
BRİSA Genel Müdürü Yiğit Gürçay, geleneksel Ticari Ürünler
Değerlendirme Toplantısı’nda,
Profleet ile filoların toplam
operasyon maliyetini düşürmeye
odaklandıklarını belirterek, “2015
yılında sistemimize kaydettiğimiz
bir milyondan fazla lastiğin düzenli
takibini yapıyor,  filo
müşterilerimizin verimliliğini
arttıran çözümler sunmaya devam
ediyoruz” dedi. ■ 10’da

Otokar Genel Müdür Yar-
dımcısı Basri Akgül, 2015
yılını değerlendirdi ve

2016 hedeflerini paylaştı. Basri
Akgül, 2015’i yurtiçi ticari araç
pazarında 3400 araç satışı, 561

adet ihracat satışı gerçekleştirdik-
lerini; 2015’i toplam otobüs paza-
rında 6’ncı kez lider olarak
kapattıklarını açıklayan Akgül,
2016’da da bu başarıyı devam et-
tirmek istediklerini kaydetti. 
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Çin'i Düzelt ki. . . 

Dr. Zeki
Dönmez

2’de

Prof. Dr.
Mustafa
Ilıcalı

Akif
Nuray

İletişim teknolojisinin
otobüsçülükte kullanımı

6’da 4’te

5yıl

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019 sonrası
için yeni yerler arayışında

Otogar projeleri; turizm
taşımacılarına destek ve trafik
sigortası prim artışları

konularıyla birlikte 20 Ocak’ta Türkiye
Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisinde ele
alındı. Sektör Meclisi ve TOF
Başkanı Mustafa Yıldırım,
İBB’nin otogar projeleri
dahil sektör meclisinde
yapılan toplantıyı
gazetemize değerlendirdi.

İstanbul Bayrampaşa

Otogarı yerinde kalmalı

Mustafa Yıldırım, “Bayrampaşa iki tane
ana koridorun, ana yolun Tem ve E-5’in
kesişme noktasında ulaşım ve trafik
yönünden mükemmel bir noktada. Islah
edilip çevresinde düzenlemeler yapıldığı
zaman çok daha verimli bir hale geleceği
inancındayız. Biz yerinde kalmasını
istiyoruz” dedi. 

● Büyükşehir Belediyesi,
2019’da süresi dolacak
Bayrampaşa İstanbul Otogarı
yerine TEM üzerinde yeni
otogar proje alanları belirledi.

● Avrupa yakasında Sultangazi
ilçesi Gazi Mahallesi girişinde
250 bin metrekare ve Avcılar
Ispartakule’de 140 bin
metrekarelik iki yeni otogar
yapımı planlanıyor.

● Anadolu yakasında
Ümraniye Esenkent’te 50 bin
metrekare ve Tuzla’da
Mehmetçik Vakfında 135 bin
metrekare olmak üzere iki
yeni otogar yeri belirlendi. 

● Hazırlanan projeler;  TOFED
ve TOF gibi sivil toplum
kuruluşları ile AVTER, İSPARK
ve Üsküdar Belediyesi gibi
terminal işletmecilerinin
görüşlerine sunuldu. 

2’de

Mevlüt 
İLGİN

İstanbul Otogarı ve 
cep terminaller 

4 

6’da

4 YENI OTOGAR

için BusStore'a gelmenin         

7’de

Araçlarımıza ve sürücülerimize özen gösterelim. 
Seferlerimizde bölge ve iklim koşullarına dikkat edelim. 
Kış lastiği takmadan araçlarımızı sefere çıkarmayalım.

Taşıma güvenliği 
önceliğimiz olmalı!

4 

Temsa
2250
otobüs
sattı 

İSTAB yönetimi firmalarla buluşuyor 

Koç Holding AŞ

Yönetim Kurulu

Başkanı Mustafa

Vehbi Koç, geçirdiği

kalp krizinin ardından

hayatını kaybetti. 

Dedesi Vehbi Koç ve ba-
bası Rahmi Koç'un ar-
dından Koç Holding'in

yönetimine geçen Mustafa V.
Koç, İsviçre'deki lise öğrenimi-
nin ardından ABD’de George
Washington Üniversitesi İş-
letme bölümünden 1984 yı-
lında mezun oldu. 

Çalışma yaşamına 1984’te
Tofaş’ta satış temsilcisi olarak
başlayan Koç, Ram Dış Tica-
ret’te Satış Müdürlüğü ve Satış
Genel Müdür Yardımcılığı gö-
revlerinde bulundu. 1992 yı-
lında Koç Holding’e geçerek
sırasıyla Başkan Yardımcılığı,
Başkan, Yönetim Kurulu Üye-
liği ve Yönetim Kurulu Başkan
Vekilliği görevlerini yürüttü ve

2003 yılında Koç Holding Yö-
netim Kurulu Başkanı oldu.

Koç Grubunun başına geç-
tikten sonra, akıllı ve planlı ça-
lışma ile yaptığına inanma ve
dürüst olma ilkelerini tüm ya-
pılara yaydı. Kurulu düzen
içinde, kıymetli elemanlarla
başarı çıtasını yükseltti.

Meslek Lisesi

Memleket Meselesi
Türkiye’nin ekonomik ve

sosyal gelişiminde eğitimin
önemine dikkat çeken Mustafa
Koç, özellikle meslek liseleri ve
yerinde eğitimle çok yararlı bir
çalışmaya imza attı. Meslek Li-
sesi Memleket Meselesi proje-
siyle 81 ilde bine yaklaşan
gönüllüyle bu eğitim hamlesi-
nin başarıya ulaşmasında çaba
harcadı.

Kendisine Allah’tan rah-
met; ailesine, sayısız emeği
geçen sektörümüze ve halkı-
mıza başsağlığı ve sabır diliyo-
ruz. ■

Mustafa Koç
üzdü

Dudullu Tesisiyle

Efe Tur İstanbul-Ankara
seferlerine başladı 

Yeni Travego
24 Şubat’ta
geliyor

Mercedes-Benz Türk,
yeni ürünü Trave-
go’yu 24 Şubat Çar-

şamba günü otobüs
sektörüne tanıtacak. Uzun sü-
redir sektör mensupları tara-
fından da merakla beklenen
yeni Travego, görkemli bir et-
kinlikle İstanbul CNR’da sek-
törle buluşacak. ■

Otokar
3400
ticari
araç
sattı

2015’te kendi üretim rekorunu kırdı

2014 yılında 1.700’ü aşan
satış seviyesi elde eden
TEMSA, TUİK verilerine

göre 2015’te tüm ürün
segmentlerinde satış adetlerini
yükseltmeyi başardı ve yüzde 30

büyüme gerçekleştirdi. 2015
yılında 2900 araç üreterek kendi
rekorunu kıran TEMSA, 6 yeni
ürünü pazarla buluşturdu.
TEMSA, 2016 yılında pazara 9
yeni ürün sunacak. 

5’te

Brisa Genel Müdürü Yiğit Gürçay: 

Brisa filoların verimliliğini artırıyor

4

4
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Karabük’e 45 Jest

biletall.com verilerine göre

seyahat trendleri değişiyor

Tatil için 
İstanbulluların 
gözdesi İzmir 

biletall.com CEO’su

Yaşar Çelik:

Yurtiçi ve yurtdışına seyahat
etmek isteyenlere 500'ü aşkın
havayolu ve 115’in üzerinde
otobüs firmasının en uygun bilet
alternatiflerini sunuyoruz. 6’da

11’de

11’de

3’te

Arkas Lojistik, 
30 Renault Trucks aldı 

9’da

Tırsan Almanya
yatırımını
yeni 
işbirlikleriyle
güçlendiriyor

9’da
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Sürdürülebilirlik
kavramının ‘ulaştırma
sistemi’ne yansıması;

geneli itibariyle yakıt
çeşitliliğinin arttırılması,
yenilenebilir enerji
imkanlarının geliştirilmesi,
alternatif ulaşım modlarının
devreye sokulması, modlar
arası entegrasyon gibi
başlıklarda okunabilir.
Özelde ise; ülkemiz için
şehiriçi hatlarda metronun
yaygınlaştırılması, aktif ve
entegre bir deniz ulaşımının
halka sunulması (talebin
oluşturularak karşılanması),
kablolu sistemlerin devreye
sokulması, bisiklet
kullanımının
yaygınlaştırılması ve bisiklet
yolları vb. uygulamalarla
standardize edilip kolaylaştırılması, otomobil
kullanımının eğitim-bilinçlendirme ile sağlıklı
yönlere ve düzeylere kanalize edilmesi, ufuk
açıcı ‘insan odaklı’ büyük yatırımların cesur
adımlarla gerçekleştirilmesidir. 

Endüstri Devrimi…
Sürdürülebilirlik; ‘bugünün ihtiyaçlarını,

gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarını da
düşünerek sağlamak’ şeklinde ifade
edilebilmektedir. Bu bağlamda,
sürdürülebilirlik, bir süreci, sürekliliği de
ifade etmektedir. Buradan hareketle
‘sürdürülebilir kalkınma’ya bakacak olursak,
kısaca Batı’nın modern tarihine bir dönüş
yapmalıyız. Batı; ‘buharlı’nın icadıyla birlikte
başlattığı ‘Endüstri Devrimi’ni takip eden
süreçte, ‘sınırsız ve standart üretim’, ‘sınırsız
tüketim’, ‘kaynakların hesapsızca
kullanılması’ ve ‘imkanların sınırlarının
zorlanması’ tecrübelerini ortaya koydu.
Bütün bu süreçler bir taraftan, insanlığa bazı
keşifleri sunarken diğer taraftan da Batı’nın
‘teknoloji’yi ‘güç ve rant odaklı’ algılayıp
yönlendirmesiyle beraber ‘çevresel sorunlar’,
‘derin sosyal adaletsizlik’, ‘emeğin ve insanın
sömürüsü ve hiçleştirilmesi’ gibi sonuçlar
verdi. Bütün bu tecrübeleri yaşayan ve bir
şekilde mücavir alanı ile bütün dünyaya
yaşatan Batı; bu durumun sürdürülebilir
olmadığının farkına vardı. Öyle ki bu süreç;
çevresel facialara, toplumsal felaketlere
(adaletsizlik) ve ekonomik dar boğaza
(paylaşım) yol açıyordu. Nihayetinde,
1987’de Birleşmiş Milletler Çevre ve
Kalkınma Komisyonu’nca ‘sürdürülebilirlik
kavramı’ geniş olarak ortaya konup bu

bağlamda çeşitli
önemli kararlar alındı.
Zira dünyamızda
kaynaklar sınırsız
değildi, sınırsız tüketim
yaklaşımları doğanın
özüne, insanlığın
huzuruna, ekonomik
paylaşımın ortadan
kalkmasına yol
açıyordu. 

Sosyal denge…
Bütün bu

durumlar, ‘Dünyada
yaşam’ın önünde
sonunda herkes için
‘çevresel, ekonomik ve
sosyal’ olarak
sürdürülemez olmaya
doğru gideceği
gerçeğini ortaya

koydu. Buradan hareketle, durumun farkına
varmaya başlayan çevreler hem yerel hem
bölgesel ve hem de küresel anlamda siyasi
kararlar, sosyal tedbirler ve teknik imkanlar
dahilinde ‘sürdürülebilir’ bir yaşam
kavramına müdahil oldular. Özellikle ‘sosyal
adaletsizlik’ konusunda ortaya çıkan
gerçekler, klasik Doğu-Batı ekseni algısından
öte, yeryüzünde sosyal dengesizlikte Kuzey
ile Güney arasında korkunç bir ekonomik-
sosyal ve siyasal uçuruma işaret ediyordu.
Genel anlamda yerkürenin kuzeyinde
bulunan Avrupa, ABD, Kanada ve Rusya
bütün bu saydığımız imkanların önemli
kısmını tarihin bir dönemecinden itibaren bir
şekilde ele geçirmişti. Afrika, Latin Amerika,
Güney ve İç Asya ve Akdeniz Havzası ve
Uzak Asya en genel anlamda ‘Güney’e
dahildi. Bu itibarla verilen en genel bir
örnekte şu ifade edilmektedir: Bütün Dünya;
Kuzey Amerika’nın (ABD ve Kanada) refah
seviyesinde olacak olsaydı, yerküremiz
büyüklüğünde beş dünyaya daha ihtiyacımız
olacaktı. Bu örnek; en kaba hatlarıyla;
kaynakların sınırlılığını, sosyal adaletin
hayatiliğini, çevresel yaşamın bütünlüğünü
ve etkileşimliliğini ve aslında hepimizin aynı
gemide olduğumuzu dolayısıyla
‘sürdürülebilirlik’ kavramına insanlık ailesinin
tümünün muhatap olduğunu ortaya
koymaktadır. 

Ekonomik ve sosyal gelişme
Bütün bu coğrafi-tarihi-sosyolojik-teknik

tahlilleri takiben, yer kürede nüfus
yoğunlaşmasının Kuzey ya da Güneyden
ziyade, Ekvator hattı ve çevresinde olduğunu;

bunun da Kuzey Afrika, Afrika Sahili bölgesi,
İç Asya, Güney Avrupa, Ön Asya, Kafkaslar,
Doğu Avrupa, Hint Alt Kıtası, Hindi Çin,
Uzak Asya ve Orta-Güney Amerika vs.
alanını ifade ettiğini söyleyebiliriz. Bu da
ekonomik-sosyal hızlı gelişmelerin olduğu,
Dünyanın yeni yüzyılını formatlayabilecek
dinamikleri içeren ve ‘kadim dünya’nın
merkezliğinde bir coğrafya ve beşeri havzaya
işaret etmektedir. Bu itibarla; her ne kadar
daha çok Batı’nın gündeminde ve
güdümünde gibi gözükse de,
‘sürdürülebilirlik’ bütün hatlarıyla hepimizi
muhatap almakta ve de içerisinde ve
komşuluğunda bulunduğumuz bütün bu
geniş coğrafyalarda daha büyük bir risk ve
fırsat alanını ifade etmektedir. 

Kadim Dünya’nın merkezi
Tarihi bağlamıyla denizyollarına

baktığımızda; hem yolcu ve hem de yük
taşımacılığı anlamında sürekli bir ihtiyaç ve
kullanım alanı olarak varlığını sürdürdüğünü,
coğrafi keşiflerde başat rol oynadığını
görüyoruz. Ülkemiz özelinde de; Osmanlı
döneminde özellikle Kuzey Afrika, Karadeniz
çevresinde etkileşimin gerek siyasi gerek
sosyal anlamda sağlanmasının birinci
düzeyde aracı denizyollarıydı. Buna binaen;
Osmanlı’nın birçok anlamda zirve dönemini
yaşadığı çağda; iki büyük kanal projesinin
üzerinde ciddi anlamda çalışıldığını
görüyoruz. Bunlardan birisi; Kuzeydoğu
Karadeniz’de İdil ve Volga nehri yataklarının
açılarak birleştirilmesi yoluyla Karadeniz-
Hazar Denizi suyolu bağlantısının
sağlanmasıdır. Bu; Osmanlı’nın Kuzey ve
Doğu’ya siyasi-sosyal-kültürel entegrasyon ve
tesirinin önemli bir fikir ayağıydı. Diğeri ise
daha iç coğrafya diyebileceğimiz bir alanda;
bugünkü Marmara Bölgesi dahiline düşen
‘Sakarya Nehri’nin yatağının genişletilmesi
vasıtasıyla su yollarının İzmit Körfezi ve
Sakarya’nın Karadeniz sahili üzerinden
birbirine dökülmesi ve bu sayede, Karadeniz-
Marmara Denizi hattında ikinci bir su
yolunun, mevcut İstanbul Boğazı’na ilaveten
oluşturulmasıydı. Her iki proje içinde; hem
düşünce ve hem de eylem bazında ciddi
çalışmaların yapıldığını fakat sonrasındaysa
akamete uğradığını biliyoruz. Kadim
Dünya’nın merkezi olan ve yeniden çok
ciddi gelişme ivmeleri gösteren ‘Akdeniz
havzası’ coğrafyasının merkezinde ve önemli
bir bileşeni olan ülkemiz, deniz ulaşımından
her anlamda had safhada faydalanmanın
yollarını ve imkanlarını geliştirmelidir.

Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu ve
başarılı bir hafta dilerim. ■

PROF. DR. 
MUSTAFA ILICALI 
mustafa.ilicali@bahcesehir.edu.tr

mustafa.ilicali@ibb.gov.tr
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anuray59@gmail.com

Akif
NurayÇin’i 

Düzelt ki...

Bakalım dünya haritasına, Çin'i
görüyorum, dünyanın fabrikası
idi. O da yavaşladı, geçen yıl

beklenenden az büyüdü, gelecek yıl
daha az büyüyecek.

Ondan ürün alanlar yavaşladığı
ve 10 yıldır hızlanamadığı için, o da
hammadde alımlarını yavaşlattı. 

Yani parasal, finansal, mali,
iktisadi tüm manevralara rağmen
tıkanma geldi; kölelik düzeyinde
işçilik maliyetleri ile üretim yapan
Çin'in bile nefesini kesti. 

Hammadde satan, petrol satan
ülkeler zorda; çünkü o hammaddeyi
kullanıp sanayi ürünü satan ülkeler
zorda. Çünkü sanayi ürününü alacak
ülkelerdeki  insanların ihtiyacı yok,
bu ürünlere ihtiyaç duyan
Gelişmekte Olanlar'da da para yok.
Çünkü o para Gelişmişler'in
bankalarına saklandı, ortaya
çıkamıyor. Dolar da bu nedenle
Gelişmemişler'de değerleniyor gibi
yapıyor, halbuki yattığı Gelişmişler
bankalarında depo kirası alınıyor o
Dolardan. Ne olacak, peki?

Dünya Ekonomik Forumu'na
toplanan siyasiler ile ticariler
"kapitalist sistemin tıkandığı"nı dile
getirdiler, açmanın yollarını
bulacaklar. 

Büyümenin Paylaşılması yani
Kalkınma. 

Karlarını maksimize etmenin
sonu, paylaşmanın zorunluluğu.
ABD'de nüfusun yüzde 5'i, gelirin
yüzde 63'ünü almayacak artık. 

Anlaşıldı; Çin'i düzeltmeden
olmaz.

*  *  *
Dönelim kendimize;
Kötü denen 2015 yılında vergi

gelirleri yüzde 16 büyümüş, 2016
yılında da aynı büyüme bekleniyor.
Bankalar 2016'dan umutlu, en
azından bir 2015 bekliyorlar, yani
kârlarında yüzde 15 büyüme.

Otomotivciler, 2015 rekor yılı
gibi bir 2016 bekliyor.

