
İSTANBUL OTOBÜS A.Ş.

GENEL MÜDÜRÜ 
ABDULLAH Y. ŞAHİN:

TASIMACILARO
T
O
B
Ü
S

Y
O
LC
U

TATİLCİLER, TATİLE ÇIKARKEN DİKKAT!
Yaklaşan tatil sezonunda konunun  uzmanları özellikle şunlara dik-

kat çekiyor; trafik kazalarında en yüksek ölüm oranları yaz mevsi-
minde, Temmuz-Ağustos aylarında meydana geliyor. Tatil dönemin-

de özellikle bu aylara dikkat edilmeli, bunun yanı sıra en büyük teh-
like telefonla konuşanlar için cep telefonuyla konuşmayın, emniyet

kemerinizi takın, Hızdan kaçının, Yaza uygun lastikler kullanın, las-
tiklerinizin havasını düzenli kontrol edin, Viraj dönerken su birikin-
tilerine dikkat edin çünkü yoldaki tehlikeler düşündüğünüz kadar

basit olmayabilir ve en önemlisi yola dinlenmiş olarak çıkın.

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi, art›k
otogarda 25 dakikay› geçmeyen girifl ç›-
k›fllardan otopark ücreti al›nmayaca€›-

n› aç›klad›. ‹stanbul Otogar’›na girifl ç›k›fl-
larda ve k›sa süreli parklanmalarda ücret
al›n›rken ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ta-
raf›ndan yap›lan aç›klama ‹stanbullular›n
bu konudaki s›k›nt›s›na bir nebzede olsa su
serpti. Bu durumda art›k otogara yak›n›n›
b›rakan ya da yolcusunu karfl›layan vatan-
dafllar, birkaç dakika için para ödemek zo-
runda kalmayacak.

YÖNETMELİKTE YER ALMASINA 
RAĞMEN UYGULANMIYORDU

Karayolu Tafl›ma yönetmeli€inde yer alma-
s›na ra€men bir türlü uygulanamayan
26.01.2012 tarih ve 2012/1-2 say›l› karar gere-
€i art›k terminalde genel park alanlar›n› kul-
lanan özel ve resmi otomobillerden 0-25 daki-
kay› geçmeyen girifl ç›k›fllarda ücret al›nma-
yacak.

Zab›ta Destek Hizmetleri Müdürlü€ü
Terminaller Zab›ta Amirli€i ekiplerince gelen
flikâyet üzerine yap›lan denetimlerde girifl-ç›-
k›fl ücretlerinde uygulanan fiyat tarifesinin
yanl›fl oldu€u belirlenerek 25 dakika içerisin-
de girifl-ç›k›fl yapacak araçlardan ücret alma-
mas› kararlaflt›r›ld›. 

‹BB’den yap›lan aç›klamaya göre;
“Otogardan yak›n›n› alan veya b›rakan vatan-
dafllar›m›z bundan böyle 0-25 dakika için üc-
ret ödemeyecektir. Aksi bir durumda Zab›ta
Daire Baflkanl›€› ekiplerimiz 7 gün 24 saat gö-
rev bafl›ndad›r. Alo 153 Beyaz Masa kanal› ile
bize ulafl›p flikâyetinizi bildirdi€iniz takdirde
olumsuzluk derhal giderilecektir” denildi.

MOTOR‹N F‹YATLARI 
‹STANBUL 3.77
ANKARA 3.78
‹ZM‹R 3.77
ADANA 3.77

D.BAKIR 3.87
S‹VAS 3.83
I⁄DIR 3.87
HATAY 3.77

Hayri Baraçlı, Silivri Halk
Otobüsçüleri ile buluştu

MEZUN OLDUKLARI GÜN TEMSA’DA 
İŞE BAŞLADILAR 10. SAYFA

‹ETT Genel Müdürü Dr. Hayri Baraçl›
ve beraberindeki ekibi, Silivri’deki
halk otobüsçüleriyle biraraya geldi.

Silivri’deki Halk Otobüsleri esnaf›yla bu-
luflup, esnaf›n istek, görüfl ve önerilerini
dinleyen ‹ETT Genel Müdürü Dr. Hayri
Baraçl›, amaçlar›n›n “Düzenli ve devaml›
seyahat” oldu€unu aç›klayarak, hem hiz-
met veren camian›n hem de hizmet alan
vatandafllar›n memnuniyeti ilkesiyle ha-
reket ettiklerini söyledi.  Silivri otobüsle-
rinin park alan›nda ‹ETT Genel Müdürü
Dr. Hayri Baraçl›’y› ve beraberindekileri
Silivrili floförler ve Halk Otobüsleri esnaf›
karfl›lad›. Burada otobüsçülerin görüfl, öneri
ve isteklerini dinleyen Baraçl›, amaçlar›n›
düzenli ve devaml› seyahat olarak aç›kla-
yarak hem hizmet veren camian›n hem
de hizmet alan vatandafllar›n memnuniyeti
ilkesiyle hareket ettiklerini söyledi. ‹letilen
her sorun hakk›ndaki net fikirlerini ortaya
koyan, talepleri ise araflt›rma yapt›ktan
sonra gidereceklerini vurgulayan Baraçl›,
“Biz problemleri yerinde çözmek için bu-
raday›z. Bunu hedefliyoruz ve camiam›za
aile gözüyle bak›yoruz” dedi. Silivrili flo-
förler ve Halk Otobüsleri esnaf› ‹ETT’ye
teflekkür ederek ziyaretin kendilerini mem-
nun etti€ini dile getirdiler.
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YIL SONUNA KADAR 500 ARAÇLIK İHALE YOLDA
Otobüs A.Ş’nin kurulmas› ile birlikte ‹stanbul toplu taş›mas›na
kalite geldiğini ifade eden Otobüs A.Ş. Genel Müdürü
Abdullah Yasir Şahin, halk›n yeni oluşumu benimsediklerini
söyleyerek toplu taş›mada kaliteyi ve güveni artt›rd›klar›n›
vurgulad›. Otobüs A.Ş. olarak ‹stanbul’un toplu taş›ma-
s›ndaki yeniliklerinin devam edeceğini be-
lirten Şahin y›lsonuna kadar 500 araçl›k
bir ihalenin daha olacağ›n› söyledi. 

OTOBÜS A.Ş.’NİN TÜZÜğÜNDE SADECE OTOBÜS YOK
Şahin ayr›ca işletmecilerin giderlerini 4.5 ile 6 y›l aras›nda amorti edebileceklerini
de sözlerine ekledi. ‹stanbul’un toplu taş›mas›nda sadece Otobüs’e yönelik
çal›şmalar›n›n olmad›ğ›n› söyleyen Şahin “Çatalca köy minibüsleri, Şile’deki turisttik
araçlar ve Adalar Faytonlar›n›n elektrikli olmas› ilgili çal›şmalar›m›z var. Otobüs
A.Ş’nin ana görevi otobüs olsa da toplu taş›ma ile ilgili biz dizi çal›şma içindeyiz”
dedi. Geçtiğimiz dönemde yap›lan ihalelerle ilgili olarak da konuşan Şahin, “‹lk
ihalede hizmete giren hatlarda baz› s›k›nt›lar vard›. 2. ihale ile birlikte ciddi
kazan›mlar oldu. 3. ihale ile birlikte daha iyi kazan›mlar olacak” dedi.

ERGUVANLAR KEND‹N‹ 
6 YILDA AMORT‹ ED‹YOR
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Manisa Belediyesi kentiçi toplu tafl›mada
tam anlam›yla bir dönüflüm gerçeklefl-
tirdi. Kentkart uygulamas›yla bafllayan

dönüflüme Isuzu’nun modern otobüslerinin
de eklenmesiyle Manisal›lar rahat ve konforlu
seyahat etme imkân›na kavufltu. Belediyenin
Isuzu ile yapt›€› anlaflma gere€i alaca€› 168
Isuzu Novociti otobüsün ilk partideki 43
adedi Manisa Belediyesi Cumhuriyet Mey-
dan›’nda düzenlenen görkemli bir törenle be-
lediyenin filosuna eklendi. 4. SAYFADA

Manisa, toplu 
tafl›mada 
Isuzu Novociti 
otobüsleri 
tercih etti

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat
Ergün Sakarya’daki Otokar fabrikasını ziyaret
etti. Otokar’ın Sakarya’daki fabrikası Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün

ve beraberindeki heyeti tarafından incelendi.
Koç Holding CEO’su Turgay Durak, Koç Holding
Savunma Sanayi, Diğer Otomotiv ve Bilgi Grubu
Başkanı Kudret Önen ve Otokar Genel Müdürü
Serdar Görgüç geziye ev sahipliği yaptı. Koç

Topluluğu şirketi olan Otokar’ın Sakarya’da bu-
lunan fabrikası Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Nihat Ergün tarafından ziyaret edildi. 

Bakan Ergün’e, ziyaretinde Sakarya Valisi
Mustafa Büyük, Sakarya Büyükşehir Belediye
Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya Millet-
vekili Şaban Dişli ve Sakaryalı bürokratlar eşlik
etti. Ergün’e ziyaret kapsamında ilk olarak
üretim ve Otokar’ın faaliyetleri hakkında bilgi-

lendirme yapılırken; daha sonra fabrika gezildi.
Ziyaret kapsamında ayrıca geçtiğimiz aylarda
açılan Tank Test Merkezi de gezildi. Gezi son-
rasında Koç Holding CEO’su Turgay Durak,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’e ziya-
retlerinin anısına bir plaket takdim ederken
Bilim, Koç Holding Savunma Sanayi, Diğer
Otomotiv ve Bilgi Grubu Başkanı Kudret Önen
ise Ergün’e zırhlı araç maketi takdim etti. 

CNG altyapısı tamamlanmadan 
ÜRETİCİLER ZARAR EDER
Temsa Global Satış ve Pazarlama Müdürü
Murat Anıl, CNG altyapısının oluşturul-
madan yatırım yapılmasının müşteriye ve
üreticiye ciddi zararlar
getireceğini vurguladı.
Ayrıca Anıl, CNG
dolum tesislerinin art-
ması ve dolum
sürelerini kısaltıcı
teknoloji ile
süreçin tamam-
lanacağını belirtti. 
7. SAYFADA

OTOKAR FABRİKASINI ZİYARET ETTİ
BAKAN NİHAT ERGÜN

İstanbul otogarında 
25 dakika çilesi bitti

MURAT ANIL

ABDULLAH YASİR ŞAHİN
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S PLAKLI SERVİS ARAÇLARINDA
FİYAT İLE BİRLİKTE SATIŞ DA ARTTI
Eğitimde 4+4+4 kademeli yasas›n›n TBMM taraf›ndan onaylanmas›-

n›n ard›ndan öğrenci tafl›mac›l›ğ›nda kullan›lan S Plakal› araçlar›n
bölgesel olarak say›lar›n ve fiyatlar›n›n art›fl› gündeme geldi.

orum Belediyesi ve Bursa Belediye-
si’nin servis tafl›mac›l›€›na yönelik
S Plakal› araçlarla ilgili yapt›€› uy-
gulamalarda Çorum Belediyesi E€itim
yasas›n›n de€iflmesiyle birlikte böl-
geye araç al›m›n› artt›r›rken, Bursa
Belediyesinin uygulamas›nda ise;
Ruhsats›z yolcu tafl›mac›l›€›na yö-
nelik cezalar›n artt›rmas›yla S Pla-
kas›na yönelik araç al›mlar› artt›. 

ÇORUM BELEDİYESİ EĞİTİM 
YASASININ DEĞİŞİMİYLE 
S PLAKALI ARAÇ SAYISINI ARTTIRDI

Çorum belediye meclisi ö€renci ta-
fl›mac›l›€›nda kullan›lan S Plakal› araç
say›s›n›n artt›r›lmas› amac›yla yeni
bir düzenlemeye geçti. Bu amaçla
TBMM’de kabul edilen yeni e€itim
yasas›yla birlikte flehir merkezine faa-
liyet gösteren S Plakal› araç say›s›n›
artt›rma karar› ald›. 

Yeni yasayla birlikte S Plakal› araç-
lara ihtiyaç duyulaca€›n› vurgulayan
Çorum Belediye Baflkan› Muzaffer
Külcü “Yeni yasayla birlikte ö€renci
tafl›ma kapasitesi yüzde 15 oran›nda
artmas› tahmin ediliyor. Bu kapsamda
115 yeni S plakal› araca ihtiyaç duyu-
lacak. Ancak biz ilk planda bu ihtiyac›n
yar›s› kadar yeni S plakas› satmay›
planl›yoruz. ‹htiyaca göre bu say›y›
art›rabiliriz” fleklinde konufltu.

BURSA BELEDİYESİ CEZALARI
ARTTIRARAK S PLAKA 
FİYATLARINI DA ARTTIRDI 

Bursa Belediyesi de uygulama-
s›nda ise; ruhsats›z çal›flan ticari
araçlara uygulanan para cezas›n›n
3 kat›na ç›kar›lmas› uygulanan ce-
zalar›n cayd›r›c› nitelikte olmas›
S plakas›na yönelik sat›fllara olan
ilgiyi art›rd›. Bu amaçla yap›lan
ihalelerde kentte servis tafl›mac›l›€›
yapmaya yetkili araç say›s›n›n ye-
tersizli€inden dolay›, ruhsats›z ça-
l›flmalar›n önüne geçmeyi amaç-
layan uygulamada 100 bin 750 TL
bedelle aç›k art›rmaya sunulan pla-
kalar›n fiyatlar›nda herhangi bir
indirime gidilmesinin söz konusu
olmad›€› da belirtildi.

Resmi Gazetede yay›nlanarak yü-
rürlü€e giren 6321 say›s› Baz› Ka-
nunlarda De€ifliklik Yap›lmas› Hak-
k›nda Kanun’un 3. Maddesi’nde
yap›lan düzenleme ile ruhsats›z
çal›flan ticari araçlara yönelik a€›r
yapt›r›mlar getirildi. Buna göre,
2918 say›l› Kanunun ek ikinci mad-
desine flu f›kralar eklendi: “‹lgili
belediyeden izin veya ruhsat al-
maks›z›n, belediye s›n›rlar› dâhi-
linde ticari amaçl› yolcu tafl›yan
kifliye, araç sahibine, ba€l› bulun-

du€u durak, iflyeri ve iflletmelerin
sorumlular›na birinci f›krada gös-
terilen idari para cezas› üç kat ola-
rak, fiilin ifllendi€i tarihten itibaren
bir y›l içinde tekerrürü halinde ise
befl kat olarak uygulan›r. Ayr›ca,
araç her defas›nda altm›fl gün süre
ile trafikten men edilir. Ay›r›c› ifla-
reti bulunmayan üçüncü f›kra kap-
sam›ndaki araçlardan tafl›mac›l›k
hizmeti alanlara da birinci f›krada
belirtilen cezan›n üçte biri oran›nda
idari para cezas› uygulan›r.” Bu
düzenleme ile daha önce 650 TL
olarak uygulanan idari para cezas›

bin 950 TL, bir
y›l içinde tekrar›
durumunda ise 3
bin 250 TL ola-
rak uygulanacak.
Daha önce 15 gün olan trafikten
men cezas› ise yeni düzenleme ile
60 güne ç›kar›lm›fl oldu.

Karayollar› Trafik Kanunu’nda
bulunan maddelere göre idari para
cezas› uygulama yetkisini elinde
bulunduran polis ve jandarma, de-
netimlerinde yeni cezalar› uygu-
lamaya bafllarken, Büyükflehir Be-
lediyesi zab›ta ekipleri de ruhsats›z

çal›flan ticari araçlara yönelik de-
netimlerini art›rd›. Bursa Servis
Arac› ‹flletmecileri Odas› Baflkan›
Sadi Ayd›n, yasadaki yeni düzen-
leme ile cezalar›n artmas› ve de-
netimlerin de s›klaflt›r›lmas›n›
olumlu karfl›lad›klar›n› belirterek,
bu sayede yaflanan haks›z reka-
betin de ortadan kald›r›labilece€ini
söyledi.

|    HAZ‹RAN 2012    |      
|      www.tasimacilar.com    |      

TESLİMAT

TASIMACILAR

∂ İzmir Şehirlerarası Otobüs terminali civarındaki araç parkında ucuz mazot
adı altında içerisinde 10 numara yağ bulunan yeraltına gizlenmiş tank ele
geçirildi.  İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali karşısında genellikle TIR ve
otobüslerin kullandığı araç parkında, özel pompa düzeneğiyle araçlara
akaryakıt aktarımının yapıldığı yönünde alınan istihbarat üzerine İzmir Gümrük
Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet
Başsavcılığı'nın talimatı ve mahkeme kararı ile operasyon düzenledi. Araç
parkında yapılan aramada, yer altına gömülerek üzeri betonla kaplanmış

halde özel düzenekle yakıt servisi yapılan 6 bin litre kapasiteli tank ile depo
içerisindeki plastik tanklar içinde tutulan toplam 3 bin 375 litre 'türü
bilinmeyen yakıt' ele geçirildi. Yakıta uygulanan ulusal marker testi sonucunda,
marker değerinin geçersiz olduğu ve TIR ve otobüslere “ucuz mazot” şeklinde
piyasa satış rakamının 1 lira altında satışı yapılan yakıtın, “10 numara yağ”
olduğu belirlendi. Operasyonda, araç parkı işletmecisi H.M.E ve kaçak
akaryakıt alırken yakalanan tır şoförü İ.K. hakkında 5015 Sayılı Petrol Piyasası
Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

UCUZ 
MAZOT DİYE
10 NUMARA

YAĞ 
SATIYORLAR2

Ahmet 
TÜRKOĞLU

Sadece 2 anarflist 
miyiz?

3.  Karayolu Trafik Güvenli€i Sempozyu-
mu ve Sergisi sonuç bildirgesinin dü-
flündürdükleri

Malûm, 16-18 May›s aras›nda an›lan sem-
pozyum Ankara’da yap›ld›.  Eme€i geçen her-
kese candan teflekkür etmek gerek. Daha
önce Rektör Yrd. Sn. Prof.Dr. Süleyman
Pampal zaman›nda, Gazi Üniversitesi’nde 10
y›l kadar yap›lan bu etkinliklere, hemen her
y›l kat›lmaktayd›m. Etkinlik, 3. y›ld›r Emniyet
Genel Müdürlü€ü lokomotifli€inde yap›l›yor.
Ben bu sonuncuya kat›ld›m. 1 sözlü, 5 de
poster sunumlar›m vard›.

TOFED Baflkan›m›z Sn. Mehmet Erdo€an
da güzel bir bildiriyi, güzel bir flekilde sundu:
“Otobüslü kazalar, sebep-sonuç iliflkileri ve
çözüm önerileri.” 

