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ne de öncülük edecek yeni planlarında kri-
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T rabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Meclis Başkanı ve Türkiye - İran
İş Konseyi Başkanı da olan işa-
damı Ali Osman Ulusoy (87) için

önce kent merkezindeki Trabzon Ticaret
ve Sanayi Odası ile Meydan semtindeki
Ulusoy Şirketler Grubu'nun da olduğu bina
önünde ayrı ayrı tören yapıldı.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI
Ulusoy için daha sonra cenazesinin gö-

türüldüğü İskenderpaşa Camisi'nde tören
düzenlendi. Buradaki törene, Ali Osman
Ulusoy'un eşi Zehra, kızı Hülya, kardeşi
Sefer Ulusoy'un yanı sıra Eski Türkiye Futbol
Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy, işadamı
Başaran Ulusoy, Trabzonspor Kulübü Baş-
kanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve kulüp yö-
neticilerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı Müs-
teşarı Seyfullah Hacımüftüoğlu, Trabzon
Valisi Abdil Celil Öz, Trabzon Büyükşehir
Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçü-
oğlu, CHP Trabzon Milletvekili Volkan Ca-
nalioğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı

Metin Feyzioğlu, Basın İlan Kurumu Genel
Müdürü Mehmet Atalay ve vatandaşlarla
çok sayıda vatandaş katıldı.Törende, Haluk
Ulusoy, Başaran Ulusoy ve diğer yakınları
gözyaşlarını tutamadı.

HEP DİK DURDU
Ulusoy'un cenazesi, törenin ardından bir

süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze
aracına konularak ikinci tören için Mehmet
Ali Yılmaz Tesisleri'ne götürüldü. Burada
Ulusoy için saygı duruşunda bulunulmasının
ardından başlayan törende konuşan Trab-
zonspor Kulübü Başkanı Hacıosmanoğlu,
Trabzonspor'un kurucu üyesi Ulusoy'u kay-
betmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.
Hacıosmanoğlu, "Hakikaten Trabzon gibi
bir şehirde 90 yıla yakın yaşayıp arkasından
hiç söz söylettirmeyen bir insan olarak ya-
şamak her kula nasip değildir. Cenab-ı Allah
bizlere de nasip etsin" diye konuştu.Ulu-
soy'un dik duruşuna vurgu yapan Hacıos-
manoğlu, "Günümüzde Trabzon gibi bir şe-
hirde hem de ülkemizde bu kadar uzun

yıllar yaşayıp dik durup adam gibi yaşamak
her kula nasip değil. Cenab-ı Allah bizlere
de nasip etsin. Adam gibi ölmek de her kula
nasip değil. Cenab-ı Allah ona nasip etti,
bizlere de nasip etsin. Acımız büyük. Ken-
disine Allah'tan rahmet kederli ailesine ve
Trabzonspor camiasına başsağlığı ve sabır
diliyorum" ifadesini kullandı.

OF İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali

Özbak da Ulusoy'un vefatından üzüntü duy-
duklarını belirterek, "Trabzonspor olarak
bugün herkes benim yaşadığım acı bir dram
yaşıyor" dedi. Özbak, Ulusoy'un kulübün
köklerine su döken önemli önderlerden biri
olduğunu anlatarak, "Kulübümüzün ölen
tüm kurucu üyelerinin önünde saygıyla eği-
liyorum. Allah onlara rahmet etsin. Mekanları
cennet olsun" diye konuştu. Ali Osman Ulu-
soy'un Türk bayrağı ve Trabzonspor'un renk-
lerini taşıyan bayrağa sarılı cenazesi, tören
sonrası cenaze aracına konularak götürül-
düğü Of ilçesinde toprağa verildi.
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ACI KAYBIMIZ

ALİ OSMAN ULUSOY’u

Öğrencilik ve Profosyonel İş Hayatım Boyunca 
Üzerimde Emeği Olan Sevgili Abim 

Kaybetmenin Acısını Yaşıyorum.

Merhuma Allah’tan rahmet, 
ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim.

M. METE KALENDER 
TAŞIMACILAR GAZETESİ

CONTiNENTAL’iN “AKILLI 
TAşIMACILIK SiSTEMi” 
SEVAL ÖZ’E EMANET
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30 Y›l›n› Hanover’de Kutluyor
24 Eylül tarihinde düzenlenen basın

toplantısında Anadolu Isuzu Genel
Müdürü Tuğrul Arıkan bir konuş-
ma yaptı. Konuşmasında Arıkan,

bu yıl Isuzu Motors Limited ortaklığı ile üretime
başlamalarının 30’uncu yılını kutladıklarını belirtti.
Konuşmasının başında 30 yıla sığan başarılar hak-
kında kısa bir bilgilendirme yapan Arıkan, daha
sonar basın mensuplarına Anadolu Isuzu’nun
30’uncu yılındaki yeni vizyonunu tanıttı. Şirketin
ana hedefinin yaratıcı yatırımlar ile sürdürülebilir
büyüme olduğunu söyleyen Tuğrul Arıkan, yeni
ürünler ile yeni ihracat pazarlarında yer almak
istediklerini duyurdu.

Fuarın açılış gününde Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Müsteşarı Ersan Arslan,Bursa Valisi Mü-
nirKaraloğlu, Hanover Ticaret Ateşesi Kudret Ceran
ve BSTO Yönetim KuruluBaşkanı İbrahim Burkay
standı ziyaret ederek Anadolu Isuzu Genel Müdürü
Tuğrul Arıkan’dan Citiport ve Visigo otobüsleri
hakkında bilgi aldı. 

CİTİPORT: ŞEHRİN YENİ 
YILDIZI SAHAYA ÇIKIYOR

Kullanıcıların gerçek ihtiyaçları göz önüne alı-
narak “ideal araç tasarımı” çerçevesinde tasarlanan
12 metre segmentindeki toplu ulaşım aracı Citiport
Avrupa’da ilk kez  görücüye çıktı. 

Kendine özgü tasarımıyla çarpıcı bir dış görü-
nüme sahip olan Citiport,  geniş ve ferah iç hacmi
ve koridorlarıyla yolcularına konforlu ve güvenli

yolculuklar sunuyor. 
Citiport,şehiriçi ulaşım için sunduğu engelsiz

ulaşım konsepti ile tüm engelli yolcular için kolay
ve rahat ulaşım imkanı sağlıyor. Citiport’da te-
kerlekli sandalye kullanıcılarına ayrılan özel renkli
alan, işitme engelliler için bilgi ekranları, görme
kaybı olan yolcular için yüksek kontrast ve sesli
bilgilendirme sistemleri ve hareket kabiliyeti
düşük yolcular için kolay ulaşılabilir destek ele-
manları bulunuyor. Kneeling özelliği sayesinde
araç yana doğru eğilerek engelli yolcuların kolay
inip-binmesi sağlanıyor. Araç içerisindeki eğim
maksimum 4,5 derece ile sınırlandırılarak, hareket
kabiliyeti düşük yolcuların çok daha rahat seyahat
etmeleri sağlanıyor.  Yolcuların araç içinde tu-
tunmasını kolaylaştıran üçlü koruganlar, seg-
mentinde ilk kez Citiport’da.