IMF ABD büyümesini yüzde
2,8'den 2,6'ya indirirken, Türkiye
büyümesini yüzde 3,2'den 4,2'ye
yükseltti.

Bir iktisat büyüğümüz, her
ülkenin kendi parasını kendi cari açık
oranı kadar ucuzlatmasının çözüm
olacağını anlattı, geçen hafta.  Buna
göre, bizde mesela Dolar kuru
yaklaşık yüzde 5 daha yükselmeli. Ta
ki cari açık sıfırlanıncaya kadar! Yani
insan kaynağını geliştireceksin, iç
üretimini arttıracaksın, ihracatını
arttıracaksın, ithalatın da azalacak.
Bunların hepsine Yapısal
Düzeltmeler (reformlar) deniyor. 

Bakalım yapılara: 62 milyon
mevduat hesabı var, 1 milyon TL'den
büyük olanlar 82 bin tane, yani
nüfusun binde biri. Toplam faiz
gelirinin yüzde 50'sini alıyor bu
hesaplar. 

Bu yapı düzelecek.
Başka bir kötü yapıya da bakalım:

Avrupa'da şampiyon olmuş tek futbol
takımımızın durumu. 

30 milyon avroluk borç sınırını
çiğnemiş,164 milyon avroya çıkmış.
30 milyona ininceye kadar transfer
yasak, kupalardan men edilecek.

Bu yapı düzelecek.
Düzelen bir yapı var: e-devlet!
2016 boyunca büyükten

başlayarak, tüm işletmeler e-devlet
kapsamına girmiş olacak. 

Bugün sadece yüzde 50 olan
Kayıtlı Ekonomi büyüyecek, vergisini
ödeyenler artacak. 

Mesela akaryakıt üzerindeki
dolaylı vergiler azalacak. Bunlara
sevinenimiz çok…

Yapı düzeliyor.
*  *  *

Mustafa Koç'u ansızın ve
vakitsizce  sonsuza uğurladık. İyi
eğitimli olan iş insanlarımızdan biri
idi. Kamuoyunda saygın bir konumu
vardı. 85 yaşını görmesini istediğim
kişilerdendi.

Eğitimin üretimdeki etkisini
yaşayarak bildiği için "Meslek Lisesi
Memleket Meselesi" hareketini
başlatmıştı. Kendisini bu ölümsüz
hareketi ile anacağım.

Sağlık dilerim. ■

D
enizli Büyükşehir Belediyesi,
"Denizli Ulaşım Ana Planı"
çalışmaları için saha çalışmalarını

sürdürüyor. Teknolojik ilerleme ve gelişen
ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarını
yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi, 2030
yılına kadar kentiçi ulaşımını
şekillendirecek planı oluşturmak için
anket çalışmasının ikinci aşamasına geçti.
Denizlililerin ulaşım ihtiyaçlarının
belirlenmesi, taleplerin alınması ve yeni
ulaşım ana planının bu doğrultuda
şekillenmesi amacıyla başlatılan
çalışmada yer alan görevli personel
vatandaşlara yönelttiği soruların cevabını
dijital olarak kaydediliyor.

Büyük kentlerin en önemli
ihtiyaçlarından birinin ulaşım olduğunu

ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye
Başkanı Osman Zolan, ulaşımın
rahatlaması için büyük projelere imza
atmaya devam edeceklerini ifade etti. ■

Denizlililer Ulaşım Ana Planı'na yön veriyor

S
akarya Büyükşehir Belediye Başkanı
Zeki Toçoğlu, Büyükşehir Belediyesi
tarafından hayata geçirilen Trafik

Kontrol Merkezi’nde incelemelerde
bulundu. 2013 yılından bu yana hizmette
olan merkez ile şehrin trafik ağının en
etkin biçimde yönetildiğine dikkat çeken
Başkan Toçoğlu, Trafik Kontrol
Merkezi’nin trafik yönetiminin ana
bileşeni olduğunun altını çizdi: “Şuanda
şehir merkezinde 21 adet sinyalize
kavşağımızda 100 adet kamera bulunuyor.
Böylece 24 saat trafiğin durumunu
gözleyebiliyor; trafik yoğunluğuna göre
prosedürlere de bağlı kalarak sinyal
sürelerinde değişiklik yapabiliyoruz.
Trafik Kontrol Merkezi kurumsal iletişim
açısından da önemli bir rol üstlenmekte.

Zaman zaman kamera açısındaki kaza
görüntüleri Emniyet Müdürlüğümüz
tarafından değerlendirilebiliyor.
Sistemleri yenilemek için ise daha birçok
yeni çalışmayı hayata geçireceğiz.” ■

Sakarya ulaşımı 24 saat takip altında 
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Tourismo 16 ile 2+1 MB Relax koltuklarda  
ev konforunda yolculuklar başlıyor.

www.mercedes-benz.com.tr
www.facebook.com/MercedesBenzOtobus

Efe Tur Yönetim
Kurulu Üyesi Kerem
Birant, İstanbul-
Ankara seferlerini
başlatmanın
mutluluğunu
yaşadığını belirterek,
2015 yılında Efe Tur
olarak 5 milyon yolcu
taşıdıklarını söyledi. 

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı
alanında hizmet veren Efe
Tur, 20 Ocak Çarşamba günü

açılışını yaptığı Dudullu tesisiyle
İstanbul-Ankara seferlerini
başlattı. 

Sefer açılışına Ümraniye
Belediye Başkan Yardımcısı Hakan
Karataş, Efe Tur Genel Müdürü
Kadir Alper Birant, Yönetim
Kurulu Üyesi Kerem Birant, şirket
ortağı Halit Bıçak katıldı. 

Günde 9 sefer 
Efe Tur Yönetim Kurulu Üyesi

Kerem Birant, İstanbul’dan
Ankara’ya 2+1 otobüslerle günde 9
sefer düzenleyeceklerini
belirterek, “Efe Tur olarak bu yıl
25’inci yılımızı kutlarken İstanbul-
Ankara seferlerini başlatmanın
mutluluğunu yaşıyoruz.
Hizmetlerimizi daha geniş bir
yelpazeye yaygınlaştırmak ve
müşteri memnuniyetini artırmak
için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu
anlamda, Anadolu Yakası Dudullu
açılışı ile Ankara ile seferlerine
başladık. Efe Tur güçlü
tedarikçilerle çalışan bir şirket.
İstanbul-Ankara seferlerimiz ile
çok iyi bir tedarikçi altyapımız var.
Bu operasyonları verimli
yürüterek hem daha fazla
müşteriye ulaşmak hem de
tedarikçilerle beraber büyüyen bir

Efetur yaratmak istiyoruz. Ankara
seferlerimizde yolcu
memnuniyetinde kaçınılmaz olan
2+1 konforlu rahat ve koltuk arkası
büyük TV ekranlı otobüslerimizle
hizmet vereceğiz. İstanbul’da 45
noktadan bilet satış organizasyonu
yapılacak. Müşterilerin ücretsiz
servis alternatifleri olacak” dedi.

Yeni bölgelere yeni seferler 
Efe Tur olarak 2015 yılında

bünyesine kattıkları Öz Emniyet
ile daha çok merkezde
müşterileriyle buluştuklarını
belirten Kerem Birant, 2016
yılında birçok noktaya sefer
düzenleyeceklerini söyledi: “Kısa
hatlarda trenin ve uçağın daha az
alternatif olduğu noktalarda
müşterilerimize ulaşmak istiyoruz.
Bu anlamda yaza kadar Bolu,
Zonguldak, Karabük, İzmir
seferlerimize başlayacağız. Yaz
sezonunda da Ayvalık, Bodrum,
Marmaris ve Antalya seferlerini
açmayı planlıyoruz.” 

2015 yılında 5 milyon yolcu
taşıdık 

2015 yılında 90 bin sefer ile 5
milyon yolcuya ulaştıkları bilgisini
veren Efe Tur Yönetim Kurulu
Üyesi Kerem Birant, “Yüzde yüzün
üzerinde bir doluluk oranına
ulaştık. Bizim hatlarımız, kısa

mesafede aracın sürekli
yolcu alıp indirip
bindirdiği, giderlerin
yüksek olduğu bilet
ücretlerinin giderleri
karşılayacak seviyede
olmadığı bir hat. Yaptığımız
işin hakkını vermeye
çalışıyoruz. 2015 yılı
terlemekle geçti, ama 2016
yılında daha çok
terleyeceğiz. 2016 yılında,
yolcu sayımızı yüzde 20
oranında artırmayı
hedefliyoruz” diye konuştu. 

Mercedes’i bekliyoruz 
2016 yılı için araç yatırımını

Euro 6 regülasyonuna göre
planladıklarının altını çizen
Birant, “Araç yatırımı için Euro 6‘yı
bekliyoruz. Mercedes’i bekliyoruz.
Onlar söz söylemeden bizim plan
yapmamız mümkün olmuyor.
Mercedes, yüzde 64 pazar payına
sahip. Onun otobüsü bizim
yatırımımızı birebir etkiliyor. 2016
için sayı adet olarak ne olur
bilmiyorum ama filomuzu
yenileyeceğimiz bir yıl olacak”
dedi. 

Yeni firmalara kapımız açık 

Efe Tur olarak doğru
yapılanma olduğu takdirde
bünyelerine başka firmaların
katılabileceği bilgisini veren
Kerem Birant, şunları söyledi:
“Bizim kapımız her türlü ticari
konuşmaya açık. Çünkü her şeyin
zamanı var, alım zamanı var, satım
zamanı var. Biz almaya da satmaya
da her zaman hazırız. Kiminle
konuştuğumuz önemli. Ticaret
önemlidir ama kiminle yaptığınız
da önemlidir. Doğru şeyler olduğu
takdirde biz her türlü
kaynaklarımızı da zorlarız, kefil de
oluruz, borca da gireriz, kredi de
çekeriz. Sermayemizden de veririz.
Doğru ticaretin olduğu yerde
varız.” ■

Efe Tur İstanbul-Ankara seferlerine başladı 
Dudullu Tesisiyle

Kadir Alper
Birant

Kerem
Birant
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İstanbul Otogarı ve
cep terminaller 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; TOFED, TOF,
AVTER, İSPARK ve Üsküdar Belediyesi’nden
Anadolu Yakası’nda iki, Avrupa Yakası’nda da

iki cep otogarı yapımı hakkında görüş istedi.
TOFED ve TOF’tan otobüsçü oldukları,
diğerlerinden de otogar işlettikleri ve otogarlarına
giren çıkan otobüs sayılarını da içeren bilgi istemiş.

Yazı ilk incelendiğinde meslek örgütlerinden
görüş isteniyor gibi bir hava yaratılıyor. Keşke öyle
olsa. Bu konuda daha önce birkaç kez yazı
yazdım; otogarların yer belirlemesinde, yapımında
ve işletme esaslarına kadar belediyelerin imtiyazlı
ve tek yetkili makam olmaması gerektiğini
belirttim. Bu görüşümde ne kadar haklı olduğumu
birkaç olay gösteriyor. En barizi Mersin Otogarı.
Otobüsçü esnafının ve işletmecilerinin ihtiyacının
üç misli büyüklüğünde bir alana yapıldı Mersin
Otogarı. Şehre yakınlığı gözetilmedi, hava-demir-
denizyollarına entegresi düşünülmedi; sadece ‘ben
yaptım oldu’ mantığı ile yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu otogarların
yapımı ve İstanbul içindeki düzenlemesi ile ilgili
sivil toplum örgütlerinin, otobüsçü birimlerinin,
firma sahiplerinin ve ulaştırma sektörü içerisindeki
aktörlerin düşünce ve önerilerini tartışarak bir
karayolu yolcu taşımacılığı konsepti oluşturmadı.
Büyükşehir Belediyesi’nin, İstanbul Otogarındaki -
kendince- birtakım yanlış uygulamalardan dolayı
intikam mantığı ile hareket ettiğini düşünüyorum. 

Otogar, içinde yer alan otobüsçü ve hizmet
alacak yolcu için yapılır. Avrupa yakası için,
Ispartakule’de bir ve Gaziosmanpaşa girişinde
Gazi Mahallesi girişindebir cep otogarı
düşünülüyor. Gazi Mahallesinin girişine yapılacak
cep otogarı, İstanbul Otogarı ile Alibeyköy
Otogarı’nın tam ortasında. 

Belediye yetkililerine sesleniyorum
Otogarı bize yapıyorsan, bize bir elbise

dikeceksen, bırak biz prova yapalım. Daha proje
halindeyken söyledik, Alibeyköy yerine Kavacık’ta
yapılsın. Burası ile Alibeyköy 6-7 km. Gazetede
okudum, Alibeyköy Otogarı’nın altından geçecek
metronun maliyeti 420 milyon TL imiş. Birkaç hat
daha bağlansa 1 katrilyon para ediyor. Halkın
parasına yazık değil mi? Belediye, işletme
esaslarını belirleyerek otobüsçülerle, odalar ve
borsalar birliğiyle birlikte altyapısı düzgün
yapılmış, hukuki şartları tamamlanmış bir sistemde
otobüsçülerin özel sektör ruhu girişimiyle
otogarları yapacak ve yönetecek güçtedir. Bunun
örnekleri var. Edirne, Çanakkale, Afyon, Gaziantep,
Kayseri, Samsun, İstanbul ilk elde sayacaklarım,
daha birçok otogar var. 4925 sayılı Taşıma Kanunu
çıktığı günden bu yana, Ulaştırma Bakanlığı’nın
bütün bürokratlarının aynı şekilde bizim gibi
müzdarip, çünkü  kanunlardan biri otogarların ve
terminallerin özel sektör tarafından yapımını teşvik
ediyor. Diğeri Belediyeler Yasası ile büyükşehir
belediyelerinin imtiyazına bırakmış. Bakın görev
başka bir şey, imtiyaz başka bir şey. İmtiyaz hiçbir
hakkı hukuku olmasa, sen her şeyini yapsan bile,
belediye diyor ki, ‘şu kadar benim hakkım var, ben
de ortağım’. Biz diyoruz ki, ‘belediyeler imtiyazlı
konumdan çıksın. Belediyeler düzenleyici olsun
ama kural koyucu. Kuralı da bizimle beraber
oluştursun.

Hedef mi şaşırtılıyor!
Ben Büyükşehir Belediyesi’nin TOFED’e

TOF’a gönderdiği yazıdan şüpheleniyorum. Yoksa
Belediye Gaziosmanpaşa cep otogarı deyip, gene
Alibeyköy gibi hedef mi şaşırtmak istiyor? İki km
arayla iki tane cep otogarı, bir tane otogar olmaz.
İstanbul Otogarı yap-işlet-devret modeli ile AVTER
tarafından işletiliyor. 2019 yılında süresi bittiğinde
belediyeye mi geçer, yoksa süremi uzatılır
bilemiyorum, bu iş yargıya taşınır, yargı karar verir. 

Belediye kendi ayağına kurşun sıkıyor 
Buranın sahibi zaten Belediye’dir. Belediye

kendi ayağına kurşun sıkıyor. Otogardan birçok
yere raylı sistem taşımacılığı yapılıyor. Havaalanına
ve İDO’ya 5-6 dakika. Hava, deniz ve kara tam
birbirine entegre edilmiş. Bir de milyarlarca
dolarlık yatırımlar bu otogar baz alınarak yapılmış.
Şimdi, otogar kaldırılacak ve o raylı sistemler çöpe
mi atılacak? Yani bir inat uğruna. Buranın
yönetiminde, bir iki tane uygulamayı eksik yanlış
buldu. 

Hukuki mücadelesi olacak
Otogar alt çarşılarının yapılanmasında,

dönemin belediye başkanı Bedrettin Dalan ile
başlayan ve diğer belediye başkanları ile devam
eden arkasından da bugün ki Başkanımız Sayın
Kadir Topbaş’ın hataları var. Hepsi burayı
görmezden geldi. Düşünebiliyor musunuz, süresi
doluyor, daha otogar bitmemiş. Yap-işlet-devret
modeli ile yapılan otogar bize öngörülen yatırımın
6 misli pahalıya mal oldu. Bunun hukuki
mücadelesi olacak. Belediye ile bizim çatışma
noktamız bu. Belediye bize, ‘ben yaptım oldu’
diyorsa biz otogar esnafı olarak, taşımacılar olarak,
Türkiye’de 250 milyon yolcu taşıyan ve dünyadaki
bütün ülkelere, gerek terminal, gerek otobüs
işletmeciliği konusunda bilgi birikimi satan ve
otobüs işletmeciliğinin uluslararası örgütünü kuran
bir sektör olarak kabul etmediğimizi söyleriz. Biz
yasadışı hiçbir eyleme girmeyiz, ama yasal
yollardan bütün haklarımızı kullanacağız.
İstanbul’u en iyi bilen Sayın Cumhurbaşkanımızdır.
İstanbul Otogarı’nın açılışını o yaptı. Bir takım
eksikleri o zaman söyledi ve bir takım eksiklikler
onun döneminde tamamlandı. Dünyaya
otobüsçülüğü öğreten bir konum olarak biz
önümüzdeki süreçte Belediyeye sorunların
çözümünü anlatabileceğimizi ve çözüm
bulabileceğimize inanıyorum. ■

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu
Genel Sekreteri

mevlut.ilgin@tasimadunyasi.com

Mevlüt 
İLGİN
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18 metrelik Avenue LF araçlar

Türkiye’de ilk kez Mersin kentiçi

ulaşımında hizmet vermeye

başladı. Temsa, 2015’te Mersin

Büyükşehir Belediyesi’ne 90 adet

Avenue LF ve 10 adet MD9 LE

otobüs teslimatı gerçekleştirmişti.

Temsa, kentiçi ulaşıma yönelik
ürünü Avenue ve MD9 LE
otobüslerin teslimatını

sürdürüyor. 18 metrelik körüklü Avenue
LF otobüsler ise ilk kez Mersin
ulaşımında hizmet vermeye başladı. 18
Ocak Pazartesi günü Mersin
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen
törenle körüklü 18 metrelik Avenue
araçlar Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne
teslim edildi. Törene Mersin Büyükşehir
Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz,
Daire başkanları, Temsa Satış Direktörü
Murat Anıl, Kamu Satış Müdürü Ayşegül
Gökçe ve çok sayıda Mersinli katıldı. 

Ulaşımda verimlilik artacak

2015 yılında Temsa ile otobüs
filolarını büyüttüklerini vurgulayan
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
Burhanettin Kocamaz, “Yerli markamız
Temsa ile otobüs filomuzu
güçlendirmeye devam ediyoruz.
Filomuzdaki araçlardan sahip olduğu
konfor ve işletme avantajlarından çok
memnunuz. Şimdi 10 adet körüklü aracı
daha filomuza dahil ediyoruz. Körüklü
araçlar yoğun hatlarda ulaşımda büyük
bir verimlilik sağlayacak” dedi. 

