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                    Eski             Yeni 
‹stanbul:  2.97             2.95
Ankara:  2.99             2.97
‹zmir:        2.97             2.95
Adana:   3.00             2.99
D.Bak›r:    3.05             3.04
Sivas:      3.04             3.02
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desteklenmeli”
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TÜRKOĞLU

Devletin, ö€renci 

katliam› hizmetleri

GELiR 
DÜşÜYOR 

ZiYARETÇi ARTIYOR

KOCAOĞLU’NDAN ZİYARET 

‹zmir Büyükşehir Belediye Başkan› Aziz Koca-
oğlu, P›narbaş›’ndaki BMC fabrikas›n› ziyaret

ederek, özellikle k›sa hatlarda kullan›lmak üze-
re üretilen Hawk tipi otobüsleri inceledi. 

∂ Kocao€lu, BMC CEO’su Mehmet Demirpençe,
BMC Genel Müdür Yardımcıları Turgut Cankılıç ve
Muharrem Erkan’dan bilgi alarak fabrikayı gezdi.
Kocao€lu, özellikle kısa hatlarda kullanılmak üzere
üretilen Hawk tipi otobüsleri inceledi. Otobüslerin
metro ba€lantılı besleme hatlarında kullanıma
uygun oldu€unu dile getiren BMC CEO’su Mehmet
Demirpençe,  otobüsleri AB ülkelerine ihraç ettik-
lerini söyledi.  Başkan  Kocao€lu ise  güç koşullarda
üretim yapmaya devam eden yerli sanayicilerin
mutlaka desteklenmesi gerekti€ini belirtti.

Otomotiv Sanayi Derneği’nin yay›nlad›ğ› veriler; otobüs
üretiminde önemli bir yere sahip olan Türkiye’de krizin ha-
la devam ettiğini  gösterdi. 4 ayda ağ›r ticari araç üretimi

yüzde 18.3 artarken otobüs üretimi yüzde 22 geriledi.

∂ 2008 yılının son aylarında dünyada patlayan
ekonomik kriz, ihracat pazarları, a€ırlıklı Batı
Avrupa olan Türkiye’de de derin bir sarsıntı
yarattı. İhraç pazarları birdenbire daralan Tür-
kiye, 2009 yılında en önemli ihraç kalemi olan
otomotivde tam anlamıyla durgunluk yaşadı.
Özellikle Avrupa’nın otobüs üreticisi olması
sıfatı taşıyan Türkiye, Avrupa’nın alışık olmadı€ı
krize karşı tedbirler alması sonucunda en
büyük ihraç kaleminde tarihinin en kötü ra-
kamları ile karşılaştı. 

AVRUPA’NIN OTOBÜS ÜSSÜ
∂ 2010’a umutla başlayan otobüs sektöründe iç pazarda

filoların yenilenmesi çalışmaları kapsamında bantlar
yeniden çalışmaya başladı. Yılın ilk 4 ayında iç pazarda
teslimatlar arka arkaya gelmeye başlarken; istatistikler
pazarda açılma de€il tam tersine düşüş oldu€unu
söylüyor. Otomotiv Sanayi Derne€i verilerine göre
yılın ilk 4 ayında a€ır ticari araçlar pazarı bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 oranında arttı.
Di€er taraftan otobüsteki üretim ilk 4 ayda yüzde
22 oranında azalırken; midibüste yüzde 31’lik artış
olması sektörün midibüse yöneldi€ini gösterdi.  6’DA

ÜRETİM YÜZDE 22 AZALDI
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OTOBÜSÜN PABUCU
DAMA MI ATILIYOR?

Başkan Kocaoğlu besleme hattında kullanmayı dü-
şündüğü otobüsleri bizzat test etti.

TOPLU ULAŞIM BİR KÜLTÜRDÜR 

İETT Genel Müdürü  Hayri Baraçlı, Beykent Üni-
versitesi’nce düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ne ko-
nuk oldu. Baraçlı, toplu taşımanın her şeyden
önce bir kültür oldu€unu, bu sebeple karşılaşılan
problemlerin ancak ortak çaba ve empati yoluyla
çözülebilece€ini söyledi. 
Silivri’den Şile’ye İETT otobüsü görmenin müm-
kün oldu€unu belirten Baraçlı,  İETT’nin yılda 1
milyar insan taşıyarak bir rekor kırdı€ını, ancak
asıl hedefin çok insan taşımak de€il, kaliteli ve
konforlu hizmet  vermek oldu€unu belirtti.

Zarar 1 milyar 
liran›n üzerinde  

PETDER’in yayınladı€ı  2010 yılının ilk 3 ayının
sektör raporuna göre, yılın ilk çeyre€inde, bir
önceki yılın aynı dönemine göre kırsal motorin
tüketimi yüzde 12,6, toplam motorin tüketimi
yüzde 4,6, toplam benzin tüketimi yüzde 8,5
azaldı, LPG tüketimi ise yüzde 3 arttı. 

2010 yılı Ocak- Mart döneminde toplam oto-
motiv yakıtları tüketimi 2009 yılının aynı dö-
nemine göre yüzde 3,4 azalarak 3,7 milyon
ton olarak gerçekleşti. Azalma 2008 yılı aynı
dönemine göre yüzde  6,7’yi buldu. 

10 NUMARA YAĞIN BEDELİ
2010 yılının ilk üç ayında ticari ve sınai faali-

yetlerin önemli bir göstergesi olan kırsal motorin
tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 12,6 azalarak yaklaşık 2,2 milyon met-
reküpe geriledi. Kırsal motorindeki bu gerile-
menin en önemli nedeni 10 numara ya€ adı
altında yapılan faaliyetlerin ulaştı€ı önemli bü-
yüklük oldu. 2010 yılı Ocak-Mart Döneminde
10 numara ya€ adı altında yapılan faaliyetler
nedeni ile oluşan yıllık vergi kaybı 1 milyar
liranın üzerine çıktı. 

Motorin tüketimi ise geçti€imiz yıllardaki ar-
tışını 2010 başında da devam ettirerek bir
önceki yıla göre yüzde 20,2 artarak 1 milyon
metreküpe ulaştı. Motorin türleri toplam tü-
ketimi 2009 yılına göre yüzde 4,6 azalarak 3,2
milyon metreküp olarak gerçekleşti. 

LPG KULLANIMI ARTIYOR 
Toplam benzin tüketimi 2010 yılının ilk çey-

re€inde, yüzde 8,5 oranında azalarak 455 bin
ton oldu. LPG tüketimi aynı dönemde yaklaşık
yüzde 9 oranında artarak 500 bin tonu geçti. 

10 NUMARA YAĞ

Zaman duble demiryolu zamanı

ANADOLU ISUZU 
Anfaş City Expo’da 
∂ Anadolu Isuzu, Antalya Expo Center’da düzenlenen birinci Anfaş
City Expo 2010 – Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’nda yerini aldı.  Isuzu
yöneticilerinin de hazır bulundu€u stantta, Büyükşehir Belediye Baş-
kanı  Mustafa Akaydın’ın da katıldı€ı kokteylde yeni Isuzu kamyon,
kamyonet, pick-up ve otobüs modelleri tanıtıldı.  Anadolu Isuzu Satış
ve Pazarlama Müdürü Fatih Tamay, Isuzu Citimark’ı yerinde incele-
yen Belediye Başkanı Akaydın’a araçla ile ilgili bilgi verdi.

“Yılda 1 milyar yolcu taşıyoruz”
‹ETT Genel Müdürü
Hayri Baraçl›, kari-
yer için bilgi, tecrü-
be ve vizyona ihti-

yaç olduğunu, ‹ETT
olarak doğru işe,

doğru insan prensi-
binden hareketle

minimum maliyetle
en iyi hizmet için ça-

l›şt›klar›n› söyledi.

Ulaşt›rma Bakan› Binali Y›l-
d›r›m; ''Art›k zaman duble

demiryollar› zaman›d›r. Duble
yollarda görev tamamlanm›ş-
t›r, bundan böyle önümüzde-

ki hedef Türkiye'yi baştan
başa duble demiryollar›yla

donatmakt›r'' dedi.

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM:

DUBLE YOLLAR TAMAM 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 2003'ten
bu yana Türkiye'de bölünmüş yollarda
hedeflerine ulaştıklarını ve yeni hedef be-
lirlediklerini, 2012 sonunda bölünmüş yol-
ları 22 bin 500 kilometreye ulaştıracaklarını
söyledi. Yıldırım; ''Bir başka yol var ki  o
da demiryollarımızdır” derken, 2 bin kilo-
metreye ulaşan hızlı demiryolu a€ı yapı-
mının devam etti€ini belirtti.

SIRA DEMİRYOLLARINDA 
Yıldırım;demiryollarında yeni yüksek hızlı

tren hattı projelerinin hayata geçirile-
ce€ini böylerken; “Artık zaman duble
demiryolu zamanıdır. Duble yollarda
görev tamamlandı. Önümüzdeki hedef
Türkiyeye’yi baştan başa duble demir-
yolları ile donatmaktır. Yeni hedefimiz,
yeni heyecanımız budur.  Bunu da ba-
şaca€ız” diye konuştu.

Turizm gelirleri geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 2,2 azaldı.
TÜİK verilerine göre yılın ilk çey-
re€inde toplam turizm geliri, 2
milyar 413 milyon 524 bin 810
dolar oldu. Turizm gelirinin 1mil-
yar 737 milyon 60 bin 723 doları
yabancı ziyaretçilerden elde edi-
lirken; yurt dışında yaşayan Türk
vatandaşları 676 milyon 464 bin

87 dolar bıraktı. Turistik amaçlı
gezi ve harcamaların büyük ço-
€unlu€u kişisel turlarda yapıldı.
Turizm gelirlerinde yaşanan bu
düşüşe ra€men ziyaretçi sayı-
sında geçen yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 3.2’lik artış oldu.
İlk 3 ayda Türkiye’ye gelen ziya-
retçi sayısı 3 milyon 752 bin
720’ye çıktı.

İETT GENEL MÜDÜRÜ HAYRİ BARAÇLI:
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Aksaray Belediyesi ekipleri her gün sabah
saat 07.00 ile 09.00 aras›nda toplu taş›ma
yapan halk otobüsleri ve minibüsleri fazla
yolcu, araç temizliği, şoförlerin k›yafetleri

ve hareket saatlerine uyup uymad›klar›
konusunda denetimden geçiriyor.

Aksaray Belediyesi Ulaş›m Hizmetleri Mü-
dürü ‹srafil Aktürk halk otobüsleri üzerinde
yap›lan denetimlerle ilgili yapt›ğ› aç›klamada
şunlar› söyledi: “Aksaray Belediye Başkan›m›z
Say›n Nevzat Pala’n›n talimat›yla vatandaş-
lar›m›z›n ulaş›m konusunda sorun yaşamamas›
için şehrimizde toplu taş›mac›l›k yapan çeşitli
semtlere ve mahallelere yolcu taş›yan halk
otobüslerini kontrol alt›na al›yoruz. Yapt›ğ›m›z
denetimlerde halk otobüslerinin fazla yolcu
al›p almad›klar›n›, araçlar›n temizliğini, şo-
förlerin k›yafetlerinin düzgün olup olmad›ğ›n›,
hareket saatlerine uyup uymad›klar› gibi
önemli hususlar› kontrol ediyoruz. Trafik

zab›ta ekiplerimiz, gördükleri eksiklikler ko-
nusunda halk otobüsü ve minibüs sürücülerini
ciddi şekilde uyar›yor. Aksaray Belediyesi
olarak bizim amac›m›z vatandaşlar›m›z›n
gece gündüz demeden daha rahat ve huzurlu
bir şekilde ulaş›mlar›n› sağlamakt›r. Ulaş›m
konusunda şikâyeti olan vatandaşlar›m›z Alo
153 Zab›ta hatt›ndan bize ulaş›p şikâyetlerini
sözlü veya yaz›l› olarak bize bildirebilirler.”

