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Sorunlara çözüm için seferberlik
ilan eden Toplu Ulaşım Sektörü,
ortak hareket etme kararı alarak
gündem ile ilgili basına açıklama

yaptılar.
İstanbul Toplu Ulaşım Camiası, Özel

Halk Otobüsleri, Şirket ve Oda yöneticileri
ile Erguvan Otobüs Dernekleri yöneticileri;
Mavi Marmara A.Ş. Esnafı’nın sorunlarına
destek amacı ile Beylikdüzü Tüyap fuar
ve Kongre Merkezi önünde bir araya geldi.

‘HEP BİrLİKTEyİz’ MESAJı
Avcılar -  Hadımköy güzergâhında çalı-

şan minibüslerin çalışmasına tepki gös-
termek amacı ile Mavi Marmara Ulaşım
A.Ş esnafının yaptıkları protestoya destek
amacı ile yanlarına giden Toplu ulaşım ca-
miası ‘’Hep Birlikteyiz!’’ mesajı verdiler.

Mavi Marmara yönetim Kurulu Başkanı
Sayın ramazan Gürler, Esnaf  Odası Baş-
kanı  İsmail yüksel, Özulaş A.Ş Başkanı
Göksel Ovacık, Halk ulaşım Başkanı Mus-
tafa Altuntaş, yeni İstanbul A.Ş. Başkanı
yalçın Beşir, İSTOD Başkanı zakir Uzun,
Öztaş Başkanı Cemal Soydaş ve şirket yö-
netimi ile birlikte basın açıklaması yaptı.

yapılan basın açıklamasında, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (UKOME)  tarafın-
dan görüşlerinin alınmadan tek taraflı
olarak Hadımköy hattına 30 adet minibüs
koyulduğunu, minibüs esnafı ile karşı
karşıya getirildiğini bunun sonucunda hoş
olmayan neticeler meydana geldiği, so-
runların çözümü için Mavi Marmara A.Ş.
Özel Halk otobüsü esnafının görüşlerinin
alınması gerektiğini belirtiler.

‘’Bu tür tahsislerin ilgili esnaf odalarının
da katıldığı bir alt komisyon raporu neti-
cesinde yapılması adil ve doğru olanıdır,
bunun neticesinde huzurlu bir ortamda
çalışma düzeni sağlanmış olur.’’ diyerek,
yetkililerden konunun bir an evvel çözü-
me ulaştırılmasını talep ettiler.

İSDER Başkanı Murat Er-
doğan, UKOME’nin belir-

lediği Okul Sezonu Ser-
vis Fiyatları konusunda
taşımacıların değerlen-

dirmelerini ve konuyla il-
gili geliştirilebilir nitelik-
te olduğunu düşündüğü

proje ve çalışmaları Taşı-
macılar Gazetesi’ne ak-

tardı.

U KOME tarafından açıkla-
nan fiyatların gerçekte uy-
gulanamadığının altını çi-
zerek açıklamalarına baş-

layan İSDEr Başkanı Murat Erdoğan,
‘’UKOME tarafından açıklanan fiyat-
lardan yana sektörde çalışan esna-
fımızın herhangi bir sıkıntısı yok.
Ancak işin uygulama tarafına ge-
çildiğinde 100 TL’lik bir yere 40-50
TL gibi fiyat uygulamaları mevcut.
Bu insanların belini büküyor. Soru-
nun başlıca sebebiyse yıllardır ol-
mayan plaka tahdidi. 

Bir de şöyle bir durum var. Örneğin,
ben firmayım; okul servis taşımacılığı
ve personel taşımacılığında araç öz
mal zorunluluğum var. yüzdeler; okul-
da 30 oranında, personelde ise yüzde
20. Herhangi bir şirketin Ar-Ge’sini,
pazarlamasını geliştirebilmesi adına
yeni işler alması gerekiyor. Ama Bü-
yükşehir Belediye’si bu konuda şöyle
söylüyor, ‘’Şuan bana araç alamazsın.
‘’ yani yeni bir okul işi alacağım ancak
öz malımın yüzde 30’unu daha önce
başka okullarda kullandım fakat yeni
bir okulda yani ikinci veya üçüncü
bir okul için koyacak aracım yok ve
ben araç alamıyorum. Tescil oluyor,
yol belgem yok. 

‘’İSDEr OLArAK UKOME’yE
Bİr TEKLİf SUnDUK’’

Bununla ilgili de İSDEr olarak bi-
zim şöyle bir teklifimiz oldu: Diyelim
ki 15 senelik bir esnafın önceki dö-
nemlerde araç sayısı fazlaydı ancak
özellikle son 3 yılda yaşanan eko-
nomik sıkıntılarından dolayı borç-
landı, elindeki araç sayısını azaltmak
durumunda kaldı ve elinde kalan
araçlarla bu işi zar zor devam et-
tirmeye çalışıyor ancak işi 15 senedir
yaptığını ve sektörde yer aldığını
maliye dökümleriyle belgeledi. Şim-
di buna karşılık diyoruz ki; ‘’Bu ada-
ma mali verilerine göre yıl ortala-
ması oranında hakkı neyse bunu
ona verin.’’

İşin şirketler tarafına baktığı-
mızda 1 Milyon TL’ye kadar olan
şirketlerin tamamına-ister bir aracı
olsun, ister 49 aracı olsun-, 50 araç
hakkı verin. 1 Milyon TL’den sonraki
devasa şirketlere de 100 araç hakkı
verin. Bunu sektörün önünün açıl-
ması adına söylüyoruz. Sözünü et-
tiğimiz olay gerçekleşirse piyasa
dengeye oturur. Bugün piyasada
700 tane aracı olan firma da var
500 tane aracı olan firma da. İler-

leyen zamanlarda iş, şimdiki şart-
larda gerçekleşmeye devam edecek
olursa ben firma olarak ne yeni bir
okul alabileceğim, ne yeni bir per-
sonel işi alabileceğim. yine bir esnaf
arkadaşım ne kendini geliştirerek
bir şirket olabilecek ne de varlığını
sürdürmek için elinde araç tutabi-
lecek. Dolayısıyla, ‘’Hem esnafı hem
küçük ve orta boy işletmeleri hem
de büyük firmaları bir şekilde te-
kelleşmeyi kırma yolunda engel-
leyebilirsiniz.’’,diye UKOME’ye sözlü
olarak bir teklif sunduk. Ancak
sözlü olarak kaldı. ‘’yazılı olarak ile-
telim.’’ dediğimizde, UKOME tara-
fından; ‘’Bu ütopik bir şey. Konuyu
hiç konuşmayalım ve tartışmaya-
lım. ‘’ dendi. Ama olması gereken
durum budur. Biz İSDEr olarak yıl-
lardır sektörde çalışan esnafın da,
küçük, orta ve büyük ölçeki işlet-
menin de derdini biliyoruz. Görüş-
tüğümüz piyasa içerisinde bulunan
insanlardan aldığımız tepkiler bu
yönde. Sunduğumuz teklif gerçek-
leşirse İstanbul’da sakat çocuk do-
ğumu engellenir. Ancak söz konusu
teklif faaliyete geçmezse her türlü
kararın ve her türlü imzanın altı
boş kalır. ‘’ dedi.

Hafif Ticari
Araç Pazarı

Değerlendirmesi

Türkiye Otomotiv Pazarı’nda,
Hafif Ticari Araç Pazarı 2015
yılı Ocak-Ağustos arasındaki
8 aylık dönem ve 2014-2015

yılı Ağustos aylarına ait satışlara bağlı
kalınarak değerlendirmeler yapıldı.

yüzDE 62,25 OrAnınDA ArTTı
ODD’nin açıkladığı raporlara göre;

Türkiye Otomotiv Pazarı’nda, Hafif Ti-
cari Araç Pazarı 2015 yılı Ocak-Ağustos
döneminde geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 62,25 oranında artarak
145.146 adet seviyesinde gerçekleşti.

Hafif Ticari Araç Pazarı 2015 yılı
Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 38,20 oranında artarak
20.824 adet seviyesine ulaştı. Geçen
sene Ağustos ayında 15.068 adet satış
gerçekleşmişti. 

En yüKSEK SATıŞ OrAnı VAn’DA
Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağus-

tos ayı ortalama satışlara göre yüzde
13,82 arttı.

2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde
Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine
göre değerlendirildiğinde, en yüksek
satış adedine yüzde 70,8 pay ile Van
(102.757 adet), ardından yüzde 12,16
pay ile Kamyonet (17.656 adet), yüzde
11,29 pay ile Minibüs (16.390 adet) ve
yüzde 5,75 pay ile Pick-up (8.343 adet)
yer aldı.

Brisa’da Üst dÜzey atama
3.5 yıldır Castrol Türkiye ve Orta Asya Di-
rektörü görevini başarıyla gerçekleştiren

Kerim Kermen, markanın ABD’de New Jer-
sey’de yer alan en önemli merkez yönetim
üslerinden birine Castrol Edge markasın-

dan sorumlu global direktör olarak atandı.
Kerim Kermen önümüzdeki dönemde ti-

tanyum gücündeki yeni Castol Edge ve
Bloodhound gibi farklı pek çok proje için

yoğun mesai harcayacak, Castrol Edge’in
global marka stratejisine yön verecek. 

İstanbul Taşımacılar birliği (İSTAb) başkanı Ali
bayraktaroğlu ile Taşımacılar Gazetesi olarak, Plaka
Tahdidi Süreci, UKOME’nin belirlediği 2015-2016 Okul
Sezonu Servis Fiyatları ve bunun sektöre yansımaları,
servis şoförlerine getirilen yaş sınırlaması, sektörün
iyileşmesi için atılabilecek adımlar ve İSTAb’ın
faaliyetleri üzerine bir röportaj gerçekleştirdik.

Kerim 

Kermen

Toplu Ulaşım
Camiası,

Mavi Marmara
Esnafına Destek

İçin Toplandı

plaka tahdidi
iStEMiNiN

MiladI BiZiZ

plaka tahdidi
iStEMiNiN

MiladI BiZiZ

plaka tahdidi
iStEMiNiN

MiladI BiZiZ

plaka tahdidi
iStEMiNiN

MiladI BiZiZ

plaka tahdidi
iStEMiNiN

MiladI BiZiZ

plaka tahdidi
iStEMiNiN

MiladI BiZiZ

“MESLEKİ YETERLİLİK OLMAZSA
NİTELİK DE OLMAZ” 

“Sektöre herkes elini kolunu sallaya sallaya
giriyor. Birileri tarlasını satıp araba alıyor.
Bu işin bir mesleki yeterliliği de olmadığı
için niteliği de oluşmuyor. Nitelikli bir taşıma
hizmeti de maalesef oluşamıyor. Biz de dedik
ki; ‘’Sektöre girişlerin sınırlandırılmasının
tek yolu var.’’ Çünkü insanların ticaretini
başka türlü engelleyemezsiniz. Şunu yapa-
mazsınız: ‘’Sen gelme, sen gel.’’ Mesela doktor
olmak için bir mezuniyet gerekiyor. Tıp fa-
kültesini okuyacaksınız, mezun olacaksınız.
Onun birçok aşamaları var. Maalesef sürücü
olmak için böyle şartlarımız yok. 

“ÖNCEKİ YÖNETİMLER KONUYU
FAZLA DESTEKLEMİYORDU”

‘’Plaka Tahdidi İsteminin Miladı biziz.
İSTAB’ın bizden önceki yönetimleri bu
konuyu fazla desteklemiyordu. Benim
başkanlık yaptığım yönetime konu man-
tıklı geldi. Şuan ki konvektörde yani ta-
şıma sisteminde de sektör kârsız bir şe-
kilde çalışıyor. Kâr olmadan çalışmaya
son vermek adına sektöre bir sınırlan-
dırma getirilme gerektiğini yönetim de
kabul etti ve bu yolda birlikte hareket
edilmesi ve çözüme ulaşılması adına
gerekli işlemleri yapıyoruz.’’ 

> HAbERİN DEvAMı 6’DA

“Teklifimiz Gerçekleşirse
İstanbul’da Sakat Çocuk

Doğumu Engellenir”
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MAn’ın Ankara Akyurt’taki
tesislerinde MAn Kamyon
ve Otobüs Ticaret A.Ş.
Otobüs Bölge Satış Müdü-

rü Eray Öcal’ın ev sahipliğinde gerçek-
leştirilen teslimat töreninde, Selçuk
Türkoğlu’nun yanı sıra her iki şirket
yetkilileri de hazır bulundu. 

MAn Finans kredisi ile gerçekleşti-
rilen 2 adet MAn Lion’s Coach 2+1 vIP
otobüsün teslimat töreninde konuşan
Selçuk Türkoğlu, “MAn Finans’ın sun-
duğu finansal çözümler, gerçekten de
büyük avantaj sağlıyor. MAn’ı tercih
etmemde elbette ki birçok neden var.
Ancak benim için en önemlilerini sıra-
lamam gerekirse; köklü ve dünya devi
bir marka olarak taşıdıkları üstün Al-

man teknolojisi, hem işletme, hem
ömür boyu, hem de 2. El’de sunduğu
ekonomik avantajlar, güvenli ve yük-
sek konforlu seyahat imkânını ilk
etapta söyleyebilirim.” dedi. 

