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Motorin Fiyatlar›
‹stanbul :   2.30
Ankara :   2.33
‹zmir :   2.29

Adana :   2.31
D.Bak›r :   2.36
Kayseri :   2.33

2
001 y›l›nda elektronik ortamda yay›n
hayat›m›za bafllayarak bir ilke imza
atm›flt›k. Sektörde o zaman internet

gazetecili¤i yoktu. Aradan tam alt› y›l geç-
mifl...  Objektif, kendimizden ve yay›n poli-
tikam›zdan ödün vermeden geçen koskoca
bir 6 y›l...

Bu süre zarf›nda lojistik ve tafl›mac›l›k
sektörüne sesimizi duyurarak, zaman zaman
gündemi oluflturduk. Güçlü bir yay›nc›l›k
örne¤i sergiledik ve www.tasimacilar.com
sitesinde tarafs›z ve h›zl› habercili¤imizi ha-
la sürdürüyoruz. Sitemizi ziyaret edenlerin
say›s› 600 binleri aflarak her geçen gün art›-
yor. Her ne kadar internette tarafs›z yay›n
politikam›z devam ediyor olsa da, sesimizi
Türkiye’nin en ücra köflesindeki sektör
mensuplar›m›za da duyurmak ad›na 10 gün-
de bir ç›kard›¤›m›z “TAfiIMACILAR Gaze-
tesi”, lojistik ve yük tafl›mac›l›¤› sektörünün

gündemini takip etmek üzere yay›n hayat›na
devam ediyor. Ama biz biliyoruz ki ulaflt›r-

ma sektörünün en büyük unsuru tafl›mac›l›k
ve tafl›mac›l›¤›n en büyük unsuru ise insan

tafl›mac›l›¤›... Sektör temsilcilerinin talebi
do¤rultusunda tarafs›z bir yay›nc›l›k anlay›-
fl›yla ‹nsan TAfiIMACILAR Gazetesi’ni de
sunman›n hakl› gururunu yafl›yoruz. Mutlu-
yuz ve gururluyuz...

Bu gazetemizde de 2001 y›l›ndan beri iz-
ledi¤imiz “yanl›fl› saklamama” yay›n politi-
kam›za devam edece¤iz. Nitelikli yay›n an-
lay›fl›m›zla yanl›fl yap›lana yanl›fl diyece¤iz,
do¤ru yap›lan› da alk›fllayaca¤›z. Yap›c›
elefltirilerimizle sektörü yönlendirerek, bi-
rimler yanl›fl yap›yor bile olsalar do¤ru yolu
bulmalar›n› sa¤layaca¤›z.

Bu güne kadar yapt›klar› yay›nlar› övgüy-
le takip etti¤imiz Ulaflt›rma Dünyas›,  Güle-
güle ve Halk Ulafl›m Gazeteleri’nin yan›nda
biz de var›z demeye geldik. Sektöre hay›rl›
ve u¤urlu olsun diyoruz. Art›k sektörün gün-
demini TAfiIMACILAR tayin edecek. Bun-
dan kimsenin endiflesi olmas›n.

‹ stanbul Büyükflehir Belediye-
si(‹BB) toplu tafl›malarda yeni fi-
yat düzenlemesine gitti. 23 Ekim

tarihinden itibaren uygulanan yeni fi-
yat düzenlemesiyle flimdiye kadar,
aktarma yapmadan tek binifl-
le seyahat eden yolcu-
lar yine eskisi gibi
1,25 YTL ödeye-
cek.‹kisi aktarma biri
ilk binifl olmak üzere
toplam 3 yolculuk 2,5
YTL’ye yap›l›rken, yeni dü-
zenleme ile ayn› yolculuk 2,49YTL’ye
yap›lacak. Yap›lan düzenlemeyle ak-
tarma süresi 120 dakikaya ç›kart›l›r-

ken, toplam 5 aktarma ve biri de ilk bi-
nifl olmak üzere 6 yolculuk yapanlar
her aktarma için 62 kurufl ödeyecek.

Yeni düzenlemeyle
enflasyon oranlar›nda
otomotik fiyatland›rma
uygulamas›na geçilmifl

oldu¤unu aç›klayan ‹BB,
Topkap› –Avc›lar Metrobus ve

Edirnekap›-Sultançiftli¤i Hafif Met-
ro Hatt›nda indirimin sürece¤ini du-
yurdu. Öte taraftan Tüketiciler Birli¤i,
yeni düzenlemenin gizli zam uygula-
mas› oldu¤unu öne sürerek, ‹BB tara-
f›ndan hayata geçirilmeye çal›fl›lan ye-
ni düzenlemeye tepki gösterdi.

Servisçiler de teröre
tepki gösterdi
Y urdun dört bir yan›nda yaflanan terör

sald›r›lar›na yönelik verilen tepkiler
artarak sürüyor. Servisçiler de terör

sald›r›lar›n› protesto etmek için yollardayd›.
Personel ve ö¤renci tafl›mac›l›¤› yapan ser-

visçiler de sabah saatlerinden itibaren araçla-
r›na Türk Bayra¤› asarak, yaflanan son olay-
lara tepkilerini dile getirdi. 

Sabah saatlerinde Befliktafl Barbaros Bul-
var›’nda korna çalarak tepkilerini dile getir-
meye bafllayan servisçiler, Taksim’e kadar
konvoy halinde ilerleyerek, eylemlerini bu-
rada noktalad›lar.

TTAfiIMACILARAfiIMACILAR
www.tasimacilar.com
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stanbul trafi¤i-
ne çözüm için
kademeli me-

sai uygulamas›n›n
önerildi¤i projeye
göre, ‹stanbul'da
ifle bafllama saat-
lerinin 06.00-
10.30, ifl b›rakma
saatlerinin ise
15.00-19.00 aras›na yay›lmas› ön-
görülüyor. Bu kapsamda her gün

trafi¤e ç›kanlar,
“iflçi, memur,
özel sektör çal›-
flanlar› ve ö¤ren-
ciler” olarak 4
grupta toplan›yor.
Bu gruplar›n bir
saat arayla trafi¤e
ç›kmalar› halinde
08.00-09.00 ile

akflam ifl ç›k›fl saatlerinde trafi¤in ra-
hatlamas›  bekleniyor.                 6’da

Tek çözüm toplu tafl›ma

Sektörün nabz›n› tutaca¤›z

Turizimcilere bir
belge de ‹BB’den
4925 say›l› Kara-

yolu Tafl›ma Ka-
nunu’nda tan›mla-

narak, D2 iflletme bel-
gesi alt›nda çal›flt›r›lan
turizm tafl›ma firmala-
r›, ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi Ulafl›m Da-
ire Baflkanl›¤› taraf›n-
dan verilmeye baflla-
nan “fiehir içi Turizm
Tafl›ma ‹zin Belgesi”ndeki bürokratik engel-
lere isyan ediyor. Tafl›mac›lar›n, turizmin bir
parças› oldu¤unu dile getiren Tüm Otobüs-

çüler Federasyonu
(TOF) Baflkan› Sü-
mer Y›¤c›, ‹stanbul’a
has bu yanl›fl uygula-
man›n kald›r›lmas›n›
istedi.

Y›¤c›, “‹l Trafik
K o m i s y o n u ’ n u n
15.11.1990 tarih ve 45
nolu karar› ile ‹stan-
bul’da turizm tafl›ma-

c›l›¤› faaliyetlerinde bulunan firmalara ‘fie-
hir içi Turizm Tafl›ma ‹zin Belgesi’ ad› alt›n-
da bir belge verilmeye baflland›.          8’de

SSüümmeerr  YYII⁄⁄CCII

Okullar›n aç›lmas›yla birlikte
ö¤renci servis tafl›mac›l›¤›

yapanlara yönelik denetimler de
artmaya bafllad›.  Çocuklar›n sa¤-
l›kl› bir flekilde okullar›na gidip
gelebilmesi için hiçbir olumsuz-
lu¤a göz yummayan trafik polis-
leri, denetlenen 170 servis flofö-
rüne ceza yazd›. 7’de

Ö¤renci servisine 
18 bin YTL ceza

‹BB’den toplu tafl›maya gizli zam

fiEH‹RLERARASI YOLCU, TUR‹ZM VE KENT ‹Ç‹ TAfiIMACILI⁄INDA YEN‹ B‹R ÇI⁄IR AÇILACAK

Gazetemize 
Ücretsiz Abone

olmak için

Adresinden 
Kay›t 

Yapman›z 
Yeterli

www.tasimacilar.com
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A
k›ll› kumafl-
lar olarak da
an›lan Tre-

vira marka kumafl-
lar, yang›n an›nda
ç›kan gazlar nede-
niyle araç içi geçici
so¤utmaya neden
oldu¤undan yang›-
n›n etkisini de ge-
ciktiriyor. Smarto
Türkiye’de, Trevira
koltuk kumafl›n›
yanmaz, yüksek

danste süngerle birlikte kullanmakta ve bu sünge-
rin üretimini de gerçeklefltirmekte.           8’de

Y
olcu gü-
venli¤i ve
memnuni-

yetinin öne ç›ka-
r›ld›¤› düzenleme-
lere uyma zorun-
lulu¤unda olduk-
lar›n› kaydeden
Artvin Otobüsçü-
ler Dernek Baflka-
n› ‹rfan Topalo¤lu,
yolcu tafl›mac›l›¤›
yap›lan Otobüs-
lerde art›k yolcu güvenli¤ini ve yolcu rahatl›¤›n›
öne ç›kartan tedbirlerin al›nd›¤›n› ifade etti.    4’te

Koluman Gölbafl›’nda

K
oluman Motorlu Araçlar Ankara fiubesi
Gölbafl› tesisleri, geçti¤imiz günlerde
görkemli bir aç›l›fla sahne oldu. Her y›l

en az 5 milyon Avro’luk yat›r›m gerçeklefltiren
Koluman, 2006’da
Gaziantep’te 7.5
milyon Avro’luk ya-
t›r›m, bu y›l da Göl-
bafl›’nda 9 milyon
Avro’luk yat›r›ma
imza att›.       5’te

Trevira
kumafllar›
Türkiye’de 

Tafl›mac›l›kta
yeni dönem

Sektörümüze
hay›rl› olsun!
Tafl›mac›lar ailesi olarak

bugün yolcu (insan) tafl›-
mac›l›¤›na yönelik bir yay›-

n›n ilk say›s›n› ç›kartman›n mutlu gururunu
yafl›yoruz. Yeni yay›m›z; sektöre, sektörü-
müze hay›rl› u¤urlu olsun!..                     2’de

Sektörün 
objektif sesi

Tafl›mac›lar gazete olarak
yeni ama tasimacilar.com

olarak senelerdir yay›nda.
Ak›ll› bir gazetecilik örne¤i sergiledi. ‹nternet
habercili¤i konusunda sektörde ilk ad›m› at-
t›. Arkas›ndan da gazete olarak ç›kmaya
bafllad›. Hay›rl› olsun. 5’te

Ö
dülü, Sabanc› Holding Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Güler Sabanc›, Temsa Otomotiv A.fi
Genel Müdürü Mehmet Buldurgan, ald›. Bin

560 metrekarelik stand› ile Avrupa pazar›na yönelik
gelifltirdi¤i flehir içi ve flehirler aras› tafl›mac›l›¤a yö-
nelik otobüslerini sergileyen Temsa, Diamond, Opa-
lin, Tourmalin Intercity, Tourmalin, Safari RD, Safari
HD ve Metropol Intercity olmak üzere 7 arac›n› ziya-
retçi ve sektör temsilcilerine sundu. 6’da

Temsa ödüllendirildi

MAN’da görev de¤iflikli¤i

Man ve Neoplan otobüsleri-
nin sat›fl› art›k Alim Önsel
Demircio¤lu’ndan sorula-

cak. Kemal Erdo¤an’dan boflalan
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret

A.fi. Pazarlama ve Sat›fl Grup Mü-
dürlü¤ü görevine, 2002 y›l›ndan beri
Man Kamyon ve Otobüs A.fi’de gö-
rev yapan Önsel Demircio¤lu’nun
atand›¤› bildirildi. 2’deYYaaflflaannaann  ssoonn  tteerröörr  ssaalldd››rr››llaarr››nnaa,,  ppeerrssoonneell  vvee  öö¤¤rreennccii  sseerrvviiss  ttaaflfl››mmaacc››llaarr››  ddaa  tteerröörree  tteeppkkii  ggöösstteerrddii..
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Sektöre, sektörümüze
hay›rl› olsun!

Tafl›mac›lar ailesi olarak bugün
yolcu (insan) tafl›mac›l›¤›na

yönelik bir yay›n›n ilk say›s›n› ç›-
kartman›n mutlu gururunu yafl›-
yoruz. Yeni yay›n›m›z; sektöre,
sektörümüze hay›rl› u¤urlu ol-
sun!..

2000 y›l›nda yay›n hayat›na
bafllayan ve bugün sektörün en
çok takip edilen internet sitesi
www.tasimacilar.com’un ard›n-
dan Ocak 2007 tarihi itibariyle
nakliye sektöründe nitelikli ve et-
kin yay›nc›l›k anlay›fl›yla tüm sek-
törün be¤enisini kazanan Lojis-
tik-Yük Tafl›mac›lar Gazetesi, her
geçen gün artan ilgi sonucunda
haftal›k 16 bin bask› adedine
ulaflt›.

Ocak 2007 tarihinde Lojistik-
Yük Tafl›mac›lar Gazetesi’ni ilk
ç›kartt›¤›m›zda; yolcu tafl›mac›l›k
sektörüne yönelikte ayr› bir yay›n
haz›rl›¤› içerisinde olaca¤›m›z›
duyurmufltuk. Ve bugün Yolcu
(insan) Tafl›mac›lar Gazetesi’nin
ilk say›s›n› sizlerle buluflturduk.

Yolcu (insan) Tafl›mac›lar Gaze-
tesi; bölge muhabirlerimizin ak-
tard›¤› s›cak haberler, dernekle-
rin faaliyetleri, üretici firmalar›n
tan›t›mlar› ve özel haberleriyle;
flehirleraras› yolcu tafl›mac›l›k
sektörü, turizm tafl›mac›l›¤›, per-
sonel ve ö¤renci tafl›mac›l›¤›,
‹ETT, özel halk otobüs, dolmufl
ve taksi tafl›mac›l›¤›n›n gündemi-
ni tutacak.

Esnaf›n sorunlar›n› dile getir-
meyi kendine görev edinen gaze-
temiz, yolcu tafl›mac›l›¤›na hiz-
met eden, baflta insan olmak
üzere, dernekler, üretici firmalar
ve sektöre katk› sa¤layan herke-
se sayfalar›nda yer verecektir.
Bundan hiç kimsenin flüphesi ol-
mas›n!..

Yolcu (insan) Tafl›mac›lar Gaze-
tesi’nde; www.tasimacilar.com
ve Lojistik-Yük Tafl›mac›lar Ga-
zetesi’nde oldu¤u gibi do¤ru bil-
diklerimizi hayk›rmaya devam
edece¤iz. Sektör temsilcilerinin
yapt›klar› yanl›fl ve hatalar›, kendi
üslubumuzca elefltirece¤iz ve
onlar›n sektör ad›na olumlu ka-
rarlar almalar›n› sa¤layaca¤›z.
Sektör ad›na e¤er bir muhalefet
yap›lacaksa, bu muhalefeti Yolcu
(insan) Tafl›mac›lar Gazetesi ya-
pacak. E¤er sektör ad›na biri gü-
zel ifllerin alt›na imzas›n› atm›flsa,
Yolcu (insan) Tafl›mac›lar Gaze-
tesi ona da alk›fl tutacak.

Bizler; sektöre y›k›c› de¤il, yap›-
c› bir yay›n sunman›n mutlu guru-
runu yafl›yoruz. Sektörümüze ha-
y›rl›¤› u¤urlu olsun!..

Hofl geldin Yolcu (insan) Tafl›-
mac›lar Gazetesi…

M. Naci
KALENDER

M. Naci KALENDER

B
ursa’da birçok otomotiv üreticilerine yan sanayi
deste¤i sa¤layan Ar-Bus Otomotiv, kendi markas›yla
özel halk otobüsü üretimi gerçeklefltirdi. Gerekli

testlerden geçen Ar-Bus Perfect’ler ilk olarak ‹stanbul’da
kullan›lmaya bafllad›. 

Ar-Bus Perfect hakk›nda bilgi veren Sat›fl
Müdürü ‹lyas Yaz›c›, “Gövde örme flase
üzerine kaynakl› 4 köfle ST 42 çelik
profillerden oluflmakta. Karoseri
her türlü burulma ve
zorlamaya dayan›kl›,
bütünleflmifl flase
sistemine esas al›narak
imal edilmifl olup,
monoblok yap›dad›r.
Galvanizli saç
kullanmak suretiyle
korozyona karfl›
yüksek koruma sa¤land›.
Bu flekilde de
araçlar›m›za 10 y›l paslanmazl›k
garantisi veriyoruz. Arac›m›z da çift
devreli, kuru hava bas›nçl› otomatik balata
ayarlay›c›l› fren komponentleri, park: bas›nçl› hava ile
kumanda edilen yay kurmal›, arka aksa tesirli otomatik
emniyet tertibatl›, hava boflaltmal› el freni, elektromanyetik
retarder bulunmaktad›r” dedi. Ar-Bus Perfect’un yak›tta cimri
oldu¤unu vurgulayan Yaz›c›, “Arac›m›zda; Euro 3

normlar›nda MAN 280 Hp motor ve ZF 6S 1000 BO
flanz›man kullan›lmaktad›r. Motor ile flanz›man birbiriyle
uyum içinde çal›flt›¤› için di¤er marka araçlara göre daha az
yak›t tüketiyor. Türkiye’de bir Türk mühendisi, bir Türk iflçisi

bu arac› yap›yorsa, bundan Türk milletinin gurur
duymas› laz›md›r. Biz Türk olarak

ürettik ve halk›m›z›n be¤enisine
sunduk” diye konufltu.

‹lk olarak ‹stanbul’da
pazara sunulan Ar-Bus
Perfect’lerdan 6
tanesinin toplu tafl›ma

hatlar›nda çal›flmaya
bafllad›¤›n› aç›klayan Sat›fl
Müdürü Yaz›c›, y›l içerisinde
yüzde 10 pazar pay›
hedeflediklerini söyledi. K›sa

sürede Ar-Bus Perfect’lerin
Türkiye genelinde tüm
tafl›mac›lar›n en çok tercih
edece¤i araç olaca¤›n› dile
getiren Yaz›c›, “Ar-Bus Perfect,

hem estetik, hem de konfor
aç›s›ndan rakiplerimizin ürününden bir ad›m

önde. Çünkü rakiplerimizin müflteriye ful olarak sundu¤u
arac›, biz standart olarak sunuyoruz. Kullan›c›lardan tam not
alan arac›m›z, yak›n zamanda büyük bir pazar kitlesine
ulaflacakt›r” fleklinde konufltu.

