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Ç›k›fl yolu birlik
beraberlik ve tasarufta

‹stanbul Cumhuriyetinde
servisçi olmak 

Otogar ç›k›fl ücretleri 
nas›l belirlendi

20 y›lda 105 ölüm; 
çok komik 

Dilin 
kemi¤i yok 

ÖHO yöneticileri varl›¤›n›
hissettirsin 

KORSAN
TAfiIMACILIK
nas›l engellenir?
∂ Türkiye’de belgeli yolcu ta-

fl›mac›l›¤› yapan say›s› 225
bin, ama bir o kadar da
korsan tafl›mac›l›k yapan
var. TTOOFFEEDD  GGeenneell  SSeekkrreettee--

rrii  MMeevvllüütt  ‹‹llggiinn  yetkili
tüm kurumlar›n kor-
san tafl›mac›l›k ya-

panlar› bildi¤ini
ancak rüflvet
çark› nedeniy-
le korsan›n
önüne geçi-

lemedi¤ini
söyledi.   2’DE

Eylül ay›nda trafi¤e
kad› yap›lan otobüs
say›s› %39.5 artt›
∂ Trafi¤e kayd› yap›lan tafl›t
say›s› bir önceki aya göre
yüzde 11,1 artt›. Bu art›fl oto-
mobilde yüzde 24,6, mini-
büste yüzde 22,7, otobüste
yüzde 39,5, kamyonette yüz-
de 9,3, kamyonda yüzde 1,2,
özel amaçl› tafl›tlarda yüzde
86,4 olarak gerçekleflti. Mo-
tosiklette yüzde 11,4, trak-
törde yüzde 2,7 azal›fl oldu.
Eylülde trafikten kayd› sili-
nen araç say›s› yüzde 66.2 ar-
tarak 5 bin 502 adetten 9 bin
142 adede geldi.

∂ Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n Karayolu Tafl›ma Yönetmeli-
¤i’nde yapt›¤› de¤ifliklikler otobüsçüyü zor bir tercih yap-
mak zorunda b›rakt›. Bakanl›¤›n tek belgeye kay›t zorunlu-
lu¤u getirmesi üzerine belge türünde tercih yaparak di¤er
tafl›ma flekillerini b›rakmak zorunda kalan otobüsçüler yüz-
de 40’lar› bulan ifl kay›plar› ile karfl› karfl›ya kald›.  Firmalar›n
dar bo¤aza sokan yönetmelik de¤iflikli¤i daval›k oldu.

∂ F›nd›kkale Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Serdar
Karatafl, kendilerinde yüzde 10  ifl kayb› yaratan
tek belgeye kay›t zorunlulu¤unun di¤er firmalarda
yüzde 40’lara kadar kay›p yaflatt›¤›n› söyledi. Kara-
tafl yönetmelikte hem bu zorunlulu¤un hem de
sektöre girifl ile ilgili k›s›mlar›n de¤ifltirilmesini
beklediklerini ifade etti. 5’TE

D1’‹ SEÇEN DE P‹fiMAN 
D2’Y‹ SEÇEN DE...
D1’‹ SEÇEN DE P‹fiMAN 
D2’Y‹ SEÇEN DE...

Karayolu Tafl›ma
Yönetmeli¤i’ndeki

de¤ifliklikler oto-
büsçüyü zora soktu. 

‹fl kay›plar› artt›

Karayolu Tafl›ma
Yönetmeli¤i’ndeki

de¤ifliklikler oto-
büsçüyü zora soktu. 

‹fl kay›plar› artt›

TEK BELGE ZORUNLULU⁄U YÜZDE 40 ‹fi KAYBI

Karayolu ile hac
otobüsçünün
UMUDU oldu  
∂ Yol ve yolcu güvenli¤inin olmamas› gerekçe-

siyle 1990 y›l›nda Bakanlar Kurulu karar›yla
kald›r›lan karayolu ile hacca gidilmesine ye-
flil ›fl›k yanmas› otobüsçünün umudu oldu.
TOFED Baflkan› Rüfltü Terzi Arabistan’a oto-
büslerle hac› adaylar›n›n tafl›nmas›n›n sektö-
re nefes ald›raca¤›n› söyledi. 6’DA

Karayolu ile hac
otobüsçünün
UMUDU oldu  

19 YIL SONRA YEN‹DEN 

MAN AVEA ‹fi B‹RL‹⁄‹ 

Beykoz’a ba¤l› Cumhuriyet Köyü’nde
yap›m› devam eden Galip Öztürk Anadolu

Ö¤retmen Lisesi’nin ismi Metro Turizm
otobüsünde yaflanan kaza sonucu vefat

eden Prof. Dr. ‹brahim Canan Anadolu
Ö¤retmen Lisesi olarak de¤ifltiriliyor

E⁄‹T‹ME BÜYÜK DESTEK

ÖZTÜRK’TEN ‹DD‹ALI
HEDEF: 100 OKUL 

∂ Metro Turizm Yat›r›mlar Kurulu Baflkan› Galip
Öztürk, “Sadece sosyal sorumluluk projeleri ile
de¤il, burslarla, seyahat kartlar›yla yard›mc›
olmaya çal›fl›yoruz. fiirketlerimizin yapt›rd›¤› okul
say›s› 20’nin üzerindedir. Hedefimizi en az 100
okul olarak belirledik” dedi.  3’TE

SOSYAL SORUMLULUK B‹L‹NC‹

Petrol Ofisi’nin 9 ayl›k
kâr› 264 milyon lira
∂ Petrol Ofisi, 2009

y›l›n›n ilk dokuz
ayl›k dönemine
ait finansal so-
nuçlar›n› aç›kla-
d›. 2009 y›l›n›n ilk
dokuz ay›nda,
Petrol Ofisi’nin
net sat›fl tutar›
10.406 milyon TL olarak gerçekleflti. Petrol
Ofisi’nin bu y›l›n ilk dokuz ayl›k döneminde
net kâr› geçen y›l›n ayn› dönemine göre
yüzde 8 artarak 264 milyon TL  oldu. Bu dö-
nemde, flirketin faiz, vergi ve amortisman
öncesi kar› 611 milyon TL oldu. 

KAR YÜZDE 8 ARTTI

‹DO kalitesini tescilledi
∂ Ulusal Kalite Kongresi’nde ulusal kalite

ödüllerinin sahipleri belli oldu. “Sürdürülebilir
Topluma Dönüflüm” temas›n›n üzerinde du-

ruldu¤u kongrede büyük iflletmeler kategori-
lerinde “Ulusal Kalite Ödülüne” ‹DO lay›k gö-

rüldü.  Lütfi K›rdar Uluslararas› Kongre ve Sergi
Saray›’nda düzenlenen ödül gecesinde Ulusal

Baflar› Ödülü’nü ‹DO ad›na Genel Müdür Ah-
met Paksoy ald›. gGenel Müdür Paksoy 2006

y›l›nda kat›ld›klar› Ulusal Kalite Hareketi ile bu
yolculu¤u resmilefltirdiklerini belirtti.

∂ Paksoy, verdikleri destekten dolay› baflta
‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir
Topbafl’a, yönetim kuruluna ve bu yorucu
süreçte gece günden demeden özverili ça-
l›flmalar›ndan dolay› ‹DO personeline teflek-
kür etti. Kalite yolculu¤unun bitmeyen bir
süreç oldu¤unu hat›rlatarak kamu kurumla-
r›nda kalite çal›flmalar› yapman›n zorlu¤una
da de¤inen Paksoy, ‹DO’nun tafl›d›¤› yolcu
ve araç say›s› ve sundu¤u hizmet kalitesiyle
bir dünya lideri oldu¤unu ifade etti.   

ULUSAL KAL‹TE BAfiARI ÖDÜLÜ KAL‹TE B‹TMEYEN B‹R SÜREÇT‹R

‹LAÇLAMA
SEFERBERL‹⁄‹
∂ ‹nsanlar›n gün boyu birbiri ile temas etti¤i

noktalar›n bafl›nda gelen toplu tafl›ma araç-
lar›nda deyim yerindeyse tam anlam›yla
“Domuz Gribi seferberli¤i” bafllad›. Tüm dün-
yay› etkisi alt›na virüse karfl› otobüsler, met-
ro, metrobüs, servisler, vapurlar hatta oto-
garlar bile dezenfekte edildi. 8’DE

TOPLU TAfiIMA ARAÇLARINDA

Motorin Fiyatlar›
‹stanbul : 2.26
Ankara : 2.30
‹zmir : 2.26

Adana :  2.29
D.Bak›r :   2.34
Sivas :   2.33

Okulun ad›n›
Prof. Dr ‹brahim
Canan Anadolu
Ö¤retmen Lisesi
olmas›n› sa¤la-
yacak protokol
imzaland›. Pro-
tokole imzalar›
Galip Öztürk ve
‹l Milli E¤itim
Müdürü Muam-
mer Y›ld›z att›.   
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Otobüste kesintisiz 
‹NTERNET KEYF‹
∂ fiehirler aras› otobüs tafl›mac›l›¤›nda MAN ve

NEOPLAN otobüslerini tercih eden otobüs
firmalar› yolcular›na Avea iflbirli¤i ile 3G im-
kan›yla ücretsiz internet eriflimi sa¤layacak.
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.fi Müdürü
Eren Gündüz uygulama ile MAN ve NEOP-
LAN otobüslerinde uzun yolcuklar›n daha
keyifli hale gelece¤ini söyledi.  

Mevlüt ‹LG‹N
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Y
›llard›r herkesin flikayet etti¤i ama bir
türlü önüne geçilemeyen korsan tafl›-
mac›l›¤› TOFED Genel Sekreteri
Mevlüt ‹lgin ile konufltuk. “Sanatç›lar›n

korsan CD’si ortaya ç›k›nca verilen önem insan
can› ile ba¤lant›l› korsan yolcu tafl›mac›l›¤›na gös-
terilmiyor” diye serzeniflte bulunan ‹lgin  “4 tane
korsan CD sat›lsa ne olur sat›lmasa ne olur en
az›ndan can kayb› olmuyor”  derken iddial› bir
rakam ortaya koydu.

KAZALARIN % 70’‹ KORSAN 
TAfiIMACILARIN ESER‹ 

‹lgin, Türkiye’de yaflanan kazalar›n yüzde
70’inin ve meydana gelen ölümlerin korsan tafl›-
mac›lar›n eseri oldu¤unu savunurken “PKK’n›n
yol açt›¤› ölümler korsan tafl›mac›l›k yapanlar›n
yol açt›¤› ölümlerden daha azd›r” dedi. 

Korsan tafl›mac›l›¤›n a¤›rl›kl› olarak minibüs-
ler kanal›yla yap›ld›-

¤›n belirten ‹lgin, 4925 say›l› tafl›ma kanunu ve
sonra ç›kart›lan yönetmelik ile hangi tafl›ma tü-
rünün nereye kadar tafl›ma yapaca¤›n›n A’dan
Z’ye kadar belgelendi¤ini hat›rlat›rken flöyle
konufltu: “Bu belgelerle yetinmeyip aflanlar kor-
san tafl›mac›d›r. Bitlis’le Mutki aras›nda yolcu
tafl›yan minibüs yollarda yolcu toplay›p, yük
al›p ‹stanbul’a gelirse korsand›r. 21 ili geçiyor
arada. Hiç mi emniyet görmüyor, nereden gelip
nereye gidiyorsun. demiyor. Senin plakan 13
Konya’da burada ne ar›yorsun demiyor. Ç›kar
belgeni dese, belgesinde nerelerde tafl›ma yapa-
ca¤› yaz›l› ama örne¤in Bitlis- Mutki, Diyarba-
k›r- Lice aras›nda yolcu tafl›mas› gereken mini-
büs ‹stanbul’a kadar gelebiliyor.” 

Yetki belgesi sahibi bir tafl›mac›n›n arac›nda
kaza sonras›nda vefat eden biri olmas› halinde
maddi tazminat›n 275 milyar› buldu¤unu vur-
gulayan Mevlüt ‹lgin, korsan tafl›ma yapan bir
minibüsün kendisinin 20 milyar etmeyece¤inin
alt›n› çizdi. “Orda ölen gidiyor” diyen ‹lgin, 4
saatten fazla araç kullanmamas› gereken bir flo-
förün bu kurala da uymayarak ölüme davetiye
ç›kard›¤›n› ifade etti. 

S‹V‹L TOPLUM ÖRGÜTLER‹NE 
DENET‹M YETK‹S‹ VER‹LS‹N

Türkiye’de 225 bin Y belgeli otobüs mini-
büs oldu¤unu belirten ‹lgin bir bu kadarda
belgesiz, korsan tafl›ma yapan arac›n oldu-

¤unu söyledi. ‹lgin, özellikle minibüs türündeki
tafl›malar›n flehirleraras› 100 kilometreyi aflan ta-
fl›malar›n›n denetime tabi tutulmas›n› isterken; si-
vil toplum örgütlerine de denetim yetkisi veril-
mesi gerekti¤inin alt›n› çizdi.

YÖNTEM BAS‹T 
‹lgin “As›l can› yana biziz. Devlet ceza m›

keseceksin diyor. Bizim derdimiz para de¤il,
ceza kesmek de istemiyoruz.  Sivil toplum ör-
gütleri de devlet ile beraber tespit yapma hak-
k›n› als›n. O zaman ‹stanbul Emniyeti’ni, Ulafl-
t›rma Bölge Müdürlü¤ü ekiplerini davet ede-
rim ‹stanbul Bo¤az Köprüsü?ne gideriz. Zaten
bir girifl bir ç›k›fl var sonuçta.  ‹stanbul plakal›
olmayan minibüsleri durdururuz. Ne ar›yorsun
burada deriz ve korsan tafl›ma yapt›¤› tespit
edilen tafl›mac›ya 5 milyar 600 milyon ceza ke-
silsin, 1 hafta da arac› ba¤lans›n bak›n o zaman
korsan kal›yor mu? diye konufltu. 

KORSAN L‹STES‹ VAL‹L‹KTE
Mahalle aralar›nda yolcu toplayan korsan tafl›-

mac›lar›n listesini ‹stanbul’da yetkili her merciye
verdi¤ini söyleyen ‹lgin  “Herkes her fleyi biliyor,
mahallede sokak aralar›nda korsan tafl›ma yapan-
lar›n listesi,  hangi mahallede, hangi sokakta han-
gi firma yap›yor listesi bende. Listeyi hem ‹stan-
bul Valili¤ine hem de Emniyet Müdürlü¤ü’ne
verdim ama hiçbir fley olmad› çünkü rüflvet çark›
engellenemiyor” dedi. 

Türkiye’de belgeli yolcu tafl›mac›l›¤› yapan say›s› 225 bin,
ama bir o kadar da korsan tafl›mac›l›k yapan var. TOFED
Genel Sekreteri Mevlüt ‹lgin yetkili tüm kurumlar›n kor-

san tafl›mac›l›k yapanlar› bildi¤ini ancak rüflvet çark› nede-
niyle korsan›n önüne geçilemedi¤ini söyledi
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KORSAN TAfiIMACILIK
nas›l engellenir?

100 kifliden
70’i lastik 
konusunda 
B‹L‹NÇS‹Z

Otomobili kullanan›n ha-
yatla birebir ba¤lant›s›n› sa¤la-
yan, çok zaman hayatta kalma-
y› sa¤layan lastikler ne zaman

de¤iflmeli? Türk otomobil kullan›c›la-
r›nda bu bilinç var m›? sorular›n› Go-
odyear Marka Müdürü Asena Tan›fl’a
sorduk. Tan›fl’›n verdi¤i rakamlar kor-
kutucuydu. 