En küçük vidasından, en ileri tekno-
lojisine kadar MAn araçlarının sahip
olduğu yüksek standartlara dikkat
çeken MAn Kamyon ve Otobüs Tica-
ret A.Ş. Otobüs Bölge Satış Müdürü
Eray Öcal da, “MAn araçları, gerek
tüm alanlardaki yüksek standartları
ve gerekse Satış Sonrası Hizmet-
ler’deki rekabetçi yaklaşımı ile hem
otobüs işletmecilerinin hem de yolcu-
ların ilk tercih ettiği marka olma özel-
liğini her geçen gün yaygınlaştırıyor.”
şeklinde konuştu. 

Pamukkale Turizm
de, otobüs filosunu
güçlendirmek için

MAN’ı tercih etti.
Pamukkale Tu-
rizm’in İzmir’de

faaliyet gösteren
bireysel iş ortakla-
rından Selçuk Tür-

koğlu, 2 adet MAN
Lion’s Coach 2+1

VIP otobüs aldı. 

Pamukkale Turizm
maN Otobüsler ile

Filosunu Güçlendirdi

Anadolu Isuzu’nun, Isuzu D-Max 4x4Ralli aracı
ile yarışan Isuzu Team Turkey ekibi dünyanın
en uzun ve zorlu yarışlarından biri olan Transa-
natolia Offroad yarışında genel klasmanda

üçüncü, Dizel araçlar klasmanında birinci oldu. Dünyaca
ünlü dizel teknolojisi ve dayanıklılığı ile tanınan Isuzu D-
Max, ralli şartlarında da performansını ve güvenilirliğini
sergiledi.   Murat Karahan ve Hasan Şener Efe‘den oluşan
‘Isuzu Team Turkey’ ekibi kupalarını Ankara Kentpark
AvM’de düzenlenen törende aldı. Paris Dakar Rallisi’ne ra-
kip olarak görülen zorlu yol koşullarından oluşan yarışa
katılan yerli ve yabancı 61 ekip, Anadolu’nun zorlu yolların-
dan geçerek 3 Bin 170 KM’yi bulan toplam 14 etapta müca-
dele etti. Uluslararası öneme sahip ve Türkiye’nin en iddialı
Offroad yarışına, güçlü motor performansı ile tanınan Isuzu
D-Max 4x4 aracı ile çok iddialı giren Anadolu Isuzu Murat
Karahan ve Hasan Şener Efe‘den oluşan ‘Isuzu Team  Tur-
key’ yarışın favorilerinden gösteriliyordu.

Isuzu D-Max, 
Transanatolia’da 
Kupaya Doymadı

Özel Halk otobüslerine engelli asansör-
lerinin montajını yapan Dündar elektro

mekanik firması yetkilileri, D.L.P markası
ile üretilen engelli lifti tanımı için işletme-
cilere İstanbul Anadolu yakasında bulu-
nan Özulaş A.Ş. merkezinde cihazın uy-

gulamalı tanıtımını yaptı. Özulaş A.Ş.,
Halk Ulaşım A.Ş. ve Yeni İstanbul Halk
Otobüsleri A.Ş. yöneticilerinin de hazır

bulunduğu tanıtımda, firma yetkilileri ci-
hazın İSO Belgesi, EMC test belgesine ve

C Belgesine sahip 2 yıl garantili olduğu-
nu, engelli liftinin diğer cihazlardan farklı
olduğunu belirterek  otobüs şasisi kesil-

meden yapılan montajın bir günde ta-
mamlandığını belirttiler. Özulaş A.Ş. Baş-

kanı Göksel Ovacık, alçak tabanlı olma-
yan araçların Engelli lifti takabilmesi için
çeşitli firmalar ile görüşmeler yapıldığını,
en uygun fiyat ve en güvenilir cihazların

yetkili birimler ve İETT tarafın onaylandığı
takdirde, şirket yönetimi olarak o firmayı
kabul edeceklerini belirtti. Başkan Ova-
cık, onay alan engelli lifti firmaları seçi-

minde esnafın hangi firmayı tercih yapar-
sa orada montaj yapabileceğini belirtti.

Engelli Lifti Tanıtımı Yapıldı

Modern taşımacılık çözümleriyle sun-
dukları şehir içi ulaşım hizmetlerini
geliştirmeye devam eden Sakarya
Hendek Gül A.Ş., filosunu Allison do-

nanımlı TEMSA MD9LE otobüsler ile yeniliyor. 
Hızlı kalkınması ve gelişmesiyle Türkiye'nin

önemli şehirlerinden biri haline gelen Sakarya,
toplu taşımacılık alanında filo yenileme çalış-
malarına Allison tam otomatik şanzıman do-
nanımlı otobüsler ile devam ederek, modern
toplu taşıma çözümlerine
yatırım yapıyor. 

Sakarya özel halk oto-
büsü işletmecileri ara-
sında en geniş filoya sa-
hip olan Sakarya Hen-
dek Gül A.Ş., şehrin 16 il-
çesinde hizmet veriyor.
2013 yılında dört adet Al-
lison donanımlı Temsa
MD9LE otobüsleri teslim
aldıktan sonra 2014 Haziran
ayında, filosuna dört tane oto-
büs ekleyen Sakarya Hendek
Gül A.Ş., kısa bir süre önce iki adet
daha otobüs satın aldı. Bu otobüslerin
tümü, Allison otomatik şanzımanlar ile donatıldı.

Sakarya Hendek Kooperatifler Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı ve Hendek Gül Taşımacılık A.Ş.
Başkanı İhsan Kaplan, Macaristan'taki Allison
Müşteri Deneyim (ACE) Merkezi'ni ziyaret ettik-
lerini ve performanstaki farklılığı doğrudan de-
neyimlediklerini belirterek; "2013 yılında Maca-
ristan’da bulunan ACE Merkezi'nde Allison dona-
nımlı araçları test ettik. Burada edindiğimiz dene-
yimleri göz önünde bulundurarak filomuz için
dört adet Allison donanımlı otobüs satın aldık.
Son iki yıldır işletmedeki faydalarını gördükten
sonra, yeni araçlarımız için tekrar Allison şanzı-
manları tercih ettik." dedi.  

Hendek ve Adapazarı il ve ilçe arasında hizmet
veren otobüsler, günde yaklaşık 6 kere, 40 dura-
ğın bulunduğu, 90 KM’lik gidiş dönüş rotasında

hizmet veriyor. 120.000 KM'den fazla olan hizmet
süresi boyunca herhangi bir mekanik sorun ya-
şanmayan, parça değişimi gerekli olmayan bu
otobüslerden sürücüler de oldukça memnun.

İhsan Kaplan açıklamasında; "Tam otomatik
şanzımanlara sahip otobüslerimizde debriyaj
aşınması ve agresif sürüş mümkün olmadığı için
bakım ve onarım gereksinimleri asgari seviyeye
indirgeniyor. Sürücülerimiz de Allison tam oto-
matik şanzımanların sunduğu kolay kullanım ve

konfordan oldukça memnun-
lar," diyor.

Sakarya Hendek Koo-
peratifleri Birliği’nin top-
lam 317 araca sahip ol-
duğunu belirten İhsan

Kaplan, filo yenileme
planlarının devam ettiği-
nin altını çiziyor.

Kaplan yaptığı açıkla-
mada; "Sakarya halkının

talebi doğrultusunda araçla-
rımızı yenilemeye devam ediyo-

ruz. Toplu taşımada, yolcu güvenliği
ve konforu önemlidir. Bunun yanı sıra

sürücü konforu, operasyon verimliliği ve kârlılığı
da büyük öneme sahiptir. Allison tam otomatik
şanzımanlar, tüm bu gereklilikleri karşılıyor ve
aynı zamanda ek avantajlar sunuyor. Deneyimle-
rimiz doğrultusunda tam otomatik şanzımanı,
toplu taşıma için bir zorunluluk görüyoruz." dedi. 

Sakarya Hendek Gül A.Ş.’nin filosundaki
Temsa MD9LE otobüsler, özellikle toplu taşıma
gibi dikkat gerektiren kullanımlar için üretil-
miş olan Allison T280R tam otomatik şanzı-
man modeli ile donatılmıştır. Allison T280R
şanzımanlar, 260 beygir gücüne kadar olan
motorlarla çalışan otobüsler için ideal bir çö-
zümdür. Toplamda altı ileri ve bir geri vitese sa-
hip Allison T280R, bakım maliyetlerini azaltan
ve düşük motor devirlerinde optimum perfor-
mans sağlayan ileri düzeyde elektronik kont-
roller ve entegre tork konvertörüne sahiptir.

MAN LioN’s CoACh 2+1 VIP YAtIrIMI

Allison Donanımlı 
Otobüsler İle Filolar

Güçlendiriliyor

Hızlı teslimat ve kurye sektöründen 25
uzman, arka arkaya rakip araçlarla
gerçekleştirilen sürüş testlerinden
sonra Iveco Daily’e; Best KEP Trans-

porter 2015 Ödülü’nü verdi. Daily Hi-Matic vites
ise; Yenilikçilik Ödülü’nün sahibi oldu.

Sektörün önde gelenleri Daily’e bu ödülü pa-
zardaki en erişilebilir yükleme alanı, cömertçe
boyutlandırılmış kabini ve sürücü için yeni
konfor standartlarını belirlemesine dayanarak
verdi. Aracın içi son modelde kapsamlı biçimde
yeniden tasarlandı ve bir binek arabanın konfor
ve lüksünü bu hafif ticarî araca getirdi.

Daily’nin başarısındaki anahtar unsurlardan
biri de sınıfında sürücü ve filoya en iyi esnekliği,
verimliliği, yakıt tasarrufunu ve sürüş konforu-
nu sağlayan yeni Hi-Matic şanzımandı.

ZF ile birlikte geliştirilen Hi-Matic, sınıfında se-
kiz ileri otomatik vites sunan ilk ürün. Gezegen-
deki en iyi sürücüden daha hızlı ve doğru vites
değiştirme kabiliyetine sahip; ivme gerektiği za-
man 200 milisaniyeden kısa sürede vitesi değiş-
tirebilir. Daily- Hi-Matic’in almış olduğu “Yenilik-
çilik Ödülü” onun en iyi sürüş keyfini sunduğunu
kanıtlıyor. Sektörün önde gelenleri çoklu araç
değerlendirmelerinin bir parçası olarak bir Daily
35S13’ü denediler; yorumlarında Hi-Matic vite-
sin inanılmaz olduğu, debriyajın olmayışının ise
bir avantaj olduğunu vurguladılar.

Daily 2014’teki tanıtımından beri 8,000
farklı yapılandırma seçeneğiyle mevcut.
Farklı müşteriler ve görevlere göre brüt araç
ağırlıkları, dingil mesafeleri, arka çıkıntılar,
motor, şanzıman ve yük hacminde farklı ya-
pılandırmalar uygulanabilir.

IvECO DAİLY’E
“BEST KEP

TRAnSPORTER
2015” ÖDÜLÜ 

Şehir Hatları Genel
Müdürlüğü’ne

Yakup Güler Atandı

İ
stanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ger-
çekleştirilen görev değişiklikleri kapsamında
Şehir Hatları A.Ş. Genel Müdürlük görevine Ya-
kup Gülen atandı.  İstanbul’un Deniz Ulaşım Şir-

keti Şehir Hatları’nın yeni genel müdürü Yakup
Güler 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölü-
münden mezun oldu. 1987 – 1989 yıllarında Lon-
dra’da teknik İngilizce eğitimi veren Tottenham
College of Technology’de dil eğitimi aldı. 1989 - 1990
yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Yöneti-
mi Yüksek Lisans Eğitimi – MBA programını ta-
mamladı. Profesyonel kariyerine 1990 yılında baş-
layan Güler, ODEM İnş. Taah. San. Tic ve İhracat Ltd.
Şti’nin kurucu ortağı olarak genel müdürlük yaptı.
2001 – 2006 arasında Pentagrup A.Ş. kurucu ortağı
ve yönetim kurulu üyesi görevlerini yürüttü. 

Yakup Güler, 2012 – 2015 yılları arasında GÜBRE-
TAŞ T.A.Ş.’de İşletmeler ve Yatırımlardan sorumlu
genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Güler,
2012 – 2015 yılları arasında kuru yük gemileri ve fe-
ribot işletmeciliği yapan İstanbul Lines Denizcilik
Yatırım A.Ş. de yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. 

