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MOTOR‹N F‹YATLARI 
‹STANBUL 3 . 8 1
ANKARA 3.82
‹ZM‹R 3 . 8 1
ADANA 3 . 8 1

D.BAKIR 3.90
S‹VAS 3.79
I⁄DIR 3 . 9 1
HATAY 3 . 8 1

Şanlıurfa’da R-1 olarak tabir edilen
Balıklıgöl-Vilayet güzergâhında çalışan
halk otobüslerinin belediyenin yapmış

olduğu uygulamadan dolayı açtıkları dava
Halk Otobüsçülerinin lehine sonuçlanarak
otobüslerin dağılımı yeniden yapıldı.  

HALK OTOBÜSÇÜLERİ R-1 
hattı için mücadele ediyor

GELİR GARANTİLİ İHALE

İSTANBUL OTOBÜS A.Ş. 
500 YENİ OTOBÜS İÇİN
İHALEYE ÇIKIYOR

İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş. dördüncü otobüs
ihalesine 17 - 18 Temmuz 2012 tarihinde çıkıyor.

‹stanbul Büyükşehir Belediyesi ‹stanbul
Otobüs ‹şletmeleri A.Ş. ‹stanbullunun hak
ettiği bir taş›mac›l›k hizmetini sunmak, bu
hizmeti yaparken sürdürülebilir çevre ve

kalk›nma prensiplerini koruyarak tamam› yerli
üretim otobüslerle kaliteli hizmeti vermek ama-
c›yla 500 otobüslük yeni bir ihaleye gidiyor.

‹stanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taş›mada
en genç şirketi ‹stanbul Otobüs ‹şletmeleri A.Ş.
dördüncü otobüs ihalesine 17 - 18 Temmuz 2012
tarihinde ç›k›yor. Gelir garantili olarak yap›lacak
ihale ile ‹stanbul’un 3 bölgesinde, daha önce
ihalesi yap›lan 600 otobüse ek olarak, 500 yeni
otobüs ‹stanbul Otobüs ‹şletmeleri A.Ş. filosuna
kat›l›yor. ‹hale; ‹GDAŞ ihale salonunda 17 Temmuz
2012 saat 11.00 (Beyoğlu Bölgesi 124 otobüs) ve
14.00 (Anadolu Bölgesi 90 otobüs), 18 Temmuz
2012 saat 13.00 (‹stanbul Bölgesi 286 otobüs) ile
yap›lacağ› ifade edildi.  Alçak tabanl›, engelli ko-
layl›kl› ve çevre dostu Euro 5 standartlar›nda
motorlar ile teçhiz edilmiş olan yeni otobüsler
‹stanbullular›n hizmetine sunulacak.

KIRAÇ TURİZM’İN 2012 HEDEFİ:  
2 MİLYON 250 BİN YOLCU TAŞIMAK

HALK OTOBÜSÇÜLER 3 YIL İÇİN BASTIRIYOR 
TÖHOB, Bursa, Ankara, Kayseri, Adana ve Kocaeli Özel Halk Otobüs-

çüleri Odas› Başkanlar›n›n engelli yasas›n›n ertelenmesiyle ilgili hü-
kümetle yapt›klar› görüşme sonucunda 5378 say›l› Engelliler Yasas› 7
Temmuz 2013’e kadar uzat›ld›. Oda başkanlar› bu sürenin dönüşüm
için yeterli olmad›ğ›n› ve 2 y›l daha uzat›lmas› için gerekli görüşmelerin
devam ettiğini belirttiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 28 Hazi-
ran’da görüşülen 5378 Say›l› Engelliler Yasas›’n›n uyum süresiyle
ilgili ibarelerin yer ald›ğ› geçici 2. ve 3. madde değişikliğe gidilerek
uyum süreci uzat›ld›.

SÜREÇ SONUNDA UYUM SAğLAMAYANA CİDDİ PARA CEZASI GELECEK
5378 Say›l› Engelliler Yasas›’nda belirtilen otobüslerin engelli erişimine uygun hale

gelmesi için denetimi her ilde Aile ve Sosyal Politikalar, ‹çişleri, Çevre ve Şehircilik,
Ulaşt›rma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanl›klar› ile özürlüler ile ilgili konfederasyonlar›n
temsilciliklerinden oluşan komisyon taraf›ndan yap›lacak. Sürenin bitiminden itibaren
ön görülen yükümlülüklerini yerine getirmediği denetim komisyonlar›nca tespit  edilen
toplu taş›ma araçlar› sahiplerine, her bir tespit için bin TL’den 5 bin TL’ye kadar idari
para cezas› uygulanacağ›, yükümlülüklerini yerine getirmeyen büyükşehir belediyeleri,
belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlar›na ise her bir tespit için 5 bin TL’den
25 bin TL’ye kadar idari para cezas› uygulanacağ› ifade edildi. 6. SAYFADA

5378 say›l› Engelliler Yasas›’na uyum sürecinde toplu ulaş›mda gerekli düzenlemelerin 
yap›lamamas›ndan dolay› sektörün dört gözle beklediği ertelemede sona gelindi

OTOMOTİV PAZARI 

OCAK-HAZİRAN 
DÖNEMİNDE 
YÜZDE 19 AZALDI
HAFİF TİCARİ DE DÜŞÜŞTEN NASİBİNİ ALDI

Otomotiv Sanayi Derneği(ODD) Ocak-
Haziran 2012 verilerini aç›klad›. Buna göre
toplam Pazar geçen senenin ayn› dönemine
göre yüzde 19 azalarak 341 bin adet dü-

zeylerinde gerçekleşti. Geçen senenin Ocak-Ha-
ziran döneminde ise pazarda 421 bin 872 adetlik
sat›ş gerçekleşmişti. 2011 y›l›n›n Haziran ay›nda
otomotiv ve hafif ticari araç pazar› 81 bin 573
adetlerde art›ş sağlarken, 2012 haziran ay›nda
bu durum düşüşle sonuçland›.

Türkiye Otomotiv pazar›nda geçen sene 132
bin 126 adete ulaşan hafif ticari araç pazar›
Ocak-Haziran 2012 dönemlerinde yüzde 27
oran›nda bir azal›ş göstererek, bu 6 ayl›k dönem
içerisinde 96 bin 142 adet seviyelerinde ger-
çekleşti. Hafif ticari araç pazar›na sadece Haziran
ay› gözüyle bakarsak; Geçen y›l›n Haziran
ay›na göre Hafif ticari araç pazar› yüzde 18
oran›nda bir düşüş yaşayarak 20 bin 218 adet
seviyesinde gerçekleşti. Sevindirici olan ise; 10
Y›ll›k Haziran ay› ortalama sat›şlara göre pazar›n
yüzde 11 art›ş göstermesi.

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ‹stanbul
Otobüs ‹flletmeleri A.fi. kaliteli ve konforlu

bir tafl›mac›l›k hizmeti sunmak için 500
yerli üretim otobüs ihalesine ç›k›yor.

‹stanbul Taş›mac›lar Birliği Derneği(‹S-
TAB) Yönetim Kurulu Başkan› Hakan
Orduhan, Beşiktaş’taki dernek binas›nda

düzenlediği ‹STAB Yönetim kurulu üyeleri
Köksal Yüzbaş›oğllar›, Naci Ateş ve Ahmet
Karak›ş’›n da yer ald›ğ› bas›n toplant›s›nda
servis sektörünü zor duruma sokacak olan
Tevkifat uygulamas›n›n sektör lehine dü-
zenlendiğini duyurdu.
117 say›l› KDV tebliğinin içinde yer alan
Tevkifat uygulamas›n›n devam etmesi du-
rumunda sektörü finansal aç›dan zor du-
rumda b›rakacağ›n› söyleyen ‹STAB Yönetim
Kurulu Başkan› Hakan Orduhan uygula-
man›n kald›r›lmas›yla finansal yükünde kal-
d›r›ld›ğ›n› ifade etti. Orduhan, “117 say›l›
KDV tevkifat›n›n içinde yer al›p, daha ön-
ceden de birçok sektörde devreye giren bir
uygulama. KDV’nin h›zl› ve çabuk tahsilinde

önemli bir enstrümand›r. Bu bağlamda son
y›llarda birçok sektörün içine çekildiği uy-
gulama servis sektörünü de içine alm›şt›r.
Yoğun çal›şmalar›m›z sonucunda May›s ay›
itibariyle uygulamaya son verildi. Servis
firmalar› art›k KDV tevkifat›na maruz kal-
mayacaklar, ancak servis firmalar› tedarik-
çilerine ödeme yaparken tevkifat uygulamas›
yaparak yüzde 9’u vergi dairesine yat›ra-
caklar” şeklinde konuştu.

İSTAB’IN ÇALIŞMALARI MEYVESİNİ VERDİ
Uygulama başlarken taş›y›c› firmalar›n
karş›laşacaklar› mali yüklerin göz ard›

edildiğini söyleyen Orduhan ‹STAB Yö-
netimi olarak konuyu KDV daire başkan-
l›ğ›na bildirdiklerini ve Gelir ‹daresi baş-
kanl›ğ›n› da ziyaret ettiklerini söyledi. Or-
duhan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yap-
m›ş olduğumuz ziyarette KDV’nin tevkifat›
servis firmalar›n› bekleyen s›k›nt›lar›n›
bundan sonraki süreçte duyulacak olum-
suzluklar› ve modelin nas›l olmas› gerek-
tiğini izah ederek bir görüşme silsilesi
oluşturduk. Bunun sonucunda yapt›ğ›m›z
çal›şmalar Gelir ‹daresi başkanl›ğ›nca kabul
gördü ve bunla ilgili acilen sirküler yay›n-
lanarak hayata geçirildi.”

İSTAB’ın Tevkifat uygulamasına yönelik azimli çalışmaları sonunda
meyvesini verdi. Sektöre ciddi bir finans kaybı yaşatacak olan uy-

gulama yeniden düzenlenerek servisçilerin lehine gelişti. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanl›ğ›’n›n yeni yay›nla-
d›ğ› yönetmeliğe göre 8 ve

daha fazla yolcu kapasiteli
araçlar›n›n tamam›nda yang›n
alg›lama sistemi zorunlu olacak

TEVKİFAT SIKINTISI ORTADAN KALKTI 
SERViSÇiLERiN 

Otobüslerde 
yangın algılama 

sistemleri zorunlu
hale geldi

MAN’IN TÜRKİYE 
SERVİSLER 
BİRİNCİSİ 
MAPAR İZMİR 

7. SAYFA

Her y›l 1 milyon 250 bini aşan kişi taş›-
d›klar›n› 2012 y›l›nda ise 2 milyon 250

bin kişi taş›ma hedefi belirlediklerini belir-
ten K›raç Turizm Operasyon Sorumlusu
Yusuf Hac›oğullar›, “Başar›m›zda Tem-

sa’n›n büyük katk›s› büyük” diye konuştu. 

6. SAYFADAYUSUF HACIOğULLARI 

GEREKLİ DÜZENLEMELERİN 
YAPILAMAMASINDAN DOLAYI 

ENGELLİYE
DÖNÜŞÜM YASASI 
ERTELENME YOLUNDA
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ilosunun tamam›n› Mercedes-Benz
marka özmal araçlar oluflturan Tokat
Seyahat, araç al›m›nda bir kez daha
Mercedes-Benz’i tercih ederek 10 adet
Travego 15 SHD Euro 5 motorlu oto-
büs ald›. 32 araçl›k bir filosu bulunan
Tokat Seyahat’in 30 özmal 2’si de
bireyselden olufluyor.

Mercedes-Benz Türk Pazarlama
Merkezi’nde düzenlenen teslimat tö-
renine; Tokat Seyahat Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Mustafa Tekeli ve Ahmet
Arat, Mercedes-Benz Türk Otobüs
Sat›fl K›s›m Müdürü Burak Batumlu,
Koluman A.fi Ankara Bölge Otobüs
Sat›fl Müdürü Ayhan Ça€layan, Mer-
cedes-Benz Tafl›t Ticaret BusStore
Sat›fl Müdürü Haluk Burçin Ak›, To-
kat Seyahat ‹stanbul Bölge Müdürü
S›rr› Bo€a ve Tokat Seyahat ‹flletme
Müdürü Hakan Sar›can kat›ld›.

“MERCEDES-BENZ İÇİN 
TOKAT SEYAHAT ÖNEMLİ”

Teslimat töreninde bir aç›klama
yapan Mercedes-Benz Türk Otobüs
Sat›fl K›s›m Müdürü Burak Batumlu,

bu teslimat›n Mercedes-Benz aç›s›n-
dan çok önemli oldu€unu vurgula-
yarak sözlerini flöyle sürdürdü: “Tokat
Seyahat yenilikçili€i, vizyonu ve yö-
netilme biçimi itibariyle bizim çok
kolay irtibat kurdu€umuz bir flirket
oldu. Tokat Seyahat’in bizim aç›-
m›zdan bir di€er önemli yönü de
tüm filosunu Mercedes-Benz marka
araçlardan oluflturmufl olmas›. Bu ifl-
birli€inin sürmesi aç›s›ndan Tokat
Seyahat Turizm Yönetim Kurulu
Baflkan› Ömer Tekeli’ye, Yönetim
Kurulu üyeleri Musatafa Tekeli ve
Ahmet Arat’a da gösterdikleri ilgi ve
alakadan dolay› teflekkür ediyorum.”

“FİLOYU YENİLEMEZSENİZ 
AYAKTA KALAMAZSINIZ”

Tokat Seyahat’›n kurulufl y›l› olan

1985 y›l›ndan bu yana Mercedes-Benz
ile çal›flt›klar›n› dile getiren Tokat
Seyahat Yönetim Kurulu Üyesi Ah-
met Arat, bundan sonrada çal›flmaya
devam edeceklerini belirtti. Arat,
“Turizm sektörü gün geçtikçe daha
kötüye gidiyor ama bizde araçlar›m›z›
yenilemek zorunday›z yoksa bu sek-
törde tutunmak zorlafl›r. Elimizdeki
eskiyen 10 adet arac›m›z› yenisiyle
de€ifltirmek sureti ile bir yat›r›m ger-
çeklefltirdik. Bu teslimatta eme€i ge-
çen tüm Mercedes-Benz çal›flanlar›n›
bize gösterdikleri kolayl›klardan dolay›
teflekkür ediyorum” dedi.

“REKABET EDEBİLMEK 
İÇİN FİLO YENİLEMESİ ŞART”

Turizm sektörünün çok iyiye git-
medi€ini belirten Tokat Seyahat Yö-

netim Kurulu Üyesi Mustafa Tekeli,
“Demiryolu ve havayolu ile rekabet
edebilmek için bu tarz yat›r›mlar›
yapmak zorunday›z. Bu ülkede oto-
büsçülük hiç bitmeyecek. Belki se-
yahat süreleri ve mesafeleri k›salacak
ama otobüsçülük bitmez. Bizim dede
mesle€imiz bu ifl elimizden geldi€inde
devam ettirmenin peflindeyiz” dedi.

