
INSAN FAKTÖRÜ ÖN PLANDA

∂ Uflak’tan do¤an, otobüslerinde 64 plakay› kullanan
Anadolu Ulafl›m’›n Uflak’l› olmaktan gurur duydu¤unu

ifade eden Sönmezay geliflen teknolojiye ra¤men
“‹nsan” faktörünün her zaman ön planda olaca¤›n›

belirtti.  Bu nedenle insana yat›r›m yapmaya devam
edeceklerini belirten

Sönmezay “Teknolojik
uygulama olursa olsun

biz zaten öncülük
yap›yoruz. Ne olursa

olsun güler yüzlü hizmet
bundan 10 y›l sonra da

geçerli olacak. Biz insana
yat›r›m yapmaya 

devam edece¤iz” diye
konufltu. 2’DE
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Ne olacak flimdi? Otobüsçüler Meclisine do¤ru Yap›lan› yaflatmak ÖHO Birli¤i Baraçl›’dan beklentiler 

∂ Yüceulu sektör taraf›ndan belki de çok tart›fl›lacak
görüflünü “Karayolu insan tafl›mac›l›¤›nda 500kilo-
metrenin üzerinde mesafelerde otobüslerin yola ç›k-
mas› ekonomik de¤il“ dedi. 500 kfllometrenin
üzerindeki otobüs yolculuklar›nn süresi 20 saatlere
yaklafl›yor. Bu hem zaman israf›d›r hem de ekonomik
de¤il “ sözleriyle dile getirdi. 

ZAMAN KAYBI

∂ “fiu ana kadar hep karayoluna önem vermifliz” di-
yen Yüceulu karayolu tafl›mac›l›¤›n›n yolcu tafl›mac›l›-
¤›ndaki pay›n› azaltmak içim saatte 200- 300 kilomet-
re h›z yapabilen yüksek h›zl› trenlerin devreye al›nma-
ya bafllad›¤›n› söylerken “Bin kilometreyi, bin 500 ki-
lometreyi otobüsle gitmek do¤ru de¤il “ dedi. 

HIZLI TRENLER DEVREDE

SON KATILIM  31 A⁄USTOS

PAROLA : IYI HIZMET 

Otogarlarda tavan ücret 60 lira
∂ Ulaflt›rma Bakanl›¤› yay›nlad›¤› “Karayolu Yol-
cu Tafl›mac›l›¤›nda Kullan›lan Terminallere ‹liflkin

Tavan Ücret Tarifeleri Hakk›nda Tebli¤” ile otogar
girifl ç›k›fllar›ndaki tavan ücreti 60 lira olarak belir-
ledi. Tebli¤in yürürlü¤e girmesi ile hiçbir otogar-

da daha yüksek ücret al›namayacak. Bakanl›k
özellikle yaz sezonunda turizm beldelerinde oto-
gar ücretlerinin fahifl noktalara yükselmesinin ya-

y›nlad›¤› tebli¤ ile önlemeye çal›fl›yor. 

∂ Tebli¤ ile özellikle belediyelerin iflletti¤i
otogarlarda yap›lan keyfi zamlar›n önüne ge-
çilmesi hedefleniyor.  Zira geçen y›l Bodrum
Otogar’›nda girifl ç›k›fl ücretinin 70 – 80 liralar›
buldu¤u dönemler yaflanm›flt›.  Bakanl›k yay›n-
lad›¤› tebli¤ ile 10 ay boyunca otogar ç›k›fl üc-
retlerinin tavan ücretini 60 liraya sabitledi. An-
cak bu tebli¤ bile ölçü olarak ‹stanbul otogar›-
n›n al›nmas›n›n önüne geçemiyor. 

BELED‹YELERE GÖZDA⁄I ÖLÇÜ NEDEN ‹STANBUL

Motorin Fiyatlar›
‹stanbul : 2.50
Ankara : 2.51
‹zmir : 2.50

Adana :  2.53
D.Bak›r : 2.58
Sivas : 2.56
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BMC, foto¤raf
yar›flmas› düzenliyor
∂ BMC, Türk foto¤raf sa-

nat›na katk›da bulun-
mak amac›yla, “Ülke-
miz ve BMC” konulu
Ulusal Foto¤raf Yar›fl-
mas›’n›n bu y›l 13. dü-
zenliyor. Siyah-beyaz
ya da renkli foto¤rafla-
r›n her ikisinin de yer alabilece¤i yar›flmada
önemli olan, eserlerde BMC markal› araç ve-
ya araçlar›n görüntülerinin, kompozisyon
içinde yer almas›. Kazanan yar›flmac›ya 3 bin
TL ödül verilirken; ikinciye bin 500 TL, üçün-
cüye 750 TL verilecek. Ayr›ca mansiyon ödü-
lü olarak 500 TL’nin verilece¤i yar›flmada,
BMC Özel Ödülü de 500 TL olacak. Son kat›-
l›m tarihi 31 A¤ustos. 

ANTALYA’DA M‹LAT 2012

‹smail Yüksel yeniden
Baflkan
∂ Tüm Özel Halk

Otobüsleri Birli-
¤i (TÖHOB)  2.
Ola¤an Genel
Kurulu ‹stan-
bul'da yap›ld›. 88 üyesi bulunan birli¤in genel
kurulu Bursa ve Kayseri’nin birlikten ayr›lmas›na
sahne oldu. Seçim sonunda TÖHOB Baflkan› ‹s-
mail Yüksel yeniden baflkanl›¤a seçildi. Genel
kurula Türkiye’nin dört bir yan›ndan gelen Birlik
üyesi özel halk otobüsü iflletmecileri kat›ld›. 

HALK OTOBÜSÇÜLER‹NDE

‹STANBUL ULAfiTIRMA BÖLGE MÜDÜRÜ AL‹ RIZA YÜCEULU‹STANBUL ULAfiTIRMA BÖLGE MÜDÜRÜ AL‹ RIZA YÜCEULU

500 kilometrenin üzeri
EKONOM‹K DE⁄‹L
500 kilometrenin üzeri
EKONOM‹K DE⁄‹L

Uçaklar oto-
büslerin yol-
cusunu kap-

sa da otobüs
hala yolcu ta-
şımacılığının

lideri pozisyo-
nunda.

BUSSWORLD
TURKEY 2010
DAVET‹YEN‹Z
GAZETEN‹Z‹N

‹Ç‹NDED‹R

Antalya’da da
minibüsler 

TAR‹H OLUYOR 
∂ Antalya Büyükflehir Belediyesi’nin kentteki

bütün otobüsleri 9 metreye çevirme projesi
flehirdeki minibüsleri de ortadan kald›racak.
Belediye projeyi 2 y›la yayarak 2012 y›l›nda
tüm otobüslerin 9 metrelik otobüs olmas›n›
ve standart oluflmas›n› hedefliyor. 

Ege’de do¤du Ege’de do¤du 
L‹DERL‹⁄E 
OYNUYOR
L‹DERL‹⁄E 
OYNUYOR

2003 y›l›nda 6 otobüsle
Uflak’ta do¤an Anadolu Ula-

fl›m 33 özmal toplam 43
otobüsü liderli¤e oynuyor. 

Toplu ulafl›mda yolcu
say›s› TAVAN YAPTI 
∂ ESHOT’un 11 A¤ustos 2008’de bafllatt›¤› ak-

tarma sistemi toplu ulafl›m› kullanan say›s›n›
art›rd›. 90 dakika içinde Kentkart’› ile otobüs,
metro ya da vapura yap›lan ikinci ve sonraki
binifllerin ücretsiz olmas›yla günlük yolculuk
say›s› 1,1 milyondan 1,5 milyona ç›kt›. 3’TE

AKTARMA S‹STEM‹ ‹LE

‹stanbullu
minibüsçüler
belediyeye atefl
püskürüyor 
∂ ‹STESOB Baflkan› Faik Y›l-

maz’›n baflkanl›¤›nda top-
lanan motorize grubu es-
naf odas› yöneticileri, Met-
robüs’ün hizmete girmesi
ile artan s›k›nt›lar›n› dile
getirerek, özellikle ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi  Ula-
fl›m Koordinasyon Merke-
zi’nin  yapt›¤› çal›flmalar ve
ald›¤› kararlar ile kendileri-
ni oyalad›¤›n› savundu.
Toplant› da konuflan her
esnaf temsilcisi ‹BB ve
UKOME ‘nin uygulamala-
r›ndan memnuniyetsizli¤i-
ni dile getirdi. 6’DA

Yollar›n SULTAN’› 
yeni yüzüyle sat›flta 

∂ Küçük ve orta boy
otobüste 2009’un pazar
lideri olan Otokar, kü-
çük otobüs pazar›n›n
“Sultan’›n›” yenileyerek
pazara sundu.  5’TE

∂ Y›ll›k yolcu kapasitesi 2
milyona yaklaflan Anadolu
Ulafl›m’›n gelece¤in tavan
markalar›ndan biri olacak

diyen Anadolu Ulafl›m
pazarlama müdürü Mustafa
Sönmezay uça¤›n getirdi¤i

rekabet sonucu ucuz fiyat
politikas›n›n izlendi¤ini, bu

politika çerçevesinde 
“‹yi hizmet “ ile lider

firmalar› geride
b›rakacaklar›n› ifade etti.

Mustafa Sönmezay

MART 2010 - SAYI 19

Binlerce firma milyonlarca yolcuyu Türkiye sınırlarında taşırken sek-
törün hizmeti konusunda farklı bakış açıları da var. Bu görüşlerden
birini İstanbul Ulaştırma Bölge Müdürü Ali Rıza Yüceulu dile getirdi. 
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“A
hmet Hulusi Y›ld›r›m Vapuru yenilen-
mifl. Ben bu vapuru “Bostanc›” olarak
tan›d›m. K›nal›ada’da geçen 80’li y›lla-
r›mda di¤er iki “kardefli” Sedefadas› ve

‹nciburnu ile en favori gemilerimdi. Rahatt›lar, h›z-
l›yd›lar, bacadan direkleriyle de¤ifliktiler. Tasar›m-
lar›na da bay›l›rd›m...

O y›llarda daha 8-9 yafl›nda yepyeni gemilerdi
bunlar. Sirkeci-Kad›köy - “Tekmil Adalar”  postas›
atarlard›. Genellikle, kalabal›k haftasonlar›nda
Bostanc›-Adalar hatt›nda da çal›fl›rlar, özellikle en
yukar›daki genifl yaz bahçesiyle püfür püfür bir
seyahat sunarlard›. Adlar› de¤iflti sonra, Sedefada-
s› Aykut Barka, ‹nciburnu da Bar›fl Manço oldu ya-
n›lm›yorsam. Demek bu flekilde olmas› arzu edili-
yordu ki oldu, itiraz etmifl olmak için itiraz edenler-
den de¤ilim. Her iki önemli insan›m›za da tanr›-
dan rahmet dilerim. 

Ahmet Hulusi Y›ld›r›m da rahmetli bir fiirket-i
Hayriye emekçisiymifl. Kendisine de gani gani rah-
met dilerim. Ahde vefa, de¤er verilen insanlar› an-
mak ve s›k s›k hat›rlamak için güzel bir yöntem bu
isimleri her gün gördü¤ümüz gemilere vermek...

Güzel ‹stanbul’umu vapursuz düflünemiyorum.
Gelin gibi süzülerek gidifllerini göremeyece¤im
bir Marmara, bir ‹stanbul Bo¤az› kiflili¤inden
önemli bir parça kaybeder. 

Pekala biz milyonlarca TL harcan›p yenilenmifl
ve daha uzun y›llar hizmet edecek hale gelmifl bu
gemiye iyi bakabilecek miyiz? Sa¤›na soluna saç-
ma sapan yaz›lar yazmayaca¤›z inflallah! “Muhlis
Hülya’y› seviyo!” “19 Mart 2010 sevgilimle Büyü-
kada’ya gidiyoz!”

Kadir k›ymet bilmek bir erdemdir. Yap›lan› ko-
rumam›z, yaflatmam›z laz›m; çünkü zaten en az›n-
dan bizim verdi¤imiz vergilerle yap›lm›fl. Sa¤da
solda gösteri yapanlar cam› çerçeveyi belediye
otobüsünü tahrip edenler, kaçak elektrik kullan-
may› marifet sananlar ne kadar büyük bir yan›lg›
içerisinde olduklar›n› fark etmiyorlar m›? Cebiniz-
den al›nan vergilerle yap›lan ifllere zarar veriyorsu-
nuz da ne oluyor? Cebinizden daha da çok para ç›-
k›yor sonradan, olan bu.

Devleti yönetenler elektrikten, sigaradan, oto-
mobilden, ticari araçtan, maafllar›m›zdan daha da
çok vergiler almaya bak›yorlar. Yine bizim vergile-
rimizle yap›lm›fl olan otobana köprüye bir de üste
para vermeye devam ediyoruz. Deprem vergileri
kal›c› oluyor senelerce ödenmeye devam ediyor.
Vergiler dolay›s›yla dünyan›n en pahal› benzinini
kullan›r hale geliyoruz. 

Bu flekilde düflünmeye, “Vergi veriyorum hesa-
b›n› sormal›y›m ve haklar›m› korumal›y›m!” fleklin-
de davranmaya o kadar ihtiyac›m›z var ki. Bu bilin-
ce ulafl›rsak bir sürü konuda çok yol alaca¤›z...

YAPILANI
YAfiATMAK...
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ULUSOY s›n›r
ötesine taflt›

ULUSOY GÜRC‹STAN’A  YOLCU TAfiIYOR

Türkiye’nin önde gelen otobüs fir-
malar› aras›nda bulunan Ulusoy
Otobüs ‹flletmecili¤i, Gürcistan’a

yolcu tafl›mac›l›¤›na  bafllad›
"Herfley zaman›nda" ilkesi ile ticari hayat›-
n› sürdürmekte olan Ulusoy Otobüs ‹fllet-
mecili¤i’nin ortaklar›ndan Ali Osman
Ulusoy, Batum’da k›sa zaman içerisinde

aç›l›fl› yap›lacak olan Ulusoy Otobüs ‹flletmecili¤i
ve Laz Tour Turizm Acentesi’ni ziyaret etti.  

Ulusoy, ziyaret s›ras›nda, çal›flmalar›n› bölge-
nin gerek Türkiye üzerindeki turizm etkisini ge-
rekse iki ülke aras›ndaki etkinliklerde gerekli hiz-
metleri “Her fley zaman›nda ve o zaman bu gün-
dür” slogan› çerçevesinde sürdürdüklerini belirte-
rek, çal›flmalar›n› azimle ve baflar›yla sürdüren
Hopa Ulusoy ‹flletme sahibi, Batum Ulusoy ve
Laz Tour kurucusu Volkan ‹yiyaz›c›’ya yapm›fl ol-
du¤u çal›flmalardan dolay› teflekkür etti.

Resmi aç›l›fl›n›n önümüzdeki ay içerisinde ol-
mas› beklenen Ulusoy ve Laz Tour Turizm Acen-
tesinin aç›l›fl›na ise Acara Baflbakan› Levan Varfl-
holomidze, Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Murat
Burhan, Adjara Turizm Dairesi Baflkan› Temur
Diasam›dze, Ali Osman Ulusoy, Sefer Ulusoy,
TÜRSAB Baflkan› Baflaran Ulusoy gibi isimlerin
de aras›nda bulunaca¤› çok say›da davetlinin de
kat›lmas› bekleniyor.

TOF’un birleflme
flartlar›

fiehirleraras› Otobüs ‹flletmecileri Kriz Platformu’nun
Elaz›¤’da yapt›¤› toplant›, sektörün iki federasyonu-

nun birleflmesi konusunun ciddi olarak görüflülmesi-
ni sa¤lad›. TOF Yönetim Kurulu, TOFED’in 4 Mart’ta
iletti¤i birleflme talebini görüflmek için topland›. Top-

lant›da birleflmenin flartlar› belirlendi.

T
üm Otobüsçüler Fede-
rasyonu (TOF) Kurulu
“fiehirleraras› Otobüs ‹fl-
letmecileri Kriz Platfor-

munun “Elaz›¤ toplant›s›nda filiz-
lenen, 4 Mart tarihinde TOFED
Yönetim Kurulu’nda flekillenen
“TOF-TOFED” birleflmesini gö-
rüflmek üzere topland›. 

Toplant›da  TOF ve TOFED’in
birleflme flartlar› görüflülerek bir
deklarasyon haz›rland›. Deklaras-
yonda “Yönetim Kurulumuz birlefl-
meyi hem hukuki aç›dan hem de fe-
derasyonlar›n mevcut kurulufl yap›-
lar› aç›s›ndan de¤erlendirmifltir.
Geçmiflte yaflad›¤›m›z deneyimleri
de göz önünde tutarak iki federas-
yonun birleflmenin nas›l sa¤l›kl› ola-
bilece¤i ve iflleyebilece¤i, tüm alt
sektörleri kucaklayabilece¤i konula-
r›nda bir görüfl oluflturmufltur. Te-
mel prensipler çerçevesinde taban-
dan gelen bu sese kay›ts›z kalama-
y›z” dendi. 

YEN‹DEN YAPILANMA
DÜfiÜNCES‹

TOF Yönetim Kurulu’nun birlefl-
me flartlar›n› ortaya koydu¤u dekla-
rasyonda, “Bu düflüncenin ana fikri,
birleflme de¤il, sektörün yeniden ya-

p›lanma program› olmal›d›r. fiu ana
kadar yap›lan bir tak›m yorumlar
bu düflünceye de davet ç›karmakta-
d›r. Bu giriflimin ad› yeniden yap›-
lanma olmal›d›r” denilerek birlefl-
menin yol haritas› ç›kar›ld›. 

Di¤er taraftan “Geçmiflin önyar-
g›lar› birleflme fikrini zedeliyor. Bü-
yüklük, küçüklük, çokluk, azl›k,
temsil hüviyeti, yetki,  imtiyaz ve
Türkiye ismin al›nmas› kavramlar›-
n›n bir tarafa b›rak›ld›¤›,  sektörün
gerçek temsilcilerinin oluflturdu¤u
yeni bir federasyon yap›lanmas›na
ihtiyaç duyulmaktad›r”  maddesi de
TOF ile TOFED aras›nda bugüne
kadar yap›lan görüflmeleri ve bu gö-
rüflmelerde öne ç›kan görüfllere bir
elefltiri niteli¤inde. Deklarasyon
flöyle devam ediyor: “Daha önce
denemifl olan metotlar› yeniden de-
nemek hatan›n tekrar› olacakt›r.
Yürütmeyi sa¤layabilecek kaynakla-
r›m›z› da yaratacak bir program›m›z
olmal›d›r. Öncelikle sivil toplum
kurulufllar› kifli ve kurumlara ba-
¤›ml› olmamal›d›r. Kiflilerden kurta-
r›lm›fl ekonomik ba¤›ms›zl›¤›na ka-
vuflturulmufl kiflilere de¤il, sektörün
tümüne hizmet eden anlay›fl hâkim
k›l›nmal›d›r. Ba¤›ms›z ve hukuki ya-
p›s› güçlü yeni bir yap› oluflturulma-
l›d›r. Mevcut Federasyonlardan biri

ekonomik yönden güçlü ama ba-
¤›ml›d›r.  TOF’un ise ekonomik im-
kânlar› s›n›rl›d›r. Bu flartlarda ancak
bu kadar hizmet verebilmektedir.
Kadrosu flimdilik yetersizdir. Pro-
fesyonel kadrolar oluflturulamam›fl-
t›r, bu nedenlerle sektörde yeteri
kadar tan›namam›fl, sektöre yeteri
kadar hizmet verememifltir. Ancak
TOF  bu güne kadar her platform-
da gücünün yetti¤i kadar sektörü-
müzün ana sorunlar›n› ve çözüm
önerilerini sürekli gündeme getir-
mektedir.

Her iki federasyon olarak birlik-
telik oluflturulamad›¤› takdirde
TOF ve TOFED  yönetim kurulla-
r›ndan eflit say›da temsilcilerin kat›-
laca¤› ve sektörün duayenlerinin de
içinde oldu¤u, Yüksek ‹stiflare Kon-
seyi oluflturulmas› fikrine s›cak ba-
kabiliriz. Bu yürütme konseyi tara-
f›ndan oluflturulacak politikalar›n
tarafs›z ve önyarg›s›z bir flekilde ta-
kipçisi olaca¤›z.

Burada temel prensip eflitlik ve
adalet ilkesinden ayr›lmamak olma-
l›d›r. Tüm bu düflünceler ve elefltiri-
ler ›fl›¤›nda TOF Yönetim Kurulu
olarak federasyonlar›n birlefltirilme-
si talebine flartlar›n oluflmas› halinde
taviz vermemek flart›yla eflit flartlar-
da görüflmelere haz›r›z.”

Mercedes-Benz
AMG serisini 
be¤eniye sundu
Has Otomotiv Maslak Show-

room’da gerçekleflen kokteylde,
SL 63 AMG, S 63 AMG, E 63
AMG ve C 63 AMG modelleri

sergilendi.

Mercedes-Benz çat›s› alt›ndaki tüm
markalar›n otomobil, kamyon ve ha-
fif ticari araç modellerini Türkiye’nin
birçok noktas›nda kullan›c›lar›na su-
nan Has Otomotiv,  Maslak Showro-
om’unda çok özel bir davete ev sahip-
li¤i yapt›. Gecede, Mercedes-Benz’in
tSL 63 AMG, S 63 AMG, E 63 AMG
ve C 63 AMG modelleri sergilendi.

“Güç ve esteti¤in kusursuz birlefli-
mi” slogan› ile Türkiye üst s›n›f oto-
mobil klasman›n›n zirvesine konum-
land›r›lan, Almanya Affalterbach’te
motorlar› tamamen el iflçili¤i ile üreti-
len Mercedes-Benz AMG serisinin ta-
n›t›ld›¤› geceye kat›lanlar aras›nda
TOFED Genel Baflkan Vekili Sinan
Solok, Has Otomotiv Genel Müdürü
Mustafa Sar›gül ve Has Otomotiv Yö-
netim Kurulu Baflkan› Mustafa Din-
çer vard›.

Beylikdüzü’nde açmaya haz›rlan-
d›klar› dördüncü bayilerine büyük
önem veren Sar›gül, otomotiv sek-
törünün krizden ç›kaca¤›n› ifade
etti. Sar›gül; “Yollarda kamyonlar
dolaflmaya bafll›yorsa, bu iyi bir fley-
dir. Eskiye oranla ticaret alan›nda
bir canlanma var. Çarklar dönmeye
bafllad›” fleklinde konufltu. “Bu sene
korkulan olmayacak, iyi sat›fllar ola-
cak” vurgusunu yapan Sar›gül; “Bu
y›l yanl›fl yapmayanlar, hatal› ihra-
cat yapmayanlar, müflteri memnuni-
yetini ön planda tutanlar iyi ifl yapa-
caklar” dedi. 

MERCEDES
DAYANIR

Do¤u ve Güneydo¤u  Anado-
lu’nun zorlu co¤rafyas› araç de¤ifl-
tirme periyodunu 3’e düflürdü.
Koluman Gaziantep Otobüs Sat›fl
Müdürü Devrim Bayhan bu co¤-
rafyada araçlar›n ayda 40 bin kilo-
metreye yak›n bir mesafe kat etti-
¤ini bunun da araçlar› çabuk eskit-
ti¤ini belirtti.  

Genifl bir co¤rafyada otobüs-
çülere hizmet verdiklerini söyle-
yen Bayhan, iki bölgede yol flartla-

r›n›n a¤›r olmas› ne-
deniyle araç de¤ifltir-
me periyodunun 3
y›la  indi¤ine dikkat
çekti. Bayhan; “Oto-
büsler buralarda da-
ha çok y›pran›yor. O
yüzden bat›da 4 y›lda
de¤iflecek bir otobüs
burada 3 y›lda de¤ifl-

mek zorunda kalabiliyor. Mesela
Antep-‹stanbul aras› bin 200 kilo-
metre. Kat edilen mesafe y›lda
400 binin alt›na düflmüyor” diye
konufltu. 

Bu bölgelerde rekabetin daha
a¤›r oldu¤unu belirten Bayhan,
pazara yeni sunulan bir otobüsün
ilk al›c›s›n›n Do¤u’dan ç›kt›¤›n› da-
ha sonra Türkiye’ye yay›ld›¤›n›
söyleyerek, “Otobüs Do¤u’da da-
yan›rsa her yerde dayan›r mant›¤›
bunda etkili oluyor”  dedi. Bayhan,
Mercedes’in bu pazarda da aç›k
ara önde oldu¤unu söylerken; fir-
malar›n genelinin Travego kullan-
d›¤›n› belirtti. Bayhan bu tercihin
nedeni olarak da otobüsün  daya-
n›kl›l›¤› ve ikinci el piyasas›n›n
yüksek oluflunu gösterdi.  

Devrim Bayhan

Anadolu Ulafl›m sektörün en
genç oyuncular›ndan biri olsa da
sektörde söz sahibi olmak için
emin ad›mlarla yürüyor. 
Anadolu Ulafl›m Pazarlama Mü-

dürü Mustafa Sönmezay, 7 yafl›na
yeni giren flirket ile ilgili
bilgi verdi. Oldukça iddia-
l› konuflan Sönmezay, 6
otobüsle bafllayan yolculu-
¤u anlatt›. Bugün 33’ü öz-
mal toplam 43 otobüsle
hizmet verdiklerini belir-
ten Sönmezay, Uflak’ta do-
¤an flirketin Türkiye’nin
yolculuk markas› olaca¤›-
n› söyledi. 

‹ZM‹R-ANKARA HATTININ
TARTIfiMASIZ L‹DER‹

2004’te sadece Uflak –‹zmir ara-
s›nda yolcu tafl›yan flirketin 6 sene-
de Ege Bölgesi’nin tamam›, Mar-
mara Bölgesi’nin güneyi, Bat› Akde-
niz ve Bat› ‹ç Anadolu’yu içine alan
genifl bir alanda hizmet verdi¤ini
belirten Sönmezay, ‹zmir-Ankara
hatt›n›n tart›flmas›z liderinin Ana-
dolu Ulafl›m oldu¤unu dile getirdi. 

“Y›ll›k yolcu kapasitesi 2 milyo-
na yaklaflan Anadolu Ulafl›m, ge-
lece¤in tavan markalar›ndan biri
olacak” diyen Mustafa Sönmezay,
uça¤›n getirdi¤i rekabet sonucu
ucuz fiyat politikas›n›n izlendi¤i-
ni, bu politika çerçevesinde “‹yi

hizmet” ile lider firmalar›
geride b›rakacaklar›n› ifa-
de etti. Bu kapsamda 2
milyonun üstünde bir yol-
cu ile y›l› tamamlayacakla-
r›n› belirten Sönmezay;
“Ekspres seferler, araç içi
zengin hizmetler menüsü,
güler yüzlü hizmet ve ke-
yifli yolculu¤u sunan bir

ekiple ‹zmir – Ankara aras›nda li-
derli¤i yakalad›k” diye konufltu.

Anadolu Ulafl›m’›n yafl ortalama-
s› 3 olan filosunun tamam› ise Man
Neoplan araçlardan olufluyor. Pa-
zarlama Müdürü Mustafa Sönme-
zay filoda sadece bir tane Setra çift
katl› otobüsün bulundu¤unu, bu
otobüsün de, çift katl› otobüsü ilk
kullanan flirket olduklar› için kendi-
lerinde özel bir yeri oldu¤unu dile
getirdi.

Filosunun yüzde 75’i özmal araç-
lardan oluflan Anadolu Ulafl›m’›n
2010’da da araç yenilemelerine de-
vam edece¤inin belirten Sönmezay
“ Yeni araç al›mlar› ve filo içi yeni-
lemelere bu y›l da devam edece¤iz.
2010’da da büyüyece¤iz” dedi.  

GÜLERYÜZLÜ H‹ZMET
‹LE B‹R ADIM 
ÖNE GEÇECE⁄‹Z 

Anadolu Ulafl›m’›n Uflak’l› olma-
s›ndan gurur duydu¤unu ifade eden
Sönmezay. Geliflen teknolojiye ra¤-
men “‹nsan” faktörünün her zaman
ön planda olaca¤›n› belirtti.  ‹nsana
yat›r›m yapmaya devam edecekleri-
ni belirten Sönmezay; “Teknolojik
uygulama olursa olsun biz zaten ön-
cülük yap›yoruz. Ne olursa olsun
güler yüzlü hizmet bundan 10 y›l
sonra da geçerli olacak. Firmalar›
ayakta tutacak tek nokta bizce bu”

diye konufltu. 
Anadolu Ulafl›m’›n  otobüslerinin

yüzde 75’inde LCD ekran ve ulusal
kanallar›n yay›nlar› sunuluyor. Be-
bekli yolcular için bebek koltuklar›,
kablosuz internetin yan› s›ra kiral›k
bilgisayar, cep telefonu flarj›, mini
bir kütüphane de Anadolu Ula-
fl›m’›n otobüslerinde yolcular›n
hizmetinde. 