2009 – 2013 arasında İTO – İstanbul Ticaret Odası
22. Mimarlık Mühendislik ve Ar-Ge Komitesi Başkan
Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Sivil Toplum Kuruluşlarından MMG-Mimar ve Mü-
hendisler Gurubu Derneği Kurucu Yönetim Kurulu
Üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı yapmıştır. MMG
Derneğin de halen İstişare Kurulu Üyesi olarak kat-
kılarına devam eden Güler, 04.09.2015 tarihinde Şe-
hir Hatları A.Ş. Genel Müdürlüğüne atanmıştır. 

Yakup
Gülen 
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1995 yılında kurulan,
2005 yılında ikinci yatı-
rım aşaması tamamla-
nan ve 2010 yılında ye-

niden yapılandırılan Merce-
des-Benz Türk Hoşdere Oto-
büs Fabrikası 20. yılını kutlu-
yor.  Mercedes-Benz Türk
Hoşdere Otobüs Fabrika-
sı’nda düzenlenen basın top-
lantısına Daimler AG Otobüs
Grubu Başkanı Hartmut
Schick, Ağustos ayında Tür-
kiye’de göreve başlayan Mer-
cedes-Benz Türk Direktörler
Kurulu Başkanı Britta Seeger,
Mercedes-Benz Türk Otobüs
Üretim Direktörü Dr. Martin
Walz ve Mercedes-Benz Türk
yöneticileri katıldılar. 

OTOBÜS PAzArı’nDA 
48 YılDır liDer

1967 yılında Otomarsan is-
miyle istanbul'da kurulan,
1968 yılında üretime başlayan
ve 885 milyon euro’yu aşan
yatırım miktarı ile bugün Tür-
kiye’nin en büyük yabancı
sermaye yatırımlarından biri
olan Mercedes-Benz Türk;
Davutpaşa Fabrikası’nda baş-
layan otobüs üretimine bugü-
ne kadar toplamda 400 milyon
euro’yu aşkın yatırım yaptı.
Almanya ile aynı standart ve
kalitede üretim yapan Merce-
des-Benz Türk Hoşdere Oto-
büs Fabrikası, Türkiye şehir-
lerarası otobüs pazarının 48

yıldır lideri konumunda. Üreti-
mi Türkiye’de gerçekleştirilen
her iki otobüsten birini üreten
Hoşdere Otobüs Fabrikası aynı
zamanda Türkiye’nin en bü-
yük otobüs fabrikası.
HArTMuT ScHicK: ”TÜM
GÜcÜMÜzle Geleceğe”

Mercedes-Benz Türk
Hoşdere Otobüs Fabrika-
sı’nda gerçekleştirilen 20. Yıl
Basın Toplantısı’nda konuşan
Daimler Otobüs Grubu Baş-
kanı Hartmut Schick, Hoşde-
re Otobüs Fabrikası’nın dün-
yanın en modern otobüs fab-
rikalarından biri olduğunu
hatırlatarak, şunları söyledi;

“Bizim için Hoşdere Otobüs
Fabrikası, Daimler’in küresel
otobüs Ar-Ge ve üretim ağı-
nın çok önemli bir noktası
konumunda. Bugün Avrupa
üretim birliğimiz ve Alman-
ya’daki merkez fonksiyonla-
rımız Hoşdere’siz düşünüle-
mez. Burada üretilen araçla-
rın% 80’inden fazlası Avrupa
ve Orta Doğu bölgelerine ih-
raç ediliyor. Üretim ağımızda
yer alan merkezler giderek
daha fazla birbirine kenetle-
nirken Hoşdere Fabrika’mız
bir yetkinlik merkezi olarak
öne çıkıyor. Mercedes-Benz
Türk kuruluşundan bu yana
75.000 otobüs üretmiş ve ge-
rek yurtiçinde %60’ın üzerin-
de pazar payı, gerekse 70’in
üzerinde ülkeye yaptığı ihra-
catıyla önemli başarılara imza
attı. Burada üretilen modelle-
rimiz, en yüksek satış adetle-
rine ulaşan modeller. Hoşdere
fabrikamızın çalışanları bu
başarılarıyla tüm camiamızın
saygısını kazandılar. Geleceğe
doğru tüm gücümüzle birlik-
te ilerleyeceğiz.”

SeeGer: ‘TÜrKiYe’Ye
SOSYAl AlAnlArDAKi 
KATKılArıMızı DA 
ArTırArAK 
SÜrDÜreceğiz”

1 Ağustos 2015 tarihinde
göreve başlayan Mercedes-
Benz Türk Direktörler Kurulu
Başkanı Britta Seeger ise
şöyle konuştu: “Yeni görev
yerimin Türkiye olması tekli-
fini aldığımda, hiç tereddüt
etmedim. Türkiye’nin Daim-
ler Dünyası içindeki önemini,
otobüs ve kamyon üretimin-
de çok değerli bir yere sahip
olduğunu biliyordum. Hoşde-
re Otobüs Fabrikamızın 20.
Kuruluş Yıldönümü, ne mutlu
ki benim de Türk Basını ile ilk
buluşmama vesile oldu. Şir-
ketimizin kurulduğundan bu
yana sergilediği üstün per-
formansı, tarihi ve geleneği
ile gurur duyuyoruz. Bugün
Türkiye’deki en büyük ya-
bancı sermaye yatırımların-
dan biri olan Mercedes-Benz
Türk, 48 yıllık tarihinde yatı-
rımları ve yarattığı istihdam
ile sadece ekonomiye değil,
sürdürdüğü uzun soluklu ku-
rumsal sosyal sorumluluk
projeleri ile topluma da katkı-
da bulundu. Buna örnek ola-
rak “Her Kızımız Bir Yıldız”
Projesi kapsamında bugüne
kadar meslek eğitimlerine
destek verdiğimiz 3.500 genç
kızı ve MobileKids Projemiz-
de trafik eğitimi verdiğimiz
9.000 ilkokul öğrencisini gös-
terebiliriz. Sanayi kuruluşu
olarak çalışmalarımızı sürdü-
rürken sosyal alandaki kat-
kılarımızı gelecekte de artıra-
rak sürdüreceğiz.”

Dr. MArTin WAlz:
“75.000’inci OTOBÜS
HOŞDere’De 
BAnTTAn inDi”

Mercedes-Benz Türk Oto-
büs Üretim Direktörü Dr.
Martin Walz de konuşmasın-
da Türkiye’de Mercedes-
Benz Türk tarafından üretilen
75.000’inci otobüsün banttan
indiği müjdesini verdi. Dr.
Walz şunları söyledi:

“Dünyanın en modern oto-
büs fabrikalarından biri olan
Mercedes-Benz Türk Hoşde-
re Otobüs Fabrikası, Türkiye
Otomotiv Sanayi’nin gelişme-
sine öncülük etmiş ve birçok
ilke imza atmıştır. Örneğin, ilk
otobüs hava yastığı, ilk kata-
forez daldırma ünitesi gibi
öncü çalışmalarımız, üretim-
de mükemmeli arayışımızın

sonuçlarıdır. Daha 1995 yılın-
da ıSO 9001 kalite belgesini
alan Hoşdere, Türk Otomotiv
Ana Sanayisi’nde bu belgeyi
alan ilk üretim tesisi olmuş-
tur.  inanıyorum ki, gelecekte
de Hoşdere’nin önemi arta-
rak, Daimler Dünyası’nın
sembollerinden biri olmaya
devam edecektir.”

HOŞDere FABriKASı 
iSTAHDAMDA 
ve ÇAlıŞAn 
SADAKATinDe De ÖncÜ

Türkiye’nin en büyük oto-
büs fabrikası unvanına sahip
olan Hoşdere Otobüs Fabrika-
sı, şu anda 3.300 kişiye istih-
dam sağlıyor. Fabrika, aynı za-
manda ülke genelinde çalışan
sadakatinin de en yüksek ol-
duğu üretim merkezlerinin
başında geliyor. ilk üretime
başladığında Hoşdere’de görev
yapan 533 çalışandan 300’ü
hala aynı merkezde faal olarak
çalışmaya devam ediyor.

MODern, Çevreci 
ve veriMli TeSiS

Toplam 360.000 m2’lik bir
arazi üzerinde 127.000m2’lik
kapalı alana kurulu olan Hoş-
dere Otobüs Fabrikası, önemli
yatırımlarla sağlanan tekno-
lojisi ve üretim sistemlerinin
yanı sıra alınan özel önlemler
ve arıtma tesisleri ile çevre
koruma açısından da dünya-
da örnek tesis olarak kabul
ediliyor. Araç kalitesinde bü-
yük önem taşıyan ve paslan-
maya karşı üstün koruma
sağlayan kataforez tesisini
(KTl) Türkiye’de otobüs üre-
timinde kullanan ilk merkez
olma özelliğine sahip fabrika-
nın enerji ihtiyacını karşıla-
yan özel bir kojenerasyon
merkezi de bulunuyor. 

SAinT-DeniS’Ten 
AnGOlA’YA uzAnAn
70’in ÜzerinDe 
ÜlKeYe iHrAcAT  

ihracat odaklı ve tüm ulus-
lararası kalite standartlarına
uygun olarak üretilen otobüs-
lerin yüzde 80’inden fazlası
başta Batı Avrupa ülkeleri ol-
mak üzere Saint-Denis’ten
Angola’ya, Gana’dan italya’ya,
Mısır’dan Çin’e kadar uzanan
70’in üzerinde ülkeye ihraç
ediliyor. Temmuz 2015 rakam-
larına göre yılbaşından bu
yana üretilen 2.453 adet oto-
büsün 1.786 adedini ihraç eden
fabrikanın, bugüne kadarki
toplam otobüs ihracat rakamı
30.000 adedin üzerine çıktı.

YÜKSeK YerliliK 
OrAnı

Mercedes-Benz Türk’ün
ürettiği otobüsler, maliyetinin
yarısından fazlasını içeren
yerli parçalarıyla toplamda
%60’ın üzerinde yerlilik ora-
nına sahip. Bu sayede yerli te-
darikçilerin de büyümesini ve
güçlenmesini sağlayan ve
amaçlayan Mercedes-Benz
Türk, Türk otomotiv sektörü-
ne katkı sağlıyor.

KÜreSel Ar-Ge ve ıT
MerKezine SAHiP

Daimler’in “Global ıT Hiz-
metleri Merkezi” ve Daimler’in
“Global Geliştirme” ağında çok
özel konumu olan Mercedes-
Benz Türk Ar&Ge Merkezi,
Hoşdere otobüs fabrikası için-
de yer alıyor. Yaklaşık 350uz-
manın görev yaptığı Ar&Ge
merkezinde, otobüs ve kam-
yon geliştirme çalışmaları ya-
pılıyor. Daimler’in ıT ağında
SAP lojistik sistemleri gelişti-
ren ilk ve tek merkezi olan is-
tanbul’daki küresel ıT Hizmet-
leri Merkezi, SAP sistemleri-
nin Türkiye, Avrupa, Orta
Doğu ve Afrika (eMeA) bölge-
lerinde uygulayıcısı rolünü de
üstleniyor. “Global ıT Hizmet-
leri Merkezi”nde bugün 150’yi
aşkın çalışan görev yapıyor.

MerceDeS-Benz TÜrK
HOŞDere OTOBÜS 
FABriKASı’nDA 
ÜreTilen MODeller:

Şehirlerarası otobüsler:
Mercedes-Benz Travego,
Mercedes-Benz Tourismo,
Mercedes-Benz ıntouro, Set-
ra ul business

Şehiriçi otobüsler: conecto
Solo, conecto Körüklü

Mercedes-Benz Türk, Hoşdere
Otobüs Fabrikası’nın 20. Yaşını kutluyor

1967 yılın-
da Oto-
marsan

ismiyle İs-
tanbul’da

kurulan
ve 1968 yı-

lında üre-
time baş-

layan
Merce-

des-Benz
Türk, Hoş-

dere Oto-
büs Fabri-

kası’nın
20. yılını

kutluyor.
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Cevher Otomotiv Ben turizm,
yine Mercedes-Benz’i tercih
ederek Mercedes-Benz türk
Bayii koluman Gaziantep ara-

cılığıyla 21 adet travego S alımı ger-
çekleştirdi. Cevher Otomotiv Ben tu-
rizm bu teslimat ile tamamı Merce-
des-Benz marka otobüslerden oluşan
filosundaki araç sayısını 51 adede çı-
karmış oldu.   

teSliM edilen araÇlar 
iÇeriSinde Üretilen 5.000’inCi
traVeGO OtOBÜS de yer aldı

Mercedes-Benz türk’ün Pazarlama
Merkezi’nde düzenlenen teslimat töre-
ninde 18 adet Mercedes-Benz travego
S teslim edildi. teslim edilen araçların
içerisinde Mercedes-Benz türk Hoş-
dere Otobüs Fabrikası’nda üretilen
5.000’inci travego otobüs de yer aldı.
törene, Mercedes-Benz türk Otobüs

Filo Satış kısım Müdürü Burak Batum-
lu, Mercedes-Benz türk Otobüs Satış
Operasyonları kısım Müdürü Murat
kızıltan, Mercedes-Benz türk Bayii
koluman Gaziantep Otobüs Satış Mü-
dürü Fevzi kaplan, Cevher Otomotiv
Ben turizm yönetim kurulu Başkan
Vekili Mehmet arap Özkeleş katıldı. 

