÜŞTERİLERİMİZİN 
TERCİHİ MERCEDES”

Ersoylar fiirketler Grubu Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Mehmet Ersoy
teslimat s›ras›nda yapt›€› konufl-

mada; “Müflterilerden gelen ta-
lepler ve yapt›€›m›z anket de€er-
lendirmeleri do€rultusunda Mer-
cedes markas›n› seçtik. 2012 y›-
l›nda 180 adet al›m› gerçeklefltir-
meyi hedefliyoruz. ‹lk bölümü
olan 20 araçl›k al›m› bugün yap›-
yoruz, y›l içinde bu teslimatlar
devam edecek. Has Otomotiv ile
uzun y›llar çal›flmak istiyoruz”
dedi.

“KALİTELİ HİZMET 
KALİTELİ ARAÇ İLE VERİLİR”

Ersoylar Turizm ve Servis Hiz-
metleri’nin sundu€u hizmetlerde
kalitenin ön planda oldu€unu ifade
eden Mercedes Benz Türk Bayii
Has Otomotiv’den ‹cra Kurulu
üyesi Mustafa Sar›gül, kaliteli hiz-
metin kaliteli araçlar ile verildi€ini
ifade etti. 

“KALİTEYE YÖNELİM VAR”
Tafl›mac›l›k sektöründe kaliteye

bir yönelim oldu€unu ifade eden
MBT HTA Sat›fl Müdürü Tufan
Akdeniz, Ersoylar’›n Mercedes’i
tercih etmesinden dolay› çok gu-
rurlu olduklar›n› ifade etti. 

Has Otomotiv’den Ersoylar’a 
20 adet Sprinter teslimatı

ANADOLU ISUZU’dan 
Alanya’ya büyük teslimat 

Alanya Belediyesi, Anadolu Isuzu’dan ald›ğ› 
18 adet Citibus’u büyük bir törenle teslim ald›.
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SİMA TURİZM 
FİLOSUNU OTOKAR

SULTAN İLE 
GÜÇLENDİRDİ 

∂ Taşımacılık sektörünün öncü kuruluşlarından Sima Turizm’e,
Çavuşoğlu Otomotiv 3 adet Otokar Sultan teslimatı yaptı. Düzenle-
nen teslimat törenine Sima Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat
Akgenç, Çavuşoğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Cive-
lek, Otobüs Grubu Satış yöneticisi Alican Özkaya katıldı. Personel
ve okul servisi hizmetleri sürdüren Sima Turizm’in Yönetim Kurulu
Başkanı Rıfat Akgenç filoya yeni dâhil olacak araçlarla birlikte filo-
larını genişlettiklerini belirterek yatırımlarının süreceğini ifade etti. 5

TEMiZSOY TURiZM 
Otokar Sultan’ı tercih etti 
∂ Temizsoy Turizm müflterilerine en iyi hizmeti
verebilmek için Otokar’› tercih etti. Çavuflo€lu
Otomotiv tesislerinde düzenlenen törene Çavu-
flo€lu Otokar bayii Sat›fl Müdürü Bar›fl Akflamo€lu
ve Temizsoy Turizm’den firma yetkilisi Serkan
Temizsoy kat›ld›.  1993 y›l›nda kurulmufl olan
flirket, turizm ve personel tafl›mac›l›€› yap›yor.
Firma 60 adetlik özmal araç filosuna 2 adet Sultan
Comfort 140S araçlar› da ekleyerek filosundaki
Otokar say›s›n› 10 adede yükseltti. Teslimat tö-
reninde konuflan Temizsoy Turizm’den firma
yetkilisi Serkan Temizsoy filoya yeni dâhil olacak
araçlarla birlikte filolar›n› genifllettiklerini belirterek
yat›r›mlar›n›n sürece€ini ifade etti. Çavuflo€lu
Otokar bayii Sat›fl Müdürü Bar›fl Akflamo€lu ise
konuflmas›nda Temizsoy Turizm ile çal›flmaktan
dolay› duyduklar› mutlulu€u dile getirdi.

A nadolu Isuzu ve Manisa Be-
lediyesi yap›lan araç tan›t›m
ve fiyatlamalar› sonucunda
ortak bir noktada bulufla-

rak mutabakata vard›klar›n› aç›klad›lar.
Manisa Belediyesi’nde yap›lan Ana-

dolu Isuzu Sat›fl ve Pazarlama Direktörü
Fatih Tamay, Sat›fl Müdürü Efe Yaz›c›,
Anadolu Isuzu Manisa Yetkili Araç
Sat›fl Bayi Yükselifl Plaza ad›na Sat›fl
Müdürü Ali Yüksel, Anadolu Isuzu Ha-
tay Yetkili Araç Sat›fl Bayi Öztopraklar
ad›na Yönetim Kurulu Baflkan› Vedi
Öztoprak‘›n kat›ld›€› toplant›da bir y›la
yak›n süredir yap›lan araç tan›t›m ve
fiyatlamalar› sonucunda taraflar›n ortak
bir noktada buluflarak mutabakata var-
d›€› aç›kland›. 

“MANİSA BELEDİYESİ ENGELLİ
ARAÇ FİLOSUYLA LİDER”

Manisa Belediye Baflkan› Cengiz Er-
gün, Ulafl›m Hizmetleri Müdürü Mümin
Deniz, fioförler ve Otomobilciler Odas›
Baflkan› Yusuf Enli var›lan sonucu
olumlu bularak iki taraf içinde hay›rl›
olmas› temennisinde bulundular. 

Anadolu Isuzu ad›na konuflan Fatih
Tamay; “Türkiye h›zla ça€dafllafl›yor.
Dolay›s›yla bu yolda öncü olan Manisa
Belediyesi’ni can› gönülden kutlamak
gerekir. Türkiye’deki belediyelerin ne-
redeyse tümü engelli rampal› araçlar›
tercih etmeye bafllad›. Biz de h›zla bu
araçlar› üretmeye bafllad›k. Manisa Be-
lediyesi engellilere uygun araçlara ge-
çerek Türkiye’de bu konuda öncü ol-
duklar›n› bir kez daha ispatlad›. ‹ki
taraf için de hay›rl›s› olsun.” dedi.

Isuzu’dan, engelli rampalı NOVOCITI
Anadolu Isuzu’nun toplu tafl›mac›l›ktaki arac› Novociti,

Manisa Halk Otobüsleri’nin filosundaki yerini al›yor. 

MAN‹SA’YA

Has Otomotiv’den, Mesnevi Turizm’e 5 adet Tourismo
Abdullah KARLIDAĞ

M esnevi Turizm, Has Oto-
motiv’den ald›€› 5 adet
Mercedes-Benz Tourismo

ile filosunu geniflletti. Mercedes Benz
Türk Had›mköy Tesisleri’nde ger-
çeklefltirilen teslimat törenine; Mer-
cedes Has Otomotiv ‹cra Kurulu Üye-
si Mustafa Sar›gül, Otobüs Sat›fl Mü-
dürü Soner Balaban, Sat›fl Dan›flman›
‹lter Elmas kat›l›rken Mesnevi Tu-
rizm’den ise Yönetim Kurulu Baflkan’›
Ünal Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Öztürk, Finans ve Muhasebe
Müdürü Cünety Uçak, Operasyon
Müdürü Cüneyt Toprak, ‹stanbul
Bölge Müdürü Sad›k Gülcan ve Bafl
fioför Kamil Ar›k kat›ld›.

“3 MİLYON EURO’LUK YATIRIM”
Bu y›l 12 adet araç alacaklar›n› be-

lirten Mesnevi Turizm Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Ünal Öztürk, 3 milyon
Euro’luk bir yat›r›m yapacaklar›n›
belirtti. Öztürk, “Biz Ankara menfleili
bir firmay›z, ‹stanbul’dan pek s›k

araç alm›yoruz. Ancak bu tarihten
sonra Has Otomotiv ile iliflkilerimiz
daha iyi olacak Mustafa Bey’in saye-
sinde. Nisan ay›nda da 5 otobüslük
bir anlaflma yapt›k Has Otomotiv ile
al›flveriflimiz sürecek” dedi.

“TURİZME TOURİSMO GİDER”
Mesnevi Turizm’in turizm tafl›ma-

c›l›€› alan›nda ilkleri baflaran bir firma
oldu€unu ifade eden Has Otomotiv
‹cra Kurulu Üyesi Mustafa Sar›gül,
Mesnevi Turizm’in kendileri için

özel bir yerinin oldu€unu dile getirdi.
Sar›gül, “Ben her zaman için müflte-
rilerimin iyi yat›r›m yapmas›n› iste-
rim asla yanl›fl yönlendirmem. Bizim
iflimiz dan›flmanl›k, Mesnevi Turizm’i
bildi€im için onlar›n ifline Merce-
des-Benz Tourismo’nun yarayaca€›n›
söyledim. Çünkü turizm ifli yapan
pek büyük paralar kazanmaz onlara
ekonomik bir araç laz›m. Bizde bu
koflullar› dikkate alarak üstümüze
düflen dan›flmanl›k görevini yapt›k”
diyerek sözlerini tamamlad›.

5 temsa-teslimat_Layout 1  13.04.2012  21:23  Page 1



Abdullah Karlıdağ

KF Fuarc›l›k ve Busworld Interna-
tional organizasyonuyla bu y›l 4.’sü
düzenlenen Busworld Turkey 2012
Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi
Uluslararas› Fuar›, 19-21 Nisan 2012
tarihleri aras›nda ‹stanbul (CNR) Fuar
Merkezi’nde otobüs üreticileri ve yan
sanayicileri, ziyaretçiler ile bir araya
getiriyor. 

Busworld Turkey, 13.050 m2 ala-
n›yla dünyadaki di€er Busworld fu-
arlar›yla karfl›laflt›r›ld›€›nda alan ola-
rak en büyük ikinci fuar olarak kar-
fl›m›za ç›k›yor. 

Busworld Turkey 2012’de otobüs
üretimi ve yan sanayi sektöründen
196 kat›l›mc›n›n ziyaretçiler ile bir
araya getirece€ini ifade eden HFK
Fuarc›l›k Genel Müdürü Bekir Çak›c›,
fuara bu sene 12 bin profesyonel zi-
yaretçi beklediklerini belirtti.