Bakanlar›m›zla, müsteflar›m›zla sohbetler:
‹lk gün, sergi salonundaki TOFED stand›n›
da birlikte gezen ‹çiflleri Bakan›m›z Sn. ‹dris
Naim fiahin ve Ulaflt›rma, Denizcilik ve Ha-
berleflme Bakan›m›z Sn. Binali Y›ld›r›m ile
Müsteflar Yard›mc›m›z Sn. Talat Ayd›n ile
k›sa bir sohbetimiz oldu. Sn. Ayd›n, Ulaflt›rma
Dünyas› gazetemizi iflaret ederek, Bakanlar›-
m›za bilgi verdiler: 

“-Ahmet Bey,  bu gazetede, her hafta trafik
güvenli€ine iliflkin yaz›lar yazar...”

Ben de kendilerine teflekkür ederek, ekledim:
“-Ah bunlar bir de Sn. bakan›m›za eriflse de;
görüfllerimiz, önerilerimiz dikkatlerine ulafl-
sa...” dedim.

Sn. Y›ld›r›m’dan cevap: “-Geliyor, geliyor
ve okuyorum...”

Teflekkür ettim ve Sn. fiahin de, ‘çal›flmala-
r›m›zdan ötürü’ kutlad› ve ayr›ld›lar.

Biz, anarflist mi kald›k?  
Toplumumuzda, -herkes gibi olmayan, dü-

flünmeyen, davranmayanlara- mecaz da olsa
tak›l›rlar: “Anarflist!”

Benim iflleyerek sundu€um; yol kusurlar›na,
kötü yönetimine-denetimine, kullan›m›na
dair foto€raflar›mla destekledi€im 6 adet ve
Baflkan›n 1 adet bildirilerimizin d›fl›nda, “yol
kusurlar›” konulu hiçbir sunum olmad›€›n›
üzülerek gördüm.  Resimler, Baflkan›n bildi-
risini de destekliyorlar.

‘Di€er de€erli sunuculardan farkl› oldu€u-
muza göre, bizlere de böyle denilmifl midir,
acaba?’ diye meraktan, kendimi alam›yorum.
(Sn.Baflkan Erdo€an beni hoflgörsün, lütfen...) 

Bildiri fazlal›€› ve yolu kullanana odaklan-
mak, 155 adet bildiri sunulmufl; 85’i sözlü,
50’si poster imifl (gerisini anlayamad›m, 20
eksik var). Bildirilerin ço€unlu€u, yolu kulla-
nanlara odakl› idi; sürücü, yaya ve yolcu.
Yanl›fl istatistik ve yanl›fllar zinciri “Yalan
Söyleyen Tarih Utans›n”  kitab›n›n ad› gibi,
“Yalan Söyleyen ‹statistik Utans›n”  duru-
munda oldu€umuzu tekrarl›yorum.  

Asl›nda bir aç›dan destekleniyoruz: De€erli
polis camiam›zdan, kat›l›mc›lardan bir bölümü,
y›ll›k trafik ölü say›m›z›; istatistiklerdeki gibi
söylüyorlar: 4 bin civar›.  Di€er k›s›m ise ‘10
binden afla€› de€il’ diyorlar. Biz de 10-12 bin
diyoruz. Yol kusurlar›n› gör(e)memek,
göster(e)memek, “kör at›n, kör kaz›k etraf›nda
dönmesi” gibi flimdiki oldu€umuz çözüm ye-
rine kördü€üm halinde tutar. Sonuç Bildirge-
sinde de yollar›m›z›n kusurlar›n›n varl›€›na,
çözümlerine dair tek kelime göremeyince,
bu üzüntüden, endifleden kendimi alamad›m.

fiöyle bir örnekle bafllayal›m:
Bir hayâl k›r›kl›€›nda; “Da€, fare do€urdu!”

denir.  Bunu uzak bir paralelden benzetme
olarak veriyorum. Ülkemizin bu sempozyuma
da ad› verilen karayolu trafik güvenli€i sorunlar›
o kadar büyüktür ki, da€lara benzer.  Bu sem-
pozyumun amac› da, da€lar gibi çözümler
üretmektir.   6 adet bildiriyle kat›lan tek kifli
olmamdaki amac›m, bu çözüm da€›na katk›da
bulunmakt›r.

BİLDİRGE 
Karayolu Trafik Güvenli€i Sempozyumu’nda

ve panelde sunulan bildiriler ile yap›lan tar-
t›flmalar sonucunda, trafik sorunlar›n›n, konu
ile ilgili bütün birim ve kurumlarca belirlenmifl
olan ortak hedefler do€rultusunda hareket
etti€i bir “güvenli sistem yaklafl›m›” içerisinde
ele al›nmas› gerekti€i hususu genel kabul
gördü.

Sempozyumda flu görüfl ve öneriler ön plana
ç›kt›:

1. Karayolu ulafl›m sisteminin iflleyiflinde
rolü olan bütün aktörler “ortak sorumluluk”
anlay›fl› çerçevesinde hareket etmeli; vatan-
dafllar ile kamu kurumlar›, özel sektör ve
sivil toplum örgütleri ayn› güvenlik vizyon
ve iste€i do€rultusunda iflbirli€i içerisinde ol-
mal›d›r.

2. Ülkemizde yük ve yolcu tafl›mac›l›€› çok
büyük oranda karayollar› üzeride yap›lmak-
tad›r. Ulaflt›rmada karayolu aleyhine olan bu
dengesizli€in ortadan kald›r›lmas›na yönelik
olarak, tafl›ma modlar› aras›ndaki karayolla-
r›n›n a€›rl›€›n› azaltacak flekilde, deniz ve su-
yollar›, havayollar›, rayl› sistemler ve kombine
tafl›mac›l›€a önem verilerek yük ve yolcu ta-
fl›mac›l›€›nda bu sistemlerin kullan›m›n›n
yayg›nlaflt›r›lmas› için gerekli altyap› ve mev-
zuat düzenlemeleri yap›lmal›d›r.

∂ Trabzon Belediye Baflkan›
Dr. Orhan Fevzi Gümrükçü-
o€lu, floför esnaf›n›n emekle-
riyle, yat›r›mlar›yla gecelerini
gündüzlerine katarak Trabzon
halk›na en iyi hizmeti vermeye
gayret gösterdiklerini belirte-
rek, verdikleri sözler do€rul-
tusunda belediye olarak bugüne
kadar oldu€u gibi bundan sonra
da floförlerin yan›nda olmaya
devam edeceklerini söyledi.

“ŞOFÖR ESNAFIMIZI
HİÇBİR ZAMAN YALNIZ
BIRAKMAYACAĞIM”

Baflkan Gümrükçüo€lu Trab-
zon fioförler Odas›n› Baflkan›
Turan Altuntafl ve durak bafl-
kanlar› ile Belediyede bir top-
lant› gerçeklefltirerek sorun ve
isteklerini dinledi. Gümrük-
çüo€lu her zaman floförlerin
yan›nda olduklar›n› ve bundan
sora da olmaya devam edecek-
lerini kaydederek, "Ben bir söz
verdim. fioför esnaf›m›z› hiçbir
zaman yaln›z b›rakmayaca€›m.
Ve o sözümün de mutlaka ar-
kas›nday›m. fioför esnaf›m›z
eme€ini, al›n terini ve parala-
r›n› ortaya koyarak vatandafl-
lara hizmet ediyorlar. Birlik
ve beraberlik içerisinde Trab-
zon insan›na en güzel hizmeti
vermenin gayreti içerisindeyiz"

fleklinde konufltu.

fioförlerin ayn› zamanda bir
kamu hizmetini yerine getir-
diklerinin alt›n› çizen Baflkan
Gümrükçüo€lu "fioförlerimiz
emekleriyle, yat›r›mlar›yla ge-
celerini gündüzlerine katarak
Trabzon halk›na hizmet edi-
yorlar. Bu nedenle belediye
olarak her zaman onlar›n ya-
n›nda olduk ve bundan sonra
da deste€imizi sürdürece€iz.
Yapt›klar› hizmetlerden dolay›
Trabzon halk› ad›na floförleri-
mize teflekkür ediyorum." diye
konufltu.

“SORUNLARA BİRLİKTE 
ÇÖZÜM BULMALIYIZ”

Trabzon fioförler ve Otomo-
bilciler Odas› Baflkan› Altuntafl
ise, her zaman floför esnaf›n›n
yan›nda olan Baflkan Gümrük-
çüo€lu'na teflekkür ederek,
"Baflkan›m›z›n bugüne kadar
floför esnaf› için yapt›klar› or-
tada. Bundan sonrada bizlerin
yan›nda olacaklar›na inan›yo-
rum. Sorunlar›m›z› hep birlikte
paylaflarak çözüm bulmaya
gayret ediyoruz. Trabzon'a ve
Trabzon halk›na verilecek gü-
zel hizmetlere her zaman katk›
sa€layaca€›m›z› belirtmek is-
terim" diye konufltu.

Başkan Gümrükçüoğlu 
ŞOFÖR ESNAFI İLE 
BİR ARAYA GELDİ

Ç
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Otokar Konya Bölge Bayisi Büyüksoylu
Otomotiv, resmi aç›l›fl›n› düzenlenen

görkemli bir törenle gerçeklefltirdi.

Konya’da Otokar Bölge Bayisi
olarak hizmet veren Büyük-
soylu Otomotiv, resmi aç›-
l›fl›n› düzenledi€i törenle ger-

çeklefltirdi. Protokolün telgraf ve fakslar
ile kat›ld›€› aç›l›fla Otokar Sat›fl Pazarlama
Genel Müdür Yard›mc›s› Basri Akgül,
Otokar Sat›fl Müdürü Murat Tokatl› ile
Büyüksoylu Otomotiv Yönetim Kurulu
ve flehir d›fl› ve içinden davetliler kat›ld›.
Müflterilerin yüksek ilgisi ile gerçekleflen
programda Gürkaya Turizm ve ‹kafl Tu-
rizm’e de Büyüksoylu Otomotiv Yönetim
Kurulu Baflkan› Ali Büyüksoylu tara-
f›ndan plaket verildi. Konya’da çevre
yolunda 7 bin metrekarelik showroomda
gerek s›f›r araçlarda gerekse de ikinci
elde hizmet veren Büyüksoylu Otomotiv,
Otokar Konya Bölge Bayili€i ile Kon-
ya’n›n yan› s›ra Afyon, Karaman, Aksa-
ray, Nevflehir, Ni€de ve ilçelerine hizmet
verecek. 

7 BİN METREKAREDE  HİZMET
VERECEĞİZ

Müflteri memnuniyeti esasl› hizmet-
lerini Otokar’la da devam ettireceklerini

söyleyen Büyüksoylu Otomotiv Yönetim
Kurulu Baflkan› Ali Büyüksoylu yapt›€›
konuflmas›nda flunlar› söyledi: “1991
y›l›nda de€erli babam›z onursal baflka-
n›m›z rahmetli babam›z Sami Büyük-
soylu taraf›ndan Ere€li’de 20 metrekarelik
dükkanda kurulan aile flirketimiz, bugün
Ere€li ve Konya’da bulunan 7 bin met-
rekare üzerinde olan plazalar›m›zda de-
€erli müflterilerimize hizmet veriyor.
Konya’da ki plazam›zda aç›l›fl›n› yapt›-
€›m›z Otokar Bölge Bayili€ini sizlerin
hizmetine sunuyoruz. Müflteri mem-
nuniyetini ilke edinen firmam›z, 2. El
araçta sundu€u istikrarl› çizgisini, Konya
Bölge Bayili€ini ald›€›m›z Otokar mar-
kas›yla da devam ettirecek. Otokar’›n
tüm ürünlerinin tasar›m›ndan üretimine
kadar türk mühendislerin imzas›n› ta-
fl›mas›ndan gurur duyuyoruz. Ben aç›l›-
fl›m›za kat›lan ve ilgi gösteren tüm dost
ve müflterilerimize teflekkür ediyorum.”

BÜYÜKSOYLU İLE KONYA’YA 
DAHA YAKIN OLACAĞIZ

Otokar Sat›fl Pazarlama Genel Müdür
Yard›mc›s› Basri Akgül ise yapt›€› ko-

nuflmada, Konya’da olmaktan dolay›
mutlu olduklar›n› belirterek, “Konya’da
bayi aray›fl›ndayken Büyüksoylu Oto-
motiv aday oldu ve bizde memnun
olduk. Art›k Büyüksoylu sayesinde Kon-
ya’ya daha yak›n olaca€›z” dedi. 

Konuflmalar›n ard›ndan Basri Akgül,
Ali Büyüksoylu’ya plaket verdi. Daha
sonra okunan Kuran ve yap›lan duan›n
ard›ndan kurdele kesilerek aç›l›fl ger-
çekleflti. Kurban’›n kesildi€i törende da-
vetlilere ikramlar yap›ld›. 

MÜS‹AD’›n 28 Nisan’da yap›lan
genel kurulunda, genel baflkanl›€a
seçilen Nail Olpak’› tebrik eden
‹stanbul Tafl›mac›lar Birli€i Derne€i
heyeti, yapaca€› çal›flmalar içinde
baflar› temennilerinde bulundu. 

MÜS‹AD’›n ülke ekonomisine
katt›€› de€er ve ifl hayat›na sundu€u
vizyonla örnek bir sivil toplum ku-
ruluflu oldu€unu belirten ‹STAB
Baflkan› Hakan Orduhan; “Biz ‹S-
TAB olarak fluna inan›yoruz; sivil
toplum kuruluflu sadece dert anla-
tan de€il, derdin derman›n› da gös-
teren olmal›d›r. Yani soruna, çözüm
önerisini de sunmal›d›r. MÜS‹-
AD’da bu prensiple hareket eden
ve sorunlara çözüm önerisi sunma

gayretinde olan, ülkemizin güzide
bir sivil toplum kurulufllar›ndan
birisidir. MÜS‹AD Genel Baflkan-
l›€›na seçilen Say›n Nail Olpak’›,
‹STAB olarak tebrik ediyoruz. Nail
Bey, MÜS‹AD’›n beflinci genel bafl-
kan› olmufltur. Allah yolunu aç›k
etsin, kendisine ve ekibine yapa-
caklar› çal›flmalarda baflar›lar dili-
yoruz” dedi. 

“İSTAB’IN RAPORLARINDAN
YARARLANMAK İSTİYORUZ”

‹STAB heyetine iyi dilekleri için
teflekkür eden MÜS‹AD Genel
Baflkan› Nail Olpak; “ Sivil toplum
kurulufllar› demokratik hayat›n
önemli unsurlar›d›r. Sorunlar›n

dile getirilmesinde ve ilgili yerlere
aktar›lmas›nda etkili platform-
lard›r. Ancak sivil toplum örgü-
tünü önemli k›lan sorunu dile
getirmesi de€il; çözüm istedi€i
yerlere haz›rl›kl› gitmesidir, yani
çözüm için proje sunmas›d›r. ‹S-
TAB’›n da bu anlay›flta oldu€unu
görmek sevindiricidir. MÜS‹-
AD’da bir lojistik kurulumuz var;
tafl›mac›l›kla ilgili sorunlar ve çö-
züm yollar› hakk›nda da çal›fl-
malar yap›yor. ‹STAB’›n çal›flma-
lar›ndan, raporlar›ndan o kurulu-
muzda istifade etmek isteriz. Zi-
yaretiniz beni çok memnun etti.
‹STAB heyetine güzel dilekleri
için teflekkür ediyorum” diye ko-
nufltu.

‹STAB’dan MÜS‹AD’a ziyareti

‹STAB Baflkan› Ha-
kan Orduhan, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri;
Ali Bayraktaro€lu ve
Naci Atefl, Müstakil

Sanayici ve ‹fl Adam-
lar› Derne€i (MÜS‹-
AD) Genel Baflkan›
Nail Olpak’› maka-
m›nda ziyaret etti. 

∂ Karayolu Düzenleme Genel
Müdürlü€ü, A1 yetki belgesinin
yükümlülüklerini yerine getirme-
den belge alanlar›n yükümlülü€e
uymalar› için verilen 60 günlük
süreyi uzatt›. Otomobil ile flehir-
leraras› yolcu tafl›mac›l›€› yapanlar
için verilen A1 belgelerinde oluflan
haks›zl›€› kald›rmak için harekete
geçen Ulaflt›rma Denizcilik ve
Haberleflme Bakanl›€› Karayolu
Düzenleme Genel Müdürlü€ü
“216 say›l› Bakanl›k Makam Olur”
hükmünde de€iflikli€e gitti. Bu
de€ifliklik ile daha önce A1 belgesi
al›p 2 araçl›k öz mal filosu ve araç

park› kriterlerine uymayanlara ve-
rilen 60 günlük süre, A1 belgesinin
geçerlilik süresine kadar uzat›ld›.
Ulaflt›rma Denizcilik ve Haber-
leflme Bakanl›€› Karayolu Düzen-
leme Genel Müdürlü€ü taraf›ndan
A1 yetki belgesiyle ilgili yay›nlanan
genelgede de€iflikli€e gidildi. Daha
önce A1 yetki belgesi alan firma-
lar›n genelgede yap›lan de€ifliklikle,
flu anki yönergeye uygun belge
olmad›€› tespit edilerek verilen
sürenin 60 gün yerine, yetki bel-
gesinin geçerlilik süresinin sonuna
kadar uygulanmas›na karar verildi.
18 fiubat 2011 tarihinden önce

yürürlükte olan mevzuata göre
merkez adresi ve varsa flubesinde
2 araçl›k park yeri bulunmaks›z›n
A1 yetki belgesi alm›fl olanlar›n
60 gün içinde gerekli yeterlilikleri
tamamlamas›n›n mümkün olma-
yaca€› göz önüne al›narak bu süre
A1 belgesinin bitifl tarihine kadar
uzat›ld›.

KUGM, A1 belgesi genelgesinde 
DE⁄‹Ş‹KL‹⁄E G‹TT‹
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SEKTÖRDEN

TASIMACILARMERCEDES BENZ
GELECEĞİN 

LİDERLERİYLE
BİR ARADA

Türkiye Otobüs sektörünün bilinen ismi Mercedes-Benz Türk, genç
nesil otobüs işletmecileri için 2008 yılında başlattığı “Geleceğin Li-
derleri” eğitim projesine devam ediyor. Proje kapsamında bugüne
kadar eğitim alan tüm genç nesil otobüs işletmecileri ve babaları,
yeniden biraraya geldi. “Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Otobüs İşlet-
melerine Etkileri” konulu konferansa katılan 90 kişi, Cereba
Danışmanlık Kurucu Ortağı ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Sebilcioğlu tarafından Türk Ticaret Ka-
nunu’nda yapılacak değişiklikler, değişikliklerin hayata geçme takvimi
ve doğuracağı etkiler hakkında bilgilendirildiler. Katılımcılar, verimli
buldukları konferansın farklı illerde daha ayrıntılı olarak tekrarlanması
konusunda da öneride bulundular. Ayrıca konferans kapsamında
genç işletmeciler Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nı
da ziyaret etme imkanı buldu. 3

Karsan, bu yıl 5.’si düzenle-
nen Denizli Otomobil, Ticari
Araç ve Yan Sanayileri Fua-

rı’nda engelli erişimine uygun 
J Serisi araçlarını tanıttı.