5 yılda 1224 Avenue 

Törende konuşan Temsa Satış
Direktörü Murat Anıl, Avenue araçların
kentiçi ulaşımın en gözde aracı haline
geldiğini belirterek, “2010-2015 yılları
arasında toplam 1224 adet Avenue LF
araç teslimatı 

gerçekleştirdik. Bu araçların 140’ı CNG
araçlardan oluşuyor. Şu anda ülkemizin
15 ilinde Avenue aracımız kentiçi
ulaşımda hizmet veriyor. İstanbul’da
hizmet veren Avenue aracımızın sayısı
ise 547” dedi.

İlk kez Mersin’de 

Mersin kentiçi ulaşımda hizmet
veren Temsa marka araç sayısının 10
adet körüklü teslimatı ile 110 adede
ulaştığına dikkat çeken Murat Anıl,

“2015 yılında 90 adet Avenue ve 10 
adet MD9 LE teslimatı
gerçekleştirmiştik. Şimdi ise 18 metrelik
körüklü Avenue araçlarımız ilk kez
Mersin ulaşımında hizmet vermeye
başlamasının mutluluğu ve gururu
içindeyiz. Başkanımız, daha konforlu ve
güvenli bir ulaşım modelinin Mersin’de
oluşturulması için çok yoğun çalışmalar
yürütüyor. Sayın Başkana ve Büyükşehir
yetkililerine hem yürüttükleri projelerde
başarılar dilerken Temsa’yı tercih
ettikleri için de teşekkür ediyoruz” dedi. ■

TEMSA’dan ilk körüklü
teslimatı Mersin’e

10 adet 18 metrelik körüklü 

Avenue LF hizmete başladı 

TEMSA, bu ek protokolle, Akıllı

Mobilite Programlarını hayata

geçirerek geleceğin dijitalleşme,

verimlilik, sürdürülebilirlik ve

güvenlik ihtiyaçlarını karşılamayı

ve standartlarını oluşturmayı

hedefliyor. 

Çukurova Üniversitesi Senato
Toplantı Salonu’nda gerçekleşen
ve Çukurova Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mustafa Kibar, TEMSA Genel
Müdürü Dinçer Çelik ve TEKNOKENT
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kadir
Aydın’ın imzaladığı, protokol törenine
TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, Ar-
Ge ve SSH Direktörü İbrahim Eserce,
Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü
Cüneyt Tekgül, ilgili TEMSA Yöneticileri
ve mühendisleri ile Rektör Prof. Dr.
Mustafa Kibar, Teknokent Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kadir Aydın,
Başkanvekili Prof. Dr. Mehmet Kürkçü,
Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mesut Başıbüyük ile
fakültenin ilgili öğretim üyeleri katıldı. 

Proje çalışmaları yapılacak

İmzalanan protokolle, Çukurova

Üniversitesi ile TEMSA arasında
bilimsel veya teknolojik araştırmalara
yönelik proje çalışmaları, projelere
dayalı makale ve bildiri çalışmaları,
ulusal veya uluslararası düzeyde deney
yeteneği kazandıracak alt yapı
çalışmaları, rutin deneylerin yapılması,
karşılıklı eğitim semineri, konferans,
tanıtım etkenliklerine yönelik çalışmalar
yapılması ve personel değişimiyle
istihdama yönelik işbirliği yapılacak.

Ayrıca bu çalışmalar için yeni
Otomotiv Mühendisliği binasında
Temsa Ar-Ge Birimi Odası tahsis edildi.

Örnek protokol…

Protokol töreninde konuşan Rektör
Prof. Dr. Mustafa Kibar, TEMSA ve
Çukurova Üniversitesi işbirliğinin
üniversite sanayi işbirliğine Türkiye’de
örnek olduğuna vurgu yaparak, “TEMSA
ile işbirliğini uzun yıllardır
sürdürüyoruz. Daha önceden var olan
çerçeve protokolümüzü ihtiyaca yönelik
biraz daha genişletmek amacıyla bu ek
protokolü hazırladık. TEMSA
işbirliğimizin uzun yıllar daha sürmesini
temenni ediyorum” dedi.

İşbirliği devam edecek

TEMSA Genel Müdürü Dinçer
Çelik ise Çukurova Üniversitesi ile
işbirliği yapmaktan mutluluk
duyduklarını belirterek, “Böyle
güzide bir Üniversite ile aynı
şehirde olmaktan, beraber projeler
yapmaktan çok guruluyuz ve
kendimizi şanslı görüyoruz.
Umarım işbirliğimiz Türkiye’ye
değer katacak projelerle devam
eder” şeklinde konuştu. ■

TEMSA İşbirliği Ek Protokolü imzalandı
Çukurova Üniversitesi,

TEKNOKENT ile 

Murat

Anıl

Burhanettin

Kocamaz

2016’da 260 otobüsle takviye

Son 10 yılda aldığı 1200’e yakın
otobüsle araç filosunun tamamını
değiştiren ve yaklaşık 2000 araçla
İzmirlilere toplu ulaşım hizmeti veren
İzmir Büyükşehir Belediyesi
yatırımlarına bu yıl içerisinde alacağı
260 yeni araçla devam edecek. İZULAŞ
şirketinin ardından ESHOT Genel
Müdürlüğü’de 100 yeni otobüsle
filosuna takviye etmek için düğmeye
bastı.

Yıl sonuna kadar seferlere

başlayacak

Alınacak 100 yeni körüklü otobüs
sayesinde hem yeni bağlanan ilçelere
yönelik ulaşım faaliyetleri rahatlayacak
hemde mevcut filonun ortalama 6 olan
yaş ortalaması düşürülerek son teknoloji
ve modern otobüslerle takviye yapılmış
olacak.

100 otobüs alımı için 18 Şubat 2016
tarihinde ihaleye çıkacak olan İzmir
Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel
Müdürlüğü yeni araçlarını toplam 7.5
ayda yani yıl sonuna kadar peyder pey
teslim alacak. Filoya katılacak yeni
otobüslerin seferlere başlaması ile
birlikte kentiçi ulaşıma hizmet eden araç
sayısı da yaklaşık 2000’e çıkmış olacak.
Araçların tamamı çevreci ve tasarruflu
Euro 6 motorlu, engelli kullanımına

uygun sürücü kabinli, konforlu, klimalı
ve son teknolojiye sahip körüklü
otobüsler olacak. En az 140 yolcu
kapasiteli 100 aracın ilk 15’i yaz
aylarında teslim edilecek ve seferlere
başlayacak. Yeni araç alımları ile otobüs
filosunun 6 olan yaş ortalaması Avrupa
standartlarının üstüne çıkacak.

Yerli üreticiye sağlanan avantajda

yüzde 3’te kaldı

ESHOT 100 körüklü otobüsün yanı

sıra yıl sonuna kadar 50 adette elektrikli
otobüste satın alacak. Diğer yandan yerli
üreticilere mevzuat gereği geçmişte
yüzde 15 oranında sağlanan fiyat
avantajı ihale kapsamında yüzde 3’e
düşürüldü. Hatırlanacağı üzere
geçtiğimiz yıl yapılan 20 elektrikli otobüs
alımında yerli malı belgesi ile kamu
ihalelerine katılan üreticilere yönelik
yüzde 15’lik fiyat avantajının
sağlanmadığı gerekçesiyle yapılan
itirazlar sonucunda ihale, Kamu İhale
Kurumu tarafından iptal edilmişti. ■

ESHOT 100 körüklü otobüs ihalesine çıkıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi

ESHOT Genel Müdürlüğü 18

Şubat 2016’da 100 adet

körüklü otobüs ihalesi

düzenliyor. 

Kentiçi ulaşımın geliştirilmesi
için yatırımlara devam eden
İzmir Büyükşehir Belediyesi,

otobüs filosuna yeni takviyeler
yapma kararı aldı. İZULAŞ filosunu
110 adet alçak tabanlı otobüs ile
güçlendirecek olan Büyükşehir
Belediyesi,  toplu taşımadaki amiral
gemisi ESHOT Genel Müdürlüğü
için de 100 adet körüklü otobüs
alımı için düğmeye bastı. 

ESHOT 100 yeni körüklü

otobüs satın alıyor

Geçtiğimiz yıl yarım milyarı
aşkın yolcu taşıyan İzmir Büyükşehir
Belediyesi kentiçi toplu taşıma ağını
yeni araç alımları ile güçlendirmeye
bu yılda devam edecek. İZULAŞ
bünyesinde hurdaya ayrılan ve hibe
edilen eski araçların yerine çevreci,
tasarruflu, konforlu ve engelli
kullanımına uygun 110 adet alçak
tabanlı otobüs alacak olan İzmir
Büyükşehir Belediyesi ESHOT
filosuna katılacak yeni araçlarla ilgili
ihale hazırlıklarını tamamladı.
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2014 yılında 1.700’ü aşan satış

seviyesi elde eden TEMSA, TUİK

verilerine göre 2015’te tüm ürün

segmentlerinde satış adetlerini

yükseltmeyi başardı ve yüzde 30

büyüme gerçekleştirdi. 2015

yılında 2900 araç üreterek kendi

rekorunu kıran TEMSA, 6 yeni

ürünü pazarla buluşturdu. TEMSA,

2016 yılında pazara 9 yeni ürün

sunacak. 

TEMSA, 21 Ocak Perşembe günü
düzenlediği basın toplantısı ile 2015
yılını değerlendirdi, 2016 hedeflerini

paylaştı. Feriye’de gerçekleştirilen basın
toplantısına TEMSA Genel Müdürü
Dinçer Çelik, Satış Direktörü Murat Anıl,

Yurtiçi Otobüs Satış Müdürü Baybars
Dağ, Kamu Satış Müdürü Ayşegül
Gökçe ve Kurumsal İletişim Müdürü
Ebru Ersan katıldı. 

Otobüste pazar büyüdü 

TEMSA Genel Müdürü Dinçer
Çelik, basın toplantısında 2015
yılında TEMSA’nın pazara yönelik
yürüttüğü çalışmalar ve pazarda
yaşanan gelişimi aktararak başladı.
2015 yılının zorlu bir yıl olduğunu
belirten Dinçer Çelik, “Seçim
süreçlerine, dünyadaki ekonomik
dalgalanmalara ve pazarlarda
yaşanan olumsuzluklara rağmen,
Türkiye otobüs pazarı, yılı tüm
segmentlerde büyüyerek kapattı ve
yüzde 30’u aşan büyümeyle 8400
adet otobüs satıldı” dedi. 

Çelik, TEMSA’nın 2015’te neler
yaptığını, “Yıl içerisinde sizlerle çok
sık bir araya geldik. Sizler de bize
destek oldunuz. Bunun için sizlere
teşekkür ediyorum. Müşterilerimizi
ilk olarak Safir VIP 41+1 koltuklu
aracımız ile buluşturduk. 2+1
segmentinin otobüs pazarında
giderek yükselen bir trend olmasında
TEMSA’nın bu pazarın ihtiyaçlarına
yönelik en uygun araçları
sunmasının da önemli bir katkısı
olduğu muhakkak. Önümüzdeki

süreçte de Türkiye’de seyahat
otobüslerinin büyük oranda 2+1 olacağı
artık netleşti, siparişler böyle geliyor. Safir
VIP 41+1 koltuklu aracımız müşterilerimiz
tarafından büyük bir beğeni topladı.
Sektörün tüm lider firmalarının filosunda
yerini aldı. Safir 41+1 aracımızın
lansmanını Tourmalin, Safir Plus,
Maraton, MD7 ve Avenue iBUS izledi”
dedi. 

Maraton, Maraton’da koştu

Yıl içinde esen TEMSA rüzgarıyla Safir
Plus yepyeni yüzü ve gelişmiş onlarca
özelliğiyle sektöre heyecan kattı. Ancak
asıl fırtına Maraton ile koptu. Şehirlerarası
yolcu taşımacılığında üst segment ürünü
Maraton’un lansmanı görkemli bir
etkinlikle gerçekleştirildi. Dinçer Çelik,
“Maraton ilk koşusunu İstanbul
Maratonu’nda yaptı. Temsa ekibi olarak
hem yeni aracımız Maraton hem de biz,
yüz binlerle tanışma fırsatı bulduk. Bunun

mutluluğunu yaşadık” dedi. 

Akıllı Otobüs: AVENUE iBUS 

Temsa Ar-Ge ekibinin büyük bir
başarısı olan ve “Akıllı otobüs devri Temsa
ile başlıyor” denilen Avenue iBUS aracın
lansmanı Transist Fuarı’nda
gerçekleştirildi. Böylelikle Temsa’nın
sektörde en yenilikçi, teknolojiyi en iyi
uygulayan şirket olduğunu tüm sektör
onayladı.  

Yurtdışı etkinliklerinde TEMSA 

2015 yılı içerisinde yurtdışı etkinlerle
otobüslerini yabancı müşterilerle
buluşturmaya devam ettiklerini ifade
eden Dinçer Çelik, “Busworld Kortrijk
Fuarı’nda 2’si yeni 7 ürünümüzle yer
aldık. 2015 boyunca ABD, Fransa,
İngiltere, İtalya ve daha birçok ülkede 10
civarında fuara katıldık; araçlarımızla
yeniliklerimizi müşterilerimizle
buluşturduk“ dedi.

2250 otobüs satışı gerçekleştirdi

TEMSA hızlı giriş yaptı 

2016 yılına 2015’te olduğu gibi hızlı bir
giriş yaptıklarını belirten TEMSA Genel
Müdürü Dinçer Çelik, “2015’e, sektörün lider
firmaları Metro Turizm ve Kamil Koç
şirketlerine teslimatlar yaparak adım atmıştık.
Bu yıl da yine sektörümüzün lider firmaları
arasında yer alan Pamukkale Turizm’e
teslimat yaptık. Mersin Büyükşehir
Belediyesi’ne Avenue LF18 araçlarımızın
teslimatını gerçekleştirdik. Önümüzdeki
süreçte de birçok firmaya teslimatlarımız
devam edecek” dedi.

2016’da 9 yeni ürün 

2016 yılında da yoğun bir lansman
programları bulunduğunu belirten TEMSA
Genel Müdürü Dinçer Çelik, “2016 yılında 9
yeni ürünü pazara sunacağız.  TEMSA, 2016
yılı sonunda 25 ürünle pazarda yerini alacak.
TEMSA, ürün gelişiminde lider marka olmaya
devam edecek” dedi. 

ABD pazarı büyüyor  

Dinçer Çelik, 2010 yılında girdikleri ABD
pazarında 700’ü aşkın otobüse ulaştıklarını ve
yıl içinde bu rakamın 1000’i aşacağına
inandıklarını ifade etti: “ABD pazarına yönelik
bu yıl hem hedeflerimizi hem ürün gamımızı
büyütüyoruz. 9-12 Ocak tarihleri arasında ABA
Fuarı’na katılarak ürünlerimizi sergiledik. 31
Ocak-4 Şubat tarihleri arasında da otomotiv
endüstrisinin en önemli fuarları arasında yer
alan UMA Fuarı’na katılacağız. Bu fuarda TS35
E serisi yeni otobüsümüzü de tanıtacağız ve
toplam 3 farklı otobüsle fuarda yerimizi
alacağız.“ 

Şehirlerarasında yüzde 25 pay

Dinçer Çelik, açıklamalarına 2015
yılında otobüs pazarında ürün segmentine
yönelik yaşanan gelişimleri ve Temsa’nın
elde ettiği pazar seviyesi ile ilgili rakamları
vererek devam etti. Çelik, 2014 yılına göre
turizm ve şehirlerarası otobüs pazarında
yüzde 25 büyüme yaşandığını söyledi: “2014
yılında 1073 adet büyük otobüs satışı
gerçekleşirken bu sayı 2015’te 1340 adede
ulaştı. Bu pazarda Temsa’nın payı ise yüzde
25 olarak gerçekleşti.” 

Midibüste yüzde 29 

2015 yılında, midibüs pazarında yüzde
30 artış yaşandığına dikkat çeken Çelik,
TEMSA’nın payının yüzde 29 olduğunu
belirtti. 27-29 koltuklu midibüs
segmentinde, 2014’te olduğu gibi 2015’te de
yüzde 43 ile yılı lider tamamladıklarını
açıkladı.

Şehiriçinde yüzde 23 

Özellikle bazı ihaleler sebebiyle, şehiriçi
otobüs pazarında 2014’e göre ciddi büyüme
olduğunu açıklayan Dinçer Çelik, “2015
yılında şehiriçi otobüs pazarı diğer
segmentlerin üzerinde büyüme gösterdi.
2014 yılına göre yüzde 82 civarında büyüyen
bir pazar oldu. 2015’te pazar 1650 adete
ulaştı. TEMSA olarak yüzde 23 payla yine
lideriz. Ayrıca Temsa’nın en önemli özelliği
yakıt tasarrufu, işletme maliyeti ve
teknolojik yeniliklerdir” dedi.

Yurtiçinde 83 servis ve 10 bayi satış ağı 

Satış sonrası hizmetlere yönelik bilgiler
de veren Temsa Genel Müdürü Dinçer
Çelik, yurtiçindeki servis sayılarının 83
adede ulaştığını, bayi satış ağının ise 10 adet
olduğunu söyledi. Pazarda elde ettikleri
başarıda servislerin ve satış bayilerinin çok
önemli katkıları olduğunu vurgulayarak,
“Onlar TEMSA ailesinin birer bireyi ve bizim
gelecekte de elde edeceğimiz başarılarda
çok önemli katkılar sağlayacaklar” dedi.

Pazar payını en çok artıran şirket 

Temsa’nın tüm çalışanları ve iş ortakları
ile birlikte çok önemli başarılara imza
atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade
eden Dinçer Çelik, “Son 3 yıldır en çok
pazar payını arttıran şirketiz. Sizlere ifade
ettiğim gibi ürün segmentlerinde sürekli
olarak hem pazar payımızı büyütüyoruz
hem de satış adetlerimizi bir yıl öncekine
göre sürekli artırıyoruz. Tabii ki bu uzun bir
süreçte, yoğun bir emek harcanarak elde
edilen bir başarı” dedi.  

Her segmentte ürünü olan tek şirket 

TEMSA’nın önemli bir farklılığının “her
segmentte ürün sunabilen tek şirket olması”
olduğunu vurgulayan Dinçer Çelik, “En
fazla ürün çeşidi olan ve ürün lideri olan bir
şirketiz. Ayrıca işletme sürecinde kullanıcıya
sunduğu avantajlarla da müşterilerine en
düşük maliyeti sağlayan lider bir şirket
haline geldik” diye konuştu. 