Mercedes-Benz türk Otobüs Filo Sa-
tış kısım Müdürü Burak Batumlu tören
sırasında yaptığı konuşmada; “Bugün
burada, çok değerli müşterimiz Ben
turizm’e 21 adet travego 15 S aracımı-
zın teslimatını yapmak için toplandık.
2015 yılının ilk çeyreğinde 18 adet tra-
vego 15 S ve yine 2015 yılının üçüncü

çeyreğinde 21 adet travego 15 S olmak
üzere bu yıl toplam 39 adet travego 15
S yatırımı gerçekleştiren müşterimize
teslim edeceğimiz araçların içerisinde,
Mercedes-Benz türk Hoşdere Otobüs
Fabrikası’nda üretilen 5.000’inci trave-
go otobüsümüz de bulunmakta. Bu ve-
sile ile 5.000’inci travego aracımızın
kendilerine teslimatını yapmanın haklı
gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu
vesile ile müşterimize araç yatırımla-
rında markamızı tercih ettiği için te-
şekkür ederiz.” dedi.

Cevher Otomotiv Ben turizm yöne-
tim kurulu Başkan Vekili Mehmet arap
Özkeleş ise tören sırasında yaptığı ko-

nuşmada; “Ben turizm olarak yatırım-
larımızı sürdürüyoruz. yıllardır Merce-
des otobüslerini kullanan şirketimizin
Mercedes-Benz türk ile işbirliği devam
ediyor. Bu vesileyle hem Mercedes-
Benz türk’e hem de koluman’a yakla-
şımları ve desteklerinden dolayı teşek-
kür ediyoruz. 2015 Mart ayında yaptığı-
mız 18 adetlik alımdan sonra, ilk etapda
düşünmediğimiz ikinci alımı Merce-
des-Benz türk Bayii koluman Otomo-
tiv Gaziantep Şubesi’nin cazip teklifi
üzerine gerçekleştirdik ve araç parkı-
mızı 51 adede yükselttik. yani yolumu-
za Mercedes-Benz türk ve travego ile
devam ediyoruz.” dedi. 

sektörden
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Cevher Otomotiv Ben Tu-
rizm, filosunu güçlendi-
rerek 21 adet Mercedes-
Benz Travego S daha sa-

tın aldı. Şirket, bu tesli-
mat ile birlikte 2015 yılın-

da 39 adet Mercedes-
Benz Travego S alımı ger-

çekleştirmiş oldu.

CeVHer OtOMOtiV Ben turizM FilOSunu GeniŞletti

Mercedes-Benz Travego s 
İle Filolar güçlenmeye devam ediyor

kendi teknolojisi, tasarımı
ve uygulamaları ile ihti-
yaca uygun üretim ger-
çekleştiren Otokar, kon-

ya Büyükşehir Belediyesi’nin 37
adet araçlık alımının ilk 25 adedi
olan doruk otobüslerinin teslimatı-
nı gerçekleştirdi.

Bir koç topluluğu şirketi olan
Otokar, tasarım ödüllü doruk oto-
büsü ile şehiriçi toplu taşımacılıkta
standartları belirlemeye devam
ediyor. Sahip olduğu kendi teknolo-
jisi ile ürettiği araçlarda konfor, üst
düzey güvenlik ve ekonomiyi bir
arada sunan Otokar, konya Büyük-
şehir Belediyesi’nin 37 adet araçlık
alımının ilk partisi olan 25 adet dO-
ruk otobüslerinin teslimatını yaptı.
Otokar, kalan 12 adetlik kent oto-
büslerin teslimatını ise önümüzde-
ki aylarda gerçekleştirecek.

kendi otobüs filosunu kuran ay-
dın Büyükşehir Belediyesi de, filo-
sunun ilk araçlarında Otokar’ın şe-
hiriçi yolcu taşımacılığına uygun 10
metrelik doruk otobüslerini tercih
etti. Bu kapsamda aydın Büyükşe-
hir Belediyesi’ne 11 adet otobüs tes-

limatı gerçekleştiren Otokar, kay-
seri Büyükşehir Belediyesi’nin filo-
sunu ise 9 metrelik beş adet doruk
otobüsüyle güçlendirdi. 

dOruk 
Otokar’ın şehiriçi yolcu taşıma-

cılığına uygun 9 ve 10 metrelik
seçenekleriyle alçak taban girişli,
modern ve tasarım ödüllü otobü-
sü doruk, iç ve dış modern gö-
rüntüsü, güçlü motoru, yol tutuşu
ve üstün çekiş performansının
yanı sıra ekonomik olmasıyla da
ön plana çıkıyor. alçak tabanı ve
iniş kapısındaki engelli rampası
ile tekerlekli sandalyeli, bebek
arabalı ve yaşlı yolcuların rahat-
lıkla araca giriş ve çıkışına olanak
sağlayan doruk, büyük ve geniş
camları, ferah iç hacmi ve stan-
dart sunulan kliması ile yolculara
rahat ve keyifli yolculuklar yaşa-
tıyor. avrupa güvenlik normları-
na uygun sistemlerin kullanıldığı
otobüslerde, ön ve arkada tam
kuru havalı disk frenlere ek ola-
rak standart olarak sunulan aBS,
aSr ve retarder sayesinde mak-
simum güvenlik sağlanıyor.

Man lion’s Coach effici-
entline ile filosunu güç-
lendirenlerden biri de
Metro turizm Ordu ve

Giresun işletmecisi Mahmut Şeno-
cak oldu. 

Man’ın ankara akyurt’taki tesis-
lerinde Man Finans Genel Müdürü
Vahit altun ile Man kamyon ve Oto-
büs ticaret a.Ş. Otobüs Bölge Satış
yöneticisi ufuk demirer’in ev sahipli-
ğinde düzenlenen teslim törenine,
Metro turizm Ordu ve Giresun işlet-
mecisi Mahmut Şenocak ve oğlu Ba-
ğış Şenocak katıldı. 

Otobüslerin fabrika çıkışlı – orijinal
2+1 ve 38 koltuk kapasitesine sahip
olduğuna dikkat çeken Metro turizm
Ordu ve Giresun işletmecisi Mahmut
Şenocak, “Bu araçlarda koltuklar, er-
gonomik, geniş ve rahat. Otomatik
vitesli ve 440 PS motor gücüyle yük-
sek performansa sahip olmasına
karşın bu otobüsler, yüksek yakıt ta-
sarrufu sağlıyor. ayrıca bakım aralığı
ve garanti süresi uzun. Man araçları-
nın bilinen kalitesinin yanı sıra Satış
Sonrası Hizmetler’deki yaygın, kaliteli

ve ekonomik hizmetleriyle birlikte
yüksek ikinci el değeri gibi bir çok
avantajı da eklediğimizde, Man
lion’s Coach efficientline’ı tercih et-
memizin bazı nedenlerini de sırala-
mış oluruz.” dedi. 

Man Finans Genel Müdürü Vahit
altun da, “Man Finans olarak Man
müşterilerine çok önemli avantajlar,
çeşitli alternatifler, Man araçlarının
alımında en ideal finansal çözümle-
ri, tek bir çatı altında ve önemli
avantajlarla sunuyoruz.” şeklinde
konuştu. 

Man’ın hem üstün araç özellikleri
hem de Satış Sonrası Hizmetler’de
sundukları avantajlarla tüm alanlar-
da sektörünün en rekabetçi marka-
ları arasında yer aldığını belirten
Man kamyon ve Otobüs ticaret a.Ş.
Otobüs Bölge Satış yöneticisi ufuk
demirer de, “Man araçları, üstün ni-
telikleri, düşük işletme giderleri ve
yüksek ikinci el değerleri ile ömür
boyu maliyet açısından sunduğu
avantajlı konumuyla, bilinçli müşteri-
lerin gözdesi konumunda.” açıkla-
masında bulundu. 

Tasarım Ödüllü Doruk
Teslimatları Sürüyor

meTro Turizm
maN otobüsleri 

Filosuna Dâhil etti

meTro Turizm
maN otobüsleri 

Filosuna Dâhil etti

doğukan turizm, yaptığı
temsa yatırımlarıyla
büyüyor. Haziran ayın-
da 3 Prestij alarak filo-

sunu güçlendiren doğukan tu-
rizm, geçtiğimiz günlerde 5 Prestij
yatırımı daha yaptı. araçlar temsa
Bayisi ant Oto’nun izmir lokasyo-
nunda düzenlenen törenle firma-
ya teslim edildi. araçların anahta-
rını ant Oto izmir Satış Müdürü
Fatih kaya, doğukan turizm firma
sahibi erkan turan ve oğlu doğu-
kan turan’a sundu. 

FilOda 10 teMSa OtOBÜSÜ
1996 yılından beri personel ser-

vis taşımacılığı ve araç kiralama
alanında hizmet verdiklerini belir-
ten firma sahibi erkan turan, “Fi-
lomuzdaki 120 araçla kamu kuru-
luşlarının personeli taşıma işi ve
toplu araç kiralama işi de yapıyo-
ruz. Filomuzda otobüs ve midibüs,
binek araç ve 4x4 küçük kamyo-
netler bulunuyor. Büyük otobüs
grubunda 2 Safir aracımız mevcut.
yaptığımız son 5 adetlik yatırımla
Prestij sayısı da 8’e çıktı.” dedi. 

Temsa LD schooL Bus YaTırımı

Fransa’da Öğrenciler Temsa Konforu Yaşıyor

64ülkeye ihracat gerçekleş-
tiren temsa için Fransa
pazarı ayrı bir önem taşı-
yor. temsa’nın Fransa Ba-

yiisi dietrich Carebus Group, okul, kısa me-
safe turizm ve şehiriçi taşımacılık alanında
hizmet veren Savac Şirketi’ne 13 metre, 63
kişilik temsa ld School Bus araçlarını tes-
lim etti. teslim töreninde, dietrich Carebus
Group’un sahibi; Pierre reinhart ve Savac
Şirket Sahibi; daniel Bigot yer aldı. 

terCiHiMiz teMSa’dan yana
yapılan 14 adetlik teslimatla Savac filo-

sunda bulunan temsa araç sayısı 113’e
ulaştı. Firmanın filosunda Safari Hd, Safa-
ri rd, Md9, tourmalin, Md9 le, ld ve ld
SB araçları bulunuyor. Savac şirket sahibi

daniel Bigot, teMSa araçlarının tercih ne-
denini 1998 yılından beri Fransa pazarın-
da güçlü bir marka olarak yer alması,
araçların konfor düzeyinin yüksek, işlet-
me maliyetinin düşük olması tüm bunla-
rın yanında güçlü satış sonrası hizmetle-
rin varlığı, olarak açıkladı. 

teMSa, ÜrÜn GeliŞiMinde lider
temsa Fransa Bayiisi dietrich Carebus

Group sahibi; Pierre reinhart, 1998 yılın-
dan bu yana temsa’nın bayiiliğini yürüt-
tüklerini, satış öncesi ve sonrasında müş-
terinin her zaman yanında olmaya dikkat
ettiklerini ve temsa’nın değişen müşteri
ihtiyaçlarına yönelik araç gelişimlerini
aralıksız sürdürmesinin satışların artma-
sına büyük katkı sağladığını belirtti.

i
lkem turizm filosunda ki 43 adet
2012 model aracının yaşlarını
yenilerken, yerine euro 6 çevre
dostu, üst düzey güvenlikli Mer-

cedes Sprinter olarak tercih etti. il-
kem turizm 43 adet Mercedes
Sprinter ın ilk teslimatı olan 30 adet
aracı bünyesine ekledi, kalan 13
adet araç 2015 yılının sonunda tes-
lim alınacak. Bu sayede, çevre dostu
araçlar ile verilen hizmette  karbon-
dioksit salımı % 34 azaltılacak. Öğ-
renci taşımacılığı servis hizmeti
alanında lider firma ilkem turizmin
önceliği güvenlikten yana. Bu ne-
denle tercihini 90 km hızın üzerine
çıkamayan euro 6 motorlu araçlar-
dan yana yaptı. Böylelikle hız limiti
kontrol altına alınacak ve daha gü-
venli bir yolculuk sağlanacak.