Toplu ulaşımda yolcuların en fazla ihtiyaç duy-
dukları uygun iklimlendirme, 39 kw gücündeki
üstün klima sistemi ve homojen dağılmış kalorifer
sistemi ile kusursuz sağlanıyor.

Citiport, güvenlik açısından da tam not alıyor.
Elektronik kontrollü valfler sayesinde hızlı  tepki
veren tam havalı EBSfrensistemi, durak freni, hem
ayaktan hem elden kumandalı şanzımana entegre
3 kademeli intarder ve yokuşta geri kaymama
özelliği ile hem yolcu hem kullanıcının güvenliği
garanti altına alınıyor. Şehrin yeni lideri,   şoför
konforunu da  en yüksek düzeyde sağlıyor. Se-
peratörle ayrılmış özel şoför kabini ve koltuk po-
zisyonuna göre ayarlanabilen, görüş açısını boz-

mayan direksiyon miline entegre gösterge paneli
sayesinde şoförün yalnızca yol ile ilgilenmesi sağ-
lanıyor. Havalı, ayarlanabilir sürücü koltuğu ve
standart elektrikli şoför camıile şoförler için yol-
culuklar Citiport ile artık çok daha konforlu. Ön
panele entegre iç ve dış kamera ekranı ile şoförler
aracın her köşesine rahatlıkla hakim olabilecekler.
Citiport’da kullanılan en yeni teknolojiyi içeren
Multiplex sistem ise müşteri ihtiyaçlarına göre
esnek tasarım ve üretim imkanı sunuyor.  Standart
olarak ZF marka 6 ileri tam otomatik vites ve 6 si-
lindirli  dizel commonrail turbo motor  ile pazara
sunulan Citiport,  Anadolu Isuzu markasını taşıyor. 

VİSİGO INTERURBAN: 
Modern ve gösterişli yapısı, özgün dış dizaynı

ile turizm ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında
tüm ihtiyaçları karşılayan Visigo’nun yeni versiyonu
Visigo Interurbanilk kez Avrupa’da görücüye çıktı. 

Benzersiz sürüş ve seyahat konforunu kısa me-
safeli şehiriçi yolculuklar ve servis taşımacılığına
taşıyan Interurban versiyonu, ayakta yolcu alabilme
ve tekerlekli sandalye lifti özelliği ile sektöre yeni
bir bakış açısı getiriyor.

Sürücünün rahatlıkla ulaşabileceği şekilde
tasarlanan ergonomik ve oldukça estetik sürücü
torpidosu, rezistanslı ve otomatik sürücü pen-
ceresi, ledli gündüz sürüş farları, ısıtmalı ve
elektrik kontrollü aynaları ve sürücü kliması
ile seyahatler Visigo Interurban  kullanıcıları
için çok daha konforlu. 

24 Eylül-2 Ekim ta-
rihleri arasında Ha-

nover’de düzenle-
nen IAA Ticari Araç-

lar Fuarına katılan
Anadolu Isuzu, 900
metrekarelik stan-
dında yedi ayrı mo-

delini sergiledi. Fuar
kapsamında Citi-

port ve Visigo Inte-
rurban modellerinin
de Avrupa premiye-

rini gerçekleştiren
Anadolu Isuzu, Al-

manya’da düzenle-
nenen önemli ihti-
sas fuarına yedinci

kez katılmış oldu.

TÜV SÜD
TEKKON A.Ş.’yi

satın aldı

M ünih/Ankara. TÜV SÜD, kalite kont-
rol ve kalite güvence, tahribatsız
test ve muayene alanlarında hizmet
veren Ankara merkezli TEKKON

A.Ş’yi satın aldı.  TÜV SÜD AG Yönetim Kurulu
üyesi olan Karsten Xander “Türkiye, dünyada
hızlı büyüme ile ön plana çıkan en cazip ülkeler
arasında. Bir süredir, Türkiye’de yürüttüğümüz
mevcut hizmetlerin yanı sıra, endüstri alanında
ürün yelpazemizi genişletecek bir fırsat arayışı
içerisindeydik” dedi. 

Türkiye’de TÜV SÜD yaklaşık 30 yıldır TÜV
SÜD Teknik, Güvenlik ve Kalite Denetim Ticaret
Limited Şirketi ile faaliyet gösteriyor. Başlıca
faaliyet konuları arasında enerji santralleri ile
üretim tesislerine yönelik muayene ve belge-
lendirme hizmetleri, basınçlı tanklar ile makina
ve ürün belgelendirme faaliyetleri sayılabilir.
TEKKON’un şirket portföyüne katılması ile bir-
likte TÜV SÜD’ün Türkiye pazarındaki enerji
sektörüne yönelik akti-
vitelerinin hız kazanması
öngörülüyor.

1996 yılında kurulan
TEKKON, enerji sektörün-
de uyguladığı tahribatsız
muayene ve testler konu-
sunda uzmanlığı ile sek-
törde kendinden bahset-
tiren önemli şirketlerden
biri olma özelliği taşıyor.
TEKKON’un odaklandığı
başlıca alanlar arasında;
konvansiyeonel enerji
santrali işleticilerine, ima-
lat firmalarına, tedarikçilerine ve ekipman sağ-
layıcılarına yönelik hizmetler ile kalite güvence
ve kalite kontrol faaliyetleri yer almaktadır.  Ge-
lecekte hizmet portföyünün enerji sektöründe
Varlık Bütünlük Değerleme (Asset Integrity As-
sessment) gibi alanları da kapsayacak şekilde
gelişmesi hedeflenmektedir. Bünyesinde barın-
dırdığı 70 civarında personeli ile ülke çapında uz-
man muayene ağına sahip olan TEKKON, Türkiye
dışında da pek çok ülkede projeler yürütüyor. 