Ayr›ca tören s›ras›nda Tokat Ti-
caret ve Sanayi Odas› Baflkan›l›€›’na
seçilen Tokat Seyahat Yönetim Ku-
rulu Üyesi Ahmet Arat ve Ankara
Otobüsçüler ve Acenteciler Derne€i
Baflkanl›€›’na seçilen Tokat Seyahat
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Te-
keli, Mercedes-Benz Türk Otobüs
Sat›fl K›s›m Müdürü Burak Batumlu
taraf›ndan bu teslimat›n an›s›na bir
portre hediye edildi. 

Şehirleraras› otobüs taş›mac›l›ğ›nda filosunun tamam› özmal
araçlardan oluşturan Tokat Seyahat 10 adet Mercedes-Benz

Travego 15 SHD’yi düzenlenen tören ile teslim etti
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Castrol Magnatec’in, diğer motor yağlarına oranla 15 kata kadar daha pürüzsüz
motor yüzeyi sağladığı belirtilerek, İlk çalışma anından itibaren motorun kritik
parçalarına tutunan Castrol Magnatec’in akıllı molekülleri, motoru 5 kat daha fazla
koruyup aynı zamanda 1.7 desibel daha sessiz çalışmasını sağladığı ifade edildi.
Castrol’ün dünyanın dört bir yanındaki teknoloji merkezlerindeki bilim adamlarının,
yaklaşık 20 yıllık bir geliştirme çalışmasının sonucu olduğunun altını çizen Castrol
Pazarlama Müdürü Aslı Yetkin Karagül, Castrol Magnatec’in farkını şöyle anlattı:
“Yapılan araştırmalar 12 saatlik bir süre içinde, sadece Avrupa’daki otomobillerin

motorlarında meydana gelen aşınma miktarının bir otomobilin ağırlığına eşit olduğunu
gösteriyor. Uzun yıllardır bu aşınma probleminin üzerinde çalışan Castrol, farkını
Castrol Magnatec’teki akıllı molekülleri geliştirerek gösterdi. Akıllı moleküller ilk
çalıştırma anından itibaren motora bir mıknatıs gibi tutunarak motoru 5 kata kadar
daha fazla korurken 15 kata kadar daha pürüzsüz motor yüzeyi sağlıyor. Standart
motor yağı yerçekimine karşı koyamayarak kartere süzülmeye zorlanmasına rağmen,
Castrol Magnatec Akıllı Molekülleri kritik parçalara bir mıktanıs gibi tutunarak aradan
100 yıl geçse dahi yerçekimine meydan okumaya devam ediyor.

CASTROL’DEN
YENİ BİR 

TEKNOLOJİ:
‘CASTROL

MAGNATEC’2

TOKAT SEYAHAT’E 10 ADET 
EURO 5’Lİ MERCEDES TRAVEGO

FİLO YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA

TGS Yer Hizmetleri A.Ş. 
Isuzu Novo’yu tercih etti

Anadolu Isuzu ‹stanbul Yetkili
Araç Sat›fl Bayi Çetafl Otomo-
tiv taraf›ndan sat›fl› gerçeklefl-

tirilen araçlar, VIP ve CIP yolcu tafl›-
mas›nda kullan›lacak. 

10 adet Novo Apron Arac› Atatürk
Havaliman›’ndaki TGS tesislerinde dü-
zenlenen törenle teslim edildi.  Törende
Anadolu Isuzu Sat›fl ve Pazarlama Di-
rektörü Fatih Tamay, Sat›fl Müdürü Efe
Yaz›c›, Otobüs Sat›fl fiefi Onur Çetinkaya
ile Çetafl Otomotiv Temsilcilerinin yan›
s›ra TGS çal›flanlar› da kat›ld›. 

Teslim ald›klar› 10 adet Novo Apron
arac›n›n VIP ve CIP yolcu tafl›ma fi-
losunun ilk ad›m› oldu€una iflaret
eden TGS Yer Hizmetleri A.fi., Genel
Müdürü Bayram Özçelik “Yenileme
çal›flmalar›m›z›n ilk ad›m›n› Anadolu
Isuzu’nun Novo Apron otobüsleri ile
att›k. Tamamen bizim istedi€imiz
kalite ve özelliklere sahip araçlar›-
m›zla uluslararas› meydanda ulus-
lararas› bir markan›n Türkiye’de üre-
tilen otobüsleriyle Apron servisi ve-
rece€iz. Bize yard›mc› olan Anadolu
Isuzu’ya ve Çetafl Otomotiv’e teflek-
kür ederiz” fleklinde konufltu.

Anadolu Isuzu Sat›fl ve Pazarlama

Direktörü Fatih Tamay ise konuflma-
s›nda “Rakiplerine göre daha üstün
özelliklere sahip Novo’lar Türkiye’de
üretilen tamamen yerli kalitesi tart›-
fl›lmaz bir dünya markas› otobüstür.
Bu otobüslerimizin uluslararas› hava-
liman›nda VIP ve CIP yolcular›n›n hiz-
metinde olmas› bizim içinde büyük
bir mutluluk” dedi.

Konuflmalar›n ard›ndan Anadolu
Isuzu Sat›fl ve Pazarlama Direktörü
Fatih Tamay, TGS Genel Müdürü
Bayram Özçelik’e araçlar›n sembolik
anahtar›n› verdi. Tören, protokolün
VIP ve CIP yolcu tafl›mac›l›€›nda kul-
lan›lacak Novo otobüs ile Apronda
att›€› turla sona erdi.

TGS Yer Hizmetleri A.Ş. Atatürk Havaliman›’ndaki 
VIP ve CIP yolcu taş›mac›l›ğ› filo yenileme çal›şmas›-

n›, Anadolu Isuzu’nun Novo otobüsleriyle başlatt›

İETT’DEN YENİ ALIM MODELİ İLE 100 OTOBÜS

İstanbul toplu ulaşımına 
100 yeni otobüs daha

Oya KAYA

‹
ETT filosuna 100 adet Mercedes Benz
Conecto konforlu, düflük tabanl› ve
çevre dostu yeni otobüs daha ekledi.

Eyüp’te gerçekleflen toplu ulafl›m arac›n›n
hizmete al›nmas›n›n törenine, ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi(‹BB) Baflkan› Kadir
Topbafl, AKP ‹stanbul 3. Bölge Milletvekili
Harun Karaca, ‹ETT Genel Müdürü Hayri
Topbafl, Otobüs A.fi. Genel Müdürü Ab-
dullah Yasir fiahin ile tüm ‹BB’ye ba€l›
kurum ve kurulufllar›n yan› s›ra floförle-
rinde kat›l›m›yla yap›ld›.

141 y›ll›k ‹ETT’nin genç ve dinamik
altyap›s›n›n her geçen gün güçlendi€ini
söyleyen ‹ETT Genel Müdürü Hayri Ba-
raçl›, “Yeni araçlar›m›z uluslararas› stan-
dartlarda çevreye duyarl› motorlar›yla
hizmet kalitesini üst seviyelere ç›kartan,
güven ve konfor s›n›r›nda da hakikaten
belirli bir düzeyde vatandafl ve kullan›c›
memnuniyetine sunuluyor” dedi.

“TÜM İŞİ YÜKLENİCİ FİRMADA” 
Araçlar›n yeni bir al›m modeliyle iha-

lesinin gerçeklefltirildi€ini söyleyen Ba-
raçl› “Yeni al›m modeliyle tüm faali-
yetlerimizi araç ihalesini alan firma ta-

raf›ndan ihtiyaçlar›m›z gerçeklefltirile-
cek. Bunlarda biz ayn› zamanda bak›m
ve kullan›m maliyetlerimize de tasarruf
sa€layacak. ‹nflallah önümüzdeki gün-
lerde çevreye duyarl› dizel motorlu ve
CNG motorlar›yla hizmet kalitesini ar-
t›rma bilincini yeni anlay›fl› ve 2023
vizyonuyla ‹ETT’nin misyonuyla hare-
ket edece€iz ve ‹stanbullulara lay›k
olma gayreti içerisinde çal›flmalar›m›z
devam edecek” ifadesini kulland›. 

Otobüs maliyetlerinin 641 milyon ol-
du€unu belirten ‹BB Baflkan› Kadir Topbafl
göreve geldikleri 2004 y›l›ndan bu yana
52 milyar lira yat›r›m yapt›klar›n› söyle-
yerek “Metroyla ilgili yapt›€›m›z yat›-
r›mlar›n toplam› da 10 milyar civar›nda
ve devam ediyoruz” dedi.

“ARIZA DURUMUNDA YÜKLENİCİ
FİRMA TAZMİNAT ÖDEYECEK”

Araç al›m›nda hiç kredi kullanmad›k-
lar›n› söyleyen Topbafl “ Bu al›m› yapar-
ken hiç kredi kullanmad›k. Geçmiflte
1994 öncesinde bankalar kredi çek ver-
mezken, flu anda biz hiç kredi kullan-
madan garanti istemeden al›m yapabili-
yoruz” dedi.

‹ETT, filosuna 100 adet yeni otobüsü daha ekleyerek
yoğun trafiğin yaşand›ğ› şehirde ‹stanbullular›n daha

konforlu seyahat etmesini sağlad›.

M
ercedes-Benz Türk, kalabal›k
ailelerin, turizm, kiralama ve
transfer flirketlerinin y›ld›z›
Mercedes Vito 8+1 minibüs ile

sektörde yeni ifl modeli uygulayarak
yine bir ilki gerçeklefltirdi. Kendi çal›flma
alan›nda en baflar›l› ve örnek gösterilen
firmalardan biri olan Travelium, 30 adet
Vito 8+1 minibüsü,  Mercedes Benz
Türk bayiisi Koluman ‹stanbul’dan teslim
ald›. Taraflar aras›ndaki anlaflmaya göre
Travelium, 30 adet Vito arac›, Mercedes
Benz Finansman Türk A.fi. kredili, bak›m
dahil hiç peflinats›z ve 6. ay sonunda
geri al›m garantili sat›n alarak, hafif
ticari araç pazar›nda bir ilke imza att›.

Mercedes-Benz Türk A.fi. Bayii Kolu-
man ‹stanbul’da gerçeklefltirilen teslimat

törenine Travelium Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Babur Arslan,  Travelium yetkilileri
Serhan Usluer, Ünsal Deligöz, Merce-
des-Benz Türk A.fi. Bayii Koluman  Genel
Müdürü Ali Salt›k, HTA Sat›fl Müdürü
Serhat Karakale, HTA Sat›fl Dan›flman›
Aytekin Yeflil ; Mercedes-Benz Türk A.fi.
Hafif Ticari Araçlar Pazarlama ve Sat›fl
Müdürü Tufan Akdeniz, Hafif Ticari
Araçlar Filo Sat›fl Müdürü Soner Gönültafl
ile Hafif Ticari Araç Filo Sat›fl Dan›flman›
Gökhan Ye€in kat›ld›lar.

TÜM HİZMETLER BİRARADA

70 cm derinli€indeki bagaj alan›, kat-
lanabilir, yön de€ifltirebilir koltuklar› ve
3+3+2+1 oturma düzeni ve D2 belgesine
kay›t imkan›yla turizm ve tafl›mac›l›kta
tüm ihtiyaçlara cevap veren Vito 8+1
Minibüs, konfor, rahatl›k ve ekonomiyi
bir arada arayanlar›n yeni gözdesi olmaya
devam ediyor. Gerçeklefltirilen bu sat›fl
ile Mercedes Benz Türk A.fi., müflteri-
lerine kredi, servis, bak›m ve geri al›m
hizmetlerini birlikte sunan ilk ve tek
flirket olarak müflteriye ekonomik fayda
yaratmaya devam ediyor.

Travelium, 30 adet Vito arac›, Mercedes Benz Fi-
nansman Türk A.Ş. kredili, bak›m dahil hiç peşinat-
s›z ve 6. ay sonunda geri al›m garantili sat›n alarak,

hafif ticari araç pazar›nda bir ilke imza att›.

F

TRAVELIUM, MERCEDES-BENZ 
İLE SEKTÖRDE BİR İLKE İMZA ATTI

2 teslimat.e$S_Layout 1  11.07.2012  04:23  Page 1



|    TEMMUZ 2012    |      
|      www.tasimacilar.com    |      

SEKTÖRDEN

TASIMACILAR
Elektronik sektörü kuruluşlarından Viko’nun da tercihi Volkswagen Ticari Araç
oldu. Şirket 70 Bayisi için Caddy’yi seçti. Ülkemizde elektrik anahtarı ve prizi
sektörünün firmalarından Viko, bayileri için Volkswagen Ticari Araç’ı seçti.  Viko,
Türkiye çapındaki bayilerin kullanacağı 70 Caddy’yi teslim aldı. Volkswagen Ticari
Araç modellerini tercih etmelerinin ardında satın alım, servis ve bakım gibi giderleri
kapsayan kullanım maliyetlerinin uzun vadeli ele alınmasının belirleyici olduğunu

belirten Viko Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dağbaşı, bayilerinin en iyisine layık
olduğunu söyledi. Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Kerem Güven ise,
Viko’nun geniş hedefleri olan bir şirket olduğun bu hedeflerini gerçekleştirme
yolunda ise en iyi yol arkadaşlarının Caddy olacağını söyledi. Güven, “Dünyada
yapılan araştırmalarda Volkswagen Ticari Araç yerine rakiplerimizi kullanan
sürücülerin bile hayallerini Volkswagen süslüyor” diye konuştu.  3

fiehirleraras› otobüs ifllet-
mecilerine gerçeklefltirilen
teslimatlarda Mercedes
Benz-Türk toplamda 11

adet Travego ve Tourismo ile fi-
lolar› yeniledi.Mercedes-Benz Türk
Bayii Mengerler Bursa'n›n Kamil
Koç'a satt›€› 1 adet Travego 15
teslimat›na Burmot Sat›fl Dan›fl-
man› Halil Tafl, firmadan Esat Ay-
ran›fl›k, Yusuf Alpar ve ‹smail Hak-
k› Ay'a teslim edildi. Mergerler
Bursa’n›n bir di€er teslimat›nda
ise Kamil Koç bireysel otobüsçü-
süne satt›€› 1 adet Travego 15’i
Bursa Motorlu sat›fl dan›flman› Ha-
lil Tafl, araç sahibi Gürsel Aysoy
ve Emre Aker ile Muhammer Ta-
mel'e teslim etti. Mengerler Ak-
deniz'in Çanakkale Truva bireysel
otobüsçülerine satt›€› 2 adet Tra-
vego 15 teslimat›na Mengerler
Akdeniz Otobüs Sat›fl Müdürü
Kadir Dumral, bireysel otobüsçü

Mustafa Gizli ve o€lu ‹brahim
Gizli'ye teslim edildi.

