
D ünyanın en çok yolcu ta-
şıyan firması İDO ve Metro
Turizm, İstanbul – İzmir
arasında halen karayolu ile

9 saat süren yolculuğu 6.5 saate in-
direcek anlaşmaya imza atıyor. An-
laşma ile entegre biletler hem Met-
ro’dan hem de İDO’dan alınabilecek.
Biletini alan yolcu Yenikapı iskele-
sinden İDO Feribotu ile Bandırma’ya
gidecek, Bandırma’da beklemekte
olan Metro otobüsüne binerek yol-
culuğuna hiç ara vermeden devam
edecek. Böylece 9 saat süren yolculuk
6.5 saatte tamamlanacak. 

İDO DIŞ HAT BİLETLERİ 
METRO’DAN

Ayrıca anlaşma çerçevesinde
İDO’nun dış hat biletleri, Metro Travel
Acentelerinde de satılacak. Bu uygu-
lama ile yolcular bilet almak niçin fe-
ribot iskelesine gitmek zorunda kal-
mayacak. Deniz yolculuklarında kon-
forlu, hızlı, güvenli ve avantajlı seya-
hatin adresi İDO ile kara yolculukla-
rında Türkiye’nin en büyüğü Metro
arasında imzalanan anlaşmayla, İDO
dış hat biletleri artık İDO gişeleri, çağrı
merkezi ve www.ido.com.tr internet
sitesinin yanı sıra Metro Travel acen-
telerinden de satın alınabilecek.

SEFER İPTALİNDE METRO 
DEVREYE GİRECEK

Anlaşma ile olumsuz hava koşul-
larından kaynaklanan İDO’nun sefer
iptallerine de çözüm getirildi. İDO’nun
herhangi bir sefer iptalinde Metro Tu-
rizm devreye girecek. Bu durumlarda
yolcular belirlenen feribot saatinde
Metro Travel otobüsleriyle Bandır-
ma’dan İstanbul’a, ya da İstanbul’dan
Bandırma’ya karayoluyla taşınacak.
Böylece sefer iptallerinde vatandaşlar
yolculuğunu ertelemek zorunda kal-
mayacak.

İKİ YAKAYA DA 
HİZMET GİDECEK

Entegre taşımacılık hizmetinin su-
nulacağı İDO’nun tarifeli feribot ve
deniz otobüsü seferlerine ilişkin hatlar

ise şunlar: Kadıköy-Yenikapı-Bursa
deniz otobüsü hattı, Bostancı-Yeni-
kapı-Bandırma deniz otobüsü hattı,
Yenikapı-Bursa feribot hattı, Yenika-
pı-Bandırma feribot hattı, Yenikapı-
Yalova feribot hattı ve Pendik-Yalova
feribot hattı. 

KAZANAN YOLCU OLACAK 

İDO Ticari İşler Genel Müdür Yar-
dımcısı Ayşe Naz Erer, yapılan anlaş-
manın denizyoluyla karayolunu bir-
leştiren önemli bir işbirliği olduğunu
belirterek şunları söyledi: “İDO olarak
yolcularımıza yeni seçenekler ve avan-
tajlar sunmaya devam ediyoruz. Özel-
likle sonbahar-kış tarifemizi açıkla-
mamızla birlikte yoğun bir sezon ya-
şıyoruz ve bu dönemde yolcularımıza
rahat edebilecekleri yeni seçenekler
sunabilmek bizim için daha da önemli.
Bu anlaşmayla birlikte, yolcularımız
artık daha çok noktada İDO biletlerine
ulaşabilecek. Seyahat dünyasında
farklı kulvarlarda, denizde ve karada
ayrı ayrı yer alsak da, neticede aynı
sektörün oyuncuları olarak yan yana
gelip entegre çözümler üretilebilmesi
çok güzel. Bu tür işbirliklerinin en çok
yolculara yarayacağını düşünüyoruz.
“  Metro olarak yepyeni bir yapılanma
içerisinde büyük yatırımlara imza at-

tıklarını belirten Metro Turizm Yönetim
Kurulu Başkanı Şenol Ayyıldız ise şun-
ları söyledi: “Metro Turizm, geçen yıl
tur operatörü şeklinde konumlandır-
dığı Metro Travel noktalarında müş-
terilerine A’dan Z’ye ‘travelshop’  hiz-
meti veren ciddi bir yatırıma imza
atmış ve artık sadece bir otobüs mar-
kası olmaktan öteye gittiğinin sinyal-
lerini vermişti. Bugün de bu projelerden
birini hayata geçirmiş bulunuyoruz.
Müşterilerimizin beklentilerini karşı-
larken beklemedikleri hizmetleri de
kendilerine sunarak onlara her zaman
kaliteyi veriyoruz.”

KARA VE DENİZ ULAŞIMININ
İKİ BÜYÜK OYUNCUSU 

İDO, 53 gemisi ve 35 terminali ile
sadece ülkemizin değil dünyanın da
önde gelen feribot işletmelerinden
biri olarak, yılda yaklaşık olarak 50
milyon yolcu ve 10 milyon araç taşıyor
ve özellikle Marmara bölgesindeki
ulaşıma büyük katkı sağlıyor. 

Araç filosu ve taşınan yolcu sayısı
açısından Türkiye’nin en büyük se-
yahat şirketi konumunda olan Metro
Turizm ise günlük ortalama 1.300 oto-
büs seferi düzenliyor ve 2013 yılında
21 milyon 500 bin yolcu taşıyarak 920
milyon TL ciroya ulaştı.

STUTTGART / MUNİCH 

B osch ve Siemens, dün iki kuruluşun
ortak girişimi Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH’deki (BSH) yüzde
ellilik Siemens hissesinin Robert

Bosch GmbH tarafından satın alınması ko-
nusunda anlaştı. İşlem, hem Bosch Yönetim
Kurulu ve Denetim Kurulu hem de Siemens
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından
onaylandı. Satın alma fiyatı toplam 3 milyar
Euro olacak. 

Buna ilaveten, Siemens ve Bosch’a  işlem
tamamlanmadan önce BSH’den 250’şer mil-
yon Euro tutarında kar payı dağıtılacak. Halen
düzenleyici kuruluş onayı gerektiren işlemin,
2015 takvim yılının ilk yarısında tamamlan-
ması bekleniyor. BSH, bunun ardından ta-
mamen Bosch Grubu’na ait bir iştirak haline
gelecek. Anlaşma koşulları uyarınca, uzun
vadede BSH’nin Siemens markası altında ev
aletleri üretmesi ve pazarlamasına da izin
verilecek.

Robert Bosch GmbH’nin Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Volkmar Denner, anlaşmayla ilgili
olarak “BSH uzun yıllardır başarılı ve karlı bir
şirket oldu. Stratejik ve teknolojik olarak,
Bosch Grubu için tam biçilmiş kaftan” diyor.
Tıpkı Bosch Grubu gibi, BSH da yine uzun
vadeli, inovasyon merkezli bir strateji izleyen
uluslararası olarak konumlandırılmış ve ku-
rumsal vatandaşlığa adanmış bir şirket.

“BSH’daki hissemizin satışı, yoğun şekilde
kendi ana faaliyet alanlarımıza odaklanmaya
devam etme hamlemizin bir parçasını oluş-
turuyor. Bosch ve Siemens olarak on yıllardır
yürüttüğümüz güçlü ortaklık kapsamında,
BSH’ı ev aletleri alanında başarılı bir lider ku-
ruluş haline getirdik. BSH’ın tamamının Bosch
tarafından satın alınması; sürekliliği, yeni
bakış açıları ile bir araya getirerek BSH müş-
terileri, iş ortakları ve çalışanlarına son derece
sağlam ve sürdürülebilir bir yapı sunacaktır.”
diyen Siemens CFO’su Ralf P. Thomas, “Bosch
ile müzakerelerimiz her zaman yapıcı ve kar-
şılıklı güvene dayalı oldu” diye de ekledi. 

İDO ve Metro güçlerini birleştirdi
İstanbul – İzmir 6.5 saate iniyor
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2014-2015 İstanbul servis ücretleri
belirlendi. Zorunlu servis ücretleri her
yıl UKOME (Ulaşım Koordinasyon
Merkezi – İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi) tarafından belirlenmektedir.
UKOME’nin belirlediği ücretler öğren-
ci taşımacılığı  yapan tüm servisler
(özel okullar, devlet okulları, vakıf
okulları) için geçerlidir.

2014-2015 eğitim ve öğretim yılında
geçerli olan tavan  (en yüksek) okul
servis ücretleri yandaki tablodaki  gi-
bidir. Buna göre en kısa mesafe 151
TL, en uzun mesafe ise 370 TL oldu.
25 KM’den sonraki her KM için 3.2 TL
ödenir. Alınan UKOME kararına uy-
mayan ve yarıyıl tatilinde öğrencinin
okula gitmediği günler için ücret talep
eden ve ücret tarifesinin üzerinde fi-
yat uygulayan okul servis araçları için
ise ilgili cezai işlem yapılacak.

2014-2015 yılına ait servis ücretleri 4 Eylül 
itibariyle belirlendi. Bu tarifeye göre zorunlu

okul servis ücretlerine geçen yıla oranla 
%8 oranında bir zam yapılmış oldu.

2014-2015 YILI SERV‹S
ÜCRETLER‹ AÇIKLANDI

MOBiLiZ’iN YENi CEO’SU
ÖZLEM YEşiLDERE 
Procter & Gamble’da 17 yıl birçok kritik ye-
rel ve bölgesel yönetim görevi aldıktan son-

ra Philips’e katılan Özlem Yeşildere, yakla-
şık 3 yıl Philips Orta Doğu ve Türkiye Böl-

gesel Mali İşler Başkanı ve Türkiye Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı görevlerini yü-

rütmüştür. Özlem Yeşildere, Ağustos 2014
itibarıyla Mobiliz Bilgi ve İletişim Teknoloji-
leri A.Ş. bünyesinde CEO olarak atanmıştır. 

