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“Karayolları”nın ve 
“Emniyet”in inatlı ayıpları? (2) 8

GÖKSEL 
OVACIK

Toplu taşımanın kalbi
İstanbul’da attı 

7. UITP OTOBÜS
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DEKLARASYONU

YAYINLANDI
2. SAYFADA   

TEZELLER’İN 
OTOBÜS

SEKTÖRÜNDEKİ
HEDEFLERİNDE
CNG’DE VAR

7. 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

TOFED, 2011 YILININ EN
İYİLERİNİ ÖDÜLLENDİRDİ

Oya KAYA

∂ Otobüsçülü€ün art›k eskisi gibi güzel kazand›ran
bir meslek olmad›€›n› söyleyen Ad›yaman Gül Aras
ve Adana Lider Turizm Firma Yetkilisi Erdal Çetin
bugün gelinen noktada geçmiflte kazan›lm›fl kar›n
büyük etkisi oldu€unu belirtti. 

Baz› kiflilerin bireysel otobüsçüleri kand›rarak firma
kurduklar›n› belirten Ad›yaman Gül Aras Firma Yetkilisi
Erdal Çetin “Ben firma sahibiyim ve bu sektörde var›m”
diyen herkesin kurumsal bir firma niteli€i tafl›mad›€›n›
ifade etti. Özmal yat›r›m› olmayan kiflilerin bireysel
otobüsçüleri toplayarak onlar›n araçlar›n› kendi arac›
gibi gösterip, tafl›ma fiyatlar›n› düflürerek haks›z rekabete
neden olduklar›n› özellikle vurgulad›. 

“BİZ ANLAŞAMADIKTAN SONRA BU İŞ OLMAZ”
Ayn› zamanda TOFED üyesi olan Erdal Çetin böyle bir

durumun ikili bir anlaflma yoluyla çözülmesi gerekti€ini
ve TOFED’in bu flekilde yaflanan haks›z rekabete müdahale
edemeyece€ini belirtti. Çetin “ Sözde firmalar› tafl›ma fi-
yatlar› düflük. Bu tür firmalar haks›z rekabet ortam› ya-
rat›rken bizde maliyetleri, her fleyi afla€›ya çekip kalitemizi
düflünüp bu tür insanlarla normalde yar›flmaya bafll›yoruz.
TOFED’in buna gücü yetmiyor. Ben, sen anlaflmad›ktan
sonra bir baflkas› bizleri anlaflt›ramaz” fleklinde konufltu.

Taban-Tavan fiyat uygulamas›n›n sadece firmalar
anlaflt›€› zaman geçerli oldu€unu söyleyen Çetin, iki
otobüs firmas› fiyatta anlafl›rsa uygulaman›n geçerli
oldu€unu belirtti. Çetin “Mesela benim bölgem
Adana. Adana firmas›yla ben oturup anlafl›rsam is-
tikrarl› bir flekilde para kazan›yoruz. Ama üçüncü
bir firma olursa ki, bu adam›n paras› yok, gücü yok,
iflas etmifl. Bireyselcisinin otobüslerinin devrini kendi
ad›na al›yor. D belgesini tamamlay›p benim karfl›ma
dikilip bende var›m diyor. “Kimin paras›yla vars›n
kardeflim. fioförün paras›yla vars›n. Sen bir kere firma
sahibi olamazs›n” diyerek veryans›n etti.

“10 NUMARA YAĞ MECBUR KILINIYOR”
Akaryak›t sorununa da de€inen Çetin, fiyatlar›n

son derece yüksek oluflundan flikâyet etti. Uçaklarla
yaflad›klar› haks›z rekabetin Otobüsçü esnaf›n› 10
numara ya€ kullanmak zorunda b›rakt›€›n› ifade eden
Çetin, neredeyse otobüsçülerin yüzde 80’inin 10 nu-
mara ya€ kulland›€›n› ifadesine ekledi. Çetin sözlerini
flu flekilde sürdürdü: “10 numara da art›k devlete
kalm›fl bir fley. Sat›fl›n› engelleyecek. Bizdeki en büyük
s›k›nt› uçak. ÖTV’siz akaryak›t kullan›yorlar. Uçak
firmalar› bizi büyük sekteye u€rat›yor. TOFED’in bu
konuda baya€› çabas› var. Ulaflt›rma otobüsçüye diyor
ki, bizim mesafemizde 50 TL’nin alt›na inemezsin,
70 TL’nin üstüne ç›kamazs›n. Uçak firmalar›nda bir
gün bak›yorsunuz 250 TL. Bir gün bak›yorsunuz 49
TL. Peki, bu rekabet kurulu bize varsa uçak firmalar›na
yok mu? Sonuçta maliyetleri düflük. Eskiden otobüs-
çülükten para kazan›l›yordu. Biz bugün belli bir
noktaya gelmiflsek bu eskiden gelen bir kazan›m.
fiimdi bir otobüs firmas› kurmak ç›lg›nl›k.”

“SEKTÖR KALİFİYE ŞOFÖR SIKINTISI YAŞIYOR”
Sektörde kalifiye floför bulma s›k›nt›s› çektiklerini de

belirten Çetin, Turizm cenneti Türkiye’nin belli bafll›
bölgelerinden gelen Turizm firma yetkililerinin kendi
elemanlar›na göz dikti€ini söyleyerek bir an önce buna
bir çözüm getirilmesi gerekti€ini dile getirdi. Çetin, “fio-
förlerimiz gidince yeni personel üretmeye çal›fl›yoruz. Ya
da baflka bir firmadan al›p getirmeye çal›fl›yoruz” dedi.

ÇETİN: Otobüs
işletmeciliği eski
tadını vermiyor

Otobüsçülere yeni yolcu kitlesi:ARIARIARIARIARIARI
U laflt›rma Denizcilik ve

Haberleflme Bakanl›€›
Karayolu Düzenleme

Genel Müdürlü€ü’ne baflvuran
Türkiye Ar› Yetifltiricileri Bir-
li€i ana ar›lar›n 100 cm3 ha-
cimli kaplarda Nisan-Eylül ay-
lar› aras›nda tafl›nabilece€ine
yönelik izin al›nd›€›na dair ba-
kanl›k bir rapor yay›nlad›. Ra-
por insanlar aras›nda flaflk›nl›€a
ve “otobüste ar›n›n ne ifli var?”
söylemini dile getirmelerine
sebep oldu.

İNSAN TAŞIYOR, YÜK TAŞIYOR,
ŞİMDİDE ARI TAŞINACAK

Bafll›ca görevi insan tafl›mak
olan otobüslerin yay›nlanan bu
rapor ile ar› da tafl›yabilece€i
gözler önüne serilmifl oldu. ‹n-
sandan baflka her fley tafl›yan
otobüslerin art›k ana ar›lar› da
tafl›yabilece€i flaflk›nl›kla karfl›-
land›. Ar›lar›n serbest kalma-
mas› için nas›l bir tedbir al›nd›-
€› da muallâkta kald›. Ar›lar›n

serbest kalmas› durumunda oto-
büs içindeki yolcular ve otobü-
sü kullanan floföre de zarar vere-
bilece€i, yay›nlanan rapor ile il-
gili olarak ak›llarda soru iflareti
oluflmas›na neden oldu. Bunun
yay›nda ar›larla birlikte seyahat
edecek yolcular›n nas›l tepkiler
verecekleri flimdiden merak ko-
nusu.

OTOBÜS İŞLETMECİLERİ 
ZOR DURUMDA KALACAK 

Bakanl›€›n ald›€› bu karar ile
zor durumda kalacak olan oto-
büs iflletmelerinin bu durum ile
karfl› karfl›ya kald›klar›nda yol-
culara nas›l bir cevap verecekle-
ri de muallâkta kalan di€er ko-
nular aras›nda.

2009 y›l›nda Burdur’un Gölhi-
sar ilçesinde yolda seyir halin-
deyken otobüs floförüne ar› sok-
mas› sonucu 25 yaralanmas› bu
raporun uygulanmas› ile nas›l
sonuçlar›n ortaya ç›kabilece€ini
gösterir nitelikte.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Busworld Turkey 2012
Fuarı kapsamında düzenlediği Gala Gecesi’nde “Karayolu Yolcu
Taşımacılığı Başarı Ödülleri 2011” ile sektörü bir araya getirdi.

Yeşilköy’de bulunan WOW Hotel İstan-
bul’da gerçekleştirilen gala yemeğinde sektö-
rün tüm unsurları bir araya geldi. Lobide Oto-
büs tarihi müzesi kapsamında toplanan fo-
toğraflardan oluşan sergi katılımcıların ilgisini
çekerken, yemek öncesi verilen kokteylde
konuklara kemanla müzik ziyafeti de sunuldu.

TÜM SEKTÖR GALA GECESİ'NDEYDİ
İstanbul Vali Yardımcısı Kazım Tekin,

Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Talat Aydın, Daire Başkanı Yaşar Asiler, İs-
tanbul Bölge Müdürü Hamza Demirdelen ile
birlikte, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İstanbul İl Sanayi Müdürü Mehmet Hilmi
Sezer, değişik sektörlerden işadamları,

TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye’nin
dört bir yanından gelen firmaların sahipleri
ve yöneticileri, üye derneklerin başkan ve
yönetim kurulu üyeleri, üretici ve yan sana-
yicilerle tedarikçiler ve basın mensuplarının
katılımıyla salon tamamen doldu. İbrahim
Tatlıses ile Bülent Serttaş’ın yanı sıra futbol
dünyasından Park Shop tesislerinin ortak-
larından Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur
Havutçu da TOFED’in yemeğine katılanlar
arasındaydı.

YILIN EN İYİLERİ BELİRLENDİ
Fuarın ilk günü akşamında TOFED tarafın-

dan verilen gala yemeğinde “Yılın en başarı-
lıları” da belirlendi. Başbakan Recep Tayyip

Erdoğan TOFED tarafından “Yılın en başarılı
devlet adamı” seçilirken, “Sektörün başarı-
sında katkısı olan bakanlıklar” kategorisinde
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan-
lığı ve Bakan Binali Yıldırım, Bilim; Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı ve Bakan Nihat Ergün bu
ödüle layık görüldüler. Yılın sanatçısı ödülü-
nü İbrahim Tatlıses alırken, “Yılın en iyi oto-
büs üreticisi” ödülüne Mercedes Benz Türk,
“Yılın en iyi küçük otobüs üreticisi ödülüne
ise Anadolu Isuzu ile Otokar sahip oldular.
Temsa Global ise “Güvenlik ve Müşteri
Memnuniyeti özel ödülü”nün sahibi oldu.
Geçtiğimiz yıl Yunanistan nüfusunun iki katı
kadar yolcu taşıyan Metro Turizm ise “Yılın
en iyi otobüs işletmecisi” seçildi. 

Ulaşt›rma Denizcilik ve Haberleşme Bakanl›ğ› Ka-
rayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yeni ald›-
ğ› karara göre ana ar›lar otobüslerde taş›nabile-

cek. Yay›nlanan rapor şaşk›nl›kla karş›land›.
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∂ Goodyear, Bonus üyesi satış noktası olan
bayilerinden 31 Mayıs’a kadar lastik satın
alan Garanti Bankası Bonus, Flexi, Money
Visa ve ticari kart sahiplerine peşin fiyatına
12 taksit uyguluyor. Goodyear, 31 Mayıs’a
kadar Garanti Bankası ile birlikte gerçekleştirdiği
kampanya Bonus, Flexi, Money Visa ve ticari
kart ile ticari ya da tüketici lastiği alışverişi

yapan müşterilerine peşin fiyatına 12 ay tak-
sitlendirme avantajı sunuyor. Deniz Bonus,
Şeker Bonus, TEB Bonus, ING Bonus, Eurobank
Tekfen Bonus, TFKB Happy Banka Kartları’nın
da dahil olduğu kampanyada, Flexi kartlar
için “EVET GOODYEAR” yazıp boşluk bırakarak,
harcama yapılan kartın son 6 hanesiyle beraber
3340’a SMS gönderilmesi yeterli olacak.

Goodyear
Lastiklerine,

Bonus Card ile
12 Taksitle

“Eski araçlar derhal
piyasadan çekilmeli”

Marmara Belediyeler Birli€i Çevre Yönetim Merkezi
Direktörü Aynur Acar, “Karbon sal›n›m› aç›s›ndan

hurda ve eski araçlar derhal piyasadan çekilmeli” dedi.

Dünyan›n toplu tafl›ma-
c›l›k alan›ndaki en bü-
yük organizasyonu olan
Uluslararas› Toplu Ta-

fl›mac›lar Birli€i’nin iki y›lda bir
dünyan›n farkl› flehirlerinde düzen-
ledi€i UITP Uluslararas› Otobüs
Konferans›’n›n 7’incisi bu y›l ‹ETT
ve TÖHOB’un ev sahipli€inde ‹s-
tanbul Dolmabahçe Ceylan Inter-
continental Otel’de gerçeklefltirildi.
‹stanbul’da yap›lan konferansa 60
farkl› ülkeden delegeler kat›ld›.

Kent içi ve bölgesel otobüs tafl›-
mac›l›€› alan›nda en etkili ve genifl
kat›l›ml› konferans olma özelli€ini
tafl›yan etkinlikte, dünyan›n önde
gelen kentlerinden gelen 50’den
fazla konuflmac›, kent içi ulafl›m
sorunlar›n›n çözüm yollar›n› ve
otobüs tafl›mac›l›€›n›n gelece€ini
konufltu.

“TARİHİN BAŞKENTİ
İSTANBUL”

Konferans›n son gününde konufl-
ma yapan Avrupa Birli€i Bakan›
ve Baflmüzakereci Egemen Ba€›fl,
‹stanbul'un sevginin ve hoflgörünün
güzergah› olarak tarihe geçti€ini

söyledi. Konferansa kat›lanlar› ‹s-
tanbul'un tarihi ve turistik güzel-
liklerini görmeleri konusunda tav-
siyelerde bulunan Ba€›fl, ‹stanbul’un
700 y›ld›r camileri ve kiliseleri yan
yana misafir eden bir hoflgörü kenti
oldu€unu ifade etti. 

Konferans süresince kent ulafl›m
probleminin çözümü, otobüs sek-
töründeki son teknolojiler ve ye-
nilikler, Metrobüs sistemleri, oto-
büs al›m ve iflletme kontratlar›,
sürdürülebilirlik ve çevre, alternatif
yak›tlar ve hibrid araçlar, otobüs
alt yap›s› ve kentsel yaflam, finans-
man, kurumsallaflma, yasal düzen-
lemeler ve sektörü yak›ndan ilgi-
lendiren birçok konu, alanlar›nda
uzmanlaflm›fl isimler taraf›ndan
masaya yat›r›ld›.

İSTANBUL DEKLARASYONU, 
KONFERANSA DAMGA VURDU

Konferans›n kapan›fl oturumunda
ise Avrupa Birli€i Bakan› ve Bafl-
müzakereci Egemen Ba€›fl eflli€inde,
‹ETT Genel Müdürü Dr. Hayri Ba-
raçl›, TÖHOB Baflkan› ‹smail Yük-
sel, UITP Genel Sekreteri Alain
Flausch ve UITP Otobüs Komitesi

Baflkan› Thierry Wagenknecht ta-
raf›ndan "Otobüsler için Uluslar-
aras› ‹stanbul Deklarasyonu" im-
zaland›.