BUSWORLD’DEKİ TRAVEGO
İSTANBUL SEYAHAT’E

Mengerler Trakya'n›n ‹stanbul
Seyahat firmas›na satt›€› 1 adet
Travego 15 ve 1 adet Tourismo
17 teslimat›na Mengerler Trakya
Otobüs Sat›fl Müdürü Günay Eren,
‹stanbul Seyahat ‹flletme Müdürü
Nadir Berbero€lu ve araç kaptan-
lar› kat›ld›. ‹stanbul Seyahat’e sa-
t›fl› gerçeklefltirilen Travego 15,
Busworld Fuar›'nda sergilenen ve
müflterilerin be€enisini kazanan
özel mat gri renkte oldu€u, ayn›
zamanda özel aksesuarlarla da
desteklendi€i ifade edildi.

Mengerler Samsun'un Kamil Koç
bireysel otobüsçüsüne satt›€› 1
adet Travego 15 teslimat›nda arac›
Mengerler Trakya Otobüs Sat›fl

Müdürü Günay Eren bireysel oto-
büscü Gürcan Özel'e teslim etti.

Egemer ve Mengerler Bursa'n›n
Çanakkale Truva bireysel oto-
büsçülerine satt›€› 3 arac›n tesli-
mat›na töreninde Egemer Sat›fl
Dan›flman› Fatih Kaya ve Men-
gerler Trakya Otobüs Sat›fl Mü-
dürü Günay Eren yer ald›.

Mengerler Sivas'›n Pamukkale
firmas›na satt›€› 1 adet Tourismo
16’y› araç kaptanlar› F›rat K›nay
ve Burak Kay›flo€lu teslim ald›.

HASSOY’DAN, YEŞİLYURT’A
3 ADET  TOURİSMO

Hassoy Otomotiv'in Yeflilyurt
Turizm'e satt›€› 3 adet Tourismo
15 teslimat›nda Hassoy Otomotiv
Yönetim Kurulu Baflkan› Ali Os-
man Ulusoy, Yeflilyurt Turizm
Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa
Yeflilyurt'a teslim etti.

Has Otomotiv ‹stanbul'un Van
Gölü bireysel otobüsçüsüne satt›€›
1 adet Travego 15 teslimat›na
Has Otomotiv ad›na ‹hsan Naci
Yan›k, arac› Suat Acar ve Erkan
Acar'a teslim etti.

Şehirlerarası otobüsçülerin 
tercihi yine Mercedes oldu
Mercedes-Benz Türk 21 Haziran - 5 Temmuz

tarihleri aras›nda gerçekleştirdiği otobüs 
teslimatlar› ile filolar› güçlendirdi.  

MERCEDES-BENZ TÜRK BAYİLERİ FİLOLARI YENİLEDİ 

1995 yılında kurulan ve personel
taşımacılığı ve araç kiralama ala-
nında hizmet veren Öztaş Taşıma-
cılık filosunda 187’si özmal olmak
üzere 222 midibüs, otobüs ve 4x4
pick-up bulunuyor. Birçok kamu ku-
ruluşu ve özel sektöre hizmet veren
ve bin 500’ü aşkın istihdam yaratan
Öztaş Taşımacılık, Temsa’nın Adana
fabrikasındaki teslimat ile filosuna
2 Prestij Super Deluxe daha kattı. 

“YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK”
Araçları Adana Bölge Satış Yöne-

ticisi Fırat Bakır, Öztaş Taşımacılık

yetkilisi Mustafa Aydar’a teslim etti.
Mustafa Aydar, Temsa marka ürün-
lerin filolarında hizmet verdiğini
belirterek, “Daha önceki yatırımla-
rımızda araçların bize sağladığı kat-
kılardan memnun olduk. Düşük
yakıt tüketimlerinin yanı sıra, araç
içi konfor düzeyi de hizmet verdi-
ğimiz müşteri gruplarını memnun
ediyor. Bizde bu memnuniyet çer-
çevesinde yeni yatırımlarımızı Prestij
Super Deluxe araçlardan yana kul-
landık. Yeni Prestij Super Deluxe
araçlarımız Botaş İnternational
LTD’nin personelini taşıyacak. Önü-

müzdeki dönemde yeni yatırımlar
yapmaya devam edeceğiz” dedi. 

VERİMLİ BİR İşBİRLİğİ SÜRECİ 
Temsa Adana Bölge Satış Yöne-

ticisi Fırat Bakır, “Öztaş Taşımacılık
17 yıldır kamu ve özel kuruluşlara
personel taşımacılığı alanında sun-
duğu kaliteli hizmet yapısı ile dik-
kat çekiyor. Öztaş Taşımacılık ve-
rimli bir işbirliği süreci yaşıyoruz.
şirketin filosunda Temsa marka
ürünler bulunuyor. Sayın Mustafa
Aydar’ın ürünlerimizden duyduğu
memnuniyeti ifade etmesi ve yeni
yatırımlarında yine Temsa ürün-
lerini seçmesi bizleri ayrıca mutlu
ediyor. Öztaş Taşımacılık ile işbir-
liğimiz artarak devam edecek”
diye konuştu.  

Botaş ‹nternational LTD. Şirketi’nin personel taş›ma-
c›l›ğ›n› yapan kuruluşu Öztaş Müteahhitlik Taş›mac›-
l›k T‹C. LTD ŞT‹’nin tercihi yine Temsa Prestij oldu

ÖZTAŞ TAŞIMACILIK’IN 
TERCİHİ YİNE TEMSA PRESTİJ 

ÖZTAŞ, FİLOSUNU 2 PRESTİJ SUPER DELUXE İLE GÜÇLENDİRDİ

VİKO’NUN TERCİHİ VOLKSWAGEN CADDY OLDU
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MOTAŞ tarafından, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile otobüs şo-
förlerine yönelik hizmet içi eğitim semineri düzelendi. Her ay gerçekleştirilen
eğitim seminerlerinin bu ayki konusu “Toplu Taşımada Trafik Güvenliği”
oldu. Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen hizmet içi eğitim se-
minerinin açış konuşmasını yapan MOTAŞ Genel Müdürü Hasan Alıcı,
hizmete sundukları yeni uygulamaları anlattı. Alıcı, “Toplu ulaşım artık
bir değer, kıymeti gün geçtikçe anlaşılan, fark edilen, önemi artan bir
olgu. Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’ın destekleriyle birçok yeni

uygulamayı hayata geçirerek ilimizdeki ulaşım kolaylığını sağladık. Otobüs
filomuzu yüzde 50 oranında yeniledik. Her aracımızı kamera sistemi ile
gözetleyerek rahatlıkla kontrol edilmesini sağladık. Araç Takip, Akıllı
Kart, Akıllı Durak ve Araç İçi Yolcu Bilgilendirme sistemlerine geçtik”
dedi. Daha sonra Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü
görevlilerince “Toplu Taşımada Trafik Güvenliği” seminerine geçildi. Se-
minerde, güvenli trafik için güvenli toplu taşıma, trafik ve trafik güvenliği
konularında otobüs şoförlerine detaylı bilgiler verildi.

MOTAŞ 
ŞOFÖRLERİNE

TRAFİK EĞİTİMİ
SEMİNERİ VERİLDİ4
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anlıurfa Belediyesi’nin 2010 yılında başlatmış
olduğu uygulamada Ring (R1) olarak adlandırılan
güzergahta belediyeye ait otobüs olmadığından
20 adet halk otobüsünü 6 kooperatif arasında
paylaştırma kararı 1 yıl boyunca devam etti.
Fakat kooperatif üyelerinin verdiği demeçte,
Şanlıurfa Belediyesinin 2011 Haziran ayında
kooperatiflerin her birine tek tek gönderdiği
yazıyla R-1 güzergâhının Halk Otobüslerine ya-
saklandığını yazılı olarak ifade edildiği bildirdi.

Yasaklamayla beraber mağdur olan halk
otobüsçülerinden S.S. 17 No.lu Dergâh
Taşıma Kooperatifi Belediye’nin yapmış ol-
duğu bu duruma karşı dava açmış ve dava
Şanlıurfa idare mahkemesi tarafından
2011/1596 esas ve 2012/733 sayılı kararı ile
R-1 hattının halk otobüslerine yasaklanmasının
hukuka uygun olmadığını ve hukuka uyarlı
bir şekilde esnafa da hak verilmesi gerektiği
konusunda karar verdi.

BİZE TEBLİĞ ULAŞMADI
Kooperatif üyeleri, mahkemenin vermiş olduğu

kararın 6 Kooperatif’e ulaştığını belirterek bu
durumun tüm kooperatifleri kapsadığını ve ya-
pılacak yeni düzenlemede bu hususun göz
önüne alınması gerektiğini ifade etti.

Fakat düzenlemeyi yapacak olan Şanlıurfa
Belediyesi’nin S.S.17 No.lu kooperatif haricinde
geri kalan 5 kooperatife düzenlemenin yapıl-
dığıyla ilgili herhangi bir yazının ulaşmadığını
ifade eden kooperatif üyelerinden Karaköprü
Kooperatif Başkanı Abuzer Şeker, Çankaya
Kooperatif Başkanı Mehmet Polat, Eyyübiye
Kooperatif Başkanı Mehmet Emin Ak verdikleri
yazılı demeçte “Yapılacak düzenleme genel
bir düzenleme olduğu için diğer 5 kooperati-
fimizde R-1 yazısının kendilerine gelmesini
beklediler. Ancak hiçbir yazı gelmedi. Beledi-
yenin uygulamaya başlayacağını 63 H 0122,63
H 0148 ve 63 H 0194 plakalı esnaf aracı dışın-
daki araçlara izin vermeyeceğini belirtiyor.

Belediye R-1’deki araçlarımıza ceza yazarsa
110 otobüs esnafımızın direneceğini ve mah-
keme ile kazanılan haklarını sonuna kadar
savunacağımızı kamuoyuna deklare ediyoruz.
2577 sayılı idari yargılama usul kanunun 28.
Maddesinin 3 ve 4 Fıkralarına göre ‘mahkeme
kararlarına göre işlem tesis etmeyen idare ve
kamu görevlilerinin şahsına maddi ve manevi
tazminat açma hakkımız bulunuyor. Başta
Belediyenin Trafik müdürü olmak üzere bu
işi yapan ve yapacak olanlara kişisel tazminat

hakkımız doğmaktadır. Bu konuda milletve-
killerimiz Seyit Eyyüboğlu, Abdulkerim Gök,
Mehmet Akyürek, Zeynep Karahan Uslu, Mah-
mut Kaçar, Halil Özcan bilgilendirilmiştir.
Sayın Valimize ve Ak Parti il Başkanımıza,
ulaşabildiklerimize bizzat, ulaşamadıklarımıza
da telefonla ve dostlarımız aracılığıyla durumu
anlattık. Ortada mahkeme ile kazanılmış bir
hak olmasına rağmen Belediye kısmı düzen-
leme yaparak, kamuoyuna sanki düzenleme
yapmış süsü vererek Urfa’yı germeyi planla-

maktadır. Bizler R-1’de tüm esnaf için bir dü-
zenleme yapılmasını talep ediyoruz ve bele-
diyeyi de mahkeme kararlarını hazmetmeye
ve gereklerini yerine getirmeye çağırıyoruz.
Daha öncede belirttiğimiz üzere Sayın Valimizin
makamında hem bizi hem belediyeyi dinle-
sinler. Urfa’nın yararına bir düzenleme yapılması
için biz her türlü görüşmeye ve uzlaşmaya
açığız. Hakkımızdan fazlasını talep etmediğimiz
ve haklı olduğumuz içinde her platformda
konuşmaya açığız” ifadeleri kullanıldı.

HALK OTOBÜSÇÜLERİ R-1 
hattı için mücadele ediyor

Şanlıurfa’da R-1 olarak tabir edilen Balıklıgöl-Vilayet güzergâhında çalışan halk
otobüslerinin belediyenin yapmış olduğu uygulamadan dolayı açtıkları dava Halk

Otobüsçülerinin lehine sonuçlanarak otobüslerin dağılımı yeniden yapıldı.  

Şanlıurfa Belediye Başkanlı-
ğı Ulaşım Hizmetleri Mü-
dürlüğünce, S.S. 17 No-lu
Koperatif başkanlığına gön-
derilen yazıda R-1 güzergâ-
hında sadece 63 H 0122,63
H 0148 ve 63 H 0194 pla-
kalı araçların çalıştırılacağı
belirtilirken, bunun harici
araçlara müsaade edilme-
yeceği de ifade ediliyor.

R-1 GÜZERGAHINDA
20 YERİNE 
SADECE 3 HALK
OTOBÜSÜ ÇALIŞACAK

Artvin Otobüs Terminali 
görkemli bir törenle açıldı

fi
Bingöl Merkezli fiehiriçi toplu tafl›mac›l›k yapan

S.S.18 No.lu Tafl›y›c›lar Kooperatifi hizmet kalitesini
artt›rmak amac›yla Ak›ll› Bilet Sistemi(AS‹S) uy-
gulamas›na geçti. Kaliteli ve daha iyi bir hizmeti
toplu tafl›mac›l›kta uygulama karar› alan S.S.18
Nolu Tafl›y›c›lar Kooperatifi Baflkan› Nihat Kaya
70 adet araçta Ak›ll› Bilet Sistemi uygulamas›n›n
tamamlanarak araçlar›n sefere ç›kt›€›n› belirtti.
Bingöllü vatandafllar›n duyarl› oldu€unu belirten
Nihat Kaya gelen yo€un talep ve flikâyetler üzerine
yönetim kurulu baflkanl›€›nca hizmet kalitesini
artt›rmak ad›na Ak›ll› Bilet Sistemine(AS‹S) geçmeye
karar verdiklerini ifade etti.

MALİYETE RAĞMEN SİSTEM DEVREDE
Uzun süren bir çal›flma sonucunda ilgili firmalarla

anlaflmaya vard›klar›n› ve Ak›ll› Bilet sistemini
kurmaya bafllad›klar›n› belirten Kaya, sözlerini flu
flekilde sürdürdü: “fiehir içi yolcu tafl›mac›l›€›nda
araçlar›m›zda görev yapan muavinlerle yolcular ara-
s›nda s›k s›k tart›flmalar yaflan›yor ve flikayetler al›-
yorduk. Bu tart›flmalar›n önüne geçmek için ve va-
tandafllar›n yo€un bir talebi olan Ak›ll› Bilet sistemine
geçmek için yönetim kurulu olarak bir araya geldik.
Vatandafllar›m›za kaliteli bir hizmet sunma anlay›-
fl›yla kooperatifimize yüklü bir maliyet getirmesine
ra€men Ak›ll› Bilet sistemini kurmaya karar verdik.”
Ak›ll› Bilet sistemi kurulumu d›fl›nda bilet sat›fl
noktalar› içinde güzergah belirleme çal›flmalar›n›n
devam etti€ini belirten Kaya, biletlerin kooperatifleri
taraf›ndan sat›laca€›n› hat›rlatt›.