Siemens’in BSH ’deki 
hisselerinin 

tamamını satın alıyor
Yüzde 50’lik hissenin satın alma fiyatı
toplam 3 milyar Euro’yu bulurken,
buna ilaveten 250’şer milyon Euro tu-
tarında kar payı da dağıtılacak

U laşım sektörünün öncü firması
Kamil Koç ile Bursa Deniz Oto-
büsleri (BUDO), önemli bir işbir-
liğine imza attı. İki firmanın kara

ve deniz ulaşımını entegre eden işbirliği
ile İstanbul-Balıkesir-Manisa-İzmir gü-
zergâhında seyahat süresi 2 saat kısaldı.
Böylece Kamil Koç bu güzergâhta otobüsle
seyahat eden yolcularına, denizyoluyla en-
tegre ve daha kısa zamanda ulaşım seçe-
neği de sunmuş oldu. Kamil Koç’un BUDO
bağlantılı seferleri için ek yolcunun her
hangi bir ek ücret ödemesine gerek kal-
mayacak. Kamil Koç BUDO işbirliği ile deniz
ulaşımıyla entegre bir yolculuk seçeneği
sunan Kamil Koç’un BUDO bağlantılı se-
ferlerinde bir yıl içinde 100 bin yolcuya hiz-
met verilmesi hedefleniyor.

KABATAŞ-MUDANYA ARASI BUDO,
MUDANYA-İZMİR ARASI KAMİL KOÇ

Kamil Koç Otobüsleri A.Ş Genel Müdürü
Kemal Erdoğan, Kamil Koç ile BUDO iş-
birliğiyle yapılan ulaşım entegrasyonu
projesi ile İstanbul’dan Balıkesir - Manisa
- İzmir istikametine gitmek isteyen yol-
culara yeni bir alternatif sunduklarını söy-
ledi. Projeyle birlikte yolcular İstanbul Ka-
bataş’tan BUDO Deniz Otobüsüne binip
Mudanya’ya geçecek ve Mudanya’dan
Kamil Koç otobüsüne aktarma yaparak
seyahatlerine karadan devam edecek. 

BİLET FİYATI AYNI
Proje kapsamında; yolcular Kamil Koç’un

bilet satış noktası, çağrı merkezi, internet
gibi tüm satış kanallarından BUDO ak-
tarmalı bilet satın alabilecek. Bu seçenekle
İstanbul –Balıkesir- Manisa-İzmir güzer-
gâhında seyahat süresi yaklaşık 2 saat
kısalacak. Deniz otobüsü ile entegre se-
yahat seçeneğini kullanan yolcular, normal
bilet ücretinin dışında fazladan bir bedel
ödemeyecek. İlk etapta, her gün Mudanya
bağlantılı 3 gidiş, 3 geliş BUDO bağlantılı
sefer yapılacak. Kamil Koç aktarmalı ol-
mayan seferlerini ise sürdürecek. 

Kamil Koç ile 
İstanbul-İzmir yolu 

2 saat kısaldı
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“İYİ DERSLER ŞOFÖR AMCA” projesi 
yeni yüzüyle çalışmalarına başlıyor
2014 yılında, Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Ba-

kanlığı, Jandarma Genel Ko-
mutanlığı, TÜVTÜRK Araç

Muayene İstasyonları ve
Michelin arasında imzala-

nan iş birliği protokolüyle
hayata geçirilen “İyi Dersler

Şoför Amca” projesi, yeni
yüzüyle Trafikte Sorumlu-

luk Hareketi kapsamında
faaliyetlerine başladı.

Michelin’in taşımalı eğitim sisteminde
görevli servis şoförlerinin trafik güvenliği,
ilk yardım ve iletişim konularında eği-
tilmesini amaçladığı “İyi Dersler Şoför
Amca” projesi yeni paydaşlarıyla yoluna
devam ediyor. MICHELIN, Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Jan-
darma Genel Komutanlığı ve TÜVTÜRK
Araç Muayene İstasyonları’nın iş birliğiyle
“Trafikte Sorumluluk Hareketi” kapsa-
mında hayata geçirilen proje, Ankara’da
gerçekleştirilen Çalıştay ile çalışmalarına

başladı.  Çalıştaya; projenin ilk yıl saha
uygulamalarının yapılacağı Balıkesir,
Edirne, Gaziantep, Isparta, Karabük, Kars,
Malatya, Muğla, Nevşehir ve Trabzon
illeri taşımalı eğitim şube müdürleri,
TŞOF, eğitim sürecinde görev alan servis
firması ve şoförü ile akademisyenler de
katkı sundu. İki gün süren Çalıştay’da
eğiticileri eğitecek formatörler ve şoförleri
eğitecek eğiticiler için içerik ve araçların
geliştirilmesi konusunda bilgi, öneri ve
görüşler sunuldu. Çalıştay’da eğitimlerin

yöntemi, süresi, yaygınlaştırılması ça-
lışmalarının yanı sıra öğrenci ve velilere
yönelik farkındalık yaratmak için etkili
yöntemler görüşüldü. Ana hedef kitlesi
taşımalı eğitim sisteminde görev alan
okul servis şoförlerini eğitmek, bilgilen-
dirmek, bilinçlendirmek, farkındalıklarını
arttırmak, olan “İyi Dersler Şoför Amca”
projesi, aynı zamanda okul yönetimi, öğ-
retmenler, ilkokul öğrencileri ve velilere
yönelik eğitim ve iletişim faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi hedefleniyor. 

“Mercedes-Benz Türk Teknisyen
Olimpiyatlar› 2014” tamamland›

M ercedes-Benz Türk Yetkili
Servislerinde görevli “Türki-
ye’nin en iyi” teknisyenleri Ka-
raköy Liman Restoran’da ger-

çekleşen “Teknisyen Olimpiyatları Ödül Tö-
reni”nde bir araya geldiler. Olimpiyatlara
katılan 559 teknisyen arasından üstün ba-
şarı göstererek seçilen 36 teknisyen dü-
zenlenen ödül töreninde başarılarını kut-
ladılar. Mercedes-Benz Teknisyen Olimpi-
yatları ön eleme sınavları bayi ve yetkili
servislerde “Online” olarak yapıldı. Her bir
ürün grubundan en yüksek puanları alan
beşer takım, toplamda 60 teknisyen, finallere
katılmaya hak kazandı.

BAŞARI TESADÜF DEĞİL
Türkiye’de 2003 yılından beri düzenlenen

“Teknisyen Olimpiyatları” ile Mercedes-
Benz Türk, yetkili servislerinde görev alan
teknisyenlerini motive etmeyi, bilgi ve be-

ceri seviyelerini geliştirmeyi ve teknis-
yenlerin performanslarını yükseltmeyi
hedefliyor. Araç ve hizmetlerinde sunduğu
kalitede üstünlüğü, mühendislikte uzman-
lığı, ürün ve hizmetlerindeki geniş yelpazesi
ile otomotiv sektörünün öncüsü Merce-

des-Benz Türk “Teknisyen Olimpiyatları”
uygulamasıyla müşteri memnuniyetini her
seferinde biraz daha artırarak, müşterile-
rinin markaya olan bağlılığını güçlendirmeyi
amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda Mer-
cedes-Benz Türk, tüm ürün grupları ba-
zında yılda ortalama 1.200 gün, 9.600 saatlik
süre zarfında yaklaşık 500 farklı teknik
eğitim düzenleyerek teknisyenlerini güç-
lendiriyor. Bunların yanında, yılda yaklaşık
300 adet de teknik olmayan, kişisel gelişim
eğitimleri düzenleniyor. Mercedes-Benz
Türk Satış Sonrası Hizmetleri Eğitim Bö-
lümü tarafından başlatılan ve 2003 yılından
beri “Mercedes-Benz Teknisyen Olimpi-
yatları” adı altında gerçekleştirilen yarış-
mada dereceye giren başarılı teknisyenlerin
ödülleri Bayi Ağı Geliştirme ve Satış Sonrası
Hizmetleri  birimleri yöneticileri tarafından
takdim edildi. 

Mercedes-Benz
Türk servislerinde
görev alan teknis-

yenlerin bilgi ve be-
ceri seviyelerini ölç-
meyi ve gelişimleri-

ni teşvik etmeyi
amaçladığı “Teknis-

yen Olimpiyatları”
programını bu yıl da

sonuçlandırdı. 

TEMSA MOTORLU ARAÇLAR, 
YENi LOGOSUNU BELiRLEDi M‹TSUB‹SH‹
Temsa Motorlu Araçlar

distribütörlüğünü yaptığı
Mitsubishi araçlarla ile
ilgili marka konumlan-

dırmasını ve marka özünü yeni-
ledi. 2016 yılına kadar otomobil

ürün gamını yenileme hedefinde
olan Temsa Motorlu Araçlar, ilk
adımı marka konumlandırma-
sıyla esansını yenileyerek atıyor.
Temsa Motorlu Araçlar, marka
vaadinde “Sağlam, Dayanıklı ve

Geleceği Önemseyen”i benim-
serken, marka konumlandırma-
sını “Mitsubishi Motors, sürdü-
rülebilir sürüş keyfi için daya-
nıklı ve güvenilir araçlar üretir”
olarak belirledi. Yenilenme sü-

reci doğrultusunda da Temsa
Motorlu Araçlar Mitsubishi 
Markasının her anlamda 
öncü olduğunu yansıtan “Gele-
cekten Önde” logosunu kullan-
maya başladı.
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TEMSA 
5 ürünle IAA

Hannover
Ticari Araç
Fuarı’nda 

Bu yıl Hannover de 65’inci’si gerçek-
leştirilen Uluslararası Ticari Araç
Fuarı’na Temsa kentiçi, şehirlerarası
ve turizm taşımacılığı segmentine

yönelik 5 yeni ürünüyle katılıyor. Temsa fuar-
da LD12, HD12, LF12 ve MD9’u ziyaretçilerle bu-
luşturuyor.

IAA’YA 5 ÜRÜNLE KATILIYORUZ 

Fuara 5 yeni jenerasyon ürünle katılacakla-
rının bilgisini veren Temsa Genel Müdürü Din-
çer Çelik, “5 ürünümüz de yeni jenerasyon
Euro 6 motora sahip. MD9, LD12, HD12 ve LF12
versiyonumuz teknolojik ve konfor özellikleri
ile de pazarda fark yaratan ürünlerimiz”dedi. 

PAZAR LİDERİYİZ 

Yılın ilk 8 ayına yönelik değerlendirmeler-
de de bulunan Dinçer Çelik, Temsa’nın dara-
lan Türkiye pazarında ilk 8 aylık dönemde 4
binin üzerinde gerçekleşen otobüs pazarın-
da yüzde 31 pazar payı elde ederek lider ko-
numda olduğunu belirtti. Çelik, “Bu satışların
%29’u şehirlerarası, %31’i midibüs, %38’i ise
şehiriçi oldu”dedi. 