∂ Karsan, sektörün önde gelen firmalarının
katıldığı Otomotiv Distribütörleri Derneği(ODD)
destekli 5. Denizli Otomobil, Ticari Araç ve
Yan Sanayileri Fuarı’na Denizli Bayisi Meydan
ile birlikte katıldı. Denizli Fuar Merkezi EGS
Park’ta gerçekleştirilen fuarda Karsan, 210
metrekarelik standında Karsan J10 20+1 okul,
16+1 servis ve 12+1+1 engelli erişimli hatlı
araçlarını sergiledi.

KARSAN FARKINDALIK YARATTI
Karsan standını ziyaret eden Denizli Valisi

Abdülkadir Demir, Temmuz 2012'den itibaren
devreye girecek olan yeni engelli erişimli toplu
taşıma araçları kanununun gerekliliklerini kar-
şılayan Karsan J10 12+1+1 aracını inceleyerek,
Karsan Bölge Satış Yöneticisi Oktay Güven'den
konuyla ilgili detaylı bilgi aldı. Kanunun getirdiği
zorunluluklara uygun minibüsleri üreten ilk fir-
malardan olan Karsan, böylece Denizli’de de
konuyla ilgili farkındalık elde edilmesini sağladı.
Geçen ay Denizli’de de hizmete giren Karsan
J10 12+1+1’ler her geçen gün ülke çapındaki
kullanım alanını genişletiyor. Aracın 800mm X
1.300mm ölçülerindeki geniş ve ferah tekerlekli
sandalye yerleşim alanı tüm yolculara konforlu,
güvenli ve ferah bir yolculuk alanı sağlıyor.

Fuar süresince Karsan standını ziyaret eden
katılımcılar, engelli erişimine uygun Karsan J10
12+1+1 aracını inceleyerek, engelli vatandaşlar
için rampanın yarattığı kolaylığı yakından görme,
deneyimleme fırsatı yakaladı. 

Karsan

Denizli’de engelli 
araçlarını tanıttı

∂ Pirelli, ‹zmit’teki fabrikas›nda üretti€i yeni
01 serisi a€›r vas›ta lastiklerini Konya’da düzenledi€i
lansmanla tan›tt›. Böylece 2012 y›l› boyunca
devam edecek olan tan›t›m turuna bir yenisini
ekledi.  Pirelli, ‹zmit’te bulunan Türk Pirelli Fab-
rikas›’nda üretti€i yeni 01 Serisi a€›r vas›ta las-
tiklerinin tan›t›m turlar›na h›z kesmeden devam
ediyor. Pirelli, Konya – Rixos Otel’de gerçeklefl-
tirdi€i organizasyonla 150 kadar kat›l›mc›ya yeni
a€›r vas›ta lasti€i 01 serisi lastiklerini tan›tt›. 

Toplant›da konuflan Türk Pirelli A€›r Vas›ta
Lastikleri Pazarlama Koordinatörü Oktay Ginalli:
“A€›r vas›ta alan›ndaki 100 y›ll›k bilgi birikimi
ve deneyimlerimizi bir araya getirerek tüketicile-
rimize sundu€umuz yeni 01 serisi a€›r vas›ta las-
tiklerimiz performans ve uzun ömürden taviz
vermeden sürüfl keyfini ikiye katl›yor. Patenti
sadece Pirelil’ye ait olan 01 Serisi lastiklerimiz
teknolojiyle harmanlanarak, yak›t tasarrufu,
yüksek kilometre, düflük karbondioksit sal›n›m›

ve akustik konfor imkân› sunuyor. Yeni 01
Serisi’ni tüketicilerimizle buluflturman›n gururunu
yafl›yoruz.” dedi. Yeni 01 serisi, k›fl, uzun yol ve
flantiye olmak üzere üç segmentte tüketicisine
birçok desen seçene€i sunuyor. Yeni 01 serisi las-
tiklerinde dikkat çeken bir di€er özellik Aromatik
ya€lar içermemesi ve karbondioksit sal›n›m›n›
aza indirmesi. Yeni 01 serisi lastikler bir kez difl
açma ve 2 kez kaplanabilme yap›s› sayesinde
ömrünü 4’e katl›yor.

Pirelli yeni 01 serisini Konya’da tanıttı

OTOKAR BÜYÜKSOYU İLE KONYA’DA
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TESLİMAT

TASIMACILAR
Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü araç filosunu 4 adet Ford Connect ile
güçlendirdi. Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, araç filosuna 4 hizmet aracı
daha kattı. Zabıta hizmetlerinin etkin şekilde sürdürülmesinin yanı sıra,
vatandaşlara yönelik hizmette hızlılığın kazandırılmasında önemli bir rol oynayacak
4 hizmet aracının hizmete kazandırılması amacıyla bir tören düzenlendi. Nevşehir
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende kurban kesilerek
dualar eşliğinde, hizmet araçları konvoy halinde bir de şehir turu attı.

NEVŞEHİR
BELEDİYESİ’NE 

4 ADET FORD
CONNECT

Mercedes-Benz Türk bayi Has
Otomotiv, Transay Tafl›mac›l›k ve

Personel Hizmetleri’ne  9 adet
Sprinter ve 1 adet Vito’yu düzenle-

nen törenle teslim etti.

Transay filosunu 
Sprinter ve Vito 
ile güçlendirdi

∂ Teslimat törenine Transay Yönetim Kurulu
Baflkan› Halim Ayd›n, Ulaflt›rma Bölüm Müdürü
Turgut Çopuro€lu, Mercedes- Benz Türk Hafif
Ticari Araç ve Pazarlama Müdürü Tufan Akdeniz,
Ürün Müdürü Zeynep Durusu, Has Otomotiv
‹cra Kurulu Üyesi Mustafa Sar›gül, Genel Müdür
U€ur ‹rfano€lu, Hafif Ticari Araç Sat›fl Müdürü
Bülent Çelik, Sat›fl Dan›flman› ‹lter Elmas ile Pa-
zarlama ‹letiflim Müdürü fiafak Ocakç› kat›ld›.

“TRANSAY İLE UZUN YILLARDIR 
ÇALIŞIYORUZ”

Transay’›n uzun y›llar çal›flt›klar› bir firma ol-
du€unu belirten Has Otomotiv ‹cra Kurulu Üyesi
Mustafa Sar›gül, “Transay personel ve okul tafl›-
mac›l›€›nda kurumsal çal›flan bir ifl orta€›m›z.
Kendileri müflterileriyle uzun soluklu ifller yap›yor.
Müflteri memnuniyeti onlar için çok önemli.
Transay’a 10 adetlik teslimat›m›zdan dolay› çok
mutluyuz. 2012 y›l›nda yeni teslimatlarla bir
araya gelmeyi planl›yoruz” dedi. Sprinter araçlar›n
arka akslar› tek tekerli oldu€u için çok ekonomik
oldu€unu belirten Sar›gül, “Arac›m›z 19 koltuk
kapasiteli. Bu da kullan›c› için ekonomi ve tasarruf
demektir. Yapt›klar› bu yat›r›mla Transay sektörde
rekabet gücünü artt›racakt›r” diye konufltu.

“HEDEFİMİZ HER ALANDA YOLCUNUN 
TALEBİNİ KARŞILAMAK”

Törende konuflma yapan Transay Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Halim Ayd›n ise, kaliteyi ön plana
ç›kararak tafl›mac›l›k yapt›klar›na dikkat çekti.
Ayd›n sözlerine flöyle devam etti:  “Firma olarak
hedefimiz her alanda yolcunun talebini karfl›layan
kurumsal hizmet sunmakt›r.  Araç kaptanlar›m›z
ve çal›flan personelimizin e€itimli olmas› bizler
için olmaz ise olmaz kurald›r. Rekabetin çok
yüksek oldu€u sektörümüzde 19 kiflilik bu araçlar
firmam›z için çok ekonomik olacakt›r. Önü-
müzdeki aylarda gelen talepleri karfl›lamak için
yeni araç yat›r›mlar› yapmay› düflünüyoruz.” 

anisa Belediyesinin kentiçi toplu ulafl›m›nda,
önce kent kart uygulamas›yla bafllayan dönü-
flümünün ard›ndan flimdide modern Isuzu araç-
larla Manisal›larl›lar›n rahat seyahat etmesi
için toplu ulafl›m araçlar›ndaki yenilenmesini
tamaml›yor. Belediyenin Isuzu ile yapt›€› an-
laflma gere€i alaca€› 168 Isuzu Novociti oto-
büsün ilk partideki 43 adedi Manisa Belediyesi
Cumhuriyet Meydan›’nda düzenlenen görkemli
bir törenle belediyenin filosuna eklendi.

Düzenlenen törene Vali Yard›mc›s› Yüksel
Ayhan, Belediye Baflkan› Cengiz Ergün, Belediye
Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Baflkan› Yusuf
Enli ve Baflkan Yard›mc›s› Erdo€an Akatmaca,
MESOB Baflkan› Hasan Geriter, Isuzu Pazarlama
ve Sat›fl Direktörü Fatih Tamay, Isuzu Sat›fl
Müdürü Efe Yaz›c›, Isuzu Pazarlama Müdürü
Bilge Gündüz, Otobüs Sat›fl fiefi Onur Çetin-
kaya, Manisa Belediyesi Baflkan Yard›mc›s›
Azmi Aç›kdil, Manisa Ulafl›m Hizmetleri Mü-
dürü Mimin Deniz, Formtek Otomotiv Firma
Yetkilisi Atilla Üner, Isuzu Manisa Bayisi Yük-
selifl firma Yetkilisi ‹brahim Yüksel, Belediye
Meclis Üyeleri, Özel Halk Otobüsü Yönetim
Kurulu Üyelerinin yan› s›ra floförler ve vatan-
dafllar kat›ld›.

“MANİSALILAR BUGÜN BİR 
TARİH YAZIYOR”

Manisa’da 60 araçla bafllan›lan toplu tafl›ma-
c›l›€›n bugün var›lan noktada 270 araca ulaflt›€›n›
söyleyen Toplu Ulafl›m Kooperatif Baflkan›
Yusuf Enli, toplu tafl›mac›l›€a yönelik yap›lan
düzenlemelerle Manisa’da bir tarih yazd›klar›n›
ifade etti. Enli “Bugün Manisa’da bir tarih ya-
z›l›yor. Belki bundan önce baflka flehirlerde de
tarih yaz›ld›. Ama bu kadar muhteflem bir ta-

rihin yaz›ld›€›n› ben ilk defa görüyorum”
diyerek mutlulu€unu dile getirdi.

“70 İLİMİZDE ENGELLİ ULAŞIMINA 
UYGUN ARAÇ KULLANMIYOR”

Konuflmas›na Isuzu ve üretilen araçlarla ilgili
bilgi vererek bafllayan Isuzu Pazarlama ve Sat›fl
Direktörü Fatih Tamay, Temmuz sonunda
tüm araçlar›n Manisal›lara hizmet verece€ini
belirtti. Anadolu Isuzu’nun tüm ekibiyle bu
projenin içinde yer ald›€›n› belirten Tamay, 81

ilin 70 tanesinde engelli ulafl›m›na uygun
araçlarla toplu tafl›mac›l›€›n yap›lmad›€›n› da
sözlerine ekledi. Tamay “Biz araçlar› satt›ktan
sonra iflimiz bitmez servis ve yedek parçayla
her zaman müflterilerimizin yan›nday›z. Ma-
nisa’ya verdi€imiz tüm araçlar engelli tafl›maya
uygun flekilde yap›larak Avrupa’dan T‹P onay›
alm›fl araçlard›r” dedi.

ISUZU’DAN MANİSALILARA JEST
Programda içerisinde Isuzu Pazarlama ve

Sat›fl Direktörü Fatih Tamay’›n do€um günü
olmas› sebebiyle pasta kesildi. Yap›lan sürpriz
do€um gününden dolay› mutluluk duydu€unu
belirten Tamay’da Manisal›lara bir sürpriz

yaparak Anadolu Isuzu olarak Manisa Beledi-
yesi’ne 1 tanesi ulafl›mda 1 tanesi de VIP olarak
kullan›lmak üzere toplamda 2 adet Isuzu oto-
büsü hediye edeceklerini söyledi.

“ARAÇ SEÇİMİNDE 
ISUZU’DA KARAR KILDIK”

Manisa’n›n toplu tafl›mas›nda Kentkart ile
bafllad›klar› de€iflime yeni araçlar› da ekleyerek
neredeyse tamamlad›klar›n› söyleyen Manisa
Belediye Baflkan› Cengiz Ergün toplu tafl›mada
yaflana sorunlara ilgisiz kalmad›klar›n› belirtti.
Ergün, bu amaçla 3-4 firmayla temasa geçtik-
lerini, gösterilen ilgi ve alakadan dolay› da
Anadolu Isuzu’yu tercih ettiklerini söyledi. Er-
gün “Sözümüzde durduk hatta daha h›zl› çal›-
flarak 168 arac›n 43 tanesini bugün hizmete
soktuk. Allah nasip ederse Temmuz ay›n›n
sonuna kadar eski minibüsler yerini yeni
araçlara b›rakacak. Hatta flehrin büyümesine
müteakip daha büyük otobüsler veya farkl›
hatlara ilaveler gündeme gelebilir. Bunun yan›
s›ra kent içi ulafl›mda toplam 9 hat olacak ve
bu hatlarda yolcular vakit kaybetmeden iste-
dikleri yerlere ulaflabilecekler. Yeni araçlar›m›z›n
yan› s›ra ulafl›m koordinasyon merkezinin yeni

ve modern binas›n› da k›sa sürede kentimize
kazand›raca€›z” diyerek toplu tafl›mada yeni-
liklerin devam edece€ini vurgulad›.

Araçlarla ilgili de bilgi veren Ergun sözlerin
flu flekilde sürdürdü: “Yeni araçlar›m›z 7,70
metre uzunlu€unda, eski araçlar 4,5 metreydi.
Eski araçlarla 14 kifli tafl›n›rken yeni araçlarla,
ayakta ve oturan yolcu olmak üzere 41 kifli ta-
fl›ma özelli€ine sahip. Araçlar yak›t tasarruflu
ve çevreye duyarl› motor özelli€inin yan›nda,
engelli binifline uygun olmas› ve GPS üzerinden
takip sistemiyle donat›lmas› nedeniyle seyahat
süresinin de denetlenece€i flekilde tasarland›.
Yine araçlar›m›z›n içerisinde merkezden takip
edilecek kamera ile birlikte klima, televizyon
standart olacak. Ak›ll› Durak hizmetinin de
bir iki ay içerisinde hayata geçece€ine inan›-
yorum. Oda yönetimimiz bununla ilgili olarak
gerekli çal›flmay› yürütecektir. Halk›m›z art›k
durakta bekledi€inde araçlar›n gelifl-gidifl saat-
lerini görebilecek.” Konuflmalar›n ard›ndan
Belediye Baflkan›na ve Özel Halk Otobüsü
kooperatif kurulu üyelerine teflekkür plaketi
da€›t›ld›. Belediye baflkan› ve beraberindekilerin
de kat›l›m›yla gerçeklefltirilen flehir turunun
ard›ndan program son buldu. 
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∂ ‹lkem Turizm, Mercedes-Benz Bayii Gülsoy
Otomotiv’den ald›€› 10 adet Sprinter ile özmal
araç filosunu geniflletti.

Ö€renci Tafl›mac›l›€› alan›nda faaliyet gösteren
‹lkem Turizm, özmal araç filosunu hedefleri do€-
rultusunda büyütmeye devam ediyor. 2012 y›l›nda
yüzde 30 büyüme hedefiyle yoluna devam eden
‹lkem Turizm, Mercedes Benz Bayii Gülsoy Oto-
motiv ile üçüncü teslimat›n› gerçeklefltirdi. 2012
y›l›nda 90 araçl›k bir yat›r›m yapmay› planyalan
‹lkem Turizm teslim ald›€› 10 adet Sprinter ile
hedeflerini bir nebze de olsa gerçeklefltirmifl oldu.

Gülsoy Otomotiv Tuzla Tesislerinde gerçeklefl-
tirilen törene; Gülsoy Otomotiv’den Yönetim Ku-
rulu Baflkan› ‹smet Gülsoy, Genel Müdür Serkan
Açar, HTA Sat›fl Müdürü Ebru Taflk›n, HTA Sat›fl
Müdürü Murat Yerli, Pazarlama ‹letiflim Sorumlusu
Nilüfer Türko€lu ve Mercedes Benz Türk HTA
Filo Sat›fl K›s›m Müdürü Soner Gönültafl yer
al›rken   ‹lkem Turizm’den ise Yönetim Kurulu
Baflkan› Ali Bayraktaro€lu, Genel Müdür Ahmet
Hamamc›, fiehir ‹çi Okullar Koordinatörü Kenan
Y›lmaz, Lojistik Müdürü Atakan Oskay ve Halkla
‹liflkiler Müdürü Oya Terzi kat›ld›.

“MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ BİZİ
MERCEDES’E GETİRDİ”

Mercedes-Benz marka araçlar› tercih etmelerin-
deki en büyük etkenin müflteri memnuiyeti ol-
du€unu diye getiren ‹lkem Turizm Yönetim Kurulu
Baflkan› Ali Bayraktaro€lu, “Bu zamana kadar so-
runsuz kulland›€›m›z kalitesine güvendi€imiz
Mercedes Markas› ile yolumuza devam edece€iz.”
fleklinde konufltu.

Özmal yatırımları ile 
büyümeye devam ediyor

Mercedes-Benz Türk’ün Turizm fir-
malar›na verdi€i Travego ve Tou-
rismo teslimatlar› h›z kesmeden

devam ediyor. Mercedes-Benz yetkili bayileri
Koluman, Mengerler, Egemer, Bayraktar
Merkay, Hassoy Otomotiv ve Karadeniz mo-
torlu taraf›ndan toplamda 19 adet Tourismo
ve Travego teslimat› gerçeklefltirildi.