KATILIMCILAR DAHA BÜYÜK
METREKARELER TALEP EDİYOR

Kat›l›mc› say›s›nda 2010’a göre bir
art›fl oldu€unu ifade eden Bekir Çak›c›,
“2010’da yapt›€›m›z fuara 185 firma
kat›ld›, bu y›l ise 196 kat›l›mc› var.
140’› yerli, 56’s› yabanc› olmak üzere
fuara 196 firma kat›l›yor. Fuar alan›-
m›z metrekare olarak da geniflledi.
Kat›lan tüm otobüs üreticileri ve yan
sanayicileri için çok verimli geçecek
bir fuar olacak. Dünyan›n birçok ye-
rinden üretici ve yan sanayici kat›la-
cak. Bu fuar her anlamda sektöre
yarar sa€layacakt›r.”

“SEKTÖR BUSWORLD’DEN 4 YÜZ 
MİLYON TL’LİK TİCARETİ YAKALAR”

Busworld Turkey 2012 Otobüs En-
düstrisi ve Yan Sanayi Uluslararas›

Fuar› ile sektöre 4 yüz milyon TL’lik
bir ticaret hacmi yakalanaca€›n› dile
getiren Çak›c›, toplamda 12 bin zi-
yaretçi bekledikleri ve bunlar›n 2 bi-
ninin yabanc› ziyaretçilerden olufla-
ca€›n› belirtti. Çak›c›, “1 milyon
Euro’luk stant sat›fl› yapt›k. ‹ran’dan,
Hindistan’dan, Polonya’dan otobüs
üreticileri kat›lacak. Bu fuar dünyada
yap›lan di€er Busworld’ler aras›nda
dünyada 2. s›rada. Yabanc›lar Bus-
world’e yo€un bir flekilde ilgi göste-
riyor. Buraya ticaret yapmak için ge-
liyorlar, bu fuar›n büyüklü€ünün far-
k›ndalar” fleklinde konufltu.

"SADECE OTOBÜS VE KOMPONENT-
LERİNİN SERGİLENDİĞİ BİR FUAR
KONSEPTİ OLUŞTURDUK"

HFK Fuarc›l›k olarak sadece otobüs
fuar› yapmak istediklerini ifade eden
Bekir Çak›c›, otobüs konusunda ih-
tisas sahibi olmay› hedeflediklerini
sözlerine ekledi. Türkiye’de fuarc›l›k
sektörünün büyüdü€ünü dile getiren
Çak›c›, “Bu tarz fuarlar hem ülkemiz
ihracat› için hem de yurtiçi sat›fl için
gayet elveriflli ortamlar. Bu tarz fuar-
lar› iyi de€erlendirmek laz›m” dedi.

UITP KONFERANS YAPACAK
TÖHOB, TOFED, UITP, ‹STAB gibi

dernekler ile ba€lar›n›n çok güçlü ol-
du€unu dile getiren Çak›c›, “UITP,
‹stanbul’da bir konferans düzenleye-
cek. Bu konferans› UITP, fuar ile efl
zamanl› yapacak. Bu konferanstan

sonra kat›l›mc›lar fuar›m›z› ziyaret
edecek. Bu dernekler ve federasyonlar
ile iliflkilerimiz gayet iyi” ifadelerini
kulland›.

İLK DEFA KATILACAK ÜRETİCİLER VAR
Polonya’dan, ‹ran’dan ve Hindis-

tan’dan otobüs üreticilerinin gelece-
€ini belirten Çak›c›, “Yabanc› üreti-
ciler bu fuar›n büyüklü€ünün far-
k›nda. Dünyada otobüs üreticilerini
ve yan sanayiciyi bir araya getiren
en büyük 2. fuar›z. Birçok uluslararas›
firma kat›lacak. ‹ran’dan, Hindis-
tan’dan ve Polonya’dan ilk defa otobüs
üreticileri kat›lacak. Bu manada bu
fuar dünyadaki tüm üreticileri ülke-

miz ziyaretçileri ile bir araya getire-
cek” dedi.

56 YABANCI FİRMA KATILACAK
Uluslararas› otobüs sektörünü yeniden

buluflturacak olan Busworld Turkey
2012 Fuar›’n›n, özellikle Türkiye’ye
komflu ve çevre ülkeler ile yeni ifl ilifl-
kilerinin kurulmas› ve var olan iliflki-
lerin gelifltirilmesi aç›s›ndan kaç›r›lmaz
bir f›rsat oldu€unu ifade eden Çak›c›,
Busworld Türkiye 2012'ye Almanya,
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin,
Fransa, Hollanda, ‹ngiltere, ‹spanya, ‹s-
viçre, ‹talya, Macaristan, Polonya, Uk-
rayna ve Hindistan'dan toplam 56 ya-
banc› firman›n kat›laca€›n› belirtti.

∂ Sektörün ilk Sanayi Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezine İnci Akü sahip oldu.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2009 yılında sektöründe bir ilki
gerçekleştirerek Ar-Ge Merkezi belgesi almaya hak kazanan İnci Akü, geleceğin
enerji depolama teknolojileri üzerine çalışmalarına devam ediyor. Üniversite-
sanayi işbirliğini destekleyen İnci Akü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından desteklenen Sanayi Tezleri Programı’na (SANTEZ) 2010 yılında
dâhil oldu. Bu kapsamda özellikle SANTEZ projeleri ile üniversitelerin mevcut
kurulu alt yapısını kullanmakla beraber, teoriyi pratiğe dönüştürmede üniversitelerin

bilgi birikiminden de etkin olarak yararlanan İnci Akü,  ilk SANTEZ projesini
2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ile başlattı. İnci Akü şuan 4 farklı
SANTEZ projesi ile çalışmalarına devam ediyor. 2003 yılından beri 16 projesi
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından
desteklenen İnci Akü,  Avrupa Birliği projeleri içerisinde de yer almak için çalış-
malarına devam ederken, TÜBİTAK bünyesindeki Ulusal Koordinasyon Ofisi ile
koordineli olarak çalışıyor. Bununla beraber ulusal ve uluslararası arenada,
farklı birçok platformda aktif olarak görev alıyor. 

İNCİ AKÜ 
AR-GE MERKEZİ

BAKANLIK
ONAYINI ALDI
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HKF Fuarc›l›k ve Busworld International organizasyo-
nuyla Busworld Turkey 2012'de otobüs üreticilerini ve

yan sanayicilerini, ziyaretçiler ile bir araya geliyor. H

BUSWORLD TURKEY

KOLTUK ARKASI TV’LERDE 
TİP ONAY BELGESİNİ İSTEYİN 

Yolcu taş›mac›l›ğ› sektörünün vazgeçilmezi haline
gelen Koltuk arkas› TV’ler (Multimedya sistemleri)

bakanl›k büyüteci alt›na al›nd› ve Tip onay› zorunluluğu
getirildi. Tip onays›z üreticiden TV almay›n takt›rmay›n.

Otomotiv Sanayii Derne€i(OSD),
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›€›
ile yapt›€› görüflmeler sonunda son-
radan eklenen multimedya cihazlar›n›
gerekli Tip onaylar› al›nd›ktan sonra
araçlara montaj edilebilece€i yönünde
bir rapor yay›nlad›. OSD yay›nlad›€›
raporda; bakanl›€›n sonradan eklenen
multi medya cihazlar›n arac›n üretici
firma taraf›ndan ald›€› tip onay›n›
geçersiz k›lmas›ndan ve araçta yang›n
riskini art›rmas›ndan dolay› yap›lan
de€ifliklikler için tip onay›n›n gün-
cellemesi ile multimedya cihazlar›n›n
eklenmesine yönelik izinlerin al›n-
d›€›n› bildirdi.

OKUL VE SERVİS 
ARAÇLARI İÇİN

Okul ve servis araçlar›nda MAR-
TOY (Motorlu Araçlar ve Römorklar›
Tip Onay› Yönetmeli€i) kapsam›nda
geniflletme ve tip onay› al›nmas› hu-
susunda bakanl›k ile yap›lan görüfl-
meler sonunda gerekli tip onaylar›
al›nd›ktan sonra de€iflikliklerin ya-
p›labilece€i duyuruldu.

OTOBÜSLER İÇİN
Otobüslerde ise bireysel yay›n zo-

runlulu€u ve multimedya sistemlerin

sonradan montaj ile ilgili yang›n ris-
kini artt›rd›€›ndan dolay› gerekli tip
onay› ve teknik yeterlilik belgesi
al›nd›ktan sonra montaj›n›n yap›la-
bilece€i ifade edildi.

M2 VE M3 TİPİ TİCARİ 
ARAÇLAR İÇİN

M2 ve M3 tipi 2009 model ve üstü
araçlarda sonradan eklenen “Bireysel
ve Sesli Yay›nlar” için manyetik
uyumlulukla ilgili 72/245/AT veya
ECE-R10 teknik yönetim yönetmeli€i
istenirken 2005 ve üstü modeller
için ise EMC’a onay›n›n aranaca€›
ifade edildi. 

Gerekli tip onay› ve teknik yeterlilik
belgelerini almadan muayeneye giren
araçlar›n a€›r kusurlu say›laca€› bil-
dirildi.

OTOBÜS ENDÜSTR‹S‹NE 
4. KEZ KAPILARINI AÇIYOR

ALLISON HiBRiD sistemli
otobüsler ile verimlilik artıyor
∂ Allison’›n verimlili€i kan›tlanan H
50 EP sistemi ile donat›lm›fl 18 metrelik
befl adet Solaris Urbino Hibrid flehir
içi otobüsleri ile hizmet veriyor. Solaris
Otobüs ve Allison Transmission, çevre
dostu otobüsleri pazara sunmak için
2006 y›l›ndan bu yana iflbirli€i yap›yor.
Solaris Urbino 18 Hibrid, bu ortakl›€›n
baflar›l› bir ürünü olarak flimdi befl
arac› ile Norveç’in baflkenti Oslo so-
kaklar›nda yolcular› tafl›yor.

