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Motorin Fiyatlar›
‹stanbul :   2.58
Ankara :   2.61
‹zmir :   2.57

Adana :   2.59
D.Bak›r :   2.64
Kayseri :   2.61
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10 numara ya¤
otobüsçülerde
Dünya petrol piyasalar›nda akaryak›t fiyatlar› düflerken, Türkiye’de son bir y›l-
da yüzde 20 oran›nda zam geldi. Akaryak›t maliyetlerini k›smaya çal›flan
a¤›r vas›ta floförleri her gün yeni yollara baflvuruyor.

eknelerde sat›fl› yayg›nlaflan ve
özellikle a¤›r vas›talar taraf›ndan
motorine kar›flt›r›larak kullan›l-
maya bafllanan 10 numara ya¤lar,
sektördeki kurall› yap›y› göz gö-
re göre  tehdit etmeye bafllad›.

Motorine oranla çok daha düflük bir fiyatla sat›ld›-
¤› için, otobüs ve kamyon floförleri taraf›ndan ter-
cih edilen ve motorine alternatif olarak sunulan
10 numara ya¤, yayg›n oldu¤u bölgelerdeki istas-
yonlarda mazot sat›fl›n› düflürmeye h›zla devam
ediyor.  Motorinin litresi 2.6 YTL iken 10 numa-
ra ya¤›n litresinin 1.7 YTL olmas›, a¤›r vas›ta sü-
rücülerini 10 numara ya¤ kullanmaya yöneltti.

Hiçbir standart ve düzenlemeye tabi olmaks›z›n
tamamen kay›t d›fl› ve denetimsiz bir flekilde üre-
tilen 10 numara ya¤lar›n h›zla yayg›nlaflt›¤› böl-
gelerde çok say›da  dolum tesisi kuruldu.    9’da
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Otomotiv el
frenini b›rakt›

M AN Kamyon ve Otobüs
A.fi, araçlar›n›n orijinal
yedek parçalar›nda

yüzde 80 ile yüzde 20 aras›nda
indirim kampanyas› bafllatt›.

MAN’›n bafllatt›¤› bu kampan-
yan›n amac› satamad›¤› ürünleri
satabilmek için de¤il,  tüketiciye
daha da fazla orijinal parça kul-
land›rmak için. 

MAN Türkiye A.fi. Yedek Par-
ça Müdürü Can Cansu, yaklafl›k
4 ayl›k bir araflt›rman›n sonucu
olan bu kampanya hakk›nda
bas›n› bilgilendirdi. 9’da

O
tomotiv Distribütörleri
Derne¤i (ODD), sektörü
yak›ndan ilgilendiren ge-

liflmeler hakk›nda bilgi sunulma-
s› amac›yla bas›n toplant›s› dü-
zenledi.

Toplant›da bir konuflma yapan
ODD Yönetim Kurulu Baflkan›
Yüksel Mermer, Türkiye’de oto-
motiv pazar›n›n her geçen y›l ge-
liflerek yükseldi¤ini vurgulad›.

Türkiye otomotiv pazar›n›n ge-
liflmesinde ODD üyelerinin de
büyük katk› sa¤lad›¤›na dikkat
çeken Mermer, 46 markan›n ül-
kemizde temsil edildi¤ini dile
getirdi. Otomotiv sektörünün,
Türk ekonomisinin itici gücü ha-
line geldi¤ini ifade eden Mermer,
yap›lan yat›r›mlarla da Dünya
standartlar›nda hizmet düzeyine
eriflildi¤ini kaydetti. 10’da

O tokar, piyasaya sürüldü-
¤ü ilk günden itibaren
yo¤un ilgi gören 9 met-

relik otobüs serisi Doruk’un ye-
ni modeli Doruk 190 LE ’yi ve
bu modelin hibrit prototipini
Rahmi Koç Müzesi’nde düzen-
ledi¤i bir toplant›yla tan›tt›. Oto-
kar Genel Müdürü Serdar Gör-
güç, Otokar'›n milli bir flirket ol-
du¤unu ve Türkiye'de Doruk

160 LE Hibra gibi birçok ilke
imzas›n› att›¤›n› anlatt›. 11’de

‹ stanbul Büyükflehir Belediye
Baflkan› Kadir Topbafl, özel
halk otobüs flirket yöneticile-

riyle bir araya
geldi. Yönetici-
ler, Baflkan Top-
bafl’a ulafl›mda
yaflanan genel
sorular› aktara-
rak, bu sorunlara
çözüm bulunma-
s›n› talep etti.
Büyükflehir Be-
lediye Binas›’nda gerçekleflen ba-
s›na kapal› toplant› da ‹stanbul’un
toplu tafl›ma sorunlar› görüflüldü. 

Toplant› sonras› bir aç›klama
yapan Büyükflehir Belediye Bafl-
kan› Kadir Topbafl, “‹stanbul’da

‹ETT ile birlikte
toplu tafl›ma hiz-
metleri sunan
özel halk oto-
büsçülerimiz ya-
flanan sorunlar›
ve çözüm öneri-
lerini içeren bir
rapor sundu.
Toplu tafl›mac›-

l›kta yaflanan bu sorunlar en k›sa
zamanda çözüme kavuflacak”
dedi. 6’da

T
OFED Genel Baflkan›
Mustafa Y›ld›r›m bafl-
kanl›¤›nda toplanan

Merkez Yürütme Kurulu
Üyeleri, “TOFED bünyesinde
profesyonel kadrolaflman›n,
sektör menfaatine” oldu¤unu
dile getirerek Genel Baflkan
Y›ld›r›m’a tam yetki verdi.

Toplant›da; tafl›mac›l›k
sektöründe TOFED’in en bü-
yük sivil toplum örgütü oldu-
¤unu dile getiren Genel Bafl-
kan Mustafa Y›ld›r›m, “TO-
FED bünyesinde oluflturula-
cak profesyonel kadro, al›nan
kararlar› icraata dökecek.
Sektör için çal›flmalar yapa-
cak” dedi. 4’te

‹
BB Ulafl›m Daire Baflkanl›¤›
Toplu Ulafl›m Hizmetleri Müdür-
lü¤ü taraf›ndan yürütülmekte

olan, taksi floförlerine yönelik mesle-
ki gelifltirme ve uyum kurslar›
bafllad›.

Büyükflehir Belediyesi’nin AB sü-
reci öncesi ‹stanbul’daki floförlerin
bilinçlendirilmesini sa¤lamak ve tra-
fikle ilgili temel bilgi, becerilerini ge-
lifltirmek amac›yla düzenledi¤i Mes-
leki Gelifltirme ve Uyum Kursu’na 8
bin taksi floförü müracaat etti. 7’de

Taksiciler e¤itimde

✔Alia¤a Ticaret Odas›, tahsisli S plaka yetersizli-
¤inden dolay› harekete geçti. Oda, Alia¤a’da S Pla-
ka say›s›n›n artt›r›lmas› gerekti¤ini aç›klad›.
Oda’dan yap›lan aç›klamada, S Plaka talebinin be-
lirlenmesi yönünde çal›flma yap›ld›¤› bildirildi. 7’de

U
laflt›rma Bakanl›-
¤›, kara yollar›nda
güvenli¤i art›rmak

amac›yla 35 yafl üstü kam-
yon, otobüs, tanker ve çe-
kicileri 15 Ocak 2008 tari-
hinden itibaren trafikten
çekmeye bafllayacak. 35
yafl üstü kamyon, otobüs,

tanker ve çekiciler yeni
y›lla birlikte trafikten
çekilmeye bafllanacak.
Trafikten çekilen araçlara,
2 bin 400 YTL ile 7 bin
500 YTL aras›nda ödeme
yap›larak MKE'nin Hur-
dasan A.fi Tesisleri’nde
imha edilecek. Ulaflt›rma

Bakanl›¤› yetkililerinden
al›nan bilgiye göre, Ba-
kanl›k’a ba¤l› Kara Ulafl-
t›rmas› Genel Müdürlü¤ü,
1972 ve üzeri modeldeki
kamyon, otobüs, tanker ve
çekicilerin trafikten çekil-
mesi için bir tebli¤ üzerin-
de çal›fl›yor.                  8’de

S plaka ata¤›

Man, yedek parça ve
serviste ata¤a kalkt›

Ulafl›m sorunlar›
masaya yat›r›ld›

Isuzu, Busworld’da
4 modelini sergiledi

Hibrit teknolojsi 

TOFED kadrolafl›yor

A
nadolu Isuzu, Kortrijk
Busworld 2007 Otobüs
Fuar›’nda, kalitesiyle

ad›n› Avrupa’da duyuran,
Turkuaz serisi midibüsleri
sergiledi. Belçika’n›n Kortrijk
flehrinde iki y›lda birdüzenlenen

fuar, otobüs sektöründe
Dünya’n›n en büyük ve köklü
fuar› olarak biliniyor.

Midibüs ihracat›nda da önem-
li baflar›lar elde eden Anadolu
Isuzu, Kortrijk Busworld’e dört
midibüs modeliyle kat›ld›. 2’de

D
ünya’n›n en
kontrollü ve gü-
venilir tafl›ma

sistemlerinden biri
olan metrolar› art›k ka-
d›nlar kullan›yor. Son
günlerde bunun en
canl› örne¤ini de An-
kara Büyükflehir Metro-
su’nda çal›flan kad›n vat-
manlar gösteriyor. Kon-
forlu, ça¤dafl, h›zl› ve

güvenli olmas› nedeniy-
le geçti¤imiz yüzy›l›n
bafl›ndan itibaren kent
içi toplu tafl›mac›l›kta
kullan›lmaya bafllanan

metrolar›n, ülkemizdeki
geçmifli 10 y›l öncesine
dayan›yor. Türkiye’de
ilk kez, Ankara’da 1997
y›l›nda yap›m› tamamla-
narak, K›z›lay-Bat›kent
aras›nda tafl›ma seferle-
rine bafllayan Ankara
Metrosu iflletmeye girdi-
¤i günden itibaren Bafl-
kentlilerin vazgeçilmez
ulafl›m arac› oldu. 6’da

Bir platform
oluflturulmal›

U laflt›rma; gereksinim ve olanaklar›n, daha
yayg›n deyimle talep ve arz›n karfl›l›kl› et-

kileflimi sonucunda geliflmifl ve geliflmeye de-
vam etmektedir. 2’de

Mustafa 
YILDIRIM

Mustafa YILDIRIM

Ters Aç›

35 yafl üstü
araçlar MKE’ye 

Süper kad›nlar
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Bir platform
oluflturulmal›

U laflt›rma; gereksinim ve olanaklar›n, daha
yayg›n deyimle talep ve arz›n karfl›l›kl› et-

kileflimi sonucunda geliflmifl ve geliflmeye de-
vam etmektedir. Ekonomik olarak giderek bü-
yüyen ve zenginleflen Dünya’da, daha fazla,
daha güvenli, daha k›sa sürede, daha konfor-
lu, güvenilir ve dakik ulafl›m iste¤i ön plana ç›k-
maktad›r. Bilim ve teknolojinin de geliflimi sa-
yesinde, ulaflt›rma sistemi varl›¤›n› sürdürmek-
tedir.

Günümüzde ise, baflta havayolu olmak üze-
re karayolu d›fl›ndaki tafl›ma flekillerine öncelik
verilmesi ve teflvik edilmesine karfl›n, tüm Dün-
ya’da karayolu yolcu tafl›mac›l›¤›, noktadan-
noktaya tafl›mac›l›k özelli¤inden dolay› vazge-
çilmezdir. Çünkü otobüslerin eriflme özgürlü¤ü
ile iller, ilçeler, beldeler ve köylere kadar ulafl›m
sa¤lanmaktad›r. K›saca belirtmek gerekirse,
tafl›mac›l›k türü ne olursa olsun sonuçta kara-
yolunun kullan›lmas› kaç›n›lmazd›r.

AB ve di¤er geliflmifl ülkelerde de yolcu ta-
fl›mac›l›¤›nda karayolu tafl›mas›n›n pay› fazla
olmakla birlikte Türkiye’deki kadar belirgin de-
¤ildir. Havayolunun yüzde 5, demiryolunun
yüzde 6, di¤er tafl›malar›n yüzde 10 ve karayo-
lunun ise yüzde 79 oranlar›nda pay› vard›r. Tür-
kiye’de bu oran ise dünyada birinci s›radad›r.
Havayolu yüzde 1.80, demiryolu yüzde 2.80,
di¤er yani denizyolu yüzde 0 ve karayolu ise
yüzde 95.40.

Bu istatistikler, Türkiye’nin Karayolu Yolcu
Tafl›mac›l›¤›’nda kurumsallaflmas›n›n ve gelifl-
miflli¤inin bir göstergesidir.

Ülkemizde ana tafl›ma sistemi karayoludur.
San›lan›n aksine geliflmifl ülkeler de dahil, tüm
dünyada ana yolcu ve yük tafl›ma sistemi ka-
rayoludur. Karayolunun tafl›madaki pay› ise y›l-
dan y›la artmaktad›r. Baflta Avrupa olmak üze-
re, geliflmifl ülkelerde karayolu yo¤un olarak
özel otomobiller için kullan›l›rken, ticari yük ve
yolcu tafl›mac›l›¤›nda a¤›rl›kl› olarak demiryolu
kullan›lmaktad›r. Cumhuriyetin ilk y›llar›ndan
sonra ülkemizde yanl›fl tercih sonucu rayl› sis-
tem yap›m› durdurulmufl ve karayollar›na a¤›r-
l›k verilmifltir. Tamam› özel sektör taraf›ndan
yürütülen karayolu tafl›mac›l›¤›, özellikle yolcu
tafl›mac›l›¤› geliflmifl Dünya ülkelerine dahi ör-
nek teflkil edecek kalite, güven ve hizmet sevi-
yesine ulaflm›flt›r. Günümüzde 225 bin kifliyi is-
tihdam eden, y›lda 175 milyon kifliye ulafl›m
hizmeti veren karayolu insan tafl›mac›l›¤›; sos-
yal, ekonomik, kültürel sorumlulu¤unun yan›n-
da ülke ekonomisine de katk› sa¤lamaktad›r.

Yat›r›mlar› 5 milyon Euro’ya, y›ll›k cirosu 2
milyar 250 milyon Euro’ya ulaflan sektörün ül-
ke ekonomisine y›ll›k katk›s›, 1 milyar Euro’yu
bulmaktad›r.

Kay›t d›fl›l›¤›n yüzde 55’lere ulaflt›¤›, dolayl›
vergilerin toplam vergideki pay›n›n yüzde
75’lere ç›kt›¤› ülkemizde, dünyan›n en pahal›
akaryak›t›n› kullan›yor olmam›z, karayolu tafl›-
mac›l›¤›n› yap›lamaz hale getirmifltir. Son dört
y›lda akaryak›t›n toplam giderlerdeki pay› yüz-
de 30’dan yüzde 52’ye yükselmifltir. Alternatif
sistem olan havayolu tafl›mac›l›¤›nda baflta
ÖTV’siz akaryak›t kullan›m› ve 59’uncu hükü-
metin getirdi¤i e¤itime katk› pay›, iletiflim vergi-
si gibi vergilerin kald›r›lmas›yla, sivil hava tafl›-
mac›lar›n›n yo¤un olarak girdi¤i havayolu tafl›-
ma sektöründe tafl›ma ücretleri, otobüs tafl›ma
ücretlerinden daha düflük seviyeye getirilmifl-
tir. Tüm bu olumsuzluklara ra¤men, Türki-
ye’deki Karayolu Yolcu Tafl›mac›l›k Sektörü,
tüm dünyaya model teflkil edebilecek konu-
munu devam ettirmektedir. Bütün bunlara kar-
fl›n, IRU teflkilat›nda yolcu tafl›mac›l›¤› da ol-
mas›na ra¤men, sektör için yap›lan çal›flmala-
r›n tatminkar olmad›¤› bir gerçek. Bunun sa¤-
lanabilmesi için Türkiye’nin Karayolu Yolcu Ta-
fl›mac›l›¤›’n› temsil eden TOFED’in, IRU içeri-
sinde daha etkin ve faal olarak yer almas› sa¤-
lanmal› ve böylece Türkiye modelinin tüm dün-
yaya aktar›lma yollar› aranmal›d›r.

IRU içerisinde oluflturulacak yeni bir yap› ile
öncelikle Avrupa ve Ortado¤u ülkeleri olmak
üzere TOFED ve firmalar›m›z ile karfl›l›kl› iflbirli-
¤i ve ifl ortakl›¤› yap›lmal›d›r.

Mustafa 
YILDIRIM

Mustafa YILDIRIM

O
to tamircisi 28 yafl›ndaki Ay-
d›n ‹senc, kendi imkânlar›
ile küçücük dükkân›nda 4x4

Jeep yaparak Türk otomotiv tarihine
geçti. 2 bin YTL’ye 17 ayda tamam-
lanan jeep, saatte 170 Km h›z yap›-
yor. A¤r›’n›n Do¤ubayaz›t ‹lçesi’nde
bulunan Oto Sa-
nayi Sitesi’nde
oto tamircili¤i
yapan Ayd›n
‹senc, hurda
araçlar›n parçala-
r›ndan yararlana-
rak 4x4 jeep yap-
t›. Ayd›n ‹senc,
ruhsat ve plaka
ç›kartamad›¤›
arac›n› mahalle
aralar›nda kulla-
n›yor.

‹senc’in, Tofafl fiahin marka hurda
arac›n motor ve flanz›man›n› kulla-
narak yap›m›na bafllad›¤› 4x4 jeepin
4 cam› otomatik. Arac›n yan aynalar›
otomatik ›s›tmal›,  alarm uzaktan ku-

mandal›. Bu araçta bir 4x4 jeepte ol-
mas› gereken tüm özellikler mevcut.

Sanayi sitesinde 17 ay önce arac›n
yap›m›na bafllad›¤›nda arkadafllar›
taraf›ndan elefltirildi¤ini dile getiren
genç mucit Ayd›n ‹senç, “Hurda
araçlardan yedek parça toplamaya

bafllad›¤›mda ar-
kadafllar›m be-
nimle dalga geçti.
‘Sen bu ifli yapa-
mazs›n. Rezil ol-
madan vazgeç’
dediler ama ben
azimle çal›flt›m ve
bu arac› tamamla-
d›m” dedi.

4x4 jeepin LPG
ve benzin ile ça-
l›flt›¤›n› aç›klayan

mucit Ayd›n ‹senc, “Motor, flanz›-
man, defransiyel ve yürüyen aksam-
lar›n tümünü fiahin marka hurda
araçtan kulland›m. Ayr›ca araç LPG
ve benzinli olup, 170 km/s h›z yapa-
biliyor” diye konufltu.

2 bin YTL’ye 4x4

Ters Aç›

‹
zmir’den sonra Manisa’ya da yat›r›m yapan BMC,
fabrikan›n tamamlanmas›yla birlikte hem personel,
hem de üretim kapasitesini iki kat›na ç›kartmay› he-

defliyor. Konuya iliflkin bir aç›klama yapan BMC Yönetim
Kurulu Baflkan vekili ve Murahhas Azas› Mehmet Demir-
pençe, amaçlar›n›n bir yandan ülke ekonomisine katk› sa¤-
larken, bir yandan da müflteri talep ve
beklentilerine an›nda cevap vermek
oldu¤unu söyledi.

Demirpençe, “Otomotiv sektörün-
de kullan›lan en son teknolojiyle do-
nat›lm›fl entegre tesislerimizde 3 bin
400 kifli çal›fl›yor. Fabrikam›zda; çe-
kici, a¤›r, orta ve hafif kamyon, kam-
yonet, minibüs, midibüs, otobüs, pa-
nel van, kombi van, askeri araç, özel
kullan›ma yönelik komple araç, ye-
dek parça, motor ve döküm parçalar›
üretimi yap›lmakta” dedi.

70 ÜLKEN‹N TERC‹H‹ BMC

‹ngiltere, ‹spanya, ‹talya, Portekiz,
Bulgaristan, Romanya, Yunanistan,
Slovakya, H›rvatistan, Kazakistan,
Fransa, Güney Afrika ve ‹ran baflta
olmak üzere toplam 70’i aflk›n ülkeye
BMC’nin; otobüs, kamyon, hafif ti-
cari araç ve flase ihracat› gerçeklefltirdi¤ini vurgulayan De-
mirpençe, yurtd›fl›nda 8’i Avrupa’da olmak üzere toplam
19 yetkili sat›c›lar›yla pazar paylar›n› her geçen gün yük-

seltmeye çal›flt›klar›n› kaydetti.  Demirpençe, “‹ran, Ma-
lezya ve Pakistan’da BMC lisans› alt›nda üretim yap›lmak-
tad›r. Ayr›ca otobüs flasesi ile lokal gövde entegrasyonu ko-
nusunda Tayland ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde faali-
yetlerimize devam ediyoruz” diye konufltu. 

HEDEF DÜNYA’DA ‹LK 10

Dünya ticari araç üreticileri aras›nda
ilk 10’a girmeyi hedeflediklerini vur-
gulayan Demirpençe, “BMC; 43 y›ll›k
tarihi boyunca 300 bin adede yak›n
araç üretimi ile Türkiye ekonomisine
yaklafl›k 10 milyar dolarl›k ekonomik
ürün katk›s› ve bununla mütenasip ver-
gi kazanc› sa¤lad›. 2006 y›l› cirosu 676
milyon dolar olan BMC, 15 ton ve üs-
tü ticari araçlarda dünyada 16’nc› s›ra-
lar yer al›yor. En büyük hedefimiz;
Cumhuriyetin 100. kurulufl y›l› olan
2023 y›l›nda dünya üzerindeki ticari
araç üreticileri aras›nda ilk 10’a gir-
mek. Bu hedefe ulaflmak için 1 milyar
dolar de¤erindeki mevcut tesisimize
ilaveten 600 milyon dolar bütçeli, üç
yeni fabrika yap›m›n› kapsayan yat›r›m
projemiz için ilk ad›m› Manisa Turgut-
lu’da att›k. Bu yat›r›mla üretim kapasi-

temizi öncelikle 40 bin, daha sonra 70 bin adet araca ç›kar-
may› ve bugün 3 bin 400 olan flirket içi istihdam›m›z› iki-
ye katlamay› planlamaktay›z” fleklinde konufltu.

BMC’nin hedefi büyük

Isuzu, Busworld’da
4 modelini sergiledi

BMC Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Murahhas Azas› Mehmet Demirpençe,
firman›n bugüne kadar 300 bin adet araç üretimi gerçeklefltirerek Türkiye eko-
nomisine 10 milyar dolarl›k ürün katk›s› ve vergi kazanc› sa¤lad›¤›n› aç›klad›. 