B‹L‹NÇL‹L‹K ORANI 
YÜZDE 30’LARDA 

Tan›fl, Türkiye’de her yüz kifliden
70’inin lastik bilincine sahip olmad›¤›-
n› söyledi. Müflterileri lastik kullanma
davran›fllar›na göre sadece yüzde
30’luk bir grubun lastik konusunda uz-
man oldu¤unu, de¤ifltirmeyi ne zaman
yapaca¤›n› bildi¤ini ve zaman› geldi-
¤inde de¤ifltirdi¤ini; buna karfl›n paza-
r›n kalan yüzde 70’inin ise ö¤renece¤i
çok fley oldu¤unu belirtti. 

Yafl ortalamas› 25-30 aral›¤›nda
olan ve ilk kez otomobil sahibi olanla-
r›n oran›n›n yüzde 20’lerde  oldu¤unu
ifade eden Tan›fl, bu grubun bilinç dü-
zeyinin oldukça düflük oldu¤una,
mutlaka “ Bir bilene” dan›fl-
t›¤›na dikkat çekti. Tan›fl
“ ‹lk arac›n› alm›fl 25- 30
yafl aras›ndakiler çok bi-
linçli de¤iller. Bir bile-
ne dan›flmak ihtiyac›n-
dalar. Bu grup lasti¤i
yeni yeni ö¤reniyor ve
birilerinin “Lastiklerin
eskimifl de¤ifltir” demesi
gerekiyor.  Lastik konusunda
bilinçli olan yüzde 30 d›fl›nda kalanla-
r›n hala ö¤renece¤i çok fley var ” diye
konufltu. 

ARAÇ fiATIfiININ AZALMASI
LAST‹K PAZARINI ETK‹LER

Tan›fl kriz y›l›ndaki sat›fllardan ise
flikayetçi de¤il.  Hafif ticari araç paza-
r›n›n büyümesinin lastik sat›fllar›na
olumlu yans›d›¤›na dikkat çeken Tan›fl
pazarda bu y›l yaflanan daralman›n da
lastik pazar›na olumlu etkisi oldu¤unu
söyledi. Tan›fl “ Araç al›nd›ktan 1 – 1.5
y›l sonra lastik de¤ifltirilir. araç sat›flla-
r›ndaki azalma bize art› olarak yans›-
yabilir. Araç eski olsa bile lastikleri de-
¤ifltirerek araç ömrünü uzatmak iste-
yenler olacak” dedi.  

2010 hedefimiz pazar pay›n› korumak
MERCEDES-BENZ OTOBÜS SATIfi GENEL MÜDÜRÜ EKREM BATUMLU:

Mercedes- Benz Türk Otobüs
Sat›fl Müdürlü¤ü koltu¤una
geçti¤imiz günlerde oturan
Burak Batumlu Mercedes’in

2009’u hedeflenen pazar pay› ile ka-
payaca¤›n› söyledi. Görevi Ekrem
Kuralo¤lu’ndan devrald›ktan sonra
h›zl› bir çal›flma temposuna giren
Batumlu 2010’dan umutlu. “2010’a
haz›r›z” diyen Batumlu, Mercedes’te
3’er ayl›k dönemlerde plan yap›ld›-
¤›n›,planlar›n flartlara göre revize
edildi¤ini belirtti. 2009 y›l›nda he-
deflenen pazar pay›n› tutturmak
için çal›flmalar›n devam etti¤ini dile
getiren Batumlu “2010’da da pazar
pay›n› ayn› seviyede tutarsak kriz ve
kriz sonras› y›l› en az zararla kapa-
m›fl oluruz” dedi. 

Krizin beklentileri otomatikman
afla¤› çekti¤ini dile getiren Batum-
lu Mercedes’in krizden ne derece

etkilendi¤inin ancak y›lsonunda
anlafl›labilece¤ini söyledi. Hali ha-
z›rda sat›fl görüflmelerinin devam
etti¤ini belirten Burak Batumlu,
Travego’nun Busworld Fuar›’nda
en iyi otobüs ödülünü ald›¤›n› ha-
t›rlatt›. Trvaego’nun pazar ve müfl-
teri beklentilerini karfl›layan, bir
otobüs oldu¤unu ifade eden Ba-
tumlu Mercedes’in verdi¤i “ Güven
“in sat›fl› ve ödülleri getirdi¤inin al-
t›n› çizdi.  

2+1 OTOBÜSLER ÜRET‹LECEK 
Otobüs pazar›ndaki 2+1 koltuk

trendine 2010 Mercedes’in de kat›-
laca¤›n›, önümüzdeki y›l üretecek-
leri 2+1 otobüsler oldu¤unu vur-
gulayan Batumlu “Birçok firmayla
görüflmelerimiz var. 2010’da üre-
tece¤imiz 2+1 otobüslerimiz pa-
zarda sat›fla sunulacak” dedi. Ba-

tumlu “Mercedes bu trende geç
kald›” elefltirilerine de “Biz geri ka-
l›nd›¤›n› düflünmüyoruz. Biz yapar-
sak do¤ru zamanda, do¤ru ürünü
en iyi kalitede yapar›z. Zamanla-
may› do¤ru yapmaya çal›fl›yorduk
flimdi o zaman geldi” sözleri ile ce-
vap verdi. 

Mercedes Benz Türk Otobüs Sa-
t›fl Müdürü Burak Batumlu Türki-
ye’nin flehirleraras› yolcu tafl›mac›-
l›¤›nda dünyaya örnek oldu¤unu
söylerken; kendisinin de zaman k›-
s›tlamas› olmayan her yolculu¤unu
otobüsle yapt›¤›n› belirtti. 

2015’e kadar otobüsçüye rahat yok 

Mercedes-Benz Otobüs Sat›fl Müdürlü¤ünü Ekrem Kuralo¤lu’ndan
devralan Burak Batumlu Mercedes’in 2010 y›l›na haz›r oldu¤unu

söyledi. Batumlu 2009’u hedeflenen pazar pay› ile kapama yolunda
emin ad›mlarla ilerlediklerini belirti.

11 Ay›n Sultan› ramazan flehirlerara-
s› yolcu tafl›mac›lar›n› kara kara düflün-
dürüyor. Bu y›l ilk kez yaz tatiline denk
gelen ramazanda büyük oranda yolcu

düflüflü yaflad›klar›na dikkat çeken TOFED
Baflkan› Rüfltü Terzi önümüzdeki 6 y›l›n oto-
büsçü için zor geçece¤ini söyledi. 

Sektörün 2 bayram, sömestre tatili ve yaz
tatilinde yaflanan yolcu yo¤unlu¤u ile ayakta
durdu¤unu belirten Terzi,  ramazan›n 2015’e
kadar yaz tatiline denk geldi¤ini, bunun da
büyük yolcu kay›plar›na neden olaca¤›n› be-
lirtti.  Terzi “Sektör olarak 2 bayram, sömes-
tre ve 3 ay yaz›n para kazan›r›z. Ondan sonra
da 23 nisan 29 ekimler gibi k›sa tatillerde pa-
ra kazan›r›z. Ama flimdi ilk defa ramazan bu
sene a¤ustos ay›na denk geldi. Bu a¤ustosta
durumun kötüye gidece¤ini gördük,  kazanç-
lar geçen y›llar›n çok alt›nda kald› ve gelecek-
te y›l için de kötü olaca¤›n› gördük “ dedi. 

“‹fi‹M‹Z 2015’E KADAR ZOR” 
“ 6-7 y›l daha ramazan yaz tatilinin içinde ola-

cak” diyen Terzi “Karayolu yolcu tafl›mac›l›¤›nda
rakamlar›n zirvede oldu¤u dönem tatil dönemle-
ridir. Ramazan yaz sezonunun içinde olunca ha-
reket kabiliyeti ve tatile gitme oranlar› düfler.
A¤ustos ay› bunu aç›kça gösterdi. Daha da s›k›n-
t›l› bir döneme giriyoruz” diye konufltu. 

TOFED Genel Baflkan› Rüfltü Terzi’nin dikkat
çekti¤i bir di¤er nokta ise Anadolu Jet’in yapt›¤›
ucuz yolcu tafl›mac›l›¤›yd›. Terzi, Anadolu Jet’in
bilet fiyatlar›n›n otobüs bilet fiyat›n›n ya çok ya-
k›n›nda ya da alt›nda oldu¤unu, bunun da otobüs
yolculuklar›n› azaltt›¤›n› söyledi. “Ankara- Çorlu
aras› 69, Ankara – Batman aras› 59 lira olamaz bu
mant›kl› bir rakam de¤il” diyen Terzi ayn› mesa-
felerde otobüs bilet fiyat›n›n 45- 50 lira aral›¤›n-
da oldu¤unun alt›n› çizdi. “Devlet kendi eliyle ra-
kip bir tafl›ma modu yaratt›” diye konuflan Rüfltü
Terzi Anadolu Jet’in bunu ancak sübvansiyonlar-

la karfl›layabilece¤ini,  bir tafl›mac›l›k desteklenir-
ken di¤erine destek vermemenin de haks›z reka-
bet yarataca¤›n› dile getirdi.

BIZ DE DESTEK ISTIYORUZ 
Y›lda 200 milyona yak›n yolcu tafl›yan otobüs

sektörünün de mutlaka desteklenmesi gerekti¤ini
vurgulayan Rüfltü Terzi ÖTV indirimin yan› s›ra
biletlerdeki ve araç al›mlar›ndaki KDV’nin yüzde
18’den 8’e indirilmesini istediklerini anlatt›.  

Bu y›l ilk defa yaz tatiline denk gelen ramazan otobüsçünün
korkulu rüyas› haline geldi. TOFED Baflkan› Rüfltü Terzi
2015’e kadar yaz tatili yolculuklar›n›n azalaca¤›n› söyledi.

Batumlu, Mercedes- Benz Otobüs Sat›fl Müdürlü¤ü’nü Kuralo¤lu’ndan devrald›. 

Mevlüt ‹LG‹N

Rüfltü TERZ‹

Goodyear Marka Müdürü Asena Tan›fl
Türkiye’de lastik konusundaki bilincin

yüzde 30’larda kald›¤›n› söyledi

DUBLE YOL 
2010’da bitecek 

Hatay’›n Reyhanl› ilçesinden Antakya isti-
kametine do¤ru duble yol yap›m›na bafl-
land›. 4 kilometrelik duble yol 2010’da
tamamlanacak. Hatay ‹l Genel Meclis

Üyesi Mehmet Ali Durmaz, 4 kilo-
metrelik duble yolun 2010 da bite-
ce¤ini söyledi.

Hatay’›n Reyhanl› ilçesinden
Antakya istikametine do¤ru duble
yol yap›m›na baflland›. Alt yap›,
menfez, dolgu malzemesi çekilme-
si çal›flmalar› devam eden duble
yolun 4 kilometrelik k›sm›n›n

2010 y›l›nda tamamlanaca¤› belirtildi. 
Hatay ‹l Genel Meclis Üyesi Mehmet Ali Dur-

maz, ayn› y›l içinde Reyhanl›’dan Antakya’ya ka-
dar olan yolunda tamamlanmas›n›n planland›¤›-
n› belirterek, Reyhanl› Küme Evler Mahalle-
si’nden bafllayacak yolun Beflaslan Köyü yoluna
kadar olan bölümün tamamlanmas›n›n ard›ndan
kalan k›sm›n yap›laca¤›n› söyledi. Hatay ‹l Özel
‹daresi taraf›ndan yap›lan yol için ilk etapta 400
bin TL harcanacak. 

DUBLE YOLA 400 B‹N TL HARCANACAK

M.Ali DURMAZ

S
ektörümüzün, meslektafllar›m›z›n ve tüm
müslümanlar›n mübarek Kurban Bayra-
m›’n› tebrik ederek sözlerime bafllamak is-
tiyorum. Malum, sektörümüzün s›k›nt›lar›

yüzünden s›k›nt›l› geçen bayramlar ve tam ma-
nas› ile yerine getiremedi¤imiz aile reisli¤i ve ba-
bal›k görevlerimiz çocuklar›m›z ve efllerimizin
karfl›s›nda boynumuzu bükük b›rakmaktad›r.

Sosyal yaflant›s› olmayan ‹stanbul servisçileri
her gün sabah 6’da kalk›p her akflam ö¤rencileri-
ni ve personelini evlerine da¤›t›p araçlar›n›n te-
mizli¤ini ve yak›t ikmallerini yap›p yorgun arg›n
eve döndüklerinde gelecekle ilgili hedefleri ol-
madan günü kurtarmak ad›na mutlu…!  bir flekil-
de yat›p uyumakta ve ertesi sabah ayn› rutin iflle-
rine devam etmektedirler.

Her gece “Allah’›m yar›n beni iflimden gücüm-
den etme, çal›flt›¤›m firmaya bana zaman›nda
param› ödemesini nasip et ki banka arac›m› elim-
den almas›n, Ba¤- Kur borcumdan dolay› hasta-
neye gidemedi¤im için ailemi hastal›klardan ko-
ru” diyerek r›zk›m›z› veren yüce Allah’a yalvar›fl
ve dua da bulunmaktad›rlar.

Bizim ekme¤imizle oynamay› ve hak edilmifl
haklar›m›z› vermemeyi sanat edinmifl kifliler ve
kurumlar da hala hiç bir fley olmam›fl gibi görev-
lerini ve mesleklerini icra etmektedirler. Üstüne
üstlük birde muayenesi geçti¤inden dolay› yaka-
lamas› ç›kart›lan araçlar›m›z okul tafl›t›ym›fl, per-
sonel servisiymifl yapt›¤› ifle bak›lmadan, mal sa-
hibine tebligat dahi yap›lmadan evlerin, kap›lar›n
önlerinden gecenin ilerleyen saatlerinde çekici
marifetiyle çekilip; otoparklara hapsedilmekte ve
servisçiler kaderleri ile bafl bafla b›rak›lmaktad›r.

Hususi arabay› çekmeyi anlad›kta bu gariplere
bir tokat daha vurman›n adab›n› edebini anlaya-
mad›k. Paralar› var da keyfinden ödemiyorlar ve
muayene yapt›rm›yorlar sanki. Ama  tok aç›n ha-
linden anlamaz.  Tarihteki örneklere bakt›¤›m›z-
da ilahi adalet er geç yerini bulmakta Allah’›n so-
pas› bir gün birilerinin kafas›na inmektedir.

Plaka tahdit olay› ve hala muamma olan yafl s›-
n›r›n›n ne oldu¤u bilinmeyen ‹stanbul Cumhuri-
yeti’nde servisçiler üzerinde bask› kurarak sindir-
meye çal›flan kifli ve kurumlar, ‹stanbul’da dok-
torlar›n, ö¤retmenlerin, iflçilerin, memurlar›n
yapt›¤› grevi yapmad›¤› için mi sahipsiz zannedi-
yorlar servisçileri acaba. Unutulmas›n ki ilerleyen
günlerde olabilecek böyle bir grev hem ‹stan-
bul’un hem Türkiye’nin bütçesinde büyük yara-
lar açar. O gün için çal›flamayan fabrikalar, okulla-
ra gidemeyen ö¤renciler bunun hesab›n› mutla-
ka yetkililerden sorar.

Bunun için  tahriklere kap›lmadan görevini
yapmaya çal›flan, elinden tüm haklar› al›nm›fl ve
bankalarca kölelefltirilmifl, a¤›r borçlar alt›nda ka-
lan bu insanlara ac›y›n›z ve gere¤ini yap›n›z.

Sayg› ve sevgilerimle

‹stanbul
Cumhuriyetinde

servisçi olmak

GÖZLEM

‹stanbul Servisçiler Derne¤i Baflkan›

Murat
ERDO⁄AN
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G
alip Öztürk Anadolu Ö¤retmen Lise-
si’nin ad›n› de¤ifltirecek protokol ‹stan-
bul ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü’nde im-
zaland›. ‹mza törenine ‹l Milli E¤itim

Müdürü Dr. Muammer Y›ld›z, Metro Turizm
Yat›r›mlar Kurulu Yönetim Kurulu Baflkan› Galip
Öztürk, Metro Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Er-
dem Yücel, B‹O‹Afi Yönetim Kurulu Baflkan› Ah-
met Yalamano¤lu, Prof Dr. ‹brahim Canan’›n efli
Zarife Canan ile k›z› Belk›s Canan kat›ld›. 