2003 y›l›nda 6 otobüsle Uflak’ta do¤an 
Anadolu Ulafl›m 33’ü özmal toplam 43 otobüsü

liderli¤e oynuyor.  Anadolu Ulafl›m Pazarlama
Müdürü Mustafa Sönmezay , “Ad›mlar›m›z› sa¤-
lam at›yoruz,  sundu¤umuz keyifli yolculu¤un ta-

d›n› alan bir daha bizi b›rakmaz”  dedi. 

Ege’de do¤du Ege’de do¤du 
L‹DERL‹⁄E 
OYNUYOR
L‹DERL‹⁄E 
OYNUYOR

Anadolu Ulafl›m Yönetim Kurulu
Baflkan› Halil Erdo¤mufl

Mustafa Sönmezay

Karfl›l›kl›
aç›klamalar 

‹ki federasyondan birleflme
konusunda yap›lan aç›klamalar
k›saca flöyle:

TOF: Birleflmeye düflünce
olarak karfl› de¤iliz.

TOFED (Genel Sekreter Mev-
lüt ‹lgin): Birleflmeye s›cak bak›-
yoruz.

TOF: TOF’un kapat›lmas›na
karfl›y›z.

TOFED: Birleflme TOFED
çat›s› alt›nda olmal›. 

TOF: Bakanl›k bizi tan›yor,
ad›m›z›n önünde Türkiye var,
birleflme bizde olsun düflüncesi
bak›fl› önyarg›l› ve yanl›flt›r.

TOFED: Bir tarafta 3–4 der-
nekten oluflan bir federasyon var.
Öbür tarafa bütün devlet kurum-
lar› taraf›ndan resmen tan›nan,
bölgelere profesyonel müdürler
tayin edebilen, uluslararas› Kara-
yolu tafl›mac›lar› Birli¤i’ni kur-
mak için bakanl›ktan tam yetki
alan, hükümet taraf›ndan ad›n›n
bafl›na “Türkiye” getirilen hükü-
metin tan›d›¤› bir federasyon var.

DO⁄U’NUN BOZUK YOLLARINA
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Ö
zel halk otobüsü ve dol-
mufllar›n sefere ç›kmama-
s› duraklarda y›¤›lma
olufltururken, Büyükflehir

Belediyesi’nin tüm imkânlar›n› zorla-
yarak otobüs seferlerini sürdürmesi
ulafl›m› bir ölçü de olsa rahatlatt›.

Mahkeme karar›n›n ard›ndan 6 y›l
önceki fiyatlarla yolcu tafl›mak zorun-
da kald›klar›n› belirten Baflkan Melih
Gökçek, büyük bir yükün alt›na girdik-
lerini, belediye olarak yapabilecekleri-
ni en ince ayr›nt›s›na kadar düflündük-
lerini ve otobüslerin ise gidifl gelifl saat-
leri olan pik saatlerde seferlerini nor-
mal olarak sürdürece¤ini kaydetti.

Y›lda yaklafl›k 300 milyon kiflinin
faydaland›¤› otobüs, metro ve Anka-
ray’da mahkeme karar›yla yap›lan ina-
n›lmaz indirimin uygulanmaya baflla-
mas›yla, özel halk otobüsleri ve mini-
büsler eylem günü çal›flmad›. Mahke-
me karar›yla büyük yükün alt›na giren
EGO Genel Müdürlü¤ü ise vatandafl-
lar›n ifle gidip gelirken periflan olma-
mas› için pik saatlerde normal seferle-
rin yap›lmas›, azaltma karar›n›n ise sa-
dece yolcu yo¤unlu¤unun az oldu¤u
saatlerde uygulanmas› karar› ald›.

“O PARAYLA 
K‹M ‹DARE EDER?”

Büyükflehir Belediye Baflkan› Melih
Gökçek, Baflkent toplu tafl›ma araçla-
r›ndan faydalanan vatandafllar›n büyük
bir k›sm›n› tafl›yan EGO’nun, y›lda
121 milyon TL zararla çal›flt›¤›n› ve
bunu Büyükflehir Belediyesi bütçesin-
den sübvanse ettiklerini kaydetti.

Baflkan Gökçek; “Yeni karar nede-
niyle, 6 y›l önceki fiyatlarla yolcu tafl›-
mak zorunda olaca¤›m›z için bu zarar
ayl›k 41,5 milyon liraya yükselecek.

Belediye’nin devletten ald›¤› gelir, ke-
sintilerin ard›ndan ayl›k 54 milyon lira.
Bunun 41,5 milyon liras›yla ulafl›m›
sübvanse etti¤imiz zaman, kalan 12,5
milyon lirayla Ankara’y› nas›l idare
edece¤iz? Yat›r›m m› yapaca¤›z, çal›-
flanlar›n maafllar›n› m› ödeyece¤iz,
yoksa cari harcamalar› m› yapaca¤›z?”
dedi.

Melih Gökçek, karar karfl›s›nda
belediye olarak nelerin yap›labilece-
¤ini en ince ayr›nt›lar›na kadar dü-
flündüklerini belirterek; “Zarar›m›z›
maksimuma ç›karan yeni uygulama
karfl›s›nda kurumun iflas etmemesi
için yo¤unlu¤un olmad›¤› pik saatler
d›fl›nda sefer say›lar›n› azalt›p, ücret-
siz transferleri kald›rd›k. Bunun d›-
fl›nda da yapabilece¤imiz hiçbir fley

kalmad›” diye konufltu.

KARARA ‹T‹RAZDA 
BULUNULDU

Baflkan Melih Gökçek, baflkentteki
ulafl›m ücretlerinin düflürülmesine yö-
nelik karara Büyükflehir Belediyesi
olarak itiraz ettiklerini belirterek;
“Yürütmenin durdurulmas› için bafl-
vuruda bulunduk. Minibüsler ve özel
halk otobüsleri de ayn› s›k›nt›yla kar-
fl› karfl›ya. Onlar da ne yapacaklar›na
kendileri karar verecekler, bir çözüm
yolu bulmaya çal›fl›yorlar” dedi.

“BU ‹fi‹N SORUMLUSU 
BÜYÜKfiEH‹R DE⁄‹L”

Bu iflin sorumlusunun Ankara Bü-

yükflehir Belediyesi olmad›¤›n› ifade
eden Baflkan Gökçek, bu konuda pra-
tik bir çözümü olanlar›n kendilerine
iletilmesini istedi. Baflkan Gökçek,
sözlerini flöyle sürdürdü: “Özellikle
medya mensuplar›na söylüyorum, ga-
zetelerin 2003 fiyatlar› 20 kurufltu,
bugün 50 kurufl, yani yüzde 150 zam
yapm›fllar. 2003’ten 2010’a motorin
yüzde 135, lastik fiyatlar› yüzde 138
zamlan›rken, asgari ücret ise yüzde
155 oran›nda yükselmifl. Di¤er taraf-
tan sekizin birindeki bir hâkimin
maafl› yüzde 224, bir daire baflkan›n›n
maafl› ise yüzde 159 oran›nda artm›fl.
Bütün bunlara karfl›n Ankara Büyük-
flehir Belediyesi, halk› düflünerek 6 y›l
içerisinde ulafl›mda ortalama yüzde
85 civar›nda bir zam uygulam›flt›r.”

Gökçek daha sonra flunlar› söyledi:
“130 kurufl olan akaryak›t fiyat›n›n 3
liraya ç›kmas›na, iflçi ücretlerinin yak-
lafl›k iki kat› artmas›na, yedek parça
ücretlerinin yüzde 100 artmas›na ra¤-
men, Büyükflehir Belediyesi’nin yap-
m›fl oldu¤u bu zamm›n fazla buluna-
rak mahkeme karar›yla iptal edilmesi
bir kaos meydana getirmifltir. Gerçek-
ten çok üzüntülüyüz. Yapabilece¤imiz
bir fley yok. Özellikle bu karar› veren
ve yeniden karar verecek hâkimlere
ça¤r›da bulunmak istiyorum. Kendi-
leri 2003 maafllar›yla idare edebile-
ceklerini düflünebiliyorlarsa, Büyük-
flehir Belediyesi’ne de 2003 fiyatlar›
ile idare edebilmeyi düflündürsünler.
Bu fiilen olmayacak bir olay. San›yo-
rum ücretle çal›flan hiç kimse 2003 y›-

l›ndaki maafl›yla çal›flmak istemez.
Öyle bir fleye zorlansalar onlar da bu-
na tepki gösterirler. Biz belediye ola-
rak eyleme geçmedik. Sadece kendi-
mizi bir noktada müdafaa edebilmek,
ayakta kalabilmek maksad›yla pik sa-
atler d›fl›nda sefer say›lar›na s›n›rlama
getiriyoruz.”

Tüketici derneklerinin baflvurusu
üzerine mahkemece al›nan karar so-
nucunda, UKOME ola¤anüstü topla-
narak, tam biletin 90 kurufl, ö¤renci
biletinin 60 kurufl olmas› ve transfer
uygulamas›n›n son bulmas› kararlar›
ald›. Bunun üzerine özel halk otobü-
sü ve minibüs esnaf›, fiyatlar›n düflü-
rüldü¤ü ilk gün eylem gerçeklefltir-
miflti.

Eylem kararlar›n› bas›n yoluyla va-
tandafla duyuran minibüs ve özel halk
otobüs esnaf›, pazartesi günü seferle-
re ç›kmam›flt›. Ankara’da toplu tafl›-
man›n hatr› say›l›r yükünü kald›ran
esnaf›n bu tepkisi karfl›s›nda pazartesi
günü sabah saatlerinde duraklarda
ciddi bir y›¤›lma yaflanm›fl, EGO oto-
büslerinin seferlerine normal olarak
devam etmesi bu yo¤unlu¤u bir neb-
ze olsun azaltm›flt›.

Baflkan yasal haklara s›¤›narak
sürdürdü¤ünü vurgulad›¤› bu iddial›
tavr›yla, içinden bir türlü ç›k›lamaya-
cak gibi görünen bu kaosa son verme-
yi baflard›. Ankara’daki toplu tafl›ma
ücretlerinde 6 y›l öncesine inilen fiyat-
lar› tekrar yukar› tekrar çekerek çok bi-
linmeyen denklemli bir problemi de
çözmüfl oldu.

ED‹RNE’de servis
araçlar› denetleniyor
Edirne Belediye Baflkan› Hamdi Sedefçi,
Servis Araçlar› Yönetmeli¤ine göre araç
sahiplerinin, ''Güzergah ‹zin Belgelerini''
her y›l yenilemeleri gerekti¤ini bildirdi. 

Sedefçi, yapt›¤› yaz›l› aç›klamada, Bele-
diye Meclisi’nin karar›na göre y›ll›k ça-
l›flma izin ücretlerinin ocak ay› sonuna
kadar 1 defada ödenmesinin öngörüldü-

¤ünü belirtti. Özellikle okullarda ikinci döne-
min bafllamas›yla birlikte,
denetimlerin s›klaflt›r›ld›¤›n›
ifade eden Sedefçi, flunlar›
söyledi: ''Denetimler kapsa-
m›nda (S) plakal› araç sahip-
lerinin cezai ifllemlerle karfl›-
laflmamas› için bu hafta bel-
gelerini yenilemesi gerek-
mektedir. Belediyemiz Ula-
fl›m Hizmetleri Müdürlü-
¤ü’nekonu ile ilgili müracaat edecek araç sahip-
leri, ilgili evraklar hakk›nda bilgi alabilirler. 298
adet (S) plakal› arac›n yan› s›ra, firmalar›n ken-
di arac› ile yapt›klar› personel servis hizmeti ve
terminale ücretsiz yolcu tafl›ma yapan araçlar ile
ilgili olarak da Güzergah ‹zin Belgesi al›nmas›
gerekmekte. Güzergah ‹zin Belgesini almak için
gerekli ifllemleri yapt›rmayan araç sahipleri
hakk›nda Servis Araçlar› Yönetmeli¤i hükümle-
ri çerçevesinde yasal ifllemler uygulanacak.''

A
nkara’da 2010’un ilk günlerinde zamlanan
toplu tafl›ma ücretleri, Tüketici Haklar› Derne-
¤i’nin Ankara ‹kinci ‹dare Mahkemesi’nde açt›-

¤› dava sonucu verilen karar do¤rultusunda yar› ya-
r›ya düflürüldü. 

Vatandafl sevinçli!.. Bu hizmeti veren kurulufllar ve
baflta Büyükflehir Belediyesi olmak üzere herkes tep-
kili. Baflkan Melih Gökçek, “Mant›¤a ayk›r›, olmaz
böyle fley!” diyor. Tüketici Haklar›’n›n dava dilekçe-
sindeki gerekçeyi pek bilemiyoruz; ama hukuk ,ya-
flad›¤› zorlu sürece ra¤men anlaml› bir karara imza
atm›fl bulunuyor.

Ne olacak flimdi?. “Zaman her fleyin en iyi ilac›d›r”
derler ya,bekleyip görece¤iz. Halka göre mahkeme-
nin karar› ile ilgili yürütme çok sevindirici. Ama toplu
tafl›man›n flehir yaflant›s› için ne demek oldu¤unu,
ne kadar büyük bir ciddiyet tafl›makta oldu¤unu
önemsersek, bu kez de hizmette bulunan kurulufl ve
organlar›n bu tür bir karar karfl›s›nda tepkili olmalar›
da çok yad›rganmamas› gereken bir gerçek.

Baflkan Melih Gökçek Büyükflehir Belediyesi’ne
ba¤l› olarak toplu tafl›ma hizmeti veren otobüsler,
metro ve Ankaray ‹flletmeleri’nin y›lda yaklafl›k 300
milyon kifliye bu hizmeti verdi¤ini, Baflkentteki top-
lu tafl›ma araçlar›ndan faydalanan vatandafllar›n
büyük bir k›sm›n› tafl›yan araçlar›n›n y›lda 121 mil-
yon lira zararla çal›flt›¤›n› ve bunu Büyükflehir Bele-
diyesi bütçesinden sübvanse edildi¤ini, alt›n› çize
çize vurguluyor.

Melih Gökçek ayr›ca yeni al›nan kararla birlikte 6
y›l önceki fiyatlarla yolcu tafl›mak zorunda olacakla-
r›ndan dolay›, bu zarar›n her ay 41,5 milyon liraya
yükselece¤ini belirterek;  “Bizim devletten ald›¤›-
m›z gelir, kesintilerden sonra ayl›k 54 milyon lira.
Bunun 41,5 milyon liras›yla ulafl›m hizmetlerini süb-
vanse etti¤iniz zaman, kalan 12,5 milyon lirayla An-
kara’y› nas›l idare edece¤iz.? Bu parayla yat›r›m m›
yapaca¤›z, çal›flanlar›n maafllar›n› m› ödeyece¤iz,
yoksa cari harcamalar› m› yapaca¤›z? Bu karar› ak-
l›m alm›yor” diyor.

Ne olacak flimdi.? Öyle veya böyle bir flekilde tafl›-
ma ücretleri yar›ya indirildi. Hizmeti alan memnun;
ama satana gelince, bu pek hoflnut olacak bir durum
yaratm›fl de¤il. Uygulama devam ediyor. Hizmet ve-
riliyor; ama yukar›da aç›klanan bir bilanço var. Yani
bu çok bilinmeyen denklemli bir probleme dönmüfl
durumda. 

Karara tepkili olan Minibüsçüler Odas› ve Özel
Halk Otobüsleri’nin temsilcileri bu uygulamadan ol-
dukça zarar göreceklerini belirtip, mevcut flartlar al-
t›nda hizmet verildi¤inde günlük zararlar›n›n 340-
350 lira aras›nda olaca¤›n› belirterek aray›fl içine gir-
mifl durumdalar, ç›k›fl yollar› ar›yorlar.

Melih Gökçek yap›lan toplu tafl›ma indiriminin so-
rumlusunun Büyükflehir Belediyesi olmad›¤›n› belir-
tiyor, bu konuda pratik çözümü olanlar›n da kendile-
rine iletmesi ricas›nda bulunuyor. Gökçek, bütün
bunlara karfl›n halk› düflündüklerini ve eyleme geç-
mediklerini sadece kendilerini bir noktada müdafaa
etmek ve ayakta kalabilmek ad›na pik saatlerin d›fl›n-
da sefer say›lar›na s›n›rlama getirdiklerini belirtiyor.

Melih Gökçek indirilen tafl›ma ücretleri için; “Yürüt-
menin durdurulmas›” baflvurusunda bulunuldu. Di-
¤er hizmeti veren kurulufllar da ayn› s›k›nt›yla karfl›lafl-
m›fl durumdalar. Herkes kendi içinde alternatif ar›yor,
çözüm yolu bulmaya çal›fl›yor” derken, geçti¤imiz
hafta içinde Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan yap›lan
itiraz do¤rultusunda, “Yürütmeyi durdurma” ifllevini
yerine getirerek bahse konu toplu tafl›ma ücretleri
tekrar eski haline dönmüfl oldu. Yani “Zaman her fle-
yin en iyi ilac›d›r” gerçe¤i çok k›sa bir sürede de olsa
kendini gösterdi. Halk›n sevinci ve hevesi kursa¤›nda
kalm›fl durumda. fiimdi bu kaosa nas›l bir tan›mlama
yapabilece¤imiz konusunda söyleyebilece¤imiz net
bir fley olma¤›n› düflünmekten baflka alternatif olma-
d›¤› da gerçe¤ini gözler önüne seriliyor..

Esen kal›n..

Ne Olacak fiimdi?

GÖZLEM

M.Sabri
DÂNÂBAfi

ED‹RNEL‹ SERV‹SÇ‹LER D‹KKAT!

Hamdi Sedefçi

2
009 y›l›nda 389 milyon
yolcu tafl›nan ‹zmir’de ak-
tarmal› yolculu¤un seme-
releri toplan›yor. ‹zmir

Büyükflehir Belediyesi’nin 11
A¤ustos 2008’de devreye soktu¤u
aktarma sistemi ile 90 dakika için-
de yap›lan ikinci ve sonraki binifl-
ler ücretsiz hale getirilmiflti. Tüm
ulafl›m sisteminde geçerli olan
aktarma ile yolcular 90 dakika
içinde otobüsten otobüse, otobüs-
ten metroya ya da metrodan vapu-
ra ücretsiz binme imkan› elde
ederken, sistemin olumlu sonuçla-
r› ortaya ç›kmaya bafllad›. 

GÜNLÜK YOLCU 
SAYISINDA BÜYÜK ARTIfi 

Aktarma sisteminin devreye gir-
mesi ile beraber günlük 1,1 milyon
olan tafl›nan yolcu say›s› 1,5 milyo-
na ulaflt›. Sistem, özel otomobil sa-
hiplerini de araçlar›n› b›rakarak
toplu tafl›maya yöneltti. Özel oto-
mobillerini b›rakanlar›n yan› s›ra
kent içi ulafl›m›nda dolmufl ya da
minibüsü kullananlar da belediye-
nin verdi¤i toplu ulafl›m hizmetine
yöneldi.   Belediyenin Minibüsçüler
Odas›’ndan ald›¤› ra kama göre tam
100 bin yolcu, aktarma sisteminden
sonra minibüslerin yerine otobüsle-
ri kullanmaya bafllam›fl. 

“K‹fi‹SEL KENTKART”LAR
KAÇAKLARI ÖNLÜYOR 

ESHOT’un çal›flmalar›na 2009
Eylül’ünde bafllad›¤› ve ö¤renci, ö¤-
retmen kartlar›n› Kentkart ile birlefl-
tirme felsefesine dayal› “Kiflisel
Kentkart Uygulamas›”, 1 Mart tari-
hinde yürürlü¤e girdi. Buna göre,
okullardan ESHOT Genel Müdürlü-

¤ü’ne gönderilen Ö¤renci ve Ö¤ret-
men kartlar›, Kentkart ile birlefltiril-
di. Bu uygulama ö¤renci olmayanla-
r›n da ö¤renci tarifesinden faydalan-
mas›n›n, dolay›s›yla kaçaklar›n önü-
ne geçmeyi amaçl›yordu ve bu amaç
tam anlam›yla gerçekleflti. Sistemin
devreye girmesinden sonra 20 bin
ö¤renci nas›l olduysa ortadan kaybo-
luverdi. Yani ö¤renci olmad›¤› halde

ö¤renci tarifesinden faydalananlar
etkin bir sistem sonucu kendi tarife-
lerine geçti. ESHOT Genel Müdür-
lü¤ü yetkilileri has›latta ise eski para
ile 100 milyar civar›nda bir art›fl ol-
du¤una, y›l sonunda 30 trilyon liral›k
bir meblan›n ESHOT kasas›na gire-
ce¤ine dikkat çekiyor. Yetkililerin
dikkat çekti¤i as›l konu ise has›lat
fark›n›n kazan›lan  kaçaklar önlene-
rek kazan›lm›fl olmas›. 

ÖZÜRLÜ KARTLARINDA
DÜZENLEME YAPILDI 

ESHOT özürlü ve 60 yafl üstü
kartlar›nda da düzenleme yaparak
sistemdeki kaçaklar› önlemeye çal›-
fl›yor. Özellikle engelli yolculara re-
fakat edecek kiflilere verilen refakat-
çi kart›nda suistimaller olmas› üzeri-
ne, özürlü kartlar›n›n kullan›m› 750
kontör ile s›n›rland›. Yetkililer hem
özürlü hem de 60 yafl kartlar›ndaki
bu düzenleme ile yolcu say›s›nda ar-
t›fl olmamas›na ra¤men, kaçaklar›n
önlenmesi ile has›lat art›fl› yafland›-
¤›na dikkat çekti. 

‹ZM‹R BÜYÜKfiEH‹R’‹N BAfiLATTI⁄I AKTARMA S‹STEM‹ ‹LE; 

ESHOT’un 11 A¤ustos 2008’de bafllatt›¤› aktarma sistemi, toplu
ulafl›m› kullanan say›s›n› art›rd›. 90 dakika içinde Kentkart’› ile otobüs,

metro ya da vapura yap›lan ikinci ve sonraki binifllerin ücretsiz olmas›yla,
günlük yolculuk say›s› 1,1 milyondan 1,5 milyona ç›kt› 

Adanal› halk
otobüsçülerinin
iste¤i “Eflitlik” 

Adana Halk Otobüs-
leri Esnaf Odas› Baflkan›
Mustafa Uslu, üyelerinin
Adana’da yaflad›¤› en

büyük s›k›nt›n›n Büyükflehir Be-
lediyesi’nin kendileri ile rekabet
etmesi oldu¤unu söyledi.  418
halk otobüsünün bulundu¤u
kentte minibüslerin de otobüse
dönüfltürülmesiyle 700’ün üze-
rinde halk otobüsü olaca¤›n›
vurgulayan Uslu, Büyükflehir
Belediyesi’ne ait otobüslere bi-
nerken 1 Lira ödendi¤ini, ken-
dilerinin ise
1,1 liradan
hizmet verdi¤i-
ni belirti. Uslu,
“Ayn› havay›
soluyoruz ayn›
güzergahta gi-
dip, ayn› oran-
da akaryak›t
kullan›yoruz.
Fiyat eflit olursa hizmet yar›fl›
ortaya ç›kacak“ dedi. 

ÇÖZÜM KADEMEL‹
F‹YATLANDIRMA

“Yolcunun 1 Dolar’a tafl›n-
mas› gerekir* diyen Mustafa
Uslu, kademeli ücretlendirme
olmas› gerekti¤ini savundu.
Adana’da 30-40 kilometreyi
aflan mesafeler aras›nda yolcu-
luk yap›ld›¤›n› belirten Uslu,  “
Uzun yol giden ile k›sa yol gi-
den yolcunun ayn› fiyat› öde-
mesi adil de¤il. Kent Kart’›n bu
kapsamda çok güzel bir sistemi
var. Yolcu inerken Kent Kart’›n›
yeniden okutuyor ve fazla öde-
di¤i miktar, kart›na geri yükle-
niyor. Böylece kimse ma¤dur
olmuyor. Belediye ve halk oto-
büsleri elektronik sistemde eflit
olmal›. Belediye ile rekabet et-
meye gücümüz yetmez” diye
konufltu.

Adana’da 12 metrelik oto-
büslere UKOME karar› ile izin
verilmedi¤ini  hat›rlatan Uslu,
9 metrelik otobüslerle yolcu  ta-
fl›d›klar›n› söylerken, 12 metre
otobüsleri kullanmak için giri-
flimlerinini oldu¤unu söyledi. 

Mustafa Uslu

Toplu ulafl›mda yolcu 
say›s› TAVAN YAPTI

Ahmet Hulusi Y›ld›r›m
Vapuru, yeniden ‹stanbullu-
lar›n hizmetinde. Vapurun
yeniden mavi sularla

buluflmas› törenine ‹stanbul Büyük-
flehir Belediye Baflkan› Kadir Top-
bafl'›n yan› s›ra, ‹DO Genel Müdürü
Ahmet Paksoy kat›ld›. Aç›l›flta ko-
nuflan ‹DO Genel  Müdürü Ahmet
Paksoy; “Ahmet Hulusi Y›ld›r›m va-
puru çok eskimifl ve yorulmufltu” di-
yerek, vapurun çok büyük bir emek-
le yeniden ‹stanbullular›n hizmetine
sunuldu¤unu belirtti. Paksoy’un ar-
d›ndan söz alan Kadir Topbafl; ‹s-
tanbul için deniz ulafl›m›n›n çok

önemli oldu¤unu ve adeta do¤al as-
falt niteli¤ini tafl›d›¤›n› ifade ederek,
deniz ulafl›m›nda akaryak›tta
ÖTV'nin indiriminin, ‹stanbullular›
denizle buluflturdu¤unu sözlerine
ekledi. "‹stanbul bir deniz kenti ol-
mas›na ra¤men, denizden yeterince
istifade edemiyordu” diyen Topbafl,
‹stanbul'da 105 gemi ile 82 iskele-
den, bin 300 sefer yap›ld›¤›n› belirt-
ti. Topbafl; "Tafl›d›¤›m›z yolcu say›s›
milyonlar› geçti. Araç tafl›ma kapasi-
temiz ise 7 milyonlar› buldu. Sirke-
ci-Harem aras›nda günde 4 bin araç
tafl›n›rken, bugün 15 bin araç tafl›n-
maktad›r" fleklinde konufltu.

Ahmet Hulusi Y›ld›r›m Vapuru yeniden mavi sularda 
Haliç Tersanesi'nde 2008

y›l›nda bak›ma al›nan
Ahmet Hulusi Y›ld›r›m

Vapuru, düzenlenen
törenle hizmete aç›ld›.

‹stanbul Büyükflehir
Belediye Baflkan› Kadir

Topbafl'›n kat›l›m›yla 
gerçekleflen törende,

Hezarfen Ahmet Çelebi ve
Evliya Çelebi ‹skelelerini

de hizmete aç›ld›.

Tüketici Derneklerinin baflvurusu üzerine Ankara ‹kinci ‹dare
Mahkemesi’nin toplu tafl›ma ücretlerini 2003 y›l›ndaki 
fiyatlara indirmesi, Baflkent ulafl›m›nda kaosa neden oldu

M.Sabri DÂNÂBAfi 

ULAfiIMDA KAOS!
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E
rzincan Bele-
diyesi’nin ay-
lard›r üzerinde
çal›flt›¤› toplu

tafl›ma sistemi sembo-
lik bir törenle bafllat›l-
d›. Belediye’nin  Oto-
kar’dan ald›¤› 45 adet 7
metrelik Sultan City ve
5 adet 9 metrelik Doruk
190 LE Ulaflt›rma Baka-
n› Binali Y›ld›r›m, Erzin-
can Valisi Abdülkadir
Demir, Erzincan Millet-
vekili Sebahattin Kara-
kelle ile Otokar genel
Müdürü Serdar Gör-
güç’ün  kat›ld›¤› törenle
hizmete al›nd›.

Erzincan Belediye Saray› önünde gerçekle-
flen törende konuflan Erzincan Belediye Baflka-
n› Yüksel Çak›r eski Magirus ve muhtelif mini-
büslerden oluflan sistem devre d›fl› kald›. Bunla-
r›n yerine 45 adet 7 metrelik ve 5 adet 9 metre-
lik engelli ve yafll›lar›n tafl›mas›na uygun olarak
al›nm›fl olan araçlar yolcu tafl›mac›l›k hizmetine
sunuldu. Bu hizmetin bugünlere gelmesinde
katk› sa¤layan baflta minibüsçü ve otobüsçü es-
naf arkadafllar›m›za esnaf odalar›m›za, floförler
cemiyetimize, belediyedeki çal›flma arkadafllar›-
m›za huzurlar›n›zda Erzincan halk› ad›na teflek-
kür ediyorum” diye konufltu. Çak›r, bu sistemin
Türkiye’de bir ilk oldu¤unu söylerken, sözleri-
ne flöyle devam etti: “Sistemin aç›l›fl›n› sembo-
lik olarak yapt›k. Sistem çok k›sa bir süre içeri-
sinde faaliyete girecek. Daha görkemli bir aç›l›fl
töreni düzenleyece¤iz. Bu sistemin ilk ve tek ol-
mas›n›n sebebi, herkesin mutab›k kald›¤›, her-
kesin hakk›n›n korundu¤u ve yine tüm tarafla-
r›n kazançl› ç›kt›¤› bir yöntem ile bu ifli çözmüfl
olmam›zd›r. Yöntemi herkesle tart›flarak, konu-
nun muhatab› her kesimle görüflerek beraber

bulduk. fioförler odas›,
minibüsçüler, meclisi-
mizde temsil edilen si-
yasi partilerin temsilci-
leri, belediyemiz teknik
personeli hep beraber
aylarca bu ifl üzerinde
çal›flt›k. Gelifltirilen sis-
temde floför ya da ki-
rac› olarak çal›flanlar›
bile düflündük. Onla-
r›n bile en az zararla
bu iflten ç›kmalar› için
çaba sarf ettik. Dönü-
flüm tamamland›¤›n-
da kazan›mlar daha
aç›k ortaya ç›kacak.”