Firma yönetim kurulu Başkanı ve
ayrıca iStaB Başkanı olan ali Bay-
raktaroğlu, ‘‘ araçlarımızda en önem
verdiğimiz şey öncelikle güvenlik.
Bilindiği üzere araç filomuzun ta-
mamı piyasa kabul görmüş marka-
lardan oluşuyor. Bunun yanı sıra
araç yaşı bizim için çok önemli. Bu
alım ile filomuzda 2013 model altı
araç bulunmuyor. 2012 model araç-
larımızı, geniş ar-Ge çalışmaları-

mız neticesinde euro 6 motor Mer-
cedes Sprinter marka araçlar ile ye-
niledik.  Böylece bünyemizde ki öz
mal araç sayımızın 122 adedi Mer-
cedes marka araçlardan oluştu. 

istanbul trafiği ve çevre kirliliği
her geçen gün artış gösteriyor. Biz-
lerde bu sektöre, hizmet verdiğimiz
müşterilerimize ve şehrimize her
anlamda kalite sunmak ve süreci
iyileştirmek için çalışıyoruz ve ça-
balıyoruz.‘’ dedi. Bayraktaroğlu ko-
nuşmasına; ‘’Hizmet verdiğimiz
sektörde araçlarımızın gerçekleştir-
diği karbondioksit salımını dengele-
mek adına ilkem turizm adına be-
lirli periyotlarda, fidan dikimi sağlı-
yoruz ve sertifikalarımızı da firma-
lar ile paylaşıyoruz.’’ diye ekledi.  

Mercedes Bayii Gülsoy Otomotiv
in kurtköy şubesinde gerçekleşti-
rilen teslimat törenine ilkem yöne-
tim kurulu Başkanı ali Bayrakta-
roğlu, ilkem Genel Müdürü Volkan
kurtuldu, Genel Müdür yrd. tunus
Güler, Mercedes Gülsoy Otomotiv
Genel Müdürü Serkan aÇar, Mer-
cedes Gülsoy Otomotiv Pazarlama
iletişim Müdürü Mine Öztuncay
katılım gösterdi. 

İlkem Turizm’den 
43 adet eurO 6 
FilO yatırıMı

dOğukan turizM 
5 Prestij yatırımı yaptı 

Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi’nden Büyük yatırım

Göreve geldiği günden bu
yana vatandaşlara daha
konforlu ve rahat bir ula-
şım imkânı sunmak için

çalışan Şanlıurfa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Celalettin Güvenç'in
girişimleri sonucunda toplu taşıma-
da aldığı araçlarla %70'lik bir artırım
sağlayacak. 79 araç olan Otobüs fi-
losunu 15 ay gibi kısa bir sürede
131'e çıkaran Başkan Güvenç, 12
Metrelik 3 yeni otobüs'le 55 araç
alarak toplamda 134 araç ile %70'lik
bir artırım sağlayacak.

Özellikleri SayMakla BitMiyOr
eğitim ve Öğrenim döneminde,

günlük 200 Bine yakın yolcunun
kullandığı teknolojik toplu taşıma
araçlarını kullanan vatandaşlar Wifi,
lcd ekran televizyon ve klima gibi
teknolojik şartlarda ulaşım sağlıyor.

engelli vatandaşların kullanımına el-
verişli yeni araçlarda, iniş ve binişler-
de rampa ve özel oturma bölümleri
bulunuyor. yaz aylarında vatandaş-
ların sıcaklardan etkilenmemeleri
içinde duraklarda serinletme sistemi
de getiren Büyükşehir Belediyesi,
yapmış olduğu uygulamalarla va-
tandaşların taktirini topluyor.

yOğun Bir Şekilde ÇalıŞıyOruz
yenilikçi yaklaşımı ile toplu ula-

şım kullanımını giderek yaygınlaş-
tırılmasını hedefleyen Şanlıurfa Be-
lediye Başkanı Celalettin Güvenç,
“Şanlıurfalı Vatandaşlarımızın kon-
forlu ve güvenilir bir şekilde seyahat
etmeleri için ekip arkadaşlarımız ile
birlikte yoğun bir şekilde çalışmak-
tayız. Filomuzu daha güçlendirip
halkımıza daha rahat ve yeni oto-
büslerle hizmet vereceğiz." dedi.
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Karayolu yolcu taşıma-
cılığı alanında, Türkiye
merkezli olarak kuru-
lan ilk uluslararası sivil

toplum kuruluşu olma ünvanını
elinde bulunduran Uluslararası
Karayolu Yolcu Taşımacıları Birli-
ği (IPRU) 1. Olağan Genel Kuru-
lu’nu, 20 Ağustos Perşembe
günü, Polat Renaissance Ho-
tel’de gerçekleştirdi. IPRU’nun ilk
genel kuruluna; Karayolu Dü-
zenleme Genel Müdür Yardımcısı
Hüseyin Yılmaz, İstanbul Ulaş-
tırma Bölge Müdürü Hamza De-
mirdelen, TOBB Karayolu Yolcu
Taşımacıları Sektör Meclisi Baş-
kanı Mustafa Yıldırım, Türkiye
Otobüsçüler Federasyonu (TO-
FED) Genel Başkanı Mehmet Er-
doğan, Uluslararası ve Yurtiçi
Otobüsçüler Federasyonu Genel
Başkanı Başkanı İmran Okumuş,
Bayrampaşa Belediye Başkanı
Atilla Aydıner, 17 üye ülke ve 2
gözlemci ülkeden 100’e yakın
delegasyon üyesi katıldı.

KURUCU BAşKAn 
GALİP ÖzTÜRK’Ün MESAjI

IPRU Kurucu Genel Başkanı Ga-
lip Öztürk’ün kurula katılamamış
olması sebebiyle gönderdiği açılış
mesajı, Danışmanı necmi Hati-
poğlu tarafından okundu. Açılış
mesajında, Türkiye’nin karayolu
yolcu taşımacılığı alanında Dün-
ya’ya emsal teşkil eden bir sevi-
yeye geldiğini belirten Öztürk;
“Türkiye bugüne kadar, sivil top-
lum kuruluşları kapsamında hiç-
bir uluslararası organizasyona
önderlik edememişti. Ta ki IPRU
kurulana kadar! Bizler Dünya’da-
ki meslektaşlarımızı bir çatı altın-
da toplarken, Türkiye adına da
uluslararası bir sivil toplum örgü-
tünü ya da diğer bir değişle bir
meslek kuruluşunu hayata geçir-
mek suretiyle bir ilki gerçekleş-
tirmiş olduk.” dedi. Açılış konuş-
malarının ardından, genel başkan
ve yönetim kurulu üyelerinin se-
çilmesiyle genel kurul sona erdi.
IPRU’nun 1. Olağan Genel Kuru-

lu’nda, 17 üye ülkeden katılan de-
legasyon üyelerinin tamamının
oyunu alan Fatih Tamay, genel
başkanlığa seçildi. Önümüzdeki
dönemde IPRU’ya üye olması
beklenen şu anda gözlemci statü-
sünde bulunan Somali ve Cibuti
de genel kurula temsilci gönderdi.

GEnEL BAşKAnLIğA 
FATİH TAMAY SEçİLDİ

IPRU’nun bu yıl ilki gerçekleşen
genel kurulunda, genel başkanlık
görevine seçilmenin büyük bir
onur olduğunu söyleyen Fatih Ta-
may; “IPRU’nun oluşumunda ver-
diği büyük destekler nedeniyle
başta Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’a, Başba-
kanımız Sayın Ahmet Davutoğ-
lu’na, Ulaştırma Denizcilik ve Ha-
berleşme Eski Bakanımız Sayın
Binali Yıldırım’a, bu projeye baş-
tan beri destek veren Müsteşar
Yardımcısı Sayın Talat Aydın’a,
Kurucu Genel Başkanımız Sayın
Galip Öztürk’e, çok teşekkür edi-

yorum. Ayrıca bu projenin ger-
çekleşmesi için emek veren TO-
FED’deki arkadaşlarımıza da çok
teşekkür ediyorum. Hedefimiz
büyük. Mobilitenin ve seyahat
arzusunun giderek arttığı günü-
müzde, misyonumuz; başta Av-
rupa, Asya, Afrika ülkeleri olmak
üzere, global anlamda karayolu
yolcu taşımacılarını bir araya ge-
tirmek, standartları belirlemek,
teknik ve ticari işbirliğini geliştir-
mektir.” diye konuştu.

KARAYOLU YOLCU 
TAşIMACILIğInIn GLOBAL
VİzYOnU

Karayolu yolcu taşımacılığı ala-
nında, Türkiye merkezli olarak
kurulan ilk uluslararası sivil top-
lum kuruluşu olma unvanını
elinde bulunduran IPRU’nun ku-
ruluş çalışmaları 2009 yılında
başlamış, 29 Ekim 2013 tarihinde,
13 kurucu üyenin katılımıyla, ku-
ruluş deklarasyonu ilan edilmişti.
Kuruluş başvurusu ise Türkiye

Cumhuriyeti Bakanlar Kuru-
lu’nun 9 Aralık 2014 tarihli kara-
rıyla kabul edilmişti. Bugün, ka-
rayolu yolcu taşımacılığı alanın-
da, Asya, Avrupa ve Afrika kıta-
sındaki 17 ülkeden 20 sivil toplum
kuruluşu IPRU’ya üye durumda
bulunuyor. 

IPRU’ya bugüne kadar kurucu
Türkiye ile birlikte Ukrayna, Gür-
cistan, Rusya Federasyonu (2
dernek ile), Ürdün, Sudan, İran,
Bulgaristan, Makedonya, Sırbis-
tan, Hırvatistan, Karadağ, Bosna
Hersek, Romanya, Slovenya,
Azerbaycan ve Arnavutluk üye
oldu.  IPRU’nun üye sayısının ya-
kın bir gelecekte 25’e ulaşması
hedefleniyor. 

SPOnSORLAR
Bu yıl ilki yapılan; İPRU 1. Ola-

ğan Genel Kurulu'nun gerçekleş-
mesine sponsorluk eden firma-
lar arasında ise; Temsa, Isuzu,
Mercedes-Benz Türk, Otokar,
Pirelli vardı.

Dünya’daki tüm kara-
yolu yolcu taşımacıları-
nı tek çatı altında topla-
ma vizyonuyla Türkiye
Merkezli olarak kuru-

lan IPRU, 1. Olağan
Genel Kurulu’nu

İstanbul’da gerçekleş-
tirdi. IPRU’nun ilk genel

kuruluna 17 üye ülke-
den 100’e yakın dele-

gasyon üyesi katıldı.
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IPRU, 1. Olağan Genel Kurulu
İstanbUl’da GeRçeKleştİ

Hankook,
LASİD’in 
Altıncı
Üyesi Oldu

Güney Koreli lastik üreti-
cisi Hankook, Lastik
Sanayicileri ve İthalat-
çıları Derneği LASİD’in

üyeleri arasına katıldı. Brisa,
Continental, Goodyear, Michelin
ve Pirelli tarafından 2014 yılında
kurulan Lastik Sanayicileri ve
İthalatçıları Derneği LASİD, Tür-
kiye pazarında faaliyet gösteren
uluslararası bir lastik üreticisini
daha üyeleri arasına ekledi. Bu
yıl 74. yılını kutlayan Güney Ko-
reli lastik üreticisi Hankook, LA-
SİD’in altıncı üyesi oldu. 

Dünya çapında 22 bin çalışana
istihdam sağlayan ve 180’den
fazla ülkeye ürün veren Hanko-
ok; otomobil, 4x4, hafif ticari,
kamyon, otobüs ve otomobil
motor sporları (pist yarışı/ralli)
için yenilikçi, yüksek perfor-
manslı lastik üretiyor.

Hankook’un katılımıyla birlik-
te üye sayısı altıya çıkan LASİD;
bilinçli ve doğru lastik kullanımı,
kalite standartları, güvenlik, las-
tik etiketlemesi, kış lastiği ve
kaplama gibi sektörü ilgilendi-
ren tüm konularda kamuoyunu
ve tüketicileri bilgilendirecek
çalışmalar yürütüyor. Derneğe;
Türkiye'de lastik üretimi yapan
ve yapacak olan firmalar ile,
yurt dışında lastik üretimi ya-
pan ancak Türkiye'de Türk ya-
salarına göre resmi şirketini
kurmuş olan lastik
üreticileri/distribütörleri üye
olabiliyor. 
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“Plaka Tahdidi
İsteminin Miladı Biziz”

B ilindiği üzere, Türkiye’nin 28 ilinde uygulan-
makta olan Plaka Tahdidi’nin istanbul’da da
yürürlülüğe girmesi için; gerek servis taşı-
macıları, gerekse sektörün Sivil Toplum Ör-

gütlüğü’nü üstlenmiş kurumlar tarafından 20 yılı
aşkın bir süredir bir takım mücadeleler veriliyor. Sek-
törün kanayan yarası haline gelmiş, uzun süredir çö-
züme ulaşamamış ve sektörle ilgili, ilgisiz hemen her-
kesin merakla takip ettiği Plaka Tahdidi Süreci ko-
nusunda; Taşımacılar Gazetesi olarak iSTAB Başkanı
Ali Bayraktaroğlu ile bir araya gelerek süreç ve süreç
hakkında yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi sahibi olmak
adına bir röportaj gerçekleştirdik.