C M Y K
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Biz dev bir aileyiz...

Uluğ
AKTUNÇ

KENTKART
‹NEGÖL’DE

Toplu taş›ma sektöründe 1998’den beri
hizmet kalitesi ve yolcu say›s›n› art›rmay›
amaçlayan Kentkart, art›k ‹negöl Belediyesi
Özel Halk Otobüsleri’nde de hizmet verecek. 

Kentkart hizmetlerine ‹negöl Özel Halk
Otobüsleri Kooperatifi ile imzalad›ğ› anlaşma
ile devam edecek. 

Tüm ‹negöl Özel Halk Otobüslerinde
geçerli olan sisteme göre, ‹negöllüler art›k
bozuk para bulundurma derdinden kurtulacak,
kamera ve araç takip sistemi ile daha planl›
ve güvenli bir toplu taş›ma hizmetine kavuş-
muş olacaklar. Uygulanacak yeni sistem ile
araçlar›n vaktinde duraktan ç›k›p ç›kmad›ğ›,
güzergah değişiklikleri, kural ihlalleri, araç
içi güvenlik, yolcu sürücü ilişkilerinin analizi,
verimli ve verimsiz hatlar›n belirlenmesi, hat
planlamas› ve gerekli denetimler sistemden
kolayl›kla yap›labilecek. Böylelikle şehiriçi
toplu taş›man›n daha verimli ve yüksek stan-
dartlarda çal›şmas› sağlanacak. 

‹negöl Kentkart’l› tam binişler 1 Lira;  öğ-
renci binişleri 0.50 Lira oldu.

O tomotivciyiz. Dünyan›n en sevilen, ifl
oldu€u kadar da hobi olarak görülen,
popüler konular›ndan biriyle “ifltigal”
ediyoruz. Birbirimize rakibiz, sonuna

kadar rekabet ederiz ama “düflman” de€iliz.
Yeri geldi€inde “birimiz hepimiz” anlay›fl›yla bir

anda ayn› amaç alt›nda toplanabiliriz. OSD, ODD
vb sektörel kurulufllarda iflbirli€i içerisinde uyumla
çal›fl›r, sonuç alan aksiyonlar ortaya koyar›z.

“Üretiriz”, dünyaya satar›z, üretiriz, yurt içine
satar›z, ama üretmek, bir sac parças›ndan birfleyler
yaratmak bizi mutlu eder ayn› zamanda, fab-
rikalar›m›z birer mabettir bizim için, iflçinin eme€i,
mühendisin göz nuruyla koskoca araçlar hayat
bulur... Sonra s›ra pazarlayan ve satanlara gelir...

Otobüs üretiriz, kamyon üretiriz, otomobil üretiriz,
dünya standartlar›nda da pazarlar›z, örnek olacak
aktiviteler, sosyal sorumluluk projeleri gelifltiririz.

Halk›m›zla her zaman bütünlefliriz, ülke ülke, il
il, köy köy dolafl›r›z, fuar fuar temsil ederiz
markalar›m›z›. Emeklerimizi, sektörümüzü daha
ileriye, her sene daha da ileriye götürmek için
harcamaya devam ederiz. Her lansman›m›z, her
bebe€imizin do€uflu ayr› bir heyecand›r bize...
Gazetede reklam›n›, fuarda teflhirini, haberini
gördük mü unuturuz tüm yorgunlu€umuzu. 

Onlarca markan›n yüzlerce bayisi, servisiyle,
yan sanayisiyle biz dev bir aileyiz... Ülkemizde
250.000 insan do€rudan, yaklafl›k 1.000.000 insan
indirekt olarak bu sektörden ekmek yiyor. Bu
büyük bir istihdam kayna€›n› iflaret ediyor. Belki
de dünyadaki en pahal› akaryak›t, en yüksek
vergiler olmasa daha da büyüyecek sektörümüz,
her geçen sene ç›tay› daha da yükseltecek. ‹stih-
dama katk›s› artacak, üretimi ve ihracat› iyiden
iyiye s›rtlayacak.

K›sacas› profesyonel hayatta yer al›nabilecek
en aktif, en ça€› yakalayan, en rekabetçi, en
popüler ifl dallar›ndan birisidir otomotiv. Yeni
mezun olacak genç kardefllerime tavsiye ederim. 

Fabrikada banttan inen çil çil araçlar›n içinde
yeni araç kokusunu içlerine çekip mutlu olsunlar...
Mutlu olunacak ifl kolay bulunmuyor...

BOZUK PARA DERDİNE SON

ALİAĞA’DAN
DMF’YE DAVET 

Aliağa Ticaret Odas› Başkan› Adnan Saka
Çin’in önde gelen otomotiv firmalar›ndan
DFM’nin ‹zmir’e yapmay› planlad›ğ› yat›r›m
için en uygun yerin Aliağa olduğu belirtti.

Saka, Türkiye’nin en büyük sanayi ve
ticaret kentlerinden biri olan Aliağa’n›n Doğu
Akdeniz’in en stratejik bölgesinde yer ald›ğ›n›,
tüm yat›r›m, istihdam ve lojistik avantajlar›na
sahip olduğunu belirterek, “Çin’li firman›n
yat›r›m› için Aliağa olarak her türlü desteğe
haz›r›z. Bu yat›r›m›n bölgemizde yap›lmas›n›
istiyoruz” dedi. 

Saka; “Çinli DFM firmas›n›n istediği
büyüklükte yer Aliağa’da kolayl›k sağlana-
bilir. Aliağa; firman›n üretimine ve bek-
lentilerine uygun, tüm ulaş›m yollar›n›n
odağ›nda, kara, deniz, hava ve demiryolu
ile lojistiğin gerektirdiği tüm olanaklara
sahip tek bölgedir. Aliağa’da limandan oto-
mobil ihracat› yap›labiliyor. Yer konusunda
da 10 milyon metrekare alan üzerine
kurulan Türkiye’nin en modern OSB’si,
Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde bu ya-
t›r›m için imkanlar mevcut” dedi.  

EN UYGUN ALAN ALİAĞA

Doğu Karadeniz
Ekspres’ten aç›l›ş

Hayati AKBAŞ/R‹ZE
Doğu Karadeniz Otobüs ‹şletmesi'nin Pazar

Otogar'›ndaki yeni yaz›hanesi hizmete aç›ld›.
Düzenlenen törende aç›l›ş kurdelesini Rize Mil-
letvekili Lütfi Ç›rakoğlu, Pazar Kaymakam›
Ümit Hüseyin Güney, Pazar Belediye Başkan
Vekili Hasan Kiraz ve Ardeşen Belediye Başkan
Yard›mc›s› Mehmet Yerebakan birlikte kesti.

Rize Milletvekili Lütfi Ç›rakoğlu, Doğu Ka-
radeniz Ekspres Otobüs ‹şletmesi’nin köklü ve
güvenilir bir firma olduğuna vurgu yaparak,
“Böyle güzel bir mekân› tüm bölge halk›n›n
hizmetine sunan firma yetkililerine teşekkür
ediyorum. Dünyan›n ekonomik s›k›nt› içinde
olduğu, istihdamla ilgili ciddi s›k›nt›lar›n yaşand›ğ›
bir dönemde, ülkemizin de bu s›k›nt›lardan et-
kilendiği bir konumda, ortalama on kişiye
ekmek verip istihdam sağlad›ğ› için Pazarl›
hemşerilerim ad›na firma yetkililerine teşekkür
ediyorum” dedi.

PAZAR OTOGAR’INDA

Gebze-Harem hatt›nda çal›şan minibüs
şoförleri, çal›şt›klar› hatta 30 adet
özel halk otobüsünün sefere başla-
t›lacağ›n› belirterek eylem yapt›.

Hatta yolcu taş›yan 376 minibüsün şoförü
sabah seferinin yapt›ktan sonra Harem son
durağa gelerek kontak kapad› ve gün boyu
çal›şmad›.  Sabah iş saatin yoğunluğunun ar-
d›ndan vatandaşlar›n mağduriyet yaşamamas›
için ara ara sefer yapt› ancak minibüsçülerin
büyük bölümü sefere ç›kmad›. 

Eyleme kat›lan Minibüsçüler ayakta yolcu
ald›klar› için sürekli cezalarla karş› karş›ya ol-
duklar›n› söylerken; 1 May›s itibariyle 30
özel halk otobüslerinin çal›şmas› ile daha da
zora girdiklerini ifade etti. Hatta 367 minibüsün
bulunduğunu ancak yeni halk otobüslerinin
başlayacak olmas› nedeni ile 100 minibüsün
çal›şamayacağ›n› söyleyen eylemciler, sorunun
bir an önce çözülmesini istedi. 

Gün boyu çal›şmayan minibüslerin şoförleri,
"Art›k yeter, bir taraftan sürekli ceza ödüyoruz
diğer taraftan hatt›m›za yeni otobüs seferi
konuldu. Bizler çok mağdur durumday›z bu so-
runa çözüm bulunmas›n› istiyoruz" diye tepki
gösterdi. Ayakta yolcu ald›klar› gerekçesiyle
kesilen cezalar›n makbuzlar›n› gösteren bir
minibüs şoförü de "Bunlar› nas›l ödeyeceğiz dağa
m› ç›kal›m?"diyerek tepkisini dile getirdi. 

“OTOBÜSÇÜLERLE 
SIKINTIMIZ YOK “ 

Gebze-Harem aras›nda çal›şan 376 minibüs
işletmecisini tepkisini çeken Şifa Mahallesi-
Harem aras›na özel halk otobüslerinin konulmaya
başlanmas› ile birlikte hat üzerinde herhangi
gerginlik olmamas› çal›şan ve yönetici arkadaşlar›
ile durakta bekleyen, Gebze-Harem Minibüsleri
Başkan  Yard›mc›s› Haşim Sahip düşüncelerini
Taş›mac›lar Gazetesi’ne anlatt›. Sahip; “Bizim
tepkimiz kesinlikle özel halk otobüs işletmecileri
değil onlar kanun ve yasalar›n verdiği yetkiye
dayanarak hat talebinde bulunmuşlard›r, ‹ETT

Bu dilekçeye istinaden gerekli işlemleri yaparak
10 tane otobüsü, gerekli olmad›ğ› halde hatt›m›za
koymuştur. Bizim arabalar›m›z sabah akşam sa-
atleri d›ş›nda hepsi zaten yatmaktad›r. ‹stanbul
Büyükşehir yetkilileri bizim s›k›nt›lar›m›z› bildiği
halde buraya otobüs koydurarak bizleri mağdur
etmişlerdir. Bizleri mağduriyetini gidermesini
yetkililerden istiyoruz, eylemiz devam edecek,

taşk›nl›k ve zorbal›k ile değil, araçlar›m›z›n
hepsini buraya park ederek sürdüreceğiz” dedi. 

Sahip ‹DO Arabal› vapurundan sürekli Gebze
hatt›na yeni otobüs konulduğunun anons edil-
diğinin belirterek  “Böyle bir şey nas›l olur.Tekrar
söylüyorum bizlerin otobüsçülerle herhangi bir
sorunumuz yoktur, bizler yasalar  çerçevesinde
verilmiş haklar›m›z› koruyacağ›z” diye konuştu.

Çal›şt›klar› hatta 30 adet özel halk otobüsünün sefere başlayacağ›n› öğrenen
Gebze- Harem hatt›nda çal›şan minibüsçüler eylem yapt›.  376 minibüsün şo-
förü sabah seferinin yapt›ktan sonra kontak kapatarak gün boyu çal›şmad›.