“Enerji talebi, Türkiye ekonomisinin büyümesine
paralel olarak artmakta. Yeni enerji santralleri
ihtiyacı, büyüme açısından önümüze çok önemli
fırsatlar getiriyor” diyen TEKKON Genel Müdürü
Tarhan Alaçam, “Firmamızın TÜV SÜD’ün ulus-
lararası ağına entegre olması ile müşterilerimize
çok daha geniş bir hizmet yelpazesi ile hitap ede-
bileceğiz ve yeni sektörlere ve pazarlara açılma
şansı yakalayacağız” saptamasını yaptı.  

ANADOLU ISUZU 

Karsten-Xander

ACI KAYBIMIZ

AL‹ OSMAN ULUSOY

Otobüsçülük sektörünün duayenlerinden 
ve saygıdeğer büyüğümüz

Hakkın Rahmetine kavuşmuştur.
Merhum’a Allah’tan rahmet,

Sektörümüze, ailesine ve tüm sevenlerine
başsağlığı dilerim.

FSM DEMİRBAŞ OTOMOTİV
MUSTAFA DEMİRBAŞ
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vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve
yakınlarına başsağlığı dileriz.

Başsağlığı

Sayın 
Ali Osman Ulusoy’un

Ali Osman Ulusoy 
Şirketler Grubu Başkanı, 
sektörümüzün duayen isimlerinden

KARSAN 3 YEN‹ ÜRÜNÜ ‹LE IAA HANNOVER
FUARI'NDA AVRUPA’YA ÇIKARTMA YAPTI
T ürkiye’nin köklü otomotiv üreticile-

rinden Karsan, Almanya’nın Hanno-
ver kentinde bu yıl 65’incisi düzen-
lenecek olan IAA Commercial Vehicles

Fuarı’nda Karsan markalı yeni ürün ailesinin
üç üyesini sergiliyor. 

8 metrelik alçak tabanlı, engelsiz erişimli
“KARSAN ATAK” şehiriçi otobüsü ve
turizm/servis taşımacılığında kullanılacak 8
metrelik “KARSAN STAR”, yeni isimleri ve Av-
rupa normlarına uygun EuroVI motorlu versi-
yonları ile Hannover’de Avrupalı müşterilerin
beğenisine sunulacak. Bu iki ürün 2013 Ekim
ayında Kortrijk Busworld Fuarı’ndaki Avrupa
prömiyerinde ve 2014 Nisan ayında Busworld
Türkiye  Fuarı’ndaki Türkiye lansmanda büyük
beğeni toplamıştı. Karsan ayrıca, alçak tabanlı
ve engelsiz erişim özelliklerine sahip 6 metrelik
“JEST” küçük otobüsünü de standında sergi-
leyecek. Karsan, 24 Eylül-02 Ekim  tarihleri
arasında gerçekleşecek olan fuarda ‘Upgrade
your business’ yani ‘İşini büyüt/geliştir’ sloga-
nıyla ziyaretçilerini karşılayacak.

IAA Hannover Ticari Araçlar Fuarında ayrıca,
Hyundai Motor Company ile Karsan arasında
27 Kasım 2012’de imzalanan anlaşma kapsa-
mında Türkiye ve ihracat pazarları için üretimi
Karsan tarafından yapılacak olan azami yüklü
ağırlığı 3.5 ton ila 5 ton arasında değişen yeni
hafif ticari araç serisi H350’nin dünya lansmanı
ve Avrupa ilk gösterimi yapılacak. H350’nin
münhasır Türkiye distribütörlüğünü 20 Mayıs
2014’te üstlenen Karsan Pazarlama da fuarda
yer alacak.  Konuyla ilgili bilgi veren Karsan
Pazarlama Genel Müdürü Vançın Kitapçı, dün-
yanın en büyük fuarları arasında yer alan IAA
Hannover Fuarı’nda hem Karsan markalı, toplu

KARSAN STAR EZBER BOZACAK
Karsan’ın kısa mesafe şehirlerarası taşı-

macılık ve turizm/personel servisi konseptli
küçük otobüsü Star, 8 metre uzunluğunda, 31
yolcu kapasiteli ve 4.25m3 ile sınıfının lider
bagaj kapasitesine sahip. Star, arkadan motor
yerleşimiyle titreşimsiz ve sessiz bir yolculuk
sağlayan, geniş diz mesafesi sunan, önde ba-
ğımsız süspansiyonu ve raylı koltuk sistemiyle
farklı koltuk dizilimlerine sahip. Bunların yanı
sıra geniş donanım seçenekleriyle de safkan
bir otobüs konforu sunuyor. Düşük işletim gi-
derleriyle kullanıcısının yüzünü güldürecek
olan Star, segmentinde lider özellikler gösteriyor. 

“JEST” İLE İNTERNET BAĞLANTILI
ENGELSİZ YOLCULUK KEYFİ

İlk kez Mayıs 2013’te pazara sunulan, mo-
dern ve kullanışlı gövde yapısı, alçak taban
ve rampa uygulamasıyla engelleri tamamen
kaldıran küçük otobüs JEST, düşük yakıt ve
bakım giderlerine sahip yeni teknoloji motoru
ile avantaj sağlıyor. Segmentinde büyük beğeni
toplayan Jest, 2014 yılı itibarıyla daha da zengin
donanım seçenekleriyle pazara sunuldu. ESP
güvenlik kiti, alüminyum alaşımlı jantlar,
uzaktan kumandalı merkezi kilit, Galaxy tipi
koyu renkli camlar kullanıcıya sunduğu ye-
niliklerden bazıları. JEST, kliması ve opsiyonel
wi-fi bağlantısıyla yolculukları keyifli kılıyor.
Farklı koltuk yerleşim seçeneklerine imkân
sağlayan yapısı ile rahatlığı ön plana çıkaran
JEST, tasarımı ve çevreci özellikleriyle de ge-
lişen ve değişen şehirlerin dokusuna uyum
sağlıyor. Pazara çıktığı günden bugüne 1.000’in
üzerinde satışı gerçekleşen Karsan JEST, şe-
hiriçi kısa mesafe toplu taşıma segmentindeki
tartışmasız en önemli oyunculardan. 

taşımada ‘ezber bozacak’, benzersiz yeni ürün
ailesini sergilemekten hem de Hyundai’nin H350
serisinin dünya lansmanına ‘üretici sıfatıyla’ ka-
tılmaktan büyük bir heyecan duyduklarını söyledi.
“Türkiye’nin markası olarak yolcu taşımacılığında
dünya çapında oyuncu olma hedefi ile attığımız
önemli bir diğer adım olan Hannover Ticari Araçlar
Fuarı’nda  Karsan Atak ve Karsan Star yeni
isimleri ile ilk kez Türkiye dışında tanıtılacak.
Ayrıca hem üreticisi hem de distribütörü oldu-
ğumuz Hyundai’nin H350 serisinin dünya lans-
manında da üretici olarak bulunacak olmaktan
büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Karsan
ürün ailesinin yurtdışı pazarlardaki satış stratejisi
kapsamında Gürcistan, Körfez Ülkeleri, Bulga-
ristan, Romanya, Makedonya, Macaristan ve Al-

manya’da dahil 19 ülkede satış-dağıtım-satış
sonrası kanallarımızı oluşturduk ve  ürünlerimizi
gönderdik. Şimdi bu fuarda elde edeceğimiz te-
maslar ile özellikle Avrupa’daki varlığımızı art-
tırmayı hedefliyoruz.” diyen Kitapçı, fuar boyunca
Karsan standında ziyaretçilerini ağırlayacaklarını
dile getirdi.