- Plaka Tahdidi Sürecini Değerlendirelim…
‘’ Bu sektörde tüzel kişilikler ve gerçek kişiler yani

esnaf arkadaşlarımız bulunuyor. Derneğimiz kurul-
duğundan beri; yaklaşık 25 yıldır, esnaf arkadaşları-
mızın Plaka Tahdidi’nin gelmesiyle ilgili beklentileri
var. Beklenti 25 yıldır her zaman için vardı ve gerekli
mecralarda dile getirildi. Konuyla ilgili bu yıllar zarfında
çeşitli girişimlerde de bulunulmuştu fakat iSTAB yö-
netimi yani bu sektörün tüzel kişilik tarafı bu işi des-
teklememişti. Ancak 2014 yılı Mayıs ayı itibariyle –
yani biz göreve geldikten sonra-, iSTAB olarak sektörün
bulunduğu durum dolayısıyla bir sınırlandırılmaya gi-
dilebileceğine yani Plaka Tahdidi’nin gelmesinin uygun
olacağına dair bir karar aldık. 

Aldığımız kararı iSTAB ve aynı zamanda istanbul
Ticaret Odası(iTO) 22. Komite’nin Başkanı olarak iTO’ya
sundum. Bu iki çatının da kararını pekiştirerek, esnaf
Odası’na; ‘’Biz de sizinle beraberiz. eğer çalışmalar ya-
pılacaksa ve bir karar alınacaksa bu doğrultu da
beraber yürüyelim, Türkiye’nin 28 ilinde uygulanan
Plaka Tahdidi’nin istanbul’da da uygulanması için Bü-
yükşehir Belediyesi, ulaştırma Bakanlığı gibi gerekli
mercilere fikir birliği yaptığımızı onlara beyan edelim.’’
dedik. Yaklaşık 3-4 aylık bir süreçten sonra konuyla
ilgili çeşitli toplantılar yaptık. Fikir birliği yaparak;
ortak kararla tek bir sesle Plaka Tahdidi istediğimizi
çeşitli ortamlarda dile getirdik. Bu hareketlerimizden
en güçlü olanı 2014 yılı Aralık ayında yapmış olduğumuz
zümre Toplantımızdı. Toplantıya çok çeşitli yelpazeden
insanlar katıldı ve toplantı konuşmacılığını da bizzat
iTO Başkanı yaptı. Kendisine birçok kez konuyla ilgili
açıklamalar yaptığımız için o da konuşmasında; ‘’evet,
Plaka Tahdidi olmalıdır, sektör için gereklidir.’’ dedi. 

Aralık ayı sonrasında yaşanan yaklaşık 5 aylık
süreç sonunda da 25 Mayısta Sayın Cumhurbaşkanı
konuyla ilgili gerekli sözü verdi ve o sözden sonra
geçen süreçte Plaka Tahdidi üzerine çeşitli aşamalar
geçiriyoruz ancak son durumda konuyla ilgili net bir

karar verilebilmiş değil.’’

- ‘’iSTAB’ın bizden önceki yönetimleri bu konuyu
fazla desteklemiyordu.’’ dediniz…

‘’Plaka Tahdidi isteminin Miladı biziz. iSTAB’ın bizden
önceki yönetimleri bu konuyu fazla desteklemiyordu.
Benim başkanlık yaptığım yönetime konu mantıklı
geldi. Şuan ki konvektörde yani taşıma sisteminde
de sektör kârsız bir şekilde çalışıyor. Kâr olmadan ça-
lışmaya son vermek adına sektöre bir sınırlandırma
getirilme gerektiğini yönetim de kabul etti ve bu yolda
birlikte hareket edilmesi ve çözüme ulaşılması adına
gerekli işlemleri yapıyoruz.’’ 

25 Mayısta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip er-
doğan tarafından servis şoförlerine verilen bir
müjde söz konusu. Konuyla ilgili neler söyle-
yebilirsiniz?

‘’25 Mayıs tarihinde, sektör olarak hepimiz Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan’ın konuşmasını
yaptığı salondaydık. Çünkü konuyla ilgili bir açıklama
yapılacağını umut ediyorduk. Biz iSTAB ve iTO olarak
o salonda yer aldık. Çok geniş bir katılım söz konusuydu. 

Sayın Cumhurbaşkanı konuyla ilgili konuşmasını
yapmadan önce kendisine, yaklaşık 45 dakikalık bir
sunum yapıldı. Bu sunumdan sonra sanıyorum ki
Cumhurbaşkanı da konuyu kabul ederek söz konusu
müjdeyi verdi. O tarihten sonra istanbul Büyükşehir
Belediyesi ciddi bir şekilde konu üzerine eğilip hazır-
lıklarını yapmaya başladı. Fakat şuanda gelinmiş nihai
bir durum olmamakla beraber bir çalışma yapılmakta.
ismi henüz konulmuş değil ancak çok hummalı ça-
lışmalar mevcut.’’

25 Mayıstan bu yana yaklaşık 5 aylık bir süreç
geçti ve 20 seneyi aşkın bir zamandır sorun
gündemden düşmüyor? 20 senenin üstüne
bir de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip erdoğan’ın vermiş olduğu
müjdeye rağmen neden hala sorun tam
anlamıyla çözüme ulaşabilmiş değil? 

‘’Bizde aynısını söylüyoruz. neden? inanın
Sivil Toplum Örgütü Başkanlığı yapmak çok zor.
Çünkü tüm üyelerimizin soruları bu yönde. Siz
şimdi bana tek bir soru soruyorsunuz ben yüzlerce
kişiden bu soruyu alıyorum ve onlara teker
teker cevap vermeye çalışıyorum. Kaldı
ki istanbul Ticaret Odası’na da çok
ciddi telefonlar geliyor. ‘’ne olacak,
ne yapmalıyız.’’ şeklinde. en kötü
şey kararsızlıktır. en kötü karar
bile bazen kararsızlıktan aladır.
Yani bir karar veremediğiniz za-
man ciddi bir şekilde sorunların
çığ gibi büyüdüğünü hissediyoruz.
Büyükşehir Belediyesi biraz daha
geç kalırsa düğmeye basmadığı
bu günlerin mutlaka sancısını
yaşayacaktır diye düşünüyo-
rum. ‘’
Altyapısı olmadan verilen
bir müjde ve alınan kararlar
ileriki dönemlerde sorunlara
yol açar mı?

‘’Bende tam olarak bunu kas-
tediyorum. Biz bu sürece evet der-
ken kasıtlarımız tam olarak buydu.
Sektöre herkes elini kolunu sallaya
sallaya giriyor. Birileri tarlasını satıp

araba alıyor. Bu işin bir mesleki yeterliliği de olmadığı
için niteliği de oluşmuyor. nitelikli bir taşıma hizmeti
de maalesef oluşamıyor. Biz de dedik ki; ‘’Sektöre gir-
işlerin sınırlandırılmasının tek yolu var.’’ Çünkü in-
sanların ticaretini başka türlü engelleyemezsiniz.
Şunu yapamazsınız: ‘’Sen gelme, sen gel.’’ Mesela
doktor olmak için bir mezuniyet gerekiyor. Tıp fakül-
tesini okuyacaksınız, mezun olacaksınız. Onun birçok
aşamaları var. Ama maalesef sürücü olmak için lite-
ratürümüzden şoförü de kaldırdık biz; sürücü olmak
için-, böyle şartlarımız yok. Biz hala işte 26 yaşında
mı olsun, 30 yaşında mı olsun bunlarla uğraşıyoruz.
Hâlbuki daha nitelikli olsun, eğitimli olsun. Belirli bir
sertifika içersin bu işi yapmak.  Konuyla ilgili bir Meslek
Yüksek Okulu oluşsun, o okuldan mezun olanlar bu
işi yapabilsin vb. birçok önerilerimiz olmasına rağmen
hala başka bir şeyle uğraşıyoruz. işte bu sektörü sı-
nırlarsak, saydığım her şeyi yerine getirmek için çaba
sarf edeceğiz. ‘’

Belirsiz olduğunun altını çizdiniz ancak sizce
yakın bir zamanda Plaka Tahdidi gelir mi?

‘’Henüz bir tane alt komisyon toplantısı yapıldı. Bu
toplantıya iSTAB olarak biz de katıldık. Orada yaklaşık
olarak 7-8 tane spesifik başlık konuşuldu. Daha sonra
tekrar bir veya birkaç alt komisyon toplantısı yapılarak
‘’Almış olduğumuz kararı uKOMe’ye taşıyacağız.’’ diye
bir konuşma olmuştu. Fakat ikinci toplantı maalesef
iki haftadır yapılamıyor. Sanırım Belediye’nin bu
konuda yine bir çalışması var. Ama tabi çalışmalar
olmasına rağmen geç kalıyoruz. Biz üzerimize düşen
ne varsa yapmaya hazırız. Sektörümüz için her türlü
fedakârlığı yapabiliriz. Ama Belediye isteyecek ve sizi
orada tutacak ki kararlar alınabilsin. Biz burada ko-
nuşmakla bir karar almış olmuyoruz sadece temen-
nilerimizi dile getirmiş oluyoruz. ‘’

Göze çarpan sorunlardan bir diğerine ge-
lecek olursak, sizce Plaka Tahdidi ge-

reksiz zenginleşmeye yol açar mı?
‘’Maalesef herkeste böyle bir çaba, dilinde

böyle bir söylem var. Ben şunu düşünüyorum.
eğer bir sektöre 20-25 yıl hizmet verdiyseniz,

işiniz ve mesleğiniz sadece buysa, başka bir
uğraşınız ya da geçim kaynağınız yok ise bu

sektörde var olan araçlarınızla para kaza-
nacaksanız; varın, kazanın. Bu ko-

nuda bence hiçbir sakınca yok.
Fakat biz şuna karşıyız. Bu mes-

lek erbabı olmayan birilerinin,
gelip manipüle edici bir takım

plakalar alıp, sisteme girip
sonrasında yükselme bek-
lemesine asla taraftar de-

ğiliz. Sadece sektör içinde bu
işi yapanların para kazan-
maları gerekir diye düşünü-

yoruz. Tabii bunun tedbir-
lerini almak da çok basit.
Firmanın kuruluşuna ve
hangi işi yaptığına bakar-
sınız, bunu ayırt edebilirsiniz.

Ama ben sektör içindekilerin
belirli bir ranta erişecekleri
veya belirli bir para kazana-

cakları durumuna karşıyım.
Çünkü kazanmaları gerekir. Sek-

tör için böyle bir durum söz ko-
nusuysa sektör içindekilerin bu
durumdan faydalanmaları gerekir
diye düşünüyorum.’’

Plaka Tahdidi sürecine deği-
nirken de sözünü ettiğiniz
servis şoförlerine uygulan-
ması düşünülen 26 yaş sınırı
hakkında ne düşünüyorsu-
nuz? Sizce doğru bir karar
mı?

‘’Yasa çıkar çıkmaz, konuyla
ilgili bir yönetmelik çıktığında
basına gerekli açıklamaları yap-
tık. Fakat maalesef konu devam
ediyor ve yönetmelik o yönde
çıktı. Tabii ki mağduriyetimizi
dile getirdik. Yaklaşık 8 Bin kişi
bu konudan mağdur olacak. in-
sanlar araçlar alarak belirli öl-
çüde yatırımlar yapmışlar. Bu
işten ekmek paralarını kazanı-
yorlar ve ‘’Siz bu işi yapamaz-
sınız.’’ diye, kanun çıkıyor. Kaldı
ki sadece iTO’da yaptığımız bir
araştırmada 8 Bin kişi çıktı.8
Bin ailenin işsiz kalması demek
bu.

Biz şundan taraftarız; insanları
mesleki olarak yeterlilik konu-
ma getirmek için eğitimleri so-
nuna kadar verin, hepsini des-
tekliyoruz. 

Ancak basında şöyle bir şey
algılatıldı; ‘’18 yaşındaki bir in-
sana ehliyet veriliyor ve 18 ya-
şındaki bir çocuğa, çocuklar
emanet ediliyor.’’ Aslında böyle
bir durum söz konusu değil. eski
yönetmelikte 18 yaşında ehliyet
aldıktan sonraki 5 yıllık süreç
sonunda, yani en az 23 yaşında
bu işi yapabiliyorsunuz. Yaşı
26’ya taşıdığınızda aradaki 3 yıl-
lık dilime takılan 8 Bin kişi var.
Bu çok adilane değil. Biz de du-
rumu adil bulmadığımız için iS-
TAB olarak yürütmeyi durdurma
adına mahkemeyi başvuru yap-
tık. Konu şuuan da yürütmeyi
durdurma aşamasında devam
ediyor.  Benim öngörüm; insan-
ları mağdur etmeme adına 26
yaş sınırını, yürütmeyi durdur-
ma kararıyla kaldırılacağıdır.’’