65.Uluslararası Ticari Araç
Fuarı’nda Temsa, yeni je-
nerasyon Euro 6 motorlu 
5 ürününü tanıtacak.  
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BURULAŞ merke-
zinde düzenlenen
törenle Temsa
Avenue araçların

teslimi gerçekleşti. Törene
BURULAŞ Genel Müdürü
Levent Fidansoy, Otobüs İş-
letme Müdürü Erdinç Kal-
kan, FSM Demirbaş Otomo-
tiv Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Demirbaş, Temsa
Satış Müdürü Baybars Dağ
ile Hasan Özcelik, Temsa
Bursa Yetkili Servisi Askar
Motorlu Araçlar Yönetim
Kurulu Başkanı Erol Kara-
deniz katıldı. 

ARTAN ULAŞIM 
İHTİYACINA YÖNELİK 
YATIRIMLAR YAPIYORUZ

Araçların teslimi öncesinde
açıklamalarda bulunan BU-
RULAŞ Genel Müdürü Levent
Fidansoy, Bursa halkının
ulaşım ihtiyaçları doğrultu-

sunda yeni otobüs yatırımları
gerçekleştirdiklerini belirtti.
Levent Fidansoy, “Toplu taşı-
macılıkta filomuzun kalitesi-
ni artırmak ve gençleştirmek
hedefi ile yatırımlarımızı sür-
dürüyoruz. Daha evvel 15
adet Temsa Avenue otobüs
alımından sonra, 12 adet
Temsa otobüsü bünyemize
kattığımız için mutluyuz.
Bursa halkının artan yolcu
ihtiyaçlarına yönelik yapılan
bu alımlarda, işletmemizin
menfaatleri doğrultusunda
en uygun teklifi veren Tem-
sa’nın üretimini gerçekleştir-
diği Avenue otobüslerini şeh-
rimize kazandırdık” dedi. 

Fidansoy, BURULAŞ'ın araç
seçimini ilk yatırım maliyetleri
ile beraber işletme maliyetleri,
yolcu ve sürücü konfor ve gü-
venliğini göz önünde bulundu-
ran bir değerlendirme sistemi
ile yaptıklarını belirtti.

AVENUE BURSA 
ULAŞIMINA 
KONFOR KATIYOR 

Törende konuşan FSM De-
mirbaş Otomotiv Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa De-
mirbaş, Avenue aracımız iş-
letme sürecinde sağladığı
ekonomiklik ile taşımacıla-
rın öncelikli tercihi haline
geldi. BURULAŞ filosuna da
daha önce 15 adet Avenue
teslimatı gerçekleştirmiştik.
12 adet Avenue ile bu sayı
27’ye ulaştı. Avenue araçla-
rımız kenitiçi ulaşım süre-
cinde sahip olduğu konfor ile
de yolcu memnuniyetini üst
düzeye taşıyor. Bursa ulaşı-
mına da Avenue araçlarımı-
zın bir ayrıcalık getirdiğine
inanıyoruz. BURULAŞ ile
önümüzdeki dönemde işbir-
liğimizin artarak süreceğine
inanıyoruz” dedi. 

BURULAfi 12 Temsa Avenue ald›  BURULAfi 12 Temsa Avenue ald›  

Bursa Bü-
yükşehir Be-

lediyesi işti-
raklerinden

BURULAŞ,
otobüs yatı-

rımlarını sür-
dürüyor.

Daha önce 15
Avenue araç
alan BURU-

LAŞ’ın filosu-
na 12 Avenue

daha katıldı. 

Büyükşehir tarafından sürücülü
otobüs kiralama ihalesi yapıldı

K ocaeli Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Başkanlığı Kültür Sanat Kon-
servatuar Şube Müdürlüğü ta-

rafından 12 ay süreyle kullanılmak üzere
4 adet Sürücülü Otobüs Kiralama ihalesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hiz-
metleri binasında gerçekleştirildi. İhaleye
6 firma teklif verirken, en düşük teklif
655 bin 200 TL ile Işık Turizm Otomotiv’den

geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek
Hizmetleri binasında gerçekleştirilen iha-
leye 6 firma teklif verdi. En yüksek teklif
832 bin 320 TL ile Güçbirliği Taşıma Ltd.
Şti. tarafından verilirken, en düşük teklif
655 bin 200 TL ile Işık Turizm Otomotiv’den
geldi. 1 Ocak 2015 tarihinde başlayacak
kiralama süresi 31 Aralık 2015 tarihinde
sona erecek. İhale sonucu komisyonun
değerlendirilmesinden sonra belli olacak.

FİRMA TEKLİF

Işık Turizm Otomotiv ......................................................................................655 bin 200 TL
Asgün Turizm .....................................................................................................697 bin 920 TL
Ammare Turizm ..................................................................................................719 bin 952 TL
Tuncay Seyahat .................................................................................................766 bin 800 TL
Beltur Turizm ......................................................................................................796 bin 800 TL
Güçbirliği Taşıma Ltd. Şti. ...............................................................................832 bin 320 TL

BURSA KENTiÇi ULAşIMDA TEMSA AVENUE SAYISI 27’YE ULAşTI 
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Türkiye’ nin birçok ilinde
faaliyetlerini sürdüren,
personel ve okul taşı-
macılığı alanlarında

öncü olan Gürsel Turizm’in ter-
cihi yine yeniden Mercedes-
Benz oldu. Mercedes-Benz
Türk Bayii Mengerler’den aldığı
5 adet Travego 15 SHD ve 38
adet 16 + 1 Mercedes-Benz
Sprinter ile yaklaşık 400 araç-
tan oluşan filosundaki Merce-
des-Benz marka araç sayısını
215 adede çıkardı.

Mercedes-Benz Türk Pazar-
lama Merkezi’nde düzenlenen
teslimat törenine Mercedes-
Benz Türk A.Ş. Otobüs Pazarla-
ma ve Satış Müdürü Burak Ta-
rım, Mercedes-Benz Türk Hafif
Ticari Araçlar Satış Kısım Mü-
dürü Serdar Yaprak,  Merce-
des-Benz Türk Otobüs Filo Sa-
tış Kısım Müdürü Burak Batum-
lu, Mercedes-Benz Türk Oto-
büs Satış Operasyonları Kısım
Müdürü Murat Kızıltan, ve Mer-
cedes-Benz Finansman Türk
Otobüs Satış Finansman Müdü-
rü Uğur Erdinç,  Mengerler İs-
tanbul Genel Müdürü Nusret
Güldalı ve Gürsel Turizm Yöne-
tim Kurulu Başkanı Levent Bi-
rant katıldılar.

Mercedes-Benz Türk Otobüs
Pazarlama ve Satış Müdürü Bu-
rak Tarım tören sırasında yaptı-
ğı konuşmada, “Türkiye’de in-
san taşımacılık sektörü her ge-
çen gün kalitelerini ve hizmet
çeşitliliklerini arttırmaktadır.
Mercedes-Benz Türk A.Ş. ola-
rak biz de üzerimize düşen gör-
evi yerine getiriyor ve sektöre
yeni, konforlu ve en önemlisi
güvenli araçlar sunarak katkıda
bulunuyoruz. Şirket olarak iş-
birliklerimizin uzun soluklu ol-
masını arzu ediyoruz ve müşte-
rilerimizin ihtiyaçlarına cevap
verebilmek amacıyla konforlu,
kaliteli, güvenli ve ekonomik
ürünlerimizin yanısıra finans-

man, ikinci el ve satış sonrası
hizmetlerimizle müşterilerimize
geniş bir hizmet yelpazesi su-
nuyoruz. Gürsel Turizm ile de
uzun yıllardır sürmekte olan ve-
rimli işbirliğimizin devam ede-
ceğine inanıyor, bu yeni yatırım
ve satışın her iki camiaya da
hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.  

Mercedes-Benz Türk Hafif Ti-
cari Araçlar Satış Müdürü Ser-
dar Yaprak; “Mercedes-Benz
Türk olarak taşımacılığın kalite-
sini arttırdığımızı düşünüyoruz.
Mercedes-Benz Hafif Ticari
Araçlar grubu olarak da okul ve
personel taşımacılığı sektörleri-
nin tüm paydaşlarıyla her za-
man çok yakın ilişkiler içerisin-
deydik. Bu yakın ilişkiler saye-
sinde ürünlerimizi geliştirirken
müşteri bildirimlerinden çok
faydalandık ve sektöre özel ge-
liştirdiğimiz ürünlerle taşımacı-
lığın kalitesini arttırdığımızı dü-
şünüyoruz. Sağlam temelleri
olan bu ilişkilerin gelecekte de
pekişerek devam edeceğini ön-
görüyoruz. Biz çok dinamik ve
gelişmekte olan bu sektörün ih-
tiyaçlarına çok hızlı cevap vere-
bilen bir şirketiz. Bizim üzerimi-
ze düşen, sektörün beklentileri-
ni en iyi şekilde karşılayabilmek
ve bu gelişimi desteklemektir.
Bu nedenle her zaman sektö-
rün her türlü ihtiyacına destek
olabilme arzusundayız. Gürsel
Turizm’e de bizi tercih etmeye

devam ettikleri için tekrar te-
şekkür ediyoruz’’ şeklinde ko-
nuştu.

Mengerler İstanbul Genel
Müdürü Nusret Güldalı: “Gürsel
Turizm ile işbirliği yapmaktan
mutluluk duyuyoruz. Kurumsal-
lığının gereğini yerine getiren,
filosunu daima genç tutmaya
özen gösteren bir firma olduk-
ları için kendilerinin çok başarılı
olduklarını düşünüyorum. Tüm
camiyaya hayırlı olsun.” dedi.

Gürsel Turizm Yönetim Kuru-
lu Başkanı Levent Birant ise tö-
ren sırasında yaptığı konuşma-
da “Her zaman yanımızda olan
ve bize güç sağlayan, Gürsel
Turizm’in bugünlere gelmesin-
de çok büyük katkısı olan Mer-
cedes-Benz Türk ailesine te-
şekkürlerimi sunmak istiyorum.
2014 yılı için planladığımız 20
milyon TL’lik yatırımın bir par-
çasını gerçekleştirmiş bulunu-
yoruz. Mercedes-Benz Türk 47
yıldır sektörde, biz ise 22 yıldır.
Birlikte daha nice işbirliklerimi-
zin olmasını diliyorum.” dedi.