Metro Turizm Yat›r›mlar Kurulu Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Galip Öztürk, ad› Galip Öztürk
Anadolu Ö¤retmen Lisesi olarak belirlenen oku-
lun isminin neden de¤iflti¤ini flöyle anlatt›: ”Bu
düflünce çok de¤erli Hocam›z› kaybetti¤imizi du-
yunca ortaya ç›kt›. Hocam›z›n isminin okulda ya-
flat›lmas› için biz bir ad›m att›k.”

‹STANBUL’UN HAYIRSEVERLERE 
‹HT‹YACI VAR 

‹mza törenine ev sahipli¤i yapan ‹stanbul ‹l

Milli E¤itim Müdürü Muammer Y›ld›z  ise Ga-
lip Öztürk’ün okula Prof.Dr.‹brahim Canan’›n
isminin verilmesine teklif etti¤ini  ve  okulun
ad›n›n de¤ifltirilmesi için çal›flma bafllat›ld›¤›n›
söyledi.   Y›ld›z, Metro Turizm’in e¤itime son
y›llarda yapt›¤› yat›r›mlara dikkat çekerek “Bu
güne kadar yapm›fl oldu¤u yat›r›mlardan dola-
y› teflekkürü kendilerine bir borç bilirim, bun-
dan sonrada ayn› hayr›n ve duyarl›¤›n devam
edilmesini temenni ederim.  ‹stanbul’umuzun

buna ihtiyac› oldu¤unu biliyoruz. Bu aç›dan
sadece Türkiye’de de¤il dünya çap›nda eserle-
ri olan bir bilim insan›n›n böyle bir kurum ara-
c›l›¤›yla yaflat›lacak olmas› sevaplar›n en büyü-
¤üdür” dedi.

HEDEF 100 OKULA ULAfiMAK 
Okulun kaba inflaat›n›n bitmek üzere oldu¤unu

belirten Metro Turizm Yat›r›mlar Kurulu Baflkan›
Galip Öztürk okulun önümüzdeki ö¤retim y›l›na
yetifltirilmesinin planland›¤›n› ifade etti. Öztürk
flöyle konufltu: “Sadece sosyal sorumluluk projele-
ri ile de¤il, burslarla, seyahat kartlar›yla yard›mc›
olmaya çal›fl›yoruz. fiirketlerimizin yapt›rd›¤› okul
say›s› 20’nin üzerindedir. Hedefimizi en az 100
okul olarak belirlerdik.”

Öztürk e¤itime verdi¤i deste¤in sebebini de an-
latt›: “Ben ilkokulu bir da¤ köyünde okudum.
Ortaokulu ve liseyi d›flar›dan bitirdim. E¤itim se-
viyesi üst düzey olan ülkelerdeki bar›flç›l yaflamla-
ra hayranl›¤›mdan dolay› e¤itimin desteklenme-
sinden yanay›m.”

D
ünyada yaflanmakta olan küresel krizin etki-
leri devam ededursun, son birkaç y›ld›r yara
alm›fl otobüs sektörüne bu kriz bir yara da-

ha ald›rarak ac›mas›z balyozunu vurmaya devam
ediyor. Gönül ister ki bu terennümleri burada sat›r-
larda ifade etmeden sektör ad›na çok daha güzel
fleyler yaz›p çizmek olmal›. Ama ortada bir gerçek
var; bu gerçek ise otobüsçünün s›k›nt› içine girdi¤i
korkunç girdaptan hala ç›kamam›fl olmas›. Sektö-
ründeki krizin etkilerini azalt›p çareler arayan oto-
büsçü ne yaz›k ki sudan ç›km›fl bal›k misali gibi ç›r-
p›n›p durarak zokan›n ac›t›c› i¤nesinden kurtulabil-
menin çabas› içerisinde. Esas konu zor günler geçi-
ren sektörde ç›k›fl yolu mu olacak, yoksa koca sek-
tör tarihe mi gömülecek? sorular›yla karfl› karfl›ya
kal›nmaktad›r. Hiçbir konuda kendisine destek
olunmayan Türk Otobüsçülük sektörü bu zorlayan
ve a¤›r flartlar do¤rultusunda kendi derdine kendi-
si deva bulmal› demekten baflka alternatif gözük-
müyor. Zira, sektörün çald›¤› kap›lar kapal› tutul-
mufl, kanayan yaralara çare bulunulmam›fl, oto-
büsçü karamsarl›k tablolar› çizmekten öteye gide-
memifl, felaket canavar›n›n kollar› aras›nda nefes
alamaz bir pozisyonla karfl› karfl›ya gelmifltir. 

Ç›k›fl›n tek alternatifi bundan sonra tasarrufa da-
yal› yöntemlerin devreye sokulmas›d›r. Kendi yara-
lar›n› sarabilecek, kanayan yaray› saracak, sorunla-
r›n›n içerisinden aslan gibi ç›kabilecek babayi¤it
otobüsçü, s›k›nt›lar› karfl›s›nda çareyi tasarruf et-
mekte bulmal›d›r. Masraflar›n k›s›lmas›, ekstra gi-
derlerinin minimum seviyelere indirilmesi, fuzuli
ikram servislerinden kaç›nacak bir yol izlenmesi bu
konuda gereken öncelikleri oluflturmaktad›r. Belki
bu model tavsiye edilecek bir model de¤ildir. Yani
ikram, albenisi olan çok önemli bir konudur ama
bu konuda al›nacak en sa¤l›kl› tasarruf yöntemle-
rinden birini veya birkaç›n› teflkil etmektedir. Konu
sadece ikramlarda tasarruf edilmeli anlam›na gel-
memelidir. Bunun yan›nda otobüs iflletmeleri için
flehir içi servis hizmetleri de firmalar baz›nda ayr›ca
bir maliyeti ortaya ç›karan olan önemli bir konuyu
kapsamaktad›r. Böyle bir yap›laflma da sadece lo-
kalizasyon veya hedef noktalarda de¤il tüm Türki-
ye genelinde organize olunarak yap›lacak çal›flma-
lar› gerektirmektedir. Otobüs iflletmeleri flehir içi
servis hizmetleri kentlerdeki otogarlar›n yönetim-
lerinde oluflturulacak bir çat› ve organizasyon yap›-
lanmas› ile yolcusuna hem en ucuz hizmeti verme-
li hem de s›rt›nda a¤›r bir yük olarak görülen bu tür
yan hizmetlerde de maliyetleri minimum seviyele-
re çekme çal›flmalar›na fayda sa¤lamal›d›r.  Bu ko-
nuda Türkiye’de çat›laflm›fl ne bir örgüt ne bir fede-
rasyon ne de bir dernek çal›flmas› mevcut de¤ildir.
Otobüsçü kendi ya¤› ile kendi kavrulmaktad›r. Bu-
nun yan› s›ra baz› istisnai otogar yönetimlerinin
kendi çabalar›yla yapt›¤› çal›flmalar devede kulak
misali gibi kalmaktad›r.

Bu çat›laflman›n bir an önce gerekli mercilerce
gereken giriflimlerde bulunarak sa¤lan›lmas› oto-
büsçülerimizin bir nebze olsun rahatlamalar›na or-
tam yaratacak pozitif bir giriflimdir. Ama nerede?
Masa bafl›nda oturup ahkâm kesmenin, bana neci-
lik, umursamazl›k, inceldi¤i yerden kopsun diye ko-
nuflman›n zaman›n›n geçti¤ini hat›rlatmakta fayda
görüyoruz. Otobüsçü gerçekten zor günler geçiri-
yor, küresel rekabet standartlar›ndaki arenalarda
bayrak sallayam›yor, enternasyonal platformlarda
kendi gücünü, varl›¤›n›, vizyon ve misyonunu, hiz-
met kalitesini gösterememenin de ayr›ca s›k›nt›s›n›
yafl›yor, b›rak›n tüm bunlar› kurumsallaflman›n ge-
rekliliklerini yerine getiremiyor. Otobüs iflletmeleri
bu anafor içinde ancak yapabilece¤i kadar›n› yeri-
ne getirmekle yetiniyor. Gücünün üzerinde üstün
hizmet vermeye, elindeki portföyü ne pahas›na
olursa olsun muhafaza etmeye çal›fl›rken eksi baki-
yelerde tekerlek döndürdü¤ünün belki de fark›nda
bile de¤il. 

Otobüs sektörünün, otobüsçünün yeniden aya-
¤a kald›r›labilmesi için öncelikle tasarruf tedbirleri
al›nmal›, otobüsçünün menfaatlerini her yönden
kollayacak ve koruma alt›na alacak bir çat›laflma
oluflturulmal›, sorunlar masaya yat›r›l›p acil tedavi
yöntemlerine gidilmeli, ç›k›fl yollar› aranmal› ve ni-
hai kararlar al›narak uygulamaya geçilmeli dilekle-
rinden baflka yapabilece¤imiz bir fleyin olmad›¤›
düflüncesiyle sa¤l›cakla kal›n, esen kal›n…

Ç›k›fl yolu birlik,
beraberlik ve tasarrufta

GÖZLEM

M.Sabri
DÂNÂBAfi

E⁄‹T‹ME BÜYÜK DESTEK

Taksim’den Maslak’a kadar uzat›lan
metro hatt› bir ad›m daha ileriye tafl›na-
rak Darüflflafaka’ya uzuyor. Kaz› çal›flma-
lar› biten hatta raylara ilk kayna¤› atan
Baflkan Topbafl, 2010 y›l›nda Hac›os-

man’dan fiiflhane’ye kadar kesintisiz ulafl›m›n
sa¤lanaca¤›n› söyledi. 

‹stasyonun bitmesinin ard›ndan ‹stanbul-
lular, Ocak 2010’da Taksim’den kesintisiz
olarak Darüflflafaka’ya kadar h›zl›, konforlu
ve güvenli bir flekilde ulaflacak. Atatürk Oto
Sanayi-Darüflflafaka metro hatt›nda elektro-
mekanik ve ince ifllerin tamamlanmas›yla
Aral›k ay›nda ilk test sürüflü yap›lacak. 2010

y›l› sonuna kadar Darüflflafaka ve Hac›osman
istasyonlar› hizmete girecek.

‹lk kayna¤›n gerçeklefltirilmesinin ard›n-
dan çal›flmalar hakk›nda bilgi veren Büyük-
flehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl, “Ray
birlefltirme çal›flmalar›nda yeni bir yöntem
kullan›yoruz. 18 metrelik parçalar halindeki
raylar› 3 bin 500 derece ›s›yla kaynak yap›-
yoruz. Bu sayede metrolar›n ray üzerinden
geçiflinde meydana gelen sallant› yaflanmaya-
cak” dedi.

SAATTE 70 B‹N K‹fi‹ TAfiINACAK
Baflkan Topbafl, flöyle konufltu; “ Bu hatta

Aral›k ay›nda test sürüfllerine bafllayaca¤›z ve
Ocak 2010’da hizmete açaca¤›z. 2010 y›-
l›nda Hac›osman ‹stasyonu’nu da açaca¤›z.
Böylece fiiflhane’den Hac›osman’a 18 kilo-
metrelik kesintisiz, h›zl› ve konforlu bir ula-
fl›m imkan› getirmifl oluyoruz. 2012 sonunda
da metro fiiflhane’den Yenikap›’ya kadar git-
mifl olacak ve hatt›n toplam uzunlu¤u 22 ki-
lometreye ulaflacak. Yenikap›-Hac›osman
Metrosu ile saatte  70 bin kifli tafl›yaca¤›z ve
30 dakikada Yenikap›’dan Hac›osman’ageli-
necek. Bu hat Sar›yer Çay›rbafl›’na kadar
uzayacak. Böylece ‹stanbul’un kuzey-güney
aks›ndaki yolculuk talebi karfl›lanacak.”

Taksim Metrosu UZUYOR 

Konuflmalar›n ard›ndan okulun ad›n›n Prof. Dr ‹brahim
Canan Anadolu Ö¤retmen Lisesi olmas›n› sa¤layacak pro-
tokol imzaland›. Protokole imzalar› Galip Öztürk ve ‹l Mil-
li E¤itim Müdürü Muammer Y›ld›z att›.   

Otobüs pazar›
1500 otobüsü 

‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi Toplu Ula-
fl›m Hizmetleri Müdür-
lü¤ü 7 otobüs üreticisi

firmay› toplant›ya davet etti.
Man, Mercedes, ‹suzu, Tem-
sa, Otokar , Volvo, Setra ve BMC’nin yöneticilerinin
davet edildi¤i toplant›n›n ana gündem maddesi kirala-
ma yöntemiyle filoya eklenecek 1500 otobüstü. 

Toplant›ya Isuzu’dan Sat›fl Pazarlama Direktörü Fa-
tih Tamay, Mercedes’ten Otobüs Sat›fl Müdürü Akif
Nuray, BMC’den Kamu Sat›fl Müdürü Nurtan Taflk›-
ner, Otokar’dan Genel Müdür Yard›mc›s› Basri Ak-
gül’ün yan› s›ra di¤er firmalar›n da üst düzey yönetici-
leri kat›ld›. 

OTOBÜS FIRMALARI 1500 ARAÇLIK
DEV ÜRET‹M‹N HEYECANINDA 

Toplant›n›n ev sahipli¤ini yapan Toplu Ulafl›m Hiz-
metleri Müdürlü¤ü yetkilileri 7 büyük üreticiyi firmaya
1500 yeni otobüsün filoya nas›l eklenece¤ini yöntemin
nas›l olaca¤›n› anlatt›.  Belediye hali haz›rda ‹ETT’nin
araç park›nda yer alan otobüsleri kiralayacak ve 1 y›l
içinde yenilenmesini isteyecek. Bu da demektir ki
2011’de otobüs üreticileri 1500 yeni otobüs üretecek. 

OTOBÜS ÇEfi‹TLER‹ OLACAK 
Toplant›ya Mercedes -Benz Türk ad›na kat›lan Otobüs

Müdürü Akif Nuray belediye yönetimi ile otobüs üretici-
lerini ayn› masan›n bafl›na getiren toplant› hakk›nda flu bil-
gileri verdi:  “ 7 üretici firman›n yöneticileri toplant›ya
ça¤r›ld›k. Burada bize solo, körüklü, çift katl› ve 9 metre-
lik otobüsler olacak. 2011’de bu ifli yüzde 100 haletmifl ol-
may› ve iflletmeye geçmeyi hedefliyoruz dediler.”

Bu aflamada toplant›ya 7 firman›n ça¤r›lmas› çok an-
laml› geliyor. Zira ülkenin en büyük otobüs üreticisi firma-
lar›n›n bafl›nda gelen BMC y›ll›k 1800 otobüs üretiyor. Bu
da obüslerin yenilenmesi aflamas›nda hemen her firmaya
bu pastadan bir pay düflece¤ini gösteriyor. 

1500 otobüsün 500’ünün halkç›lara verile-
ce¤i söylentileri üzerine aç›klama yapan TÖ-
HOB Genel Baflkan› ‹smail Yüksel “Biz göreve
haz›r›z” dedi.Tüm Özel Halk Otobüsleri Der-
ne¤i ( TÖHOB) Baflkan› ‹s-
mail Yüksel konu ile ilgili
bilgilendirilmediklerini sa-
dece duyumlar ald›klar›n›
söyledi.  Yüksel projenin
hayata geçmesinin ‹stanbul
için bir art› olaca¤› görüflün-
de. Görüflünü “‹stanbul aç›-
s›ndan, araç filosunun yeni-
lenmesi aç›s›ndan iyi bir uy-
gulama olur. ‹maj de¤iflir” sözleri ile aç›klayan
Yüksel “ fiu an otobüs minibüs dolmufl hepsi
bir arada ve keflmekefl var. Ama hepsi lastik te-
kerlekli toplu tafl›ma arac› olursa ‹stanbul için
daha iyi olur” dedi. Yüksel “Teklif gelirse 500
otobüsü de en iyi flekilde ‹stanbul halk›n›n hiz-
metine veririz” diye konufltu.