İstanbul Taşı-
macılar Birliği

(İSTAB) Başkanı
Ali Bayrakta-

roğlu ile Taşıma-
cılar Gazetesi
olarak, Plaka

Tahdidi Süreci,
UKOME’nin be-

lirlediği 2015-
2016 Okul Sezo-
nu Servis Fiyat-

ları ve bunun
sektöre yansı-

maları, servis
şoförlerine geti-
rilen yaş sınırla-

ması, sektörün
iyileşmesi için

atılabilecek
adımlar ve İS-

TAB’ın faaliyet-
leri üzerine bir

röportaj gerçek-
leştirdik.

Öncelik
nitelikten
yana olmalı
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Bursa’nın tercihi 
Mercedes-Benz
Otobüsler’den yana 

Mercedes-Benz Türk’ten Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi’ne 26 adet Mercedes-Benz Otobüs

Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Fabrikası’nda
üretilen 21 adet Tourismo 15 RHD otobüs ve 5 adet
Conecto Solo otobüs Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursalıların
hizmetine sunuldu.   

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerek
şehir içi gerekse şehir dışı kültürel etkinlik ve gezilerde
kullanılmak üzere temin edilen Mercedes-Benz Co-
necto Solo ve Mercedes-Benz Tourismo otobüslerden
8’i Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merkezi’nde
teslim edilirken, 18 adedi Bursa’da teslim edildi.

MeRCeDeS-Benz TOuRiSMO
Mercedes-Benz otobüs ailesinin bir ferdi olan Tou-

rismo, 45.000 km olan uzun bakım aralığı, güçlü mo-
torları, düşük bakım maliyetleri ve düşük yakıt tü-
ketimleriyle dolayısıyla ekonomik olmaları sebebiyle
tercih ediliyorlar.

MeRCeDeS-Benz COneCTO SOlO
Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Fabrikası’nda

üretilen ve kullanıcısına güvenlik, konfor, ergonomi
ve performans sunan şehir içi otobüsü Conecto Solo,
ekonomi ve yüksek kazanç için gerekli tüm şartları
yerine getiriyor. Sağlamlık ve dayanıklılık kriterlerinde
öncü olan Conecto Solo, kataforez daldırma boya te-
sisinde gördüğü işlem sayesinde korozyona karşı
korunuyor.
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Her Kızımız Bir Yıldız 
Projesi Yıldız’ları istanbul‘da
Her Kızımız Bir Yıldız 
Projesi Yıldız’ları istanbul‘da

Mercedes-Benz Türk A.Ş. ve Çağdaş
yaşamı Destekleme Derneği işbirli-

ğiyle hayat bulan “Her Kızımız Bir
yıldız” projesinin geleneksel “yaz bu-

luşması” bu yıl da gerçekleşti. 2015
buluşmasında 5 ilden 25 öğrenci 1

hafta boyunca İstanbul’un tarihi ve
kültürel güzelliklerini ziyaret etti. 

Her Kızımız Bir Yıldız bursiyerleri “2015
Yaz Buluşması” kapsamında,  Dolma-
bahçe Sarayı, Koç Müzesi, İstanbul
Modern Müzesi ve Miniatürk’ü ziya-

ret ederek İstanbul’un sosyal ve kültürel zen-
ginliklerini daha yakından tanıma fırsatı buldu-
lar. Başarılı öğrenciler ayrıca Mercedes-Benz
Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası’nı uzmanlar
eşliğinde gezdiler. Yıldız kızlar ayrıca her yıl ol-
duğu gibi Mercedes-Benz Türk yöneticileri ve
basın mensupları ile bir araya geldiler. 

5 İlDEN 25 BAŞARılı ÖğRENCİ GElDİ
Her Kızımız Bir Yıldız Projesi, olanakları kısıtlı,

ancak çalışkan ve kısa sürede meslek sahibi ol-
mak isteyen ilköğretim okulu mezunu kız öğren-
cileri mesleki eğitimine teşvik etmeyi amaçlıyor.
Başarılı eğitim-öğretim dönemi geçiren kızlar,
geleneksel yaz buluşması kapsamında İstanbul’u
ziyaret etme fırsatı buluyor. Her yıl farklı illerden
davet edilen öğrenciler, bu yıl Aydın, Çanakkale,
Diyarbakır, Kütahya ve zonguldak’tan seçildiler.
Hayatlarında ilk kez İstanbul’a gelme olanağına
sahip olan kız öğrenciler, çıktıkları tekne turu ile

boğazı görmenin heyecan ve mutluluğunu yaşa-
dılar. İstanbul’un belli başlı tarihi ve turistik böl-
gelerini gezen öğrenciler, her zaman İstanbul’u
görmenin hayalini kurduklarını söylediler. 

3 BİN 500 ÖğRENCİYİ AŞTı
2004 yılında 200 kız öğrenci ile başlayan sosyal

sorumluluk projesi kapsamında, Mercedes-Benz
Türk’ün yanı sıra yan sanayi firmaları, bayiler ve
Mercedes-Benz Türk çalışanlarının da desteği ile
bugüne kadar 3 bin 500 öğrenciye meslek lisesi
ve üniversite bursu verildi. Bugün 200’ü üniversi-
te öğrencisi 1200 kıza burs veriliyor. Ayrıca 20 yıl-
dız kız Mercedes-Benz Türk bünyesinde çalışıyor.

ÖDÜlE DOYMAYAN PROjE
Kamuoyunun da takdirini kazanan “Her Kızımız

Bir Yıldız” projesi, 2006 yılında Platin Dergisi’nden
“En İyi Sosyal Sorumluluk” kategorisinde  “zirve-
dekiler” , 2007 yılında Türkiye Halkla İlişkiler Der-
neği’nden (TÜHİD),  “Eğitim Kategorisinde En İyi
Sosyal Sorumluluk” ve “Altın Pusula” ve “ODD Sa-
tış İletişim Ödülleri, 2010 Gladyatörleri – Yılın Sos-
yal Sorumluluk Projesi” ödüllerini kazandı.

sektörden
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BOzAnKAyA, İlk
Elektrikli Otobüs
İhalesini Kazandı

Modern ve çevreci toplu
taşımacılık sistemleri
için yatırım yapan
Konya Büyükşehir Be-

lediyesi, açmış olduğu ihale ile ülke-
mizde elektrikli otobüs
alımı yapan ilk yerel yönetim oldu.

1 milyon 436 Bin Euro’luk teklifiy-
le ihaleyi kazanan Bozankaya fir-
ması  daha önce de Konya Büyük-
şehir Belediyesi tarafından açılan
CNG otobüs alımı ihalesi sonucunda
belediyeye 60 adet CNG otobüs tes-
limatı gerçekleştirmişti.   

Toplu ulaşım alanında her zaman
son teknolojileri ve yenilikçi çö-
zümleri takip eden Konya Büyük-
şehir Belediyesi, Anadolu’da ilk
tramvay sistemini kurmuş ve ilk
bataryalı tramvay sisteminin alt
yapı ihalesini gerçekleştirmişti.
Çevreci yaklaşımları ile daha önce
doğalgazlı (CNG) otobüs alımı
yapan Konya, yatırımlarına elek-
trikli otobüslerle devam etme kararı
aldı. Test sürüşlerinde elde edilen
başarılı sonuçlar neticesinde otobüs
alımlarında elektrikli otobüslere de
yer vermeye karar veren Konya, bu
doğrultuda açmış olduğu ihaleyi 1
Milyon 436 Bin Euro teklif vererek
kazanan Bozankaya Firması ile
sözleşme imzaladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem
Dairesi Başkanı Mustafa Eşgi açık-
lamasında; “Günde ortalama 285
bin kişinin toplu taşıma kullandığı
ilimizde, tercihlerimizi her zaman
çevre dostu ve tasarruflu çözüm-
lerden yana kullanıyoruz. Bu ne-
denle yeni alımlarımızda elektrikli
otobüse de yer verdik. Böylece ül-
kemizde yine bir ilke daha imza at-
tık. İhale sürecinden önce çok farklı
elektrikli otobüsleri inceledik. Bu
anlamda Bozankaya E-Bus’ın tek-
nolojik avantajlarını test sürüşlerin-
de de deneyimleme şansımız oldu.
Ayrıca daha önce Bozanka-
ya’dan 60 adet CNG otobüs teslim
almıştık. Hem bu araçlarımızdan,
hem de test sürüşleri sırasında
elektrikli otobüslerin sunduğu per-
formans, yakıt tasarrufu ve konfo-
rundan memnuniyetimiz elektrikli
otobüs alım kararımızda etkili
oldu.“ dedi.

BOzANKAYA E-BUS, 
UlUSlARARASı ARENADA
ÖNCÜlER ARASıNDA

Bozankaya’nın Türkiye’nin ilkle-
rini temsil eden elektrikli otobüsü
E-Bus, teknolojisi ile uluslararası
arenada da öncü elektrikli otobüs-

ler arasında yer
alıyor. Bozankaya E-Bus; enerji tü-
ketimi düşük, verimli ve çevre dos-
tu bir araç olarak ön plana çıkıyor.
Akü sistemi, Almanya’da bulunan
Ar-Ge merkezi Bozankaya GMBH
tarafından geliştirilen E-Bus’ın üre-
timi ise Bozankaya A.Ş. tarafından
yapılıyor. E-Bus, şarj olduğunda 200
km menzil garantisi ile sunulur-
ken şehir içinde ortalama 260-320
km arasında yol yapabiliyor. 

Test sürüşleri sırasında hem sü-
rücü, hem de yolculardan çok olum-
lu geri bildirimler aldıklarını belirten
Mustafa Eşgi, ihale sonrasındaki
açıklamasında; “Yeni elektrikli oto-
büslerimizi il merkezindeki bütün
hatlarda ve Bilim Merkezi’nde kul-
lanmayı planlıyoruz. Günlük ortala-
ma 3.000 yolcunun elektrikli oto-
büslerimizi kullanacağını düşünü-
yoruz. Bundan sonraki otobüs alım-
larımızda da elektrikli otobüslere
yer vermeyi düşünüyoruz.” dedi.   

İlERİYE YÖNElİK BİR KARAR
Elektrikli otobüsleri E-Bus’ın top-

lu taşımacılık alanında çok önemli
bir adım olduğunu ve Konya Bü-
yükşehir Belediyesi’nin elektrikli
otobüsleri tercih etmesiyle ileriye
yönelik bir karar aldığının altını çi-
zen Bozankaya Yönetim Kurulu
Başkanı Aytunç Günay açıklama-
sında; “E-Bus, hem çevreci hem de
tasarruflu teknolojisi ile şehir içi ya-
kın mesafe ulaşımında birçok avan-
taj sağlıyor. Elektrikli otobüslerimiz
için Ar-Ge çalışmalarımızı titizlikle
tamamlayarak, aracımızı üretmeye
başladık. Türkiye’deki ilk elektrikli
otobüsleri, bir yerli üretici olarak
sunabilmek bizim için büyük gurur
kaynağı oldu. Konya Büyükşehir
Belediyesi’ne yerli üretim araçlara
güvendikleri ve destekledikleri için
ayrıca teşekkür ederiz. Pek çok
avantajı bir arada sunan elektrikli
otobüslerimizin Konya toplu taşıma
hizmetlerine yeni bir soluk getire-
ceği şüphesiz.” dedi. 

Bozankaya E-Bus; şarj edilebilir
elektrik (akü) ile çalışan, 10.7 m
uzunluğunda, üç kapı sayesinde
hızlı yolcu indirme-bindirme olana-
ğı sağlayan, süper alçak tabanlı, 25
kişi oturma kapasiteli, çevreci, ses-
siz, ekonomik, verimli bir şehir içi
otobüsü olarak birçok çözümü bir
arada sunuyor. E-Bus, elektrikli
araç istasyonlarında şarj edilebil-
mekle birlikte, acil durumlarda doğ-
rudan 380V bağlanıp, başka hiçbir
cihaza veya şarj istasyonuna ihtiyaç
duymadan da araç şarj edilebiliyor. 

Bozankaya, açılan ilk ihaleyi kazanarak Konya
Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etmek üzere
dört elektrikli otobüs için anlaşma imzaladı.

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

Ford Otosan’ın yeni Ku-
rumsal İletişim Müdürü
Gonca Sofuoğlu Temiz oldu.
İstanbul Üniversitesi Türk
Dili ve Edebiyatı bölümün-
den mezun olan ve Marma-
ra Üniversitesi'nde İşletme
dalında master yapan Gon-
ca Sofuoğlu Temiz, iş yaşa-
mına Otosan Pazarlama
A.Ş.’de başladı. 1994’den bu
yana Ford Otosan’da Pazar-
lama, Satış ve Satış Sonrası
Genel Müdür Yardımcılığı
kapsamında çeşitli görev-
lerde bulunan Temiz, 1997 ile
2008 yılları arasında Ford
Otosan’ın Kurumsal İletişim
ekibini yönetti. Son olarak
Satış ve Satış Sonrası Bayi
Eğitim Yöneticiliği görevini
yürüten Temiz, Eylül 2015
itibariyle Ford Otosan Ku-
rumsal İletişim Müdürü ola-
rak atandı.