MERCEDES-BENZ TRAVEGO

Şehirlerarası otobüs pazarı-
nın 46 yıldır aralıksız lideri olan
Mercedes-Benz Türk'un İstan-
bul’da bulunan Hoşdere Oto-
büs Fabrikası’nda ürettiği, tek-
noloji ve kalitede öncü Merce-
des-Benz otobüslerin amiral
gemisi olan Travego, kullanıcı-

sına en üst seviyede güvenlik,
konfor, ergonomi, güç ve per-
formans sunarak ekonomi ve
yüksek kazanç için gerekli tüm
şartları yerine getiriyor. Geniş
kapsamlı aktif ve pasif güvenlik
donanımına sahip olan Trave-
go, Mercedes-Benz otomobil-
lerinin donanımlarını anımsatan
sistemleriyle en üst düzeyde
güvenlik sunuyor. Müşterilerine
sunduğu üstün teknoloji, gü-
venlik, sağlamlık ve dayanıklılığı
uzun yıllar boyunca koruyan
Travego, yüksek 2.el değeriyle
de sahiplerinin kazancını arttırı-
yor. Travego’nun karoserisi,
Hoşdere Fabrikası’nda katafo-
rez daldırma boya tesisinde
gördüğü işlem sayesinde, ko-
rozyona karşı en iyi şekilde ko-
runarak uzun yıllar kalitesini
koruyor. Mercedes-Benz’in
yaygın servis ve yedek parça
ağıyla da Travego, Türkiye’nin
her yerinde kullanıcısının yanın-
da yer alıyor.

MERCEDES-BENZ SPRİNTER

Turizm, personel ve okul taşı-
tı olmak üzere geniş yelpazede
amaca hizmet veren ve bu sa-
yede 3 ayrı tipi bulunan Sprinter
Minibüsler, 9+1’den 22+1’e ka-
dar koltuk konfigürasyonları ile
toplamda 55 farklı versiyona
sahip. Kalite, güvenlik ve kon-
for standartlarını her zaman
müşteri beklentilerinin üzerine
çıkaran Sprinter Minibüsler, sa-
dece Türk kullanıcılar tarafın-
dan değil dünyanın birçok ülke-
sini kapsayan bir coğrafyada
da kabul görüyor. Kendi kate-
gorisinde en güvenli araç ola-
rak tanımlanan Sprinter’de
ADAPTIVE ESP (ESP - Elektro-
nik Dengeleme Programı), de-
ğişken yük ağırlığını dikkate
alarak aracın ağırlık noktasını
hesaplıyor ve güvenliği büyük
ölçüde arttırıyor.

Yepyeni Mercedes-Benz 
Travego ve Sprinter araçlar
Gürsel Turizm filosuna kat›ld›
Gürsel Turizm, 5 adet Mercedes-Benz Travego ve 38 adet Sprinter araç ile filo-
sunu güçlendirdi.  Gürsel Turizm bu teslimat ile birlikte, yaklaşık 400 araçtan

oluşan filosundaki Mercedes-Benz marka araç sayısını 215 adede çıkardı.

HANNOVER / ALMANYA 

Allison Şanzıman, 25
Eylül – 2 Ekim tarihleri
arasında Hannover’de
düzenlenecek olan

IAA Ticari Araç Fuarı’nda bugüne
kadarki en geniş şanzıman yel-
pazesini sergileyecek. Hafif hiz-
met ticari araçlara yönelik olan
1000/2000 Serisi™ modellerden,
orta ve ağır hizmet araçlarına
uygun 3000 Serisi™ ve 4000 Se-
risi™ ile arazi araçlarına yönelik
geliştirilen 6000 Serisi™’ne ka-
dar tüm ürün yelpazesini kapsı-
yor.  Allison’ın IAA’daki iki katlı
standında (N65, güneye bakan
dış alan) sunulacak diğer ürünler
arasında, paletli askeri araçlar
için özel geliştirilen çapraz tah-
rikli şanzımanlar, çekicilere yük-
sek verim sağlayan TC10TM, şe-
hir içi ve şehirlerarası otobüsler
için tasarlanan Torqmatic® Seri-
si şanzımanlar bulunuyor. Fuar-
da, H 40/50 EP™ ve H 3000™ pa-
ralel hibrid sistemleri de ön plan-
da olacak.  Allison, yüksek ve-
rimlilik ve çevresel faydalar ile
birlikte üstün rekabet avantajı
sunan ürünler geliştirmektedir.
Allison, teknolojiyi doğal gaz ve
gelişmiş hibrid sistemler ile bir-
leştiren optimize edilmiş kon-
vansiyonel tahrik üniteleri ile
araçların daha üstün bir verimli-
lik ve performansa ulaşmalarına
destek oluyor. 

FUELSENSE™ –OTOMATİK 
YAKIT TASARRUFU

Allison Şanzıman, filolara yö-
nelik yüksek yakıt tasarrufu
sağlayan (uygulama ve konfigü-
rasyona bağlı olarak %20’ye va-
ran) yeni yakıt verimliliği paketi
FuelSense’i yakın zamanda pa-
zara sundu. 5. Nesil Elektronik
Kontrol seçenekleri ile birlikte
kullanıldığında FuelSense, vites
değişiklikleri ve tork değerlerine
otomatik olarak uyum sağla-
makta, mevcut yük, zemin ve
görev döngüsü doğrultusunda
şanzıman verimliliğini en üst
düzeye taşımaktadır. FuelSense
aynı zamanda doğal gazlı motor-
lara sahip araçlar için de uygun
olmakla birlikte IAA Fuarı’nı zi-
yaret edenler, FuelSense eğitim
alanında ürünün sağladığı yıllık
potansiyel maliyet tasarrufunu
hesaplayabilecekler. 

H 40/50 EP ve H 3000 paralel
hibrid sistemleri de tasarruf

olanağı sunmaktadır. Hali ha-
zırda dünya çapında 230’dan
fazla şehirde görev alan yakla-
şık 5,000 şehir otobüsü, H
40/50 EP sevk sistemleri ile
donatılmıştır. Allison 3000 Se-
risi’ne dayalı geliştirilen, orta ve
ağır hizmet kamyonlarına yö-
nelik H 3000 serisi, uygulama
ve görev döngüsüne bağlı ola-
rak yakıt tüketiminde %25’ye
varan tasarruf sağlayacak şe-
kilde tasarlanmıştır.  

DOĞAL GAZLI MOTORLAR
ARTIK EURO 6 ECONİC 
NGT ARACINDA...

Allison tam otomatik şanzı-
manlar, birçok uygulamada do-
ğal gazlı motorlara mükemmel
bir uyum sağlamaktadır. Patentli
tork konvertör teknolojisi, doğal
gazlı motorların hızlanma süre-
sini en üst düzeye taşıyarak araç
çalıştırıldığında motor torkunu
arttırmakta ve gücü kusursuz
bir biçimde tahrik dişlisine ak-
tarmaktadır. Bu sayede Allison
şanzımanlar, biyolojik doğal gaz-
ların mı yoksa fosil yakıtlardan
elde edilen doğal gazların mı kul-
lanıldığına bakılmaksızın üstün
performans sağlamakta ve yakıt
verimliliğini arttırmaktadır.  Fuar
ziyaretçileri, 14/15 numaralı sa-
lonlardaki C02 Daimler standın-
da ise FuelSense paketli ve 3000
Serisi Allison tam otomatik şan-
zımanı ile donatılmış çevre dostu
doğal gaz teknolojisine sahip
yeni Euro 6 Mercedes-Benz Eco-
nic NGT aracı görebilecekler. 

DUR-KALK TEKNOLOJİSİ
DÜŞÜK KARBONLU 
AKTARMA ORGANLARI İÇİN

Allison Şanzıman, “ETHOS”
projesi ile bağlantılı olarak yeni
entegre dur-kalk teknolojisini
sunuyor. Cummins, sera gazı
(GHG) emisyonlarını büyük ölçü-
de azaltmak amacıyla Kaliforni-
ya Enerji Komisyonu ile ortak
olarak E85 (yüksek oktanlı bir
etanol-alkol karışımı) yakıtın-
dan faydalanan bir motor geliş-
tirmiştir.  Cummins ETHOS 2.8L
motor, aynı zamanda sorunsuz
ve verimli dur-kalk işlemleri için
Allison 2550 serisi tam otomatik
şanzıman ile donatılmıştır. ET-
HOS 2.8L motorunun şu ana ka-
dar CO2 emisyonunun %50’sini
aşacak bir kapasiteye sahip ol-
duğu kanıtlanmıştır.  

ALLİSON ŞANZIMAN 
Avrupa’da ilk defa 

IAA 2014’te bugüne 
kadarki en geniş ürün

yelpazesini sunuyor

Toplu taşımacılık 
sektörünün 

içinde en önemli
faaliyetler 

diyalog ve iş birliği 

Ö
zel sektörün kamu yönetimi ile
işbirliği ve diyalog içinde ulaşım
politikalarına yön vermesi işlet-
mecilerin ve İstanbulluların ya-

rarına olacağını inancı içindeyim. Bu açıdan
Özel Halk otobüs işletmecileri olarak, biz-
lerde ‘’İstanbul halkına yakışır’’ bir ulaşım
hizmeti sunmak için ayakta kalma mü-
cadelesi vermekteyiz.

Belediyenin amacı en asgari maliyet ile
vatandaşına kaliteli, güvenli ve sürdürebilir
bir ulaşım hizmeti sağlamaktır.

Bizlerin amacı sürdürülebilir bir taşı-
macılık hizmeti sunmak için Yeni İstanbul
halk otobüsleri AŞ.Ortakları ve Özel Halk
otobüsleri işletmecileri olarak yatırım yap-
tıkları bu sektörde en kaliteli, faydalı ve
verimli bir şekilde İstanbullulara ulaşım
hizmeti sunarak kazanç elde etmektir.
Bu hizmeti sağlamak için maliyetleri en
aza çekerek kazancımızı en üst düzeye

çıkartmaktır.
Sürdürülebilir bir taşımacılık hizmeti

yapma gayretinde olan Özel Halk otobüsü
işletmecileri, bir Sivil toplum kuruluşu
mantığı ile hareket ettikleri ve ortak ol-
dukları Yeni Halk otobüsleri AŞ. Şirket
bünyesinde, kaliteli, huzur ve güven içinde,
İstanbul halkına ulaşım hizmeti sunmanın
planlarını yapmaktadır.

DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM
Bu sektörde İstanbul Büyükşehir bün-

yesinde ve İETT Denetiminde faaliyet gös-
teren özel halk otobüsleri isletmecileri,
şirketler ve oda vasıtası ile hizmet kalite
düzeylerini yükseltebilmesi için yolcuların
memnuniyet düzeylerinin ve isteklerinin
neler olduğunun belirlenmesi için büyük
gayret göstermektedirler.

Özet olarak isletmecilerin ve temsilcilerinin
basarîli olmaları için yolcuların değişen bek-

lenti ve isteklerini anlaması ve karşılaması
büyük önem kazanmaktadır.