Minibüsçülerden
‘OTOBÜS’ EYLEMi 

Trabzon’da minibüsler kontak kapatt›
Trabzon -Y›ld›zl› beldesinde hat alamayan mi-

nibüsler kontak kapatarak eylem yapt›. Mağdur
olan vatandaşlar ise sorunun bir an evvel çö-
zümlenmesine yönelik ad›mlar›n at›lmas› isteyerek
tepkilerini dile getirdi.

Kooperatif 2. Başkan› Adem Bayram, servis
araçlar›n›n kalk›ş yapt›ğ› Y›ld›zl› TOK‹ Durağ›’nda
bekletilen 7 arac›n önünde aç›klamalarda bulundu.
Bayram, ‹l Trafik Komisyonu’nun 3 adet S
plakal› araçla Y›ld›zl› TOK‹-Trabzon aras›nda
yolcu taş›mac›l›ğ› yapt›ğ›n› belirterek;"Geçen za-
man içerisinde 936 konutun yüzde 100 oran›nda
dolmas›, ayr›ca belde halk›n›n nüfusuyla beraber
yaklaş›k 10 bin kişiye ulaşmas› nedeniyle, kent
merkezine gidiş gelişlerde yolcu potansiyeli aş›r›
derecede artt›. Mevcut araçlarla hizmete cevap
veremez duruma gelindiğinde halk›n ulaş›m ih-
tiyac›n›n sağlanmas› konusunda ciddi s›k›nt›lar
ortaya ç›kt›'' dedi.

Bu nedenle halk›n ulaş›m ihtiyac›n›n sağlanmas›

ve mağduriyetlerinin önlenmesi ile kamu yarar›
aç›s›ndan belde halk›ndan oluşan şoförlerle 3 adet
hatl› araca 7 araç ilave edildiğini belirten Bayram,
"Halk›n taş›ma ihtiyac›n› karş›lamak için çal›şmaya
başlad›k. Kooperatif kurduk. Ard›ndan hat müra-
caatlar› için ilgili makamlara başvurduk. Ancak
iki y›ld›r görüşmediğimiz makam ve kurum kalmad›,
sürekli oyalanmaktay›z. Bu zor şartlarda halk›m›z›n
ulaş›m ihtiyac›n› karş›lamak için var gücümüzle
çal›şmaktay›z. 27 Ekim 2009 tarihinde Akçaabat
‹lçe Trafik Komisyonu'na yapt›ğ›m›z müracaat›m›z
görüşülmek üzere beklemektedir. Bugüne kadarki
görüşmelerimiz ve müracaatlar›m›z› engelleyenler
bu hatta beklentileri olanlard›r'' şeklinde konuştu.

Adem Bayram, ilgili makamlardan somut netice
al›nana kadar yolcu taş›mac›l›ğ› yap›lmayacağ›n›
belirtirken;işlerine gitmek için yola ç›kan ve araç
olmad›ğ› için işlerine gidemeyen vatandaşlar da
sorunun bir an önce giderilmesi için yetkilileri
göreve çağ›rd›.

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Y›ld›zl› bel-
desinde bulunan 936 konutluk TOK‹
evlerine hizmet veren Y›ld›zl›-Trabzon
TOK‹ Kooperatifi'ne ait servis araçla-
r›, hat alma konusunda başvuru yap-
malar›na karş›n iki y›ld›r oyaland›klar›-

n› ileri sürerek kontak kapatt›. 

AKSARAY BELEDİYESİ halk 
otobüslerini yak›n takibe ald› 

Dolmuşçulardan 
görkemli aç›l›ş

FINDIKLI’DA 

F›nd›kl› Minibüs Kooperatifleri’nin
birleşerek yapt›klar› yeni hizmet binas›

görkemli bir törenle hizmete aç›ld›.

Rize’nin F›nd›kl› ilçesinde ulaş›m hizmeti ve-
ren  F›nd›kl›- Arhavi ve F›nd›kl›- Rize hatt›
Minibüs Kooperatiflerinin sahil yolu üzerinde
yapt›klar› hizmet binalar›n›n aç›l›ş› gerçekleşti.

Aç›l›şa F›nd›kl› Belediye Başkan› Adnan Öz-
balaban, Kaymakam Hakan Alkan, Emniyet
Müdürü Mustafa Oğuz Günayd›n, Şoförler ve
Otomobilciler Odas› Başkan› Gürhan Kutluata,
Motorlu Taş›y›c›lar Kooperatifi Başkan› Sait
Y›ld›r›mkaya, şoförler ve vatandaşlar kat›ld›. 

F›nd›kl› Kaymakam› Hakan Alkan, yapt›ğ›
aç›klamada,   ilçenin terminal taksi duraklar›
ve yap›lan
bu minibüs
du-rağ›  dü-
zenlemesiyle
daha rahat
bir trafiğe
kavuştuğunu
ifade ederek,
minibüs şo-
förlerine ha-
y›rl› uğurlu
olmas›n› di-
ledi. 

Be lediye
Başkan› Adnan Özbalaban ise şehrin düzenini
bozan taksi duraklar›n› bir merkezde toplayarak
oluşturulan düzenin şimdi de minibüsçüler için
yap›ld›ğ›n› söyledi. Yeni aç›lan durağ›n terminale
yak›n, ilçe merkezine uzak olmas›n›n kalabal›ğ›
en aza indireceğini ve daha rahat bir ulaş›m
sağlanmas› aç›s›nda yerinde bir uygulama ol-
duğunu belirten Özbalaban; “Terminal ve mi-
nibüs durağ› aras›nda da düşünmüş olduğumuz
projeleri hayata geçirdiğimizde daha güzel bir
görünüme kavuşacağ›na inan›yoruz. Umar›m
tüm şoför arkadaşlar›m›z kazas›z belas›z   bu
durağ› kullan›r” dedi.

Hayati Akbaş/ FINDIKLI

Samsun Metrosunun
yeni trenleri geliyor 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan›
Yusuf Ziya Y›lmaz, eski Yeşilkent Be-
lediye Başkan› Mustafa Y›lmaz’›n dü-
zenlediği sabah kahvalt›s›nda Samsun
Metro’sunun yeri trenlerinin ekim ay›
içinde sefere haz›r olacağ›n› söyledi. 

Başkan  Y›lmaz, eski Yeşilkent Belediye
Başkan› Mustafa Y›lmaz’›n düzenlediği
sabah kahvalt›s›nda iş adamlar›yla bir
araya geldi.  Y›lmaz, Samsun’lu iş adam-
lar›na yap›lmakta olan projelerin gelişimi
hakk›nda bilgi verdi. Y›lmaz; “Sam-
sun’da işlerimiz son sürat devam ediyor.
Rayl› Sistem Projesi ön planda. Bir
trenimiz  17 May›s’ta Samsun’a geldi.
May›s ay› içersinde iki tren daha gelecek
Haziran ay› içerisinde üç tren daha ge-
lecek ve dört tren olacak. Ağustos ay›
içerisinde toplam yedi, sekiz tren ile
şehre yay›l›p test çal›şmalar›n› h›zl› bir
şekilde tamamlay›p; 10 Ekim’de  aç›l›-
ş›n› gerçekleştireceğiz. Toplam 14 tane
trenimiz gelmiş olacak” dedi 
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BATUM’DA YÜZAKI
BiR TÜRK TURiZM
ŞİRKETİ ‘LAZ TOUR’

Türk yat›r›mc›lar Batum’da şimdi
turizm hizmeti vermeye başlad›.
Hayati Akbaş BATUM

Türk işadamlar›n›n Gürcistan’›n değişik yer-
lerinde verdikleri hizmete bir yenisi daha eklendi.
Hopa’l› işadamlar›ndan Volkan ‹yiyaz›c›’n›n di-
rektörlüğünde aç›lan Laz Tour yolcu taş›mac›l›-
ğ›n›n yan›nda Batum’da tur ve rehberlik hizmetleri
de vermeye başlad›.

Laz Tour Batum direktörü Volkan ‹yiyaz›c›;
“Batum bu coğrafyan›n önemli bir ticaret ve tu-
rizm kenti olmaya doğru gidiyor. Peş peşe
yap›lan turistik yat›r›mlar gelecek y›ldan itibaren
Batum’da ciddi bir turist hareketi olacağ›n› gös-
teriyor. Bizler Hopa’l› işadamlar› olarak hemen
yan› baş›m›zdaki bu coğrafyaya duyars›z kala-
mazd›k. Burada Gürcü yetkililer her aç›dan ça-
l›şmalar›m›za destek verdi.Bu s›cak ve samimi
ortam korunduğu sürece Türk ‹şadamlar›n›n
Batum’daki yat›r›mlar› da artarak devam ede-
cektir” dedi.

LAZ TOUR İLK MİSAFİRLERİNİ
KARŞILADI

Laz Tour aç›l›ş›ndan bu tarafa geçen k›sa sü-
rede ilk Türk kafilesine Batum Tur’u düzenledi.
Laz Tour Batum Direktörü Volkan ‹yiyaz›c›;
ilk konuklar›n› da ağ›rlad›klar›n› belirtti. ‹lk
konuklar  Lions Klubü 118T Bölgesi üyeleri
olurken;  k›z öğrenciler için düzenlenen eğitim
program› ile ilgili düzenledikleri bir seminer
için Trabzon’a gelen gruba, bu seminerin
devam› olarak Batum Turu düzenlendi.  Grubun
Batum’daki bölge içerisindeki ulaş›m, tur,
transfer ve rehberlik hizmetlerini biz Laz Tour
taraf›ndan karş›land›. Gruba Batum’da Botanik
Bahçesi, Ortodoks Kilisesi, Batum Sahili gez-
derilirken; akşamda Gürcü mutfağ›ndan seçilmiş
yemeklerin ikram edildi. Gruba ayr›ca Gürcü
Kültürünün bir parças› olan Folklor ve dans
gösterileri de izlettildi.

C M Y K
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‹stanbul Toplu Taş›mac›lar
Birliği’nin  (‹STAB)  12’inci Genel

Kurulu’nda başkan Levent Birant
bayrağ› Hakan Orduhan’a devret-

ti. Genel kurula kat›lan üyelerin
80’inin oyunu alan Orduhan yeni

başkan olarak seçilirken ilk
mesaj› sektörün isteklerinin

önemseneceği oldu.

OKUL A‹LE
B‹RL‹KLER‹M‹Z‹N

D‹KKAT‹NE..!  ‹fiTE
S‹ZE 10 ALTIN KURAL

Murat 
ERDOĞAN

‹
stanbul servisçileri olarak 40 ilde uy-

gulanan plaka tahdidi Büyükflehir be-

lediyemiz taraf›ndan uygulanmamakta,

hakk›m›z gasp edilmekte, araçlar›m›z

Gebze’ye her giriflte ba€lan›p yüksek cezalar

kesilmekte. Gebze’nin ‹zmit’in tahditli pla-

kalar› ‹stanbul’da paflalar gibi ifllerini yap-

makta ve her gün daha çok ezilip bükül-

mekteyiz. Bunlara ek olarak okullarda velilerin

ve ö€rencilerin yüksek modelli araç saplan-

t›lar›, araç be€enmeme hallerini de ekledi-

€imizde bir sektör dernek baflkan› olarak

bazen düflünüyorum da bu servisçiler birkaç

gün kontak kapatsa yada bu ifli yapacak

kimse kalmazsa çocuklar›n›z› 30 yafl›n› aflan

otobüslere bal›k istifi bindirirken de marka

model ister misiniz? Yoksa mum yakar bizleri

arar m›s›n›z? Bence yan›t B fl›kk›. Böyle bir

sektöre baflta velilerimizden, daha sonra

aile birliklerimizden ve okul idarelerimizden

ayr›ca ilçe ve il milli e€itim müdürlükleri-

mizden destek istiyorum. Bilinçlenme ad›na

çal›flmalar yap›lmas›n› talep ediyorum. 