Konuflmalar›n ard›ndan
Belediye Baflkan› Yüksel Çak›r, Otokar Genel
Müdürü Serdar Görgüç’e temsili bir çek takdim
etti. Törene kat›lan Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›l-
d›r›m, kendi ad›na haz›rlanan ak›ll› biletle oto-
büse binerek ilk geçifli yapt›. 

ERZ‹NCAN’IN YEN‹ ULAfiIM 
S‹STEM‹

Yeni toplu tafl›ma sistemi, Erzincan’da halen
çal›flmakta olan 180 minibüs, 9 halk otobüsü ve
Erzincan Belediyesi ortakl›¤› ile kurulan koope-
ratif taraf›ndan yürütülecek. Minibüs hat sahip-
lerinin ortak oldu¤u sistemde 50 otobüs ile fle-
hir genelindeki yolcular tafl›nacak ve bilet sat›fl›
merkezi bir sistem ile yürütülecek. Ak›ll› bilet
uygulamas›n›n yer alaca¤› yeni tafl›mac›l›k siste-
minde kontör yükleme istasyonlar›ndan kartla-
ra kontör yüklenecek. K›sa süreli araç de¤ifltir-
meler ise ücretsiz olacak. Yeni kurulan flehir içi
toplu tafl›ma sisteminde, parayla binifllerde 1 Li-
ra,  Ak›ll› kart kullan›m›nda 90 Kurufl ödene-
cek. Ö¤renciler ise parayla binifllerde 75 kurufl,
ak›ll› kart kullan›m›nda 70 kurufl ödeyecek.   

C M Y K

4 MART 2010

Baraçl›’dan beklentiler

Ö
zel Halk Otobüsü esnaf› ‹ETT Genel Müdür
Hayri Baraçl›’dan pek çok konuda destek
bekliyor. 

2010 y›l›na h›zl› girerek bir kamu kuruluflu ol-
ma yolunda  ilerleyen  Özel Halk Otobüsleri 0/9
yafl ortalamas›  olan araçlar›n› 2010 Avrupa kültür
baflkenti olan ‹stanbul’a  yak›fl›r hale getirmek için
bir bir yenilemeye bafllad›lar. Elbette  bu yenile-
me esnas›nda dünyay› saran ekonomik kriz Özel
Halk Otobüsü esnaf›n›n h›z›n› büyük ölçüde  kesi-
yor.  Bir arac›n de¤erinin  neredeyse  4/3’ü kadar
faiz  ödemeleri gerekiyor.  Rakamlar topland›¤›
zaman araç de¤eri faizleriyle beraber çok  ciddi
rakamlara  ulafl›yor.  Burada en karl› ç›kan flüphe-
siz bankalar oluyor. 

Göreve geldi¤i  günden beri  yapt›¤›  ciddi ça-
l›flmalarla  esnaf›n ve  ‹stanbul halk›n›n takdirini
kazanan say›n ‹ETT Genel Müdürü; Hayri Baraç-
l›’n›n  bu konuya da el atmas›, kamu hizmeti  ya-
pan ÖHO esnaf›na  s›f›r faizli  destek kredisi için bir
çal›flma yapmas›  gerekmektedir.  (0 faizli  kredi
çal›flmas›  Baflbakan›m›z Say›n Recep Tayyip  Er-
do¤an’›n belediye  baflkanl›¤› zaman›nda vard›
ancak bu çal›flma yar›m kalm›flt›) 

2. bir konuda  ÖHO’lar›n  araç sat›fl ve devirlerin-
deki  yüksek rakamlar›n  makul seviyeleri  çekilme-
si.   Hükümetin son ayarlamayla  araç sat›fl ve al›flla-
r›n›n 25 -30  TL aras›na kadar  düflmesi  ne kadar gü-
zelse bir ÖHO’ nin devrinin 20.000 TL ‘yi bulmas› o
kadar yanl›fl. Bu yüksek rakamlar yüzünden bir çok
esnaf isim de¤ifltirmek için beklemede. Bu konuda
da esnaf›m›z Say›n ‹ETT Genel Müdürü Hayri Baraç-
l›’dan bir kolayl›k beklemektedir. 

Göksal
PURTULO⁄LU

HALK OTOBÜSLER‹NE BAKIfi

Erzincan Belediyesi’nin yeni Otokar’ları yola çıktı. Belediyenin
toplu taşıma sistemini baştan ayağa değiştirme amacı taşıyan
hamlesi ile 45 adet 7 metrelik Sultan City, 5 adet 9 metrelik

Doruk 190, LE törenle toplu taşıma sistemine dahil oldu. 

YOLCU TAfiIMAYA BAfiLADI
Erzincan’›n yeni otobüsleri
YOLCU TAfiIMAYA BAfiLADI

Antalya’n›n yeni otobüs-
leri BMC’den. Antalya Be-
lediyesi’nin açt›¤› ihalede
en düflük ikinci teklifi veren
BMC,   40 tam alçak taban-

l› Procity otobüsleri Haziran ay›nda teslim edecek.
Antalya Belediyesi’nin kent içi  toplu tafl›ma hiz-

metini daha kaliteli ve verimli hale getirmek için yü-
rüttü¤ü çal›flmalar kapsam›nda otobüs yenilemek
için açt›¤› ihalenin galibi BMC oldu. BMC al›nacak
40 yeni otobüs için 5 milyon 796 bin Euro’luk tekli-
fiyle 5 firma aras›nda en düflük ikinci teklifi verdi ve
ihaleyi kazand›. 

YEN‹ OTOBÜSLER HAZ‹RANDA 
YOLCU TAfiIMAYA BAfiLAYACAK

BMC Pazarlama Müdür Yard›mc›s› Tufan Altu¤
tam alçak tabanl› 40 Procity’nin haziran ay›nda be-
lediyeye teslim edilece¤ini belirtti. BMC’nin 1992
y›l›ndan bu yana flehri içi ulafl›m için otobüs üretti-
¤ini hat›rlatan Altu¤ “Geçen y›l› yüzde 31 Pazar pa-
y› ile lider kapad›klar›n›n alt›n› çizerek; bu liderli¤i
kimseye kapt›rmay›z,  son olarak Antalya Büyükfle-
hir Belediyesi’nin açt›¤› ihaleyi de kazand›k. 40 yeni
BMC Procity tam alçak tabanl› otobüsler Haziran
ay›ndan itibaren Antalyal›lara hizmet vermeye bafl-
layacak” dedi. 

Baflkan Çak›r otobüslerin bedelini Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç’e temsili çekle ödedi 

BMC’den Antalya’ya 
40 Procity 

Alman otomobil devi Volkswagen,
yüksek sportif özelliklere sahip Passat CC
R-line serisi otomobillerinde, özel donan›-
m› ile kendi kendini tamir ederek sürücü-

ye hiçbir fley hissettirmeden yola rahatça devam
etme lüksünü sunan ContiSportContact 3 Seal’i
tercih etti.   

Bu tercihte; ContiSportContact 3 Seal lasti¤i-
nin sa¤lad›¤› ekstra güvenlik sayesinde, yolculuk
esnas›nda yol üzerinde bulunabilen ve lasti¤e nü-
fuz ederek hasara yol açan çeflitli kesici ve delici
unsurlardan kaynaklanabilecek kazalar› yüzde 85
oran›nda azaltma özelli¤inin en büyük etken ol-
du¤u belirtiliyor. ContiSeal teknolojisi ile üretilen
ContiSportContact 3 lastikler, delik ve yaralan-
ma an›nda oluflan hasarlar›, sahip olduklar› özel
yap› sayesinde tamir edebiliyor. 

Continental, Avrupa’da üretilen yeni araçlar›n
yüzde 30’u da fabrikadan Continental lastikleri
ile piyasaya ç›k›yor.

Volkswagen,
Continental’i seçti

Mengerler’den
DAB’a 10 Vito 

Ben Turizm’in tercihi Travego Ben Turizm’in tercihi Travego Ben Turizm’in tercihi Travego Ben Turizm’in tercihi Travego Ben Turizm’in tercihi Travego 
Gaziantep’in köklü firmalar›ndan Ben Turizm filosuna 5 yeni Mercedes Travego daha ekledi.

Sat›fl›n› Gaziantep Koluman’›n yapt›¤› Travegolar düzenlenen törenle Ben Turizm’in filosuna kat›ld›.

M
ercedes-Benz Türk Hofldere Otobüs
Fabrikas›’nda bu kez Ben Turizm fi-
losuna eklenen 5 Travego’nun tesli-

mat töreni vard›. Törene Mercedes-Benz
Türk Otobüs Sat›fl Müdürü Akif Nuray, Oto-
büs Sat›fl K›s›m Müdürü Burak Batumlu,
Mercedes Otobüs Müflteri Dan›flman› Tamer
Celkan, Ben Turizm Yönetim Kurulu Baflkan
Vekili Mehmet Özkelefl,  Ben Turizm Nizip
Yaz›hane fiefi Ali Çak›r ile Koluman Gazian-
tep Otobüs Sat›fl Müdürü Devrim Bayhan
kat›ld›.

Ben Turizm Yönetim Kurulu Baflkan Veki-
li Mehmet Özkelefl, yeni otobüslerin temsili
anahtar›n› Koluman Gaziantep Otobüs Sat›fl
Müdürü Devrim Bayhan’dan ald›. Özkelefl

y›lsonuna kadar en az 5 en çok 10 otobüs
daha sat›n alacaklar›n› söyledi. Filodaki es-

ki otobüslerin yenilendi¤ini belirten Özkelefl
“Bu nedenle al›nan otobüs say›s› yükselebilir
derken 40 özmal otobüsle hizmet verdikleri-
ni belirtti.

UÇA⁄IN G‹TMED‹⁄‹ YERLERE
SEFERLER DÜZENLENECEK 

Özkelefl otobüs sektörünün gelece¤inden
duydu¤u endifleyi de dile getirdi.  Özellikle
uçaklar›n sektöre verdi¤i zarardan yak›nan
Özkelefl,  çareyi uçaklar›n gitmedi¤i güzer-
gâhlara sefer koymakta bulduklar›n› söyledi.
Seferlerin Gaziantep kalk›fll› olaca¤›n› söyle-
yen Özkelefl flimdilik net bir güzergâh aç›kla-
mad›.

B‹LET F‹YATLARINA BU YIL DA
ZAM YOK 

Gaziantep’ten ‹stanbul’a 8 tane uçak oldu-
¤unu belirten Özkelefl hem uçaklar, hem Do-
¤u illerinden gelen transit firmalar›n rekabeti
nedeniyle bilet fiyat›na zam yap›lmad›¤›n› bu
y›l da zam öngörmediklerini dile getirdi. ‹s-
tanbul- Gaziantep aras› 80 lira olmas› gere-
ken bilet fiyat›n›n 50- 60 lira aras›nda oldu-
¤unun vurgulayan Mehmet Özkelefl, yolcuyu
otobüse çekebilmek için konfora yöneldikle-
rini belirtti. Özkelefl, “Rakiplere karfl› ayakta
kalmak için yenilikleri takip edip rakipleri-
mizden önce uyguluyoruz” dedi.

YEN‹ TESL‹MATLAR SIRADA 
Mercedes- Benz Türk Otobüs Sat›fl Müdü-

rü Akif Nuray ise 2010’un 2009’dan daha iyi
bir y›l olaca¤›n› umduklar›n› söyledi. Mart
ay›nda teslimatlar›n pefl pefle gelece¤ini söy-
leyen Nuray, Busworld Turkey’de Metro
Turizm’e 2+1 otobüslerin teslimat›n›n ger-
çekleflece¤inin hat›rlatarak;  bu y›l ki sat›flla-
r›n geçen y›la göre yüzde 10 daha iyi olaca¤›-
n› umdu¤unu belirtti.

Elif ÖZYILMAZ

Mercedes-Benz Türk yetkili bayisi Men-
gerler, DAB ‹nflaat Turizm’e 10 adet 8+1
Mercedes Vito verdi. Vitolar› turist transfe-
rinde kullanacak olan DAB’›n Genel Müdürü
Ali Fansa, filodaki Mercedes say›s›n›n daha
da artaca¤›n› söyledi.  

Mercedes-Benz Türk yetkili sat›c›lar›ndan
Mengerler,  DAB ‹nflaat Turizm Telekomüni-
kasyon LTD. fiT‹’ye 10 Mercedes Vito tesli-
mat› gerçeklefltirdi. Teslimat törenine Men-
gerler Genel Müdürü Nusret Güldal›, Hafif
Ticari Araçlar Sat›fl Müdürü Mehmet  Yüce-
san, Hafif Ticari Araçlar Sat›fl Dan›flman› Hü-
seyin Özcan ile DAB ‘dan genel Müdür Ali
Fansa ile Araç Bak›m Sorumlusu Raflit kelle
kat›ld›. 

9’u gri biri siyah toplam 10 Vito’nun tesli-
mat töreninde konuflan DAB Genel Müdürü
Ali Fansa araçlar›n a¤›rl›kl› olarak turist
transferinde kullan›laca¤›n› söyledi.  14 se-
nedir turizm tafl›mac›l›¤› yapt›klar›n› belirten
Fansa 260 araçl›k filoda 22 Mercedes Mer-
cedes bulundu¤unu yeni al›mlarla bu say›n›n
daha da yükselece¤ini söyledi. Müflteriler-
den gelen talebin Mercedeslerin seçiminde
etkili oldu¤unu belirten Fansa, iflletim mali-
yetlerinin daha uygun olmas›, sa¤laml›k ve
garanti nedeniyle Mercedes ald›klar›n› vur-
gulad› Fansa “ Kaliteli mal en ucuz mald›r “
mant›¤›yla yüzümüzü kaliteye dönüyoruz”
dedi. 

Transfer araçlar›n›n hep Mercedes oldu-
¤unu söyleyen Ali Fansa 2009’da araç filosu-
nun yüzde 100 büyüdü¤ünü, 2010’da araç
say›s›n›n 350’yi bulaca¤›n› ifade etti. Bu
al›mlarda Mercedes’in de olaca¤›n› belirten
Fansa 2011 y›l›nda da araç yenileme hamle-
sine gireceklerini aç›klad›. 2010’da ilk etapta
40 binek otomobil al›naca¤›na de¤inen Fan-
sa bunun yar›s›n›n da C segmenti Mercedes
olaca¤›n› kaydetti. 2010 y›l›n›n turizm aç›s›n-
dan hareketli geçece¤inin vurgulayan Ali
Fansa hareketlili¤in kendilerine de yans›ya-
ca¤›n› söyledi.
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T
üm meslek kurulufllar›, önce birlik
beraberli¤ini sa¤lamak, meslek-
tafllar›m›z›n hakk›n› korumak ve

kollamak için kendi ilinde ilçesinde birle-
flir ve örgütlenir, talep ve isteklerini daha
güçlü olarak yerel yöneticilere aktar›r ve
çözüm üretir. Biz özel halk otobüs sahip-
leri de bu örgütlenmemizi tamamlam›fl
durumday›z. Esnaf odas›, flirket, dernek,
kooperatif olarak birleflmifl, kurumsallafl-
m›fl çal›flmalar›m›za devam ediyoruz.

Yerel birli¤imiz ve örgütlenmemiz so-
runlar›m›z› çözmemiz için yeterli olma-
m›fl, genel sorunlar›m›z için, Tüm Özel
Halk Otobüsleri Türkiye’de birlik ve bera-
berlik içinde olmak, daha güçlü olarak so-
runlar›m›z›n üzerine gidebilmek için,
Tüm Özel Halk Otobüsleri Birli¤i Derne¤i
kurulmufltur. Kurulufl aflamas›nda eme¤i
geçen tüm kurum, kurulufl ve yöneticile-
rine teflekkür etmek gerekiyor. Gerçekten
böyle bir birli¤e ihtiyaç oldu¤u kesindir.
Bu beraberli¤in geniflleyerek büyümesi
ve geliflmesi tüm Türkiye’yi kapsayacak
büyük bir kurulufl olmas› hedef olarak or-
taya konmal›d›r.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birli¤i Der-
ne¤i 4 y›l önce kurulmufl, tüm illeri üye
yapmak için çal›flmay› amaçlam›fl. K›smi
olsa da bu tamamlanm›fl. Ama yap›lacak
çok fleylerin oldu¤u da bir gerçektir. Bu
hafta TÖHOB’un 2. Ola¤an Genel Kurulu
‹stanbul’da yap›ld›. Bu genel kurul önem-
li idi. Birlik beraberli¤i korumak, tüm Tür-
kiye’yi kucaklayacak bir oluflum olmas›
her ilden delege ve temsilci arkadafllar›n
temennisi idi. Ama maalesef böyle olma-
d›. Yönetim Kurulu’nda görev yapacak ar-
kadafllar›n bölge baz›nda da¤›l›m›n›n ya-
p›lmas›, her bölgenin temsil edilebilir ol-
mas› ile sa¤l›kl› bir yap›lanmaya gidilme-
si gerekirken, ‹stanbul a¤›rl›kl› bir liste
oluflumu di¤er illerin tepkisini çekti ve
genel kurulda bu durum protesto edildi.
Genel kurul salonu terk edildi. Bu duru-
ma neden gelindi? Birlik beraberlik der-
ken ayr›flmalar›n yaflanmas› üzücüdür.
Bunun nedenlerini araflt›rmak ve bu ay-
r›flmay› ortadan kald›rmak gerekiyor.

Bu kurulufllar kolay oluflmuyor. “Ben
yapt›m, oldu” mant›¤› ile “Küçük olsun
benim olsun” derseniz yönetim kurulunu
ahbap çavufl iliflkileri ile oluflturusan›z,
çal›flmak isteyen genç, dinamik, yetenek-
li arkadafllara görev vermez, aç›kças› ken-
di bildi¤inizi okursan›z, bölünmeyi parça-
lanmay› önleyemezsiniz ve bu durumun
sorumlulu¤u da sizlerin olur. 

Tüm üye kurumlar tekrar durum de-
¤erlendirmesi yaparak akl› selim hareket
etmek zorundad›r. Baflta da söyledi¤im
gibi, bu kuruma ihtiyac›m›z var. Büyüte-
rek yaflatmal›y›z.
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YOLLARIN SULTAN’I SULTAN’I 

Samsun’da Hafif Rayl› sisteme geçifle
çal›flmalar bütün h›z›yla devam ediyor.
Projenin yap›m çal›flmalar› devam
ederken, Samsun Hafif Rayl› Sistem in-

flaat› h›z kesmeden sürüyor.
Sistem içerisinde yer alacak 16 trenden ilki,

Samsun yolculu¤una ç›kmaya haz›r hale geldi.
‹kinci trenin  Mart ay› içerisinde gelmesi bekle-
niyor. ‹nflaat›n bafllang›ç tarihinden bugüne ka-
dar geçen 395 günde, inflaat ve tesisat çal›flma-
lar›n›n yüzde 63’ü tamamland›. Sistem 21 du-
raktan olufluyor ve toplam yolculuk süresi 31
dakika olarak planlan›yor.

Sistemin ilk treni, kabul testi sürüflünü baflar›
ile geçti. Trenlerin kabul testlerinin yap›labil-
mesi için ‹talya’ya giden Samsun Büyükflehir
Belediyesi Genel Sekreteri Kenan fiara ve Genel
Sekreter Yard›mc›s› Sefer Arl›,  ilk test sürüflle-
rini gerçeklefltirerek, Samsun’a gelmesi bekle-
nen ilk trene onay verdi.

Samsun Hafif Raylı
sisteme hazır

Artvin, Ardahan ve Kars illerinin Ka-
radeniz ba¤lant›s›n› sa¤layan Hopa-
Borçka yolunu k›saltacak olan Cankurta-
ran Tüneli, 25 Mart’ta ihaleye ç›kacak.

K›fl aylar›nda trafik güvenli¤i aç›s›ndan sorun
yaratan yolun maliyetinin 200 milyon TL olma-
s› bekleniyor.

Tünel tamamlan›nca, Türkiye’nin en büyük
tüneli olma özelli¤ine kavuflacak. Alternatifi bu-
lunmayan, apik arazi ve dar vadilerden geçen
Hopa-Borçka yolu, yap-ifllet-devret modeliyle
yap›lacak. ‹haleye ç›kar›lan Hopa-Borçka Can-
kurtaran Tüneli, 5 bin 300 metre uzunlu¤unda
çift tüp fleklinde gerçeklefltirilecek ve yolu 5,5
kilometre k›saltacak. 

Tünelin yan› s›ra ayr›ca iki kilometrelik ba¤lan-
t› yollar› da ayn› flekilde ihaleye ç›kar›lacak. Yakla-
fl›k 200 milyon TL’lik maliyeti bulunan ihaleye,
firmalar›n büyük ilgi gösterdi¤i bilgisine ulafl›ld›. 

Cankurtaran Tüneli İçin
dev ihale 25 Mart’ta

O
tokar Genel Müdürü Serdar Gör-
güç, 2009’un küçük ve orta boy
otobüste pazar lideri olan Sultan’›n
yenilenmifl yüzünü tan›tt›. 2002-

2009 döneminde 6 bine yak›n Sultan üretildi-
¤inin vurgulayan Görgüç, bunun yaklafl›k
1000 tanesinin 30’a yak›n ülkeye ihraç edildi-
¤ini, 5 bin tanesinin ise iç pazarda sat›ld›¤›n›
ifade etti. 

DAHA GÜÇLÜ VE 
ÇEVREC‹ MOTOR 

2009’da Sultan’›n pazar pay›n›n yüzde 37’ye
ç›kt›¤›n› belirten Görgüç, de¤iflikliklerin pazar-
dan gelen talep üzerine yap›ld›¤›n› vurgulad›.
Sultan’›n müflteri memnuniyeti en yüksek araç
oldu¤unu  belirten Serdar Görgüç;“Yeni Sultan,
farkl› donan›m özellikleri ile kullan›c›lara çeflit-
lilik sunuyor” dedi. Görgüç; “Ça¤dafl tafl›mac›-
l›¤a uygun yeni ve modern tasar›ml› Sultan’da,
AB regülasyonlar›na uygun güvenlik kriterleri
uyguland›.  Art›k daha güçlü ve çevreci bir mo-
torumuz var” diye konufltu. 

HEDEF Y‹NE VE 
YEN‹DEN L‹DERL‹K 

Serdar Görgüç, yeni Sultan serisi ile 2010
hedeflerinin liderliklerini güçlendirerek sür-
dürmek oldu¤unu söyledi. Yeni serinin çok
ekonomik oldu¤unu belirten Görgüç; “Arac›-
m›z yeni motoru ile daha verimli yanma ve ya-
k›t ekonomisi sa¤l›yor. Yayg›n servis a¤›m›z ve
kolay ulafl›labilir yedek parçalar, artan bak›m

aral›klar› da düflük iflletme maliyetleri sa¤laya-
rak yeni Sultan serisini cazip k›l›yor” dedi.
Görgüç 2002’de ilk kez pazara sunulan

ve 8 y›l aradan sonra yenilenen Sultanlar’›n
140 bin Lira’dan bafllayan fiyatlarla sat›fla su-
nulaca¤›n› belirtti. 

Sultan, yolcu tafl›mac›l›¤›nda güvenli¤in öne-
mini bilenler için gelifltirildi. Yenilenen araçlar,
daha da art›r›lan ön tekerlek iz geniflli¤iyle daha
iyi yol tutuflu ve artan sürüfl kontrolü sa¤l›yor.
Ön arka disk frenleri, standart olarak sunulan
ABS, tavanda bulunan cam havaland›rma ve
tahliye kapa¤›, acil durumlarda kap›lar› açan iç
ve d›fl kumandalarla Sultan serisinde güvenlik
daha üst seviyede. Ayr›ca, servis ve turizm tip
araçlar›nda sürücü ve yolcu emniyet kemerleri
de standart olarak sunuluyor.

Anadolu’da otobüsçü olmak

‹fiTE 5 YEN‹ SULTAN 
Sultan 140S: Sultan serisinin en hesapl› mode-
li Sultan 140S, 140 bg motor ile sunuluyor. 27
kiflilik yolcu kapasiteli Sultan 140S, artan iç
yükseklik, artan bagaj kapasitesi, yeni iç tasar›-
m› ile dikkat çekiyor. 
Sultan 140S Comfort: Sultan 140S Com-
fort, 140 bg ve 27+1 kiflilik yolcu kapasite-
si ile turizm ve servis tafl›mac›l›¤›na yönelik
olarak yenilendi. Hostes koltu¤u, yatabilir
yana aç›labilir koltuklar, LCD ekran, DVD
oynat›c›, MP3 çalar, buzdolab›, kapal› dev-
re müzik ve anons sistemi Sultan 140S
Comfort’ta standart. 
Sultan 160S Maxi: 31 yolcu ve 1 hostes kol-
tuk kapasiteli Sultan 160S Maxi, daha yüksek
motor gücü ve daha zengin aksesuarlar›yla
sunuluyor. 160 bg’ye ç›kart›lan motor gücü,
600 Nm’lik tork de¤eri ve üstün çekifl perfor-
mans›yla yeni Sultan 160S Maxi’de, uzun
yolculuklar için iste¤e ba¤l› olarak ilave yak›t
deposu sunuluyor. 45 litrelik buzdolab›, hos-
tes koltu¤u, kapal› devre müzik ve anons sis-
temi, LCD ekran, DVD oynat›c›, MP3 çala-
r›yla üstün konfor sunarken; yüksek bagaj
hacmi Sultan 160S Maxi’nin en önemli özel-
likleri aras›nda yer al›yor. 
Sultan City ve Sultan Maxi City: fiehir içi ta-
fl›mac›l›k için yenilenen küçük halk otobüsü
Sultan City serisi, farkl› uzunluklarda iki fark-
l› modeliyle sunuluyor. 140 bg, çevreci yeni
Euro 4 motorlar›yla Sultan City serisi, ABS
fren sistemi ve ön arka disk frenleriyle flehir
içi trafi¤inin ani dur-kalklar› s›ras›nda güvenli
yolculuk sunuyor, büyütülen arka cam› ve iç
tasar›m› ile daha ferah bir yolculuk sa¤l›yor.

E
laz›¤’da “Otobüs ‹flletmecileri Kriz
Platformu”nda bir araya gelen Do¤u
ve Güneydo¤u Anadolu’nun otobüs-
çüleri, eteklerindeki tüm tafllar› dök-

tü. Yanlar›na yaklaflt›¤›m›z her otobüsçüden
,flehri hangisi olursa olsun sayfalar doldura-
cak kadar çok dert dinledik.

MUNZUR DA⁄I’NA 
TAKILAN SES

Erzincan F›rat Turizm’den Ali Polat, derdi-
ni ummana anlatanlardan sadece biriydi.  Po-
lat; “Haks›z rekabet” dedi,”Sesimiz duyulmu-
yor” dedi, “Uçaklarla savaflam›yoruz” dedi.
Derdini dinleyen olunca aç›ld›kça aç›lan Po-
lat, öncelikle sektör içindeki rekabetten ve
uçaklar›n yolcuyu ellerinden almas›ndan dert
yand›. “Kendi personelimin çocu¤u bile ‹s-
tanbul’a gidece¤i zaman 40 milyona uçakla
gidiyor” diyen Ali Polat, mazottaki yüksek
vergi yükünden de flikayetçi.  2 lira 90 kurufl-
luk mazotun maliyetinin 80 kurufl oldu¤unu
hat›rlatan Polat,  seslerini Ankara’ya duyura-
mad›klar›n› da söyledi. “Sesimiz Munzur’a ta-
k›l›p kal›yor” diye konuflan Polat, hükümetin
otobüsçüyü dinlemesi için sektörde bir güç
birli¤i olmas› gerekti¤ini vurgulad›.