M
idibüs ihracat›nda da önemli bafla-
r›lar elde eden Anadolu Isuzu,
Kortrijk Busworld’e dört midibüs

modeliyle kat›ld›.
Fuarda, Turkuaz Interurban modelinin

Avrupa lansman›n› gerçeklefltiren Anadolu
Isuzu, ön ve arka yüz dizayn› ve motoru
yenilenen Turkuaz
ve Turkuaz Eco
modellerini de Av-
rupal› müflterilerine
tan›tt›. Fuarda ser-
gilenen dördüncü
model ise, Türki-
ye’de üretildi¤i ilk
günden itibaren il-
giyle karfl›lanan
toplu tafl›ma arac›
Citibus oldu.

fiehirleraras› yol-
cu tafl›mac›l›¤› için
de çözümler sunan
Anadolu Isuzu, ye-
ni Class II midibüs modeli Turkuaz Inte-
rurban, flehiriçi ve flehirleraras› yolcu tafl›-
mac›l›¤› ile u¤raflan sektörün ihtiyaçlar› ve
beklentileri göz önüne al›narak tasarlad›.

Anadolu Isuzu, Turkuaz Interurban arac›-
n›n 45 kiflilik toplam yolcu kapasitesiyle
flehir merkezi ve çevre ilçeler aras›nda ta-
fl›mac›l›k yapan otobüs iflletmecileri için
ideal bir çözüm orta¤› oldu¤u görüflünde.

Anadolu Isuzu’nun farda sergiledi¤i bir
di¤er midibüs modeli Turkuaz Eco ile k›sa

ve orta mesafeli
yolcu tafl›mac›l›¤›-
n›n yan›nda, özel-
likle ö¤renci ve
personel tafl›mac›-
l›¤› için ideal bir
araç olarak plan-
land›. Asl›nda Tur-
kuaz Eco’nun tek-
nik aç›dan di¤er
modelden hiç bir
fark› yok. Yani bo-
yutlar›, motoru,
fren ve süspansi-
yon sistemleri di-
¤er Turkuaz mode-

li ile ayn›. 
Ancak di¤er Turkuaz modelinde standart

olarak sunulan birçok ekipman, Eco mode-
linde opsiyon olarak sunuluyor. Dolay›s›y-

la ortaya daha ekonomik bir model ç›km›fl
oluyor.

M‹D‹BÜS ‹HRACATINDA L‹DER

Anadolu Isuzu, pazar performanslar›na
iliflkin flu de¤erlendirmelerde bulundu:
“2005 y›l› itibari ile toplam 4257 adet mi-
dibüs üreten Anadolu Isuzu, midibüs üreti-
minde iki y›ld›r Türkiye birincisi konu-
mundad›r. Bu üretim adetleri Anadolu Isu-
zu’nun Avrupa’da say›l› midibüs üreticile-
ri aras›nda ne kadar önemli bir yeri oldu-
¤unun göstergesidir. Anadolu Isuzu, yük-

sek üretim adetlerini sat›fl performans›na
da yans›tarak 2005 ve 2006 y›llar›n› midi-
büs ihracat›nda lider olarak tamamlam›flt›r. 

Otomotiv Sanayi Derne¤i verilerine gö-
re, Anadolu Isuzu 2007 Eylül ay› itibariyle
midibüs ihracat›nda Türkiye’nin lideridir.”

Baflta Bat› ve Do¤u Avrupa, Kuzey Afri-
ka ve Kafkaslar› kapsayan distribütörlük
a¤›yla genifl bir co¤rafyada pazarlanan
Anadolu Isuzu ürünleri, Romanya toplam
otobüs pazar›nda yüzde 30, Bulgaristan’da
ise kendi segmentinde yüzde 74 pazar pa-
y›na sahip oldu¤unu kaydediyor. 

S
osyal sorumluluk bilincini he-
def alan Temsa, Tarsus Beledi-
yesi iflbirli¤iyle, 111 Metropol

kullan›c›s›na ekonomik ve güvenli
araç kullan›m› e¤itimi verdi. 

Temsa Otobüs Grubu Teknik Des-
tek ve E¤itim fiefi Nurettin Çolak ta-
raf›ndan verilen e¤itimlere, Halk Oto-
büsü Kooperatifi’nden 45 ve Tarsus

Belediyesi’nden 66 olmak üzere top-
lam 111 floför kat›ld›.

E¤itimde; Metropol’ün genel özel-
likleri, motor teknik özellikleri, turbo
sistemi, motor ya¤lar›, dizel yak›tlar,
fren sistemleri, retarder kullan›m›,
ABS sistemi, lastikler, termostat›n ve
antifrizin görevleri gibi konular anla-
t›ld›.

Anadolu Isuzu, Kortrijk Busworld 2007 otobüs
fuar›nda, kalitesiyle ad›n› Avrupa’da kan›tla-
yan, Turkuaz serisi midibüsleri sergiledi. Belçi-
ka’n›n Kortrijk flehrinde iki y›lda bir düzenle-
nen fuar, otobüs sektöründe Dünya’n›n en bü-
yük ve en eski fuar› olarak biliniyor.

‹
nci Akü,“Teknolo-
jiyle artan zamanla
eksilmeyen güç”

slogan›yla yeni ürünü
Formul A ve SuprA akü-
lerini, ‹stanbul Rahmi
Koç Müzesi’nde düzen-
ledi¤i görkemli bir tö-
renle tan›tt›. ‹nci Akü
yöneticileri ve bayileri-
nin yo¤un kat›l›m gösterdi¤i tan›t›mda,
firma kurmaylar› 2007 y›l›n› de¤erlen-
direrek 2008 hedeflerini paylaflt›. 

Tan›t›m›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan
‹nci Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Emel ‹nci Önal, yeni gelifltirilen ürün-

lerde üçüncü kufla¤›n bü-
yük katk›s› oldu¤unu be-
lirterek, “Kendine ve hiz-
metine güvenen ekiple
çal›fl›yoruz. Dünyan›n uç
noktalar›na ulafl›yoruz.
Fark edilecek bir dünya
markas› üretti¤imize ina-
n›yoruz” dedi.

‹nci fiirketler grubu-
nun pazarlama ve sat›fl konular›nda fa-
aliyet gösteren 55 y›ll›k bir flirket oldu-
¤unu belirten ‹ncitafl Genel Müdürü
Erdo¤an Y›lmaz, 55 y›ll›k birikim ve
istikrarla görevlerini sürdürdüklerini
aktard›.

‹nci Akü’den Formul
A ve SuprA serisi

Temsa’dan Metropol kullan›c›lar›na e¤itim 
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Dünyada terör
bitsin art›k!..

Gerek ülkemiz, gerek sektörümüzü ilgilendiren
önemli geliflmeler olmakta Türkiye’de. Bu konu-

lar›n en önemlisi terör. Sektörümüzü ilgilendiren bö-
lümü ise Türk Hükümeti’nin terörle, bilhassa Irak
içindeki bir tak›m yerel otoritelerle ilgili onlar› k›ska-
ca almas›, onlarla ilgili bir tak›m askeri yapt›r›mlar-
dan önce ticari yapt›r›mlarla ilgili bir tak›m kararlar
almas›. Bu kararlar›n öncelikli bir tanesi yine hava
tafl›mac›l›¤›n› ilgilendiriyordu ki bu karar, Türk hava
sahas›n›n Kuzey Irak’taki yolcu tafl›mac›l›¤›na kapa-
t›lmas›d›r. Yine birtak›m afl›r› milliyetçi kesimlerin,
Türkiye’yi Ortado¤u’da bir tak›m ekonomik yapt›-
r›mlar ald›rmaya yönelik çal›flmalar içerisinde olma-
s›. Özellikle Habur S›n›r Kap›s›’n›n kapat›lmas› daha
ziyade yük tafl›mac›lar›n›, Türkiye ve Kuzey Irak’ta ifl
yapan Türk Müteahitleri’nin ifllerini b›rakmas› nokta-
s›na kadar getirmifltir. Bir Arap için Arabistan’› yak-
man›n anlam› yok.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörle ilgili olarak
uluslararas› haklar›ndan do¤an her türlü flekilde
kendini korumakta ve teröre karfl› her türlü önlemi
almakta serbest olmas› laz›m. Bu konuda kimseye
de hesap vermemesi gerekir ancak terörle müca-
dele ederken terör örgütünün alt yap›s›n› ve onlar›n
toplumsal taban›n› temsil edenlerin önemli bir kesi-
minin “iflsizler ordusu” oldu¤unu da unutmamak la-
z›m. Terörle mücadele ederken sapla saman› birbi-
rine kar›flt›rmamak laz›m. Yani Kürt sorununu baha-
ne ederek yap›lan terör ile Kürtlerin Türkiye’deki
Türk halk›yla bin y›ll›k yaflam›fll›¤›n› birbirine kar›flt›r-
mamak laz›m. Kürt insan›n›n Türkiye’deki etnik ve
kültürel farkl›l›¤›ndan do¤an taleplerin terör örgütü-
nün bu taleplerini bahane ederek birtak›m cinayet-
ler ifllemesine karfl› al›nacak önlemlerle, terör örgü-
tünün istedi¤i boyutlara ulaflmamas› laz›m. Di¤er ta-
raftan da son bir ay içerisinde özellikle iki tane köfle
yazar›m›z Hürriyet Gazetesi’nden Cüneyt Ülsever,
Milliyet Gazetesi’nden de Taha Akyol bizim onlara
birtak›m bilgiler vermemiz neticesinde cesaretle ba-
z› fleyleri yazd›lar. Özellikle karayolu yolcu tafl›mac›-
l›¤›n› ilgilendiren bölümlerinde son bir ay içerisinde
pefl pefle fiemdinli’de, Hakkari’de Yüksekova’daki
gerek güvenlik güçlerimize, gerek koruculara, ge-
rekse sivil vatandafllar›m›za terör örgütünün yapt›¤›
sald›r›larda 32 insan›m›z flehit oldu. Bunlara karfl›
Türkiye çap›nda sivil bir tepki gösterildi. Bu tepkile-
rin içerisinde Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’daki il-
lerin plakas›n› tafl›yan otobüslerin Diyarbak›r, Öz-
batman, Star Diyarbak›r, Öz Diyarbak›r, A¤r›, Van
gibi birçok firmalar›n, özellikle K›r›kkale, Keskin, Af-
yon, Eskiflehir, Bursa’dan geçerken birçok otobü-
sünün tafllanmas› da vard›.

PKK terörü 30 y›ldan beri Türkiye’de var. 60 bine
yak›n insan›m›z flehit olmufl, Do¤u, Güneydo¤u
Bölgesi’nde de onlar›n tuza¤›na düflen binlerce
genç bu terör eylemleri neticesinde hayat›n› kaybet-
mifl. Bütün bunlara ra¤men Türkiye’de Kürtler ile
Türkler aras›nda bir etnik kavga olmam›flt›r. Gerek
güvenlik nedeniyle, gerek tatbikat›n son 20 y›l içeri-
sinde Do¤u ve Güneydo¤u’da yapt›¤› eylemler ne-
ticesinde güvenlik arz eden bölgelerde, oradaki lo-
jistik desteklerin kesilmesi amac›yla binlerce köy
güvenlik nedeniyle boflalt›lm›fl, yüzlerce köy PKK
taraf›ndan yak›l›p y›k›lm›flt›. Oralar›n insanlar›, o Kürt
kökenli yurttafllar, Kürtlerin daha yo¤un yaflad›¤›
Zago’ya, Erbil’e ya da baflka bir yere göç etmemifl-
tir. ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Denizli, Yalova, Mersin
ve Adana gibi Türklerin yo¤un oldu¤u yerlere göç
etmifltir.

Bu kadar insan›n ölümüne ra¤men Kürtler kendi-
lerine kardefl bildikleri Türk halk›n›n yo¤un yaflad›¤›
yerlere göç etmifller. Ve flu anda ‹stanbul Dünya’n›n
en büyük Kürt kenti haline gelmifl. Buradan flu an-
lafl›l›yor. Kürtlerin Türk halk›yla bir al›p veremeyece-
¤i yoktur. Hatta bu bin y›ll›k beraberlik içerisinde ta-
rihine dönüp bakt›¤›nda Makedonyal›lardan tut Yu-
nanl›lara kadar Ortado¤u’daki Arap ülkelerinden
Farslara kadar, Yemen’den Sudan’a kadar Osman-
l› ‹mparatorlu¤u’nun girmifl oldu¤u tüm savafllarda
di¤er Müslüman ve Türkiye’de Türk olmayan etnik
gruplar ve topluluklar hep Osmanl›’yla savaflm›fl
ama Kürtler bütün bu savafllar›n içerisinde hep Os-
manl›’n›n yan›nda yer alm›fl. Türkiye’nin gurur kay-
na¤› olan Ulusal Kurtulufl Savafl›’n›n ateflini olufltu-
ran ve bafllang›ç noktas› olan Erzurum ve Sivas
Kongreleri yap›lm›fl. Do¤u Anadolu ve Müdafaa-i
Hukuk Cemiyetleri birlefltirilmifl, 1920’de Türkiye
Büyük Millet Meclisi kurulmufl. TBMM’ndeki millet-
vekillerinin a¤›rl›¤› Erzurum ve Sivas Kongresi’nin
delegelerinden oluflmufltur. O meclisin içinden ç›-
kan Atatürk’ün baflkanl›¤›ndaki TBMM Hükümeti,
b›rak›n ülkeyi bölmeyi, bölünmüfl, parçalanm›fl, em-
peryalistler ve iflgalciler taraf›ndan iflgal edilmifl. Bu
meclisin içinden seçilen hükümet modern bir devlet
yaratm›fl. Daha Kuva-i Milliye ordusu oluflturulma-
dan, özellikle Kürtlerin yo¤un yaflad›¤› yerlerde Ga-
ziantep savunmas›, Urfa’n›n savunmas› hele hele
Marafl savunmas› yap›lm›flt›r. Neticede Kuva-i Milli-
ye ordusu oluflturulmadan önce Do¤u ve Güneydo-
¤u’daki Kürt kökenli halk, Kurtulufl Savafl›’na can›y-
la, mal›yla katk›da bulunmufl, bu ülkenin kurulma-
s›nda en büyük asli unsurlardan birisidir.

TBMM’den al›nan tezkereye göre her devlet bir
baflka ülkenin topraklar› içerisinden gelip, kendisini
rahats›z eden terör örgütlerine karfl› s›cak takip de-
nilen, s›n›r ötesi operasyonlar› denilen önlemleri al›r,
almal›d›r da. Daha önce 25 kez bu operasyonlar ya-
p›lm›fl. Bu operasyonlar, Kuzey Irak’taki Kürt otori-
teleriyle, Irak Hükümeti, ABD, AB ülkeleri ve ‹ngilte-
re’nin onay›yla ve iflbirli¤iyle yap›lm›flt›r. Türk ordu-
sunu bir maceran›n içine çekmek isteyenlerin ba-
fl›nda PKK vard›r. Bunlar›n destekçileri de bilerek ya
da bilmeyerek taraflar›n ekme¤ine ya¤ sürmektedir-
ler.

Teröristlere lojistik destek verilmesin diye binler-
ce Türk ve Kürt kamyoncusunun, tafl›mac›s›n›n bir
umudu haline gelen Irak’taki tafl›mac›lara terör ba-
hane edilerek engel konulmas›n›n zarar›n› yine bizim
tafl›mac›lar›m›z görecek.

Teröre karfl› mücadeleye evet, terör bahanesiyle
bütün Kürtleri PKK terörünün toplumsal taban› hali-
ne getirecek Kürtleri hedef alma politikas›na da flid-
detle hay›r…  
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‹LG‹N

Mevlüt ‹LG‹N

3Kas›m 2007

A
raçlar›n firma sahiplerine
teslimat› için düzenlenen
törende, toplam 15 adet

araç, Hakiki Koç, Dorak Turizm,
Nazar Turizm, fiampiyon Hersekli,
Gürkan Turizm ve Diyarbak›r
Star’a teslim edildi.

Hakiki Koç firmas›n›n sahibi
Salip Baflkurt, Dorak Turizm fir-
mas›n›n sahibi Ahmet Serdar Kö-
rükçü, Diyarbak›r Star firmas›n›n
sahibi Erdal Erdur ve Nazar Tu-
rizm firmas›n›n sahibi Selçuk Boz-
kurt da teslimat törenine kat›ld›. 

Düzenlenen törende konuflan,
Temsa Otobüs, Midibüs Sat›fl, Pa-
zarlama ve Sat›fl Sonras› Hizmetler
Direktörü Ayhan Dayo¤lu “Türki-
ye’nin otobüs ve midibüs üreti-
minde lider markalar›ndan bir ola-
rak, flehirleraras› tafl›mac›l›k fir-
malar›yla yak›n iflbirli¤ine devam
ediyoruz. Firmalar; Safir, Di-
amond  ve Powerbus otobüslerimi-
zi tercih ederek ileri teknoloji, gü-
venlik ve  konfora erifliyor. Sat›fl
s›ras›nda oldu¤u kadar sat›fl sonra-
s› hizmette de tafl›mac›l›k firmala-
r›n›n yan›nday›z” fleklinde konufl-

tu. Hakiki Koç, filosuna ekledi¤i 1
adet Diamond otobüsle filosunda-
ki Diamond say›s›n› 15'e ç›kar›r-
ken, firma 2008 y›l›n›n sonuna ka-
dar bu say›y› 40’a ç›karmay› he-
defliyor. 

‹stanbul'da turizm tafl›mac›l›¤›
yapan Dorak Turizm, 3 adet Safir
arac› teslim al›rken, önümüzdeki
dönemde teslim alaca¤› 10 Safir
VIP ile filosundaki Safir say›s›n›
16’ya ç›karacak. 

Ankara merkezli turizm tafl›ma-
c›l›¤› yapan Nazar Turizm, teslim
ald›¤› 3 adet Safir ile toplamda Sa-
fir adedini 20'nin üzerine ç›kartt›. 

‹stanbul ve Trakya’da tafl›mac›-
l›k yapan ve filosunda 25 otobüs
bulunan fiampiyon Hersekli, 3
adet Safir teslim ald›.

‹zmit Kand›ra - ‹stanbul aras›n-
da flehirleraras› tafl›mac›l›k ve ‹z-
mit'te servis tafl›mac›l›¤› yapan
Gürkan Turizm, teslim ald›¤› 2
adet Safir ile filosundaki Temsa
araçlar›n›n say›s›n› 19’a ç›kard›.
Diyarbak›r’›n önde gelen tafl›mac›-
l›k firmas› Diyarbak›r Star, 3 adet
Powerbus teslim ald›.

Temsa’dan 6 firmaya
15 otobüs teslimat›
Temsa, adana Showroom’un aç›l›fl›n›n birinci y›ldönümünde 6 firmaya toplam 15 adet
Diamond, Safir ve Powerbus otobüs teslimat› gerçeklefltirdi. 

TTuurriizzmm  ffiirrmmaallaarr››,,  ddüüzzeennlleenneenn  ttöörreennllee  TTeemmssaa
yyeettkkiilliilleerriinnddeenn  aarraaççllaarr››nn››  tteesslliimm  aalldd››..

T
urizm firmalar› 2007 y›l› araç yat›r›mlar›na aral›ks›z devam ediyor. MAN Türkiye son olarak
Özemniyet, Pamukklale, Volkan, Lüks Mersin, Fantom ve Ankaragücü Spor Kulübü’ne araç-
lar›n› teslim etti. 

MAN Türkiye fabrikas›nda düzenlenen törenlerde; Özemniyet 5, Pamukkale 2, Lüks Mersin 2,
Volkan 1, Kamil Koç’un bireysel otobüsçüsü Fantom 4 ve Ankaragücü Spor Kulübü 1 olmak üzere
toplam 15 adet MAN ve Neoplan araçlar›n› teslim ald›.

PAMUKKALE 6 S‹PAR‹fi‹N 2’S‹N‹ ALDI

Pamukkale Turizm’in MAN Finans Tüketici kredisiyle ald›¤› 2 adet Starliner, MAN Kamyon ve
Otobüs Ticaret A.fi. Otobüs Sat›fl Yetkilisi Gökhan Çerio¤lu taraf›ndan Pamukkale Turizm’den Maz-
lum Bababal›m’›n o¤lu Sad›k Bababal›m ve k›z› Müge Bababal›m’a teslim edildi. Pamukkale Tu-
rizm, gerçeklefltirilen teslimatla 6 adetlik sipariflin ilk iki adedini teslim alm›fl oldu.

ÖZEMN‹YET’TEN 4+1

Filosunda 13 adet MAN arac› ve 5 adet de Neoplan Starliner arac› bulunan Özemniyet firmas› da
4 adet Fortuna 2 ve 1 adet Starliner otobüsünü MAN Türkiye Fabrikas›’nda düzenlenen törenle tes-
lim ald›. Firma yetkilisi Tahir Mentefl, filo geniflletme ve araç yenileme çal›flmalar›n›n 2008 y›l› içe-
risinde de devam edece¤ini aç›klad›.

FANTOM’DA YATIRIMLAR
SON HIZ

Kamil Koç Otobüsleri A.fi.’nin bi-
reysel otobüsçüsü Fantom da siparifl
verdikleri 10 adet Starliner araçlar›n-
dan 4’ünü teslim ald›. MAN Türkiye
fabrikas›nda düzenlenen teslimat tö-
reninde araçlar› MAN Kamyon ve
Otobüs Ticaret A.fi. Otobüs Sat›fl Yet-
kilisi Gökhan Çerio¤lu ile MFI Bölge
Müdürü Vahit Altun teslim etti.

LÜKS MERS‹N DO⁄RU YOL-
DA

Lüks Mersin firmas›n›n kaptanlar›
Mustafa Hatipo¤lu ve Serhat Fi, 2
adet Neoplan Tourliner SHD seyahat
otobüsünü, MAN Kamyon ve Otobüs

Tic. A.fi. Kamyon teslimat sorumlusu Salim Kibar’dan teslim ald›. 1989 y›l›nda kurulan firma, “Son
model otobüslerle her sene yenilikler yaparak ilerlemek” slogan›yla yat›r›mlar›na Neoplan ile devam
ediyor. 

VOLKAN’A YAKIfiIR OTOBÜS

Volkan Turizm ad›na kaptanlar, 1 adet Neoplan Tourliner SHD seyahat otobüsünü, MAN Kamyon
ve Otobüs Tic. A.fi. Otobüs Sat›fl Yetklisi Mustafa Kemal Petafl’dan teslim ald›. Daha fazla konfor,
daha fazla prestij, daha konforlu seyahat amaçlayan firma, Neplan araçlar›na yat›r›m yaparak bu ko-
flullar› sa¤layabildiklerini belirtti.

MKE ANKARAGÜCÜ FOR-
TUNA MEGA’YI SEÇT‹

Ankara’n›n köklü spor kulüple-
rinden MKE Ankaragücü Spor
Kulübü,  tak›m oyuncular›n›n
transferlerinde kullanaca¤› Fortu-
na Mega’y› düzenlenen törenle
teslim ald›. MKE Ankaragücü
Spor Kulübü’ne teslim edilen For-
tuna Mega 2+1 koltuk düzeni, 8
kanal müzik sistemi ve uydu ante-
ni donan›m›na sahip. Araç, MAN
Kamyon ve Otobüs Ticaret A.fi.
Otobüs Sat›fl Yetkilisi Hakan Koç
taraf›ndan Ankaragücü Altyap›dan
Sorumlu Baflkan Yard›mc›s› Meh-
met Emin Narin’e teslim edildi.