Bingöl toplu ulaşımında
AKILLI BiLET DÖNEMi 

KALİTELİ HİZMET İÇİN  

∂ Karayolu yolcu tafl›mac›l›€› çal›fltay›nda, Baflbakanl›k
Yüksek Planlama Kurulu'nun, Bilgi Toplumu Stratejisi
Eylem Plan›nda yer alan "Ulusal Ulaflt›rma Portali'nin
Oluflturulmas›" projesi kapsam›nda yap›lan çal›flmalar
Ulaflt›rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl›€› yetki-
lilerine sunuldu. Proje ile ülke çap›nda ulafl›m bilgilerinin
ihtiyaç sahiplerine tek bir noktadan sunulaca€› bir
portal›n oluflturulmas› hedefleniyor. Bu portalda ülke
içinde seyahat planlama ulafl›mla ilgili acil durum ve
önemli uyar›lar›n (yol çal›flmas›, hava durumu, kaza
vs) elektronik kanallardan sunumu, ilgili ifl ortaklar›
ile sa€lanan ba€lant›larla bilet sat›fl› ve sektöre iliflkin
e-devlet kaps›s› hizmetlerine eriflim gibi hizmetler
portal üzerinden sunulmas› amaçlan›yor. Entegrasyon
çal›flmalar› kapsam›nda yurt içinde tarifeli yolcu tafl›-
mac›l›€› yapan pek çok otobüs iflletmesi portal üzerinden
hizmet vermesi bak›m›ndan çok büyük önem tafl›yor.

Hayati Akbaş ARTV‹N

Artvin Sanayi Sitesi yanı
Suhızarı mevkisinde bu-
lunan Şehirlerarası Otobüs
Terminali’nin ve petrol

İstasyonunun açılışına Artvin Bele-
diye Başkanı Emin Özgün, Yılmaz
AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Yılmaz, Artvin İl Emniyet Müdürü
Hüsrev Salmaner, Milli Eğitim Mü-
dürü Mustafa Yanmaz, DSİ Bölge
Müdürü Muammer Keles, İl Sağlık
Müdürü Dr. Murat Küçükoğlu, İl
Özel İdaresi Genel Sekreteri Orhan
Yazıcı Ak Parti İl Başkanı Erkan
Balta, CHP İl Başkanı Selim Bilgin,
MHP İl Başkanı Nedim Özer çok
sayıda siyasi parti ve sivil toplum
örgütü temsilcisi, şehirlerarası yolcu
taşımacılığı yapan firma temsilcileri
ve vatandaşlar katıldı.

ARTAN TALEPLERE 
CEVAP VERECEK 

Açılış öncesi konuşma yapan Bele-
diye Başkanı Emin Özgün: “Terminali
yapmaya başladığımız ilk dönemlerde
terminal şehir merkezinden uzak,
şehrin dışına çıkacak diye çok eleşti-
rildik. Eski terminalde benim döne-
mimde düzenlenmiş kullanılmaya
başlanmıştı.13 yıllık belediyecilik an-

layışımda yerel yönetimlerin özel sek-
törle yaptı iş birliğinin sonucunda o
kent gelişiyor. Özel sektör daha hızlı
iş yapan kalitesi yüksek kuruluşlar.
Bizde sağ olsunlar Yılmazlar A.Ş ile
el ele verdik ve projeyi hayata geçir-
dik” dedi. 

Artvin Belediyesi’nin kentin gelişen
ihtiyaçlarına uygun, modern ve işlevsel
yeni bir alanda yeni bir terminal
alanı yaratmak amacıyla çalışmalarına
başladığı Şehirlerarası Otobüs Ter-
minali beğeni topladı. Şehirlerarası
karayolu ulaşımından faydalanan yol-
culara çağdaş standartlarda hizmet
edecek, artan taleplere nitelikli çö-
zümler sunacak Artvin Şehirlerarası
Otobüs Terminali düzenlenen gör-
kemli törenle açıldı. Yapımını inşaat
firmalarından Yılmaz AŞ’nin gerçek-
leştirdiği yeni şehirlerarası otobüs
terminalinin işletmesi de Yılmazlar
A.Ş’ye ait olacak.

BİN METREKARE 
ALANA SAHİP

Artvin terminali 3 kattan oluşuyor.
Bodrum katında mescit ve tuvaletler,

ikinci katında firmalara ait gişe ve
müdüriyetler Artvin S.S 11 no’lu mi-
nibüsçüler motorlu taşıtlar koope-
ratifi, iki büfe, üçüncü katında ise
kafeterya ve lokanta bölümleri yer
alıyor. Altı tane firmanın hizmet
vere bilmesi için tasarlanan yeni
terminal alanında, geniş bir bekleme
alanı da mevcut. Bin 500 metrekare
kapalı alan, 2 bin 500 metre kare
açık alana sahip olan terminalin
Giriş – Çıkışlar ücretli. Bir yıl gibi
kısa bir süre içerisinde tamamlanan
Artvin terminal sahasının işletmesi
ise Yılmazlar A.Ş gerçekleştirilecek.
Artvin halkı için birçok yenilik dü-
şündüklerini ifade eden Yılmazlar
A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Yılmaz, Artvin halkının en iyisine
layık olduğunu belirterek yeni ter-
minalin bütün Artvin halkına hayırlı
olmasını diledi.

Açılışta Artvin Belediyesi Halk
oyunları topluluğunun sergilemiş
olduğu halk oyunları gösterisi beğeni
toplarken açılışa renk kattı. Termi-
nalin açılışının ardından Yılmazlar
A.Ş tarafından yaptırılan ve işletilecek
olan Aytemiz Optimum petrol istas-
yonunun açılışı da yapıldı.

Artvin’de yapımı tamamlanan ve hizmet vermeye
başlayan Artvin Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin

açılışı görkemli bir törenle yapıldı

Karayolu yolcu taşımacılığı 
çalıştayı Ankara’da yapıldı

Ulusal Ulaştırma Portalı çalışmaları kapsamında
yapılan Karayolu yolcu taşımacılığı çalıştayı 

Ankara'da TÜRKSAT tesislerinde gerçekleştirildi
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ÖHO’DAN 
VAN’A 

400 BİN 
TL’LİK 

DESTEK

Ekim 2011’de Van’da yaşanan depremin yaralarını
sarmaya çalışan kurum ve kuruluşların sayısı yurt ge-
nelinde artıyor. Bu kuruluşlardan biri de İstanbul’daki
Özel Halk Otobüsçüleri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
adına İETT İşletmeleri denetiminde toplu taşıma hizmeti
sunan özel halk otobüsleri, Van kentinin yaralarını
sarması ve yeniden toparlanması çalışmalarında değer-
lendirilmek üzere tamamen isteğe dayalı bir yardım

kampanyası düzenledi. İstanbul’daki Özel Halk Otobüs-
çülerinin bulunduğu Özulaş Toplutaşım A.Ş., İstanbul
Halk Ulaşım A.Ş., Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A.Ş.,
Öztaş Ulaşım A.Ş., ve Mavi Marmara Ulaşım A.Ş.’ tara-
fından yapılan kampanyalarda toplanan ve Van Valiliği
adına düzenlenen toplam 400 bin T.L. tutarındaki yardım
çekleri, İstanbul Özel Halk Otobüsleri heyetinin Van iline
yapacağı ziyaret ile teslim edilecek.  5

Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından Res-
mi Gazetede yayınlana-
rak yürürlüğe giren yeni

yönetmeliğe göre 8 ve daha fazla
yolcu kapasiteli araçlarının ta-
mamında yangın algılama sistemi
zorunlu olacak.

Yeni yönetmeliğe göre 01 Aralık
2012 tarihinden itibaren yeni
araçlarda, kullanımda olan diğer
araçlarda ise kademeli olarak
mecburi olacak bu sistem ile yolcu
araçlarında çıkabilecek yangınlar
önceden öğrenilerek erken mü-
dahale etme sağlanabilecek ve
bu sayede yangınlarda meydana
gelen can kayıpları büyük oranda
engellenebilecek. Diğer taraftan,
koltuk arkası ekranları monte
eden firmalar aynı bakanlıktan
uygunluk belgesi alması ve araç-
ların tip onay yönetmeliğindeki
şartları sağlaması şartı getirildi.
Ayrıca; aynı yönetmelikte araç-
larda yakıt sisteminde yapılan
tadilatlar ile ilgili tip onay deği-
şikliği ve okul servis araçlarına
kamera mecburiyeti getirildi.

Ayrıca aynı yönetmeliğe göre;
İlk defa tip onayı alınarak imal
edilecek yeni tip M2 ve M3 kate-
gorisi araçlar 1 Kasım 2012 tari-
hinden itibaren, aynı kategorideki
tip onayı mevcut araçlar ise 1
Kasım 2013 tarihinden itibaren

bazı hükümlere uymak zorunda-
lar. ‹şte o hükümler;
∂ Araçların, sürücü bölmesi ar-

kasında yer alan motora sahip
olmaları ve sürücü bölmesi,
motor bölmesi ve yanmalı bir
ısıtıcı bulunan her bir bölmede
aşırı sıcaklık oluşması duru-
munda araçlar, sesli ve görsel
(sinyal) işaret ile sürücüyü uya-
ran bir alarm sistemiyle dona-
tılması gerekiyor. 

∂ Ayrıca araçların tuvalet böl-
meleri, sürücü uyuma bölme-
leri ve diğer ayrı bölmeleri,
aşırı sıcaklık oluşması duru-
munda sesli ve görsel (sinyal)
işaret ile sürücüyü uyaran bir
alarm sistemine sahip olması
gerektiği belirtildi.

∂ Alarm sistemi, motor bölme-
sindeki ve yanmalı bir ısıtıcı
bulunan her bir bölmedeki nor-
mal çalışma süresince meydana
gelen aşırı değerdeki sıcaklığı
algılayacak şekilde tasarlanması
gerektiği ifade edildi.

∂ Sızıntı olması durumunda, ya-
nıcı akışkanların (sıvı veya gaz)
çalışma sıcaklıkları, yanıcı akış-

kanların (sıvı veya gaz) tutuş-
ma sıcaklığına eşit veya daha
büyük olan, sızıntıya maruz
kalan kompresör veya egzoz
sistemi gibi aksamlar dâhil mo-
tora monteli aksamlarla temas
edebileceği kısımlarda,

∂ Sızıntı olması durumunda, ya-
nıcı akışkanların (sıvı veya gaz)
çalışma sıcaklığı, yanıcı akış-
kanların (sıvı veya gaz) tutuş-
ma sıcaklığına eşit veya daha
büyük olan bağımsız bir ısıtıcı
cihaz gibi korumalı bir aksamla
temas edebileceği kısımlarda,

∂ Sızıntı olması durumunda, ya-
nıcı akışkanların (sıvı veya gaz)
arıza durumunda çalışma sı-
caklığı, yanıcı akışkanların (sıvı
veya gaz) tutuşma sıcaklığına
eşit veya daha büyük olabilen
şarj dinamosu (alternatör) gibi
aksamla temas edebileceği kı-
sımlarda.

∂ Motor başlatma cihazı ne za-
man çalıştırılırsa çalıştırılsın,
aracın pozisyonuna bakılmak-
sızın, alarm sistemi motor dur-
durulana kadar kullanılabilir
durumda olmalıdır.”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›€›’n›n yeni yay›nlad›€›
yönetmeli€e göre 8 ve daha fazla yolcu kapasiteli araçlar›-
n›n tamam›nda yang›n alg›lama sistemi zorunlu olacak

OTOBÜSLERDE YANGIN ALGILAMA 
SİSTEMLERİ ZORUNLU HALE GELDİ
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ANT OTO GENEL MÜDÜRÜ HASAN GÖKSOY:

T
emsa ve Mitsubishi Mo-
tors’un hem binek hem
de ticari araçlar›n›n ba-
yili€ini yapan Temsa

Antalya Yetkili Sat›c›s› Ant Oto
Genel Müdürü Hasan Göksoy,
servis ve sat›fl konusunda bölge
müflterilerinin çok flansl› oldu-
€unu vurgulayarak, “Hizmet ka-
litesinin düzeyi en üst noktada
olan iller aras›nda oldu€umuzu
düflünüyoruz. Bütün markalar›n
ayn› cadde üzerinde hizmet nok-
tas›n›n olmas› rekabeti ve hizmet
kalitesi ç›tas›n› daha da yukar›ya
ç›kart›lmas› konusunda kamç›-
lay›c› bir etken” dedi. Göksoy,
Ant Oto olarak müflterilerine sun-
duklar›n› finansman olanaklar›n›n
da kendilerini öne ç›kartt›€›n›
vurguluyor.

Temsa Antalya Yetkili Sat›c›s›
Ant Oto, Temsa ve Mitsubishi
Motors’un hem binek hem de ti-
cari araçlar›n›n bayili€ini yap›yor.
Ant Oto’nun Temsa bayili€i sü-
recinin çok eskiye dayand›€›n›
ifade eden Göksoy, “1985 y›l›nda
Göksoy Otomotiv ile bafllayan
süreç 7 y›ld›r Ant Oto Afi olarak
devam ediyor. Ant Oto, 1,5 y›ld›r
da ‹stanbul Otogar›’nda otobüs
sat›fl hizmetini yürütüyor” dedi.

İLK ADIMI TEMSA İLE ATTIK
1985 y›l›nda Temsa bayili€i sü-

reci bafllad›€›nda Rahmetli Özde-
mir Sabanc›’n›n kendisine, “Hasan
iki sene bekle Maraton isminde
yepyeni bir otobüs pazara sunaca-
€›z” dedi€ini anlat›yor. Göksoy, 2
sene büyük heyecanla Maraton’un
pazara sunulmas›n› bekledi€ini,
bu bekleyiflin de en önemli faktö-

ründe Sabanc› Grubu’nun her yap-
t›€› ifli lay›k›yla becerece€ine olan
inanc›n yatt›€›n› söyledi. Hasan
Göksoy, “Daha sonra Prenses ç›kt›,
Safir ç›kt›, Prestij ç›kt› ve yeni
Safir pazara sunuldu. Bu süreçlerin
bizzat içinde oldum. Temsa’n›n
bütün genel müdürleri ile çal›flma
f›rsat› elde ettim. Hatta ilk genel
müdürümüz Say›n Tamer Ünlü
ile bugün Temsa’n›n CEO’su ola-
rak yine birlikteyiz. Temsa ile ba-
€›m sadece bayilikle s›n›rl› de€il
bir gönül ba€›m var; ticarete Temsa
ile bafllad›m” dedi.