‹
üzenlenen imza töreninde konuflan Merce-
des-Benz Türk Direktörler Kurulu Baflkan›
Jürgen Ziegler, Mercedes-Benz'in Türk

otomotiv sektörünün en önemli oyuncular›ndan
biri oldu¤unu ifade ederek, Türk sosyal ve eko-
nomik hayat›na önemli katk›lar sa¤lad›¤›n› ve
bunun sadece ihracatla de¤il, ürün ve servisle-
riyle, iç pazardaki lider konumuyla yapt›klar›n›
kaydetti.

Ziegler, perakende kalitesinin kendilerinin

yol haritas›nda yüksek öneme sahip oldu¤unu
belirterek, bu yaklafl›mla Mercedes-Benz'in ser-
tifikasyon disiplinine bafllad›¤›n› aktard›.

Bu yaklafl›mla, ''Mercedes-Benz araçlar›m›z-
dan bekledi¤iniz kaliteyi, çal›flanlar›m›zdan da
bekleyebilirsiniz'' slogan›yla hareket ettiklerini
dile getiren Ziegler, böylece servis kalitesini

yükseltmeyi hedeflediklerini bildirdi.
KAL‹TEM‹Z SEKTÖRE ÖRNEK

MBT Pazarlama ve Sat›fl Direktörü Süer
Sülün, C-Manager program›n› bafllatmalar›-
n›n nedenini aç›klad›. 

MBT’nin, otomobil, hafif ticari araçlar,
kamyon ve otobüsü bayi kanallar›yla müfl-
terilerine sunulan en genifl ürün portfoyüne
sahip marka olduklar›n› belirten Sülün “Bu
çok boyutlu operasyon içinde en önemli
düsturumuz müflteri odakl› çal›flmad›r.
2000 y›l›ndan bu yana yetkili sat›c› ve ser-
vislerimizde müflteri temas› olan çal›flanla-
r›n ifle al›m›, Mercedes-Benz standartlar›n-
da e¤itimi ve e¤itim sonunda sertifkaland›-
r›lmalar› için çal›fl›yoruz. C-Sales, C-Servi-

ce programlar› kapsam›nda Mercedes-Benz
müflterisine hizmet verecek kiflilerin öngörülen
standartlar› ve donan›m› sa¤l›yor olmalar›n› gü-
vence alt›na al›yoruz. Tüm bu programlardaki
kalite standartlar›m›z sektöre örnek olacak sevi-
yede” dedi. Verilen sertifikalar›n, çal›flanlar›n
Mercedes-Benz markas›n›n küresel olarak ön-

gördü¤ü akreditasyona ulaflt›¤›n› aktaran Sülün,
“Amac›m›z, Mercedes’in gelecek  hedeflerine
tak›m›n› tafl›yabilecek, yönetsel yetkinliklerini
sektörün ilerisine tafl›yabilecek yöneticiler yetifl-
tirmektir. ‹flte bu nedenle C-Manager Program›-
n› Bo¤aziçi Üniversitesi’nin yetkin kadrolar›yla
yapma yolunu seçtik” diye konufltu.

E⁄‹T‹MLER ‹NTERAKT‹F OLACAK

Bo¤aziçi Üniversitesi Yaflam Boyu E¤itim
Merkezi Müdürü Dr. Tamer Atabarut, bayilere
bu program ile ilgili baz› bilgiler verdi. Ataba-
rut, “Bu program sadece Türkiye’de de¤il,
Mercedes-Benz’in faaliyette bulundu¤u di¤er
ülkelerde de ayn› flekilde uygulan›yor. Fakat
buradaki farkl›l›k flu, bu e¤itim sistemi içinde
uygulanacak olan insan kaynaklar› pazarlama
veya sat›fl gibi e¤itimleri içeren bu programda
baz› revüzyonlara gidiyoruz. Bunlar› genelleflti-
rece¤iz ve kat›l›mc›lara kendi sektörlerinde
Türkiye’deki flartlar› da içeren e¤itimi ve-
rece¤iz.  Bu e¤itimler, daha önce de kat›ld›¤›-
n›z programlar gibi interaktif bir flekilde verile-
cek” fleklinde konfltu.

M
ercedes Ana
Bayii  Ankara
Mengerler'e ta-

ze kan geldi. Adana Men-
gerler' de Otobüs Sat›fl Da-
n›flman› olarak görev ya-
pan ‹lker Canbolat, yöneti-
min karar› ile Ankara
Mengerler'e tayin edildi. ‹lker Canbolat, Levent Topçu-
o¤lu'nun yerine otobüs sat›fl müdürü  olarak göreve
bafllad›. Yafl›n›n genç olmas›na ra¤men tecrübesini ko-
nuflturan Canbolat, s›ra d›fl› yarat›c› teknikleri, aç›s›n-
dan da kendini kan›tlayarak  Mengerler'in yan› s›ra,
Mercedes -Benz camias›nda da say›lan ve sevilen bir
kiflili¤e sahip oldu.  Bir anda sektörde de  kendini sev-
diren Canbolat'›n uzun y›llar bu camiada görev yapaca-
¤› belirtiliyor. 27 yafl›nda, evli ve bir çocuk babas› olan
‹lker Canbolat, 2000 y›l›n›n 8. ay›ndan itibaren Ada-
na'daki Mengerler firmas›nda görevini sürdürüyordu.

Ar-Bus Perfect, 
toplu tafl›mada
Ar-Bus Otomotiv, toplu tafl›ma segmentinde Ar-Bus Perfect markas›yla üretimini gerçeklefltirdi¤i arac›n›, halk otobüs
sahiplerinin be¤enisine sundu. Sat›fl Müdürü Yaz›c›, “Ar-Bus yak›n zamanda en çok tercih edilen bir marka olacak” dedi.

Yaz›c›: Ar-Bus, tafl›mac›l›k sektörünün k›sa sürede göz bebe¤i olacak

MBT Bayilerine BOUN E¤itimi
MBT, düzenlenen bas›n toplant›s›nda
Bo¤aziçi Üniversitesi ile iflbirli¤i
anlaflmas› imzalayarak, sat›fl ve sat›fl
sonras› hizmetlerini gelifltirebilmek
için tüm bayi çal›flanlar›n›
sertifikaland›rma karar› ald›.

A
nadolu Isuzu, tamam›yla yenilenen Turkuaz
modelini ve pick-up segmentindeki 4x2 D-
Max arac›n› Antalya Auto Show’da sergiledi.

‹zmir fuar›ndan sonra Akdeniz Bölgesi’nin en önemli
otomotiv fuarlar›ndan Antalya Auto Show Fuar›’na
kat›lan Anadolu Isuzu; kamyon, kamyonet, otobüs ve
pick-up segmentlerindeki  modellerini vitrine ç›kard›.
Fuar’da Anadolu Isuzu Sat›fl ve Pazarlama Direktörü
Fatih Tamay da haz›r bulundu. 

Otomotiv sektörünün bir araya geldi¤i Antalya Au-
to Show’da Anadolu Isuzu pazar liderli¤ini hedefledi-
¤i pick-up segmentinde, özel müflterilere hitap edebil-
mek amac›yla A¤ustos ay›nda pazara sundu¤u ve ‹z-
mir Fuar›’nda ilk kez tan›tt›¤› D-Max 4x2 Limited
Edition modelini de ziyaretçilerin be¤enisine sundu. 

Anadolu Isuzu,
Antalya’da vitrine ç›kt› 

Mengerler’e taze kan

Man ve Neoplan otobüsleri-
nin sat›fl› art›k Alim Önsel
Demircio¤lu’ndan sorula-

cak.
Kemal Erdo¤an’dan boflalan

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret
A.fi. Pazarlama ve Sat›fl Grup Mü-

dürlü¤ü görevine, 2002 y›l›ndan be-
ri Man Kamyon ve Otobüs A.fi’de
görev yapan Önsel Demircio¤-
lu’nun atand›¤› bildirildi.

A. Önsel Demircio¤lu kimdir?

1971 y›l›nda Adana’da do¤du.
Üniversite e¤itimini Ankara’da Ha-
cettepe Üniversitesi’nde tamamla-
yan Demircio¤lu, 1994 y›l›ndan bu
yana otomotiv sektörüne hizmet ve-
riyor. 2002 y›l›nda MAN Kamyon
ve Otobüs Ticaret A.fi.’de Otobüs
Sat›fl Müdür Yard›mc›s› olarak göre-
ve bafllayan Demircio¤lu, bundan
böyle Türkiye’deki MAN ve NEOP-
LAN otobüslerinin sat›fl›ndan so-
rumlu olacak.

ÖÖ
dülü, Sabanc› Holding Yö-
netim Kurulu Baflkan› Gü-
ler Sabanc›, Temsa Otomo-

tiv A.fi Genel Müdürü Mehmet Bul-
durgan, ald›. Bin 560 metrekarelik
stand› ile Avrupa pazar›na yönelik
gelifltirdi¤i flehir içi ve flehirler aras›
tafl›mac›l›¤a yönelik otobüslerini
sergileyen Temsa, Diamond, Opalin,
Tourmalin Intercity, Tourmalin, Sa-
fari RD, Safari HD ve Metropol In-
tercity olmak üzere 7 arac›n› ziya-
retçi ve sektör temsilcilerine sundu.

Ödül töreni sonras› aç›klamalarda
bulunan Sabanc› Holding Yönetim
Kurulu Baflkan› Güler Sabanc›,
Temsa'n›n ürettikleriyle ve 6 y›lda
Avrupa'da geldi¤i yer aç›s›ndan,
markan›n konumunun memnuniyet
verici oldu¤unu aktard›.

Temsa’n›n Sabanc› Grubu’nun
amiral gemisi oldu¤una iflaret eden

Güler Sabanc›, “Biliyorsunuz, Toyo-
ta ortakl›¤›m›z var. Ancak distribü-
törüz orada. Önemli bir marka,
önemli bir ortakl›k... Temsa'da ise
gördü¤ünüz gibi kal›c› ve sürdürüle-
bilir karl›l›k aç›s›ndan kendi tasa-
r›mlar›m›z› yapt›k. Birikimimizi
oluflturduk. 100 tane genç mühen-
dis, kendi markam›z, kendi tasar›m›-
m›z ile flu anda bölgesel bir oyuncu-
yuz. Hedefimiz, global bir oyuncu
olmak. Bu yap›s›yla bu grubumuz,
bizim gelece¤imiz için çok önem
verdi¤imiz 5 ifl kolundan biri. Tem-
sa'n›n ayr›cal›kl› bir yeri ve konumu
var' diye konufltu. Pazarda yeni
oyunculara pazar pay› göründü¤ünü
kaydeden Sabanc›, Temsa olarak
Avrupa'da 6 y›lda yüzde 7 pazar pa-
y›na ulaflmalar›n›n da bunun göster-
gesi oldu¤unu dile getirerek ortak-
l›kla ilgili flunlar› aktard› '' fiu anda

defterimizde yok ama kap›y› kapa-
yamay›z. Bizim kendi planlar›m›z
var. Böyle bir fley flu andaki planda
görünmüyor. Ama olmaz diye bir
fley yok'' diye konufltu. 

MAN’da görev
de¤iflikli¤i

Temsa'ya “2008 Otobüs
Üreticisi Ödülü” verildi

MMeehhmmeett  BBuulldduurrggaann,,  GGüülleerr  SSaabbaanncc››’’ddaann  ööddüüllüü  tteesslliimm
aall››rrkkeenn,,  bbaaflflaarr››nn››nn  mmuuttlluulluu¤¤uu  ggöözzlleerriinnddeenn  ookkuunnuuyyoorrdduu    
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Uyan›k olal›m
Mobil ve Araç-içi Sistemlerde Güvenli-Sürüfl

Odakl› Sinyal ‹flleme Bienali, Türkiye’den
tüm dünyaya yepyeni bir parlak ›fl›kt›.

Mobil ve Araç-içi Sistemlerde Güvenli-Sürüfl
Odakl› Sinyal ‹flleme Bienali bu y›l 17-19 Haziran
tarihleri aras›nda ‹stanbul Sait Halim Pafla
Yal›s›’nda gerçeklefltirilmiflti.

Otomotiv sektörümüzün duayeni Hexagon
CEO’su Jan Nahum, Washington Otoyol
Güvenli¤i Ofisi’nden Bruce A. Magladry, Meijo
Universitesi’nden Dr. Sadayuki Tsugawa ve
Kaliforniya Üniversitesi’nden Dr. Mohan M.
Trivedi, bienale konuflmac› olarak kat›lm›fllar ve 3
gün süren bienalde, ayr›ca, güvenli-sürüfl temas›
çerçevesinde sürücü davran›fl modelleri, ak›ll›
araç ve araç güvenli¤i, araç içi bilgi ve dinlence
sistemleri gibi konularda yap›lan araflt›rmalar›n
sunum ve de¤erlendirmeleri yap›lm›flt›.

Japonya’dan Nagoya Üniversitesi’nin 21.
Yüzy›l Mükemmellik Merkezi, Sabanc›
Üniversitesi Yapay Görme ve Örüntü Analizi
Laboratuar› ve Avrupa Toplulu¤u SPICE
Program›, Koç Üniversitesi ve IEEE Türkiye
Temsilcili¤i sponsorlu¤unda düzenlenen bienal,
ne yaz›k ki, gerek içeri¤i gerekse de amac›n› tam
vurgulayamadan Türkiye gündeminde ön plana
ç›kmay› baflaramad›.

Oysa 21. Yüzy›l›n en önemli iki konusu bilgi
trafi¤i ve ulafl›m güvenli¤i de¤il mi? Art›k
yolculuklar›n çok h›zland›¤› ve geçmifl zamanlara
göre nüfuslar›n neredeyse tümüne ulaflan bir
imkan oldu¤u düflünülürse... Di¤er yanda bilgi
trafi¤i de, teknolojilerin tüm dünyaya yay›lmas›
anlam›nda bir o kadar önemli de¤il mi?

Ulafl›m güvenli¤inin art›r›lmas›, trafik kazalar›
sonucu can, iflgücü ve mal kayb›n›n azalt›lmas›
amac›yla Sabanc› Üniversitesi’nin koordinasyonu
alt›nda 3 üniversite ve ülkemizdeki 3 otomotiv
sanayici kurumun Devlet Planlama Teflkilat›
deste¤i ile bafllatt›¤› Güvenli Sürüfl Projesi
kapsam›nda gelifltirilen ‘ak›ll› araç’ UYANIK ile
geçen y›ldan bu yana 53 denekten elde edilen
veriler de bienal kapsam›nda de¤erlendirildi.
Hatta isteyen kat›l›mc›lar “çal›fl›r durumdaki”
UYANIK ile test sürüflü imkan›na da sahip
oldular... Özellikle de “bu” haber de¤il miydi?..
Tam bir ay öncesinde Avrupal›lar›n bile konusu
olabilecek bu bienal organizasyonu ve ilk Türk
‘ak›ll› araç’›m›z UYANIK, niye Türkiye’nin haber
konusu olmad› ve niye uluslararas› haber
ajanslar›na birinci haber olarak geçilemedi?

Motorlu araç kazalar› her y›l 4 binden fazla
ölüm ve 400 binden fazla yaralanmaya neden
oluyor. Polis raporlar›n›n yüzde 80’inden
fazlas›nda kazalar›n, sürücü hatas›ndan
kaynakland›¤› ortaya koyuluyor. Dünyada ve
Türkiye’de yap›lan araflt›rma sonuçlar›nda ortaya
ç›kan rakamlar, sürücü yorgunlu¤unun kaza
öncesi tespit edilmesi, sürücüye gerekli uyar›lar›n
yap›lmas› ve tehlike an›nda kaza önleyici
önlemlerin al›nmas›n›n önemine dikkat çekiyor.
Güvenli Sürüfl Projesi ile sürücülerin yorgun ve
uykusuz direksiyon bafl›na geçmelerinin
engellenmesi hedefleniyor. Ve geçen ayki bu
bienalde sunulanlar, anlat›lanlar, gösterilen
somut “uyan›k” araçlar, Güvenli Sürüfl
Projeleri’nin ne kadar efektif sonuçlar
sa¤layabilece¤ini kan›tl›yor.

Fakat, flu anda ve geçen ay da, Türkiye’mizin
klasik “koltuk kavgalar›” oldu¤undan, bu çok
önemli bienal gibi, daha nice Türkiye’mizi yurt
d›fl›nda çok önemli bir bilim platformu olarak
kabul ettirecek çal›flmalar “güme gitti”!..
Unutuldu, gitti... Hatta belki, hat›rlanmayacak
bile!..

Lütfen, UYANIK olal›m!.. Bilgideki ve trafikteki
güvenlik, en önemli konular›m›z!.. Güvensiz
ortamlara düflmeyelim!.. Zihnimiz ve bedenimiz
için, güvenli¤imiz ile ilgili her bafll›¤a dikkat
edelim!.. Türkiye’mizin dolay›s›yla hepimizin
güvenli¤i için bireysel kararlar›m›za dikkat
edelim!.. Do¤ru bilgiye rey verelim!.. Kendimize
yaz›k etmeyelim!..

Okan 
ALTAN

Okan ALTAN

S
alihli Güven Turizm’in
bireysel otobüsçüleri
Turgay ve Güven Ünve-

ren kardefller, Trakya Men-
gerler’den ald›klar› yeni To-
urismo 15 ile güçlerine güç
katt›.

Firmaya ilk Tourismo’lar›-
n› kazand›ran Ünveren kar-
defller, “Tourismo’yu tercih
etmemizin sebeplerinden bi-
risi, arac›n yak›t sarfiyat›n›n
düflük olmas›d›r” dedi.

Mercedes’in Had›m-
köy’deki pazarlama merke-
zinde yap›lan teslimat töre-
ninde Ünveren kardefllerin
yan› s›ra Trakya Mengerler
Otobüs Sat›fl Dan›flman› Gü-
nay Eren ve Mercedes tesli-
mattan Hüseyin Bayrak haz›r
bulundu.

Bayraktarlar Merkay, Sivas
Ekspres fiirketi ad›na bireysel
otobüsçü Yavuz Utlu’ya 1
adet Travego 15 teslim etti.