Özel halkç›lar 
göreve haz›r 

BEKL‹YOR  

Beykoz’a ba¤l› Cumhuriyet Köyü’nde yap›m›
devam eden Galip Öztürk Anadolu Ö¤retmen

Lisesi’nin ismi Metro Turizm otobüsünde yaflanan
kaza sonucu vefat eden Prof. Dr. ‹brahim Canan

Anadolu Ö¤retmen Lisesi olarak de¤ifltiriliyor

Otokar, flehirle-
raras› ve turizm yol-
cu tafl›mac›l›¤› için
Doruk serisinde yer
alan 10 metrelik ye-
ni otobüsü Doruk
215T’yi Türkiye tu-
runa ç›kard›. Do-
ruk, Akdeniz, Gü-
neydo¤u ve Do¤u
Anadolu’da 10 ili zi-
yaret etti. 

Otokar, flehirle-
raras› ve turizm yol-
cu tafl›mac›l›¤› için
gelifltirdi¤i ve Avru-
pa’da orta boy oto-
büs kategorisinde
Büyük Ödül’ün sa-
hibi olan Doruk
215T modelini Ak-
deniz, Do¤u Anado-
lu ve Güneydo¤u
Anadolu Bölgelerin-
de tan›tt›. Otokar,
10 metrelik otobüsü
Doruk 215T’yi tafl›-
mac›l›k sektörü pro-
fesyonelleriyle bu-
luflturmak amac›yla
Batman, Diyarba-
k›r, Van, Elaz›¤,
Mufl, Mersin, Bitlis,
Bingöl, Malatya,
Ad›yaman, Mersin
ve Adana’da toplan-
t›lar düzenledi. 

Otokar’›n Türk
tasar›mc›lar› ve mü-
hendisleri taraf›n-
dan Türkiye flartla-
r›na uygun geliflti-
ren araçlar›, kullan›-
c›lar›na büyük avan-
tajlar sa¤l›yor. Do-
ruk 215T modeli,
flehirleraras› ve tu-
rizm tafl›mac›l›¤›na
yönelik en uygun
çözüm sunmak üze-
re tasarland›. 

Doruk 215 T
Türkiye’yi
dolafl›yor 

‹smail YÜKSEL

Akif NURAY

Galip ÖZTÜRK
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ÖHO yöneticileri
varl›¤›n› hissettirsin 

B
u haftaki yaz›ma Temel ile Dursun'un
güzel bir f›kras›yla bafllayay›m. Temel ile
Dursun iki katl› otobüste seyahat

ediyorlard›.Üst kattaki temel bir ara cep
telefonunu ç›kar›p alt kalttaki Dursun’u arar
Dursun orada durum nas›l.  Dursun “Hiiiç bizim
floför uyumufl otobüs öylece gidiyor Temel
oda bir fley mi bizim üs katta hiç floför yok araç
kendi bafl›na gideyii. 

Evet say›n ÖHO iflletmecileri ve yöneticileri
2009 y›l› ÖHO’lar için milad› bir y›l oluyor.
1982-1983, 1996-1997 y›llar› hariç ÖHO’lar hiç
bu kadar hareketli bir y›l geçirmedi. Önce yeni
yönerge yüzde yetmifle yak›n iste¤e yak›n
ç›kt›. Yak›nda biletçisiz sisteme geçiliyor. Son
teknolojiyle donat›lm›fl Akbil makineleri
tak›l›yor. 1500 yeni  otobüsün gelmesiyle yeni
3. ÖHO flirketi daha oluflacak. Kurumsallaflma
çal›flmalar›nda büyük ilerleme var  ve en
önemlisi bu düflünceleri bir bir uygulamaya
koymaktan çekinmeyen, uyumlu bir ‹ETT de
yönetimi  karfl›m›zda. 

Say›n ÖHO yöneticileri flimdide önümüzde
1500 yeni otobüs ihalesi var. Bunlar›n 1000
tanesinin minibüslere verilece¤ini düflünürsek
kalan 500 otobüs halka aç›k ihaleyle kiralama
usulüyle verilecek.  Say›n yöneticiler siz bu 500
otobüsün kaç tanesini bu sektöre
kazand›racaks›n›z bakal›m.(Ben bu sektörün
bunlar›n tamam›n› hak etti¤ini düflünüyorum
çünkü daha önce yap›lan ihalede kazan›lm›fl
ve sebebi belli olmayan nedenlerle iptal olan
haklar› var.) Siz say›n ÖHO yöneticileri alt
kattaki uyuyan otobüs floförü olmay›n, siz üst
kattaki ÖHO esnaf› bu araçlar›n hiç floförü
yokmufl gibi davranmay›n. Sizlere
sesleniyorum lütfen varl›¤›n›z› hissettirin....

Göksal
PURTULO⁄LU

HALK OTOBÜSLER‹NE BAKIfi

A
li Osman Ulusoy fiirketler Grubu Bafl-
kan› Ali Osman Ulusoy ilk Novo’sunu
ald›. A¤ustos ay›nda pazara sunulan
Novo’yu o dönemde gelinlik k›za ben-

zeten Ulusoy, Trabzon -Hopa hatt›nda çal›flmak
üzere deneme amaçl› sat›n ald›¤› 1 adet No-
vo’yu Isuzu Sat›fl- Pazarlama Direktörü Fatih
Tamay’dan teslim ald›. 

Novo’yu Ulusoy filosuna katan teslimat tö-
renine Ali Osman Ulusoy ve k›z› Hülya Ulu-
soy Ulusoy Otobüs Grubu  Grubu Baflkan›
Sümer Y›¤c›, Isuzu Sat›fl ve Pazarlama Direk-
törü Fatih Tamay, Isuzu Pazarlama Müdürü
Efe Yaz›c›, Isuzu Otobüs Sat›fl fiefi Onur Çe-
tinkaya, Bölge Sat›fl Sorumlusu Ferhat San-
cakl›, Pazarlama fiefi Mehmet Alptekin, sat›-
fl› yapan Çelik Dizel’in Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Hüseyin Çelik, Çelik Dizel Otobüs Sat›fl
Müdürü Mansur Nalbant,  Mini Tur’un  sa-
hibi Mehmet Öksüz kat›ld›. 

NOVO KEND‹ SEGMENT‹NDE L‹DER 
Seçimini bugüne kadar hep Mercedes’ten

yana kullanan Ali Osman Ulusoy, “Geliflen

dünyada ve Türkiye’de yaflanan de¤iflikliklere
ayak uydurmak için Novo ‘yu ald›¤›n› söyledi.
Ulusoy “Yeniliklere ayak uydurmak laz›m. No-
vo kendi segmentinde lider bir otobüs oldu¤u
için tercihimiz Novo oldu” dedi.   

30 OTOBÜS DE NOVO OLACAK 
Ulusoy Novo’nun Trabzon- Hopa hatt›nda

kullan›laca¤›n› söylerken; yak›n bir zamanda
bu hatta  çal›flan 30 otobüsün de Novo’yla de-
¤ifltirilece¤ini belirtti. Ulusoy “Bizim Trabzon
bölgesinde Hopa hatt›m›z var. Gümüflhane-Gi-
resun hatt›m›z var. Bu 200 kilometre olan hat-
lar da kullanaca¤›z Novo’yu. Ben flimdi gönül-
lü tan›t›m elçisi oluyorum Novo için. fiimdilik
bir tane ald›k Trabzon Hopa hatt›nda kullan-
mak üzere ald›k. 30 tane çal›flan otobüsümüz
var bunlar zamanla de¤iflecek”dedi. Ulusoy Ba-
tum’a kadar giden otobüslerin yak›t tank› 80
litre oldu¤u için sorunlar yaflad›¤›n›, Novo’da
bu sorunu yaflamamak için yak›t  tank›n›n rica
üzerine 200 litreye  ç›kar›ld›¤›n› da vurgulad›. 

2010’DA NOVO PATLAMA YAPACAK 
‹suzu Sat›fl ve Pazarlama Direktörü Fatih

Tamay özellikle 2010 y›l› için iddial› konufltu.

Tamay “Biz teslimatlar› yapmaya bafllad›¤›m›z
zaman arkas› gelecek. Bizi izlemeye devam
edin” dedi. Tamay 2010 y›l› haziran›na kadar
yüzlü rakamlarda Novo’yu filolara ekleyecek-
lerini ifade etti. Tamay sözlerini flöyle sürdür-
dü: “Biz kriz zaman›nda hodri meydan dedik
ve piyasaya ç›kt›k. Önümüzdeki y›l›n alt›nc›
ay›na kadar yüzlü adetleri görece¤iz. Biz oto-
büsümüzün kendini gösterece¤ine eminiz.” 

AYTUR fiOFÖRLER‹ “NOVO”  DED‹
Aytur Turizm Seyahat’de “NOVO”   diyen-

lerden oldu. fiirket filosuna 6 Isuzu Novo ek-
lerken bu tercihte Aytur Turizmin floförleri et-
kili oldu. Firman›n filosundaki Isuzu say›s› bu
al›mla 45’e ç›kt›.Yeni Novo’lar›n teslimat töre-
nine kat›lanlar aras›nda Aytur Turizm sahibi
Ahmet Kavalc›, Isuzu Sat›fl ve Pazarlama Direk-
törü Fatih Tamay, Isuzu Pazarlama Müdürü
Efe Yaz›c›, Isuzu Bölge Sat›fl Sorumlusu Ferhat
Sancakl›, Isuzu Otobüs Sat›fl fiefi Onur Çetin-
kaya, Çelik Dizel Yönetim Kurulu Baflkan› Hü-
seyin Çelik de vard›.

fiOFÖRLER ONAY VERD‹ fi‹RKET ALDI
Aytur Turizm sahibi Ahmet Kavalc› Novo’yu

tercih etmelerinde sa¤laml›k, yak›t tasarrufu, ser-
vis hizmeti gibi ayr›nt›lara dikkat ettiklerini vur-
gularken “fioförlerimiz arac› test etti, onaylad› ”
dedi. 2009 y›l›n› kapatmadan iki araç daha ala-
caklar›n› söyleyen Kavalc› “2010 y›l›nda 10 tane
Isuzu Novo almay› düflünüyorum” diye konufltu.

5 YILDA 45 ISUZU F‹LOYA EKLEND‹
Isuzu Novo Sat›fl ve Pazarlama Direktö-

rü Fatih Tamay ise  5 y›l önce Aytur’da hiç
Isuzu araç olmad›¤›n› buna karfl›n bugün
bu say›n›n 45’e yükseldi¤ini söyledi. Ta-
may flöyle konufltu: “ Her gün servis siste-
minde çal›flan araçlarda arac›n iflletmede
kalmas› önemlidir. Ve iflletme maliyeti
önemlidir dedik. Kendilerini ikna ettik ve
al›mlara bafllad›lar.  fiu an filonun yüzde
50’si Isuzu oldu. Novo yeni amiral arac›-
m›z olacak.

Novo Ulusoy’un da filosuna girdi.  Novo’nun piyasaya çıkışında Isuzu’nun
yeni otobüsünü “Gelinlik kıza” benzeten Ali Osman Ulusoy Şirketler
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Ulusoy Trabzon - Hopa

güzergahında kullanmak üzere 1 adet Novo satın aldı. 

Ulusoy Isuzu’dan “Gelin” ald›Ulusoy Isuzu’dan “Gelin” ald›Ulusoy Isuzu’dan “Gelin” ald›Ulusoy Isuzu’dan “Gelin” ald›Ulusoy Isuzu’dan “Gelin” ald›Ulusoy Isuzu’dan “Gelin” ald›

Ahmet Kavalc› Novo’yu hemen test etti.

Mercedes’in ilk
“Altın” kaptanı
M ercedes’in Haziran ay›nda bafllatt›¤› “ Kap-

tan Sadakat Rozetini” ilk takan Öz Diyarba-
k›r firmas›ndan Tayyip Altafl oldu. Otobüsüyle 1
milyon kilometre yapan Aktafl Alt›n Kaptan Sada-
kat rozetini yakas›na takt›. 

2006 y›l›ndan beri kaptanlara yönelik “Kaptan-
lar Kulübü Gazetesi” ve “Kampuanya” projelerini
sürdüren Mercedes-Benz Türk, Haziran 2009’da
“Kaptan Sadakat Rozeti” uygulamas›n› bafllatm›fl-
t›. Bu kapsamda Mercedes-Benz müflterisi Öz Di-
yarbak›r'dan Tayyip Altafl ilk gümüfl rozeti alma-
ya hak kazanan kaptan olmufltu.

Arac›n› iyi tan›yan ve araç bak›mlar›n› aksatma-
yarak yetkili serviste yapt›ran Öz Diyarbak›r Oto-
büs firmas›ndan Tayyip Altafl, aradan geçen süre-
de otobüsüyle 1 milyon kilometreye ulaflt›. Altafl
bu kez  “Alt›n kaptan sadakat rozeti”  almaya hak
kazand›. 

Diyarbak›r’ da gerçekleflen törene, Mercedes
Benz Türk‘ten Sat›fl Sonras› Hizmetler Müdürü
Ergiz Esen, SSH Otobüs K›s›m Müdürü Bahattin
K›l›çaslan, SSH Otobüs Servis ve Yedek Parça Pa-
zarlama Uzman› Nesligül Horozo¤lu ve Otobüs
Sat›fl bayi dan›flman› Deniz Martin kat›ld›. Tayyip
Altafl’ a yaka rozeti, sticker ve sertifika, Gelecek
Otomotiv Yönetim Kurulu Baflkan› Hekim Tolo¤
taraf›ndan verildi. Öz Diyarbak›r Otobüs firma-
s›ndan Naif Polat’a ise Mercedes Benz Türk Sat›fl
Sonras› Hizmetler Müdürü Ergiz Esen taraf›ndan
gümüfl, Ferhat Kamal› ve ‹smail Özçelik’ e bronz
rozetleri takdim edildi. 

Diyarbak›r Metro’dan Ramazan Alcan’a ve Ye-
ni Diyarbak›r Seyahat’den Ayhan Uçar’a da bronz
rozetleri ile birlikte hediye kitleri de verildi.

“Kaptan Sadakat Rozeti” kapsam›nda,
01.01.2007 tarihinden sonra trafi¤e ç›kan Merce-
des-Benz flehirleraras› otobüslerinin bak›mlar›n›
yetkili serviste tam olarak yapt›rarak; 450 bin ki-
lometreye ulaflan kaptanlara bronz, 700 bin  kilo-
metreye ulaflan kaptanlara gümüfl, 1 milyon  kilo-
metreye  ulaflan kaptanlara ise alt›n yaka rozeti,
sticker ve sertifika verilmesinin yan› s›ra bir son-
raki bak›m paketi ücretsiz olarak sunuluyor.

Mercedes’in ilk “Alt›n kaptan›” Tayyip Altafl plaketini ald›.