"MÜŞTERİLERİMİZ ŞANSLI"
Turizmin baflkenti olan Antal-

ya’da genifl bir pazar›n ortas›nda
olduklar›n› belirten Hasan Gök-
soy, bölgedeki müflterilerin di€er
illere göre çok flansl› oldu€unu
söylüyor: “Ant Oto, Temsa’n›n
A grubu olarak adland›rd›€› servis
standartlar›nda, Antalya’da 2 yet-
kili servis ile birlikte hizmet ve-
riyor. Ant Oto hem sat›fl hem de
servis hizmetini veren tek bayi.
Bölge müflterilerimize kalite se-
viyesi çok yüksek bir hizmet ve-
rildi€i için di€er illere göre çok
daha flansl› oldu€unu düflünüyo-
rum. Bunda bir etken de di€er
markalar›n da ayn› cadde üstünde
konumlanm›fl olmas›. Bunun ge-
tirisiyle rekabet ortam› kamç›la-
n›yor” dedi.

PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ 
KARLILIĞA YANSIYOR

Ant Oto’nun servis girifllerinin
günlük ortalama 30 binek ve ticari,
8 otobüs oldu€unu söyleyen Hasan
Göksoy, “Bu, ayda ortalama 200
otobüs, 800 civar›nda binek ve
ticari seviyelerinde olabiliyor. Pa-
zar›n büyüklü€ü servisin karl›l›€›na
yans›yor. Araç sat›fllar›ndaki kar-
l›l›€›n geriye gitmesi servis girifl-
lerini daha önemli hale getiriyor.
Baz› bayilerin iflletme sermayele-
rinin tam yerine oturmamas› ne-
deniyle zarar›na sat›fl yapt›klar›na
bile tan›k olabiliyoruz” dedi.

BÜYÜME SÜRECEK
2011 y›l›nda 60 otobüs, 60 ci-

var›nda midibüs sat›fl› gerçeklefl-
tirdiklerini belirten Hasan Göksoy,
2012’nin ilk yar›s›nda sat›fllarda
bir miktar düflüfl olsa da, y›l›n
ikinci yar›s›nda hareketlili€in ar-
taca€›n› düflünüyor: “Antalya di€er
illere göre daha flansl›; pazar Tür-
kiye genelindeki kadar daralmad›.
Sürekli göç alan ve turizm seviyesi
ile büyüyen bir kent Antalya. 400
milyon dolar tar›msal ihracat›
olan kentimizin turizm geliri ise
9 milyar dolar civar›nda. Bu h›zl›
büyüme, bizi zaman zaman flafl-
k›nl›€a sürüklese de Antalya pa-
zar›n›n 5-10 sene hareketli geçe-
ce€ini düflünüyoruz.

Temsa Antalya Yetkili Sat›c›s› Ant Oto Genel Müdü-
rü Hasan Göksoy, 27 y›ld›r Temsa Bayisi olarak 

Antalya’da hizmet verdiklerini belirterek Temsa ile
bir gönül bağ›n›n da olduğunu vurgulad›
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Halk otobüsçülerinin dönüflümdeki
sürenin yeterli olmad›€›na dair
yapt›klar› giriflimler sonuç bulma
aflamas›nda. Otobüslerin engelli-

lerin eriflimine uygun flekilde dönüfltürülebil-
mesine yönelik kanun teklifi TBMM taraf›ndan
kabul görerek otobüslerin dönüflüm süreci 5378
say›l› Engelliler yasas›n›n Geçici 2. ve 3. mad-
deleri “7 y›ldan 8 y›la uzat›ld›” flekliyle de€ifl-
tirilerek onayland›. Halk otobüsçüleri oda ve
baflkanlar› bu sürenin yeterli olmayaca€› görü-
flünde olduklar›n› ve erteleme süresinin en az
3 y›l olmas› gerekti€ini belirterek 2 y›l daha
uzat›lmas› konusundaki çal›flmalar›n› sürdü-
rüyor. fiu an aktif olarak çal›flan ve dönüfltü-
rülmesi gereken 24 bin adet basamakl› araç ol-
du€unu belirten halk otobüsçüleri, 3 y›l›n dahi
dönüflümü tamamlamak ad›na yeterli bir süre
olmayaca€› konusunda hemfikir.

MECLİS 1 YIL ERTELEME ONAYI VERDİ,
SON KARAR CUMHURBAŞKANININ

2005 y›l›nda Resmi Gazete’de yay›nlanarak
yürürlü€e giren ve uyum süreci 7 y›l olarak be-
lirlenen Engelliler Yasas› gerekli tedbirlerin
al›namamas›ndan dolay› 1 y›l daha ertelenme
arifesinde. Türkiye’nin en büyük toplu tafl›ma
filolar›na sahip illerinin Özel Halk Otobüsçüleri
Odas› baflkanlar›n›n ve TÖHOB’un Ankara’da
hükümet yetkilileri ile bir araya gelmesiyle
bafllayan süreç, 28 Haziran’da TBMM Genel
Kurulu’nda da görüflüldü. Yasa tasar›s›n›n
fluanda uyarlama aflamas›nda oldu€u ve ay
sonu itibariyle de Resmi Gazete’de yay›nlanarak
yürürlü€e girece€i belirtildi.

YASAYA UYMAYANA 25 BİN TL’YE 
KADAR PARA CEZASI VAR

7 Temmuz 2012’den itibaren engellilere
uygun olmayan basamakl› otobüs, ticari taksi
ve minibüslerin 25.000 TL’ye kadar para cezas›
kesilece€i, fakat yasan›n›n yürürlülük tarihi
geçmesine ra€men otoriter kurumlar›n ad›m
atmamas›, ertelemenin onaylanaca€›na bir
iflaret. Erteleme onaylan›rsa yeni verilecek sü-
renin bitiminden itibaren ön görülen yüküm-
lülüklerini yerine getirmedi€i denetim komis-
yonlar›nca tespit edilen umuma aç›k hizmet
veren her türlü yap›lar ve aç›k alanlar ile toplu
tafl›ma araçlar›n›n sahiplerine, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanl›€› taraf›ndan her bir tespit
için bin TL’den 5 bin Türk Liras›’na kadar
idari para cezas› uygulanaca€› vurguland›. Ayr›ca
sürenin bitiminden itibaren öngörülen yüküm-

lülüklerini yerine getirmeyen büyükflehir be-
lediyeleri, belediyeler ve di€er kamu kurum ve
kurulufllar›na ise Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanl›€› taraf›ndan her bir tespit için 5 bin
TL’den 25 bin TL’ye kadar idari para cezas› uy-
gulanaca€› ifade edildi. Bu cezalar›n toplam›
tüzel kiflilikler için 1 y›l içinde 50 bin TL’yi,
kamu kurum ve kurulufllar› için ise 500 bin
TL geçemeyecek.

ODA BAŞKANLARI ÇOK ÇABA SARFETTİ
Tüm Özel Halk Otobüsçüleri Odas› (TÖ-

HOB), Bursa, Ankara, Kayseri, Adana ve Ko-
caeli Özel Halk Otobüsçüleri Odas› baflkan-
lar›n›n giriflimleri ile Ankara’da hükümet
yeklileri ile yap›lan görüflmeler sonuç verdi.
Türkiye’de fluanda engelli eriflimine uygun
olarak dönüfltürülmesi gereken 24 bin oto-
büsün oldu€unu belirten halk otobüsü esnaf

odalar› baflkanlar› otobüs üreticilerinin 1
y›lda bile bu dönüflümü sa€layacak yeterli
alt yap›lar›n›n olmad›€›n› dile getirdiler. Ay-
r›ca bu dönüflüm s›ras›nda otobüsçü esnaf›na
teflvik verilemesi ve düflük ÖTV’li akaryak›t
ile engelli eriflimine uygun yeni almaya özen-
dirmesi gerekti€inin belirtidi.

Gençleri yakıt alternatifleriyle çalışan araçları geliştirmeye teşvik etmek için
28’inci kez düzenlenen ve Türkiye’den de öğrencilerin katıldığı Shell Eco-
Marathon yarışması, halka ilişkiler alanındaki en iyi çalışmalardan biri seçildi.
Halkla ilişkiler alanının en köklü ve saygın kuruluşlarından TÜHİD’in düzenlediği
11. Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri’nde zirveye çıkanlar, Harbiye Askeri
Müze ve Kültür Sitesi’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Shell & Turcas,
global çapta düzenlenen Shell Eco-marathon yarışmasına her sene Türkiye’den
katılan ekiplere verdiği destek ve Türkiye’nin yarışmada güçlü bir şekilde

temsil edilmesini sağlayan katkıları nedeniyle “Altın Pusula” ödülüne layık
görüldü. Shell & Turcas Kurumsal İletişim Müdürü Yankı Özkan Yıldırır,
ödülü İnternet Medyası Derneği Başkanı Hadi Özışık’ın elinden aldı. Yıldırır,
ödül hakkında şunları söyledi: “Shell Eco-marathon, Shell’in enerji kaynaklarının
verimli kullanılması konusunda farkındalık yaratmak için yürüttüğü çalışmaların
merkezinde yer alıyor. Türk ekiplerin, zorlu katılım ve yarışma şartları olan bu
organizasyona sağladıkları istikrarlı ve yüksek sayıdaki katılım, hem Shell &
Turcas hem de Türkiye için önemli bir gurur kaynağı teşkil ediyor.”
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Yurt genelindeki halk otobüsçüleri oda başkanlar›n›n ve TÖHOB’un girişimi sonuca ulaş-
ma aşamas›nda. 7 Temmuz 2012 tarihi itibariyle otobüslerin engelli taş›mas›na uyarlan-
mas› süreci 7 Temmuz 2013 tarihine kadar uzat›ld›ğ› halk otobüsçülerince ifade edildi
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ENGELLİ DÖNÜŞÜM YASASI 
1YIL DAHA ERTELENDİ

Kıraç Turizm’in 2012 hedefi:  
2 milyon 250 bin yolcu taşımak

“Baflar›m›zda Temsa’n›n çok büyük
katk›s› var” diyen K›raç Turizm Ope-
rasyon Sorumlusu Yusuf Hac›o€ullar›,
“En iyi hizmeti Temsa ürünleri ile ver-
di€imize inan›yor ve yeni yat›r›m plan-
lar›m›z› da Temsa yönünde yapmay›
planl›yoruz” dedi.

1991 y›l›nda kurulan ve turizm tafl›-
mac›l›€› alan›nda Antalya bölgesinin
lider firmalar› aras›nda yerini alan K›raç
Turizm’in filosunda 180’i öz mal olmak
üzere 540 dolay›nda araç bulunuyor.
Filonun yüzde 90’›n› Temsa marka
ürünler oluflturuyor.  

LİDERLİĞİ İŞ 
ANLAYIŞIMIZ SAĞLIYOR

Her y›l 1 milyon 250 bini aflan kifli tafl›-
d›klar›n› 2012 y›l›nda ise 2 milyon 250
bin kifli tafl›ma hedefi belirlediklerini be-
lirten K›raç Turizm Operasyon Sorumlusu
Yusuf Hac›o€ullar›, “Sektörün lider fir-
mas›y›z. 2 milyon 250 bin kifli tafl›ma he-
defimizi acentelerin talepleri ve yapt›€›m›z
anlaflmalar çerçevesinde gerçeklefltirece-
€imizi düflünüyoruz” dedi. Lider firma
baflar›s›n›n ifl anlay›fllar›ndan kaynaklan-
d›€›n› ifade eden Hac›o€ullar›, “Patronu-
muz Say›n Mehmet K›raç’›n flirkete oturt-
tu€u ifl anlay›fl›, K›raç Turizm’i lider firma
yapan unsurlar›n bafl›nda geliyor” dedi. 

Baflar›lar›nda Temsa marka ürünlerin
çok büyük etken oldu€unu da belirten
Yusuf Hac›o€ullar›, “Filomuzun yüzde
90’› Temsa marka ürünlerden olufluyor.
Bizimle çal›flmak isteyen otobüsçüler gö-

rüflmeye geldiklerinde onlara ilk sorumuz
arac›n›n hangi marka oldu€u yönünde
oluyor. Temsa ise, hemen filomuzda yer
almas›n› istiyoruz. Bunda en büyük etken
tafl›d›€›m›z müflterinin Temsa’n›n konfo-
rundan, kalitesinden memnun kalmas›.
Temsa araçlar›n yak›t aç›s›ndan da eko-
nomik olmas›, iflletim maliyetlerinde sa€-
lad›€› avantajlar bizleri memnun ediyor.
Verimli iflbirli€i yeni yat›r›mlar› da bera-
berinde getiriyor. fiu an yeni bir yat›r›m
paketi için Temsa ile görüfllerimiz de sü-
rüyor” dedi. 

“PLANSIZ BÜYÜME ZARAR VERİR”
Turizm tafl›mac›l›€› alan›nda talep

seviyesinin geçen y›la göre ayn› gitti€ini
ancak kendilerinin bu alandan daha
fazla pay almaya bafllad›€›n› vurgulayan
Hac›o€ullar›, “Turizm sezonu aç›ld›-
€›nda herkes büyük umutlar içine gi-
riyor. Ama umdu€unu bulamayanlar›n
say›s› çok fazla. Son iki y›lda Antalya
bölgesinde turizm tafl›mac›l›€› alan›n-
dan birçok firma sessizce çekildi. Bunu
oluflturan unsurun da plans›z büyüme
ve ifl anlay›fl›n›n yeterli kalitede olma-
y›fl› oldu€unu düflünüyorum. Maliyet-
lerle mücadeleyi baflaramad›lar.” diye
konufltu. Mevzuat aç›s›ndan çok fazla
sorunla karfl›laflmad›klar›n› belirten
Yusuf Hac›o€ullar› araç üzerindeki giy-
dirmeler nedeniyle 71 lira para cezas›
kesiliyor ama daha büyük sorun floför-
lerin ehliyetine ifllenen puan cezalar›.
Her cezada 20 puan ifllenen floför ifli
b›rak›p gidebiliyor” dedi.

Her yıl 1 milyon 250 bini aşan kişi taşıdıklarını 
2012 yılında ise 2 milyon 250 bin kişi taşıma hedefi
belirlediklerini ifadeeden Kıraç Turizm Operasyon
Sorumlusu Yusuf Hacıoğulları, “Başarımızda
Temsa’nın büyük katkısı büyük” diye konuştu 

SAĞLAM ADIMLARLA PLANLI BÜYÜMEK İSTİYORUZ 
Yusuf Hacıoğulları “Yıllar öncesinde belirlediğimiz hedefe çok yaklaştık. Bu yıl 2 milyon 250
bin kişiyi taşıma hedefini gelecek yıllarda koruma yönünde strateji oluşturacağız. Daha
sağlıklı ve daha sağlam adımlarla ilerlemek istiyoruz” diye konuştu.