YÜKSEK PERFORMANS 
DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ

Solaris körüklü otobüsleri, iki adet
75 kw elektrikli motora sahip, iki
modlu paralel Allison H 50 EP sistemi
ile donat›l›yor. Geliflmifl elektronik
hibrid sistemi, yüksek performans ve
düflük yak›t tüketimi sa€lamak ama-
c›yla, frenleme s›ras›nda 181 kW EEV-
standart yanmal› motordan güç top-
layarak, N‹MH batarya paketlerinde
depoluyor. 

Solaris Norveç Yönetici Direktörü
Terje Bjørndalen konuyla ilgili aç›k-
lamas›nda; ‘Allison hibrid sistemini
tercih etme nedenimiz, kan›tlanm›fl
performans› ve güvenilirli€i. Otobüs
pazar›nda dünya çap›nda 5 binin üze-
rinde H 50 EP hibrid sistemi hali ha-

z›rda hizmet veriyor. Dizel güç tara-
f›ndan sa€lanan performans›n ve Al-
lison’›n Norveç distribütörlerinin sun-
du€u hizmet deste€inin mükemmel
oldu€unu biliyoruz” dedi.

ÇEVRESEL VE EKONOMİK
AVANTAJLAR

Hibrid sistem, hem otobüslerin ifl-
letim maliyetleri hem de çevre aç›-
s›ndan büyük avantaj sa€l›yor. Solaris,
Allison Transmission hibrid sistemi
ile araç emisyonlar›nda yüzde 25 daha
az CO2, yüzde 32 daha az hidrit, yüzde
56 daha az karbon monoksit ve gele-
neksel dizel motorlara göre yüzde
78’den daha az partikül emisyonu
oranlar›n›n sa€lanabildi€ini belirtiyor.
Terje Bjørndalen aç›klamas›nda “Trafik
yo€unlu€u ve sürücünün becerisine
ba€l› olarak, yak›t tüketimi yaklafl›k
yüzde 22 ile 24 aras›nda azalt›labilir.
Filonun iflletme maliyeti, dizel moto-
run optimum koflullar alt›nda çal›fl-
mas›, daha az y›pranma ve afl›nma
sa€lanmas›yla da iyilefltirilebilir. Elek-
trikli motorlar, rejenerasyon aflama-
s›nda fren afl›nmas›n›n azalt›lmas› ve
güvenirli€inin artt›r›lmas› için yard›mc›
fren sistemi görevini de yap›yor” dedi. 

19-21 Nisan tarihleri aras›nda ‹stanbul
Fuar Merkezi'nde gerçekleflecek olan
Busworld Fuar›'nda Temsa Global, yolcu
tafl›mac›l›€›n›n her alan›na uygun ürün-
leriyle yerini al›yor. 

“TÜRKİYE OTOBÜS ÜRETİMİNDE
LİDER KONUMUNDA” 
Busworld Fuar›’nda Hal 1 A10 stand›nda
Temsa, Safir V‹P, Safir, Prestij Super
Deluxe ve Avenue modellerini sergile-
yecek. Temsa Pazarlama ve Sat›fl Mü-
dürü Murat An›l, ülkemizin otobüs üre-
timinde geldi€i noktan›n tüm dünyaya
gösterilmesi aç›s›ndan Busworld Fua-
r›’n›n büyük önem tafl›d›€›n› belirterek
sözlerini flu flekilde sürdürdü; “Ülkemiz
art›k otobüs üretiminde en önde gelen

ülkelerden biri. Busworld Fuar› ile ürün-
lerimizde geldi€imiz son noktay› hem
yabanc› hem de iç pazardaki müflterile-
rimize gösterebiliyoruz. Bugün Temsa
olarak 40’dan fazla ülkeye ihracat ger-
çeklefltiriyoruz. 25 y›lda 12 bini aflk›n
otobüs, 11 bini aflk›n midibüs ürettik.”

“FUARDA SAFİR, PRESTİJ VE
AVENUE BİRARADA” 
Türkiye için katma de€er yaratarak tek-
nolojik aç›dan geliflmifl ürünler sunmaya
devam ettiklerini ifade eden Murat An›l,
‹ç pazarda yeni Safir sat›fllar›n›n 600
adedi geçtigini de sözlerine ekledi.

Sergilenecek Safir V‹P ile tafl›mac›l›k-
taki konfor düzeyine yeni standartlar
getirilece€ini belirten An›l, fuarda ser-

gilenecek olan araçlarla ilgili ola-
rak konuflmas›na flu flekilde de-
vam etti; “Safir VIP flehirleraras›
ve turizm firmalar›n›n filosunda
mutlaka yer almas›n› isteyecekleri
bir ürün olacak. Prestij Super
Deluxe k›sa mesafe tafl›mac›lar›n
tutkusu olmaya devam ediyor.
Avenue ise kentiçi ulafl›mda getir-
di€i farkl›l›klar ile hem belediyele-
rin hem de özel halk otobüsçüleri-
nin öncelikli tercihleri aras›nda
yer almaya devam ediyor. 19-21
Nisan tarihleri aras›nda fuar stan-
d›m›za tüm müflterilerimizi konu-
€umuz olmaya ve ürünlerimizi ta-
n›maya davet ediyoruz” fleklinde
sözlerini tamamlad›.

TEMSA, OTOBÜS DÜNYASINI ‘KONFOR’ İLE BULUŞTURUYOR
Temsa, otobüs sektörünün fuar› Busworld Turkey 2012’de 4 ürün sergileyecek. Temsa “konfor” temas›n›n

hakim olduğu stand alan›nda, şehirleraras› ve şehir içi yolculuklarda  konfor yaşatan 
4 otobüs ve midibüsünü ziyaretçilerin beğenisine sunacak.
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∂ İETT, Türkiye Kalite Derneği'nin (KalDer) öncülüğünde yürütülen Ulusal Kalite
Hareketi’ne (UKH) katıldı. Katılım için yapılan törende İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı ile
KalDer Yönetim Kurulu Başkanı A. Hamdi Doğan “İyi Niyet Bildirgesi”ne birlikte imza attı.
İmza törenine İETT yöneticileri, TÖHOB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yüksel, ÖHO
dernek yöneticileri ile sendika ve dernek temsilcileri de katıldı.  İmza Töreninde konuşan
İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı, Kalite sürecinin aynı zamanda bir değişim hareketi
olduğunu söyleyerek, İETT’deki değişim hareketinin 2009 yılında başladığını söyledi.
Baraçlı, İETT’nin geçtiğimiz yıl yaptığı “Entegre Yönetim Sistemi” (EYS) çalışmalarıyla

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak kazandığını ifade etti. KalDer
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Doğan ise yaptığı konuşmada; “KalDer, Türkiye’de
hem kamu hem özel sektör hem de sivil toplum örgütlerinde kalite hareketini yaygınlaştırma
çalışmalarını sürdürmektedir. KalDer’in EFQM adıyla tanımlanan “Mükemmellik Modeli”
dünyada 35 bin şirketin kullandığı bir iş geliştirme modelidir. Dünyada artık inovasyon
yapmazsanız, gelişmeleri takip etmekten ziyade onun önüne geçip oradan pay alamazsanız,
rekabet gücünüz de giderek azalır” dedi.

İETT, 
ULUSAL KALİTE 

HAREKETİ’NE 
KATILDI 

Yaşadıkları sorunları iletmek için AK Parti Edirne İl
Başkanlığına giden A1 Belgeli Yolcu Taşıyan 500 kişi-
lik grup, hem şikâyet iletti hem de partiye üye oldu. 

fiehir içine sokulmad›klar›
gerekçesiyle AK Parti’ye gi-
den A1 Belgeli Yolcu Tafl›-
yan fiirketler Derne€i üyesi

500 kiflilik grup sorunlar›n› ileterek
AK partiye üye oldu.

Tüm Türkiye A1 Yolcu Tafl›ma
fiirketler Derne€i Baflkan› Mustafa
Yasl›’ya AK Parti rozeti takan AK
Parti Edirne ‹l Baflkan› Müjdat
Kahve, sembolik olarak 22 soföre
de rozet takt›.

“A1 BELGELİ TAŞIMACILARI
YOK SAYMAYIN”

AK Parti Edirne ‹l Baflkan› Müj-
dat Kahve'nin karfl›lad›€› esnaflar
ad›na konuflan Tüm Türkiye A1
Belgeli Yolcu Tafl›yan fiirketler
Derne€i Baflkan› Mustafa Yasl›,
otobüs derneklerinin bask›s› kar-

fl›s›nda belgelerinin k›s›tlanmak
istendi€ini ve baz› belediyelerin
kendilerini yok sayd›€›n› söyledi. 

“SORUNLAR İLE 
İLGİLENECEĞİZ”

Yasl›, çözümü AK Parti'de ara-
d›klar› için AK Partili olmaya
karar verdiklerini dile getirdi. 

AK Parti ‹l Baflkan› Kahve de,
dernek üyelerinin AK Parti'ye ka-
t›l›mlar›ndan mutlu olduklar›n›
belirterek, ''Sorunlar›yla ilgilene-
ce€iz. Olay› detaylar› inceleyerek,
bir çözüm yolu üretme noktas›nda
üzerimize düfleni yapaca€›z, ko-
nunun takipçisi olaca€›z. Bir taraf›
memnun edece€iz derken, bir taraf›
ma€dur etmemek gerekir. Otobüs
firmalar›, A1 belgeli esnaf, vatandafl
bu konunun taraf›d›r'' dedi.     

İBB, çevre dostu araçlar için 
yeni teknolojileri test ediyor 

∂ Araçlar›n çevreyi kirletmesini en
aza indirmek için ‹stanbul Büyük-
flehir Belediyesi, bir Türk firmas›
taraf›ndan emisyonun azaltmas› ve
yak›t tasarrufu sa€lanmas› amac›yla
üretilen “EKO 66”y› test etti. Çevre
Koruma Müdürü Ahmet Günay, so-
nuçlar›n olumlu oldu€unu ifade etti.