KARSAN ATAK İLE 
YOLCULUK DAHA RAHAT

Karsan’ın 8 metrelik küçük otobüsü Atak,
biniş ve inişleri kolay hale getiren “alçak taban”
ve aracı yana yatırabilen ECAS sistemiyle dikkat
çekiyor. Katlanır engelsiz erişim rampası ile te-
kerlekli sandalye kullanan yolcular için hayatı
kolaylaştıran Karsan Atak’ın, panoramik görüş

açısı sunan geniş camları ferahlık sağlıyor. Farklı
koltuk dizilişleri ve geniş içyapısı sayesinde
Atak’ın yolcu kapasitesi 60 kişiye kadar çıkıyor.
Sürücü için manuel vitesin yanı sıra robotize
ve otomatik vites seçeneği ile maksimum sürüş
konforu sağlayan Atak, Euro VI emisyon norm-
larına uygun motoruyla mükemmel yakıt eko-
nomisi sağlıyor. Atak, yukarıdaki özelliklerinin
yanı sıra düşük manevra kabiliyetiyle şehiriçi
taşımacılığına ideal olup, izole sürücü kabini,
bağımsız ön süspansiyon gibi özellikleriyle hem
konforlu hem de güvenli bir seyir imkânı su-
narken, ek olarak, arkada yerleşimli motor sa-
yesinde bakım kolaylığı öneriyor. Atak’ın Euro
VI Dizel versiyonu 2014’ün sonu itibariyle pazara
çıkması planlanıyor. 

Karsan, Alman-
ya’nın Hannover
kentinde düzenle-
nen 65. IAA Com-
mercial Vehicles
Fuarı’nda bu yıl üre-
timine başladığı
Karsan Atak ve Kar-
san Star’ı yeni isim-
leriyle ilk kez yurt
dışında tanıtacak

Dow Jones Sürdürüle-
bilirlik Endeksi’nde
100 üzerinden 85
puan alan Pirelli,

otomotiv parçaları ve lastik
sektörü ortalamasının üze-
rinde başarı sağlayarak 8 yıl
üst üste sektörünün en sür-
dürülebilir şirket seçildi Dün-
yanın en büyük firmalarının
ekonomik, çevresel ve sosyal
faktörlere gore finansal per-
formansını takip eden Dow
Jones Sürdürülebilirlik Endek-
si’nde Pirelli, 100 üzerinden 85
puan aldı. ATX Otomotiv par-
çaları ve lastik sektörü ortala-
ması ise 48 puan olarak he-

saplandı. Başta grubun en
önemli üretim merkezlerin-
den biri olan İzmit Pirelli Fab-
rikası olmak üzere dünya ge-
nelindeki üretim merkezle-
rinde sürdürülebilirlik alanın-
da önemli çalışmalar gerçek-
leştiren Pirelli, lastiğin üretim
ve kullanım sırasında çevreye
olan etkisini en aza indirmek
için çalışmalarına ve yatırım-
larına devam ediyor.  Pirelli,
devam eden sürdürülebilirlik
çalışmalarıyla 2020 itibarıyla,
karbon emisyonunu yüzde 15,
enerji tüketimini yüzde 18, su
kullanımını yüzde 58 oranın-
da düşürmeyi hedefliyor.

8 Yıldır Lastik Sektörünün
En Sürdürülebilir Şirketi Oldu
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Ford, 2014 IAA Hannover Ticari Araç-
lar Fuarı’nda tamamen yenilediği
Transit model ailesinin yeni varyas-
yonlarını tanıttı; müşteriler için

450’den fazla seçenek sunulmaya başlandı. 
Transit Avrupa’da artık Çift Kabinli Kam-

yonet ve Ekstra Uzun “Super Jumbo” Kam-
yonet, versiyonları ile de satılacak.  

Seriye eklenen yeni Transit modelleri ile
beraber son 24 ayda Transit model ailesi ta-
mamen yenilenmiş olurken, Ford Avrupa
pazarındaki en taze ticari model ailesini su-
nuyor. 

Ford’un Hannover’deki standında, serinin
amiral gemisi Transit, Transit Custom, 1.000
kg’a kadar yük taşıyabilen Transit Connect
Van ile küçük işletmeler ve kent taşımacılı-
ğına yönelik Transit Courier Van ile tüm mo-
del ailesi sergilendi. 

Yenilenen modellerin de etkisi ile Ford,
Ocak-Ağustos 2014 tarihleri arasında
137.000 araç ile satışlarını 2013’ün aynı dö-
nemine göre yüzde 12.7 artırarak Avru-
pa’nın en hızlı büyüyen hafif ticari marka-
sı oldu. Aynı dönemde Transit Custom sa-
tışları iki katına çıkarken, Transit Connect
yüzde 59 artış ve Ford’un ticari araçlar pa-
zar payı yüzde 10.8’e yükselerek marka-
nın 1997’den günümüze en yüksek sevi-
yesine ulaşıldı. 

“Ford, Avrupa’daki en gelişmiş ticari araç
model ailesini hafif ve orta segmentte ek-
siksiz olarak, sunuyor” diyen Ford Avrupa
Operasyon Şefi Barb Samardzich, “Tama-
men yeni Transit model ailesi sayesinde
müşterilerimize tam olarak bekledikleri ola-
ğanüstü fonksiyonellik ve düşük işletme
maliyeti sunuyor ve bunun yansımasını da
satış adetlerimizde görüyoruz.” dedi.

Yeni Transit’in Van, Kamyonet ve Mini-
büs’ten oluşan ilk faz lansmanı 2014 ba-
harında gerçekleşti. Transit model yelpa-
zesi, düşük yakıt tüketimli, düşük işletme
masraflarına sahip, olağanüstü dayanıklı-
lık gösteren, artırılmış yükleme kapasiteli
ve akıllı yükleme ayrıntıları ile sunuluyor.
Ford Otosan’ın Kocaeli Fabrikası’nda üre-
tilen Transit’in ikinci dalga lansmanı kap-
samındaki yeni gövde tipleri ve şasi
uzunlukları yakın zamanda seriye ekle-
necek ve dört tekerlekten çekiş (AWD)
modelleri ile genişleyecek. 