Ford Otosan 
Kurumsal 

İletişim 
Müdürlüğü’nde 

Atama

Gonca
Sofuoğlu

Temiz 
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Doğalgazlı Otobüsler,
Fabrikasında İncelendi

Toplu taşıma filosuna katılacak 200 adet CNG’li otobüs, yolcuların
konforu için teknik ekip tarafından en ince detayına kadar incelendi.

16-21 Ekim tarihleri arasında dü-

zenlenecek olan Busworld Kort-

rijk Fuarı’nda Temsa,  ikisi yeni

olmak üzere toplam 7 otobüsün

tanıtımını gerçekleştirecek.

Temsa, Busworld 
Kortrijk Fuarı’na Katılacak
ü

retimini gerçekleştirdiği oto-
büsleri 64 ülkeye ihraç eden
Temsa, iki yılda bir düzenlenen
Busworld Kortrijk Fuarı’nda

ürünlerini Avrupalı müşterileri ile bu-
luşturmaya devam ediyor. 

YEPYENİ İKİ üRüN 
Bu yıl 16-21 Ekim tarihleri arasında

gerçekleştirilecek olan fuarda Temsa,
hall 7’de yer alan ve 1120 metrekareden
oluşan 701 No.lu standında otobüslerini
tanıtacak. Bu yıl tanıtılacak ürünler
arasında MD 9, hD 13, Maraton, MD 7, LD
13 SB, LF 12 ve MD 9 LE bulunuyor. 

BAşARININ ARDINDA 
MüşTERİYİ DİNLEMEK YATIYOR 

İlk kez Avrupalı müşterilerle bulu-
şan iki yeni ürün, Temsa standında yer
alacak. Müşterilerin ürünlerden bek-
lentilerini hayata geçirmeye yönelik
Ar-Ge çalışmalarını aralıksız sürdür-

düklerini belirten Temsa Genel Müdü-
rü Dinçer çelik, “Adana’da Türk mü-
hendis ve işçilerin göz nuru, el emeği
olan otobüsler sadece Türkiye yolla-
rında değil, Avrupa ve Amerika yolla-
rında da hizmet veriyor. Temsa ürün-
leri bugün 64 ülkenin yollarında. Av-
rupa’da sadece Fransa’da Temsa mar-
kalı otobüs sayısı 4 Bini geçmiş du-
rumda. Bunun yanı sıra; Almanya, İtal-
ya, Avusturya, İsveç, Litvanya ve Be-
nelüks ülkeleri de Temsa’nın Avru-
pa’daki önemli pazarları arasında yer
alıyor. Uluslararası araştırma şirketi
GfK’nın yaptığı araştırma, Temsa’nın
marka bilinirliğinin Fransa ve Belçi-
ka’da yüzde 100, Almanya’da ise yüz-
de 95 oranında olduğunu gösterdi.
Temsa’nın başarısının temelinde müş-
teriyi dinlemek ve onların iş süreçleri-
ne en yüksek düzeyde katkıyı sağla-
ma anlayışı var. İşte bu yüzden iki yıl-
da bir düzenlenen Busworld Fuarı’na

katılarak Avrupalı müşterilerimizle
birlikte oluyoruz. Biz ürünlerimizi tanı-
tırken onlar da bize beklentilerini, dü-
şüncelerini aktarıyor. Bu fuarda onlara
çok emek verdiğimiz yepyeni iki ürü-
nümüzü tanıtacağız. Bu ürünlerden biri
33+1 koltuk kapasitesine sahip MD 7.
Bu araç sahip olduğu yüksek düzeyde
güvenlik donanımı, düşük yakıt tüke-
timi ve sürüş konforu ile benzersiz bir
heyecan getirecek. MD 7’nin yanı sıra
standımızda uzun süredir çalışmaları-
nı sürdürdüğümüz efsane otobüsümüz
Maraton’un Avrupa versiyonunu da ilk
kez tanıtacağız. Maraton’un konfor dü-
zeyi, güçlü motoru, akıllı otobüs bilgi
donanımı ile taşımacıların hizmet sü-
reçlerinde fark yaratacak düşüncesin-
deyiz. Yeni araçlarımızla ile birlikte
ürün gamımız 7 metreden 13 metreye
kadar ürünlerle genişlemiş oluyor,
Temsa her ihtiyaca yönelik ürünler ge-
liştirmeye devam ediyor.” dedi. 

Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi, modern
ulaşım filosuna sıkış-
tırılmış

doğalgaz(CNG) ile çalışan 200
adet otobüs katıyor. Bursa’da
faaliyet gösteren Karsan firması
tarafından yapılan otobüslerde
yolcuların daha rahat seyahat
etmeleri için tüm detaylar göz
önünde bulunduruluyor. Bu
kapsamda Toplu Taşıma Dairesi
Başkanı Salih Kumbar ve bera-
berindeki teknik ekip, otobüs-
lerdeki teknolojik yenilikleri ve
konforu incelemek üzere Kar-
san’ın üretim fabrikasına gitti-
ler. Teknik ekip şartnamede yer
alan özellikleri tek tek inceledi.  

ENGELLİLERE SESLİ UYARI
Doğalgazlı otobüslerin 22 Ka-

sım’da ulaşıma katılacağını be-
lirten Toplu Taşıma Dairesi Baş-
kanı Salih Kumbar, “Otobüsleri-
miz Euro 5 motorlu, yaklaşık 

80 yolcu kapasiteli. Otobüsle-
rimiz doğalgazlı olup, Türkiye’de
ilk defa bisiklet taşıma aparatlı
olacak. Ön kısımdaki aparatla
otobüslerimiz iki bisikleti taşı-
yabilecek. Engelli vatandaşları-
mız için sesli uyarı sistemi ola-
cak. Sistem durakları ve durak-
lara yaklaşıldığını ve güzerga-
hını söyleyecek. Otobüslerimiz-
de indirimli aktarma sistemi
uygulayacağız. Bu sistemle va-
tandaşlar ikinci binişlerde indi-
rimli hizmet alacak. Bu uygula-
ma tüm şehirde yaygınlaşacak.
İhtiyaç oldukça daha fazla oto-
büsü ulaşım filomuza kataca-
ğız” dedi.

OTOBüSTE 
KüTüPhANE OLACAK

Kumbar, açıklamalarına şöy-
le devam etti; “Otobüslerimizde
ayrıca bir kütüphane yer ala-
cak.  Aracın büyük istatistikle-
rine online ulaşabileceğimiz bir
sistemimiz olacak. Otobüsleri-
miz taşıdığı özellikleri açısından
Türkiye’de ilk olacak. halkımız
bu otobüslerde daha konforlu
seyahat edecek. Otobüslerimiz
peyderpey teslim edildikçe hat-

lara konulacak. İlk olarak oto-
büslerimizi bugüne kadar çalış-
tığımız güzergâhlara vereceğiz.
Daha sonra da hiç belediye oto-
büsü çalışmayan semtlerde
hizmet vereceğiz. Otobüsleri-
miz daha teknolojik, daha kon-
forlu olacak. Kocaeli halkına ha-
yırlı olsun.”

12 İLçEDE hİzMET 
VERECEK

Engellilerin binişine uygun, en
modern özelliklere sahip oto-
büsler, toplu taşımada büyük
bir rahatlama sağlayacak. Oto-
büslerin ekim ayından itibaren
teslimine başlanması planlanı-
yor. Modern toplu taşımacılıkta
Kocaeli’ne sınıf atlatacak oto-
büsler, 12 ilçede birden sefer ya-
pacak. Toplu taşımada modern,
konforlu ve güvenli taşımacılığı
kentin her köşesine yaymayı
amaçlayan Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi’nin alımını yapacağı
200 adet CNG’li otobüs, kent ge-
nelindeki 12 ilçede belirlenecek
hatlarda hizmet verecek. 

263 CNG’Lİ 
OTOBüS OLACAK

Alınacak 200 adet yeni oto-
büs için Körfez ve Gebze ilçele-
rinde garaj kurulumu yapılacak.
Otobüslerin hangi hat ve güzer-
gâhlarda çalışacağı da belirleni-
yor. Buna göre yeni otobüsler
her ilçenin ana hattında saat
başı-buçuk esasıyla hizmet ve-
recek. Kocaeli Büyükşehir Bele-
diyesi’nin halen 63 adet CNG’li,
otobüsleri, hatlarda sefer yapı-
yor. Alınacak 200 adet araçla
CNG’li otobüs sayısı 263 olacak.
Toplamda ise Büyükşehir’in
kent genelindeki otobüs filosu-
nun araç sayısı 337’yi bulacak. 

OTOBüSLERİN 
ÖzELLİKLERİ

¥ 200 adet otobüsün özellik-
leri ise şöyle; Otobüsler solo tip,
alçak tabanlı ve en az 80 yolcu
taşıyacak kapasitede,

¥ Motor emisyon seviyesi en
az Euro5 veya EEV standartla-
rında,

¥ Süspansiyon verimini aza-
mi ölçüde arttırabilmek için ön
aks bağımsız süspansiyon veya
stabilizatörlü rijit aks tipinde,

¥ Araç üzerindeki CNG yakıt
dolum ucu NGV-2 standardına
uygun çift dolum ucu (otobüsün
her iki tarafında), 

¥ CNG yakıt tankları; min.
1400 litre boş hacme sahip, 200
ile 300 barda sıkıştırılmış doğal-
gazı depolama yapacak, 

¥ (Türkiye’ de ilk defa araç-
larda 5 adet yakıt tüpü kullanı-
lacak)

¥ CNG tüpleri R110 onaylı Tip-
3 (Alüminyum tüp gövdesi üze-
rine kompozit malzeme sarıla-
rak oluşturulan, hafif ve daya-
nıklı tüp şekli) veya Tip-4  (Ta-
mamıyla kompozit) yapısında,

¥ Servis freni bağımsız dev-
reli, havalı, ABS ve ASR' yi içe-
ren EBS fren sistemi ve disk
frenli,

¥ Online olarak (anlık) aracın
tüm bilgilerine erişim,

¥ Klima soğutma kapasitesi
toplamda en az 38 KW gücünde,

¥ Orta kapıda Manuel Yolcu
Rampası,

¥ Renkli Dijital hat Gösterge-
si, (Validatörle tabela uyumlu)

¥ Sesli Anons Sistemi; Birisi
dışarıda olmak üzere araç içeri-
sinde homojen ve yolculuk
konforuna uygun bir ses düze-
yinin sağlanması için gerekli
sayıda ve en az 5 adet hoparlör,

¥ En az 2 adet 19” LED ekran,
¥ Yolcu ücretlendirme ve

Araç Takip Sistemi,
¥ Güvenlik ve Denetim Ka-

meraları,
¥ Yolcu Sayma Sitemi,
¥ Bisiklet Aparatı (2 Bisiklet

taşıyacak şekilde, 20 Adet ara-
cın ön kısmına uygulanacak)

¥ Motor odasında otomatik
yangın algılama, uyarı ve sön-
dürme sistemi,

¥ 5 yıl garanti ve bakım; (her
türlü bakım – onarım, arıza ve
hasar gibi işlemler idarenin tah-
sis ettiği Yetkili Servis Alanında
gerçekleştirilecek)

Bektaşlar 
Turizm’den 

SULTAN 
YATIRIMI 

Konfor, üst düzey güvenlik ve ekonomi-
nin bir arada sunulduğu Sultan
Otobüsleri firmaların ilk tercihi olmaya
devam ediyor. Turizm sektörü için özel

donanımlarla üretim yapan Otokar, Bektaşlar
Turizm'e 3 adet Sultan Comfort teslimatı yaptı.

3 ADET SULTAN COMFORT TESLİMATI YAPILDI
Bir Koç Topluluğu şirketi olan Otokar, küçük oto-

büs pazarının lideri olan Sultan serisi ile firmaların
tercihi olmaya devam ediyor. Sahip olduğu Ar-Ge
merkezi ile turizm sektörü için ürettiği araçlarda
konfor, üst düzey güvenlik ve ekonomiyi bir arada
sunan Otokar, Bilecik Bozüyük merkezli Bektaşlar
Turizm’e 3 adet Sultan Comfort teslimatı gerçek-
leştirdi. Son teslimatla filosundaki Otokar marka
araç sayısını 22’ye yükselten Bektaşlar Turizm, 57
araçla faaliyetlerini sürdürecek.

Otokar Yetkili Satıcısı Enke Otomotiv tarafın-
dan satışları gerçekleştirilen araçların düzenle-
nen teslimat törenine Bektaşlar Turizm’in sahibi
Ali Bektaş ve Enke Otomotiv Genel Müdürü
Tuncer Erten katıldı. Otokar güvencesiyle üreti-
len Sultan’ın üst düzey konforu, her tür koşulda
sağladığı üstün yol tutuşu ve düşük işletme gi-
derleri ile yıllardır pazar liderliğini koruduğunu
belirten Tuncer Erten, Sultan’ın yüksek ikinci el
değerinin de firmaların tercihinde etkin rol oy-
nadığını söyledi.
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