Bu ifli yapan insanlar ve firmalar ekme€e

muhtaç hale geldiler. Bir çoklar› sizleri üzdü.

Hizmetini olmas› gereken gibi yapmad›. Bir

k›sm› çok iyi ve kaliteli hizmet verdi, ama

onlarda paraya yenik düfltü. Buras› çok önemli

paraya yenik düfltü derken birazdan afla€›da

aç›klayaca€›m fleylere özellikle aile birlikleri

ve okul idarelerinin çok dikkat etmesi laz›m.

Aksi halde servislerle ilgili bir sürü s›k›nt›lar

bafl göstermekte ve herkesin birden bafl›

a€r›maktad›r.

OKUL ‹DARELER‹ VE 
A‹LE B‹RL‹KLER‹ ‹Ç‹N 
10 ALTIN KURAL..!

Sizlere her an her konuda bilgi ve belge

alabilece€iniz bir kardefliniz olarak sesleni-

yorum. Okul servis sözleflmelerinde lütfen

afla€›daki maddelere azami dikkat gösteriniz

ki çocuklar›m›z emin ellerde tafl›ns›n.

1.Servis ifline talip firma veya flah›slar›n

vergi levhalar›ndaki tarihe dikkat ediniz

firma yada flah›s iflletmesi yeni kurulmuflsa

tecrübesizdir ve bu iflin sonu %90 hüsran-

d›r.

2. Firma veya flah›s iflletmesi çok eski ku-

rulmufl olabilir ama bu ifli hiç yapmam›fl ola-

bilirler ve servis iflini yapmak üzere size

müracaat edip olmad›k tekliflerde buluna-

bilirler bunu bertaraf etmek için en az 3 y›l

geriye giderek ö€renci tafl›y›p tafl›mad›€›

sorgulanmal› e€er tafl›m›flsa faturalar› ve ifl

bitirme belgeleri incelenmelidir.

3.Size baflvuran firma ya da flah›s iflletme-

lerinden mutlaka Ba€-Kur, SSK ve vergi dai-

resine borcu olup olmad›€›na dair belge is-

teyiniz çünkü devletine karfl› görevlerini ye-

rine getirmeyen bir iflletme size karfl› zaten

görevlerini yerine getiremez.

4.Karar verece€iniz firma ya da iflletmenin

ad›n›n piyasada nas›l an›ld›€›n› dikkatle arafl-

t›r›n›z ve flaibeli kimselere kesinlikle ifl ver-

meyiniz.

5.Firmalardan kesinlikle ‹SO 9001 ve

HYB(hizmet yeri yeterlilik) belgelerini so-

ruflturunuz ve web sitelerine girerek hatta

ve hatta ifl yerlerini ve iflleyifllerini görerek

karar veriniz. Ayr›ca yetki belgelerini araflt›-

r›n›z.

6.fiah›s iflletmelerinden bu ifli yap›p yapa-

mayacaklar›na dair araflt›rmalar yap›n›z.

7.Okulunuzun ihtiyac› kadar de€il iflin kap-

asitesi kadar bu insanlardan ba€›fllar isteyi-

niz.

8.‹fli verdikten sonraki denetimlerinizi çok

s›k yap›n›z ve sözleflme düzenleyerek stan-

dartlara uyulmas› ile ilgili çok sert ve cayd›r›c›

önlemler al›n›z.

9.Ve hiçbir zaman resmi görevinizle normal

samimiyetinizi birbirine kar›flt›rmadan ve

flaibeye neden olmadan mesafeyi koruyu-

nuz.

10. Di€er okullar›n ald›€› ba€›fllar› veya

ayni yard›mlar› emsal almadan ayr›ca okulu-

nuzun bölge ve semtine göre servis ücretle-

rinin düflük tutulmas› için yo€un bask›lar ya-

parak hizmet kalitesini düflürmeyin ucuz hiz-

metin bedelini daima hizmet alanlar ve okul

aile birlikleri öder unutmay›n.Ve hiçbir fleyden

korkmay›n çekinmeyin böyle bir çekingeniz

yada korkunuz bafl gösterdi€i yerde de lütfen

an›nda görevinizi b›rak›n›z.

De€erli okul aile birli€i yöneticilerimiz Okul

idarecilerimiz ve meslektafllar›m›z. Biz en de-

€erlileri tafl›yan bir sektör olarak hizmet sek-

töründe daima en iyiyi verme derdindeyiz.

Ama her sektörde ç›kan üç befl çürük domates

maalesef bu sektörde hizmet veren güzide

firmalar›m›z› ve dürüst esnaf›m›z› yaralamak-

tad›r. Bu sektör için hiçbir fleyden korkmadan

y›lmadan hizmet veren yönetim kurulu arka-

dafllar›m ve flahs›m›n her türlü sorun ve flika-

yetlerinizde sizlere hizmet için daima yan›n›zda

olaca€›m›z› bilmenizi isteriz.

∂ Hakan Orduhan 

∂ Ahmet Karakış

∂ Ali Bayraktaroğlu

∂ Dursun Ali Camadan

∂ Hikmet Albayrak

∂ Kerem Birant 

∂ Naci Ateş

∂ Reyhan Şeker

∂ Rıfat Akgenç

∂ Tuncay Tetik

∂ Turgay Gül

∂ Turgut  Reha Bali

∂ Yaşar Ramoğlu

∂ Denetleme Kurulu ise 

∂ Recai Ergün

∂ Erol Uyanık

∂ Köksal Polat

‹ STAB’›n 12’inci Olağan Genel Kurulu Bos-
tanc› Green Park Otel’de gerçekleşti. ‹s-
tanbul’da öğrenci ve personel taş›mac›l›ğ›
yaparak kent içi toplu ulaş›m›n yüzde

15’ini gerçekleştiren sektörün temsilcileri genel
kurulda yeni başkan›n› seçti.

Genel kurulda önce geçmiş dönemin faaliyet
raporu ve bütçeleri ibra edildi. Levent Birant’›n
son dönem başkanl›ğ›n› kapsayan 2008- 2010
y›llar› aras›ndaki faaliyet raporunu üyelere ‹STAB
Genel Sekreteri Ahmet Karak›ş okudu ve faaliyet
raporu oy birliği ile kabul etti.

BİRANT’TAN SON MESAJLAR 
Kürsüye son defa ‹STAB Başkan› olarak gelen

Levent Birant servis sektörünün çok büyük sektör
olduğunu söyledi. Sektörün önümüzdeki dönem
rayl› sistem, metrobüs ve kent içi ulaş›mda yaşa-
nacak entegrasyon ve otomasyon ile zor bir sü-
reçten geçeceğinin söyleyen Birant üyeleri bu
döneme haz›rl›kl› olmaya çağ›rd›.  Birant; “ Şir-
ketler kendilerini geleceğe haz›rlamal›, iş yap›ş
şekilleri gözden geçirilmeli. Haks›z rekabet yü-
zünden maliyet odakl› çal›ş›yoruz. Bu nedenle
gelişen iş tarzlar›na dikkat etmeli ve personel
eğitimlerini en üst noktaya ç›karmal›y›z” diye
konuştu. 

“GÖNÜL RAHATLIĞI İLE BAŞKAN-
LIĞI DEVREDİYORUM”

Görevde bulunduğu 6 y›l süresince sektör için
ellerinden genli yapt›klar›n› ifade eden Birant
2004 Nisan’›ndan bu yana görev yapt›klar›n› ha-
t›rlatarak sözlerine şöyle devam etti; “ Bu dönemde

özverili bir şekilde
çal›şt›k. Eksiklerimiz
de oldu. Bu eksik-
likler için özür dile-
rim. Ama bu arada
‹STAB Ulaşt›rma Ba-
kanl›ğ›, ‹çişleri Bakanl›ğ›,
Milli Eğitim Bakanl›ğ›, ‹s-
tanbul Büyükşehir Belediyesi gibi
resmi kurumlar›n tan›d›ğ› bir dernek haline geldi.
Yapt›klar›m›z, duruşumuz derneğimizi farkl› bir
noktaya getirdi. Dernek kimlik kazand› ve ku-
rumsallaşt›k. 3 dönem boyunca ekip ruhu ile ça-
l›şt›k. Şimdi devir teslim zaman› geldi. Gönül ra-
hatl›ğ› ve huzurla başkanl›ğ› devrediyorum. Gelen
arkadaş›m›n da ayn› ekip ruhu ile çal›şacağ›na
inanc›m tam.”

“SEKTÖR LAYIK OLDUĞU 
YERE GELECEK” 

Konuşmalar›n ard›ndan sand›k ortaya geldi ve
‹STAB üyeleri önümüzdeki iki y›l boyunca derneği
yönetecek ekibi oylar› ile belirledi. Tek aday
olan Hakan Orduhan 80 oy alarak başkanl›ğa
seçildi. Seçimin ard›ndan kürsüye gelerek başkan
s›fat› ile ilk mesajlar›n› veren  Orduhan 50 bin
kişiye doğrudan, 200 bin kişiye dolayl› olarak is-
tihdam sağlayan, ‹stanbul’da 1 milyon 50 bin ki-
şinin taş›nmas›n› üstlenen, seferleri ile dünyan›n
çevresini 133 kere dolaşan  dev servis sektörünün
lay›k olduğu yere gelmesi için var güçleri ile çal›-
şacaklar›n›  söyledi. 

Bir kamu hizmeti yapt›klar›n› ifade eden Or-
duhan; “ Kamunun veremediği hizmetin boşluğunu

dolduruyoruz. Bu sektör ihtiyaçtan
doğdu. Genç, p›r›l p›r›l bir ekiple
yola ç›k›yoruz derken, özellikle te-
darikçilerin çal›şma düzenlerin ko-

ruyucu çal›şmalar içinde olacaklar›n›n
alt›n› çizdi. 

“SEKTÖRÜN DÜŞÜNCELERİ
GÖZ ARDI EDİLMEYECEK“

Üyelerin ‹STAB’a üye olarak fayda sağlamas›n›
amaçlad›klar›n› vurgulayan çiçeği burnunda başkan
Orduhan sektörün karar alma sürecinde de aktif
olacağ›n› belirtti. “Alacağ›m›z kararlarda sektörün
düşüncelerini de alacağ›z” diyen ‹STAB Başkan›
Hakan Orduhan sorunlar›n an›nda çözümü için

‹stanbul’u 13 bölgeye ay›rd›klar›n› da anlatt›.
Konuşman›n ard›ndan eski ve yeni başkan ob-

jektiflere birlikte poz verdi. Orduhan selefi Birant’a
plaket ile teşekkür ederken; bir plaket de genel
kurulun sponsorluğunu üstlenen -Mercedes-Benz
Türk‘e verildi. Mercedes-Benz Türk’ün plaketini
genel kurula kat›lan Hafif Ticari Araçlar Pazarlama
ve Sat›ş Bölüm Müdürü Tufan Akdeniz ald›.

DERNEK TÜZÜĞÜ DEĞİŞTİ
‹STAB’›n 12’inci genel kurulunda derneğin

tüzüğü de değiştirildi. Özellikle üyelik aşamas›nda
şirketlerin de derneğe üye olabilmesi için değişiklik
yap›l›rken, başkanl›k süresi de 3 dönem( 6 y›l)
ile s›n›rland›r›ld›.

İSTAB YÖNETİM KURULU

EL‹F ÖZYILMAZ
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Sektör bas›n›n›n gücü 

S on yaz›mda köşeme taş›d›ğ›m Özel Halk
Otobüslerinin “Alçak taban kabusu” ko-
nulu yaz›m  Özel Halk Otobüslerinde

ve bu kuruma ticari araç teminini sağlayan
kuruluşlarda bomba etkisi yapt›.

O yaz›da özel halk otobüslerinin 2012’den
itibaren özürlü vatandaşlar›n da rahatl›kla
inip binebileceği şekilde alçak tabanl› olmas›
zorunluluğuna ve bu zorunluluğun özel halk
otobüs sahiplerini içine  düşürdüğü büyük s›-
k›nt›ya değinmiştim. 