KAMYONET SEÇENEKLERİ 
GENİŞLEDİ

Transit Kamyonet modellerine eklenen
Çift Kabin ile, arka koltuklarda da yolcuların
oturabileceği bir versiyonun haricinde, gel-
miş geçmiş en uzun seri üretim Transit un-
vanını elde eden Ekstra Uzun “Super Jum-
bo” da tanıtıldı.  

Tek Kabinli Super Jumbo Transit Kamyo-
net versiyonunda fabrikada monte edilen,
yan bölümleri açılabilen 5.2 metre uzunluk
ve 11.5 metrekare’lik yükleme alanı sunulu-
yor. Aracın toplam uzunluğu 7,797 mm iken,
15.8 metre gibi kompakt bir dönüş çapı su-
nabiliyor. 

Transit Kamyonet model ailesi tek kabin
kamyonet modeli için 5 farklı uzunluk su-
narken (Kısa-Orta-Uzun-Jumbo-Super
Jumbo) çift kabin kamyonet için 4 uzunluk
(Orta-Uzun-Jumbo-Super Jumbo) sunuyor
ve 3.3 ile 4.7 ton arasında değişen taşıma
kapasitesi sağlıyor. Fabrika tarafından en-

tegre edilebilen karoser seçenekleri terzide
dikilmişcesine özel şekilde sipariş edilebildi-
ği gibi, frigorik, mobil ofis, ambulans veya
karavan gibi özelliklerle de tercih edilebili-
yor. Çekici özelliklerine sahip uygulamalarla
350 ve 470 serileri, 3.5 tonluk frenli çekme
kapasitesi ve toplamda 7 tonluk etkileyici
taşıma kapasitesi sunuyorlar. 

SINIF LİDERİ DÖRT 
TEKERLEKTEN ÇEKİŞ

Ford, geliştirilmiş dört tekerden çekiş sis-
temi (AWD) sayesinde sınıfının öncü yol tu-
tuş ve sürüş dinamiklerini yeni Transit mo-
delinde de sunmaya başlıyor. Önceki modele
göre Transit AWD’de de şu özellikler sunulu-
yor:

Çekişin düştüğü durumlarda artırılmış tu-
tunma

Standart Elektronik Stabilite Kontrolü ve
sürüş destek sistemleri ile tam entegrasyon

Yeni AWD Kilit Modu ile sıradışı durumlar-

da maksimum tutunma kabiliyeti
Tamamen elektronik olan yeni AWD sis-

temi, yüksek performanslı bir elektrikli
pompa ve AWD debriyaj ile torku dört teker-
leğe birden aktarıyor ve selefinde olmayan
bir şekilde aktarımı tamamen ön ya da ta-
mamen arka olarak ayarlayabiliyor (0-100
arkaya veya 100-0 öne aktarım). 

İki farklı sürüş modu bulunan AWD siste-
minde Auto Mode seçildiğinde optimum sü-
rüş verimliliği için güç genel olarak ön te-
kerlere aktarılıyor. Yük dağılımı veya yol ko-
şulları gibi gerekli durumlarda çekişin ola-
cağı aks ayarlanıyor. 

AWD Kilit Modu, derin kum veya kar gibi
aşırı zor yüzey koşulları için devreye alına-
biliyor. Bu modda iken sürücüden veya
araçtan gelen tepkilere bağlı olarak gücün
tamamını sadece ön tekerlere yönlendirebi-
len sistem, eşit dağılımı da gerçekleştirebili-
yor. ESP modülü, özellikle kaygan zeminler
için, torkun tekerlere aktarımında çekiş
kontrol sisteminin devre dışı kalabildiği bir
moda da alınabiliyor. 

AWD transfer kutusu ve ön aks, tamamen
şanzımana entegre iken ağırlığı da sadece
45 kg. Sistemin kompakt yapısı sayesinde
de Transit AWD modelleri standart model-
lerle aynı yükleme kapasitesi ve zemin yük-
sekliğini sunabiliyorlar.

AWD opsiyonu Transit Van’dan Kamyo-
net’e varan geniş kasa ve kabin seçenekle-
rinde sunularak, özellikle kaygan zeminli kış
koşulları veya hafif ölçekli arazi şartlarında
hizmet veren kayak merkezleri veya kırsal-
daki kamu kurumları için çözümler sunu-
yor. 

“450’den fazla varyasyon, farklı opsiyon-
larla birleştirildiğinde yeni Transit’in üste-
sinden gelemeyeceği bir görev yok” diyen
Ford Avrupa Transit Geliştirme Şefi David
Gregory “Bütün bu özelliklere sınıfının en iyi
işletme maliyetlerini eklediğinizde yeni
Transit’in Avrupalı müşteriler tarafından ne-
den bu denli çok tercih edildiğini göreceksi-
niz.” dedi.

Ford Transit En Yeni Versiyonlar›n› 
HANNOVER FUARI’NDA SERG‹LED‹

Yaklaşan bayram
tatili için yola çık-
mak isteyenleri 3
Ekim Cuma günü
başlayacak yoğun
bir trafik bekliyor…

Y akın veya uzak mesafe fark
etmeksizin, her yolda ala-
cağınız ufak önlemlerle
hem bireysel hem toplam

trafik güvenliğinizi artırmaya siz de
yardımcı olun. Yaşanan trafik kaza-
larının 10 yıl öncesine nazaran iki ka-
tının üstüne çıktığı ülkemizde bir
bayram tatili daha yaklaşıyor.  Güvenli
sürüşe azami önem veren Continental,
sürücüleri hem kendileri hem de araç-
ları için vakit almayan ama büyük
kazaları önlemeye yardımcı olan ted-
birleri  almaya çağırıyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun
açıkladığı 2013 yılında kazaya neden
olan kusurlar içerisinde sürücü ku-
surları yüzde 88,7 oranı ile ilk sırada
yer alıyor. Bu konunun öneminden
yola çıkan Continental Türkiye Binek
Lastikleri Satış Müdürü Mehmet
Akay lastik kontrolü için “diş de-
rinliğinin yaz lastiklerinde 3 mm,
kış lastiklerinde 4 mm gelinmesi
durumunda lastiklerin değiştirilmesi
gerekiyor. Bununla beraber lastiğin
havasının az veya fazla olması las-
tiğin yol ile temas ettiği alanın kü-
çülmesi anlamına gelir. Bu da gü-
venliği de risk altına sokar. Sürücüler
araç, lastik ve yüklerine uygun hava
basıncı ile hem lastiklerinin çabuk
yıpranmasının hem de fazla yakıt
tüketiminin önüne geçebilir.” öne-
rilerini sürücülerle paylaştı. 