MAN’dan
güz dönemi
teslimatlar›

Gürsel Turizm’in Süper
Prestij Deluxe tutkusu

T
ürkiye’nin önde gelen seyahat flirketlerinden Gürsel Turizm, 2008 filo ya-
t›r›mlar›n› erkene alarak Otokar ile yapt›klar› 17 araçl›k anlaflman›n ilk
partisi olan 5 adet Sultan 125S’i filosuna katt›.

Otokar’›n Küçükyal›’daki tesislerinde gerçeklefltirilen teslimat törenine Oto-
kar Genel Müdür Yard›mc›s› Basri Akgül, Otokar ‹ç Pazar Ticari Araçlar Sat›fl
Birimi Yöneticisi Murat Tokatl›, Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Baflkan› Levent
Birant, Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Gündüz kat›ld›.

Teslimat töreninde bir konuflma yapan Otokar Genel Müdür Yard›mc›s› Basri
Akgül, Gürsel Turizm’le iflbirliklerinin 3 y›l öncesine dayand›¤›n› aktararak, tes-
lim edilen araçlarla ilgili bilgi verdi.

Otokar Sultan araçlar›n› donan›m ve konfor olarak be¤endiklerini dile getiren
Birant, “Biz Otokar araçlar›n› güvenlik paketlerinden dolay› hizmetin a¤›r seg-
mentlerinde kullanmay› düflünüyoruz. Önümüzdeki dönemde teslim alaca¤›m›z
araçlarla Varan Turizm’deki filomuzu biraz daha güçlendirmeyi düflünüyoruz.
A¤›rl›kl› olarak bu araçlar› Varan Turizm’in hizmetinde kullanaca¤›z. Amac›m›z;
tafl›mac›l›k sektöründeki rekabeti fiyatta de¤il, kalitede göstermek istiyoruz. Bu
araçlarla filomuzu güçlendirip, hizmet kalitemizi biraz daha yükse¤e çekmeye
çal›fl›yoruz. Araç yat›r›lar›m›z önümüdeki dönemlerde de devam edecek” dedi.

B
rey Otomotiv, Gürsel Turizm ad›-
na Sabri Yalç›n’a 2006 model
Prestij’e karfl›l›k 2007 model

Prestij Süper Deluxe teslim etti.
Eski Prestij’ini yeni Prestij Süper De-

luxe ile takas eden
Gürsel Turizm,
personel tafl›mac›-
l›¤›nda hizmet ve-
riyor. Arac›, Sabri
Yalç›n’a Brey Oto-
motiv Yönetim
Kurulu Baflkan›
Mustafa fiahin tes-
lim etti. Temsa’n›n
Büyük ‹stanbul
Otogar›’ndaki flu-
besinde gerçeklefl-
tirilen teslimat tö-
renine Sat›fl Uzma-
n› ‹lter Elmas ve
Otobüs Sat›fl Mü-
dürü Mehmet Se-

zer kat›ld›.
Yalç›n, Temsa’y› tercih etmelerindeki

en önemli sebeplerin bafl›nda araçlar›n
konforlu olmas› ve düflük yak›t sarfiya-
t›na sahip olmalar›n›n geldi¤ini söyledi.

Gürsel Turizm Sultan’la
kaliteyi artt›r›yor
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Rüyam›z bitti

Hüsamettin

AYDIN
Hüsamettin AYDIN

Bu yaz›da, y›llard›r pek çok can›m›z› yakan, y›-
kan, yok eden trafik facialar›m›z›n, en baflta-

ki etkenlerinden oldu¤u halde; kusurlar› gizlenen
ve dolay›s›yla tehlikeleri de korunan karayollar›-
m›z›n kusurlar›n›n da bir tür kabulü anlam›na ge-
len (yollar›n iyilefltirilmesi) karar› ile; önceki, flim-
diki durumlar ve sonras› irdelenecektir.

Denizci Bakandan, iyi Karayolcu? 
Önce 2 hususu hat›rlamakta yarar var: 
1) Karayollar› Genel Müdürlü¤ü; Bay›nd›rl›k

Bakanl›¤›’ndan al›n›p – Ulaflt›rma Bakanl›¤›’na
ba¤lanm›flt›r ( Koalisyonlarda, bu baflar›lamazd›.
Tek parti hükümeti kadar, konunun önemini kav-
rayacak yetenekte bakanlar ve geliflimlere aç›k
bir baflbakan gerekirdi, Sn. Erdo¤an, Sn. Binali

Y›ld›r›m; denizcilikle ilgili, Sn Faruk Naf›z Özak
flah›slar›nda, tüm hükümeti kutlamal›y›z).

2- Ulaflt›rma Bakan›m›z Sn. Y›ld›r›m; denizci-
likle ilgili, doktoral› e¤itimin ve deneyimlerin sahi-
bidir ( ‹DO Genel Müdürü idi). Bu durumda, baz›
ak›llara; sorular gelebilecektir:

Denizci, karayolundan ne anlar? 
Bu sorunun cevab›, bir flekilde olumlulaflabilir:

“Ulaflt›rma bir bütündür!” diyebilecek bir “sis-
temci kafa” ile. fiayet, ülkemizdeki her ulafl›m tü-
rünüm, ayr› birer bakanl›¤› olsayd› bile, sistemle-
rin birbirleriyle tamamlay›c› uyum (entegrasyon)
içinde olabilmeleri için de, iflbirlikleri gerekecek-
ti. (Rusya’da Demiryolu Bakanl›¤› ve üniversitesi
vard›r); Deniz, Hava, Demir, Karayolu Bakanl›kla-
r› gibi… Sistemlerimizin hemen tümü Ulaflt›rma
Bakanl›¤›na ba¤l› oldu¤undan, koltukta oturan
kiflinin baflar›s›na, tüm ülke muhtaçt›r.

Karayolu sisteminde topall›k?
Tabi ki vard›. Di¤er sistemlerle ve kendi için-

deki uyumsuzlu¤u ayr› ayr›d›r. Önce bir tespit: 
Karayollunda baflar› için, 3 esas birleflmelidir.
1) Güvenli Karayollar› (kurall›)
2) Baflar›l› tafl›mac›l›k düzenlemeleri denetimi
3) Baflar›l› trafik yönetimi denetimi
Bunlar içinde temel olan: Kurall› ve  güvenli

karayollar›d›r, irdeliyelim:
Bunlar, yap›labiliyor mu?
1) Güvenli Karayollar›? Merhum Yesâri As›m

Ersoy’un bir eserindeki gibi bir durum, bugüne
kadar süregelmifltir; “Ç›kmam, Allah etmesin,
meyhaneden…” Yollar›m›z›n bu sarhofllu¤u,

“Hanc› sarhofl, yolcu sarhofl” deyimimize ek ola-
rak, “Han da sarhofl!” dedirtmektedir.

Tüm devlet, köy, kentiçi yollar›m›z; tam sar-
hofl, otoyollar›m›z ise yar› sarhofltur. 

Bay›nd›rl›k Bakanlar›m›z›n sonuncusu Sn.
Özak,  Karayollar› kendilerine ba¤l›yken; TBMM’
de aç›klam›flt›, hat›rlars›n›z: “Yollar›m›z›n üçte iki-
si projesizdir ve  tehlikelidir!” Projeli olanlar da
tehlikeden yana, kullan›c›lar›na daima cömert(!)
davranm›fllard›r. Bu durum asla inkâr edilemez.
Otoyollar›n bilgilendirme ve ç›k›fl iflaretlemeleri
eksikleri sebebiyle yaratt›klar› tehlikeler, medya-
ya da kara haberlerle yans›maktad›r.

2) Karayolu Tafl›mac›l›¤› Düzenlemeleri, Dene-
timi,  2004 y›l›nda kanunu ve ard›ndan da yönet-
melikleri ç›kar›l›ncaya kadar, 60–70 y›l sürünen
ve süründüren bir bafl›boflluk vard›. (Bunlar da,
Sn. Y›ld›r›m’›n büyük katk›lar›yla – bu kadar bile
olsa – ç›kar›lm›flt›r, uygulanmaktad›r.)

3) Trafik Güvenli¤i Denetimi, sakat yasa ile su-
nulan sakat bir denetim olmaktan öte, iyi bir du-
rum yoktur. Daha önceleri de çok iflledi¤imiz bu
hususlar›, yinelemeye yerimiz yoktur.

Bakan Y›ld›r›m kutlanmal›(?)
Karayollar›m›z›n yol ve teflkilât olarak, ihtiyaç-

lar›m›za cevaps›z hatta zararl› oldu¤unu tespit
etmifltir. Özellikle teflkilat›n, âdeta düflürüldü¤ü;
mali k›s›tlamalarla bafllat›lm›fl çöküntüleri
afl(t›r)maya azmet(tir)di¤i ortadad›r. 2 gündür
medyaya yans›yan ilgili haberler çok sevindirici
(2 ve 3 Kas›m 2007) 

Kara Noktalar Keflfedilmifl!

Bunlar, ölüm karas›n›n noktalar›d›r, ölüm ku-
sarlar. Kara mizah olarak da de¤inmifltik öncele-
ri: “fiu kara noktalar›, ak boyayal›m!”

70 ilden baflka yok mu?
Haberlere göre 70 ilde, birer nokta tespitliy-

mifl. Burada yanl›fll›k, eksiklik var. Otobüslü faci-
alar›n olay yerlerini incelemek amaçl› gidifllerim-
de geçti¤im, vard›¤›m, hemen her ilde, iller ara-
s›nda pek çok tehlikeli yerler gördüm, foto¤rafla-
d›m, resim çektim. 81 ilimizin tümünde ve orta-
lama 30 – 40 aras›nda tehlike kayna¤› var. Sn.
Bakan›m›z yan›lt›lmamal› ki; ülkemiz, insan›m›z
kaybetmesin!

Ne birisu?  Hepisu da!…  
Yollar›m›zdaki bu durum Temel f›kras›n› and›-

r›yor: Temel, Almanya’da otoban restoranlar›n-
dan birinde yemek ve birkaç biradan sonra yola
koyulur. Biraz gider, karfl›dan gelen ilk birkaç
korna seslerine k›z›p, sakinleflmek için radyoyu
kurcalarken bir anons dikkatini çeker: “Dikkat,
dikkat, otoyolda ters yönde giden ç›lg›n sürücü-
ye dikkat”  Bu s›rada karfl›dan gelenlerin fazla-
laflt›¤›n› gören Temel, dehfletle ba¤›r›r: “ Ula! Ne
birusu da? Hepisu! Hepisu!   

Trenler terzilikten kurtulacak?
Terzi, kumafl biçer, elbise diker. Trenlerimiz

de, biçmek bak›m›ndan terzilere benzerler. Bi-
çerler ama tafl›tlar› ve insanlar›. Dikilen ise mezar
tafllar›d›r. 

Bu biçmeler de en fazla hemzemin rayl› geçit-
lerde olur. Buralar›n tehlike kayna¤› da, bu geçit-
lerin bafl›bofl b›rak›lmas›yd›. ‹yi bir karar al›nm›fl.

Otomatik Bariyerli Geçitler
Evet, bunlar da geliyormufl. Bu konuda da

epeyce yazm›flt›k. K›sa vadede al›nacak tedbir
budur (kameral› gözlem ve tespit de gereklidir).
Demek oluyor ki; trenler bu tür geçitlere yaklafl›r-
ken, otomatik bariyerleri devreye sokup- kapa-
tacak ve trenle motorlu tafl›t çarp›flmas›n› engel-
leyecektir. Bu da alk›fllanacak bir karard›r,
ama…

Ya bariyerde s›k›flanlar?
“fiap› kaynatsam; olur mu fleker? Cinsini sev-

di¤im,  cinsine çeker!” cinsinden olan cinsleri-
miz; bariyer inerken de geçmeye kalk›fl›p, arada
s›k›fl›rlar m›? S›k›fl›lar!

Bunun için de trenlere uyar› ve imdat durufl
sistemi gerekebilecektir.

Köprülü geçifllere geçilmeli?
Evet, orta vadede de hemzemin ray – karayo-

lu kesiflmelerini kald›rmak için köprülü geçifllerin
projeleri, fizibiliteleri haz›rlanmal›d›r.

Sadece 9 geçit mi var? Galiba 9 taneye önce-
lik verilmifltir. Sadece bu kadar demek, “trenlerin
terzili¤inin” sürdürülmesi demektir. TCDD’de
bunlar›n listesi vard›r ama ben de arflivimden
yard›mc› olabilirim ki say›lar› tam tespitlensin,
hepsi de çözümlensin.

Yoksa bu ac› türkü bitmesin mi? 
Terziler, kumafl biçerler. Kumafltan, giysi di-

kerler. Trenler, tafl›t biçerler. Trenler, insan biçer-
ler. Mezarlara, tafl dikerler…

Denizci; karayolunu
iyilefltiriyor= Yol
kusurlar› kabul

ediliyor

Ahmet
TÜRKO⁄LU

Ahmet TÜRKO⁄LU

Yaz sezonumuz bitti. Zannederim bundan
sonraki süreç daha çetin geçecek.

Neden mi?
Sektördeki tatl› rüyam›zdan art›k uyand›k

da ondan. fiimdi ise gerçeklerimizle bafl
bafla kalm›fl olduk. Hal böyle olunca sefer
say›lar›m›z da doluluk ve boflluk oranlar›m›za
bakmaks›z›n devam edece¤ine göre zarar
hanelerimiz borçlanarak devam edecek
demektir.

Peki bireysel otobüsçüyü sözleflmeli
olarak çal›flt›ran firmalar›m›z bu zarar›n ne
kadar›na ortak olacaklar?

Asl›nda hiçbiri bu riski göze alm›yorlar. O
halde birlikte olmam›z›n ve kader birli¤i
yapmam›z›n ne k›ymeti var ki?

K›ymetin tarifi, her iki taraf›n da ahde vefa
noktas›nda iyi ve kötü günlerinde beraber
olmas› de¤il midir?

Amaç, bu ölçüler içinde yaflamak
oldu¤una göre de¤erlerimizi de yok sayarak
bu hayat› birlikte daha ne kadar devam
ettirece¤iz?

As›l tart›flmam›z gereken konular bunlar
olmal›d›r, olmak zorundad›r. Öyleyse
karayolu yolcu tafl›ma sektörümüz, bütün
sektör mensuplar›m›z›n beklentilerine cevap
verecek bir sistem oluflturmak zorundad›r.
Çünkü sektörün taraflar›n› memnun edecek
sistemi infla edemez isek, sonun bafllang›c›
yavafl yavafl arzu edilmeyen geliflmelere
sahne olacakt›r.

‘Öyleyse sektörümüzün çözüm bekleyen
sorunlar›n› nas›l aflabiliriz’ diye soruyor
herkes. Sektörü temsil eden bütün taraflar
sektörün sistemini oluflturma noktas›nda
daha fazla gayret gösterirse, beklentilerimize
ulaflmam›z daha kolay olacakt›r. E¤er sektör
kendi içerisinde çözümlere kavuflursa,
yap›lmas› gereken di¤er hizmetler ve
yat›r›mlar da beraberinde daha gerçekçi bir
yaklafl›m ifade eder. As›l tercihlerimiz ve
önceliklerimiz bunlar olmal›d›r. Yoksa
önceliklerimizi göz ard› ederek ranta dayal›
yat›r›mlarla sektörün sorunlar›n› çözmek
mümkün de¤ildir. Bu gibi yaklafl›mlar,
taraflar aras›ndaki uçurumlar›n daha da
büyümesine zemin haz›rlar. Bu düflüncemizi
kimse kulak ard› etmesin. Umursamaz
tav›rlar›n› da sürdürmesin. Zaten bir
adaletsizlik alm›fl bafl›n› gidiyor.

Bu mevcut yap›lanmayla sektör ne
zamana kadar bar›fl içinde yoluna devam
edebilecek?

Bizler, yani bireysel otobüsçüler, bir baflka
gezegenden bu sektöre, bütün riskleri
üstlenmek maksad›yla, memur edildik de
bundan haberimiz mi yok?

Böyle bir adaletin tecellisi bireysel
otobüsçülerin kaderi olamaz. Bizler böyle bir
kaderi asla kabul etmiyoruz, etmeyece¤iz
de. Bu sektör art›k günlük programlarla veya
afaki demeçlerle gündemi iflgal etmesin.
Yaz›lar›mda verdi¤im mesajlar mutlaka
dikkate al›nmal›d›r. fiayet al›nmaz ise, sektör
ad›na, bireysel otobüsçüler olarak daha net
tav›rlar içerisinde olaca¤›m›z›n bilinmesini
istiyoruz.çok yak›n zamanda da bu
düflüncemiz paralelindeki geliflmeleri
sektörle paylaflaca¤›m›z› ifade etmek
isterim. Bizler çok iyi niyetle sabrettik.
Sabr›m›z›n da denenmesinden s›k›ld›k.
Bundan sonraki süreçte, süratle kendi
çözümümüzü kendimiz bulaca¤›z. Bunda da
kararl›y›z. Bu güne kadar ki sakin ve sessiz
tavr›m›z›n sebebi de, sektör içinde adalet
anlay›fl›n› kendine rehber edinmifl firmalara
olan sayg›m›zdan ileri gelmifltir. Bundan
sonra da, yine çözümü onlarla birlikte
bulaca¤›ma inan›yorum.

Sözüm yine meclisten içeri…  

TOFED'den profesyonel
kadrolaflmada ilk ad›m› 
fiehirleraras› yolcu tafl›mac›l›k sektöründe yaflanan sorunlar› asgariye indirmeyi amaçlayan
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED), profesyonel kadrolaflmada ilk ad›m› att›.

T
OFED Genel Baflkan› Mustafa Y›l-
d›r›m baflkanl›¤›nda toplanan Mer-
kez Yürütme Kurulu Üyeleri, “TO-

FED bünyesinde profesyonel kadrolaflma-
n›n, sektör menfaatine” oldu¤unu dile geti-
rerek Genel Baflkan Y›ld›r›m’a tam yetki
verdi.

Toplant›da; tafl›mac›l›k sektöründe TO-
FED’in en büyük sivil toplum örgütü oldu-
¤unu dile getiren Genel Baflkan Mustafa
Y›ld›r›m, “Bilindi¤i üzere TOFED Merkez
Yürütme Kurulu seçilmifl kadrodan oluflu-
yor. Sektör menfaatine kararlar al›yoruz ve
ald›¤›m›z bu kararlar›n takibini yine biz
yapmaya çal›fl›yoruz. Merkez Yürütme
Kurulumuzun ald›¤› kararlar›n sa¤l›kl› so-
nuca ulaflabilmesi için TOFED bünyesinde
profesyonel kadronun oluflturulmas› ge-
rek” dedi.

TOFED'in kendi ekonomik kaynaklar›n›
yaratarak, sektör için daha baflar›l› çal›fl-
malar›n yap›laca¤›n› dile getiren Genel
Baflkan Y›ld›r›m, bu konuda gerekli çal›fl-
man›n yap›ld›¤›n› aç›klad›. Y›ld›r›m, “Pro-
fesyonel kadronun oluflturulmas›yla birlik-
te; TOFED Merkez Yürütme Kurulu karar
alacak, profesyonel kadroda al›nan karar›
hayata geçirecek” fleklinde konufltu.

K
›sa ad› B.O.O.‹.E.‹.K.
olan Baflkent Otobüs-
çüleri ve Otogar ‹fllet-

mecileri ve Esnaflar› ‹flletme
Kooperatifi Baflkan› Çavufl Çi-
çek, “Yolcunun ve otobüsçü-
nün yan›nday›z. Yasal olmad›¤›
halde, rant pe-
flinde koflanlar-
la sonuna kadar
mücadele ede-
ce¤iz” dedi.

Konu ile il-
gili olarak aç›k-
lamalarda bu-
lunan B.O.O.‹.-
E.‹.K. Baflkan›
Çavufl Çiçek,
flunlar› söyledi:

“Otogar ’a
giren otobüsle-
rimizden, AfiT‹
iflletmenin ald›-
¤› 50 YTL’nin
d›fl›nda, Ankara
‹flletmecileri Otobüsçüler ve ‹fl-
letmeciler Derne¤i ve Koope-
ratifi ad›na 5 YTL de ayakbast›
paras› al›nmaktad›r. Böylece
haks›z rant sa¤lanmaktad›r. Bu
duruma, iflletmeden sorumlu
BUGSAfi Genel Müdürlü¤ü
göz yummaktad›r. Biz de bu
esnaf›n kooperatifiyiz. Biz yol-
cular›m›za hizmet verirken

kimsenin cebinden a¤al›k yap-
mak istemiyoruz. Rant ve ç›kar
peflinde de¤iliz. Vatandafllar›-
m›z›n,  otobüsçü esnaf›n›n ve
kamuoyunun bunu bilmesini
istiyoruz.”

Ankara Otobüsçüler ve Ko-
operatifi’nin bünyesinde bulu-
nan servislerin t›ka basa dolu

giderek yolcuya eziyet çektir-
di¤inden söz eden Çiçek, “ 6
adet son model servis arac› al-
d›k. Amac›m›z gece ve gündüz
yolcuyu ücretsiz tafl›mak. Bun-
lar› yolcunun hizmetine sok-
mak istiyoruz. Bu konuda izin
almak için Büyükflehir Beledi-
yesi Trafik Daire Baflkanl›¤›’na
2 adet ve BUGSAfi Genel Mü-

dürlü¤ü’ne verdi¤imiz 4 adet
dilekçe ile di¤er baflvurular›-
m›z reddedildi. Ama y›lmaya-
ca¤›z. Kimsenin, yolcunun ve
otobüsçünün üzerinden rant
sa¤lamas›na müsaade etmeye-
ce¤iz. ‹flletmeci ve esnaf, hiz-
meti kendi gelirinden, kendi
ceplerinden vermelidir. Yasalar

böyle gerektir-
mektedir. Yasa-
lar bir bölüme
ifllerken di¤er
bölüme iflle-
mezse, haks›z-
l›k ortaya ç›kar.
Çavufl Çiçek
aç›klamas›nda,
bu olaylardan
Büyükflehir Be-
lediye Baflkan›
Melih Gök-
çek’in nas›l ha-
beri olmad›¤›na
hayret etti¤ini
söyleyerek ko-
nuflmas›n› flöy-

le sürdürdü:
“Bu olaylar›n kendisine ak-

setmedi¤ini düflünüyoruz. Di-
¤er otobüsçüler kooperatifine
verilen yasal haklar›n, bizlere
de verilmesini istiyoruz. Veril-
melidir de. Art›k yeter! fiu bi-
linmelidir ki, yasal haklar›n ve-
rilmesi için sonuna kadar mü-
cadele edece¤iz.”