KOLUMAN İSTANBUL VE
GAZİANTEP’TEN 5 ADET TESLİMAT

Mercedes Benz Yetkili Bayisi Koluman
Gaziantep taraf›ndan Van Gölü Seyahat,
Best Van Tur ve Mardin Seyahate toplamda
4 adet Tourismo ve Travego teslimat› ya-
parken, Koluman ‹stanbul taraf›ndan ise;
Mavi Yeflil Turizm’e 1 adet Tourismo 15
teslimat› gerçeklefltirdi. Teslimat törenine
Van Gölü Turizm’den Haydar Taylan, Ömer
Ayhan ve Mehmet Uysal kat›l›rken, Best
Van Tur’dan da araç sahibi Aslan Bayram'›n
k›z› Lerzan Bayram yer ald›. Mardin Seya-
hat’in teslimat›nda ise Aslan Ay, Apdulgani
Ad›güzel, Hakim Özel ve Faki Mehmet Can
kat›l›rken, Mavi Yeflil Turizm’den Bafl floför
Mehmet Sand›ko€lu ve Koluman ‹stanbul
Otobüs Sat›fl Müdürü Önder Gökçe kat›ld›.

MENGERLER’DEN BURSA VE TRAKYA’DAN
TRAVEGO VE TOURİSMO TESLİMATI

Mercedes Benz Bayii Mengerler Bursa ta-
raf›ndan farkl› zamanlarda Kamil Koç turiz-
min bireysel otobüsçülerine 4 adet Merce-
des-Benz Travego ve Tourismo teslimat› ya-
p›ld›. Teslimat törenine R›dvan Yantsever,
Mehmet Turgut, Ayhan Tokatl›, Cemal Öz-
den, Ada Kuryap› ‹nfl. ad›na Hidayet Kumru,
Hasan Sar›o€lu ve Mustafa Tezer ve Bursa
Motorlu Araçlar Otobüs Sat›fl Dan›flman›
Halil Tafl kat›ld›. Ayr›ca Aksu Birli€e 2 adet
Tourismo 15 teslimat› da Kadir Sar›tafl, Ra-
mazan Çakmak ve Bülent Zaptiyeo€lu Bursa
Motorlu Araçlar Otobüs Sat›fl Dan›flman›
Halil Tafl’›n kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.

Mercedes Benz Bayii Mengerler Trakya ta-
raf›ndan da Çanakkale Truva’ya 1 adet Tra-
vego 15 teslimat› gerçekleflti. Teslimat tö-
renine Mengerler Trakya Otobüs Sat›fl Mü-

dürü Günay Eren, Mengerler ‹stanbul Otobüs
Sat›fl Müdürü Ayhan Ayd›n, firmadan Ra-
mazan Beceren ve Erdal Durmaz kat›ld›.

MERCEDES BENZ TÜRK BAYİİ
EGEMER’DEN 3 TESLİMAT

Mercedes Benz Yetkili Bayisi Egemer’in Öz
‹kizler Turizm, Pamukkale ve Malatya Beyda-
€›’na satt›€› toplamda 3 adet olan Tourismo ve
Travego filolarda yerini ald› buldu. Farkl› za-
manlarda gerçeklefltirilen teslimat töreninde
Öz ‹kizlerden Hasip Taflk›ran, Pamukkale’den
Erhan F›nd›kl›o€lu, Malatya Beyda€›’ndan Sön-
mez ‹kde araçlar›n› teslim ald›lar.

HASSOY’DAN BAYRAKTAR VE KARADENİZ
MOTORLU’YA 4 ADET TESLİMAT 

Mercedes Benz Bayisi Hassoy Motorlu Va-
s›talar Tic. ve San. A.fi. taraf›ndan Tatl›ses
Turizmin bireysel otobüsçüsüne 2 adet Mer-
cedes Benz Tourismo 15 teslimat› gerçek-

lefltirildi. Firma kaptanlar› araçlar› teslim
ald›. Bayraktar Merkay taraf›ndan fiarköy
Seyahat’e 1 adet Mercedes Benz Tourismo15
teslim edildi. Teslimat törenine Caner Özel,
Ünal Özel, Mümin Özel, Bayraktarlar Merkay
Otobüs Sat›fl Müdürü Mustafa Y›ld›z ile
Mercedes-Benz Türk Bayi Dan›flman› Taylan
Özyi€it kat›ld›. Karadeniz Motorlu taraf›ndan
‹stanbul Seyahat'e 1 adet Tourismo 15 tesli-
mat› gerçeklefltirildi.

Teslimat törenine Mengerler Trakya Otobüs
Sat›fl Müdürü Günay Eren, Mengerler ‹stanbul
Otobüs Sat›fl Müdürü Ayhan Ayd›n ve ‹s-
tanbul Seyahat ‹flletme Müdürü Nadir Ber-
bero€lu kat›ld›.

Oya KAYA

Manisa Belediyesi,168 adet Isuzu Novociti otobüsün 43 adedi Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda teslim aldı.

Manisa Belediyesi kentiçi toplu tafl›mada tam anlam›yla bir dönüflüm gerçeklefltirdi.
Kentkart uygulamas›yla bafllayan dönüflüme Isuzu’nun modern otobüslerinin de ek-

lenmesiyle Manisal›lar rahat ve konforlu seyahat etme imkân›na kavufltu.

MANİSA BELEDİYESİ, TOPLU TAŞIMADA 
ISUZU NOVOCİTİ OTOBÜSLERİ TERCİH ETTİ

∂ fiehir içi toplu ulafl›mda kullan›lmak üzere
51 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tara-
f›ndan engelli rampas› bulunan 7 adet Otokar
otobüs hizmete sunuldu.Aç›l›fla Ni€de Belediye
Baflkan› Faruk Akdo€an, AK Parti ‹l Baflkan›
Ahmet Özmen, AK Parti ‹lçe Baflkan› Latif
Güngör ve Belediye Baflkan Yard›mc›s› Yakup
Yerlikaya, Belediye Meclis üyeleri ve 51 Nolu
Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Baflkan› R›dvan
Eryi€it kat›ld›.

TAŞIMACILIKTA KALİTE ARTTI
51 Nolu kooperatifin ald›€› araçlar› hizmete

sunan Baflkan Akdo€an “fiehir içi tafl›mac›l›kta
7 tane toplu tafl›ma arac›n›n hizmete girme ifl-
lemini hep beraber gerçeklefltirdik. Tabi öncelikli
olarak araç sahibi kardefllerimizin bu araçlarla
kazas›z belas›z tafl›mac›l›k yapmalar›n› ve he-
lalinden bol kazanç elde etmelerini temenni
ediyorum. Yine bu araçlarla seyahat edecek bir
yerden bir yere ulafl›m sa€layacak kardefllerimize
de bu araçlar›n hay›rl› olmas›n› diliyorum. Bu
araçlar günümüz teknolojisine uygun özellikle
her birinin içerisinde özürlü rampas›n›n da bu-
lundu€u, özürlülerimizin tafl›ma flartlar›na uygun
araçlar. Dolay›s›yla tafl›mac›l›kta kaliteyi art›r-
mas›ndan dolay› hemflerilerimize ve kooperati-
fimize hay›rl› olmas›n› diliyorum” fleklinde ko-
nufltu.

Ni€de Belediye Baflkan› Faruk Akdo€an’›n ko-
nuflmas›n›n ard›ndan engellilerinde ulafl›m ko-
nusunda kullanabilecekleri otobüsler hizmete
sunuldu. Baflkan Akdo€an yeni al›nan ve hizmete
sunulan halk otobüslerinden k›sa süreli olsa da
kendisi sürdü.

Şehirleraras› otobüslerde Turizmciler
Tourismo ve Travego dedi
Mercedes-Benz Türk Bayilerinin 14-24 May›s tarihleri aras›nda
gerçeklefltirdikleri toplamda 19 adet Torismo ve Travego tesli-

mat›yla turizm tafl›mac›lar›n›n filolar› yenilendi.

Niğde’den Engelliler
için 7 Halk Otobüsü

51 Nolu Özel Halk Otobüsleri 
Kooperatifi, Ni€de Belediyesi Özel
Halk Otobüslerine 7 tane engelli

rampal› Otokar araç ekledi.

‹LKEM TUR‹ZM
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FİAT TİCARİ
ARAÇLARDA

YÜZDE 19’A
VARAN

İNDİRİMLER

Tofaş çatısı altında yer alan Fiat Türkiye, Haziran ayında
avantajlı satın alma kolaylıkları sunan kampanyasıyla yeni
bir ticari araç almayı planlayan müşterilerine kaçırılmayacak
fırsatlar sunuyor. İster kredili ister nakit alımlarda Fiat
Fiorino Combi, Fiat Fiorino Combimix, Fiat Doblo Classic
Combi ve Yeni Fiat Doblo Combi modellerinde ÖTV miktarı
kadar indirim yapan Fiat Türkiye, Koç Fiat Kredi desteğiyle
Fiat Finans’tan kredi kullanacak olan müşterilere de

benzersiz satın alım imkânları sağlamaya devam ediyor.
30 Haziran tarihine kadar sürecek kampanya kapsamında
15 bin TL’ye kadar kredi kullanımlarında 3 yıla kadar
varan vadeyle yüzde  0 faiz imkânı sunuluyor. Fiat Türkiye,
Fiat Ducato’dan Fiat Doblo’ya, Fiat Pratico’dan Fiat Fiorino’ya
tüm modelleri için geniş çaplı satın alma kolaylıkları sunan
kampanyası kapsamında nakit alımlarda ise yüzde 19’a
varan indirim fırsatı sunuyor. 

Abdullah KARLIDAĞ

Filosunu 12 adet Temsa safir ile güç-
lendiren Kamil Koç, yap›lan teslimat
ile araç filosunu 25 adete ç›kart›rken
y›l sonuna kadar eklenecek araçlarla

filo 39 adete ulaflacak. 
Bursa otogar›nda yap›lan teslimata Kamil

Koç Otobüsleri A.fi.’den Genel Müdür Kemal
Erdo€an, Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›
Feza K›ray, Genel Müdür Yard›mc›s› Erol Ay-
d›n, Temsa Global CEO’su Tamer Ünlü, Tem-
sa Sat›fl ve Pazarlama Müdürü Murat An›l,
Kurumsal ‹letiflim ve Pazarlama Yöneticisi
Ebru Ersan ve Bölge Sat›fl Sorumlusu Baybars
Da€ kat›ld›.

Filosuna özel olarak ekledi€i 6 adet 2+1 kol-
tuklu olmak üzere, 6 adet de standart koltuk
düzenine sahip Safir otobüs ekleyen Kâmil
Koç toplamda 12 adet araçla filosunu güçlen-
dirdi. 

“YOLCULARIMIZA EN İYİ 
HİZMETİ VERMEYİ AMAÇLIYORUZ”

Karayolu Yolcu tafl›mac›l›€›nda yaflanan zor-
luklara ve artan maliyetlere ra€men son tek-
nolojiye sahip ürünlerle yolcular›na en iyi
hizmeti vermeyi amaçlad›klar›n› söyleyen
Kamil Koç Otobüsleri Genel Müdür Kemal
Erdo€an firma olarak 2012 y›l›nda 7,5 milyon
Euro yat›r›m yapma karar› ald›klar› belirtti.
Erdo€an “Bu rakam›n önemli bir k›sm› filo
yenileme ve büyüme operasyonlar›na harca-
nacak. Temsa yetkililerinden ald›€›m›z oto-
büslerle ayn› zamanda önemli bir mesaj veri-
yoruz ve bu sektörün gelecekte daha iyi nok-
talarda olaca€›n› düflünerek yat›r›m yapmaya

de€er bir sektör oldu€una inan›yoruz. Bugünde
bu kararl›l›€›m›z› ortaya koyuyoruz” diyerek
yaflanan olumsuzluklara ra€men sektörde bü-
yümeye devam eden enden firmalardan biri
olduklar› da ifade etti.

TEST AŞAMASINDAN SONRA 
ALIM KESİNLEŞTİ

Safir araçlar›n yak›t tüketiminde sa€lad›€›
tasarrufu, kulland›klar› otobüslerde test etme
imkan› bulduklar›n› söyleyen Erdo€an elde
ettikleri maliyet avantaj›ndan memnun ol-
duklar›n› da sözlerini ekledi. Erdo€an “Asl›nda
biz sat›n almadan önce geri dönüflleri alm›flt›k.
Çünkü biz Temsa’y› uzun süredir kullan›yoruz.
Bir test arac›m›z vard› farkl› yollarda farkl›
parkurlarda ve yolcu alarak arac› denedik.
Sonuçlar› iyiydi. Teslim ald›ktan sonra ki
geri dönüfllerde afla€› yukar› paralel hatta ufak
ufak daha iyi oldu€u noktalar var. Çünkü
test arac›nda istedi€imiz düzeltmeleri iyilefl-
tirmeleri Temsa yapt›. fiimdi daha da mem-
nunuz” fleklinde konufltu.

“MÜŞTERİNİN YOĞUN TERCİĞİ 2+1 VİP”
2012 y›l› hedeflerinde 12.5 milyon kifliye

hizmet verebilmek oldu€unu belirten Erdo€an
“biz her y›l yaklafl›k yüzde 20 oran›nda bü-
yüyoruz. Geçti€imiz y›llar› dikkate ald›€›m›zda

bu bizim için uzak bir hedef gibi görünmüyor.
Bu hedefe ulaflabilmek için mevcut filomuzu
büyütmemiz gerekiyor. Bu anlamda y›l içeri-
sinde önemli yat›r›mlar yapaca€›z. Eylül’den
itibaren 15 otobüs daha filomuza kat›lacak
ve filomuza kataca€›m›z araç say›s› y›lsonuna
kadar 50’yi geçecek. Temsa safir ile bu yat›r›m
karar›n›n önemli bir ad›m›n› at›yoruz. Daha
öncesinde ald›€›m›z 2+1 safir V‹P’lerle yolcu-
lar›m›zdan olumlu tepki ald›k. O yüzden sa-
fir’in yolcular›m›z için iyi bir tercih oldu€unu
söyleyebiliriz” diyerek yeni al›mlar›n da ola-
ca€›n› belirtti.

“13 METRELİK 6 ADET SAFİR 
KAMİL KOÇ’UN FİLOSUNDA”

Yolcu tafl›mac›l›€›nda konfor’un müflteri mem-
nuniyeti aç›s›ndan vazgeçilmez bir unsur oldu€unuz
söyleyen Temsa Global CEO’su Tamer Ünlü de
konuflmas›nda flu flekilde tamamlad›: “2+1 V‹P
Safir Otobüsler konforu ile müflteri memnuniyeti
sa€larken, düflük yak›t tüketimi ile de firma sa-
hiplerinin kazanc›n› artt›r›yor. Kamil koç filosuna
2+1 V‹P safirlerin yan› s›ra 13 metrelik 6 adet
Safir daha kat›yor. 50 koltuklu bu araçlar›n Kamil
Koç’un verimlili€ini artt›raca€›na ve önemli bir
Katma De€er sa€layaca€›na inan›yorum.”

fiehirleraras› yolcu tafl›mac›l›€›nda Temsa markas›n› tercih eden Kamil Koç Otobüsleri
A.fi. filosunda en çok Safir bulunduran ilk firma olma özelli€ini de tafl›yor. Kamil Koç’un

Temsa’dan ald›€› 12 adet safir otobüs düzenlenen bir törenle firmaya teslim edildi.

Uluğ 
AKTUNÇ

‹HRAÇ MALI BUNLAR
“May›s 2012’de en fazla ihracat› 1 milyar 657

milyon 833 bin dolarla otomotiv endüstrisi ger-
çeklefltirdi. Türkiye ihracat›ndan yüzde 14,03 pay
alan otomotiv endüstrisinin geçen aydaki ihracat›
2011 y›l›n›n ayn› ay›na göre yüzde 0,15 oran›nda
artt›.” diyor haber.

Az›c›k argo konuflal›m m›? ‹hracat yapamaz,
üretti€ini baflka memleketlere satamazsan “küllüm”
olursun arkadafl. Küllüm ne demek? Bak›n›z rah-
metli babam›n “Türkçenin Büyük Argo Sözlü€ü”

Yani Portekiz gibi, Yunanistan gibi sadece turizme
konya€a flaraba ba€l› kazanç elde eden bir ülke,
önünde sonunda yine bir otomotiv deyimiyle
“pert” olur. Tüm ülke ihracat›n›n  yüzde 14’ünü
getiren otomotiv sektörünün a€›rl›€› da daha büyük
olmal›d›r. OSD ve ODD bu konularda elinden
geleni yap›yor zaten ama hedefi hep yukar›ya tafl›-
mak gerek. “Sky is the limit”, yani s›n›r gökyüzü,
sonsuzluk...

Peki, nas›l ihracat yap›labilir bir baflka ülkeye?
Çok kaliteli üret, çok iyi pazarla, o ülkeye ait yak-
lafl›mlar›, görgü kurallar›n› bil, satt›€›n ürünün ar-
kas›nda dur, sat›fl sonras› hizmetlerini do€ru ver
yeter...

‹hracat yapabilen bir ülke kolay kolay topu dik-
mez, bu sebeple ihracat kanallar› t›kal› ülkeler s›-
k›nt›ya düflmeye mahkûmdur. 

Türkiye bir otomotiv ülkesidir ve dünyada ihracat
yapt›€› ülkeler nispeten daha geride kalanlar, ge-
liflmekte olanlar de€ildir sadece. Avrupa’ya Ame-
rika’ya sat›l›yor ürünlerimiz. Örne€in ‹talya’ya ve
Fransa’ya en çok otomotiv ihracat› yap›yoruz bu
az ifl de€ildir. 

Otobüslerimiz, minibüslerimiz, minivanlar›m›z,
kamyonet – kamyonlar›m›z, dorselerimiz tüm
dünyada acayip ra€bet görmekte, gurur duymal›y›z.
Gitti€i ülkelerde bayra€›m›z› dikiyor bu araçlar.
Türk markas› deyip duruyoruz, ticari araçlarda
zaten bu konuda ald›€›m›z upuzun bir yol var.
Bunu da görelim. Bu ülke özgün tasar›m yap›yorsa,
dünya devlerinin sahne ald›€› platformlara gönül
rahatl›€›yla ç›k›yorsa gelece€e güvenle bakabiliriz.

Ünlü reklamc› Leo Burnett ne diyor? “Elini her
zaman y›ld›zlara uzat. Elde edece€in her zaman
bir y›ld›z olmasa bile bir avuç çamur da olmaya-
cakt›r."

Gelece€imize güvenelim, hedeflerimizi büyük
koyal›m, çal›flmaya devam edelim.