ARACIN UYUMUNU 
KONTROL EDECEK MERCİLER
∂ Aile ve sosyal politikalar Bakanlığı
∂ İçişleri Bakanlığı
∂ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
∂ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
∂ Engelliler konfederasyonları tarafından 

kuracak komisyonlar ile denetlenecek

∂ TEPKİLER

SHELL ECO
MARATHON’A

“ALTIN PUSULA”
ÖDÜLÜ

Adana Halk Otobüsçüleri Esnaf
Odası Başkanı Mustafa Uslu: 

“Engelli yasas› 2005’te ç›kt› ancak alçak tabanl›
ve engelli ulafl›m›na uygun otobüs üretimi 2011 y›-
l›nda bafllad›. E€er 2005 y›l›nda ‹çiflleri Bakanl›€› ve
Emniyet Müdürlü€ü bir yapt›r›m uygulasayd› bundan
böyle alçak tabanl› ve engelli ulafl›m›na uygun
otobüs al›nacak deseydi bizim esnaf›m›z bunu pey-
derpey bu otobüsleri al›r ve uyum süreci tamam-
lanm›fl olurdu. Ama ne yap›ld› 2012 y›l›nda yasa s›-
k›flt›r›nca alçak tabanl› üretimi h›zland›. Asansör
takal›m diyoruz ama üreticilerden TSE belgesi alan
yok birde maliyeti 25-30 bin TL esnaf bu yüklerin
alt›ndan kalkamaz. Yasan›n ertelenmesi herkes için
daha iyi sonuçlar do€uraca€›na inanc›m›z tam.” 

Kayseri Otobüsçüler 
Esnaf Odası Başkanı Niyazi Uslu: 

“Engelli yasas›na uyum ancak araçlar›n de€ifli-
miyle mümkün olabilir. Kayseri’de 387 özel halk
otobüsü var hepsi basamakl›. Asansör takmak çö-
züm de€il bu araçlar 1-2 y›l sonra de€iflti€inde o
asansör maliyetini bile karfl›layamayacak. Türkiye
ve Kayseri özelinde hemen hemen bütün esnafla-
r›m›z borçlu. Yasa 3 y›l ertelendi ama esnaf›n bu
külfetin alt›nda kalkaca€›n› zannetmiyorum.”

Ankara Özel Halk Otobüsçüleri
Odası Başkanı Mustafa Şişman:

Ankara’da 600’ün üzerinde halk otobüsü oldu€unu
belirten fiahin engelli eriflimine uygun araç say›s›n›n
yüzde 10 seviyesinde oldu€unu belirterek yasan›n
ertelenmesi ile engelli yasas›na uyumun daha sa€-
l›kl› iflleyece€ini ifade etti.

Bursa Özel Halk Otobüsçüleri 
Odası Başkanı Ramazan Çalan:

Türkiye’de engelli eriflimine uygun olmayan 25
bin halk otobüsünün ve 70 bin minibüsün oldu€unu
belirterek otobüs üreticilerin bu say›lar› ancak er-
teleme ile karfl›layabilece€ini belirtti. Çalan, “Bursa’da
355 araç engelli eriflimine uygun de€il. Bu araçlar›
s›f›rdan yenilemek ciddi külfet ve esnaf›m›z fluanda
bunu karfl›layabilecek düzeyde de€il. Bu son görüfl-
memizde engelli yasas›na uyum sürecinin 3 y›l gibi
bir süre ertelenece€ini düflünüyorum ama bu erte-
lemeyle birlikte esnaf›m›z› destekleyici teflvikler
olmal›. Halk otobüsçü esnaf› katma de€er anlam›nda
Türkiye’ye en yazla katk› yapan esnaf kollar›nda
birsi bir kenara at›lmamal› diye düflünüyorum.”

Engelli asansörü de çözüm değil
Engelli asansörü veya lift olarak adland›r›lan

sitemi kurmak için 20-25 bin TL civar›nda bir ek
maliyet ile kurulacak sisteminde bu yasaya uyumda
geçici bir çözüm oldu€unu belirten halk otobüsü
esnaf odalar› baflkanlar› asansör üreticilerinin de
TSE belgesinin olmad›€›ndan da dert yand›lar. TSE
belgesi olmadan tak›lan asansörlerin TÜVTURK
muayene istasyonlar›nda geçemedi€ini belirterek
otobüsçü esnaf›n› 300-400 bin TL verip yeni otobüs
ald›rmaya zorland›klar›n› belirttiler.

Otobüs üreticileri: Erteleme 
toplu ulaşımdaki kaliteyi düşür

Otobüs üreticileri engelli yasas›n›n ertelenmesi
ile birlikte toplu tafl›mada yeni oluflmaya bafllayan
kalitenin düflece€inin alt›n› çizdiler. 2011 y›l›ndan
bu yana engelli eriflime uygun araçlar›n üretil-
di€ini belirten otobüs üreticileri, bu erteleme
ile toplu tafl›mada yakalan›lan ça€dafll›k sevi-
yesinin de bu süre ile birlikte 1 y›l geriye gide-
ce€ini vurgulad›lar.
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Avrupa ülkeleri 1 Kasım 2012 tarihinden itibaren lastik performansının geliştirilmesi
amacıyla lastik performans ve güvenlik kriterlerini gösteren etiket uygulamasına
geçiyor. Michelin de, kullanıcılar için lastikler hakkında doğru ve gerçekçi bilgilerin yer
alacağı etiket uygulamasına geçerken, öte yandan iyi bir lastik için önemli olan
kullanım ömrü, kuru zeminde frenleme mesafesi kriterlerinin de etiket uygulaması
kapsamına alınması gerektiğini savunuyor. Yeni AB düzenlemesi ile, satışı gerçekleştirilen
her lastiğin yuvarlanma direncinin, dış gürültü seviyesininin ve ıslak zeminde fren
mesafesininin (ıslak zeminde yol tutuşu) belirtildiği standart bir etiket bulundurulması

zorunlu hale geliyor. Düzenleme; lastiğin performansı hakkında sürücülere objektif
bilgi sağlamayı ve lastik performansının geliştirilmesini hedefliyor. Michelin Pazarlama
Direktörü Sertan Akçagöz, “Lastiklerde bir sınıflandırma olacağı için, lastikte etiketleme
uygulaması tüketicileri bilgilendirmesi açısından faydalı olacak. Michelin, bunu hiçbir
zorunluluk yokken 1992 yılında ‘’Energy Saver’’ lastikleri ile düşük yuvarlanma
dirençli lastikleri üretti. Michelin olarak, lastikte etiketleme uygulamasını önemsiyor
ve tüketicileri, lastikleri hakkında bilinçlendirmesi ve bütün lastiklerin aynı olmadığını
göstermesi açısından destekliyoruz’’ dedi. 

MİCHELİN,
LASTİK

ETİKETLEME
UYGULAMASINA

GEÇİYOR

MAN Kamyon ve Otobüs Ti-
caret A.fi. Sat›fl Sonras› Hiz-
metler Grup Müdürü Can
Cansu’nun ev sahipli€inde,

2012 y›l›n›n ilk yar›s›na ait müflteri mem-
nuniyeti ve servis de€erlendirme sonuçlar›
aç›kland›. MAPAR Otomotiv’in May›s
2011’de hizmete aç›lan ‹zmir servisi
MAN’›n Servisler Birincisi seçildi.

Sat›fl sonras› hizmetlerde mükemmeli
sürekli k›lmay› hedefleyen MAN Sat›fl
Sonras› Hizmetler Bölümü, servisleri de-
€erlendirirken “Servis De€erlendirme ve
Gelifltirme Sistemi”ni kullan›yor. Y›lda
en az iki kez tüm servisler ölçülebilir kri-
terler üzerinden de€erlendiriliyor. Bu de-
€erlendirmeler neticesinde, yüksek dere-
celer alan servisler alt› ayda bir prim ve
çeflitli organizasyonlarla ödüllendiriliyor.

MAN, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNDE 
ÇITAYI EN YUKARI TAŞIYOR

Servislerin de€erlendirmesinde yedek parça,
müflteri memnuniyeti, teknik kapasite, ser-
vis süreçleri, servis hedefleri ve tesis gibi
bafll›klar bulunuyor ve servis, 1000 puan
üzerinden de€erlendiriliyor. Yap›lan de€er-
lendirmelerde MAPAR Otomotiv ‹zmir Ser-
visi birinci, Hatay'da bulunan Mahano€lu
ikinci, Denizli'de bulunan Can Kardefller
Otomotiv ise üçüncü oldu.

MAN’IN SERVİS DEĞERLENDİRME 
VE GELİŞTİRME SİSTEMİ

Servis De€erlendirme ve Gelifltirme Sistemi,
yedek parça, müflteri memnuniyeti, teknik
kapasite, servis süreçleri, servis hedefleri ve

tesis bafll›klar› alt›nda uygulan›yor. Detay›nda
ise tesisin yap›s›, konumu, durumu, hizmet
kalitesi, ekipman›, müflteri memnuniyeti,
e€itim, garanti uygulamalar›, yedek parça
yönetimi ve müflteri kabul süreçleri gibi bir-
çok konuda ölçülebilir kriterler üzerinden
de€erlendirme yap›l›yor.

MAN’›n Servis De€erlendirme ve Gelifl-
tirme Sistemi’nde 2010 y›l›ndan itibaren
sat›fl sonras› hizmetlerde hedef bazl› yönetime
geçildi. Sisteme göre her servise, geliflime
aç›k yönlerine uygun olarak farkl› hedefler
veriliyor. Servisler bu hedefleri gerçeklefltir-
dikleri ölçüde de€erlendirme puanlar› yük-
seliyor. Tüm hedefler sistem üzerinden iz-
lenebiliyor ve yetkili servisler, anl›k olarak
hedeflerinin ne kadar›n› gerçeklefltirdiklerini
takip ederek, gerekli önlemleri alabiliyor. 

MAPAR’DAN SEKTÖRDE BİR İLK
Ayr›ca MAPAR ‹zmir Servisi’ne bu ödülü

getiren en önemli unsurlardan biri de çal›-
flanlar›na uygulad›€› psikolojik destek. Haftada
bir günü çal›flanlar›na ay›ran MAPAR, kurdu€u
psikolojik destek birimi ile çal›flanlar›n her
türlü sorununa çözüm bulma noktas›nda
ciddi destek sa€l›yor. Türkiye’de bir ilki ger-
çeklefltiren MAPAR, ‹zmir ve Bursa lokas-
yonlar›nda psikolojik destek birimi ile çal›-
flanlar›na daha yak›n olmay› amaçl›yor.

MAPAR Otomotiv’in May›s 2011’de hizmete açt›ğ› ‹zmir
Şubesi, bir y›l içinde, MAN’›n Servisleri içinde yap›lan

müşteri memnuniyeti değerlendirmesinde birinci seçildi

TÜRKiYE’NiN EN iDDiALI SERViSi
MAPAR İzmir, bin metrekare açık, 5 bin metrekare kapalı olmak üzere
toplam 6 bin metrekare alanda faaliyet gösteriyor. 50’si servis içinde,
10’u gezici servis araçları ile dışarıda günde toplam 60 araca hızlı ve
kaliteli hizmet verilebiliyor. MAPAR İzmir, Türkiye’nin en şık, en
modern, en donanımlı, en usta servisi olma iddiasında. 

ELEKTRİK MOTORLU 
araçların çağı başladı
Oya KAYA

Müstakil Sanayici ve ‹fl Adamlar›
Derne€i(MÜS‹AD)’›n Otomotiv Sektör
Kurulu taraf›ndan “Yerli Üretimde
Elektrikli Araç” konulu paneli Ha-
liç’teki Genel Merkezinde gerçekleflti.
MÜS‹AD’›n ev sahipli€inde düzenlene
panele AKP Gaziantep Milletvekili ‹b-
rahim Halil Maz›c›o€lu, MÜS‹AD Ge-
nel Baflkan› Nail Olpak, Otomotiv
Sektör Kurulu Baflkan› Salih Sami At›l-
gan, Renault Mais Genel Müdürü ‹b-
rahim Aybar, Okan Ünv. Müh. Mi-
marl›k Fakültesi Dekan› R. Nejat Tun-
cay ve MÜS‹AD üyelerinin kat›ld›.

ÇEVREYE DUYARLI 
BİR OTOMOTİV SEKTÖRÜ

‹nsan sa€l›€›n› etkileye ve küresel
›s›nmaya yol açan kirlili€e karfl› e€itm
gerekti€ini söyleyen Renault Mais Ge-
nel Müdürü ‹brahim Aybar otomotiv
sektörü olarak bu probleme e€ilme ge-
re€i duyduklar›n› söyledi.

Elektrik motorlu otomobillerde yak›t,
yanma, egzoz, kirli gaz ve karbondioksit
olmad›€›n› özelikle vurgulayan Aybar,
“Çevremizde kirlilik art›yor ve bizim
otomotiv sektörü olarak bu kirlili€e
dolay›s›yla küresel ›s›nmaya yol açan
ve insan sa€l›€›n› çok ciddi tehdit eden
probleme e€ilmek mecburiyetimiz var-
d›. ‹flte otomotiv sektörü bu gerçe€i
geçti€imiz 2000’li y›llarda iyice idrak
etmifl oldu ve sonunda devletlerinde
politikalar›yla emisyon üzerinde odak-
land›” dedi.

Karbondioksit emisyonlar›n›n s›f›ra
indirmenin tek yolunun elektrik
enerjisine dayal› araçlar› kullanmak-
tan geçti€i vurgulayan Aybar, Re-
nault Mais olarak hedeflerini bu
yönde oldu€unu aç›klad›. Elektrik
motorlu otomobiller dünyan›n gün-
demine getiren bir di€er konunun
Lityum pillerden kaynakland›€›n›
söyleyen Aybar, Lityum’un elektrikli
motor üretiminde büyük bir avantaj
oluflturdu€unu da sözlerine ekledi.

Dünyada üretilen Lityum’un 17 mil-
yon ton civar›nda oldu€unu belirten
Aybar bunu ço€unun Çin’de oldu€unu
dile getirdi. Aybar “Bir arac›n 2,5-3
kilo kadar lityuma ihtiyac› var. Çar-
p›flma an›nda koruma nedeniyle pil
a€›r olmal›. Ama içindeki lityum ol-
dukça az. Avrupa'da araçlar›n yüzde

87'si günde 60 kilometreden fazla yol
yapm›yor flehir içinde. Onun için elek-
trikli motorlu araçlara geçildi” fleklinde
konufltu.