AA
fiT‹ bünyesindeki
Otobüsçüler Koope-
ratifi Yönetim Kuru-

lu Seçimi 31 Ekim 2007 gü-
nü yap›ld›. Eski baflkan Meh-
met Çelik, tekrar yönetim ku-
rulu baflkan› olarak görevine
devam edecek.

Göreve yeniden seçilen
AfiT‹ Otobüsçüler Koopera-
tifi Yönetim Kurulu ve Anka-
ra Otobüsçüler Derne¤i Bafl-
kan› Mehmet Çelik, seçim
sonras› gazetemize öne1mli
aç›klamalarda bulundu.

Otobüs tafl›mac›l›¤›n›n son
zamanlarda her fleye ra¤men
bir ivme kazand›¤›n› ifade
eden Çelik, “Hareketli geçen
bir turizm sezonunu geride
b›rakt›k. Otobüs sektörü re-
kabet boyutlar›na ulaflan ra-
kip hava, deniz ve demiryolu
sektörlerine karfl›n bu rekabet
kulvar› içerisinde sektörüne
hizmet vermeye devam edi-
yor ve edecek. Sektör içinde
bulundu¤umuz zaman dili-
minde s›k›nt›l› günler geçir-
mektedir. Bizler yönetim ku-
rulu olarak otobüsçülerimi-

zin karfl› karfl›ya kald›klar›
zorluk ve s›k›nt›lar› biliyor ve
idrak ediyoruz. Ve bunlar›
gündeme getirerek yeni yö-
netim olarak ç›k›fl noktalar›
bulunacak, yeni çal›flma
program›m›z ve projelerimiz
dahilinde s›k›nt› yaratan so-
runlar›n çözümü cihetine en
çözümcü, zaman kazand›r›c›,
pratik modellerle gidilecek-
tir” fleklinde konufltu.

Ocak 2008 tarihinden iti-
baren Kara Ulaflt›rmas› Ge-
nel Müdürlü¤ü taraf›ndan ya-
y›nlanm›fl bir yönerge ile fle-
hirleraras› otobüs seferleri
yapan araçlarda mevcut ses
ve görsel yay›nlar›n merkezi
sisteme ba¤l› kalmak kayd›y-
la yap›lmas› zorunlulu¤u ge-
tirildi¤ini aktaran Çelik, “Bu
sistem içinde bulunmayan
otobüslerimiz, 15 gün süreli
seferinden men edilmek gibi
bir zorluk ile karfl› karfl›ya
getiriliyor. Bunun uygulan-
maya bafllat›lmas› otobüsçü-
lerimize ve iflletmecilerimize
yeni bir maliyet ve külfet de-
mektir. Zaten her geçen gün

ço¤almakta olan hava tafl›-
mac›l›¤› flirketleri, inan›lmaz
fiyatlarla yolcu sirkülasyonu-
nu bu alandan azaltmay› ba-
flarm›fl durumdad›r. Para ka-
zand›¤› düflünülen otobüs flir-
ketleri masraflar›n› ancak
karfl›layabilmekte, geriye ka-
lan kâr marjlar› ise kendileri-
ni ancak ayakta tutabilmekte-
dir. Böylesine büyük bir zor-
luk ve s›k›nt› çeken otobüs-
çülerimize getirilen ve yap›l-
mas› istenen oluflum büyük
lüks ve israf anlam›na gel-
mektedir” de¤erlendirmele-
rinde bulundu.

Yeni oluflturulan AfiT‹ Yö-
netim Kurulu’nda 11 asil, 11
yedek üye bulunuyor. Yöne-
tim Kurulu asil üyeler Meh-
met Çelik, Mürsel Dilek, Et-
hem Atefl, Metin Cevizci, Ze-
ki Özcan, Nezih Aybek, Ufuk
Bababal›m, Metin Önal, Ta-
lat Günefl, ‹lhami Dural ve
Ekrem Çal›fl’tan olufluyor.
Yönetim Kurulu ileriki gün-
lerde görev taksimi yaparak
çal›flmalar›na h›zla devam
edecek.

AfiT‹’de haks›z
rant sa¤lan›yor

Mehmet
Çelik’le
yola devamFFeevvzzii  ÖÖZZTTÜÜRRKK
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Do¤ru olan› yapmak

Tafl›ma Kanunu 19.07.2003 ve Yönetmelik
25.02.2004 tarihinde ç›kar›lmas›na ra¤men

halen bir kaos yaflan›yor.
Yanl›fl uygulamalar had safhada, kim ne

belge alaca¤›n› halen bilemiyor. Kooperatifle-
re önce R belgesi veriliyor sonrada L belgesi,
tafl›mac› maliyeye gidiyor; ‘fatura kesebilir mi-
yim’ diye soruyor. Haliyle maliye her türlü mal
ve hizmet bedelinin karfl›l›¤›nda mutlaka fatu-
ra kesilmesi gerekti¤ini belirtiyor. Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’na gidiyor ‘fatura kesebilir miyim’
diye soruyor. Cevap: ‘hay›r’ Tafl›ma Kanunu-
nun 10 maddesi gere¤i nakliye faturas› kese-
bilmek için G ve H belgeliler mutlaka tafl›ma-
c› yetki belgesi almak zorunda oldu¤u ifade
ediliyor. Yetki belgesini almazsan, yetkisiz ifl
yapman›n cezas› 5 bin YTL. Her fatura için
ceza 3 bin YTL. Üç faturadan sonra ceza 10’a
katlan›yor.

Tafl›mac› yine Ulaflt›rma Bakanl›¤›’na soru-
yor; ‘peki R belgesi nas›l nakliye faturas› kese-
bilir’ diye. Ben cevab›n› bugüne kadar duy-
mad›m! Herhalde cevab›n 215 bin YTL olma-
s› gerekir diye düflünüyorum.

Tafl›ma Kanunu’nun 10’uncu maddesinde
‘Yolcu Tafl›mac›l›¤›’nda komisyonculuk yap›-
lamaz’ denilmektedir. Ancak fiiliyat da yap›lan
acentelik ad› alt›nda komisyonculuktur. Dü-
zenlemenin de bu gerçek göz önüne al›narak
yap›lmas›d›r.

Ulaflt›rma Bakanl›¤› 2007 y›l› için asgari ta-
fl›t kira bedelini bin YTL olarak belirlemifltir.
Bireysel tafl›t sahibi tafl›mac›, yetki belgesi sa-
hibi bir firma ile tafl›t kira sözleflmesi yap›p o
firman›n kiral›k tafl›tlar listesine kay›t edildi¤in-
de tafl›t›n tüm kullan›m haklar› firmaya geçer.
Örne¤in tafl›t kira sözleflmesi bin YTL üzerin-
den yap›ld› ise; tafl›t sahibi firmaya y›ll›k bin
YTL’lik fatura kesip, kira bedelini tahsil edebi-
lir. Müflteriye nakliye faturas›n› ise tafl›t› kirala-
yan firma kesebilir.

Tafl›t› bulunmayan R1 ve R2 firmalar› ise;
bireysel tafl›mac› ile sözleflme yap›p çal›flabi-
lir. Burada da önemli olan sözleflme bedelidir.
Bireysel tafl›mac› sözleflme bedeli için R fir-
mas›na fatura kesip, bedelini tahsil eder. R fir-
mas› da müflterisine fatura keserek tafl›ma
ücretini tahsil edebilir.

Acentelik yetki belgesi sahibi gerçek ve tü-
zel kifli ise; acentelik yetki belgesine kay›t et-
tirdi¤i firma ile yapt›¤› sözleflme bedeli ile söz-
leflmede içeri¤i belirtilen hususlar› fatura ede-
rek, bedelini tahsil edebilir. Sadece G yetki
belgesi bulunan bir firma nakliye faturas› dü-
zenleyemez.

Tafl›ma iflleri komisyonculu¤u yani H belge-
li firmalar: Türk Ticaret Kanunu ile Tafl›ma Ka-
nunu çeliflmektedir. Ancak Tafl›ma Kanunu
özel bir kanun oldu¤undan H belgeli bir firma
kendi nam ve hesab›na nakliye faturas› dü-
zenleyemez. Tafl›y›c›n›n kesti¤i faturay› alt›na
koyarak komisyon faturas› düzenleyebilir.

Kemal 
B‹NERBAY

Kemal B‹NERBAY

T
emsa, 2’nci y›l›n› tamam-
lad›¤› “Ay›n Kaptan fiofö-
rü” sosyal sorumluluk

projesinin 24’üncüsünü düzenle-
yerek A¤ustos Ay› kaptan floförü-
ne ödülünü verdi. Temsa’n›n fle-
hirleraras› yolcu tafl›mac›l›¤› sek-
töründe otobüs floförlerine hak
ettikleri de¤eri vermek amac›yla
düzenledi¤i “Ay›n Kaptan fiofö-
rü” projesi 2005 y›l›nda bafllad›.
‹kinci y›l›n› dolduran projenin
2007 y›l› A¤ustos Ay›’n›n kaptan
floförlü¤üne Anadolu Tu-
rizm’den Recep Ceylan lay›k gö-
rüldü ve Temsa Otogar Müdürlü-
¤ü’nde düzenlenen bir törenle
ödülünü ald›. 2007 y›l›nda seyir

halindeyken flarampole yuvarla-
nan bir taksi floförünü hastaneye
götürerek ödülü almaya hak ka-
zanan Ceylan, 20. Sat›fl Sonras›
Hizmetler Direktörü Ayhan Da-
yo¤lu, “2500 öykünün içerisin-
den 24 tanesi ödüle lay›k görül-
dü. Temsa olarak, sektör içindeki
bütün firmalara kurumsal bir

destek vermek için yeni bir kam-
panya bafllatt›k ve bu çal›flmay›
baflard›k” diye konufltu.

Bu kampanyan›n uzun y›llar
devam edecek gibi göründü¤üne
dikkat çeken TOFED (Türkiye
Otobüsçüler Federasyonu) Genel
Baflkan› Mustafa Y›ld›r›m, sek-
törün en önemli kiflilerinin sürü-
cüler oldu¤unu belirtti. Y›ld›r›m,
sözlerine flöyle devam etti: “Sü-
rücülerimizin önce iyi bir floför,
sonra da iyi bir insan olmalar› ge-
rekir. fioför, tafl›mac›l›k mesle¤i-
nin kilit adam›d›r. Sosyal sorum-
luluk bilincindeki bu projenin
devam etmesini diliyorum.”

TOFED, engellileri
unutmuyor
E

ngelli oran›n›n yüzde 12,9 oldu¤u Türkiye’de,
engelli vatandafllar›m›z›n yaflad›¤› sorunlar gün-
den güne art›yor. Bunlar›n büyük bir ço¤unlu¤u-

nu ise ulafl›mda yaflad›klar› sorunlar teflkil ediyor.
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED), Tür-

kiye Omurilik Felçlileri Derne¤i (TOFD), Türkiye Sa-
katlar Konfederasyonu, Türkiye Kas Hastal›klar› Der-
ne¤i ve Spida Bifina Derne¤i engellilerin ulafl›mda ya-
flad›¤› sorunlara çözüm bulmak için yapt›¤› istiflarede
fikir birli¤ine vard›.

TOFED Genel Baflkan› Mustafa Y›ld›r›m ve TOFD
Genel Baflkan› Ramazan Bafl, Karayolu Yolcu Tafl›ma-
c›l›¤›’nda, seyahat firmalar›n›n otobüslerinde yolcu
kapasitesinin yüzde 10’unun engelli kontenjan›na ay-
r›lmas› ve bilet ücretlerinde ise yüzde 50 indirim uy-
gulanmas› konusunda görüflmek üzere bir araya geldi.
Görüflülen konular aras›nda ayr›ca; engelli yolcular›n
otobüslere refakatçisiz binmesi için transferlerle ilgili
görevli personelin e¤itimli olmalar› gerekti¤i, engelli-
lerin özürlü oran›n›n heyet raporlar› ile belirlenmesi ve
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’na üretilecek flehirleraras›
otobüslerin özürlülerin kullan›m›na uygun olmas› gibi
konular vard›. Bütün bunlar›n denetlenmesinin firma-
lar ya da karayollar› tafl›mac›l›¤› taraf›ndan yap›lmas›
gerekti¤i dile getirildi. 

TOFED Genel Baflkan› Y›ld›r›m, Türkiye’de yüzde
12,9 gibi ciddi bir oranda engelli bulundu¤unu ve bu-
nun göz ard› edilmemesi gerekti¤ini ifade ederek, “Bu
nedenle onlara her türlü deste¤i verece¤iz. Bundan hiç
kimsenin flüphesi olmas›n” diye konufltu.

Kaptan ödülüne devam
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Köfle yaz›lar›n›n sorumlulu¤u yazarlar›na aittir.

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

Büyük kentlerde yaflanan trafik proble-
minden flikayet etmeyen yok gibidir.

Bu sorunlar›n nereden ve nas›l do¤du¤una
iliflkin basit birkaç örnek dikkat çekebilir.
Genelde caddeleri kilitlenen, trafik ak›m›n›
engelleyen yol kenar› parklar olmaktad›r.
Köfle bafllar›na, bina önlerine, trafik ›fl›klar›-
n›n dibine araç parklar› kentlerin genel
manzaras› olmaya bafllam›flt›r. 

Ekonomiyi canland›ran aç›lan her yeni ifl-
yeri ve büyük ma¤aza araç özel trafi¤ini
çekmekte, bu da ana arterlerde trafik ak›fl›-
na büyük darbe vurmaktad›r. Belediyelerce
otopark ihtiyac› dikkate al›nmadan her
noktada her türlü giriflime izin verilmekte-
dir. Bunun sonucunda da o mekan önü s›-
ral› araç parklar› ile dolmaktad›r. Buna ba¤-
l› olarak da o kesimde trafik ak›fl› kesintiye
u¤ramaktad›r.

Art›k en az iki fleritli bir yolun bir fleridi
araç park› nedeniyle at›l kalmaktad›r. Bu
durum a¤›rl›kl› olarak belediyece gelir kay-
na¤› olarak görülmektedir. Her halde bele-
diyeler, ‘nas›lsa bu trafik sorunu çözülme-
yecek hiç de¤ilse durumdan görev ç›kart›p
kazanç sa¤layal›m’ anlay›fl›na sahip olmufl
görünüyorlar.

Birkaç y›l önceki yorumlar›nda, köfle ya-
z›lar›nda bu durum hissediliyordu. K›sa bir
gelecekte araç parklar›na izin verilen  arter-
lerde trafik durma ve kilitlenme noktas›na
ulaflacakt›r. Bunun sinyalleri az çok bugün-
den görülüyor. Ancak ulafl›m› yönetenler,
trafik denetimi üstlenenler ne yaz›k ki üç
maymunu oynamaya devam ediyorlar.

Kilitlenen ana
arterler

Onur
ORHON
Onur ORHON

‹BB BAfiKANI TOPBAfi, ÖZEL HALK OTOBÜS fi‹RKET YÖNET‹C‹LER‹YLE B‹R ARAYA GELD‹

B
üyükflehir Belediye Bina-
s›’nda gerçekleflen bas›na
kapal› toplant›da ‹stanbul’un

toplu tafl›ma sorunlar› görüflüldü.
‹stanbul Büyükflehir Belediye Bafl-
kan› Kadir Topbafl, TOHÖB Baflka-
n› ‹smail Yüksel, Özulafl A.fi Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Göksel Ovac›k
ve fiirket Genel Müdürü Onur Or-
hon, ‹stanbul Halk Ulafl›m A.fi. Yö-
netim Kurulu Baflkan› Mustafa Al-
tuntafl, Baflkan vekili ‹brahim Kala,
Yeni ‹stanbul Halk Otobüsleri A.fi.
Yönetim Kurulu Baflkan› fiirin Va-
r›fll› ve fiirket Genel Müdürü Ab-
dullah Özyurt, Öz Tuzla-Topkap›
Derne¤i Yönetim Kurulu Baflkan›
Kamil Eser ve Mavi Marmara Ula-
fl›m A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan›
Y›ld›r›m Y›lmaz ile bir toplant›
yapt›. Toplant›da ‹BB Genel Sekre-
teri Mesut Bektafl ve ‹ETT Genel
Müdürü Mehmet Öztürk ile Belbim
Genel Müdürü Hayri Kozako¤lu’da
haz›r bulundu.

Toplant› sonras› bir aç›klama ya-
pan Büyükflehir Belediye Baflkan›
Kadir Topbafl, “‹stanbul’da ‹ETT
ile birlikte toplu tafl›ma hizmetleri
sunan özel halk otobüsçülerimiz
yaflanan sorunlar› ve çözüm öneri-
lerini içeren bir rapor sundu. Genel

sorunlar olarak; otobüs hat planla-
mas› reorganizasyonu, ‹ETT ve
özel halk otobüslerine trafikte ön-
celik ihtiyac›, rayl› sistem ve met-

robüs projeleri ile etkileri, M plaka-
l› ticari minibüs ihalesi yap›lmas›,
servis araçlar›n›n gelifligüzel kont-
rolsüz art›fl›, gayri yasal tafl›mac›-

l›k, Karayolu Tafl›ma Kanunu’ndan
do¤an aksakl›klar, Gelir vergisi,
KDV, ÖTV oranlar›ndan kaynakla-
nan ma¤duriyetler gibi sorunlar›

üzerinde fikir al›fl veriflinde bulun-
duk. Sorunlar›n çözümü için gerek-
li çal›flmalar›m›z en k›sa zamanda
bafllayacak” dedi.

M
etropollerin konforlu, ça¤dafl, h›zl›
ve güvenli olmas› nedeniyle geçti¤i-
miz yüzy›l›n bafl›ndan itibaren kent

içi toplu tafl›mac›l›kta kullan›lmaya bafllanan
metrolar›n, ülkemizdeki geçmifli 10 y›l önce-
sine dayan›yor. Türkiye’de ilk kez, Ankara’da
1997 y›l›nda yap›m› tamamlanarak, K›z›lay-
Bat›kent aras›nda tafl›ma seferlerine bafllayan
Ankara Metrosu iflletmeye girdi¤i günden iti-
baren Baflkentlilerin vazgeçilmez ulafl›m arac›
oldu. Ankaral›lar›n gözbebe¤i Metro; on y›l-
d›r, onca kiflinin ulafl›m›n› güvenle sa¤larken,
h›zl›, rahat ve konforlu tafl›mac›l›¤›n adresle-
rinden biri olmay› sürdürüyor. 

Kontrollü ve güvenli seferleriyle kent insa-
n›m›z›n zamanla yar›flmakta olan yaflam›n-
da çok etkin bir yer edinen Ankara Metro-
su’nun, ifl hayat›n›n her alan›nda görmeye
bafllad›¤›m›z kad›nlara da emanet edilmifl
durumda oldu¤unu biliyor muydunuz?
Metro ‹flletmeleri Bafl Müdürü Cemalettin
Y›lmaz yapt›¤› aç›klamada: Metro’daki 85
vatmandan 3’ünün bayan oldu¤unu, bun-
lar›n da erkek meslektafllar› gibi uzun ve
zor bir e¤itim sürecinden geçirilerek göre-
ve bafllad›klar›n›, görevlerini de büyük ba-
flar›yla sürdürdüklerini belirtti. Y›lmaz;
“Onlarca baflvuru aras›ndan en uygun
adaylar› seçiyoruz” dedi.

KADIN VATMANLAR, DAHA CE-
SUR YÜREKL‹…

Her gün binlerce Ankaral›’y› tafl›yan va-
gonlar› idare eden Nihal Y›lmaz (31), Huriye
Özçelik (36) ve Senem Kutlu (42), ifllerini
zevkle, dikkatle ve severek yapt›klar›n› ifade
ettiler. Baz› mesleklerin sadece erkekler tara-
f›ndan yap›ld›¤› gibi yanl›fl bir kan› bulundu-
¤unu belirten kad›n vatmanlar, f›rsat verildi-
¤i taktirde her iflin alt›ndan büyük bir bafla-
r›yla kalk›labilece¤ini kaydetti. Kad›n vat-
manlar, düflüncelerini: “fiimdilik bu tarz

mesleklerde say›sal olarak az olabiliriz ama
zamanla daha da artaca¤›m›za, erkek mesle-
¤i olarak bilinen birçok meslekte de var ola-
ca¤›m›za inan›yoruz” diyerek dile getirdiler.
Nihal Y›lmaz, kendisini görev bafl›nda gören
kad›nlar taraf›ndan oldukça iyi tepkiler ald›-
¤›n› belirterek, “Zor bir mesle¤i baflar›yla
yapt›¤›m›z› düflünüp, bizlerle gurur duyuyor-
lar. Ama tafl›d›¤›m›z insanlar›n sorumlulu¤u

çok büyük. Mesle¤in en zor tara-
f› da bu” dedi. Huriye Özçelik, 2
y›l önce belediye bünyesinde ça-
l›fl›rken arkadafl ve müdürlerinin
kendisini yüreklendirmesi sonu-
cunda bu ifl için baflvuruda bu-
lunmufl. Özçelik, tam 8 kez s›-
navdan geçirildi¤ini belirtti.
“Treni siz mi kullan›yorsunuz?”

sorusu ile s›k s›k karfl›laflt›¤›n› belirten Se-
nem Kutlu da, sürücü kabininden ç›kt›¤›n›
gören yolcular›n “Bu mu getirdi bizi buraya,
demek sürücü bayanm›fl” fleklindeki konufl-
malar›na tan›k oldu¤unu anlatt›. Senem Kut-
lu, “‹ri cüsseli bir erkek sürücü bekliyorlard›
herhalde” diyerek memnuniyetini dile getir-
di.

RAYLARIN ANNELER‹…

Ankara Metro’sunun cesur yürekli bu bayan
vatmanlar›, birer çocuk sahibi anneler. Yakla-
fl›k bir y›l önce bafllad›klar› görevlerinde en bü-
yük deste¤i çocuklar›ndan ve erkek meslektafl-
lar›ndan ald›klar›n› söylüyorlar. ‹zinli oldukla-
r› günlerde sürücü kabinini özlediklerini anla-
t›rken, gözleri bir baflka parlayan vatmanlar,
tren kullanmay› “Ba¤›ml›l›k yaratan büyük bir
tutku” olarak tan›ml›yor. Annelik ve sürücülük
için ise “‹kisi birlikte çok güzel gidiyor” diyor-
lar. Bayan sürücülerin kulland›¤› trenlere bin-
mekten endifle duyup duymad›klar›n› sordu¤u-
muz vatandafllar›m›z ise bayan vatmanlara bü-
yük destek verdiklerini, bu trenlere hiç endifle
duymadan bindiklerini ve kad›n vatmanlar›n
say›lar›n›n artt›r›lmas›n›n iyi olaca¤›n› belirtti.

Rize, yat liman›
f›rsat›n› kaç›rd›
R

ize Belediye Bafl-
kan Halil Bak›rc›,
“3 mahalle muh-

tar›n›n yüzünden yaklafl›k
20 milyon dolarl›k yat›r›-
m› kaybettik” dedi.