Otobüs tafl›mac›l›€› ile ilgili dünya
kentlerinin ana strateji doküman-
lar›ndan olan deklarasyon, dünya-
n›n metropol kentlerinde otobüs
tafl›mac›l›€›n›n gelecekte nas›l fle-
killenmesi gerekti€i ile ilgili önemli
tavsiyeler içeriyor.

7. UITP OTOBÜS KONFERANSI 7. UITP OTOBÜS KONFERANSI 7. UITP OTOBÜS KONFERANSI 7. UITP OTOBÜS KONFERANSI 7. UITP OTOBÜS KONFERANSI 7. UITP OTOBÜS KONFERANSI 
İSTANBUL DEKLARASYONU YAYINLANDIİSTANBUL DEKLARASYONU YAYINLANDIİSTANBUL DEKLARASYONU YAYINLANDIİSTANBUL DEKLARASYONU YAYINLANDIİSTANBUL DEKLARASYONU YAYINLANDIİSTANBUL DEKLARASYONU YAYINLANDI
Dünyan›n toplu tafl›mac›l›k alan›ndaki en bü-
yük organizasyonu olan UITP taraf›ndan ‹s-

tanbul'da düzenlenen 7'inci UITP Uluslararas›
Otobüs Konferans›, ‹stanbul Otobüs Dekla-

rasyonu’nun imzalanmas›yla sona erdi.

∂ BP istasyonlar›n› ziyaret eden müflterilerinin
çocuklar›na Gaziantep Büyükflehir Belediyesi’nin
katk›lar› ile Onat Kutlar Sahnesi’nde özel bir
gösterim yapt›. ‹ki gün boyunca sahnelenen oyun
arac›l›€› ile yaklafl›k 1,500 çocuk yol güvenli€i
e€itimi ald›.

Her y›l oldu€u gibi, turnelerle tüm Türkiye’yi
dolaflan ve ücretsiz olarak sergilenen oyun, ana-
okulu ve ilkö€retim okulu ö€rencilerine trafik
ve yaya kurallar› bilincini afl›lamay› amaçl›yor.
Oyun, ayn› zamanda ö€rencilerin aile bireylerini
de yol güvenli€i konusunda bilinçlendirmeye
hizmet ediyor. 

Ülkemizde yaklafl›k 1,5 milyon çocu€a trafik
e€itimi verilmesini sa€layan BP Yol Güvenli€i
Çocuk Tiyatrosu’nu Gaziantep’li minikler ile
buluflturan BP Akaryak›t Ülke Direktörü Richard
Harding flunlar› söyledi: “Bu 100 y›l›n 14 y›l›nda
çocuklar için trafik e€itimleri düzenliyor olmam›z
konuyu ne kadar önemsedi€imizin de göstergesi.
‹statistiklere göre Türkiye’de 14 yafl alt›ndaki
çocuklar›n trafik kazalar› sonucu hayatlar›n› kay-
betme riski, Avrupa ülkelerine göre üç ila dört
kat daha yüksek. Trafik kazalar›nda yaflam›n›
yitiren her 100 kifliden 26’s› çocuk. Bu oranlar›
gördü€ümüzde bizim için yol güvenli€i konular›
daha da önem kazan›yor. BP olarak faaliyette bu-
lundu€umuz her yerde Sa€l›k, Emniyet, Çevre
ve Güvenlik (SEÇ-G) il-
kelerimizi her zaman ön
planda tutuyoruz. Yol
Güvenli€i bilinci ve bu
alandaki uygulamalar›-
m›z da SEÇ-G uygula-
malar›m›z›n de€iflmez
bir parças›. A€aç yaflken
e€ilir mant›€›ndan ha-
reketle “BP Yol Güven-
li€i Çocuk Tiyatrosu”
arac›l›€› ile çocuklar›
erken yafllarda yol gü-
venli€i konusunda bi-
linçlendiriyoruz.”

∂ Marmara Belediyeler Birli€i’nin
çevre e€itimleri kapsam›nda düzen-
ledi€i “Ulafl›m ve Çevre: Sürdürüle-
bilir Kentlere Do€ru” bafll›kl› semi-
nerde, trafikte çevre bilinci ve küresel
boyutta çevre sorunlar›, konunun
uzmanlar› taraf›ndan tart›fl›ld›.

“DOLMUŞ VE OTOBÜSLER 
CİDDİ DENETİMDEN GEÇMELİ”

Program›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan
Marmara Belediyeler Birli€i Çevre
Yönetimi Merkezi Direktörü Aynur
Acar, “Hurda araçlar ve eski araçlar›
piyasadan bir an evvel çekerek gaz
emisyonunu azaltmal›y›z. ‹ETT’nin
bu konuda son günlerde att›€› ad›mlar
umut verici. K›sa mesafelerde mut-
laka bisiklet kullan›m›n› teflvik et-
meliyiz ve bu konuda Bakanl›€›n
sundu€u teflvikten tüm belediyelerin
istifade etmesini sa€lamal›y›z. Bisik-
let, obezite art›fl›n›n h›zland›€› bir
zamanda hem spor olmas› aç›s›ndan,
hem de Karbon sal›n›m› aç›s›ndan
çok önemli bir spor arac›. Dolmufl
ve otobüsler de ciddi denetimden
geçmeli ve özellikle dolmufllar kent
merkezinden d›flar› al›nmal›. Dol-
mufllar hem karbon sal›n›m›, hem
afl›r› gürültü kirlili€i, hem de trafik
lambalar› ve yaya geçitlerinde toplum
güvenli€ini riske atmaktad›rlar. Top-
lum, karbon sal›n›m›n›n ne oldu€unu
bilmiyor. Bu konuda yal›n bir biçimde
toplumu bilinçlendirici çal›flmalar
yap›lmal›. Herkesin bildi€i üzere Bir-
lik Baflkan›m›z ve Bursa Büyükflehir
Belediye Baflkan› Recep Altepe, Bur-

sa’da Karbon sal›n›m›n› azaltma ça-
l›flmalar› çerçevesinde Türkiye’de bir
ilke imza atarak yerli tramvay üretimi
yapm›fl ve rayl› toplu tafl›ma sistemini
geniflletmeyi teflvik etmifltir” dedi.

“ULAŞIM SEKTÖRÜ SİNYAL 
VERİYOR”

Carbon Clear Türkiye Direktörü
Kumru Adanal› ise, “‹klim de€iflikli€i,
sürdürülebilir kalk›nma gibi konular
çok fazla gündeme gelmeye bafllad›.
Biz çevrecilerin korkusu iklim de€i-
flikli€i ile mücadele. Özellikle gelifl-
mifl ülkelerden bafllayarak çok çeflitli
çal›flmalar var. Çok fazla paydafl var.
Geçen sene çal›flmalar›m›z›n sonu-
cunda toplant›lar düzenleyerek görüfl
al›flveriflini, acaba Türkiye için önemli
konular nelerdir? Nereden bafllan-
mal›? Onlar›n çal›flmas›n› yapt›k.
Orada ulaflt›rma sektörünün, iklim
de€iflikli€i konusunda sinyal veren
bir sektör oldu€unu gördük” dedi. 

“DENİZ ULAŞIMINDAN 
İSTİFADE EDİLMELİ”

Etkinli€in son konuflmac›s› ‹TÜ
Ö€retim Üyesi Prof. Dr. Cem Sorufl-
tay ise, “‹stanbul’da y›ll›k %10 araç
say›s›nda art›fl var ve yolcu say›s› da
göçle birlikte her y›l %15 art›yor.
Gaz emisyon art›fl› ise %97,6 oldu-
€undan trafik ak›fl› ve kamu tafl›ma-
c›l›€› çok önemli. ‹stanbul gibi bir
metropolde, deniz tafl›mac›l›€›ndan
azami ölçüde istifade etmek gereki-
yor” dedi.

BP'den Gaziantepli 
Çocuklara Trafik Eğitimi

BP ve bölgedeki akaryak›t bayileri
arac›l›€›yla Gaziantepli çocuklar için
sahnelenen BP Yol Güvenli€i Çocuk
Tiyatrosu’nun "Konuflan Trafik" adl›
oyunu, temel trafik kurallar›n› flark›-
lar eflli€inde e€lendirerek ö€retildi. 

∂ Antalya Su ve At›ksu ‹daresi (ASAT) Genel
Müdürlü€ü Toplant› Salonu’nda düzenlenen
seminerde Büyükflehir Belediyesi’nin ifltirakçi
firmalar›ndan Ulafl›m A.fi., hizmet içi e€itim
faaliyetleri kapsam›nda k›rm›z› otobüs floförleri
ve tramvay vatmanlar›na “Müflteri ‹letiflimi
ve Stres Yönetimi” konusunda e€itim semineri
gerçeklefltirildi.

SEMİNER 2 GRUP ŞEKLİNDE 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

K›rm›z› otobüs floförleri ve vatmanlara yö-
nelik verilen e€itim semineri, sabah ve ö€leden
sonra olmak üzere 2 grup halinde gerçeklefl-
tirildi. Ulafl›m A.fi. ‹flletim Müdürü Burçak
Ayd›n, vatandafllara daha iyi hizmet verebil-
mek için personellerine verilen e€itim faali-
yetlerine önem verdiklerini söyledi.

Antalya Dan›flmanl›k E€itim Merkezi E€itim
Koordinatörü Özden Özdemir Altay taraf›ndan
gerçeklefltirilen e€itimde floförlere ve vat-
manlara iletiflim teknikleri, günlük hayat›n
stresinden kurtulmak ve motivasyon konu-
lar›nda bilgi verildi.

“GÜLERYÜZ HER ZAMAN ÖNEMLİ”
“Çok zor bir ifl yap›yorsunuz” diyerek söze

bafllayan Altay, ilk defa karfl›lafl›lan kiflilerle
iletiflimin çok kolay olmad›€›n› ifade etti.
Altay, “‹lk defa karfl›laflt›€›n›z insanlara
hizmet veriyorsunuz. ‹letiflimde baflar›l› olmak
için karfl›n›zdaki kiflinin duygular›n› tahmin
etmeye çal›fl›n. Karfl›n›zdaki insanlarla kiflisel
probleminiz yok. Siz ayn› zamanda bir da-
n›flmans›n›z, karfl›n›zdaki kiflilerle uyum için-
de olun. Güleryüz her zaman önemlidir. Ka-
zançl› olan siz olursunuz” dedi.

Ulaş›m A.Ş. şoförlerine
E⁄‹T‹M SEM‹NER‹
Antalya Büyükflehir Belediyesi’nin

ifltirakçi firmalar›ndan Ulafl›m A.fi.,
resmi plakal› k›rm›z› otobüs floför-

leri ve ANTRAY’›n vatmanlar›na
yönelik e€itim semineri düzenledi.

Şırnak Belediyesi Şehirlerarası Otobüs
Terminalinin Mayıs 2012'de hizmete
girmesi planlanıyor. Şehirlerarası otobüs
terminalinin Mayıs ayında hizmete gi-
rilmesi için çalışmaların son sürat devam
ettiğini söyleyen Şırnak Belediye Başkanı
Faik Sultan yapılacak olan otogar’ın
Şırnak için çok önemli olduğunu sözlerine
ekledi. Sultan, “Şehirlerarası Otobüs
Terminali 2012’nin başlarında faaliyete
geçirmeyi planlamıştık. Fakat bir takım

eksiklikler olduğundan bunu gerçek-
leştiremedik. Otogar, Şırnak’ta şu an
olması gereken en önemli ihtiyaçlar
arasında yer alıyor. Burada faaliyete
geçmesiyle birlikte birçok insan için iş
fırsatı yaratacak ve kentimize ekonomi
bakımından bir canlılık getirecek. Ek-
siklikleri en kısa zamanda tamamlayarak
otogarımızı halkımızın hizmetine suna-
cağız” diyerek otogar çalışmalar bitme
aşamasında olduğunu ifade etti.

Şırnak Otogarı Mayıs ayında hizmete girecek
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Ahmet TÜRKOĞLU

“Karayollar›” n›n Ve “Emniyet”in
‹natl› Ay›plar›? (2)

Geçen haftaki bölümde,
Erzurum-Çat aras›nda
20 ilkö€retim çocu-
€uyla, karda kay›p-

devrilen Cizre Belediyesinin oto-
büsü, sebep-sonuç iliflkilerini ir-
deleyip, kusur/kusurlar kimler-
dedir sorusuna yan›t aramaya
bafllam›flt›k.

Karayollar›(Ulaflt›rma BK.l›€›)n›
sorgulam›fl, uyarm›fl idik.

Sonra ‹çiflleri
“Jandarma kazadan yaklafl›k 1

saat sonra olay yerine geldi.”
(Jandarma da ‹çifllerine ba€l›d›r.)

Gecikme sebebi nedir?
Önlenemez miydi?
Bu sürede zincirlemeler=daha

katmerli kötü sonuçlar oluflamaz
m›yd›?

“Olay yerini güvenlik tedbir-
leriyle donatmadan, kurtarma
çal›flmalar› yap›lmas› dikkat çek-
ti.”

Bu s›rada zincirlemeler=daha
katmerli kötü sonuçlar oluflamaz
m›yd›?

Jandarma bu konuda e€itimsiz
miydi?

Böyleyse, neden e€itilmiyor-
lar?

“Jandarma ça€r›s› üzerine Ka-
rayollar› ekipleri olay yerine gel-
di.”

Böyleyse;  -tuzlama/kar/buz
mücadelesi- için, jandarma onlar›
neden daha önce uyarmam›fl idi?

Cizre Belediyesinin suçunu sor-
gulayal›m

“Kaza yerinde hiçbir güvenlik
önleminin al›nmamas› ise dikkat
çekti.”    

Sorular:
Otobüste reflektör, ›fl›ldak vb

donan›mlar yok muydu?
Yoksa tafl›ta bunlar neden ko-

nulmam›flt›?
Konulmuflsa, floför bunlar› ne-

den orada kullanmam›flt›?
fioför “gerçek e€itim” den yok-

sun muydu?
E€itimsiz floförü, belediye nas›l

ve neden çal›flt›rmaktayd›?
Böyle bir tafl›ta/floföre, 20 tane

çocuk ö€renci, nas›l teslim edil-
miflti?

Otobüste tek floför mü vard›?
Böyleyse, neden tek floförle yola

ç›kar›lm›flt›?
Yorgunluk/uykusuzluk sarhofl-

lu€uyla; alg›lama-de€erlendirme-
karar süreçlerinde gecikmeler ola-
bilece€i; bunun riski de geçerek,
tehlikenin gerçekleflmesinde etkisi
var m›yd›?

“Devrilen arac›n alt›nda kalan
Melek Taflk›n isimli çocuk haya-
t›n› kaybetti.”

Devrilen otobüs alt›nda kalan
Melek Taflk›n isimli çocuk “ GÜ-
VENL‹K KEMER‹” takm›yordu,
bu sebeple otobüs d›fl›na f›rlad›!”
demek yanl›fl m›, yalan m› olur?

OTOBÜSÜN LÂST‹KLER‹ NA-
SILDI?   