SEKTÖR KEND‹N‹ BALTALIYOR
Malatya Zafer Turizm ‹flletme Müdürü

Mehmet Suna ise önce 400 bin nüfuslu Ma-
latya’da 6 tane otobüs firmas›n›n oldu¤unu
vurgulad›. Bu firmalar›n birbirinden yolcu
kapmak için bilet fiyatlar›n› 25 liraya kadar
düflürdü¤ünü dile getiren Suna, Malatya’ya

her gün 6 tane uçak inmesinin de yolcu say›-
s›n›n dibe vurmas›na neden oldu¤unu belirt-
ti. Suna,  yolcu say›ns›n düflüflüne önlem ola-
rak firmalar aras›nda nöbet sistemi gelifltir-
diklerini; ama her firman›n da buna kat›lama-
d›¤›n› belirtti. Suna flöyle konufltu: “Beyda¤›
Turizm ile Zafer Turizm olarak de¤ifltirmeli
sefer uyguluyoruz. Bir gün onlar ‹zmir’e oto-
büs kald›r›yor, bir gün biz. Antalya’ya Bur-
sa’ya, Denizli’ye, Ayd›n’a da ayn› flekilde. Bu
flekilde ayakta durmaya çal›fl›yoruz; ama bu-
na kat›lan yok. Durum içler ac›s›.”

Maliyetleri afla¤› çekmek için 5-10 numara
ya¤ kullanmak zorunda kald›klar›n› vurgula-
yan Suna’dan sonra konuflan Vangölü Tu-
rizm Yetkilisi Erdal Antika; “Dünyaya bir da-
ha gelsem gene otobüsçü olurum” diyerek
bafllad› söze. “Otobüsçülük bitmek üzere.
2006’da 300 bin Euro’ya ald›¤›m otobüsü
150 bin Euro’ya zor satt›m. S›k›nt›m›z›n en
büyük sebebi uçaklar” diyen Antika, durum

böyle giderse küçük firmalar›n ve bireysel
otobüsçülerin yok olaca¤›n› vurgulad›. Uçak
bilet fiyatlar›na da taban fiyat gelmesini iste-
yen Antika;  “Bu gerçekleflirse, uçak biletleri
en az›ndan 150 milyon lira olursa, biz de bi-
let fiyatlar›m›z› olmas› gereken seviyeye çeke-
biliriz” dedi.

“YEN‹ BELGE VER‹LMES‹N”
Tokat Seyahat firma sahibi Ahmet Arat ise

k›sa bir süre olsa da yeni belge verilmesinin
durdurulmas›n› istedi. “Mesela Zile’de 5 oto-
büs firmas› olmamal›. 2 tane otobüs alan önü-
ne (X) seyahat yaz›p ilçelerden yolcu tafl›ya-
mamal›” diyen Arat; “Anadolu’da hitap etti-
¤imiz nüfus say›s› belli. Pazar pay› otobüs sa-
y›s› gere¤inden fazla. Tokat’ta bütün ilçelerde
hepsinin kendi otobüs firmas› var. Zile’de 5,
Niksar’da 2 otobüs firam›s var. Bunlar›n ço-
¤u ‹stanbul’a yolcu tafl›yor. Bunun önüne ge-
çilmeli” diye konufltu.

Elif ÖZYILMAZ

yenilenen yüzüyle sat›flta
Küçük ve orta boy otobüste 2009’un pazar lideri olan Otokar, küçük otobüs pazar›n›n “Sultan”›n›

yenileyerek pazara sundu.  Yeni Sultan serisi, befl farkl› modelle görücüye ç›karken Otokar Genel
Müdürü Serdar Görgüç,  2010 hedeflerinin liderliklerini güçlendirerek sürdürmek oldu¤unu söyledi. 

Anadolu otobüsçüsü hem unutulmuşluğu yaşıyor hem de öldüresiye rekabet şartlarında ayakta
kalmaya çalışıyor. Yüz binleri ancak aşan nüfuslarında çok sayıda firmanın yer alması ile yolcu
sayısı düştükçe düşen Anadolu otobüsçüsü, uçaklara karşı elinin güçlendirilmesini bekliyor.

Petrol Ofisi’nden Yeni Nesil
V/Max EuroDizel

Petrol Ofisi Akaryak›t Ürün ve
Fiyatland›rma Müdürü Altu¤ Teközen ve
Petrol Ofisi Pazarlama Müdürü Acun
Günefl, PO taraf›ndan özel olarak
gelifltirilen Yeni Nesil V/Max EuroDizel’i
tan›tt›. 

100 L‹TREDE 4 L‹TREYE
KADAR YAKIT EKONOMIS‹

AR-GE çal›flmalar›na y›lda 15 milyon
dolarl›k yat›r›m yapan Petrol Ofisi, Yeni
Nesil V/Max EuroDizel ile bugüne dek
elde edilen en yüksek yak›t ekonomisini
sa¤l›yor. 100 litrede 4 litreye kadar yak›t
ekonomisi sunan Yeni Nesil V/Max

EuroDizel’i anlatan Petrol Ofisi Akaryak›t
Ürün ve Fiyatland›rma Müdürü Altu¤
Teközgen, Yeni Nesil V/Max
EuroDizel’in, Petrol Ofisi için özel olarak
gelifltirilen ve dünyada ilk kez kullan›lan
GreenClean teknolojisi sayesinde
gelifltirdi¤ini belirtti. Yeni Nesil V/Max
EuroDizel’in eski ve yeni teknolojili tüm
dizel araçlarda 100 litrede 4 litreye kadar
yak›t ekonomisi sa¤lad›¤›n› dile
getirdi.Tekgözen “Bugünün akaryak›t
fiyatlar› temel al›nd›¤›nda, y›lda 100 bin
kilometrelik yol yapan bir kamyon, Yeni
Nesil V/Max EuroDizel kullan›rsa, s›radan
yak›tlara göre y›lda yaklafl›k 5 bin TL

tasarruf sa¤lar. Y›lda 50 bin kilometre yol
yapan hafif ticari araç ya da binek
otomobil ise, Yeni Nesil V/Max EuroDizel
kulland›¤› takdirde, s›radan yak›tlara göre
y›lda yaklafl›k bin 860 kilometre daha fazla
yol yapar” dedi.

Petrol Ofisi (PO), yeni ürünü Yeni
Nesil V/Max EuroDizel’i,

düzenledi¤i öyle yeme¤inde tan›tt›. 

Ali Polat

Erdal Antika
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Otobüsçüler 
Meclisine do¤ru...

A
rt›k dönem örgütlülük dönemi. Art›k
sektörde yer alan bütün dernekler bir-
leflse bile dernekler yasas› çerçevesinde-
ki bir federasyonun ya da derne¤in hiç-

bir yasal yapt›r›m gücü yok. Kulland›¤› hiçbir yet-
ki yok. Tamam›yla gönüllülük ve centilmenlik
esas›na dayal› bir yap›lanma içinde ad› ne olursa
olsun bu sektörü düzenlemeye, disiplin alt›na al-
maya, sektörde girifl ve ç›k›fllar› kontrol alt›na al-
maya yetmez. Bu düflünceden hareketle biz 28
Aral›k 2009 y›l›nda bizzat Ulaflt›rma Bakan› Bina-
li Y›ld›r›m’a flu teklifi yapt›k. Biz art›k dernekler ya-
sas› gömle¤ine s›¤m›yoruz. TOBB bünyesinde
Türkiye Otobüsçüler Odas› kurulmas›n› istedik.
Üyeli¤inin zorunlu olaca¤›; Baro gibi, Tabipler
Odas› gibi mesle¤e girifl ve ç›k›flta söz sahibi
olan, belgelerinde uygunluk yaz›s› verebilen ve
yasayla kurulmufl bir oda talebimizi bizzat Ulafl-
t›rma Bakan›m›za ilettik. Ulaflt›rma Bakanl›¤› da
bu talebin TOBB taraf›ndan kabulü halinde ken-
dilerinin de kabul edece¤ini belirtti. Bunu taki-
ben Genel Baflkan›m›z Rüfltü Terzi ve 4 kez mil-
letvekilli¤i yapan Bafldan›flman›m›z Mustafa Bafl
TOBB Baflkan› beraber R›fat Hisarc›kl›o¤lu’nu zi-
yaret ettik. 

TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu’na TOBB içe-
risinde Türkiye Otobüsçüler Odas›’n› teklif ettik.
Say›n Hisarc›kl›o¤lu art›k TOBB içerisinde fazla
odaya müsaade etmiyoruz, her ilde bir ticaret ve
sanayi odas› da olmayacak, bölgesel odalar ola-
cak ama Ulaflt›rma Bakanl›¤› bir tak›m yetkiler
verecekse, TOBB içerisinde sadece otobüsçüler-
den oluflacak Türkiye Otobüsçüler Sektör Mecli-
si kurulabilir yan›t›n› verdi.  Bu konuyla ilgili TO-
FED’in müracaat› Odalar ve Borsalar Birli¤i’nde
görüflülüyor.  Yak›n bir zamanda otobüsçünün
sorununu en üst düzeyde dile getirip, çözüm
yollar›n› sunacak bir otobüsçüler sektör meclisi
hayata geçecek. Bu da sektörümüzde yeni bir
aç›l›m ve ivme yaratacak. 

Di¤er taraftan Türkiye genelinde otobüsçü-
lerle turizm acentelerinin birlikte oluflturduklar›
“Ticaret Odas› Meslek Komitesi’nden” de hem
turizmciler flikâyetçi, hem de otobüsçüler. Tu-
rizmcilerle otobüsçülerin ayr›larak turizmcilerin
ayr› bir meslek komitesinde, otobüsçülerinde
ayr› bir meslek komitesinde örgütlenmeleri ge-
rekti¤ini hükümete ve ticaret odalar›na ilettik.
Bu konuya da hem hükümet hem de Ticaret
odalar› s›cak bak›yor. 

TOFED olarak biz otobüsçünün sorunlar›n› bi-
liyoruz. Bunlar›n çözümü noktas›nda da ciddi
mesafeler al›yoruz. 

Mevlüt
‹LG‹N
ÖZGÜRCE

TOFED Genel Sekreteri

AYAR “KAOS ORTAMI
YARATILIIYOR”

Bir süredir gün-
demde olan ve ‹BB’-
nin ›srarla istedi¤i
1500 yeni otobüs ko-
nusunda görüfl beyan
eden oda baflkanlar›,
aç›lan hatlar ile mini-

büsçü esnaf›n›n ma¤dur edildi¤ini sa-
vundu. Konuyla ilgili konuflan Esen-
ler Kamyon Otomobil Minibüs ve
fioförler Odas› Baflkan› Hasan Ayar,
Esenler Belediyesi’nin hiçbir araflt›r-
ma yapmadan ve görüfl almadan ye-
ni hatlar açmas›n› etik bulmad›klar›-
n› belirtti. Ayar, “Yeni hatlar, yeni
otobüsler derken tam bir kaos orta-

m› yarat›l›yor. Hiçbir planlama ya-
p›lmadan uygulamaya konan bu ifl-
lemler neticesinde, esnaf›m›z›n ma¤-
duriyeti had safhaya varm›flt›r” dedi.

YILMAZ “MUHATAP 
BULAMIYORUZ”

Bahçelievler-Kocasinan Kamyon
Kamyonet Otobüs
Minibüs fioförler
Odas› Baflkan› Ha-
lit Y›lmaz ise muha-
tap bulamamaktan
dertli.  Y›lmaz “‹BB
nezdinde giriflim-
lerde bulunuyo-
ruz. Ancak esnaf›-

m›z›n kobay gibi oradan oraya at›l-
mas›, güzergahlar›n›n de¤ifltirilme-
si, yeni otobüs hatlar› ile ma¤dur
edilmesini kabul edemiyorum.
‹ETT, ‹BB ve UKOME aras›nda
kald›k. Her biri topu di¤erine at›-
yor. Muhatap bulam›yor, sorunla-
r›m›z› iletemiyoruz. ‹nan›n esnaf›-
m›z› zor zapt ediyorum” diye ko-
nufltu. 

Arnavutköy Minibüs Kamyon
Kamyonet fioförler Odas› Baflka-
n› Engin Türkmen de minibüsler
ile “Ça¤d›fl› tafl›mac›l›k yap›l›yor
diyerek, halk yan›lt›l›yor ve bu
yönde kamuoyu oluflturuluyor”
diyerek sitem etti. 

‹STESOB ba¤l› olarak
çal›flmalar›n› sürdüren
ve Anadolu ve Avrupa

yakalar›nda faaliyet
göstermekte olan

metrobüs ma¤duru
minibüs odalar›n›n

oluflturdu¤u motorize
grubu esnaf odalar›

bir araya geldi

‹
STESOB Baflkan› Faik Y›lmaz’›n baflkanl›¤›nda toplanan motorize grubu
esnaf odas› yöneticileri, Metrobüs’ün hizmete girmesi ile artan s›k›nt›la-
r›n› dile getirerek, özellikle ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi  Ulafl›m Koor-
dinasyon Merkezi’nin  yapt›¤› çal›flmalar ve ald›¤› kararlar ile kendileri-

ni oyalad›¤›n› savundu. Toplant› da konuflan her esnaf temsilcisi ‹BB ve
UKOME ‘nin uygulamalar›ndan memnuniyetsizli¤ini dile getirdi. 

Ankaral› minibüslerin yeni
bekleme mekan› GÜLBABA!..

Halit Y›lmazHasan Ayar

A
nkara’n›n toplu tafl›ma ve
ulafl›m› konusunda çeflitli ko-
nular›n ele al›nd›¤›, vatandafl
ve esnaf›n istek ve önerileri-

nin de¤erlendirildi¤i UKOME top-
lant›s›nda, yine önemli kararlara im-
za at›ld›. Genel Kurulda Ulus Hac›
Bayram Camii ve çevresindeki  trafi-
¤in rahatlamas›na yönelik olarak,
bölgedeki minibüs bekleme alanlar›-
n›n hepsinin, Gülbaba’da oluflturu-
lan depolama alan›na tafl›nmas› kara-
ra ba¤land›.

Bu kapsamda daha önce ‹smetpa-
fla ile Gülbaba Türbesi aras›nda ka-
lan alanda oluflturlan dolmufl depo-
lama alan›na, Ulus Hac› Bayram Ca-
mii çevresi, Hükümet Caddesi ve
Hac› Bayram Caddesi’ndeki trafi¤in
rahatlat›lmas› amac›yla bölgede hiz-
met veren dolmufllar›n da tafl›nmas›
kararlaflt›r›ld›.

BEKLEME YAPMADAN
ALANA G‹D‹LECEK

Al›nan kararla; Ulus Hac› Bay-

ram Camii, Hükümet Caddesi ve
Hac› Bayram Caddesi’nde hizmet
veren Etlik, Keçiören, Aktepe, Sa-
natoryum, ‹ncirli, ‹çayd›nl›k, Has-
köy ve Gölbafl› semtlerine yolcu ta-
fl›mac›l›¤› yapan toplam 571 adet
minibüs yeni depolama alan›na ta-
fl›nm›fl oldu. Söz konusu bölgede
hizmet veren dolmufllar, Bentdere-
si’nden yukar›ya ç›kacak ve Kevgir-
li Sokak ile Hükümet Cadde-
si’nden afla¤›ya inerek, daha önce
yap›lan depolama alanlar›na gide-
cekler ve bölgede bekleme yapma-
yacaklar.

Depolama alan›n›n gerekli zemin

iyilefltirmeleri ve peron düzenlemele-
ri gerçeklefltirildi, ayr›ca geçici olarak
kullan›lacak bu alanda güvenlik, din-
lenme yeri ve tuvalet ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanabilece¤i özel bir bina yap›ld›.

HAVAALANI OTOBÜSLER‹
GAR’A DA U⁄RAMAYACAK

UKOME Genel Kurulu’nda al›-
nan, Baflkentlileri sevindirecek di¤er
bir önemli karar ise EGO’nun Hava-
alan›’na sefer yapan otobüslerin art›k
Gar’a da u¤ramamas›yla ilgili oldu.
Ankara aktarmal› uçufllar›n 2008 y›-
l›ndan itibaren artt›¤› ve buna ba¤l›
olarak çevre illerden Baflkent’e gelen
uçak say›s›nda yüzde 100 oran›nda
art›fl görüldü¤üne dikkat çekilen ka-
rarda, EGO’nun 442 numaral› Ha-
vaalan›-Aflti-K›z›lay seferlerini yapan
otobüslerinin güzergah› yeniden be-
lirlenerek, Gar’a da u¤ramamas›na

karar verildi.

YEN‹ YERLEfi‹M YERLER‹NE
OTOBÜS SEFERLER‹

Büyükflehir belediyesi Kanunu ve
h›zl› yap›laflmayla birlikte hizmet s›-
n›rlar› artan EGO’nun, uzak bölgele-
re de ihtiyaç oldu¤u ölçüde yeni hat
açmas› ve güzergah belirlemesine
iliflkin çal›flma da UKOME’de görü-
flüldü. Vatandafllar›n, muhtarlar›n, il-
gili kurum ve kurulufllar›n istek ve
önerileri do¤rultusunda görüflülerek
“Uygun görülmüfltür” fleklinde nite-
lendirilen kararlarla, merkeze uzak
olan bölgelere de yeni hatlar aç›ld› ve
yeni güzergâhlar belirlendi.

Buna göre baflta Gölbafl›-TOK‹,
Turkuaz-TOK‹ ve Elmada¤-TOK‹
Bloklar› olmak üzere birçok yerleflim
yerine yeni hat aç›lmas›na iliflkin ka-
rar al›nd›.

Ulus Hac› Bayram Camii ve çevresinde
bulunan dolmufl bekleme alanlar›, Gülbaba’da
oluflturulan depolama bölgesinde toplan›yor.

M.Sabri DÂNÂBAfi / ANKARA

R‹ZE’DE 83 M‹N‹BÜSÇÜ ‹Y‹DERE BELED‹YES‹’N‹ PROTESTO ETMEK ‹Ç‹N SAH‹L YOLUNU TRAF‹⁄E KAPATTI

‹
yidere –Rize hatt›nda çal›flan
83 minibüs floförü ‹yidere ilçe-
sinde yol kapatarak eylem yap-
t›. 83 minibüs floförünün kat›l-

d›¤› eylemde Emniyet Müdürlü¤ü
genifl önlem al›rken trafik tama-
men yola kapat›ld›. Yolun tek fleri-
dinin trafik e aç›ml›s›n› isteyen em-
niyet yetkilileri uzun süren pazarl›k
sonucu tek fleridi trafi¤e açt›r›rken
minibüs floförleri ‹yidere merkez il-
çeden yolcu ald›klar› zaman kendi-
lerine cezalar yaz›ld›¤›n› söyleye-
rek” 40 y›ld›r bu yoldan yolcu al›yo-
ruz, ‹yidere belediye baflkan› bu
hatta yeni otobüsler almak istiyor,
il trafik komisyonu bu karara karfl›,
duraktan yolcu ald›¤›m›zda ise ar-
d›m›zdan cezalar kesiliyor” dediler.

‹yidere Minibüsçüler Kooperatif

Baflkan Yard›mc›s› Erdal Bayraktar
ise” 83 ‹yidereli floför olarak 40 y›l-
d›r bu yolda çal›fl›yoruz. Rize –Trab-
zon ve Rize –‹yidere hatt›nda çal›fl›-
yoruz. Araç ruhsatlar›nda o tarih-
lerde ‹yidere-Rize yazd›rmak iste-
di¤imizde emniyet ve floförler ce-
miyeti buna gerek yok dediler.
Ruhsatlar›m›zda Rize-Trabzon yaz-
d›lar. Ancak 40 y›ld›r bu hatta biz-
ler çal›fl›yoruz. Araçlar›m›z›n fazla-
l›¤›ndan dolay› bir ayda her araç 10
gün yatmakta. Bu halde iken ‹yide-
re belediyesi yeni halk otobüsü al-
mak istedi. Bu konuda il trafik ko-
misyona baflvurdu, Rize belediye
baflkan› ise bizim yan›m›zda yer

alarak 83 araç var zaten yeni araç-
lara gerek yok diyerek do¤rudan
yana olmufltur” dedi.

Minibüsçüler yak›nda toplana-
cak olan il trafik komisyonda baz›
minibüslerin ruhsatlar›n›n Rize-‹yi-
dere olarak de¤ifltirilmesini isteye-
rek” ‹yidere belediyesinin bu tale-
binin il trafik komisyondan geçme-
sini istemiyoruz aks› halde 83 mini-
büsçü olarak ekmeklerimiz elimiz-
den al›nm›fl olacak” dediler.

‹yidere merkez ilçede sahil yolun
kapatan minibüsçüler yaklafl›k ya-
r›m saatlik yol kapatman›n ard›n-
dan toplu halde toplu halde flehir
merkezinde sessizce da¤›ld›.

Rizeli minibüsçülerin yol
kapama eyleminde Emniyet

Müdürlü¤ü genifl güvenlik
önlemleri al›rken; sahil  yolu

uzun süre kapal› kald›.

Rize minibüsçüleri adına konuşan Erdal Bayraktar
“40 yıldır çalıştığımız hattımızı İyidere belediyesi
elimizden almak istemekte, 83 minibüsçü olarak

ekmeğimizi vermeyeceğiz” dedi.

Rize minibüsçüleri adına konuşan Erdal Bayraktar
“40 yıldır çalıştığımız hattımızı İyidere belediyesi
elimizden almak istemekte, 83 minibüsçü olarak

ekmeğimizi vermeyeceğiz” dedi.

Hayati AKBAfi

R‹ZEL‹ M‹N‹BÜSÇÜLER EYLEM YAPTIR‹ZEL‹ M‹N‹BÜSÇÜLER EYLEM YAPT‹

Terminal arsas› 
Hopa Belediyesi’ni
‹CRALIK YAPTI

Hopa Belediyesi eski terminal alan›
nedeniyle icral›k oldu. Terminal alan›
olarak kullan›lan arazinin kiras›n›n

ödenmemesi üzerine arsa sahibi Belediye’ye
600 bin Liray›  aflan icra takibi bafllatt›.

Eski Belediye Baflkan› Y›lmaz Topalo¤lu
taraf›ndan yap›lan sözleflme ile Hopa
Belediyesi’ne 5 y›ll›¤›na kiralanan 5 dö-
nümlük alan›n kiralar›n›n ödenmemesi

üzerine arsa sahibi taraf›ndan belediye aleyhine
“Yükümlülüklerini yerine getirmedi¤i” gerek-
çesiyle bafllat›lan icra takibi ifllemi, baflkanl›k
koltu¤u el de¤ifltirince yeni Baflkan Turan Kas›-
mo¤lu’nun önüne geldi. “Bu kadar kira fazla,
biz mevcut alan üzerinden çekildik” diyerek
yeni bir tav›r sergileyen Baflkan Turan Kas›-
mo¤lu’nun bu tavr›na karfl› arsa sahibi taraf›n-
dan “Önce yükümlülüklerinizi yerine getirin,
borçlar›n›z› ödeyin. Yap›lan sözleflme 15 Mart
2010 tarihinde doluyor” ihtar› çekilmiflti. 

Görüflmeler sonucunda Hopa Belediyesi’nin
mevcut terminal alan›ndan çekilerek Rize yolu
üzerinde Koyuncular Petrol Ofisi yan›ndaki ar-
saya yeni bir terminal yap›m› ile t›kanm›flt›. 

Soruna çözüm bulunamamas› üzerine arsa
sahibi taraf›ndan Hopa Belediyesi’ne 600 bin
TL’yi aflan icra takibi bafllat›ld›.Hopa Belediye-
si’ne gelen Hopa ‹cra Müdürü ve arsa sahibi
avukat› Hopa Belediyesi’nin banka hesaplar›na
ve Tapu’da görülen mal varl›klar› üzerinde ha-
ciz uygulamas› yapt›. Sorunun bu noktaya ta-
fl›nmamas› gerekti¤ini ifade eden Belediye Bafl-
kan› Kas›mo¤lu “Hopa Belediyesi haks›z bir
uygulamayla karfl› karfl›ya b›rak›ld›”dedi. 

BELED‹YEYE 600 B‹N L‹RALIK ‹CRA

Yolcu tafl›maya
BAfiLADI

Trabzon Belediyesi’nin al-
d›¤› 2010 model befl yeni
yolcu otobüsü seferlere
bafllad›. Son model otobüs-

ler vatandafllar› memnun etti. 
Y›llardan beri eski model oto-

büslerle seyahat ettiklerini belir-
ten vatandafllar yeni otobüslerle
daha rahat ve konforlu seyahat
yapt›klar›n› söyledi. Trabzon Be-
lediyesi befl adet daha otobüs
alarak otobüs park›n› k›smen
yenileyecek.

Trabzon Belediye Baflkan› Or-
han Fevzi Gümrükçüo¤lu vatan-
dafllar›n daha rahat ve güvenli se-
yahat yapmalar›n› sa¤lamak ama-
c›yla mevcut belediye otobüsleri
yenilediklerini kaydederek, "Da-
ha ça¤dafl bir ulafl›m için otobüs-
lerimizi yenilemeye devam ede-
ce¤iz" dedi.

TRABZON’DA 5 YEN‹ OTOBÜS
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OFED Genel Baflkan› Rüfltü Terzi, büyük
ve küçük otobüste üretim üssü haline gelen
Türkiye’de 3’üncü kez düzenlenen Bus-
word’ün, sektörün buluflma noktas› haline

geldi¤ini ve büyük bir sinerji yaratt›¤›n› söyledi.   TO-
FED üyelerinin fuara toplu halde kat›lacaklar›n› belir-
ten Terzi; “Fuarc›l›k zaten bafll› bafl›na ufuk aç›c› bir
olgu. Busworld Turkey  2010, hem flehirleraras›  yol-
cu tafl›mac›l›¤› hem k›sa mesafe yolcu tafl›mac›l›¤› hem
de flehir içi yolcu tafl›mac›l›¤› yapanlar› ve bu sektörde
üretim yapan firmalar› bir araya getirecek. Firmalar
yeniliklerini sergileyecek. Di¤er taraftan otobüsleri
kullananlar da yenilikleri birebir görme imkan›na bu
fuarda kavuflacak” dedi. 

TOFED’in bu fuar›n en büyük destekçilerinden bi-
ri oldu¤unu hat›rlatan Terzi, fuar kapsam›nda düzen-
lenecek “Türk Otobüs Sanayisindeki Sorunlar ve Çö-
zümleri” paneli ile otobüsçünün yaflad›¤› s›k›nt›lar› bi-
rinci a¤›zdan anlatma imkan›na da kavuflaca¤›n› belirt-
ti. Terzi, panele kendisinin yan› s›ra TOFED Genel
Sekreteri Mevlüt ‹lgin ve Baflkan Yard›mc›s› Metin T›-
r›fl’›n da kat›laca¤›n› ifade etti. 

BUSWORLD TURKEY ‹Y‹ YOLDA 
Busworld’ün Türkiye d›fl›nda Belçika- Kortrjik,

fiangay, Rusya-  Novgorod , Hindistan – Mumba-
i ve Güney Amerika- San Paolo’da düzenlendi¤ini
anlatan Terzi, Busworld Turkey’in bu fuarlar aras›-
na baflar›yla yerini ald›¤›n› söyledi.  Bu fuarlar ara-
s›nda en bilineninin Kortrjik’te düzenlenen fuar ol-
du¤unu an›msatan Terzi, bu fuar› da ziyaret etti¤ini
ifade ederken; “Kortrjik’teki  fuar çok büyük bir
alanda düzenleniyor.1971’den bu yana; yani nere-
deyse 30 y›ld›r sektörün buluflma noktas›. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda Belçika Fuar›’n›n daha ön planda ol-
mas› normal. Türkiye’de ise 3 kez düzenlenen bir
fuar söz konusu” diye konufltu.

“KORTRJ‹K’‹ GEÇER‹Z, GEÇMEL‹Y‹Z”
Türkiye’nin bir otobüs üretim üssü olmas› itiba-

riyle Busworld Fuar› duraklar›ndan biri olmas›n›n
do¤ru bir karar oldu¤unu kaydeden TOFED Bafl-
kan› Terzi,  Busworld Turkey’in önümüzdeki y›l-
larda di¤er Busworld’leri sollayaca¤›na olan inanc›-
n› da dile getirdi. Terzi; “Busworld Turkey, bir ön-
ceki fuara göre metrekaresini yüzde 20 büyüterek
geliyor. Demek ki bu fuar beklentilere uygun bir
fuar. fiunu iddia ediyorum; Türkiye’de yolcu tafl›-
mac›l›¤› araçlar› üretiyoruz. Hem uzun mesafede
yolcu tafl›yacak büyük otobüsleri, hem k›sa mesafe-
de yolcu tafl›yacak küçük otobüsleri hem de flehir
içinde yolcu tafl›yacak otobüsleri üretiyoruz. Belçi-
ka böyle bir ülke olmad›¤› halde otobüs fuar› yap›-
yorsa, bizim bu niteli¤imizle en iyi otobüs fuar›n›
yapmam›z laz›m. Ama bu ad›m ad›m, aflama aflama
olacak.  Ben inan›yorum ki bugün 3’üncüsünü dü-
zenledi¤imiz fuar›n 5’inci 6’nc›s›n› düzenledi¤imiz-
de Busworld Turkey Busworld’ler aras›nda en iyisi
olacak, Kortrjik’i de geçecek”  diye konufltu. 