Rizeli ifl adamlar› tara-
f›ndan; Rize’ye gelen üst
düzey misafirleri gezdir-
mek için al›nan yat›, ga-
zetecilere tan›tan Baflkan
Bak›rc›, “Umut ediyorum
ki bu yat› gören ifl adam-
lar›m›z da bunun takipçisi
olacak ve farkl› bir sektö-
re ad›m ataca¤›z. Bunun
yan›nda mezbele bir du-
ruma gelmifl ad› ‘yat li-
man›’ olan bir liman›m›z

var. Zaman›nda yap›lm›fl
olan yanl›fllar› ve do¤ru-
lar› tekrar konuflmak yeri-
ne flunu kamuoyuna hat›r-
latmak istiyorum: Bizler,
Müftü, Gülbahar ve ‹slam
Pafla Mahalleleri’ndeki
bal›kç› bar›naklar›n› ha-
z›rlad›¤›m›z proje ile yat
liman›n›n oldu¤u bölgeye
tafl›mak istedik. Karayol-
lar› da yaklafl›k 20 milyon
dolarl›k bir yat›r›mla yat
liman›n› ad›na ve flehrine
yak›fl›r halde yapacakt›.
Fakat saym›fl oldu¤um
mahalle muhtarlar› bu ko-
nuda bizlere muvafakat
vermedi” dedi.

Ulafl›m sorunlar›
masaya yat›r›ld›
‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl, özel halk otobüs flirket yöneticileriyle bir
araya geldi. Yöneticiler, Baflkan Topbafl’a ulafl›mda yaflanan genel sorular› aktararak, bu
sorunlara çözüm bulunmas›n› talep etti.

Raylar›n Süper Kad›nlar›!..
Dünya’n›n en kontrollü ve
güvenilir tafl›ma
sistemlerinden biri olan
metrolar› art›k, kad›nlar
kullan›yor. Son günlerde
bunun en canl› örne¤ini de
Ankara Büyükflehir
Metrosu’nda çal›flan kad›n
vatmanlar gösteriyor.

AAnnkkaarraa  hhaallkk››,,  kkaadd››nn  vvaattmmaannllaarr››nn  ssaayy››ss››nn››nn  aarrtttt››rr››llmmaass››nn››  iissttiiyyoorr..
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‹stanbul ve toplu ulafl›m

Kent içi ulafl›m probleminin en yo¤un ya-
fland›¤› yer olan ‹stanbul biz ‹STAB üye-

lerinin de hizmet alan›n› oluflturuyor. Geldi¤i-
miz noktada ‹stanbul’un ulafl›m problemi ar-
t›k ‹stanbul’u da aflm›fl bir özellik gösteriyor.
Sabah ve akflam Avrupa yönünde yo¤un ola-
rak Çorlu – Çerkezköy, Anadolu yönünde ise
Gebze – Kocaeli sanayi bölgeleri istikametin-
de yo¤unlaflan ulafl›m kent içi ulafl›m› E-5 ve
E-6 uluslararas› karayollar›na da tafl›rarak da-
ha karmafl›k bir hal almas›na yol aç›yor. So-
runun giderilmesinde uzun vadeli ve kal›c›
çözümlerin üretilmesini zorunlu k›l›yor.

Bu sorunu her gün yaflayan ve ‹stanbul
genelinde altm›fl bin araçl›k dev bir filo ile hiz-
met sunan toplu insan tafl›mas› kurumlar›n›
bünyesinde toplayan meslek örgütümüz ‹S-
TAB da parças› oldu¤u sorunun çözümü için
di¤er çözüm ortaklar› ile birlikte çaba sarf
ediyor.

Bu noktada taraflar›n tümünün ortaklaflt›¤›
ana çözüm yolunu kent içi ulafl›m›n flehrin al-
t›na al›nmas›n› sa¤layacak metro sisteminin
tamamlanmas› ve bu sistemin demir ve deniz
yolu ile entegre hale getirilerek yeni bo¤az
geçiflleri ile takviye edilmesi oluflturuyor. Ay-
n› biçimde flehrin alt›na al›nacak otoparklarla
rahatlat›lacak kent içi ulafl›m, toplu tafl›ma
kullan›m bilincinin bir kentlilik davran›fl› ola-
rak yerleflmesi ve düzenli kentleflmenin sa¤-
lanmas› ile süreç içersinde ortadan kalkacak-
t›r.

Ancak uzun vadeli bu çözüm plan›n›n uy-
gulanmas› sürecinde kent içi ulafl›m› rahatla-
tacak ‹stanbullular’a nefes ald›racak k›sa va-
deli ve geçici çözümlere de ihtiyaç oldu¤u
aç›kt›r.

‹STAB olarak kent içi ulafl›m sorunun çö-
zümü için bafllatt›¤›m›z ve bu sorunun içer-
sinde aktör olarak yer alan meslek örgütleri-
nin yan› s›ra ‹TO ve ‹BB yetkileri ile konunun
uzman› akademik camia temsilcilerinin yer
ald›¤› çal›flma gurubumuzda üretilen bir öne-
ri bu günlerde tüm taraflarca dillendirilmekte
ve aktüel olarak tart›fl›lmaktad›r. Önerimiz ‹s-
tanbul da çal›flma saatlerinin yeniden düzen-
lenerek kademelendirilmesine dayanmakta-
d›r.

Kamu ve özel sektör iflyerleri olarak veya
gelecek önerilerle daha farkl› bir biçimde dört
farkl› saatte girifl ve ç›k›fl yap›lmas› uygula-
mas› yaflama geçme olana¤› bulursa toplu
ulafl›m araçlar›n›n ayn› anda trafi¤e ç›kma
durumu olmayaca¤› için kent içi ulafl›m›n ra-
hatlayaca¤› aç›kt›r.

Kent içi ulafl›m›n aktif aktörü durumunda
olan personel ve ö¤renci tafl›ma kurumlar›n›n
temsilcileri ve onlar›n meslek örgütü ‹STAB,
toplu ulafl›mda ‹stanbul’un kahr›n› çeken halk
otobüsü sahiplerinin meslek örgütleri, ‹BB
yetkilileri ve ‹TO meslek komitesi üyeleri tara-
f›ndan çok s›cak karfl›lanan bu öneri bugün
gündemdedir. Uygulama esaslar›n› oluflturul-
mas› ve taraflarca benimsenmesi için zama-
na ihtiyac› olan bu önerimiz, kent içi ulafl›m›n
uzun vadeli çözümüne giden yolda bizce
kente ve kentliye nefes ald›racak en verimli
öneri olarak görülmektedir.

Önerimizin yaflama geçmesi için ana eksik
bu önerinin henüz ‹stanbullu hemflerilerimiz-
ce tart›fl›l›r hale gelmemifl olmas›d›r. Konu-
nun aktif aktörlerinin özellikle de kamu kuru-
mu özelli¤i olan ‹BB yöneticilerinin konuyu
‹stanbullular›n gündemine tafl›yarak tüm ken-
tin böylesi bir öneriyi tart›flmas›n› sa¤lamas›
ve hemflerilerimizin tümünün aktif onay› ve
kat›l›m› ile önerinin yaflama geçmesi uygula-
man›n baflar›s›n› etkileyecek en önemli amil-
dir. Bu konuda ise ana görev kamuya düfl-
mektedir. Bizler önericiler olarak kamunun
bu çabalar›n›n aktif destekçisi olmaktan sa-
dece gurur duyar›z. 

Gazetemizin birinci say›s›nda taraflardan
kimilerinin aç›klamalar› ile ayr›nt›l› olarak yer
alan bu uygulamaya yönelik haberleri gaze-
temizin bundan sonraki say›lar›nda da f›rsat
ç›kt›kça yineleyerek önerinin kamuoyuna mal
olmas› konusunda gerekli duyarl›¤› göstere-
ce¤iz. Bundan sonras› kamu ad›na kenti yö-
netenlerde ve kentlilerdedir.

Bizden hat›rlatmas›, sorunu çözme¤e ne
kadar erken bafllarsak o kadar çok yol alaca-
¤›m›z aç›kt›r ve ‹STAB bu konuda üzerine dü-
flen görevleri yapma¤a haz›rd›r.

Levent
B‹RANT

Levent B‹RANTTaksi floförleriTaksi floförleri
e¤itimden geçiyore¤itimden geçiyor

‹stanbul Byükflehir Belediye-
si’nin AB süreci öncesi ‹stan-
bul’daki floförlerin bilinçlen-

dirilmesini sa¤lamak ve trafikle
ilgili temel bilgi ve becerilerini
gelifltirmek amac›yla düzenledi¤i
“Mesleki Gelifltirme ve Uyum
Kursu” devam ediyor. ‹stanbul
Otomobilciler Esnaf Odas›’n›n ifl-
birli¤inde düzenlenen kurslara 8
bin taksi floförü müracaat etti.

Feshane Uluslararas› Fuar
Kongre ve Kültür Merkezi’nde
gerçeklefltirilen taksi floförlerine
yönelik Mesleki Gelifltirme ve
Uyum Kurslar›’n›n aç›l›fl törenin-
de konuflan Büyükflehir Belediye-
si Baflkan Vekili Ahmet Selamet,
‹stanbul’un 2010 Avrupa Kültür
Baflkenti seçilmesiyle taksi floför-
lerinin öneminin artt›¤›n› dile ge-
tirdi. Selamet, “Kentimizde veri-
len taksicilik hizmetinin dünya
standartlar›n› yakalamas›n› he-
defliyoruz. ‹stanbul gibi bir dün-
ya kentinde taksicilik yapmak
için belli bir kültürel donan›m ge-
rekir. Biz de kurs program›m›z›
bu bilinçle haz›rlad›k. Bu e¤itim-

lerin sonunda taksiciler, 2010 Av-
rupa Kültür Baflkenti ‹stanbul'da
hizmet vermeye haz›r hale gele-
cek” dedi.

Taksicilere “Kent Kültürü”
bafll›kl› ilk dersi de veren Sela-
met, ‹stanbul’daki bir taksi flofö-
rünün, “A¤›rbafll›, güzel Türkçe
konuflan, nazik, yard›msever, bil-
gili, çevreci, disiplinli” olmas›
gerekti¤ini söyledi. ‹stanbul Oto-
mobilciler Odas› Baflkan Vekili
Mustafa Silahyürekli de geçen y›l
4 bin 800 taksi floförünün sertifi-
ka ald›¤›n› ifade ederek, flu ana
kadar baflvuran sekiz bin taksi flo-
förünün kursu baflar›yla bitirmesi
temennisinde bulundu.

‹stanbul Büyükflehir Belediye-
si’nin taksi floförlerine yönelik
mesleki gelifltirme ve uyum kurs-
lar›na bu y›l sekiz bin taksi flofö-
rü müracaat etti. fioförlere “Halk-
la ‹liflkiler, Çevre ve fiehir Bilgi-
si, Turizm, Trafik Mevzuat› ve
Kurallar›, ‹lk Yard›m, Tarih Bi-
linci ve Ahlaki De¤erlerimiz, Ta-
fl›t Bak›m›, ‹flletme Bilgisi ve ‹n-
gilizce derslerinde, üç hafta sü-

reyle toplam 50 saat kurs ve se-
miner verilecek. Ayr›ca, Atatürk-
çülük ve Laiklik, Demokrasi ve
‹nsan Haklar›, AB Uyum Süreci-
nin Önemi, Yang›n ve Deprem
Bilinci, Görgü Kurallar› konula-
r›nda da seminerler düzenlene-
cek.

E¤itime kat›lmak isteyen taksi
floförleri kendilerine en yak›n
taksi dura¤›na giderek veya Top-
lu Ulafl›m Hizmetleri Müdürlü-
¤ü’nü telefonla arayarak kay›t
yapt›rabilecekler. Taksi floförleri-
ne yönelik olan “Mesleki Gelifl-
tirme ve Uyum Kurslar›” ücretsiz
olup, gerekli k›rtasiye vb. malze-
meler de Büyükflehir Belediye-
si'nce karfl›lan›yor.

A
lia¤a Ticaret
Odas›, Personel
ve Servis tafl›ma-

c›l›¤› yapan üyelerine
yönelik yay›nlad›¤› du-
yuruda “Alia¤am›zdaki
onlarca sanayi kuruluflu-
nun, kamu ve özel sektör
kurumlar›n›n, ö¤renci
velileri ve okul yönetici-
lerinin servis ihtiyac›na

yönelik talepleri de ince-
lendi¤inde; Plaka tahdidi
kapsam›nda tahsis edilen
mevcut (S) türü plaka sa-
y›s›n›n talebi karfl›laya-
mad›¤› görülmektedir.”
görüfllerine yer verdi.

Aç›klamada; “Üyele-
rimizin S Plaka talebinin
belirlenmesi yönünde bir
çal›flma bafllat›lm›flt›r.
Çal›flma sonuçlar› Bü-
yükflehir Belediyesi Ula-
fl›m Koordinasyon Mer-
kezi'ne (UKOME) bildi-
rilecektir. Üyelerimizin,
personel ve ö¤renci tafl›-
ma kapasitesine sahip,

ancak S Plakas› bulun-
mayan araçlar›na ait ruh-
sat fotokopileri ile S Pla-
kal› araçlar›na ait ruhsat
fotokopilerini 23 Kas›m
2007 Cuma günü mesai
bitimine kadar Odam›z'a
teslim etmeleri önem ta-
fl›maktad›r” denilerek, il-
gili üyeler bilgilendirildi.

Bildiride ayr›ca, Ba-

kanlar Kurulu'nun
02.04.1986 tarih ve
86/10553 say›l› karar› ile
‘Ticari plakalar›n veril-
mesinde uyulacak usul
ve esaslar’›n belirlendi-
¤i, 04.06.1998 tarih ve
98/11158 say›l› karar› ile
umum servis araçlar›n›n
tahdit kapsam›na al›nd›¤›
ifade edildi. 

Yap›lan aç›klamada,
söz konusu karar do¤-
rultusunda; Alia¤a’da
servis araçlar›na belli
say›da S Plaka tahsis
edildi¤i ve tahdit getiril-
di¤i belirtildi. 

M
ercedes-Benz Türk A.fi. bayii Has
Otomotiv, ‹zmirli otomobil merakl›-
lar›n› keyifli bir barbekü partisiyle bir

araya getirdi. Hafta sonu gerçeklefltirilen et-
kinlikte Mercedes-Benz B ve C Serisi araçlar-
la test sürüflleri de düzenlendi. Davetliler bir
yandan Has Otomotiv misafirperverli¤inde
lezzetli ikramlarla a¤›rlan›rken, di¤er yandan
konforlu otomobilleri deneme ayr›cal›¤›n› ya-
flad›.

Günboyu süren etkinli¤e yüksek kat›l›m
sa¤land›.  Konforlu otomobiller test sürüflüne
kat›lan ‹zmirlilerin büyük be¤enisini toplad›.

‹BB Ulafl›m Daire Baflkanl›¤› Toplu
Ulafl›m Hizmetleri Müdürlü¤ü
taraf›ndan yürütülmekte olan, taksi
floförlerine yönelik mesleki gelifltirme
ve uyum kurslar›na bu y›l 8 bin taksi
floförü müracaat etti. fioförlere trafik
mevzuat›, ingilizce, demokrasi ve
insan haklar› dersleri veriliyor.

Has’tan ‹zmir
ç›kartmas›

Alia¤a’dan S
Plaka ata¤›
Alia¤a Ticaret Odas›, tahsisli S Pla-
ka yetersizli¤inden dolay› harekete
geçti. Oda, Alia¤a’da S Plaka say›-
s›n›n artt›r›lmas› gerekti¤ini aç›klad›. 
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Otobüs müflterisini
çekmenin alt›n

kurallar›..!

fiehirleraras› otobüs tafl›mac›l›¤›nda en
önemli unsur yolcular›m›z… Yolcular›m›-

z›n bu sektör için ne denli önem tafl›d›¤›n› he-
pimiz idrak etmekteyiz.  Sektör zaten s›k›nt›-
da… Rakip araçlar üç 30 paraya yolcu tafl›-
yorlar… ‘fiimdi ne olacak’ dememizin bir an-
lam› yok…

Ekonomi, üretimi, istihdam›, tüketimi, sana-
yileflmesi ve kalk›nmas›yla birbirini tamamla-
yan  çok unsurlu bir kavram. Elbette bu kav-
ramlar›n içinde ülkemizde son y›llarda olduk-
ça önem kazanan yolcu tafl›mac›l›¤›ndan bah-
setmeyi fayda mütalaa ediyorum. 1923’lerden
2007’li y›llara kadar temellerini sa¤lam oturt-
may› baflarm›fl yolcu tafl›mac›l›¤›, her geçen
gün artan teknoloji ve bunun getirdi¤i rekabet
koflullar›yla bu sektörü bir yerlerden al›p çok
farkl› bir yerlere götürmüfltür. 1923 Türkiye’si-
nin kalk›nma ve sanayileflme hamlelerinden
birisi  de tafl›mac›l›k sektörüne gereken öne-
min verilmesiydi. Neticede öyle de oldu. Bu
alan›n duayenleri ise birkaç model araçlar›yla
bafllayarak a¤› genifllettiler. Yurdun her taraf›-
na yapt›klar› seferler ile otobüs tafl›mac›l›¤›n›n
alt›na alt›n harflerle imza att›lar.  Onlara teflek-
kürlerimizi ifade etmeyi borç biliyoruz… Bura-
ya kadar hepsi çok mu çok memnuniyet veri-
ci. Lâkin bu sektörün son birkaç y›ld›r s›k›nt›-
da oldu¤u gözlenmektedir. Geliflen teknolojik
yat›r›mlar ve uygulanan ekonomik fiyatlar
do¤rultusunda, sektörün bel kemi¤ini tafl›yan
yolcular› kendi alanlar›na çekmeyi baflarm›flt›r.
Bunu baflarmadaki iki kriterden birisi ucuz fi-
yat politikalar›yla yolcu tafl›mac›l›¤› di¤eri ise
müflteriye verilen hizmet kalitesinden olufl-
maktad›r. Bu da müflteri memnuniyetinin söz
konusu alanlara kaymas› demektir. 

Müflteri memnuniyeti; iflletmelerin ürün ve
hizmetlerini kullanmas› sonucunda bu hizmet
kalitesinin niteli¤ini ve içeriklerindeki art› ve
eksi de¤erlerini kapsamaktad›r. Bunu sektöre
yönelik olarak yorumlarsak, yolculu¤un baflla-
d›¤› noktadan bitifl noktas›na olan süreç içeri-
sinde lokal içi temizli¤inden müflteriye davra-
n›fl biçimine, trafik kurallar›na uyulmas›na, ka-
bin içi personelin tutum ve davran›fllar›na, ya-
p›lan rezervasyonlara uygun olunup olunma-
mas›na ve ikramlara kadar uzanan objeleri
kapsamaktad›r. Yap›lan araflt›rmalar sonu-
cunda da bu müflterilerin hangi nedenlerle
farkl› tafl›mac›l›k araçlar›n› tercih ettikleri de
aç›kça ortadad›r. fiimdi bütün bunlar› tart›fl-
mam›z›n ve neden oldu, niye kaynakland›, pe-
ki flimdi ne olacak? Dememizin abestle ifltigal
etmekten baflka bir fayda sa¤layaca¤›n› san-
m›yorum. 

HER fiEY OTOGAR’DA BAfiLIYOR...
Bildi¤imiz gibi her yolculuk start noktas›

olan otogarlarda bafllay›p var›fl noktas› olan
otogarlarda bitiyor. Bütün otobüs firmalar›n›n
rezervasyon hizmetleri ve bilet sat›fllar›n› ön
plana alarak müflteri memnuniyetini önemse-
meleri bu iflin en kritik noktas›n› oluflturmakta-
d›r. Yani bu noktada müflteri memnuniyetini
vurgulayan çözümsel neticeler getirilmelidir.
Di¤er bir husus ise otogarlarda güvenli¤in
dört dörtlük olmas› sa¤lanmal› ve otogar ifllet-
mecili¤i yapan yönetim mekanizmalar›n›n fir-
malarla yapacaklar› müflterek çal›flmalar do¤-
rultusunda yolculara bu konuda yard›mc› ol-
man›n sa¤lanmas›d›r. Yolcular›n teslim etti¤i
bagajlar›n tekrar sa¤l›kl› teslim edilmesi için
çal›flmalar yap›lmal›d›r. Yolculu¤unu tamam-
lam›fl müflterilerin indiklerinde flehir içi servis-
lerinin nereden kalkaca¤› nereye ulaflaca¤›
bilgileri tam ve eksiksiz olarak verilmelidir.
Müflterilerin otobüs kalk›fl saatlerini kar›flt›r-
maya mahal vermemesi için otobüslerin üze-
rine kalkaca¤› saatler yaz›lmal›d›r. 

KAB‹N ‹Ç‹ H‹ZMET AYRI B‹R MEMNUN‹-
YETT‹R

Seyahat edilecek arac›n içinin her zaman
temiz tutulmas› yolcuyu rahat ve temiz bir or-
tamda seyahat edebilece¤i aç›s›ndan etkiler.
Ekip bafl› kaptan dahil olmak üzere hostesle-
rin ve hostlar›n k›yafetlerinde bu kurallarla bü-
tünlük sa¤lamas› gerekmektedir. Görev ba-
fl›nda bulunan personel yolcuyla çok da k›sa
bir süre olsa dahi bu süre içerisinde genel ne-
zaket kurallar› içinde bulunmal›d›r. Bu da fir-
mada görev yapan tüm personelin ifl bafl›nda
oryantasyon e¤itiminden geçirilmesi anlam›na
gelmektedir. Araç kaptanlar›n›n sefer esnas›n-
da tüm trafik kurallar›na uygun olmas› ve yol-
culara güven vermesi flartt›r. Kabin içinde gö-
rev yapan tüm personel vermifl oldu¤u hizmet
kalitesinden sorumluluk duymal› onlara en ka-
liteli hizmeti vermelidir. Ayr›ca araçlar›n kalk›fl
ve var›fl saatlerine uygunlu¤u oldukça önemli
hususlardan biridir.

Bütün bu uygulamalar devreye girdi¤inde
kaybedilen eski müflteri potansiyelinin tekrar
geriye dönmesini sa¤lamak çok zor bir fley ol-
masa gerek… Önemli olan kazan›lan› kaybet-
mek yerine kaybedilen eski de¤erleri günde-
me getirebilmek arzulad›¤›m›z bir fley de¤il
mi?. Bu vesileyle tüm sektöre flükran duygu-
lar›m› sunarken, otobüs tafl›mac›l›¤›nda  yeni
ufuklara yelken aç›lmas›n›, uygulamaya konul-
mas›n› arzu etti¤imiz  yeni geliflimlerle kaybe-
dilen yolcu potansiyelinin tekrar geriye dön-
mesini temenni ediyorum.