TESTTE SONUÇLAR OLUMLU
‹ETT’nin Ayaza€a Garaj›’nda

gerçekleflen testte önce körüklü
bir ‹ETT otobüsünün emisyon
(duman yo€unlu€u) ve gürültü öl-
çümleri yap›ld›. Yap›lan ölçüm-
lerin ard›ndan ATM Firmas› ta-
raf›ndan Türkiye’de üretilen
“EKO 66” cihaz› otobüsün yak›t
pompas›na tak›ld›. Emisyon ve
gürültü ölçümleri tekrar yap›ld›.
Sonuçlar›n olumlu oldu€unu söy-
leyen ‹stanbul Büyükflehir Bele-
diyesi Çevre Koruma Müdürü Ah-
met Günay, cihaz›n tak›lmas›n›n
ard›ndan motor içinde biriken
kurumlar›n d›flar› at›ld›€›n›, ku-
rum temizlendikten sonra moto-
run içinde sa€l›kl› bir yanma gel-
di€ini ve aç›€a ç›kan enerjinin
artt›€›n› söyledi.

“YAKIT TASARRUFU DA 
SAĞLIYOR”

Cihaz›n motoru daha etkili çal›fl-
t›rd›€›n› ve yak›t›n tam yanmas›n›
sa€lad›€›n› ifade eden Ahmet Günay,
“Cihaz sayesinde motorda tam yan-
ma meydana geliyor ve egzozdan
çi€ yak›t ç›km›yor. Böylece havay›
kirleten gaz emisyonlar› afla€› çeki-
liyor ve yak›t tasarrufu sa€lan›yor.
Yak›tta da motorun teknolojisine
ve yafl›na göre yüzde 10 ile 20 ara-
s›nda tasarruf sa€l›yor. Motor ya€›n›n
da ömrünü uzat›yor” diye konufltu.

“AMACIMIZ TEMİZ 
HAVA SOLUNUMU”

Büyükflehir Belediyesi Çevre Ko-
ruma Müdürlü€ü olarak ‹stanbul’da
Mecidiyeköy gibi trafi€in yo€un ol-
du€u semtlerde vatandafllar›n daha
temiz bir hava solumas›n› amaçla-
d›klar›n› kaydeden Günay, flöyle ko-
nufltu; “Müdürlü€ümüz her gün or-
talama 10 araçta emisyon ölçümleri
yaparak denetimlerini sürdürüyor.
Bu cihaz› ‹ETT ve özel halk otobüs-
lerine takarak do€a dostu araçlara
öncülük etmek istiyoruz” dedi.

A1 BELGELİ TAŞIMACILAR 
şikayete gittiler, üye oldular!

∂ Genel Müdür Hayri Baraçl›,
‹ETT’nin otobüs ve duraklar›yla mo-
dern bir yap›ya kavuflma yolunda ol-
du€unu belirterek, “Yenileme çal›fl-
malar› öncesinde 14.6 olan filomuzun
yafl ortalamas› 2013 y›l›nda 3.5 yafl
ortalamas›na düflürülecek” dedi. 

İETT’YE 800 YENİ 
OTOBÜS ALINIYOR

‹ETT Genel Müdürü Hayri Baraçl›,
‹ETT toplam 2 bin 609 araçtan oluflan
filosuyla ‹stanbullulara y›l›n 365 günü,
24 saat toplu ulafl›m hizmet verdi€ini
belirterek, 14 tanesi turistik gezi, 30
tanesi de Deniz-Hava entegre otobüsü
olmak üzere toplam 2 bin 470 adet
Özel Halk Otobüsünün de yürütme
ve denetimini yapt›klar›n› söyledi.

‹ETT ve Özel Halk Otobüslerinin
bir günde 5 bin 79 otobüsle 585 hatta
hizmet verdi€ini, y›lda ise 197 milyon
kilometre yol yaparak 9 milyon seferle
963 milyon yolcu tafl›nd›€›n› ifade
eden Hayri Baraçl›, “‹ETT araç filosuyla
beraber 2011 y›lsonu itibariyle 9 garaj,
5 adet park garaj›, 1 adet de motor ye-
nileme ünitesi ile ‹stanbul’a ve ‹stan-
bulluya hizmet vermeye devam et-
mektedir. 2012 y›l› içerisinde de yeni

garaj alanlar›n›n oluflturulmas› ve ga-
rajlar›n modernlefltirilmesiyle ilgili ça-
l›flmalar›m›z sürmektedir” dedi.

2013‘E KADAR OTOBÜSLER
MODERNLEŞECEK

‹stanbul’da 6 bin 249’u aç›k, 4 bin
455'i kapal› olmak üzere toplam 10
bin 804 otobüs dura€› bulundu€unu
ve 2011 y›l› için planlad›€›m›z durak
modernlefltirme faaliyetleri yüzde 100
oran›nda gerçekleflti€ini dile getiren
Baraçl›, flöyle konufltu; “‹ETT olarak,
filomuzdaki araçlar›n yafl›n› sürekli
gençlefltirerek yeni araç al›mlar›m›za
da h›z vermifl bulunmaktay›z. ‹ETT’nin
2609 otobüsten oluflan filosunun yak-
lafl›k yar›s› 2013 y›l› sonuna kadar ye-
nilenecektir. 2013 y›l› sonuna kadar
tüm ‹ETT otobüsleri uluslararas› stan-
dartlara uygun, eriflilebilir ve çevre
dostu hale getirilecektir. 2011 y›l›nda
221 adet körüklü tip, 279 adet de solo
tip olmak üzere toplam 500 adet dizel
yak›tl› otobüs ‹ETT taraf›ndan ihale
edilmifl ve sözleflmeye ba€lanm›flt›r.
Bu otobüslerin tamam› Türk iflçiler
taraf›ndan yerli olarak üretilmekte-
dir.”

Yeni 500 otobüsün 2012 y›l›nda tes-
lim al›naca€›n› kaydeden Baraçl›, “2012
ve 2013 y›llar›nda ise 250 adet solo
tip dizel yak›tl›, 200 adet solo tip
CNG yak›tl›, 250 adet körüklü tip
dizel yak›tl›, 100 adet yüksek yolcu
kapasiteli otobüs olmak üzere toplam
800 yeni otobüsün ‹ETT filosuna ka-
t›lmas› planlanmaktad›r. Yenileme
çal›flmalar› öncesinde 14.6 olan filo-
muzun yafl ortalamas› 2013 y›l›nda
3.5 yafl ortalamas›na düflürülecektir”
diyerek sözlerini tamamlad›.

‹ETT Genel Müdürü
Hayri Baraçl›, 2013 y›l›
itibariyle ‹ETT’n›n daha

modern bir yap›ya kavu-
şacağ›n› ve otobüslerin
yaş ortalamas›n›n 3.5

olacağ›n› belirtti. 

İETT OTOBÜSLERİ yaş 
ortalaması 3.5’e düşüyor

HAYRİ BARAÇLI
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ANTALYA’YA
‘KLİMALI 

DURAK’ 

∂ Antalya Büyükşehir Belediyesi, sıcak yaz
günlerine yönelik olarak güneş enerjisiyle
çalışan klimalı duraklar üretiyor. 
Enerjisini güneşten alan duraklar, Antalya’nın
kavurucu sıcağında vatandaşlara toplu taşıma
için konforlu bir bekleme imkanı sunacak. İlk
etapta 3 adet üretilen klimalı duraklar, önce
denenecek, vatandaşlar memnun kalması ha-

linde seri olarak üretilecek.Klimalı duraklardan
ilkinin önümüzdeki günlerde Yavuz Özcan
Parkı durağına monte edilecek. Büyük önem
verdiği Boğaçayı Atölyeleri’ni her fırsatta ziyaret
eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Akaydın, Boğaçayı Atölyeleri’nin sadece
belediyeye değil, kente de büyük yarar sağla-
dığını belirtti.

Abdullah Karlıdağ - Oya Kaya

AYEROD, ‹stanbul Otobüs A.fi.’nin
Erguvan ad› alt›nda hat kiralama
usulü ile devretti€i otobüslere verilen
isimden yola ç›k›larak oluflturulan

erguvanc›lar derne€i(AYEROD,) otobüsçülerinin
sorunlar›n› çözmeyi hedefliyor.

Toplu tafl›mada herkesin kula€› de€il sesi olmak
için derne€i kurduklar›n› belirten AYEROD A
Grubu Sorumlu Müdürü Mustafa Bölükbafl›,
amaçlar›n›n üyelerin girdi maliyetlerini düflürerek,
verimli ve kaliteli çal›flmalar yaparak Erguvan
Otobüsçüleri bir çat› alt›nda toplamak oldu€unu
ifade etti. 170 üyesi bulunan AYEROD’un kurulma
aflamas›n› ve Otobüs A.fi ile yapt›klar› çal›flmalar›
AYEROD A Grubu Sorumlu Müdürü Mustafa
Bölükbafl› ve B Grubu Sorumlu Müdürü Vedat
Aykut ile de€erlendirdik.

“OTOBÜSLERİMİZİ PARK EDECEK 
BİR YER İSTİYORUZ”

AYEROD’u 20 kurucu üye ile 4 ay önce kur-
duklar›n› dile getiren Bölükbafl›, flu anda üye sa-
y›s›n›n 170 oldu€unu belirterek say›s›n gün geç-
tikçe artaca€›n› sözlerine ekledi. Bölükbafl›, Ayr›ca
450’ye yak›n floför de dernek bünyesinden yer al-
d›€›n› vurgulad›. Erguvanc›lar olarak en önemli
sorunlar›n›n otobüsleri park edecek bir garajlar›n›n
olmad›€›n› söyleyen Bölükbafl›, Otobüs A.fi.’nin
bir an önce araçlar›n›n park problemlerine çözüm
bulmas›n› istedi. Bölükbafl›, “Araçlar›m›z› geceleri
benzinliklere, sokak aralar›na b›rakmak mecbu-
riyetinde kal›yoruz. Bizde bu durumdan muzda-
ripiz. Otobüslerin kap›lar› çok rahat aç›labiliyor.
Gece araçlara her türlü zarar verilebilir. Ancak
toplu olarak bir garaj yap›l›rsa halk otobüsçülerinin
ve erguvanc›lar›n içi rahat olacak. Garajda; y›kama,
temizlik ve ya€lama iflleri de olur, daha kaliteli
ve daha düzenli bir hizmet verilir. Hem ‹stanbul’un
trafik sorununa da bir nebze katk›s› olur. ‹ETT’de
böyle bir uygulama var bizde neden olmas›n.