ULUSLARARASI DERNEKLER 
TOFED’‹N DAVETL‹S‹ OLARAK GEL‹YOR 

TOFED Genel Baflkan› Terzi, bu fuara  ulusla-
raras› yolcu tafl›ma derneklerini bizzat TOFED’in
davet etti¤ini söylerken; “Ukrayna, Polonya, Le-
tonya, Fransa ve Almanya otobüs dernek ve fede-
rasyonlar›n› fuara davet ettik. Ukrayna ve Letonya
kat›lacaklar›n› bildirdi. Gelecekte bunu daha bü-
yük boyuta tafl›y›p ilgili ülkelerin hepsini ça¤›raca-
¤›z” diyerek, Busworld Turkey’in uluslararas› bo-
yutunun da gelecekte ön plana ç›kaca¤›n› kaydetti. 

KATILIMCI SAYISI VE PROF‹L‹
Sektörün üretici firmalar› ve yan sanayinin fuarda

buluflaca¤›na dikkat çeken Terzi, krize ra¤men iyi bir
kat›l›mc› profiline ulafl›ld›¤›n› söyledi. Terzi; “Bana gö-
re kat›l›mc› say›s› çok iyi. Fuar metrekare kullan›m› aç›-
s›ndan her sene yüzde 20- 25 büyüyorsa demek ki fuar
büyüyor. Önemli olan da bu. Bu fuar sayesinde  gerçek
anlamda bu ifli yapanlar müflterisine ulaflacak“ dedi. 

“BUSWORLD TURKEY 
KORTRJ‹K’‹ GEÇER”

TOFED GENEL BAfiKANI RÜfiTÜ TERZ‹:

Uluslararas› Karayolu Yolcu Tafl›mac›l›¤› Birli¤i’ni kurmak için çal›flma-
lar›n› tüm h›z›yla sürdüren Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED),
bu y›l üçüncüsü düzenlenen Busworld Türkiye’ye tam destek veriyor. 

Busworld Turkey 2008’den görüntüler. 

Busworld Turkey 2008’den görüntüler. 
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25 YAfiINI KUTLUYOR

Avrupa’n›n en prestijli otobüs fuar› Busworld’ün
Türkiye aya¤› BUSWORLD TURKEY, 3. y›l›nda
rüfltünü ispatlayacak. Geçen sene 12 bin 500
metrekare alanda kurulan ve sektörün önemli

aktörlerinin kat›ld›¤› fuar bu y›l daha da büyüyor.
Firmalar krize ra¤men bu önemli fuara kat›lacak.

20
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25 - 28 Mart 2010

BUSWORLD TURKEY
KEND‹N‹ AfiACAK

SSeekkttöörrüünn
bbuulluuflflmmaa nnookkttaass›› 
∂ 1971 y›l›ndan bu yana dü-

zenlenen ve dünyan›n en
önemli organizasyonlar›ndan
biri olarak kabul edilen BUS-
WORLD, Türkiye’deki 3 y›-
l›na giriyor. Türkiye dünya-
da Belçika, Rusya, Hindis-
tan, Asya ve Brezilya’da dü-
zenlenen fuar›n 6. dura-
¤›…2008’de düzenlenen bir
önceki fuarda toplam 35 ya-
banc› firma yer al›rken; bu
y›l düzenlenen fuara Hindis-
tan ilk kez kat›lyor. Fuar
krize ra¤men metrekaresini
art›rma baflar›s› da gösterdi.
Otokar’›n ana sponsorlu¤u-
nu yapt›¤› fuar Avrupa’n›n
otobüslerini üreten Türk
otobüs firamalar›n› gövde
gösterisine sahne oluyor.

∂ Avrupa otobüs sektörünün en
eski ve sayg›n uluslararas› ihtisas
fuarlar›ndan birini 3 y›ld›r bafla-
r›yla açman›n gururunu tafl›yan
HKF Fuarc›l›k A.fi. Genel Müdürü
Bekir Çak›c›,  “ Bizim fuar›m›z
marka fuar›” derken  “Nas›l Rolls
Royce otomobil dünyas›n›n 1
numaral› otomobiliyse BUS-
WORLD TURKEY'de otobüs fuar-
c›l›¤›n›n Rolls Royce'sudur" diye
konufltu. Çak›c› “ otobüsle ilgili
herkes de BUSWORLD’ü bilir. Bu
fuar otobüs fuarc›l›¤›n›n pusula
fuar›d›r” diyen Çak›c›, krize ra¤-
men düzenlenen fuar›n krizin bir
misyonu oldu¤unu söyledi.

MARKA FUARI

∂ Bu y›l da ‹stanbul Fuar Merkezi’nde 
2 salonda kurulacak fuar net 13 bin
500 metrekare alan üzerine kurula-
ca¤›n› (brüt 20 bin) belirten Çak›c›,
bu noktada krizin etkisini hissettikle-
rini dile getirdi. Çak›c› ” BUSWORLD
TURKEY 2008’de 12 bin 500 metre-
kare yer kiralanm›flt›. Fuar sonras›n-
da koydu¤umuz hedefler bir sonra-
ki fuar için 15- 16 bin metrekare ara-
s›ndayd›. Ancak krizle beraber bu
hedefi 13 bin 500 metrekare olarak
revize ettik.  Geçen fuara göre 1000
metrekare art›fl sa¤layaca¤›z.  Bu ra-
kam krizi de düflünürsek büyük bir
baflar›d›r” diye konuflurken; kriz
özellikle yan sanayicilerin fuara kat›-
l›m›n› büyük ölçüde azaltt›.  3’TE

ALAN 1000 M2 ARTTI

FUARIN B‹R‹NC‹ GÜNÜ 

AÇILIfi TÖREN‹ 
Organizatörlerin “Hoflgeldiniz!” konuflmalar›

11:30-11:40 Mr. Bekir ÇAKICI, 
Genel Müdür, HKF Fuarc›l›k A.fi

11:40-11:50 Mr. Marc VANDENBOSSCHE, 
Baflkan, Uluslararas› Busworld

11:50-12:00 Mr. Graham SMITH, 
Baflkan Yard›mc›s›, 
IRU (Uluslararas› Karayolu Tafl›mac›l›¤› Birli¤i)

Konuflmac›lar   
12:00-12:10 Mr. Rüfltü TERZ‹, Baflkan,
TOFED (Türkiye Otobüsçüler Federasyonu)

12:10-12:20 Mr. R›fat H‹SARCIKLIO⁄LU,
Baflkan, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i) (Teyit edilecek.)

12:30 -BUSWORLD TURKEY 2010 Aç›l›fl Töreni 

12:35-13:00 Fuar Turu

13:00-14:00 VIP Yeme¤i

14:30-17:30 Birinci Avrasya Yolcu ve Tur
Otobüsü Forumu (IRU) 

17:30-18:00 IRU’nun  “Ak›ll› Ad›m”
Kampanyas›n›n  Bas›na Tan›t›m› 

19:00-22:00 Hoflgeldiniz Kokteyli

FUARIN ‹K‹NC‹ GÜNÜ 

14:00-16:30 TOFED’in ‘Türk Otobüs 
Sanayisindeki Sorunlar ve Çözümleri’ 

PANEL
Panel Üyeleri:
Rüfltü TERZ‹, Baflkan, TOFED
Mevlüt ILGIN, Genel Sekreter, TOFED
Metin TIRIfi, Baflkan Yard›mc›s›, TOFED

FUARIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ 

14:00-16:30 TÖHOB’un ‘Kentiçi Ulafl›m 
ve Toplu Tafl›m’ adl› FORUM 

FUARIN DÖRDÜNCÜ GÜNÜ 
19:00 Kapan›fl 

28 MART PAZAR

27 MART CUMARTES‹

26 MART CUMA

25 MART PERfiEMBE

Sektörde firma
enflasyonu var 
∂ Ulusoy Genel Müdürü ve TOF Baflkan›

Mustafa Y›ld›r›m, otobüs sektörünü de-
¤erlendirdi. Y›ld›r›m, sektörde firma enf-
lasyonun yafland›¤›n›
söyledi. Yaflanan firma
fazlal›¤› nedeniyle
sektörün kay›t alt›na
al›nmas›n›n çok zor
oldu¤unu vurgulayan
Y›ld›r›m, sektörü kay›t
alt›na alma çal›flmalar›
s›ras›nda yasal çal›flan
firmalara üvey evlat
muamelesi yap›ld›¤›n›
savundu. 7’DE

6 Y›l›n ihracat
flampiyonu ISUZU 
∂ 1984 y›l›nda otomotiv sektöründe Türki-

ye’nin ilk Türk–Japon ortakl›¤›n› gerçek-
lefltirerek üretim hayat›na bafllayan, Ana-
dolu Isuzu, Isuzu ile üretiminin 25’inci ya-
fl›n› Busworld Turkey’de kutluyor. 6’DA

TOF BAfiKANI MUSTAFA YILDIRIM

Üreticilerden ‘makul’ 
F‹YAT BEKL‹YORUZ
∂ Türkiye genelinde belediyelerin verdi-
¤i kentiçi ulafl›m hizmetinin tamamlay›c›-
s› olan özel halk otobüsçüleri fuara üretici
firmalar›n vitrine ç›kard›¤› yeni otobüsleri
görmek için geliyor. TÖHOB Genel Sekre-
teri Onur Orhon Busworld’ün yeni araç
teknolojilerini sergilemesi aç›s›ndan ken-
dileri için önemli oldu¤unu vurgulad›. Or-
hon üretici firmalara da mesaj verdi. Yeni
model araçlar›n tüm flehirlerde kullan›la-
mas›yla hizmetin kalitesinin de artaca¤›n›

ifade eden Orhon’un halk otobüsçüleri
ad›na üretici firmalara verdi¤i mesaj “ Ma-
kul fiyat”  oldu.  Orhon “Gerçekçi fiyatlar
olursa esnaf›m›z da araç yenilemelerini
daha kolay yapar. Zaten esnaf›m›z araçla-
r›n› kredi ile al›yor. Bu kredinin ödemeleri
2 y›lda bitiyor desek, 2 y›l sonunda arac›n
de¤iflmesi zaman› da geliyor. Bunlar da
düflünülerek esnaf›m›z›n ödeyebilece¤i
fiyatlardan otobüs sat›lmas›n› bekliyoruz”
fleklinde konufltu. 

HALK OTOBÜSÇÜLER‹:

TÖHOB üyeleri 2008 y›l›nda düzenlenen Busworld’e ‹stan-
bul’daki flirketlerin yan› s›ra Ankara, Kayseri, Adana, Çanak-
kale, Antakya, Eskiflehir, Burdur, Ayd›n, Karadeniz Ere¤li,
Bart›n, Amasra, Alapl›, Isparta temsilcileri ile kat›lm›flt›.  

RAKAMLARLA 
Busworld 2008

∂ 2008’de ‹stanbul Fuar Merkezi’nde düzenle-
nen Busworld Turkey 2008 net 12 bin 479 met-
rekarelik bir alana yay›lm›flt›. Fuara 110’u yerli
35’i yabanc› toplam 145 firma kat›lm›fl, 11 bin
351 profesyonel ziyaretçi fuar› ziyaret etmiflti.
Yabanc› ziyaretçi oran›n›n yüzde 8 oldu¤u Bus-
world Turkey 2008’e Almanya, Bulgaristan, Çek
Cumhuriyeti, Çin, Fransa, Hollanda,  ‹ngiltere,
‹spanya, ‹sviçre, ‹talya, Macaristan, Polonya, Uk-
rayna kat›lm›flt›. Fuar›  A.B.D.’den 6,  Alman-
ya’dan 73, Avustralya’dan 4, Avusturya’dan 8,

Azerbaycan’dan 13, Birleflir Arp Emirlikleri’nden
17, Belçika’dan 27, Beyaz Rusya’dan 3, Bos-
na’dan 14, Brezilya’dan 3, Bulgaristan’dan 63,
Cezayir’den  11, Çek Cumhuriyeti’nden 13,
Çin’den 12, Danimarka’dan 9, Estonya’dan 5,
Fas’tan 12, Filistin’den  1, Fransa’dan 25, Gür-
cistan’dan  7, H›rvatistan’dan 8, Hindistan’dan
23, Hollanda’dan 22, Irak’tan 29, ‹ngiltere’den
19, ‹ran’dan 116, ‹rlanda’dan 8, ‹spanya’dan
13, ‹srail’den 15, ‹sveç’ten 11, ‹sviçre’den 4, ‹tal-
ya’dan 37, Japonya’dan 1, Kanada’dan 3, K›b-

r›s’tan 33, K›rg›zistan’dan 5, Kosova’dan 6, Ku-
veyt’ten 7, Letonya’dan 3, Libya’dan 5, Lüksem-
burg’dan 3, Macaristan’dan 12, Makedonya’dan
33, Malezya’dan 3, M›s›r’dan 18, Moldova’dan
6, Pakistan’dan 5, Polonya’dan  19, Portekiz’den
11, Romanya’dan 16, Rusya’dan 26, S›rbis-
tan’dan 10, Slovakya’dan 3, Suriye’den 19, Suu-
di Arabistan’dan 18, Tunus’tan 8, Ukrayna’dan
15, Ürdün’den 13, Vietnam’dan 1, Yunanis-
tan’dan  37 olmak üzere toplam 970 yabanc› ka-
t›l›mc› ziyaret etmiflti.  

∂ 1963 y›l›ndan bu yana kendi teknoloji tasar›m ve uygulamalar›
ile sektörün ihtiyaçlar›na uygun özel çözümler sunan Otokar, top-
lu tafl›mac›l›k alan›nda pek çok yenili¤e imza atmaya devam edi-
yor. Otokar, otobüslerinin yan› s›ra 1970’lerden bu yana, büyük-

flehirlerde toplu tafl›mac›l›-
¤›n bel kemi¤ini oluflturan
minibüslerinin dayan›kl›l›¤›
ve performans› ile de hatl›
yolcu tafl›mac›l›¤›n›n önce-
likli tercihi olmaya devam
ediyor. 5’TE

Sektörün lideri,
FUARIN ANA
SPONSORU 

FUARA HEP DESTEK TAM DESTEK GELECE⁄‹N OTOBÜSLER‹
UÇAK G‹B‹ OLACAK

∂ Mercedes-Benz Türk, Busworld Turkey
2010’a flehirleraras› ve flehir içi yolculuklar›

keyfe dönüfltüren otobüsleri ile kat›l›yor. Akif
Nuray gelecekte uçaktaki her konforun

otobüste de olaca¤›n› söyledi. 5’TE
Mustafa Y›ld›r›m

Akif Nuray

BUSWORLD TURKEY 2010 ÖZEL EK‹ ÜCRETS‹ZD‹R
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akvimler 15 Mart 1999’u
gösterdi¤inde ‹zmir toplu ula-
fl›m›nda elektronik bilet siste-
mi devreye girmiflti. 1998 y›-

l›nda ak›ll› kart teknolojileri üzerine
çal›flmalar yapmak üzere kurulan
Kentkart’›n ilk uygulamas›n›n ‹z-
mir’de devreye girmesinin üzerinden
11 y›l geçti. Aradan geçen 11 y›lda
Kentkart 12 il ve 6 ülkede yolcular›n
hizmetine girdi.

Kentkart Uluslararas› Pazarlama
Müdürü Güliz Öztürk Kentkart’›n bu
denli yayg›nlaflmas›nda mevcut uygula-
malar›n baflar›s›n›n büyük etkisi oldu-
¤unu söyledi. Öztürk özellikle Kent-
kart’›n yurt d›fl›na aç›lmas› s›ras›nda ül-
kelerin gelip Türkiye’deki uygulamalar›
inceledi¤ini ve ondan sonra karar verdi-
¤ini ifade etti. Öztürk Makedonya- Üs-
küp, Ürdün Amman, Suriye- Halep,
Kosova Cumhuriyeti – Prizren ve Po-
lonya-Tczew flehirlerinde de Kent-
kart’›n kullan›ld›¤›n› vurgularken;  “Ül-
keler Türkiye’deki uygulamalar› görüp
bizden sistem kurmam›z› istedi. Kosova
Çanakkale’deki uygulamay› gördükten
sonra geldi,  Ürdün Kocaeli ve ‹z-
mir’deki uygulamadan sonra sistemi al-
d›” dedi. 

“HER BEDENE UYGUN 
GÖMLEK D‹KYORUZ”

Öztürk, Kentkart’›n baflar›s›n›n al-
t›nda yatan s›rr›n her ihtiyaca göre çö-
züm sunmak oldu¤unun alt›n› çizdi.
“Yeni flehirlerde, yeni ülkelerde farkl›
beklentiler ç›k›yor. Bizim yapt›¤›m› ifl
terzilik”  diyen Öztürk “‹htiyaçlara gö-
re çözüm üretiyoruz. Kentkart tekno-
lojik yat›r›mlar›na devam ediyor” dedi.
Güliz Öztürk kentlere ve ülkelere göre
de¤iflen ihtiyaç ve çözümleri flöyle an-
latt›: “Her flehirde farkl› ücretlendirme
var. fiu an Polonya’da mesafeye göre
ücretlendirme yap›yoruz. Bu sistemde
hem otobüse giriflte hem de otobüsten
ç›k›flta kart okutuluyor. Gidilen mesa-
feye göre hesaplan›yor. Kaç durak- kaç
kilometre gidildiyse karttan bu ücret
düflülüyor. Otobüse biniflte en uzun
mesafenin ücreti kartta bloke ediliyor.
Ç›k›flta geri kalan iade ediliyor. Türki-
ye’de bu uygulama Kocaeli Merkez-

Gebze aras›nda yap›ld›. Mesela  Ça-
nakkale’de kredi kart› geçerli. Yüzde 3
oran›nda kullan›m› da var. ‹zmir’de ak-
tarmal› sistem var. Esnekli¤imiz bu.
Ayn› anda düz ücretlendirme, bölgesel
ücretlendirme, mesafeye göre ücretlen-
dirme,  zamana ba¤l› aktarma ücretlen-
dirmesi uygulayabiliyoruz. Yaz›l›m bize
ait oldu¤u için gerekli modifikasyonla-
r› de¤iflik uyumland›rmalar› sahaya uy-
gulayabiliyoruz. Her ülkeye her flehre
göre farkl› gömlekler dikebiliyoruz, ifli-
miz asl›nda terzilik.”

Kentkart Uluslararas› Pazarlama
Müdürü Güliz Öztürk her ihtiyaca gö-
re farkl› çözümler sunmak için harca-
nan efor ve bütçeye de de¤indi. Y›ll›k
1.5 -2 milyon Euroluk Ar-Ge harca-
mas› yap›ld›¤›n›n alt›n› çizen Öztürk
sistemin sürekli gelifltirildi¤ini belirtti. 

KENTKART’IN TEKNOLOJ‹K
UYGULAMALARI

Kentkart art›k sadece toplu ulafl›m-
da elektronik bilet sistemi anlam›na da
gelmiyor. Öztürk, Kentkart’›n gelifltir-

di¤i tek bir ak›ll› kart okuyucusu içeri-
sinde elektronik ücret toplama ve araç
takip sisteminin entegre edilmesiyle
hem araç takip bilgileri hem de elek-
tronik ücret toplama bilgilerini gerçek
zamanl› olarak ana bilgi ifllem merke-
zine gönderildi¤ini kaydetti. Böylece
Araçlar›n seyir hali “Araç takip bilgi ifl-
lem koordinasyon merkezinde  “ 7
gün 24 saat” izlenebiliyor. Öztürk bu
sistemin filonun kontrolünün sa¤la-
mas›n›n yan› s›ra, hangi floför hangi
araçta çal›fl›yor, o floför ne kadar has›-
lat topluyor, floför kurallara riayet edi-
yor mu, h›z s›n›rlar›n› aflt› m› gibi bir
çok sorunun yan›t›n› verdi¤ini dile ge-
tirirken “Araçlar›n seyir halini kontrol
edemiyorsan›z büyük otobüs filolar›n›
kontrol edemezsiniz”  diye konufltu.
Güliz Öztürk “Araç takibin yan› s›ra
acil ça¤r› sistemi sayesinde araç ile ilgi-
li veya yolcu güvenli¤iyle ilgili tüm
olaylara an›nda müdahele edebiliyo-
ruz” dedi.
AKILLI DURAKLAR  

Kentkart’›n hizmete sundu¤u bir di-
¤er hizmeti ise “ Ak›ll› Duraklar”. ‹z-

mir’de yolcu yo¤unlu¤unun üst sevi-
yede oldu¤u 10 noktaya yerlefltirilen
ak›ll› duraklarda otobüslerin ne za-
man dura¤a gelece¤i hangi otobüsle-
rin o güzergahtan geçece¤i  LED  ek-
randa yaz›yor. Öztürk bunun yolcu-
nun zaman kayb›n›n önüne geçti¤inin
söylerken flu ana kadar 300 otobüse
yerlefltirilen “ Kentpanel’lerin Otobüs
yolculuklar›n› renklendirdi¤ini ifade
etti. Otobüste floförün arkas›ndaki
noktaya monte edilen Kentpanellerde
yolcular bir sonraki durak bilgilerini,
hava durumunu, reklamlar› ve güncel
haberleri takip ediyor. Öztürk flu an
sadece 300 otobüste bulunan Kentpa-
nellerin peyderpey bütün otobüslere
tak›laca¤›n› kaydetti. 

KOCAEL‹’NDE KENTKART 
‹NTERNETTEN DOLDURULUYOR

Teknolojide s›n›r tan›mad›klar›n›
ifade eden Güliz Öztürk “Kocaeli’nde
www.kentkart.com  sayfas›na ba¤la-
narak daha önceden alm›fl oldu¤unuz
ak›ll› kart›n›za internetten dolum ta-
n›mlayabildi¤iniz gibi, ayn› karta dü-

zenli dolum talimat›nda da bulunabili-
yorsunuz” dedi. Bu uygulamaya göre
vatandafllar kart numaras› ile kredi
kart hesaplar›ndan Kocaeli Kentkart-
lar›na dolum tan›mlayabiliyorlar. Bu
dolum bilgisi çal›flan tüm araçlardaki
ak›ll› kart okuyucular› taraf›ndan onli-
ne olarak indirilip, haf›zalar›nda sakla-
n›yor. Yolcu otobüse bindi¤inde her
zamanki gibi kart›n› okuyucuya oku-
tup, kart›na ayn› kart okuma süresi
içinde önce dolum yap›l›yor, sonra da
geçerli ücret kart›ndan düflüyor. Öz-
türk tüm bu ifllemlerin Uluslararas›
Ödeme Standartlar› taraf›ndan güven-
ce alt›na al›nd›¤›n› bildirirken, “Ama-
c›m›z yolcular›m›za güvenli,h›zl›, kon-
forlu ve pratik çözümler sunmak-
t›r”dedi.

“FUARLARA 
ÖNEM VER‹YORUZ”

Kentkart Uluslararas› Pazarlama Mü-
dürü Güliz Öztürk son dönemde Orta-
do¤u ve Do¤u Avrupa ülkelerinden sis-
temi incelemek için çok say›da yetkili-
nin geldi¤ini belirtti. Öztürk ‹zmir’e ge-
lenlerin yan› s›ra Kentkart teknolojisini
tan›tmak için fuar ve kongrelere büyük
önem verdiklerini söyledi. Öyle ki, Öz-
türk’ün kendisi 5 y›lda 38 ülke 59 fleh-
re gitmifl durumda. Öztürk Kentkart
olarak en büyük maliyet kalemlerinin
Ar- Ge’nin yan› s›ra fuarlara kat›l›m ol-
du¤unu vurgulad›. Kentkart son dö-
nemde Paris’te düzenlenen Cartes 2009
Fuar›’na, 22- 25 Eylül tarihlerinde
Stockholm’de düzenlenen 16. ITS (In-
telligent Transport Systems) Uluslarara-
s› Kongre ve Fuar›’na, 9-11 Haziran
2009 tarihleri aras›nda Viyana’da ger-
çekleflen 58. UITP Uluslararas› Kongre
ve Fuar›na kat›ld›.  Öztürk 25-28 Mart
2010 tarihleri aras›nda Türk Otobüs
sektörünün buluflturan Busworld  Tur-
key 2010’na da  kat›lacaklar›n›, y›lda en
az 4-5 yurtd›fl› fuar›na gittiklerini kay-
detti. Öztürk  “Böylece baflka ülkelerde-
ki uygulamalar› görüp karfl›laflt›rma
yapma olana¤›na kavufltu¤umuz gibi,
kendimizi de tan›t›yoruz. Bu sayede
Amerika’dan bile ‹zmir’e gelip Kent-
kart’› inceleyen oluyor” dedi. 

1998 y›l›nda ak›ll› kart teknolojileri üzerine çal›flmalar yapmak üzere ku-
rulan ve ilk olarak ‹zmir Kentkart projesini bafllatan Kentkart 12’inci ya-
fl›nda hizmet a¤›n› geniflletti ve 12 il, 6 ülkede hizmet vermeye bafllad›.
Kentkart’›n hizmetleri de aradan geçen sürede çeflitlendikçe çeflitlendi. 

KENTKARTKENTKART 12 yafl›nda

T
ürkiye’nin ilk ve tek Mobil
Takip Operatörü olarak faali-
yete geçen FiloTürk, hizmet-
leri hakk›nda genifl bilgiler

verdi¤i, sektörde yaflananlar› de¤er-
lendirdi¤i ve FiloTürk’ün yeni Genel
Müdürü Tunca Akkaya’y› tan›flt›rd›-
¤› bir bas›n daveti gerçeklefltirdi.

Türkiye’de teknoloji öncüsü Mo-
biliz’in; tüm sat›fl kanal›, pazarlama,
teknik destek ve Ar-Ge organizasyo-
nunu yeniden yap›land›rarak kurdu-
¤u FiloTürk’ün Genel Müdürlü¤ü
görevine getirilen Tunca Akkaya, flir-
ketin faaliyetleri ile ilgili olarak kap-
saml› bilgiler verdi.

3 bin 500’ü aflk›n müflteriye daha
yak›n hizmet verme hedefiyle kurulan
FiloTürk’ün kanal, pazarlama ve tek-
nik destek organizasyonu yap›land›r-
mas›n›n tamamland›¤›n› vurgulayan
Akkaya; “Mobiliz’in teknolojideki
öncü rolünün bir eseri olan FiloTürk
ile müflterilerimize daha etkin bir fle-
kilde ulaflaca¤›z. Hedefimiz, müflteri
memnuniyetinde ç›tay› daha da yük-
se¤e tafl›yarak, pazardaki lider konu-
mumuzu pekifltirmek olacakt›r” dedi. 

3 B‹N 500’DEN FAZLA 
F‹RMANIN 50 B‹N‹
AfiKIN ARACINDA 
KULLANILIYOR

FiloTürk’ün Mobiliz taraf›ndan
gelifltirilen araç takip ve filo yönetim
sistemleriyle, pek ço¤u kendi sektör-
lerinde lider 3 bin 500’ü aflk›n firma-
ya hizmet verdi¤ini belirten Akkaya,
sistemlerin, 50 bini aflk›n araçta kul-
lan›ld›¤›n› ekleyerek, sözlerine flöyle
devam etti: “Sistem, GPS uydu takip
yöntemi ile elde edilen konum ve h›z
gibi bilgilerin, uygulamaya ba¤l› ola-
rak araca monte edilen di¤er sensör
verileri ile birlikte GSM/GPRS üze-
rinden bir merkeze iletilmesi ve kul-
lan›c›lara tamamen internet tabanl›
olarak sunulmas› esas›na dayan›yor.
FiloTürk olarak hizmete sundu¤u-
muz Mobiliz sistemleri, kurulufllar›n
verimlili¤ini art›r›yor ve önemli bir
rekabet avantaj› kazand›r›yor.”

Sistem ile filodaki araçlar›n yak›t
tüketiminin en aza indirgendi¤inin

alt›n› çizen Akkaya, böylece ekono-
mik ve güvenli sürüfl denetimi ile
masraflar›n azald›¤›n› da sözlerine
ekledi. “Araçlardan gelen anl›k bil-
giler, etkili bir planlama ve yöneti-
me olanak tan›yor” diyen Akkaya;
“Kurulufllar sistemle filolar›n› kon-
trol alt›nda tutarak, hizmet kalitele-
rini ve rekabet güçlerini art›rabili-
yorlar” fleklinde konufltu. Akkaya,
81 ilde sunduklar› hizmetleri de
flöyle aç›klad›: “Mobiliz ürünleri-
nin sat›fl›n›n yan› s›ra, FiloTürk’ün
yayg›n hizmet a¤› sayesinde, mon-
taj ve servis gibi tüm sat›fl sonras›
hizmetleri de 81 ilde sunuyoruz.
Müflterilerimizin FiloTürk’e ulafl-
mak için tek yapmalar› gereken,
444 2722 (444 ARAÇ) ça¤r› mer-
kezimizi aramak.”