Öyle ki bir çok esnaf arac›n› büyük borç
alt›na girerek yenilerken; alçak tabanl› zo-
runluluğu ile karş› karş›ya kalan esnaf›n ne
yapacağ› sorusuna o zamandan bu yana cevap
bulunamad›. Araçlar›n› henüz yenileyen özel
halk otobüsü sahipleri yüzlerce milyon lira
vererek yeniledikleri otobüslerini 2 y›l sonra
hurdaya ç›kar›p alçak tabanl› ile değiştirmek
zorunda kalacak m› yoksa esnaf›m›za bir ko-
layl›k sağlanacak m›? 

Esnaf ve araç teminini gerçekleştiren kuru-
luşlar bu sorular karş›s›nda hem esnaf› hem
üreticileri hem de vatandaşlar› memnun edecek
bir çözüm yolu ararken bu konu kamuoyunu
çok daha meşgul edeceğe benziyor. 

Bu bağlamda  internet ve yaz›l› bas›n›n ha-
yat›m›z› ne kadar kolaylaşt›rd›ğ›na şahit olu-
yoruz. Bu sektörün görsel ve yaz›l› bas›n›
esnaf ve kuruluşlar aras›nda bir köprü vazifesi
görüyor. Çok zor şartlar alt›nda ulaşt›klar›
bu bilgi ve birikimlerle esnaf› bilgilendiriyor.
Bu kurumlar›n yöneticilerine yön veriyorlar,
çok meşakkatli bir çal›şma gerektiren bu bas›n
sektörü çoğu zaman yöneticilerin bile ulaşa-
mad›ğ› bilgilere ulaş›yor. Ulaş›lmas› çok zor
yöneticilere buluşuyor, haber ve haberler ya-
parak bu sektörün bilinmeyen yönlerini gün
yüzüne taş›yorlar. Ben şahs›m ad›na
yazd›ğ›m Taş›mac›lar ailesine ve tüm bu sek-
törle alakal› yazan görsel ve yaz›l› bas›na  ba-
şar›lar diliyorum. 

Göksal
PURTULOĞLU

HALK OTOBÜSLER‹NE BAKIŞ

Mercedes- Benz Türk’ün müşterilerine
en iyi hizmeti sunabilmek amac›yla
düzenlediği organizasyonlar devam
ediyor. Bu kapsamda Palandöken-

Erzurum’da düzenlenen Otobüs Bölgesel Filo
Müşteri Toplant›s›’na Mercedes-Benz Türk A.Ş.
yetkilileri, Erzurum, Trabzon, Malatya ve Diyar-
bak›r bölgelerinden müşteriler ve bu bölgelerde
hizmet veren Mercedes-Benz bayileri kat›ld›. 

Mercedes-Benz Türk’ün büyük filolara sahip
önemli müşterilerinin kat›l›m› ile gerçekleşen bu-
luşmada, müşterilerin sat›ş sonras› hizmetler es-
nas›ndaki talep ve ihtiyaçlar›n› dinleyen Merce-
des-Benz yetkilileri, bu ihtiyaçlar doğrultusunda
çal›şmalar yaparak, en etkin hizmeti sunmay› ve
müşteri memnuniyetini art›rmay› hedefliyor. 

Bölgesel toplant›lara önem veren Mercedes-
Benz Türk otobüs sat›ş ve sat›ş sonras› hizmetler
yetkilileri düzenledikleri bu toplant›lar arac›l›ğ›
ile müşteri ihtiyaçlar›n› ve sektörel gelişmeleri
değerlendiriyor. Erzurum’da düzenlenen toplant›ya
Gelecek Otomotiv Erzurum’dan Genel Müdür
Serdar Tümerdem ve Sat›ş Sonras› Hizmetler
Müdürü Hasan Kadri Iş›kalan, Gelecek Otomotiv
Diyarbak›r’dan Sat›ş Sonras› Hizmetler Müdürü
Aziz Batgi, Gelecek Otomotiv Malatya Genel
Müdürü Nusret Güler Hassoy Sat›ş Sonras› Hiz-
metler Müdürü Ahmet Tuna  da kat›ld›.

Rize Belediyesi’nin
yeni araçları
Rize Belediyesi; içinde yeni otobüsün-
de yer ald›ğ› araçlar› kamuoyuna ta-

n›tt›. Yeni otobüs ilk gün ücretsiz taş›-
mac›l›k yapt›. Belediye otobüste terci-
hini BMC’den yana kullan›rken, itfai-

ye araçlar› da Ford logosu taş›yor. 

Hayati AKBAŞ R‹ZE

Rize ‹tfaiyesi önünde tan›t›lan araçlar içinde, geç-
tiğimiz günlerde teknik bir ar›za yüzünden yanan
yolcu arac›n›n yerine al›nan otobüs de vard›. Rize
Trabzon hatt›nda kullan›lmak üzere 2010 model,
klimal› 24 saat kamera kay›t ve kontrol sistemli,
100 kişi kapasiteli, motoru duman ve ateşlemeye
karş› alarm sistemli otobüs, 1 adet 7 ton su, 500
litre köpük kapasiteli, trafik kazalar›nda kullan›lacak
hidrolik kesici ve ay›r›c› donan›ma sahip itfaiye
arac›, 4x4 acil kurtarma arac›, 4x4 uzun süreli kur-
tarmalarda kullan›labilecek kendinden jeneratörlü
kurtarma arac› ve bunlarla birlikte zab›ta birimi için
özel donan›ml› devriye arac› kamuoyuna tan›t›ld›.
6 y›l boyunca makine park›na yaklaş›k 7 milyon Li-
ral›k araç kazand›r›ld›ğ›n› belirten Başkan Halil Ba-
k›rc›; “Yanan arac›m›z› yeniledik. Zarar›n bir k›sm›n›
firma karş›lad› kalan›n› da biz ödedik. Bununla
birlikte itfaiye teşkilat›m›za 3 ve zab›ta teşkilat›m›za
1 adet olmak üzere 5 yeni araç ald›k. ‹tfaiyemiz çok
önemli çok ciddi yang›nlara müdahale etmektedir.
Şehir merkezinin d›ş›nda da yang›nlara müdahale
ediyoruz. En k›sa sürede yine merdiveniyle şehir
merkezinde sokak aralar›na yüksek binalara müdahale
edebilecek yeni araç alma gayreti içerisindeyiz.
Hemşerilerimize hay›rl› uğurlu olsun “dedi.

Tan›t›m›n ard›ndan Başkan Bak›rc› otobüsü
sürerek test etti ve araçlarla şehir turu at›ld›. 

Mercedes-Benz Türk Filo müşterileri ile Erzurum’da düzenlene toplan-
t›da bir araya geldi. Toplant›ya Erzurum, Trabzon, Malatya ve Diyar-
bak›r bölgelerinden ve filolar› Mercedes’ten oluşan müşteriler kat›ld›

B u ay içinde 6 adet Euro 4 motorlu
Sultan City,  Ad›yaman Kolej Koope-
ratifi’ne teslim edildi.  Son teslimatla
birlikte kooperatifin elinde bulunan Sul-

tan araçlar›n›n say›s› 59’a yükselirken; 9 metrelik
halk otobüsü modeli Doruk 190H’ye  de talep
devam ediyor. Adana Büyükşehir Belediyesi, 178
No’lu Özel Halk Otobüsü Kooperatifi de  Türki-
ye’nin en çok sat›lan 9 metrelik halk otobüsü
Doruk 190H’› tercih etti. Bu tercihle beraber
Adana’daki Doruk say›s› da 58’e ç›kt›. 

Yenilenen yap›s›yla büyük ilgi gören Sultan
City’lere yoğun talep devam ediyor. Yeni iç ve
d›ş tasar›m›yla dikkat çeken Sultan City, Ad›yaman
yollar›nda daha çok boy gösterecek. Bu ay içinde
6 adet Euro 4 motorlu Sultan City,  Ad›yaman
Kolej Kooperatifi’ne teslim edildi.  Son teslimatla
birlikte kooperatifin elinde bulunan Sultan araç-
lar›n›n say›s› 59’a yükseldi.

Düzenlenen teslimat töreninde Ad›yaman Kolej
Kooperatif Başkan› Mahmut Delibaş› ve Oto-
kar’dan Oral Ağaoğlu haz›r bulundu. Mahmut
Delibaş›, teslimat töreninde yapt›ğ› aç›klamada
2010 model Euro 4 motorlu araçtan son derece
memnun olduklar›n› ve Sultan City’nin çekiş,
kuvvet, sağlaml›k ve düşük yak›t sarfiyat› aç›s›ndan
dikkat çektiğini kaydetti. Otokar’›n satt›ğ› araçlar›n
arkas›nda durmas›n›n ve servis hizmetleri kalitesinin
yeni araç al›mlar›nda da Sultan City’i tercih et-

melerinde önemli etken olduğunu kaydeden De-
libaş›, Otokar’dan ald›klar›n yeni araçlar›n da
Ad›yaman yollar›nda boy göstermeye başlayacağ›n›
kaydetti.

ADANA’DA DORUK 
SAYISI 58’E ÇIKTI 

Adana Büyükşehir Belediyesi, 178 No’lu Özel
Halk Otobüsü Kooperatifi ise Türkiye’nin en çok
sat›lan 9 metrelik halk otobüsü Doruk 190H’›
tercih etti. Otokar’›n,  2009’un pazar lideri olan
9 metrelik halk otobüsü modeli Doruk 190H,
Türkiye’nin dört bir yan›ndan ilgi görmeye devam
ediyor. May›s ay›nda yeni Euro 4 motorlu 2010
model bir adet Doruk 190H Adana 178 No’lu
Özel Halk Otobüsü Kooperatifi’ne teslim edildi.
Düzenlenen teslimat törenine arac› sat›n alan
Bayram Özhan, Aslan Otomotiv’den Ekrem Ba-
şaslan ile Otokar’dan Oral Ağaoğlu kat›ld›. Bayram
Özhan teslimat töreninde yapt›ğ› aç›klamada 2010
model Euro 4 motorlu araçtan son derece memnun
olduklar›n› ve Doruk 190H’nin düşük yak›t tü-

ketimi, bağ›ms›z aksl› olmas›n›n ve kullan›m ko-
layl›ğ›n›n tercihlerinde etkili olduğunu söyledi. 

Bu yeni araç ile birlikte Adana 178 No’lu Koo-
peratif’te bulunan Doruk say›s› 22’ye ç›karken
59 No’lu Kooperatifte bulunan 36 Doruk ile
birlikte Adana’daki toplam Doruk otobüsü say›s›
58’e ulaşt›.

DORUK 190H ÖZELLİKLERİ
Doruk 190H 70 kişiye varan yolcu kapasitesi

ve düşük yak›t tüketimi ile büyük ilgi görüyor.
Türkiye’de pek çok noktada hizmet veren örme
şasili, arkadan motorlu Doruk 190H, farkl› kap›
seçenekleri, yolcu kapasitesi ve iç yerleşim alter-
natifleri ile farkl› kullan›m alanlar›na uygun çö-
zümler sunuyor. 

Türkiye yol şartlar›na göre tasarlanan  Doruk
en zor kullan›m şartlar›nda üstün performans, en
bozuk yollarda eşsiz konfor ve şehir içi dar
yollarda benzersiz manevra kabiliyetini bir arada
sunuyor. Doruk, galvaniz kapl› sac ve profillerden
üretilmiş gövdesiyle korozyona meydan okuyor.