KAMİL KOÇ FİLOSUNU TEMSA
SAFİR İLE GÜÇLENDİRİYOR
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‹stanbul Seyahat Mercedes-Benz Türk Ha-
d›mköy tesisinde düzenlene tören ile 1 adet
Tourismo 15, 3 adet Tourismo 16 ve 4 adet
Travego 15’i filosuna katt›. Filosunda 120 araç
bulunan, ‹stanbul Seyahat bu teslimat ile filo-
sundaki, Mercedes-Benz say›s›n› 100’e ç›karan
flirket, 5 adet araç daha almay› planlad›klar›n›
söyledi.

Mercedes-Benz Türk’ün Pazarlama Merke-
zi’nde düzenlenen teslim törenine, ‹stanbul
Seyahat Firma Sahibi Selami T›r›fl, Genel Mü-
dürü S›rr› ‹nan, Mengerler Ticaret Türk A.fi.
Genel Müdürü Nusret Güldal›, Sat›fl Müdürü
Ayhan Ayd›n ve Mengerler Trakya Genel Mü-
dürü Ayhan Ergüt, Sat›fl Müdürü Günay Eren,
Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve
Sat›fl Müdürü Burak Tar›m ile Otobüs Sat›fl
K›s›m Müdürü Burak Batumlu kat›ld›lar.

Teslimat›n ard›ndan konuflan Burak Tar›m,
“‹stanbul Seyahat ile uzun vadeli ifller yap-
maktan mutlu oluyoruz. Sektöründe güçlü
olan iki kurumun birlikteli€i daha çok uzun
y›llar devam eder” diye konufltu.

HEDEF 5 MİLYON YOLCU
2011 sezonunda beklenen yolcu hedefini

yakalad›klar›n› söyleyen ‹stanbul Seyahat
Yönetim Kurulu Baflkan› Selami T›r›fl ise
geçen y›l 3,5 milyon yolcu tafl›d›klar›n› belirtti.
T›r›fl,  “Hedefimiz her y›l tafl›d›€›m›z yolcu
oran›n› art›rmakt›r. Ancak hiçbir zaman hiz-
met kalitemizden ödün vermek istemiyoruz.
Bu nedenle tüm çal›flan ekibimizle birlikte
yolcu memnuniyetini art›rmak için projeler
gelifltiriyoruz” dedi.

İSTANBUL SEYAHAT araç 
alımında Mercedes-Benz dedi
fiehirleraras› Otobüs ‹flletmecili€i yapan ‹stanbul Seyahat yeni sezona

h›z bir girifl yaparak filosuna 8 adet Mercedes-Benz katt›.

A€r› Belediyesi toplu tafl›ma hizmetle-
rinde kullan›lmak üzere Otokar ile imza-
lad›€› 33 adetlik sultan otobüsün ilk 11
adetlik partisini düzenlenen bir törenle
teslim ald›.

AĞRI’NIN TERCİHİ “OTOKAR” OLDU
A€r› Belediyesi'nin Özel Halk Otobüsler

toplu ulafl›m hizmetlerine dahil etmek
için sat›n al›nan Otokar otobüslerin tan›t›m
töreni, A€r› Belediyesi bahçesinde yap›ld›.
Törene A€r› Belediye Baflkan› Hasan Arslan,
‹brahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. ‹rfan Aslan, Muhtarlar Derne€i Baflkan›
Bedrettin Tafltan, Belediye Meclis Üyeleri
ile S.S 5 Nolu Kooperatif Baflkan› Fad›l
Atafl ile çok say›da vatandafl kat›ld›. 

A€r› Belediye Baflkan› Arslan yapt›€›

konuflmada, belediye olarak flehir içi ula-
fl›m› problemi çözdüklerini belirterek söz-
lerini flöyle sürdürdü: "Art›k eski ve küçük
dolmufllarla halk›m›za hizmet vermeye-
ce€iz. Teknik ve donan›ma sahip olan
araçlarla halka hizmet verece€iz. Çok bü-
yük masraflarla bu araçlar› alan Halk Oto-
büslerinin sahiplerini kutluyorum, halk›-
m›z›n hizmetine bu araçlar› kazand›rd›k
her biri 3 yüz bin liraya mal oldu” dedi.

Ağrılılar artık daha konforlu seyahat edecek
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Yap›lan yeniliklerle ilgili k›sa bir bilgi
veren fiahin, sözlerini flu flekilde sür-
dürdü: “Çevreci Euro 5 motor ve
motor yang›n söndürme sistemleri ilk

defa Otobüs A.fi ile geldi. fioför AKB‹L uygulamas›
bizimle birlikte kalkt›. Özel Halk Otobüslerinde
uygulanan biletçi uygulamas› kalkt› ve yüzde 50
oran›nda bir vergi kayb›n›n önüne geçmifl olduk.
Araç takip ve kamera sistemleri ile sektöre kalite
geldi. Sürekli verdi€imiz e€itimler ile kalifiye flo-
förler ‹stanbullulara hizmet vermeye bafllad›.
Halk otobüslerinde uygulanan havuz sistemi ile
sorunlar ciddi anlamda azald›. Bütün olumlu du-
rumlar› üst üste koydu€umuzda ‹stanbullular
Otobüs A.fi.’nin hizmetlerinden memnun ve
di€er illere de oluflturdu€umuz model ile örnek
teflkil eden bir kurumuz.”

∂ Otobüs A.fi. olarak yeni bir ihale
süreci olacak m›?

Otobüs A.fi. bin 600 otobüs ve metrobüsle
alakal› olarak belediye meclisi taraf›ndan yetki-
lendirildik. 600 adetini ihalelerle kiralama usulü
olarak yat›r›mc›lara verdik. Bu y›lsonuna kadar
Temmuz sonu A€ustos bafl› gibi 250, Eylül sonu
Ekim bafl› gibi 250 olmak üzere y›lsonuna kadar
toplam 500 araçl›k 2 ihale daha yapaca€›z. Bu
y›lsonuna kadar toplamda 850 ila 900 aras›
Erguvan otobüs ‹stanbullulara hizmet verecek.
2013’de de bir 500 araçl›k daha hat kiralamas›
yaparak üzerimize düfleni yapm›fl olaca€›z ve bin
500 araçl›k bir filo oluflmufl olacak.

∂  Geçti€imiz dönemde yap›lan ihaledeki
fiyatlar yükleniciyi memnun etti mi?

‹lk ihalede hizmete giren hatlarda baz› s›k›nt›lar
vard›. Çok verimli hatlar de€ildi ama y›lbafl›ndan
bu yana iyi ortalamalar yakaland›. ‹kinci ihale
ile birlikte ciddi kazan›mlar oldu. Üçüncü ihale
ile birlikte daha iyi kazan›mlar olacak.

∂ 3. ihaleyi kazanan iflletmecilerden

50’si CNG’li otobüsü tercih etti. Otobüs
A.fi.’nin CNG istasyonlar›na yönelik
çal›flmalar› var m›?

CNG’de dizel araçlara göre yüzde 40 daha
avantajl›. fiöyle bir hesap yaparsak ayl›k 15
bin TL yak›ta sarfiyat› yapan bir araç CNG ile
birlikte masraflar 9 bin TL düflecek. Bu da ifl-
letmeci aç›s›nda ciddi bir kazan›m. Burada
bize düflen görev CNG istasyonu kurmak.
Otobüs A.fi’nin Alibeyköy Deresi’ndeki yeni
yap›lan garaj›n›n bitifli€inde ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi’ne ba€l› Enerji A.fi ile birlikte bir
CNG istasyonu kurulmas› ile ilgili çal›flmalara
bafllad›k. Pendik’de de bir garaj alan› tahsis
edildi ve oraya da bir istasyon kuraca€›z. Bey-
likdüzü ve Baflakflehir civar›nda da bir garaj
alan› aray›fl›m›z var ve oraya da bir CNG is-
tasyonu kuraca€›z. fiimdilik 3 istasyon ile Oto-
büs A.fi’ye ba€l› otobüslere yak›t sa€layaca€›z.
4 aya kadar bu sayd›€›m›z istasyonlar tamam-
lanarak hizmet vermeye bafllayacak.

∂ Otobüslerin arkas›nda bulunan LED
tabelalar ya yanm›yor ya da yananlar›n
üzerinde Otobüs A.fi. yaz›yor. Vatandafl
araç numaras›n› görmek için araç önüne
kadar kofluyor. Bu maraton ne zaman
biter?  

Bu konuda gerekli birimlere talimatlar› ver-
dim. Tüm Erguvan otobüslerinin arkas›nda

hat numaras› yazacak. Bafltan beri bende hiç
anlamad›m neden orda Otobüs A.fi yazar bize

hiçbir faydas› yok. Otobüs üreticilerine ve ifl-
letmecilere gerekli görüflmeler yap›ld› en yak›n
zamanda LED tabela s›k›nt›s›n› çözmüfl ola-
ca€›z. Bu ay sonuna kadar bu konunun çözül-
mesi için bizzat ben kendim takip edece€im.

∂ Erguvanlar halk otobüsümüdür yok-
sa ‹ETT’ye ba€l› belediye otobüsleri
midir?

‹stanbul Otobüs A.fi modeli farkl› bir modeldir.
Ne halk otobüsüdür ne de ‹ETT modelidir. Ka-
munun denetim ve kontrolünde özel iflletmeciler
taraf›ndan iflletilen ifl anlay›fl› ve standard› farkl›
bir modeldir. Özel Halk Otobüsü ve ‹ETT’de ya-
flanan s›k›nt›lar›n bertaraf edilmesi amac›yla
tecrübelerin ortaya ç›kt›€› yeni bir modeldir.

∂ Erguvan Otobüslerinin arkas›nda
153 Beyaz Masa ‹BB’nin numaras› ya-
z›yor. ‹ETT ile neden böyle bir ayr›flmaya
gidildi?

Biz asl›nda bu sisteme ilk girdi€imiz gün kendi
ça€r› sistemimizi kurmay› istedik. Ama sonra
denildi ki ‹ETT’nin zaten bir ça€r› merkezi var
ve aksakl›klar› giderme konusunda üzerine düflen
görevi yap›yor. Bunun üzerine bizde ‹ETT’nin
444 1871’ini kullanal›m dedik ama gerekli rand›-
man› alamad›k. Birde Otobüs A.fi ihalelerinin
‹ETT’den de€il de, ‹BB Meclisi kanal›yla veril-
mesinden dolay› da biz tekrar kendi ça€r› merke-
zimizi kurmak için harekete geçtik. Ancak denildi
ki belediye tüm birimleriyle alakal› ALO 153

ça€r› merkezini oluflturuyor bunun üzerine bizde
bu numaraya dönüfl yapt›k.

∂ Metrobüsle ilgili olarak 100 otobüslük
iflletme hakk› Otobüs A.fi’ye verildi. Bey-
likdüzü etab›n›n aç›lmas›yla Metrobüs
hatt›nda faaliyetleriniz bafllayacak m›? 

Bizim fluan ki hedeflerimiz içinde metrobüs
projesi yok. Beylikdüzü etab› 2 ay içerisinde hizmete
girecek ama 2012 ve 2013’te bizim otobüslerimiz
olmayacak. E€er ‹BB Belediye Baflkan› Say›n Kadir
Topbafl, yeni yap›lacak olan metrobüs hatt›n›
Otobüs A.fi. iflletecek derse, ancak o zaman oraya
da hizmet veririz. 

∂ 10 ve 15 y›ll›k süreç sonunda ifllet-
mecilerin durumlar› ne olacak? ‹hale ye-
nilenecek mi? Yoksa Sözleflmeler aynen
devam m› edecek?

Mevcut flartnamelere göre süre bitiminden sonra
ihalenin yenilenmesi gerekiyor. Belediye meclisinin
Otobüs A.fi’ye verdi€i süre 10 ile 15 y›l. May›s
2013’e kadar bin 500 araçl›k bir ihale yap›lacak
bunlar süresi bitti diye kap› d›flar› at›lacak de€iller.
O günün flartlar›nda bir çözüm bulunur ancak
fluan bu konuyla alakal› olarak bir fley söylemek
için çok erken. Önceli€imiz iflletmeci standard›n›
ve kalitesini oluflturmak ondan sonra uzun vadede
iflletmecilerle alakal› planlar yapaca€›z. Bu süreler
bittikten sonra bu iflletmecilere bir öncelik tan›n-
mal›.

∂ İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Y. Yahya Uğur yaptığı açıklamada
75 bin taksicinin beklediği müjdeli haberin geldiğini belirterek korsan taşımacı
meselesine nokta konduğunu ifade etti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası
Başkanı (İTEO) Y. Yahya Uğur Türkiye’de 75 bin taksicinin beklediği müjdeli
haberin geldiğini yıllardır kökü kazınamayan, eylemlerle, yumruğu havada
öfkeli taksici görüntüleriyle hafızalarımızda yer eden korsan taşımacı meselesinin
nihaiyi sonuca ulaştığını belirtti. İTEO Başkanı Uğur, “Sadece İstanbul’da 17
bin 395 taksici esnafını, 35 bin taksi şoförünü ve ailelerini ilgilendiren, tüm

Türkiye’nin büyük bir mücadele ile sesini duyurmaya çalıştığı korsan
taşımacılıkla mücadele konusunda sonuca ulaşıldı.” Uğur, “İstanbul Taksiciler
Esnaf Odası Korsan İhbar Birimi ile İstanbul polisinin yapmış olduğu çalışmalar
sonucu İstanbul’da 2010 yılında 13 bin 508, 2011 yılında 17 bin 52 araca
suçüstü ile işlem yapıldı. Yasal düzenlemeler olmadan sadece emniyet
güçlerimizin üstün hizmetleri ve tedbirleriyle sonuca ulaşmanın mümkün ol-
madığını paylaştığımız siyasetçilerimiz korsan gündemine son verdi.   Artık
30 Mayıs taksiciliğin yeniden doğuşu olarak kutlanacaktır” dedi.

Taksicilerin
korsanla 

mücadele 
yasası çıktı

SEKTÖRDEN
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2009 y›l›nda kurulan ‹stanbul Otobüs A.fi’ye 1 Haziran 2010 itibariyle göreve
bafllayan Genel Müdür Abdullah Yasir fiahin ile Otobüs A.fi’ nin ‹stanbul toplu

tafl›mas›na kazand›rd›klar› yenilikleri ve hedeflerini konufltuk.
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OTOBÜS A.Ş TOPLU TAŞIMACILIKTA 
YENİLİKLERİN ÖNCÜSÜ OLDU

ABDULLAH YASİR ŞAHİN

AVRUPA DAR BÖLGE 

%3.9 ZARARDA
∂ Yap›lan ihalelerde iflletmeciler aç›s›ndan

bakt›€›m›zda 1 milyon TL civar›nda bir ya-
t›r›m söz konusu. Sizce iflletmeci ne kadar
sürede giderini amorti edebilecek?

Yaklafl›k olarak iflletmeci 750 bin ile 1 milyon TL
aras› bir yat›r›m yap›yor ve biz bütün hesaplamalar›
yapt›k. fiu anda 25 ile 28 bin lira aras›ndaki ayl›k
ciro bafla bafl noktas›nda.  Bu demek oluyor ki, 28
bin liran›n üzerindeki her rakam kârd›r. Bölgesel
olarak ise; Beyo€lu bölgesi yüzde 2,5 art›da, Anadolu
bölgesi yüzde 7,5 art›da, Avrupa bölgesi ise flu anda
yüzde 3,9 ekside. Son ihalelerdeki araçlarda hatta
girdi€i an hepsi art›ya geçmifl olacak. Bizim yapt›€›m›z
hesaplamalarda iflletmeci 4,5 ile 6 y›l içinde yat›r›m
amorti edebiliyor.

∂  Otobüs A.fi. olarak özellefltirme ile hat
kiralama usulüyle çal›fl›yorsunuz. Ama 16
adet Mercedes marka özmal otobüs ald›n›z
neden böyle bir yat›r›m yapma gere€i duy-
dunuz?

Bize flu anda verimli olan metrobüs hatt›yla birlikte
ile birlikte bin 600’lük yetki söz konusu. Bu bin
600’lük yetkilendirilmifl olan hatlarda istersem
Otobüs A.fi. olarak bütün araçlar› al›p iflletirim, is-
tersem de birilerine ihale eder ifllettiririm. Zaten
normal flartlar alt›nda ‹ETT bana yüzde 10 joker araç
bulundurma hakk›n› veriyor.  Bu da 408 araçta 40
joker araç demek ki biz bunun gerisindeyiz. Sonuçta
verimli hatlarda bizim flahsi otobüslerimiz olmayacak.
Sosyal hatlarda çal›flt›r›lacaklar. Bunun yan› s›ra be-
lediyenin di€er sosyal etkinliklerinde kullan›lacak. 

∂ Peki, Neden Mercedes’i seçtiniz?
Biz araçlar› Aral›k 2011’de ald›k. Otobüs A.fi olarak

o günün flartlar›nda yapt›€›m›z incelemeler neticesinde
Mercedes almak istedik. Beni kalitesi cezp etti.
Ayr›ca, Daha uzun ömürlü olaca€›n› düflünüyoruz
ve fiyat› da cazipti. 12 metre solo-alçak tabanl› araçlar
bunlar.

∂ 9 metrelik otobüs al›m› gerçekleflirse bu
araçlar da özmal m› olacak, ayr› bir ihaleye
ç›k›lmas› düflünülüyor mu?

‹stanbul’un baz› sokaklar›n›n dar olmas›ndan ve
parklanmalardan dolay› otobüslerimiz s›€m›yor. 9
veya 10 metre otobüs düflüncemiz var. Bu hatlar› öz-
mal’da alabiliriz. Veya tespitlerimiz sonucundaki
hatlar› özel olarak ihale de edebiliriz ve sadece o hat-
larda iflletmecilik yapt›r›r›z. Ya da dar sokakl› oto-
büslerin giremeyece€i hatlar için özel bir çözüm
üretiriz.

∂ Bizlere 5 y›l sonraki Otobüs A.fi. ifllet-
mesinden bahseder misiniz? Tahminen kaç
araca ulafl›lacak?

5 y›l›n sonunda Otobüs A.fi’yi sektörde iflletmecilik
modeliyle, floförleriyle, otobüsleriyle örnek al›nan,
yapt›klar› ‹stanbul halk›na fayda sa€layan ve kamuya
yük olmayan kendi sektöründe de bir numara olmay›
hedefliyoruz.  fiu durumda ‹stanbul’da 7 bin tane
otobüse ihtiyaç var. fiu anda ise, 5 bin 500 civar›nda
otobüs var. Otobüs A.fi olarak bin 600 arac›m›z
olacak ileriki zamanlarda da verilen yetkiye göre
otobüs say›s›nda art›fl olabilir.