Mobiliz ve FiloTürk Kurucu Or-
ta¤› Levent Aydo¤an ise Mobiliz’in,
bu alanda 25 y›ll›k bir deneyimle,
kuruldu¤u 2004 y›l›ndan bu yana ye-
ni nesil araç takip ve filo yönetim sis-
temleri sunarak firmalara yüksek ve-
rim ve rekabet gücü kazand›rd›¤›n›
vurgulad›. Aydo¤an; “Mobiliz, Tür-
kiye’nin en güçlü Ar-Ge kadrosu ile
gelifltirdi¤i yeni nesil araç ve filo yö-
netim sistemleri ile hem teknoloji
hem de hizmet kalitesi aç›s›ndan li-
der konumda bulunuyor” dedi.

Mobiliz ve FiloTürk’ün di¤er Ku-
rucu Orta¤› Adil Masarac›o¤lu da;
“FiloTürk’ün güçlü yap›lanmas› ile
müflterilerimize en iyi flekilde hizmet
verece¤iz. Bu hizmet odakl› yap›lan-
mayla, ifl gücümüzün ve müflteri say›-
m›z›n giderek artaca¤›na güvenimiz
tamd›r” ifadesini kulland›.

FiloTürk’ün sundu¤u Mobil Takip
Sistemi’nin avantajlar› flöyle: 

∂ ‹fl planlamada zaman ve emek tasar-
rufu

∂ Daha az mesafe ve yak›t tüketimi
sa¤layan uygun rota ve h›z seçimi

∂ Rolanti denetimi ile motorun rolanti
çal›fl›m›n› en aza indirme

∂ Tedarik zincirinin maliyet ve h›z opti-
mizasyonu

∂ ‹fl verimi art›fl›n›n nedeni ve sonucu
olarak müflterilere daha fazla mal
veya hizmet sunulmas›

∂ Gerekmesi durumunda arac›n isteni-
len baflka bir noktaya yönlendirile-
bilmesi

∂ fiirket araçlar›n›n uygunsuz kullan›-
m›n›n engellenmesi

∂ Sürücü davran›fl analizi yard›m› ile
arac›n güvenli ve yak›t verimli kulla-
n›lma al›flkanl›¤›n›n kazan›lmas›

∂ Mal ve hizmetin sa¤land›¤› yer ve za-
man bilgisine sahip olunmas› ve bu
bilginin kaydedilmesi

∂ Çal›nan araçlar›n bulunmas›n›n ko-
laylaflt›r›lmas›

∂ Araç bak›mlar›n›n izlenmesi
∂ Filo yönetim raporlar› yard›m›yla,

kullan›lan araçlar›n maliyet verimlili-
¤inin karfl›laflt›r›lmas›

∂ Farkl› sensörlerin yard›m›yla arac›n
ne yapt›¤›n›n ve yükün durumunun
izlenmesi

∂ Sigorta maliyetinin düflmesi

FiloTürk, sektöre
‹DDIALI G‹R‹YOR

“Mobil Takip Sistemi, 
büyük avantajlar sa¤l›yor”

‹zmir’de 11’inci y›l 

Ak›ll›  durak ve Kentpaneller yolculara bilgi veriyor

Güliz Öztürk
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Neta Elektronik Sat›fl Sorumlusu
Gediko¤lu: “Neta Elektronik, uydu
al›c›lar› sektöründe bütün ürünlerini
Türkiye’de üreten tek firma”

Ö
zellikle uydu yay›mc›l›¤› alan›nda profesyonel çö-
zümler sunmak için 2003 y›l›nda kurulan Neta
Elektronik, kuruldu¤u günden bu yana uydu sis-

temleri ve uydu al›c›lar› konular›nda ciddi çözümler gelifl-
tiriyor. Türkiye’nin en önemli üreticileri aras›nda yer alan
Neta Elektronik, tüm ürünlerini, d›flar›dan hiçbir üretim
lisans› veya know-how kullanmaks›z›n kendi AR-GE’si ile
gelifltirmifl olmas› ile de dikkat çekiyor.

Kullan›m koflullar›na göre özel olarak tasarlanm›fl olan
profesyonel ürünleri, kararl› çal›flmalar› ve yüksek perfor-
manslar› ile sektörün önemli markalar›ndan biri olan Ne-
ta Elektronik, Türkiye’deki ulusal yay›n kurulufllar› baflta
olmak üzere Avrupa, Afrika ve Güney Amerika gibi dün-
ya çap›ndaki birçok yay›n kurulufluna yay›nc›l›k alan›nda
özel çözümler sa¤l›yor.

Oluflan talepler karfl›s›nda gerçeklefltirdi¤i yeni tasar›m-
lar ve sundu¤u çözümler sayesinde, özel tasar›m ve ihti-
yaçlar› konusunda yay›nc› kurulufllar›n baflvurusu oda¤›
haline gelen Neta Elektronik; Profesyonel Al›c›lar, fiartl›
Eriflim, Ortak Arabirim, Adreslenebilir ve Uzaktan-Tek
Merkezli Kontrol Edilebilir Ürünler gibi mevcut profes-
yonel çözümlerinin yan›nda, Yüksek Çözünürlüklü (High
Definition) tasar›mlar› ile de sektörün tercih edilen mar-
kas› olmay› baflar›yor.

“TÜRK‹YE’N‹N EN BÜYÜK ÜRET‹C‹S‹
KONUMUNDAYIZ”

Neta Elektronik Sat›fl Sorumlusu Dervifl Gediko¤lu,
özellikle broadcasting konusunda son derece profesyonel
ürünler ürettiklerini söyleyerek, Neta Elektronik’in y›llar-
d›r uydu sistemler, uydu al›c›lar› konular›nda ciddi çö-
zümler gelifltirdi¤ini belirtti. Türkiye’de yay›n yapan tele-
vizyon kanallar›na üstyap› ve altyap›da kullan›lan cihazlar
ürettiklerini, bu anlamda Türkiye’nin en büyük üreticisi
pozisyonunda olduklar›n› söyleyen Gediko¤lu; “Türk-
sat’›n çözüm orta¤›y›z. Özellikle Tele Dünya platformun-
da kullan›lan bütün al›c›lar› Neta Elektronik olarak biz
üretiyoruz” derken, özellikle Kablolu TV altyap›s›nda cid-
di ürünler verdiklerini de sözlerine ekledi. 

“YÜZDE YÜZ TÜRK ZEKASI”
“Türkiye’de üretim yapt›¤›n› söyleyen firmalar vard›r;

ama onlar Çin’deki bir ürünü toplarlar ya da burada yaz›-
l›m yap›p Çin’de üretirler” diyen Gediko¤lu, Neta Elek-
tronik’in, bütün ürünlerini Türkiye’de üretti¤inin alt›n› çi-
zerek; “Neta Elektronik, uydu al›c›lar› sektöründe bütün
ürünlerini Türkiye’de üreten tek firma” fleklinde konufltu.

Son 3 y›ld›r mobil uydu sistemleri ile ilgili de pazarda-
ki yerini alan Neta Elektronik’in Sat›fl Sorumlusu Gedi-
ko¤lu, Neta Elektronik’in dünyada Mobil Uydu Al›c›lar›
üretimi yapan 5 firmadan biri oldu¤unun alt›n› çizerek,
sözlerine flöyle devam etti: “‹srailli, Amerikal›, ‹talyal›,
Çinli ve Koreli firmalar›n yan›nda, mobil uydu al›c›lar›
üretimi yapan firmalar aras›nda biz de dünya s›ralamas›n-
da yerimizi ald›k. Neta Elektronik bu ba¤lamda, uluslara-
ras› pazarda ciddi bir üretici pozisyonuna gelmifl durum-
da.”

Türkiye pazar›n›n kendileri için önemli bir pazar oldu-
¤unu söyleyen Gediko¤lu, Mobil Sistem’in Türkiye’de
üretilip ‹ngiltere, Fransa, Almanya, ‹talya, Yunanistan,
Hindistan ve Bulgaristan’a gönderdiklerini ifade ederek;
“Türkiye pazar› bizim rekabet etti¤imiz bir pazar. Mobil
Sistem denen ürünlerimizi biz Türkiye’nin yan› s›ra, dün-
yadaki birçok ülkeye gönderiyoruz. Fransa, Almanya ve
‹ngiltere’de Mobil Sistem’de ciddi bir pazara sahibiz. Bu
ürünleri yurt d›fl›nda üreten çok fazla firma olmad›¤› için,
oralarda ciddi bir sat›fla ulaflt›k” fleklinde konufltu.

Neta Elektronik’in uydu al›c›s› üreten tek firma oldu-
¤unun alt›n› çizen Gediko¤lu, bunun pazarda kendilerine
ciddi bir avantaj sa¤lad›¤›n› belirterek; pazarda Neta ve
di¤erleri gibi bir ayr›m›n çok rahat yap›labilece¤ini söyle-
di. “Bir mobil sistem var, onun kontrol kutusu ve recei-
ver’› var. Bizim ürünümüz receiver’› da içeriyor. Yani biz,
receiver üretiyoruz, mobil sistem üretiyoruz ve kontrol
kutusunu da üretiyoruz. Tüm dünyada, mobil sistemi re-
ceiver’la birlikte yapan tek firmay›z” diyen Gediko¤lu,
yurt d›fl›ndaki firmalar›n büyük ço¤unlu¤unun, uydu al›-
c›lar›n› Neta Elektronik’ten ald›¤›n› da sözlerine ekledi. 

“BUSWORLD TURKEY 2010, B‹R FIRSAT”
Busworld Turkey 2010’a Mobil Sat ve Multi 3 ürün-

leri ile kat›lan Neta Elektronik’in fuardan en büyük
beklentisi ise, yeni firmalarla, yeni müflterilerle tan›fl-
mak. Gediko¤lu, bunu flu sözlerle anlatt›: “Fuardan
beklentimiz yeni firmalarla, yeni müflterilerle tan›flmak.
Biz de kendimizi göstermek istiyoruz. Neta, yurt d›fl›n-
da özellikle profesyoneller taraf›ndan çok tan›nan bir
flirket. Bizi tan›mayan firmalarla iletiflim kurabilmemiz
için de Busworld Turkey 2010’un önemli oldu¤unu
düflünüyoruz.”
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y›l›ndan bu yana düzenle-
nen ve dünyan›n en önemli
organizasyonlar›ndan biri
olarak kabul edilen BUS-

WORLD, Türkiye’deki 3 y›l›na giriyor. Türkiye
dünyada Belçika, Rusya, Hindistan,Asya ve Bre-
zilya’da düzenlenen fuar›n 6. dura¤›…

Avrupa otobüs sektörünün en eski ve sayg›n
uluslararas› ihtisas fuarlar›ndan birini 3 y›ld›r
baflar›yla açman›n gururunu tafl›yan HKF Fuar-
c›l›k A.fi. Genel Müdürü Bekir Çak›c›,  “ Bizim
fuar›m›z marka fuar›” derken  “Nas›l Rolls Roy-
ce otomobil dünyas›n›n 1 numaral› otomobiliy-
se BUSWORLD TURKEY'de otobüs fuarc›l›¤›-
n›n Rolls Royce'sudur" diye konufltu.

Çak›c›, bu y›l 25- 28 Mart 2010 tarihinde ‹s-
tanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuar› he-
yecanla anlatt›. “Biz sadece otobüs fuar› düzen-
liyoruz, otobüsle ilgili herkes de BUSWORLD’ü
bilir. Bu fuar otobüs fuarc›l›¤›n›n pusula fuar›-
d›r” diyen Çak›c›, krize ra¤men düzenlenen fua-
r›n krizin bir misyonu oldu¤unu söyledi.

DÜfiTÜK KALKMAMIZ LAZIM
Bekir Çak›c› son 15 ayd›r hemen herkesin

“Kriz var” diyerek söze bafllad›¤› Türkiye’de
krizden ç›kmak için harekete geçmek gerekti¤i-
ni dile getirirken ”Düfltük,  flimdi kalkmak za-
man›. Kriz var diye ah vah dersek o kriz ilelebet
devam eder. Krizde bir fleyler yapmam›z laz›m
ki; o tökezlemeden sonra aya¤a kalk›p yürüme-
ye devam edelim” diye konufltu. 

SEKTÖRÜN DEVLER‹
FUARDA YER‹N‹ ALDI

“Kriz ayn› zamanda f›rsatt›r” diyen Çak›c› 3.
BUSWORLD TURKEY’in geçen  2 fuar›n üzeri-
ne ç›kaca¤› konusunda iddial›. Çak›c› “ Otobüs

üretim sektöründen hemen herkes fuarda yerini
al›yor “ derken baflta Otokar, BMC, Isuzu,
Temsa, Isoto, Isuzu, Bredamenarinibus ve Mer-
cedes olmak üzere sektörün bütün aktörlerinin
fuarda boy gösterece¤inin söyledi. Bekir Çak›c›
metrekare baz›nda 2008’i aflacaklar›n› ifade etti. 

STANT ALANI
1000 METREKARE ARTTI

Bu y›l da ‹stanbul Fuar Merkezi’nde 2 salon-
da kurulacak fuar net 13 bin 500 metrekare
alan üzerine kurulaca¤›n› (brüt 20 bin) belirten
Çak›c›, krizin etkisini bu noktada hissettiklerini
dile getirdi. Çak›c› ” BUSWORLD TURKEY
2008’de 12 bin 500 metrekare yer kiralanm›flt›.
Fuar sonras›nda koydu¤umuz hedefler bir son-
raki fuar için 15- 16 bin metrekare aras›ndayd›.
Ancak krizle beraber bu hedefi 13 bin 500 met-
rekare olarak revize ettik.  Geçen fuara göre
1000 metrekare art›fl sa¤layaca¤›z.  Bu rakam
kriz de düflünürsek büyük bir baflar›d›r” diye
konufltu.

H‹ND‹STAN ‹LK KEZ GELECEK 
BUSWORLD TURKEY 2008’e Almanya,

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Fransa,
Hollanda, ‹ngiltere, ‹spanya, ‹sviçre, ‹talya, Ma-
caristan, Polonya ve Ukrayna’dan toplam 35 ya-
banc› firman›n kat›ld›¤›n› hat›rlatan Çak›c› Hin-
distan’›n da yabanc› kat›l›mc›lar aras›nda eklen-
di¤ini söyledi.  Çak›c› sözlerine flöyle devam et-
ti : “ Geçen fuar› 11 bin 350 profesyonel ziya-
retçi izlemiflti. Bunlardan 970’i yabanc›yd›. Ka-
t›l›mc›lar›m›z›n da yüzde 8’i yabanc›yd›. Bu y›l
ilk defa Hindistan’da fuar›m›za kat›lacak ki
Hindistan Busworld’ün düzenlendi¤i ülkelerden
biri. Bu aç›dan BUSWORLD TURKEY’e kat›l-
mas› bizim için son derece anlaml›.”

“BUSWORLD’Ü GEÇMEYE ADAYIZ”
2007’de ilki düzenlenen fuar›n 8 bin 500

metrekare alana yay›ld›¤›n›, ilki ile 3’üncüsü
aras›nda neredeyse yüzde yüz fark oldu¤una
dikkat çeken Bekir Çak›c› hedefi de büyük koy-
du. Hedef 39 y›ld›r Avrupa otobüs sektörünü
bir araya getiren Busworld Kortrijk’i gelecek 5-
10 y›lda geçmek. Öyle ki 3 gün sürecek fuar›n
tüm kat›l›mc›lar için verimli geçece¤ine inand›-
¤›n› belirten bu 3 günlük sürede en az 500 oto-
büs sat›laca¤›n› umdu¤unu ifade etti.  Çak›c›
“Bu fuara kat›lan firmalar›m›z krizden daha da
güçlenerek ç›kacak” dedi.

BUSWORLD TÜRK‹YE’YE 
NASIL GELD‹

HKF Fuarc›l›k Genel Müdürü Bekir Çak›c›
Busworld’ün Türkiye’ye öyküsünü de anlatt›. Bus-
world komitesinin fuar› uluslararas›laflt›rma hede-
fiyle yeni ülkeler arad›¤› aflamada Türkiye’ye gel-
di¤inin ama eli bofl döndü¤ünü anlatan Çak›c›  “O
aflamada Polonya Varflova’da fuar› açma niyetleri
vard›. Biz tam o s›rada devreye girdik.  Çin’de ya-
p›lan Busworld bizim Tavukçuluk Fuar›n› yapt›¤›-
m›z fuarc›l›k flirketi taraf›ndan düzenleniyor. O
flirketin referans olmas›yla bizim Busworld komi-
tesi ile görüflmelerimiz bafllad› ve son virajda fua-
r›n Polonya’ya kapt›r›lmas›n› önleyerek Türki-
ye’ye getirdik” ve 3’cüsünü bu y›l düzenliyoruz”
diye konufltu.  Fuar›n Türkiye’ye getirilme aflama-
s›nda Busworld komitesinden büyük destek ald›k-
lar›n› ifade eden Çak›c› bu deste¤in artarak devam
etti¤ini, bu kapsamda en az 30 ülkeden 50 yaban-
c› gazetecinin fuara kat›laca¤›n› belirtti. Bu seçim-
de Türkiye’nin co¤rafi konumunun büyük etkisi
oldu¤unu  vurgulayan Çak›c› “Elimizden gelenin
en iyisini yapmaya çal›flt›k. Otobüs sanayimizin
gücünü de arkam›za alarak, aln›m›z›n ak›yla fuar›
düzenlemeye devam ediyoruz” diye konufltu.

Avrupa’n›n en prestijli otobüs fuar› Bus-
world’ün Türkiye aya¤› BUSWORLD TUR-

KEY 3. y›l›nda rüfltünü ispatlayacak.
2008’de 12 bin 500 metrekare alanda

kurulan ve sektörün önemli aktörlerinin ka-
t›ld›¤› fuar bu y›l daha da büyüyor. Firmalar

krize ra¤men bu önemli fuara kat›lacak.

KORTR‹JK’‹N en büyük rakibi
BUSWORLD TURKEY

HKF 
Genel 
Müdürü
Bekir 
Çak›c›
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1963
y›l›nda, Türkiye’nin ilk flehirleraras›
otobüsünü üretmeye bafllayarak, bu
alanda öncü olan Otokar, izleyen y›l-
larda dönemin en modern flehirlerara-

s› araçlar› olan otobüslerini ve Avrupa’n›n ilk küçük otobüs-
leri ile hatl› yolcu tafl›mac›l›¤› için kendi tasar›m› olan hava
so¤utmal› Deutz motorlu minibüsleri üreterek, tafl›mac›l›k
alan›ndaki öncülü¤ünü pekifltirdi. 

BUSWORLD TURKEY 2010’UN 
ANA SPONSORU

Bugün Türkiye’nin ve dünyan›n önemli markalar›ndan
biri haline gelen Otokar, genifl ürün yelpazesini Busworld
Turkey 2010’da sergiliyor. Fuarda, KENT Serisi’nin 290H
ve 290LF modellerinin sergilenece¤ini belirten Otokar Pa-
zarlama Müdürü Tarkan Burak, fuarda yer alacak di¤er bir
grubun ise Sultan serisi oldu¤unu ifade etti. Burak; “Bus-
world’deki en önemli oyuncular›m›z yeni Sultan Serisi. Ye-
nilenen yüzü, yenilenen motoru, yenilenen kalbiyle ve gö-
rüntüsüyle Sultanlar orda olacak” diyerek, bu yenilikleri
flöyle özetledi: “D›flar›dan bak›ld›¤›nda, araçlar›m›zda gör-
sel olarak çok de¤ifliklik var. Bu de¤iflikliklerden biri,
özellikle arac›n içine girildi¤inde anlafl›lan yüksek tavan.
Bir önceki modelimiz Sultan 125 serisi, 2010’da yerini Sul-
tan 140 S Serisi’ne b›rakt›.” 

Sultan 140 S’in yüksek tavan›, düz koridoru gibi özellik-
leriyle öne ç›kt›¤›n› vurgulayan Burak, Sultan 140 S Seri-
si’nin motorlar›n›n Euro4 regülasyonuna uygun, 140 bey-
gir motorlara sahip oldu¤unun da alt›n› çizdi.

Sultan 140 S Comfort modellerinin yan› s›ra yenilenen
Sultan Maxi modelinin ise Sultan 160 S Maxi olarak fuar-
da yer alaca¤›n› ekleyen Burak; “Bunun d›fl›nda  Maxi City
dedi¤imiz uzun versiyonlu flehir içine yönelik halk otobü-
sümüz de ilk defa ç›kard›¤›m›z bir araç ve Sultan’›n Maxi
Serisi, Busworld’de bafl oyuncular›m›z olarak yerlerini ala-
cak” fleklinde konufltu. 

“TÜRK‹YE’DEK‹ EN GEN‹fi ÜRÜN 
YELPAZES‹NE SAH‹P OTOBÜS F‹RMASI B‹Z‹Z”

Hatl› yolcu tafl›mac›l›¤› için özel olarak üretti¤i mini-
büsler ile baflta büyükflehirler olmak üzere birçok ilde
toplu tafl›mac›l›k alan›nda hizmet vermeye devam eden
Otokar, Busworld Turkey 2010’da, yeni ç›kard›¤› M-
2010 modelini de sergiliyor. M-2010 modelinin, asl›n-
da minibüs versiyonunun yerine geldi¤inin düflünüldü-
¤ünü söyleyen Burak, daha fazla yolcu kapasitesine sa-
hip olma özelli¤iyle M-2010 Modeli’nin, küçük otobüs
olarak adland›r›labilece¤ini de sözlerine ekleyerek,
7 metreyle midibüs, 10 metreyle orta boy otobüs. 12
metreyle de belediye tipi otobüs versiyonlar› flekliyle;
bugün en genifl ürün yelpazesi flu anda Otokar’da” de-

di. M-2010’un 2009’un Ekim ay›nda lanse edildi¤ini
belirten Burak; “2009 y›l›nda toplam 430 tane hatl›
minibüs sat›lm›fl ve bunun 320 tanesi Otokar taraf›n-
dan piyasa verilmifltir” fleklinde konufltu. 

Burak, böyle bir ürün yelpazesi ile pazara ç›kan bir fir-
man›n sadece bir noktaya konsantre olmas›n›n mümkün
olmad›¤›n› söyleyerek, flöyle devam etti: “Biz sadece halk
otobüsü ya da belediye otobüsü satan bir firma de¤iliz.
Turizm araçlar›nda da iddial›y›z. Geçti¤imiz y›l›n sat›flla-
r›na bak›ld›¤›nda zaten bu çok aç›k biçimde görülebilir.
Yüzde 40’›n üzerinde bir pay ile pazar lideriyiz.” Burak,
pazar lideri olmalar›n›n, her noktada, her tip araçta do¤-
ru ürünü piyasaya ç›karmalar›n›n bir sonucu oldu¤unu da
sözlerine ekledi.

“TÜRK‹YE’DE ‹LK OTOBÜSÜ ÜRETEN F‹RMA”
5 senedir özellikle 7 ve 9 metre s›n›flar›ndaki toplu tafl›-

ma araçlar›n›n ço¤unu Otokar’›n temin etti¤ini ifade eden
Burak, sözlerine flöyle devam etti: “Bu araçlar zamanla
yafllanmaya bafll›yor ve ayn› zamanda flehirlerin kapasitele-
ri de art›yor. Yerel yönetimlerin kararlar› do¤rultusunda
daha büyük araçlara talep geliflebiliyor. Bu da segmentin 9-
12 metre olmas›n› sa¤l›yor. Biz, bunlar› da göz önüne ala-
rak, gelen talebe göre ürün veriyoruz.” Burak, Otokar’›n
Türkiye’de flehirleraras› otobüsü ilk üreten firma oldu¤u-
nu hat›rlatarak, sadece toplu tafl›ma alan›nda de¤il, savun-
ma sanayii gibi alanlarda da ürünler verdiklerini, dolay›s›y-
la genifl bir alana ürün verdiklerini belirtti. Burak ayr›ca;
“7 metre s›n›f›nda hat›r› say›l›r bir pazar pay›m›z var. 9
metrede de oldukça yüksek bir pazar pay›na sahibiz. 12
metreye geçen sene girdik. 12 metreli¤in 3 basamakl›s›n-
dan  alçak tabanl›s›na geçtik. Bu segmentteki pazar pay›-

m›z›n da iyi olaca¤› görüflündeyiz” fleklinde konufltu.

“HER ZAMAN EN ‹Y‹S‹N‹ YAPARIZ” 
Burak her zaman en iyisini yapmak için piyasaya girdikleri-

nin alt›n› çizerek, flöyle devam etti: “Biz pazara liderlik iddi-
as›yla de¤il, iflimizi en iyi flekilde yapmak iddias›yla giriyoruz.
Bu da bizi zaten lider yap›yor. Savunma sanayiinde lideriz, kü-
çük otobüste, minibüste lideriz.” 

Busworld Fuar›’n›n Türkiye’de yap›l›yor olmas›n› da de¤er-
lendiren Burak, fuar›n dünyadaki do¤ru çekim merkezlerinde
gerçekleflti¤ini ifade etti: “Fuar› düzenleyen organizatör firma,
dünyadaki çekim merkezlerini çok do¤ru hesapl›yor. Bugün
önemli pazarlar olarak Asya pazar›, Güney Amerika pazar›,
Avrupa pazar› say›labilir. Bu üç önemli pazar aras›nda köprü
vazifesi gören bir Türkiye de, ayr› bir önem tafl›yor. Bugün ar-
t›k G20’ye davet edilen bir ülke olarak Türkiye, önemli bir güç
ve ekonomik anlamda kuvvetli, gelecek vadeden bir ülke. Bun-
lar demektir ki, burada para var, müflteri var. Müflteri olmasa
bile, buras› müflteri çeker demektir. Sonuç olarak, bu y›l fuar›n
Türkiye’de düzenleniyor olmas› kesinlikle çok do¤ru bir se-
çim” diyen Burak, Busworld Turkey 2010’un ana sponsoru
olan Otokar’›n, yap›lacak etkinliklerin büyük ço¤unlu¤unda
yer alaca¤›n› da ekledi.

“TÜRK‹YE OTOMOT‹V SEKTÖRÜ, 
DÜNYADA PARLAYAN B‹R YILDIZ”

“Nas›l ki uzaya bakt›¤›m›zda en çok parlayan y›ld›z› görebi-
liyorsak, d›flar›dan bak›ld›¤›nda da Türkiye öyle görünüyor”
diyen Burak, yabanc›lar için Türkiye otomotiv pazar›n›n çok
daha büyüyecek bir pazar oldu¤unu, yabanc›lar›n Türkiye’ye
yat›r›mlar›n›n bir hayli fazla oldu¤unu belirtti. Büyük firmala-
r›n Türkiye’ye yat›r›mlar› oldu¤u örne¤ini veren Otokar Pa-

zarlama Müdürü Burak, Türk firmalar›na da dünyan›n her ye-
rinden büyük ilgi oldu¤unu, yüzde yüz Türk firmas› olan Oto-
kar’a dünyan›n her yerinden beraber çal›flma, beraber gelifltir-
me teklifleri geldi¤ini vurgulad›. “Türkiye, geliflmekte olan ve
daha da geliflecek olan bir ülke oldu¤u için, özellikle otobüs
pazar›nda, san›yorum ki 10 y›l içinde her fley tamamen Türki-
ye’ye kayacak” diyen Burak; 2009’un ekonomik anlamda kö-
tü bir y›l olmas›na ra¤men, Türkiye’nin dünyada yaratt›¤› etki-
nin çok fazla oldu¤unu da sözlerine ekledi. 

“TÜRK‹YE EKONOM‹K ANLAMDA 
ÖNÜNÜ GÖREB‹LEN B‹R ÜLKE”

“Ekonomik krizden biz belki de dünyadaki di¤er ülkelerden
daha çabuk kurtulmaya bafllad›k” diye konuflan Burak; Türki-
ye’nin ekonomik anlamda flu anda önünü görmeye bafllad›¤›-
n›n da alt›n› çizdi. Burak, Türkiye’nin en büyük holdinglerin-
den biri olan ve ekonomiye yön veren flirketlerden biri olan
Koç Holding’in bir flirketi olan Otokar’›n, Türkiye’de ilk 500
içerisinde söz sahibi oldu¤unu söylerken; flöyle devam etti:
“Otokar, ekonomik anlamda do¤ru kararlar verme konusun-
da birçok uzman›n görev ald›¤› bir flirket. Böyle olunca, ileriyi
okumakta zorlanm›yoruz.”

OTOKAR’IN TÜM YEN‹ ARAÇLARI 
EURO 4 MOTORLU

Burak bu y›l piyasaya ç›kard›klar› araçlar›n›n tamam›-
n›n Euro4 motorlu oldu¤unu da ifade ederek; “AB
Uyum Yasalar› çerçevesinde benimsedi¤imiz regülasyon-
lar oldu¤u için, bu y›l piyasaya sundu¤umuz bütün araç-
lar›m›zda Euro4 motor yer al›yor. Böylece art›k motor-
lar›m›z, Euro4 emisyon oranlar›na uygun mazot yakacak
gerçek Avrupa’l› ürünler” fleklinde konufltu.