Otobüs A.fi.’nin sözleflmesinde böyle bir madde
vard›. Otobüs A.fi.’den ilk ve öncelikli iste€imiz
bize bir garaj yeri belirlemesi. ‹kitelli’de böyle
alan tahsisi için Otobüs A.fi ile görüflmelerimiz
sürüyor. ‹nflallah bir sonuca var›r›z”

“TÜM ERGUVANCILAR 
BİR ÇATI ALTINDA OLMALI”

AYEROD olarak her hafta bir toplant› ile güncel
konular›n› görüfltüklerini belirten Bölükbafl›, der-
nek kurmak yar›fl›nda olmad›klar›n›, çözüm
odakl› bir çal›flma ile erguvanc›lar›n sorunlar›na
çözüm arad›klar›n› belirtti. Bölükbafl›, “ Amac›m›z
tüm erguvanc›lar› bir çat› alt›nda toplamak. Oto-
büsçülerle amac›m›z, gayemiz bir. Neden bir çat›
alt›nda toplanmayal›m? Derne€in isminin ne ol-
du€unu önemli de€il. Hem bu flekilde toplu bir
ses olabilirsek Otobüs A.fi ile görüflmelerimizde
sorunlar›m›za daha h›zl› bir çözüm bulabiliriz.”
dedi. Otobüs A.fi’nin yapt›€› hat kiralama ihale-
lerinde ihaleleri kazan›p ifle bafllayan baz› ifllet-
mecilerin zor durumda oldu€unu belirten Bö-
lükbafl›, dernek olarak onlar›nda sorunlar›na
çözüm arad›klar›n› belirtti.

MAZOT FİYATI ZAMLANIYOR 
AMA BİLET FİYATLARI AYNI

Mazot fiyat›na gelen zam sonras›nda bilet fi-
yatlar›na da zam gelebilece€ini belirten Bölükbafl›,
belediye ile görüflmeler içinde olduklar›n› dile
getirdi. Bölükbafl›, "Bilet fiyatlar›na gelen en son
zamdan bu yana mazot fiyatlar› da yüzde yüz
zamland›. Ama biz hala ayn› tarife üzerinden ta-
fl›ma yap›yoruz. Metrobüs 2.10 TL’ye tafl›yor,
bizde ayn› mesafeleri kat ediyoruz ama biz 1,75
ile tafl›yoruz. Ortada bir haks›zl›k var. Alternatif
akaryak›t tüketen araçlar›n kullan›lmas›na yönelik

çal›flma bafllat›lmas› gerekiyor. Durum böyle de-
vam eder ise bu ifl yap›lamaz duruma gelecek”
diyerek flikâyetini dile getirdi.

“DEĞİŞİKLİKLER OTOBÜSÇÜLERİ 
ZORLUYOR”

‹ETT’nin Haziran ay›na kadar otobüslerde uy-
gulamaya konulmas› zorunlu olan de€ifliklikler
den dolay› zaman ve para aç›s›ndan zor durumda
olduklar›n› ifade eden Bölükbafl›, “Engelli rampas›
ve renk de€iflikli€i isteniyor, yapal›m ama zaman
ve ekonomik anlamda iflletmeciler zorlan›yor.
Sonuçta bu da bir külfet. Mesela eski merdivenli
araçlara nas›l rampa yap›lacak. Rampa 1 haftada
bu araçlara monte ediliyor. Bu aradaki ifl kayb›
nas›l tolere edilecek. Boya ve engelli rampas› 20
bin TL’yi buluyor. Bu konuda ‹ETT bize biraz
daha tolerans tan›mal›” ifadesini kulland›.

“AMACIMIZ YOLCUYA 
EN İYİ HİZMETİ VERMEK”

AYEROD olarak floför ve iflletmecilerinde e€i-
tilmesi konusunda çal›flma bafllatt›klar›n› belirten
Bölükbafl›, “Bünyemizde çal›flan floförlerle bire
bir görüflerek ve anket yaparak onlar›n e€itim ve
tecrübelerini test ediyoruz. Amac›m›z ‹stanbul
toplu ulafl›m›na kalite getirmek” fleklinde konufltu. 

Toplu ulafl›mda bir kalite yakalamak amac›yla
arac›n› son teknolojik yeniliklere göre donatt›€›n›
dile getiren Bölükbafl›, “Kendi arac›m› kamera
sistemi ile donatt›m, uydudan arac›m›n nerde
oldu€unu ve kaç km h›zla gitti€ini görebiliyorum.
Bu sistemi derne€imizde olan di€er üyeler ile de
paylaflt›m ve hepsi s›cak bakt›. Bu tarz yenilikler
ile toplu tafl›maya bir kalite ve güven getirmeyi
hedefliyoruz dernek olarak” dedi.

AYEROD: ‘’TOPLU TAŞIMADA HERKESİN
KULAğI DEğİL SESİ OLMAK İSTİYORUZ’’ 

Avrasya Erguvan Otobüsleri Derneği(AYEROD), toplu taş›mada tek ses olarak ergu-
vanc›lar›n sorunlar›n› A,B ve C bölgelerinde çözmek için yola koyulduklar›n› vurgulad›. ‘alkolmetreye üflemeden

ÇALIŞMAYAN OTOBÜS’ 

∂ Yat›r›mlar›n› müflteri odakl›
gerçeklefltiren Metro Turizm,
20’inci y›l›nda Neoplan Tourliner
seyahat otobüslerini tercih etti.
15 Neoplan otobüs MAN Kamyon
ve Otobüs Ticaret A.fi.‘nin ‹kitelli
tesislerinde teslim edildi. Ayr›ca
MAN E€itim Akademisi taraf›ndan
Metro Turizm’in kaptanlar›na Teo-
rik ve pratik olmak üzere 2 ayr›
aflamadan oluflan e€itim verildi.

MAN E€itim Akademisi E€it-
meni Galip ‹zgi taraf›ndan Esenler
Otogar› Konferans Salonu’nda ve-
rilen e€itimler 2 gün sürdü. E€i-
timlerde 60 Turizm kaptan›na,
ekonomik sürüfl e€itimi, ürün bil-
gisi ve uygulamal› (test sürüfllü)
e€itim, konular›nda bilgi verildi.
E€itimlerde, Metro Turizm Genel
Müdür Yard›mc›s› Erkan Tayfle,
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret
A.fi. Otobüs Sat›fl Bölge Yöneticisi
Said Kardak ve Araç Teslim So-
rumlusu Salih Cabas da haz›r bu-
lundular.

MAN EĞİTİMLER DE ÖN
PLANDA

MAN E€itim Akademisi tara-
f›ndan verilen e€itimlerin, sat›fl
sonras› hizmetler kapsam›nda ger-

çekleflti€ini belirten MAN Kamyon
ve Otobüs Ticaret A.fi. Otobüs Sa-
t›fl Bölge Yöneticisi Said Kardak,
“Metro Turizm’in 20. Kurulufl Y›l-
dönümünde 15 adet Neoplan To-
urliner sat›fl› gerçeklefltirdik. Fi-
losunu ileri teknoloji ile güncel
tutarak bu araçlar› tercih eden
Metro Turizm, kaptanlar›n› da
teknolojiye uygun olarak e€itmeye
büyük önem veriyor. Biz de MAN
olarak, kaptanlar›n son teknoloji
ürünü yeni araçlar›m›z›n teknik
özelliklerini ve çal›flma sistemlerini
tan›mas› aç›s›ndan bu e€itimi ger-
çeklefltirdik” dedi.

Özellikle ekonomik sürüfl e€iti-
minin tüm araçlar için gerekli ol-
du€unu ifade eden Kardak, “Kap-
tanlar, filodaki di€er marka araçlar›
kulland›klar› zaman da verdi€imiz
e€itimin faydas›n› görecekler. Bu
e€itimler firmalar›n yak›t mali-
yetlerini düflürecek. Kaptanlar›-
m›z›n eski sürüfl al›flkanl›klar›,
yeni teknoloji otobüslerimize uy-
gun olarak verilen e€itimlerle gün-

celleniyor. Gerçeklefltirdi€imiz bu
e€itimle, Metro Turizm kaptanlar›
2012 y›l›n›n ilk e€itimini alm›fl
oldular. Metro Turizm’le iflbirli€i
yapmaktan memnunuz” fleklinde
konufltu.

METRO TURİZM KAPTANLARI-
NIN EĞİTİMLERİNİ ÖNEMSİYOR

Metro Turizm’de, e€itimin ku-
rumsal prensiplerden biri oldu-
€unu vurgulayan Metro Turizm
Genel Müdür Yard›mc›s› Erkan
Tayfle, “Metro Turizm’de e€i-
timler, kurumsal yap›m›za uygun
bir biçimde periyodik olarak ya-
p›l›yor. Personelimiz de hizmetin
gere€i olan bütün donan›mlara
sahip bulunuyorlar. Ekonomik
sürüfl e€itimleri de bu çevrede
kaptanlar›m›za veriliyor. Firma-
m›z e€itim konusunda da liderlik
yap›yor. MAN E€itim Akademi-
si’ne teflekkür ediyorum” diyerek
verilen e€itimlerden duydu€u
memnuniyeti dile getirdi.

MAN’dan Metro Turizm’e 15 Neoplan, 
KAPTANLARINA DA ÖZEL EĞİTİM 

Metro Turizm, gerçekleştirdiği yat›r›mla 15 adet MAN Neo-
plan Tourliner seyahat otobüsünü filosuna katt›. Ayr›ca MAN

Eğitim Akademisi taraf›ndan Metro Turizm’in kaptanlar›na“eko-
nomik araç kullan›m› ve uygulamal› sürüş eğitimi” verildi.

Türkiye'nin önde gelen otobüs ve midibüs üreticisi
Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.fi., Adana'daki
fabrikas›nda 422 adet alkolmetreli otobüs üretti.

Temsa, sürücülerin alkollü halde direksiyon ba-
fl›na geçmesini önlemek amac›yla alkolmetreli
özel otobüsler üretildi€ini duyurdu. Direksiyon
bafl›na geçen sürücü alkolmetreyi üfleyip, alkol
oran› limitlerin üzerinde ç›karsa motoru çal›flmayan
otobüste, istenirse monte edilen güvenlik kame-
ras›yla suistimaller de önlenebiliyor.