Nilüfer Turizm araç filosuna de¤eri 8,5
milyon Euro olan 25 adet yeni Man Neop-
lan alarak güçlendirdi. Nilüfer Turizm Ge-
nel Müdürü Metin Cevizci, Nilüfer Tu-
rizm'in krize ra¤men h›z kesmeden yat›-
r›mlar›na devam etti¤ini kaydetti. Metin
Cevizci, “Amac›m›z müflteri memnuniye-
tinde lider olma özelli¤imizi korumak.
Nilüfer Turizm modern, yenilikçi ve kali-
tesinden hiçbir zaman taviz vermeyen
bir markad›r. Bu nitelikleri ile Bursa'n›n
ve Türkiye'nin markas› olmufltur” dedi.
Cevizci sözlerine flu flekilde sürdürdü.
“Nilüfer Turizm olarak, araç filomuza yö-
nelik 8,5 milyon Euro de¤erinde önemli
bir yat›r›m gerçeklefltirdik. Filomuza kat-
t›¤›m›z 25 yeni  otobüsümüz ile yolcular›-
m›z›n seyahatleri boyunca kendilerini
evlerinde hissetmelerini sa¤lamaya de-
vam edece¤iz."

Nilüfer Turizm’ 25
adet Man Neoplan

PO Euro 6’ya 
HAZIRLANIYOR 

2007 y›l›nda 4 milyon dolarl›k ya-
t›r›mla Derince’de Ar- Ge merkezi
açan Petrol Ofisi Avrupa’da 2011-
2012 y›llar›nda devreye
girecek Euro 6 motorla-
ra flimdiden haz›rlan›yor. 

Petrol Ofisi Madeni Ya¤
Teknoloji ve Teknik
Hizmetler Müdür ‹brahim
Hani, “Gerek yak›t gerek
ya¤ teknolojisinde çal›flma-
lar yap›yoruz.O süre geldi-
¤inde biz hemen uygulamaya geçebile-
cek aflamada olaca¤›z” dedi. Hani, mo-
tora verdi¤i zarar bilinmesine karfl›n
ucuzlu¤u nedeniyle kullan›lan 10 nu-
mara ya¤ konusuna da de¤inirken
“Dimyata pirince giderken evdeki bul-
gurdan olmak “ atasözünün bu gibi
durumlar için birebir oldu¤unu söyledi.
Hani maliyet düfler ama motor “Pert”
hale gelir” dedi.

S
akarya Büyükflehir Belediyesi otobüs fi-
losunu yenileme hamlesinin ilk aya¤›n›
Otokar’dan 20 adet 190 LE otobüs

oluflturdu. Otokar’dan al›nan Türkiye’nin
ilk alçak tabanl› 9 metrelik otobüsleri tören-
le filoya eklendi. 

t
örene Sakarya milletvekilleri Recep Y›ld›r›m
ve Ayhan Sefer Üstün, Sakarya Valisi Hüse-
yin Atak, Sakarya Büyükflehir Belediye Bafl-

kan› Zeki Toço¤lu, Adapazar› Belediye Baflka-
n› Süleyman Diflli, Serdivan Belediye Baflkan›
Yusuf Alemdar ile Otokar Genel Müdür Yar-
d›mc›s› Basri Akgül kat›ld›. 

BU SADECE BAfiLANGIÇ
Törenin ev sahipli¤ini yapan Sakarya Bü-

yükflehir Belediye Zeki Toço¤lu, al›nan oto-
büslerin bir bafllang›ç oldu¤unu, devam›n›n ge-
lece¤ini söyledi. Toço¤lu “vatandafllar›m›zdan
Sakaryada’ki sorunlar› öncelik s›ras›na göre
belirtmelerini istemifltik. Ulafl›m sorunu listede
ilk s›ralarda yer al›yordu. Bu sorunu çözmek
için söz vermifltik. Sorunun kökten halledilme-
si için çal›flmalar›m›z devam edecek” dedi.

SAKARYA’DA ÜRET‹L‹YOR
SAKARYALILAR DA
KULLANACAK

Otokar Genel Müdür Yard›mc›s› Basri Ak-
gül’de Sakarya’n›n Arifiye ilçesinde üretilen
Otokar otobüslerinin Sakarya’da da kullan›l-
mas›n›n kendisini çok heyecanland›rd›¤›n› söy-
ledi. “Bugüne kadar yüzlerce aç›l›fl ve teslimat
törenine kat›ld›m ama bu kadar heyecanland›-

¤›m› hat›rlam›yorum” diyen Akgül “Biz her
yerde Sakarya’n›n tarlalar›ndan otobüs, askeri
araç üretiyoruz, bunu Sakaryal› iflçilerle, mü-
hendislerle yap›yoruz diye anlat›yorduk. Bunu
Sakarya’da söylemek hiç nasip olmam›flt›. Bu

aç›dan bu tören benim için ayr› bir anlam ifa-
de ediyor“ fleklinde konufltu.

DORUK, DÜZCE YOLLARINDA
DA BOY GÖSTERD‹

Otokar,18 adet Doruk 190 LE model
otobüsünü Düzce Belediyesi’nin filosuna da
soktu. Otobüsler düzenlenen törenle Düzce
Belediyesi’ne teslim edildi. 

Törene Düzce Belediye Baflkan› ‹smail
Bayram, Otokar  Genel Müdür  Yard›mc›s›
Basri Akgül, Düzce Belediye Baflkan Yard›mc›s›
Abdulvahap Demirel, Düzce Zab›ta Müdürü
Akmet Akçay ve fiehir içi Özel Halk Otobüsleri
Kooperatif Baflkan› ‹sa Üçüncüo¤lu kat›ld›.

“OTOBÜSLER‹N
AVRUPALILARDAN H‹ÇB‹R
EKS‹⁄‹ YOK”

Törende konuflan Otokar Genel Müdür
Yard›mc›s› Basri Akgül, Doruk 190 LE’nin
modern ve ça¤dafl özellikleriyle Düzce
halk›na hizmet vermeye bafllamas›ndan
dolay› büyük bir mutluluk duydu¤unu
belirti. Akgül sözlerini flöyle sürdürdü:
“Adapazar›’ndaki fabrikam›zda Türk
mühendisleri ve tasar›mc›lar› taraf›ndan
ülkemizin yol flartlar›na en uygun flekilde
üretilen Doruk, Düzcelilere en ça¤dafl ve
modern tafl›mac›l›k hizmeti verecek.
Avrupa standartlar›nda üretilen ve
yolcular›m›z›n tüm konfor flartlar›
düflünülerek yap›lan otobüslerimizle
Avrupal›lar gibi seyahat edilecek.  Bu
hizmeti ve konforu Düzceli
hemflerilerimize sunmaktan dolay› Otokar
olarak gurur duyuyoruz. Avrupal›lar nas›l
otobüse biniyorsa biz de ayn› kalitede
otobüslere binece¤iz.”  

Düzce Belediye Baflkan› ‹smail Bayram
ise yeni nesil araçlarla daha iyi hizmet için
ad›m att›klar›n› söylerken;  “Son nesil
araçlarla Düzce’ye hizmet ettik,
otobüslerin özürlü vatandafllar›m›z›n için
kullan›fll› olmas› bizi ayr›ca sevindirdi, yeni
nesil Otokar araçlar zamanla di¤er
araçlar›n yerini alacak. Bundan sonraki
çal›flmalar›m›zda da huzurlu bir Düzce ve
kaliteli hizmet için çal›flmaya devam
edece¤iz” diye konufltu.

Otokar’›n Arifiye Fabrikas›’nda Sakaryal› mühendisler taraf›ndan üretilen Doruk 190LE otobüsleri
art›k Sakarya ve Düzcelileri de tafl›yacak. ‹ki belediyenin ald›¤› toplam 38 otobüs filolara eklendi.

Sakarya Büyükflehir Belediyesi’nin yeni Otokar otobüslerinin hizmete girmesini sa¤layan  kurdele protokol taraf›ndan kesildi 

Metin CEV‹ZC‹

Oya KAYA

‹brahim HAN‹
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G
eçti¤imiz günlerde haber sitelerinde bir
haber dikkatimi çekti o kadar ilginçti ki
sizlerle paylaflmak istedim. Ankara Mini-

büsçüler Odas› Baflkan› ocak ay›nda yap›lacak
oda seçimlerinde flöyle bir vaatte bulunmufl;
“Beni tekrar seçerseniz Ankara da minibüslerin
ayakta yolcu tafl›mas›na izin verilmesi için
TBMM’de çal›flmalar yapaca¤›m.” 

Bilindi¤i gibi Ankara ve tüm yurtta minibüsle-
rin ayakta yolcu tafl›mas› yasakt›r. Sevgili baflkan
aday› bu yasa¤› kald›raca¤›n› vaat ediyor. Vaatle-
rini ne kadar gerçeklefltirir bilinmez ama bizi yö-
netenler, Büyükflehirlerde ulafl›mdan sorumlu
yöneticiler minibüslerin toplu tafl›ma arac› olma-
d›klar›n› ne zaman kabul edecekler merak ediyo-
rum.

‹stanbul kent içi tafl›mac›l›kta bir minibüs ger-
çe¤i var ve y›llard›r çeflitli dönemlerde ‹TK ve
UKOME kararlar› ile ihale edilerek ‹stanbul halk›-
n›n hizmetine sunulmufltur. Ama geliflen ve de-
¤iflen ülkemizde ve flehirlerimizde “AZ ARAÇLA
COK YOLCU TAfiINMASI” ilkesi ile ülkemizin ve
dünyan›n büyük üniversiteleri raporlar haz›rla-
m›fl ve önerilerini sunmufllar. Hem trafik yo¤un-
lu¤unu azaltacak, hem hava kirlili¤ini ve gürültü
kirlili¤ini azaltacak olmas›ndan dolay› 1994 y›l›n-
dan sonra minibüs ihaleleri yap›lmas›na izin ve-
rilmemifltir.

Ulafl›m otoriterleri bu gerçe¤i kabul etmifl. Var
olan minibüs sistemini de¤ifltirmek için çal›flma-
lar yap›ld›¤› duyuyoruz. Ald›¤›m›z duyumlara
göre minibüsleri büyük araçlarla de¤ifltirip soru-
nu çözmeye çal›fl›yorlar; bu do¤ru bir çal›flmad›r
ve desteklenmesi gerekir.

Bu çal›flmalar yap›l›rken minibüs sistemine
büyük tavizler verilmektedir yeni hatlar olufltur-
mak ve hatlara ilaveler yap›larak hat uzatmalar›
yap›larak günü kurtarma, sorunu öteleme politi-
kas› izlenmektedir. Bu kararlar sorunu kördü-
¤üm haline getirecektir. Böyle çifte standart ka-
rarlar minibüs esnaf›n› ve minibüs odalar›n› ce-
saretlendirir. Bu tavizleri alan yöneticiler, bafl-
kanlar elbette olmayacak fleyler vaat edecektir.
Halbuki gerçekleri onlar›nda kabul etmesi gere-
kir. Yasak olmas›na ra¤men ayakta yolcu tafl›ma-
s› yap›lmas›na izin veren veya denetimlerini
do¤ru dürüst yapmayan (TUH‹M) Toplu Ulafl›m
Hizmetler Müdürlü¤ü gere¤i gibi davranmal› ve
görevini yapmal›d›r.

Dilin kemi¤i yok

Göksel
OVACIK

HALKÇI

K
arayolu tafl›ma yönetmeli¤inde yap›lan
de¤ifliklik ile firmalara tek belgeye ka-
y›t zorunlulu¤u getirilmiflti. Bu zorun-
luluk firmalar›n bir tafl›mac›l›k türü-

nün ve belgesinin tercih etmesi mecburiyetinin
getirirken birden fazla belge ile tafl›ma yapan
firmalar yapt›klar› tercih sonunda önemli dere-
cede ifl kay›plar› ile karfl›laflt›. Samsun merkezli
F›nd›kkale Turizm’de kay›p yaflayan flirketlerin
bafl›nda geliyor

FINDIKKALE’N‹N KAYBI
YÜZDE 10’LARDA 

F›nd›kkale Turizm Yönetim Kurulu Üyesi
Serdar Karatafl hem D1 hem D2 belgesi ile tafl›-
ma yapmalar›na ra¤men yönetmelik de¤iflikli-
¤inden sonra D1 belgesini tercih ettiklerini söy-
ledi. Böylece sadece flehirleraras› yolcu tafl›ma-
c›l›¤› yapmaya bafllad›klar›n› dile getiren Kara-
tafl yaflanan ifl kayb›n›n yüzde 10’lar› buldu¤unu
ifade etti.

Karatafl “Biz yöresel bir firmay›z ve yöremiz-
de noktadan noktaya tafl›malarda bizi tercih
emek isteyen kurumlar var ama belgeyi iptal et-
tirdi¤imiz için yapam›yoruz bu da bize ifl kayb›
olarak yans›yor. Bizde yaflanan kay›p yüzde
10’larda ama yüzde 40’lara kadar kay›p yafla-
yan meslektafllar›m da var “ dedi

SEKTÖRE G‹R‹fi ZORLAfiMALI
F›nd›kkale Turizm’in ikinci kuflak yöneti-

cilerinden olan Serdar Karatafl di¤er taraf-
tan da sektör ile ilgili sorunlara de¤indi.
Sektöre giriflin zorlaflt›r›lmas› gerekti¤ini

söyleyen Karatafl  “fiu an otobüs çal›flt›rmak
için 155 koltuk yeterli bu da yani 3 otobü-
se tekabül ediyor. O zaman 3 otobüsü alan
sektöre giriyor. Bu kadar büyük sektöre gir-
mek bu kadar kolay olmamal›. Hedef konu-
lan bir rakam var. Kanun de¤iflikli¤i söz ko-
nusu. Sahip olunmas› zorunlu olan koltuk
say›s›n›n 1000 koltuk olmas› memnun eder,
herkesin bu ifli yapmamas› laz›m çünkü her-
kesin bu kadar tecrübesi yok” diye konufltu. 

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi  metro-
büs zamm›n› “Metrobüs olmasayd› ula-
fl›m daha da pahal› olacakt›  diyerek sa-
vundu. Yap›lan  aç›klamada; “Metrobüs
devreye girmeden önce bu güzergâhta se-
yahat edenler bo¤az geçiflinde iki bilet ol-
mak üzere toplam üç yolculuk yapmak-
tayd›lar. Halen, ‹ETT’nin bo¤az geçiflli di¤er 20 hatt›n-
da seyahat eden yolcular›m›z, 2 tam bilet karfl›l›¤› 3

lira, 2 indirimli bilet karfl›l›¤› 1.70 lira
ödemektedir.E¤er Metrobüs olmasayd›
Avc›lardan Sö¤ütlüçeflme’ye seyahatin
bedeli 4,5 lira olacakt›. Metrobüs hatt›n-
da bafllang›çta yüzde 50 indirimli olmak
üzere tafl›ma hizmeti verilmifltir. 

Metrobüs ile seyahat edenler tek bi-
letle bo¤az› geçmektedirler. Yolcular›n ulafl›m maliyeti
düflüktür”.denildi.

O
tobüs yolculu¤u-
nun dünden bu-
güne gösterdi¤i

ilerleme Mercedes’in ya-
p›mc› Ali R›za Korkuta-
ta’ya yapt›rd›¤›, "Merce-
des-Benz Dünden Bugü-
ne Otobüs Yolculu¤u" fil-
minde ortaya ç›kt›. Mer-
cedes Benz Türk ve TO-
FED iflbirli¤i ile çekilen 26 dakikal›k filmin ilk
gösterimi Polonezköy Legend Otel’de yap›ld›. 

SEKTÖR GALADA BULUfiTU 
Filmin gala gecesine TOFED Kurucu Baflkan›

Galip Öztürk, B‹O‹Afi Yönetim Kurulu Baflkan›
Ahmet Yalamano¤lu, TOFED Baflkan› Rüfltü
Terzi, TOFED Genel Sekreteri Mevlit ‹lgin, Mer-
cedes Otobüs Sat›fl Müdürü Akif Nuray, Merce-
des Otobüs Sat›fl K›s›m Müdürü Burak Batumlu,
sektörün duayen isimlerinden Ali Osman Ulusoy
ile geçti¤imiz günlerde Mercedes Otobüs Sat›fl
K›s›m Müdürlü¤ü’nden MTU Motor Türbin Yö-
netim Kurulu Baflkanl›¤›’na geçen Ekrem Kura-
lo¤lu’nun yan› s›ra çok say›da TOFED ve Merce-
des yöneticisi kat›ld›.