TEMSA, 2015’te 

2+1 otobüs moda değil, ihtiyaç 

Satış Direktörü Murat Anıl, 2+1
koltuklu otobüslerin şehirlerarası
seyahatte ihtiyaç haline geldiğini
vurguladı: “Hangimiz olursak olalım
şehirlerarası yolculukta 2+1 koltuklu bir
otobüsle seyahat ettikten sonra artık
2+2 koltuklu bir araba ile seyahat etmek
arzusunda olamıyoruz. Bu bir ihtiyaç.
Bize gelen siparişler de bunu
doğruluyor. Taşımacı arkadaşlarımız,
fabrikasyon üretilmiş, 2+1 araçlara
yönelmeliler.”

Bayilerimizi uzmanlaştırdık 

Satış Müdürü Baybars Dağ,
Temsa’nın bayi sayısının 29’dan 10’a
düştüğünü, buna paralel olarak
bayilerin uzmanlaştığını söyledi:  “Biz
bayi sayısını azaltarak uzmanlaştırdık.
Bir iki bölgeye takviye ile mevcudu
koruyarak pazar payımızı
arttırabileceğimizi öngörüyoruz.” 

Kamuda yüzde 200’lük artış 

Kamu Satış Müdürü Ayşegül Gökçe
ise “2014 ve 2015 adetlerine
baktığımızda Devlet Malzeme Ofisi
üzerinden kamuya yaptığımız
satışlarda ve ihale satışlarında yaklaşık
yüzde 200’lük bir artış gerçekleştirdik.
Bu yıl da benzer şekilde hem
büyükşehir belediyelerine ziyaretlere
devam ediyoruz. Bu yılki hedefimiz
2015 seviyesini, 2016 yılına taşımak
olacak. İETT’nin geçen yıl iptal ettiği
1000 adetlik alımında yer almak
istiyoruz” dedi. 
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Türkiye’de otobüs firmaları ile
bilet satış ve dağıtımı
konusunda anlaşmalı tek yetkili
şirket olan biletall, son 3 yılı baz
alarak İstanbul’dan hareketle
Antalya, İzmir, Bodrum ve
Güneydoğu Otoyolu Projesi
sonrası Tarsus - Adana -
Gaziantep arası otobüs seferleri
ile ilgili çarpıcı rakamlar
açıkladı. Verilere göre
İstanbul’dan Antalya yönüne
bilet satışları her geçen yıl
düşerken, İzmir için satılan bilet
sayısı Antalya ve Bodrum’un 5
katı oldu. Türkiye’nin en önemli
karayolu projelerinden olan
Güneydoğu Otoyolu’nun da
etkisiyle Tarsus - Adana -
Gaziantep arası bilet
satışlarında patlama yaşandı. 

Yurtiçi ve yurtdışına seyahat
etmek isteyenlere 500'ü aşkın
havayolu ve 115’in üzerinde

otobüs firmasının en uygun bilet
alternatiflerini sunan biletall, elde
ettiği verilerle son 3 yılda İstanbul’dan
Ege ve Akdeniz’e otobüsle seyahat
edenlerin tercihinin İzmir olduğunu
açıkladı. Verilere göre son 3 yılda
İstanbul’dan İzmir’e 1 milyon 173 bin
190 bilet satıldı. Antalya’ya olan ilgi

her geçen yıl azalırken 3 yılda satılan
bilet sayısı 314 bin 151’de kaldı.
İzmir’den sonra yükselişte olan bir
diğer tatil yöresi ise 300 bin 765 bilet
adedi ile bir başka turizm merkezi
Bodrum oldu. Zirvede ise İstanbul-
Ankara hattı yer aldı. İstanbul’dan
Ankara için son 1,5 yılda 2 milyon 195
bin 283 bilet satıldı.

İzmir istikrarlı yükselişine
devam ediyor

Rakamlara göre İstanbul-İzmir
için 2013’te 351 bin 837, 2014’te 358
bin 869, 2015’te ise 462 bin 684 bilet
satışı gerçekleşti. Antalya için 2013’te
118 bin 224, 2014’te 105 bin 396,
2016’da ise 90 bin 531 adet bilet
satıldı. Artan nüfusu ile bağlı
bulunduğu Muğla’yı da geçen
Bodrum, mimarisi ve yeni açılan
eğlence mekânları sayesinde satılan
bilet sayısında Antalya’ya çok yaklaştı.
İstanbul’dan Bodrum’a 2013’te 121
bin 143, 2014’te 75 bin 459 ve 2015’te
104 bin 163 bilet satıldı.

Güneydoğu Otoyolu Projesi ile
bilet satışları arttı

Tarsus-Adana ve Gaziantep

arasında yolculuk süresini kısaltmak
amacıyla hayata geçirilen Güneydoğu
Otoyolu Projesi ile otobüs
seyahatlerinde artış gözlemlendi.
2013’te Tarsus’tan Antep yönüne
satılan bilet sayısı 12 bin 950, 2014’te
14 bin 521, 2015’te ise 24 bin 622
olarak açıklandı.

biletall.com CEO’su Yaşar Çelik, 14
milyonun üzerinde nüfusa sahip
İstanbul’dayolcuların otobüs
kullanımı tercihleri ve Güneydoğu
Otoyolu’nun otobüs seferlerine olan
etkisi hakkında açıklama
yaptı:“Otobüs biletlerinin satışı
konusunda ciddi bir veri tabanına
sahibiz. Verilere göre İstanbul’un tatil
için tercihinin İzmir olduğu görülüyor.
Antalya’ya olan ilgi yıldan yıla
azalıyor. Yabancı turist için uygun

olan fiyatlar yerli turiste pahalı geliyor.
Görünen o ki Bodrum, satılan bilet
adedinde yakın zamanda Antalya’yı
yakalayacak ve geçecek. Ancak
İstanbul’dan satılan otobüs
biletlerinde Ankara zirvede yer aldı.
İstanbul’dan İzmir-Antalya-Bodrum
için satılan otobüs biletleri, yüksek
hızlı tren seferlerinin başlaması
nedeniyle düşüşe geçen İstanbul-
Ankara için satılan otobüs biletlerinin
gerisinde kaldı. Bir diğer önemli veri
ise Güneydoğu’ya ait. Devletin önemli
projelerinden olan Güneydoğu
Otoyolu, Tarsus-Adana-Gaziantep
arasındaki yolculuk süresini kısalttı.
Bu da her geçen yıl otobüslerle
seyahat eden yolcu sayılarının
artmasını sağladı” dedi. ■

İSTANBUL'A YÖNELİK OTOBÜS YOLCULUKLARI
Yer               2013 2014 2015 TOPLAM 2015-2013
İzmir 351.837 358.869 462.681 1.173.390 110.847
Antalya 118.224 105.396 90.531 314.151 - 27.693
Bodrum 121.143 75.459 106.163 300.765 - 16.980
Tarsus-Antalya 12.590 14.521 24.622 52.093 11 .672

25 - 31 Ocak 20166 ❭❭ Yolcu Taşımacılığı

Tatil için İstanbulluların gözdesi İzmir 
biletall.com verilerine göre seyahat trendleri değişiyor

Yaşar
Çelik

Büyükşehir, İstanbul Otogarı’nın
yeni yeri olarak Gaziosmanpaşa’yı
adres olarak gösteriyor. Belediye
yetkilileri 2019 sonrasında yeni
otogarın Gaziosmanpaşa’da
faaliyete başlamasını ve 6 yeni cep
terminali yapımını hedefliyor. 

Türkiye Karayolu Yolcu Taşımacılığı
Meclisi, 20 Ocak Çarşamba günü
İstanbul Sanayi Odası’nda Meclis

Başkanı Mustafa Yıldırım’ın başkanlığında
toplandı.

İkinci kez toplanan sektör meclisinin
ana gündemini İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin 2019 sonrasına yönelik yeni
otogar arayışları oldu. Toplantıda turizm
taşımacılarının yaşadıkları sorunlarda
gündeme geldi. B2 ve D2 türü yetki belgeli
taşımacıların 2016 yılında ödeyecekleri
vergi, stopaj ve primlerin 1 yıl ertelenmesi
önerildi. Toplantıda Karayolu Zorunlu
Trafik Sigortalarına tavan fiyat getirilmesi
ile birlikte 2016 yılında poliçe
bedellerindeki yüksek fiyatlar, sanal
ortamda paylaşım modelli yolcu
taşımacılığı platformlarının ülkemizde
kanunsuz olarak yolcu taşımacılığı
faaliyetlerinde bulunması, ve yasal yolcu
taşımacılığı yapan şirketler karşısında
haksız rekabet etmeleri, uluslararası
karayolu yolcu taşımacılığında
yapılamayan her sefer ile ilgili Bakanlığın
uyguladığı cezalar, OGS cezaları, dünya
piyasalarında akaryakıt fiyatlarında
yaşanan büyük düşüşlerin pompa
fiyatlarına yansıtılması konusunda çözüm

önerileri konuşuldu. Toplantıda ayrıca
Turizm Taşımacıları Derneği Başkan
Yardımcısı ve Mini Tur Turizm Sahibi
Mehmet Öksüz’ün meclise alınması talep
edildi. 

Turizm taşımacılarına destek 
Toplantı sonrasında Taşıma

Dünyası’na özel açıklamalarda bulunan
Başkan Mustafa Yıldırım, “İlk olarak
turizm taşımacılarının yaşadığı sıkıntıları
görüştük. Turizm taşımacıları özellikle
Rusya ve uluslararası pazarın
tıkanmasından dolayı çok ciddi bir iç
daralma yaşıyor ve iflasa sürüklenen
firmalar var.  Yenikapı’daki turizm
taşımacılarına yönelik oluşturulan parkta
eskiden çok yer varken, şimdi yer kalmadı,
yollar bile doldu. Turizmde iş bitti. Onun
için arkadaşlarımız kamuya olan
borçlarını, bir kısmının ertelemesini talep
ediyorlar. Ödemeyelim demiyorlar.
Turizm taşımacılarının bu talebinin
dikkate alınmasını biz mecliste yer alan
TOBB temsilcisine rica ettik. Sektör
meclisi toplantımıza Muğla Ticaret
Odası’ndan bir yönetici de katıldı.
Yaşanan sıkıntılar ışığında taşımacıları

yönelik mutlaka borç ertelemesinin
yapılması gerektiğini ifade etti. Yoksa çok
kısa sürede iflasların yaşanacağını da
aktardı. Bizim önerimiz, “ödemelerin yaz
ayının ikinci dönemine kaydırılması oldu”
dedi. 

İBB’nin İstanbul’da otogar arayışı
Sektör Meclisi’nde ikinci konunun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2019
sonrasına yönelik yeni otogar yeri arayışı
oldu. Mustafa Yıldırım, Büyükşehir
Belediyesi’nin görüşünün İstanbul
Otogarı’nı Gaziosmanpaşa’ya taşımak
olduğunu belirtti: “Bizim ise görüşümüz
Bayrampaşa Otogarı’nın yerinden
taşınmaması yönünde oldu. Belediye
yetkilileri bu konuyla ilgili Ulaştırma
Bakanlığı ile görüşüldüğünü ifade ettiler.
2019 yılı olan bizim kira süremizin
bitmesini bekleyeceklerini ifade ettiler 220
dönümlük bir alanda bu otogarın
kurulmasının planlandığını açıkladılar.
Oysa Gaziosmanpaşa denilen yer, barajın
ön tarafı TEM koridoru ve gidişi gelişi zor.
‘Biz hep söylüyoruz; İstanbul Batıya doğru
büyürken, Avrupa yakasının doğusuna bir
otogar yapmak, insanlara eziyet.
Bahçeşehir taraflarında da bir otogar
yapacağız’ diyorlar.” 

Bayrampaşa Otogarı kalmalı  
Bayrampaşa Otogarı’nın yerinde

kalması gerektiğini düşündüklerini
vurgulayan Yıldırım, “Çünkü İstanbul

Türkiye otobüsçülüğünün merkezi.
Firmaların her birinin bağımsız yerleri var.
Yapı itibari ile proje olarak doğru. Ancak
alt ve üst katların komple ıslah edilmesi
lazım. Büyükşehir Belediyesine bunu
teklif ediyoruz. Diyoruz ki; uzatma verin,
projeyi birlikte tekrar yapılandıralım. Bir
ıslah çalışması yapalım, 10-15 yıl ek süre
karşılığında burayı uzatalım, diyoruz. Bir
taraftan toplu taşıma sistemi buradan
besleniyor, bir taraftan da otogar kendi
yolcu hareketlerini toplu taşımaya
aktararak iki-üç taraflı fayda sağlanıyor,
trafik yoğunluğu azalıyor. Raylı
sistemlerin bu kadar yoğun içinden geçtiği
bir toplu taşıma sistemleri ile
desteklenmiş bir yerin, Gaziosmanpaşa’ya
taşınması doğru bir karar olmayacak.
Alibeyköy’de zaten bir yer var. Onun için
Gaziosmanpaşa’da böyle bir ihtiyaç yok.
10 yıl, 15 yıl bir uzatma karşılığında bize
burayı verirlerse biz burayı dört dörtlük
hale getiririz. Bayrampaşa Otogarının
taşınma gerekçesini de bilmiyorum. Bu
otogarın yerine başka bir düşünceleri
olabilir. 40 akademisyene sorsunlar,
İstanbul Otogarı için bugün bundan daha
iyi yer olamaz” dedi.

6 cep terminali doğru adım olmaz 
İstanbul’a yapılması planlanan 6 cep

terminalinin de doğru bir adım
olmayacağını vurgulayan Mustafa
Yıldırım, “Otogar cep terminali kavramları
karışıyor. Otogar kalkış-varış yeri olmalı.
Diğer yerlerde cep terminali ve transfer
merkezi olarak algılanmalı. Bahçeşehir’e
otogar değil, bir transfer merkezi yapılır.
Bunu önermiştik Sayın Başkan’a. Orası
cep terminalidir, otogardan kalkan
otobüslerin o bölgedeki yolcularının
transfer edildiği bir alandır. Ayrıca
İstanbul’a yapılacak 6 tane otogarı otobüs
işletmeciliği taşıyamaz. Mersin’de
yaşadıklarımızı bir de orada yaşamak

istemiyoruz. Onun için sektörün sesini
dinlesinler. Mersin’de yaşananlar herkese
bir ibret dersidir. Onun için Sayın
Başkanın bu konuyu dikkate alması
otobüsçülere katılımcı bir anlayış ile
yaklaşmalarını talep ediyoruz.
Eksiklerimiz varsa onları gidermeye hazır
olduğumuzu ifade ediyoruz. Sayın Başkan
ile bu konuları görüşmek isterim.
Sektörümüzü toplasın, bütün unsurları ile
beraber değerlendirsinler. Yanlış bir adım
atmayalım. İstanbul Otogarı, ulusal
ulaşım kimliğinin önemli bir halkası,
transfer merkezi. Buradan havaalanına
tren var, İDO’ya tren var, deniz ile
bağlantısı, demiryolu ile bağlantısı var.
Marmaray’a entegre bir yer. Dolayısı ile
Bayrampaşa otogarını Gaziosmanpaşa’ya
taşımanın büyük bir getirisi değil, büyük
bir zararı olacağını düşünüyorum. Orası
Ayamama deresine bağlı, Ayvalıdere
yatağında bir yer. Mevcut yapının içinden
tren geçiyor. Bundan daha güzeli olamaz.
İstanbul yeni maliyetlere katlanamaz.
Sektörümüz de 6 tane otogarın maliyetini
taşıyamaz. Anadolu ve Rumeli otogarları
doğru bir adım olacaktır. Arada transfer
merkezleri veya cep terminalleri olmalı.
Bu şekilde İstanbul trafiğini geleceğe
taşırız. Bayrampaşa’dan memnunuz.
Eksik taraflarını gidermeye hazırız” diye
konuştu. ■

Aksaray Emniyet Garajı
İstanbul Otogarı’na
taşınmalı 

Aksaray’daki Emniyet
Garajının da İstanbul Otogarı’na
taşınması ile otogarın daha
verimli bir yapıya kavuşacağını
vurgulayan Yıldırım, “Oradaki
meslektaşlarımıza imkan
yaratmaya hazırız. Birlikte
düzenleyelim. Onlar da gelir
ortağı olsunlar. Bir taşla iki kuş
vurulsun. Mevcut otogar ıslah
edilsin. Aksaray ve otogar
arasında raylı sistem zaten var.
Biz kargo seferi başlatırız oraya
getiririz alt katlarda. Uluslararası
taşımaya özel bir bölüm
ayırabiliriz. Bunları oradaki
meslektaşlarımızla konuşarak
onlarında görüşlerini alarak
yapmaya hazırız. Laleli esnafı
hiçbir şekilde mağdur
olmayacak. Dolayısı ile
Bayrampaşa Otogarının içinde
mevcut durumda otobüsçülük
büyümüyor, küçülüyor. Islah
edildiği takdirde uluslararası
otogarı içine alacak bir yapı
oluşturulabilir. Ama 2019 yılında

yap-işlet-devret sözleşmesi
bitecek. O tarihi hedef alan bir
ıslah çalışması ile onları içine
alalım, herkesi alalım. İstanbul
otogarının merkez otogarını, tek
merkezde toplayalım. 280 bin
metrekarelik bir mekanı herkesi
sığdırabilecek hale getirmek
mümkün. Geliş katı, gidiş katı
ayrımı yapılabilir. Yürüyen
merdivenlerle yolculara hizmet
verilebilir. Parklanma alanları
son derece yeterli. Onun için
Bayrampaşa Otogarı yerinde
kalmalı. Büyükşehir Belediye
Başkanımız Sayın Kadir Topbaş,
hepimizin başkanı, bize daha
sıcak bakması lazım. Eksikler
yanlışlar varsa onlar giderilir.
Oturulur, uzlaşılır. İki taraflı bir
komisyon oluşturulur. Bu
komisyon ıslah çalışmalarına
teknik destekler verilir belediye
tarafından. İstediklerini
söylerler, biz onları yaparız.
Aksaray’ı da içine taşıdığımızda
burası İstanbul’un ulaşım
sorunun ilahiyane çözecek bir
yerdir yeter ki, doğru yapılansın.
Çünkü otogar bir ada içinde,
hiçbir tarafa olumsuz etkisi

olmayan kolay erişilebilen bir
yer olduğu için bunu tekrar
tekrar vurguluyorum. Hiçbir
çevreye olumsuz etkisi olmayan
bir yerdedir. Fiziki yapısında bir
takım düzenlemelere ihtiyaç
vardır. Trafik güvenliği
yönünden ıslah çalışmaları
yapılması lazım. Beton
yığınından çıkarılıp
yeşillendirilme yapılması lazım.
Ben bu otogarın fonksiyon
olarak doğru bir projesi
olduğuna inanıyorum. Islah
edilirse mükemmel bir otogara
dönüşür. Aksaray’daki
meslektaşlarımız için de
Gaziosmanpaşa uygun yer değil
Oraya gelip gitmek oldukça
sıkıntılı. Laleli pazarı Türkiye
ihracatında önemli rol oynuyor.
Oradaki esnafı da düşünmek
durumundayız. Biz otogar
işletmecileri olarak Laleli esnafı
ile beraber Aksaray’daki otogar
sahibi arkadaşlarımız ile beraber
konuşup onları uzlaşmaya
hazırız. Belediye ile el ele, kol
kola burayı mükemmel bir hale
getirip Aksaray’ı da içine alan bir
yapıyı tamamen çözeriz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 sonrası için yeni otogar yeri arayışında