HER YERDE OTOKAR VAR

İSOTO YOLLARDA 

Çiğdem Metal’e
‹soto City 900 

‹soto’nun 2010 Türkiye pazar›nda
başlatt›ğ› otobüs sat›şlar›n›n teslimatlar›
devam ediyor. Çiğdem Metal şehir içi

yolcu taş›mc›l›ğ›nda kullan›lmak üzere
‹soto City 900’ü tercih etti.

2010 y›l›nda Türkiye pazar›nda da
otobüs sat›ş›na başlayan Isoto, teslimat-
lar›n› sürdürüyor. Şehiriçi toplu taş›ma-
c›l›ğ›nda kullan›lmak üzere Çiğdem Me-
tal’e sat›lan Isoto City 900 model arac›n
teslimat›, Had›mköy durağ›nda gerçek-
leştirildi. Teslimat töreninde yer alan
tüm kat›l›mc›lar›n büyük beğenisini gören
Isoto City 900, pazarda iyi bir yer edi-
neceği sinyallerini verdi.

İSOTO CİTY 900’DEKİ 
ÖZELLİKLER

Şehir içi toplu taş›maya yönelik halk
otobüsü olarak üretilen 9 metre uzun-
luğunda, 70 yolcu taş›yabilme kapasite-
sine sahip olan ‹soto City 900 Monoblok
gövde, örme şase ile entegre edilmiştir.
Araçta 180 beygir gücünde Euro 4,
Turbo Intercooler Common Rail özelli-
ğindeki MAN motor kullan›lmaktad›r.
Yeni teknoloji, güçlü ve sessiz bir mot-
ordur. Bu motor, Türk tüketicisine ge-
leceğin teknolojisini sunarken, ayn› za-
manda temiz bir dünya sözü veriyor.
Düşük yak›t tüketimi ile işletme gider-
lerini de azalt›yor.

Motorla uyumlu, 6 ileri/1 geri ZF ma-
nuel şanz›man ve MAN marka akslar›n
kullan›ld›ğ› City 900,  RETARDER,
ABS, ASR ile güçlendirilmiş tam haval›,
çift devreli, otomatik ayarl› disk fren
sistemi ve sars›nt›y› engelleyen özel haval›
süspansiyon sistemi ile en güvenilir
otobüs olmaya aday. Bunun yan› s›ra
Ön-arka sis lambalar›, haval› sürücü kol-
tuğu, mp3 çalar, uzaktan kumandal›
kap› kilidi standart olan araçta, klima,
ek ›s›t›c›, DVD player, LCD monitör,
dijital hat levhalar›, engelli asansörü op-
siyonel olarak sunuluyor.

GERÇEĞİNİN AYNISI

Art›k herkesin
bir BP istasyonu
olacak!

BP Club üyeleri biriktirdikleri puanlar-
la 19 Nisan–17 May›s tarihleri aras›nda

ay›n f›rsat› kampanyas›na kat›larak
Oyuncak Maket BP ‹stasyonu ve 4’lü

BP Araç Setine sahip olabilecek. 

Gerçeğinin t›pat›p ayn›s› bir oyuncak
maket BP ‹stasyonuna sahip olmak isteyen
BP Club üyeleri daha önceden biriktirdikleri
puanlar› da kullanarak 349 BP Club Puan
karş›l›ğ›nda ya da 139 BP Club Puan + 5
TL nakit kat›l›m pay› seçeneklerinden birini
tercih ederek oyuncak maket istasyonu ev-
lerine, çocuklar›na an›nda götürebilecek. 

BP Club üyeleri, 1 BP tankeri + 1 Van +
1 Jeep + 1 otomobil'den oluşan 4'lü araç
setini ise 199 BP Club Puan karş›l›ğ›nda ya
da 69 BP Club Puan + 5 TL nakit kat›l›m
pay› ile 23 Nisan 2010 tarihinden itibaren
yine istasyonlardan alabilecekler. 

BP Clup üyelerine ay›n f›rsat› kampanyas›
çerçevesinde sunulan Oyuncak Maket BP
istasyonu, gerçek bir BP istasyonunun 1:64
ölçeğinde küçültülmüş ve bir istasyonda
bulunan tüm detaylar› içeren bir model. 1
BP tankeri + 1 van + 1 jip + 1 otomobilden
oluşan son model 4'lü araç seti ise içinde 1
adet BP tankerini de bar›nd›ran ve tamam›
die-cast üretim araçlardan oluşan yine 1:64
ölçekte küçültülmüş bir set. Tüm ürünler,
BP Türkiye taraf›ndan çocuklar›n sağl›ğ› ve
güvenliği gözetilerek özel olarak ürettirilmiş
140 bin adet Oyuncak Maket BP istasyonu
ile 70 bin adet araç seti dağ›t›lacak .

Otokar’›n, Türkiye’deki küçük otobüs pazar›-
n›n lideri olan Sultan serisi Türkiye’nin dört

bir yan›ndan talep görmeye devam ediyor.

Toplant›ya kat›lan Mercedes-Benz müşterileri;
∂ Esadaş Turizm‘den Selami Tan, 

Ahmet Aktüğlü ve Ali Şenpolat
∂ Best Van Turizm’den Aslan Bayram, Canan

Sucu ve Mehmet Can Bahattin
∂ Kanberoğlu’ndan Coşkun Kanber ve 

Ayd›n Kanber

∂ Vangölü’nden Sertaç Kartal
∂ Ulusoy – Hassoy’dan Ahmet Tuna
∂ Öz Erciş’ten Nizam Yiğit
∂ Has Diyarbak›r’dan Y›lmaz Özkaçar ve 

Süleyman Türker
∂ Has Bingöl’den Hüseyin Bürkük 

ULUSOY, filosunu Turkuaz’la yeniliyor

Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu fi-
losuna 10 yeni Isuzu Turkuaz ekledi.
Yeni midibüslerin teslimat töreni Ana-
dolu Isuzu Sat›ş Şefi Onur Çetin ve

Bölge Sat›ş Sorumlusu Ferhat Sancakl›’n›n da
bulunduğu törende yap›ld›. Törende konuşan
Ali Osman Ulusoy , 200-300 kilometrelik me-
safelerde en iyi arac›n Turkuaz olduğunu söyledi.
Ali Osman Ulusoy, şöyle konuştu; “Bu dönemde
Türk sanayisi inan›lmaz gelişti. Biz de eksiklikleri
dile getirerek gelişmeye katk›da bulunuyoruz.
Turkuaz k›sa sürede gelişti. Anadolu Isuzu ile
aram›zdaki diyalog çok iyi.” 

TRABZON-BATUM  
ARASI ÇALIŞACAK

Ulusoy yeni Turkuazlar'›n Trabzon Batum,
Batum - Trabzon aras›nda yolcu taş›yacağ›n›
söylerken; Ali Osman Ulusoy Holding’in Yeni-
bosna tesislerinde düzenlenen törende Ali Osman
Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hülya
Ulusoy, Ulusoy Otobüs Grup Başkan› Sümer
Y›ğc› ve Minitur Turizm sahibi Mehmet Öksüz
de haz›r bulundu. 

Turkuaz’›n kendi grubunun en iyisi olduğunu söyleyen Ali Osman
Ulusoy,  Trabzon-Batum, Trabzon -Tiflis hatt›nda çal›şacak 10

Turkuaz’›n 3 ay içinde seferlere başlayacağ›n› aç›klad›.

Ali Osman
Ulusoy, 3 ay
içinde Trab-
zon- Batum;

Trabzon- Tiflis
aras›nda hiz-
met vermeye

başlayacak
olan Turku-

az’lar›  teslim
ald›.10 yeni

Turkuaz ulu-
soy’un yollar-

daki yeni  yüzü
olacak

MERCEDES-BENZ filo
müşterileri ile buluştu
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T ofaş çat›s› alt›nda yer alan ve
Türkiye çap›nda 64 ilde top-
lam 112 adet yetkili sat›ş nok-

tas›na sahip Fiat Otomobil ve Fiat
Ticari Araçlar’›n yeni bayisi Arma
Otomotiv,  Koç Holding Yönetim
Kurulu Başkan› Mustafa V. Koç, Koç
Holding Otomotiv Grup Başkan›
Cenk Çimen, Tofaş CEO’su Ali Pand›r
ve Fiat Marka Direktörü Okan Baş’›n
da kat›ld›ğ› törenle ‹stanbul Kozya-
tağ›’nda hizmete aç›ld›. Arma Oto-
motiv, yaklaş›k 5 bin metrekarelik
alan üzerinde 44 kişilik deneyimli
personeliyle hizmet veriyor.

BAŞARININ ANAHTARI 
BAYİLERLE OLAN İLİŞKİ 

Aç›l›şa kat›lan Koç Holding Yönetim
Kurulu Başkan› Mustafa Koç  aç›l›şta
yapt›ğ› konuşmada iç Pazar ve ihra-
cat›n planlad›klar›n›n üstünde bir
seyir izlediğinin alt›n› çizdi. “ Bu tab-
loda Tofaş’›n da olumlu neticeler

alacağ›na inan›yorum” diyen Koç
elde edilen başar›n›n temelinde bayi-
lerle olan s›k› ilişkiye bağl› olduğunu
dile getirdi. Koç;  “Topluluğumuzun
kurucusu olan dedem merhum Vehbi
Koç’un kurduğu bayi ağ›m›z dostluk

ve güvenle birlikte gelişti, birlikte
büyüdük, güçlendik. Bugün de 

Fiat markas›n›n ‹stanbul’daki nok-
talar›ndan biri olacak. Arma bayimizin
aç›l›ş›n› yapmaktan dolay› fevkalede
mutluyum” diye konuştu. 

“İSTANBUL 
KALEMİZ OLACAK“

Tofaş CEO’su Ali Pand›r da Fiat’›n
liderliğine yak›şan ve her geçen gün
hem global hem de ulusal düzeyde bü-
yüyen iş plan›na yak›şan altyap› ve hiz-
met anlay›ş›na sahip Arma Otomotiv’in
Tofaş ailesine kat›lmas›ndan dolay› duy-
duklar› memnuniyeti dile getirdi.  Pan-
d›r; “2009 y›l›nda Türk Otomotiv
Pazar› Lideri olan Fiat markas›n›n ‹s-
tanbul’daki kalelerinden biri olacağ›na
inand›ğ›m›z Arma Otomotiv ülke ça-
p›nda başar›l› ticari faaliyetlerde bulu-
narak kendisini kan›tlam›ş bir grubun
yeni bir at›l›m›n› simgelemektedir” dedi. 

Arma Otomotiv’de showroom, me-
kanik atölyeler, müşterek kaporta,
boya atölyeleri, yedek parça depolar›,
aksesuar sat›ş, KFK (Koç Fiat Kredi),
Otoeksper (ikinci el sat›ş hizmeti),
misafir kafeteryalar› ile idari ve sosyal
birimler yer al›yor. 
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Koç Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa V. Koç

∂ ‹stanbul Büyükşe-
hir Belediye Meclisi,
ticari taksilerin ar-
d›ndan taksi dolmuş-
lardan 

da y›ll›k harç al›n-
mas›n› kald›rd›.

‹stanbul Büyükşehir
Belediye Meclisi taksi
dolmuşlardan al›nan y›ll›k ruhsat harç ücretinin
bir defaya mahsus ödenmesi karara bağland›.

‹stanbul Büyükşehir Belediye Başkan› Kadir
Topbaş’›n 2009 y›l›nda taksici esnaf›yla yapt›ğ›
görüşme sonras›nda, her y›l Belediye Meclisi’nin
belirlediği oranda iki taksitte ödenen ruhsat
harç bedellerinin kald›r›lmas› kararlaşt›r›lm›şt›.
Taksi ruhsat harçlar›, Belediye Meclisi’nin 14
May›s 2009’da bu doğrultuda oybirliğiyle ald›ğ›
kararla kald›r›lm›şt›..