Sa¤l›cakla kal›n, esen kal›n…

M.Sabri 
DANABAfi

M. Sabri DANABAfi 35 yafl üstü araçlar MKE’ye 

3
5 yafl üstü kam-
yon, otobüs, tan-
ker ve çekiciler

yeni y›lla birlikte tra-
fikten çekilmeye baflla-
yacak. Trafikten çeki-
len araçlara, 2 bin 400
YTL ile 7 bin 500 YTL
aras›nda ödeme yap›la-
rak MKE'nin Hurdasan
A.fi Tesisleri’nde imha
edilecek.

Ulaflt›rma Bakanl›¤›
yetkililerinden al›nan
bilgiye göre, Bakanl›-
k’a ba¤l› Kara Ulaflt›r-
mas› Genel Müdürlü¤ü,
1972 ve üzeri modelde-
ki kamyon, otobüs, tan-
ker ve çekicilerin tra-
fikten çekilmesi için bir
tebli¤ üzerinde çal›fl›-
yor. Önümüzdeki gün-
lerde yürürlü¤e girmesi
beklenen bu tebli¤le,
söz konusu araçlar›n
trafi¤e ç›k›fllar› 15
Ocak 2008 tarihinden
itibaren önlenmeye
bafllanacak.  

Ulaflt›rma Bakanl›¤›,
söz konusu araçlar›n
trafikten çekildi¤inde
hurdaya ayr›lmas› ve
tekrar kullan›lmas›n›
önlemek için MKE ile
görüflerek bir protokol
imzalad›. Bu protokole
göre, kapsama al›nan
araçlar, MKE Hurdasan
Tesisleri’nde ayda yak-
lafl›k 3'er biner adedi en
yafll› araçlardan baflla-
n›larak imha edilecek. 

Emniyet Genel Mü-
dürlü¤ü’nde kay›tl›
yaklafl›k 47 bin 278
kamyon, 1996 tanker, 8
bin 77 otobüs ve 2 bin
91 adet çekici olmak
üzere 59 bin 442 arac›n
hurdaya ay›rma ifllem-
lerinin yaklafl›k 1,5 y›l
içinde tamamlanmas›
öngörülüyor. Araçlar,
Hurdasan'›n tesislerinin
bulundu¤u K›r›kkale,
‹zmir-Alia¤a ve ‹z-
mit'te teslim al›narak
imha edilecek.

A
rtvin Otobüsçüler Dene¤i Baflkan› ‹rfan
Topalo¤lu, belgesiz tafl›mac›l›¤›n birçok
yasayla yasakland›¤›n› hat›rlatarak, "Bu-

na ra¤men korsan tafl›mac›lar her gün yüzlerce
otobüsle karayollar›na ç›k›yor, yetki kargafla-
s›ndan da yararlanarak, büyük riskler alt›nda
yolcu tafl›yorlar. Belgesiz tafl›mac›l›¤› engelle-
yen mevcut yasalar, tek ve özel bir yasa alt›nda
birlefltirilerek, yetki konusuna aç›kl›k getirilme-
lidir" dedi.

SIKI DENET‹M SONUÇ VERD‹

Artvin Otobüsçüler Dene¤i Baflkan› ‹rfan To-
palo¤lu korsan (belgesiz) tafl›mac›l›¤›n engel-
lenmesi ile ilgili olarak aç›klamalarda bulundu.
Topalo¤lu hem TOFED olarak hem de Artvin
Otobüsçüler Derne¤i olarak her y›l oldu¤u gibi
denetimlere önem verdiklerini, yapt›klar› ça¤r›-
lar neticesinde Artvin Otobüs firmalar› baflta ol-
mak üzere tüm yurt sath›nda gerçeklefltirilen
denetimler sonucu bayram›n kazas›z, belas›z
"fleker tad›nda" kutland›¤›n› söyledi. Topalo¤lu,
korsanla mücadelede baflar›l› olundu¤u oranda
kazalar›n da azalaca¤›n› belirtti.

SOSYAL SORUMLULUK

May›s ay›nda ‹zmir’den Kapadokya’ya ö¤-
rencileri, yaz aylar›nda Güneydo¤u’dan Kara-
deniz bölgesine mevsimlik iflçileri tafl›yan bel-
gesiz araçlar›n kar›flt›klar› kazalar sonucu yüze
yak›n insan›m›z› kaybetti¤imizi an›msatan To-
palo¤lu "Korsana sadece seyahat pastas›ndan
haks›z bir pay kapt›klar› için de¤il, ayn› zaman-
da sosyal sorumlulu¤umuz gere¤iyle de karfl›
ç›k›yoruz. Eski, bak›ms›z araçlarla, yetersiz flo-
förlerle yap›lan, kimi zaman kamyon üzerinde
seyahat etmek zorunda b›rak›lan yurttafllar›m›z›
korumak ad›na da korsan tafl›mac›larla ciddi bir
mücadele içine girmemiz gerekir" dedi.

CEZALAR ARTTIRILMALI

AB ile uyum sürecinde insanlar›n can güven-
li¤inin önemine de¤inen Topalo¤lu "Ulaflt›rma
Bakanl›¤› Karayolu Tafl›ma Yönetmeli¤i’ne
göre, Emniyet Trafik Yasas›’na göre, Maliye
Bakanl›¤› da vergi yasalar› uyar›nca denetim
yapmak zorundalar. Ancak bu durum yetki kar-
gaflas›na neden oluyor. Tüm mevcut yasalar bir
kenara itilmeden, para cezalar› art›r›l›p, hapis
cezalar› da eklenerek yepyeni bir yasa ç›kart›l-
mas› gerekir. Bu yeni yasada yetkinin kimde
oldu¤u, denetimlerin kimler taraf›ndan, nas›l
yap›laca¤› konular›na aç›kl›k getirilmeli. 21.
yüzy›lda art›k ülkemizde korsan tafl›mac›l›k ya-
p›lmamal›d›r" diye konufltu.

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, kara yollar›nda güvenli¤i art›rmak amac›yla 35 yafl üstü kamyon, otobüs,
tanker ve çekicileri 15 Ocak 2008 tarihinden itibaren trafikten çekmeye bafllayacak.

Korsan tafl›mac›l›k, sektöre zarar veriyor
Artvin Otobüsçüler
Derne¤i Baflkan›
‹rfan Topalo¤lu,

“Korsan tafl›mac›l›k,
sektöre zarar

vermeye bafllad›.
Önlenmesi için özel
yasa ç›kart›lmas›n›
bekliyoruz” dedi.
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T
ürkiye’nin birçok bölgesinde tenekelerle
sat›fl› yayg›nlaflan ve özellikle a¤›r vas›talar
taraf›ndan motorine kar›flt›r›larak kullan›l-

maya bafllayan 10 numara ya¤lar, sektördeki ku-
rall› yap›y› göz göre göre  tehdit etmeye bafllad›. 

Motorine oranla çok daha düflük bir fiyatla sa-
t›ld›¤› için, otobüs ve kamyon floförleri taraf›ndan
tercih edilen ve motorine alternatif olarak sunulan
kullan›lm›fl motor ya¤lar›  10 numara ya¤, yayg›n
oldu¤u bölgelerde istasyonlarda mazot sat›fl›n›
düflürmeye h›zla devam ediyor. Petrolün varilinin
90 dolar seviyesi üzerine ç›kmas›na paralel ola-
rak, mazot fiyatlar›n›n tavana vurmas› nedeniyle
kamyon ve otobüs floförlerinin 10 numara ya¤a
yönelmesi neredeyse istasyonlar› kapanma nokta-
s›na getirdi. Motorinin litresi 2.6 YTL iken 10 nu-
mara ya¤›n litresinin 1.7 YTL olmas› yani 10 nu-
mara ya¤›n motorinden yüzde 40 ucuza sat›lmas›
a¤›r vas›ta sürücülerini 10 numara ya¤ kullanma-
ya yöneltti.

Hiçbir standart ve düzenlemeye tabi olmaks›z›n
tamamen kay›t d›fl› ve denetimsiz bir flekilde üre-
tilen 10 numara ya¤lar›n h›zla yayg›nlaflt›¤› böl-
gelerde çok say›da üretim ve dolum tesisleri ku-
rulmaya devam ediyor. Ulusal marker denetimle-
rin a¤›r vas›talarda da çok daha s›k› bir flekilde ya-
p›lmas› gerekti¤ini ifade eden istasyon sahipleri,
fatural› sat›fl gerçeklefltirildi¤i için Maliye Bakan-
l›¤› yetkililerinin duruma müdahale edemedi¤ine
ve mazot sat›fl oranlar›n›n yüzde 90’lara kadar
düfltü¤üne dikkat çekiyor. 10 numara ya¤, eski
araçlarda direkt olarak, yeni araçlarda ise gazya¤›
ve motorinle kar›flt›r›larak kullan›l›yor. Kükürt

oran›n›n çok yüksek olmas› nedeniyle 10 numara
ya¤, hem araç motorlar›na hem de çevreye çok
büyük zararlar veriyor.

10 numara ya¤ üreten özel rafinerilerin dene-
timsiz olmas› ve sat›fllardaki kay›ts›zl›k, devletin
ciddi oranda vergi kaybetmesine de neden oluyor.

Üstelik bu iflin önünde hiçbir yasal engel de yok.
Kaçak ve ÖTV’siz yak›t›n da 10 numara ya¤

ad› alt›nda, istasyonlar haricinde, teneke ve varil-
lerle pazarland›¤›n› iddia eden bayiler, bu sat›flla-
r›n ilgili birimlerce mutlaka engellenmesi gerekti-
¤ini belirtiyor. 

Otobüsçülerin son 
keflfi 10 numara ya¤

M
AN’›n bafllatt›¤› bu kampanya
satamad›¤› ürünleri satabilmek
için de¤il,  kullan›c›ya daha da

fazla orijinal parça kulland›rmak için
yapt›¤› bir çal›flma.

MAN Türkiye A.fi. Yedek Parça Mü-
dürü Can Cansu ve Müflteri Hizmetleri
Müdürü Eren Gündüz, yaklafl›k 4 ayl›k
bir araflt›rman›n sonucu olan bu kampan-
ya hakk›nda bas›n› bilgilendirdi.

Her zaman orijinal yedek parçan›n pa-
hal› oldu¤undan yak›n›ld›¤›n› ifade eden
Can Cansu, “Arac›n iyi servis yapabil-
mesi için her zaman orijinal parça kulla-
n›lmas› gerekir. Biz de kamyon ve otobüs
parçalar›nda yüzde 80 ile yüzde 20 ara-
s›nda de¤iflen indirimlere giderek ve bu
indirimi de kullan›c›ya yans›yacak flekil-
de ayarlayarak orijinal yedek parça indi-
rimi kampanyas› bafllatt›k. Çünkü oriji-
nal parçan›n muadil parçadan kaliteli ol-
du¤unu herkes biliyor. Ama her zaman
pahal› oldu¤u için bir çekince var. Servis-
lerimizin de en büyük flikayeti bu” dedi.

Kampanyada üç ana noktay› göz önü-
ne ald›klar›n› vurgulayan Cansu, “Baz›-

lar›n›n fiyat oranlar›nda gözle görülür bir
düflüfl var. Bunlar direk kullan›c›lar›n ala-
ca¤› fiyatlar. Bunu yaparken de sadece
günlük ihtiyaç parçalar› de¤il, kaza par-
çalar›n› da düflündük.  Öncelikle her ye-
dek parçac›n›n söyledi¤i gibi kendi iyili-
¤iniz için, arac›n›z›n iyili¤i için orijinal
parça kullan›n. Bu çok önemli. ‹kinci
mesaj, orijinal parça her zaman pahal›
de¤ildir. Firmas›ndan ucuza al›nabilir. Ve
tabii ki üçüncüsü bizim bu kampanyada
yine vurgulad›¤›m›z bir fley,  orijinal par-
çay› yetkili servislerden al›n. Çünkü bi-
zim resmi olarak yedek parça sat›c›lar›-
m›z yetkili servislerimizdir” diye konufl-
tu.

‘KAR MARJIMIZ M‹N‹MUMDA’
Cansu, yedek parça fiyatlar›n› Alman-

ya ile iliflkilendirerek flunlar› ifade etti:
“Ambardan yakla-
fl›k 18-19 bin kalem
yedek parça temin
ediyoruz. Asl›nda
30 bin aktif numa-
ram›z var. Bunlar-
dan 19 bin 500’ü flu
anda ambar›m›zda
mevcut. Yaklafl›k 8-
8,5 milyon Eu-
ro’luk bir stok de-
¤eriyle hareket edi-
yoruz. Ankara’dan
tüm yetkili servisle-
re 24 saat içerisinde
mal sevk ediyoruz.
Bunlar›n bir k›sm›
MAN parças› ama
bir k›sm› da MAN’›n Alman üreticiler-
den toplad›¤› parçalar. Kendi kutulad›¤›
ve ülkelerde orijinal parça garantisiyle
satt›¤› parçalar. Belli bir adede ve belli bir
hacme ulaflt›¤›n›zda belli bir sat›fl taahhüt
edip özel fiyat isteyebiliyorsunuz, rakip-
lerinizi belirleyip kampanya yapabiliyor-
sunuz. Olay›n ad›n›n kampanya olmas›
asl›nda buradan kaynaklan›yor. Bunun
MAN Almanya sat›fl listesindeki fiyat›
hala 2 bin 200 Euro. Ama bizim ülkemiz-
deki otobüs kamyon adedine göre bizim
yapt›¤›m›z taahhüde verdikleri fiyat, ön-
celikle Almanya’dan kaynaklan›yor. Bu
mal bize eskisinden çok daha hesapl› bir
fiyata geliyor. MAN da ald›¤› üreticiden

bunu ucuza al›yor, bize ucuza veriyor.
Biz de kar marj›m›z› minimumda tutuyo-
ruz.

‘AMAÇ MÜfiTER‹YE H‹ZMET’
Biz blok muafiyetinden önce de yetki-

li servislerimizi sadece orijinal MAN
parças› satacak diye bir flarta sokmuyor-
duk. Bizim amac›m›z öncelikle müflteri-
ye hizmet. Bizim bu kampanyadaki fel-
sefemiz, sat›fl sonras› argümanlarla sat›fl›
ve müflteri memnuniyetini desteklemek.
Çünkü bu bir döngü. Sat›flla bafll›yor, sa-
t›fl sonras›yla devam ediyor, sonra yine
sat›fla dönüyor. Biz bu kampanyay› flim-
dilik bahara kadar planlad›k. Yani önü-
müzdeki 4-5 ayl›k dönem için planlad›k.
Fakat piyasadaki talepler devam eder ve
biz umdu¤umuz hedefe ulafl›rsak amac›-
m›z bunu sürekli hale getirmek ve parça

say›s›n› da artt›rmak. Bizim 3 tane temel
yedek parça tedarik kanal›m›z var. Yüzde
80 oran›nda Almanya’dan orijinal parça
al›yoruz.”

SERV‹S SAYISI ARTACAK
Amaçlar›n›n sat›fl sonras›n› da sat›fl

kadar öne ç›karmak oldu¤unu dile geti-
ren Eren Gündüz, “Özellikle ürünler tica-
ri araç ve para kazand›ran ürünler olunca
sat›fl sonras› çok daha fazla önem kazan›-
yor. Servisin çok k›sa zamanda araca mü-
dahale edebilmesi, teknik olarak servisin
ar›zay› giderebilecek yeterlikte olabilme-
si çok önemli fleyler. Y›l›n bafl›nda 21
servisle bafllam›flt›k hizmetimize. Bugün
itibariyle 28 servise ulaflt›k” dedi.

‹‹
stanbul’da personel ve ö¤renci
tafl›mac›l›k sektöründeki
firmalar›n ço¤almas›yla birlikte

bafllayan fiyat rekabeti, kurumsal
firmalar› da zor duruma soktu.
Y›k›c› fiyat rekabeti karfl›s›nda
firmalar, mevcut talepleri
karfl›layamaz hale geldi.

Firmalar›n ekonomik ve siyasal
s›k›nt› içinde oldu¤unu dile getiren
‹STAB Baflkan› Levent
Birant, “Üyelerimiz
aras›ndaki ekonomik s›k›nt›;
son dönemlerde araç
üreticilerinin, araç
modellerini de¤ifltirmeleriyle
beraber gelen araç
yat›r›mlar›ndaki yenileme
trendi. Do¤al olarak rekabet
bunu da körüklüyor. Bir
taraftan yeni teknolojileri
içeren yeni araçlar›n devreye
girmesi, di¤er taraftan araç
de¤ifltirme talepleri geliyor.
Ciddi bir ekonomik
enflasyonist bir ekonomiden,
enflasyonu çok az olan bir
ekonomiye geçtik. 3-4 y›l
önceki ekonomiden çok
daha farkl› bir ekonomik
anlay›fl zaten ülkede
yerleflmifl durumda.
Dolay›s›yla bu siyasal
seçimlerden sonra da
önümüzdeki 4 veya 5 y›l›n
daha ayn› çizgi de gidece¤i
fleklinde bir durumda söz konusu”
dedi.

Akaryak›ta gelen zamlarla birlikte
her geçen gün daha çok kötüye
gittiklerini vurgulayan Birant,
firmalar aras› fiyata dayal› ciddi bir
rekabet söz konusu oldu¤unu ve bu
rekabet ortam›nda akaryak›ta gelen

her zamm›n kendilerini ciddi oranda
etkiledi¤ini kaydetti. En büyük
giderlerinin akaryak›t oldu¤unu
vurgulayan Birant, buna personel,
iflletme ve servis giderlerinin de
eklendi¤inde ortaya korkunç
rakamlar ç›kt›¤›n› ifade etti.

Rekabetin en fazla personel
tafl›mac›l›¤›nda yafland›¤›na dikkat
çeken Birant, “Okul tafl›mac›lar›

ücret tarifesi, belediye taraf›ndan
belirlenen standartlar içinde
uygulanmaktad›r. 2007-2008 e¤itim
ö¤retim y›l› için fiyat art›fl› yüzde 10
olarak belirlendi. Ancak personel
servis tafl›mac›l›¤› yapan firmalar
aras›nda böyle bir standart olmad›¤›
için firmalar rekabeti fiyat k›rarak

yap›yor. Oysaki rekabet fiyatla de¤il,
hizmet kalitesiyle yap›lmal›d›r” diye
konufltu.

“‹STAB’›n hiçbir zaman
piyasadaki rekabetin aras›na girerek,
kartel oluflturmak gibi bir misyon ve
görevi yok” diyen Baflkan Birant,
“Kurumlar 2008 y›l› için firmalardan
teklif almaya bafllad›. 31 Aral›k
2007’ye kadarda ihaleler yap›l›p,

sözleflmeler imzalanm›fl olacak.
Personel tafl›mac›l›¤› yapan
firmalar›m›z, tekliflerini verirken
hizmet kalitelerini ortaya koymal›d›r.
Aksi takdirde her geçen gün
a¤›rlaflan iflletme maliyetlerinin
alt›ndan kalkmalar› çok zor
olacakt›r” fleklinde konufltu.

Son 1 y›lda yüzde 20 oran›nda zamlanan akaryak›t fiyatlar› nedeniyle, Türkiye’de
özellikle a¤›r vas›ta floförleri her gün yeni yeni seçenekler gelifltiriyor. 

‹‹flfllleettmmee  mmaalliiyyeettlleerriinniinn  hheerr  ggeeççeenn  ggüünn  yyüükksseellmmeessii,,  sseekkttöörr  mmeennssuuppllaarr››nn››  1100  nnuummaarraa  yyaa¤¤  kkuullllaann››mm››nnaa  yyöönneellttttii

Fiyatta de¤il, hizmette rekabet
Kurum ve kurulufllar›n, 2008
y›l› için tafl›ma ihale ve
sözleflme yenileme
çal›flmalar›na start vermesiyle
birlikte ‹STAB Baflkan› Levent
Birant, ‹stanbul’da personel ve
ö¤renci servis tafl›mac›l›¤›
yapan firmalar› uyard›. Birant,
“Fiyatta de¤il, hizmette
rekabet yap›n!”

Man, yedek parça ve
serviste ata¤a kalkt›
MAN Kamyon ve Otobüs A.fi., MAN ve NEOPLAN
markal› araçlar›n›n orijinal yedek parçalar›nda
yüzde 80 ile yüzde 20 aras›nda ciddi oranlarda
de¤ifliklik gösteren bir indirim kampanyas› bafllatt›.
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Yolcu tafl›mac›l›¤›n›n
yeni yüzü

Toplu tafl›ma sektörüne ›fl›k tutacak
ve tafl›mac›lar›n sorunlar›n› ve se-

vinçlerini esnaf ve vatandafl ile paylafl-
mak için yay›n hayat›na bafllayan Tafl›-
mac›lar Gazetesi’ne flehir içi toplu tafl›-
mac›lar› ad›na baflar›lar diliyoruz.

fiehir içi tafl›mac›l›¤›n›n olmazsa olma-
z› özel halk otobüsleri resmi olarak 1982
y›l›ndan itibaren Büyük fiehir Belediyesi-
ne ba¤l› ‹stanbul halk›na ‹ETT çat›s› al-
t›nda yaz k›fl hizmet vermektedir. Bu sü-
reç içerisinde, ‹stanbul halk›na en iyi
hizmeti verebilmek için teknolojinin ge-
liflmesi ile eflzamanl› olarak araçlar›n› ve
sistemini yenilemektedir. Bunun ile bir-
likte birçok sorunla da mücadele etmek-
tedir.

Toplu tafl›mac› sektörünün halka daha
iyi hizmet verebilmesi için bu sorunlar›n;
halk›n, esnaf›n, bas›n›n ve ilgili tüm dev-
let birimlerinin el birli¤i ile bu sorunlara
ortak çözüm önerileri getirmeleri gerek-
ti¤ini savunmaktay›z. Bu çerçevede Ta-
fl›mac›lar Gazetesi’nin üstüne düflen gö-
revi lay›¤› ile yapaca¤›na yürekten inan›-
yoruz.

Bundan sonraki say›lar›m›zda toplu
tas›ma esnaf›n›n sorunlar›na genifl yerler
vererek tüm ilgili mercilerin dikkatlerine
daha ayr›nt›l› olarak Tafl›mac›lar Gazete-
si arac›l›¤› ile iletece¤iz. fiimdiden tüm
toplu tafl›mac›l›k esnaf›na hay›rl› olsun!..

Göksal 
PURTUL

Göksal PURTUL

O
tomotiv Distribütörleri Der-
ne¤i (ODD), sektörü yak›n-
dan ilgilendiren geliflmeler

hakk›nda bilgi sunulmas› amac›yla
bas›n toplant›s› düzenledi.