Yine aynı şekilde Özel Halk otobüsleri iş-
letmecilerinin de, ulaşım hizmetini kesintisiz
sağlaması için istek ve taleplerinin yerine
getirilmesi gerekmektedir.

Bu açıdan  İETT denetiminde çalışan özel
halk otobüs isletmecileri ile bunların tem-
silcileri konumundaki şirketler, İBB Başkanı
Kadir Topbaş, İBB Genel sekreteri Hayri
Baraçlı, İETT Genel müdürlüğü Mümin Kah-
veci ve yönetimi ile birlikte  büyük bir atılım
yaparak  yeni bir ‘’Değişim ve dönüşüm’’pro-
jesi başlatmıştır. Bizler bu projeyi işbirliği ve
diyalog içinde destekliyor ve geleceğe umutlu
bir şekilde bakıyoruz. Sevgi ve saygılarımla
sektörümüze camiasına bol kazançlar ile
yolcularımıza hayırlı yolculuklar dilerim

Yalçın Beşir
Yeni İstanbul Halk otobüsleri AŞ. Başkanı
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Brisa bir yenilikçi fikri
daha hayata geçirdi

Brisa, ‘Bridgestone
BOX’ ile lastik satış

ve servis hizmeti
ile araç sahiplerinin

ihtiyaç duyduğu
her yerde olacak.
‘Gerektiği zaman,

gerektiği yerde ko-
numlanan tam teç-
hizatlı servis’ özel-

liği taşıyan Brid-
gestone BOX’ta,

sürücülere, lastik
satış, sökme-tak-

ma, balans ayarı,
nitrojen dolumu,

akü ve yağ değişi-
mi, klima gazı dolu-

mu gibi yolculuk
anında en çok ihti-

yaç duyulan hiz-
metler verilecek.

Y enilikçi çözümleriyle lastik sektö-
ründe farklılaşan uygulamaları ha-
yata geçiren Brisa, bir sanayi şir-
ketinden inovasyon şirketine dö-

nüşüm sürecinin önemli bir parçası olan ino-
vasyon sürecinin önemli bir projesini daha
hayata geçirerek ‘Bridgestone BOX’ı tasarladı.

Brisa’nın yenilikçi bir hizmeti olan ve aynı
zamanda satış kanallarında farklılaşma mo-
deli de olan Bridgestone BOX, araç sahiplerine
ihtiyaç duydukları noktalarda satış ve hizmet
sunulmasını sağlıyor. 

AKPULAT: “BRİDGESTONE BOX, HIZLI VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR LASTİK SATIŞ VE
HİZMET KANALI MODELİ OLACAK”

Brisa Tüketici Ürünleri Pazarlama ve Satış
Genel Müdür Yardımcısı Levent Akpulat,
“Sorumluluğumuzun sadece lastik üretmek

ve satmakla sınırlı olmadığının farkındayız.
Brisa’nın vizyonu “gelecek için en iyi yolcu-
luğu tasarlamak”. Vizyonumuzun ışığında
ve müşteriyi merkeze alan iş anlayışı değer-
lerimizle her zaman müşterimizin yanında
ve araç sahiplerinin yakınında olmak zorun-
dayız. Bridgestone BOX ile özellikle kadın
sürücülerin büyük sıkıntı çektikleri bir du-
ruma son veriyoruz, onları sanayi sitelerine
gitme zorunluluğundan kurtarıyoruz. Brid-
gestone BOX konumlandığı kolay erişilebilir
noktalardaki varlığı ile, seyahat edenlerin
hizmetlere ulaşma zorluğunu gözönüne al-
dığımızda, kendilerine en iyi çözümü suna-
caktır. Bir diğer yandan, hizmetin talep edil-
diği noktalarda, hem yüksek müşteri mem-
nuniyeti sağlayacak hem de hızlı ve sürdü-
rülebilir bir lastik satış ve hizmet kanalı mo-
deli olacak” şeklinde konuştu.

BRİDGESTONE BOX: GEREKTİĞİ ZAMAN
GEREKTİĞİ YERDE KONUMLANAN TAM
TEÇHİZATLI SATIŞ VE SERVİS NOKTASI

Gerektiği zaman gerektiği yerde konumla-
nan tam teçhizatlı satış ve servis özelliği taşı-
yan Bridgestone BOX’ta, lastik sökme takma,
balans, nitrojen dolumu, akü değişimi, yağ
değişimi, klima gazı dolumu gibi sürücülerin
yolculuk anında en çok ihtiyaç duydukları
hizmetler verilecek. 

Bridgestone BOX, araç sahiplerinin lastik
alımı ve servis ihtiyaçlarını karşılamaları açı-
sından en çok zorlandıkları yerlerde konum-
lanacak. Sürücülerin en çok kullandığı hafta-
sonu ve tatil güzergahları gözden geçirilerek,
mevsimsel ihtiyaçları da dikkate alınarak,
Bridgestone BOX, yaz döneminde Çeşme’de
hizmete sunuldu. 

Ö
zulaş Toplutaşım AŞ.  Yö-
netim kurulu, şirketin
kuruluşundan bugünlere
gelmesi sürecinde görev

yapan Yönetim Kurulu Başkanla-
rını unutmadı

Yönetim kurulu, şirketin tari-
hinde ilk defa 22. Kuruluş yılı do-
layısı ile 1992 yılından bu yana
başkanlık yapanlara hizmetlerin-
den dolayı teşekkür plaketi verdi.

Geçmişte şirkete hizmet ede-
rek Özulaş AŞ. Firmasının bugü-
ne kadar gelmesine katkı sağla-
yan başkanlara teşekkür
eden Özulaş AŞ. Başkanı
Göksel Ovacık, onlardan gelecek
fikirlere her zaman açık oldukla-
rını ve tecrübelerinden faydala-
nacaklarını söyledi.

Kendilerinin hatırlanmasından
memnun olduklarını belirten eski
başkanlar, Zekeriye Nuroğlu,
Mehmet Arı,İsmail Yüksel,Necdet

Yıldırım,Sedat Şahin,Serhat Ak-
çakaya ve Göksel Ovacık plaket-
lerin kendilerini onurlandırdığı-
nı, 22. yılını kutlamanın sevindiri-
ci olduğunu belirterek  yönetim
kuruluna teşekkür ettiler.

KURULUŞUNDAN BUGÜNE 
22 YIL ESNAFLIK 
YAPANLARA HİZMET PLAKETİ

Özulaş AŞ. Yönetim kurulu,
meslekte 22 yılını dolduran üye-
lerini düzenlenen törende plaket-
le ödüllendirdi. Plaketlerden dola-
yı çok memnun olduklarını belir-
ten işletmeciler, yönetim kurulu-
na teşekkürlerini sundular.

Toplu fotoğraf çekimi öncesi
konuşma yapan Başkan Göksel
Ovacık, 'birlik, beraberliğin'' çok
önemli olduğunu belirterek, bu
dayanışmanın devam etmesi te-
mennisinde bulunarak, iş hayat-
larında bol kazançlar diledi.

Meslekte 22.yıl
hizmet plaketi
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Yılın ilk 8 ayının pa-
zar lideri Temsa,
2+1 segmentine
ayrıcalık ve kon-

for getiriyor. 2+1 segmentin-
de beklenen yeniliği Temsa
gerçekleştirdi. 2+1 koltuk
düzeninde toplam 41 koltuğa
sahip, 13 metrelik Safir VİP
araç yollara çıkıyor. Safir dü-
şük yakıt tüketimi ile sağla-
dığı işletme avantajlarına
şimdi 2+1 segmentine artan
koltuk kapasitesi ile daha
fazla kazanç elde etme im-
kanını ekliyor.

Temsa, taşımacıların uzun
süredir merakla beklediği
yepyeni bir ürünü de yollara
çıkartıyor. 41 koltuklu 2+1
düzeninde 13 metrelik Safir
müşterileriyle buluşuyor. 

TEMSA ÖNCÜ MARKA 
OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

Şehirlerarası ve turizm
taşımacılığı sektörü son yıl-
larda 2+1 segmenti ile seya-
hatlere konfor ve kalite ka-
tarken Temsa, müşterileri-
nin beklentilerini hayata
geçirmede öncü marka ol-
mayı sürdürüyor. Temsa
Arge merkezi, 2+1 araçta
farklılık yaratma çabasının
meyvesini aldı. Safir VIP
araçta yapılan değişiklikler
ile 2+1 segmentinde 41 kol-
tuk kapasitesine ulaşıldı.
Şimdi 2+1 segmenti Tem-

sa’nın getirdiği ayrıcalık ile
daha fazla büyüyecek. Oto-
büsçüler Safir araca yatırım
yaparken daha fazla ka-
zanç elde etmenin mutlulu-
ğunu yaşayacak.

8 AYIN PAZAR 
LİDERİ TEMSA 

2014 yılında Temsa satış-
larının giderek artan trend
ile devam etmesinin işlet-
me avantajında sağlanan
düşük yakıt tüketimi ve
konfor ayrıcalığı olduğunu
belirten Temsa Pazarlama
ve Satış Direktörü Murat
Anıl, “Müşterilerimize yeni-
likler sunmak, onların ta-

leplerini hayata geçirmek
ve en önemlisi de onlara her
süreçte daha fazla kazanç
sağlamak en önemli ilke-
miz oldu bugüne kadar. Bu
çabamızın karşılığını yılın
ilk 8 ayındaki satış seviye-
sinde elde ettiğimiz başarı
ile aldık. Sadece Safir satış-
larında değil tüm otobüs
ürün gruplarında elde etti-
ğimiz satış seviyesi bizi pa-
zar liderliğine taşıdı. Yılın 8
ayında toplam otobüs paza-
rında satılan 4 bin civarında
otobüste Temsa’nın payı
yüzde 31 oldu. Safir satışla-
rımız ise yüzde 29 ile en iyi
dönemini yaşıyor” dedi. 