Yeni Otogar Gaziosmanpaşa’ya 

Trafik sigortası ağır bir yük 
Sektör Meclisi’nde

gündeme gelen konular
arasında trafik sigortasındaki
ciddi artışlar olduğunu belirten
Yıldırım, “Trafik sigortalarında
çok ciddi artış var, bunu da
gündeme getirdik. Yüzde yüz
artışlar var, bu sorun böyle
gitmez. Biz sigortacılarla el ele
verip trafik kazalarını nasıl
önleyelim diye düşünelim.
Kazalar böyle gittiği sürece
sigortaya ne verseniz
doymayacak. Trafik sigortası
taşınamaz bir yük haline geldi.
Herhalde yüzde 30’a yakın araç
trafik sigortası yaptırmıyor.
Muayene yaptırmıyor, sahte
TÜV raporları ile piyasada
dolaşılıyor. Bunlar da kaza
nedeni olarak karşımıza çıkıyor.
Sürücü ehliyetleri, sürücü
eğitimi bununla ilgili düzenleme
yapılması lazım. Korsan’ı
önlememiz lazım. Yolculuk
paylaşım platformları da korsan
taşımacılık ve kayıt dışı bir
faaliyet.  Bu alanda ‘Bla Bla Car”
platformuna kimse sesini

çıkarmıyor. İnternette açık açık
kendini beyan ediyor. Neyin
uğruna, kimin uğruna niye bu.
Almanya bunu def etmeye
çalışırken, bizim bunu transfer
etmemiz hırsızlığın daniskasıdır.
Buna müsaade edilmemesi
lazım. İlgili kurumların başta
Ulaştırma Bakanlığı olmak üzere
müdahale etmesi gerekiyor. Bla
bla car, bir illettir. Giderek
büyüyen bir illettir, trafik
kazalarına çok olumsuz etkisi
olacak. Bu konunun bir an önce
durdurulması lazım. Sigortada
çözüm fiyat artırmaktan değil
kazaları önlemekten tedbir
almaktan geçiyor. Onun için
sürücü kurslarının niteliklerinin
artırılması, yeterli eğitimin
verilmesi, 2016 yılında sürücü
kursları ile ilgili düzenleme
yapıldı. Çok ciddi eğitimler
verdiklerini biliyoruz ama yeterli
değil. Özellikle ticari araçta
yüklerin taşınmasında, büyük
araç taşımacılığında mutlaka bir
adım atılması lazım. Eğitim
düzeyimizi yükseltmemiz lazım.
Ve hizmet içinde eğitimi de
artırmamız lazım” dedi.

Petrol de neden yüzde
20 indirim? 

Bir gündem maddelerinin de
dünyada petrol fiyatlarının 30
doların bile altına geldiği noktada
neden ülkemizde gerilemediği
olduğunu belirten Yıldırım, “120
dolarlardan 30 doların altına indi
petrol fiyatları. Bizde neden yüzde 20
indirim yapıldı sadece. Bunu
anlamakta zorlanıyoruz.
Nakliyecinin sırtına bu kadar
vurulmaması lazım. Nakliye fiyatları
her geçen gün artıyor. Bu da
enflasyonu tetikliyor. Dünya
piyasalarında petrol nereye geldi,
bizde nerede bu incelenmeye değer
bir konu. Bunu her platformda dile
getiriyoruz. Petrol fiyatları şu anda
dolar petrol paritesine bile
bakıldığında, inmesi gereken yer 3
liranın altı. Bu adımı hükümetten
bekliyoruz, en azından bizim toplu
taşıma üstünlüğümüz dikkate
alınarak bize mutlaka bir kolaylık
yüzde 10 kadar da olsa, indirim, vergi
indirimi iadesi sağlanması lazım
ticari taşıtlara. Tükettikleri
akaryakıtın yüzde 10’u kadar iade
yapsınlar. Bize nefes aldıracaktır bu.
Bu, turizm için de geçerli bizim için
de geçerli” diye konuştu.
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Otokar İç Pazar Ticari
Araçlar Satış Müdürü Murat
Tokatlı, Pazarlama Müdürü
Tarkan Burak’ın katılımıyla
20 Ocak Çarşamba günü
gerçekleşen basın
toplantısında konuşan
Otokar Genel Müdür
Yardımcısı Basri Akgül, 2015
yılını değerlendirdi ve 2016
hedeflerini paylaştı. Basri
Akgül, 2015’i yurtiçi ticari
araç pazarında 3400 araç
satışı, 561 adet ihracat satışı
gerçekleştirdiklerini; 2015’i
toplam otobüs pazarında
6’ncı kez lider olarak
kapattıklarını açıklayan
Akgül, 2016’da da bu
başarıyı devam ettirmek
istediklerini kaydetti. 

Toplam ticari araç pazarında
3 bin 400 adetlik bir satış
gerçekleştirdiklerini belirten

Akgül, “2015’te her satılan 3
otobüsten birisi Otokar oldu.
Küçük otobüs pazarına
baktığımızda her 5 araçtan 2’si
Otokar oldu. 25’ten 35’e kadar
Sultan serisi otobüslerde yani 7-8
metre segmetinde pazar liderliğini
devam ettirdik. Sultan serisi
otobüslerimizde pazardaki
hakimiyetimizi koruyoruz. Sultan,
müşterinin yıllardır vazgeçilmezi

oldu. Önümüzdeki dönemlerde
bu pazarda aynı başarıyı yakalama
istiyoruz, çünkü bizim için
lokomotif bir pazar. Küçük ve orta
boy otobüse baktığımızda pazarın
yüzde 41’ini elde etmiş
vaziyetteyiz. Bu da bizim için
önemli bir pazar payı. Arzu
ediyorduk, başardık: küçük
otobüs segmentinde ihracat lideri
olduk. 2016 yılında daha iyi
yerlere geleceğiz. Otokar
pazardaki varlığını gücünü tam
anlamıyla koruyacak bununla ilgili
her türlü tedbiri alıyoruz. Sadece
kalitemiz, müşteri memnuniyeti,
sağlamlık ve özellikle düşük yakıt
tüketiminden vazgeçmeyiz” dedi. 

Uzun vadeye yatırım yapın 
Müşterilerine “Bugüne değil

orta ve uzun vadeye yatırım
yapın” diyerek seslendikleri
açıklamasında bulunan Basri
Akgül, “Biz müşterimize orta
vadede alabileceğiniz en ucuz
otobüs Otokar’dır diyoruz. İlk alış
maliyetlerine biz rakiplerimizin
hepsinin üzerindeyiz. Ama daha
sonra işletim maliyetleri ile yakıt
sarfiyatı ile aracın sağlamlığı,
dayanıklılığı ve motor ömrü ile
baktığınızda 3-4 sene sonunda
bizim aracımız rakiplerimizden
çok daha uygun hale ve ucuza
geliyor. Biz kullanıcılarımıza
bugüne değil orta ve uzun vadeye
yatırım yapın diyoruz ve bunda da
yıllardır başarılı olduk. Otobüs
pazarına girdikten sonra hep
bunun üzerine oynadık, artık
müşterilerimiz de buna inanıyor
ve amacına uygun otobüs almayı
tercih ediyorlar. Pazarın lideri
olmamızdaki en büyük
başarımızda en buradan geliyor.
Biz orta ve uzun
vadede ikinci el
yatırımda da kar
ettirmek istiyoruz.
Önümüzdeki
dönemde aynı
şekilde çizgimizi
korumaya devam
edeceğiz” diye
konuştu.

Ana pazarımız
Avrupa 

Avrupa ülkeleri
arasında en çok
ürün sattıkları ülkelerin başında
Fransa’nın geldiğini belirten Basri
Akgül, “Bununla birlikte Almanya,
İtalya, İspanya, Belçika ve
Slovenya gibi pazarlarda
satışlarımızı artırdık. Bu
pazarlarda da büyümeye devam
ediyoruz. Bizim ana pazarımız
Avrupa pazarı. Bu pazarda olmak
özellikle rekabet açısından kolay
değil. Biz Avrupa standartlarında
araç üretiyoruz.  Aslında
otomotivde birçok firma, pazarına
göre araç üretiminde aracın
birtakım teknik ve yapısal
özelliklerinden
fedakarlık
edilebilir. Rekabet
edebilmek için
firmalar bunu
yapmak
durumundadır.
Biz o pazarları
hedeflemiyoruz.
Afrika ülkelerine,
Ortadoğu’ya
yaptığımız satışlar
da var, ama çok
az. Oralarda
fiyatta rekabet
etmek mümkün
değil. Ağırlıklı Çin
firmaları var.
Onların da
sağlamlık ve
dayanıklılık
açısından bizimle
rekabet etmeleri

mümkün değil. Biz orada belirli
müşterilere özellikle bizim
çizgimizde olan kaliteyi arayan,
Avrupalı müşterilere hizmet veren
firmalara satıyoruz. 2015’te
ihracat adına en çok sevindiğimiz
konu Malta’ya 143 adet Doruk ve
33 adet Kent otobüs sattık. Malta
Adası’nın tüm toplu taşımasını 9
metrelik Doruk tipli araçlarımız
yapıyor. Bu araçların hepsi sağdan
direksiyonlu. Türkiye’de şimdiye
kadar olan en yüksek adetli (176
adet) sağdan direksiyonlu otobüs
teslimatıdır bu. Sağdan
direksiyonlu Avrupa pazarlarını
hedef olarak aldık. Hem İngiltere
hem İrlanda pazarında varlığımızı
artırmak istiyoruz. Avrupa’da
toplu taşıma ihalelerini takip
ediyoruz. Birçok ülkede ihale
takip ediyoruz; aldığımız, teklif
verdiğimiz ihaleler var,
sonuçlanmalarını bekliyoruz”
dedi.

Otokar’ın körüklü otobüsü
hazır 

Basri Akgül, “Bizi
heyecanlandıran yeni ürün
körüklü otobüs. Rakiplerimizden
de biraz farklı bir boyuta sahip. 18
metre 75 santim. 75 santim yolcu
kapasitesinde çok ciddi artış
sağlıyor. Çünkü aracın iç yerleşimi
çok iyi yapıldı. Körüklü aracımızı
Nisan ayındaki Busworld
Fuarı’nda tanıtacağız” dedi. 

2016 da aynı seviyelerde
olur 

2015’in toplam otobüs
pazarının 7 bin adet seviyelerinde
olduğunu açıklayan Basri Akgül,
“2016 yılında biz toplam pazarın

yine her türlü
zorluklara rağmen
aynı seviyelerinde
kalacağını, sıkıntılı
bir süreç olursa da
pazarda yüzde
10’dan fazla düşüş
olmayacağını
düşünüyoruz. Servis
ve turizm
sektöründe bazı
düşüşler olabilir.
Özellikle
belediyelerin kentiçi
taşıma yapan

kooperatiflere yönelik bazı
zorlamaları var. Ancak kentiçi
ulaşıma yönelik yeni otobüs
alımları söz konusu. İETT’nin,
daha önce iptal ettiği 410 adetlik
ihaleyi yeniden açmaya yönelik
hazırlıklar yaptığı ifade ediliyor.
İETT’nin yeni araçlara da ihtiyacı
var. Geçen sene 700 alacaklarını
ifade etmişlerdi ancak almadılar.
Bu sene alım yapacaklarını
düşünüyoruz. İzmir Büyükşehir’in
İZULAŞ ve ESHOT ihaleleri
olacak. Belediyeler alımlarını
yaparsa kentiçi ürün segmenti
büyür beklentisindeyiz” dedi. ■

Otokar 2015’i değerlendirdi 

Frigo ve dampere
yönelik yepyeni
ürünler 

Treyler pazarının, son
dönemde Türkiye’nin
yaşadığı siyasi ve jeopolitik
gelişmelerden etkilendiğini
de vurgulayan Basri Akgül,
“Biz de uluslararası
nakliyecilere yansıyan bu
olumsuzluklardan
etkilendik. Biz yine belli
çizgimizle gidiyoruz.
Özellikle ADR’li tanker
konusunda iddialıyız. İç
pazar hareketli, kalite
olarak en iyilerinden
biriyiz. ADR’li tankerle ilgili
geliştirme yatırımlarımız
sürüyor. Tanker kısmında
2016’da iddialı olacağız.
Frigo ve bugüne kadar
olmadığımız bir ürün olan
damper tarafında yeni
aracımız olacak ve bu yıl
yeni ürünlerin lansmanını
yapacağız”  dedi.

Atlas kamyona yönelik
yeni bir bayi
yapılanmasına da
gideceklerini ifade eden
Basri Akgül, “Biz otobüs
bayilerinin kamyon da
satabileceğini düşündük.
Ama o tarafta yepyeni bir
yapılanma gerekli. Bu yıl
içerisinde sadece kamyon
satışına yönelik 10-15 bayi
oluşturmayı hedefliyoruz.
İlk 3’ünü oluşturmuş
durumdayız” dedi. 

Cironun yüzde 4’ü
Ar-Ge’ye 

Türkiye’nin en büyük
Ar-Ge merkezine sahip
olduklarını belirten Basri
Akgül, “Son 5 yıldır cironun
yüzde 4’ü Ar-Ge
yatırımlarına ayrılıyor.
Yurtiçinde patent ve
endüstriyel sayısı 246 oldu.
Patent başvurusu
konusunda Türkiye’de ilk
beş arasındayız. Ar-Ge
çalışanımız 450’yi aşıyor”
dedi. 

Euro 6 fiyat farkı
getirecek 

2016’da otobüs
tarafında 7’nci kez lider
olmak istediklerini de
vurgulayan Basri Akgül,
“2016 yılı zor bir yıl olacak.
Euro 6 standardı, fiyatlara,
araç başına yüzde 10-20
fark oluşturacak.  Ayrıca
hava süspansiyonlu
otobüslerde iki tane
emniyet sistemi geldi.
Bunlar acil frenleme
sistemi ve şerit takip
sistemi. Bunlar da fiyatları
artırıyor. Öte yandan
taşımacılar açısından da
zorluklar var. Maliyetleri
artıyor ve karlılıkları
düşüyor. Bir de kimsenin
dile getirmediği Eylül
ayından sonra araçlarda
oluşabilecek bir fiyat artışı
konusu var. Biz Euro 6
normunu ‘A serisi’ olarak
uygulamaya başlıyoruz.
Eylül ayı itibariyle ‘C serisi’
uygulanmaya başlayacak.
Bu da yeni maliyet artışı
getirecek. Bizim şu anda
halk otobüsü tarafında
stokumuz bulunmuyor.
Servis tarafında ise çok az
bir stok seviyesi var” dedi.

Engelli uyumu belirsiz 
Engelli işi bizde çok

fazla abartılıyor. Engelliye
uygun normlar tüm toplu
taşımada olmak zorunda.
Yalnız burada engelli
taşımacılığın nasıl
yapılacağı abartılıyor.
Tümü alçak tabanlı olacak
gibi bir zorunluluk
dünyanın hiçbir yerinde
yok. Üreticiler ve alıcı
makamlar abartıyor.
Engelli taşımayı ister
asansör, ister rampa ile
yaparsınız kullanım yerine
göre araç seçersiniz. Şu
anda Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı’nın
çıkaracağı Yönetmelik
bekleniyor ve otobüsçü,
üretici, belediye de
Bakanlık gibi ne olacağını
bilmiyor.   

İletişim teknolojisinin
otobüsçülükte kullanımı

zeki.donmez@tasimadunyasi.com

Dr. Zeki
Dönmez3400 ticari araç satışı

gerçekleştirildi 

Basri AkgülMurat TokatlıBeril Gönüllü Tarkan Burak

Geçen hafta yolcu
taşımacılığı yetki
belgesi sayılarından

hareketle otobüsle yolcu
taşımacılığının gidişi hakkında
yorum yapmaya çalıştık.
Genelde yolcu taşımacılığında
olumsuz bir gidiş olmadığını,
aksine turizm taşımacılığında
önemli bir artış olduğunu
gördük. Bu arada kendi
taşımasını kendisi yapmak
isteyenler de önemli bir artış
var ve taşımacıların buna
dikkat etmesini belirttik. Tabii
ki yetki belgeleri tek başına
gidiş hakkında yeterli fikri
vermez. Bu nedenle, bu hafta
yolcu sayıları üzerinde
duracağım. 

biletall verileri
Geçtiğimiz hafta

elektronik ortamda uçak ve
otobüs bileti satan biletall
uygulamasının sonuçları
elimize ulaştı. Bunda sattıkları
otobüs biletlerine ilişkin
veriler de var. Şüphesiz ki
sadece bir satıcının, sadece
belirli hatlarda verdiği bilgiler
bir sektörü değerlendirmeye
yetmez, ama daha fazlasının
bulunmadığı koşullarda bize
önemli ipuçları verecektir.
Üstelik 2013-2014-2015
verilerinin birlikte sunulması
bize değişimin yönü hakkında
değerlendirme yapma imkanı
veriyor.

Sadece İstanbul
Bu yazıda konu edilecek

rakamlar sadece biletall’ın,
sadece İstanbul’a yönelik bilet
satış sayıları olacak. Yine bu
kapsamda satılan biletlerden
sadece bilgi verilen yerlere
ilişkin olanları konu edeceğiz.
Belirtelim ki bunlar tarifeli
otobüs taşımacılığına ilişkin
rakamlar. 

Ankara
İstanbul’dan en çok

seyahat, kesinlikle Ankara’ya
yapılıyor. Hızlı trenin olumsuz
etkisi sonucu İstanbul-Ankara
arası otobüsle seyahatler
düşüşe geçmiş bulunuyor.
Buna rağmen en çok otobüs
bileti yine de bu hatta. 