Düzenlenen bas›n toplant›s›na
ODD Yönetim Kurulu Baflkan› Yük-
sel Mermer, Genel Sekreter Ifl›k Dik-
men, Yönetim Kurulu üyelerinden
Renault Mais Motorlu Araçlar ‹mal
ve Sat›fl A.fi. Genel Müdürü ‹brahim
Aybar, Tofafl Türk Otomobil Fabrika-

s› A.fi. Sat›fl Sonras› ve Yedek
Parça Direktörü Okan Bafl, Cit-
roen Genel Müdürü Bora Ko-
çak, Do¤ufl Otomotiv Yönetim
Kurulu Baflkan Vekili Tanju
Özenç, Baytur Genel Müdürü
Bahattin Tato¤lu ve Bayraktar
Otomotiv Grup Baflkan› Sami
Nacaro¤lu kat›ld›.

Toplant›da bir konuflma ya-
pan ODD Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Yüksel Mermer, Türki-
ye’de otomotiv pazar›n›n her

geçen y›l geliflerek yükseldi¤ini vur-
gulad›. Türkiye otomotiv pazar›n›n
geliflmesinde ODD üyelerinin de bü-
yük katk› sa¤lad›¤›na dikkat çeken
Mermer, 46 markan›n ülkemizde
temsil edildi¤ini dile getirdi.

Mermer, “Ekonomik alanda ger-
çeklefltirilen iyilefltirmeler, yap›sal
sorunlar›n çözümünde ald›¤› mesafe-
ler ve özellikle son y›llardaki istikrar,
pazar›m›zdaki dalgalanmalar› da so-

na erdirmifltir. Son 5 y›lda pazar›m›z-
da gerçekleflen sat›fllara bak›ld›¤›nda
bu farkl›l›k net bir flekilde görülmek-
tedir. ‹stikrar›n sürmesi halinde sektö-
rümüzün performans› daha da arta-
cakt›r. Enflasyonun kontrol alt›nda
tutulmas›, faizlerin makul düzeyde
kalmas›, yabanc› sermayelerin artma-
s›,özellefltirmelerin gerçeklefltirilmesi
gibi olgular olumlu izlenimler yarat-
makta” dedi.

“Sektörümüzdeki geliflmeler ülke-
miz için yeni f›rsatlar ve potansiyeller
do¤urmaktad›r. Üretimimizde, ihra-
cat›m›zda geliflme sürmektedir. Paza-
r›m›z eriflti¤i büyüklü¤ü muhafaza
edebilmekte ve yeni hamlelere haz›r-
lanmaktad›r” diyen Mermer, Türki-
ye’de otomotiv sektörünün 1990 y›-
l›ndan itibaren rekabetçi piyasaya dö-
nük bir de¤iflim sürecini baflar›yla
gerçeklefltirdi¤ini dile getirdi. Oto-
motivin Türkiye ekonomisinin itici
gücü haline geldi¤ini ifade eden Mer-

mer, yap›lan yat›r›mlarla da dünya
standartlar›nda hizmet düzeyine eri-
flildi¤ini kaydetti. 

PAZAR ‹ST‹KRARLI
Dünya otomotiv sektörü ve Türki-

ye otomotiv pazar› hakk›nda bilgi ve-
ren ODD Genel Sekreteri Ifl›k Dik-
men, dünyada 70 milyon araç üretile-
rek sat›ld›¤›n› ve bu flekilde de dünya
pazar›n›n istikrarl› bir trend izledi¤ini
aç›klad›. Türkiye otomotiv sektörün-
de 2007 y›l›n›n 9 ayl›k döneminde bir
önceki y›la oranla yüzde 6,9 oran›nda
üretim art›fl› oldu¤unu dile getiren
Dikmen, pazarda yüzde 16,5 oran›n-
da düflüfl yafland›¤›n›, ihracatta ise
yüzde 18,4 oran›nda art›fl oldu¤unu
kaydetti.

“Türkiye’de küçük ve orta s›n›f
araçlar daha çok tercih edilmektedir”
diyen Dikmen, 2007 y›l›nda C s›n›f
araçlarda art›fl yafland›¤›n› ve bu art›-

fl›nda daha önce art›fl e¤iliminde olan
küçük s›n›f otomobillerden orta s›n›f
otomobillere talep kaymas› oldu¤unu
vurgulad›. Tüketicinin en çok sedan
araçlara talep gösterdi¤inin alt›n› çi-
zen Dikmen, 2007 y›l›nda sedan araç-
lar›n pazar pay›n›n yüzde 52’ye ulafl-
t›¤›n› aç›klad›. Binek otomobil paza-
r›n›n yüzde 78’ini 1600cc araç olufl-
turdu¤una dikkat çeken Dikmen, bu-
rada da vergi yükünden kaynaklanan
avantaj›n önemli rol oynad›¤›n›n alt›-
n› çizdi. 2006 y›l› Ocak-Eylül döne-
minde yüzde 49 olan dizel araç pay›-
n›n 2007 y›l› ayn› döneminde yüzde
51’lere yükseldi¤ini dile getiren Dik-
men, burada da akaryak›t politikalar›-
n›n önemli rol oynad›¤›n› söyledi.

2007-2008 y›l› karfl›laflt›rmas› da
yapan Dikmen, “Binek otomotiv ve
hafif ticari araç pazar›nda bu y›l 580
bin adet, 2008 y›l›nda ise 640 bin adet
seviyelerinde gerçekleflece¤ini tah-
min ediyoruz” diye konufltu.

Otomotiv el
frenini b›rakt›

ODD Genel Sekreteri Dik-
men; “Seçimler nedeniyle
talep ertelemesi yaflan-
makla birlikte, iç pazarda
korkulan oranda bir küçül-
me yafland›. 22 Temmuz
seçimleri akabinde yüzde
30’lar› aflan daralma, to-
parlanarak yüzde 17’ye
geriledi.”

SS
ektörde bir süredir mali sorunlar yaflayan
Chrysler firmas› maliyetlerini düflürmek ve kar-
l›l›¤›n› artt›rmak için 2010 y›l›na kadar Kuzey

Amerika’daki iflgücünün yar›s› olan yaklafl›k 1000 ki-
fliyi iflten ç›karmay› planl›yor. 

ABD otomobil endüstrisi son dönem-
lerde büyük bir de¤iflimden geçiyor.
Daha önce de¤indi¤imiz üzere
Amerikan kökenli firmalar so-
runlar yaflamaya bafllad›. Düflen
sat›fl grafikleri ve önümüzdeki
dönem beklenen tahmini sat›fl ra-
kamlar› iç aç›c› de¤il. Önümüzde-
ki y›l içerisinde ülkede 16 milyon
arac›n sat›lmas› hedefleniyor.

Tekrar Chrysler’e dönecek olursak firma 2006
y›l›nda 680 milyon dolar zarar aç›klad›ktan sonra kötü
gidifl bafllam›flt›. Bunun üzerine yeniden yap›lanmaya
giden firma içinde bulundu¤u durumu özetlerken pa-

zardaki konumlar›n›n dramatik bir biçimde de¤iflti¤ini,
yükselen maliyetler ve ABD araç sat›fllar›n›n bekleni-
len seviyede olmamas› firmay› bu karara iten sebepler
aras›nda. fiirketin genel müdürü Bob Nardelli firma
‘Cerberus Capital Management’ taraf›ndan al›nd›ktan
sonra Kuzey Amerika’daki fabrikan›n üretime kapat›l-

mas› her y›l düzenli olarak iflçi ç›kar›lmas› ka-
rarlaflt›r›ld›. K›sacas› flirketin tam zaman-

l› çal›flanlar›n›n yüzde 37’si ilk etapta
iflten ç›kar›lacak.

Firma ayn› zamanda Dodge Mag-
num serisinin üretimden kald›r›lma-
s› düflünülürken, Chrysler Pacifica

ve Chrysler Crossfire üretimlerine de-
vam ederken, gelecek 14 ay içinde hib-

rid modellere yönelecek ve Chrysler Aspen
ve Dodge Durango modellerinin hibrid versiyonu-

nu üretecek.
Analistlere göre ise firma bu finansal yap›da devam

ederse ya batacak ya da küçülecek.

T
ürkiye’de ve Dünya’da ti-
cari araç kullan›c›lar›na her
f›rsatta ürünlerini sergileme

imkân› sunan Anadolu Isuzu, son
olarak Mersin Otomobil Fuar›’nda
görücüye ç›kt›. 

Mersin Otomobil Fuar›’nda
kamyon, kamyonet, otobüs ve
Pick-up segmentindeki araçlar›n›
sergileyen Anadolu Isuzu, NPR,
NKR-Low, Roybus C, D-Max 4x4
A/T, D-Max 4x4 M/T modellerini
ziyaretçilerin be¤enisine sundu.
Anadolu Isuzu’nun, 2008 y›l›nda
Türkiye’de üretmeye bafllayaca¤›
pick-up segmentindeki arac› D-
Max, fuarda büyük be¤eni toplad›.

Anadolu Isuzu’nun, May›s
ay›nda yenileyerek piyasaya sun-
du¤u ve 2008 y›l›nda Türkiye’de
üretmeye bafllayaca¤› pick-up’› D-
Max 4x4’ün, Mersin Otomobil
Fuar›’nda ziyaretçilerden yo¤un
ilgi gördü¤ü bildirildi. D-Max
4x4’de, önceki modelden farkl›
olarak motor teknolojisinde Euro
4 normuna sahip common rail tur-
bo dizel intercooler motor bulunu-
yor. Yeni D-Max’lerin manuel vi-
tes versiyonu 3600 devirde 136 hp

maksimum güce ve 186nm torq
gücüne sahip. Yeni D-Max’in 4x4
otomatik vites versiyonu ise
333nm torq oran› ve 163 hp güce
sahip.

Y›lda 13 bin 155 adet araç üre-
timi kapasitesine sahip Gebze
fiekerp›nar tesislerinde üretilen
Isuzu’nun midibüs segmentinde-
ki araçlar›ndan Roybus C’nin de

sergilendi¤i fuarda, ziyaretçile-
rin bu araca da yo¤un ilgi göster-
di¤i kaydedildi. Roybus C, 27
kiflilik koltuk kapasitesine ve 4
silindirli Turbo Dizel motora sa-
hip. Isuzu’nun fuarda sergiledi¤i
kamyon segmentindeki modeli
7.5 tonluk NPR’nin ise 121 HP
gücünde Euro 2 Turbo Dizel
motoru bulunuyor.

1000 kifliyi
iflten ç›kar›yor

Chrysler
iflçi ç›kar›yor,

fabrikalar›n›n üretimini
durduruyor, yavafl sat›lan

modellerin üretimini
durduruyor! 

OOzzaann  DDEEMM‹‹RRÖÖZZ

Isuzu’nun Mersin ç›karmas›

Adres: Sat›flmeydan› Sok. No:2
Arnavutköy/‹STANBUL
Tel: (0212) 263 29 33

HER ZAMAN TAZE GÜNLÜK BALIK
ADEM BABA BALIK LOKANTASI
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Otokar’da hibrit
teknolojisi devri

T
asar›m, teknoloji ve üretimde ticari araçla-
r›n öncü markas› Otokar, piyasaya sürüldü-
¤ü ilk günden itibaren yo¤un ilgi gören 9

metrelik otobüs serisi Doruk’un yeni modeli Do-
ruk 190 LE ’yi ve bu modelin hibrit prototipini
Rahmi Koç Müzesi’nde düzenledi¤i bir toplant›y-
la tan›tt›. Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç,
Otokar'›n otobüs serisi Doruk'un yeni modellerinin
tan›t›ld›¤› bas›n toplant›s›nda yapt›¤› konuflmada,
Otokar'›n milli bir flirket oldu¤unu ve Türkiye'de
Doruk 160 LE Hibra gibi birçok ilke imzas›n› att›-
¤›n› anlatt›.

Otokar'›n cirosunun yüzde 80'lik bölümünün
Ar-Ge faaliyetleri sonucunda gelifltirilen ürünlerin
sat›fl›ndan geldi¤ini bildiren Görgüç, bunun kendi-
leri için önemli bir gösterge oldu¤unu, Ar-Ge har-
camalar›n›n sürekli art›¤›n›, dünya devlerinde bu-
lunan teknolojilerin Otokar'da da bulundu¤unu
söyledi. Türkiye pazar›nda k›sa sürede önemli bir
baflar› yakalayan Doruk serisi üzerindeki Ar-Ge ça-
l›flmalar›na da h›zla devam ettiklerini belirten Gör-
güç, Doruk'un flehir içi ve belediye kullan›m› için
tasarlanan otobüsleri hakk›nda bilgi verdi.

Türkiye’nin, Avrupa’n›n ticari tafl›t üretim üssü
haline geldi¤ini vurgulayan Görgüç “Türkiye bu
konuda kendi tasar›mlar› ve markalar› ile de çok
yak›nda söz sahibi olacakt›r. Otokar da çal›flmala-
r›n› bu do¤rultuda sürdürmektedir. Bugün Otokar
tasar›m› ve üretimi olan, Otokar markal› ticari
araçlar Türkiye’de ve Avrupa’da milyonlarca insa-
n› tafl›maya devam ediyor. Yat›r›mlar›, kalifiye in-
san kayna¤›, sat›fl ve servis a¤› ile çal›flmalar›na de-
vam eden Otokar, güçlü araflt›rma gelifltirme im-
kânlar›, mühendislik kabiliyeti ile Türkiye’nin mo-
dern toplu tafl›mac›l›k araçlar›n› sunuyor” dedi.

Dünyada giderek yayg›nlaflan hibrit teknolojile-
rinin kullan›ld›¤› otobüsün hem dizel hem elektrik
ile çal›flt›¤›n› aktaran Görgüç, sadece fosil yak›tlar-
la çal›flan otobüslere k›yasla düflük emisyon sevi-
yesi, daha düflük seviyelerde NOx, CO2 gibi gaz
at›klar› ve düflük yak›t tüketimi sundu¤unu kaydet-
ti. Görgüç, “Do¤a ile bar›fl›k otobüs, do¤al kaynak-
lar› koruyarak daha az çevre kirlili¤ine neden olu-
yor. Hibrit otobüs ayr›ca kullan›c›ya yak›t tasarru-
fu, düflük iflletme maliyetleri gibi avantajlar sunu-
yor” diye konufltu.

Testlerin tamamlanmas›n›n ard›ndan otobüsü
2008 y›l› içinde sat›fla sunacaklar›n› dile getiren
Görgüç, “Yapt›¤›m›z tan›t›m çal›flmalar› ve Do-
ruk’un ilk modeli ile ticari araç sektöründe k›sa sü-
rede yakalad›¤›m›z baflar›lar gösteriyor ki Otokar
Doruk serisi Türkiye’nin tercihi olmak konusunda
emin ad›mlarla ilerliyor. Doruk ailesini geniflletme
çal›flmalar›m›z devam ediyor. Bu çal›flmalar›m›z›n
son ürünü Doruk 190 LE. Türkiye flartlar›na uygun
olarak tasarlanan Doruk 190 LE, Avrupa standart-
lar›nda, ça¤dafl bir belediye otobüsü. Önümüzdeki
y›l›n bafllar›nda sat›fla sunaca¤›m›z alçak taban gi-
riflli Doruk 190 LE’nin 9 metrelik boyu ve modern
çözümleriyle Türkiye’de toplu tafl›mac›l›k alan›n-
daki önemli bir eksikli¤i giderece¤ine ve k›sa süre-
de bu alandaki ihtiyaca cevap verece¤ine inan›yo-
ruz” fleklinde konufltu.

Ergonomik ve güvenli araç kullan›m›n› sa¤laya-
cak flekilde tasarlanan sürücü için tasarlanm›fl özel
kabini, otomatik flanz›man›, ba¤›ms›z ön aks› ise
sürücü konforunu art›r›yor. Genifl iç hacmi yolcu-
lar için flehir içinde konforlu bir tafl›mac›l›k sunar-
ken büyük yan camlar ile ferah bir iç ortam sa¤la-
n›yor. Sa¤ tarafta önde tek kanat içe aç›l›r, ortada
çift kanat içe aç›l›r olmak üzere hava tahrikli, 2
adet kap›s› olan Doruk 190 LE, 24 oturan ve 45
ayakta olmak üzere toplam 69 kiflilik tafl›ma kapa-
sitesine sahip. 6,9 m gibi düflük bir dönüfl yar›çap›
sunan otobüs özellikle büyük otobüslerin kullan›-
lamad›¤› veya verimli olmad›¤› alanlarda ça¤dafl
toplu tafl›mac›l›k çözümleri sunuyor. 

Avrupa regülâsyonlar› ile uyumlu olan Doruk
190 LE sa¤laml›k ve güvenlik kriterlerine ise üst
seviyede uygun. Galvaniz kapl› gövdesi ve saclar›
ile korozyona karfl› dayan›kl›l›k sa¤layan otobüs
serisi, özel dizayn gövdesi ve güçlü motoru ile bek-
lenen performans› düflük iflletme maliyetleri ile bir
arada sunuyor. 190 beygir gücünde, Euro 3 stan-
dartlar›nda kendini kan›tlam›fl Deutz marka moto-
ru arac›n arka taraf›nda yer al›yor. Bu sayede ba-
k›m kolayl›¤›n›n yan› s›ra sessiz bir sürüfl sunuyor.

Otokar Genel Müdürü
Görgüç, “9 metrelik otobüs
serisi Doruk'un hibrit
prototipi Doruk 160 LE
Hibra'y› 1 y›l içinde
mükemmellefltirerek sat›fla
haz›r hale getirmeyi
amaçl›yoruz.”
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Bir seyahatte, gördüklerim 
ve düflündüklerim (2)

Oy›llarda slogan fluydu: “Ne üretirsen üret,
üretici hakk› herfleyin üzerindeydi.” Tüke-

ticinin hiçbir hakk› yoktu, mecbur de¤il mah-
kumdu almaya çünkü alternatifi yoktu.

Duya tak›l›r tak›lmaz patlayan ampül, alümin-
yumdan  sürekli çatlayan kalitesiz  karter. Sürek-
li bozulan devir daimler.  800 km garantili yerli
otomobil, 5000 km garantili kamyonlar servis ve
bak›m garantisinin olmad›¤› veya göstermelik ol-
du¤u  bir garanti usulü ve ad› olan kendi olma-
yan yetkili servisler. fiaka da olsa  söyle söylenir-
di o zamanlar. Gaz tenekesinden ve samandan
otomobil üretebilen tek ülke biziz, arabaya bin-
meden “araç kap›da çürümüfl” derlerdi veya ke-
çiler arabay› yemifl derlerdi; gülerdik. 

70 y›llarda adam›n biri  ‹stanbul’dan  0 km  fla-
se kamyon  alm›fl, benden rica etti, floför olarak
Samsun’a götürürmüsün diye. Anlaflt›k ve  yol
belgelerini ç›kard›k, geçici plaka ç›kt›k yola.

Ankara üzeri gidiyoruz yolda Sungurlu-Çorum
aras› ya¤›fll› ve yol çok bozuk, itina ile gidiyoruz
yavafl yavafl flasi kamyon götürmek çok zordur
bilenler bilir, neyse sa¤ salim Samsun’a vard›k. 

Kasac›ya çektik. Usta, arac› ve flaseyi inceler
iken mal sahibine “abi bu flasi çatlak” dedi. “Na-
s›l olur 0 km araçta flasi çatla¤› olur mu” dedik.
“Buyurun, gelin bak›n” dedi. Görünen 25 san-
timlik bir pas lekesi ana flaside u k›vr›m›nda içten
çatlak görülüyor. Allahtan yolda ya¤mur yemifliz
de çatla¤›n aras›na su giriyor kuruyunca pas le-
kesi boya aras›ndan meydana ç›km›fl görünü-
yor. Gözlerimle gördüm. Mal sahibi, “flimdi ne
yapaca¤›z” diyerek flaflk›n flaflk›n yüzüme bak›-
yor.

Kasac›, üretici firman›n Samsun’daki yetkili
bayii ve servisine götürüp, göstermemiz ve ku-
sur  tespiti yapt›rmam›z gerekti¤ini söyledi. Git-
tik, ilk tespit flu: “Siz yolda h›zl› gelmifliniz, yol
bozuk sars›nt›dan flasi çatlam›fl”. Buyurun ge-
rekçeye bak›n! Yani fabrikadan çatlak ç›kmas›
mümkün de¤il iddias›ndalar.

Suç, mal sahibi yan›mda olmasa bana yükle-
necek.  Neyse ki mal sahibi diflli ç›kt›. Tart›flma-
lar, ‹stanbul ile telefon görüflmeleri, karfl›l›kl›  a¤›r
hakaretler ve tehditler sonunda garanti kapsa-
m›nda kabul edilerek arac› gerisin geriye ‹stan-
bul’a getirdik. Yenisi ile de¤ifltirildi. Dikkat edin,
üretim hatas› kabul edilmedi. Ama,  gidifl, dönüfl
mazot ve trafik kay›t tescil masraflar› ile benim
masraflar›m mal sahibine yüklendi. “Alma karde-
flim b›rak diyorlar” Biz baflkas›na nas›l olsa sa-
tar›z. Kamyon s›ra ile sat›l›yor. Karaborsa fiyat
fark› verirsen, s›ra beklemeden alabiliyorsun, ne
yaps›n adam raz› oldu bu kadar›na. 

Günümüzde herfley tüketicinin lehine dön-
müfl. Bu geliflim de¤il de nedir? Bizim sektörü-
müzde de yolcu hak ve menfaatleri ön plana ç›k-
m›flt›r.

Düflünce bu, sürekli geziyor. Bütün haf›za bil-
gi ve görsel malzemeleri tarayarak konu ile ilgili
bilgileri akl›ma getiriyor. Neyse uzatmayal›m yo-
la devam... Ben bunlar› düflünürken otobüste
klasik çay, kahve, kek, su servisi  yap›ld›. Yolcu-
lar ikramlar› bitirmeden Eskihisar ‹skelesi’ne va-
s›l olduk. ‹skele bofl, beklemeden direk feribota
girdik. Saat 23:45 tereddüt ettim, ineyim bir te-
miz deniz havas› alay›m, çay içeyim yoksa uyu-
yay›m m› ç›kmaya karar verdim. Bu karar›mda
dolunay›n da etkisi oldu. Her taraf ›fl›l ›fl›l denizin
üzeri yakamozlar ile adeta ›fl›k seli gibi ak›yor.
‹DO, feribotlar› iflletmesine ald›ktan sonra ifllet-
me temizlik bak›m konusunda oldukça baflar›l›.
Büfeler ile ilgili flikayetler de art›k ortadan kalk-
m›fl. Fiyatlar gayet makul. Çay kalitesi gecenin
bu saatinde ancak bu kadar olur. Yo¤unlu¤a gö-
re  sefer düzenlenmesi de olumlu bir geliflme.
Eski günler yine akl›ma geldi. Kartal-Yalova ve
Yalova-Kartal  geçiflleri, kuyruklar  s›ra istismar-
lar›, torpiller, kavgalar iptal edilen seferler son
araç olarak binememenin hüznü...