2004 y›l›nda mevcut otogar›n içler aç›s› durumda
oldu€unu hat›rlatan Fak›baba, hizmete sun-
duklar› yeni otogar›n ise tam aksine modern
bir otogar oldu€unu belirterek Urfal›lar›n oto-
garlar›yla gurur duymalar› gerekti€ini söyledi.
fianl›urfa Belediye Baflkan Yard›mc› M.Emin
‹zol, ve beraberindeki birim amirleriyle birlikte
önce Esentepe Mahallesi’ni gezen Fak›baba ar-
d›ndan fiehirleraras› Otobüs Terminali’nde gezi
ve incelemelerde bulundu.

BELSAN A.fi Genel Müdürü Cengiz Konur,
Otogar Müdürü Bahri Güler, BELSAN A.fi Otogar
Sorumlusu Fuat Altun ve di€er görevliler tara-
f›ndan karfl›lanan Baflkan Fak›baba otogar çal›-
flanlar›yla ve yolcularla sohbet ederek sorunlar›
dinledi. BELSAN A.fi bünyesinde hizmet veren
Ulafl›m Koordinasyon Merkezi’ni gezen Fak›baba,
son teknolojinin kullan›ld›€› toplu tafl›ma izleme
ünitesini gezdi. Urfa Kart’a ait otobüslerde ger-
çeklefltirilen yolculuklar›n güvenli€i ad›na kurulan
merkezi oldukça be€endi€ini dile getiren Fak›baba,

bu hizmetlerin yürütülmesinde eme€i geçenlere
teflekkür etti. 

“OTOGAR MODERN BİR YAPIYA 
KAVUŞTU”

Fak›baba ayr›ca altyap›, üstyap›, park bahçe,
temizlik v.b di€er alanlarda oldu€u gibi Otogar
noktas›nda da nerelerden nerelere gelindi€ini
ifade ederek, eski ile yeni otogar aras›ndaki de€i-
flime dikkat çekti. Güvenlik, temizlik, otomasyon
v.b hizmetlerin BELSAN A.fi taraf›ndan yürü-
tüldü€ü fianl›urfa Otogar›’n›n oldukça modern
bir görünüme kavufltu€unun alt›n› çizen Fak›baba,
gerek otogar esnaf›n›n gerekse de vatandafllar›n
uygulamalardan oldukça memnun olduklar›n›

söyledi.

“EKSİKLERİ YERİNDE GÖRDÜK”
Gezi boyunca esnaf›n ve vatandafllar›n fikirlerini

ald›klar›n› kaydeden Baflkan Fak›baba, “2004 y›-
l›nda hat›rl›yorum da eski otogar›m›z›n durumu
içler aç›s› durumda idi. ‹lk baflkan olup seçildi€im
zaman otogar› ziyaret etti€imde karfl›laflt›€›m o
çirkin manzaray› hiç hat›rlamak istemiyorum.
Ancak hizmete sundu€umuz otogar›m›za bakt›-
€›m›zda gurur duymamam›z gereken bir otogar.
Otogarda yapt›€›m›z gezimiz oldukça faydal›
geçti. Esnaf›m›zla birlikte mevcut eksiklikleri
yerinde görme imkân› yakalad›k. Yolcular›m›z
ve esnaf›m›z oldukça mutlu” dedi.

Fakıbaba: Urfalılar Otogarlarıyla Gurur DuyuyorFakıbaba: Urfalılar Otogarlarıyla Gurur DuyuyorFakıbaba: Urfalılar Otogarlarıyla Gurur DuyuyorFakıbaba: Urfalılar Otogarlarıyla Gurur DuyuyorFakıbaba: Urfalılar Otogarlarıyla Gurur DuyuyorFakıbaba: Urfalılar Otogarlarıyla Gurur Duyuyor
fianl›urfa Otogar›’nda gezi ve incelemelerde bulunan 
Belediye Baflkan› Dr. Ahmet Eflref Fak›baba, otogar 

esnaf›n›n dilek ve temennilerini dinledi. 

ESKİ OTOGARESKİ OTOGARESKİ OTOGARESKİ OTOGARESKİ OTOGARESKİ OTOGAR
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∂ Goodyear EfficientGrip AA Edition, Essen, Almanya’da dü-
zenlenecek Avrupa’nın önde gelen Uluslararası Lastik Fuarı
REIFEN’de sergilenecek. Goodyear, AA derecelendirmeli ilk
lastiklerini EfficientGrip AA Edition markasıyla Avrupa’da satışa
sunmaya başladı. Dört ebatta geliştirilen konsept lastik, yeni
standartlara ulaşarak, bugün bir lastiğin sunabileceği en iyi
ıslak tutuş ve yuvarlanma direnci performanslarını sunuyor. Ef-
ficientGrip AA Edition, yakın gelecekte kullanıma sunulacak

yüksek etiket derecelendirmesine sahip lastiklere ilişkin yapılacak
AR-GE çalışmaları için örnek teşkil edecek ve aynı zamanda
etkinliklerde gösteri amaçlı lastik olarak yerini alacak.  Goodyear
EMEA Marka Direktörü Hugues Despres, “Lüksemburg’daki
Goodyear İnovasyon Merkezimiz, yeni Avrupa Lastik etiketi
kapsamında en iyi sonuçları sunabilmek için mevcut lastik tek-
nolojisinin sınırlarını zorladı. Bu harika bir mühendislik başarısı”
şeklinde konuştu. 

GOODYEAR,
ULUSLARARASI

LASTİK FUARI
REIFEN’DE

Temsa Global Sat›fl ve Pazarla-
ma Müdürü Murat An›l,

CNG altyap›s›n›n oluflturul-
madan yat›r›m yap›lmas›-
n›n müflteriye ve üreticiye

ciddi zararlar getirece-
€ini vurgulad›.

Temsa’n›n hedeflerini, gelece€ini, sat›fl rakam-
lar›n› ve alternatif yak›t yak›tl› araçlarla ilgili
konufltu€umuz Temsa Global Sat›fl ve Pazar-
lama Müdürü Murat An›l, üreticilerin CNG

yat›r›m› yapmas› için önce ilgili kurum ve kurulufllar›n
gerekli altyap›y› tamamlamas› daha sonra da üreticilerin
araçlar› piyasaya sürmelerinin daha do€ru bir yöntem
oldu€unu ifade etti.

“CNG’Lİ ARACI TAVSİYE ETMEK DOĞRU DEĞİL”
CNG dolum tesislerinin artmas› ve dolum sürelerini

k›salt›c› teknolojilerin geliflmesiyle CNG altyap›s›n›n
oluflaca€›n› söyleyen An›l, “Tecrübelerimize dayanarak

flu ortamda CNG’li arac› müflteriye tavsiye etmek do€ru
de€il. Çünkü hiçbir alt yap› oluflturulmadan bu arac›n
yat›r›m›n› yapmak ak›ll› gelmiyor. Dolum tesisleri her
yere kurulmal›. Sadece büyükflehirlere kurulmas› da
çözüm de€il. Yani ciddi bir altyap› oluflturulmal›. CNG’li
araç alan esnaf dolum tesisi s›k›nt›s› yaflamamal› ki biz
de bu araçlar› piyasaya sürelim. Kamu al›mlar›nda ciddi
anlamda CNG’ye yönelifl var. Temsa olarak CNG’li
araçlarla ilgili ciddi çal›flmalar içindeyiz. 

“İHALELER VE ENGELLİ YASASI İLE SEKTÖR
CİDDİ İVME KAZANDI“

Öngörüldü€ü gibi bu y›l halk otobüsü sat›fllar›n›n

flehirleraras› otobüse göre daha iyi oldu€unu belirten
An›l, y›lsonuna kadar büyük otobüs sat›fllar›n›n 1000’i
bulabilece€ini belirtti. Otobüs A.fi. ihalelerinin otobüs
sat›fllar›na ciddi bir ivme kazand›rd›€›n› vurgulayan
An›l sözlerini flöyle sürdürdü: “Son yap›lan teslimatlarla
birlikte ‹stanbul trafi€inde çal›flan Avenue say›s› 150
oldu. Y›lsonuna kadar bu rakam ne olur pek kestirmek
mümkün de€il. Yap›lmas› planlanan ihalelerle birlikte
ciddi rakamlara ulaflaca€›m›z› düflünüyorum. Ayr›ca
2001/85 say›l› engelli yasas› ile sat›fllar biraz daha ha-
reketlenmifl durumda. Halk tipi otobüs iflletmecili€i
yapanlar›n baz›lar›na buna haz›r halde baz›lar› ise
eski tip basamakl› otobüsleri kullan›yor. Temmuz

CNG altyapısı tamamlanmadan üreticiler zarar eder

ay›ndan itibaren yumuflak bir geçifl ile esnaf›n bu yasaya
itibar edecek dolay›s›yla sektöre bir hareketlilik gelecek.
‹stanbul bu konuda lider. Kaliteli otobüslerle toplu tafl›ma
yap›l›yor. Di€er iller bu konuda ‹stanbul’u örnek almal›.
fiehirleraras›nda ise Safir ve Safir VIP sat›fllar› iyi gidiyor.
“Rahat Hat” ad›yla an›lan Safir VIP ile ciddi rakamlara
ulaflt›k. fiehirleraras› tafl›ma yapan birçok firmada Safir
VIP otobüslerimiz hizmet veriyor. Küçük otobüste ise
yak›t tasarrufunun öne ç›kt›€› yerlerde Prestij otobüslerimiz
tercih ediliyor. Y›l sonuna kadar küçük otobüs sat›fllar›m›z
2 bin adeti bulaca€›n› düflünüyorum.”

2012 y›l›n›n ilk 5 ay›n› de€erlendiren An›l, sat›fllar›n
beklenildi€i gibi gitti€ini belirtti. 2011’i baz alarak bir de-
€erlendirme yapman›n yanl›fl oldu€unu belirten An›l,
”Geçen y›l kurumsal firmalar›n toplu al›mlar› sayesinde
rakamlar bu denli yükseldi. Bu y›l›n ilk 5 ay›na bakt›€›m›zda
ise rakamlar gayet iyi, bekledi€imiz rakamlar. 2012
sonunda büyük otobüs pazar› 950 ile 1000 aras›nda ta-
mamlanmas›n› planl›yoruz. Halk otobüsünde ise ihaleler
ile birlikte 1000’e ulaflaca€›n› düflünüyorum” dedi.

“TEMSA’DA YARIŞIN İÇİNDE”
‹ETT ile ilgili çal›flmalar›n›n devam etti€ini belirten

An›l; körüklü, 12 metre ve CNG’li araçlar ile yar›fl›n
içinde olduklar›n› belirtti. Anl›, “‹ETT’nin ihalelerinde
araçlar›n iyi yada kötü olmas›na bak›lm›yor. Sadece
fiyat odakl› bir ihale. Ama biz var gücümüzle çal›fl›yoruz.
‹nflallah önümüzdeki ihalelerden birini de biz al›r›z”
fleklinde konufltu.

‘CNG uzun yol
araçları için 
verimli değil’

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.fi.
Sat›fl ve Pazarlama Direktörü D. Eren

Gündüz Do€algaz (CNG)’l› araçlar›n flu an
için uzun yolda verimli olmayaca€›n› söy-
leyerek, bu konudaki çal›flmalar›n devam

etti€ini belirtti.

Oya KAYA

∂ CNG’li araçlara
dönüflüm büyük fir-
malar›n birço€unda
bafllad›. Özellikle be-
lediye ihalelerinde
Ankara Belediyesi
baflta olmak üzere ‹s-
tanbul’da CNG’li
otobüs al›m›na girdi.
Konuyla ilgili aç›klama yapan Gündüz, CNG’li
araçlar için henüz erken oldu€unu belirtti.

“CNG’Lİ DOLUM İSTASYONU TÜRKİYE’DE
YETERSİZ”

Türkiye’de flu anda piyasan›n CNG’li araçlar için
haz›r olmad›€›n› belirten Gündüz, as›l sorunun
dolum istasyonu yetersizli€inden kaynakland›€›n›
ifade etti.  Gündüz sözlerini flu flekilde sürdürdü:
“Dolum istasyonlar› yetersiz ve dolum istasyonu
kurmak çok maliyetli. Üstelik CNG’li olan araç
çok daha az yak›t yakm›yor. Ayn› oranda yak›t ya-
k›yor. Ama CNG’nin kendisi ucuz oldu€u zaman
siz avantajl› oluyorsunuz. Dolum istasyonu yapanlar›n
o istasyonda CNG’yi kaça sataca€› çok önemli.” 
Belediyelerin yak›t al›m›nda daha avantajl› oldu€undan
bahseden Eren Gündüz, do€algaz kullanan araçlar›n
ömrünün uzun oldu€undan da vurgulad›. Gündüz,
“Belediye Botafl’tan belediye fiyat›yla al›yor. Bu be-
lediyeler için avantajl›. Ama yeni kurulan bir dolum
istasyonunun CNG’yi kaçtan sataca€› ve al›c› için
onun avantaj› olup olmayaca€› soru iflareti. Belki
yak›n gelecekte de€il ama 10-15 sene sonra CNG’li,
LPG’li veya Hibrit araçlar gündemimizde olacak.
MAN’da bu teknolojiler zaten var” dedi.

HALK OTOBÜSÇÜLERİ CNG’Lİ MAN DİYOR
‹ETT’nin CNG’li araçlarla ilgili olarak yapt›€›

son ihalesine teklif verdiniz mi? fleklinde sordu-
€umuz soruya karfl›l›k çeflitli sebeplerden dolay›
teklif vermediklerini ifade eden Gündüz “Ama
Otobüs. A.fi. belli hatlar› özellefltirdi. Orada da
halk otobüsçüler otobüs al›yor. Ona h›zl› bir girifl
yapt›k.  Halk otobüsçülerine alçak tabanl›, do€al-
gazl› halk otobüsü veriyoruz.  Ciddi say›da da
sözleflme imzalad›k. Görünen de o ki çok daha ar-
tarak bu sözleflmeler devam edecek. Halk otobüs-
çülerinden MAN markal› CNG’li otobüslere ciddi
bir ilgi var. Do€algaz kritik bir teknoloji. MAN’›n
da bu konuda 120 y›ll›k bir tecrübesi var. Biz
bunu satmaya çok u€raflm›yoruz bize talep onlardan
geliyor. Ve sadece Ankara’da MAN’ a talep yok.
Hatta Bercelona, Milano, Madrid’de do€algazl›
otobüs deyince MAN akla geliyor” dedi.

EREN GÜNDÜZ
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PIRELLI 
CINTURATO P7

BLUE EN 
YÜKSEK DEĞER

OLAN AA İLE
ETİKETLENDİ

∂ Tüm dünyada tüketici duyarlılığın artması ve tüketicilerin daha çevreci
ürünlere yönelmesi ile birlikte lastik sektöründe ürünlerin özelliklerinin
şeffaf bir şekilde tüketicilerle paylaşılacağı etiket uygulaması Temmuz ayı
itibariyle üretimde ve Kasım ayı itibariyle satış noktalarında uygulanmaya
başlayacak. Pirelli Sürdürebilirlik stratejisi dahilinde, Avrupa’da yürülüğe
girecek olan bu  Lastik Etiketleme Yönetmeliğine çok yakın bir tarihte
satışa sunulacak olan yeni lastiği Pirelli Cinturato P7 Blue ile cevap veriyor.
Lastik etiketleme uygulamasını değerlendirirken uygulamayı desteklediklerinin

altını çizen Türk Pirelli CEO’su Mete Ekin; “ Pirelli olarak “Sürdürebilirlik”
stratejimiz dahilinde doğal kaynakların korunması ve çevresel etkilerin az-
altılması için oldukça yoğun çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Ürünlerimizde
de yüksek performans, üstün yol tutuş, dayanıklılık ve çevrecilik faktörlerini
olabilecek en üst seviyeye taşımayı öncelik bilen premium bir marka olarak
lastik etiketi uygulamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Uygulama ile birlikte
tüketicilerimize lastik tercihlerini yaparken daha fazla şeffaflık ve ürünlerin
kalitesi ile ilgili daha fazla bilgi sunmuş olacağız” dedi.

‹ ZULAfi'›n Otokar’dan sat›n alaca€› 100
adet otobüs için tarihi Havagaz› Fabrika-
s›'nda protokol imza töreni düzenlendi.
Büyükflehir Baflkan› Aziz Kocao€lu, pro-

tokol imza töreninde yapt›€› konuflmada, ula-
fl›mdaki hedeflerinin, metro, banliyö ve tramvay
gibi elektrikle çal›flan rayl› sistem yat›r›mlar›na
a€›rl›k vermek ve deniz ulafl›m›n› daha yo€un
kullanmak oldu€unu söyledi. Yat›r›m olanak-
lar›n›n büyük bir bölümünü bu yönde kullan›p,
‹zmirlileri konforlu, h›zl› ve emniyetli bir flekilde
tafl›may› hedeflediklerini belirten Kocao€lu, bu
sayede tüm belediyeler aç›s›ndan büyük bir
yüke dönüflen ulafl›m sübvansiyonunu da mi-
nimuma indirebileceklerini ifade etti.

ULAŞIM AĞI KURULDU
Kocao€lu, toplu ulafl›m alan›nda ESHOT'un

bin 400 otobüsle günde 860 bin, ‹ZULAfi'›n
400 otobüsle 200 bin yolcu tafl›d›€›n›, metroda
180 bin, ‹ZBAN'da ise 155 bin olan günlük
yolcu say›s›n›n her geçen gün artt›€›n› kayde-
derek, ‹ZBAN'daki yolcu say›s›n›n yeni çeker-
lerin kat›l›m› ve TCDD ile birlikte yap›lacak
baz› düzenlemelerle birlikte 300 bine ç›kabile-
ce€ini, metroda ise hatt›n Üçkuyular'a ulafl-
mas›yla mevcut say›n›n 350 bine ulaflmas›n›
beklediklerini dile getirdi. Almay› planlad›klar›

15 adet yeni nesil körfez gemisinin ihalesinin
tamamland›€› ve sözleflme aflamas›na gelindi€i
bilgisini de veren Kocao€lu, "Gemilerimiz 550
günden bafllayarak, partiler halinde devreye gi-
recek. Hem kentimize hem de gemi sanayimize
hay›rl› olsun" dedi.