Arac› Kayseri Süha Tu-
rizm’de çal›flt›racak olan Utlu, krediyi
DaimlerChrysler Finansman Türk’ten
leasing olarak kulland›. Travego’nun
anahtar›n› Bayraktarlar Merkay Oto-
büs Sat›fl Müdürü Mustafa Y›ld›z’dan
teslim alan Utlu, Travego ile filosunu
geniflletmeye devam edece¤ini söyle-
di. Teslimat töreninde araç görevlisi
Atilla Tekmen de bulundu.  

Nazar Turizm ve AHT(Ali Hasan
Toprak) Turizm ortak olarak, Ankara
Koluman Motorlu Araçlar’dan 1 adet

Travego 15 RHD ald›.
Krediyi DaimlerChrysler Finans-

man Türk’ten kullanan firmalar,
arac›n anahtar›n› Koluman Motorlu
Araçlar Otobüs Sat›fl Müdürü Arda
Güven’den teslim ald›. Y›lbafl›na
kadar Travego say›s›n› 5’e tamam-
layacaklar›n› ifade eden firmalar›n
bu arac›, Kayseri Kent Turizm’de
hizmet verecek. Teslimatta, Arda
Güven, Ali Hasan Toprak ve Mer-
cedes teslimattan Hüseyin Bayrak
yerini ald›.  

Isparta Petrol’e Hases’ten Travego
Eskiflehir Hases Otomotiv, Isparta
Petrol Turizm’e 1 adet Travego 15
araç teslim etti.

Filosunda 21 adet Mercedes bulu-
nan firma, arac› peflin ald›. Trave-
go’nun anahtar›n› firma sahibi ve ‹s-
tanbul Üniversitesi ‹flletme Fakülte-
si 3’üncü s›n›f ö¤rencisi Ömer Bafl-
tok, Otobüs Sat›fl Dan›flman› Erdem
Ünler’den teslim ald›. Teslimat töre-
ninde Bafltok’un arkadafl› Erkin Ars-
lan da bulundu.
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Mercedes’e dörtlü
yat›r›m
Mercedes-Benz Türk bayi-
leri her geçen gün yükse-
len sat›fl grafi¤iyle hem gü-
cünü artt›r›yor, hem de oto-
büs piyasas›na bir hareket
getirmeye devam ediyor. 

T icari araç segmentinde
pazar pay›n› geniflleten

Otokar, 20 adet Doruk
190H’yi Samsun Belediye-
si’ne teslim etti. 

Samsun Belediyesi taraf›n-

dan özel halk otobüsü olarak
flehiriçi toplu tafl›mac›l›k ama-
c› ile kullan›lacak olan 20 adet
Doruk’un teslimat› Otokar
yetkilileri taraf›ndan gerçek-
lefltirildi.

Teslimat törenine, Samsun
Özel Halk Otobüsleri Derne¤i
Baflkan› Mümin Atefl, Otokar
Samsun Bayisi Ulusoy Motor-
lu Tafl›tlar sahibi Hayati Ulu-
soy ve Otokar Ticari Araçlar
Sat›fl Sorumlusu Sabahattin
Y›lmaz kat›ld›. Törende söz
alan Samsun Özel Halk Oto-
büsleri Derne¤i Baflkan› Mü-
min Atefl Doruk’u tercih etme-
lerinin ard›ndan Otokar’a duy-
duklar› güvenin yan›s›ra Do-
ruk’un üstün motor gücü, da-
yan›kl›l›k, araç geniflli¤i, iç di-
zayn› ve rahat yolculuk sa¤la-
mas› gibi pek çok özelli¤inin
oldu¤unu ifade etti.

Kamil Koç bireysel
otobüsçüsü Fatih Bo-

zok, ilk Tourismo 15’i
geçti¤imiz günlerde Ka-
mil Koç filosuna kazan-
d›rd›. Arac› Denizli Has-
tayla Otobüs Sat›fl Müdür
Yard›mc›s› Cüneyt Er-
gün’den teslim alan Bo-

zok, krediyi Daim-
lerChrysler Finansman
Türk’ten kulland›.

Mercedes’in Had›mköy
Pazarlama Merkezi’nde
yap›lan teslimatta MBT
Otobüs Sat›fl Büyük Müfl-
teri Dan›flman› Alpin Y›l-
d›r›m, Otobüs Sat›fl K›s›m

Müdürü Ekrem Kuralo¤-
lu, arac›n bafl kaptan› Ra-
mazan Akgül de bulundu.
‹zmir Fethiye güzergah›n-
da sefer yapacak olan ve
Kamil Koç’un filosundaki
ilk Tourismo olma özelli-
¤ini tafl›yan araç firmaya
u¤ur getirir inflallah.   

Turizmciler, yat›r›mla-
r›n› artt›rarak sürdü-

rürken, Merter Turizm ve
Servis Turizm, Brey Oto-
motiv’den birer adet Pres-
tij Super Deluxe k›sa me-
safe otobüslerinden ald›.

Merter Turizm’in sahi-
bi Cihat Merter, 6 adetlik
filonun ilk arac›n› Temsa
‹stanbul Bölge Müdürü
Necmi ‹ba’dan teslim al-
d›. Kas›m ve Aral›k ayla-
r›nda ise 3 tane de Metro-

pol S alacak. Merter Tu-
rizm'in teslimat töreninde
Brey Otomotiv Midibüs
Sat›fl Müdürü Savafl Sar›-
kaya, Otobüs-Midibüs
Sat›fl Müdürü Mehmet
Sezer, Cihat Merter,
Necmi  ‹ba ve ‹lter Elmas
haz›r bulundu.

3’üncü Prestij Süper
Deluxe’ünü alan Servis
Turizm’den Nazmi Al›c›
ise arac›n anahtar›n› Brey
Otomotiv Otobüs-Midibüs

Sat›fl Uzman› ‹lter El-
mas’tan teslim ald›.

Brey Otomotiv sat›fllar› h›z kazand›

Samsun da ‘Doruk’ dedi

Kamil Koç filosuna ilk Tourismo…

BMC yetkili sat›c›s› Sa-
d›klar Otomotiv Konya

fiube Müdürü Temel Peker,
Konya Minibüsçüler ve Umu-
mi Servis Araçlar› Esnaf Oda-
s› üyeler›ne 40 adet yen› BMC
Levend 14+1 XL çift lastik
minibüslerin teslimat›n› tören-
le gerçeklefltirdi.

Modern tasar›ml› d›fl gö-
rünüfl, geniflletilmis kabin,
ferah iç hacim, yeni mercek
tipi ön ve arka farlar, yeni tip
d›fl aynalar, inme-binme ko-

layl›¤› sa¤layan basamaklar,
yenilenmifl silinebilir tek par-
ça tavan ve yan paneller,
elektrikli ön kap› camlar›, ha-
val› 5 fonksiyonlu sürücü
koltu¤u, ray ba¤lant› sistemli
ve ergonomik yolcu koltuk-
lar›, yeni fonksiyonel motor
üstü orta konsol (para koyma
yeri, bardaklik), yeni tip er-
gonomik ve modern dizay-
n›yla yuvarlak hatlara sahip
torpido paneli arac›n dikkat
çeken özellikleri aras›nda.

BMC’den Esnaf Odas›’na
40 adet Levend 14+1 XL

Antalya’da ilk Doruk teslimat›

O tokar, yeni otobüsü Do-
ruk’un Antalya’daki ilk

teslimat›n› gerçeklefltirdi. An-
talya Halk Otobüsçüleri Odas›
taraf›ndan teslim al›nan ve An-
talya’n›n ilk Doruk’u olan araç,
flehiriçi halk otobüsü olarak
hizmet verecek. Otokar Ticari
Araçlar Bölge Sat›fl Sorumlusu
Tanju Paker “Teslim edilen

araç, Antalya’daki ilk Doruk.
Antalya ve Akdeniz Bölge-
si’ndeki Doruk say›s›n›n arta-
ca¤›na inan›yoruz” dedi. Antal-
ya Auto Show 2007’de Otokar
stand›n› ziyaret eden Antalya
Halk Otobüsçüleri Odas› Bafl-
kan›  fiah Ali ‹nce, Doruk’un
tercih etmelerinden dolay›
memnun olduklar›n› kaydetti. 
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Ortak paydada birleflelim!..

Hüsamettin

AYDIN
Hüsamettin AYDIN

Otomotiv sektöründe internet ortam›nda
gazetecilik yapan tasimacilar.com. diye bir

yay›n organ›m›z var. Bu siteye ek olarak bir de yük
tafl›mac›l›¤› ve lojistik sektörüne hitap eden
TAfiIMACILAR diye bir gazetemiz de mevcut.  Bu
bas›n kuruluflunun sahibi ise Naci Kalender.

Sektöre yeni bir ses, yeni bir renk, yeni bir
hareket geliyor demektir bu. fiu anda karayolu
yolcu tafl›mac›l›¤› ile ilgili TOFED’in “Ulaflt›rma
Dünyas›” diye bir yay›n organ› var. “Otobüs
Dünyas›” diye bir dergi yine TOFED taraf›ndan
ç›kar›l›yor. Bir de sektörümüzde “Gülegüle”
Gazetesi var. Bu sektörde faaliyet gösteren Metro,
Ulusoy, Kamil Koç ve benzeri firmalar›n özel
olarak kendi yolcular›na hitaben ç›kard›klar›
broflür, dergi ve gazeteler de di¤er yay›n organlar›.
Bütün bunlar› tafl›mac›l›k, özellikle yolcu
tafl›mac›l›¤› sektörünün farkl› farkl› renkleri ve
sesleri olarak kabul ediyoruz. TAfiIMACILAR’›
inceledi¤imizde hem internet gazetesi hem de
normal gazete olarak ç›kart›lan gazetede yolcu

tafl›mac›l›¤›na çok az yer verildi¤ini görüyorum.
Çünkü konu itibariyle daha çok yük, eflya, lojistik,
t›r tafl›mac›lar› ve onlar›n sorunlar›na a¤›rl›k veren
bir gazete. Bizim sektöre, yani otobüs sektörüne
yönelik ne kadar çok yay›n organ› ç›karsa bizim
için daha iyi olacakt›r.

Naci Bey’in tafl›mac›l›k konusundaki birikimi
yads›namaz tabii. TOFED’in birinci, ikinci ve
üçüncü kara ulaflt›rma zirvelerine de kat›ld›lar
zaten gazete olarak. fiu anda da otobüsçülerle
ilgili bir yay›n ç›karmas› bizi çok memnun eder.
TOFED olarak da her zaman destekleyece¤iz,
birey olarak da ben her zaman bu gazetenin
yan›nda olaca¤›m.

Evet… Gelelim bizim sektörümüzün
sorunlar›na… Son iki-üç y›lda otobüslerin özellikle
Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n daha ziyâde hava
tafl›mac›l›¤› ve deniz tafl›mac›l›¤›na özel önem
vermesi sadece Ak Parti’nin yapt›¤› bir çal›flma
de¤il. Bundan önceki hükümetlerde de -Ecevit
Hükümeti döneminde de Mesut Y›lmaz Hükümeti
döneminde de- kara, deniz, hava ve demiryolu
tafl›mac›l›¤› aras›nda bir denge kurmak amac›yla
bir devlet politikas› gelifltirdi. 

Bu politikada hava tafl›mac›l›¤›n›n daha da
güçlendirilmesi gündeme al›nd›. Bu devletin bir
program›d›r. Bu yap›l›rken tafl›ma türlerinin bir
tanesini, iki tanesini yok farz etmek, onun
gelifligüzel gücünü azaltmak yerine, hepsini
birden güçlendirerek hepsini Türkiye’nin ulaflt›rma
sektörünün birer unsurlar› haline getirmek gerekir.
Birini di¤erine tercih etmek çok yanl›flt›r. Üç kara

ulaflt›rma zirvesinde de  Ulaflt›rma Bakan› say›n
Binali Y›ld›r›m’a bu durum izah edildi. 

Onlar da karayolu yolcu tafl›mac›l›¤›n›n biraz
daha düzene girmesi, daha çok kurumsallaflmas›
için TOFED’in önerilerine s›cak bakt›lar.
Seçimlerden önce bir sene içerisinde Ulaflt›rma
Bakanl›¤› TOFED Yüksek ‹stiflare Kurulu diye bir
kurul oluflturuldu. Özellikle otobüsçülerin
sorunlar›yla ilgili öncelikli konular yine Ulaflt›rma
Bakanl›¤› TOFED ‹stiflare Kurulu’nda gündeme
gelecek.

Sorunlar›m›z›n en önemlisi, giderlerimizin
yaklafl›k baz› yörelerde yüzde 70’ini, baz›
yörelerde yüzde 50’sini ortalama yüzde 60’›n›
teflkil eden akaryak›t ve ÖTV’nin yüksek olmas›.
ÖTV’nin bir k›sm›n›n düflürülmesi ya da
otobüsçülere vergi iadesi fleklinde geri verilmesi
gerekir. Üç sene önce, daha tekstilcilere bir KDV
indirimi verilmeden önce, yani yüzde 18’den
yüzde 8’e düflürülmeden önce, ilk defa
otobüsçülerin bilet KDV’lerinin yüzde 8’e
düflürülmesi için Ulaflt›rma Bakan› bizzat Mâliye
Bakanl›¤›’na yaz› yazd›. Ama 22 Temmuz
seçimlerinden önce ‹stanbul Bakanlar Kurulu
karar›yla turizm sektöründe KDV oran› yüzde
18’den yüzde 8’e düflürülüyor. 

Ama ya Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n o yaz›s› Mâliye
Bakanl›¤›’nda kayboldu, ciddiye al›nmad› ya da
Maliye Bakanl›¤›’nda haz›rlan›p bakanlar
kurulundan geçen bu kararnamede devletin
bürokratlar› devleti yan›ltt›. Çünkü ç›kan
kararnamede “turizm” diyor ama turizm

tafl›mac›lar›n›, yolcu tafl›mac›lar›n› bu kapsam›n
d›fl›nda tutmufl.

Turizmin üç tane temel aya¤› vard›r. Biri
konaklama, biri sat›fl ve organizasyon, di¤eri de
seyahat. Bu üçünü toplarsan turizm olur. “Turizme
KDV indirimi yapt›k” diyorlar ama bunun içinde
otobüsçüler ve yolcu tafl›mac›lar› yok. Bu turizme
yap›lm›fl indirim de¤ildir. 01 Ocak 2008 y›l›nda
yürürlü¤e girecek olan o kararname eksik olarak
ç›km›flt›r. Onun düzeltilmesi laz›m. fiu anda birinci
hedefimiz budur. Yolcu tafl›mac›lar›n›n da bu KDV
indiriminden yararlanmas› laz›m.

‹kinci önemli sorunumuz fludur: Otobüsler art›k
yöresel ve k›sa mesafeli tafl›malar yapmak
zorunda. 100 kilometre alt› tafl›malar Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’n›n yasa ve yönetmeli¤inde varl›k
yönergeleriyle ve Y Belgesiyle yap›l›r diyor. 

Türkiye’de 81 tane vali var. Her birinin anlay›fl›
farkl›. Her birinin ruh hâli farkl›. Her birinin tafl›ma
sektörüne bak›fl› farkl›. Dolay›s›yla 81 çeflit yorum
ve uygulamayla karfl›laflaca¤›m›za yolcu
tafl›mac›l›¤› otobüs ve belediyelerin yapmak
zorunda oldu¤u flehir içi tafl›malar hariç
flehirleraras› bütün tafl›malar›n Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’n›n yetkisi içine al›nmas› laz›m. Y Belgesi
almak için bir minibüs yetiyor. D Belgesi almak
için 150 koltuk kapasiteli -ki bunu az buluyoruz-
araçlar yetiyor. D Belgesine sahip olan tafl›mac›lar
ayn› zamanda Y Belgesi ile yap›lan tafl›malar› da
yapabilmesi laz›m. Y Belgesi ilkokul diplomas›, D
Belgesi ise üniversite diplomas› gibi bir fley.
Üniversite diplomas› olan birinden ilkokul

diplomas›n› da ayr›ca almas› isteniyor. Zaten
üniversite mezunu olmak için ilkokuldan geçmesi
laz›m. Biz minibüslerin k›sa hatlarda 100
kilometrenin alt›nda tafl›ma yapmalar›na karfl›
de¤iliz. Ama Ulaflt›rma Bakanl›¤›
bürokratlar›m›zdan öncelikli iste¤imiz bütün
bunlar›n Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n yetkisi içine
al›nmas›d›r. Buna valiler karfl› ç›k›yor. Gerekçeleri
minibüsçülerin ayaklanmas›. Y Belgesi Ulaflt›rma
Bakanl›¤› taraf›ndan verilsin ama bu e¤er mümkün
de¤ilse D Belgesini alanlar Y Belgesini hak etmifl
olsun. Say›n bakan›m›z da diyor ki art›k yöresel
tafl›ma yap›ls›n. Yöresel tafl›malar› Y Belgelilere
vermiflsin. Büyük tafl›malar› da art›k uçaklar
tafl›s›n. 100 kilometre alt›ndaki tafl›malar› da
demiryollar› yaps›n. Peki biz kimi tafl›yaca¤›z.

Dünyada hükümetler ve devletler art›k yasa
ç›kar›yor, yönetmelik ç›kar›yor ve denetliyor.
Ça¤dafl toplumlar›n tamam›nda sektörlerle ilgili
sivil toplum örgütleri bu iflleri yapar. Türkiye’deki
otobüsçüler de hemen hemen 81 ilde örgütlenmifl
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu diye bir sivil
toplum örgütü ad› alt›nda toplanm›fllar. Bu sivil
toplum örgütlerine devletle birlikte denetim
yapma, yasa ve yönetmeli¤ine uymayanlar› tespit
etme ve bunlar› bakanl›¤a bildirme, bir ceza
kesme peflinde de¤iliz. Bunlar› tespit edip
Ulaflt›rma Bakanl›¤›’na haber veriyoruz ve bu
alanda da TOFED’in di¤er kanunla kurulmufl sivil
toplum örgütleri gibi, TÜRSAB gibi mimar odalar›
gibi  yasayla kurulmufl bir meslek örgütü hâline
getirilmesini istiyoruz.

Sektöre yeni bir renk

Mevlüt
‹LG‹N

Mevlüt ‹LG‹N

‹sterseniz TAfiIMACILAR’da yazaca¤›m
ilk  yaz›mda hem sektörümüz ile ilgili

hem de bundan sonraki süreçte yazaca-
¤›m yaz›lar›mla ilgili ip uçlar› vermeye ça-
l›flay›m.