Kendisinin de arac› teste tabi tut-
tu€unu belirten Aybar, Elektrikli bir
otomobilin menzilini 182 km. olarak
ölçtüklerini belirterek, arac›n yüksek
ivmeli kalk›fl yapt›€›n› söyleyerek
küçük bir uyar›da da bulunmay› ih-
mal etmedi.

“ELEKTRİKLİ ARAÇ 
GÜVENLİK MAKSİMUM”

Arac›n birçok testten geçti€ini söy-
leyen Aybar, güvenlikle ilgili hiçbir
problemin kalmad›€›n› belirtti. Aybar,”
Birçok testler yap›ld›. Pilin etraf›nda
ciddi bir koruma var. Yüzde 100 gü-
venli€i sa€land›” dedi. 

‹brahim Aybar ayr›ca 2020 y›l›nda
toplam sat›fllar›n yüzde 10’unu elek-
trikli araçlar›n oluflturaca€›n› da söz-
lerine ekledi.

Elektrikli otomobillerde ilgili bilgi
veren rektör dünden bugüne elektrikli
otomobillerin oluflumu ve Avrupa’daki

yap›s› hakk›nda kat›l›mc›lara bilgi verdi.

“OTOMOTİV SEKTÖRÜ SESSİZ
KALINACAK BİR SEKTÖR DEĞİL”

Otomotiv sektörünün yüksek kat-
ma de€er sa€layan bir sektör oldu€u-
nu ifade eden MÜS‹AD otomotiv ku-
rulu baflkan› Salih Sami At›lgan ise
konuflmas›nda “Sessiz, verimlili€i
yüksek otomobiller istiyoruz fakat
otomotiv sektöründe sessiz kalmak
istemiyoruz. Otomotiv sektörü sessiz
kal›nacak, kenarda beklenilecek bir
sektör de€il. Hele de Türkiye gibi bü-
yük idealleri ve hedefleri olan bir ülke
aç›s›ndan asla söz konusu de€il” dedi.

Globalleflen dünyadaki küresel soruna
da de€inen At›lgan “Trafikte yaflanan
s›k›nt›lar park sorunlar› gibi durumlar›n
ötesinde daha da önemlisi enerji ye-
tersizli€i, çevresel faktörler, yüksel
karbon sal›n›m› sonucu sera etkisi
olufluyor olmas› ve iklim de€ifliklik-
lerinin bafl gösteriyor olmas›yla birlikte
art›k dünyan›n otomobile uyum sa€-
lama dönemi sona ermifl, bundan böyle
otomobiller dünya uyum sa€lamak du-
rumunda” fleklinde konufltu.

Yerli otomotiv üretimine teşvikler devam ederken, 
bir diğer önemli teşvik ise yerli elektrikli araçlarda yaş›-
yor. Konuya yönelik çal›şma yapan MÜS‹AD elektrikli
araç üretimini desteklemek amac›yla “Yerli Üretimde 

Elektrikli Araç” konulu bir panel düzenledi.

MAN’IN TÜRKİYE SERVİSLER 
BİRİNCİSİ MAPAR İZMİR ŞUBESİ 
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Aksigorta, “Hasar Dönüşüm Projesi” kapsamında oto servislerine
kalite standardı onayı veren Uluslararası Centro Zaragoza (CZ) Türk
ile işbirliği anlaşması yaptı. Aksigorta; oto servislerine standardizasyon
getirerek daha verimli, kârlı ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmak
amacıyla sektördeki öncü rolünü sürdürerek, “Hasar Dönüşüm
Projesi’ni başlattı. Aksigorta Genel Müdürlük binasında düzenlenen
imza törenine Aksigorta Hasar ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı
Ayhan Dayoğlu ve CZ Türk Genel Müdürü Cenk Erözer katıldı.

Aksigorta bu anlaşmayla, çalıştığı tüm oto servislerinde uluslararası
geçerliliğe sahip CZ sertifikasının olmasını tercih edecek. Servisler,
fiziki koşulları, uzmanlık alanları ve hizmet kalitelerine göre 3 Yıldız, 4
Yıldız ve 5 Yıldız olarak sınıflandırılacak. Gerekli koşulları sağlayan
servisler yıldız sınıfına ve kapsamına göre sertifika almaya hak
kazanacak. Standartlara uygun olmayan oto servislerinden ise gerekli
eğitim ve iyileştirme süreçlerini tamamlamaları ve CZ sertifikası
almaları istenecek. 

AKSİGORTA,
TÜRKİYE OTO

SERVİS SEKTÖRÜN
CZ İLE DÜNYA

LİGİNE TAŞIYOR

‘Türk mühendisleri yerli motor da tasarlayabilir’
∂ 2008 y›l›ndan bu yana Otomotiv flirket-
lerine mühendislik deste€i veren AVL Tür-
kiye Genel Müdürü Umut Genç:“Türk mü-
hendislerinin baflaramayaca€› yok, yerli mo-
tor da tasarlayabiliriz” dedi. AVL Türkiye’nin
Genel Müdürü Umut Genç, yerli araç ve
yerli motor hakk›nda gündemdeki geliflme-
leri de€erlendirirken, “fiu anda tamamen
Türkiye’de tasarlanan ve üretilen çok az
say›da motor var. Bunu artt›rmak için global
pazar› ve oyuncular› iyi analiz etmek, mo-
torlarda kullan›lan parça ve alt sistemlerin
Türkiye’deki yan sanayi ile uyumlulu€una
dikkat etmek gerekiyor. Bunu yaparken de
katma de€eri yüksek olan alt sistemlere
yönelmek laz›m” dedi.

Otomotiv ve savunma sanayinde yap›lan
her türlü Ar-Ge, Ür-Ge ve mühendislik
projelerine mühendislik deste€i veren AVL;

2008 y›l›ndan bu yana Türkiye’de de faaliyet
gösteriyor. 45 kiflilik, tamam› Türk bir mü-
hendis grubu bulunan firma; mühendislik
hizmeti, test sistemleri ve mühendislik ya-
z›l›m paketlerini bir arada sunarak Türkiye
pazar›nda farkl›lafl›yor. 

AVL Türkiye istenirse anahtar teslim mü-
hendislik tasar›m ve ürün gelifltirme projeleri
sunabiliyor. Tercih edilirse süregelen pro-
jelere de uzmanl›k ve mühendislik deste€i
veriliyor. En önemli projeleri aras›nda Euro
6 Dizel Motor Gelifltirilmesi, elektrikli araç
beyin yaz›l›m›, hibrit araçlarda alternatif
mimari tasar›mlar›, batarya yönetim sis-

temleri, araba kullananlar›n performans›n›
ölçen ve yak›t tasarrufu sa€layan Eco-drive
gibi çal›flmalar bulunuyor. 

Ekipteki tüm mühendislerin Türkiye ve
yurtd›fl›ndaki en iyi üniversitelerden mezun,
yine yurtd›fl› veya Türkiye’den MSc dereceli
oldu€unu ve özel olarak seçildi€ini belirten
AVL Türkiye Genel Müdürü Umut Genç
“Birçok uluslararas› projeye imza atm›fl son
derece dinamik bir grubuz. Son senelerde
global projelerde Türk ekipten birilerinin
yer almas› özellikle isteniyor. Uluslararas›
çal›flmalardan görüyoruz ki Türk mühend-
islerin yapamayaca€› proje yok” dedi.

Otomotiv mühendislik şirketi AVL’nin Türkiye Ofisi,
otomotiv ve motor sanayindeki uluslararas› firmalara

ileri teknolojiler konusunda destek sağl›yor

EN ZOR MÜŞTERİ OTOBÜS MÜŞTERİSİ
TRABZON MERKEZLi SARAÇLAR OTOMOTiV YÖNETiM KURULU BAŞKANI SiNAN SARAÇ:

Oya KAYA

1983 y›l›ndan itibaren bafllad›klar›
Isuzu bayili€ini, halen 550 m2
showroom olmak üzere, servis ve
yedek parça dahil 1200 m2’lik

alanda müflteri memnuniyeti odakl› ça-
l›flan Saraçlar Otomotiv Trabzon, Giresun,
Rize, Artvin, Gümüflhane, Bayburt’ta
toplam 28 personeliyle Karadeniz bölge-
sine hizmet veriyor.

Otobüs’te kamuya çok fazla girmek is-
temediklerini söyleyen Saraçlar Otomotiv
Yönetim Kurulu baflkan› Sinan Saraç,
kamu sat›fllar›n›n çok karl› olmad›€› gö-
rüflünde. Saraç “ Kamuya yönelik sat›fllar
bizde pek olmaz ama geçen sene beledi-
yelere 5-6 tane araç satt›k. Kamu sat›fllar›
s›k›nt›l›. 6 aydan erken paran›z› alam›-
yorsunuz, karl›l›klar› az, teminat mek-
tubunu 2 y›l mecbur tutma gibi bir tak›m
zorluklar› var. Ondan dolay› kamuya
fazla araç satmak istemiyorum” diyerek

Bölge’de en iyi satt›klar› arac›n D-Max
oldu€unu ifade etti.

“EN ZOR MÜŞTERİ 
OTOBÜS MÜŞTERİSİ”

Yük tafl›mac›l›€›na yönelik araçlar› sat-
may› tercih ettiklerini söyleyen Saraç, oto-
büs sat›fllar›na fazla girmediklerini söyle-
yerek, otobüs alan müflterinin en zor müfl-
teri grubunda yer ald›€›n› sözlerine ekledi.
Saraç, otobüs müflterisinin arac›n› büyük
bir titizlikle ald›ktan sonra bak›m›nda
ayn› titizli€i göstermedi€ini söyleyerek
sözlerini flu flekilde sürdürdü: “Ticari araç-
lardaki ferdi müflterimiz zor müflteriler.
Bizim en iyi müflterimiz D-Max müflteri-
sidir. En zor müflterimizde otobüs müflte-
risidir. Otobüsçülerde kesinlikle kar et-
meniz mümkün de€ildir. San›yorum ki,
otobüsçü paray› küçük miktarda toplad›€›
için vermesi de zor geliyor ve bu insanlar
150-200 bin lira verip bir arac› ald›klar›

halde, bak›m›nda ayn› titizli€i göstermi-
yorlar. Otobüsçü otobüsünü al›rken istiyor
ki 10 sene garantiyle her fleyini de€ifltire-
yim. Maalesef öyle bir fley yok.”

SARAÇLAR OTOMOTİV 
30 YILDIR ISUZU BAYİSİ 

30 y›ld›r Isuzu bayili€i yapt›€›n› belirten
ve dünden bugüne otomotiv piyasas›nda
köklü de€ifliklikler oldu€unu ifade eden
Saraç “Eskiden araç sat›fl› daha farkl›yd›.
Konseyler oluflturuluyordu, bayiler aras›nda
anlaflmalar yap›l›yordu, tek fiyat üzerinden
gidiliyordu. fiimdi rekabet kurulu hepsini
kald›rd›. O yüzden karl›l›klar düfltü. Ac›-
mas›z bir rekabet var ve o rekabetin içinde
siz karl›l›€›n›z ne kadar yüksek isterseniz

de tutam›yorsunuz.  Çünkü herkes kendi
fiyat›n› verdi€i hizmete göre belirliyor.
E€er çok iyi bir flekilde sat›fl sonras› hizmet
veriyorsan›z ve müflteri memnuniyetiniz
çok yüksekse müflteri o zamana küçük
miktarlar› aram›yor ve sizden araç al›yor.
Ama onarda yoksa kars›z araç satmaya
mahkûmsunuz” dedi.

“ACIMASIZ BİR 
REKABET SÖZ KONUSU”

Ac›mas›z bir rekabetin içinde olduklar›
özelikle vurgulayan Saraç “ De€iflen bir
Türkiye var bu de€iflen Türkiye’de istesek
de istemesek de bu de€iflikli€e ayak uy-
durmam›z gerekiyor. Yani 2009’da 45 lira-
dan satt›€›m›z arac› flu anda 90 liraya sat›-

yoruz. Avrupa standartlar›ndaki bu üre-
timlerin maliyeti yüksek. Euro 5 maliyeti
fazla. Netice itibariyle araçlar pahal›.  Tür-
kiye’de eskiyen bir filo var. Bu yavafl yavafl,
harekete geçiyor. San›yorum ki hükümetin
s›k› para politikas› yüzünden piyasalarda
biraz darl›k var. Para kazanma aç›s›ndan
bana göre eskiyle yeninin çok büyük bir
fark› yok. 5-10 sene önce çok para kazan›-
yorduk diye bir fley de yok. fiu anda fiyatlar›n
yukar› ç›kmas›yla beraber karl›l›klar azald›.
O da rekabete dayal› bir fley. Re-
kabet ac›mas›z. Bütün rakiple-
rinizin fiyat›n› al›p, netice iti-
bariyle onlara yak›n bir fiyat
uygulamas› yap›yorsunuz” ifa-
delerini kulland›.

AVL olarak tüm dünyada olduğu
gibi Türkiye’de de ana sanayiyi ta-
sarım konusunda desteklediklerini

belirten Genç “Özellikle Türkiye
gibi hızlı büyüyen ülkelerde güçlü

ortaklıklarımız var. Gelişen otomo-
tiv firmalarına uzmanlık ve mühen-

dislik desteği sağlıyoruz. Şu anda
Türkiye ofisimizde bir motor beyni-

ni yüzde 100 yerli kaynaklarla ta-
sarlayabilecek konumdayız. Ülke-

mizde üretilen motorların bu tip
katma değeri yüksek elektronik alt
sistemlerinin yerel kaynaklarla ta-
sarlanması ve üretilmesi, yerlileş-
tirme hedeflerini olumlu etkileye-

cektir” dedi. 

SANAYiYi TASARIMLA 
DESTEKLiYORUZ

Temsa Global’in Antalya böl-
gesindeki ilk yetkili servisi Gün-
las Otomotiv, 15 y›ld›r sadece
Antalya’ya de€il, genifl müflteri
portföyü sayesinde Türkiye’nin
dört bir taraf›ndan baflvurular›n
yap›ld›€› bir servis. Günlas Oto-
motiv Servis Müdürü Bayram
Keser, servisin kuruldu€u ilk y›l
olan 1997 y›l›ndan beri ayn›
grupta hizmet vermenin mut-
lulu€unu yafl›yor. 

TEMSA’NIN ANTALYA’DAKİ
İLK YETKİLİ SERVİSİ 

1997 y›l›nda Mitsubishi Mo-
tors ve Temsa Grubu’nun sat›fl
ve sat›fl sonras› hizmet veren
birimleri olarak kurulduklar›n›
ve Antalya’n›n da ilk yetkili ser-
visi olduklar›n› vurgulayan Bay-
ram Keser, 2000 y›l›ndan sonra
ise sadece Temsa grubunun
ürünlerine yönelik sat›fl sonras›
hizmet veren servisleri haline
geldiklerini söylüyor.   