Sürücü kusurlarını en aza indi-
rebilecek araç ve lastik kontrollerinin
yanı sıra sürücülerin uykusunu al-
mış, zinde ve dinlenmiş bir şekilde
yola çıkması gerekliliğine dikkat çe-
ken Continental, uzun yola çıkacak-
ların özellikle yorgunluk ve uyku
hissedildiği an direksiyonu devre-
debilmesi için yanında bir kişinin
olmasını öneriyor.  

Ford, yeni Transit’in
yeni serilerini 2014
IAA Hannover Ticari
Araçlar Fuarı’nda ta-
nıttı; Ford Transit böy-
lece müşterilere sun-
duğu ürün gamını ta-
mamlamış olacak. 

Continental’den Bayram 
Tatilinde Yola Çıkacak 

Sürücülere Öneriler
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K oç Topluluğu şirketlerin-
den Otokar, 25 Eylül-2
Ekim tarihleri arasında
gerçekleştirilen IAA Ti-

cari Araçlar Fuarı’nda şehiriçi ve
turizm sektörlerine yönelik ürün
gamını sergiliyor. Fuarda çevreci
Euro 6 motorlu otobüs ailesini ta-
nıtan Otokar, son 6 yıldır Türki-
ye’nin en çok satılan küçük oto-
büsü Sultan’ın Avrupa pazarına
özel geliştirilen yeni VIP donanımlı
modelini de ilk kez sergiliyor.  İlk
8 ayda Türkiye’de satılan her 5 kü-
çük otobüsten 3’ünü; her 4 orta
boy otobüsten 3’ünü üreten Otokar,
ana ihracat pazarını oluşturan Av-
rupa’daki faaliyetlerini Otokar Eu-
rope şirketi ile yürütüyor. Avrupalı
müşterilerine daha yakın olmak
ve taleplere daha hızlı cevap ve-
rebilmek amacıyla 2011 yılında
Fransa merkezli olarak kurulan
Otokar Europe, IAA ticari araç fua-
rının yapıldığı Almanya’da da mev-
cut satış ve servis ağını genişle-
terek güçlendirdi. 

HEDEF, AVRUPA’DA BÜYÜK 
OYUNCULARDAN OLMAK

Kurulduğu günden bu yana ope-
rasyonel anlamda Otokar’ın ticari
araç ihracat gücünün lokomotifi ha-
line gelen Otokar Europe’un da kat-
kıları ile Otokar, 2013 yılında yüzde
25’lik artışla 117 milyon Euro’luk ih-
racat geliri elde etti. Avrupa otobüs
pazarı 2014 yılının ilk yarısında yüzde
7,3 oranında büyürken, Otokar Eu-
rope ilk 7 ayda satışlarını yüzde 14
oranında artırdı. Fransa başta olmak
üzere İtalya, İspanya, Belçika ve Al-
manya pazarlarına odaklanan Otokar
Europe, her geçen gün müşterilerine
daha iyi hizmet vermek adına satış
ve servis hizmetlerini güçlendiriyor.
Otokar Europe, bu yıl ilk kez Kasım
ayında gerçekleştirilecek Birming-
ham Eurobus Expo Fuarı’na katılarak

İngiltere pazarı için geliştirilen sağdan
direksiyonlu ürünlerini de tanıtacak.

ATLAS: “AVRUPA PAZARINDA
DA MÜŞTERİLERİMİZE YAKINIZ 
VE İHTİYAÇLARINI ANLIYORUZ”

Otokar Europe standında yapılan
basın toplantısında konuşan Otokar
Europe Müdürü Ali Murat Atlas, Tür-
kiye’de dört yıldır otobüs pazarın-
daki liderliklerini koruduklarını ha-
tırlatarak Avrupa’da da hedeflerinin
büyük olduğunu belirtti. Atlas; “Oto-
kar Europe olarak 2013 yılını başarı
ile tamamladık ve Avrupa pazar-
larında büyüme stratejimizi sürdü-
rüyoruz. Var olduğumuz tüm pa-
zarlarda çok yüksek güvenilirliğe
sahibiz ve bunu Türkiye’deki müş-
terilerimizle birlikte oluşturduğu-
muz ‘yakınlık’ ve ‘ihtiyaca göre ürün
ve hizmet’ sunma geleneğimize

borçluyuz. Avrupa’daki müşterile-
rimize de aynı yaklaşımı sunarak
var olduğumuz tüm pazarlarda bü-
yük oyunculardan olmayı hedefli-
yoruz” dedi.

BEKLENTİLERİ 
KARŞILAYAN ÜRÜN GAMI

Atlas sözlerine şöyle devam etti:
“Avrupa’da Otokar, uzunlukları 7 ile
12 metre arasında değişen ve şehiriçi,
servis ve turizm segmentlerine yö-
nelik otobüsleri ile temsil ediliyor.
Otokar ürünleriyle oluşturulan filolar
sayesinde müşteriler yüksek verim-
lilik ve operasyonel kârlılık elde ede-
biliyorlar, çünkü her üründe öncelikli
amaç düşük işletme maliyeti, farklı
alanlarda kullanılabilme esnekliği
ve dayanıklılıkla birlikte gelen uzun
ömür. Otokar ürünleri, kullanımda
sürdürülebilir katma değer ve yatırımı

kâra dönüştürme gibi müşterilerinin
gelirlerine doğrudan etki etme özel-
liğine sahipler.”

KENT
Türkiye’de İstanbul Büyükşehir Be-

lediyesi başta olmak üzere İzmir, Sam-
sun, Bursa gibi illerde de yaygın olarak
kullanılan 12 metrelik şehiriçi belediye
otobüsü KENT, IAA Ticari Araçlar Fua-
rı’nda Euro 6 emisyon normunu kar-
şılayan yeni motorla sergileniyor. 

DORUK LE (VECTIO C)
Otokar’ın 9 metrelik orta boy alçak

taban girişli şehiriçi otobüsü DORUK
LE, dayanıklılığı ve düşük işletme
maliyetlerinin yanı sıra yüksek yolcu
taşıma kapasitesi de sunuyor. Doruk
LE, Otokar standında Vectio ismi ve
Avrupa regülasyonlarına uygun olan
Euro 6 motoru ile sergileniyor. 