Bu karar›n ard›ndan “Taksi dolmuş” olarak
çal›şan esnaf da ‹stanbul Büyükşehir Belediyesi’ne
uygulanan y›ll›k harçlar›n kald›r›lmas› talebinde
bulundu. Talebi değerlendiren ‹stanbul Büyük-
şehir Belediye Meclisi, “Taksi dolmuşlar›ndan
al›nan y›ll›k ruhsat harçlar›n›n 2010 y›l›nda
son kez al›nmas›, ileriki y›llarda al›nmamas›n›”
uygun buldu.

∂ ‹stanbul Büyükşehir Belediyesi taraf›ndan yap›lan
Topkap› Trafik Eğitim Park›’n›n aç›l›ş› Başkan
Kadir Topbaş taraf›ndan gerçekleştirildi. Aç›l›ş tö-
reninde Vali Yard›mc›s› Harun Kaya, Zeytinburnu
Belediye Başkan› Murat Ayd›n, ‹stanbul Büyükşehir
Belediyesi Ulaş›mdan Sorumlu Genel Sekreter Yar-
d›mc›s› Muzaffer Hac›mustafaoğlu ile çocuklar ve
veliler kat›ld›.

TRAFİK KURALLARINA 
UYAN BİR NESİL YETİŞECEK 

‹stanbul Büyükşehir Belediye Başkan› Kadir Topbaş,
yaklaş›k 1,5 milyon liraya mal olan Topkap› Trafik
Eğitim Park›'n›n çocuklar› yar›nlara haz›rlayacağ›n›
belirterek, çağ›n bilgi ve şehirlilik çağ› olmas›ndan
hareket ederek şehirlilik kavram›n› ön plana ç›kar-
d›klar›n› ve bütün çal›şmalar› bu kavram çerçevesinde
gerçekleştirdiklerini söyledi. Topbaş, “6 bin 500
metrekarelik bir alanda yap›lan bu parkta trafik sin-
yalizasyonlar›ndan, üstgeçit, kavşaklara ve eğitim s›-
n›flar›na kadar her şey düşünüldü. Okul, hastane
gibi binalar›n da bulunduğu bu parkta çocuklar
trafik bilgilerini ve reflekslerini geliştirecek. Bu
parkta çocuklar›m›z›n yan› s›ra, engelli vatandaşla-
r›m›za da trafik eğitimi veriyoruz. Bu çal›şmalar› ‹s-
tanbul Emniyet Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluş-
lar›yla birlikte yürütüyoruz. Eğitime kat›lanlara da
sertifika veriyoruz. Burada y›lda 150 bin civar›nda
çocuğa trafik ve ilkyard›m dersi vereceğiz. ‹nan›yorum
ki burada eğitim alan çocuklar haf›zalar›na bu eğitimi
çok iyi kaz›yacaklar ve hayatlar› boyunca rehber
edinecekler” dedi.

Eğitimden sadece çocuklar›n değil trafikte araç
kullanan herkesin de eğitim almas› gerektiğini
söyleyen Topbaş, trafikte çok iyi şoför olman›n yet-
mediğine dikkat çekerek, “Bir kere hata yap›yorsunuz
buda hayat›n›za mal oluyor. Trafikte hata yap›nca
sadece kendi hayat›n›z› söndürmekle kalm›yorsunuz,
başka insanlar›n hayat›n› da riske at›yorsunuz.” diye
konuştu.

Taksi dolmuşlar›n
harc› kald›r›ld› 

Fiat’ın yeni bayisi Arma Otomotiv, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, 
Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Cenk Çimen, Tofaş CEO’su Ali Pandır ve Fiat Marka Direktörü Okan
Baş’ın da katıldığı törenle İstanbul Kozyatağı’nda resmen hizmete açıldı. 

Türkiye’nin en
büyük trafik park›
‹stanbul’da aç›ld› 

∂ Çüngüşlü Petrol Akaryakıt İstasyonu’nun açılışı; Shell & Turcas
Petrol A.Ş Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Shell & Turcas
Petrol A.Ş İcra Kurulu Başkanı George Spanoudis, Royal Dutch
Shell Avrupa Perakende Başkan Yardımcısı İstvan Kapitany, Shell
& Turcas Petrol A.Ş Perakende Satış ve Operasyon Müdürü Haldun
Güvenir, Shell & Turcas Petrol A.Ş Yatırımlar Müdürü Ahmet Ural
ve istasyonun sahibi Mustafa Cüngüşlügil’in katılımıyla yapıldı.  

Shell & Turcas Petrol A.Ş Türkiye Şirketleri Ülke Başkanı Ahmet
Erdem yaptığı konuşmada, Shell’in bayileri ile ilişkisine değindi.
Erdem; “ Shell kurulduğu günden itibaren bayileri ile iş ortaklarının
destek ve katkılarıyla Türk akaryakıt sektörünün lideri konumuna
yükseldi.  Ancak, bu dünün başarısı değil. Bu başarıda bazıları 3
kuşaktır bizimle çalışan fedakâr bayilerimizin bağlılığı ve çalış-
kanlığının da önemli payı var ” dedi.

TÜRKİYE’DE BÜYÜMEYE DEVAM 

Shell & Turcas Petrol A.Ş İcra Kurulu Başkanı George Spanoudis
ise konuşmasında, Türkiye’de akaryakıt sektörünün büyüyüp ge-
lişmesinde, Shell’in yadsınamaz bir payı olduğunu hatırlatarak,
bugün Shell markasının sektörde prestij ve başarıyı temsil ettiğini
belirtti. Ürün çeşitliliği artırmak, akaryakıt ağını genişletmek,

yeni iş ortaklıkları kurmak suretiyle Türkiye’de büyümeye devam
edeceklerini söyleyen Spanoudis, başarıda payı olan tüm iş or-
taklarına teşekkür etti.

Shell yeni istasyonlarla güçleniyor 
Shell & Turcas Petrol A.fi.; ‹zmir’in Buca

ilçesinde 1999 y›l›ndan beri hizmet 
veren Çüngüfllü Petrol Akaryak›t

‹stasyonu’nu, bafltan sona yenileyerek
Shell markas› ile tekrar hizmete açt›.

∂ Artvin SES Seyahat görkemli bir törenle aç›ld›.
Firma yetkilileri Kaliteli hizmeti ve kusursuzluğu
ilke edinerek, Artvin halk›na mükemmeli sunabilmek
yola ç›kt›klar›n› vurgulad›. 

Artvin Otogar’›ndaki törenine Artvin Valisi
Mustafa Yemlihal›ğlu, Artvin Belediye Başkan›
Emin Özgün, Ulusoy Seyahat firmas› sahibi Ali Os-
man Ulusoy ile Sefer Ulusoy, Ticaret Odas› Başkan›
Kurtul Özel, Şoförler ve Otomobilciler Odas›
Başkan› Ahmet Alpaslan, ‹şadam› Ali Yücel Kurt’un
yan› s›ra çok say›da vatandaş kat›ld›.Görkemli bir
şekilde gerçekleşen törende firman›n aç›l›ş›n› Artvin
Belediye Başkan› Emin Özgün ile Ali Osman Ulusoy
ve Sefer Ulus›y birlikte yapt›. Aç›l›şta konuşan Ali
Osman Ulusoy,”Y›llar önce Artvin’e geldiğimizde,
Artvin yollar› asfalt değildi. Ancak buna rağmen
kaliteli Artvin şoförü, kalitesini o günlerden bu
günlere kadar taş›m›şt›r. Şimdi görüyorum ki yollar
asfaltl›, Hopa Dağ› Tüneli de yap›lacak. Hopa
Dağ› Tüneli Artvin için ve otobüs firmalar› için ol-
dukça önemli bir projedir. Firma sahiplerine kazas›z
yolculuklar diliyorum” dedi. 

Konuşmalar›n sonras›nda aç›l›ş kurdelesi kesilirken
Ali Osman Ulusoy taraf›ndan firmaya 7 adet arac›n
teslimat› da yap›ld›.

Artvin ‘SES’
YOLLARDAFIAT’IN EN YENİ BAYİSİ

ARMA OTOMOTİV AÇILDI 
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O‹B’DE YEN‹
BAfiKAN 

ORHAN 
SABUNCU

∂ Otomotiv Endüstrisi ‹hracatç›lar› Birli€i
(O‹B)’nde bayrak devir teslimi gerçekleflti.
Genel kurula kat›lan 129 üyenin 70’inin
oyunu alan Orhan Sabuncu O‹B’in yeni
baflkan› oldu. 

Otomotiv Endüstrisi ‹hracatç›lar› Bir-
li€i’nin Genel Kurulu’nda Orhan Sabuncu
ile fierife Eren baflkanl›k için yar›flt›. 129
ihracatç› firma temsilcisinin oy kulland›€›
seçimde Sabuncu 70 oy alarak yeni bafl-
kan seçildi. Buna göre Otomotiv Endüs-
trisi ‹hracatç›lar› Birli€i Yönetim Kurulu
flöyle olufltu: Orhan Sabuncu Teknik Mal-
zeme Afi, Oyak Renault Afi, Ford Afi,
Tofafl Afi, Valeo Afi, Beyçelik Gestamp
Afi, Coflkunöz Afi, Farplast Afi, Formfleks

Afi, Martur Afi, Pimsa Afi.

“ ‹HRACATI ARTIRMAK ‹Ç‹N
ÇALIfiACA⁄IZ”

O‹B’in yeni baflkan› Orhan Sabuncu’nun
baflkan olarak ilk sözleri; “Seçimi kazan-
d›€›m›z için mutluyum, iyi bir ekip olufl-
turduk.  Ekibimiz hem ana sanayi hem
yan sanayiden oluflmaktad›r. Bu bizim
üzerimizde daha fazla sorumluluk yük-
lemektedir. Bundan sonra mevcut uygu-
lamalar›n üzerine yeni çal›flmalarla, uy-
gulamalar› daha da ileri götürerek ihracat›
artt›rmak üyelerimize yard›mc› olmak
yönünde çal›flmalar›m›za devam edece-
€iz” oldu.

2 008’de başlay›p 2009’da de-
vam eden ve 2010’a da sar-
kan ekonomik krizin etkileri

yavaş yavaş azalmaya başlad›. Oto-
motiv Sanayi Derneği verilerine
göre yük ve yolcu taş›yan ticari
araç üretimi, ihracattaki art›şa bağl›
olarak 2010 y›l›nda art›ş göstermeye
başlad›.  Yolcu taş›ma araçlar›nda
minibüste yüzde 44, midibüste yüzde
31 oran›nda art›ş görüldü. Ancak
büyük otobüste keskin bir düşüş
var. Otobüste üretimde yüzde 22
oran›nda azalma görülürken, pazar
düşüşü daha da yüksek bir oranda
seyrediyor. Bir önceki y›l ayn› dö-
neme göre 2010 Ocak-Nisan dö-
neminde otobüs pazar›nda düşüş
yüzde 57,7 gibi önemli bir düzeye
ç›kt›. 

‹statistik  bilimi böyle derken;
sektör temsilcileri ise pazarda gö-
rünür bir hareketlilik yaşand›ğ› yö-
nünde görüş bildiriyor. Mercedes-

Benz Türk Direktörler Kurulu Baş-
kan› Wolf Dieter Kurtz, şehirleraras›
otobüs pazar›nda yüzde 50 art›ş
olduğunu buna kart›n şehir içi oto-
büs segmentinde yeni ihale düzen-
lenmediği için bir daralma yaşan-
d›ğ›n› ifade etti. 

MİDİBÜS İHRACATINDA
YÜZDE 36 ARTIŞ VAR 

OSD verilerine göre y›l›n ilk 4 ay›n-
da yolcu taş›ma araçlar› ihracat›nda
da dalgal› bir seyir yaşand›. 2009’un
ilk 4 ay›nda 160 olan minibüs ihracat›
bu y›l›n ayn› dönemin de yüzde 19’luk
bir art›ş ile 190’a yükselirken; midibüs
pazar›nda da  2009’un ilk 4 ay›nda
235 olan ihracat rakam› yüzde 36’l›k
art›şla 320’ye ç›kt›.