“İZULAŞ YIL SONUNA KADAR 
200 OTOBÜS ALACAK”

Kocao€lu, ulafl›mda engellileri de gözettiklerini,
8 y›l önce göreve bafllad›€› dönemde ulafl›m fi-
losunda sadece 12 adet engelli otobüsü bulu-
nurken, bugün filonun yüzde 70'inin engelli
otobüslerinden olufltu€unu kaydederek, "ES-
HOT'a 150 yeni otobüs ald›k. 300 adet daha
alaca€›z. ‹ZULAfi'a da y›lsonuna kadar 200 oto-
büs al›nm›fl olacak. Yeni nesil, karbon sal›n›m›
düflük, çevreci, klimal› ve engelli vatandafllar›n
da kullanabilece€i otobüsleri sat›n al›yoruz.
K›sa süre içinde filomuzda eski otobüs kalma-
yacak" diye konufltu.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç ise çok
say›da ödül alan otobüslerinin, çevreci özellik-
leriyle be€eni toplad›€›n› öne sürerek, "Uzun
ömürlü, düflük iflletme maliyetli araçlar›m›z›
bir an önce servise koymak için sab›rs›zlan›yo-
ruz" dedi.

Konuflmalar›n ard›ndan Büyükflehir Belediye

Baflkan› Aziz Kocao€lu ve Otokar Genel Müdürü
Serdar Görgüç, 100 adet otobüs al›m›na iliflkin
sözleflmeye imza att›. Genel müdür Görgüç,
imza töreninde Baflkan Kocao€lu'na üretilecek
otobüslerin bir maketini de hediye etti. Alçak

taban›yla engelli binifline uygun özelliklerde
olacak 12 metre uzunlu€undaki Otokar "Kent
Serisi" otobüslerin, klima, dijital semt levhas›,
çevreci motor ve geri vites kameras›na sahip
oldu€u bildirildi.

‹zmir Büyükflehir Belediyesi flirketlerinden ‹ZULAfi(‹zmir Ulafl-
t›rma Hizmetleri)'›n Otokar firmas›ndan sat›n alacağ› 100 adet

otobüsle ilgili protokol, törenle imzaland›.
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İZULAŞ’ın Otokar’dan satın alacağı 100 adet otobüs için protokol imzalandı.

∂ ‹ETT, 200 adet do€algazl› (CNG) otobüs
için ihale sürecini tamamlamak üzere. Kapal›
teklif usulüyle yap›lan ihalede flu anda yüklenici
firman›n kim olaca€›yla ilgili teklifler de€erlen-
dirme aflamas›nda. Bu ihalede kazanan firma
200 adet otobüsün bak›m-onar›m-hasar ifllemleri
gibi maliyetlerini de 5 y›l süre ile üstlenecek.
200 araçl›k CNG'li otobüs al›m› ihalesi kapsa-
m›nda bu araçlar›n yak›t ihtiyaçlar› için de do-
€algaz dolum istasyonlar›n›n inflas› da yüklenici
firma taraf›ndan gerçeklefltirilecek ve Do€algaz
dolum istasyonlar› da kuruma ait garajlarda ya-
p›lacak. 

OTOBÜSLER AB NORMLARINA UYGUN
‹ETT’nin açt›€› bu ihalede bahsi geçen 200

otobüs alçak tabanl› ve basamaks›z tip olurken
12 metrelik uzunlu€a sahip olacak. Otobüsler
solo tip ve en az 80 yolcu tafl›yacak kapasitede
olmas› planlan›yor. Ayr›ca ihaleyi kazanan yük-
lenici firma garanti koflullar›n› ‹ETT’nin belir-
leyece€i bir garajda yerine getirecek. ‹halede,
otobüslerin iflletilebilmesi için gerekli dolum
istasyonu ve yedek parça da bulunuyor. ‹ETT’nin
açt›€› ihale teslim süresi 9 ay (270 gün) olarak
belirlendi.

‹ETT, 200 adet CNG’li 
otobüste sona geldi

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

Kendilerine verdi€i destek nedeniyle Baflkan
Karaosmano€lu’na teflekkür eden ulafl›m koo-
peratiflerinin yöneticileri, Kent Kart ve havuz
sisteminden duyduklar› memnuniyeti dile ge-
tirdi.

“KOOPERATİF YÖNETİCİLERİNDEN
ZİYARET”

Kent genelinde çal›flan ulafl›m kooperatifle-
rinin yöneticileri Hasan Öztürk(13 No’lu fie-
hiriçi Koop. Baflkan›), Mustafa Kurt(5 No’lu
fiehiriçi Koop. Baflkan›), Güven Köysü(124
No’lu fiehiriçi Koop. Baflkan›), Oktay Ata,
Salim Sefertafl, Altan Karakad›lar ve ‹sa Can,
Baflkan Karaosmano€lu’nu ziyaret etti. Baflkan
Karaosmano€lu’na floför esnaf›na verdi€i destek
için teflekkürlerini ileten kooperatif yöneticileri,
Kocaeli’nde vatandafl memnuniyetini sa€lamak
için çal›flt›klar›n› söyledi. 

“BAŞKANIMIZ BİZİM İÇİN ŞANSTIR”
‘’Kent Kart sisteminden çok memnunuz’’

diyen kooperatif yöneticileri, di€er sistemlerin
ise daha maliyetli oldu€una de€indi. Bütün
araçlar›na kamera sistemi takt›klar›n›, böylece
vatandafl memnuniyetini yükseltmeyi amaç-
lad›klar›n› dile getiren ulafl›m kooperatiflerinin

baflkan ve idarecileri, ‘’Baflkan›m›z Karaosma-
no€lu, Kocaeli’nde bizim için bir flanst›r’’ ifa-
desini kulland›.

“HEDEF VATANDAŞ MEMNUNİYETİ”
Minibüs esnaf›na kazas›z belas›z yolcu-

luklar ve hay›rl› kazançlar dileyen Baflkan
Karaosmano€lu, ‘’Kocaeli’nde her zaman
esnaf›m›z›n yan›nday›z. Esnaf›m›z çal›flacak
ve kazanacak, halk›m›za hizmet edecek.
Halk›m›z da bu hizmetten en üst düzeyde
memnuniyet duyacak. Bizim amac›m›z,
hedefimiz ve arzumuz budur. Vatandafl
memnuniyetinin en üst düzeyde olmas›
floför esnaf›m›z için de, bizim için de çok
önemlidir’’ aç›klamas›n› yapt›.

Minibüsçüler: Kent
Kart’tan memnunuz

Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflkan› ‹brahim Karaosmano€lu, kent genelinde
hizmet veren minibüs kooperatiflerinin baflkan ve yöneticilerini kabul etti. 

Sakarya Büyükflehir Belediyesi ulafl›m filo-
sunu güçlendirmeye devam ediyor. Daha önce
ihalesi gerçeklefltirilen 20 yeni alçak tabanl›
modern otobüsün ihale sözleflmesi Otokar
A.fi.ve Büyükflehir Belediyesince imzaland›.

Sözleflme imza törenine Büyükflehir Bele-
diyesi Ulafl›m Dairesi Baflkan› ‹smail Yolcu
ve ihaleyi kazanan yüklenici firma Otokar
A.fi. Ticari Araçlar Kamu Sat›fllar› Birim Yö-
neticisi ‹hsan Kars kat›ld›.

Törende konuflan Otokar A.fi. Ticari Araçlar
Kamu Sat›fllar› Birim Yöneticisi ‹hsan Kars,
“20 yeni otobüsün firmam›zca karfl›lanacak
olmas› hem iflçilerimiz için hem de Sakarya
halk› için büyük bir art› de€er oldu€unu dü-
flünüyorum. Birlikte çal›flmak bizim için

önemliydi. Bu çal›flma, di€er kentler ve yurtd›fl›
ile çal›flman›n referans› olacakt›r. Mutluyuz,
hay›rl› u€urlu olsun” diye konufltu.

SAKARYA’NIN TOPLU TAŞIMASI
ULAŞIMDA YÜZDE 90 YENİLENİYOR

Büyükflehir Belediyesi olarak Sakarya’da
toplu ulafl›m›n niteli€ini att›rmak için sürekli
ad›mlar att›klar›n› belirten Ulafl›m Dairesi
Baflkan› ‹smail Yolcu, “Sakarya’da toplu ula-
fl›m›n niteli€ini artt›rmak için sürekli ad›mlar
at›yoruz. Bu ad›mlar›n bir tanesi de toplu
otobüs al›mlar›. Otobüsleri kentimizin mar-
kas› Otokar’dan alm›fl olmam›z da bizi ayr›ca
memnun etmektedir. Alaca€›m›z yeni 20
otobüsle ulafl›m filomuzu yüzde 90 oran›nda
yenilemifl olaca€›z. Mevcut toplu ulafl›m fi-
losunun yüzde 90’›n› engelli vatandafllar›m›za
kolayl›k sa€layacak flekilde yenileyen Tür-
kiye’de tek belediye oldu€umuzu düflünü-
yorum. Kanunlar›n vermifl oldu€u zorunlu-
luklara uyan ve uymaya devam eden bir be-
lediyeyiz. ‹nflallah bundan sonra da ulafl›m
filomuzu daha da güçlendirerek kentimize
ve halk›m›za daha iyi ve daha güzel hizmetler
verece€iz. Otobüslerimiz A€ustos ay›na kadar
teslim edilecektir” ifadesini kulland›.

Sakaryal›lar Otokar 
ile yolculuk edecek

Orkut Işıkalp/İzmir

İZULAŞ, OTOKAR İLE 100 ARAÇLIK 
PROTOKOL İMZALADI
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Oya KAYA

Anadolu Isuzu ve Yol Güvenli€i Plat-
formu(Yolevent) iflbirli€iyle Antalya
Fuar ve Kongre Merkez’inde düzenle-
nen “Emniyetli Sürüfl Sürdürülebilir

Turizm” projesinde Antalya Valili€i, Antalya Bü-
yükflehir Belediyesi, ‹l Kültür ve Turizm Müdürlü€ü,
Antalya E€itim Müdürlü€ü, Antalya ‹l Milli E€itim
Müdürlü€ü, Antalya ‹l Sa€l›k Müdürlü€ü ve Türkiye
Seyahat Acenteleri Birli€i’nin de deste€iyle Antalya
Turizm fioförleri Derne€i’nin 2 bine yak›n üyesine
e€itim veriliyor.

Anadolu Isuzu ve Yolevent iflbirli€iyle Tur sürü-
cülerine yönelik düzenlenen etkinli€e; Antalya
Vali Yard›mc›s› Recep Yüksel, Antalya Kültür ve
Turizm Müdürü ‹brahim Acar, Müdür Yard›mc›s›
‹lknur Selçuk Köker, Isuzu Sat›fl ve Pazarlama Di-
rektörü Fatih Tamay, Pazarlama Müdürü Bilge
Gündüz, Otobüs Sat›fl fiefi Onur Çetinkaya, Isuzu
Bayisi Esay Otomotiv Firma Yetkilisi Esat Göyük,
Antalya Turizm fioförleri Derne€i (ANSOD) Yö-
netim Kurulu Baflkan› Orhan Kayabafl›, Genel Ko-
ordinatör Mehmet Üzer, Antalya Trafik fiube
Müdür Yard›mc›s› Soner Yal›n ve e€itimde yer
alan floförler kat›ld›.

“EĞER İSTERSEK DEĞİŞTİREBİLİRİZ”
Antalya’n›n Isuzu için önemli oldu€unu söyleyen

Isuzu Sat›fl ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay,
Antalya bölgesinin turizm aç›s›ndan da Türkiye’nin
en önemli flehirlerinden biri oldu€unu belirtti.  

Anadolu Isuzu olarak sosyal sorumluluk proje-
lerinde var olmaya devam edeceklerini ifade eden
Tamay, “Amaç sadece ticarette para kazanmayla
de€il, ayn› zamanda, Türkiye’nin muhtelif yerlerinde
yapt›€›m›z gibi bir tak›m sosyal sorumluluklarla
da var›z. Bunlardan bir tanesi de e€itim” diyerek
Anadolu Isuzu ve Yolevent iflbirli€i projesinin
ortaya ç›k›fl›n› flu flekilde anlatt›: “Yolevent firma-
s›yla güzel bir iflbirli€ine girdik. Onlar›n ‘de€ifltire-
biliriz’ diye bir slogan› var ve bizde yaflanan baz›
tats›z durumlar› ‘de€ifltirebilirmiyiz’ dedik. Onlarda

de€ifltirilebilir dediler ve Antalya’ya gelerek bu
projeye destek var m› diye araflt›rmam›z› yapt›k.
Çünkü kamu deste€i olmadan böyle bir fleyin olu-
flamayaca€›n› biliyorduk. Antalya Valili€i’yle yap-

t›€›m›z görüflmeler sonucunda onlarda de€ifltirebiliriz
dediler. Bizde deste€imizin onlar›n yan›nda oldu€unu
söyleyerek projeye bafllad›k. Projede amaç sadece
Isuzu araçlar›n› de€il, tüm araçlar› kullanan sürü-

cülerin daha güvenli araba kullanma yönünde
yeterli bilgiye ve olgunlu€a eriflmifl olmalar›d›r.
Bu proje devam edecek ve biz sonuna kadar Isuzu
olarak bu projeye katk› vermeye devam edece€iz.”

GÜNCEL
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Türkiye’nin şehirlerarası seyahatlerde en çok tercih edilen otobüsü
olan Mercedes-Benz Travego, artık geleneksel hale gelen
“Travego Firarda Üniversite Konserleri” bu yıl yedinci kez
düzenlendi. Mercedes-Benz Türk, Türkiye’nin başarılı müzik
gruplarından Seksendört’ü 6 şehir ve üniversiteyi kapsayacak
bir turne ile sevenleriyle buluşturdu. Sırasıyla Muğla Üniversitesi,
Adana Çukurova Üniversitesi, Ankara Hacettepe Üniversitesi,
Denizli Pamukkale Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi’nde gerçekleşen konserleri

toplam 77 bin üniversite öğrencisi tarafından izlendi.  Ögrenci
gruplarının kendi besteledikleri parçalarını www.travegofirarda.com
internet sitesine yükleyerek katılabilecekleri yarışmada, bestesi
site üyeleri tarafından en çok oy alan ilk iki grup tercihlerine göre
“Hollanda – Türkiye ya da Macaristan - Türkiye maç seyahati”,
üçüncü grup ise “Antalya’da tatil”  kazanma şansı bulacaklar.
Son başvuru tarihi 30 Haziran 2012 olan yarışmanın kuralları ve
detayları ile ilgili bilgiler www.travegofirarda.com adresinde yer
alıyor. Tahliller 13 Temmuz 2012 tarihinde açıklanacak.

TRAVEGO FİRARDA,
7. YILINDA

SEKSENDÖRT İLE
FİRAR ETTİ!

Tekirda€'›n Çorlu ‹lçesi'nde Belediye encümeni
çal›flma ruhsatlar› ve izin belgelerinin süresi dol-
mas›na ra€men yolcu tafl›mac›l›€› yapan özel mi-
nibüsler görüldükleri yerlerde yolcular› indirilerek
trafikten men edildi.

Çorlu Belediye Baflkanl›€› Encümen karar›yla ilçede
yolcu tafl›mac›l›k yapan Öz Gözde Minibüsçüler Koo-
peratifi'ne ait 65 minibüs, 'ruhsatlar› ve izin belgesinin
sona ermesi' nedeniyle trafikten men edildi. Çok
say›da zab›ta ve polis ekibi, minibüsleri durdurdu ve
yolcular› araçtan indirilerek belediyeye ait minibüslere
bindirildi. Trafikten men edilmesine karar verilen
minibüsler ise zab›ta eflli€inde belediyeye ait flantiye
bölgesine götürülmek istendi. Bunun üzerine minibüs
sahipleri ile zab›ta ekipleri aras›nda tart›flmalar ç›kt›.
Kooperatif yöneticilerinin araya girmesiyle sakinlefl-
tirilen minibüs sü-
rücüleri uygulama-
s›n›n yanl›fl oldu€u-
nu belirterek, "Biz
burada y›llard›r ça-
l›fl›yoruz. Bizim araç-
lar›m›z neye göre çe-
kiliyor, bunun bir
aç›klamas›n› yaps›n-
lar" diyerek tepki
gösterdi.

MİNİBÜSLERİN ÇEKİLDİĞİ 
ŞANTİYEDE OLAY ÇIKTI

Trafikten men karar› verilen minibüslerin çekildi€i
belediye flantiyesinde de sürücülerle zab›ta ekipleri
aras›nda tart›flmalar yafland›. Minibüslerini flantiye
alan›nda tutmak istemeyen sürücüler, araçlar›n›
kald›rmak isteyince zab›ta ekipleri müdahale etti.
Polisin araya girmesiyle tart›flma kavgaya dönüfl-
meden engellendi. ‹lçe Emniyet Müdür yard›mc›s›
Yaflar Terzio€lu sürücüleri sakin olmas› konusunda
uyard›. Öz Gözde Minibüsçüler Kooperatifi Baflkan›
Tahir Göbekli, yasal sürecin devam etti€ini ifade
ederek, "Biz yasal yollara baflvurduk. Mahkemenin
verece€i sonucu bekliyoruz. Sonuna kadar da hak-
k›m›z› savunaca€›z" dedi.

'ENCÜMEN KARARINI UYGULUYORUZ'
Konuyla ilgili bilgi veren Çorlu Belediyesi yet-

kileri ise minibüslerin izin belgesi ve çal›flma
ruhsatlar›n›n olmad›€›n›, encümen karar›n› uy-
gulad›klar›n› söyledi.

Minibüsçülerin belge 
s›k›nt›s›n› yolcu çekti

Anadolu Isuzu ve Yolevent’in “Emniyetli Sürüfl Sürdürülebilir Turizm” sloga-
n›yla Antalya’da bafllatt›€› e€itim projesiyle Antalyal› Turizm tafl›mac›l›€› ya-

pan sürücülere yol güvenli€i konusunda e€itim veriyor.

ANADOLU ISUZU İLE ANTALYALI ŞOFÖRLER
YOL GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ALIYOR

∂ Konuşmaların ardından gerçek-
leştirilen simülatör eğitiminde ise; 10
km hızla giden bir aracın emniyet ke-
meri takılı olmadan yaşanılan kazadaki
şiddeti, Kaza anında devrilen bir aracın
içinde emniyet kemeri olmadığında
yaşanan tehlike ve 120 promil alkollü
olduğu hissi veren alkol gözlüğüyle
sürücüler pratik eğitime tabi tutuldu. 

ETM Ticari Araç kategorisinde en iyi şanzıman ZF oldu
ETM (Euro Trans-
pot Media Yay›n-

evi) okuyucular›
aras›nda yap›lan

oylamada 8 binden
fazla okuyucunun
kat›l›m›yla Ticari

Araç fianz›manlar›
kategorisinde ZF

birinci seçildi. 