Sektörler denilince ilk akla gelen toplu-
mun sosyal dilimini meydana getiren bir
bütünün asli unsurlar›d›r. Tabii ki, o za-
man sektörlerin de genel karakteri gere¤i
mutlaka bir sistemi olmak zorundad›r. ‹fl-
te as›l üstünde hassasiyetle durulmas›
gereken de budur diye düflünüyorum.
Çünkü sektörler kendi sistemini olufltura-
mad›¤› zaman, sektör içinde var olan ku-
rumlar kendi sistemini oluflturaca¤›ndan
kendi içindeki çal›flmalar› da beraberinde
getirecektir. Öyleyse, sektör ve sistem
kaç›n›lmaz bir gerçektir. 

Peki bu sistemi nas›l oluflturaca¤›z? 
Örne¤in karayolu insan tafl›mac›l›¤›, -

bizim de içinde ç›rp›nd›¤›m›z sektör- ken-
di içimizde var olan farkl› taraflar ve fark-
l› temsil kâbiliyetlerini gözönünde bulun-
durdu¤umuz da taraflar›n temsil nispetini
ortaya koymas› gereken sivil toplum ör-
gütlerine büyük mesuliyetler düflmekte-
dir. O zaman mevcut sivil toplum kuru-
lufllar› sektörümüzün tamam›n› temsil
ederken ortak paydalar›n mecburiyeti
vard›r. Binanaleyh, e¤er taraflar kendi so-
runlar›n› sektör mennsuplar›na deklare
edemezse, bar›fl ve huzuru da kendi içi-
mizde tesis etmek mümkün de¤ildir. 

Gelelim bu gerçekler ›fl›¤›nda bundan
sonra yap›lmas› ve yaz›lmas› gerekenle-
re;

Yazmak, sorunlar› ak›lda tutmak oldu-
¤una göre yapma fiilini nas›l gerçekleflti-
rebiliriz?

Bizim içimizdeki kurumsallaflm›fl firma-
larla sorunlara çözüm bulmak hiç de zor
olmayacakt›r. Çünkü sektörümüzün yüz-
de 80’i bireysel otobüsçü. Bizler de onla-
r› temsil eden BOSYAD. Yani Bireysel
Otobüsçüler Sosyal Yard›mlaflma Derne-
¤i olarak üzerimize düflen asli görevimizi
çat›flmalardan uzak, gerilime de f›rsat
vermeden, akl›n mâkûl ölçüleri içerisinde,
mesûliyet duygular›m›z› da göz önünde
bulundurarak, sektörümüzün bekâs› nok-
tas›nda üzerimize düfleni yaparak yolu-
muza devam edece¤iz. ‹fade etmek iste-
di¤im; sektör içindeki bütün sivil toplum
örgütleri mutlak ve mutlak sektörün so-
runlar›n› bir bütün olarak ele almak kay-
d›yla, resmi veya siyâsi irâdeden taleple-
rini ve beklentilerini bu mevcut düflünce
ekseninde mutlaka elde edecektir. 

fiu gerçe¤i ifade etmeden geçemeye-
ce¤im... “Hak verilmez, al›n›r...”

Bu gerçekler ›fl›¤›nda olman›n da yolu-
nun yasal ölçüler oldu¤unu unutmamakla
birlikte sektörümüzün gelece¤ini de dü-
flünerek, sistemini oluflturmak kayd›yla
bir ahenk içinde hem kendimizi hem de
sektörümüzü gelifltirmek suretiyle bilgi,
donan›m, alt yap› ›fl›¤›nda gelece¤e tafl›-
mak hepimizin görevi olmal›d›r. Aksi tak-
dirde biz karada kargafla içinde zaman
kaybetmeye devam ederken özel hava-
yolu flirketleri yerdeki bereketimizi hava-
da tafl›maya devam eder ki, biz de Gü-
müflhac›köylü’nün treni seyretti¤i gibi ha-
vada uçanlar› seyrederiz. ‹flte eflit olma-
yan flartlar›n rekâbeti bizim sonumuzu
haz›rlar ki, o da sonumuzun bafllang›c›
demektir. Elin tafl›yla, elin kuflunu vuran-
lar da havas›n› al›r. 

Son mesaj›m kaç›n›lmaz olan ayn› ka-
deri paylaflanlar›n ortak paydalar›m›za
sahip ç›kmas› olmal›d›r.

“Sözüm meclisten içeri.”

B
üyük ‹stanbul Oto-
gar›’ndaki firmalar,
tabir-i caizse Rama-

zan ay›nda sinek avlad›.
Görünürde ne yolcu vard›
ne de bir fley. Firma ifllet-
mecilerine bir dokunduk,
bin ah iflittik. Tabii bu
arada halinden memnun
olan firmalar da yok de-
¤ildi.

Bal›kesir Uluda¤ Tu-
rizm ‹stanbul ‹flletmecisi
Mustafa Pak;

Ramazan ay›nda sefer
say›lar›m›z› ayn› flekilde
devam ettirdik. Otobüsle-
rimizdeki doluluk oranla-
r›nda çok büyük bir düflüfl

yaflad›¤›m›z bir gerçek.
Bayrama yaklaflt›¤›m›z
Ekim Ay›’n›n 8,9,10,11’i
gibi ilk günlerde ise bir
hareketlilik söz konusu
oldu. Ramazan Bayra-
m›’nda da bir hareketlilik
yaflad› sektör, Kurban
Bayram›’nda da yaflaya-
cakt›r. Ama bunlar bay-
ram tatilinin uzunlu¤una
da ba¤l› tabii.

Medine Turizm ‹stan-
bul ‹flletmecisi Yaflar
Dursun

Ramazan ay›nda iflleri-
miz s›f›r. Sabahtan akfla-
ma kadar sadece iki araba
ç›kard›k. ‹ki kifliyle, üç

kifliyle sabah 02:00 ara-
bas›, bir de akflam 20:30
arabas› o kadar. Eski bay-
ram havalar› kalmam›fl,
bitmifl. Eskiden bayram-
dan 45-50 gün önce yol-
cular biletlerini al›rlard›.
Devlet uça¤a verdi¤i im-
kanlar› bize de verse, biz
de 35-40 liraya yolcu ta-
fl›sak bizim de arabalar›-
m›z dolard›.  

Özgül Bafra Tu-
rizm’den Burhan Bal›kç›;

Ramazan’da genel ola-
rak ifl oran› yüzde 10-20
oranlar›na düfltü. Rama-
zan Bayram›’nda da top-
lam 2-3 günlük ifl söz ko-
nusuydu. Onlar da elde
edilen çok büyük bir gelir
olmad› tabii.Varan Tu-
rizm ‹stanbul Bölge Mü-
dürü Mustafa Tuncal; Ra-
mazan ay›n›n ilk 15 gü-
nünde yüzde 50’ye yak›n
bir düflüfl olur. Ramaza-

n›n son döneminde yani
15’inden bayram›n birin-
ci gününe kadar anormal
flekilde bir hareketlilik
oldu. Özellikle ‹zmir An-
kara, hatlar›na ilave oto-
büs yetifltiremedik. Eli-
mizdeki ek ilaveleri de
koyduk. Gelen taleplere
cevap veremez duruma
geldik. Biliyorsunuz Va-
ran’›n en büyük rakibi
uçak. Uçaklar, bu süreçte
fiyatlar›n› afla¤› çekiyor-
lar. 

Lider Turizm ‹stanbul
Bölge Müdürü Mustafa
Kaya Turan;

Ramazan dolay›s›yla
ifllerimiz inan›lmaz flekil-
de düfltü. Daha önceki ra-
mazanlara göre bu rama-
zan ifller daha çok dur-
gundu. Öbür ramazanlara
göre yaklafl›k yüzde 30-
35 hatta daha afla¤›lara
düfltü. Otobüsçü özellikle

esnaf, bireysel otobüsçü
hergün eriyor. ‹nan›lmaz
maliyetler var. Yolcu sa-
y›s›nda inan›lmaz düflüfl
var. Bunda uça¤›n yüzde
10-11 civar›nda etkisi var

Pamukkale Turizm ‹stan-
bul ‹flletmeleri Sahibi Hüse-
yin Artt›rd›; Pamukkale, hiç-
bir Ramazan’da bugüne ka-

dar yolcu oran› yüksek bir
y›l daha yaflamad›. Bunun
sebebi takvim olarak tatille-
rin dönüflleriyle, üniversite
kay›tlar›n›n olmas› tahmini-
mizin üstünde yolcu tafl›ma-
m›za sebep oldu. Ama çok
büyük giderleri ve masrafla-
r› oldu¤u için de para kaza-
namad›k. 

S
at›fl, sat›fl sonras› ve servis hizmetle-
riyle müflteri talep ve beklentilerine
an›nda cevap vermeyi amaçlayan

Brey Otomotiv, Büyük ‹stanbul Otoga-
r›’nda s›n›r tan›m›yor. Brey Otomotiv Yö-
netim Kurulu Baflkan› Mustafa fiahin,
“3 ayd›r bu sektöre hizmet veriyoruz. Da-
ralan otomotiv piyasas›nda Temsa’n›n sa-
t›fl grafi¤inin yükselmesini,
geçmifl y›llara yönelik tecrübe,
piyasadaki itibar, piyasada bizi
tan›yan insanlar›n ve otomotiv
sektörünün bize verdi¤i büyük
katk›lar›n etkisi var” dedi. “Sü-
per Prestij Deluxe adeta yok sa-
t›yor. Prestij, tafl›mac›l›kta ve
okul araçlar›nda emsalsiz bir
araç” diyen fiahin,  2008’de
Temsa’ n›n üretece¤i Süper
Prestij Deluxe’lerin yüzde
15’ini satmay› planlad›klar›n›
aç›klad›. 

Turizm ve flehirleraras› tafl›-
mac›l›k sektöründe de büyük bir pay al-
may› hedeflediklerini dile getiren fiahin,
“Diamond’u da kendi segmentinde en iyi
araç olarak görüyorum. Safir ve Diamond
olarak ise 2008’de araçlar›n yüzde 20’si-
ni satmay› hedeflemekteyiz. Turizm sek-
törüne ba¤l› bizim Safir grubu bir arac›-
m›z var. Zaten turizm sektöründe Sa-
fir’den daha iyi bir araç düflünemiyorum.

Dolay›s›yla turizm
alan›nda rakipsisiz
diyebilirim” fleklin-
de konufltu. fiahin,
flöyle devam etti:

Türkiye genelinde servis a¤› çok iyi olan
bir Temsa gözlemledi¤imiz için 2010 y›l-
lar›nda Temsa’n›n en iyi bayilerinden bi-
risi olmay› hedefliyoruz. Sat›fl sonras›
hizmetleri tamamen benim alan›m. Di¤er
araç gruplar› otomotiv sektöründe çok es-
kiye dayal›. 1964’lü y›llardan beri bu iflin
içerisindeyim. Sat›fl sonras› hizmetler
Temsa’da mükemmel diyebilece¤im bir

kalitede. Araca çok fazla sahip ç›k›l›yor.
Ald›¤›m›z bilgiler do¤rultusunda Tem-
sa’n›n ihracat departman›n›n Avrupa’da
oldukça iyi yerlerde oldu¤unu biliyorum. 

Sektörün daralmas› birilerinin daha az
satmas›na delâlettir. Çünkü iyi bir firma-
n›n bayisiyiz. ‹yi markalar›n sat›c›s›y›z.
Temsa’n›n genel müdüründen, direktö-
ründen bize kadar bütün personel bu ifle
gönül vermifl insanlar. Çok da kaliteliyiz.
Araç olarak, yedek parça olarak, servis
olarak çok iyi bir yerlerdeyiz diye düflü-
nüyorum. Bu daralan pazardan etkilen-
meyece¤iz.

Otobüsçü, Ramazan’da
umdu¤unu bulamad›!..
Nerede kald› derken, Ramazan
Bayram›’na da veda ettik… Sek-
tör koskoca bir Ramazan ay›n›
daha geride b›rakt›. 

MMuussttaaffaa  PPAAKK MMuussttaaffaa  KKaayyaa  TTUURRAANN MMuussttaaffaa  TTUUNNCCAALL HHüüsseeyyiinn  AARRTTTTIIRRDDII

BBuurrhhaann  BBAALLIIKKÇÇII YYaaflflaarr  DDUURRSSUUNN

Temsa bayii Brey’de s›n›rs›z hizmet

MMuussttaaffaa  fifiaahhiinn,,  ““BBiizziimm  iiççiinn  hheerr  flfleeyyddeenn  öönnccee  mmüüflfltteerrii  mmeemmmmuunniiyyeettii
ggeelliirr..  HHeeddeeffiimmiizz  TTeemmssaa  aadd››nnaa  kkaalliitteellii  hhiizzmmeettii  ssuunnmmaakktt››rr””  ddeeddii..

Tafl›mac›l›kta
yeni dönem
Y

olcu güvenli¤i ve
memnuniyetinin öne
ç›kar›ld›¤› düzenleme-

lere uyma zorunlulu¤unda ol-
duklar›n› kaydeden Artvin
Otobüsçüler Dernek Baflkan›
‹rfan Topalo¤lu, yolcu tafl›ma-
c›l›¤› yap›lan otobüslerde art›k
yolcu güvenli¤ini ve yolcu ra-
hatl›¤›n› öne ç›kar-
tan tedbirlerin al›n-
d›¤›n› ifade etti Sü-
rücülerin araç kul-
lan›rken cep tele-
fonu kullanmas›n›
düzenleyen 2918
say›l› Karayollar›
Trafik Kanu-
nu’nun 73’ncü
maddesine ra¤men
Emniyet Genel
Müdürlü¤ü’nün
2007 y›l› Haziran
ay› sonu itibariyle
21 bin 501 kifliye cezai ifllem
uyguland›¤›n› hat›rlatan Topa-
lo¤lu, tafl›ma güvenli¤i konu-
sunda gerekli tedbirlerin en k›-
sa sürede al›nmas› gerekti¤ini
söyledi. Otobüs yolcu tafl›ma-
c›l›¤›ndaki bir di¤er önemli

düzenleme ise mola say›lar›n›
kaps›yor. ‹fl, yafl, cinsiyet, sa¤-
l›k, e¤itim, kültür, inanç, bes-
lenme ve sigara al›flkanl›¤›,
haberleflme ihtiyac› gibi du-
rumlara göre farkl› olan bu ta-
leplerde herkesi memnun et-
mek mümkün olmamakla bir-
likte, yolcu memnuniyetinin

artt›r›lmas› ve flikâyetlerin
azalt›lmas› aç›s›ndan mola sa-
y›s›n›n yeterli düzeye çekile-
ce¤ini aktaran Topalo¤lu, bu-
nun için gerekli alt yap› ve e¤i-
tim çal›flmalar›na da bafllat›l-
mas› gerekti¤ini söyledi.
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Sektörün objektif sesi
Tafl›mac›lar gazete olarak yeni ama tasimaci-

lar.com olarak senelerdir yay›nda. Ak›ll› bir gaze-
tecilik örne¤i sergiledi. ‹nternet habercili¤i konusun-
da sektörde ilk ad›m› att›. Arkas›ndan da gazete ola-
rak ç›kmaya bafllad›. Hay›rl› olsun. ‘Sektöre hofl gel-
diniz’ diyoruz.

Tabii Naci Bey çok eski y›llardan beri tan›d›¤›m›z
gazeteci arkadafl›m›z. ‹yi tan›d›¤›m›z bir insan. Tafl›-
mac›l›k sektörünün içinden ç›km›fl birisi. Sektörde
yay›n organ› çok. Özellikle gazete de¤il de çok fazla
dergi var. Gerek tafl›mac›lar gerekse sanayiciler art›k
bu yay›n organlar›n› besleyemez duruma geldi. Yani
ciddi ve ak›ll› gazetecilik yapan yaflayacak. Bir k›sm›
gidecek, bir k›sm› kalacak. Çünkü sektör bu kadar
kayna¤› bu ifllere ay›ram›yor. Gazete okunursa gaze-
tedir. Haber okunursa haberdir. S›rf ç›karm›fl olmak
için gazete ç›karmak do¤ru de¤il. Bence
TAfiIMACILAR’da mutlaka bir gazetecilik örne¤i
sergileyecek.

Tafl›ma sektörleri Türkiye’de zorda. Burada hangi
kulvarda, ne flekilde yer alacak, tek boyutlu mu, çok
boyutlu mu, nakliyeci, flehir içi, flehir d›fl› otobüsçü,
kamyoncu vs. hepsini içine alacak m›? Bana göre al-
mas› laz›m. Çünkü baz› ihtisas gazetecili¤i dedi¤imiz
sektörel otobüs gazetecili¤i var. Bir tarafta kamyon-
cular›n gazetesi var, flehiriçilerin gazetesi var. Bunla-
r›n hepsini konsolite edip bir tek gazetede toplamak
gerekiyordu. E¤er TAfiIMACILAR bunu becerebilir-
se güzel bir sektör gazetesi olur. Tafl›ma ile ilgili, oto-
motiv ile ilgili haberlerin yan› s›ra ülke gündemini de
koymak lâz›m. ‹lgi çekmek laz›m. Gazetecilik giderek
flekil de¤ifltiriyor, format de¤ifltiriyor. 

Herhalde bafllang›çta 30 günde bir ç›kacak
TAfiIMACILAR. Tabii bunun bütçesini iyi yap›p sa¤-
lam bir flekilde yola ç›kmak lâz›m. ‹nand›r›c› olmak lâ-
z›m. Biz objektif habercilik bekliyoruz. Do¤ru yapt›¤›-
m›z zaman do¤rular›m›z›, yanl›fl yapt›¤›m›z zaman
yanl›fllar›m›z› medeni bir flekilde ortaya koyan anla-
y›flla yaklafl›lmas›n› isteriz. Bizi elefltiren gazeteler bi-
ze ders vermifl olur, bize gerçekten katk› sa¤lam›fl
olur. Yanl›fl yapmam›z› engellemifl olur. Dolay›s›yla
TAfiIMACILAR Gazetesi’ne sektörümüze hofl geldi-
niz diyerek konumuza girmek istiyorum.

fiu anda ulafl›m, Türkiye’de insan hayat›n›n yüzde
30’unu teflkil ediyor. Ekonomimizin de yüzde 30’u
ulafl›m. Yedi¤imiz ekme¤in, unun tafl›nmas› bile tafl›-
ma mâliyetlerine yans›yor. Böyle bakt›¤›m›z zaman
ulafl›m insan hayat›n›n vazgeçilmez bir unsuru olarak
ortaya ç›k›yor. Tabii karayolu tafl›mac›lar› olarak bi-
zim sektörel lobimizi güçlendirmemiz lâz›m. Hepimi-
zin ortak paydalar› var.