Kendini haz›rlam›fl›n binerim diye, binemez-
sen Körfezi dolaflman›n s›k›nt›s›. Feribotta meh-
tab› seyrederken, bunlar› düflündüm. Araçlar›n
tavanlar›na bakt›m. Bizim otobüsün tavan› ayn›
içi gibi tertemiz. Bizden baflka 3 otobüs daha
var. 2 tanesi idare eder ama bir di¤eri son de-
rece pis. Uzun zamandan beri y›kanmam›fl! “O
pislik bir ya¤mur ve ç›¤ durumunda bütün cam-
lardan afla¤›ya akar, floförüne söyleyeyim” de-
dim vaz geçtim yanl›fl anlar belki diye. Bu dü-
flünceler ile Topçular’a vard›k. 

Kaptan›m›z 40 yafllar›nda tam bir otobüs
kaptan›. Arac›n› gayet iyi kullan›yor, devrinde vi-
tes de¤ifltirip küçültüyor sanki otomatik araç gi-
bi belli bile olmuyor. Arac›n içinde hiçbir anor-
mal mekanik ses yok her fley saat gibi iflliyor rö-
terdar sesi rahats›z edici de¤il. Kaptan›m›z  ris-
ke girmiyor, yak›n takip yapm›yor, hatal› solla-
ma yok,  fazla sürat yok, flehir içi sürat tahdidi-
ne uyuyor. Durufllar ve kalk›fllar rahats›z edici
de¤il. Dört dörtlük otobüs kaptan›. Allah yolunu
aç›k etsin selamet versin art›k uyuyabilirim.

‹ç ayd›nlatmalar gece flekline geçirildi müzik
yay›n› yok, havaland›rma mükemmel ne so¤uk
ne s›cak ideal hava, rahats›z edici konuflma ve
horlama da yok.

Benim için iyi floför. Art›k uyuyabilirim.  Bu
arada arkada bofl olan bir koltu¤a geçti¤imi
söylemeliyim; 2 koltu¤u iflgal ettim uykuya
dald›m. Bu uyku floför uykusu, gözleri kapa-
ma, kulak motor sesinde arac›n hareketin-
den nerede oldu¤unu düflünme, flimdi flura-
da, simdi fluray› ç›k›yor, flimdi fluray› iniyor
diye düflünerek gözlerimi dinlendiriyorum,
ama rahatl›ktan horlayanlar var... Seyahat
mükemmel. Susurluk’ta verilecek molaya
kadar dinlenmeyi düflünüyorum.

SÜRECEK

Nusret 
ERTÜRK

Nusret ERTÜRK ‹stanbul Turizmciler
göz ard› edilmemeli

‹‹
stanbul’da her geçen gün çekilmez hale ge-
len trafik sorunu, turizm tafl›mac›lar›n› da
derinden vurdu. Sultanahmet’te bekleme ve

park yasa¤› getirilen turizm araçlar› için Cankur-
taran’da otopark tahsis edilmiflti. fioförler, turist
gruplar›n› b›rakt›ktan sonra Sultanahmet’ten ay-
r›l›yor. Ancak rehberlerin taymingi ayarlayama-
mas›, yo¤un trafikte turizmciler için adeta kâbus
oluyor.

Sultanahmet ve çevresinde turizm araçlar› için
k›sa süreli bekleme alanlar› oluflturulmas› gerek-
ti¤ini dile getiren TOF Baflkan› Sümer Y›¤c›,
“Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan Topkap› Sa-
ray›’na otobüslerin girmemesi ile ilgili uygulama
getirildi¤inde; turizm tafl›mac›lar› olarak bu ka-
rar› gayet yerinde bulduk ve yetkilileri ald›klar›
bu karardan dolay› alk›fllad›k. Al›nan kararla bir-
likte araçlar›m›z için Cankurtaran’da bir otopark
tahsis edildi. fioförlerimiz, turistleri Suhtanah-
met’e b›rakt›ktan sonra oradan ayr›l›yordu. Reh-
berlerin zamanlamay› tam ayarlayamamas› ve
bölgedeki trafik yo¤unlu¤unu hesaba katarak in-
siyatif kullan›p 15-10 dakika önce araç istemesi
park sorununu gündeme getirdi. Sultanahmet ve
çevresinde beklemesi yasak olan araçlar›m›z, be-
lirtilen saatte grubu alamad›¤› zaman yoluna di-
rek devam etmesi gerekiyor. Aksi takdirde trafik
ekipleri taraf›ndan cezaya maruz kal›yor. Tekrar
ayn› noktaya gelebilmesi için aradan 45 dakika
geçiyor. Birde trafi¤in yo¤un oldu¤u zaman› dü-
flünün, bu süre üçe katlan›yor. Acilen bu bölgede
araçlar›m›z için 10-15 dakikal›k bekleme alanla-
r› oluflturulmal›d›r” dedi.

Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan turizm araç-
lar› için tahsis edilen otoparklar›n amaç d›fl› kul-
lan›ld›¤›na da dikkat çeken Y›¤c›, Cankurtaran
ve Çemberlitafl’daki otoparklarda hususi otomo-
billerin park yapmas›na izin verildi¤ini söyledi.
Hususi otomobillerden turizm araçlar›na oto-
parkta yer kalmad›¤›n› da vurgulayan Y›¤c›, oto-
parklarda etkin denetim olmad›¤›ndan turizmci-
lerin ma¤dur edildi¤ini kaydetti.

“Türk Hava Yollar› ve Devlet Hava Meydan-
lar› ‹flletmeleri’nin personel servisini çeken araç-
lar için Devlet Hava Meydanlar› taraf›ndan tah-
sis edilmifl bir park alan› var. Ama turizm araçla-
r›n›n herhangi bir park alan› yok” diyen TOF
Baflkan› Y›¤c›, turizm araçlar›n›n 2. perondan
hareket etti¤ini, buras›n›n da turist gruplar› için
uygun olmad›¤›n› dile getirdi.

Turizm tafl›mac›lar›n›n asla göz ard› edilme-
mesi gerekti¤ini vurgulayan Y›¤c›, “Normal
flartlarda terminalden insanlar ç›kt›¤› zaman fe-
rah bir flekilde gözünün önünde arac›n› görmek
istiyor veya arac›n yak›n bir mesafeye park edil-
mesini istiyor. ‹stanbul turizm kentidir. Turist
varsa bunun tafl›mas› da vard›r. Turizm tafl›mala-
r› asla göz ard› edilemez. Turizm sektörünün ge-
liflmesi için tafl›mac›lar›n sorunlar› bir an evvel
çözüme kavuflmal›d›r” fleklinde konuflarak soru-
nlarla ilgili çarp›c› örnekler verdi:

OTOPARK SORUNU
✔ Atatürk Havaliman› otopark sorunlar› 
Atatürk Havaliman›’nda turist otobüslerinin

daimi ve uzun süreli park yapabilecekleri olma-
d›¤›ndan otopark sorunu yaflanmaktad›r. DHL
taraf›ndan turist araçlar› otopark› olarak tahsis
edilmifl olunan alan yetersizdir. Turist gruplar›-
n›n valizleri ile yürüme mesafesinde olmay›p yol
uzun ve fiziki engeller vard›r. Perona yanaflma-
dan gruplar›n bu otoparka yönlendirmesi bu gü-
ne kadar sa¤lanamam›flt›r bu nedenle seyahat
acenteleri taraf›ndan tercih edilmemektedir.
Bekleme ve uzun süreli otopark olarak kullan›l-
mas› düflünülebilir ama iflgal edilmifl durumda-
d›r. Yasak yere park edilen araçlar›n çekildi¤i
alan olarak kullan›lmakta ve turist araçlar› yer
bulamamaktad›r. Acilen Atatürk Hava Liman›’n-
da turizm araçlar› için bir büyük otoparka ihtiyaç
vard›r.

✔ Atatürk Havaliman› d›fl hat- iç hatlar gelifl
peronlar› Atatürk Hava Liman› D›fl Hatlar gelifl
kat› 2’inci peron turizm araçlar›na tahsis edilmifl
olmas›na ra¤men bu peron uzun süreli park eden
araçlar taraf›ndan iflgal edilmifl durumdad›r. ‹fla-
retlemeler ile süreli olarak sadece yolcu almak
maksad›yla girilebilecek bir peron haline getiril-
melidir. Bu perona turizm transfer, tur, grup araç-
lar› haricinde hiçbir araç sokulmamal›d›r. Ayn›
sorunlar iç hatlar içinde geçerlidir iç hatlardaki
gelifl kat› 3’üncü peron turizm araçlar›na tahsis
edilmeli ve iflaret levhalar› konularak süreli ola-
rak bekleyebilmeleri ve araçlar›n gruplar›n› al-
malar› sa¤lanmal›d›r. fiu anda trafik seyrinin sür-
dü¤ü en d›fl yoldan yolcu al›nmakta buras› ise
sa¤ fleride yanaflmak her zaman mümkün olma-
d›¤›ndan (hususi otomobiller taraf›ndan iflgal ve
park ettiklerinden) trafik s›k›fl›kl›¤›na sebep ol-
makta ve trafik düzeni bozulmaktad›r.

Ayr›ca göz önüne al›nmas› gereken bir husus
da valizi ile gelen grup yolcular›n›n otobüse yer-
leflmeleri belli bir süre gerektirdi¤inden yol üze-
rindeki araçlar trafik s›k›fl›kl›¤›na sebep olmakta-
d›rlar. 3’üncü perona al›nmalar› ring yolundaki
s›k›fl›kl›¤› da ortadan kald›racakt›r.

SULTANAHMET MEYDANI, AYASOFYA
ÖNÜ ‹ND‹RME B‹ND‹RME BEKLEME SO-
RUNLARI

✔ Malumunuz üzere Sultanahmet Meydan›
ve Ayasofya önünde park yap›lmas›na izin veril-
memekte sadece indirme bindirme için izin ve-
rilmektedir. ‹ndirme bindirme ve bekleme süre-

sinin afl›lmas› durumunda turizm araçlar›n›n pla-
kalar›na g›yab›nda ceza kesilmektedir. Yeni bir
uygulama ile flimdi M.O.B.E.S.E., ‹stanbul Vali-
li¤i’nin deste¤i ile ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü
bünyesinde faaliyete geçirilen Kent Bilgi ve Gü-
venlik Sistemi Kameralar› taraf›ndan tespit edil-
mesi durumunda da ayn› uygulama yap›lmakta
ceza kesilmektedir. Sultanahmet Camii ana kap›
önünde, Türk ‹slam Eserleri Müzesi önünde ve
Ayasofya önünden turistlerin ve gruplar›n b›ra-
k›p al›nmas› sureli iflaret levhalar› ile düzenlen-
melidir. Ayasofya Hamam› önündeki hususi oto-
mobil park› kald›r›lmal›d›r. K›sa süreli bekleme
yeri olarak turizm araçlar›na tahsis edilmelidir.
Uzun süreli bekleme kesinlikle engellenmelidir.

Sultanahmet ve Ayasofya Bölgesi hususi araç
park› olmaktan kurtar›lmal›d›r. Bizler turizm
araçlar›n› kald›rd›k, araçlar›m›z› Cankurtaran
Turistik Otopark’›na çekiyoruz. Zaman ve akar-
yak›t kayb›m›z olmas›na ra¤men flimdi her yer
hususi araç park› oldu. Turizmciler ve tafl›mac›-
lar cezaland›r›l›yor mu? Ayr›ca okul gezilerine il
içinden ve il d›fl›ndan gelen yüzlerce araç oto-
büsleri bu bölgede istedikleri flekilde park edebi-
liyorlar hiçbir k›s›tlama ve ceza uygulamas› da
yok gözlemledi¤imiz kadar›yla; yasak ise herke-
se uygulanmal›d›r.  Bu bölgede araçlar›m›z›n
bekleme sürelerini göz önüne alarak sürücüleri-
mize gruplar›n›n inifl ve binifllerinde biraz daha
hoflgörülü davran›lmal›d›r. 

✔ Nuruosmaniye, Kapal›çarfl› Otopark› gi-
rifl ç›k›fl sorunlar›.

Turist gurplar›n›n Nuruosmaniye ve Kapal›
Çarfl›’ya götürülmelerinde kulland›klar› Ca¤a-
lo¤lu-Nuruosmaniye Caddesi’nin paraleli fieref
Efendi Soka¤›’nda
araç park›na kesinlik-
le müsaade edilme-
melidir. Bu sokakta
fiziki engellere ra¤-
men araç park edil-
mekte, otobüslerin ve
turizm araçlar›n›n
Nuruosmaniye ve Ka-
pal› Çarfl› Otopark›’-
na bu yolla ulafl›mlar›
kasten engellenmekte
Nuruosmaniye Cad-
desi’nden yaya olarak
yürümeleri istenmek-
tedir. Bu sokak üze-
rindeki Hususi oto-
mobil sorunu maale-
sef çözülememekte-
dir. Mevcut durum
trafik s›k›fl›kl›¤›na,
araçlar›n hasar›na, za-
man kayb›na sebep
olmaktad›r. Nuruos-
maniye Kapal›çarfl›
Otopark› turizm tafl›-
ma araçlar› d›fl›nda hususi araçlar taraf›ndan oto-
park olarak kullan›ld›¤›ndan yo¤unluk yaflan-
makta otopark yetersiz kalmaktad›r.  Turizm ta-
fl›ma araçlar› d›fl›nda araçlara izin verilmemeli-
dir. Turizm araçlar›n›n bu otoparktan ç›kt›ktan
sonra gidebilece¤i tek istikamet olan Çemberli-
tafl Hamam› köflesinden Divan Yolu Caddesi so-
la dönüflteki sola dönülmez levhas›n›n alt›na “tu-
rist otobüsleri hariç” yaz›lmal›d›r. Çünkü otobüs-
lerin mecburi istikameti ve baflka yönü kullan-
malar› imkân› yoktur. Mecburen Tramvay yolu-
nu kullanacaklard›r.

✔ Tramvay yolu kullan›m› ile ilgili sorunlar

Turist gruplar›n›n Tarihi Yar›m Ada’da gezdi-
rilmesinde ve tur ile transferlerinde baflta Sirkeci
Alemdar Caddesi ve Divan Yolu’nu kulland›kla-
r› bilinmektedir. Mecburiyet ve zorunluluk sonu-
cu kullan›lan bu yollardan Divan Yolu’nun Sul-
tanahmet Meydan›’na ulaflmak ve ç›kmak için
kullan›ld›¤› Alemdar Caddesi ise Ebusuud Cad-
desi kullan›larak Sirkeci’ye ulafl›mda ana güzer-
gah olarak kullan›ld›¤›, Alemdar Caddesi ise bu
cadde üzerinde bulunan otellere ulaflmak için
kullan›ld›¤› bilinmektedir. 

Bilhassa Alemdar Caddesi üzerinde yap›lan
yolcu transferlerinde tramvay ile karfl›lafl›ld›¤›
anlarda seyir emniyetini bozdu¤u ve beklemele-
re sebep oldu¤u gerekçeleri ile araçlar›m›za ce-
zalar uygulanmaktad›r.

Bu otellerin baflka bir yolu yoktur, turistlerin
valizleri ile yürütülmeleri mümkün de¤ildir.
Mecburen bu yol kullan›lmaktad›r. Yukar›da be-
lirtilen yol ve güzergâhlarda her türde yasak, k›-
s›tlama, ikaz ve bilgilendirme tabelalar› turizm
araçlar› dikkate al›narak yeniden düzenlenmeli-
dir. Tramvay yoluna Sirkeci istikametinde girifli
engelleyen Gülhane Park› önündeki kontrollü
bariyer keyfi olarak aç›l›p kapanmakta turizm
otobüslerine aç›k tutulmal›, di¤er araçlara kapa-
t›lmal›d›r.

✔ Tarihi Yar›mada’da ve ‹stanbul içinde
uzun süreli park sorunu

‹stanbul Tarihi Yar›mada ve Sultanahmet civa-
r›nda turizm araçlar›na uzun süreli park için oto-
park yoktur. Araçlar, Cankurtaran turist araçlar›
otopark›na yönlendirilmektedir. Bu araçlar
Alemdar Caddesi Ebusuud Caddesi, Sirkeci, Sa-
rayburnu güzergâh›n› takip ederek otoparka

ulaflmaktad›rlar.
Gruplar›n› almak

için ise Kennedy Cad-
desi, Çatlad›kap›, Sul-
tanahmet Meydan› ve
Ayasofya önüne ulafl-
maktad›rlar. Cankurta-
ran Tren Köprüsü alt
geçidinden geçerek
Akb›y›k Caddesi taki-
ben Sultanahmet ve
Ayasofya önüne ula-
fl›mlar› sa¤lanmal›d›r.
Mevcut uygulamada flu
anda bu cadde gelifl gi-
difl olarak düzenlen-
mifltir. Bu uygulama
de¤ifltirilmelidir. Akb›-
y›k Caddesi Cankurta-
ran Meydan›’ndan iti-
baren 3. Ahmet Çeflme-
si’ne kadar tek yön gi-
difl olarak düzenlenme-
si ve cadde üzerindeki
Suru Sultani kenar›n-
daki park eden araçla-

r›n kald›r›lmas› ile Sultanahmet Meydan›’na oto-
parktan k›sa bir güzergâhla ulafl›m sa¤lanacak ve
beklemelerin ve zaman kayb›n›n önü al›nabile-
cektir. Basit bir düzenleme ve iflaretleme ile ya-
p›labilecek bu uygulaman›n hayata geçirilmesi
için tren geçifl köprüsünün gabari s›n›r›n›n oto-
büslerin geçifline uygun hale getirilmesi gerek-
mektedir.

Turizm araçlar›na Aksaray, Yenikap› ile Edir-
nekap› Bölgesi’nde bekleme yapabilecekleri ve
uzun süreli park edebilecekleri otoparklara ihti-
yaç vard›r. Ayn› flekilde Taksim, Harbiye Beyo¤-
lu Bölgesi’nde de acilen bir otoparka ihtiyaç var-

d›r. Bu bölgelerde yo¤unlaflm›fl olan otellerde
kalan turistlerin günlük turlar›nda transferlerin-
de kulland›klar› ulafl›m araçlar›n›n bekleyebile-
cekleri tahsis edilmifl bir otopark maalesef bu
bölgelerde yoktur. Araçlar bofl bulduklar› mü-
sait her yere araçlar›n› çekmekte ve bu trafik s›-
k›fl›kl›¤› ve görüntü kirlili¤ine sebep olmakta-
d›r. Tahsis edilecek otopark›n sadece turizm
araçlar›na hizmet vermesi gerekmektedir. Biz-
ce bu otopark›n Beyo¤lu Yakas›’nda Piyale Pa-
fla Bulvar› ve Dolapdere, Hasköy, Sütlüce civa-
r›nda olabilir.

✔ M›s›r Çarfl›s› Yeni Camii Eminönü Mey-
dan› M›s›r Çarfl›s› ve Yeni Camii önü turist
araçlar› indirme bindirme ve cep sorunu vard›r.

M›s›r Çarfl›s› ve Yeni Camii, Galata Köprüsü
ile Eminönü Meydan›,  ‹stanbul’a gelen turist-
lerin önemli bir ziyaret yeri ve bölgesidir. Bu
bölgeye gelen turist gruplar› M›s›r Çarfl›s›
önünde indirilerek gezilecek çarfl›, cami ve ci-
var›nda gezdirilmekte ve ayn› noktadan al›na-
rak turlar›na devam etmekte idiler. Yeni yap›lan
bir düzenleme ile M›s›r Çarfl›s› önünde indirme
ve bindirme cebi iptal edilmifl yayalar›n yol ile
irtibat› fiziki engeller ile önlenmifltir. Sadece
Yeni Camii önündeki iki otobüsün bile zor s›-
¤aca¤› bir cepten indirme ve bindirme yap›labi-
lece¤i anlafl›lmaktad›r. Trafik durumu ve turist
potansiyeli de¤erlendirildi¤inde bu cebin yeter-
siz oldu¤u taraf›m›zdan tespit edilmifl ve bu cep
sürekli olarak hususi araçlar taraf›ndan iflgal
edilmifl oldu¤u her saat dolu oldu¤u gözlem-
lenmifltir. Burada turist gruplar›n›n al›nmas› ve
indirilmesinde sorunlar yaflanmaktad›r. Turist
araçlar›na ait oldu¤unu gösteren iflaret levhas›
da yoktur. Acilen bu perona ilaveten M›s›r Çar-
fl›s›’n›n yan›nda eskiden otobüs duraklar›n› ol-
du¤u yerde caddeye paralel en az üç otobüsün
alaca¤› bir cep yap›lmal› ve süreli olarak indir-
me bindirme peronu oldu¤u iflaretlenmeli ve
hususi araçlar›n girmesi engellenmelidir.

✔ Çatlad›kap› Projesi turistik otobüs oto-
park› çal›flmalar›.

Yenikap› Bal›kç› Bar›na¤› ile Çatlad›kap›
karfl›s›ndaki sahilde bulunan arazinin turizm
otopark› olarak düzenlenece¤i ve planland›¤›
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan
aç›klanm›fl fakat iki y›l süre geçmesine ra¤men
bu konuda hiçbir faaliyet ve yat›r›m yap›lma-
m›flt›r. Bu projenin hayata geçirilmesini ‹stan-
bul Turizmi ve Tarihi Bölge’nin araçlardan
ar›nd›r›lmas› aç›s›ndan son derece olumlu gö-
rüyoruz. 

Çatlad›kap› Turistik Otobüs Park› ve Tesisle-
rinin, iflletilmesine bu alanda yap›lmas› proje
kapsam›nda istenen üst yap› ve sosyal tesisleri-
ni yapmak flart› ile,  yap ifllet modeli veya kira-
lama fleklinde iflletilmesine, Turizm Tafl›mac›-
lar› Derne¤i olarak talibiz.

‹stanbul içerisinde turistik tafl›ma faaliyetle-
rinin belli bir düzen ve intizam içerisinde ak-
samadan yürütülmesi elzemdir. 2006 Y›l› Tu-
rizm sezonunun bitti¤i flu günlerde,  gündemi-
mizde, olan ‹stanbul’un 2010 Avrupa Kültür
Baflkenti adayl›¤› konusu  ve  kazanabilece¤i
düflünüldü¤ünden bilhassa Tarihi Yar›mada
Bölgesi’nde Atatürk Hava Liman›, Karaköy
ve Sal› Pazar› Limanlar›’nda  yap›lacak dü-
zenlemelerde, turizm araçlar› ve otobüsleri ile
ilgili indirme, bindirme, bekleme  otopark ve
kullan›lacak güzergahlarla ilgili düzenlemeler
yap›l›r iken  fikir ve görüfllerimizin çekilen s›-
k›nt› ve sorunlar›n halledilmesi konusunda
yard›m› olaca¤› düflüncesindeyiz.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Baflkan› Sümer Y›¤c›, ‹stanbul’da turizm tafl›mac›lar›n›n en çok
park problemi ile karfl› karfl›yla kald›¤›n› söyledi. Y›¤c›, “Atatürk Havaliman› baflta olmak üzere 
‹stanbul’un kilit noktalar›nda otobüslerimiz için tahsis edilmifl otopark yok” dedi.
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