Kar tipi mi?
Asfalt=yaz tipi profilli mi?
Ya da “kabak” m›yd›? –Lâstikleri

uygunsuz idiyse, yola neden ç›-
kar›lm›fl idi?

HEPS‹NE, HERKESE SORULAR:
SONUÇTAN MEMNUN MU-

SUNUZ?
BU OLAY ÖNLEMEZ M‹YD‹? 
DAHA NE D‹YEY‹M?!!!
Haber özeti
“Karda otobüs devrildi; 1 ölü 14

yaral› 01.04. 2012  
Cizre Belediyesi'ne ait otobüs

(73 DK 084 ) Erzurum-Çat yolu,
Yayla Geçidi mevkiinde afl›r› buz-
dan, kayarak devrildi.   

Otobüste 20 ilkö€retim çocu€u
vard›.         

Devrilen arac›n alt›nda kalan
Melek Taflk›n isimli çocuk haya-
t›n› kaybetti. 

Devrilen otobüs yolun büyük
bir k›sm›n› kapatmas›na ra€men,
araç trafi€i durdurulmad›. 

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

Bölge güvenlik çemberine al›n-
madan kurtarma çal›flmalar› ya-
p›ld›. 

Jandarma kazadan yaklafl›k 1
saat sonra olay yerine geldi. (…)
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∂ FSM Demirbafl Otomotiv Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa Demirbafl Baltaliman› Angel
Blue Restaurant’ta düzenledi€i gala yeme-
€inde tüm müflterileriyle bir araya geldi.
Halk otobüsçüleri için tan›flma ve kaynaflma
ad›na düzenlenen gecede FSM Otomotiv Yö-
netim Kurulu Baflkan› Mustafa Demirbafl
yeme€e kat›lan konuklar›yla tek tek ilgi-

lendi.FSM Otomotiv Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa Demirbafl’›n düzenledi€i, yaklafl›k
150 kiflilik Türkiye’nin farkl› bölgelerinden
gelen halk otobüsü esnaf›n›n ve Dernek bafl-
kanlar›n›n yan› s›ra BMC’nin üst düzey yö-
neticilerinin de haz›r bulundu€u yemekte,
BMC Sanayi ve Tic. A. fi.’den Genel Müdür
Bafl Yard›mc›s› Turgut Cank›l›ç, Sat›fl ve

Pazarlama Bölümü Yurtiçi Sat›fllar Müdür
Yard›mc›s› Engin Ermifl, Sat›fl ve Pazarlama
Bölüm Yöneticisi Togan Yaz›c›o€lu, ‹stanbul
Bölge Müdürü Erdal Ero€lu, Yurtiçi ‹nflaat
Sektörü Sat›fllar› Müdürü Ercan Saydan da
kat›lanlar aras›ndayd›. Sektörün önde gelen
firmalar›, kurum ve kurulufllar›n› kaynafl-
t›rma toplant›s›nda bir araya getirdi. 

FSM Demirbafl
Otomotiv
Müflterileriyle 
biraraya geldi

Temsa, dünyan›n en prestijli otobüs 
endüstrisi fuar› olan Busworld Turkey’de 
4 arac›n› sergiledi. Temsa 2+1 koltuklu

Safir VIP arac›yla büyük ilgi gördü.

Temsa, dünyan›n en prestijli
otobüs endüstrisi fuar› Bus-
world Turkey’nin segmentle-
rinde öncü olan 4 modeli ile

gücünü ortaya koydu. Temsa, 2+1 kol-
tuklu Safir VIP, Prestij ve Avenue mo-
dellerini fuarda sergilerken, Temsa Glo-
bal Genel Müdür Yard›mc›s› ‹smail Ke-
mal Gürleyik, yolcu tafl›mac›l›€›nda her
geçen gün konfor talebinin ve beklenti-
lerinin artt›€›na dikkat çekti.
Temsa,  otobüs sektörünün en önemli
fuar› Busworld Türkiye’de 4 ürün sergi-
ledi. Temsa, konfor Temas›n›n hakim
oldu€u stand alan›nda, flehirleraras› ve
flehir içi yolculuklarda üst düzey konfor
yaflatan 4 otobüs ve midibüs ziyaretçi-
lerin be€enisine sundu.

“SAFİR VIP İLE TAŞIMACILIĞA
KALİTE GELECEK”
Temsa, Busworld Turkey 2012 otobüs

fuar›nda Safir VIP, Prestij  ve Avenue
modellerini sergiledi. Fuar›n aç›l›fl› ön-

cesinde düzenlenen bas›n gününde bilgi
veren Temsa Global Genel Müdürü Yar-
d›mc›s› ‹smail Gürleyik uçak konforunda
otobüsler ürettiklerini söyledi. Safir mo-
delinin bugüne kadar 600 adetlik bir
sat›fl baflar›s› yakalad›€›n› ifade eden
Gürleyik, Adana Fabrikas›’n›n bantla-
r›nda bugüne kadar 22 binin üzerinde
otobüs ve midibüs üretildi€ini kaydetti. 
Güreylik sözlerine flöyle devam etti:
“Günümüzde yolcu tafl›mac›l›€›nda her
geçen gün konfor talebi ve beklentiler
art›yor. Araç içinde sunulan konfor dü-
zeyi yolcu memnuniyetini oluflturan en
önemli noktalar aras›nda yer al›yor.
Temsa, sektörün taleplerine, ihtiyaçla-
r›na en uygun araçlar› üretmek için ça-
l›fl›yor. Türkiye’nin ilk otobüs firmas›,
86 y›ll›k tecrübesiyle otobüs filolar›nda
yer almaktan büyük mutluluk duyuyo-
ruz. Safir VIP, üstün donan›m› ve eko-
nomik yak›t tüketimi ile segmentindeki
araçlardan ayr›l›yor ve firmalara rekabet
üstünlü€ü sa€l›yor. Ayn› zamanda yak›t

tüketiminde de oldukça çevreci bir araç.
Safir VIP gibi yolcu konforu odakl› araç-
lar›n flehirleraras› yolcu tafl›mac›l›€›nda
yer almas›n› ve yayg›nlaflmas›n› temenni
ediyoruz. Safir VIP genifl koltuk aral›klar›
ve ferah iç alan›n›n yan› s›ra, ileri tek-
noloji ürünlerle donat›lmas› nedeniyle
de yolcular›m›z›n vazgeçemeyecekleri
araçlar olacak” fleklinde konufltu.

Temsa, Busworld'de
Safir VIP ile göz doldurdu

FSM Demirbafl Otomotiv düzenlediği
gala yemeği ile Türkiye’nin farkl› bölgele-
rinden gelen 150 halk otobüsçüyü BMC

yöneticileriyle bir aya getirdi.

FSM Demirbaş Otomotiv’in
boğaz turu ile başlayan
gezisi Baltalimanı Angel
Blue Restaurant’ta düzen-
lenen Gala yemeğiyle de-
vam eden programda ka-
tılımcılar eğlenceli saatler
geçirdiler.
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∂ Antalya bölgesinin lider turizm firmaları arasında yer alan Side Tur, filosunu
MAN seyahat otobüsleri ile güçlendiriyor. Side Tur, gerçekleştirdiği son yatırımla
filosuna 11 adet MAN Fortuna Tourism seyahat otobüsü ekledi.Ankara’da ger-
çekleşen teslimat törenine, Side Tur Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yılmaz,
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.ş. Satış ve Pazarlama Direktörü Eren
Gündüz, MAN Finance Yürütme Kurulu Başkanı Vahit Altun ve Çolakoğlu
Turizm'in sahibi Satılmış Çolak katıldı. Törende konuşan, MAN Kamyon ve
Otobüs Ticaret A.ş. Satış ve Pazarlama Direktörü Eren Gündüz, “Side Tur’un

filosunu MAN seyahat otobüsleriyle yeniliyor olması bizler için önemli bir
referans” dedi. “Sağladığı konforun yolcular üzerindeki olumlu etkisi, MAN
Fortuna Tourism’i tercih etmemizde etkili oldu” diyerek söze başlayan Side Tur
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yılmaz ise konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Bu kararımızda Çolakoğlu Turizm'in sahibi Satılmış Çolak'ın olumlu referansı
da belirleyici oldu. Çolakoğlu Turizm MAN Fortuna Tourism yatırımı gerçekleştirmişti.
Ayrıca satış konusunda bize destek olan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.ş.
Bayisi MAPAR ve diğer MAN yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

SİDE TUR’UN
TERCİHİ MAN

FORTUNA
TOURİSM OLDU

Mercedes-Benz Türk’ten Kontur
Turizm’e 15 adet Mercedes-Benz
Travego 15 SHD teslimatı yapıldı.

Mercedes Benz
Türk’ten Kontur’a 
15 adet Travego

∂ Konya ve bölgesinin önde gelen yolcu tafl›ma
firmalar›ndan Kontur Turizm filosunu 15 adet
Mercedes-Benz Travego 15 SHD ile güçlendirdi.
Firman›n 65 araçl›k filosunun tamam› Mercedes-
Benz otobüslerden olufluyor.

Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merkezi’nde tes-
lim edilen araçlar için Mercedes-Benz Türk Yetkili
Bayii Bayraktarlar Merkon’da teslimat töreni dü-
zenlendi. Törene Kontur Turizm Sahibi Barbaros
Karakufl, Genel Müdürü Ertu€rul Sar›han, Merce-
des-Benz Türk Yetkili Bayii Bayraktarlar Merkon
Genel Müdürü Ali Akbafl, Sat›fl Müdürü Lütfi Öz-
bayg›n, Otobüs Sat›fl Dan›flman› Yusuf Bayraktar
ve Mercedes-Benz Türk Otobüs Sat›fl K›s›m Müdürü
Burak Batumlu ile Otobüs Sat›fl Büyük Müflteri
Dan›flman› Bülent Tekiner kat›ld›lar. 

"İŞBİRLİĞİ ÖNÜMÜZDEKİ 
YILLARDA DA SÜRECEK"

Törende konuflma yapan Bayraktarlar Merkon
Genel Müdürü Ali Akbafl, Kontur Turizm ile ça-
l›flmaktan övünç duyduklar›n› ve bu iflbirli€i ile
yakalad›klar› ivmeyi önümüzdeki y›llarda da sür-
dürmeyi hedeflediklerini belirtti. Kontur Turizm
Sahibi Barbaros Karakufl ise, Bayraktarlar Merkon
ile geçmiflten bu yana devam eden iliflkilerinin
2012 y›l›nda da ayn› flekilde devam edece€ini, sek-
törün canl›l›€›n› koruyarak geliflmesini temenni
ettiklerini kaydetti.

Türkiye’nin lider turizm firmalarından Metro
Turizm, gerçekleştirdiği dev yatırımla filosuna
100 adet Neoplan seyahat otobüsü ekliyor.

Metro Turizm’den
100 araçl›k dev
Neoplan yat›r›m›

∂ Metro Turizm, 2012 y›l› içinde tamam›n› fi-
losuna kataca€› bu dev yat›r›m›n ilk partisi olan
15 adet Neoplan Tourliner’›, Ankara’da düzenlenen
törenle teslim ald›.

MAN Akyurt Tesisleri’nde gerçekleflen teslimat
törenine, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.fi.
Sat›fl ve Pazarlama Direktörü Eren Gündüz, MAN
Finance Yürütme Kurulu Baflkan› Vahit Altun,
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.fi. Otobüs
Sat›fl Müdürü Önsel Demircio€lu, Metro Turizm
Genel Müdürü fienol Ayy›ld›z, Metro Turizm Yö-
netim Kurulu Üyesi Ekrem Öztürk, Metro Turizm
Genel Müdür Yard›mc›lar› U€ur Emektar, Erkan
Tayfle, Caner Öge ve çok say›da davetli kat›ld›.

Düzenlenen törende konuflan MAN Kamyon ve
Otobüs Ticaret A.fi. Sat›fl ve Pazarlama Direktörü
Eren Gündüz, “Metro Turizm ile gerçeklefltirmifl
oldu€umuz bu dev iflbirli€i bizim için de önemli
bir referans niteli€i tafl›yor. Bu sene 20’inci y›l›n›
kutlayan, sektörün lider firmas› Metro Turizm’in,
markam›za göstermifl oldu€u bu güven, tüm sektör
için belirleyici bir etkiye sahiptir. Bu iflbirli€imizin
uzun y›llara yay›lmas›n› ve kal›c› olmas›n› hedef-
liyoruz” dedi.

“ARAÇ ALIMLARI DEVAM EDECEK”
Metro Turizm Genel Müdürü fienol Ayy›ld›z ise

iki büyük markan›n köklü iflbirli€ine iflaret ederek
bu dev yat›r›mdan duydu€u mutlulu€u dile getirdi.
Metro Turizm olarak hedeflerinin 2012 y›l›nda 24
bin yolcu tafl›mak oldu€unu belirten Ayy›ld›z, “Ya-
t›r›mlara h›z kesmeden devam ediyoruz. Yap›lan
bu son yat›r›mla birlikte filomuza 100 adet 2012
model yeni Neoplan seyahat otobüsü ekliyoruz.
Hedefimize ulaflabilmek, yolcular›m›za daha kaliteli
hizmet verebilmek, daha kurumsal bir yap› içinde
tafl›mac›l›k yapmak ve yolcular›m›za daha iyi hizmet
verebilmek için son teknoloji ürünü otobüslerle ça-
l›flman›n do€ru oldu€una inand›k ve bir MAN mar-
kas› olan NEOPLAN’› tercih ettik. Bundan böyle
MAN ile iflbirli€imiz devam edecek” dedi.

emsa dünyan›n en prestijli otobüs endüstrisi
fuar› Busworld’un Türkiye aya€›nda seg-
mentlerinde öncü olan 4 modeli ile gücünü
ortaya koydu. 10 adet Temsa Safir VIP araç,
Busworld ‹stanbul Fuar Merkezi’nde düzen-
lenen törenle Kamil Koç’a teslim edildi.

Temsa Safir VIP, yolculu€un tan›m›n›
de€ifltiriyor. 2+1 segmentinde 37 koltukla
konforda bir ilki yaflatan Safir VIP, ilk
olarak Kamil Koç’un tercihi ile yollara
ç›kt›. Otomatik flanz›manl› Safir VIP, kon-
forlu seyahat deneyimiyle konuklar›n› yol-
larda uçurmay› hedefliyor.

86 y›ld›r yenilikçi uygulamalar› ile yolcu
tafl›mac›l›€› sektörüne öncülük eden Kâmil
Koç için özel olarak haz›rlanan Temsa
Safir VIP, 2+1, VIP araç segmentinde 37
koltu€u bulunan tek araç olma özelli€i
tafl›yor.