YER‹NDE DURAB‹LEN B‹R fi‹RKET DE⁄‹L‹Z 
Otokar’›n 2009 y›l›n› a¤›rl›kl› olarak Ar-Ge çal›flma-

lar›yla geçirdi¤ini belirten Burak; “300 kiflilik mühen-
dis ekiple birçok proje üstünde çal›fl›yoruz. Biz yerinde
durabilen bir flirket de¤iliz. Genel müdürümüzden en
alt kadememize kadar herkes kafas›nda fikirler geliflti-
riyor” dedi. 

“HER ZAMAN EN KAL‹TEL‹ ÜRÜNLER‹ YAPTIK”
En büyük iddialar›n›n en iyi ve kaliteli ifli yapmak oldu¤u-

nun alt›n› çizen Burak; “Her zaman en kaliteli ürünleri yap-
t›k ve bunda iddial›y›z. Hiçbir zaman en ucuz arabay› satma-
d›k, gene belki de en pahal› ürünü biz satt›k” diyerek, flöyle
devam etti: “Ucuz arac›n kalitesi ile bizim araçlar›m›z›n kali-
teleri aras›ndaki fark› müflterilerimize anlat›yoruz. Bizim
araçlar›m›zla yak›t tasarrufunda, yedek parçada, ikinci el
araçlarda asl›nda nas›l kar etti¤ini anlayan müflterilerimiz, do-
¤al olarak bizi tercih ediyorlar” diyerek sözlerini noktalad›.

1963 y›l›ndan bu yana kendi teknoloji tasar›m ve uygulamalar› ile sektörün ihtiyaçlar›na
uygun özel çözümler sunan Otokar, toplu tafl›mac›l›k alan›nda pek çok yenili¤e imza

atmaya devam ediyor. Otokar, otobüslerinin yan› s›ra 1970’lerden bu yana,
büyükflehirlerde toplu tafl›mac›l›¤›n bel kemi¤ini oluflturan minibüslerinin dayan›kl›l›¤› ve

performans› ile de hatl› yolcu tafl›mac›l›¤›n›n öncelikli tercihi olmaya devam ediyor.

T
ÖHOB’un  2. Ola¤an Genel Kurulu Toplant›s›’na E-
Kent, kat›l›mc› olarak dikkat çekti. Ayn› zamanda
TÖHOB’un ilk onursal üyesi de olan E-Kent’›n mini

fuarda açt›¤› standa ilgi büyük olurken; ilk onursal üye olma
münasebetiyle TÖHOB’la iflbirli¤i içinde olduklar›n› belirten E-
Kent Pazarlama Direktörü Ejder Ormanc›; “TÖHOB’un bütün
organizasyonlar›n› destekliyoruz. Geçen sene düzenlenen
TÖHOB toplant›lar›n›n da ana sponsoru bizdik. Bugün de
burada TÖHOB’un 2. Genel Kurulu ve ard›ndan yap›lacak
olan Otobüs Çal›fltay›’n›n kat›l›mc›s›y›z” fleklinde konufltu. 

“ÖZEL HALK OTOBÜSÇÜLER‹, 
SEKTÖRÜN ÖNEML‹ AKTÖRLER‹D‹R”

TÖHOB’u çok önemsediklerini vurgulayan Ormanc›;
“TÖHOB, sektörün bize göre en önemli aktörlerinden bir tanesi”
diyerek sözlerine flöyle devam etti: “Biz yerel yönetimlerle yani
flehirlerdeki belediyeler ve bu belediyelerin içerisindeki Ulafl›m
Daire Baflkanl›klar› ve ulafl›m flirketleriyle sürekli bir iflbirli¤i
halindeyiz. Bunun yan›nda, sektörün çok önemli bir baflka kolu
da özel halk otobüsçüleri ve özel halk otobüslerinin floförleri.
Özel halk otobüslerinin sahipleri ve floförlerinin birleflerek
oluflturduklar› özel halk otobüsü birlikleri, TÖHOB çat›s› alt›nda
birlefliyorlar. Biz TÖHOB bünyesinde bütün flehirlerde, onlarla
sürekli iflbirli¤i halindeyiz.” Özel halk otobüsçüleriyle güçlü
iliflkileri çok önemsediklerinin alt›n› çizen Ormanc›; bunu flöyle
ifade etti: “TÖHOB’un bütün flehirlerdeki alt kurulufllar›yla
sürekli iletiflim halindeyiz. Onlarla bilgi al›flverifli ve yak›n temas
halindeyiz. Çünkü biz özel halk otobüsçülerinin sektörün en
önemli aktörü oldu¤unu düflünüyoruz.”

Ulafl›m hizmetlerinin kamudan özele do¤ru h›zl› bir geçifl
gerçeklefltirme sürecinde oldu¤unu söyleyen Ormanc›; özel halk
otobüsçülerinin Türkiye’de ve dünyada önemini art›raca¤›n›
düflündü¤ünü sözlerine ekledi. 

E-KENT “ULAfiIMINDA BÜYÜK KOLAYLIK”
Ejder Ormanc›; 2002 y›l›nda kurulan E-Kent’in ulafl›mda

ak›ll› ücret toplama hizmetleri konusunda alan›ndaki en eski
firmalardan biri oldu¤unu söyleyerek; “2008 y›l›nda Çal›k
Grubu bünyesindeki Aktif Bank taraf›ndan sat›n al›narak, bu
alandaki en güçlü sermayeye sahip olduk” dedi. 320
personeli ile 8 flehirde (Bursa, Kayseri, Gaziantep, Tokat,
Kütahya, Sakarya, Düzce ve K›r›kkale) yayg›n saha
operasyonlar› iflleten E-Kent’in iflletti¤i sistemlere 7/24 tam
destek verdi¤ini belirten Ormanc›; flehir kart konsepti
sayesinde nakit kullan›m›na son vermenin önemini de
vurgulayarak flöyle devam etti: “E-Kent Elektronik Ücret
Toplama Sisteminin en belirgin özelli¤i, manyetik kâ¤›t bilet
ve ak›ll› kartlar›n birlikte kullan›labilmesidir. Manyetik ka¤›t
bilet ve ak›ll› ulafl›m kartlar›n›n birlikte çal›flt›¤› toplu
tafl›mac›l›k çözümünün, yönetim, halka ulafl›m, maliyet ve
çevre aç›s›ndan, flehrin ulafl›m›na en büyük fayday› sa¤layan
model oldu¤u Türkiye ve dünya örneklerinde
görülmektedir. Dünyan›n önde gelen pek çok flehrinde de,
ulafl›m ve belediyecilik uygulamalar›nda, ak›ll› kart ve
manyetik bilet kombinasyonu, ayn› flekilde
kullan›lmaktad›r.” 

“MANYET‹K B‹LETLERDE, 
‹LK YATIRIM MAL‹YET‹ YOK”

Manyetik bilet seçene¤inin, Elektronik Ücret Toplama
Sistemi’nin bir flehirde devreye al›nmas› sürecinde
vatandafla temin kolayl›¤› aç›s›ndan en uygun araç
oldu¤unu da vurgulayan Ormanc›; “Bunun sebebi,

manyetik biletin kart sat›n almas› gibi bir ilk yat›r›m
maliyetinin olmamas› ve da¤›t›m a¤›n›n, ak›ll› kart dolum
a¤›na göre daha esnek flartlarda oluflturulabilmesidir.
Dolay›s›yla manyetik bilet, flehrin toplu tafl›ma haritas›na
göre daha esnek flartlarda oluflturulabilmesidir. Böylece
yeni ödeme sistemi, sorunsuz ve yayg›n olarak halka
ulaflm›fl ve halkta yer etmifl olur” dedi. 

Ormanc›, manyetik biletin, flehirlerdeki turistler ve
toplu tafl›ma al›flkanl›¤› süreklilik arz etmeyen yolcular
için en ucuz ve en yayg›n yolculuk çözümü oldu¤unun da
alt›n› çizerek; ayr›ca E-Kent’in kulland›¤› manyetik
biletlerin geri dönüflümü olabilmesi nedeniyle, do¤al
dengeye de sayg›l› sistemler sunduklar›n› ekledi: “Bu
yaklafl›mla, flehirlerdeki Elektronik Ücret Toplama
sistemleri, E-Kent taraf›ndan, hem ak›ll› kart hem de
manyetik bilet okuyan fonksiyonel yap›daki validatör
modelleri ile kurulmakta ve iflletilmektedir. Bugün itibar›
ile E-Kent, Elektronik Ücret Toplama Sistemleri’nin en
do¤al çal›flma flekli olan manyetik bilet ve ak›ll› kart› bir
arada Türkiye’de hizmete sunan tek firmad›r.”

HEDEF: fiEH‹R YAfiAMININ
VAZGEÇ‹LMEZ‹ OLMAK

Teknolojik gücü, sistem entegrasyon deneyimi, fonksiyonel
validatörleri ve ödeme terminalleri, yayg›n manyetik bilet a¤›,
kapsaml› kart yönetimi ve vatandafla yönelik servisleri ile E-
Kent; flehir yaflam›n›n vazgeçilmez anahtar› olmay› hedefliyor. 

GEN‹fi H‹ZMET ALANI
Birçok çeflitli kolayl›¤› ve avantaj› sa¤layan e-kart, hiz-

met alan› anlam›nda da genifl bir alana hitap ediyor. ‹flte
E-kart’›n hizmet alanlar›:Belediye Otobüsleri ve Hafif
Rayl› Sistemle Entegre Elektronik Ücret Toplama hizme-
ti; su, g›da, gazete otomatlar› iflletmenli¤i; tüm flehirde gi-
fle ve bayi organizasyonu yönetimi; ulafl›m hizmetlerinde
karl›l›k ve verimlilik çal›flmalar›; modern, ça¤dafl ve pratik
çözümler ile E-Kent ak›ll› kiosklar›; bankac›l›k alt yap›s› ve
güvencesi ile üye iflyeri hizmetleri; banka güvencesinde
tahsilât veznesi iflletmenli¤i; flehir genelinde sayaç okuma
hizmeti; ulafl›m yat›r›m fizibilitesi ve yurtiçi-yurtd›fl› kay-
nak temini; vatandafl bilgilendirme sistemleri (araç içi bil-
gilendirme ekranlar›, Info-kiosk), Ak›ll› Durak, belediye
hizmetlerinin verildi¤i her noktada kolay ve h›zl› ödeme
sistemlerinin kurulmas› ve iflletilmesi.

E-Kent’le ulafl›m çok rahat
TÖHOB’un ilk onursal üyesi olan E-Kent, 2. Ola¤an

Genel Kurul’da kat›l›mc› olarak yer al›rken, 
E-Kent’in açt›¤› standa ilginin büyük oldu¤u gözlendi
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fifi
ehirleraras› otobüste yüzde 62,5 pazar
pay› ile liderli¤ini y›llard›r koruyan Mer-
cedes-Benz Türk, Busworld Turkey
2010’da flehirleraras› ve flehir içi mo-
dellerinin hepsi ile boy gösteriyor.
Mercedes Benz Türk Otobüs Sat›fl Mü-

dürü Akif Nuray, otobüs sektörünü bir araya
toplayan Busworld Turkey 2010’a yeni bir araç
ç›kararak ya da yenileyerek kat›lmad›klar›n›,
özellikle flehirleraras› otobüslerde hayat› ve yol-
culu¤u zenginlefltirecek aksesuarlar› göstere-
ceklerini belirti. 

Mercedes Benz Türk Otobüs Sat›fl Müdürü
Akif Nuray, 3’üncü kez kap›lar›n› açan Busworld
Turkey 2010’a kat›l›m süreçlerini anlatt›.  1967
y›l›ndan bu yana Türkiye’de üretim yapan ve
tüm üretim tesisleri Hofldere Otobüs Fabrika-
s›’na tafl›nan Mercedes’in, flehirleraras› otobüs
segmentinde 2009’u da yüzde 62,5 pazar pay›
ile lider kapad›¤›n›  vurgulayan  Nuray;  üretici-
lerin, tedarikçilerin ve  kullan›c›lar›n bir araya
geldi¤i Busworld Fuar›’n›n sektör için bir top-
lanma noktas› oldu¤unu söyledi. Nuray; “Fuar
bir toplanma noktas›. Uluslararas› olmaya çal›fl-
t›¤› için, zaman içinde bu destek ve kat›l›mla
uluslararas› a¤› da artacakt›r. O zaman fuar›n
sektöre faydas› daha da artacak. Türkiye’de oto-
büs yolculu¤u baflka ülkelere k›yasla çok yo-
¤un, üretimi de çok zengin. Tüm markalar bura-
da, yerli ürünler çok fazla. Dolay›s›yla burada bir
buluflma noktas›na ihtiyaç var düflüncesiyle
Busworld ortaya ç›kt› ve bu amaca hizmet et-
meye devam ediyor.  Biz de Mercedes Benz
Türk olarak fuarda yerimizi al›yoruz” dedi.

OTOBÜS YOLCULU⁄UNU 
ZENG‹NLEfiT‹REN DETAYLAR 

fiehirleraras› tafl›mac›l›kta Travego ve Tourismo,
flehir içi tafl›mac›l›kta da 12 metrelik solo Conecto
ve 18 metrelik körüklü Conecto ile beraber Capa-
city model otobüsleri ile pazarda yer alan Merce-
des’in fuara özel bir ürün ç›karmad›¤›n› belirten
Nuray; “Biz ürünlerimizin içinde hayat› zenginleflti-
recek aksesuarlar›m›zla fuarda yerimizi alaca¤›z”
derken;  flehirleraras› ve flehir içi otobüsler ile servis
tafl›mac›l›¤›na yönelik Sprinter’›n fuarda boy gös-
terece¤ini dile getirdi. 

UÇAK TEKNOLOJ‹SINE 
SAH‹P OTOBÜSLER 

Nuray, otobüs yolculu¤unu keyfe dönüfl-
türen detaylar›n daha da ileri safhalara ç›ka-
ca¤›n›n da alt›n› çizdi. Uçak teknolojisine sa-
hip otobüslerin önümüzdeki dönemde yol-
larda olaca¤›n› belirten Nuray;  “Uçaktaki her
fley karaya inecek” dedi. Nuray sözlerini flöyle
sürdürdü: ”Asl›nda otobüslerimizde uçaktan
fazlas› var. Koltuk arkas› tv, elektronik aksam-

lar ve ikram›n çeflitlili¤i. Yollar geliflti. Otobüs-
ler konforlu hale geldi. Otobüs içi e¤lence sis-
temleri geliflti. Televizyon, telefon, flarj, s›cak-
so¤uk ikramlar derken yolculuklar art›k eskisi
gibi s›k›nt› de¤il. Yolcular otobüsün içinde ke-
yifli zaman geçiriyor. Önümüzdeki dönemde
koltukland›rmalar fark edecek. fiimdi 2+1 kol-
tuklar var belki 1+1 koltukland›rma olacak
belki yollarda sadece 2+1 otobüsler kalacak.
Otobüs sektöründe geliflme durmaz.” 

Otobüs sektörünün gelece¤ine iyimser
gözlerle bakan Nuray, önümüzdeki 10 y›lda
sektörün büyük de¤iflimler geçirece¤ini
ifade etti. Nuray; “Bir gün gelecek, bu ülke-
de bir y›lda kaç tane flehirleraras› otobüse,
kaç tane minibüse, midibüse, belediye oto-
büsüne ihtiyaç oldu¤u bilinir hale gelecek.
10 y›l önce kaç tane sat›l›p, kullan›ld›¤› bili-
nir hale gelecek. Sektör haf›zas› oluflacak.
Sektör planlar› geliflecek. Bu da üretimde
kolayl›klar getirecek. Üretim taraf›ndan da-
ha avantajl› planlama olaca¤›ndan, maliyet
avantajlar› ç›kacak. Kullan›c› taraf›ndan da
daha planl› dönemler yaflanaca¤›ndan, te-

darik planlamalar› gelecek” öngörüsünde
bulundu.  

Mercedes-Benz Türk,  Busworld Turkey 2010’
da, Mercedes  2+1 Travego otobüsü de sergile-
yecek. Mercedes-Benz Türk Otobüs Sat›fl Mü-
dürü Akif Nuray, Mart ay›nda teslimatlar›n arta-
ca¤›n› söyledi.

fiEH‹R ‹Ç‹ PAZARINDA 
GÖZLER ‹ETT’DE 

fiehir içi pazar›nda Conecto ve Capacity
ile boy gösteren Mercedes 2010, y›l›nda
özellikle ‹stanbul’da yaflanacak de¤iflimlere
odaklanm›fl durumda. ‹ETT filosunun yüzde
46’s›n›n Conecto’lardan olufltu¤unu vurgu-
layan Nuray, ‹ETT’nin 500 adet, Büyükflehir
Belediyesi’nin bin 500 adet otobüs alaca¤›-
n›, bunun da pazar› hareketlendirece¤ini
belirtti.  “2010’da sadece ‹stanbul’da 2 bin
araçl›k arz oluflacak. Bu büyük bir rakam” di-
yen Nuray; “Otobüs üreticisi her firman›n
bu pastadan beklentisi oldu¤u gibi bizim
de bir beklentimiz var”  diye konufltu.

fiehirleraras› otobüs 
pazar›n›n lideri
MERCEDES MERCEDES 

fiehirleraras› otobüs-
te yüzde 62,5 pazar

pay› ile liderli¤ini aç›k
ara koruyan Mercedes-

Benz Türk, Busworld
Turkey 2010’a flehirle-

raras› ve flehir içi
yolculuklar› keyfe

dönüfltüren otobüsleri
ile kat›l›yor

43 y›lda 56 bin
500 otobüs 
Mercedes Benz Türk A.fi., ‹stanbul'da
1967 y›l›nda Otomarsan ad›yla kurul-
du. Otormarsan’›n üretimini yapt›¤› ilk
otobüs O 302 modeliydi. Bu modelden
tam 14 bin 400 adet üretildi. O 302 bu
üretim rakam› ile Mercedes’in efsane
otobüsü unvan›n› da ald›. 1967 – 2006
y›llar› aras›nda toplam 47 bin 210 oto-
büs üreten Mercedes- Benz Türk,
2007’de 3 bin 006, 2008’de 3 bin 510,
2009’da 2 bin 774 otobüsün üretimine
imza att›. fiirket böylece 56 bin 500
otobüse Mercedes’in 3 köfleli y›ld›z› ile
yollara sunarken; 2010 üretim hedefi
3 bin 133 adet. Mercedes’in Hofldere
Otobüs Fabrikas› y›ll›k 4 bin üretim
kapasitesine sahip.

BMC
’nin sat›fl flam-
piyonu bayisi
FSM Demir-
bafllar Otomo-

tiv, 2010’a h›zl› bafllad›. Y›l›n ilk 2
ay›nda 25’i otobüs, 87’si kamyon ol-
mak üzere toplam 112 adetlik sat›fl ra-
kam›na ulaflan Demirbafllar Otomotiv,
A¤ustos ay›ndan sonra da 2011 model
Belde otobüslerin sat›fl›na bafllayacak.
Demirbafllar Otomotiv Yönetim Kuru-
lu Baflkan› Mustafa Demirbafl, yeni
otobüsün de rakiplere göre ucuz olaca-
¤›n› söyledi. 

BMC’nin Ankara ve ‹stanbul Yetkili
sat›c›l›¤›n› yapan FSM Demirbafllar
Otomotiv Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa Demirbafl, ‹stanbullu halk
otobüsçüleri ile bir araya geldi. ‹stan-
bul Özel Halk Otobüsleri iflletmecileri
ile bir araya gelen Demirbafl, otobüsçü-
lerden gelen talepleri dinledi. 

2009’DA 544 ARAÇ SATIfiI
Demirbafl, 2009 y›l›n› de¤erlendire-

rek bafllad›¤› konuflmas›nda son 3 y›ld›r
sat›fl flampiyonu olduklar›n› belirtti. “
Son 3 y›ld›r BMC olarak birinciyiz.
2008 y›l›nda 450 tane araç satm›fl›z.
Bunun 186 tanesi otobüs, 239 tanesi
kamyon.  2009 y›l›nda ise 544 tane
araç satt›k. 263 kamyon, 274 tane oto-
büs. Bu sene de 45 gün içinde 87 kam-
yon 25 otobüs sat›fl› gerçeklefltirdik” di-
yen Demirbafl 2010’un ilk ay›n›n sat›fl
rakamlar›n›n da umut verici oldu¤unu

dile getirdi. Demirbafl Otomotiv, y›l›n
ilk 2 ay›nda 25’i otobüs, 87’isi kamyon
olmak üzere toplam 112 arac›n sat›fl›n›
gerçeklefltirdi. 

2011 MODEL BELDE 
A⁄USTOS’TA SATIfiTA 

Demirbafl, ilk kez Busworld Tur-

key’de görücüye ç›kar›lacak yeni
Belde otobüsün müjdesini de verdi.
Alçak tabanl›, Euro 4 motorlu Oto-
matik vitesli Belde’nin A¤ustos’ta
sat›fla sunulaca¤›n› söyleyen Demir-
bafl, 2012’den itibaren alçak taban
otobüslerin zorunlu hale gelece¤ini
hat›rlatt›. Demirbafl; "BMC'nin ‹s-
tanbul’da 770, Ankara’da 335 oto-

büsü çal›fl›yor. Türkiye kent içi oto-
büs pazar›nda son y›llar›n en baflar›-
l› ve pazar pay› en yüksek üreticisi
durumuna gelen BMC’nin bu bafla-
r›s›nda, Türkiye’de kent içi ulafl›m
kavram›n›n de¤iflmesi ve geliflmesi,
kent içi yolcu tafl›mac›l›¤›nda kom-
bine çözümlerde, Özel Halk Oto-
büs iflletmecileri ve flirketlerinin,

ça¤dafl anlay›fl ve çabalar›n›n büyük
pay› var. BMC’nin kent içi otobüsü
Belde, özellikle Türkiye’nin en bü-
yük kenti ‹stanbul’da yayg›n olarak
kullan›lmas› ile baflar›s›n› ortaya
koydu”  dedi.  

RAK‹PLERE GÖRE 
DAHA UCUZ 

6 y›ldan sonra yenilenen Bel-
de’nin ayn› segmentteki rakiplerine
göre daha ucuz bir fiyatla sunulaca-
¤›n› belirten Mustafa Demirbafl;
“Bugüne kadar size her türlü taah-
hüdümüzü yerine getirdik. Araçlar›-
n›z› mümkün oldu¤unca zaman›nda
teslim etmeye özen gösterdik. Bu-
gün Euro 4’lü sipariflleri verdi¤imiz-
de fabrika haziranda teslim ediyor.
A¤ustos ay›nda da 2011 model araç
teslim edildi¤inden dolay› otobüsü-
müz 2011 model olarak sat›fla sunu-
lacak. Di¤er taraftan zaten bu oto-
büslerin alt yap›s› yoktu. Bugün bir
istasyona u¤rad›¤›n›zda, arac›n›za
mazot veya benzin ald›¤›n›zda ‘Adb-
lue sat›fl› var m›?’ diye sordu¤unuz-
da, sordu¤unuz kifli bile AdBlue’nun
ne oldu¤unu bilmiyor. Biz bu alt ya-
p›n›n May›s, Haziran sonu gibi ta-
mamlanaca¤›n› düflünerek Euro4
araçlar› 2011 model olarak A¤ustos
ay›ndan itibaren sunaca¤›z. Yeni
otobüsümüzü de fuarda sergileyece-
¤iz. Fiyat› da rakiplerimize göre da-
ha ucuz “ fleklinde konufltu. 

DEM‹RBAfiLAR OTOMOT‹V YÖNET‹M KURULU BAfiKANI MUSTAFA DEM‹RBAfi:

FSM Demirbafllar Otomotiv Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa 
Demirbafl’›n düzenledi¤i yemekte biraraya gelen özel halk otobüsü

iflletmecileri BMC’den beklentilerini de bir bir anlatt›.

BMC’nin en çok otobüs ve kamyon satan bayisi FSM
Demirbafllar  Otomotiv rakiplere  göre daha ucuz araç satma

sözü ile 2010’da da  liderli¤ini koruma hedefinde.

RAK‹PLERE GÖRE DAHA UCUZUZ 

Mercedes Benz Türk
Otobüs Sat›fl

Müdürü Akif Nuray

FSM Demirbafllar Otomotiv Yönetim
Kurulu Baflkan› Mustafa Demirbafl 2004’de

piyasaya sunulan Belde otobüslerin 6 y›l
aradan sonra yenilendi¤ini ve yeni yüzüyle

A¤ustos 2010’da piyasada olaca¤›n› söyledi.
Yeni Belde Euro 4  motoru daha çevreci

olarak geliyor.
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ihracat 
flampiyonu ISUZU

ihracat 
flampiyonu ISUZU
1984 yılında otomotiv sektöründe Türkiye’nin ilk Türk–Japon
ortaklığını gerçekleştirerek üretim hayatına başlayan, Anadolu Isuzu,
Isuzu ile üretiminin 25’inci yaşını Busworld Turkey’de kutluyor. 

1984 yılında otomotiv sektöründe Türkiye’nin ilk Türk–Japon
ortaklığını gerçekleştirerek üretim hayatına başlayan, Anadolu Isuzu,
Isuzu ile üretiminin 25’inci yaşını Busworld Turkey’de kutluyor. 

K
üçük otobüs ihracat›nda son 6
y›l›n tart›flmas›z lideri Isuzu
toplam ihracat›n yüzde 50’den
fazlas›n› yapman›n gururunu

tafl›yor. Bu gururla Busworld Turkey
2010’a kat›lan Anadolu  Isuzu, ürün
gam›n›n bütün gösterifli otobüslerini
müflterilerinin be¤enisine sunuyor.  

“Anadolu Isuzu, 1984 senesi içeri-
sinde Küçük Otobüs konusunda çal›fl-
malara bafllam›fl, bu segmentte sürücü
ve yolcu konforuna yönelik haval› süs-
pansiyon ve benzeri bir çok konuda in-
novatif yaklafl›m sergilemifltir” diyen
Anadolu Isuzu Sat›fl ve Pazarlama Di-
rektörü Fatih Tamay, 2009 senesinin,
de¤iflen emisyon trend ve regülasyonlar
sebebiyle, Anadolu Isuzu’nun ürün ga-
m›nda de¤ifliklikler yapt›¤› bir dönem
oldu¤unu belirtti. Tamay; “‹ç pazarda
tüm ürün gam›ndaki araçlar› Euro 4
emisyonlar›na uyarlayan ilk firma ol-
duk” dedi. 

‹HRACAT L‹DER‹
Busworld Turkey 2010’da tüm mo-

dellerini bir kez daha vitrine ç›karan
Anadolu Isuzu’nun Turkuaz, Novo aile-
si (Novo, Novo Lux, Novo Ultra) ve Ci-
timark modelleri ile birlikte toplu tafl›ma
segmentinde sürpriz modelleriyle rakip-
lerine bir kez daha “Hodri meydan” di-
yece¤ini söyleyen Tamay, sözlerine flöy-
le devam etti: “Küçük otobüs ihracat›-
n›n son 6 y›l›n› aç›k ara lider tamamla-
yan ve toplam ihracat›n yüzde 50‘sinden

fazlas›n› gerçeklefltiren Anadolu
Isuzu, bu baflar›yla birlikte

küçük otobüs üretiminde
de 2005 y›l›ndan beri li-
derli¤ini sürdürüyor.
2010 y›l›nda tüm küçük
otobüs ürün gam›m›z› ye-
nilememizin ard›ndan,

beklentimiz, küçük otobüs
segmentinde lider olmak.”

TURKUAZ
Anadolu Isu-

zu’nun otobüs gru-
bunda “Amiral

gemisi” olarak
tan › t t › ¤ ›

ihracat lideri küçük otobüsü Turku-
az’›n d›fl görünüflü ve dizayn›n›n da ye-
niledi¤ini söyleyen Tamay; “Turku-
az’›n Isuzu motoru 1600-2600 rpm’de
190 beygirlik güç üretiyor. Isuzu moto-
ru ile daha güçlü, daha ekonomik ve
daha çevreci. Euro-4 emisyonlar›n›
sa¤larken DPD filtreleme sistemini kul-
lanan Isuzu Motoru, ekstra katk› mad-
desine ve maliyetine gerek duymaz, s›-
cakl›ktan etkilenmez ve bak›m kolayl›-
¤› ile müflterisine kolayl›k sa¤lar. De¤ifl-
ken kanatç›kl› turbo dizayn›yla düflük
devirlerde yüksek tork elde eden tek-
nolojik motorda gelifltirilmifl EGR (eg-
zos gaz geri dönüflüm) sistemi kullan›l-
maktad›r. Yeni Turkuaz, fl›k iç dizayn›
ve yeni ekipmanlar›yla kullan›c›s›na ve
yolcular›na daha fazla konfor sunmay›
hedefliyor” dedi. Tamay, sözlerine flöy-
le devam etti: “Yenilenen Turkuaz bü-
yültülen ön cam›, daha çekici ön ›zga-
ralar›, xenon farlar› ile flimdi çok daha
fl›k ve modern bir görünümle piyasaya
ç›k›yor. K›sa ve orta mesafe yolcu tafl›-
mac›l›¤›nda, hava alan›, turizm, perso-
nel ve ö¤renci tafl›mac›l›¤› alanlar›nda
ideal bir ifl orta¤› olarak sektöre hizmet
sunuyor. Standart donan›m olarak su-
nulan genifl, gölgeli ve çift katl› yolcu
camlar›, Turkuaz’›n ferah iç dizayn› ta-
mamlayarak, arac› flehir turlar› için ide-
al bir otobüs yap›yor. Turkuaz’›n kapa-
sitesi 18000k/cal’den 21000k/cal’ye ç›-
kart›lan klima sistemi sayesinde flehir
turlar› s›cak yaz günlerinde de ayn›
konforla devam ediyor. Kayak dolab›
soketleri, ön›s›t›c›s› ve güçlü ›s› sistemi
ise Turkuaz’› k›fl turizimi için de mü-
kemmel bir araç yap›yor. Güvenlik
aç›s›ndan da bir çok yenilik yap›lan
Turkuaz’ da, ABS ve ASR fren sistemi,
arka haval› süspansiyon sistemi ve
ön/arka disk frenleri standart olarak
sunuluyor. Lüks binek araçlarda gü-
venlik aç›s›ndan vazgeçilmez olan Im-
mobilizer, Turkuaz otobüslerimizde
de standart ekipman olarak Isuzu müfl-
terilerine sunuluyor.” Tamay, talepler
do¤rultusunda yeni Turkuaz’da yak›t
tank›n› 160 litreden 190 litreye, direk-
siyon çap›n› 430 mm’den 460 mm’ye
ç›kard›klar›n› da söyledi.