Kamyoncu, otobüsçü, minibüsçü…
Nedir?
Üreticiler ortak paydam›z, akaryak›t ortak payda-

m›z,  vergi ortak paydam›z, kay›t d›fl› ortak paydam›z
vs…

Tabii bu arada nakliye sektörünün bütününde bir
lobi oluflturmak, tafl›mac›lar platformu oluflturmak
benim temel hedeflerim aras›nda. Tafl›mac›lar plat-
formunun destekleyici unsuru olarak da iflte böyle bir
gazeteye ihtiyaç var. O genifl platform içerisine oto-
motivcisini, iflletmecisini, kamyoncusunu, minibüs-
çüsünü, otobüsçüsünü, turizmcisini, hepsini alan bir
anlay›flla yaklaflmal›. S›k›nt›l› bir süreçten geçiyor ta-
fl›ma sektörü. Dünyada petrol fiyatlar›n›n 80 Dolar
seviyesine ç›kmas›, hava yolundaki geliflmeler, tabii
pahal› petrolün üzerine yine çok fahifl ölçüde bir ver-
gi konmas› nakliyecili¤i yap›lamaz duruma getiriyor.

Oysa ülkenin çok büyük bir kesimini bar›nd›ran ve
istihdam yaratan nakliye sektörleri yaklafl›k 15 Milyon
insana da geçim temin ediyor. Bir taraftan sosyal hiz-
met yap›yor, bir taraftan da insanlar›n ailelerinin ge-
çimlerini sa¤l›yorlar. Onun için bu sektörlerin göz ar-
d› edilmemesi lâz›m. Gelifltirilmesi lâz›m. Yolcu tafl›-
mac›l›¤› taraf›nda dünyada önemli geliflmeler var.
Bunlar› çok yak›ndan izliyoruz. Dünyada Toplu Tafl›-
mac›lar Birli¤i (IRU) diye bir kurum var. 

TOFED olarak onun üyesiyiz ama Amerika, ‹ngil-
tere, ‹spanya ve ‹talya’n›n müflterek organize etti¤i
yeni bir uluslar aras› yolcu tafl›mac›lar› birli¤i var. Bir
taraftan dünyada böyle lobiler kuruluyor. Bunlar› izli-
yoruz. Bir taraftan da ülkemizde gerçek anlamda bir
kurulufl olan TOFED olarak büyük bir birliktelik sa¤-
lad›k. Sektörün tüm unsurlar›n› bir araya getirdik. Ha-
len ufak tefek çatlaklar›m›z var. Bunlar› tedavi edip
içimize almam›z lâz›m. Bu büyük gücü de do¤ru kul-
lanarak sektörümüze fayda sa¤lamam›z lâz›m. So-
rumluluklar›m›z› biliyoruz. Tabii kazançlar›n mevcut
koflullarda artmas› söz konusu de¤il. Giderek uçakla
rekâbet, kendi iç rekâbetlerimiz vs…

Tasarrufa yönelik bir tak›m çal›flmalar›m›z var.
Bunlar› da tabii ki TAfiIMACILAR’›n ileriki say›lar›nda
gündeme getirece¤iz. Ulaflt›rma alt yap›s› olan oto-
garlar›n do¤ru projelendirilmesi, seçimlerinin do¤ru
yap›lmas› ana gündemimizi oluflturuyor. Çünkü en
önemli gider kalemlerimizden birisi akaryak›t, ikinci
kalem de otogar giderleri. ‹çinde yaflayan insanlar›n
ödedikleri büyük bedeller var. Otogarlar› yaparken
do¤ru projelendirmek ve iflletme anlay›fl›n› projeye
yans›tmak laz›m. Önümüzdeki dönemde mevzuatla
ilgili baz› s›k›nt›lar var. 

Tabii bu bire bir ile ilgili kanun 01 Ocak 2008’den
itibaren yürürlü¤e giriyor. Bu zorunlu olarak ertelene-
cek san›yorum. fiu anda Türkiye buna haz›r de¤il.
Belki bunun süresini biraz daha yay›p bire üç, bire iki,
bire bir olarak gitmek gerekir diye düflünüyoruz. Bu
konuyla bakanl›ktan mevzuatta de¤ifliklik talepleri-
miz var.  Bunlar› önümüzdeki günlerde de¤erlendirip
görüflece¤iz. Bas›n da takip edecek.

Anadolu Yakas›’nda bir otogar projesi var takip et-
ti¤imiz. Bat› yakas›nda flehir içi terminallerin birlefltiri-
lip ortak servis düzenine geçmek gibi bir düflünce
var. Bunun bir örne¤ini sergilemeye çal›fl›yoruz.

Yine sektörün gündeminde sat›fl otomasyonlar›
var. Bunlar›n her biri üzerinde durulmas› gereken
konular. Sonraki yaz›lar›mda bunlar› gündeme getire-
ce¤iz. Bunun d›fl›nda Gebze, ‹zmit otogar konular›
var. Türkiye’nin pek çok yerinde otogar projeleri bizi
bekliyor. Biz de TOFED olarak bunlar› yapmaya ça-
l›flaca¤›z.

Mustafa 
YILDIRIM

Mustafa YILDIRIM

A
¤›r vas›ta bak›m ve onar›m
alanlar›nda müflterilerine
hizmet verecek olan tesisin

aç›l›fl› yap›lmadan önce Koluman
Motorlu Araçlar Sat›fl Müdürü
Serdar M. Gürbüz, davetlilere ve
bas›na tesisi gezdirerek, tesis hak-
k›nda bilgi verdi.

Muhteflem aç›l›fl› MBT Direk-
törler Kurulu Baflkan› Jürgen Zi-
egler, Koluman Motorlu Araçlar
A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa Koluman ve ‹smet Sez-
gin yapt›. Kurdeleyi keserken, Zi-
egler ve Koluman’›n mutluluklar›
gözlerinden okunuyordu. Aç›l›fla
MBT yetkilileri, MBT’nin bayile-
ri Koluman, Mengerler, Has Oto-
motiv yetkilileri, MBT’nin finans-
man flirketi DCFT yetkilileri ve
çok say›da davetli kat›ld›.   

ULUSLARARASI
KONSEPTTE 

Balgat tesislerinin fiziksel ola-
rak artan ihtiyaçlar› karfl›lamad›¤›-
n› ve bu nedenle a¤›r vas›ta sat›fl,
bak›m ve onar›m tesislerini Göl-
bafl›’na tafl›mak zorunda kald›kla-
r›n› ifade eden Mustafa Koluman
ilk konuflmay› yapt›. Koluman,
“40 bin metrekare arazi üzerine
kurulu olan tesis, 959 metrekare
show-room, 8 bin 962 metrekare
bak›m ve onar›m atölyeleri, 750
metrekare servis yedek parça de-
posu, bin 50 metrekare genel par-
ça deposu ve bin metrekare sosyal
tesis olmak üzere toplam 12 bin
721 metrekare kapal› alandan olu-
fluyor. Mercedes-Benz’in uluslar
aras› konseptine uygun olarak infla
edilen tesiste Mercedes-Benz’in
tüm a¤›r vas›talar›, UN‹MOG ve
Sprinter araçlar›; Koluman Kögel
yar›-römorklar› ve damperleri,
JunJin beton pompalar› ve kam-
yon üst yap›lar›n›n sat›fl ve sat›fl
sonras› hizmetleri sunulacak. Yat›-

r›m ve finansman dan›flmanl›¤› da
yap›lacak”dedi.

TÜRK‹YE’DE B‹R ‹LK

Tesiste ayn› anda mekanik ba-
k›m ve onar›mlar için 20 araca, ka-
porta ifllemleri için 10 araca ve ya-
r› römorklar için de ayr›ca 10 araca
hizmet verebilmek için toplam 40
ifl yeri bulundu¤unu belirten Kolu-
man, “toplam a¤›rl›klar› 40 ton ve
uzunluklar› da 18 metreyi bulan
katarlara bak›m ve onar›m hizmet-
lerini verebilecek alan ve boyutlar
dikkate al›nm›flt›r. Tesis, saat
06.00’dan 24.00’e kadar hizmet

verecektir. Bu aç›dan Tür-
kiye’de bir ilktir” fleklin-
de konufltu.     

‘PAZAR
L‹DER‹Y‹Z’

Bayi teflkilat›n›n en bü-
yük halkas› olan Kolu-
man’›n Gölbafl› a¤›r vas›-
ta tesislerinin aç›l›fl›nda
bulunmaktan mutlu oldu-
¤unu belirten Ziegler, “2007 y›-
l›nda Mercedes-Benz’in 40’›nc›
y›l›n› kutluyoruz. MBT, eski
ad›yla Otomarsan, 1967’deki kü-
çük çapl› bir otobüs üreticisinden

bugün çok büyük bir noktaya gel-
mifltir. Bugün Türkiye’nin otomo-
tiv sektöründe tart›flmas›z lideri-
yiz. MBT otobüsün yan›nda oto-
mobil ve ticari araçlar› da müflteri-

lerine sunmaktad›r. Bugün baflar›l›
olmam›z›n en büyük nedeni bafla-
r›l› bayilerimizin olmas›, hissedar-
lar›m›z ve çal›flanlar›m›zd›r. Müfl-
terilerimizin beklentilerini karfl›la-
mak ve tafl›mac›l›kta sürekli ken-
dimizi yenileme çabas› içerisinde-
yiz. Koluman ile olan iliflkimiz
1980 senesine dayan›yor. Kolu-
man’›n markaya ve kaliteye verdi-
¤i önem markam›za yat›r›m yap-
mas›n› sa¤lam›flt›r. En baflar›l› ba-
yilerimizden birisi olan Koluman
grubu bugün 55 bin araç satmakta
ve 46 bin araca servis hizmeti
sunmakta. Koluman grubunun ba-
flar›s›n›n arkas›ndaki en önemli
neden Koluman Bey’dir”dedi.

GÖLBAfiI SANAY‹‹ ‹LÇES‹

Gölbafl› Belediye Baflkan› Na-
s›r Hafllak ise konuflmas›nda,
“Gölbafl› Ankara’n›n giderek yük-
selen de¤erlerinden birisi. ‹lçemiz
her geçen gün büyüyor, güzellefli-
yor, gelifliyor. Böyle büyük bir te-
sisin burada aç›l›yor olmas› da bu-

nun en güzel ispat›d›r. ‹lçe-
miz ayn› zamanda bir e¤i-
tim ve sanayi kentidir.
Özellikle çevreye duyarl›
sanayi müesseseleri Konya
yolunda h›zla ço¤al›yor.
Özellikle elektrik, elektro-
nik ve makine sanayinde
faaliyet gösteren kuruluflla-
r›m›z ilçemize yo¤un ilgi
gösteriyor. ‹lçemiz turistik
potansiyeli olan bir ilçe.
Sayfiye yeri. Bu büyük te-
sisin herkese hay›rl› olma-
s›n› diliyorum” dedi.

Aç›l›fl konuflmalar›n›n ar-
d›ndan Mr. Ziegler, Mus-

tafa Koluman’a, tam tesise yak›-
fl›r büyüklükte bir nazarl›k hediye
etti. Mustafa Koluman, küçük
torununun da bir tablo arma¤an
etmesiyle duygusal anlar yaflad›.  

M illi Tak›mlar Teknik Di-
rektörü Fatih Terim ön-
cülü¤ünde bafllayan ve

Habertürk televizyonunun deste¤iy-
le ç›¤ gibi büyüyen ‘Terörle müca-
dele Kahramanlar›na Destek’ kam-
panyas›na yük ve yolcu tafl›mac›l›¤›

sektöründen de büyük destek
geldi. 

17 Ekim saat 13:00 itibariyle
kampanyaya 448 bin 917 kifli
kat›l›rken, toplam da 50 milyon
449 bin 238 YTL tutar›nda para
topland›. 

Tafl›mac›l›k sektöründe faali-
yet gösteren firma sahiplerinin
yard›m tutarlar› ve konuya ilifl-
kin görüflleri flöyle:

METRO: 400 B‹N YTL

Metro Turizm Yönetim Kuru-
lu Baflkan› Galip Öztürk, " Ka-
s›m ay›ndan Aral›k ay›n›n bafl›-
na kadar Metro Turizm yolcula-
r›n›n biletlerinin her birinden 50
kurufl bu kampanyaya ayr›lacak.
400 bin YTL'lik bir ba¤›fl yap›-
yoruz. E¤er seyahatlerden daha
fazla gelir elde edilirse bunu da ba-
¤›fllayaca¤›z" dedi.

ULUSOY : 100 B‹N $

Ulusoy Holding Yönetim Kurulu

Baflkan› Saffet Ulusoy hem flirketi,
hem de flahs› ad›na kampanyaya
kat›ld›. "Bu kampanyay› ilk kez
Habertürk açt›¤› için teflekkür edi-
yorum. 72 milyon müslüman nüfu-

sun geçmifl bayram›n› kutlu-
yor ve flehit ailelerimize sab›r-
lar diliyorum. fiehit ailelerimi-
zin mekan›n›n cennet olmas›n›
diliyorum. Bu vatana 1990'dan
bu yana musallat olan
PKK'n›n Allah can›n› als›n.
Rodpa Genel Baflkan› olarak
50 bin YTL, Roder Muayene
‹stasyonlar› olarak da 50 bin
YTL ba¤›fll›yorum, Saffet
Ulusoy olarak da 100 bin do-
lar ile ben kampanyaya kat›l›-
yorum" dedi.

TIRSAN: 100 B‹N YTL

Türkiye’nin önde gelen

treyler üreticilerinden T›rsan
Yönetim Kurulu Baflkan›
Çetin Nuho¤lu da kampan-
yaya 100 bin YTL ile katk›-
da bulundu.

ALTUR: 50 B‹N YTL

ALTUR ad›na 50 bin
YTL ba¤›fllayan Albayrak
ayr›ca bir sürpriz daha yapa-
ca¤›n› aç›klad›

Terörle Mücadele kahra-
manlar›na destek kampanyas›-
na kat›lan Abdurrahim Al-
bayrak k›z›n›n kendisine bu
kampanya nedeniyle çok k›z-
d›¤›n› aç›klad›. Albayrak flöy-
le konufltu; "Kampanya baflla-
d›¤›nda ben yurtd›fl›ndayd›m
döndü¤ümde k›z›m bana, 'Ba-
ba tam da gidecek zaman› bul-

dun. Herkes yard›m yap›yor, sen ne-
den yapm›yorsun?' diye sordu. Ben
de, "K›z›m yurtd›fl›ndayd›m biz de

kat›laca¤›z kampanyaya merak et-
me" dedim. Ama o bana çok k›zm›fl
'Baba tam da zaman›n› buldun gide-
cek' dedi.

Mercedes-Benz bayii
Koluman Gölbafl›’nda

Koluman Motorlu Araçlar Ankara Gölbafl› tesisleri, geçti¤imiz
günlerde görkemli bir aç›l›fla sahne oldu. Her y›l en az 5
milyon Avro’luk yat›r›m gerçeklefltiren Koluman, 2006’da

Gaziantep’te 7.5 milyon Avro’luk yat›r›m, bu y›l da
Gölbafl›’nda 9 milyon Avro’luk yat›r›ma imza att›.

AAçç››ll››flfl  kkuurrddeelleessiinnii  JJüürrggeenn  ZZiieegglleerr,,  MMuussttaaffaa  KKoolluummaann  vvee  ‹‹ssmmeett
SSeezzggiinn  kkeessttii..  TTeessiiss,,  4400  bbiinn  mmeettrreekkaarree  aarraazzii  üüzzeerriinnee  kkuurruulluu  

Tafl›mac›lardan kampanyaya büyük destek
‘TERÖRLE MÜCADELE KAHRAMANLARINA DESTEK’ KAMPANYASINA SEKTÖR TEMSILCILERI SESSIZ KALMADI
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www.tasimacilargazetesi.com
e-posta: info@tasimacilar.com

‹‹mmttiiyyaazz  SSaahhiibbii
Mete Turizm Bas›n ve Yay›nc›l›k Hizmetleri

San. ve Tic. Ltd. fiti. Ad›na 
MM..NNaaccii  KKAALLEENNDDEERR

Sorumlu Yaz›iflleri Müdürü
HHüüsseeyyiinn  KKAARRAABBUULLUUTT

Hukuk Dan›flman›
AAvv..  UU¤¤uurr  AAMMAASSYYAA

ANADOLU TEMS‹LC‹L‹KLER‹

Ankara- Sabri DANABAfi Kayseri -Fatih Karatafl
Edirne-KAPIKULE-HAMZABEYL‹ Mehmet
fiENOL Edirne Gazetesi Edirne - ‹PSALA -

‹smail AL‹fi ‹psala Gazetesi - Hatay - Reyhanl› -

C‹LVEGÖZÜ Abit KIZILCA Rehber Gazetesi -

Hatay Cemil YILDIZ Antakya Gazetesi  -

Ardahan - Posof - TÜRKGÖZÜ Bülent KILIÇ
K›l›ç Ofset - I¤d›r -D‹LUCU Serdar ÜNSAL - A¤r›
Do¤ubayaz›t - GÜRBULAK  Selehattin KAÇURU -

Artvin Hopa - SARP Hayati AKBAfi - fi›rnak -

Silopi - HABUR Halil ÇOfiKUN - Cizre / Emin
Dilovan KINAY Haber 73 Gazetesi - Kocaeli

Gökhan MER‹Ç Güzel Sanatlar - Aksaray

Hüseyin Avni GÖKÇE - Çanakkale Olay Gazetesi 

Adres: Barbaros Bulvar› Bostanc› Veli Sokak. No:8/3
Befliktafl 34353 / ‹STANBUL
Befliktafl PK 163
Tel:(0212) 258 77 86 - 87 Fax:(0212) 259 78 85
Gsm:0532 311 40 62 - 0546 804 65 15 
E-mail: info@tasimacilar.com   

info@tasimacilargazetesi.com
Bas›ld›¤› Yer: ‹hlas Gazetecilik A.fi.
29 Ekim Cad. No:23 / Yenibosna - ‹STANBUL

Haber Koordinatörü
YYaaflflaarr  CCAANN

Haber Müdürü
ÖÖZZLLEEMM  ÜÜLLKKÜÜ

TTAfiIMACILARAfiIMACILAR
www.tasimacilar.com
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Köfle yaz›lar›n›n sorumlulu¤u yazarlar›na aittir.