“KAMİL KOÇ’UN SAFİR VIP’İ SEÇMESİ ÖNEMLİ”
Törende konuflan Temsa Global Genel Müdür

Yard›mc›s› ‹smail Kemal Gürleyik, yolcu tafl›-
mac›l›€›nda her geçen gün konfor talebinin ve
beklentilerinin artt›€›na dikkat çekerek, “Yol-
culara araç içinde sunulacak konfor düzeyi
bugün yolcu memnuniyetini oluflturan en önemli
noktalar aras›nda yer al›yor. Üreticiler ve sektörün
firmalar› bu beklentilere uygun araçlar› talep
ediyorlar. Kamil Koç da 2+1 araçlarla hizmet
fleklini sektörde “rahat hat” ad› alt›nda bir
hizmet sürecini marka haline dönüfltürdü. Ondan

sonraki süreçte yolcular›n hangi firmaya gitse de
2+1 istedi€ini ve rahat hat otobüslerinden istedi€ini
duyar hale geldik. Baflar›yla uygulanan bu sistem
art›k sektörde firmalar›n filolar›n›n yüzde 30’unu
oluflturacak düzeye gelmifl bulunuyor. Rahat Hat
ad› alt›nda bir hizmet markas› yaratan Kamil
Koç firmas›n›n Safir VIP ürünlerimizi seçmesi
bizim için çok büyük önem tafl›yor. Bu beklentiye
uygun araçlar üretti€imizin göstergesi olmas›
aç›s›ndan da bizlere gurur kayna€› oluyor. Bu
araçlarla Kamil Koç’un yolcu memnuniyetini
üst düzeye tafl›yaca€›na inan›yoruz” dedi.

SAFİR VIP BEKLENTİLERİMİZİ KARŞILIYOR
Kamil Koç Yönetim Kurulu Baflkan› Osman

Ça€al›koç, “86’›nc› y›l›n› geride b›rakan flirketimiz
yolcular›n beklentilerini ve ihtiyaçlar›n› karfl›-
lamada öncü olmay› baflard›. Tafl›mac›l›kta h›zl›
de€iflime de ayak uydurdu. Bu anlamda araç
içinde hizmet süreci bu iflin en önemli noktas›n›
oluflturuyor. Rahat Hat ile ortaya koydu€umuz”
dedi ve Safir VIP’in, al›rken de kullan›rken de
ekonomik olmas›n›n kendileri için tercih sebebi
oldu€unu vurgulad›.

Temsa, istanbul Fuar Merkezinde düzenlenen Busworld Turkey
2012 Otobüs Fuarı’ndaki yerini aldı. Ayrıca fuarda Kamil Koç’a

10 adet Temsa Safir VIP teslimatı da yapıldı. 
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Abdullah Karlıdağ

Altur Turizm Yönetim Kurulu Baflkan›
Abdurrahim Albayrak, Busworld
Turkey 2012 Fuar› kapsam›nda zi-

yaret etti€i Otokar stand›nda 50 adet Doruk
T ald›€›n› duyurdu. Otokar’›n stand›n› ziyaret
eden Altur Turizm Yönetim Kurulu Baflkan›
Abdurrahim Albayrak’a, Otokar Genel Müdür
Yard›mc›s› Basri Akgül efllik etti.

Busworld Turkey 2012 kapsam›nda Otokar
stand›n› ziyaret eden Altur Yönetim Kurulu
Baflkan› Abdurrahim Albayrak, Otokar’› seç-
melerinin en önemli nedeninin düflük yak›t
sarfiyat› oldu€unu ifade etti. Albayrak ayr›ca
Doruk otobüslerinde eme€i geçen herkese
de teflekkür etti.

“DORUK VE SULTANLAR 
TAŞIMACILIKTA ÇIĞIR AÇTI”

Otokar stand›nda kent meydan› konsepti
ile oluflturulan bölümde aç›klamalarda bu-
lunan Abdurrahim Albayrak, Otokar mar-
kas›n› Türkiye’ye kazand›ran herkese te-
flekkür etti. Albayrak, “Turizm, personel ve
servis tafl›mac›l›€› ‘ekmek gibi, su gibi’ bir
ihtiyaç. Biz de ihtiyac›m›z› karfl›lamak için
Otokar Doruk’u seçtik. Düflük yak›t sarfiyat›
ve sa€laml›€› bizi bu markaya getiren ne-
denlerden bir kaç›. Tafl›mac›l›kta Doruk ve
Sultanlar yeni bir ç›€›r açt›, bekledi€imiz
özledi€imiz bir araç. O yüzden bu arabalarda
eme€i geçen, bir c›vata bile s›kan herkese

teflekkür ediyorum” dedi.

“OTOKAR’DAN ÇOK MEMNUNUZ”
Albayrak, “Otokar fabrikas›n›n bize sun-

du€u imkanlar çok iyi. Bu araçlar Türkiye’nin
en uzak köflesinde ar›za yapsa orada parça-
s›n›n ve ustas›n›n oldu€unu bilerek bu
araçlar› tercih ettik. Her markada bunu bu-
lamazs›n›z. Otokar’›n fabrikas›n›n ülkemizde
olmas›ndan dolay› her parças›n› rahatça bu-
labiliyoruz. Zaten araçlar pek ar›za yapm›yor.

Araçlardan çok memnunuz” dedi.

“ALTUR ARAÇLARIMIZI DENEYEREK ALDI”
Altur Turizm ile y›llard›r çal›flt›klar›n›be-

lirten Otokar Genel Müdür Yard›mc›s› Basri
Akgül, Altur’un filosunun tamam›n›n nere-
deyse Otokar’dan olufltu€unu belirtti. Akgül,
“Abdurrahim Bey’e önce araçlar›m›z› verdik,
denedi ve memnun kald›. Bu çerçevede 50
adet daha Doruk sat›fl› yap›ld›. Herkese
hay›rl› u€urlu olsun” fleklinde konufltu.

Altur Turizm araç alımında Otokar’ı seçti
Otokar, ‹stanbul Fuar Merkezinde bu y›l dördüncüsü düzenlenen Busworld

Turkey 2012 Fuar›’nda Altur Turizm’e 50 adet Doruk T sat›fl› yapt›.

Anadolu Isuzu’nun ça€dafl ve modern yolcu
tafl›mac›l›€› için tasarlad›€› Novo Lux otobüsler;
yerli ve yabanc› turistlere Golf turizmi konusunda
11 y›ld›r hizmet sa€layan Millennium Golf’un
de filosunda yerini ald›. Antalya Bayii Esay Oto-
motiv’de düzenlenen teslimat törenine; Esay
Otomotiv Genel Müdür Yard›mc›s› Utku Taflk›n,
Sat›fl Müdürü Ayfle fiarl›o€lu ile Millennium
Golf yetkilileri kat›ld›.

“Bugün teslimat›n› yapt›€›m›z Novo Lux oto-
büsler tam da turizmcilerin istedi€i gibi” diyerek
söze bafllayan Esay Otomotiv Genel Müdür
Yard›mc›s› Utku Taflk›n Anadolu Isuzu’nun
turizm flirketlerinin ihtiyaçlar›n› dikkate alarak
otobüs üretti€ini belirtti. Taflk›n, “Bu nedenle
Novo Lux marka küçük otobüsler yak›t eko-
nomisi ve yüksek performans› ile Antalya’da
büyük ilgi görmeye devam ediyor. Ça€dafl, eko-
nomik, çevreci ve kaliteli Novo Lux otobüsler
rakiplerinden çok farkl›. Sektördeki yeni ihtiyaç
ve standartlar›n göz önüne al›narak tasarland›€›
bu otobüsler; boyutlar›, alt yap›s› ve donan›m›
ile turizm ve servis sektörünün ihtiyaçlar›n›
fazlas›yla karfl›l›yor” dedi.

Golf Turizm turistlerini 
ISUZU iLE TAşIYACAK

∂ Türkiye'nin otobüs pazar› lideri olan
Otokar, genifl otobüs yelpazesinde Allison
tam otomatik flanz›manlar› tercih ediyor.
‹ki büyük üretici Otokar ve Allison, Türkiye
pazar›nda ifl birliklerini artt›r›rken ‹zmir
Büyükflehir Belediyesi için ‹ZULAfi’a ger-
çeklefltirilen 20 adet Allison donan›ml›
Otokar Doruk LE otobüslerin teslimat›yla
verimli çal›flmalar›na devam ediyor.

İZMİR’E ALLİSON ŞANZIMANLI 
ÇEVRECİ OTOBÜS

Otokar araçlar›n›n iki y›ld›r Türkiye'nin
en çok tercih edilen otobüsleri oldu€unu
belirten Otokar Genel Müdür Yard›mc›s›
Basri Akgül, "‹zmir gibi modern ve ça€dafl
flehirlerde yeni toplu tafl›ma sistemlerinde
araçlar›m›z›n tercih edilmesi bize gurur ve-

riyor. Biz de ‹ZULAfi için en iyi çözümü
üretebilmek ad›na Allison Torqmatic T280R
tam otomatik flanz›manlar› tercih ettik.
Allison, düflük maliyetli, dayan›kl› ve yüksek
performansa sahip ürünleriyle ‹zmir’deki
araçlar›m›z› daha etkin k›lacak. Otobüsle-
rimiz, çevreci motorlar› ile güzel ‹zmir'in
korunmas›na da katk› sa€layacak; düflük
iflletme giderleri ile yük getirmeyecek" flek-
linde konufltu.

Doruk LE'de kullan›lan Allison T280R
modeli, dolu a€›rl›€› 24,000 kg'a ve motorlar›
194 kW (260 bg) ile 1000 Nm'ye kadar olan
otobüsler için ideal olarak üretiliyor.

Ticari araç üreticilerinin tercihi olan Allison tam otomatik flanz›-
manlar, bu defa Otokar Doruk LE otobüslerinde ‹zmir Büyükflehir

Belediyesinin filosunda hizmet vermeye devam ediyor.

İZULAŞ’ın filosuna Allison Şanzımanlı Doruk Otobüs
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O tokar, Busworld Turkey 2012 Otobüs
Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararas›
‹htisas Fuar›’nda 6 metreden 12 met-
reye kadar uzanan genifl ürün yel-

pazesinde yer alan araçlar›n› sergiledi. Otokar
Busworld’de; Doruk Electra, M-2010, Sultan City,
Doruk LE, Kent LF, Sultan Mega, Sultan 140S,
Sultan Maxi ve Doruk T araçlar›yla yer ald›.

“BAŞARIMIZI ULUSLARARASI 
PAZARLARA TAŞIYACAĞIZ”

Fuarda ayr›ca Türkiye’nin ilk elektrikli
otobüsü Doruk Electra ve Sultan ailesinin
en yeni modeli Sultan Mega da ilk kez sergi-
lendi. Fuar›n bas›n gününde yap›lan toplant›da
konuflan Otokar Genel Müdürü Serdar Gör-
güç, iki y›ld›r otobüs pazar›nda liderliklerini
koruduklar›n› hat›rlatarak ilk üç ayda da
otobüs üretimi alan›nda lider olduklar›n› be-
lirtti. Görgüç; “Otokar’›n son 10 senedeki
y›ll›k bileflik büyüme oran› yüzde 26 olarak
gerçekleflti. 2011’de ise rekor bir büyümeye
imza atarak ciromuzu yüzde 72 oran›nda ar-
t›rd›k. Sadece otobüs grubu sat›fllar›m›za
bakt›€›m›zda ise geçti€imiz y›la k›yasla sat›fl
adetlerimizi yüzde 38 oran›nda art›rarak 1990
adetlik otobüs sat›fl›na ulaflt›k. Bu baflar›l›
sonuçlar bizi Türkiye’nin otobüs pazar› lideri
konumuna tafl›d›. 2010 y›l›nda oldu€u gibi,
2011’i da pazar lideri olarak tamamlad›k.
Bugün binlerce Otokar arac›n›n 5 k›tada
60’tan fazla ülkede baflar› ile hizmet veriyor
olmas› bizi gururland›r›yor” dedi.

OTOKAR İKİ YENİLİK İLE
BUSWORLD’DEYDİ

Busworld’de; flehiriçi, servis ve turizm
tafl›mac›l›€› alanlar›nda Otokar’› baflar›ya
tafl›m›fl tüm ürün ailesini bir arada sergi-

lediklerini belirten Görgüç, “Fuarda faaliyet
gösterdi€imiz servis, turizm ve flehiriçi
toplu tafl›mac›l›k alanlar›nda iki önemli
yenili€imiz var. 25 kiflilikten 43 kiflili€e
kadar genifl bir otobüs yelpazemiz bulu-
nuyor. Bu alandaki 6 farkl› modelimiz her
türlü ihtiyaç ve beklentiye uyum sa€l›yor
ve düflük iflletme giderleri ile yolcu bafl›na
maliyetleri düflürerek, tercih listelerinde
üst s›rada yer al›yorlar. Fuarda Türkiye’nin
en çok tercih edilen Sultan otobüslerimiz-
den 3 farkl› modeli sergiliyoruz. 

ELECTRA YAKIN ZAMANDA YOLLARDA
Otokar’›n alternatif yak›tlar konusunda yapt›€›

çal›flmalar ve fuarda ilk kez sergilenen Türki-
ye’nin ilk elektrikli otobüsü Doruk Electra
hakk›nda da bilgi veren Görgüç, “2005 y›l›ndan
bu yana alternatif yak›tl› otobüsler konusunda
çal›flmalar yürütüyoruz. Doruk Electra, flehiriçi
kullan›mda sundu€u optimum özellikleri ve
özel bir altyap› yat›r›m› gerektirmemesi ile
yak›n zamanda yollarda görebilece€imiz bir
otobüs olmaya aday” diye konufltu.

SEKTÖRDEN
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GOODYEAR 
LASTİK 

ALANLARA 
“BACK-UP” 
GÜVENCESİ

∂ Goodyear, kampanyaya katılan bayilerinden ve Premio’lardan lastik alan müşterileri-
ne “Goodyear Premium Club Üyeliği”ni “Back-Up” güvencesi ile hediye ediyor. 110 yıl-
dır lastik sektörüne hizmet eden Goodyear, şimdi de müşterilerinin hayatını kolaylaştıra-
cak Goodyear Premium Club Üyeliği hediye ediyor. Goodyear ve Premio bayilerinden 4
adet Goodyear markalı Yaz/Kış/4Mevsim Ultra Yüksek Performans ve 4x4 lastik alan
Goodyear müşterileri, “Premium Club Üyeliği” kazanarak 1 yıl süre ile Back-Up hizmet-
lerinden faydalanabiliyor. Goodyear’ın son kampanyası konusunda bilgi veren Tüketici
Lastikleri Direktörü Sibel Raif “Aracınız için doğru lastik seçerken, güvenlik, performans
özellikleri, aracın teknik özellikleri, yol koşulları ve sürüş alışkanlıkları mutlaka göz önün-

de bulundurulmalıdır. Biz Goodyear olarak, tüketicilerimize, bütün bu ihtiyaçları kapsa-
yan yenilikçi ve üstün teknolojiye sahip ürünleri, birbirinden avantajlı kampanyalarla su-
nuyoruz. Goodyear’ın Ultra Yüksek Performans ve 4x4 lastiklerini tercih edenler, kaza-
nacakları bir yıllık “Goodyear Premium Club Üyeliği” ile sağlık destek hizmetinden, se-
yahat destek hizmetine, lastik değiştirme hizmetinden, yolda destek hizmetine ve daha
bir çok Back-Up hizmetine sahip olabilecek” dedi. Goodyear Premium Club üyeleri ya-
şamlarını kolaylaştıracak, yolda karşılarına çıkabilecek sürprizlere hazırlıklı olmalarını
sağlayacak, sağlık konularında danışmanlık sunacak, seyahatlerini planlayacak avantaj-
lar dünyasından Nisan ayından itibaren yararlanmaya başlıyor olacak. 5

OTOKAR 9 ARACIYLA
Busworld Turkey’deydi
Otokar, Busworld 2012’de 6 metreden 12 metreye ka-
dar uzanan ürün yelpazesi ve iki yeni arac› ile yer ald›. 