NURAY: “OTOBÜS YOLCULU⁄UNU
SEVD‹RMEY‹ AMAÇLADIK” 

Gece yap›mc› Ali R›za Korkutata’n›n 6 ayl›k
bir çal›flma sonucu haz›rlad›¤› 26 dakikal›k fil-
min ilk gösterimi ile bafllad›. Konuklar otobüsün
dününü bugününü anlatan filmi büyük bir dik-
katle izledi. Film ile ilgili bilgi veren Mercedes
Benz Otobüs Sat›fl Müdürü Akif Nuray “Geç-
miflten bu güne, tesisler, otobüsler, nerden nere-
ye gelmifl, otobüs konforu uçak konforunu ne
kadar geçmifl bunlar› görsel hale getirelim dedik.
Sonra da bu filmimizi tüm firmalar›m›z›n tüm
tesislerinde yolculara gösterilmesini planlad›k,
amac›m›z bu film sayesinde otobüs yolculu¤u-
nun tekrar sevilmesini sa¤lamak’’ dedi.

Dünden bugüne
otobüs yolculuğu… 

D1 D2 NED‹R?
D Yetki Belgesi: Ticari amaçla otobüs ile flehir-

leraras› yolcu tafl›mac›l›¤› yapacak gerçek ve
tüzel kiflilere verilir. 

Tafl›man›n flekline göre afla¤›daki türlere ayr›l›r.
D1 Yetki Belgesi: Belirli bir ücret ve zaman ta-

rifesine göre otobüs ile düzenli yolcu tafl›ma-
c›l›¤› yapacaklara,

D2 Yetki Belgesi: 
a) Belirli bir zaman tarifesine uymaks›z›n yolcu

durumuna göre ar›zi sefer düzenleyerek tafl›-
ma yapacaklara,

b) Önceden grupland›r›lm›fl yolcular› bir hare-
ket noktas›ndan al›p ayn› hareket noktas›na
götürmek ve/veya getirmek suretiyle mekik
sefer düzenleyerek tafl›ma yapacaklara,

c) 1618 say›l› Seyahat Acenteleri ve Seyahat
Acenteleri Birli¤i Kanunu ile bu Kanuna gö-
re haz›rlanarak yay›mlanan Seyahat Acente-
leri Yönetmeli¤i hükümlerine göre kurul-
mufl Seyahat Acenteli¤i Belgesine sahip olan-
lara verilir.

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

Fındıkkale Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karataş:

“SAMSUN’DA 4.LÜ⁄E OYNUYORUZ”
25’i özmal 50 otobüs ile hizmet veren F›nd›kkale Turizm Samsun, Giresin, Ordu kalk›fll› ‹stan-

bul, Bursa, Ankara, ‹zmir ve Antalya güzergah›nda yolcu tafl›yor. Karatafl, Samsun d›fl›ndaki bü-
tün güzergahlarda baflar› oran›n›n hayli yüksek olmas›na karfl›n Samsun’da bekledikleri baflar›y›
bulamad›klar›n› dile getirdi. Karatafl bunun sebebinin ise flöyle aç›klad›. Samsun’da rakibimiz Tür-
kiye’nin en büyük firmas› ve Samsun rakibimizin kendi memleketi. Burada Metro ilk 3 s›ray› ka-
patt›. 10 tane yolcu varsa 5’ini Metro tafl›yor 2’sini Ulusoy 1’ini biz tafl›yoruz. 

Karayolu Tafl›ma Yönetmeli¤i’nde yap›lan de¤ifliklik ile tek belgeye kay›t zorunlulu¤u
getirilmesi firmalarda yüzde 40’lara varan ifl kay›plar› oluflturdu. F›nd›kkale Turizm Yönetim

Kurulu Üyesi Serdar Karatafl kendi ifl kay›plar›n›n yüzde 10’u buldu¤unu söyledi. 

Tek belge yüzde 
40 ifl kayb› getirdi
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DD
eevvlleettiimmiizziinn  ““eettkkiissiizz””  bbiirr  ““yyeettkkiillii””ssiinniinn,,  ddoollaayyll››
ddee¤¤iill,,  ddiirreekktt  oollaarraakk;;  ““TTrraaffiikk  KKaazzaallaarr››  ZZoorruunnlluu--
dduurr””  aaçç››kkllaammaallaarr››nn››  ppaayyllaaflflmmaayy››  ssüürrddüürrüüyyoo--
rruuzz..  Bu hafta,  20 y›lda sadece 105 kifliyi öldü-

rebilen bir yol kusuruna karfl› yap›lm›fl bir “anarflik ey-
lem” hakk›ndaki “dövlet” aç›klamalar›n› aktar›yoruz. 

Önce, “özetlenemeyen” haber:
““  77  kkiiflfliinniinn  ööllddüü¤¤üü  kkaazzaa  yyeerriinnddee  eeyylleemm 18.11.2009

hürriyet    Alanya’ da geçen pazar   7  ölümlü kaza ye-
ri KKuuflflyyuuvvaass››  BBööllggeessii  EErriikkddeerree  MMeevvkkiissiinnddee ahali eylem
yapt›.    BBiirr  kkaammyyoonneett    uuççuurruummaa  yyuuvvaarrllaanndd››,,  ayn› aile-
den 2 çocuk 7 kifli öldü. Olay ard›ndan çevre köylerin
muhtarlar› ile baz› bölge sakinleri. 40 kiflilik grupla, el-
lerinde;

‘‘2200  YY››llddaa  110055  ccaann  aalldd››’’,,
‘‘BBaaflflkkaa  ooccaakkllaarr  ssöönnmmeessiinn’’,,  
‘‘BBuu  yyoolluunn  bbaakk››mm››  yyaapp››llmmaadd››kkççaa  yyeettkkiilliilleerr  ddee  kkaazzaa  yyaa--

ppaabbiilliirr’’,,
‘‘AArrtt››kk  ööllmmeekk  iisstteemmiiyyoorruuzz’’  ve
‘‘BBaaflflkkaa  aaçç››ll››mm  ddee¤¤iill,,  yyooll  aaçç››ll››mm››  iissttiiyyoorruuzz’’    
dövizleri tafl›d›, önce yolun yap›lmas› için sloganlar

att›, ölenlerin g›yab›nda temsili tabutlar› yola koyarak
cenaze namaz› k›ld›. 

KKaarraayyoollllaarr››  AAllaannyyaa  MMüüddüürrüü  SSüülleeyymmaann  AAtteeflfl’’ii  iissttiiffaayyaa
ççaa¤¤››rraann  OObbaa  BBeellddee  BBeelleeddiiyyeessii  eesskkii  mmuuhhttaarr››  NNuurreettttiinn
YYii¤¤iitt,,  ““BBiizz  bbuu  yyoollddaa  3300  sseenneeddiirr  bbuu  ççiilleeyyii  ççeekkiiyyoorruuzz..  KKaa--
rraayyoollllaarr››  MMüüddüürrüünnee  ‘‘TTeeddbbiirr  aallmmaayyaaccaakk  mm››ss››nn’’  ddeeddiimm,,
bbaannaa  ‘‘YYoolluunnaa  ddeevvaamm  eett’’  ddeeddii..  KKaarraayyoollllaarr››  MMüüddüürrüü’’nnüü
iissttiiffaayyaa  ddaavveett  eeddiiyyoorruuzz” diye konufltu.

Bu yola y›llard›r hükümetlerin duyars›z kald›¤›n› sa-
vunan eylemcilerden Hüseyin Topal ise ““110066’’nncc››  ööllüü--
mmüüzz  kkiimm  oollaaccaakk  aaccaabbaa??  KKaayymmaakkaamm››  eesseeffllee  kk››nn››yyoorruuzz..
‘‘‹‹flflii  oollmmaayyaann  ggeeççmmeessiinn’’  ddiiyyoorrllaarr..  BBuurraayyaa  ppiikknniikk  iiççiinn
ggeellmmiiyyoorruuzz,,  yyaayyllaa  eevvlleerriinnee  ggiiddiiyyoorruuzz..  NNee  zzaammaann  öönn--
lleemm  aallaaccaakkllaarr??””  ddiiyyee  kkoonnuuflflttuu..??

““BBuu  aannaarrflfliikk  eeyylleemmddeenn,,  ççöözzüümm  çç››kkaarraammaayyaaccaakkllaarr!!””
(Aç›klama, böyle bafll›yor:)
“Çok flükür ki, burada böyle toplu bir ölüm meyda-

na gelmifltir. 20 y›lda 98 ölüm, çok uzun sürede, az
ölüm anlam›ndad›r. Neyse ki topluca 7 ölüm olufl-
mufltur. Tabii ki böyle toplu ölümlerin niceleri, dövle-
timizin, yüksek menfaatleri için gerekli bulunmakta-
d›r. Tam da  “Keflki, bunlar› daha da art›rabilsek!” di-
yorduk ki, iki yetkilimizin yapm›fl olduklar› aç›klamala-
r›n “kendini bilmez muhtarlarca” yans›t›lmas›, mem-
nuniyetle karfl›lanm›flt›r.

KKaarraayyoollllaarr››  YYeettkkiilliissii  vvee  KKaayymmaakkaamm  ÖÖddüülllleennddiirriilleecceekk--
lleerrddiirr

KKaarraayyoollllaarr››  AAllaannyyaa  MMüüddüürrüü  SSüülleeyymmaann  AAtteeflfl;;  ““BBuu  yyooll--
ddaa  3300  sseenneeddiirr  bbuu  ççiilleeyyii  ççeekkiiyyoorruuzz..  TTeeddbbiirr  aallmmaayyaaccaakk
mm››ss››nn??  SSoorruussuunnaa,,  ‘‘YYoolluunnaa  ddeevvaamm  eett!!’’  ddeemmiiflfl..

KKaayymmaakkaamm››mm››zz  iissee;;  ‘‘‹‹flflii  oollmmaayyaann  ggeeççmmeessiinn!!’’  ddeemmiiflfl..  
BBuu  kk››yymmeettllii  flflaahhssiiyyeettlleerr,,  ööddüülllleennddiirriilleecceekklleerrddiirr..??
Ald›n m› bu dersini de, sevgili vatandafl›m?

Devletimden Trafik Dersleri - 10 

“20 y›lda 105 ölüm;
çok komik!”

Ahmet
TÜRKO⁄LU

AYNA

YTG-DER BAfiKANI

1
990’lar›n bafl›na kadar karayoluyla da
gidilebilen hac ziyaretleri Körfez Sava-
fl› döneminde Irak’ta yaflanan kargafla
nedeniyle sona erdirilmiflti. Hac güzer-

gah›nda bulunan ülkelerin karayolu ile tafl›-
nan hac› adaylar›n›n güvenliklerini sa¤lama-
yacaklar›n› bildirmesi üzerine Bakanlar Kuru-
lu karayolu ile hacca gitmeyi ortadan kald›r-
m›fl ve kutsal yolculuk havayolu ile yap›lma-
ya bafllanm›flt›.

19 YIL ARADAN SONRA 
Suudi Arabistan’a kutsal göreve gidenler

bu sürede havayolunu kullanmak zorunda
kal›rken Diyanetten Sorumlu Devlet Bakan›
Faruk Çelik’ten gelen “Hac› adaylar› karayo-
lunu da kullanabilecek aç›klamas›, yolcu tafl›-
mac›l›¤› sektörüne umut oldu. Karayolu ile
hacc›n gerçekleflebilmesi için giriflimlerde
bulunan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu(
TOFED) Baflkan› Rüfltü Terzi uygulaman›n
sektöre soluk ald›raca¤›n› söyledi. 

Kosova’da Makedonya’da eski püskü oto-
büslerle hac yolculu¤unu yap›ld›¤›na dikkat
çeken Terzi  “Son derece lüks ve teknolojik

otobüslere sahip Türkiye’de hac›lar›m›z›n ka-
rayolu ile hacca götürülememesi bir eksiklik”
diyerek uzun zamand›r bunun için mücadele
verdiklerini söyledi.   Konu ile ilgili olarak Di-
yanet ‹flleri Baflkanl›¤› ve Diyanetten Sorum-
lu Bakan Faruk Çelik ile görüflüldü¤ünü hat›r-
latan Terzi son olarak 3 hafta önce Suudi Ara-
bistan’a giderek Riyad Büyükelçisi ve Cidde
Konsolosu ile görüfltü¤ünü bu görüflmelerde
Türk hac› adaylar›n›n karayolu ile gitmesinin
sorun yaratmayaca¤› sözünü ald›¤›n› anlatt›. 

GÜVENL‹K SORUNU KALMADI
Terzi 1990’larda yaflanan güvenlik sorunu-

nun 2009’a gelindi¤inde tamamen ortadan
kalkt›¤›n› söylerken “Komflular›m›zla en üst
düzeyde bar›fl›¤›z. Suriye ile vizeler kalkt› ne-
redeyse s›n›rlar kalkacak. Bu noktada güven-
li¤i düflünmek abesle ifltigal”  dedi.  Kendisi
de geçmiflte hacca 2 kere karayolu ile giden
Terzi, y›lda 72 bin kiflinin Türkiye’den kutsal
topraklara gitti¤ini, bunun yüzde 15- 20’sini
karayolu ile tafl›may› hedeflediklerini söyledi.

1000 OTOBÜS ARAB‹STAN’A
YOLCU TAfiIYACAK 

Her araçta 40 kifli tafl›n›rsa sadece hac dö-

neminde 400’e yak›n otobüsün bu güzerga-
ha yolcu tafl›yabilece¤inin alt›n› çizen Rüfltü
Terzi say›n›n umre ziyareti için Arabistan’a gi-
decekler ile daha da yükselece¤ini belirtti.
Terzi “Umre için de ayn› güzergah kullan›la-
cak, 600’e yak›n otobüs de umreye gidecek
yolcumuzu tafl›rsa piyasadan 500 ile 1000
otobüsün baflka bir ifl kanalize olmas›n› sa¤-
lam›fl olaca¤›z” diye konufltu.   Terzi, TOFED
yönetimi olarak göreve geldiklerinden bu ya-
na karayolu ile hacc›n gerçekleflebilmesi için
çaba harcad›klar›n› gelinen noktada hedefle-
re ulafl›ld›¤›n› söyledi. 

KARAYOLU ‹LE HAC NE GETIRECEK 
Hac› adaylar›n›n kutsal topraklara kara-

yolunu kullanarak gitmesi öncelikle hac
görevini yerine getirmek isteyenlerin ula-
fl›m maliyetinin azaltacak. Havayolunu kul-
lanarak giden hac› adaylar› bunun için orta-
lama 6 bin Euro harcarken karayolu kulla-
n›l›rsa ulafl›m maliyeti 2 bin 500 Euro’ya ka-
dar düflecek.   Ayr›ca uçakla gidildi¤inde
görülmeyen ülkeler karayolu kullan›ld›¤›n-
da güzergah üstünde olaca¤› için 3 ülke da-
ha ziyaret edilmifl olacak. 

Cilvegözü’nden
ÇIKILACAK

F‹RMALAR
D‹KKAT! 

Ulaflt›rma Bakanl›¤› 2010 y›l›nda ka-
rayolu ile Suudi Arabistan’a yolcu götü-
receklerden istenecek belgeleri ve uyul-
mas› gereken kurallar› aç›klad›. 