16 modelde y›lda bin otobüs ve 2 bin midibüs
üretip, Avrupa, Amerika ve Afrika k›talar›ndaki
46 ülkeye ihraç eden Temsa Global Sanayi ve Ti-
caret A.fi.'nin CEO'su Tamer Ünlü, Ar-Ge çal›fl-
malar›nda alkollü sürücülerden kaynaklanan ka-
zalar› ön plana al›p, alkolmetreli otobüs ürettiklerini
söyledi. Tamer Ünlü, "Bu otobüsü çal›flt›rmak is-
teyen floför, önce alkolmetreye üflemek zorunda.
Sürücü limitlerin üzerinde alkollü ç›karsa araç
çal›flm›yor" dedi. 

“TRAFİK KAZALARINI 
BÜYÜK ORANDA AZALTACAK”

Ünlü, çal›flmas› alkolmetrenin ölçece€i de€ere
ba€l› olacak otobüsün, alkollü araç kullan›m›ndan
kaynaklanan trafik kazalar›n› azaltaca€›n›, dola-
y›s›yla can kayb›, yaralanma ve maddi hasar gibi
istenmeyen olaylar›n önüne geçece€ini belirterek,
''Bu arac› çal›flt›rmak isteyen floför, önce araca
tak›l› alkolmetreye üflemek zorunda. Sürücü al-
kollü ise araç çal›flm›yor. Bu otobüse Avrupa ül-
kelerinden çok say›da talep var'' diyerek sözlerini
tamamlad›. Üretilen 422 arac›n Fransa'ya ihraç
edilece€i ifade edildi. 
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∂ Goodyear, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 1 Kasım 2012 itibariyle yü-
rürlüğe girecek olan lastik etiketleme uygulaması ile tüketicilerin
bilinçlenmesi ve güvenliklerinin artırılması için önemli uygulamaların
hayata geçirileceğini açıkladı. AB ülkelerinde 1 Haziran 2012’den itibaren,
isteyen üreticiler etiket değerlerini tüketiciler ile paylaşabilecek.1 Kasım
2012 tarihinden itibaren de bütün lastik üreticileri için zorunlu hale
gelecek yeni düzenleme ile kilit performans kriterleri, tüketicileri bilin-
çlendirmek amacıyla standart bir etiketle lastikler üzerinde sunulacak.

Benzer yasal düzenlemenin AB uyum yasaları çerçevesinde Türkiye’de
de yakın bir gelecekte uygulanması öngörülüyor. AB üyesi ülkelerde
zorunlu hale gelecek yeni lastik etiketleme uygulaması, tüm tüketici ve
hafif ticari araç lastikleri için tüketicilerin görebileceği yerlerdeki lastiklerin
sırtı üzerinde lastik etiketleri taşıması veya etiketlerin bu gibi lastiklere
yakın yerlerde sergilenmesi mecburiyetini getiriyor. Ağır vasıta lastiklerinde
ise etiketin lastik üzerinde bulunma zorunluluğu bulunmayacak ancak
tüketiciye etiket değerleri bildirilmek zorunda olacak. 

GOODYEAR’DAN 
LASTİK ETİKETLEME

UYGULAMASINA 
DESTEK 

Aracınızda ZF bulunsun.
Çünkü modern ürün ve sistemlerimiz
sizin menafaatinize çalışır.

www.zf.com

Bir belediye veya seyahat otobüsündeki yolcular konu güvenlik ve konfor olunca en fazlasını isterler. ZF’nin
şanzıman, direksiyon ve aks sistemleri ise bu beklentilerin karşılanmasına katkıda bulunur. Hem seri ve güvenli
biniş ve iniş hem de rahat ve süratli bir yolculuğu mümkün kılar. Ürünlerin en üst düzeydeki kalitesi ve birbi-
riyle son derece uyumlu oluşu, dinamik bir ivmelenme ve büyük sürüş rahatlığı sağlar. Araç ve çevre korunur,
kullanım süresince oluşan masraflar azalır.

Güç Aktarma ve Şasi Teknolojisi

Akaryak›t fiyatlar›n›n yüksek
olufluyla birlikte araç sa-
hipleri “Daha ekonomik
akaryak›t nas›l kullan›r›m”

sorusuna cevap arar oldu. Konuyla ilgili
olarak konufltu€umuz BP Gaz A.fi. Ge-
nel Müdürü Kamuran Yazgano€lu, dizel
yak›t, LPG ve CNG’nin Türkiye’deki
son durumuyla ilgili sorular›m›z› ce-
vaplad›.

∂ LPG teknolojisinin ticari araçlar-
daki uygulamas› hakk›nda hakk›nda
ne düflünüyorsunuz?

Bugün Avrupa’da dizel yak›tl› araç-
larda LPG kullan›m› bafllad›. Teknoloji
henüz bizlerin ekonomik olarak kul-
lanabilece€i kadar fizibil de€il. Biraz
daha teknolojinin geliflmesi ve dizel
araçlar›n çevrimiyle ilgili maliyetlerin
düflmesi gerekiyor. Ama ben eminim

ki önümüzdeki 10 sene içerisinde hem
Türkiye’de hem de Avrupa’da dizel
motorlarda LPG kullan›m›n› da göre-
ce€iz. 

∂ LPG’nin motor teknolojisi ile di-
€er yak›tlar›n motor teknolojisini na-
s›l k›yaslars›n›z?

Asl›nda LPG’nin motor teknolojisi
di€er motor teknolojilerinden çok farkl›
de€il. LPG’nin yak›t tüketimi, benzinli
araçlar›n yak›t tüketimiyle alakal›. Son
yollarda dizel teknolojisi aç›kça söyle-
mek gerekirse kendimde bir tüketici
olarak ifade etmem gerekiyor ki, dizel
teknolojisi benzinli motorlara nazaran
daha h›zl› geliflti. Ama yak›n zamanda
benzinli motorlarda da teknolojideki
di€er geliflmelerle beraber bence bu
noktada da aradaki fark kapanacakt›r.

∂ CNG, Solar, Biodizel gibi enerji

kaynaklar› üretiliyor, Sizce LPG’nin
sektördeki ömrü nedir?

Türkiye’nin enerji kaynaklar›n› çe-
flitlendirmesi gerekiyor. LPG, Türki-
ye’nin enerjisini çeflitlendirmek ad›na
çok önemli bir enerji kayna€› her fleyden
önemlisi depolanabilir ve likid. Do-
€algazda en temel s›k›nt›lardan bir ta-
nesi, flu anda Türkiye’nin do€algaz›
stoklayam›yor olmas›. LPG’de ise böyle
bir durum söz konusu de€il. Dolay›s›yla
hem çevreci hem de enerji çeflitlili€i
aç›s›ndan Türkiye’nin her dönem
LPG’ye ihtiyac› olacak. 

∂ Kayseri, Ankara gibi illerde
CNG’li araçlara yönelik çal›flmalar
var ve baz› bölgelerde istasyonlar ku-
ruluyor. BP Gaz CNG ile ilgili bir ya-
t›r›m karar› ald› m›?

CNG belirli flehirlere odaklanm›fl

durumda Kayseri güzel bir örnek. BP
olarak biz enerjinin her alan›nda faaliyet
gösteriyoruz. fiu anda CNG ile ilgili
yasal mevzuatlar tam olarak oturmufl
de€il. CNG ile ilgili tasar›m›n birazc›k
daha netleflmesini, yasal mevzuatlar›n
biraz daha geliflimini bekliyoruz. Bele-
diyelerin yak›tlar› da a€›rl›kl› olarak
kendi garajlar›ndaki merkezlerden top-
tan olarak almay› tercih ediyorlar. O
anlamda BP olarak flu andaki istasyon-
lar›m›zda BP yat›r›m› yapmay› gerek-
tirecek kadar pazar›n doygunlu€a ulafl-
mad›€›n› düflünüyoruz.

BP Gaz A.Ş. Genel Müdürü Kamuran Yazganoğlu “Hem çevreci
hem de enerji çeşitliliği aç›s›ndan Türkiye’nin her dönem LPG’ye

ihtiyac› olacak” diyerek LPG'nin önemini vurgulad›.

‘TÜRKİYE’DE LPG PAZARI
BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK’

BOSNA HERSEK’te düzenlenen y›l›n en
iyi arac› yar›flmas›nda; Isuzu Novo ekono-
mik verimlili€i, çevre dostu olmas›, kul-
lan›m ve konfor üstünlü€ünün yan› s›ra
güvenilir olma özellikleriyle “Best Bus of
the Year” (2012 Y›l›n›n En ‹yi Otobüsü)
ödülünün sahibi oldu.

Auto Medya Grubu’nun bu y›l 13.’sünü
düzenledi€i organizasyonda ödüller, UNITI
Business Center’da yap›lan törenle sahip-
lerine verildi.

“ISUZU’NUN ÜSTÜNLÜĞÜ 
KANITLANMIŞ OLDU”

Ödülü büyük bir gurur ve mutlulukla al-
d›€›n› ifade eden Anadolu Isuzu Distribütörü
Sejari d.o.o’nun Genel Müdürü Hasan Sa-
rajlija “Ülkemizde Isuzu’nun üstünlü€ü ve
performans› kan›tlanm›fl oldu.” dedi.

Üstün özellikleriyle bu ünvana lay›k gö-
rülen Isuzu Novo otobüsler “En” lakab›n›

hak etti€ini bir kez daha ispatlad›. Gebze
– fiekerp›nar’da üretilip ihraç edilen Isuzu
Otobüsler Avrupa’n›n en çok tercih etti€i
Türk Markas›.

Son 7 y›ld›r Türkiye’de Küçük Otobüs
‹hracat Liderli€ini sürdüren Anadolu Isuzu,
kuruluflundan bu güne 50’den fazla ülkeye
toplam 11 bin Küçük Otobüs ihraç etti.
Sadece Türkiye Pazar› için de€il ayn› za-
manda Avrupa Pazar› için de tasarlanan
Isuzu Otobüsler 26 ülkeyi kapsayan 16
Distributör A€› ve 100’ü aflk›n Yurtd›fl›
Servis Noktas› ile dünya standartlar›nda
hizmet vermeye devam ediyor.

‹hracat lideri Anadolu Isu-
zu’nun Novo Serisi Otobüs-
leri, Bosna Hersek’te Y›l›n

Otobüsü seçildi.