ENGELSİZ SULTAN MAXI (Navigo U)
Bu yıl içerisinde Türkiye lansmanı

yapılan ENGELSİZ SULTAN MAXI,
IAA’da engelli yolcu taşımacılığı için
geliştirilen bir ürün olarak dikkat
çekiyor. Birden yediye kadar be-
densel engelli yolcuyu kendi teker-
lekli sandalyelerinde oturarak ta-
şıma kapasitesine sahip olan ve
Avrupa’da yaygın olarak kullanılan
araç, IAA Ticari Araçlar Fuarı’nda
Euro6 motoru ve otomatik şanzı-
manıyla sergileniyor.

KENT U (Territo U)
Otokar’ın servis taşımacılığına yeni

bir soluk getiren Kent U otobüsü, 76
kişiye varan yüksek yolcu kapasitesi,
ayakta ve oturarak yolcu taşıma im-
kanı ile dikkat çekiyor. Kent U, fuarda
Euro6 emisyon normunu karşılayan
motoru ve otomatik şanzımanla bir-
likte yer alıyor.

SULTAN MEGA (Navigo T):
Türkiye’nin son 6 yıldır en çok

satılan küçük otobüsü olan Sultan
serisinin en yeni üyesi Sultan Mega,
IAA’da Euro 6 motoru ve özel do-
nanımı ile sergileniyor. İlk kez IAA’da
sergilenen VIP model, 20+1+1 yolcu
kapasitesi, 750mm’lik diz mesafesi,
uzun seyahatlerde bile kullanılabi-
lecek, konforu önplanda tutan iç
detayları ile dikkat çekiyor. 4 m3
bagaj kapasitesi, özel lüks donanım
paketi, tuvalet ve mutfak opsiyonları
ile turizm segmentinde göz doldu-
ruyor. 

DORUK T (Vectio T):
Son 6 yıldır Türkiye’nin en çok

satılan orta boy otobüsü Doruk T,
Avrupa’da da turizm taşımacılığının
gözdeleri arasında. Kendi sınıfını
yaratan ödüllü Doruk T, büyük oto-
büslerin yüksek maliyetli kaldığı,
küçük otobüslerin ise kapasite ola-
rak yetersiz kaldığı durumlarda ön-
celikli tercih oluyor. 10 metre uzun-
luğu ve 5,5 m3 bagaj hacmi ile dikkat
çeken Doruk T’nin IAA’da Euro 6
emisyon değerine sahip otomatik
şanzımanlı modeli sergileniyor. 

ACI KAYBIMIZ

AL‹ OSMAN ULUSOY

DEĞERLİ BÜYÜĞÜM,
SEVGİLİ AĞABEYİM,

UND Yüksek Haysiyet Divanı Başkanımız,
İş Dünyası ve Sivil Toplum Örgütlerinin Duayeni, 

Hakkın Rahmetine kavuşmuştur.
Merhum’a Allah’tan rahmet,

Sektörümüze, ailesine ve tüm sevenlerine
başsağlığı dilerim.

ÇETİN NUHOĞLU

Son 4 yıldır Türki-
ye’nin en çok satılan
otobüs markası olan
Otokar, Almanya-
Hannover’de gerçek-
leştirilen IAA Ticari
Araçlar Fuarı’nda
7’den 12 metreye uza-
nan geniş ürün yelpa-
zesi ile boy gösteriyor.
Avrupa pazarında
2013 yılında ihracat
adedini yüzde 40 artı-
ran Otokar, Avrupa
pazarının büyük
oyuncularından olma-
yı hedefliyor.

Otokar’dan Avrupa’da gövde gösterisi
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ACI 
KAYBIMIZ

AL‹ OSMAN 
ULUSOY

Saygıdeğer büyüğümüz 
ve sektörünün duayenlerinden 

Hakkın Rahmetine kavuşmuştur.
Merhum’a Allah’tan rahmet,
Ailesine ve tüm sevenlerine

başsağlığı dileriz.

MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. BAYii 
HAS OTOMOTiV
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MENGERLER TiCARET TÜRK A.Ş.

Anadolu
Isuzu’nun

Geleneksel T1
Teknisyenler

Yarışması
Sonuçlandı

Anadolu Isuzu’nun gelenekselleşen “T1 Tek-
nisyenler Yarışması” sonuçlandı. Türkiye’nin 7
bölgesinden katılımın gerçekleştiği yarışmada
birinciliği elde eden Eskişehir Nuriş Otomotiv Ja-
ponya’da yapılacak dünya finalinde Türkiye’yi
temsil etmeye hak kazandı. Aynı yarışmada, ikin-
ciliği Antalya Esay Otomotiv, üçüncülüğü de Er-
zurum Sönmezler Otomotiv aldı.  Bir hafta boyunca
Şekerpınar tesislerinde eğitime tabi tutulan Ana-
dolu Isuzu’nun Eskişehir (Nuriş Otomotiv), Antalya
(Esay otomotiv), Erzurum (Sönmezler Otomotiv),
Çankırı (Doğan Oto), Osmaniye (Üç Kardeşler),
Antalya (Esay Otomotiv-şube) ve Beyşehir (Sa-
rıkayalar) yetkili servisleri ekipleri, 20 Kasım’da
Japonya’da yapılacak büyük final için mücadele
etti. Sonuçlar Fabrika Citimark Konferans Salo-
nu’nda düzenlenen törenle açıklandı. Satış ve Pa-
zarlama Direktörü Fatih Tamay, Teknik Direktör
Hakan Özenç, Satış Müdürü Tunç Karabulut, SSH
müdürü Burcu Kapancı’nın katıldığı törende ka-

tılımcılara plaketleri, dereceye girenlere de ma-
dalyaları ve beratları verildi.
Yarışma sonuçları şöyle:

Birinci; Eskişehir Nuriş Otomotiv  (Hakan Çu-
kul--Ayhan Özdemir) 

İkinci; Antalya Esay Otomotiv ( Yüksel Akgül-
-Yakup Topaç )

Üçüncü;  Erzurum Sönmezler Otomotiv (Ab-
durrehim Özçelik--Hikmet Ezgü)

Birinciliği kazanan ve Japonya’daki büyük finalde
Türkiye’yi temsil edecek olan Hakan Çukul-Ayhan
Özdemir ikilisinin temsil ettiği Eskişehir Nuriş
Otomotiv ekibine Satış ve Pazarlama Direktörü
Fatih Tamay tarafından T1 yarışma sancağı da
teslim edildi. Sancak gelecek yılki yarışmaya
kadar Eskişehir’de korunup teşhir edilecek.

Isuzu Global, dünya üzerindeki yetkili servisleri
arasında düzenlenen “Teknisyenler Yarışması”nda
ise bölgelerinde birinci olanlar için Japonya’da
biraya gelip, büyük dünya finali için yarışacak.