İzmir
Alternatifin sadece uçak

olduğu İstanbul-İzmir
hattında yıldan yıla önemli bir
canlanma var. Denizyolu-
karayolu kombine yolcu
taşımacılığı zaten bitmiş
bulunuyor. Üstelik işlediği
dönemde de bu sınırlı idi. Bu
hatta önümüzdeki dönemde
Körfez geçiş köprüsünün
hizmete girmesi söz konusu.
Belki bunun öncesinde köprü
sonrasındaki Altınova-Gemlik
otoyol kesimi hizmete
başlayacak. Biraz zaman alsa
da Bursa sonrası yol da
tamamlanacak. Bunların
karayoluyla seyahatleri
arttırması kesin. Bunun bir
kısmı havayolundan gelecek.
Peki, artan seyahat otobüse
mi, yoksa otomobile mi
gidecek? Otobüsçüler bunu
kendilerine
yönlendirebilirlerse bu başarı
hikayesi sürecek. Yoksa bu
güçlü hat zayıflayabilir.

Antalya/Bodrum
İstanbul’dan Antalya ve

Bodrum’a yönelik otobüs
yolculuklarında azalış var.
Bunun sebebinin seyahat
süresi olduğu düşünülebilir.
Bir de tatil amaçlı gidişlerde
parasal imkanların daha iyi
olması… Antalya’daki azalış
daha hızlı olduğu için Bodrum
seyahatleri ile aynı seviyeye
gelmiş durumda. 

Çukurova yönü
Verilerde Tarsus-Adana ve

Gaziantep de yer alıyor. Bu
yöndeki rakamlar çok büyük
değil. Bunu seyahatlerin
uzunluğuyla açıklamak
mümkün. Buna rağmen
gözlenen artış sevindirici.
Açıklamada bunun o yöredeki
yolların iyileşmesine

bağlandığını görüyoruz. İyi yol
seyahati kısalttığı ve güvenliği
arttırdığı için uzak hatlarda
bile olumlu sonuçlar
verebiliyor. 

İlginç rakamlar
Bilet ücretlerine ilişkin

ilginç rakamlar açıklamada yer
alıyor. Sattıkları en pahalı uçak
bileti, Ankara aktarmalı
Şanlıurfa-Antalya bileti, 849
TL. En ucuz uçak bileti ise 20
TL ile İstanbul-İzmir hattında
olmuş. Bunu duyan
otobüsçüler çok kızıp hemen
taban ücret demeye
başlayabilirler. Bunlar fırsat
yaratan özel uygulamalar.
Otobüs biletlerinde en pahalı
bileti İstanbul-Bodrum
arasında 150 liraya, en
ucuzunu da Dalaman-Göcek
arasında 3 liraya satmışlar.
Artık Dalaman-Göcek belediye
otobüs hattı oldu; bundan
sonra biletinin böyle satılması
mümkün değil.

24 saatlik seyahat
Bileti satılan seyahatlerin

en uzun süreninin 24 saat ile
İzmir-Ardahan arasında
olduğu belirtiliyor. Bilet ücreti
belli değil. Tabii, bu seyahatte
epey mola verilmiştir. Her
mola masraf demek. Otobüs
bileti ile masrafları toplayıp
uçakla karşılaştırırsanız ilginç
olabilir; tabii, zamanı kıymetli
olanlar için. Bu arada 24
saatlik sefere katlanma
üzerinde durup bir şeyler
söylenebilir. Bu önemli
konuyu başka bir yazıda ele
alacağım. 

Satış cihazları…
Burada söz konusu olan

bilet satışları tümüyle
elektronik ortamda… Yani
bildiğimiz klasik acente usulü
satış yok. Yine bu türden
satılan biletlerin, tüm
biletlerin hangi yüzdesini
oluşturduğu önemli. Zaman
içinde bu tür aracılar yoluyla
bilet satışının artması
kaçınılmaz. Buna firmaların
kendilerinin yaptığı elektronik
ortamda veya benzeri satışları
eklerseniz daha da büyük
rakam olacak. Bunlar hepsi
klasik acentelerin kayıp
hanesine yazılıyor. Daha önce
yazdığım gibi yolcu taşıma
acenteliğinin geleceği hiç
parlak değil. Buna rağmen bir
çözüm aranmıyor. Daha önce
sorduğum bir soruyu sorayım:
Diğer taşıma modlarının
biletleri kendileri dışında
sadece buna özel yetki belgesi
olan acentelerce (demiryolu
acentesi, denizyolu acentesi,
havayolu acentesi gibi)
satılmazken otobüs için niye
özel yetki belgeli acentelik var.
Bana göre tüm seyahatlerin
biletlerini satan bir acentelik
oluşturulmalı. Muhtemelen
bunun da yeri TÜRSAB içinde
olmalı. Yine bugün bazı
organizasyonların biletlerinin
satıldığı bilet satış yöntemleri
ileride otobüs ve diğer
taşımacılar için de gündeme
gelebilir. 

Masaüstü-mobil
biletall’ın sattığı biletlerin

yüzde 45’i masaüstü
bilgisayarlardan, yüzde 55’i
mobil cihazlardan yapılmış.
Bunun gelecekte mobil cihaz
yönünde gelişmesi beklenir.
Yine mobil cihaz üzerinden
bilet alma imkanı bu türden
satışların tercih edilirliğini
arttırabilir. Bu da bir kez daha
acentelerin kaybının artması
demek. 

Otobüsçü cephesi
Bilet satış kolaylığı otobüs

yolculuğunun artmasına
hizmet edebilir. Bu önemli.
Bunun yanı sıra acentelere
ödenen yüzde 20 civarındaki
komisyonun faturası da
küçülebilir. Tabii, bunun
düzeyi de elektronik
ortamdaki satışların
maliyetine bağlı. Rekabet
sonucu bu maliyetin
azalacağını düşünüyorum. ■
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Araçlarımıza ve sürücülerimize
özen gösterelim. 

Seferlerimizde bölge ve iklim
koşullarına dikkat edelim. 

Kış lastiği takmadan
araçlarımızı sefere çıkarmayalım.

4 

Taşıma güvenliği 
önceliğimiz olmalı!

4 

4 

Şehiriçi taşımacılığına farklı
bir soluk getiren Pirelli’nin
yeni ürünü MC:01, 275/70

R 22.5 ölçüsünde piyasaya
sunuldu. Bir önceki seriler olan
MC85 ve MC88 desenlerine
göre, tüm ana kriterlerde daha
da artırılmış performans
gösteren MC:01 hem ön hem de
arka aksta kullanılabiliyor. 

MC:01 ile Pirelli, şehiriçi
ulaşımda öncelikli ve
sürdürülebilir hizmet için
yatırım yapan ve sürekli
genişlemekte olan şehiriçi
ulaşım sektörüne ideal bir
çözüm sunuyor. MC:01, yüksek
kilometre performansı ve düşük
dönme direnci sayesinde düşük
kilometre maliyeti ve azaltılmış
yakıt sarfiyatıyla günlük
kullanım için yüksek verimli bir
yatırımı garanti ediyor.
Artırılmış yük kapasitesi,
iyileştirilmiş darbe emme
kabiliyeti (yan darbeler dahil)
ve uzun ömür, MC:01’in başlıca
özellikleri arasında yer
almaktadır. Şehiriçi kullanımın
başlıca ihtiyaçlarına göre
geliştirilen MC:01, Pirelli’nin
gelişmiş patentli teknolojileri

kullanılarak, kaplanmayı
mümkün kılacak şekilde dizayn
edildi. MC:01, “M+S”
(Mud+Snow - Çamur+Kar) ve
3PMSF (kar tanesi ve 3 tepeli
dağ) markalamalarına sahip. ■

Şehiriçi Yolcu Taşımacılığına
Çözüm Ortağı: 

Yeni Pirelli Mc:01

Otomotiv marş
aküsü
imalatçılarından

Johnson Controls’ün
markalarından biri olan ve
Türkiye’de de Brisa
güvencesiyle satışa
sunulan Energizer,
havaların giderek
soğuduğu bugünlerde
araç sahiplerini ‘akü
bakımı’ konusunda
uyarıyor. Araçların marş
motoru, ateşleme, far,
radyo gibi elektrikle ilgili
tüm fonksiyonlarının
düzenli çalışmasını
sağlayan akülere, mutlaka
düzenli olarak bakım
yapılması gerekiyor.

Energizer Akü Uzmanı
Dr. Eberhard Meissner,
araç sahiplerine şu
tavsiyelerde bulundu:

• Aküler düzenli olarak

test edilmelidir. Araç
sahipleri, araçlarını
servise götürdüklerinde
akülerinin test edilmesini
talep edebilirler. Servis
sağlayıcılar, bu hizmeti
çoğunlukla ücretsiz
sunarlar.

• Akü kapağını ve
kutup başlarını anti statik
bir bezle temizlemek
önemlidir. Bu, kutup
başlarıyla temasta olan
kalıntılardan istenmeyen
elektrik boşalımını önler.

• Bu işlemle birlikte,
kutup ucu penseleri de
gözden geçirilmeli,
gerekirse sıkarak kesintisiz
bir elektrik bağlantısı
olduğundan emin
olunmalıdır.

• Aküyü daha iyi
doldurmak için araçlar
daha uzun mesafelerde

kullanılmalıdır. Kısa
mesafe sürüşlerde akü
tamamen dolmaz, bu
yüzden arıza riski artar.
Bunun nedeni arka cam
ısıtıcıları, koltuk ısıtma ve
fanlar gibi çok fazla enerji
kullanan özelliklerdir
(özellikle trafik ışıklarında
beklerken veya trafikte
sıkıştığınız zaman). ■

Aküleri yetkili
servisler
değiştirmeli

Akü değiştirme işleminin
gelişen teknolojiyle birlikte
daha karışık bir hale
geldiğine dikkat çeken Dr.
Eberhard, bu işlemin mutlaka
yetkili servisler tarafından
yapılması gerektiğini
vurguladı: “Bir aküyü doğru
bir şekilde değiştirmek için
sıklıkla özel aletler ve
uzmanlık gereklidir. Örneğin;
yeni sistemdeki birçok
araçta, değiştirdikten sonra
yeni akünüzü bir sisteme
kaydetmeniz gerekir ki, bu da
karmaşık bir işlem olabilir.
Akünüz ve aracınızın
bilgisayar sistemi arasındaki
elektrik akımı bozulursa, bu
araç kontrol birimlerinde ve
elektronik donanımlarda veri
kaybına yol açabilir. Radyolar
ve pencereler gibi elektronik
bileşenlerin yeniden
programlanması gerekebilir.” 

Yolda kalmamak için 

Akü bakımınızı yaptırmayı
unutmayın

Yoğun kar yağışı, etkisini
gösterirken karlı yollarda kabusa
dönen trafik çilesine çözüm

LASİD’den geldi. Lastik Sanayicileri
ve İthalatçıları Derneği LASİD Genel
Sekreteri Bahadır Ünsal, “Güvenli ve
akıcı bir trafik için kış lastiği en
önemli maddelerin başında gelir.

Zorunluluk kapsamında olmasa da
binek araç sürücülerine güvenli trafik
için kış lastiğini dernek olarak
öneriyoruz’’ dedi. 

Kış koşullarında gerekli önlemler
alınmazsa; trafikte riskin artacağını
belirten Ünsal, doğru lastiğin mevsim
koşullarına uygun kullanılan lastik

olduğunu ifade etti: “Kışın lastiği kış
lastiğidir. Kış koşullarında +7 derece
santigrat altındaki hava koşullarına ve
karlı ve buzlu yollara özel olarak
hazırlanan lastikler kazaları önemli
ölçüde azaltır. Kış lastiği kullanımına
sadece ticari araç değil tüm
sürücülerin özen göstermesi gerekir.

Kış lastiği özel sırt karışımı ve tasarımı
sayesinde kış koşullarında daha fazla
yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi
sağlar. Kış lastikleri kış koşullarında;
sizin, sevdiklerinizin ve trafikteki tüm
araçların güvenle hedeflerinize
ulaşmanızı sağlar.’’ ■

Trafik çilesine çözüm: Kış lastiği!
Yoğun kar yağışında

Tırsan bünyesinde faaliyet
gösteren Alman treyler
üreticisi Kässbohrer,
ürettiği inşaat, enerji,
sanayi ve proje
taşımacılığına yönelik low-
bed semi-treylerler ile
sektörel ihtiyaçlara ve
müşterilerine çözüm ortağı
oluyor.

Almanya’nın ağır yük
taşımacılığında öncü
firmalarından Reiser

Schwertransport GmbH, 4-6
Ocak tarihlerinde Almanya’nın
Nordhausen şehrinden ABD’ye
gönderilmek üzere yaklaşık 60
ton ağırlığında olan ve
yüklemesinin 4 saatte yapıldığı,

doğalgaz santralinde
kullanılacak olan transformatör
iskeletini/gövdesini K.SLH 8
aracına yüklenerek,
Nordhausen’den Müllheim an
der Rohr (Duisburg Limanı)
şehrine taşınmasını
gerçekleştirdi.

Ürünün kullanıcı
deneyimine şahit olmak ve
aracın performansını incelemek
için yapılan ziyarette,
Kässbohrer adına Low-Bed
Ürün Sorumlusu Berkay Şensoy
ve Pazarlama Uzman Yardımcısı
Ayşe Harmancı sevkiyat
boyunca Reiser Schwertransport
GmbH firmasının baş şoförü
Manfred Richter’e eşlik ederek
ürün performansı ve yol
boyunca edindiği izlenimler ile
ilgili geri bildirimlerini dinledi. ■

AĞIR YÜK TAŞIMACILIĞINDA YÜKSEK PERFORMANS

KÄSSBOHRER SLH 8 Low-Bed 

Türkiye'nin önde gelen treyler &
üstyapı firması Güven, SSAB'nin
yeni ürünü Strenx için

yapılandırılan marka programı My Inner
Strenx'in ilk üyesi oldu. Program
dahilinde Güven, SSAB sertifikalı ve üstün
kalite kontrollü Strenx çeliğine ulaşımda
birçok önceliğe sahip olacak. 

1977 yılından bu yana Türkiye'nin
lider treyler ve üstyapı imalatçılarından
biri olan Güven, SSAB ile olan uzun
soluklu işbirliklerini My Inner Strenx
marka programı ile pekiştiriyor. My Inner
Strenx, SSAB'nın yeni ürünü Strenx'in
son kullanıcılara pazarlanması alanında
birçok destek sunuyor. Daha güçlü ve
daha hafif ürün üretebilen üye şirketler
ile rekabet sahası yaratan program,
malzeme seçimi ile üretim yönteminin
SSAB tarafından sertifikalandırılması

dolayısıyla güven duygusunu
güçlendiriyor. 

Güven Genel Müdür Yardımcısı Metin
Kirmit, programın üretim güçlerine güç
katacağına ve müşteri beklentilerini
fazlası ile karşılayacaklarını inandıklarını
belirtti. ■

SSAB’nin yeni marka programı 

My Inner Strenx'in 
ilk üyesi Güven oldu... 

2. el MAN TGS
EfficientLine 
çekicilere lastik
kampanyası 

2.el ağır ticari araçlar sektörüne
MAN kalite ve güvencesini
yansıtan MAN TopUsed,

düzenlediği kampanya ile benzersiz
fırsatlar sunmaya devam ediyor. Şimdi
de düşük kilometreli, temiz ve bakımlı 2.
el TGS EfficientLine serisi çekiciler,
düzenlenen kampanya ile sıfır lastik
hediyesiyle MAN TopUsed’larda satışa
sunuldu.

MAN TopUsed’larda sadece seçili
araçları kapsayan kampanya 15 Şubat
2016 tarihine kadar geçerli olacak.
Stoklarla sınırlı kampanya kapsamında
seçili TGS EfficientLine serisi ikinci el
çekicilerde, 6 adet sıfır lastik, yeni jantları
ile birlikte hediye edilecek. 

Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye
ulaşmak için; Ankara, Konya ile
İstanbul’un Avrupa ve Anadolu
yakasındaki TopUsed merkezlerine
uğrayabilir ya da http://www.man-
topused.com.tr web adresini ziyaret
edebilir. 

TopUsed Merkezleri: 
Ankara: MAN Kamyon ve Otobüs

Ticaret A.Ş. Esenboğa Havalimanı Yolu
22. Km Akyurt / Ankara. 

Tel: 0312 556 10 00
İstanbul Anadolu Yakası: Orhanlı

Mah. Katip Çelebi Cad. Tuzla / İstanbul.
Tel: 0216 394 44 25

İstanbul Avrupa Yakası: Ziya Gökalp
Mah. Altınşehir Yan Yolu üzeri İkitelli /
İstanbul. Tel: 0212 675 04 04

Konya: Ankara Cad. No:242 / Konya.
Tel: 0332 346 00 46.
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Lojistik

Arkas Lojistik, 30 adet ADR’li
Renault Trucks T460 çekici
alarak hem filosunu büyüttü
hem de hizmetlerini
çeşitlendirdi. Hizmet
çeşitliliğini ve farklı
sektörlere yönelik
uzmanlıklar geliştirmeyi
önemseyen Arkas Lojistik
yaklaşık 2,5 milyon euro
yatırımla alınan yeni
çekicilerle kimya lojistiğine
başlayacak. 

30 adet yeni Renault Trucks T460
çekicileri, Arkas Lojistik ve Volvo
Group Trucks’ın üst düzey

yetkililerinin katılımıyla düzenlenen
basın toplantısı ile teslim edildi. Arkas
Lojistik adına Arkas Holding Lojistik
Hizmetleri Grup Başkanı Diane Arcas,
Arkas Lojistik Genel Müdürü Mustafa
Çiper, Arkas Lojistik Genel Müdür
Yardımcısı Onur Göçmez, Filo
Müdürü Melik Soysal, Filo Müdür
Yardımcısı Özbay Öztürk ve Renault
Trucks adına Volvo Group Trucks
Doğu Pazarları Başkanı Mete
Büyükakıncı, Volvo Group Trucks
Satış Direktörü Şafak Tuğut, Renault
Trucks Satış Müdürü Özkan Çelik
törene katıldılar. 

Yeni alınan araçlarla birlikte
sayıları 500’e yaklaşan çekici ile
konteynırla kara nakliyesinde
Türkiye’nin en büyük filolarından
birine sahip olduklarını belirten Arkas
Lojistik Hizmetleri Grup Başkanı

Diane Arcas,, “1999 yılından bu yana
ilk tercihimiz Renault Trucks oluyor.
Yakıt tasarrufu, konfor, güvenlik,
yaygın servis ağı gibi birçok
nedenimiz olsa da filomuzda
deneyimlediğimiz yakıt tasarrufu farkı
Renault Trucks seçimimizde en
önemli etkenlerden biri diyebiliriz.
Yeni araçlarımızın her biri bize ayda
araç başına yüzde 8 oranında yakıt
tasarrufu sağlayacak. Tüm araçlarımız
yıllık ortalama 25 milyon kilometre
yol katediyor. Her yıl düzenli olarak
yapacağımız üstün teknolojiye sahip

çevreci araçlar ile filomuzu
gençleştirmeyi ve yenilemeyi
planlıyoruz” dedi. 