O tobüs A.fi. ihalelerine
giren ve kazanan Emre
Mehmet Özbek 24
adet CNG’li araç al›p,

kendi CNG dolum tesisini kurmay›
hedefliyor. Ancak Özbek, ülkemiz-
de dolum tesisi olmamas›ndan do-
lay› çok s›k›nt›l› olduklar›n› belirtti.
Özbek, CNG’li araçlar› tercih et-
mesindeki en büyük neden olarak
ekonomik flartlar›n ve çevre dostu
yak›t olmas›ndan kaynakland›€›n›
belirtti.

“CNG, DİZELE GÖRE 
YÜZDE 50 DAHA AVANTAJLI”

CNG yani s›k›flt›r›lm›fl do€algaz›n
dizele göre yüzde 50’ye varan bir ta-
sarruf sa€lad›€›n› belirten Özbek
sözlerine flöyle devam etti: “CNC
her fleyden önce çevre dostu. Dizel
araçlarda da at›klar›n çevreye uyarl›
olmas› için bir sürü masraflar yap›-
l›yor. CNG ile bu masraflar s›f›ra
iniyor. CNC’nin dizel araca göre ya-
k›t tasarrufu %50’ye yak›n. CNC
yat›r›m maliyeti çok yüksek ama
yaklafl›k 5 ayda yak›t tasarrufuyla
kendini amorti edebiliyor”

“DOLUM TESİSİNİ DE KURACAĞIZ”
Al›nacak 24 CNG’li otobüsün

‹stanbul’da çal›flaca€›n› ifade eden

Özbek, dolum tesisi olmamas›ndan
yak›nd›. Özbek, “Otobüsler ‹stan-
bul’da çal›flacak ama ‹stanbul’da
dolum merkezi bulunmamaktad›r.
Bu yüzden kendi dolum merkezi-
mizi kendimiz yapaca€›z ama d›-
flar›ya satma gibi bir düflüncemiz
yok” dedi.

“OTOBÜS ÜRETİCİLERİ 
KARIMIZA GÖRE FİYAT VERİYOR”

CNG’li otobüs al›m› için bir
dizi firma ile görüfltüklerini be-
lirten Özbek flunlar› ifade etti:
CNG’li otobüs üreticilerinin yap-
t›klar› ifle ve kar marjlar›na göre
fiyat verdiklerini ve üreticilerin
bu konuda ciddi hata yap›yorlar.
‹lk yat›r›m maliyeti ne kadar dü-

flük olursa CNG’li otobüsün al›-
nabilirli€i o kadar yüksek olur. 

“TESLİMATTA CİDDİ 
ZAMAN KAYBI VAR”

CNG’li otobüslerin fiyatlar›n›n
150 bin Euro civar›nda oldu€unu
ifade eden Özbek, bugün siparifl
verdi€i takdirde 5 ile 7 ay ara-
s›nda teslimat›n›n yap›laca€›n›
ifade etti. ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi’nin de CNG dolum
tesisi kurma yönünde çal›flmalar›
oldu€unu sözlerine ekleyen Öz-
bek, Türkiye’ye alternatif bir ya-
k›t olan CNG ile ciddi ekonomik
tasarrufun sa€lanaca€›n› da vur-
gulad›.

Abdullah KARLIDAğ

∂ fiehirleraras› otobüs pazar›n›n
lideri olan Mercedes-Benz Türk,
‹stanbul/Hofldere fabrikas›nda
üretti€i otobüslerini, Busworld
2012’de sergiledi. Bu otobüsler;
Yeni 2 + 1 koltuklu ve E€lence
ve Bilgi Sistemi ekranl› Travego
17,Travego 15, 2 + 1 koltuklu
Tourismo 16, Tourismo 15, Co-
necto Solo, Conecto Körüklü,
Sprinter Servis, Sprinter Dolmufl
ve Vito 8+1 Minibüs’ ten oluflu-
yor. Fuarda bas›n mensuplar›yla
bir araya gelen Mercedes-Benz Türk
Afi Sat›fl ve Pazarlama Direktörü
Süer Sülün ve Otobüs Pazarlama
ve Sat›fl Müdürü Burak Tar›m, kent
içi tafl›mada otobüs al›mlar›n›n de-
vam edece€ini, Mercedes-Benz’in
her zaman bu alan›n bir parças›
olaca€›n›, metrobüs projesinde ise,
en ideal arac›n Capacity oldu€unu
ifade ettiler. 

“TÜRKİYE’NİN ÜRETİM YAPAN
EN BÜYÜK 15. ŞİRKETİ”

1967’de kuruldu€u günden bu
güne 710 milyon Euro yat›r›m yapan
Mercedes-Benz Türk, bugün Tür-
kiye’nin üretim yapan en büyük
15. flirketi konumunda. Mercedes-
Benz Türk A.fi., 2011 y›l›nda 3 bin
18 adet otobüs üretirken, ayn› za-
manda pazar liderli€ini sürdürdü.
1028 adetlik yurtiçi otobüs sat›fl›

ile flirket, tarihinin en yüksek se-
viyesine ulaflt› ve yüzde 56,8’ lik
pazar pay› ile yine en fazla tercih
edilen flehirleraras› otobüs markas›
olmay› baflard›. Bunun ötesinde flir-
ket, baflta Bat› Avrupa olmak üzere
yurtd›fl› pazarlar›na bin 919 adetlik
otobüs ihracat› gerçeklefltirdi. 

“BUSWORLD’ÜN ANA SPONSORU
OLMAKTAN MUTLUYUZ”

Busworld Turkey’in otobüs ca-
mias›n› bir araya getiren yegâne
bir etkinlik oldu€unu dile getiren
Mercedes Benz Türk Otobüs Pa-
zarlama ve Sat›fl Müdürü Burak
Tar›m, fuar›n ana sponsoru ol-
maktan dolay› çok mutlu olduk-
lar›n› belirtti. Tar›m, “Fuardan
beklentimiz bütün müflterilerimiz
ve otobüs camias›yla bir arada
olabilmek için bütün ürünleri-

mizle buraday›z. Busworld’ü
sahiplenmemizin en önemli
nedenlerinden bir de otobüs
sektörü içindeki lider rolü-
müz. Sat›fl için burada de-
€iliz amac›m›z sektör ile
bir arada olmak” dedi.

MART AYINDA EN 
YÜKSEK SATIŞ 

Mercedes-Benz Türk Sat›fl
ve Pazarlama Direktörü
Süer Sülün, Otobüs Sat›fl

Müdürü Burak Tar›m ile birlikte
düzenledi€i sohbet toplant›s›nda
öncelikle pazar›n ilk 3 ayl›k per-
formasn›n› de€erlendirdi. Geçen
y›l›n ilk 3 ay› ile bu y›l›n ilk 3 ay›
karfl›laflt›r›ld›€›nda toplam pazarda
yüzde 30 oran›nda bir gerileme
oldu€unu vurgulayan Sülün, Mer-
cedes’te bu kadar gerileme olma-
d›€›n› ifade etti. Mart ay›nda en
yüksek sat›fl adedi ile en yüksek
Pazar pay›na ulaflt›klar›n› kayde-
den Sülün, y›l›n ikinci alt› ay›nda
bu gerilemenin duraca€›n› öngör-
dü. Süer Sülün, pazar›n geçen y›l›n
yüzde 10 alt›nda seneyi tamam-
layaca€›n› tahmin ettiklerini dile
getirdi.  Bedkletilerin üzerinde bir
ilk 3 ay geçirdiklerini söyeleyen
Sülün, otobüste geçen y›l›n sat›fl
adetleri ile ayn› oranlarda sat›fl
beklediklerini kaydetti.

MERCEDES BENZ TÜRK 
araçlar› fuarda görücüye ç›kt›

CNG’li otobüslere ilgi art›yor

BMC, Busworld Turkey Fuarı’nda 7 aracını sergiledi
∂ Yüzde yüz yerli sermaye ve
iflgücü ile ticari ve özel araç üre-
timinin her alan›nda ifle uygun
çözümler üreten BMC; stil, ta-
sar›m, dizayn, Ar-ge, mühendis-
lik, üretim, sat›fl ve sat›fl sonras›
hizmetler ve fonksiyonlar›n› ken-
di bünyesinde bar›nd›ran, Tür-
kiye’nin önde gelen otomotiv
firmalar›ndan biri olarak bu se-
nede otobüs dünyas›n›n en büyük
fuarlar›ndan biri olan Busworld
Turkey Fuar›’nda yerini ald›.

“AR-GE GELEN TALEPLERE
GÖRE ŞEKİLLENİYOR”

BMC’nin kuruluflunun 47. y›l›n›
büyük bir gurur ile kutlad›klar›n›
ifade eden BMC Genel Müdür Bafl-
yard›mc›s› Turgut Cank›l›ç; yük
ve yolcu tafl›mac›l›€›nda kullan›l-

mak üzere 700‘ün üzerinde konfi-
gürasyonda araç ürettiklerini belirtti.
Cank›l›ç, “Vizyonu “dünya markas›
olarak varl›€›n› sürdürmek” olan
BMC’nin, baflta Avrupa Birli€i üyesi
ülkeler olmak üzere 80’i aflk›n ül-
keye de ihracat gerçeklefltiriyor.
BMC, yolcu tafl›ma grubu araçla-

r›nda, dinamik ve yenilikçi çö-
züm gelifltirme anlay›fl›n› Ar-Ge
ve tasar›m faaliyetlerine de yan-
s›tmaktad›r. Üç boyutlu tasar›m 
ve mühendislik analizleri deste€i
ile 7,5m. - 9m. - 10m. - 12m. - 18
m. uzunlukta solo ve körüklü,
tek ve çift katl› yap›larda, dizel
– CNG do€algazl› - hibrid oto-
büslerini; müflterilerinden gelen
taleplere göre flekillendirebilen
BMC, sahip oldu€u h›zl› ve esnek
üretim yap›s›yla, y›ll›k bin 800

adet otobüs üretimi kapasitesine
sahiptir” dedi. Ayr›ca Busworld
Turkey 2012 bas›n günü dolay›s›yla
düzenlenen toplant›da BMC Sat›fl
ve Pazarlama Bölüm Yöneticisi M.
To€an Yaz›c›o€lu stantta sergile-
dikleri araçlar› yerli ve yabanc›
bas›n mensuplar›na tan›tt›.
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TOFED’in düzenledi€i Gala Gecesi’nde Tür-
kiye’de otobüs sektörünün tüm üyeleri yer
al›rken ‹brahim Tatl›ses ve Bülent Serttafl’da
gece de konuk olarak yer ald›lar. Sunuculu€unu
Vatan fiaflmaz ve Didem Taslan’›n yapt›€›
gecede ‘Karayolu Yolcu Tafl›mac›l›€› Baflar›
Ödülleri’de sahiplerini buldu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu taraf›ndan

bu y›l ilk kez Busworld Türkiye 2012 etkin-
likleri çerçevesinde verilen “Y›l›n En Baflar›l›lar›
Ödülleri” sahiplerini buldu. TOFED’in belir-
ledi€i y›l›n en baflar›l›lar› kategorileriyle ödül-
lerin sahipleri flöyle: 

YILIN BAŞARILI DEVLET ADAMI
Y›l›n en baflar›l› devlet adam›n› 12 Haziran 2011

Genel Seçimleri’nde halk›n seçti€i inanc›yla ve
ulafl›m sektöründeki at›l›mlar›n alt›nda imzas› bu-
lunmas› nedeniyle Baflbakan Recep Tayyip Erdo€an. 

KATKISI OLAN BAKANLIKLAR
Ulaflt›rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan-

l›€› ve Bakan Binali Y›ld›r›m. Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanl›€› Bakan Nihat Ergün.

YILIN BAŞARILI STK’LARI
Ulafl›m sektörünün bir bütün olarak büyüyüp

geliflmesinde, özel olarak da karayolu yolcu
tafl›mac›l›€› sektörünün baflar› öyküsünü sür-
dürmesinde katk›lar sunan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli€i.

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
Sadece Türkiye ekonomisine kazand›rd›€›

dinamizm ile de€il, ayn› zamanda müzecili€e
verdi€i önemle, kültür ve sanat faaliyetlerinin
içinde olufluyla, sosyal sorumluluk projelerinde
yer alarak herkesi ve herkesimi duyarl›l›€a

davet edifliyle, Koç Grubu’nun kurumsal bir
armada haline dönüflmesi sürecindeki önemli
rolü ile Rahmi Koç. 

YILIN EN BAŞARILI İŞ ADAMI
Enerji sektörünün lider kurulufllar›ndan, turizm-

den inflaata kadar bir çok alanda büyük baflar›lara

imza atan Limak Holding’in kurucusu ve F.Bahçe
Spor Kulübü ‹kinci baflkan› Nihat Özdemir.

YILIN EN BAŞARILI İŞ KADINI
Yönetti€i Medya flirketini ülkemizde ve Av-

rupa’da birinci s›raya tafl›d›€› için Hürriyet
Gazetecilik ve Matbaac›l›k A.fi. Yönetim Kurulu
Baflkan› ve Do€an Holding Yönetim Kurulu
Üyesi Say›n Vuslat Do€an Sabanc›. 

YILIN SANATÇISI
Birçok türkünün dillerden düflmemesini sa€-

layan, bir dönem otobüsle yolcu tafl›mac›l›€›
sektörü içinde de yer alan, Türk müzi€inin te-
mel tafl› oldu€u bütün otoritelerce kabul edilen
‹brahim Tatl›ses.

ÜRETİCİ KATOGORİSİ;

YILIN EN İYİ OTOBÜS ÜRETİCİSİ 
2011’de çal›flan say›s›n› yüzde 10, otobüs

üretimini yüzde 22 art›ran, 40 milyon avro ya-
t›r›m yapan, Ar-Ge için 18 milyon avro harcayan
Mercedes Benz Türk. 

YILIN EN İYİ KÜÇÜK OTOBÜS ÜRETİCİSİ 
fiehirleraras› k›sa mesafeli tafl›malar ve flehir

içi servisler için sektörümüzdeki iflletmeci fir-
malar›n ihtiyaç duydu€u otobüsleri üretmekle
kalmay›p, onlarla dost olan bir yönetim anla-
y›fl›n› da benimseyen Anadolu Isuzu ve 25
kifli ve üzeri yolcu tafl›mac›l›€›nda üst üste
3’üncü kez lider olan Otokar. 

∂ Ülke operatörü Fullcharger, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otoparkına  
Şarj istasyonları kurdu. Elektrikli araç şarj istasyonu Fullcharger Baş-
bakanlık’tan sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otoparkına da 4 adet
şarj istasyonu kurdu. 2022 yılına kadar 200 bin şarj istasyonuna
hizmet eden bir networkü kurup yönetmeye talip olduklarını dile getiren
Fullcharger Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ataman, faaliyete
geçtikleri 2010 yılından bugüne gelen talepleri değerlendirerek elektrikli
araç şarj istasyonu kurduklarını vurguladı. İstanbul Büyükşehir Beledi-

yesi’nden sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile de işbirliği anlaşması
imzaladıklarını söyleyen Fullcharger Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı
Osman Ataman Kocaeli’nin öncü bir kent olma yolunda adım attığını
belirtti. Otomotiv sektörünün elektrikli araç vizyonuna en uygun altyapıyı
hazırlamak için Türkiye’nin her noktasını içeren altyapı ihtiyaç planları
hazırladıklarını söyleyen Fullcharger Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı
Osman Ataman, “Altyapı konusu ciddi vizyon ve yatırım olmaksızın,
tesadüf ve taklitle yürütülecek bir konu değildir ” dedi.