Ulaflt›rma Bakanl›¤› Karayoluyla hac
için yurtd›fl›na geçici ihraç izni alarak ç›-
k›fl yapacak firmalardan istenecek bel-
geleri ve uyulacak kurallar› aç›klad›. Bu-
na göre istenen belgeler;

- Dilekçe ( izin süresi, ç›k›fl tarihi, ç›-
k›fl yapaca¤› s›n›r kap›s› belirtilecek)

- Firmay›, temsile yetkili kifli/kiflilere
ait imza sirküleri,

- Tafl›t listesi ( tafl›t cinsi, modeli, tes-
cil no belirtilecek)

- Tafl›t ruhsat fotokopileri
-Geçici ‹hraç yap›ld›¤›na dair aç›lan

beyannamenin bir sureti. ( geçici ihraç
süresi belirtilecek)

Bu arada hac’ca yolcu tafl›tacak oto-
büslerin 20 yafl›ndan büyük olmamas›
da gerekiyor. Ancak yeni Araç Muaye-
ne ‹stasyonlar›nda muayenesi yap›lan
tafl›tlarda bu yafl flart› da aranm›yor. 

OTOBÜSLER
HAC

YOLUNDA 

OTOBÜSLER
HAC

YOLUNDA 

Suudi Arabistan ‘da hac› adaylar›n› ziyaret yerlerine götürecek
olan otobüsler ç›k›fl yapmak üzere Reyhanl› ilçesine gelmeye
bafllad›. Karayolu ile hacca izin ç›kmas› sektörü hareketlendirdi.
Her y›l Suudi Arabistan yönetimi taraf›ndan hac döneminde
kiralanan otobüsler Reyhanl› ilçesi Cilvegözü S›n›r Kap›s›’ndan
ç›k›fl yaparak bu ülkeye gidecekler. Ç›k›fl ifllemleri için
Reyhanl›’da bekleyen otobüs firmalar›ndan Çotanak Turizm’den
kafile baflkan› Muammer Dizdaro¤lu, geçen y›l 1500 otobüsün
gitti¤i Suudi Arabistan’a bu y›l daha az say›da otobüsün
gidece¤ini söyleyerek, kutsal topraklarda hac› adaylar›n› ziyaret
yerlerine götüreceklerini belirtti.  

‹ETT’nin “2010 mali y›l› bütçesi” ‹stan-
bul Büyükflehir Belediye Meclisi’nin
toplant›s›nda oylanarak 1 milyar 860
milyon 208 bin Lira olarak kabul edildi.

En önemli pay› rayl› sistem yat›r›mlar› ve oto-
büs al›mlar›na ayr›lan bütçede ayr›ca Akyolbil
ve ‹stanbulkart projelerinin yan› s›ra garaj yap›-
m›, garajlara at›k su ar›tma tesisi kurulmas›, do-
¤algaz dolum ünitesi inflaat› ve ‹stanbul’un en
önemli tarihi binalar›ndan olan Metrohan’›n
restorasyon ifli yer al›yor. 

Büyükflehir Belediye Meclisi’nde meclis üye-
lerine brifing veren ‹ETT Genel Müdürü Hay-
ri Baraçl›, ‹ETT’nin yüz k›rk y›la yaklaflan tari-
hiyle ‹stanbul’da toplu ulafl›m› bafllatan kurum
oldu¤unu söyledi. Baraçl›, “‹ETT, ‹stanbul’un
markas›d›r. Kent içi tafl›mac›l›¤a vizyon katan
‹ETT, ayn› zamanda kendini sürekli yenileyen,
çok dinamik bir kurumdur” dedi. 

500 YEN‹ OTOBÜS 
‹ETT’nin 2010 y›l› yat›r›mlar›na da de¤i-

nen Genel Müdür Baraçl›, ‹ETT’nin toplu
ulafl›mda hizmet kalitesini art›rmak amac›yla
2010 y›l›nda 200 tanesi do¤algazl› olmak
üzere yüksek yolcu kapasiteli 500 yeni otobüs
alaca¤›n›, klimal› ve alçak tabanl› olan yeni
otobüslerin ayn› zamanda özürlü rampal› ola-
ca¤›n› belirtti. p›m›n›n planland›¤›n› söyledi. 

OTOBÜSLER DO⁄ALGAZA 
DÖNÜfiTÜRÜLECEK 

Baraçl› toplu ulafl›mda çevreye duyarl› araçlar›n
pay›n› art›rmak için 275 arac›n yak›tlar›n›n do¤al-
gaza dönüfltürülece¤inin bu amaçla, 4 do¤algaz

dolum tesisi kurulaca¤›n› dile getirdi. Genel Mü-
dür Baraçl› “250 arac›n karoserlerini yenileyece-
¤iz. Hidrojen yak›tl› hibrit araç üretimi için Ar-Ge
çal›flmalar› yapaca¤›z.” dedi. Kent içi ulafl›mda üc-
retlendirme konusunda yeni bir yap›land›rma içe-
risinde olduklar›n› söyleyen Baraçl›, “Akbil yerini

flehir kart konseptine uygun ‹stanbulkart’a b›raka-
cak. ‹lk uygulamas›n› ‹ETT otobüslerinde yapaca-
¤›m›z ‹stanbulkart’› minibüs ve taksileri de kapsa-
yacak flekilde yayg›nlaflt›rmak istiyoruz. Hatta bu-
nu flehir kart› haline getirerek yabanc›lara da hiz-
met vermeyi hedefliyoruz” diye konufltu. 

Servisçiler Gebze’de
fiOK yaflad› 

‹stanbullu servisçilere bir darbe de Geb-
ze’den geldi. Kocaeli Büyükflehir Belediyesi
ekipleri 34 plakal› servisleri E-5’in ortas›n-
da durduran ekipler içlerinde bulunan yol-

cular› indirip servisleri ba¤lad›. Ekipler, tamam›
dolu olan servislerde bulunanlar› yolun ortas›nda
b›rak›p araçlar› ba¤lad›. 50’ye yak›n araç trafikten
çekildi ve günlerce çal›flamad›.

“ÇÖZÜM PLAKA TAHD‹D‹”
Olay› duyan ‹stanbul Servisçiler Derne¤i Baflka-

n› Murat Erdo¤an servislerin b›rak›lmas› için giri-
flimde bulundu.  Gebze Kaymakam› Salih Karabu-
lut ve Gebze UKOME Baflkan› Özgür Day› ile gö-
rüflerek araçlar›n b›rak›lmas›n› talep etti.  Dernek
Baflkan› Murat Erdo¤an 50’ye yak›n servisçinin
ma¤dur oldu¤u olayda ne ‹stanbul Servis Arac› ‹fl-
letmecileri Odas›, ne de ‹stanbul Ticaret Oda-
s›’ndan tek bir yetkilinin bile servisçilerle ilgilenme-
di¤ini, bunun da servisçilerin ne kadar sahipsiz ol-
du¤unu gösterdi¤ini söyledi. Erdo¤an, plaka tahdi-
di olmad›¤› için yaflanan sorunun ancak ve ancak
plaka tahdidi gerçekleflirse ortadan kalkaca¤›n› di-
le getirdi. 72 saat ba¤l› kalan araçlar görüflmeler so-
nucunda trafi¤e ç›kabildi.

34 PLAKALI SERV‹SLER GEBZE’YE G‹RER M‹

Gebze’ye servis yapanlar E-5’in ortas›nda kald›.
Kocaeli Büyükflehir Belediyesi 34 plakal› araçlar›n

Gebze’ye giremeyece¤ini söyleyerek içindeki
yolcular› indirerek servisleri ba¤lad› 

Yol ve yolcu güvenli¤inin olmamas› gerekçesiyle 1990 y›l›nda 
Bakanlar Kurulu karar›yla kald›r›lan karayolu ile hacca gidilmesine 
yeflil ›fl›k yanmas› otobüsçünün umudu oldu. TOFED Baflkan› 
Rüfltü Terzi Arabistan’a otobüslerle hac› adaylar›n›n 
tafl›nmas›n›n sektöre nefes ald›raca¤›n› söyledi. 

19 YIL SONRA
YEN‹DEN

KARAYOLUYLA
HAC

19 YIL SONRA
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KARAYOLUYLA
HACKARAYOLU ‹LE HAC 

otobüsçünün umudu oldu
KARAYOLU ‹LE HAC 
otobüsçünün umudu oldu

THY’den 476 
milyon Liral›k kar 

THY’nin dokuz ayl›k mali sonuçlar›
na göre sat›fl gelirleri yüzde 15 art›fl-
la 5 milyar 55 milyon lira, esas faali-
yet kar› yüzde 35 art›flla 610 milyon

lira, net kar› ise yüzde 27 düflüflle 476 mil-
yon lira olarak gerçekleflti. Kurumun net
kar› finansal kriz sonucunda yüzde 27 ora-

n›nda düfltü ve 476 milyon lira
olarak haneye yaz›ld›. THY’nin
üçüncü çeyrek sonuçlar›na ba-
k›ld›¤›nda ise sat›fl gelirleri yüz-
de 17 art›flla 2 milyar 89 milyon
Lira, esas faaliyet kar› yüzde 51
art›flla 454 milyon lira, net kar

ise yüzde 7 düflüflle 374 milyon lira olarak
gerçekleflti.fiirketin dokuz ayl›k dönemde
yolcu say›s› yüzde 10 art›flla 18 milyon 635
bine, tafl›nan kargo yüzde 9 art›flla 162 bin
tona ulaflt›. Yolcu doluluk oran› 4 puan dü-
flüflle yüzde 70.9 olarak gerçekleflti.

YOLCU SAYISI YÜZDE 10 ARTTI 200’ü do¤algazl› 500 otobüs geliyor 
‹ETT’nin 2010 mali y›l› bütçesi ‹stanbul Büyükflehir Belediye Meclisinde
kabul edildi. ‹ETT 2010’da 1 milyar 860 milyon 208 bin Lira bütçeye
sahip olacak, bu bütçenin, 35`ini yat›r›mlara harcanacak. Yat›r›mlar

kapsam›nda 200 do¤algazl› 500 yeni otobüs geliyor 

Rüfltü TERZ‹

Kasap ve yard›mc›lar›
Suudi Arabistan yolunda 

Her y›l oldu¤u gibi bu y›lda kasap ve
yard›mc›lar› Suudi Arabistan’a gitmek
üzere Hatay’›n Reyhanl› ilçesine geldi.
Adana’dan geldiklerini söyleyen kafile
baflkan› Seyid Reflit Haflimi, ç›k›fl için
ifllemlerini yapt›klar›n›, hacda 26 gün
kalacaklar›n› söyledi. Kasap ve yard›m-
c›lar› ifllemlerinin ard›ndan Cilvegözü
S›n›r Kap›s›’ndan ç›k›fl yaparak Suriye
ve Ürdün üzerinden Suudi Arabistan’a
gidecekler. Abit KIZILICA – Reyhanl› 

Abit KIZILCA - REYHANLI

19 y›l aradan sonra Karayoluyla
hac yap›lmas›na iliflkin karar al›nd›.
Hacca gidecek olanlar›n Cilvegözü
S›n›r Kap›s›n› kullanacaklar›n› belir-
ten AK Parti Hatay Milletvekili Fev-
zi fianverdi, karayolu ile hacca git-

menin yeniden baflla-
mas›n›n sevindirici ol-
du¤unu söyledi. 

Türkiye ile Suriye
aras›nda geliflen ikili
iliflkilerin olumlu yönde
devam etti¤ini belirten
fianverdi, vize uygula-
mas›n›n kalkmas›n›n
hemen ard›ndan Suriye,
Ürdün ile yap›lan gö-

rüflmelerde karayoluyla hacca gidilme-
si yönünde karara var›ld›¤›n› söyledi. 

fianverdi “Y›llar sonra al›nan karar
sevindirici oldu. Hava yolu yerine ka-
rayoluyla hacca gitmek isteyenlerin ar-
t›k rahatl›kla gitme imkan›na kavufl-
tuklar›n› söyleyen AK Parti Hatay
Milletvekili fianverdi, “ Yol güvenli¤i
olmad›¤› gerekçesi ile 19 y›l önce ya-
saklanan karayoluyla hacca gitme ye-
niden bafllayacak. 2010’dan itibaren
isteyen hac› adaylar›m›z Suriye ve
Ürdün üzerinden Suudi Arabistan’a gi-
derek hac görevlerini yapacaklar. Bu
tüm vatandafllar›m›z ad›na olumlu bir
geliflmedir. Kara yolu ile hacca git-
mek için bakanlar kuruluda da gerekli
çal›flma yap›lmaktad›r”dedi. 

Milletvekili Fevzi fianverdi, hacca
gidecek olanlar›n Cilvegözü s›n›r kap›-
s›n› kullanacaklar›n› söyleyerek “ ‹lçe-
miz esnaf›n›n yüzü gülecek. Bir hare-
ketlilik gelecek. 19 y›l öncesinde oldu-
¤u gibi Türkiye’nin her köflesinden ge-
len vatandafllar›m›z k›sa sürede olsa
konaklayacakt›r”  diye konufltu.

Fevzi fiANVERD‹

Elif ÖZYILMAZ

Abit KIZILCA- Reyhanl› 
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Otogar ç›k›fl ücretleri
nas›l belirlendi ?

E
skiden otogar ç›k›fl ücretleri karayolu ta-
fl›ma kanunu ve ona ba¤l› yönetmelikle
belirleniyordu. Tafl›mac›lar bu yönetme-
lik ç›kmadan önce tafl›ma fiyatlar›n› belir-

ler, götürür, Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n ilgili birimle-
rinde bunlar› onaylat›rd›.  Yani izne tabiydi. 

Ama daha sonra bu tafl›ma yönetmeli¤i, ser-
best rekabeti gelifltirmek amac›yla sadece bildi-
rime ba¤lad›.  Biz Mustafa Y›ld›r›m’›n genel bafl-
kan oldu¤u dönemde bakanl›¤› bu konuda
11–12 kez rahats›z ettik. Dedik ki, bir ilde birden
fazla firma olabilir. Firmalardan birisi Ankara üc-
retini 30 liradan, bir di¤eri 29 liradan, bir di¤eri
20 liradan kendine güvenir ama bir ilde 1 tane
otogar var. 

Otogar ç›k›fl ücretleri otogarlar› iflletenlerin
vicdan›na b›rak›lamaz dedik. Bakanl›k bizden öl-
çü istedi. Say›n Y›ld›r›m “Bir kriter getirin biz o kri-
tere uyal›m” dedi.  Bizim flikayetimiz özellikle
Bodrum, Antalya, Kufladas›, Didim gibi yaz nüfu-
sunun artt›¤› bölgelerdi. Oralarda genelde yaz
tatili zamanlar›nda otogar ç›k›fl fiyatlar› en yükse-
¤ine getirilir yaz, bitti¤inde en dibine getirilirdi.
Hatta Bodrum’da cep otogarlar›ndan bile ücret
al›n›yor. Yal›kavak’a giden bir otobüs ayr› ücret
veriyor, Turgutreis’e giden ayr› ücret verir. Bod-
rum otogar›na ayr› ücret verilirdi. Biz de buna iti-
raz ettik. Bakanl›k ölçü isteyince Genel baflkan›-
m›z büyükflehir statüsünde olanlara ayr› bir tari-
fe uygulayal›m. Di¤erlerine ayr› bir tarife uygula-
yal›m teklifi götürdü.  ‹stanbul’da büyükflehirdir
ama Kocaeli de büyükflehirdir. Diyarbak›r da bü-
yükflehir statüsündedir, Erzurum’da büyükflehir
statüsündedir. ‹stanbul o zaman 50 lirayd›. Bu flu
demekti. Büyükflehir statüsünden olanlar o za-
man 50 lira olursa, Diyarbak›r’da belediye 20 lira
diyor,  Erzurum 15 lira, Kocaeli 6 lira al›yordu. Ya-
ni sizde 50’ye çal›fl›n. Bunu önlemek için Musta-
fa Y›ld›r›m merkez yönetim kurulundan yetki
alarak Ulaflt›rma Bakanl›¤›’na en az birkaç kez
gitti ve “Bodrum 60–70 lira al›rken ‹stanbul 50 li-
ra al›yor, 4 y›lda zam yapmam›fl. ‹stanbul otoga-
r›n›n ç›k›fl fiyatlar› baz al›narak tavan fiyatlar be-
lirlensin “ teliflini yapt›. Ve bu teklif kabul edildi. 