Tafl›mac›lar Gazetesi bas›n meslek 
ilkelerine uymaya söz vermifltir.

Büyükflehir Belediyesi’nin resmi web
sayfas›nda 25 Eylül 2007 tarihli aç›kla-

ma ile Ayaza¤a Garaj› hat ihâlesinin iptal
edildi¤i resmen kamuoyuna duyuruldu. 

Büyükflehir Belediye Baflkan› say›n Ka-
dir Topbafl, partner olarak seçilen Macar
firmas›n› özel ekiple inceletti¤ini, flartlara
uymad›klar›n› belirterek ihâleyi iptal ettikle-
rini anlat›yor. 

Hemen ard›ndan da Büyükflehir Beledi-
yesi’nin otobüs iflletmesi flirketi kuraca¤›n›
vurgulayarak temeldeki s›k›nt›y› ortaya ko-
yuyor. Bu flirket konusuna daha sonra ay-
r›nt›lar›yla de¤inmek gerekiyor.

‹ETT ‹flletmeleri Büyükflehir Belediye-
si’nin de¤il midir?

Yeni bir flirket kurman›n arkas›nda yatan
nedir?

Acaba ihalenin arzuland›¤› flekilde so-
nuçlanmamas› m›d›r?

fiu an üzerinde durulmas› gereken part-
ner firma ile ilgili yeterli olmad›¤› ifâde edi-
len görüfltür. Bu göstermelik bir gerekçe-
dir. Say›n Topbafl kamuoyuna karfl› flu
sorulara yan›t vermelidir. ‹hâle, 4 ayr› tek-
lifte sunulan belgelerin yeterli olarak ka-
bûlü ile yap›lm›flt›. Ayr›ca Macar Euro In-
vest, Metropolitan, ‹stanbul Halk Ulafl›m,
Yeni ‹stanbul Halk, Özulafl Toplutafl›m
konsorsiyumu ile birlikte ihâleye kat›lan di-
¤er üç firmadan biri bu ihâleyi kazanm›fl
olsayd›, say›n Topbafl partner veya ana
firma olarak nereyi inceletecekti?

Macar firmay› incelemeye giden kadro-
yu inceledi¤imizde bu ekibin içerisinde
otobüs iflletmecili¤ini bilen, anlayan kaç
kifli vard›?

Bunlar›n verdi¤i raporlar neleri içeriyor-
du?

K›sacas› yeterli görülmedi, gerekçesi uy-
gun bir savunma de¤ildir. Ya gerçek tüm
aç›kl›¤›yla anlat›lmal›, ya da perde arkas›n-
da konuflulanlar ortaya konulmal›d›r.

Bu konuyu sürdürmek gerekiyor!..

‹hale ‹ptali ve
göstermelik gerekçe

Onur
ORHON
Onur ORHON

Otobüs ve kamyon gazetelerinin Ankara
temsilcisi olarak sektöre, sizlere ve

yöneticilerimize merhabayla bafllamak
istiyorum sat›rlar›ma…

Otobüs iflletmecileri içinde bulundu¤umuz
bugünlerde, havayolu flirketlerine yönelen
yolcular› geri kazanmak için akla gelmez
projeler üretiliyor. Otobüs tafl›mac›l›¤›
sektörünün üst düzey yöneticileri, otogar
iflletmelerinin yeni bir düzenlemeyle
havaalanlar›na yak›n kurulmas› ve dolay›s›yla
otobüslerden inen bu yolcular›n da
otobüslere aktar›lmas› sayesinde bütünlük
sa¤layacak bir ulafl›m sistemi a¤›nda olmas›
için ellerinden gelen her hizmeti verme
yar›fl›na giriyorlar. Böylece uçaklardan inen
yolcular›n, lokal olarak  havayolu ulafl›m›
olmayan yak›n mesâfeli mahallere tafl›nmas›
suretiyle bölgesel tafl›mac›l›k sistemine
uygun hizmetler verilmesi planlan›yor.

Bir ço¤umuz uzun süren otobüs
yolculuklar›ndan her ne kadar flikâyetçi olsak
bile halen ülkemizde y›ll›k 160 milyon kifliye
yak›n yolcu otobüsü ile bir yerden di¤er bir
yere seyahat etmeye devam ediyor. Ve bu
rakam Türkiye’de gerçeklefltirilen
yolculuklar›n yüzde 65’inin hâlâ otobüslerle
yap›ld›¤›n› ifâde etmektedir. Buna mukâbil
daha h›zl› ulafl›m arac› olan uçaklar›n
sektördeki önemi de h›zla artmakta… Geçen
y›l›n ilk alt› ayl›k diliminde bu ulafl›m için
uçaklar› tercih eden yolcu say›s›n›n 15
milyon civar›nda oldu¤u yap›lan istatistiklerle
tespit edildi. Bu rakamlardan ortaya ç›kan
tek sonuç ise otobüs tafl›mac›l›¤›n›n geçmifl
y›llara oranla yüzde 4’lük kayba u¤ram›fl
oldu¤unu göstermekte, bu y›l ise bu kayb›n
yüzde 8’lik orana yükseldi¤i ifâde
edilmektedir.

Bu da sözü geçen flirketlerin fazla yolcu
tafl›d›klar› miktarda otobüsçülerinde o kadar
kayba u¤rayacaklar›na delâlet ediyor. Bu
s›k›nt›ya son verebilmek ve ortaya ç›kan
sektör probleminin afl›lmas› için hava alanlar›
ile otogarlar›n birbirine yak›n mesafede
olmas› zorunlulu¤unu dile getirmektedir. 

Böyle bir aksiyon hayata geçirildi¤i
taktirde otobüs iflletmelerinin zarardan
kurtulmas› bu yaraya neflter vuracakt›r. Bu
flekilde uçaktan inen yolcunun otobüse,
otobüsten inen yolcunun ise uça¤a
binebilece¤i ifâde edilen yeni ulafl›m modeli
Ulaflt›rma Bakanl›¤›’na sunularak tam destek
al›nm›flt›r.  

Bölgesel tafl›mac›l›k olarak tan›mlanan bu
modele göre otobüsler çok uzun mesâfeli
hatlardan çekilerek uçaklarla aktarmalar›n
anlams›z oldu¤u k›sa mesafelerde entegre
bir tafl›mac›l›k yapacaklar…

2010 y›l›na do¤ru otobüs sektöründe uzun
mesafeli kara tafl›mac›l›¤›n›n büyük oranda
tarihe kar›flaca¤›, bu de¤iflime de ayak
uyduramayan flirketlerin kapanaca¤› ifâde
ediliyor. Hatta bir Türk üretim firmas›n›n
önümüzdeki dönemlerde yayg›nlaflacak
bölgesel bu tafl›mac›l›k modeli için özel bir
otobüs modeli  haz›rlad›¤› da kula¤›m›za
gelen söylentiler aras›nda… 

Bölgesel tafl›mac›l›k için hizmet verecek
bu otobüsler Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n
aç›klayaca¤› kombine tafl›mac›l›k
düzenlemesine flimdiden uygunluk
sa¤layacak. Yeni uygulama kapsam›nda
belirli flartlar› içeren otobüs firmalar› ,
havayollar› kurulufllar›yla anlaflma yapmak
kayd›yla yolcular› istedikleri güzergâhlara
götürüp getirecekler. Bu sistem kapsam›nda
yeni aç›lacak havayollar› terminalleri de
karayolu tafl›mac›l›k firmalar›na girifl ç›k›fl
belgeleri tanzim edecek. 

Uçak biletlerinin ucuzlamas› nedeniyle
hava yollar› flirketleriyle çok s›k› bir rekâbete
giren otobüs kurulufllar›, flimdilerde Ankara-
‹stanbul güzergâh›n› kapt›rmamak için
flimdiden harekete geçirdiler. ‹ki kent
aras›ndaki yolculu¤u 3 saate indiren h›zl›
tren projesi 2009 y›l›nda hizmete girecek. Bu
planlamaya göre, iki y›l sonra demiryolu
seyahatini tercih edecek yolcular›n oran›n›n
yüzde 10’lardan, yüzde 80’lere ç›kmas›
bekleniyor. Otobüs iflletmecileri, en yo¤un
karayolu hatt›n› kaybetmemek için h›zl› tren
iflletmesine  talip… Bu konuda en büyük
birkaç otobüs flirketi özel iflletme konusunda
ihâle aç›lmas›n› istemekteler.

Bu kriterler do¤rultusunda otobüs
flirketleri Cumhuriyet’in kuruluflundan bu
yana 70-80 y›ld›r hizmet vermekte…
Demiryolu ve havayolu tafl›mac›l›¤›n›n hizmet
alanlar›n›n d›fl›nda ülkemizin geri kalan k›sm›
hayli genifl bir co¤rafyadan olufluyor. Yani
umutlar›m›z henüz yitirilmemeli… ‹flte bu
noktada tek alternatifimiz o hedeflere
ulaflabilmemiz. O yöredeki ekonomik hayat›n
da canlanmas›na ülkemiz aç›s›ndan katk›da
bulunacak… Sektör s›k›nt›lar›n›n bu anlamda
afl›lmas› için Otobüs Gazetesi olarak sizlere
hizmette bulundu¤umuz bu yay›n›m›zla,
gerek kurulufl, gerek mahalli ve idari
iflletmeler, gerekse bizlerin katk›lar›yla hep
birlikte el ele vererek medya olarak
elimizden gelen her türlü katk›y› bu sektöre
verece¤imizi bir borç olarak addediyoruz.

Sa¤l›cakla kal›n, esen kal›n…

Otobüs tafl›mac›l›¤›n›n
Türkiye’deki önemi!..

Sabri
DANABAfi

Sabri DANABAfi

‹
stanbul trafi¤ine çözüm için
kademeli mesai uygulamas›n›n
önerildi¤i projeye göre,

‹stanbul'da ifle bafllama saatlerinin
06.00-10.30, ifl b›rakma saatlerinin
ise 15.00-19.00 aras›na yay›lmas›
öngörülüyor. 

Bu kapsamda her gün trafi¤e
ç›kanlar, “iflçi, memur, özel sektör
çal›flanlar› ve ö¤renciler” olarak 4
grupta toplan›yor. Bu gruplar›n bir
saat arayla trafi¤e ç›kmalar› halinde
08.00-09.00 ile akflam ifl ç›k›fl
saatlerinde trafi¤in rahatlamas›
bekleniyor. Buna göre, fabrikalar
ve imalathaneler saat 06.00'da,
resmi daireler, adliyeler, hastaneler
ve di¤er sa¤l›k kurulufllar› 07.00'de,
bankalar, finans kurulufllar›, odalar
ve borsalar›n saat 09.00'da ifle
bafllamas› planlan›yor. 

‘Kademeli Mesai
Uygulamas›’n›n hayata geçirilmesi
ile toplu tafl›man›n daha fazla tercih
edilece¤ini ifâde eden özel halk
otobüs flirket yöneticileri,  ulafl›m
yo¤unlu¤unun zamana
yay›laca¤›n›, bu flekilde
de trafik ak›fl h›z›n›n
artmas›yla trafik
yo¤unlu¤unun
azalaca¤›n› dile getirdi.

Konu hakk›nda görüfl
belirten özel halk otobüs
flirket yöneticileri özetle
flöyle konufltu:

ANA
ARTERLERDE
TERC‹HL‹ YOL

Özulafl A.fi. Yönetim
Kurulu Baflkan› Göksel
Ovac›k: ‹stanbul’da
ulafl›m hizmetleri tek bir
merkeze ba¤l› olmad›¤›
için koordinasyon
eksikli¤i var. Bundan dolay› da
‹ETT, özel halk otobüsleri, toplu
ulafl›m birimlerinin farkl›
uygulamalar› trafi¤i çekilmez hale
getirdi. Acilen ulafl›m tek bir
merkezde toplanmal› ve ana
arterlerde tercihli yollar hayata
geçirilmelidir. Büyükflehir
Belediyesi’nin kademeli mesai
uygulamas› projesiyle birlikte ana
arterlerde toplu tafl›ma araçlar› için
de tercihli yollar tahsis edilirse,

‹stanbul trafi¤i biraz rahatlar. ‹ETT
ile el ele verip, çapraz hatlar
koyarak insanlara toplu tafl›ma
araçlar›n› kullanmay› tercih
etmelerini sa¤lamak öncelikli
görevimiz olmal›d›r. 

DOLMUfiLAR ANA
HATLARDAN ÇEK‹LMEL‹

Yeni ‹stanbul Halk Otobüsleri
A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan›
fiirin Var›fll›: Büyükflehir
Belediyesi trafi¤i rahatlatmak ad›na
yol, kavflak ve alt geçitler yap›yor.
Ancak; dolmufl, servis arac› ve
minibüsler flehir merkezinde

oldu¤u müddetçe ‹stanbul’da trafik
sorununun çözülmesi mümkün
de¤il. Bugün bir dolmufl 15 kifli
tafl›rken, bir otobüs 100 kifli tafl›yor.
Onun için trafi¤in kritik oldu¤u
noktalarda dolmufllar çekilip, toplu
tafl›ma araçlar› çal›flmal›d›r. Bu
arada kesinlikle yanl›fl
anlafl›lmas›n; ben dolmufl hatlar›
iptal edilsin demiyorum: kritik
noktalardaki dolmufl ve servis
araçlar› di¤er bölgelere kayd›r›ls›n.

trafi¤i rahatlatacak kademeli mesai
uygulamas›nda insanlar toplu
tafl›ma arac›n› kullanmazlarsa,
trafi¤i rahatlatmada çözüm
olaca¤›n› zannetmiyorum.

H‹ZMET ÇITASI
YÜKSELT‹LMEL‹

Mavi Marmara Ulafl›m A. fi.
Yönetim Kurulu Baflkan› Y›ld›r›m
Y›lmaz: ‹stanbul trafi¤inin
rahatlat›lmas› için ilk baflta toplu
tafl›ma araçlar› için tercihli yollar
lâz›m. Daha sonra toplu tafl›ma
araçlar›nda hizmet ç›tas›n›n
yükseltmesi gerekir. Dolmufl ve

minibüs sorunlar›n› da çözüme
kavuflturdu¤umuz zaman ‹stanbul
trafi¤inde k›smen iyileflmeler olur.
Vatandaflta o zaman toplu tafl›ma
araçlar›n› daha çok kullanmaya
bafllar. 

Toplu tafl›mac›l›kta ‹ETT, özel
halk otobüslerine bak›fl aç›s›n› da
biraz de¤ifltirmelidir. fiu anda
‹ETT, özel halk otobüslerini
kendine rakip görüyor. Oysa ki
özel halk otobüsleri ‹ETT’nin

rakibi olarak de¤il, yard›mc›
unsuru olarak çal›fl›yor. ‹ETT özel
halk otobüsçülerine yard›mc› unsur
olarak bakarsa, bu flekilde de halk
otobüsçüleri kendine biraz çeki
düzen verirse, daha kaliteli hizmet
verece¤i kan›s›nday›m.

SERV‹S ARAÇLARI
D‹S‹PL‹NE ED‹LMEL‹

‹stanbul Halk Ulafl›m A.fi.
Yönetim Kurulu Baflkan vekili
‹brahim Kala: Trafi¤in
rahatlamas› için ‹ETT ‹flletmeleri
Genel Müdürlü¤ü’nün alm›fl
oldu¤u kararlar do¤rultusunda

metrobüs ve rayl›
sisteme a¤›rl›k
verilmeli. Kademeli
mesai uygulamas›yla da
inan›yorum ki trafik
rahatlayacakt›r. Bizler
de Valili¤in ve Genel
Müdürlü¤ümüzün alm›fl
oldu¤u kararlara
harfiyen uyarsak, sistem
kendili¤inden yerine
oturacakt›r. 

HALK TOPLU
TAfiIMAYA
ÖZEND‹R‹LMEL‹

Tuzla/Topkap›
Derne¤i Baflkan› Kâmil
Eser: ‹ETT ve halk

otobüsleri baflta olmak üzere tüm
toplu tafl›ma araçlar›na tercihli yol
vermelidir. Tercihli yol sayesinde
toplu tafl›ma araçlar›
otomobillerden daha h›zl› gidece¤i
için vatandafl kendi arac› yerine
toplu tafl›ma araçlar›yla ulafl›m›n›
sa¤layacakt›r. Bu ‹stanbul trafi¤ini
rahatlatacakt›r. Trafi¤in çözüm
noktas› Büyükflehir Belediyesi’dir.
‹fle girifl saatleri ile ilgili çal›flma
tek bafl›na yeterli olmaz.

Özel Halk
Otobüs

sahipleri,
BMC’nin
Ankara-
‹stanbul
yetkili
sat›c›l›¤›n› yürüten FSM
Demirbafl Otomotiv’in
her y›l düzenledi¤i
geleneksel iftar
yeme¤inde bir araya
geldi. Fas›l eflli¤inde

gerçekleflen
FSM
Demirbafl
Otomotiv’in
geleneksel
iftar
yeme¤inde,

özel halk otobüs
sahipleri, BMC ve FSM
Demirbafl Otomotiv’in
kendilerine sunaca¤› yeni
kampanyalar hakk›nda da
bilgi sahibi oldu.

M
abeyin Restoran’da
gerçekleflen Anadolu
Isuzu’nun iftar ye-

me¤inde, ‹stanbul tafl›mac›l›¤›
ve flirketlerin genel yap›s›
gündeme damgas›n› vur-
du. Yemekte Anadolu Isu-
zu Sat›fl Direktörü Fatih
Tamay, konuklar›yla ya-
k›ndan ilgilendi. 

Yemek sonras› Anadolu
Isuzu Bayii Otonil’in Oto-
büs Sat›fl Müdürü Fuat
Özer taraf›ndan Mavi Mar-
mara Ulafl›m A. fi. Yönetim
Kurulu üyesi Rahmi ‹fl-
cen’e sat›fl› gerçeklefltirilen
halk otobüsü Isuzu Citibus
teslimat› gerçeklefltirildi.