Almanya’n›n önde gelen ticari araç yay›nlar›ndan "Lastauto
Omnibus", "Trans Aktuell" ve "Fernfahrer" dergilerinin
2012 y›l› okuyucu oylamas›nda ticari araç flanz›manlar›
kategorisinde birinci s›radaki pozisyonunu baflar›yla koruyan
ZF, sekiz y›ld›r yap›lan ve seçim kriterleri güvenilirlik ve
tasarruf olan oylamada okurlar›n büyük ço€unlu€unun
oyunu alarak otomatik ve manuel ürün tipleri ile kamyon
ve otobüs flanz›manlar› dal›nda sekizinci defa bu baflar›s›n›
sürdürdü. 

DÜNYA ÇAPINDA YÜKSELEN MARKA DEĞERİ
Bu baflar›y› devam ettirmekten büyük mutluluk duydu-

€unu belirten ZF Ticari Araçlar Grubu Baflkan› Rolf Lutz
sözlerine flöyle devam etti : “Araç üreticilerinin, filo opera-

törlerinin ve sürücülerin ZF ürünlerinin kalitesine verdi€i
de€er ZF’in araflt›rma-gelifltirme ve üretim konular›nda
do€ru ifller yapt›€›n›n göstergesidir. Özellikle ZF ürünlerinin
yüksek seviyedeki güvenilirli€i ve ekonomikli€i okuyucular›n
be€enisini kazanmaktad›r. ZF’in ticari araçlar için yeni
modüler flanz›man sistemi bu ilgiye güncel bir örnek teflkil
eder, yeni sistem ile temel bir flanz›man tipi müflteri talep-
lerine göre befl farkl› sistem ile beraber kullan›labilmektedir.
ZF fianz›manlar›n›n baflar›s› kan›tlanm›flt›r. Çal›flma ömür
maliyetleri, nakliyeci ve filo sahiplerinin sat›n alma
kararlar›n› etkiledi€inde, ZF flanz›man›n›n önemi artmak-
tad›r. Geleneksel olarak Avrupa’da görmeye al›flt›€›m›z bu
durum, geliflmekte olan ülkelerde, özellikle Güney Amerika
ülkelerinde de kendini göstermektedir” dedi.
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CMS’NIN 
ÇALIŞAN 

HAKLARINA
VERDİĞİ ÖNEM
ÖDÜL GETİRDİ

CMS, Sosyal Güvenlik Haftası çerçevesinde düzenlenen ve Ege Bölgesi’nde
faaliyet gösteren firmalar arasında prim borcu bulunmayan ve düzenli olarak en
fazla prim veren 10 işletme arasına girerek ödüle layık görüldü. Halen Türkiye’nin
lider, Avrupa’nın dördüncü büyük jant üreticisi unvanıyla dünyanın en önemli
otomobil firmalarına jant ihraç eden CMS, başarısını tescil ettiği 2011 yılındaki
ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Toplumda sosyal güvenlik bilincini oluşturmayı
ve kayıt dışı istihdamı önlemeyi amaçlayan Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir il
Müdürlüğü, prim borcu bulunmayan ve düzenli olarak en fazla prim ödeyen ilk

10 işvereni plaket vererek ödüllendirdi. Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kap-
samında Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda (EBSO) yapılan ve SGK İzmir Bölge
Müdürü Mustafa Keskin’in yanısıra işletme yöneticilerinin de katıldığı ödül
törenine CMS’yi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Berat Ösen, CEO Ünal
Kocaman ve İnsan Kaynakları Direktörü Bülent Kantar katıldı. CMS adına ödülü
alan Yönetim Kurulu Başkanı Berat Ösen yaptığı açıklamada, CMS’nin bu başa-
rısındaki en önemli faktörlerin, kanunlara uymak ve çalışan haklarının korunmasına
verdikleri önem olduğunu belirtti. 

Göksal
PURTULOĞLU

ÖHO’LER VE 
ULUSAL BASIN

Özel Halk Otobüsçülerle (ÖHO) ulusal
bas›n›n bir türlü y›ld›z› bar›flm›yor ve
her üzücü kazadan sonra  Özel Halk

Otobüsçüleri yerden yere vurmak bas›n için
moda oldu. Oysa gün boyu bu araçlar› kendi
araçlar› gibi kullanma flans›na sahip olan görsel
ve yaz›l› bas›n mensuplar›, Özel Halk Otobüsçü-
lerin sorunlar›n› yerinde tespit etme olanaklar›na
sahipler. Tabi ki onlarda iflini yap›yor. Bir kiflinin
üzüntüsü maalesef di€er kiflilerin sevinci olabiliyor.
Ac› ama gerçek. Herkes iflini yap›yor. fioför kaza
yapacak haber olacak, gazeteci bu haberi okuyu-
cular›na tafl›yacak. 
Ama olaylara biraz da floförlerin penceresinden
bakmal›. Günde yaklafl›k olarak sekiz ya da on
saat direksiyon bafl›nda kal›yorlar. Günlük   10
servis, ayda 300, y›lda 3600 servis. Günlük
yaklafl›k 400 km ayl›k 12.000, y›ll›k 144.000 km
yap›yorlar. Günlük 800 ile 1500  aras› yolcu tafl›-
yorlar. Bu yolcular›n ortalama 250 kiflinin soru-
lar›na cevap vermek zorunda kal›yorlar. Her ne
kadar sürekli ‹ETT ve  ÖHO denetiminde e€itim
alsalar da zaman zaman böyle hiç tasvip etmedi-
€imiz üzücü olaylar meydana gelebiliyor.
De€iflen ve geliflen dünyada teknoloji de de€ifliyor
araçlarda uydu takip sistemi var kameralarla
art›k takip edilebiliyorlar. fioförler ‹ETT ve ÖHO
yetkilileri taraf›ndan sürekli uyar›l›yorlar. Ben Özel
Halk Otobüsçüleri (ÖHO) ve bas›n aras›ndaki bu
çeliflkinin karfl›l›kl› diyaloglarla birbirinin sorun-
lar›n› tart›fl›laca€› ÖHO yöneticilerinin verece€i bir
yemekte çözülece€ini k›rg›nl›klar giderilece€ini
düflünüyorum.

Oya KAYA

2006 y›l›nda bireysel tafl›ma yapan araç kaptan-
lar›n›n haklar›n›n korunmas› amac›yla kurulan
Antalya Turizm fioförleri Derne€i flu anda 2 bin

üyesiyle turizme hizmet veriyor.
Türk turizminin bel kemi€i olan Antalya’da turistlere

hizmet verdiklerini söyleyen (ANTSOD)Antalya Tu-
rizm fioförleri Derne€i Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan
Kayabafl› “Derne€imiz Antalya turizmciler derne€i
bugüne kadar sahip ç›k›lmayan, eme€inin karfl›l›€›n›
alamayan, vergi mükellefi olmayan turizmde çal›flan
kaptanlar›m›z› bir araya getirmek amaçl› kurulan bir
dernek” diyerek derne€in kurulma nedenine iliflkin
k›sa bir bilgi verdi. 

∂ “Kaptanlar kendi mesleklerine sahip ç›kmal›”
Derne€in bugünlere gelmesinin uzun bir zaman al-

d›€›n› belirten Kayabafl› “Asl›nda biz kendi mesle€imize
sahip ç›km›yoruz. Biz ço€u zaman kendi yapt›€›m›z
iflin ciddiyetinin fark›nda de€iliz. Bir araya gelmemiz
baya€› zor oldu ama Verdi€imiz eme€in karfl›l›€›n›
almak istiyoruz, iyi bir maaflla çal›flmak istiyoruz,
fazla çal›flmak istemiyoruz. Otellerde konaklamak
istiyoruz. Bizlere karfl› yap›lan onur k›r›c› davran›fl-
lardan kaç›n›lmas›n› istiyoruz” dedi.

Dernek olarak birçok bünyelerinde birçok yenili€e
imza att›klar› belirten Kayabafl› il yönetimi ve acen-
telerle birlikte çal›flarak Antalya’n›n turizm açs›ndan
daha iyi yerlere gelebilece€ine inand›€›n› da sözlerine
ekledi. 

Dernek olarak bünyelerinde 4 bayan floförlerinde
Turizm’e hizmet verdi€ini söyleyen Kayabafl› sektörün
bayan kaptanlara da ifl imkân› sa€lad›€›n› belirtti. Ka-
yabafl› “4 bayan kaptan›m›z aktif görevde çal›fl›yor.
Türkiye’de ne kadar bayan kaptan arkadafl›m›z varsa
buyursunlar gelsinler” fleklinde konufltu.

∂ “Özel e€itim ile kalifiye kaptanlar yetifliyor”
Antalya Turizm fioförleri Derne€i’ne ba€l› üyeler

için sertifikal› e€itim düzenlediklerini belirten Ka-
yabafl› “fiu anda 2 bin faal üyemiz var. Üyemizin ta-
mam› özel e€itimlerden geçilerek sertifika al›yor.
Zaten 1400 kaptan›m›za sertifikalar› verildi. fioförle-
rimize e€itimlerde; trafik, ilkyard›m, dil e€itimleri
veriliyor” diyerek dernek üyelerine yönelik çal›flma-
lardan da bahsetti.

Farkl› illerden gelen floförlerin de e€itim alarak sertifi-
kaland›r›lmalar› gerekti€ini söyleyen Kayabafl› Antalya’da
turizm sezonunda çal›flan 6 bin floförün oldu€unu söyledi.
Kayabafl› bünyelerinde 2 bin üyelerinin oldu€unu özelikle
vurgulayarak, “Bu bile Antalya’da turizm’e hizmet için
yeterli bir say› de€il ve d›flar›dan gelenler sertifikalar›n›
almak zorundalar. Antalya’n›n tafl›ma sistemine uymak
zorundalar. Verilen sertifikalar Antalya d›fl›nda çal›flan
kaptanlar içinde son derece fayda sa€lay›c›. Bugün
‹stanbul, ‹zmir, Ankara bize ba€l› dernekler açacaklar.
Bunlar kendi aralar›nda ba€›ms›z olacaklar ama iflleyiflleri
bizden alacaklar çünkü biz öncü bir kurumuz. Biz fede-
rasyon aflamas›nday›z. Yani turizm tafl›mac›l›€› yapan
floför arkadafllar, vergi mükellefi olmayan arkadafllar
bizim derne€imiz alt›nda bulunacaklar” dedi. Dernek
olarak üyelerinin e€itimine son derece önem verdiklerini
söyleyen Kayabafl› bunun nedenini flu flekilde aç›klad›: “
Dernek olarak önceli€imizi e€itime verdik ve önce
e€itimle kendimizi yenileyece€iz, kendimizi yeniledikten
sonra iflverenini karfl›s›na geçip diyece€iz ki buyurun
biz e€itimliyiz, güvenli sürüflü ö€rendik, müflteriye nas›l
davranaca€›m›z ö€rendik ama sizin verdi€iniz bu flartlarda
çal›flmay› istemiyoruz diyece€iz. Yani art›k kendi özgü-
venimizi sa€lam›fl olaca€›z.” 

KUGM, B1
yetki belgeli
taşımacılara

uyarılarda
bulundu

∂ Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı Karayolu
Düzenleme Genel Müdür-
lüğü B1 yetki belgesi kap-
samında tarifeli olarak ulus-
lararası yolcu taşımacılığı
yapan firmaları tarifelere
uymaları konusunda uyardı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, Ticari amaçla otobüs ile
uluslararası yolcu taşımacılığı yapa-
cak gerçek ve tüzel kişilere verilen

B1 yetki belgesi kapsamında belirtilen
seferleri U-Net Otomasyon
Sistemi üzerinden de de-
netlenmeye başlanacak.
Ayrıca bakanlık, gerek fir-
maların ve gerekse yol-
cuların mağduriyet yaşa-
mamaları bakımından, B1

yetki belgeli firmaların Bakanlığımızca
onaylanan tarifeleri dışında araçlarını
sefere çıkartmamaları konusunda da
uyarılarda bulundu.

ANTSOD, turizm taş›mac›l›ğ›na 
KAL‹F‹YE KAPTAN YET‹ŞT‹R‹YOR
Turizm’de bireysel olarak çal›flan araç kaptanlar›n›n zaman zaman hak etme-
dikleri muamele ile karfl›laflt›klar›n› söyleyen ANTSOD Yönetim Kurulu Baflka-

n› Orhan Kayabafl› art›k buna bir son verilmesi gerekti€ini ifade etti.

ORHAN KAYABAŞI

|    HAZ‹RAN 2012    |      
|      www.tasimacilar.com    |      
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Temsa Global’in otomotiv sektöründe
öncü rol üstlenerek 4 y›l önce bafl-
latt›€› üniversite- sanayi iflbirli€i ilk
meyvelerini verdi. Otomotiv sektö-

ründe nitelikli eleman ihtiyac›n› karfl›lamak,
yetkin, uzman elemanlar yetifltirmek amac›yla
Temsa Global ile Çukurova Üniversitesi’nin
yürüttü€ü iflbirli€i, ilk mezunlar›n ifl sahibi
olmas› ile sonuçland›.

Temsa Global’in deste€i ile Çukurova Üni-
versitesi Mühendislik Mimarl›k Fakültesi Ma-
kine Mühendisli€i bünyesinde aç›lan Otomotiv
Mühendisli€i’nden, mezuniyet belgelerini alan
ilk mezunlardan otomotiv mühendisli€ini
baflar› ile tamamlayan 6, makine mühendisli€i
lisans program› okurken baflar›s› nedeniyle
otomotiv mühendisli€inde çift ana dal yapma
hakk› kazan›p e€itimini tamamlayan 2 ve 1
adet de otomotiv mühendisli€inde yan dal e€i-
timini tamamlayan toplam 9 gençten 8’i, ayn›
gün Temsa’da ifle bafllad›. Di€er mezun ise
önce askerlik görevini yerine getirmek ve daha
sonra Temsa’da ifle bafllamak istedi. Mezunlar›n
6’s› Temsa’n›n Ar-Ge bölümünde, 2’si ise üre-
timde görev ald›. Temsa Global’de ifle bafllayan
gençler, ayn› zamanda üniversitede yüksek li-
sans yaparak e€itimlerini devam ettirecekler.

Düzenlenen diploma törenine Temsa Global
CEO’su Tamer Ünlü, Temsa Global ‹nsan
Kaynaklar› Direktörü Tekin Koçak, Çukurova
Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Sü-
leyman Güngör, Mühendislik Fakültesi Dekan
Vekili Prof. Dr. Mesut Bafl›büyük ve Çukurova
Üniversitesi Otomotiv Mühendisli€i,  Anabilim
Dal› Baflkan› Prof. Dr. Kadir Ayd›n, ö€retim
üyeleri, ö€retim görevlileri, araflt›rma görevlileri
ile Temsa taraf›ndan Otomotiv Mühendisli€i

e€itiminde görevlendirilen teknik elemanlar›
ve Temsa Global’in yöneticileri kat›ld›. 

“TEMSA HER ANLAMDA DESTEK OLDU”
Prof. Dr. Kadir Ayd›n, “Temsa, sadece me-

zunlar› ifle almakla kalmad›, 4 y›l boyunca on-
lara e€itim deste€i vermeyi ve sponsor olmay›
sürdürdü, tez ve projeleri için uygulama alanlar›
ve laboratuvarlar açt›. Gerek Otomotiv Mü-
hendisli€inde okuyan ö€renciler için yap›labi-
lecek en iyi fleyi Temsa Global yapt›, her tür
taleplerimizi an›nda karfl›lad›, uygulamal› ders-
lerimiz için akademik unvana sahip, çok iyi
‹ngilizce bilen teknik elemanlar›yla ö€retim
deste€i verdi. Sanayimizin talep etti€i teori
yan›nda uygulamay› da bilen mühendislerin
yetifltirilmesi amac›yla Çukurova Üniversitesi
ile Temsa Global aras›nda bafllat›lan bu iflbirli€i
bugün meyvesini vermifl, Üniversite-Sanayi
iflbirli€inin ülkemizde örnek al›nabilecek en
güzel örne€i olmufltur” dedi. 

“ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ SÜRECEK”
Temsa Global CEO’su Tamer Ünlü de, üni-

versite – sanayi iflbirli€inin nitelikli iflgücü
yetifltirilmesinde büyük önem tafl›d›€›n› söyledi
ve flöyle devam etti: 

“Çukurova Üniversitesi ile yapt›€›m›z iflbir-
li€inin sonucunu en güzel flekilde ald›k. Bundan
sonra da üniversite ile iflbirli€imiz artarak
devam edecek. Üniversite ve meslek yüksek-
okullar› ile iflbirli€i yapmaya devam edece€iz.” 

“Ç.Ü MÜHENDİSLERİ BEKLENTİLERİMİZE
UYGUN YETİŞTİRİYOR”

Temsa Global ‹nsan Kaynaklar› Direktörü
Tekin Koçak ise, “Sürdürdü€ümüz bu iflbirli€i
ile Çukurova Üniversitesi ihtiyac›m›z olan
Otomotiv Mühendislerini kendilerinden bek-
lentilerimizi karfl›layacak flekilde yetifltirmek-
tedir bu nedenle de Temsa Global A.fi.’de yeni
mühendis ihtiyac›m›z› karfl›larken Çukurova
Üniversitesi Otomotiv Mühendisli€i lisans ve
lisansüstü mezunlar›na öncelik tan›yaca€›z”
diye konufltu.

AMAÇ NİTELİKLİ İŞGÜCÜ YETİŞTİRMEK
Temsa Global’in otomotiv mühendisi ihti-

yac›n› karfl›lamak üzere, konusunda uzman,

en az bir yabanc› dili iyi bilen, uluslararas› dü-
zeyde Ar-Ge çal›flmas› yapabilen ve yeni araç
modelleri tasarlama becerisi kazanm›fl otomotiv
mühendisleri yetifltirmek amac›yla Çukurova
Üniversitesi ile 4 Nisan 2008’de imzalad›€›
protokolle bafllat›lan iflbirli€i, süresiz olarak
uygulan›yor. Bu protokolün hemen ard›ndan
Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendis-
li€i’nde lisans e€itimi, bir y›l sonra da yüksek
lisans e€itimi bafllam›fl, 2008-2009 E€itim Ö€-
retim y›l›nda ÖSYM taraf›ndan Otomotiv Mü-
hendisli€i lisans program›na 31 ö€renci yer-
lefltirildi. Bu ö€rencilerden 9 adedi ‹ngilizce
Haz›rl›k s›n›f› muafiyet s›nav›n› aflarak direk
1. s›n›fa bafllad›. Bu ö€rencilerden 6 adedi ise
e€itimlerini 4 y›lda tamamlam›flt›r.

Temsa Global ve Çukurova Üniversitesi’nin iflbirliği ile 4 y›l önce aç›lan
Otomotiv Mühendisliği’nin ilk mezunlar›, Temsa’da çal›flmaya bafllad›.

MEZUN OLDUKLARI GÜN 
TEMSA’DA ‹fiE BAfiLADILAR
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