MÜŞTERİMİZİ ANLIYOR, 
BEKLENTİLERİNE 
CEVAP VERİYORUZ    

Safir araçlarının sahip ol-
duğu konfor özellikleri ve iş-
letme sürecinde sağladığı
avantajlar ile taşımacıların
yüzünü güldüren bir ürün
olduğunu belirterek, “Temsa,
müşterilerinin beklentilerini,
taleplerini en iyi dinleyen ve
hayata geçiren kurumların
başında geliyor. Sektörde ta-
şımacıların en büyük isteği
2+2 düzenindeki otobüslere
göre 2+1 araçlarda bilet fiyat
farkı oluşturulamadığı için
daha fazla yolcu taşıma
kapasitesi olan bir araca sa-
hip olmak. Müşterilerimiz
2+1 konforunu kazanç anla-
mında da en iyi düzeye taşı-
yacak bir aracı bizden uzun
süredir talep ediyordu. Arge
ekibimizin yaptığı çalışma-
lar sonucunda 41 koltuklu
2+1 koltuk düzenine sahip 13
metrelik Safir VİP aracımızı
şimdi onlarla buluşturmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu
aracımızın 2+1 koltuklu araç
segmentinde önemli bir de-
ğişimi beraberinde getirece-
ğini düşünüyoruz. Çünkü
artık taşımacılar daha fazla
yolcu taşıma imkanına sa-
hip olacak ve böylece ka-
zançları da artacak. Biz de
bundan mutluluk duyaca-
ğız” diye konuştu.  

Sektör Temsilcileriyle, S ve T Plakalı
Araçların Durumu Masaya Yatırıldı

UKOME toplantısında,
servis ve ticari taksi-
lerin vatandaşlara
daha iyi hizmet vere-

bilmesi amacıyla sektör temsil-
cileri ile bir araya gelerek görüş
alış verişinde bulunuldu. 

Şanlıurfa trafiği ile ilgili karar-
ların alındığı toplantıda, Komis-
yon Başkanı Mahmut Kırıkçı,
“Büyükşehir olduğumuz gün-
den buyana Büyükşehir kanunu
gereği ulaşım koordinasyon ku-
rulumuz rutin olarak aylık gün-
demi için yine toplandık. Gün-
demimizde ağırlıklı olarak “T”
plakalı, yani ticari taksi plakalı
araçların sayım ve döküm so-
nucunda hem yaş sınırını dol-
durmuş yönetmelik gereği,
hem de piyasada aktif olarak
görev yapmayan T plakalı araç-
ların durumu ile ilgili görüşme-

ler yapıldı ve alt komisyona ha-
vale edildi. Bu konuyla alakalı
önümüzdeki günlerde UKOME
toplantılarında yönetmeliğe
göre karara bağlanacaktır.
Bunların önemli kısımlarının yö-
netmelikçe iptali yönünde karar
beklentisi var, yine aynı şekilde
“S” plakalıların çekme vergisini
alıp geri dönmeyen belli sayıda
araç var. Aktif olmayan ve taşı-
ma yapmayan bu araçların du-
rumu ile ilgili durumları görü-
şüldü ve alt komisyona havale
edildi. Alt komisyon çalışmala-
rını yapıp raporlarını sunacak
ve yine büyük beklenti ile bun-
ların iptali yönünde karar alına-
cak” şeklinde konuştu. 

Mahmut Kırıkçı, Halfeti İlçe-
sinde özellikle hafta sonu prob-
lem haline gelen trafik yoğunlu-
ğu ile ilgili park sorununun or-

taya çıktığını bunu da alt ko-
misyona havale ederek değer-
lendireceklerini belirtti.  

Mahmut Kırıkçı, genel olarak
otopark ve ulaşım yolu ile ilgili
taleplerin varlığına dikkat çeke-
rek, “Şirketlerin petrolleri ve
sağlık tesislerinin bunlarla ilgili-
de alt komisyon çalışmalarını
yapıp gerekli raporları hazırla-
yacaktır. İnşallah bir karara
bağlayacağız ve ilimizin trafiği
ve ulaşım noktasıyla ilgili rahat-
latıcı kararlar alırız” dedi. 

Öte yandan Servis araçlarının
ve ticari taksilerin belirtilen sı-
kıntıları için 2 aylık süre verildi
ve bu süre zarfında Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım Daire Baş-
kanlığı Tescil ve Yazı İşleri
Şube Müdürlüğü’ne müracaat
ederek tüm bilgilendirmeler ya-
pılacaktır.

Her ay Düzen-
lenen UKOME
toplantısında
S ve T plakalı
araçların du-

rumu görüşü-
lerek alt ko-
misyona ha-

vale edildi.

Temsa otobüsçünün
kazanc›na kazanç 
katmaya devam ediyor 

41 koltuklu 2+1 Safir V‹P yollara ç›k›yor

Şehirlerarası ve turizm taşımacılığı sektörü son
yıllarda 2+1 segmenti ile seyahatlere konfor ve ka-
lite katarken Temsa, müşterilerinin beklentilerini

hayata geçirmede öncü marka olmayı sürdürüyor. 

Alstom Transport (Raylı Ulaşım) sektörünün
Türkiye Genel Müdürlüğü’ne Arban Çitak atandı.
Bu atamayla birlikte Çitak, Alstom’un Türki-
ye’deki ilk kadın genel müdürü oldu. Arban
Çitak bu yeni görevinde Alstom Transport’un
Türkiye’deki aktivitelerinden sorumlu olacak
ve ülke stratejisini geliştirerek uygulamaya ko-
yacak. Arban Çitak, 2011 yılında Alstom’a katıldı
ve Alstom’da sırasıyla Power sektöründe Hidro
Grubunda Proje Direktörlüğü ve Transport sek-
töründe TIS (Transport Information Solutions)
Ortadoğu ve Afrika Proje Ofisi Direktörlüğü
yaptı. Profesyonel kariyerine 1995 yılında Bom-
bardier Transportation’da başlayan Çıtak, burada
Proje Direktörlüğü ve İhale Direktörlüğü dahil
çeşitli yönetici kademelerinde görev aldı.

Alstom
Transport

Türkiye’ye
yeni genel

müdür
atandı

Allison Şanzıman, ultra düşük karbonlu 
güç aktarma organlarına yönelik entegre
bir dur-kalk teknolojisini piyasaya sürdü

Cummins ETHOS
2.8L motor, emis-
yon azaltımını bir
üst seviyeye taşı-

mak için entegre
dur-kalk teknolo-

jisinden faydala-
nan ve yakıt ta-

sarrufunu arttıran
Allison 2000 Seri-
siTM  tam otoma-

tik şanzıman ile
donatıldı. 

Allison Şanzıman Holdingleri A.Ş.
(NYSE: ALSN), orta hizmet tica-
ri araçlarda karbon dioksitin
(CO2) azaltılması ile ilgili alter-

natif yakıt potansiyelini ortaya koymak
amacıyla Cummins tarafından geliştirilen
ultra düşük karbonlu güç aktarma organ-
ları programı olan ETHOS projesine paralel
olarak yeni bir entegre dur-kalk teknolo-
jisini sunuyor. 

Randall R. Kirk, Allison Şanzıman Ürün
Mühendisliği Başkan Yardımcısı konuyla
ilgili yaptığı açıklamada; “Şirket olarak
sektörümüzde teknolojik yeniliklerin ön-
cüsü olmaktan gurur duyuyoruz. Dur-
kalk teknolojisini hibrid sistemlerimizde
uzun yıllardır kullanıyoruz ve bu yeni güç
aktarma organları konsepti dahilinde
uzun vadede iş ortağımız olan Cummins
ile birlikte çalıştığımız için çok memnu-
nuz,” dedi.  

Cummins, Kaliforniya Enerji Komisyonu
ile ortaklaşa sera gazı (GHG) emisyonları-
nı büyük ölçüde azaltmak için yakıt ola-
rak E85 (yüksek oktanlı bir etanol ve
benzin karışımı) kullanan bir motor geliş-
tirdi. Cummins ETHOS 2.8L motor, emis-
yon azaltımını bir üst seviyeye taşımak
için entegre dur-kalk teknolojisinden fay-
dalanan ve yakıt tasarrufunu arttıran Al-
lison 2000 SerisiTM  tam otomatik şanzı-
man ile donatıldı. 

Entegre dur-kalk teknolojisinde sürücü
frene bastığında motoru durduruyor ve
araç tam durma moduna geçiyor. Bu sıra-
da şanzıman sevk halinde kalıyor ve
elektrik bir pompa yardımıyla aracın kay-
masını önlemek için çıkış gücünü kilitli-
yor. Sürücü ayağını frenden çektiğinde ise
sistem ivme kazanmak için otomatik ola-
rak motoru çalıştırıyor.  

Randall R. Kirk açıklamasında; “Entegre
dur-kalk teknolojisi, ürün teknolojimizin

doğal gelişim sürecini temsil eden heye-
can verici bir yenilik. Düşük emisyon ve
düşük yakıt tüketimi sayesinde nihai kul-
lanıcılarımızın karbon ayak izini azaltma-
larına yardımcı olmak için sürekli yeni çö-
zümler geliştiriyoruz” diyerek ekledi. 

Allison, sarsıntısız ve etkili dur-kalk
uygulamalarına yönelik olarak 2550 mo-
del şanzımanın entegrasyonu için Cum-
mins ile yakın işbirliği içerisinde çalışıyor.
Söz konusu şanzıman, dur-kalkın yoğun
olduğu sürüşlerde sorunsuz işletimi gü-
vence altına almak amacıyla özel hidrolik
sirkülasyon sistemi ile donatılıyor. Ayrıca
tüm Allison Tam Otomatik Şanzımanlar,
motor gücünü en etkili biçimde tekerlek-
lere iletmek için kusursuz ve tam güçte
vites değiştirme seçeneğine sahip Kesin-
tisiz Güç Teknolojisi™’ni sunuyor. Bu sa-
yede daha hızlı ivme kazanılabiliyor ve
daha kısa güzergah süreleri ile üstün ve-
rimlilik için daha yüksek ortalama yol hı-
zına ulaşılıyor. 

Test ve onaylama prosedürleri, aşamalı
testlerden ve Freightliner Custom Chassis
tarafından temin edilen prototip bir dağı-
tım kamyonundan faydalanılarak gerçek-
leştirilmiştir. Valvoline ise özellikle daha
düşük CO2 emisyonları için geliştirilen
NextGen motor yağlarını temin etmiştir. 

Cummins’in verdiği bilgiye göre son iki
buçuk yılda 1,500 saatten fazla yol yapan
ETHOS, 2.7L motor sayesinde söz konusu
teknolojinin proje hedeflerinde de belirtil-
diği üzere CO2 emisyonlarının %50’sinden
fazlasını azalttığı kanıtlanmıştır. 