BAYRAM’DA 
900 B‹N K‹fi‹, 
KAM‹L KOÇ ‹LE 
SEVD‹KLER‹NE 
ULAfiACAK

BAYRAM’DA 
900 B‹N K‹fi‹, 
KAM‹L KOÇ ‹LE 
SEVD‹KLER‹NE 
ULAfiACAK

U laştırma sektörünün öncü
firması Kamil Koç, ülkenin
pek çok bölgesinde hızla
artan yeni hatları, güvenilir

ve konforlu otobüsleri ve bayrama
özel ek seferleriyle Türkiye’nin en yo-
ğun seyahat dönemlerinden biri olan
Kurban Bayramı’na hazır.

Kamil Koç Otobüsleri Genel Mü-
dürü Kemal Erdoğan, Kurban Bay-
ramı döneminin her zamanki gibi
çok yoğun geçeceğini belirterek
yaklaşık 8 milyon kişinin otobüsle
seyahat edeceğini söyledi. Kurban
Bayramı’nın öncesine hareketliliğin

1 Ekim tarihinden itibaren başladığını
ve 13 Ekim tarihine kadar devam
edeceğini söyleyene Erdoğan, 13 gün
boyunca ciddi bir hareketlilik olacak,
Kamil Koç’un bu dönemde toplamda
20.000 sefer düzenleyeceğini, Kurban
Bayramı nedeniyle yaklaşık 5000
ek sefer yapılacağını açıkladı. Yapılan
planlamaya göre Kamil Koç’un bay-
ram döneminde 900 bin yolcuya hiz-
met vereceğini belirten Erdoğan, bu
hareketliliğin ana başlangıç noktaları
ise bu yıl da İstanbul, Ankara, İzmir
ve Bursa gibi büyük şehirlerimiz
olacak” dedi.

Bayram süresince bireysel aracıyla
seyahat edecekleri de uyaran Kemal
Erdoğan “Bireysel araçlarıyla seyahat
etmeyi tercih eden yolcularımıza çok
dikkatli olmalarını ve riske girme-
melerini öneriyoruz. Tam dinlenmiş
olarak yola çıkmaları ve trafik işaret
ve işaretçilerine riayet etmeleri son
derece önemli. Geçmiş tatil dönemleri
de bireysel araçların bu tür zamanlarda
kazaya karışma yüzdelerinin son de-
rece yüksek olduğunu gösteriyor.
Bayramı herkesin sevdikleri ile birlikte
bayram neşesiyle yaşaması en büyük
temennimiz” şeklinde konuştu.

BR‹SA Avrupa ‹fl Ödülleri’nde
‘Ulusal fiampiyon’ ilan edildi

B u yıl 8.’si düzenlenen, 33 Av-
rupa ülkesinden 24.000’den
fazla şirketin katıldığı Avrupa
İş Dünyası Ödülleri yarışması

kapsamında Ulusal Şampiyon ilan edi-
len Avrupa çapında 709 şirket,  yarış-
manın ikinci aşamasına katılacak.

Brisa Genel Müdürü Hakan Bayman,
“Brisa olarak gelecek için en iyi yol-
culuğu tasarlama vizyonumuz doğ-
rultusunda, bir sanayi şirketinden ino-
vasyon şirketine dönüştüğümüz bir
süreç yaşıyoruz. Müşteri odaklı ino-
vasyon anlayışımızla, gerek bireysel
gerekse kurumsal müşterilerimizin
ihtiyaçlarına özel inovatif çözümler
sunarak hayatlarını kolaylaştırmak
ve katma değer yaratmak en büyük
hedefimiz.  Inovasyonu sürdürülebilir
kılmak üzere geliştirdiğimiz stratejilerin
ve kurumsal girişimcilik süreçlerimizin
bir sonucu olarak, Türkiye’yi temsil
etmek üzere “ulusal şampiyon” se-
çilmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Avrupa İş Dünyası Ödülleri yarış-
masının CEO’su Adrian Tripp “ Brisa’yı
tebrik ederim;  Ulusal Şampiyon ilan
edilmek büyük bir başarı, biz de ken-
dilerine bir sonraki aşama için şans
dileriz. Avrupa İş Dünyası Ödülleri
yarışması başarıdan başarıya koşarak
şirketlere daha büyük başarıya ulaş-

maları için ilham vermekte ve Avrupa
çapındaki şirketlerin rekabet üstün-
lüğünü geliştirmeye yardımcı olmak-
ta” dedi.

RSM International’ın CEO’su Jean
Stephens ise, “Bütün sektörlerden çe-
şitli büyüklükte şirketler bu prestijli
yarışmada rekabet etmeyi tercih et-
tiğinden bu müsabaka her yıl daha da
çetin ve daha da rekabetçi hale gel-
mekte.  Artan kayıtlar ve ülkeler sa-
yesinde bu yılki yarışma şimdiye kadar
görülen en çetin Ödül müsabakası ola-
cakmış gibi görünüyor.  Bir sonraki
tura geçerken yarışmayı izlemek çok
heyecan verici olacak” dedi. 

Tüm Avrupa’dan gelen Şirket yö-
neticilerinden, akademisyenlerden
ve girişimcilerden oluşan bir jüri heyeti
Ulusal Şampiyonların videolarını iz-
leyecek ve bu grubun en iyilerine
gıpta ile bakılan ‘Ruban d’Honneur’
(Onur Kurdelesi) statüsünü verecek.
Ruban d’Honneur’ü kazananlar ise
2015 yılında geçekleşecek olan büyük
finale katılacaklar. Ulusal Şampiyon-
ların tamamı ayrıca her ülkenin ‘Halk
Şampiyonunu’ belirlemek için bir halk
oylamasına da katılacak. Geçen yıl
yarışma süresince 93.000 oy kulla-
nılmış ve EBA web sitesi 400.000’den
fazla ziyaret almıştır.

Brisa, RSM Internatio-
nal’in sponsorluğunda
gerçekleştirilen ve Av-
rupa iş dünyasından li-
derler, akademisyenler
ile medya ve siyaset
temsilcileri tarafından
desteklenen, prestijli
Avrupa İş Dünyası Ödül-
leri yarışmasında Ulusal
Şampiyon ilan edildi.  
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BAŞSAĞLIĞI

ALİ OSMAN ULUSOY

Taşımacılık Sektörünün Duayeni, 
Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 

ve Değerli Büyüğümüz 

Hakkın rahmetine kavuşmuştur. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

ailesine, Ulusoy Camiasına, sevenlerine 
sabır ve başsağlığı dileriz. 
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