6 YILIN CITIMARK
fiehiriçi toplu halk tafl›mac›l›¤›na
hizmet eden 9 metrelik Citimark,

arkadan motorlu olma özelli¤i,
ferah iç yap›s› ve rahat inifl-binifli

sa¤layan genifl kap›lar›yla
sürücüsüne kolayl›k, yolcusuna

konfor sa¤l›yor. Citimark, kalitesi
dünyaca kabul edilen 190 beygirlik

Isuzu motoru ile daha güçlü, daha
ekonomik ve daha çevreci. Euro-4

emisyonlar›n› sa¤larken DPD
filtreleme sistemini kullanan Isuzu Motoru, ekstra katk› maddesine ve maliyetine

gerek duymaz,s›cakl›ktan etkilenmez ve bak›m kolayl›¤› ile müflterisine kolayl›k
sa¤lar. De¤iflken kanatç›kl› turbo dizayn›yla düflük devirlerde yüksek tork elde eden

teknolojik motorda gelifltirilmifl EGR (egzos gaz geri dönüflüm) sistemi kullan›l›yor.
75 kiflilik yolcu kapasitesi ve çeflitli koltuk dizilimi varyasyonlar›yla, her türlü iste¤e
karfl›l›k veren Citimark, ABS ve ASR fren sistemleri; Ön ve Arka disk frenleri; Vakum

tahrikli egzoz freni ile kullan›c›s›na üstün bir güvenlik standard› sunuyor.

NOVO A‹LES‹ Yepyeni tasar›m›yla Anadolu Isu-
zu’nun 2009’da pazara sundu¤u No-
vo’nun; iç ve d›fl tasar›m›yla bafltan
yarat›ld›¤›n› belirten Tamay; “Novo
Std’da 155 Bg ve Novo Lux&Ultra
‘da 209 beygirlik Euro-4 emisyonla-
r›n› sa¤layan Isuzu motorlar›yla daha
güçlü, daha ekonomik ve daha çevre-
ci. Euro-4 emisyonlar›n› sa¤larken
DPD filtreleme sistemini kullanan
Isuzu Motoru, ekstra katk› maddesi-
ne ve maliyetine gerek duymuyor,s›-
cakl›ktan etkilenmiyor ve bak›m ko-
layl›¤› ile müflterisine kolayl›k sa¤l›-
yor. De¤iflken kanatç›kl› turbo dizay-
n›yla düflük devirlerde yüksek tork el-
de eden teknolojik motorda gelifltiril-
mifl EGR (egzos gaz geri dönüflüm)

sistemi kullan›l›yor. 
Yeni Isuzu Novo boyutlar›nda

araç uzunlu¤u, geniflli¤i ve yüksekli-
¤inin de artt›¤›n› kaydeden Tamay,
büyüyen araç boyutlar› sayesinde
kap› genifllikleri, iç yükseklik, kori-
dor geniflli¤i ve yolcu koltu¤u diz
mesafelerinin de yükselmifl oldu¤u-
nun alt›n› çizerek; “Isuzu Novo kul-
lan›c›s› ve yolcular› çok daha ferah
ve rahat bir atmosferde yolculuk et-
me imkan› bulmufl olacaklar” dedi.
Tamay, sözlerine flöyle devam etti:
“Donan›m ve konfor olanaklar› aç›-
s›ndan Novo modellerinde sürücü
dashboard klimas›, fan üflemeli s›-
cak hava kanall› kalorifer sistemi,
uzaktan kumandal› ön kap›lar, za-

man ayarl› ve elektrik kumandal› re-
zistansl› boynuz tipi ayna, haval› sü-
rücü koltu¤u, floför ünitesi üzeri ki-
litli dolap, hostes koltu¤u ve AM/FM
CD çalarl› radyo standart ekipman
olarak sunuluyor. Güvenlik aç›s›n-
dan da bir çok yenilik yap›lan Novo
ailesinin tüm modellerinde ABS ve
ASR fren sistemi standart olarak su-
nulurken, Novo Ultra versiyonun da
arka haval› süspansiyon sistemi ve
ön/arka disk frenler standart olarak
sunuluyor. Günümüzde lüks binek
araçlarda güvenlik aç›s›ndan vazge-
çilmez bir ekipman olan Immobili-
zer, tüm Novo serisi küçük otobüsler
de standart ekipman olarak Isuzu
müflterilerine sunuluyor.”

45.
yafl›n› kutlayan BMC, Busworld
Turkey 2010’un en genifl stand›nda
yeni otobüslerini vitrine ç›kar›yor.
BMC Pazarlama Müdür Yard›mc›s›

Tufan Altu¤, fuarda bin 35 metrekarelik standa,
tam alçak tabanl› ilk Procity, Yeni Belde CB4, kö-
rüklü, Probus 9 metre ve CNG’li Procity’nin ser-
gilenece¤ini belirtti. 

Toplam 5 araçla Busworld Turkey Fuar›’na
kat›ld›klar›n› söyleyen Altu¤, tam alçak tabanl›
Procity otobüsünün, ilk defa bu fuarda sektöre
tan›t›laca¤›n› söylerken; “Procity’ ye Euro4 mo-
toru ekledik. ‹ç ve d›fl görünümünde de¤ifliklikler
yapt›k. ‹lk defa bu fuarda alçak tabanl› Procity
otobüslerimizi sergileyece¤iz” fleklinde konufltu. 

Tam alçak tabanl› Procity’nin Türkiye’de sat›-
fl›n›n henüz yap›lmad›¤›n› vurgulayan Altu¤, oto-
büsün yaklafl›k 2 y›ld›r ‹stanbul, ‹zmir ve Antal-
ya’da test sürüfllerinin yap›ld›¤›n› ifade etti. 

2010-11 KÖRÜKLÜ YILI OLACAK 
BMC Pazarlama Müdür Yard›mc›s› Altu¤,

2010 ve 2011 y›llar›n›n körüklü otobüs y›l› ola-
ca¤›n›, özellikle büyükflehir belediyelerinin kö-
rüklü otobüs alma potansiyellerinin oldu¤unu
kaydetti. “2010 ve 2011, baflta ‹ETT olmak üze-
re büyükflehirlerde körüklü otobüs alma y›l› ola-
cak” diyen Altu¤, Temsa ve Otokar’›n körüklü
otobüs üretmemeleri nedeniyle en büyük adayla-
r›n BMC ve Mercedes oldu¤unu söyledi. 

PAZAR YÜZDE 15 BÜYÜR 
Altu¤, önümüzdeki iki y›l›n flehir içi otobüs paza-

r› aç›s›ndan oldukça hareketli geçece¤i beklentisi
içinde olduklar›n› belirtirken;  “2010-2011’de flehir
içi otobüs pazar› büyüyecek. 1–2 belediyenin toplu
al›mlar› olacak. Özellikle 12 metre için bunu söyle-
yebiliriz. Pazar yüzde 15 civar›nda büyür. 2012’de
seçimler var. 2012 y›l›na kadar özellikle bu 2 y›l
Türkiye için toplu tafl›mac›l›ktaki de¤iflim y›l› ola-

cak. Hem Anadolu’daki tafl›mac›l›k sistemlerinin
entegrasyonu hem de yenilemeler pazar› hareket-
lendirecek” diye konufltu. 

HALK OTOBÜSLER‹NDE L‹DER 
Tufan Altu¤,  BMC’nin özellikle halk otobüs-

lerinde aç›k ara pazar lideri oldu¤unu bir kez da-
ha hat›rlatt›. ‹stanbul’da 2 bin 55 özel halk oto-
büsünün yüzde 70’inin BMC logosu tafl›d›¤›n› di-
le getiren Altu¤, 2012’ye kadar bu otobüslerin
500’ünün AB regülasyonlar› çerçevesinde de¤ifl-
mesi beklentileri oldu¤unu aç›klad›. Altu¤; “‹s-
tanbul’da özel halk otobüslerinin de yüzde 75’i 8
yafl ve üstünde. ‹stanbul Büyükflehir Belediye-

si’nin yönetmeli¤i gere¤i de, 2012’ye kadar 500
adet civar›nda özel halk otobüsü de¤iflecek. Bu
direkt bize etki edecek. Çünkü BMC y›llard›r
özellikle de ‹stanbul’da servis ve yedek parça a¤›-
n› yayg›nlaflt›rm›fl durumda. ‹kinci elde takas da
önemli. Burada BMC araçlar›n› yine BMC olarak
biz öderiz. Kalk›p bafla bir marka sat›n almay›z
zaten. Dolay›s›yla bu araçlar› yenileyecek olan yi-
ne biziz” dedi.  Altu¤, flöyle devam etti: “fiehir içi
toplu tafl›ma pazar›na BMC olarak 1992’den be-
ri otobüs üretiyoruz. Türkiye’de hem yapt›¤›m›z
çal›flmalar hem de Ar-Ge anlam›nda, flehir içi top-
lu tafl›mac›l›k pazar›nda söz sahibi, öncü bir fir-
may›z. 2009 y›l›nda 55 milyon dolar Ar-Ge büt-

çemiz vard›. fiehir içi toplu tafl›mac›l›k sektörün-
de pazar lideriyiz. fiehir içi toplu tafl›mac›l›k dedi-
¤imizde 7,5 – 9 – 12 metre ve körüklüde 18 met-
re ile 4 farkl› uzunluktan oluflan bir grubumuz
var. Bunlar›n toplam›nda yüzde 31 pazar pay›na
sahibiz.”

DO⁄ALGAZLI OTOBÜS 
KULLANIMI ARTMALI

Altu¤ “Bunun yan›nda dizel ve do¤algazl› fark-
l› motor seçene¤ini müflterilerimize sunabiliyo-
ruz. fiu an otobüste Hibrit kullan›lmas› için çal›fl-
mam›z var. Ama ülke olarak öncelikle do¤algazl›
otobüsü sindirmemiz gerekiyor. Türkiye do¤al-
gaz projelerinin geçifl güzergâh› üzerinde. Dolay›-
s›yla Türkiye’de do¤algaz kullan›m› yayg›nlafla-
cak ve do¤algaz tüketimi teflvik edilecek. Baflar›l›
projeler olarak Ankara ve Kayseri ortada. 2 ilde
de do¤algazl› otobüsler kullan›l›yor. Bunlar›n
kullan›m›n›n artmas› gerekiyor. Do¤algazl› oto-
büslerde s›f›r emisyon var,  d›flar›ya hiçbir flekilde
sal›n›m b›rakm›yor.  2015’de do¤al gaza dönü-
flümler tamamen oturur. Hükümet do¤algaz› des-
tekleyici politikalar uygulad›ktan sonra kullan›m›
daha da artar” diyerek do¤algaz ile dizel aras›nda
en az yüzde 30 fark olmas› halinde otobüslerde
kullan›m›n artaca¤›n› vurgulad› 

TÜRK‹YE, AVRUPA’NIN ÜRET‹M ÜSSÜ 
“ Özelikle flehir içi ve servis otobüslerinde üre-

tim Türkiye’ye kayd› “ diyen Al-
tu¤, Busworld fuar›n›n di¤er ül-
kelerde düzenlenen fuarlarla ya-
r›fl›r pozisyona gelmesi gerekti-
¤ini söyledi. Altu¤; “Bu fuar›n
Avrupa’da etkinli¤ini artt›raca-
¤›n› düflünüyorum. Birinci s›ra-
da Busworld Türkiye olmal›, di-
¤erleri ard›m›zdan gelmeli” söz-
leriyle fuar›n gelmesi gereken

BMC Busworld’ün en büyük stand›nda 

Üretimin % 60’›
ihraç ediliyor 
∂ BMC’nin y›lda bin 800 otobüs üretti¤ini

vurgulayan Tufan Altu¤, bunun yaklafl›k
yüzde 60’›n›n ihraç edildi¤inin alt›n› çiz-
di.  Otobüslerin isimlerinin ihraç edildi¤i
ülkelere göre de¤iflti¤ini söyleyen Altu¤,
sözlerine flöyle devam etti: “9 metrelik
otobüsümüz Hawk ad›yla ihraç ediliyor.
Onun d›fl›nda 35 kiflilik servis tafl›mac›l›-
¤›na yönelik bir otobüsümüz var. Alyos
ad›n› tafl›yan 49 kiflilik ö¤renci servisimiz
var. Nifti ismiyle 27 kiflilik bir arac›m›z
var. Kondor ismiyle de 11 metrelik bir

otobüsümüz var. Bu-
rada önemli olan,
her ülkede farkl› araç
kullan›lmas›. ‹ngilte-
re’deki okul servisle-
rinde Kondor isimli
arac›m›z kullan›l›yor.
Fransa’da Alyos okul
otobüsü olarak kulla-
n›l›yor.” 

‹zmir P›narbafl› ve Do¤anlar’daki 200 bin
metrekare tesislerinde 300 bin adedi geçen
araç üretimi ile Türkiye ekonomisine yaklafl›k
10 milyar dolarl›k ekonomik ürün katk›s›
sa¤layan BMC, Busworld Turkey 2010’un en
büyük stand›nda göz dolduruyor. 

Tufan Altu¤

Fatih Tamay
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Metrobüsler ZF 
TÜRK’E EMANET

1915 y›l›nda Almanya’da kurulan ZF
Türk, Türkiye’de otobüs sektörünün
önemli isimleri ile beraber çal›fl›yor.
Türkiye’de Mercedes, MAN, BMC,

Otokar, Güleryüz gibi üreticilerle çal›flan
ZF Türk, ‹stanbul metrobüslerinin de

flanz›manlar›n› yapt›. 

1915
y›l›nda Almanya’da kurulmufl olan
ZF Türk, Busworld Turkey 2010’a
aks ve flanz›man ürünleri ile kat›l›yor.

Türkiye’de Mercedes, BMC, MAN, TEMSA, Otokar,
Güleryüz gibi, sektörün büyük firmalar›yla çal›flan ZF
Türk’ün ‹zmir Çi¤li, Gebze ve ‹stanbul’da üretim yap-
t›¤›n› söyleyen ZF Türk Genel Müdür Yard›mc›s› Öz-
gür Arasan, otobüs firmalar›n›n güvenilir ifl ortaklar›n-
dan biri olduklar›n› söyledi. 

METROBÜSLER ZF GARANT‹S‹NDE 
Arasan, Türk otobüs sektörünün önemli aktörleri

ile beraber çal›flmaktan duyduklar›
mutlulu¤u dile getirirken, her gün
milyonlarca ‹stanbullunun kullan-
d›¤› metrobüslerde de ZF flanz›-
manlar›n oldu¤una dikkat çekti.
Arasan; “ZF teknolojilerini görebi-
lece¤iniz en popüler örneklerden
biri, ‹stanbul’da flu anda kullan›lan
Metrobüs uygulamas›d›r. Burada
çal›flan yaklafl›k 250 tane araç var.
Bu araçlar›n flanz›manlar› ZF Eco-
mat. Arac›n 4 aks› var. 4 aks›n 4 ta-
nesi de ZF. Ayn› zamanda direksiyonlar› da ZF.  Bu-
nun d›fl›nda Ankara’daki, Kayseri’deki do¤algazl›
otobüsler de ZF flanz›manl›” diyerek sektördeki yer-
lerini vurgulad›.  

2010 y›l›nda ZF Ecomat flanz›man›n yan› s›ra ZF
Ecolife flanz›man›n da üretimine bafllad›klar›n› belir-
ten Arasan, yeni flanz›man›n özelliklerini flöyle an-
latt›: Yeni flanz›man, Ecomat’a  göre yüzde 40 daha
uzun ömürlü. Daha kuvvetli motorlarla kullan›labi-
liyor. fianz›man fren daha kuvvetli.  Ayn› zamanda
içinde yak›t tasarrufu sa¤layan bir uygulamam›z var.
Bu da bir öncekine göre yüzde 5–6 daha fazla yak›t
tasarrufu sa¤l›yor”. ‹ki ürünlerinin birden piyasada
olaca¤›n› belirten Arasan, a¤›rl›kl› flehir içi otobüs-
lerde kullan›lan ZF flanz›manlar›n flehirleraras› oto-
büslerde de kullan›ld›¤›n›n alt›n› çizdi. 

BÜTÜN ‹HALELER‹N KAZANANI: ZF 
Arasan, 2008–2009 y›l›nda Türkiye’de yap›lan be-

lediye ihalelerinde ZF Ecomat flanz›man›n tercih edil-
di¤ini, bunun da ifllerini iyi yapt›klar›n›n bir gösterge-
si oldu¤unu söyledi.  “2009 y›l›nda, özellikle ihaleler-
de kazanan hep biz olduk” diyen Arasan, sadece ‹stan-
bul’da 1000 adet ZF flanz›manl› otobüs bulundu¤unu
gururla anlatt›. 

‹ETT ‹HALES‹ HEYECANLANDIRDI
2008’i 2 Milyar ciro ile kapamalar›na ra¤men

2009’da krizin etkisiyle yüzde 30 civar›nda bir ciro
düflüflü yaflad›klar›n› belirten Arasan, 2010’da ise özel-
likle ‹ETT’nin açaca¤› bin 500 otobüs ihalesinin sek-
töre hareketlilik getirece¤ini, 2010’un otobüs sektörü
için iyi bir y›l olaca¤›n› ifade etti. 

FUAR KATILIMLARI ÜST DÜZEYDE 
Busworld Turkey 2010’a pazar lideri olarak kat›-

lan ZF’nin bir önceki fuara da kat›ld›¤›n› belirten Ara-
san, fuar süresince bütün sektörün bir arada olaca¤›n›
belirtti. Arasan; “Bizim otobüste ürünümüz çok fazla.
Sadece flanz›man üreten firmalar var; ama bizim hem
flanz›man›m›z hem aks›m›z var.” Birinci holde ana sa-
nayicilerin bulundu¤u alanda 70 metrekarelik bir
stantta ürünlerini sergileyeceklerini dile getiren Ara-
san, Türkiye’nin flu anda Avrupa’n›n en büyük otobüs
üreticisi oldu¤unun alt›n› çizerek; “Türkiye’de, özel-
likle de ‹stanbul’da bir fuar yap›lmas› son derece man-
t›kl›. ZF olarak biz Türkiye’deki fuarlarda son derece
aktifiz. Hepsini ayr› ayr› de¤erlendiriyoruz” dedi.  

Özgür ARASAN
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yafl›ndan bu yana otobüs sektörünün içinde olan,
bankoda bilet satarak bafllad›¤› sektörde bugün
Ulusoy Genel Müdürü olarak karfl›m›za ç›kan
Mustafa Y›ld›r›m, sektörde çok fazla firman›n ol-

du¤unu, bunun da sektörü kay›t alt›na alma zorlu¤u ortaya
ç›kard›¤›n› söyledi.  Y›ld›r›m; “Bir kere çok fazla firma var.
Bu kadar firmayla bu sektörün kay›t alt›na al›nmas› mümkün
de¤il. At›l kapasite çok fazla. Bakanl›¤›n yapt›¤› özmal uygu-
lamas› çok mant›kl›; ama flu anda sektör buna haz›rl›kl› de¤il.
Bunu biraz daha uzatmalar› laz›m. 1’e 3 (1 özmala 3 kiral›k)
flu anda Türkiye için uygun modeldir. Bakanl›k, bireysel oto-
büsçüleri azaltmak istiyor ve bana göre do¤ru düflünüyor.
Ama bir kova suyu bir insana bir anda içiremezsiniz. Bardak
bardak içireceksiniz. Kanun ve yönetmelik ç›karmak de¤il de
onu uygulama oran› sizin baflar›n›z› belirler. Güzel bir uygu-

lama, güzel bir sektör yarat›yor“ dedi.

KAYIT ALTINDAK‹LER ÜVEY EVLAT MI? 
Sektörde kay›t d›fl› çal›flan say›s›n›n hayli fazla oldu¤unu vur-

gulayan Y›ld›r›m, kay›t alt›ndaki firmalar›n “Üvey evlat “mu-
amelesi gördü¤ünü savundu. Y›ld›r›m görüflünü; “Kay›t alt›n-
dakiler ve kay›t d›fl›ndakileri bir ailenin evlatlar› gibi düflünelim.
Ailede bir öz bir de üvey evlat olsun. Biz flu an üvey evlad›z. Ka-
y›t d›fl›ndakilere hiçbir yapt›r›m uygulamazken, kay›t alt›na gir-
meye çal›flan firmalara a¤›r yapt›r›mlar uygulanmas› do¤ru de-
¤il”  sözleriyle anlatt›. 

SEKTÖR MAL‹YETLERDEN 
NASIL TASARRUF EDER 

Sektörün içinde bulundu¤u dar bo¤azdan ç›kmas› için öne-

rilerini de s›ralayan Y›ld›r›m; “Bizim öncelikle kanun yap›c›-
lardan ak›ll› taleplerde bulunmam›z laz›m. Bilet sat›fllar›, acen-
te komisyonlar›; bunlar çok ciddi rakamlar. Bugün 70 milyon
liral›k bir cironun 25 trilyon liras› servise komisyona gidiyor.
Geriye kalan rakam, akaryak›t. Akaryak›ta da her geçen gün
zam yap›l›yor. Bu koflullarda bu sektör nas›l düzelir? Bu sek-
törün en büyük gider kalemi, otogar ç›k›fllar›d›r. O konuda ifl
birli¤i yap›lmas› laz›m. Servislerin birlefltirilmesi, firmalar›n
birleflmesi laz›m” dedi.  Y›ld›r›m, sözlerine flöyle devam etti:
“fiehir içinde niye ayr› ayr› yerler tutuyoruz? Avc›lar Meyda-
n›’nda 10 tane yaz›hane var, hepsi kira. Hepsi ayr› ayr› servis
kald›r›yor.  Bak›n o servis 3 kifliyle kalk›yor. Sonra da fatura
otobüsçüye ç›k›yor. Bir tane terminal yapal›m, oradan biletle-
rimizi keselim. ‹steyen ortak banko tutsun.  Kap›da ortak ser-
vis olsun. Bu da tasarrufu getirir” fleklinde konufltu.

Mustafa Y›ld›r›m’›n gözünden sektör
Ulusoy Genel Müdürü ve TOF Baflkan› Mustafa Y›ld›r›m, otobüs sektörünü

de¤erlendirdi. Y›ld›r›m, sektörde firma enflasyonun yafland›¤›n› söyledi.

C M Y K

7MART 2010

ek 7   3/19/10  9:52 PM  Page 1



‹
sotlar Grup, 2009 y›l›nda üretim kapasitesi-
ni geniflletmek amac›yla mevcut tesisin yan›
s›ra Bursa’da farkl› bir tesiste de üretime
bafllad›. Yeni tesisin devreye girmesi ile ‹so-

to, Türkiye pazar›nda da sat›fla sunuldu. fiehir
içi toplu tafl›mac›l›¤›na yönelik 9 metrelik City
900, 12 metrelik City 1200 ve turizm tipi 9 met-
relik Freeway 900 modelleri, tamamen Türk
mühendis ve iflçisinin ürünü olarak pazarda yer
ald›. 

‹soto flehir içi pazar›na yeni bir soluk getire-
cek  otobüsleri ile Busworld Turkey 2010’da ye-
rini al›yor. 

A¤›rl›kl› olarak Ortado¤u pazar›nda al›c›s›yla
buluflan ‹soto, Do¤u Avrupa ve Türki Cumhuri-
yetlerde de büyük ilgi görüyor. Özellikle Irak,
Libya, Kuveyt, Birleflik Arap Emirlikleri, Um-
man, Suudi Arabistan ve Suriye’nin yer ald›¤› ih-
racat portföyüne son dönemde Azerbaycan’da
eklendi.

S›rbistan, Makedonya, Arnavutluk, Karada¤
ve Bosna Hersek’e de ‹soto’nun ihracat yapt›¤›
ülkeler aras›nda yer al›yor. 

‹soto, ihracattaki baflar›s›n› daha yüksek he-
deflere tafl›rken iç pazarda da her yönüyle tercih
edilen kaliteli bir otobüs markas› olma yolunda
yeni otobüsleri ile yol al›yor.

‹soto’nun Busworld Turkey
2010’da sergileyece¤i 
otobüslerin özellikleri  flöyle: 

City 900:
fiehir içi toplu tafl›maya yönelik halk otobüsü

olarak üretilen City 900, 9 metre uzunlu¤unda;
28 oturan, 42 ayakta olmak üzere toplam 70
yolcu tafl›yabilme kapasitesine sahip. 

Monoblok gövde, örme flase ile entegre edil-
di. Araçta 180 beygir gücünde Euro 4, Turbo
Intercooler Common Rail özelli¤indeki MAN
motor kullan›l›yor. Motor Yeni teknoloji, güçlü
ve sessiz bir motordur. Bu motor, Türk tüketici-
sine gelece¤in teknolojisini sunarken, ayn› za-
manda temiz bir dünya sözü veriyor. Düflük ya-
k›t tüketimi ise iflletme giderlerini azaltarak, kul-
lan›c›s›n›n kazanc›na kazanç kat›yor.

Motorla uyumlu, 6 ileri/1 geri ZF manuel flan-
z›man ve MAN marka akslar›n kullan›ld›¤› City
900,   RETARDER, ABS, ASR ile güçlendirilmifl
tam haval›, çift devreli, otomatik ayarl› disk fren
sistemi ve sars›nt›y› engelleyen özel haval› süs-
pansiyon sistemi ile en güvenilir otobüs olmaya
aday. 

Ön-arka sis lambalar›, haval› sürücü koltu¤u,
mp3 çalar, uzaktan kumandal› kap› kilidi stan-
dart olan araçta, klima, ek ›s›t›c›, DVD player,
LCD monitör, dijital hat levhalar›, engelli asan-
sörü opsiyonel olarak sunuluyor.

City 1200:
12 m. uzunlu¤undaki City 1200; 29 oturan,

69 ayakta olmak üzere 98 yolcu tafl›ma kapasi-
tesine sahip. Monoblok gövde,  örme flase ile en-
tegre edildi. Araçta, 280 beygir gücündeki Euro
4, Turbo Intercooler Common Rail özelli¤inde-
ki MAN motor kullan›lmaktad›r. Motoru yeni
teknoloji, güçlü ve sessiz bir motordur. 

Motorla uyumlu ZF Ecomat otomatik flanz›-
man, TopoDyn ak›ll› sistem ve ZF marka aksla-
r›n kullan›ld›¤› City 1200,   RETARDER, ABS,
ASR ile güçlendirilmifl tam haval›, çift devreli
otomatik ayarl›, hava so¤utmal› disk fren sistemi
ve sars›nt›y› engelleyen özel haval› süspansiyon
sistemine sahip. 

Klima, haval› sürücü koltu¤u, uzaktan kuman-
dal› kap› kilidi, iki adet turbo havaland›rma, iki
adet acil ç›k›fl kapa¤› standart olan araçta,  ek
›s›t›c›, DVD player, LCD monitör, dijital hat
levhalar›, engelli asansörü, geri görüfl sistemi, bi-
letçi koltuk ve masas› opsiyonel olarak sunulu-
yor.

ISOTO, City 900 ve 
1200 Busworld’de

2006 y›l›nda Adana’daki üretim tesislerinde faaliyete bafllayan Isoto;
üretilen otobüslerin tamam›n› Aral›k 2009 tarihine kadar ihraç etti. 3 y›lda
600’den fazla otobüsün ihracat›n› gerçeklefltiren ‹soto, Busworld Turkey

2010’a flehir içi  toplu tafl›mac›l›¤›na yönelik City 900 ve City 1200 kat›l›yor.
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