KOCAELİ’Nİ DE
FULLCHARGER
ŞARJ EDECEK!
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TOFED, ödülleri sahiplerini buldu

EN İYİLER;

YILIN EN İYİ OTOBÜS İŞLETMECİSİ
2011 y›l›nda 19 milyon 448 bin yolcuyu sev-

diklerine ulaflt›ran, Metro Ticari ve Mali Yat›-
r›mlar Holding A.fi’nin amiral gemisi olarak
13 bin kifliyi istihdam eden Metro Turizm.

YILIN EN İYİ OTOGARI
Türkiye’nin kalbinde yer alan baflkentimizde

BUGSAfi taraf›ndan iflletilmekte olan Ankara
– AfiT‹ Otogar›. 

YILIN EN İYİ KAPTAN ŞOFÖRÜ
Y›llardan beri “ay›n, y›l›n kaptan floförlerini”

Temsa Global, TOFED’in verdi€i “Y›l›n En
‹yi Kaptan fioförü”nü de seçti. ‹stanbul Seya-
hat’te kaptan floför olarak çal›flmakta olan
Yüksel Ya€c› bu ödülü almaya lay›k görüldü. 

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ;

CEMAL ULUSOY ONUR ÖDÜLÜ
1970 y›l›nda ilk olarak Türkiye Otobüsçüler

Cemiyeti’ni kuran sektör gönüllülerinin lider
rahmetli Cemal Ulusoy ad›na ilk kez verilen
bu ödülü ayn› ailenin genç bir ferdi Alican
Ulusoy ald›.

GÜVENLİK VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖDÜLÜ
Geçti€imiz y›l otobüs yang›nlar›n›n Türki-

ye’nin gündemine oturdu€u günlerin hemen
bafl›nda güvenli€e verdikleri önemi ortaya
koyan ve müflteri memnuniyeti noktas›nda
iflletmecilerle birebir görüflüp onlar›n her türlü,
düflünce, istek ve önerisini dikkate al›p çözmeye
çal›flan Temsa Global.

ULUSLARARASI BAŞARI ÖDÜLÜ
Ayhan Kara’n›n yönetiminde Rusya’da ayn›

isimle bir yolcu tafl›mac›l›€› flirketi kurarak
üst üste Zolotoya Kolenitsa, yani Alt›n At
Arabas› Ödüllerine lay›k görülen Has Turizm.

TOFED AKTİF ÜYE ÖDÜLÜ (DUAYEN)
Bu sene kuruluflunun 40’nc› y›ldönümlerini

kutlayan Seç Turizm ve sektöre hamilik edip,
yol gösterici olan duayenlerden Saip Konuko€lu.

YILIN OTOBÜSÇÜ DOSTU SANATÇISI ÖDÜLLERİ
TOFED’in hemen her etkinli€inde haz›r bu-

lunan, Kendine has yorumu ile milyonlar›n
gönlüne taht kuran, otobüsçünün vazgeçilmez
dostu Bülent Serttafl. 

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu(TOFED) 
Busworld Turkey 2012 Fuar› kapsam›nda düzenledi-

ği Gala Gecesi’nde “Karayolu Yolcu Tafl›mac›l›ğ› 
Baflar› Ödülleri 2011” ile sektörü bir araya getirdi.
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GÜLERYÜZ
COBRA 
otobüslerini
Busworld 
Fuarı’nda 
tanıttı

Güleryüz A.fi Cobra otobüslerinin
yeni versiyonlar›n› Busworld 

Turkey 2012’de sergiledi.
∂ 40 y›l› aflan ifl tecrübesi ile, yolcu tafl›ma arac› üre-
timinde, sektöründe lider kurulufllar›ndan biri haline
gelen Güleryüz Otomotiv A.fi., Güleryüz Cobra marka
otobüsleri ile Busworld Fuar›’nda görücüye ç›kt›.

Çeflitli kapasitelerde ve kullan›m amaçlar›na göre
yüzde yüz yerli sermaye ile üretimi gerçeklefltirilen
Güleryüz Cobra otobüsleri toplu tafl›mada tüm engelleri
ortadan kald›rmay› hedefliyor. Engelli yolcular›n fle-
hiriçi ulafl›m standartlar›n› yükseltmek için yeni Ar-
Ge faaliyetlerini ara vermeden, ihtiyaçlar do€rultusunda
yeni çözümler ve modeller üretmeye devam ediyor.

3 FARKI MODEL SERGİLENDİ
Ürün yelpazesinde bulunan 3 modelini Busworld

Turkey 2012 fuar›nda sergileyen Güleryüz Otomotiv
A.fi. yetkilileri, yolcu tafl›ma arac› üretiminde kendi-
lerin güvendiklerini ve sat›fl sonras› hizmetleri ile de
sonuna kadar ürünlerini desteklediklerini belirttiler.

Güleryüz Otobüs A.fi, fuarda Cobra GD 272 LF
Alçak Taban, Cobra GD 160 LF 9.20, Cobra DD Üstü
Aç›k Çift Katl› Turizm Amaçl› Otobüsü ile yer ald›.

“GÜLERYÜZ COBRA’YA YOĞUN İLGİ VAR”
Otobüs A.fi.’nin Erguvan ihalesinden dolay› sat›flla-

r›nda bir art›fl oldu€unu ifade eden M. Cüneyt Özy›l-
d›r›m, araçlar›m›z›n hem ekonomik yönden hem de
servis avantajlar› aç›s›ndan tercih edildi€ini belirtti.
Özy›ld›r›m, “Taleplerin artmas› bizi çok mutlu ediyor.
Elimizden geldi€inde taleplere cevap vermeye çal›fl›-
yoruz. Ankara ve Bursa’da Güleryüz otobüslerine
yo€un bir ilgi var halk otobüsçüleri taraf›ndan. Fabri-
kam›z›n y›ll›k üretim kapasitesi 835. Bu çerçevede
taleplere cevap vermeye çal›fl›yoruz” dedi.

Güleryüz Otobüsleri’nin turkuaz ve erguvan renkli
modelleri ile en çok tercih edilen otobüs markas› ol-
duklar›n› belirten Özy›ld›r›m, Otobüs A.fi’nin dü-
zenledi€i ihaleler ile ciddi bir sat›fl yapt›klar›n› belirtti. 
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∂ Shell ve Ferrari arasında 60 yılı aşkın süredir devam eden ve Shell
Helix’in üstün formülüne de ilham veren teknik işbirliğini yansıtan
reklam filminde, çok sayıda Ferrari otomobil kullanıldı. Filmde, Shell
Helix kullanan tüm araçlar, “Süper Arabalar” haline geliyor. Arabasına
değer veren sürücüler, Shell Helix sayesinde “Süper Araba” kullandıklarını
hissediyor. Her sürücünün, dünyadaki en iyi otomobili kullanıyormuş
gibi hissetmeyi hak ettiğine inanan Shell Helix motor yağlarının yeni
reklam filmi, etkileyici görüntüleriyle izleyenleri büyüleyecek. Shell &

Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü Burçin Toktamış, reklam filminin
Shell Helix kalitesini çok başarılı bir şekilde aktardığını belirterek,
“Sektöründe en güçlü Ar-Ge yatırımını gerçekleştiren Shell’in üstün
teknolojisiyle ürettiği Shell Helix, arabalara yüksek performans,
tüketicilere müşteri memnuniyeti olarak yansıyor. Shell Helix’in gelişmiş
özelliklerini vurgulayan yeni reklam filminin gördüğü ilgi, üstün nitelikli
ürünlerimizin beğenilmesi kadar mutluluk vericidir. Arabasına değer
verenler Shell Helix’i tercih ediyor ve fazlasıyla memnun kalıyor” dedi.

SHELL 
HELİX’IN 

‘SÜPER
ARABALAR’ 

REKLAMINA 
BÜYÜK İLGİ

Tezeller firmas› olarak seri ve stoklu üretime geç-
tiklerini belirten Tezeller Yönetim Kurulu Baflkan›
Murat Zanat, otobüslerinin tamam›n›n el ile üretil-
mesinden dolay› kaliteli ve sa€lam oldu€unu belirtti.
Zanat hedefleri aras›nda körüklü otobüs, 7,5 ve 6
metre küçük otobüs ve askeri tertip arac› üretmek
oldu€unu da sözlerine ekledi.

Alçak tabanl› otobüs olarak üretilen araçlarla ilgili
kamuoyunda bir furya olufltu€unu belirten Zanat,
alçak tabanl› otobüsleri stoklu olarak üretime devam
edeceklerini belirtti.
¥ Tezeller firmas› olarak fluanda ayl›k kaç adet

üretim kapasiteniz var?
12 metre alçak tabanl› olarak fluanda ayl›k 15

adet üretiyoruz. 2012’de 20’ye, 2013’te ise bu rakam›
35’e ç›karmay› hedefliyoruz. Daha önceleri bizim
gibi üreticiler önce siparifl al›rd› ve daha sonra
üretime geçerdi ancak fluan biz stoklu üretime
geçtik. Ayl›k 15 adet alçak tabanl› otobüs üretiyoruz
ve bayilerimize da€›t›yoruz. Onlarda sat›fllar›n› ger-
çeklefltiriyor.
¥ 2012 Temmuz ay› itibariyle basamakl›lara lift

tak›lmas› ve alçak tabanl›lara geçiflle ilgili neler
söylemek istersiniz?

Ben bu konunun çok netleflti€ine inanm›yorum.
fiöyle bir fleyde var basamakl›lara lift kat›larak bu
olay çözülecekse neden insanlar 350 bin TL verip
otobüs als›n. Bu konuda da somut olarak at›lm›fl bir
ad›m yok. E€er basamakl›lar tamamen kald›r›l›r ise
üreticilere aç›s›ndan ciddi bir ivme yakalan›r.
¥ Alternatif yak›tlarla ilgili ne tür çal›flmalar ya-

p›yorsunuz? Hangi aflamadas›n›z?
Alternatif yak›tlarla ilgili birçok çal›flma yapt›m.

Fuarlara ve e€itimlere kat›ld›m. E€er k›smet olursa
CNG’li otobüs üretimine bafllamay› düflünüyorum.
Motorlar›n sipariflini verdim. Motorlar geldi. Prototip
olarak üretime bafllad›m. Belgelendirme ifllemleri
ve di€er ifllemleriyle birlikte 2013’ün ortalar›nda
yürür hale getirmeyi hedefliyoruz. Ve bununla ilgili
Türkiye içinden 25 adet siparifl de ald›m. 
¥ Tezeller firmas›n› nerelerde görmek istiyorsunuz,

hedefleriniz nelerdir?
fiimdi nas›l otomobilin nas›l el ile yap›lan› çok

kaliteli ve güvenliyse Bende Tezeller markas›n›
öyle bir noktaya tafl›mak istiyorum. Benim y›lda 50
bin gibi bir üretim hedefim yok. Az üreteyim ama
kaliteli üreteyim hedefim var benim. Y›lda 450-500
üreteyim ama adam ak›ll› üreteyim.
¥ Piyasada üretilen ve tekerlekleri dönen açarlar›n

kalitesini nas›l görüyorsunuz?
Sonuçta bir emek verilmifl ve hepsi kalitelidir.

Ama baz›lar›n›n art›lar› daha fazla. Ben bu konuda
kendimi avantajl› görüyorum. Çok ciddi araflt›r-
malar yaparak alçak tabanl› otobüs üretimine
girdim, Anketler yapt›m, floförlerden görüfl ald›m.
O yüzden kendimi flansl› görüyorum. Piyasada
yürüyen otobüslerin eksiklerinde yola ç›karak
otobüs üretimine bafllad›k.

Birde flunu söylemek istiyorum. Otobüs üretimi
elle yap›lan bir üretimdir. fiimdi birçok üretici
bu ifli makinelefltirdi. Eski otobüslerle flimdi üre-
tilen otobüsler aras›nda O yüzden çok ciddi
kalite fark› var. Otobüs üretimi elle yap›lmal›,
çünkü o bir sanatt›r.

¥ Halk otobüsçüler aras›nda “otobüsler çok pahal›”
diye bir söylenti dolafl›yor. Bu konuda neler
söylemek istersiniz?

Otobüs üretimi çok ciddi mesai ve emek harcayarak
yap›lan bir olay. Ben üreticiyim ama öyle çok ciddi
kar marjlar› yok bu sektörde. Bir otobüs 6500
parçadan olufluyor. O yüzden otobüs fiyatlar›n›n
öyle çok bahsedildi€i gibi pahal› olmad›€›n› düflü-
nüyorum. Ama baz› markalar var onlarda kendi
markalar›n› sat›yorlar dolay›s›yla biraz pahal›. Müfl-
teriler bizim gibi üreticilerin olmas› dolay›s›yla flü-
kretmesi gerekir. Ayn› ürünü bizden daha düflük fi-
yatlara alabiliyorlar.
¥ Azerbaycan’la ilgili olan durum nedir? Bir

ortakl›k söz konusu mu?
Azerbaycan’›n Azauto firmas› ile bir ortakl›k kur-

duk ve ad›m›z› Tezauto olarak de€ifltirdik. Bu
ortakl›k bize çok ciddi bir finansal güç sa€lam›fl
oldu. Daha önceden ticaret yapt›€›m bir flirketi
beraber böyle bir yola girdik. ‹ki flirket ad›na da çok
yararl› olaca€›n› düflünüyorum.

¥ Otobüslerinizde yerlilik oran› nedir?
Büyük parçalar olarak 100 parça diyebilirim. Ka-

roseri de koltuk hariç tüm parçalar› biz üretiyoruz.
¥ Üretti€iniz otobüslerde yak›t tüketimini düflür-

mek için ne gibi çal›flmalar yap›yorsunuz?
Bizim arac›m›z di€er firmalardan farkl› ve daha

hafif olsun diye bir çal›flma yapt›k. Arac›m›z komple
alüminyum, tavan, arka ve ön taraf› fiberglas. Ara-
c›mda hiç sac yoktur. Bir de özel ve hafif profiller
kullan›yorum. Alt yap› tüm üreticilerde zaten ayn›.
Biz karoseri de yapt›€›m›z de€ifliklikler ile yak›t ta-
sarrufu sa€l›yoruz. Müflterilerimden bu konuda al-
d›€›m geri dönüfller çok iyi. Ö€ne€in ayn› hat üzerinde
gidip gelen farkl› bir marka otobüs ve Tezeller’in
otobüsü aras›nda bin liral›k bir tasarruf fark› var. Bu
oluflan fark sonucunda Tezeller’in otobüsünü kullanan
floförün maafl› bedavaya gelmifl oluyor. Bu tasarrufu
iki kat›na ç›karmak içinde ciddi çal›flmalar yap›yoruz.
Yak›nda meyvelerini verecek.
¥ Tezeller’in Türkiye’de kaç servis noktas› var?