Mavi Marmara Ulafl›m A.
fi. Yönetim Kurulu üyesi
Rahmi ‹flcen’e arac›n›n anah-
tar›n› teslim eden Anadolu
Isuzu Sat›fl Direktörü Fatih

Tamay, “Citibus 7,67 metrelik

uzunlu¤u ve 2,13 metrelik iç
yüksekli¤iyle s›n›f›n›n en
uzun ve en ferah arac›d›r. Bu
sayede tam 60 kifliyi rahatl›kla
tafl›r. Üstelik haval› arka süs-
pansiyonuyla daha rahat ve
daha keyifli bir yolculuk

sa¤lar” dedi. Citibus
tam haval›, çift dev-
reli ABS fren sistemi,
ön disk frenleri, oto-
matik fren ayar siste-
mi ve vakum tahrikli
egzoz frenleriyle

yolculuklarda üstün
bir güvenlik standard› sundu-
¤unu dile getiren Tamay,
175 beygirlik Common Rail
Turbo Dizel Intercooler mo-
toruyla s›n›f›n›n en güçlüsü
ve Euro 3 standard›yla da

tam bir çevre dostu oldu¤unu
söyledi. Isuzu Citibus’lar›n
toplu tafl›mada en uy¤un araç
oldu¤unu dile getiren Mavi
Marmara Ulafl›m A. fi. Yöne-
tim Kurulu üyesi Rahmi ‹fl-

cen ise; “Araç kalitesinin ya-
n›nda sat›fl sonras› hizmetleri-
nin de kusursuz olmas› bizim
tercih sebeplerimiz aras›nda.
Had›mköy-Yenibosna hatt›nda
çal›flacak yeni arac›mla müflte-
rilerime daha konforlu hizmet
sunaca¤›m” fleklinde konufltu.

Trafikte çözüm
toplu tafl›ma

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin ‹stanbul Sanayi Odas› ile yürüttü¤ü kademeli
mesai uygulamas› projesine halk otobüs flirketleri de s›cak bak›yor. Halkç›lar,
“Kademeli mesai ile birlikte tercihli yol uygulamas› hayata geçirilmeli” dedi.

GGöökksseell  OOVVAACCIIKK ‹‹bbrraahhiimm  KKAALLAAYY››lldd››rr››mm  YYIILLMMAAZZ fifiiirriinn  VVAARRIIfifiLLII KKââmmiill  EESSEERR

Demirbafl halkç›larla

Isuzu, halkç›lar› a¤›rlad›
Ticâri araç
sektörünün öncüsü
Anadolu Isuzu, Tüm
Özel Halk
Otobüsçüleri Birli¤i
(TÖHOB) üyelerini
iftar yeme¤inde
a¤›rlad›.

Trafikte çözüm
toplu tafl›ma
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‹stanbul ve ulafl›m 

U luslararas› bir megapol özelli¤i kazanan
‹stanbul’da yaflayan her yafltan

milyonlarca ‹stanbullunun her sabah tek bir
problemi oluyor. Ve bu problem her gün
yeniden tekrarlan›yor. Bu problemin ad›na
“ulafl›m” deniyor.

Her sabah milyonlarca genç-yafll›, erkek-
kad›n, varl›kl›-yoksul, iflçi-iflveren tüm
‹stanbullular bu sorunla yüzlefliyor ve
hemen hepsi bu sorunun çözümüne iliflkin
onlarca öneride bulunuyor.

Bu sorunu yaflayan bir grup ‹stanbullu ise
yaflad›klar› sorunun hem bir parças› hem de
çözümünün taraf›n› oluflturuyor. Onlar
personel ve ö¤renci tafl›mac›l›¤› sektöründe
hizmet veren flirketlerin yöneticileri,
çal›flanlar›, tedarikçileri olarak say›ca
az›nl›kta olsalar da çözüm sürecinde belki
de en aktif taraf› oluflturuyorlar. ‹stanbul’un
ulafl›m probleminin çözümünde aktif rol
oynayan bu kitlenin belki de en örgütlü ve
enerjik bölümünü ise sektörümüzün meslek
örgütü ‹STAB oluflturuyor.

Kuruluflundan bu güne flehir içi personel
ve ö¤renci tafl›mac›l›¤› sektörünün,
kriterlerinin oluflturulmas› ve yasal
düzenlenmesinin sa¤lanmas›n› esas alan bir
anlay›flla çal›flan meslek örgütümüz, sadece
sorunun taraf› olmay› de¤il ayn› zamanda
da çözümün taraf› olmay› tercih etmesiyle
öne ç›km›fl ve kendini kabul ettirmifltir.

Bu y›l kuruluflunun 15’inci y›l dönümünü
kutlayan ve hemen tüm sektör flirketlerini
bünyesi içersinde toplayan ‹STAB'›n, yo¤un
çabalar› ile ulafl›m hizmetinin belli
bölümlerinde gözle görülür bir iyileflmenin
sa¤land›¤› tüm ilgililerce ifâde edilmektedir.

‹stanbul genelinde 16 bin ö¤renci servis
arac›n›n ö¤renim y›l›n›n bafllamas› ile hizmet
verme¤e bafllad›¤› dikkate al›n›rsa; her y›l
yaflanan, yaz›l› ve görsel medyan›n birinci
sayfadan ilk haber yapt›¤› flirket, okul
yönetimi ve veli çat›flmas› bu ö¤renim
y›l›nda hemen hiç yaflanmam›fl, servis
ücretlerine iliflkin kaos sanki sihirli bir el
de¤miflçesine düzenli bir iflleyifle yerini
b›rakm›flt›r. Ayn› flekilde sektörü düzenleyen
yönetmelikler, AB uyum sürecinin getirdi¤i
yeniliklere uygun olarak haz›rlanm›fl ve ilgili
kurumlar›n onay› ile yürürlü¤e girerek
sektörümüz yasal çerçevesi çizilmifl bir
niteli¤e kavuflturulmufltur.

Yine sektörümüzün bir di¤er alan›n›
oluflturan personel tafl›mac›l›¤›nda ücrete
dayal› k›r›c› rekâbet, yerini hizmet
kalitesinde rekâbete b›rakarak, mesleki
dayan›flma ikliminin sektöre egemen olmas›
sa¤lanm›flt›r.

Tabii ki daha yürünecek çok yol,
yap›lacak çok iflin oldu¤u aç›kt›r. Ancak
‹STAB art›k kaynaflm›fl bir ekip özelli¤i
kazanm›fl yönetimi, deneyimli liderli¤i,
sektörün di¤er taraflar› ile kurdu¤u ilkeli ve
yap›c› diyalog ile bunlar›n da üstesinden
gelmeye adayd›r, azimlidir ve kararl›d›r.

Levent
B‹RANT

Levent B‹RANT

A
nadolu Isuzu taraf›ndan
geleneksel hale gelen
‹stanbul Toplu Tafl›mac›lar›

Birli¤i Derne¤i’ne (‹STAB)
düzenlenen iftar gecesi, Ç›ra¤an
Saray›’nda gerçeklefltirildi. 

Yemekte bir konuflma yapan
‹STAB Yönetim Kurulu Baflkan›
Levent Birant, “Toplu tafl›mac›lar
olarak ‹stanbul’un bugün en önemli
sorunlar›na katk›da bulunuyoruz.
Bilindi¤i gibi ‹stanbul’da günlük
hareket eden insan say›s› 6 milyon.
Bu 6 milyon kifliye, ‹ETT 2 bin 500,
Özel Halk Otobüsleri 2 bin, hatl›
minibüsler 6 bin, taksiler 17 bin ve
‹stanbul toplu tafl›mac›lar› 60 bin
araçla hizmet veriyor” dedi. 

ACIMASIZ REKABET

‹stanbul’da günlük tafl›ma
kapasitelerinin 2 buçuk milyonun
üzerinde oldu¤unu dile getiren
Birant, flöyle devam etti, “‹stanbul
gerçek anlamda trafik ve ulafl›m
sorunu yafl›yor. Biz, bu ulafl›m
kaosunun bir parças› olmak yerine
çözümün bir parças› olmak
istiyoruz. Bundan ötürü, ‹STAB ve

‹TO olarak yapt›¤›m›z çal›flmalarla,
önümüzdeki dönemlerde ‹stanbul’un

ulafl›m›na katk›da bulanacak mesai
saatlerinin kademelendirilmesine
yönelik çok ciddi bir çal›flmaya
bafllad›k. Bu çal›flma grubumuz
içerisinde akademisyenler, Büyük
fiehir Belediyesi’nin yetkilileri,
ticaret odas›n›n birimleri ve
araflt›rma gruplar› yer al›yor ve çok
ciddi özverilerde bulunarak
çal›fl›yor. Di¤er taraftan da ac›mas›z
bir rekâbetin içerisinde

hizmetlerimizi sürdürmeye devam
ediyoruz. Biz ‹STAB olarak bu
ac›mas›z rekâbetin d›fl›na ç›kmak
istiyoruz. Bu da önerdi¤imiz gibi
kullanabilece¤im araçlar›n
modernizasyonuyla, bunun
gelifltirilmesiyle, sürücülerimizin
e¤itimlerini tamamlamas›yla ve
firmalar›n rekâbeti kalite noktas›na
çekebilmesiyle mümkün.” 

Büyük fiehir Belediyesi

kapsam›nda olan illerde
uygulanmakta olan tahditli plaka
uygulamalar›n›n Haziran’da
Kocaeli’nde uygulanmaya al›nd›¤›n›
dile getiren Birant, ‹stanbul
Büyükflehir Belediye Baflkan›’n›n ve
ulafl›mdan sorumlu yöneticilerin bir
tak›m s›k›nt›lar›ndan dolay›,
‹stanbul’da bu uygulaman›n
kesinlikle yap›lmayaca¤›n› ifade
ettiklerini söyledi.

‹ stanbul Büyükflehir Beledi-
yesi Toplu Ulafl›m Hizmetle-
ri Müdürlü¤ü, metrobüs’ten

etkilenen E–5 üzerindeki mini-
büslerin hat planlama çal›flma-
lar›na tüm h›z›yla devam edi-
yor. Esnaf oda baflkanlar› ile
minibüs esnaf›n›n bizzat kat›-
l›mlar›n›n sa¤lanarak yap›lan
toplant›larla metrobüsten etkile-
nen E–5 üzerindeki minibüsle-
rin hat planlama çal›flmalar›na
yön veriliyor.

Metrobüs hatt›nda yer alan ve

metrobüsten etkilenen minibüs
hatlar›n›n planlamalar›na; Bah-
çelievler, Küçükçekmece ve
Avc›lar olarak üç ana bölge
oluflturuldu. Avc›lar’da hatta ça-
l›flan minibüs sahiplerinden olu-
flan yaklafl›k 250 kiflinin kat›ld›-
¤› bir toplant› yap›ld›. Avc›lar
Belediye binas›nda gerçekleflti-
rilen toplant›ya Ulafl›m Daire
Baflkan› Muzaffer Hac›musta-
fao¤lu, Toplu Ulafl›m Hizmetle-
ri Müdürü Ali Arslan, ilgili es-
naf odas› baflkanlar› kat›ld›.

Toplant›da bir konuflma ya-
pan Ulafl›m Daire Baflkan› Mu-
zaffer Hac›mustafao¤lu, ‹stan-
bul’un öncelikli sorununun ula-
fl›m oldu¤una dikkat çekerek,
bu yönde yapt›klar› çal›flmalar›
anlatt›.  Metrobüs’ün tam kapa-
site ile faaliyete girmesi ile bir-
likte E-5’deki trafi¤in büyük öl-
çüde rahatlayaca¤›n› dile geti-
ren Hac›mustafao¤lu, bu hatta
çal›flan hiçbir dolmuflçu esnaf›-
n›n ma¤dur edilmeyece¤ini
söyledi.

O kullar›n aç›lmas›yla
birlikte ö¤renci
servis tafl›mac›l›¤›

yapanlara yönelik
denetimler de artmaya
bafllad›.  Çocuklar›n sa¤l›kl›
bir flekilde okullar›na gidip
gelebilmesi için hiçbir

olumsuzlu¤a göz
yummayan trafik polisleri,
denetlenen 170 servis
floförüne ceza yazd›.

Kayseri Trafik Denetleme
fiube Müdürlü¤ü ekipleri
de, ö¤renci servislerine
yönelik denetimlerini

artt›rd›. ‹lde yap›lan
denetimlerde 170 ö¤renci
servis arac›na 18 bin YTL
para cezas› kesildi¤i
bildirildi. Yetkililer ö¤renci
servislerine yönelik
denetimlerinin artarak
sürece¤ini ifâde ettiler.

M alatya ‹l Trafik
Komisyonu'nun
servisçilik yapanlara

verece¤i S plaka ile ilgili çal›flmalar
kapsam›nda fioförler ve
Otomobilciler Odas›'nda bir
bilgilendirme toplant›s›
yap›ld›.Toplant›ya Esnaf ve
Sanatkârlar Odalar› Birli¤i (ESOB) Baflkan› fievket Keskin,
Emniyet Müdürlü¤ü Trafik fiube Müdürü Hayrettin Y›ld›zl›,
Belediye Kent Trafik Müdürü Gürbüz Kurdal ve
Minibüsçüler Odas› Baflkan› Arif Kiras ile servisçiler kat›ld›.

ESOB Baflkan› fievket Keskin,
toplant›da yapt›¤› konuflmada, "Art›k
sonuca gelmek üzereyiz.  S plakalar
herkesin flahs›na verilecektir" dedi.
Trafik fiube Müdürü Y›ld›zl› ise
Malatya Belediyesi'nin valili¤e
baflvurusu üzerine ‹l Trafik
Komisyonu'nda çal›flmalar›n

bafllat›ld›¤›n› ifade ederek, "Alt komisyon oluflturduk. Malatya
için S plakan›n faydal› olaca¤›na kanaat getirdik. Bu
uygulama haks›z rekâbetin önlenmesi için yap›l›yor. Bize
denetlemede büyük bir kolayl›k getirecektir" fleklinde konufltu.

Sorununun parças›Sorununun parças›
olmak istemiyoruzolmak istemiyoruz
‹stanbul Toplu
Tafl›mac›lar› Birli¤i
Derne¤i Baflkan›
Levent Birant,
‹stanbul’da yaflanan
ulafl›m sorununun bir
parças› olmak yerine
sorunlara çözüm
üretmek istediklerini
söyledi.

Anadolu Isuzu’nun verdi¤i iftar yeme¤inde bir araya gelen sektör temsilcileri, uzun zamand›r gündemi meflgul eden

‹stanbul trafi¤ini irdeledi. ‹STAB Baflkan› Birant, üretici firma temsilcilerine yapt›klar› çal›flmalar hakk›nda bilgi verdi

B
üyükflehir Belediye-
si’nin trafi¤i rahatlat-
mak için yol genifllet-

me ve kavflak inflaat çal›fl-
malar›yla yeni araç al›m pro-
jelerinin h›zla devam etti¤ini
dile getiren AK Parti Millet-
vekili Turan K›ratl›, trafik
sorunlar›n›n masaya yat›r›l-
d›¤›n› ve oluflturulan komis-
yonun projeler üzerinde ça-
l›flmalar yapt›¤›n› söyledi.

K›ratl›, “‹stanbul, tarihi ve kültürel zenginlik-
leriyle bütünleflmifl metropol flehrimiz. Y›llarca
trafik ile ilgili biriken sorunlar, ‹stanbul ulafl›m›n›
çekilmez hale getirdi. Bugün bu sorunlar›n çözü-
mü için herkes elinden gelen çabay› göstermek-
te” dedi. “‹stanbul’da Hyundai otobüslerinin Tür-
kiye mümessilli¤ini yapt›¤›n›z dönemden bugü-
ne özel halk otobüs flirketlerinde ne gibi bir de¤i-
fliklik oldu?” sorusuna K›ratl›, “‹ETT’nin prog-
ramlar›yla halk otobüsçülerinin hizmet seviyesi
iyi bir noktaya geldi. Personel e¤itimi ile birlikte
flirketlere kurumsal kimlik kazand›r›ld›. Eski
araçlar trafikten çekilerek yerine yenileri kondu
ve ‹stanbullu daha kaliteli hizmet almaya bafllad›.
Toplu tafl›mada yap›lan entegrasyonla ‹ETT ile
özel halk otobüsçülerinin birbirini tamamlayan
unsur oldu¤u ortaya kondu. Yak›n gelecekte her
fley daha güzel olacak” cevab›n› verdi.

‹stanbul trafi¤i
rahatlayacak!..

S Plaka çal›flmalar› h›z kazand› 170 ö¤renci servisine 
18 bin YTL ceza

Ulafl›m Daire Baflkanl›¤›
metrobüsten etkilenen
minibüsçüler için kollar›   s›vad›.

Minibüslere bölgesel planlama
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Bir seyahatte, gördüklerim 
ve düflündüklerim (1)

Geçen hafta  âcilen ‹stanbul’dan So-
ma’ya gitmem gerekti. Tabii her zaman

oldu¤u gibi otobüs ile gitmeyi tercih ettim.
Önce Soma’ya giden otobüs  firmas›n›n

Harem Otogar›’ndaki yaz›hanesini arad›m.
Telefonda gâyet kibar bir bey, yer oldu¤u-
nu, otobüsün saat 23:00’te Harem’den ha-
reket edece¤ini ve 18 numaral› yeri ay›rabi-
leceklerini, 22.30’a kadar gelip Harem’den
biletimi alabilece¤imi söyledi. Teflekkür et-
tim ve ismimi yazd›rd›m. Bilet fiyat› 30,00
YTL idi.

Saat 22:45’te Harem’e varabildim. Oto-
gar bombofl, peronlarda az say›da otobüs,
ç›¤›rtkanlar ifl bafl›nda...

Yol kesmeler, nereye gidece¤imi sorma-
lar vs...

Neyse aralar›ndan s›yr›l›p yaz›haneyi bul-
dum ve biletimi ald›m. Bu arada otobüs gel-
di perona yanaflt›. Otobüsümüz O 403
Mercedes.

Muavin bagaj›m›n olup olmad›¤›n› sordu,
olmad›¤›n› söyledim. Otobüsün kaptan› ile
selamlafl›p yerime oturdum. Otobüsü flöyle
inceledim. Yolcular›n binmesi için ayd›nlat-
ma tam, hal›, koltuk ve perdeler tertemiz,
yerler silinmifl gerekli dikkat ve önem veril-
mifl. Alel usul bir temizlik de¤il belli oluyor.

Otobüste yolcular› sayd›m. Önden itiba-
ren 27  kifli. Araç dolu, arka taraf tamamen
bofl, baz› koltuklarda tek kifli oturuyor. Müfl-
teri profili  maden iflçisi  memur emekli bir
iki yafll› ile  izinden dönen asker gençler var.