Volvo Group Trucks Doğu
Pazarları Başkanı Mete Büyükakıncı,
“Renault Trucks ile Türkiye’de uzun
yol nakliye serimiz ile sağlam
temellere dayanan bir geçmişe
sahibiz. Hem araçlarımızın özellikleri
hem de gelişmiş satış sonrası
hizmetlerimiz bizim için çok önemli
olan Türkiye pazarında Renault
Trucks’a güç veriyor ve uzun vadede
müşterilerimizin memnuniyetini

sağlıyor. Bu nedenle tercihleri her
zaman Renault Trucks çekiciler olan
Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden
Arkas Lojistik’in iş ortağı olabilmekten
gurur duyuyoruz. Yeni teslim aldıkları
ADR’li Renault Trucks çekiciler ile
yeni hizmet alanlarında başarılar
diliyoruz” dedi. 

Renault Trucks Satış Müdürü
Özkan Çelik de Renault Trucks T
serisinin özelliklerini açıklayarak
Arkas Lojistik’e hayırlı olmasını
diledi. ■

Tek çatı altında 
birleştirdik
Arkas Lojistik Hizmetleri Grup Başkanı
Diane Arcas, “Arkas Lojistik olarak
ulaştırma, depoculuk, forwarding şir-
ketlerimizin hepsini tek çatı altında bir-
leştirerek daha güçlü başladığımız
2015 yılını TL bazında ciro olarak
yüzde 10 büyüme ile kapattık. Yaklaşık
2,5 milyon euro yatırımla aldığımız
ADR’li Renault Trucks T460 çekicilerle
kimya lojistiğine başlayacağız. Bundan
sonra kimyasal taşıma sektöründe
daha aktif rol alacağız. Türkiye’de
kimya sektörü gelecek vadediyor” dedi. 

Arkas Lojistik, Renault Trucks ile
yola devam ediyor 

Ağırlıklı olarak
damper treyler,
konteynır taşıyıcı

treyler, lowbed treyler,
ADR’li tanker treyler ve
özel yük taşıma
çözümleriyle yurtiçi ve
yurtdışına hizmet sunan
Makinsan Fabrika
Müdürü Ali İhsan Çulha,
“Ağır yük taşımacılığı
alanında kullanılan
lowbed alanında 2
dingilliden 10 dingilliye
kadar geniş bir ürün
yelpazesine sahibiz.
Mekanik arka yükleme
rampası klasiğini
korumakla beraber,
boyundan yüklemeli
hidrolik rampa
çözümlerimizle ağır yük
taşımacılığında bir
devrim yaptık. Bu
çözümle beraber daha
ağır ve daha geniş yükler
daha güvenli ve daha
rahat lowbed’e
yüklenebiliyor. Lowbed

imalatı üzerine
yoğunlaşarak bu alanda
sıra dışı ürünler imal
ediyoruz. 45- 200 ton
yük aralığında taşıma
kapasitesine sahip çok
özel ürünler imal ederek
özellikle Ortadoğu ve
Türki Cumhuriyetler
pazarında kendimizi
gösterdik” dedi.

Adana Metal Sanayi
Sitesi’nde 1992 yılında
başladıkları
faaliyetlerine, bugün
Adana Hacı Sabancı
Organize Sanayi
Bölgesi’nde kurulu
tesislerinde devam
ettiklerini; yıllık
ortalama 400 damper
treyler, 150 lowbed ve
150 adet de diğer ürünler
olmak üzere toplam 700
civarında ürün imal
ettiklerini belirten
Çulha, pek çok ülkeye
treyler gönderdiklerini
de açıkladı. ■

TREDER’e üye olan Makinsan, 

Özel ürünlere odaklandı

Viyana’da AB ve
İran yetkililerinin
yaptıkları

görüşmeler sonucunda
İran’ın anlaşma
kapsamında gerekli
adımları atması üzerine
yaptırımların resmen
kaldırıldığı açıklandı.
Uluslararası taşımacılar,
bu gelişmeyi bir fırsat
olarak görseler de
Gürbulak gümrük
kapısında iyileşme
olmazsa ticaret artışının
sınırlı olacağını
belirtiyor.

UND İcra Kurulu
Başkanı Fatih Şener,
“BM Ambargosunun
artık resmen kalkmış
olması önemli bir
gelişmedir. İran’ın
Türkiye, Avrupa ve tüm
dünya ile olan ticareti
artacaktır. İran ile
Türkiye arasında Ekim
2014’te imzalanan ve
Ocak 2015’te
uygulamaya geçen
tercihli ticaret anlaşması
ile Türkiye’den 140,
İran’dan 125 ihraç

ürününe yönelik vergiler
indirildi, bazıları
sıfırlandı. Ticaretin
artması bekleniyordu
ancak BM
ambargosunun  etkisiyle
2015’te beklenen bu artış
gerçekleşmedi. Bu
olumlu gelişmeye
rağmen iki ülke
arasındaki taşımacılık
sorunları ve Gümrük
beklemeleri sorunu hala
çözüm bekliyor. İran’ı
dünyaya bağlayan en
önemli kapı olan
Gürbulak zaman zaman
30 Km’yi bulan Tır
kuyrukları ile mevcut
ticareti bile taşımaktan
uzaktır. Türk tarafı
olarak kapıdan geçiş
kapasitesini yüzde 100
arttıracak yatırımı
tamamladık, bir karar ile
uygulama başlayacaktır
ancak İran tarafından
prosedürlerin
tamamlanması ve
onaylanmasına takıldık.
İranlı dostlarımız bir an
önce bu artışa onay
vermelidir” dedi. ■

Ambargo kalksa da mevcut
gümrükle İran’da ticaret
artışı zor! 

UND’den açıklama                                         

OMSAN’dan Çayırova’da 

Yeni Depo Yatırımı

İstanbul Orhanlı’da ve Gebze Çayırova’da toplam
30 Bin m² büyüklüğündeki yeni depo yatırımını
gerçekleştiren OMSAN, Gebze Çayırova’da 5 bin

m²’si serbest, 5 bin m²’si antrepo olmak üzere
toplam 10 Bin m²’lik yeni depolama alanını
müşterilerinin hizmetine sundu.

OMSAN Lojistik Depolar ve Dağıtım
Operasyonları Grup Müdürü Serkan Çelik,
OMSAN’ın, Türkiye’de ve yurtdışında toplam 220 bin
m²’lik 16 adet deposunda hızlı tüketim, otomotiv,
telekomünikasyon, inşaat, petrokimya, elektronik,
gıda ve tekstil sektörlerindeki müşterilerine başarılı
bir şekilde depolama ve elleçleme hizmeti verdiğini
belirtti. Çelik, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre
özelleştirilmiş lojistik
çözümleri ve nitelikli insan
kaynağı ile müşterilerini
rekabette öne
çıkardıklarını söyledi. Son
olarak, Gebze - Çayırova’da
açılan 10 Bin m²’lik
depolama alanının,
müşterilerinin ihtiyaçlarını
en iyi şekilde karşılayacak
biçimde tasarlandığını ve
2016 yılında depo
yatırımlarının süreceğini
sözlerine ekledi. ■

Türkiye treyler ihracatının
açık ara lideri Tırsan’ın
Avrupa’daki yatırımları ve
kurduğu işbirlikleri hızını
artırarak sürüyor. Son
olarak şirketin Almanya
üretim tesisi, 18 Ocak 2016
tarihinde Kreis Kleve
Bölgesi Valisi Wolfang
Spreen öncülüğündeki bir
heyet tarafından ziyaret
edildi, olası işbirlikleri
değerlendirildi. 

1998 yılından bu yana
Almanya’nın Kreis Kleve
bölgesindeki Goch şehrinde

üretim yapan Tırsan’ın Avrupa
pazarındaki faaliyetleri, 2002
yılından bu yana bünyesine
kattığı Almanya’nın 120 yıldan
uzun geçmişi olan Kässbohrer
markasıyla gerçekleşiyor.

Almanya treyler sektöründe
bilinirlik oranı yüzde 97
seviyesinde yer alan
Kässbohrer’in Goch tesisi, tüm
Avrupa ülkelerine yönelik bir
ihracat ve satış sonrası hizmet
merkezi olarak hizmet veriyor.

18 Ocak tarihinde
gerçekleşen ziyarette Kreis Kleve
Bölgesi Valisi Wolfang Spreen’in
yanı sıra, Goch Belediye Başkanı
Ulrich Knickrehm, Kreis Kleve
Ekonomik Kalkınma Topluluğu
Genel Başkanı Hans-Josef
Kuypers, Kreis Kleve Sanayi ve
Ticaret Odası Genel Başkanı Dr.
Stefan Dietzfelbinger, Goch
Ekonomik Kalkınma
Topluluğu’nu temsilen Rudiger
Wenzel ve Rhein Waal
Üniversitesi Araştırma, Yenilik ve
Aktarım Merkezi Yöneticisi Doç.
Dr. Gerhard Heusipp de hazır
bulundu.

Çok isabetli bir karar
Tırsan Yönetim Kurulu

Başkanı Çetin
Nuhoğlu,
Almanya’nın
Avrupa treyler
sektöründeki
lokomotif
konumunu
hatırlatarak, “1996
yılında
Almanya’ya
yatırım kararı
alırken, seçenekler
arasında İtalya ve
Hollanda olmasına

rağmen o dönemdeki Goch’daki
yetkililerin destek ve motivasyonu
yatırım kararı almamızda oldukça
etkili oldu. Tüm Avrupa’ya
yönelik ihracat operasyonumuzu
Goch’dan yönetiyoruz. Ayrıca
Aachen Üniversitesi ve
Postdam’da yer alan Leibniz
Enstitüsü ile devam eden
işbirliğimize ek olarak Rhein Waal
Üniversite ile yeni başarılara imza
atacağımıza eminim” dedi. 

Ar-Ge çalışmalarına yatırım 
Kreis Kleve Bölgesi Valisi

Wolfang Spreen ise, 38 yıldır
varlığını lider olarak devam
ettiren bir firma diye tanımladığı
Tırsan’a başarılar dileyerek,
“Ülkemize yatırım yapan bir
firma olarak sizin başarınız bizim
de başarımız olacaktır. Ar-Ge
çalışmalarına ve yenilikçiliğe bu
denli yatırım yapan bir üretici
olarak Rhein Waal Üniversitesi ile
işbirliği yapmanızı özellikle
öneririm” dedi.

Yeni Goch Belediye Başkanı
Bay Ulrich Knickrehm ise, “Goch
Belediye Başkanı olarak, 20 yıldır
sizlerin şehrimize yapmış olduğu
yatırımların hepsini
memnuniyetle karşıladık. Yatırım
yaptığınız, istihdam ve staj imkânı
sağladığınız için ayrıca teşekkür
etmek isterim. Geçmiş yönetim
ekibi ile kurmuş olunan iki taraflı
sıcak ilişkinin kendi dönemimde
de devam etmesinden dolayı çok
memnuniyet duyacağım” dedi. ■

Tırsan Almanya yatırımını
yeni işbirlikleriyle güçlendiriyor

Türk Pirelli Ağır 
Vasıta Lastiklerine 
Yeni Ticaret Direktörü

Türkiye’de 55 yılı bulan üretim geçmişiyle
Türkiye ekonomisine önemli katkılarda
bulunan Pirelli’de Ticaret Direktörü

görevine Gökçe Şenocak atandı. Şenocak, Türk
Pirelli’deki görevine Ocak itibariyle başladı. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Gökçe
Şenocak, iş hayatına 2002 yılında Goodyear’da
başladı. Goodyear’da çeşitli görevlerde bulunan
Şenocak, 2008 yılında Tatko Otomotiv AŞ Genel
Müdürlüğü’ne getirildi. Şenocak, son olarak
Tatkap AŞ’de Genel Müdürlük görevini
yürütüyordu. 

Evli ve 2 çocuk babası olan Gökçe  Şenocak,
İngilizce biliyor. ■

Gökçe
Şenocak
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Brisa Genel Müdürü Yiğit Gürçay,

geleneksel Ticari Ürünler

Değerlendirme Toplantısı’nda,

Profleet ile filoların toplam

operasyon maliyetini düşürmeye

odaklandıklarını belirterek, “2015

yılında sistemimize kaydettiğimiz 1

milyondan fazla lastiğin düzenli

takibini yapıyor,  filo

müşterilerimizin verimliliğini

arttıran çözümler sunmaya devam

ediyoruz” dedi. 

Brisa, 2016 yılı Ticari Ürünler
Değerlendirme Toplantısını, Genel
Müdür Yiğit Gürçay ve Ticari

Ürünler Pazarlama ve Satıştan sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Egemen Atış’ın
ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Ticari
lastikler segmentini etkileyen global
trendlere, dünyada ve Türkiye’de
sektörün durumuna ilişkin bilgilerin
aktarıldığı toplantıda, Brisa’nın gelecek
vizyonu ve filoların operasyonel
maliyetlerini azaltmaya yönelik çözümleri
üzerinde duruldu.  

Filoların en büyük maliyet kalemi
olan yakıt tüketiminin önemine dikkat
çekilen toplantıda, Brisa’nın Profleet
kapsamında sunduğu ürün ve hizmetler
ile yakıt tasarrufu sağlarken, aynı
zamanda karbon salımını düşürerek,
çevre üzerindeki olumsuz etkileri
azaltmanın da mümkün olduğu anlatıldı. 

Düzenlemeler yolda

Karayolu ulaşımının, Avrupa
Birliği'nin toplam karbon salımının yüzde
20’sinin kaynağını oluşturduğunu
vurgulayan Gürçay, Avrupa
Komisyonu'nun 2050 yılında ulaşım ve
taşımadan kaynaklanan karbon salımını
yüzde 60 oranında azaltmayı
hedeflediğini hatırlattı. Bu doğrultuda
Avrupa’da binek ve hafif ticari araçların
karbon salımına aşamalı olarak ciddi
kısıtlamalar getirildiğini belirten Gürçay,
"Ticari araçlar için şu anda ticari araçların
sadece motordan kaynaklanan karbon
salımını kısıtlayan regülasyonlar olsa da
yakın gelecekte toplam karbon salımını
sınırlamaya yönelik regülasyon hazırlıkları
gündemde” dedi. 

Öte yandan, her sektörde etkisini
gösteren dijitalleşme akımının, otomotiv
sektörünü de birçok açıdan etkilediğini
belirten Gürçay, “Bugün önde gelen tüm
otomotiv firmalarının, dijitalleşmeye ve
sürdürülebilir teknolojilere yatırım
yaptığını biliyoruz. Bu doğrultuda biz
lastik üreticilerinden de beklentiler
değişiyor.  Brisa olarak, geleceği şimdiden
görüyor ve müşteri odaklı inovatif
çözümler geliştiriyoruz” dedi.

Lastik ömrü ve performansı arttı

Global trendleri yakından takip
ederek, sürekli değişen müşteri
ihtiyaçlarını müşterilerden önce farkedip,
yenilikçi çözümler geliştirmeyi
hedeflediklerini belirten Gürçay, “Profleet
kapsamında geliştirdiğimiz Aspects+ adlı
yazılımla filolarda yaptığımız tüm
ölçümleri kaydediyor, takip, raporlama ve
zamanında aksiyonlar ile lastiklerin
kullanım ömrünü ve performansını
arttırıyoruz. Sadece bu yıl 100 binden fazla
araçta inceleme yaparak, 1 milyonun
üzerinde lastiğe dokunduk. Bridgestone
tarafından geliştirilen B-Tag teknolojisi ile
de lastiklerin performansına etki eden
basınç, sıcaklık, yük gibi değerlerin
takibini sağlıyoruz. Türkiye’deki ilk
uygulamamızı da Tüprag Altın
Madeni’nde çalışan kaya kamyonlarının
57 inç çapındaki Bridgestone lastikleri için
yaptık. Ticari araç kullanıcıları için

geliştirdiğimiz TPMS ve yüke göre basınç
hesaplamaya yönelik mobil uygulamalar
da dijital çözümlerimize örnek
gösterilebilir” şeklinde konuştu.

Brisa’nın performansına da değinen
Gürçay, “2015 yılının ilk dokuz aylık
döneminde yurt içi satışlarımızı adet
bazında ve geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 11, net satışlarımızı ise tüm
kanallarda toplam yüzde 6 oranında
artırmayı başardık. Brisa’nın 2015 yılının
dokuz aylık döneminde net satış geliri
1.282 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015
yılında inovasyon, dijitalleşme, çevresel
sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk
başta olmak üzere çeşitli alanlarda 12
ödüle layık görüldük” dedi. 

‘Guayule’ sektörün geleceği

olabilir

Bridgestone’nun Amerika’da kurduğu
araştırma tesislerinde, çölde yetiştirilen
Guayule bitkisinden doğal kauçuk
üretmeye başladığına dikkat çeken
Gürçay, “Bu sayede lastik sektörü
Güneydoğu Asya’dan gelen kauçuk
hammaddesine bağımlı olmadan
sürdürülebilir bir hammadde kaynağı
bulabilecek” dedi. 

Brisa’nın sadece ekonomik değil,
çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğe de
büyük önem verdiğini belirten Gürçay,
2015 yılında Borsa İstanbul
Sürdürülebilirlik endeksinde yer almaya
hak kazanarak, CDP (Carbon Disclosure
Project / Karbon Saydamlık Projesi)
tarafından Türkiye’den yalnızca beş
şirketin sahip olduğu İklim Saydamlık 
Lideri ödülüne layık görüldüklerini de

sözlerine ekledi. 

Kauçuğu kullanımı

Kauçuğu yalnızca lastikte değil, yapı
sektöründe de kullandıklarını belirten
Gürçay, “Bir deprem bölgesi olan
Japonya’da Bridgestone tarafından
geliştirilen ve geçtiğimiz yıl Türkiye
pazarına sunduğumuz sismik izolatör
teknolojisi, yapılarda bir tampon altyapı
görevi görüyor. Esnek kauçuk maddesi,
depremin sarsıntılarını emerek, hasarı
önemli ölçüde azaltıyor. Japonya’da 700-
800 kadar yapıda kullanılan bu teknoloji,
özellikle hastane, fabrika ve yol
yapılarında (viyadükler, köprüler vb)
tercih ediliyor” dedi. 