Türkiye’deki ve Dünya’daki tüm Man servisleri
ile protokolümüz var. Hepsi bizim yetkili servisimiz.
‹stanbul Anadolu ve Avrupa Yakas›’nda 7/24 halk
otobüslerin kullanmas› için mobil ve sabit servisimiz
var. Yolda otobüs ar›zaland›€› takdirde mobil servi-
simiz direkt müdahale edebiliyor. Güzel de bir
bayilik sistemi kurduk. ‹stanbul’da bu konuda çok
iyi çal›fl›yoruz. Servis noktas›nda hiçbir otobüs bek-
leme yapmadan, sorunu direkt çözülebiliyor.
¥ 2012 ve daha ilerisi için yeni araç çal›flmalar›n›z

var m›? Körüklü otobüs üretimine bafllayacak
m›s›n›z?

Körüklü otobüslerle ilgili çal›flmalar›m›z var ama
daha öncesi CNG’li otobüs üretimi. 6 ile 7,5 metre
otobüs üretimine de nasip olursa 2013 ortalar›nda
bafllayaca€›z. fiuan askeri araç üretimimiz var. Bir
ülkenin savunma bakanl›€› için 5 adetlik bir prototip
çal›flmas› yapt›k. Çok ciddi bir baflar› sa€lad›€›m›z›
düflünüyorum. Ülkemizden ve devletimizden gerekli
destek gelir ise ben bu araçlar› seri olarak da ürete-
bilirim. Patentinden, tasar›m›na kadar tamam› Te-
zeller olan bir araç. Destek verilir ise ben bu arac›n
tip onay›n› da al›r, üretirim.

Busworld 2012’de
Otokar ve Cummins
standına ödül
∂ Otokar stand›, gazeteciler taraf›ndan üreticiler ka-
tegorisinde “En ‹yi Stant” seçilirken Cummins ise
yan sanayici kategorisinde “En ‹yi Stant” ödülüne
lay›k görüldü. HKF Fuarc›l›k A.fi. ve Busworld Inter-
nat›onal iflbirli€iyle düzenlenen Busworld Turkey
2012’nin aç›l›fl kokteyli Yeflilyurt Spor Kulübü’nde
yap›ld›. Busworld Turkey 2012 bas›n gününe kat›lan
yerli ve yabanc› gazetecilerin seçti€i en güzel stant ta-
sar›m› ödülleri de verildi. Gazeteciler, stantlar› sadelik,
ifllevsellik ve görsellik anlam›nda tasar›m› oluflturan
üç kritere göre de€erlendirdiler. 25 ülkeden gelen 47
yabanc› gazeteci ve 30 Türk medya mensubu, Otomotiv
üreticileri aras›ndan en çok Otokar stand›n› be€endiler.
Gazetecilerin yan sanayici firmalar›ndan en çok be-
€endikleri stant ise Cummins oldu. Kokteyl akflam›nda
Busworld Internat›onal ise Mister ve Miss Busworld
ödülü kazananlar› aç›klad›. Mr. Busworld Mercedes-
Benz’den Sami ‹flmen olurken Mrs. Busworld OTC/Og-
hab’dan Serap Tanyeri oldu.

OTOKAR STANDI’NA ZİYARETÇİ AKINI
Busworld Turkey 2012 Otobüs Endüstrisi ve Yan

Sanayi Uluslararas› ‹htisas Fuar›’nda 6 metreden 12
metreye kadar uzanan genifl ürün yelpazesinde yer
alan araçlar›n› sergileyen Otokar, ayn› zamanda fuara
özel haz›rlad›€› stant ile ödül kazand›. Otokar stand›,
gazeteciler taraf›ndan üreticiler kategorisinde “En ‹yi
Stant” seçildi. Ödül, Busworld resepsiyonunda Otokar
Pazarlama Müdürü Tarkan Burak’a takdim edildi.
Otokar, Busworld 2012’ye özel haz›rlad›€› stand›n›n
bir bölümünde turizm ve servis otobüslerini sergilerken
engelli yolcu tafl›mac›l›€›na uygun flehir içi toplu tafl›-
mac›l›k araçlar›n› Otokar Kent Meydan› ad› verilen
stand›n flehir meydan› konseptli bölümünde sergiledi. 

Tezeller’in otobüs sektöründeki
hedeflerinde CNG’de varTezeller Yönetim Kurulu Başkanı Murat

Zanat ile Tezeller firmasının hedeflerini,

projelerini ve bugünü değerlendirdiği-

miz bir röportaj gerçekleştirdik.

a

Otokar ve Cummins katıl-
dığı Busworld Turkey
2012 Fuarı’nda yenilikçi
stantları ile ödül kazandı.

Simroll, Türk mühendisinin
adını dünyaya duyuracak
∂ Simge Mühendislik taraf›ndan
üretimi yap›lan Simroll Koltuk Ar-
kas› TV’ler ile amaçlar›n›n Türk
mühendisinin ad›n› dünyaya duyur-
mak oldu€unu söyleyen Simge En-
düstriyel Mühendislik Genel Mü-
dürü Murat Ayd›n, yaz›l›mlar›n ta-
mam›n›n Türk mühendisleri tara-
f›ndan gelifltirildi€ini belirtti.

NİLÜFER TURİZM’İN
KOLTUKLARI SİMROLL’DAN

Karayolu yolcu tafl›mac›l›€›nda kul-
lan›lan koltuk arkas› TV’lerin tüm
çal›flmalar›n›n tamamland›€›n› belirten
Simge Endüstriyel Mühendislik Genel
Müdürü Murat Ayd›n, Simroll olarak
5 ayd›r faaliyet gösterdiklerini ifade
etti. Ayd›n, “15 firman›n tedarikçi
listesindeyiz. Nilüfer Turizm’in filo-
sunda bulunan tüm araçlar› Simroll
koltuk arkas› TV ile donatt›k. Ürün-
lerimizin panelleri ve dokunmatik
ekranlar› hariç tüm parçalar› yerli
üretimdir. Yaz›l›mlar bünyemizde bu-
lunan 22 mühendisin elinden ç›kt›.”

Yanma ve çarpma testlerinin Al-
manya TÜV taraf›ndan yap›ld›€›n›
belirten Ayd›n, de€iflik koltuklara
göre çarpma testlerinin hali haz›rda
devam etti€ini belirtti. Ayr›ca Al-

manya’da MAN’›n tedarikçi listesine
de girdiklerini belirtti.

SİMROLL KOLTUKLARINDA
SON TEKNOLOJİ KULLANILIYOR

Simroll koltuk arkas› TV’leri rakip
firmalar›n ürünlerinden ay›ran özel-
liklerini s›ralayan Ayd›n, uzaktan
yard›m ile TV’lerde bulunan filmlerin,
oyunlar›n güncellenebildi€ini vurgu-
lad›. Ayd›n, “Simroll Koltuk Arkas›
TV’ler 9 dil deste€i ile kullan›c›s›na
sunuluyor, tabi istenirse artt›r›labilir.
TV’lerin tamam›nda Android iflletim
sistemi kullan›yoruz. Bizim mühend-
islerimizin gelifltirdi€i bir iflletim sis-
temi. Bizi rakiplerimizden ay›ran en
önemli özellik ise uzaktan yard›m.
Kablosuz a€ ile filoda bulunan iste-
di€imiz otobüse müdahale edebili-
yoruz. TV’nin haf›zas›z›nda bulunan
filmleri uzaktan güncelleyebiliyoruz.
‹flletim sistemi ve güncelleme ile

ilgili tüm müdahaleleri kablosuz a€
sayesinde istedi€imiz yerde, istedi-
€imiz zaman yapabiliyoruz.”

Simge Mühendislik Genel Müdürü
Murat Ayd›n, ürettikleri TV’lerin
enerji tüketimi yönünden de rakip-
lerine göre avantajl› oldu€unu söyledi.
Ayd›n, “ Rakiplerimizin TV’leri 8
watt harcarken bizim üretti€imiz
TV’ler 2 watt harc›yor. Otobüsteki
tüm ekranlar çal›fl›rken sadece aküden
güç alarak 2,5 saat çal›flabiliyor. Ra-
kiplerimize göre 3 kat daha az enerji
sa€layarak, daha verimli çal›flabiliyor”
dedi. Simroll Koltuk Arkas› TV’lerin
›s›nmamas› konusunda çal›flmalar
yapt›klar›n› belirten Ayd›n, ürünle-
rinin daha az ›s›nmas› ile hem ve-
rimlilik art›yor hem de klimaya daha
az yüklenerek yak›t tasarrufu sa€la-
d›€›n› belirtti. Ayd›n, ayr›ca yüksek
h›zl› trenlerle ilgili bir projelerinin
de oldu€unu sözlerine ekledi.

Koltuk arkas› TV üretimi yapan Simroll,
Türkiye’de ve dünyada tercih edilen bir

marka olmak için çal›flmalar›n› sürdürüyor. 

www.allisontransmission.com

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!

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
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İETT GENEL MÜDÜRÜ HAYRİ BARAÇLI, BUSWORLD FUARI’NDA STANTLARI GEZDİ 
∂ İstanbul’da düzenlenen Otobüs Fuarını ziyaret eden İETT Genel
Müdürü Dr. Hayri Baraçlı, stantları tek tek gezerek otobüsleri inceledi.
Ziyaret sırasında İETT Genel Müdür Yardımcısı Dr. Maşuk Mete de eşlik
etti. İstanbul’da düzenlenen Busworld 2012 Otobüs Endüstrisi ve Yan
Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı’nda sergilenen araçları inceleyen Genel
Müdür Dr. Hayri Baraçlı, İETT olarak yolcu memnuniyetini artırmak ve
filoda bulunan araçların tamamını engelliler için erişilebilir hale getirmek
için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Baraçlı, ayrıca 2013 yılında

İETT filosunun yaş ortalamasını 3,5’e düşürmeyi hedeflediklerini de
vurguladı.Fuar alanında bulunan stantları tek tek gezerek yeni araçları ve
teknolojileri inceleyen Baraçlı, ilgililerden bilgi aldı. Baraçlı, alım sözleşmesi
imzalanan ve ilerleyen günlerde İETT filosuna katılması planlanan yerli
üretim BMC otobüsleriyle Mercedes marka araçları da ayrıntılı olarak
inceledi. Ayrıca Baraçlı’ya Otokar stant ziyareti sırasında Otokar Genel
Müdür Yardımcısı Basri Akgül tarafından bir teşekkür plaketi takdim
edildi. Genel Müdür Baraçlı, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.  

Busworld Turkey 2012’de
ZF’nin Türkiye pazar›n-
da yeni hedeflerini aç›k-
layan, ZF Friedrichsha-

fen AG üst yönetiminden Dr
Micheil Sturk, Frank Burkhart,
Türkiye Genel Müdürü Ali Oruç
ve Sat›fl Müdürü Atilla Hassas
ürünleri hakk›nda bilgi verdi.
Oruç, 2012’de iç pazarda 900 oto-
büsün ZF’ye siparifl verdi€ini kay-
detti.

ZF’nin cironun yüzde 5’ini arafl-
t›rma ve gelifltirmeye ay›rd›€›n›
belirten ZF Türk Genel Müdürü
Ali Oruç, Türkiye’de üretim ya-
pan 11 otobüs üreticisinin tama-
m›n›n ZF müflterisi oldu€una
dikkat çekti. Busworld Fuar›’nda
ZF Friedrichshafen AG üst yö-
netiminden Dr. Micheil Sturk,
Frank Burkhart ile birlikte bas›n
toplant›s› düzenleyen Oruç, 2012
y›l›nda iç pazarda 900 adet otobüs
için siparifl ald›klar›n› anlatt›.
Oruç; “Bu siparifllerin tamam›
yak›t tasarrufu sa€layan 6 vitesli
otomatik Ecolife flanz›man, ZF
Akslar› ve ZF direksiyon sistem-
lerinin teknojosiyle donat›lm›flt›r”
dedi. 

“İETT, EGO VE ESHOT’UN
TERCİHİ ZF”

‹stanbul’da ‹ETT, Ankara’da
EGO ve ‹zmir’de ESHOT’un ZF
teknolojisi ile donat›lm›fl oto-
büsler kullanaca€›n› ifade eden
Oruç, “Özel halk otobüsçüleri

de bizim ürünümüzü kullanmak-
tad›r. Türkiye’nin en büyük 3
belediyesi bi§§zim markam›z›
kullanacakt›r. Türkiye’nin en faz-
la nüfusuna sahip illeri ZF mar-
kas›n› tercih ettiler. ZF bir araçta
motor hariç tüm yürüyen ak-
samlar› üretmektedir” diye ko-
nufltu. 

Mercedes-Benz Türk, Man,
Temsa Global, BMC, Otokar,
Güleryüz, Karsan ve Isoto’nun
ZF güç aktarma ve flasi teknolojisi

kulland›€›n› vurgulayan Ali Oruç,
“Yo€un olan trafik ile birlikte
üreticiler modern tafl›tlara yönelik
taleplerini artt›r›yorlar” dedi.

“ECOLİFE ŞANZIMAN İLE
YÜKSEK PERFORMANS”

Yeni ürünleri otomatik flanz›-
man ZF Ecolife için uzun süre
çal›flt›klar›n› belirten Dr. Micheil
Sturk da ZF Ecolife ile birlikte
daha yüksek performans ve eko-
nomi sa€lanaca€›n›n alt›n› çizdi.

ZF’nin gelecekte Hibrit versiyonu
da pazara sunaca€›n› kaydeden
Sturk sözlerini flöyle tamamlad›:
“ZF Ecolife yüzde 25 daha uzun
ömürlüdür. Araçta uzun çal›flma
süresini sa€lar ve maliyetini dü-
flüren bir flanz›mand›r. Y›lda 25
bin flanz›man üretiyoruz. Dünya
flanz›man pazar›nda yüzde 52’lik
bir paya sahibiz. ZF günümüz ve
gelece€in egzoz gaz› normlar›na
uymakla birlikte CO2 ve yak›t
tasarrufu sa€lamaktad›r.” 