Yard›mc› personel ve yaz›hane yetkilisi
taraf›ndan listeler kontrol edildi. Eksik yoktu
ve tam saatinde hareket ettik. Yan›mdaki
seyahat arkadafl›m›n hay›rl› yolculuklar te-
mennisi ile yola koyulduk. Muavine arka
koltuklar›n bofl oldu¤unu, mümkünse geçip
geçemeyece¤imi sordum. Maltepe Kavfla-
¤›’ndan yolcu alacaklar›n› ondan sonra du-
ruma göre geçebilece¤imi  kibarca söyledi.

Maltepe Kavfla¤›’ndan 3 kifli daha ald›k.
Kartal, Pendik kavflaklar›ndan ve  Yalova,
Bursa, Bal›kesir yolcusu bulabilme çabas›...
Kaynarca terminaller bölgesinden de yolcu
yok.

fiöyle bir geçmifli düflündüm de, s›ra ha-
rici Harem’e girmeden, Haydarpafla trafik-
ten bafllayarak Pendik’e kadar  otobüsü
doldurdu¤umuzu bilirim. Hangi güzergâh
olursa olsun, hep anlat›lan otobüsçülü¤ün
alt›n ça¤›nda. Bu güzergâh üzerinde yaz›-
hane gibi çal›flan kâhyalar de¤nekçiler var-
d›.  Otobüslere yolcu verir, gerekirse yolcu-
yu bekletir yönlendirirdi. fiimdi hepsi mâzi
oldu. De¤iflim ve geliflimden onlar da na-
siplerini ald›lar. 

Otobüsümüz,  eski Ankara yolunu tâki-
ben yol al›rken ben de   bahsetti¤im bütün
noktalar› tek  tek geçerken,  mâziyi hayal
ederek o insanlar› düflündüm. Simâlar›n›
gözümün önüne getirmeye çal›flt›m. Simâ-
lar akl›mda ama isimler silinmifl. Sa¤ iseler
Allah uzun ömürler versin, hakka yürümüfl-
ler ise Allah rahmet etsin diyerek düflünce
alemimde onlara dualar ettim.

O günlerin otobüsleri, floförleri arkadaflla-
r›m yaz›haneler kâtipler akl›ma geldi. Yol
flartlar› araçlar›n teknik yap›lar› sefer sürele-
ri mola yerleri, imkâns›zl›klar, yolda kalmala-
r›m›z, araçlar›n ar›zalar›, su kasalar›, iletiflim
noksanl›klar› hepsini düflündüm. Nereden
nerelere geldik. Sonuç müthifl bir geliflme
ve de¤iflim.  Ça¤›n ve zaman›n de¤iflimidir
diyebilirsiniz. Bizde eksik, noksan hatal›
yanlar› olsa da müthifl bir de¤iflim var bizim
sektörümüzde. Bu inkâr edilemez.

Yol ve güzergâhla birlikte düflüncelerim-
de farkl› bir boyuta geçiyor Çay›rova... Ülke-
mizin 60 y›llar› ortas›ndan itibaren bafllayan
sanayi hamlesinde ilk kurulan fabrikalar›n
oldu¤u bölge iflte sa¤da  TOE.

‹nternational,  kamyonlar›n› üreten montaj
fabrikas›. Yerinde yeller esiyor. fiimdi girifl
yerinde t›r garaj› var.

Solda Arçelik gurur kayna¤›m›z, Bayra-
mo¤lu Kavfla¤›’nda...

Sa¤da  fiahin yatak fabrikas›...
Uyku yata¤› zannetmeyin ilk yerli üretim

motor yata¤› üreten fabrikad›r. Karfl›s›nda
Kale radyatör, biraz ileride Creysler  Ameri-
kan lisans› ile Dodge- Fargo kamyon ve
kamyonetlerini üreten ilk  montaj otomotiv
fabrikas›. Üretim tamamen durmufl her hal-
de, sahalar› bombofl. 

Ürettikleri araçlar› almak için bu ülkenin
vatandafllar› 6 ay 1 y›l s›ra beklerlerdi nere-
den nereye geldik?

En son Hino markas› ile k›rkayak tâbir
edilen çok dingilli kamyonlar› üretiyor idi her
halde tutulmad›. fiimdi yerli ve ithal araç
bollu¤u var. Baz› kamyon üreticileri montaj-
c›lar serbest piyasa ekonomisine ayak uy-
duramad›lar. Rekâbet edemediler. Kendile-
rini yenileyemediler. Gelece¤i göremediler.
Silinip gittiler veya zor durumdalar.

60’l› 70’li y›llarda uygulanan devlet  tefl-
vikli korumac› montaj sanayi desteklerin
80’li y›llarda tek tek kald›r›lmaya bafllay›nca
rekâbet edemez duruma geldiler.

SÜRECEK
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4925 say›l› Karayolu Tafl›ma
Kanunu’nda tan›mlanarak, D2 iflletme
belgesi alt›nda çal›flt›r›lan turizm tafl›ma

firmalar›, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
Ulafl›m Daire Baflkanl›¤› taraf›ndan
verilmeye bafllanan “fiehir içi Turizm
Tafl›ma ‹zin Belgesi”ndeki bürokratik
engellere isyan ediyor. Tafl›mac›lar›n,
turizmin bir parças› oldu¤unu dile getiren
Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF)
Baflkan› Sümer Y›¤c›, ‹stanbul’a has bu
yanl›fl uygulaman›n kald›r›lmas›n› istedi.

Y›¤c›, “‹l Trafik Komisyonu’nun
15.11.1990 tarih ve 45 nolu karar› ile
‹stanbul’da turizm tafl›mac›l›¤›
faaliyetlerinde bulunan firmalara ‘fiehir içi
Turizm Tafl›ma ‹zin Belgesi’ ad› alt›nda bir

belge verilmeye baflland›. Belgeyi
düzenleyen kurum ise trafik bölge
müdürlükleri. Bu belgeler turizm tafl›ma
firmalar›na 1996-1997 senesine kadar
ücretsiz verilmeye bafllad›. Bu tarihten sonra
belgelerden cüz-i bir ücret al›nd›.
‘Büyükflehir Belediyeler Kanunu’nun
ç›kmas›yla birlikte; ‹stanbul’da trafi¤in
denetimi, yönetimi, kontrolü Büyükflehir
Belediyesi’ne b›rak›ld›. Trafik bölge
müdürlükleri taraf›ndan verilen ‘fiehir içi
Turizm Tafl›ma ‹zin Belgesi’ de ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi Ulafl›m Daire
Baflkanl›¤›’na verildi. Biz turizmciler de
Ulafl›m Daire Baflkanl›¤›’n›n dayatmas›yla
karfl› karfl›ya kald›k” dedi.

“4925 say›l› Karayollar› Tafl›ma Kanunu ve ekindeki Karayolu Tafl›ma Yönetmeli¤i
çerçevesinde D2 iflletme belgesi ad› alt›nda
turizm tafl›malar› tan›mland› ve târif edildi.
Biz de D2 yetki belgemizi alarak tafl›ma
faaliyetlerimize devam ettik” diyen Baflkan
Y›¤c›, turizm tafl›mac›lar›n›n hem il içi hem
de il d›fl› tafl›mac›l›k yapt›¤›n› hat›rlatt›.
Y›¤c›, “Hava alan›ndan yolcumuzu al›yoruz,
hem il içinde hem de il d›fl›nda tafl›ma
yap›yoruz. Turlar›n ard›nda tekrar turisti
gidece¤i yere yani; uçakla gidecekse hava
alan›na, gemiyle gidecekse limana, tren ile
gidecekse gara ulaflt›r›yoruz.  Yapt›¤›m›z ifl
bir bütünün parças›” diye konufltu.

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin
uygulamay› durdurmas› için konuyu
Ulaflt›rma Bakanl›¤›’na tafl›d›klar›n› dile
getiren Baflkan Y›¤c›, “D2 yetki belgesi ve

tafl›t kart› olan turizm tafl›mac›lar›m›z›n
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan
flart koflulan bu belgeyi almamas› için
konuyu Ulaflt›rma Bakanl›¤›’na tafl›d›k.
Çünkü bu belge sadece ‹stanbul’da faaliyet
gösteren firmalara zorunlu k›l›nm›flt›. ‹l
d›fl›ndan gelen turizm tafl›ma araçlar›ndan
böyle bir belge istenmiyor. Bakanl›kta bunu
bir tâlimle bütün Büyükflehir il valiliklerine
ve belediyelerine duyurdu. Fakat ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi bu uygulamadan bir
türlü vazgeçmiyor. Ulafl›m Daire
Baflkanl›¤›’nda görüfltü¤ümüz bir yetkili ise;
‘‹l içi tafl›malarda yetki ve sorumluluk
bizdedir. Bakanl›¤›n alm›fl oldu¤u karar bizi
ba¤lamaz. Biz bu belgeyi isteriz’ Bu belgeyi
almaktan çekinmiyoruz fakat bürokrasisi
bizi b›kt›rd›” dedi.

A
k›ll› kumafllar olarak da an›lan Trevira
marka kumafllar, yang›n an›nda ç›kan
gazlar nedeniyle araç içi geçici

so¤utmaya neden oldu¤undan yang›n›n etkisini
de geciktiriyor.

Smarto Türkiye’de, Trevira koltuk kumafl›n›
yanmaz, yüksek danste süngerle birlikte
kullanmakta ve bu süngerin üretimini de
gerçeklefltirmekte. Firma sahibi Zeki Özbulak,
üretimini gerçeklefltirdikleri Trevira koltuk
kumafllar›n›, Avrupa’da üretilen kumafllardan
yüzde 40 daha ucuz pazara sunduklar›n›
aç›klad›.

Özbulak, “Trevira kumafllar arabalar için
çok fonksiyonel olup, s›f›r yanmazl›k oran›na
sahiptir. Bir Alman firmas› olan
Trevira’n›n Türkiye’deki tek sertifikal›
döflemelik kumafl üreticisi olmaktan gurur
duymaktay›z. ‹stanbul’da üretiyoruz ve
koltuk yap›m›na uygun hâle getirip kumafl›
teslim ediyoruz. Kumafllar›m›z›n yan›nda
alev almaz, yüksek danste sünger üretimi de
gerçeklefltiriyoruz. Kumafl ve
süngerlerimizin en büyük özelli¤i alev
almamas› ve yang›n an›nda ç›kan gazlar›n
geçici so¤utmaya neden olmas› yang›n›n
büyümesini engellemektedir” dedi. 

Özbulak, müflterinin talebine göre Trevira
kumafllarda; anti bakteriyel, leke tutmazl›k
özelli¤ine sahip kumafllar› da ürettiklerini
söyledi. Trevira döflemelik kumafllar›n›n
Türkiye’deki tek üreticisinin Smarto oldu¤unu
dile getiren Özbulak, ayn› zamanda Clar›ant’tin
ürünleriyle ak›ll› kumafl kalitesini yükselttikleri
inanc›n› tafl›d›klar›n› aç›klad›. 

Trevira koltuk kumafllar›n› Türkiye’de
otomotiv üreticileri için imal ettiklerini dile
getiren Özbulak, “Dünyan›n kabul gördü¤ü
kumafl› Türkiye’de üretiyoruz ve ürünlerimiz
tüm testlerden baflar›yla geçiyor ancak
otomobilciler bu kumafl› kullanmak istemiyor.
fiu anda araçlarda kullan›lan kumafl; Trevira
koltuk kumafllar›yla k›yasland›¤›nda hem

kalitesi düflük hem de oldukça pahal›. Otomotiv
sanayiinde tekelleflme oldu¤u için bizim
kumafllar›m›z› kabullendiremiyoruz. Araç
koltuklar› için üretti¤imiz kumafllar›m›z› flu
anda sinema/tiyatro koltuklar›n›n döflemesinde
kullanmaktay›z. Türkiye genelindeki
sinemalar›n koltuk kumafl›n›n yüzde 70’i
taraf›m›zdan karfl›lanmaktad›r” diye konufltu.

Siparifl üzerine üretim gerçeklefltirdiklerini
aç›klayan firma sahibi Özbulak, “fiu anda tüm
talepleri karfl›layabilecek kapasiteye sahibiz.
Üretimde hiçbir problemimiz yok. Ald›¤›m›z
sipariflleri zaman›n da müflteriye teslim
ediyoruz. Ürünlerimiz laboratuar ortam›nda test
edildi. Ürünlerimiz afl›nma, ›fl›k, sürtünme, renk
hassasiyetinden geçirilmifltir ve ömür boyu
garantisi vard›r” fleklinde konufltu.

T
emsa’n›n önde gelen
bayilerinden Brey
Otomotiv, Turizm

Tafl›mac›lar Derne¤i (TTD)’ne
‹stanbul Hilton Otel’de bir iftar
yeme¤i düzenledi.

Organizasyona, turizmcilerin
yan› s›ra çok say›da davetli de
kat›ld›. Yeme¤e sonradan gelen
Ulusoy Genel Müdürü ve
TOFED Genel Baflkan› Mustafa
Y›ld›r›m ise ‹stanbul’un turizme
katk›s› hakk›nda bir konuflma
yapt›. Gecede Brey Otomotiv

Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa
fiahin’in konuklar›yla tek tek
ilgilendi¤i gözlerden kaçmad›. 

‹ftar yeme¤inde turizm
tafl›mac›lar›yla bir araya
gelmekten duydu¤u mutlulu¤u
dile getiren Temsa Otobüs-
Midibüs Sat›fl, Pazarlama ve Sat›fl
Sonras› Hizmetler Direktörü
Ayhan Dayo¤lu, Temsa olarak
ürettikleri araçlar›n turizm ve
servis tafl›mac›l›¤›n›n bütün
ihtiyaçlar›n› karfl›layabilecek
kalitede oldu¤unu söyledi.

Turizmcilere bir
belge de ‹BB’den
Turizm tafl›ma firmalar›, ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi Ulafl›m Daire Baflkanl›¤›’n›n “fiehir
içi Turizm Tafl›ma ‹zin Belgesi” dayatmas›yla
karfl› karfl›ya kald›. Ulafl›m Daire
Baflkanl›¤›’n›n bu belgeyi sadece ‹stanbul’da
faaliyet gösteren firmalara flart koflmas›,
turizmcileri çileden ç›kartt›.

‹STENEN BELGELERDEN BAZILARI 

YY››¤¤cc››::  BBüüyyüükkflfleehhiirr  BBeelleeddiiyyeessii,,  flfleehhiirr  iiççii  ttaaflfl››tt  kkaarrtt››  iillee  ‹‹ssttaannbbuull’’ddaakkii  ttuurriizzmmcciilleerrii  cceezzaallaanndd››rr››yyoorr

Trevira kumafllar› Türkiye’de 
Avrupal› otomotiv üreticilerinin en çok tercih etti¤i TREVIRA koltuk kumafllar› Smarto firmas› taraf›ndan
Türkiye'de üretilmeye baflland›

A
nadolu Isuzu, Ramazan ay›n›n son
günlerinde iftar yeme¤inde turizm
tafl›mac›lar›yla bir araya geldi. 

Ç›ra¤an Saray›’nda düzenlenen iftar
gecesine TTD Baflkan› Sümer Y›¤c› ve çok
say›da turizm tafl›mac›s›yla, ‹STAB Baflkan›
Levent Birant ve MBT Otobüs Sat›fl K›s›m
Müdürü Ekrem Kuralo¤lu kat›ld›. Isuzu
Sat›fl ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay,
kendisini tafl›mac›l›k ailesinin bir ferdi olarak
gördü¤ünü belirtti.  Anadolu Isuzu olarak
küçük otobüs
pazar›nda lider
olduklar›n›n da
alt›n› çizen
Tamay, 9
metrelik araç
pazar›na da h›zl›
bir girifl
yapt›klar›n›
söyledi.

Geçen y›la göre daha iyi bir sezon
geçirdiklerini belirterek, güçlerini daha fazla
birlefltirmeleri gerekti¤ini dile getiren TTD
Baflkan› Sümer Y›¤c› “‹fl hacminin artmas›na
karfl›n kar marjlar›n›n ayn› oranda
artmad›¤›na dikkat çekti. 

Isuzu, turizm
tafl›mac›lar›yla
iftardayd›

Brey Otomotiv turizmcileri a¤›rlad›

Do¤ufl ile TTD iftarda
dostluk perçinledi

D
o¤ufl Otomotiv, Turizm Tafl›mac›lar Der-
ne¤i ile Lütfi K›rdar Uluslararas› Kong-
re ve Sergi Saray›’nda iftar yeme¤inde

bir araya geldi.Yeme¤e sektörün duayeni Ali
Osman Ulusoy, TÜRSAB Baflkan› Baflaran
Ulusoy, MBT Otobüs Sat›fl K›s›m Müdürü

Ekrem
Kuralo¤lu,
Altur Yönetim
Kurulu Baflkan›
Abdurrahim
Albayrak,
TTD Baflkan›
Sümer Y›¤c› ve
dernek üyeleri
kat›ld›. Do¤ufl

Otomotiv Volkswagen Ticari Araç Genel
Müdürü Kerem Güven’in ev sahipli¤i yapt›¤›
gecede hem Yeni Crafter Volt’un tan›t›m›
yap›ld›. Hem de Do¤ufl Otomotiv ile TTD,
dostluklar›n› pekifltirme imkan› buldu.

✔ Seyahat acentesiyle sözleflme (Gün
içinde turizm firmalar› birden fazla acente ile
çal›fl›yor)

✔ Arac›n ruhsat fotokopileri
✔ Arac›n turizm tafl›mac›l›¤›na uygun olup

olmad›¤›na dair muayene raporu ve bu
raporun ‹BB’den onay›. (Turizm tafl›malar›na
uygun olmayan araçlara Ulaflt›rma Bakanl›¤›
çal›flma izni vermiyor ama ‹BB Ulafl›m Daire
Baflkanl›¤› yeni bir muayene raporu istiyor)

✔ fioförler için tam teflekküllü sa¤l›k
raporu (4925 say›l› Karayolu Tafl›ma Kanunu
floför için psikoteknik ve sa¤l›k raporlar›n›
zorunlu k›l›yor. Tüm iflletmelerde çal›flan
floförlerin sa¤l›k raporlar› dosyalar›nda mevcut
olmas›na ra¤men ‹BB yeni tarihli rapor istiyor)

✔ Acentenin TURSAB üyesi oldu¤unu
belirten yaz›.

✔ ‹flletmenin Ticaret Odas›’ndan alaca¤›
faaliyet belgesi.

sayfa 8  25/10/2007  17:11  Page 1


	sayfa 1
	sayfa 2
	sayfa 3
	sayfa 4
	sayfa 5
	sayfa 6
	sayfa 7
	sayfa 8