“Temsa grubunun sat›fl sonras›
hizmetlerinde bölgede çok etkin
bir konumday›z” aç›klamas›n›
yapan Bayram Keser, baflar›lar›-
n›n s›rr›n› ise flu flekilde ifade
ediyor: ”Müflteriyi ma€dur et-
miyoruz. Turizm tafl›mac›l›€›nda
kesintisiz hizmet çok önemli.
Biz de bu anlay›flla servisimize
gelen müflterinin arac›na kendi
arac›m›zm›fl anlay›fl›yla bak›yo-
ruz. Müflteri bize güven duyuyor.
Garanti sonras›nda müflterinin
bizim servisi tercih etme oran›
yüzde 98’lerde. En çok servis
girifli olan servis s›ralamas›nda
ise Türkiye ikincisiyiz. “

ARAÇ SAHİPLERİ 
ARTIK DAHA BİLİNÇLİ 

Turizm tafl›mac›l›€› alan›nda

floförlerin ve araç sahiplerinin
art›k daha fazla bilinçli flekilde
hareket etti€ine dikkat çeken
Bayram Keser, “Eflimden çok,
çocuklar›mdan çok müflterile-
rimle ilgileniyorum. Müflterile-
rimiz servisimizden duyduklar›
memnuniyeti Temsa’ya da bil-
diriyor. Yap›lan toplant›larda
müflterilerimizin servisimizle
ilgili mesajlar› okunuyor. Bu
bizlere gurur veriyor” dedi. 

TURİZM TAŞIMACISI 10
NUMARA YAĞ KULLANMAZ

Bayram Keser, 10 numara ya€
sorunu kaynakl› ar›zalarla kar-
fl›laflmalar›n›n nedenini de yine
kaptanlar›n ve araç sahiplerinin
bilinçli olmas›na ba€l›yor: Böl-

gemizde özellikle turizm tafl›-
mac›lar› 10 numara ya€ kullan-
may› tercih etmiyor, çünkü bu-
nun arac›n motorunda en önem-
lisi de seyahat esnas›nda do€u-
raca€› güvenlik sorunlar›n›n çok
iyi fark›nda. Bugüne kadar biz
servisimizde 10 numara ya€ kul-
lan›m›ndan dolay› ar›za yapm›fl
bir araç geldi€ini görmedik.” 

BAŞARIYI EKİP 
HALİNDE SAĞLIYORUZ

Baflar›lar›n› ekip halinde sa€-
lad›klar›n› da belirten Bayram
Keser, 15 y›ld›r Solmaz ve Os-
man Ustan›n deneyimleriyle,
yetifltirdikleri genç personelle
her türlü zorlu€u aflt›klar›n› ifa-
de ediyor.

GÜNLAS OTOMOTİV BAŞARILI 
HİZMET YAPISIYLA ÖRNEK

Servis girişlerinde Türkiye genelinde ikinci s›rada yer alan
Günlas Otomotiv, bu başar›n›n en büyük nedeninin müşteri-
ler ile kurduklar› iyi diyaloga ve doğru iş anlay›ş›na bağl›yor

Trabzon Merkezli Saraçlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan› Sinan Saraç 
babadan devrald›ğ› firmay› 30 y›ld›r Isuzu bayisi olarak sürdürmeye devam ediyor
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Z
F Friedrichshafen AG; ZF-EcoLife
flanz›man ile toplu tafl›mac›l›kta
yak›t tasarrufu sa€larken ayn› za-
manda arac›n çal›flma sesini de

ciddi anlamda azalt›yor. ZF-EcoLife flanz›man
kademelendirilmifl 6 vitesi ve TopoDyn
Life vites de€iflim program› sayesinde motor
devir say›s›n› düflük tutarken duraklarda
ve yol güzergahlar›nda oluflabilecek motor
sesini de minimize ediyor.

“ZF ECOLİFE İLE İSTANBUL ULAŞIMINA
CİDDİ ANLAMDA KALİTE GELDİ”

2011 y›l› sat›fllar›na göre ZF’nin flehiriçi oto-
büs flanz›man› pazar›nda yüzde 52’lik bir paya
sahip oldu€unu ifade eden Sat›fl ve Uygulama
Müdürü Dr. Michael Störk, ZF EcoLife ile
Türkiye’nin toplu tafl›mas›na ciddi anlamda
kalitenin geldi€ini de vurgulad›. Störk, “ZF
EcoLife ile giderler düflerken karbon sal›n›m›
da ciddi anlamda azal›yor. EcoLife’›n ad›ndan
anlafl›labilece€i gibi ekolojik ve ekonomik bir
kullan›m sunuyor.”

Sadece otobüs için gelifltirilen bir flanz›man
oldu€unu belirten Störk, daha önce opsiyonel
olarak sunduklar› bütün uygulamalar› EcoLife
ile standart hale geldi€ini ifade etti. Störk,

“‹stanbul toplu tafl›mas›n›n en önemli kolu
olan metrobüs hatt›nda kullan›lan araçlar›n
a€›r yük ve çabuk h›zlanmas›n› sa€layan
sistem EcoLife flanz›man sistemidir. Geleneksel
otobüs flans›man›na göre kullan›m ömrü yüzde
40 daha fazla. Türkiye’de ki otobüs üreticileri
Mercedes-Benz, Temsa, MAN, Karsan, BMC,
Güleryüz, TezAuto gibi markalara üretii€imiz
ürünler ile destek sa€l›yoruz. Son kullan›lan
kullan›c›lar anlam›nda olan ‹stanbul, ‹zmir,
Ankara, Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Kayseri
gibi bir çok belediyenin filosunda bizim üre-
lerimizin kullan›ld›€› otobüsler var” dedi.

Toplu ulafl›m›n bireysel ulafl›ma alternatif
olabilmesi için bir dizi çal›flma yapan ZF,
EcoLife otomatik flanz›man ile egzoz ve
gürültü emisyonunu ciddi anlamda afla€›ya
çekti€ini aç›klad›. Ayn› zamanda EcoLife’›n
sa€lad›€› bu emisyon de€erleri ile yak›tta
da ciddi anlamda tasarruf sa€lanm›fl olacak.

ZF-EcoLife 6 vitesli otobüs flanz›man›n›n
viteslerinin kademelendirilmesiyle her kul-
lan›mda düflük devir aral›€›nda çal›flarak
daha sessiz bir kullan›m sa€lad›€› ayn› za-
manda daha konforlu sürüfl ve yolculuk
edilebilece€i belirtildi. 2010 y›l›nda Posen
Teknik Üniversitesi’nin yapt›€› araflt›rmaya
göre ZF-EcoLife’›n gürültü seviyesini 5
Db(A) daha afla€› çekti€i tespit edildi. Bu
araflt›rmay› 2011 y›l›nda araç tiplerine göre
6,4 Db(A)’l›k bir azalmay› belgeleyen Dekra
Ekspertiz raporunda da do€rular nitelikte
oldu€u ifade edildi.

6 vitesli ZF-EcoLife otomatik flanz›man has-
sas vites kademelendirilmesine göre tasarland›€›
ve selefi olan Ecomat flanz›mana göre yüzde
10 yak›t tasarrufu sa€lad›€› belirtildi. EcoLife’›n
hibrit versiyonu ise di€er tüm versiyonlara
göre yüzde 25 oran›nda bir tasarruf sa€lad›€›
ifade edildi.

B irçok midibüs üreticisinin
güvenini kazanan ZF’nin
ba€›ms›z ön süspansiyo-
nu Türkiye’de Temsa ve

Güleryüz taraf›ndan tercih edilir-
ken Polonya’da ise Solaris ve Au-
tosan taraf›ndan tüm Avrupa’da
kullan›l›yor.

RL 55 EC İLE BEKLENTİLERE
CEVAP VERDİK

ZF’nin ba€›ms›z ön süspansiyonu
olan RL 55 EC; hem klasik yüksek
tabanl› araçlarda hem de ön
taraf› alçak tabanl› olan
araçlarda kullan›labile-
ce€i aç›kland›. Ayr›ca
RL 55 EC aks klasik
akslara göre daha ha-
fif oldu€undan kul-
lan›c›s›na yak›t ta-
sarrufu da sa€l›yor. 

ZF’nin Passau Tesisleri’nde Ti-
cari Araç Aks Sistemleri Bölüm
Yönetici olarak görev yapan An-

dreas Moser, yeni RL 55 EC aks
için flöyle konufltu: “Midibüslerde;
teknoloji, kullan›m, güvenlik ve
konfor konular›nda RL 55 EC aks
artan beklentileri karfl›lamak için
yeni bir aks sistemi gerekiyordu
ve RL 55 EC ile biz bu beklentiyi
karfl›lad›k.”

Binek otomobil sektöründe kul-
lan›lan ba€›ms›z ön süspansiyonun
art›k toplu tafl›mada da kullan›l-
d›€›n› ifade eden ZF Türk Sat›fl
Müdürü Atilla Hassas, Türkiye’de-
ki midibüs üreticilerinden Temsa
ve Güleryüz’ün dünyada bu siste-
mi kullanan ilk üreticileri oldu-
€unu da vurgulad›.

ZF’nin midibüsler için üretti€i
bu ba€›ms›z ön süspansiyon tüm
modellerinde oldu€u gibi çift sa-
l›ncakl› yap› tarz›nda üretildi€i
için zorlaman›n olmad›€› ve yükün
tamam›n›n flasiye iletildi€i ifade
edildi. Ba€›ms›z bir süspansiyon
olmas› sebebi ile yük da€›l›m›na
en iyi flekilde tepki vermesin-
den dolay› direksiyon hassa-
siyetinin en iyi seviyede ol-
du€u da ifade edildi.

ZF’NİN MİDİBÜS 
SÜSPANSİYONU 

PAZARIN GÖZDESİ 
OLMA YOLUNDA

ZF’nin midibüsler için ürettiği bağ›ms›z 
ön süspansiyonu RL 55 EC, midibüs 

segmentinde ciddi başar›lara imza at›yor

Otobüsler için üretilen 6 vitesli ZF-EcoLife
otomatik şanzıman kalkışlarda ve yol boyunca

oluşan motor sesini minimize ediyor.

ZF Friedrichshafen AG, EcoLife
şanzıman ile toplu taşımada

sadece yakıt tasarrufu sağlamayıp
aynı zamanda araç sesini de

azaltıyor. Altı vitesi ve TopoDyn Life
vites değişim programı sayesinde motor

devirini düşük tutarak daha sesiz bir
çalışma sağlıyor. Ayrıca geleneksel
otomatik şanzımanlara göre kalkış

sırasında  motor devrinin 700 devire
kadar  azaltılabildiği  ve otobüsün

sessiz ilerlemesinden dolayı
konforlu bir yolculuk

sunuyor.

ZF-ECOLİFE İLE SESSİZ

TOPLU TAŞIMA DÖNEMİZF-ECOLIFE ŞANZIMAN İLE 
TOPLU ULAŞIMDA GÜRÜLTÜ 
EMİSYONUNU AZALIYOR

ZF alçak tabanlı otobüsleri için 
AVE 130 elektrikli aksı üretti

Z
F, Almanya Fabrikas›’nda alçak
tabanl› otobüsler için diflli geo-
metrisi iyilefltirilmifl daha ses-
siz çal›flma sa€layan AVE 130

elektrikli aks› tan›tt›. 2010 y›l›ndan beri
Avrupa’n›n birçok büyük flehrinde EvoBus
ve VDL adl› otobüs üreticilerinin oto-
büslerinde test edilen ZF AVE 130, 200
otobüste toplamda 1,5 milyon kilometre
kullan›ma ulaflt›€› ifade edildi. Test afla-
mas›nda, dizel motorlu tahrik sistemle-
rine göre AVE 130; enerji verimlili€i ve
yüksek çevre dostu özellikleriyle ön
plana ç›kt›€› belirtildi. Ayr›ca ZF AVE
130’un 2012 y›l› sonuna kadar birçok
projeye uygulanaca€› da vurguland›.

“200 ARAÇTA TEST ETTİK”
Amerika, Almanya ve Çin’de üretim

yapt›klar›n› ZF Friedrichshafen AG’den
Frank Burkhart, tam alçak tabanl› bir
sistem oldu€unu ifade ederek hali haz›rda
AVE 130 için 50 proje oldu€unu ifade etti.
Burkhart, “AVE 130’ü fluanda 200 araç
üzerinde deniyoruz ve çok iyi sonuç ald›k.
Ayr›ca bu aks hibritli, akülü ve troleybüs
tipi araçlarda kullan›labiliyor. Ayr›ca çok
sessiz bir aks. 240 kilowatt’l›k bir enerji
üretiyor ve yak›tta yüzde 30 geri kazan›m
sa€l›yor. AVE 130 mühendisleri en zor ta-
lepleri karfl›lamak için bu yeni aks› gelifl-
tirdi. Gelecekte bu aks körüklü otobüsler
için de gelifltirilip kullan›labilir”

Yeni gelifltirilen AV 130 elektrikli aks›n
sadece enerji verimlili€i ile de€il bu aks›n
önceki versiyonu ile uyumlulu€u ile de öne
ç›kt›€›n› belirtti. Burkhart, ”AV 130 montaj
avantajlar› ile de öne ç›k›yor. Montaj avantaj›
ile oturma ve ayakta durma alanlar› genifl-
lerken konforlu bi flekilde seyahat etme
imkan› da sunuyor” fleklinde konufltu.

13 tonluk azami aks yükü ve 2x120 kilo-
watt’l›k bir motor gücü ile alçak tabanl›
AVE 130 aks, tüm flehiriçi otobüsler için
de kullan›labiliyor. AVE 130’un en önemli
özelliklerinden birinin de elektrikli direkt
tahrik sistemi ile birlikte hibrit iflletmesi
normal dizel tahrik sistemlerine göre yüzde
30’a varan yak›t tasarrufu sa€lad›€› ayn› za-
manda bu aks ile birlikte toplu tafl›mac›l›kta
yolcu oturma ve ayakta durma yerlerinin
de geniflleyece€i belirtildi.

ZF, AVE 130 ile otobüs tekerleklerinin
münferit flekilde elektrikle tahrikine dayanan
bu sistem ile flehiriçi otobüslerin ekonomik
bir flekilde iflletilmesini mümkün k›l›yor.

YAKITTA YÜZDE 30 GERi KAZANIM SAğLIYOR

ZF, elektrikle tahrik edilen AVE 130 alçak tabanl› ak-
s›n güncel versiyonunu Almanya Fabrikas›’nda dü-

zenlediği bas›n toplant›s›yla sektöre tan›tt›
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