Sonra nüfusa ba¤land› otogar ücretleri. Nüfu-
su 3 milyondan fazla olan flehirler 60 liran›n üstü-
ne ç›kamaz, alt› serbest deniliyor. Nüfusu 3 mil-
yonun alt›nda olanlar bu 60 liran›n yüzde 80’ini
uygularlar. Nüfusu 50 binin alt›nda olanlarda flu
kadardan yukar› ç›kamaz dendi.

2 y›ldan bu ana otogarlar› iflletenler otogar fi-
yatlar›n› belirlemiyorlar. Direkt bakanl›k tavan fi-
yat› belirliyor. Dolay›s›yla Bodrum’un, Marma-
ris’in, Didim’in, Kufladas›’n›n keyfi geldi¤inde
100 lira, keyfi geldi¤inde 50 lira. ‹stanbul otogar›
ç›k›fl ücretleri 50 lirayken Van 65 lira olam›yor. Ar-
t›k bakanl›k bir tavan fiyat belirledi ve nüfus ney-
se ona göre belirleniyor. 

Mevlüt
‹LG‹N
ÖZGÜRCE

TOFED Genel Sekreteri
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D
omuz gribine karfl› seferber-
lik önce ‹stanbul Büyükfle-
hir Belediyesi taraf›ndan
bafllat›ld›. ‹stanbul Büyükfle-

hir Belediyesi flehir genelindeki met-
ro, tramvay ve füniküler araçlar› ile
‹ETT otobüslerini ve vapurlar› her
gün dezenfekte ediyor. Araçlar, sefer
saatlerinin bitiminden sonra her türlü
bulafl›c› hastal›klara ve mikroplara
karfl› temizleniyor. 

‹ETT’de, gün içerisinde yüzlerce
yolcunun seyahat etti¤i otobüsler
her gece rutin temizli¤e ek olarak
özel ilaçlarla dezenfekte ediliyor. ‹fl-
lem 13 ayr› noktada, 400 kifliyle
gerçeklefltiriliyor.

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
‹DO bütün vapurlar›, deniz otobüsle-
rini ve feribotlar› ‘Domuz Gribi’ne
karfl› her gün dezenfekte ediyor. De-
zenfekte çal›flmalar› kapsam›nda çay
bardaklar› bile 90 derecede y›kanarak
steril hale getiriliyor. ‹DO bu ifllem
için 360 personel görevlendirdi. 

Ayr›ca tüm rayl› sistem hatlar› is-
tasyonlar›nda her gün düzenli olarak,
07:00 – 15:00 aras› 2 saatte bir,
15:00 – 23:00 aras› ise her istasyonda
4 saatte bir yar›m saatlik temizlik ya-
p›l›yor. Tüm bu tedbirler d›fl›nda;
araçlar›n havaland›rma sistemlerinin
çal›fl›r durumda olmas›na da ayr›ca
dikkat ediliyor.

ÖZEL HALK OTOBÜSLER‹
DE STER‹L OLDU

‹stanbul’da hizmet veren 2 bin 55
özel halk otobüsü de domuz gribi vi-
rüsüne karfl› 3 günde bir dezenfekte
ediliyor. TÖHOB’un 3 ay boyunca 3
günde bir yapt›raca¤› dezenfekte iflle-
mi 280 bin liraya mal olacak. Deze-
fenkte iflleminde a¤›rl›kl› olarak oto-
büslerin iç mekanlar›, elle temas›n
sa¤land›¤› tutamaklar, butonlar, kol-
tuk kenarlar›, pencere kenarlar› ve
basamaklar ile kap›lara önem verili-
yor. TÖHOB üyesi 13 kurulufla ba¤l›
‹stanbul’da 2 bin 55, Bursa’da 355,
Kayseri’de 350, Karadeniz Ere¤li’de

106, Çanakkale’de 95, Düzce’de 38
olmak üzere toplam 2 bin 999 özel
halk otobüsünün dezenfekte ifllemi
programa ba¤land›.

Okullar›n tatil olmas›n›n virüsün
okullardaki yayg›nl›¤›n› önleyecek
önemli bir tedbir oldu¤unu, çünkü vi-
rüs bulundu¤u ortamda 3–4 günden
fazla yaflayamad›¤›n›n ifade edildi¤ini
dile getiren Baflkan Topbafl, belediyle
içindeki ortak kullan›m alanlar›nda,
halk›n yo¤un bulundu¤u yerlerde, is-
tasyonlarda ve iskelelerde de dezen-
fekte çal›flmalar›n› sürdüreceklerini
söyledi. Kadir Topbafl, toplu tafl›ma
araçlar›ndaki sürücülerin de ellerinde
dezenfekten bulundurmas› ve kimsey-
le yak›n temasta bulunmamalar› ko-
nusunda gerekli uyar›lar›n yap›laca¤›-
n› kaydetti.

SERV‹S KULLANANLARIN
‹Ç‹ RAHAT

‹stanbul’da her gün 2 milyon kiflinin

kulland›¤› servis araçlar› da domuz gribi
virüsü H1N1’e karfl› dezenfekte edildi.
‹STAB VE ‹stanbul Büyükflehir Beledi-
yesi 3 gün boyunca 3 bölgede servis
araçlar›n› domuz gribi virüsünden ar›n-
d›rd›. ‹stanbul toplu tafl›mas›nda ‹ETT
ve Özel Halk Otobüslerinden sonra en
çok yolcu tafl›yan toplu tafl›ma arac›
olan servisler de domuz gribi virüsünün
giremedi¤i alanlardan oldu. Kent gene-
linde bulunan yaklafl›k 50 bin servis ara-
c›n›n dezenfekte edilmesini amaçlayan
3 günlük program Avrupa Yakas›’nda
Maslak ve Beylikdüzü Anadolu Yaka-
s›’nda ise Pendik’te gerçeklefltirildi. 

AfiT‹’de bulunan ve Ankara fiehirle-
raras› Otobüsçüleri Kooperatifi’nin
denetim ve iflletmesindeki yolcu ser-
visleri de dezenfekte furyas›nda yeri-
nin ald› ve servisler H1N1 virüsüne
karfl› dezenfekte edildi. Çal›flma s›ra-
s›nda Ankara Büyükflehir Belediyesi ile
ortak hareket edilirken öncelik yaz›ha-
ne ve bilet giflelerine verildi. 

‹nsanlar›n gün boyu birbiri ile temas etti¤i
noktalar›n bafl›nda gelen toplu tafl›ma

araçlar›nda deyim yerindeyse tam anlam›yla
“Domuz Gribi seferberli¤i” bafllad›. Tüm

dünyay› etkisi alt›na virüse karfl› otobüsler,
metro, metrobüs, servisler, vapurlar hatta

otogarlar bile dezenfekte edildi.

TOPLU TAfiIMA ARAÇLARINDA

‹ETT’nin otobüs
filosu 13 ayr›
noktada 
400 kifliyle
gerçeklefltirilen
ilaçlamalar ile
koruma
kalkan›nda...

Türkiye’de bulunan 2 bin 99 özel halk otobüsü
programa ba¤lanarak ilaçlan›yor

AfiT‹‘de bulunan yolcu servisleri de H1N1 virüsünün
giremedi¤i noktalardan oldu. Servisler tek tek ilaçland›

‹stanbul’da bulunan 50 bin servis 3 bölgede bafltan
afla¤› dezenfekte edildi

‹stanbul’da bulunan toplu tafl›ma araçlar›na H1N1
virüsü G-‹-R-E-M-E-Z

‹stanbul’daki
vapurlar›n koltuk
aralar›ndan
tutunda çay
bardaklar›na
kadar her nokta
düflünüldü

OPET, Domuz Gribine kar-
fl› toplumu bilinçlendirmek
ve halk sa¤l›¤›n› korumak
amac›yla "Sevmek Ko-

rumakt›r" adl› kapsaml› bir
sosyal sorumluluk projesi
daha bafllatt›. Kampanya
kapsam›nda OPET’in
Türkiye çap›ndaki 780
akaryak›t istasyonu, tuva-
letler baflta olmak üzere tüm
ortak kullan›m alanlar›n› kapsa-
yacak flekilde, domuz gribi virüsü
yan› s›ra tüm bakteri, virüs ve mik-
roplar›n üremesini önleme ve yok
etme amac›yla büyük bir dezenfek-
siyondan geçiriliyor. OPET, virüs
ve bakterilere karfl› duyarl›l›¤› canl›

ve güncel tutmay› hedefleyen kam-
panya kapsam›nda, üzerinde "Sev-
mek Dokunmakt›r. Öpüflmeye ve
Tokalaflmaya Mola" sloganlar›n› ta-
fl›yan 1.5 milyon adet yaka rozeti ile

bilezik da¤›tacak. 
Kampanya ile ilgili bilgi

veren OPET Yönetim
Kurulu Üyesi Nurten
Öztürk, "Çal›flma ile flu
ana kadar 410 OPET is-
tasyonunda dezenfekte ifl-

lemi tamamland›, bayrama
kadar Türkiye’deki  780 istas-

yonumuz her türlü virüs ve bakte-
riden ar›nd›r›lm›fl olacak. ‹stasyon-
lar›m›zdaki tuvaletler ve ortak tüm
kullan›m alanlar› üç ay boyunca
tüm mikrop kaynaklar›na karfl› ko-
rumaya al›nm›fl olacak dedi. 

GELECE⁄‹N L‹DERLER‹ PROJES‹

ÖPÜfiMEYE TOKALAfiMAYA MOLA

OPET 
istasyonlar› 
KORUMA 
ALTINDA 

TTSO Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Suat Hac›saliho¤lu, Trab-
zon ifl dünyas›n›n Rusya Fede-
rasyonu'na rahat ulaflmak iste-

di¤ini belirterek “Krasnodar ile Trab-
zon aras›nda uçak seferlerinin bafllat›l-
mas›n› istiyoruz. Ne yap›p edip uçak
seferlerini bafllatmal›y›z” dedi. 

TTSO heyeti bu amaçla Rusya Fe-
derasyonu Trabzon Baflkonsolosu
Krill Fedorov'a ziyarette bulundu.
Baflkan Hac›saliho¤lu özellikle Rusya
Federasyonu'nun Krasnodar Bölge-

si'nin Do¤u Karadeniz ile ticaret yap-
ma iste¤inin oldu¤unu ileti. Hac›sali-
ho¤lu ” Rahat ulafl›m›n olmad›¤› bir
ülke ile ticareti gelifltirmek çok kolay
de¤il. Bu nedenle Krasnodar ile Trab-
zon aras›nda uçak seferlerinin bafllat›l-
mas›n› istiyoruz. Bu alanda Rusya Fe-
derasyonu Trabzon Baflkonsoloslu-
¤u'nun deste¤ini önemlidir. Ne yap›p
edip uçak seferlerini bafllatmal›y›z. Bu-
nun için bir an önce Trabzon'da gö-
rüflmede bulunmak istiyoruz” diye ko-
nufltu. Hayati AKBAfi- Trabzon 

Bridgestone, lastik üreticisi
firmalar›n cirosal

s›ralamas›n›n yap›ld›¤› ve her
y›l düzenli olarak aç›klanan

Tire Business raporuna göre,
2008 y›l› sonu rakamlar›yla

lider konumda.

Bridgestone, en yak›n rakibin-
den yüzde 3 daha fazla ciro ile
2008 y›l›nda en fazla ciro elde
eden lastik üreticisi oldu. 2007 y›-
l›na oranla yüzde 9’luk bir art›flla,
23,4 milyar dolarl›k ciro elde eden
Bridgestone, liderlik koltu¤una
oturdu.Bridgestone, Tire Busi-
ness s›ralamas›ndaki bu baflar›y›

geçti¤imiz befl y›l içinde dördün-
cü kez elde etmifl oldu.  Bridges-
tone’un bafl› çekti¤i ilk 10 firma,
2007 y›l›na oranla cirosal anlam-
da ortalama yüzde 5,2 oran›nda
bir büyüme yakalarken, 10-20 ve
20-30’uncu s›ra aras›ndaki firma-
lar ortalama yüzde 17 civar›nda
bir art›fl sa¤lad›.

dünya sıralamasında birinci

Çin araç üretiminde
REKOR KIRIYOR 

Dünya ekonomisinin mihenk
tafllar›ndan Çin otomotiv sektö-
ründe h›zla büyüyerek dünyan›n
en büyük otomobil piyasas› hali-
ne geldi. Küresel ekonomik krizin
etkisi ile tüm dünya otomotiv pa-
zarlar›nda sat›fllar düflerken Çin
piyasas› devlet teflvikleri, al›nan
önlemler ve h›zl› ekonomik büyü-
me ve tüketici potansiyeli ile oto-
motiv devi konumuna geldi. Ülke-
de y›ll›k araç üretim adetleri 10
milyona ulaflt›.  Özellikle uygulan
teflvikler ve küçük araç al›mlar›n-
da uygulanan vergi indirimleri iç
talebin artmas›na neden oldu. 

RUSYA-TRABZON 
uçak seferleri bafllas›n

TTSO YÖNETIM KURULU BAfiKANI SUAT HACISAL‹HO⁄LU ‹kinci grubun 
dersleri bafllad› 
Mercedes-Benz Türk’ün "Gelece¤in Liderleri
Projesi"nde ikinci grubun dersleri bafllad›.

Mercedes’in babalar ve çocuklar›n› bir araya
getiren e¤itim program› 5 hafta sürecek. 

Mercedes Benz Türk’ün “Gelece¤in Li-
derleri E¤itim Projesi’nde “2. Etap e¤itim-
leri start ald›. Mercedes ‘in, Mercedes kul-
lanan otobüs firmalar›n›n yeni nesil ile

duayen yöneticilerini biraraya getiren e¤itim
program› ilk nesil iflletmecilerinin sorumlulukla-
r›n› ikinci nesil yöneticilere devretmesinden yola
ç›karak tasarland›. ‹lk mezunlar›n› geçti¤imiz ay-
larda veren projede ikinci etap 42 “ Ö¤renci” ile
bafllad›. 

“ De¤iflmeyen tek fley de¤iflim”  konusu ile bafl-
layan e¤itimde 2. hafta deneyimli yöneticiler ile
sektöre yeni ad›m atanlar buluflturulacak. Ku-
rumsallaflman›n incelenece¤i dersten sonra grup
Mercedes’in Had›mköy tesislerini inceleyecek ve
ard›ndan Almanya seyahati gelecek. Yönetimde
profesyonellik konulu son ders ile e¤itim progra-
m› sona erecek ve flubatta sertifikalar verilecek.

Mercedes Otobüs Sat›fl Müdürü Akif Nuray
projeye 43 y›ll›k pazar liderli¤inin sorumlulu¤u
ile bafllad›klar›n›n alt›n› çizdi. Nuray “Nöbeti
devreden ve devralanlar› e¤iterek sektöre faydal›
olabilece¤imizi düflünerek bu projeye bafllad›k ve
takdir ald›k. fiimdi ikinci e¤itim program›na bafl-
l›yoruz. Talep oldu¤u sürece bu çal›flmalar devam
edecek ama beklentimiz firmalar›n kendi bünye-
lerinde de bu çal›flmalar› yürütmeleri” dedi. 

Mert KALKAN

DOMUZ GR‹B‹
SEFERBERL‹⁄‹ 
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