Busworld Turkey 2012’de ZF’nin Türkiye pazar›nda yeni he-
deflerini aç›klayan, ZF Friedrichshafen AG yetkilileri, 2012’de
iç pazarda 900 otobüsün ZF’ye siparifl verdiğini kaydetti. 
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Toplu tafl›man›n kalbi
‹stanbul’da att›

‹stanbul da gecen hafta toplu tafl›mac›l›k ad›na yo€un
günler yafland›. Uluslararas› toplu tafl›mac›lar ve otobüs
üreticilerini ‹stanbul’da a€›rlad›k uluslar aras› toplu

tafl›mac›lar birli€i (UITP) önderli€inde TÖHOB ve ‹ETT’nin
düzenledi€i 7. uluslar aras› otobüs konferans› yap›ld› özel
halk otobüsü iflletmecileri ad›na TÖHOB un bu birli€e
üye olmas› ve böylesine önemli bir organizasyonun ger-
çeklefltirmesi çok ciddi bir çal›flma önemsenmesi gereken
bir durum çünkü Türkiye deki toplu tafl›mac›lar›n dünya
ile entegre olmas› kaç›n›lmazd›r, tüm geliflimimizi gele-
ce€imizi nas›l çal›flt›€›m›z hangi koflullarda toplu tafl›ma
yap›ld›€›n› sorunlar›m›z ve çözümlerinin nas›l olaca€›n›
dünya toplu tafl›mac›lar› ile paylaflarak onlar›n çözüm
önerilerini almak gerekiyor, di€er ülkelerde nas›l bir toplu
tafl›ma sistemi var bunlar› da bizim incelememiz ve uy-
gulanabilir olup olmad›€›na bakarak  Türkiye flartlar›nda
nas›l uygunsa örnek çal›flmalar yapmak ad›na bunlarda
yararlanarak bu çal›flmalar› projelendirmek ve yetkililere
sunmak gerekir. UITP’nin konferans›na kat›lma sans›m
olmad› ama kapan›fl kokteyline kat›ld›m dünyan›n her
yerinden kat›l›mc›lar›n oldu€unu ve Türkiye de olmaktan
mutlu olduklar›n› gördüm buda baflar›l› bir organizasyon
yap›ld›€›n› gösteriyor tabi ki bizlerde memnuniyet duyduk.
Konferanstaki konuflmalar› takip ettim bu tür etkinliklerde
tüm dünyan›n gözünü Türkiye ye çevirmek gerekiyor
yani buradaki ana sorunlar›m›z› dile getirmek ve çözüm-
lerini sunmak laz›md›r TÖHOB genel sekreterinin sunumu
çok güzel fakat ben Türkiye toplu tafl›mac›l›€› anlat›rken
ana sorunlar› yani (ÖHO yasal tan›m› gibi ) dünya nas›l
çözmüfl biz nas›l çözmeliyiz bular› vurgu yap›lmal› idi
gerçi biraz da olsa anlat›lm›fl ama benim iste€im bu güzel
ortamda özel halk otobüsü iflletmecileri ad›na ne kadar
kazançl› ç›kar›z sesimizi nas›l daha gür duyururuz bu tür
her etkinliklerde hanemize ne kadar çok fley yazarsak
bizim için baflar› olacakt›r 

BUSWORLD 2012
‹stanbul’daki di€er konuklar›m›z Busworld 2012 otobüs

fuar›na kat›lan üretici firmalard›,yine her zamanki gibi
fuar c›v›l c›v›l çok hareketli idi 2012’nin 7 ay›n da
yürürlü€e girecek kanunla beraber tüm araçlar engelliler
uygun olacak otobüslerin yan›nda Otokar’›n elektrikli
otobüsünü sergilemesi idi  flu an kullan›ma haz›r de€il
ama yine de bizleri heyecanland›rd› yak›t  giderinin böyle
yüksek olmas› bizleri ciddi düflündürürken bu araç üretime
geçer ve bizlerin hizmetine verilirse giderlerde ciddi bir
tasarruf yap›lacakt›r . Yeni araçlar›n kullan›m› teknolojisi
çok güzel fakat fiyat› özel halk otobüsü iflletmecilerini
ciddi flekilde zorluyor kazanman›n bu kadar zor oldu€u
bir dönemde al›nan araçlar›n garanti döneminde oluflan
s›k›nt›lar oldukça fazla firma yetkilileri bu araçlar› pazar-
larken o kadar güzel teknikler kullanarak sunuyorlar ama
araçlar al›nd›ktan sonra ifller hiç iyi gitmiyor örne€in
Anadolu yakas›nda 20 ye yak›n 2011 model BMC sahibi
arkadafllar ciddi s›k›nt›lar› oluflmufl durumda 1. garanti
ile ilgili s›k›nt›lar var bir parçan›n garantisi 6 ay bir
parçan›n garantisi 2 y›l standart yok 2. yedek parça bulu-
nam›yor veya geç bulunabiliyor 3. servisler ar›za tespit ve
giderilmesinde s›k›nt›lar var bu durum esnaf›m›z› fazlas›
ile üzmekte ve maddi kay›plar yaflatmaktad›r otobüs üre-
ticileri sat›fl sonras› hizmeti eksiksiz yerine getirmelidir
çünkü bizler har zaman birbirimize laz›m olaca€›z bu
gün de var›z yar›n da olaca€›z sayg›lar›mla...

∂ Ford’un 2014'e kadar bütün ticari
araç ailesini yenileme hedefinde önemli
bir adım oluşturan Transit Custom, Kısa
ve Orta Şasi Van, Kombi ve Kombi Van
versiyonları ile iş sahiplerinin şık tasarımlı,
sürücü odaklı kullanıma sahip, sınıf lideri
fonksiyonellik sunan mükemmel bir iş or-
tağı olacak.

Dünya lansmanı Birmingham Ticari Araç-
lar Fuarı’nda yapılacak olan Yeni Transit
Custom, 2012 yılı içerisinde Avrupa ve
diğer global pazarlarda piyasaya sunula-
cak. Ford’un tamamen yenilenen kompakt
orta ticari araç neslini temsil eden Yeni
Transit Custom, binek otomobil benzeri
iç bölümü ve üstün sürüş özelliğinin yanı
sıra yük taşıma yeteneğine de sahip.
Ayrıca Transit dayanıklılığı ve sınıfının en
iyi yakıt tüketimiyle birlikte düşük kullanım
maliyeti de sunuyor olacak.

“Türk mühendis ve işçilerinin emeği”
Ford Otosan tarafından geliştirilen ve

Gölcük’te üretilecek olan Transit ailesinin
en yeni ürününün dünya lansmanının İn-
giltere gibi ticari araç pazarının lokomotifi
olan bir ülkede yapılmasından gurur duy-
duklarını belirten Ford Otosan Genel Mü-
dürü Haydar Yenigün, “Ford’un tamamen
yeni bir segmente giriş yapmasına vesile
olan Tourneo Custom konseptinin ardın-

dan Transit Custom ürünümüzü de dünya
kamuoyu ile paylaşıyoruz. Türk mühendis
ve işçilerinin emeğinin geçtiği yeni ürün-
lerimiz hem Ford Otosan hem de Türkiye’yi
gururlandırmaya devam ediyor. 2011 yılını
ticari araçta yatırım yılı olarak açıklamıştık
ve meyvelerini görmenin ötesinde artık
müşterilerimizin beğenisine sunuyor ol-
maktan mutluyuz. Yeni Transit ailesi, 46
yıldır olduğu gibi bundan sonra da Ford
Otosan, Ford dünyasının ticari araç üssü
olmaya devam edecek. Yeni Transit ailesi,
müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda
geliştirildi ve sahip olduğu teknolojik özel-
liklerle sınıfının çıtasını yükseltmeye devam
ediyor” dedi.

“Transit Custom’da neler yok ki”
Kombi ve Kombi Van versiyonları ile

hem yük hem de personel taşıması yapan
kullanıcıların beklentilerini karşılayan Yeni
Ford Transit Custom, Van versiyonunun
fonksiyonelliğiyle de profesyonellerin ih-
tiyaç duydukları verimli yük taşıma özel-
liklerine sahip olacak. Transit Custom ilk
etapta kısa şasi olarak 4.97 metre ve orta

şasi olarak da 5.34 metre uzunluğunda
versiyonlar ile sunulacak. Böylece müş-
teriler kendilerine en uygun yük alanını
seçebiliyor olacaklar.

Transit Custom, yük taşıma kapasitesinin
yanı sıra dayanıklılık ve düşük kullanım
maliyetiyle de ön plana çıkıyor. 600-1.400
kg arası yük taşıma seçenekleri sunan
Transit Custom, mühendislik ve geliştirme
yönetimi Ford Otosan Gebze Mühendislik
Merkezi tarafından yapılan yeni nesil
global Duratorq önden çekişli motorlarla
donatılacak. 

Ford Otosan’ın ailesine
yeni üye ''Transit Custom''

∂ 45 y›ll›k tecrübesi ile üretim yapan Tezeller fir-
mas› Busword Turkey 2012’de iki alçak tabanl›
halk otobüsü tipi ve 2014 için prototip çal›flmas›
yap›lan askeri taktik arac›n› ziyaretçilere tan›tt›.

Busworld Turkey Fuar› kapsam›nda yap›lan bas›n
aç›l›fl›nda konuflan Tezeller Teknik Müdürü Olcay
Salih, Türkiye’nin tüm bölgelerinde araçlar›n›n
çal›flt›€›n› belirtti. 

TEZ’DEN YOLCU TİPİYLE OTOBÜS
2013 y›l›nda 12 metre yolcu tipi araç ile yolcu

tafl›mac›l›€› sektörüne de gireceklerini belirten
Salih, prototipinin tamamlanmas›n›n ard›ndan ta-
n›t›m›n›n da yap›laca€›n› belirtti. Salih, “Yolcu
tipi araçlarda yine Man motoru ve ZF flanz›man›
kullan›lacak. 46 ya da 49 koltuklu olmakla birlikte
kullan›ld›€› bölgeye göre de€ifliklik gösterebilecek.
12 metre boyunda bir araç olacak. Tamam› elek-
tronik, opsiyonlu olarak otomatik ya da manüel
flanz›manl› olacak. Azerbaycan orta€›m›zdan gelen
talepler üzerine bu pazara girmeye kadar verdik.

YILSONUNDA 100 ARAÇ İLE HİZMET
Otobüs A.fi’nin düzenledi€i ihalelerin sektörde ve
kendi markalar›na bir ivme kazand›rd›€›n› belirten
Salih, fluana kadar yap›lan ihaleler sonunda 45
adet araçl›k bir ivme yakaland›€›n› belirtti. Y›lso-
nuna kadar ‹stanbul’da 100’ün üzerinde araçlar›n›n
trafikte olaca€›n› da belirtti.

Tezeller alçak 
tabanl› araçlar› ile 
Busworld’deydi
Bursa Karoseri üreticisi Tezeller, Busworld
Turkey 2012’de iki alçak tabanl› halk

otobüsü tipi ve 2014 için tasarlanan askeri
taktik arac›n› ziyaretçilere tan›tt›.

Cenevre Otomobil Fuarı’nda Tourneo Custom konsepti ile
minibüs versiyonu tanıtılan Ford’un yeni nesil orta ticari
araçlarının en yenisi Transit Custom, Birmingham Ticari

Araç Fuarı’nda sergilenmeye hazırlanıyor.

∂ Binek otomobil konforunu ticari araç segmentine
tafl›may› hedefleyen Citroén yeni Berlingo ile bunu
bir kez daha ortaya koydu. Özellikle güvenlik ve
yak›t tasarrufu aç›s›ndan yüksek performans sa€layan
yeni Berlingo ile Citroén Pazar pay›n› yüzde 6 civar›nda
olmas›n› hedefliyor.

Citroen Baylas Otomotiv taraf›ndan Edirne’de ger-
çeklefltirilen yeni Berlingo’nun lansman›na Citroén
Baylas Otomotiv’den Genel Müdür Bahaettin Tato€lu,
Ürün ve Marka Müdürü Murat Elal, Pazarlama Di-
rektörü Nebi Erbafl, Ürün ve Marka Uzman› M. An›l
Tarca, Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Uzman› Sevi Savc› ve
bas›n mensuplar› kat›ld›. Kat›l›mc›lar ayr›ca program
sonunda araçlar› test etme imkan› buldu.

50.000 CİVARINDA ARAÇ SATILDI
“Türkiye hafif ticari pazar›n›n büyük oyuncusuyuz”

diyerek söze bafllayan Baylas Otomotiv Genel Müdürü
Bahaettin Tato€lu Citroén Berlingo’nun hafif ticari
araç pazar›nda yer alan en önemli araçlar›ndan biri
oldu€unu ifade etti. Tato€lu “1996 y›l›nda lansman›n›
yapt›€›m›z Berlingo’dan bugüne kadar 50 bin civar›nda
araç satt›k. Yeni Berlingo ile bu baflar›m›z› devam et-
tirece€imize inan›yoruz. Yeni Berlingo ile 2012 y›l›
itibariyle de 7 bin civar›nda bir sat›fl bekliyoruz ve
Pazar pay›m›z›n yüzde 6 civar›nda olmas›n› hedefli-
yoruz” diyerek Citroén olarak pazardaki yerlerini de
belirledi.

YENİ CİTROÉN BERLİNGO’NUN ÖZELLİKLERİ
Arac›n kendi segmentinde rekabetin tam ortas›nda

yer ald›€›n› söyleyen Citroén Baylas Otomotiv Ürün
ve Marka Uzman› M. An›l Tarca ürünün özelikleriyle
ilgili bas›n mensuplar›na bilgi verdi. Tarca “Yeni
Citroén Berlingo; sürücülere daha genifl bir iç mekan
sunarken, marka kimli€iyle uyumlu ön tasar›m ile
daha kasl› bir ›zgaraya ve LED gündüz sürüfl farlar›na

sahip. Yeni Berlingo; binek kullan›c›s›na hitap eden
Vizon Gri ve Ada Mavisi olmak üzere iki yeni renk
seçene€i sunuyor. Arkadaki tüm yolculara yeterli
›fl›k, ayd›nlatma, havaland›rma ve münferit eflya
koyma alanlar› sa€layan cam tavanl› ve parfüm
sistemli Modutop paketi ve orta konsol modüler
eflya koyma gözüyle hem ferah hem pratik. Müzik
sistemine entegre bluetooth ve yine çift bölgeli oto-
matik klima ile tüm yolculuklar daha da konforlu
Euro5 Normlu 115 bg’lik dizel motoru ile segmentinde
ön plana ç›k›yor. Modelin siyah detaylarla farkl›lafl-
t›r›lm›fl ön tampon, d›fl dikiz aynalar›, yan koruma
ç›talar› ve arka bagaj ç›tas› ile son derece fl›k bir d›fl
mekana sahip özel seri Selection versiyonu ile kulla-
n›c›lar, ESP ve yan yast›klardan oluflan Güvenlik pa-
ketine sahip olabilecekler” diyerek Berlingo’daki yeni
ekipmanlar›n arac› otomobil konforunda sundu€unu
ifade etti.

FİYATLAR ŞİMDİDEN BELLİ
Markan›n ticari araçlardaki kalitesi ve teknolojisini

yans›tan yenilenmifl Yeni Berlingo Panelvan 1.6 HDi
modeli 29.600 TL fiyat›yla tüketici ile buluflurken,
Yeni Berlingo Combi 1.6 HDi modeli de 36.990 TL
fiyat›yla sat›fla sunulacak.

Binek konforunda ticari araç :Ford Otosan tarafından

Kocaeli’nde üretilecek

olan Transit ailesinin daha

büyük ve daha çok yük

taşıyabilen modelleri Ku-

zey Amerika da dahil bü-

tün dünyada yaygın olarak

satılacak ve ayrıca arka-

dan itiş özelliğine de sahip

olacaklar. Yeni Transit

Custom'ın üretimi 2012

ortalarında Ford Otosan

Kocaeli fabrikasında baş-

layacak ve yılın sonlarına

doğru da piyasaya sunul-

maya başlanacak.

YENi BERLiNGO YOLLARDA
Yeni Berlingo ile yolculuklar daha konforlu hale geliyor. Citroen, ticari araç

segmentinde yer alan Berlingo’yu yenilenmifl yüzüyle müflterilerin hizmetine sunuyor.
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