
geleceğimiz için
akıllı bir adım,
otobüsler
ve tur otobüsleri! 

Akıllı Adım kampanyası, otobüslerin ve tur 
otobüslerinin daha fazla kullanılmasını amaç-
layan ortak bir sektör girişimidir.
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Bu amaç dünya çapında otobüs ve tur otobüsleri-
yle toplu taşımacılığın daha fazla kullanılmasının 
aktif olarak desteklenmesiyle ve her düzeydeki ka-
rar alıcının, otobüslerin ve tur otobüslerinin ger-
çekten ne kadar emniyetli, çevre dostu, kullanıcı 
dostu oldukları konusunda bilinçlendirilmesiyle  
gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.
 
14 Ekim 2009 tarihinde Busworld Kortrijk’te 
resmen başlatılan Akıllı Adım, Avrupa’daki ve 
dünyanın dört bir yanındaki organize olmuş oto-
büs ve tur otobüsü sektörü mensubunun yanı sıra 
bu kampanyanın vizyonunu ve hedeflerini paylaşan 
üreticiler, tedarikçiler ve tüm profesyoneller ve bi-
reylerin mümkün olan en yoğun katılım,  kabul ve 
desteğini almayı amaçlamaktadır.

Aynı zamanda, otobüs ve tur otobüsü 
işleticileri ve sürücüleri gibi sektör paydaşları, 
başta eğitimlerin, kontrol listelerinin ve özel  
bilinçlendirme kampanyalarının arttırılması  
aracılığıyla olmak üzere otobüs ve tur otobüsü 
taşımacılığının kalitesinin, emniyetinin, çevre  
dostu özelliğinin, etkinliğinin ve kullanım kolaylığının 
daha da geliştirilmesi için sektörün kendi girişimleri 
ve örnek uygulamaların yaygın olarak uygulanması 
yoluyla büyük ölçüde katılım sağlamaktadır. 

Otobüs ve tur otobüsü hizmetlerinin 
kullanımının iki katına çıkarılması gerçekçi 
bir hedeftir. Bu ayrıca kamu yararı yönünden de 
uygulanabilir bir yaklaşımdır. Otobüsler ve tur oto-
büsleri, taksilerle birlikte, bir yandan sürdürülebilir bir 
alternatif sunarken, aynı zamanda da yüksek düzeyde 
bir esneklik sağlayarak otomobillerle başarıyla reka-

bet edebilen tek taşıma türüdür. Siyaset dünyasının 
dikkatinin çekilmesi ve otobüs ve tur otobüsleri-
nin kullanımını arttıracak doğru teşviklerin önünün 
açılması, bu nedenle, herkes için sürdürülebilir 
dolaşımın sağlanmasının en akıllıca yoludur. 

// otobüsler ve tur otobüsleri, geleceğimiz için akıllı birer adımdır

Akıllı Adım, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 
Birliği (IRU) ve Busworld öncülüğünde başlatılan,  
otobüslerin ve tur otobüslerinin ve bunların sundukları 
uygun çözümlerin, herkes için sürdürülebilir dolaşımın 
sağlanması ve çevre ve emniyetle ilgili iddialı  
hedeflerin gerçekleştirilmesi için ulaştırma politikaları 
ile ilgili tartışmaların merkezine oturtulmalarını  
amaçlayan uzun soluklu bir bilinçlendirme ve 
destekleme kampanyasıdır.  

Akıllı Adım kampanyası politika ve görüş belir-
leyicilere, doğru bilgilere dayalı mevzuatın temini ve 
otobüslerin ve tur otobüslerinin kullanımının iki katına 
çıkarılmasına olanak sağlayacak politikalara önayak 
olunması için doğru ve güvenilir veri ve rakamların 
yanı sıra vatandaşları mümkün olduğunca, otomo- 
bil kullanımından otobüs ve tur otobüslerine 
geçmeye özendiren güçlü argümanların temin  
edilmesini amaçlamaktadır.
 
Otobüs ve tur otobüsü taşımacılığının yerel, ulusal, 
bölgesel ve küresel düzeyde daha fazla kullanılmasını 
destekleyen, savunan ve teşvik eden politikaların 
uygulanmasının belgelere dayandırılması ve 
savunulması suretiyle, milyonlarca otomobi-
lin karayolundan çekilebileceği, böylelikle dünya 
çapındaki hükümetlerin karbon salınımı azaltma 
hedeflerine ciddi oranda katkı sağlanabilecektir.

Sadece Avrupa’da, Akıllı Adım’ın hedefi-
nin gerçekleştirilmesi ve otobüs ve tur otobüsü 
taşımacılığının kullanımının iki katına çıkarılması so-
nucunda:

l	 CO
2
 salınımlarında yılda en az 50 milyon ton  

 azalma;

l	 ölümlü karayolu kazalarında yılda 3000’in üzerinde  
 azalma;

l	 otomobil trafiğinde % 10-15 azalma sonucunda  
 vergi mükelleflerine maliyeti 0 olacak şekilde,  
 kentlerdeki trafik tıkanıklığının gözle görülür ölçüde  
 azalması;

l	 4 milyon kişiye yeni iş yaratılması.