Yılın Otobüsü seçildi 
“Isuzu Novo”

Oya KAYA
Proje çerçevesinde 23 Aveneu arac›nda

test edilen sistemin Yaz›l›m ve Telematik
cihaz› Vektör firmas› taraf›ndan gerçek-
lefltirilirken, data iletiflimindeki GSM ser-
visi de di€er ifl orta€› Turkcell taraf›ndan
sa€lan›yor.

Temsa Aveneu araçlar›na entegre edilen
araç takip sisteminin lansman› Temsa’n›n
Altunizade Kampüsü’nde Temsa Global
Ceo’su Tamer Ünlü, Mali ‹fller Genel
Müdür Yard›mc›s› ‹smail Gürleyk, Yurtiçi
Otobüs Pazarlama ve Sat›fl Müdürü Murat
An›l, Pazarlama Yöneticisi Feridun Tan›r,
Kurumsal ‹letiflim ve Pazarlama Yöneticisi
Ebru Ersan, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ö€retim Görevlisi Kemal Karayomruk,
Turkcell Kurumsal Çözümler Yöneticisi
Ekrem Özcan, Çözüm Sat›fl Bölüm Yö-
neticisi Volkan Kadem, Vektör Sat›fl ve
Pazarlama Direktörü Halim Tansu€ ve
Temsa Bayii Coflkunlar Otomotiv Genel
Müdürü Kani Coflkun'un kat›l›m›yla ger-
çeklefltirildi.

Sistemin nas›l çal›flt›€› Temsa Global
Pazarlama Yöneticisi Feridun Tan›r tara-
f›ndan kat›l›mc›lara tan›t›ld›. Özellikle
yak›t tüketimi, motor devri, frenleme,
h›zlanma ve arac›n ne kadar süreyle rö-
lantide kald›€›n› d›flar›dan bir bilgisayar
ile takip edilebilece€ini söyleyen Tan›r
“Sistem içerisinde, araçlar›n frenleme ve
ivmelenmenin yak›t tüketimine olan et-
kisini görülebilir. Sistem, birçok arac›
ayn› anda görmeye de müsait yani farkl›
yerlerdeki araçlar› ayn› anda görebiliyoruz
ve Ortalama 23 km saat h›zla giderken
yap›lan ani yavafllamayla, belirlenen bir
ivmede(h›z) aniden fren yap›ld›€›nda bu
durum sürüfl ihlali olarak raporlanabiliyor”
fleklinde anlatt›.

EN İYİ SÜRÜCÜ ÖDÜLE HAK KAZANIYOR
Sistemin araç sahibine arac›n› takip

etme kolayl›€› sa€lad›€›n› ve arac› en iyi
kullanan floförlerin ödüllendirilece€ini
söyleyen Tan›r “Yaz›l›m sistemi içinde
bir alt›gen tablosu oluflturuluyor. Burada
sürücünün alm›fl oldu€u puanlar var. Al-
t›genin her bir köfle noktas›n› ne kadar
dolduruyorsak bu doluluk oran› do€ru bir
sürüflü ifade edecek. Bunlar sürücü per-

formans›n› 100 puan üzerinden de€erlen-
dirilecek. Bu performans k›yaslamas› s›-
ralamas›nda yüksek puan alan sürücülere
ödüller verilecek. Düflük puan alan sürü-
cüler içinse e€itim programlar› haz›rlan›p,
e€itimleri sa€lanacak. Ayn› zamanda araç
kaza yapt›€› anda mesaj gönder yada ar›-
zaland›€›nda servise haber ver gibi mo-
düllerde sisteme eklenebiliyor ”dedi.

“DAHA BAŞKA NE TÜR 
YENİLİKLER YAPABİLİRİZ”

Projenin ana temelinde araçlar›na duy-
duklar› güvenin yatt›€›n› söyleyen Yurtiçi
Otobüs Pazarlama ve Sat›fl Müdürü Murat
An›l, Ar-Ge’de çal›flan mühendislerin de
bu güvende büyük rol oynad›€›n› dile ge-
tirdi. An›l “Araç sahibi olarak bilgisayardan
araçlar›n›z› kontrol edip, sermayenize ba-
k›yorsunuz. ‹yi floför olup da arac› iyi
kullanmayan kaptan› da teknik olarak
e€itime teflvik ediyorsunuz. Bizde Temsa
olarak kendimize bakt›€›m›zda daha baflka
neler yapabiliriz diyece€iz” ifadesiyle
böyle bir projede ilk olman›n mutlulu€unu
yaflad›klar›n› belirtti.

“ALTIN PEDAL” PROJESİYLE ÖDÜL-
LER DAĞITILACAK

2 ay öncesinden proje çerçevesinde test
edilen 23 Aveneu araçlar›n kaptanlar›
gösterdikleri performans do€rultusunda
Afyon Kocatepe Üniversitesi Ö€retim Gö-
revlisi Kemal Karayomruk ve Turkcell
Kurumsal Çözümler Çözüm Sat›fl Bölüm
Yöneticisi Volkan Kadem taraf›ndan data
sistemi içerisindeki raporlar incelenerek
elemeler yap›lacak. Elemeler sonunda en
iyi performans› gösteren kaptanlar, ald›k-
lar› puan derecesinde “Alt›n Pedal” adl›
Temsa’n›n yeni projesiyle ödüllendirile-
cekler.

BiRiLERi ERGUVAN RENKLi 
AVENEU’LARI GÖZETLEYECEK

Erguvan renkli Aveneu’lar ar-
t›k ak›ll› data sistemiyle kontrol

ediliyor. Arac›n her hareketi
ak›ll› data sistemine kaydedile-
rek kontak aç›l›m›ndan itiba-

ren takip alt›na al›nacak.
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SEKTÖRDEN∂ Tüm Tüketicileri Koruma Derneği tarafından Aralık 2011 tarihinde
'Tüm Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz' logosunun kullanım hakkını kazanan
EAS, 2012 tarihinde ise “2012 Altın Marka” ödülünü aldı. Yapılan
araştırmalar sonucunda, birçok firma incelendi ve akü sektöründe EAS
markası, bu ödülü almaya hak kazandı. Ödül kategorisi kapsamında, tüke-
ticilerin önerileri ve şikâyetleri karşısında firmanın tutumu ve müşteriye
yaklaşımı değerlendirildi. Bunun sonucunda, müşteri memnuniyetini
sürekli geliştirerek fark yaratan inci Akü San. ve Tic. A.ş firmasının ürettiği

başarılı markalarından EAS “Yılın Altın Markası” olarak 'Tüm Tüketicilere
Tavsiye Ediyoruz' logosunu kullanım hakkına sahip oldu. Arena Park
AVM’de organize edilen törende ödül alan inci Akü Yönetim Kurulu Üyesi
ve CEO’su Göksel Paker “inci Akü San. ve Tic. A.ş’nin ürettiği en önemli
markalarından biri olan EAS‘ ın “Tüm Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz”
logosunu kullanım hakkını kazanması ve “Yılın Altın Markası” ödülünü
alması bizleri gururlandırdı. Tüketiciler tarafından güvenilir bir marka
olarak bilinen EAS, bu ödülle başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu. 

TASIMACILAR
“YILIN ALTIN

MARKASI” 
EAS AKÜ OLDU 

Ahmet 
TÜRKOĞLU

“Karayollar›”n›n 
Ve “Emniyet” in 

‹natl› Ay›plar›? (1)

Otobüsün sahibi Cizre Belediyesini de
sorguluyoruz. Bitmek üzere olan k›fl sezo-
nunda epeyce Trafik Facias› yafland›.

Buna, “ALLAH’DANDIR”  m› diyelim?
T›pk›, Beyo€lu Belediye Baflkan› AHMET
M‹SBAH DEM‹RCAN gibi? (Birkaç y›l önce,
Trafik Haftas› sürecinde, kurumunca yay›m-
lat›lan bir kitapç›k da yazar(!)›n böyle bir yo-
rum(!)unun yer almas›n› onaylam›flt› da…)

Meteorolojik flartlara diyece€imiz yoktur,
amma Trafik Facialar›n› ve Sonuçlar›n› Al-
lah’a ba€lamak=Allah’a iftira ve O’nu in-
kârd›r.

“Madem Ki Allahtan da; Neden –Kaza
Sonras›, Emniyet Karayollar›n› Tuzlama
Yapmaya Ça€›r›yor Ve Neden Karayollar›
Gelip Tuzluyor?“

“Madem Ki Allah Böyle Takdir Buyur-
mufl(!), B›rak Öyle Kals›n. “O” Ne Zaman
Takdir Buyurursa, O Zaman Eritir Vs.”

Haber özeti
“Karda otobüs devrildi; 1 ölü 14 yaral› 01

Nisan 2012  
Cizre Belediyesi'ne ait otobüs (73 DK 084

) Erzurum-Çat yolu, Yayla Geçidi mevkiinde
afl›r› buzdan, kayarak devrildi.   

Otobüste 20 ilkö€retim çocu€u vard›.         
Devrilen arac›n alt›nda kalan Melek Taflk›n

isimli çocuk hayat›n› kaybetti. 
Devrilen otobüs yolun büyük bir k›sm›n›

kapatmas›na ra€men, araç trafi€i durdurul-
mad›. 

Karayollar› ekipleri ise kazadan sonra
yolda tuzlama çal›flmas›na bafllad›. 

“Bölge güvenlik çemberine al›nmadan”,
kurtarma çal›flmalar› yap›ld›. 

Jandarma kazadan yaklafl›k 1 saat sonra
olay yerine geldi. (…)

Say›n Bakanlara Duyurulur! (‹çiflleri ve
Ulaflt›rma)

Karayollar› ve Trafik Güvenli€i ile ilgili bi-
rimleriniz iyi çal›flm›yorlar, çal›flmad›klar›
için; kar/buz kaynakl› olay ve sonuç say›la-
r›nda çok kötü bir art›fl yafland›, yaflan›yor.

Afla€›da okuyaca€›n›z haberde, bunlar›n
–ac›- kan›tlar›n› dehfletle okuyacaks›n›z.
Önce haberden ald›€›m›z önemli cümleleri
ve uyand›rd›€› kanaati sunal›m:

Önce Ulaflt›rma: 
“Karayollar›, kaza sonras›nda tuzlama ça-

l›flmas›na geldi, bafllad›.”                                                      
-Demek ki, yolda buzlanma vard› ve bu-

nunla mücadele, bu kurumun göreviydi.
“Otobüs afl›r› buzdan kayarak devrildi. “

-Demek ki, yolda buzlanma vard› ve kay-
d›r›yordu.