Lastik yakıt tasarrufu demektir

Brisa Ticari Ürünler Pazarlama ve
Satış Genel Müdür Yardımcısı Egemen
Atış da, günümüzde filoların en büyük
maliyet unsurunun yakıt olduğunu
bildiklerini, bu sorunu çözmek için
çalışmalar yaptıklarını söyledi:
“Bridgestone teknolojisiyle geliştirilen,
yuvarlama direnci düşük ticari araç
lastikleri ile hem yakıt tasarrufu sağlamak,
hem de çevreye verilen zararı azaltmak
mümkün. Lastiklerin yuvarlanma
direncinin düşük olması sayesinde yakıt
tüketimi de azalıyor. Örneğin; 10 adet TIR
çekicisi olan bir filo sahibi doğru lastik
seçimi yaptığı takdirde yıllık 177 bin TL
tutarında yani yüzde 5,9'luk bir yakıt
tasarrufu sağlayabilir.” 

2015'te hayata geçirdikleri bir hizmet
inovasyonu olan Probox’a da değinen Atış,
“Mobil servis noktamız Probox ile filo

müşterilerimize yerinde lastik değişimi ve
servis hizmeti sunarak, operasyonel
verimliliklerini artırıyoruz. Bu kapsamda
Türkiye’nin en büyük şantiyelerinden biri
olan 3. Havaalanı şantiyesinde birçok
firmaya hizmet veriyoruz” dedi.

Filolara özel yol yardım hizmetlerine
de değinen Atış, “Filofix” ile yalnızca
Türkiye’de değil, Bridgestone Avrupa
işbirliğimizle Avrupa yollarında da filo
müşterilerimizin yanında olarak iş
sürekliliklerine katkıda bulunuyoruz. Batı
Avrupa’da hizmet süremizi 40 dakikaya
kadar düşürmeye başardık” diye konuştu. ■

Kaplama için yeni teknoloji

yatırımı

2015 yılında müşterilerin
hurdaya ayırdığı lastiklerin yüzde
20’sini kullanıma geri kazandıran
Brisa, Bandag ile bu yıl 120 binden
fazla ticari lastiği kaplayarak, 36
bin varil petrol  ve 2.400 ton çeliğe
eşdeğer maddenin doğaya
atılmasını önlemiş oldu.  Bugün
pazarda kaplanan her 3 lastikten
biri Brisa markalarının imzası
taşıyor. 

Bu yıl Bandag’ın 2 hizmet
noktasında uygulanmaya
başlanan “shearography”
teknolojisiyle, lastiklerin
kaplanmaya uygun olup
olmadıkları tıraşlamaya gerek
kalmadan saptanabiliyor; böylece
lastiklerin ömür planlaması en
doğru şekilde yapılabiliyor. Bu
teknolojinin, 2016’da
yaygınlaştırılması planlanıyor.

Brisa CEO’su Yiğit Gürçay: 

Müşterilerimizin Operasyonel Verimliliğini Arttırıyoruz

Yiğit

Gürçay

Egemen

Atış
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Taşıt Araçları Yan Sanayicileri

Derneği (TAYSAD) Başkanı

Dr. Mehmet Dudaroğlu, yeni

yılın ilk toplantısında basın

mensuplarıyla TAYSAD’ın

layık görüldüğü “Silver

Lable” sertifikasını paylaştı

ve tedarik sanayisinin 2015

yılını, 2016 yılı hedeflerini,

sektörel öngörülerini,

ambargonun ardından

hareketlenmeye başlayan

alternatif İran pazarını

değerlendirdi.

TAYSAD Başkanı Mehmet
Dudaroğlu, otomotiv
sanayinin 2015

performansını değerlendirirken
“2014 yılında yaklaşık 22,7 milyar
dolar olan ihracatımız,  2015
yılında yaklaşık 21,6 milyar dolara
gerileyerek, yüzde 5’lik düşüş
yaşadı. İhracat değerlerinde
geçtiğimiz yıla göre eksi yönde bir
hareket gözlense de, bunu kur farkı
ile açıklamak mümkün. Miktar
bazında artış görülürken; döviz
kuru kaynaklı bir gerileme söz
konusu. Üretim rakamlarımızda
yüzde 16’lık artış ile 1,3 milyon
adedi aşarken, pazarın da 1 milyon
sınırını aşması memnuniyet verici
bir gelişme oldu” dedi.

2016 yılı hareket planı hazır

TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet
Dudaroğlu, “2016’da toplam araç
üretiminin yaklaşık 1,4 milyon,
pazarın 900-950 bin adet
seviyesinde, ihracatın ise 23 milyar
Dolar düzeyinde gerçekleşmesi
tahmin ediliyor. Öte yandan IMF,
2016 ve 2017 yıllarına ilişkin
küresel büyüme beklentisini
sırasıyla yüzde 3,4 ve yüzde 3,6'ya
çekti. Türkiye için büyüme oranları
ise, son açıklanan 2016-2018
dönemi OVP’ye göre 2016 yılı için
yüzde 4,5 ve 2017 için yüzde 5
olarak öngörülüyor. Gerek ulusal
gerekse uluslararası arenada
yaşanacak gelişmelerin,
öngörülerimizi destekler nitelikte
olmasını ümit ediyoruz” diye
konuştu. 

Dudaroğlu ayrıca yeni yılda
rekabet gücünü arttırmanın

önemine dikkat çekerek, “TAYSAD
olarak Ar-Ge ve inovasyon,
yatırımlar, teşvikler, Girdi Tedarik
Stratejisi kapsamında ithal
hammadde, ithal ara malı ve
ürünlerin Türkiye’de üretimi,
yenilikçi teknolojilerin Türk
sermayesine kazandırılması,
çalışma barışı ve yetkin insan
kaynağı gibi daha birçok konuya
da eğileceğiz. Verimliliğimizi
arttırmak için gerekli tüm adımları
atıyoruz ve atmaya da devam
edeceğiz” diye belirtti. ■

Otomotiv Tedarik Sanayi 2016 hedeflerini belirledi:

Rekabet gücü ve verimlilik artacak

TAYSAD, Acem

rüzgârlarına

yön verecek
Uygulanan uluslararası

ambargonun kalkmasının
ardından, pek çok ülke için
cazip bir pazar olarak dikkat
çeken İran pazarına ilişkin
öngörülerde bulunan
Dudaroğlu, “Otomotiv
tedarik sanayi olarak,
mevcut yapımızı
güçlendirerek, böylesine
büyük bir potansiyel içeren
İran pazarındaki fırsatları
değerlendirebilecek
kapasiteye ulaşmamız
gerekiyor” dedi. Dudaroğlu,
yapılan toplantıda İran
otomotiv pazarının
büyüklüğünün ve hızlı
gelişme potansiyelinin Türk
Tedarik Sanayisi tarafından
çok dikkatli
değerlendirilmesi
gerektiğini, kısa vadede
birçok anlaşmanın

yapılabileceğini ve otomotiv
üretimindeki genişlemenin
fırsata çevrilmesi için
stratejilerin doğru
belirlenmesi gerektiğini
ifade etti. 

Mehmet Dudaroğlu,
Türkiye ile İran arasındaki
kültürel yakınlığın atılacak
işbirliği adımlarına olumlu
yansımasını beklediklerini,
Başkent Tahran nüfusunun
yarısından fazlasının Türkçe
konuşmasının ise ayrı bir
avantaj olduğunu belirtti.
Başkan Dudaroğlu, yıllık
satış potansiyelinin 2
milyonun üzerinde olduğu
İran otomotiv sektörünün
özellikle parça alanında
ciddi bir potansiyele sahip
olduğunu belirtti.  2014 yılı
rakamlarına bakıldığında
İran’ın 60 milyar dolarlık
ithalat gerçekleştirdiğini ve
dünya araç üretiminde 18.
sırada yer aldığını dolayısıyla
hızla gelişerek büyüyecek bu
pazarda diğer büyük
üreticiler gibi hızla yer

alınması gerektiğini
vurguladı.  

TAYSAD’ın bu amaçlar
doğrultusunda geçtiğimiz
günlerde İran’daki paydaş
kurum IAPMA (İran
Otomotiv Parça Üreticileri
Derneği)  temsilcileriyle bir
araya gelindiğini ve
gelecekteki olası
işbirliklerinin
değerlendirildiğini ileten
Dudaroğlu, “Ambargonun
kalkmasıyla birlikte, Şubat
ayında ilk kez uluslararası
katılım ile yapılacak olan
İran Uluslararası Otomotiv
Endüstrisi Konferansı’na
davet edildik; konuşmacı
olarak yer alacağız.
Üyelerimizin de katılımını
teşvik ettiğimiz bu
organizasyon, ikili
görüşmelerle destelenecek.
İran’lı paydaşlarımız,
otomotiv parça tedariki
konusunda en büyük
ortakları olarak yanlarında
yer almamızı bekliyorlar”
diye ekledi.

TAYSAD, Almanya ile Silver

Label gururunu paylaşıyor

Tedarik sanayisinin değerini arttırmaya
yönelik marka algısıyla hareket ederek
çalışmalarını sürdüren TAYSAD,
uluslararası bir kuruluş olan ESCA (The
European Secretariat for Cluster Analysis)
tarafından detaylı denetimlerden
geçirilerek, kalite mükemmelliği yolunda
önemli bir adım olan “Silver Label”
sertifikasını almaya layık görüldü.
Türkiye’den yalnızca TAYSAD’ın almaya
hak kazandığı Silver Label sertifikasını
Avrupa’da ise otomotiv ve lojistik alanında
yalnızca Almanya’daki bir eşdeğer kurum
alabildi. Dünya genelinde tüm sektörler
arasında 34 adet Silver Label sertifikası
alabilmiş kuruluş mevcutken; TAYSAD,
Türkiye’den bu dereceye ulaşmış ilk kurum
oldu. Bu önemli başarıyı gazetecilerle
paylaşan Mehmet Dudaroğlu, “Silver Label”
sertifikası gerek TAYSAD gerekse ülkemiz
için çok önemli bir başarı oldu. Uzun süren
çalışmaların sonucunda almaya hak
kazandığımız bu sertifika ile Türkiye’de için
de bir örnek teşkil etmiş olduk” dedi.

Mehmet Dudaroğlu

2014 2015 % Değişim
Üretim-Adet 1.170.445 1.358.796 16
Pazar-Adet 807.486 1.011.194 25
İhracat-Adet 885.180 992.335 12
Toplam İhracat-USD 22.763.513.769 21.618.884.498 -5
Tedarik Sanayi İhracat-USD 9.504.013.791 8.643.538.318 -9

Otomobil Sanayinde Güncel Veriler

(Soldan sağa): Brisa Satış Müdürü Gürsu Başaran, Pazarlama Uzmanı Kayra Ermutlu, Servis Projeleri Geliştirme

Müdürü Haşim Öner, Genel Müdür Yiğit Gürçay, Genel Müdür Yardımcısı Egemen Atış, Pazarlama Müdürü Berna

Akıncı, Filo İş Geliştirme Yöneticisi Gökhan Demirci, Profleet Pazarlama Müdürü Fuat Ahmet Atay
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Karsan, 2016 yılının ilk
teslimatını Karabük’e yaptı,
45 adet JEST minibüsü,

Karabük Şoförler ve Otomobilciler
Odası tarafından hizmete alındı.
Vali Orhan Alimoğlu, Karabük
Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve
Prof. Dr. Burhanettin Uysal,
Garnizon Komutanı Jandarma
Kıdemli Albay Cihan Ulukaya,
Karabük Belediye Başkanı Rafet
Vergili, Karabük Üniversitesi

Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İl
Emniyet Müdürü Dr. Serhat
Tezsever, Safranbolu Belediye
Başkanı Dr. Necdet Aksoy, Sivil
Toplum Kuruluşlarının başkan ve
üyeleri, Karabük Şoförler Odası
Başkanı Ahmet Karabacak ve Oda
üyeleriyle minibüsçü esnafının
katıldığı törende Karsan’ı Satış
Müdürü Kaan Erkırtay temsil
etti. 

Karabük Şoförler Odası

Başkanı Ahmet Karabacak, 45 adetlik
araç filosuna 24 adet araç daha
ekleyeceklerini söylerken Vali Orhan
Alimoğlu, insan ulaştırmada büyük
bir görev üstlenen şoför esnafının çok
önemli bir görevi ifa ettiğini
vurguladı. 

Karsan’ın 2013 yılında “Ulaşımda

Kentsel Dönüşüm” yaklaşımının bir
sonucu olarak pazara sunduğu, toplu
taşımacılık ailesinin en küçük üyesi
JEST, modern toplu ulaşım sağlarken;
engelli, hareket kısıtlı ve yaşlı
bireylerin de hayatın içinde diğer
tüm bireylerle eşit şartlarda yer
almasını amaçlıyor. ■

KARSAN’DAN YILIN İLK TESLİMATI

Karabük’e 45 Jest
Kaan

Erkırtay
Mehmet
Ali Şahin

İstanbul Taşımacılar Birliği
Derneği (İSTAB) Başkanı
Ahmet Karakış ve Yönetim

Kurulu üyeleri Naci Ateş, Turgay
Gül, Köksal Yüzbaşıoğulları,
Dursun Ali Camadan, Ahmet
Özenir, Yener Şen, Ahmet Ali
İbaç, 16 Ocak Cumartesi günü,
Beylikdüzü-Esenyurt Bölgesi
üyelerinin düzenlemiş olduğu,
kahvaltılı istişare toplantısında
yaklaşık 20 üye firma
temsilcisiyle bir araya geldi.  

Toplantının en önemli
gündem maddesini plaka tahdidi
oluşturdu. Geçen yıl Mayıs
ayında gerçekleştirilen esnaf
buluşmasında Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın plaka
tahdidi konusunda sektöre söz
verdiğinin altı çizildi, İstanbul

Büyükşehir Belediyesi’nden
(İBB)  bu işi en kısa zamanda
nihayete erdirmesinin beklendiği
belirtildi. Toplantıda zorunlu
sigorta ücretlerinde meydana
gelen artışlar da gündeme geldi,
yeni durumun önemli bir maliyet
artışı getirdiği ifade edildi.
İSTAB’ın, İstanbul’un trafik
sorununa çözüm olarak sunduğu
ve Avrupa’nın büyük kentlerinde
başarılı bir şekilde uygulanan
“kademeli saat” uygulaması da
toplantının ana gündem
maddeleri arasındaydı. Kademeli
saat uygulamasının kabul
görmesi halinde trafik ile ilgili
birçok sorunun çözüleceğine ve
verimliliğin artacağına dikkat
çekildi. ■

İSTAB yönetimi firmalarla buluşuyor 

Manisa’da ulaşımın daha rahat ve
toplu taşımanın daha verimli hale
gelmesi çalışmalarını sürdüren

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı
Cengiz Ergün, yeni nesil toplu taşıma
araçları üreten Bozankaya fabrikasında
incelemelerde bulundu. Bozankaya adına
Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay,
Trambüs Proje Müdürü Safi Alkaşı ve
Elektrikli Araçlar Proje Koordinatörü
Emrah Dal tarafından karşılanan Başkan
Ergün, yerli trambüsleri inceleyip bilgi aldı. 

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı
Ergün, “Yerli üretim varken ve aynı
çözümleri Avrupa standartlarındaki
kaliteyle sağlarken tercihimiz yerli

üretimden yana olacaktır” diye konuştu.
2015 yılında Türkiye’deki ilk yerli

Trambüs üretimleri ile Avrupa’da yılın
şirketi seçildiklerinin altını çizen
Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç
Günay ise “İlk yatırım maliyetleri daha
düşük olan trambüs sistemleri, enerji
tasarrufunda fark yaratıyor. Günümüzde
kullanılan diğer toplu taşıma araçları ile
karşılaştırıldığında; yolcu kapasitesi, enerji
tüketimi, çevreye duyarlılık ve modern
yüzü ile bir adım öne çıkıyor. Tüm bu
özellikleri ile trambüs sisteminin Manisa
için ulaşımda çözüm olacağına inanıyoruz”
dedi. ■

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 
yerli Trambüs üretimini yerinde inceledi 

Avrupa’nın önde gelen bilim
insanları ve Ar-Ge
uzmanlarının katılımı ve
Shell Türkiye’nin katkılarıyla,
18-19 Ocak 2016 tarihleri
arasında, İstanbul Teknik
Üniversitesi Gümüşsuyu
Kampüsü’nde düzenlenen
Yakıtlar ve Mühendislikte
Yanma Konferansı’nda
(Fuels, Fire and Combustion
in Engineering – FCE 2016)
geleceğin yakıt alternatifleri
ve teknolojileri tartışıldı. 

Ar-Ge çalışmaları için her yıl 1
milyar doların üzerinde
yatırım yaparak yakıt

alternatiflerinin ve teknolojisinin
gelişimine önemli katkı sağlayan
Shell, özel sektör ile
akademisyenler arasındaki

iletişimi artırmak ve yakıt
teknolojileri alanındaki deneyimini
Türkiye otomotiv sektörü ile
paylaşarak sektörün gelişimine
katkı sağlamak  amacıyla iki yılda
bir düzenlenen, FCE Konferansı’na
destek veriyor. 

Sakarya Üniversitesi, İstanbul
Teknik Üniversitesi ve Shell
Türkiye işbirliği ile düzenlenen
FCE 2016 Konferansı’na,
akademisyenler ve Ar-Ge uzmanı
mühendislerin yanı sıra otomotiv
üreticileri, mühendislik bölümü
öğrencileri ve yanmanın
kullanıldığı endüstrilerden
araştırmacılar katıldılar. 

Shell Global Solutions İngiltere,
Perakende Yakıtlar Ar-Ge Müdürü
Prof. Dr. Roger Cracknell ve
Otomotiv Sanayicileri Derneği
(OSD) Genel Sekreteri Osman
Sever’in açılış konuşmalarıyla
başlayan konferansta; geliştirilen

yeni yakıtlar, yakıtların oluşumu ve
üretimi, yüksek hızlı yanma
sorunları, taşımacılık ve sanayi
sektörlerine yönelik akıllı ve
sürdürülebilir yakıtlar gibi konular
ele alındı. 

Konferanstaki konuşmasında
Cracknell, “FCE 2016 Konferansı
dünyanın önde gelen yanma
teknolojisi uzmanlarını ve bu
alanda çalışmalar yürüten
akademisyenleri İstanbul’da bir
araya getiriyor. Ziyaret etmek için
harika bir yer olan İstanbul, tarihi
açıdan son derece zengin
olmasının yanı sıra modern bir
şehir. Ayrıca Türkiye’deki yerel
otomotiv sanayi her geçen gün
gelişiyor. Shell olarak, Türkiye’de
yanma teknolojisinin ve biliminin
geldiği noktayı tüm dünyaya
gösterecek olan FCE 2016
etkinliğini desteklemekten büyük
mutluluk duyuyoruz” dedi. ■

Geleceğin Yakıtları İstanbul’da tartışıldı
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