Karayolu testini ve projeyi tamamlamak
amacıyla Haziran ve Temmuz aylarında
Kaliforniya’daki kamuya açık yollarda
araç sürüş testleri gerçekleştirildi. Güç
aktarma sistemi ve araç sadece yolda
demo olarak kullanılırken talep görmeye
başlamıştır. 
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Bombardier Transportation:
TÜRKİYE’YE BAĞLIYIZ

ZF-EcoLife Şanzıman asla taviz vermez! İster düz yolda ister rampada: Akıllı sürüş 
programı TopoDyn Life, yol durumuna en uygun vites değişimini sağlar, yakıt tüketimi  
ve karbondioksit salınımını azaltır. 6 kademeli kesintisiz vites geçişleri neredeyse  
hissedilmez. EcoLife, geniş yelpazeli vites aktarma oranları sayesinde, yüksek hızlarda 
dahi motorun düşük devirlerde çalışmasına imkan verir. EcoLife’in Şehir içi Retarderi 
performanstan ödün vermeden güvenli bir yavaşlama sağlar. Çift eşanjörlü soğutma 
sistemi, şanzımanı yüksek sıcaklıklarda dahi tam koruma altına alır. Yıllar boyu  
mükemmel sürüş için: ZF-EcoLife. www.zf.com/EcoLife

ZF TEKNOLOJİSİ – ŞEHİR İÇİ VE ŞEHİRLER 
ARASI YOLCULUKLAR İÇİN AKILLI ÇÖZÜM

Otokar, TURMEPA – DenizTemiz Derneği
işbirliği ile Kıyı Temizlik Günü’nde Sapanca
Gölü’ne yeniden hayat verdi. Otokar çalı-
şanları ve aileleri, çevreye karşı olan duyar-
lılıklarını, Sapanca Gölü kıyısının temizlen-
mesi yönünde enerjiye dönüştürdü. Koç
Topluluğu şirketlerinden Otokar’ın, binlerce
gönüllünün 100’den fazla ülkede eş zamanlı
olarak kıyı temizliği gerçekleştirdiği Kıyı Te-
mizlik Günü (ICC - International Coastal Cle-
an up) için gönüllü çalışanları, aileleri ve
TURMEPA gönüllüleri Sapanca Gölü’nde
“Kıyı Temizleme Hareketi”nde bir araya gel-
di. Topluluk bünyesinde yer alan sivil toplum
kuruluşu TURMEPA - DenizTemiz Derne-
ği’nin ön ayak olduğu proje kapsamında
çevre duyarlılığı hassas Otokar çalışanları
ve aileleri, TURMEPA gönüllüleri ile birlikte
Kıyı Temizlik Günü’nde Sapanca Gölü kıyısı-
nın temizlenmesinde mesai harcadı. Genel
bir bilgilendirme ile başlayan etkinlikte te-
mizleme çalışmaları Sapana Gölü kıyısında
takımlar halinde sürdürüldü. “Kıyı Temizle-
me Hareketi”nde Otokar çalışanları hem
topladıkları atıkların doğada çözülme süre-
leri ile ilgili bilgi aldı hem de takım ruhlarını
güçlendirdi. Toplam 185 kg atığın toplandığı
etkinlik, temizlik çalışmasında yer alan ta-
kımların ödüllendirilmesi ile son buldu.

Tüm Türkiye’de otobüs ta-
şımacılığı yapan Tokat
merkezli Tokat Seyahat,
yeniden Mercedes-

Benz’i tercih ederek Mercedes-
Benz Türk Bayii Has Otomotiv’den
aldığı 8 adet Travego 15 SHD ile 30
adet Mercedes-Benz marka oto-
büsten oluşan filosunun yaş orta-
lamasını 1’e indirdi.   

Mercedes-Benz Türk Pazarla-
ma Merkezi’nde düzenlenen tesli-
mat törenine Mercedes-Benz
Türk Pazarlama ve Satış Direktö-
rü Süer Sülün, Mercedes-Benz
Türk Otobüs Pazarlama ve Satış
Müdürü Burak Tarım, Mercedes-
Benz Türk Otobüs Filo Satış Kısım
Müdürü Burak Batumlu, Merce-
des-Benz Finansman Türk Oto-
büs Satış Finansman Müdürü
Uğur Erdinç, Has Otomotiv İcra
Kurulu Üyesi Mustafa Sarıgül, Ge-
nel Müdürü Cem Aşık, Otobüs Sa-
tış Müdürü Soner Balaban ve To-
kat Seyahat Firma Ortağı ve Tokat
Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı
Ahmet Arat, Aşti Otobüs İşletme-

cileri ve Acentecileri Dernek Baş-
kanı ve firma ortağı Mustafa Te-
keli, İstanbul Bölge Müdürü Sırrı
Boğa ve Firma Servis, Bakım ve
Kademe Müdürü Nurullah Usta
katıldılar.

Mercedes-Benz Türk Pazarla-
ma ve Satış Direktörü Süer Sülün
de tören sırasında yaptığı konuş-
mada şunları ifade etti: “Tokat Se-
yahat ile aramızda güçlü bir iş or-
taklığı var. Şehirlerarası taşımacı-
lığın önemli firmalarından biri
olan Tokat Seyhat’in ileride daha
da büyük yerlere geleceğinden
eminim. Bol kazançlar ve kazasız
belasız seferler dilerim.”

Mercedes-Benz Türk Otobüs
Pazarlama ve Satış Müdürü Burak
Tarım, “Öncelikle Tokat Seyahat’e
Mercedes-Benz Türk’ü tercih et-
tikleri ve Has Otomotiv’e göster-
dikleri gayret için teşekkür ediyo-
rum. Ayrıca BusStore ve Merce-
des-Benz Finansal Hizmetler’in
bu işbirliğine katkıları büyük oldu.
Mercedes-Benz Türk olarak
müşterilerimize toplu çözümler

üretmeye devam edeceğiz.” diye-
rek işbirliğinin hayırlı olmasını di-
ledi.

Has Otomotiv Yönetim Kurulu
Başkanı Latif Karaali; “ Tokat Se-
yahat gibi ikinci kuşağı yetiştiren
ve kurumsal çalışan şirketler sa-
yesinde otobüs sektörünün gele-
ceğinin çok parlak olduğunu dü-
şünüyorum. Tokat Seyahat’i teb-
rik ediyor ve yeni yatırımların ha-
yırlı uğurlu olmasını diliyorum”
dedi.

Has Otomotiv İçra Kurulu Üyesi
Mustafa Sarıgül ise “Tokat Seya-
hat, kaliteye yatırım yapan bir fir-
ma. Stratejileri çok akıllıca ve ör-
nek olacak cinsten. Bizleri tercih
ettikleri için kendilerine bir kez
daha teşekkür ediyorum” dedi. 

Tokat Seyahat Firma Sahibi ve
Tokat Sanayi ve Ticaret Odası
Başkanı Ahmet Arat tören sıra-
sında yaptığı konuşmada: “Önce-
likle Mercedes-Benz Türk ve
Mercedes-Benz Finansal Hizmet-
ler’e teşekkür etmek istiyorum.
Şeffaf yapıları sayesinde sektörün

önünü açtılar ve Tokat Seyahat’in
de sürekli yeni yatırım yaparak
Türkiye’nin en geç filosuna sahip
olmalarını sağladılar.  Uzun sene-
lerdir işbirliği içerisinde olduğu-
muz Has Otomotiv’e de destekleri
için teşekkür ediyorum.” dedi.

Tokat Seyahat Yönetim Kurulu
Üyesi Mustafa Tekeli ise “Filomuz
30 adet Mercedes-Benz Travego
model otobüslerden oluşuyor.
Hepsi aynı donanıma ve aynı
standartlara sahip. Hizmet sektö-
rünün en önemli kriterinin bu ol-
duğunu ve bu yüzden başarılı ola-
cağımızı düşünüyorum.” dedi.

Şehirlerarası otobüs pazarının
46 yıldır aralıksız lideri olan Mer-
cedes-Benz Türk'un İstanbul’da
bulunan Hoşdere Otobüs Fabrika-
sı’nda ürettiği, teknoloji ve kalite-
de öncü Mercedes-Benz otobüs-
lerin amiral gemisi olan Travego,
kullanıcısına en üst seviyede gü-
venlik, konfor, ergonomi, güç ve
performans sunarak ekonomi ve
yüksek kazanç için gerekli tüm
şartları yerine getiriyor. 

Tokat Seyahat
yeni satın aldığı 8

adet Mercedes-
Benz Travego ile

gücüne güç kattı.
Bu teslimat ile

Tokat Seyahat 30
adet Mercedes-

Benz marka oto-
büsten oluşan fi-

losunun yaş or-
talamasını 1’e in-

direrek tamamen
yeniledi.  

OTOKAR 
ÇALIŞANLARI

Sapanca 
Gölü kıyısını

temizledi

Bombardier Transpor-
tation Orta ve Doğu
Avupa (CEE) Bölgesi
Başkanı Dieter John,

Bombardier Demiryolu Araçları
Bölümü Türkiye, Doğu Avrupa
ve Ortadoğu Bölgeleri Yüksek
Hızlı Tren Satış Başkanı Furio
Rossi ve Kanada Büyükelçisi
John Holmes ev sahipliğinde
gerçekleştirilen toplantıda
Bombardier’in Türkiye pazarına
olan bağlılığına dikkat çekildi. 

Türkiye’nin önümüzdeki dö-
nem gerçekleştireceği ray pro-
jelerinde talep etmesi halinde
büyük yatırımlar yapmaya ha-
zır olduklarını belirten Dieter
John, “Türkiye bizim için en he-
yecan verici pazarlardan biri.
Ürünlerimiz Türkiye’nin uzun
vadeli stratejileriyle mükemmel
bir uyum sağlıyor. Şehirler arası
ve bölgeler arası toplu taşıma-
daki dinamik gelişmeleri ya-
kından takip ediyor ve bu pro-
jeleri desteklemeye devam et-
mek istiyoruz. Bu amaçla Tür-
kiye’de uzun vadeli yatırım
yapmak ve kalıcı yerel ortaklık

geliştirmek istiyoruz” dedi
1986 yılından bu yana Türki-

ye’de faaliyet gösteren Bom-
bardier Transportation’ın imza
attığı projeler arasında; Anka-
ra’daki ilk metro sistemi, İstan-
bul’a 55 BOMBARDIER FLEXITY
tramvaylarının getirilmesi, İz-
mir’de hafif raylı transit siste-
minin yapımı ve Bursa için sını-
fının en iyisi olarak bilinen yük-
sek zeminli tramvaylar bulunu-
yor. Ayrıca Bombardier, Türk
tedarikçilerle yakından çalış-
maktadır.