“20 kifliden 1'i öldü, 14’ ü yaraland›.”
-Demek ki, sonuç kötü olabiliyordu.

(Devam›: ‹çiflleri Bakanl›€› ve Cizre Belediyesi
için sorgulamalar›m›z ve uyar›lar›m›z)
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OTOKAR’DAN BİR İLK!
Elektirikli otobüs Doruk Electra
O tokar Türkiye’nin ilk

elektrikli otobüsü
Doruk Electra’nın
lansmanının yapıl-

dığı törende; 2005 yılından bu
yana alternatif yakıtlı otobüsler
konusunda çalışmalar yürüten
Otokar’ın elektrikli otobüsü Do-
ruk Electra’nın; daha temiz bir
çevre, daha sessiz bir trafik,
daha düşük işletme maliyetleri
ve daha yüksek verimlilik sağ-
layacağı belirtildi.

Koç Topluluğu şirketlerinden
Otokar, ürün geliştirme çalış-
malarına bir yenisini daha ek-
ledi. Otobüste geniş ürün yel-
pazesine sahip Otokar, Türki-
ye’nin ilk elektrikli otobüsünü
üretti. Doruk Electra isimli ta-
mamen elektrikle çalışan oto-
büsün lansmanı Otokar Genel
Müdürü Serdar Görgüç’ün ka-
tılımıyla Santralistanbul Tami-
rane’de gerçekleştirildi. 

“AR-GE’NİN BAŞARISI”
Basın toplantısında konuşma

yapan Otokar Genel Müdürü
Serdar Görgüç üç yıldır bu proje
üzerinde çalıştıklarını belirterek
“2005 yılından bu yana alternatif
yakıtlı otobüsler konusunda ça-
lışma yürütüyoruz. 2007 yılında

Türkiye’nin ilk hibrit otobüsü
Doruk Hibra’yı geliştirdik. 2009
yılında Türkiye’nin ilk doğalgazlı
orta boy otobüsü Doruk DG’yi
ürettik. 2011 yılında ise doğal-
gazı 12 metrelik Kent DG’de
kullandık. Bugün ise Türkiye’de
bir ilki daha gerçekleştirerek
Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsü
Doruk Electra’yı tanıtmanın bü-
yük sevinci ve gururunu yaşı-
yoruz” dedi.

“ALTERNATİF YAKITLARIN 
ÖNEMİ ARTACAK”

Gelecek 15 yıl için otomotiv
endüstrisindeki en önemli iki
eğilim çevre sorunları ve şehir-
leşme olacağı vurgusunu yapan
Görgüç, “BM verilerine göre
2050 yılına kadar dünya nüfu-
sunun yüzde 70’i şehirleşmiş
bölgelerde yaşıyor olacak ve
şehiriçi ulaşımda alternatif çö-
züm arayışları, toplu taşıma ih-
tiyacı artacak. Sadece İstan-
bul’da karayolu ile yapılan toplu
taşımanın yüzde 32,7’sinin oto-

büsler ile sağlandığını göz önüne
alırsak, alternatif yakıtların öne-
mini vurgulamış oluruz. Bütün
bu verilere baktığımızda Otokar
olarak ne kadar doğru bir iş
yaptığımızı bir kez daha görü-
yoruz” ifadelerini kullandı.

6-8 SAATE ŞARJ OLUYOR 
280 KM GİDİYOR

Elektrikli otobüsü Türkiye’nin
en çok satılan ve modüler bir
yapısı olması nedeniyle işlevsel
bir tasarıma sahip olan Doruk
serisi otobüsler üzerinde ge-
liştirildiğini söyleyen Görgüç,
Doruk Electra ve teknolojisi ile
ilgili detaylı bilgiler verdi: “Egzos
emisyonları sıfır, gürültü ve tit-
reşim seviyeleri oldukça düşük
olan Doruk Electra, Otokar ola-
rak Ar-Ge konusunda ne kadar
ilerlediğimizin de bir göstergesi...
Doruk Electra, 6-8 saat arasında
tam şarj olsa da, onboard şarj
ünitesi sayesinde duraklarda
bekleme yaparken de kısa süreli
şarj edilme imkanına sahip. Oto-

büs, ideal şartlarda tam şarj ile
280 km mesafe kat edebiliyor.
Yoğun şehiriçi trafikte ve yolcu
sayısının çok olduğu saatlerde
ise, akü ömrünü koruyan yüzde
80 kapasite baz alınarak 170
kilometre menzil sunuyor. An-
cak aracın menzilini gün içeri-
sinde yapılan akıllı şarjlar ile
yüzde 30-40 oranında artırmak
mümkün. Araç üstü (on-board)
şarj ünitesi sayesinde ilave bir
elektrik şarj altyapısına ihtiyaç
duymayan Doruk Electra, sanayi
tipi 3 faz elektriğin olduğu her
yerde şarj edilebiliyor.”

“SERİ ÜRETİME HAZIRIZ”
Uluslararası güvenlik sertifi-

kasyonu olan ECE R100-01 yö-
netmeliğine uygun olarak üre-
tildiğini belirten Görgüç, “Doruk
Electra’da kullanılan aküler ise
aşırı şarj, çarpışma, yanma ve
kısa devre gibi durumlarda çev-
resine zarar vermeyen yüksek
güvenlikli Lityum Demir Mag-
nezyum Fosfat teknolojisine sa-
hip. Daha temiz bir çevre, daha
sessiz bir trafik, daha düşük iş-
letme maliyetleri ve daha yüksek
verimlilik sağlayacak Doruk
Electra’nın seri üretimine hazırız”
diyerek sözlerini tamamladı.

Otokar, Türkiye’de bir ilki daha
gerçeklefltirerek ilk elektrikli oto-
büs olan Doruk Electra’y› üretti. 

B
risa, Continental, Goodyear,
Michelin ve Pirelli olmak üzere
5 lastik sanayicinin bir araya
gelerek kurdu€u 11 Nisan

2007’de LASDER; bugün aralar›nda Bay-
tur, ‹ncitafl ve Anlafl’›n da yer ald›€› 8
üyesiyle faaliyetlerini sürdürüyor. 

“ÖTL’LER ÜLKE GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ”
LASDER Yönetim Kurulu Baflkan›

Hakan Bayman, 5 y›ll›k de€erlendirme
kapsam›nda yapt›€› aç›klamada "5 y›lda
toplay›p ekonomiye kazand›rd›€›m›z
yaklafl›k 200 bin ton ÖTL do€al kay-
naklar›n daha verimli kullan›lmas›, ya-
t›r›m ve istihdam yarat›lmas› anlam›nda
Derne€imizin baflar›s›n› göstermektedir.
Ortaya ç›kan bu tablo; ÖTL’lerin ülke-
mizin gelece€indeki önemini ortaya
koyuyor" dedi.

5 YILDA 200 BİN TON ÖTL TOPLANDI
Bahad›r Ünsal; LASDER’in 5 y›lda top-

layarak geri kazan›ma gönderdi€i toplam
ÖTL miktar› ile ilgili flu bilgileri verdi:
‘’2012 Nisan ay› sonu itibariyle toplanan
ÖTL miktar› yaklafl›k 200 bin ton olacak.
Bu 200 bin ton ÖTL’nin tamam›, meka-

nik k›rma metodu ile geri kazand›r›lsayd›
elde edilen granül, toz ve çelik at›€›ndan
yaklafl›k olarak 100 milyon TL; piroliz
metodu ile geri kazand›r›lsayd› elde edi-
len pirolitik, ya€, gaz, is karas› ve çelik
at›€›ndan yaklafl›k olarak 270 milyon
TL ekonomik de€er elde edilirdi.’’

‘’2012’DE AB ÜLKELERİNİ GEÇECEĞİZ’’
2012 hedefinin 111 bin 300 ton ÖTL

toplay›p geri kazand›rmak oldu€unu
hat›rlatan Bahad›r Ünsal; ‘’Bu rakam
2011 y›l›na göre yüzde 26 büyüme de-
mektir. 2012 y›l›nda toplanacak ÖTL’le-
rin yüzde 75’i malzeme geri kazan›m›na,
geriye kalan bölümü ise enerji geri dö-
nüflüm amac›yla çimento fabrikalar›na
alternatif yak›t olarak gönderilecektir.
Gerçeklefltirilen bu sonuçlar, geliflmifl
ülkelerde elde edilen sonuçlara göre
daha parlakt›r’’ dedi. Ünsal; her f›rsatta
yapt›€› ça€r›y› yineledi: "Lastik kullanan
ve yeni lastik sat›n alan tüm vatandafl-
lar›m›z›n kullan›lm›fl lastiklerini sat›n
alma noktalar›na b›rakarak daha ay-
d›nl›k ve yeflil bir Türkiye hayalimizi
gerçeklefltirmemize yard›mc› olmalar›n›
bekliyoruz" dedi.

LASDER 5 y›lda 200 bin 
ton eski lasti€i dönüfltürdü
Ömrünü tamamlamış lastikleri (ÖTL) mevzuata uygun bir şekilde toplayarak çev-
reye ve ekonomiye geri kazandıran Lastik Sanayicileri Derneği 5. yılını kutluyor. 

Türkiye’de atık lastiğin değerinin son 5 yılda fark
edildiğini vurgulayan LASDER Genel Sekreteri

Bahadır Ünsal ise, ‘’LASDER’in güven veren
toplama ve teslimat faaliyetleri sayesinde daha
önce ülkemizde değeri yeteri kadar bilinmeyen 

ÖTL’nin, ekonomik değeri yüksek bir ürün oldu-
ğu anlaşılmıştır’’ diye konuştu. Ünsal; bir başka
sevindirici gelişmeyi ise ‘yine bu güven veren ça-
lışmaların neticesinde lisanslı geri dönüşüm tesi-
si sayısının 4’ten 20’ye çıkması’ olarak duyurdu.

ÖTL’DE LiSANSLI GERi GÖNÜşÜM
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