Bombardier Transportati-
on’ın Türkiye’de yeni tesisler
kurmaya hazır olduğunu vur-
gulayan Dieter John, “İhtiyaç
halinde ray araçları inşa etmek
ve modern ray teknolojisini ge-
liştirmek için Türkiye’deki or-
taklarımızla mühendislik, yeni
teknolojilerin üretimi, hizmet-
ler ve filo yönetimi konuların-
daki derin bilgilerimizi ve kü-
resel uzmanlığımızı paylaşma-
ya hazırız. Endüstrinin en geniş
portfolyosu ile Türkiye’nin tüm
ihtiyaçlarına yönelik çözümler

sunabiliriz. Metro ve hafif raylı
araçlardan, bölgesel yüksek
hızlı tren ve en güncel elektrikli
araçlarımızla Türkiye’nin hızı-
na hız katmaya talibiz”  dedi

Büyüyen şehirleri ve hızla
gelişen kırsal bölgeleriyle
Türkiye; toplu taşıma konu-
sunda şu an Avrupa’nın bir-
çok ülkesinde de yaşanan
aynı zorlukları deneyimle-
mekte. Şehirler; kişisel ula-
şımdan toplu raylı ulaşıma ge-
çiş modeli için güvenilir ve ve-
rimli kentsel toplu taşıma sis-
temine ihtiyaç duyarken, böl-
geler ise şehir merkezlerine
hızlı banliyö trenleriyle bağ-
lanma gereksinimi içinde. Ala-
nında birinci sınıf ürünler su-
nan Bombardier, 21. Yüzyılın
gereği sürdürülebilir modern
mobilite için tüm araç, tekno-
loji ve hizmetleri tek noktadan
sağlayabilen en önemli üreti-
cidir ve Türkiye’nin tüm ihti-
yaçlarını karşılama konusun-
daki taahhüdünü ve bağlılığını
göstermek için yatırımlarına
devam edecektir.

TÜRKİYE’DEKİ VARLIĞINI GENİŞLETEREK 
TÜRKİYE’NİN HIZINA HIZ KATACAK

Ray teknolojisin-
de dünya lideri

olan Bombardier
Transportation,

16 Eylül 2014, Salı
günü swissso-

tel’de düzenlediği
basın toplantısın-
da Türkiye paza-

rındaki yeni he-
deflerini kamuo-

yu ile paylaştı.
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T ürkiye’de ticari araç denince akla
gelen ilk isim olan Connect, ye-
nilenen yüzü ile segmentine yeni
bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Üstün donanım paketleri ve düşük tüke-
timli-yüksek performanslı motorları ile
yenilenen Tourneo Connect, sürücülere
Ford’un en yeni sürüş yardım özelliklerini
ve iç mekan teknolojilerini sunuyor. Tourneo
Connect 57.650 TL’den başlayan anahtar
teslim fiyatıyla Ekim ayında Ford Yetkili
Satıcılarında satışa sunulacak. 

Yeni Tourneo Connect, dinamik ve mo-
dern görünümüyle hafif ticari araç sınıfına
cesur bir görünüm kazandırıyor. Titiz bir
tasarım ve işçilik anlayışıyla tamamlanan
Yeni Tourneo Connect, çekici ve konforlu
bir araç arayanları hedefliyor. Yeni motor
seçenekleri ile performans ve düşük tü-
ketimi bir arada sunan Yeni Tourneo Con-
nect, Ford’un akıllı teknolojileri ile beraber
sunuluyor. Daha güvenli ve konforlu hale
gelen Yeni Tourneo Connect, hacimli ve
çok yönlü kabini içerisinde kayar arka ka-
pılar ve esnek oturma kapasitesi ile birlikte
bir çok akıllı depolama detayıyla yüksek
kullanışlılık sağlıyor. 

Hafif ticari araç segmentine damga vuran
ve uzun yıllardır hem Türkiye’de ve hem
de dünyada ticarete yön veren Yeni Tourneo
Connect, Deluxe ve Titanium olmak üzere
iki farklı donanım paketini, 95 PS ve 115
PS güce sahip 1.6 TDCi motor ile sunuyor. 

Yeni Tourneo Connect’in 1.6 TDCi 95 PS’lik
versiyonu şehir dışı 4,5 lt, şehir içi 5,5 lt/100
km’lik yakıt tüketim değerlerine sahip. 115
PS’lik versiyonda ise Yeni Tourneo Con-
nect’in 100 km’de şehir dışı yakıt tüketimi
4,4 lt, şehir içi yakıt tüketimi 5,7 lt seviye-
sinde. 

TİCARİ ARAÇ SINIFINDA İLKLERİ
SUNAN DONANIM SEÇENEKLERİ

Geniş yaşam alanı, kullanışlı eşya gözleri
ile akılcı çözümler sunan Yeni Tourneo
Connect modelinin Deluxe donanım pa-
ketinde, çift arka-yan kayar kapı, yukarı

açılan bagaj kapağı, karartılmış arka camlar,
gövde rengi ön tampon ve kapı kolları, ısıt-
malı yan aynalar, gündüz farları ve sis
farları tasarımda etkin olurken iç mekanda
4 yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu, kat-
lanabilen arka koltuklar, kol dayama ünitesi,
kilitlenebilir torpido gözü, uçak tipi saklama
alanları sunuluyor. Elektrikli ön ve arka
camlar, manuel klima, yol bilgisayarı, ayar-
lanabilir hız sınırlandırma özellikli hız kontrol
sistemi, Bluetooth ve USB özellikli radyo-
CD çalar, SYNC, direksiyon üzerinden kont-
rol edilebilen müzik sistemi ve deri direk-
siyon simidi gibi konfor donanımlarının
standart olduğu Tourneo Connect Deluxe’te,
sürücü ve yolcu için ön ve yan hava yas-
tıkları, ABS, ESP, Yokuş Kalkış Desteği, Acil
Durum Fren Uyarısı ve Acil Durum Fren
Desteği, 4 tekerlekte disk frenler, lastik
basınç ölçme sistemi ve 16 inç alüminyum
alaşım jantlar da standartlar arasında yer
alıyor.  Tourneo Connect Titanium donanım
paketinde Deluxe’e ek olarak, gövde rengi
arka tampon, krom detaylı ön ızgara, gövde
rengi yan koruma çıtaları, otomatik katlanan
gövde rengi yan aynalar, ısıtmalı ön cam
ve silecek suyu, yağmur sensörü, otomatik
yanan farlar, adaptif sis farları, tavan rayları,
panoramik cam tavan, koltuk arkası seh-
palar, tavan arka bölümünde saklama alanı,
çift bölgeli dijital klima, ön ve arka park
sensörü, geri görüş kamerası ve otomatik
kararan iç dikiz aynası sunuluyor.  Tüm
gövde tipi ve donanımlarda opsiyonel olarak
sunulan metalik boya alternatifleri ile To-
urneo Connect ise 9 farklı renk seçeneğine
sahip. 

CAZİP FİYATLARLA 
MÜŞTERİLERİNİ BEKLİYOR

Yüksek performanslı ve düşük tüketimli
motor seçenekleri, üstün özellikleri ile ye-
nilenen Connect’in ilk olarak satışa sunulan
Tourneo Connect, Deluxe donanım paketi
ile 57.650 TL, Titanium donanım paketi ile
ise 65.700 TL anahtar teslim fiyatları ile
satışa sunuluyor. 

Yeni Tourneo Connect, dinamik ve modern görü-
nümüyle hafif ticari araç sınıfına cesur bir görü-

nüm kazandırıyor. Titiz bir tasarım ve işçilik anla-
yışıyla tamamlanan Yeni Tourneo Connect, çekici

ve konforlu bir araç arayanları hedefliyor. 

Travego Firarda Kolpa
konserleri devam ediyor!

Mercedes-Benz Türk,  25 Eylül
– 17 Ekim 2014 tarihleri ara-
sında düzenlenecek olan
“Travego Firarda Üniversite

Konserleri” kapsamında, Türkiye’nin ba-
şarılı müzik gruplarından Kolpa’yı 4 yeni
şehir ve üniversitedeki sevenleriyle bu-
luşturuyor. Türkiye’nin şehirlerarası se-
yahatlerde en çok tercih edilen otobüsü
olan Mercedes-Benz Travego, artık gele-
neksel hale gelen “Travego Firarda Üni-
versite Konserleri” için 9. kez yola çıktı.
Türkiye’nin başarılı müzik gruplarından
Kolpa’yı Mayıs ayında Edirne Trakya Üni-
versitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversi-
tesi öğrencileri ile buluşturan Mercedes-
Benz Türk, ünlü grubu 4 şehir ve üniver-
siteyi kapsayan bir turne ile sevenleriyle
buluşturuyor. Güvenli, konforlu ve keyifli
bir seyahat imkânı sunan Mercedes-
Benz Travego otobüsünün kullanıldığı
“Travego Firarda Üniversite Konserleri”
25 Eylül – 17 Ekim 2014 tarihleri arasında
Türkiye’nin farklı bölgelerindeki farklı
üniversitelerde gerçekleştirilecek.

Ziyaret edilen üniversitelerin ögrenci-
leri, konser öncesi Mercedes-Benz Türk
tarafından organize edilen birbirinden
farklı ve eğlenceli aktivitelere katılabile-
cekler. Mercedes-Benz Milli Takımlar
Sponsorluğu köşesinde düzenlenecek

olan basketbol ve futbol yarışmalarına ve
playstation turnuvasına katılan öğrenci-
ler, çeşitli ödüller kazanma şansı yakala-
yacaklar. Ayrıca, Travego Firarda Facebo-
ok sayfasında yapılacak anlık süpriz ya-
rışmalar da konserleri takip edenlere ke-
yifli anlar yaşatacak.  Konser sırasında
duygularını, görüşlerini ve mesajlarını
paylaşmak isteyen müzik severler, sah-
neye kurulacak olan led ekranlar üzerin-
deki tweetwall uygulaması sayesinde
anlık yorumlarını alanda yer alan diğer
dinleyiciler ve grup ile paylaşabilecekler.
“Travego Firarda Üniversite Konserleri”
sayesinde sevenleriyle farklı platformar-
da bir araya gelecek olan Kolpa Grubu,
konser sonrasında ise üniversiteli hay-
ranlarıyla fotoğraf ve imza için buluşacak. 

Mercedes-Benz Türk 
“Travego Firarda Üniversite 
Konserleri” Kolpa Turnesi: 

25 Eylül, Perşembe Bursa
Uludağ Üniversitesi 20:00

28 Eylül, Pazar Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi 20:00

13 Ekim, Pazartesi Ankara
Hacettepe Üniversitesi 20:00

17 Ekim, Cuma Antalya Akdeniz
Üniversitesi 20:00
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