‹hracat rakamlar› otobüs üretimin-
deki düşüşe paralel olarak düşme
eğilimine girdi. Geçen y›l›n ilk 4
ay›nda bin 419 adet olan otobüs ih-

racat› bu y›l›n ayn› döneminde yüzde
22’lik bir azalma göstererek bin 107
olarak gerçekleşti. 

Diğer taraftan 2009’daOcak- Nisan
döneminde 227 milyon 416 bin 828

olan otobüs ihracat geliri 2010’un
ayn› döneminde 207 milyon 48 bin
548’e indi.  Otobüs ihracat›ndan
elde edilen gelir yüzde 9 oran›nda
düşmüş oldu. 
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AVM’lerde otopark
dizayn› ve emniyet

standartlar›

H
er türdeki otopark tesisi tüm Avrupa ve

ABD’de Trafik mühendisleri – ‹nflaat mü-

hendisleri ve mimarlar ile  beraber ta-

sarlan›r ve yine bu  uzmanlarca revize edilir.

Genel Müdürlü€ü’nü yapt›€›m flirket olarak, son

4 sene  Antalya ve halen Dalaman Havaliman›

terminalleri otoparklar›n›n   iflletmecili€ini yapt›-

€›m›zdan dolay›, konu hakk›ndaki tecrübe ve bil-

gilerimiz ›fl›€›nda, AVM’lerdeki otopark standart-

lar›n›n ne flekilde olaca€›na yönelik görüfllerimi

sizlerle paylaflmak istiyorum.

Öncelikle otopark yap›m›nda, otopark›n girifl-

ç›k›fl ve yaklafl›m yollar›nda  kavflaklar geometrik

düzenlemeleri, otopark içi flerit genifllikleri, araç-

lar›n tiplerine göre otopark içinde yerleflim planlar›,

araç flerit genifllikleri, araçlar›n emniyetli manevra

yapabilmelerine imkan veren yap›land›rma vb.

gibi hususlar›n mühendislik hizmeti olarak alg›-

lanmas› gerekir.

Zira bu konuyu basma kal›p saha dizayn› yada

basit bir inflaat ifli olarak gören birçok AVM,

aç›l›fl sonras› hat›r› say›l›r bedellerle otoparklar›n›

revize etmek zorunda kalm›fllard›r. Özellikle

kapal› otoparklarda emniyetli dönüfl kurplar›n›n

hesaplanmas› çok önem arz etmektedir. Bu

hesab›n ve aplikasyonun do€ru yap›lmamas› ha-

linde kazalar oluflabilmekte ve kazaya maruz

kalan araç sahipleri, AVM’ler aleyhinde mahke-

meye baflvurmaktad›rlar. Mahkemelerin görev-

lendirdi€i bilirkiflilerin raporlar›nda otoparktaki

kazalardan sorumlu olarak  yukardaki nedenler

öne sürülerek, sorumlu olarak AVM iflletmecileri

gösterilebilmektedir.

Yine AVM otoparklar›nda yatay iflaretlemenin

( Trafik çizgileri ) teknik norm ve standartlarda

uygulanmas› gerekir. Ayd›nlatman›n yeteri kadar

sa€lanamad›€› veya iflletmecinin elektrik gide-

rinden tasarruf amac›yla yeterli ayd›nlatmay›

yapmad›€› durumlarda, otopark mahalleri için

otopark zeminine  uygulanacak trafik çizgilerinin

cam tozu kar›fl›m›yla at›lmas› çok yararl› sonuçlar

vermektedir. Çok düflük bir maliyet getirmesine

ra€men bu ifllemin uygulanmas›yla araçlar›n far

›fl›€›n›n trafik çizgisinden sürücüye verdi€i yan-

s›ma, manevra yap›lan alan›n daha iyi görünmesini

sa€lyarak sürücü ve yaya emniyeti sa€layabil-

mektedir.

Ayr›ca yine otoparklarda uygulanmas› zaruri

olan düfley iflaretlemelerinin( Trafik yönlendirme

ve tahdit levhalar› ) de paslanmaz çelik üzerine

‘scotch lite sticker’ uygulama yap›lmas›, an›lan

levhalar›n okside olmas›n› önleyecek ve sürücülere

›fl›k yans›mas›yla daha emniyetli bir k›lavuz görevi

görecektir.

Birçok otoparkta uygulanan zemin betonunun

adeta hiç pürüzsüz ve yüksek dozda beton uygu-

lamalar›, otoparklarda al›flverifl yapan müflterileri

hareket halindeki araçlardan ç›kan lastik sesleriyle

rahats›z etmektedir.

Mevcut otoparklar› inceledi€imizde ço€unda

yang›n söndürme sistem ve aparatlar› yoktur.

AVM’lerin yang›n emniyet prosüdürünün ruhsat

aflamalar›nda yerine getirildi€ini ancak iflletme

devresinde yeterince denetlenmedi€i görül-

mektedir.

AVM’lerin asansör ve yürüyen merdiven sis-

temlerinde de ço€u zaman uluslararas› ve TSE

standartlar›na uygun olmayan markalar›n kulla-

n›ld›€›na flahit olmaktay›z. Yat›r›m maliyeti düflük

olan bu nevii elektrikli sistemlerin de, bir standart

denetim bütünlü€ünde  ele al›nmas› zorunludur.

Yine özellikle kapal› otoparklarda bina stati€i

için gerekli olan kolonlar  AVM’lerde yüzlerce

yap›lmaktad›r. Bu kolonlar›n ebatlar› da çok

genifl oldu€undan , araçlar›n manevralar›nda,

gerek kolonlara gerekse araçlara zarar verdi€i

bir vak›ad›r. Bunlar› önlemek için tüm kolonlara

kauçuktan imal edilmifl ve üzerine ‘scotch lite’

uygulanm›fl kolon koruyucular›n monte edilmesi

gerekir.

Otoparklara giriflteki güvenlik sistemleri ve

personeli de, otoparka araçla gelen müflterileri

kimi zaman rahats›z etmektedir. Örne€in bagaj›nda

özel eflyalar›n›  yada evinin birçok ihtiyac›n› tafl›-

makta olan müflterinin tüm eflyalar›n›n el ile

rasgele kontrol edilmesi ve bu sürecin uzamas›,

müflteri üzerinde rahats›zl›k yaratmaktad›r.An›lan

kontrolün termal cihazlarla yap›lmas› halinde bu

rahats›zl›k ortadan kalkacakt›r. Bu uygulaman›n

Avrupa’n›n büyük metropollerinde termal cihazlarla

ifa edildi€ini ayr›ca belirtmek isterim.

AVM’nin kurulaca€› lokasyonda özel araç, servis

araçlar›, yayalar ve toplu tafl›ma araçlar›yla, trafik

sirkülasyonu rahatça çözülebilmelidir.

AVM tasar›m›nda engellilerin her noktaya ula-

fl›m› sa€lanmal› ve onlar için kolay kullan›labilir

olmal›d›r.

AVM’nin inflaa edilece€i kentte ve bölgede

girifl ç›k›fl ve sirkülasyonlar›, bölgenin trafik yo-

€unlu€una etkisi  çal›flmalar›n› içeren trafik

etüdleri Trafik mühendislik bürolar›na yapt›r›l-

mal›d›r. Otopark içindeki araç sirkülasyonu basit

ve ak›c› olmal›, yaya ve araç trafi€i uygun bir

flekilde düzenlenmelidir. AVM’lerde müflteri servis

araçlar› ve taksiler için bekleme ve indirme bin-

dirme yerleri, bisiklet ve motorsikletler için park

yeri tasarlanmal›d›r.

6 MiLYONUNCU FORD TRANSiT  BANTTAN iNDi

F ord Otosan’›n Gölcük’teki fabrikas›nda
dünyada 6 milyonuncu ‘Transit’ banttan
indirildi. Dünyada 45 y›ld›r Türkiye’de

ise 43 y›ld›r üretilen Ford Transit
‘in 6 milyonuncusu banttan in-
dikten sonra Almanya’ya
doğru yola ç›kt›.Törende
konuşan Koç Holding
Yönetim Kurulu Baş-
kan› Mustafa Koç,
Transit’in Ford Oto-
san’›n tarihindeki
en büyük ihracat ve
istihdam kalemi ol-
duğunu belirterek,
“Bugüne kadar 700
bine yak›n Transit ih-
raç ederek hem Türki-
ye’ye 10 milyar dolar›n
üzerinde gelir kazand›rd›k,
hem de binlerce kişiye istihdam
yaratt›k. Ford Otosan, başar› öy-
küsüne yeni bir sayfa daha ekliyor” dedi. 

Mustafa Koç, Ford Otosan’›n 50’nci y›l›n› kut-
larken, Transit’in 6 milyonuncusunu ana üretim
merkezi Kocaeli fabrikas›nda üretmekten mutlu
olduklar›n› söyledi. Transit’in Ford Motor-Koç
ilişkisinde en uzun işbirliğini temsil ettiğini kay-
deden Koç, şöyle konuştu: “Ford-Koç ilişkisi, 82
y›lda güçlenerek gelişti ve bugüne kadar pek çok
başar›ya tan›kl›k etti. ‹lk Transitimizi, 1965
y›l›nda ‹ngiltere’de hattan inmesinden hemen 2
y›l sonra, 1967 y›l›nda Türkiye’nin ilk otomobili
olan Anadol’un ard›ndan ‹stanbul fabrikam›zda
ürettik.” 

“TRANSİT AMİRAL GEMİMİZ” 
Koç, Türkiye ekonomisinin belkemiği olan oto-

motiv sektöründe Koç Topluluğu şirketlerinin
çok önemli bir paya sahip olduğunu vurgulad›.
Koç, Türkiye’nin 1 milyon 177 bininci, dünyan›n

ise 6 milyonuncu Transit’ini hattan indirdiklerini
ve Transit’in Türkiye’deki 43 y›ll›k üretim serü-

veninde Türk ticaretinin gelişiminde büyük
rol oynad›ğ›n› söyledi. Koç, “Tran-

sit, Türkiye’de üretildiği bu
43 y›l içerisinde Ford Oto-

san’›n tart›şmas›z amiral
gemisi oldu. Ford Oto-

san, Transit ile dün-
yaya aç›larak küresel
bir oyuncu oldu ve
bugünkü başar›l›
noktaya ulaşt›”
diye konuştu. 

5 KITADA 60 
ÜLKEYE 

İHRACAT 

Koç, sözlerine şöyle devam
etti: “Transit modellerimiz Ko-

caeli fabrikam›zdan Avrupa’dan Avus-
tralya’ya kadar 60’tan fazla ülkeye, toplam 5
k›taya ihraç ediliyor. Bugün binlerce kişi Transit
için emek veriyor. Transit ile Türkiye’de 43
y›ld›r istihdam yarat›yoruz. Kocaeli fabrikas›ndaki
8 bin çal›şan›n 4 binden fazlas› Transit üretim
hatt›nda görev yap›yor.” 

6 milyonuncu Transit bir Alman müşteri için
K›sa şasi, beyaz kombi modeli olarak üretildi. 

PAZAR PAYI 6 RAKİBİNİN 
PAZAR PAYI TOPLAMINA EŞİT 

Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay, Türki-
ye’de 43 y›ld›r s›n›f›n›n lideri olan Transit’in yerli
üretimin gurur kaynağ› olduğunu vurgulayarak,
Transit’in kendinden sonra 6 rakibinin pazar pay›
toplam›n› tek baş›na gerçekleştirdiğine vurgu yapt›.
Otay sözlerine şöyle devam etti; “6 rakibinin
pazar pay› toplam›, Transit’in tek baş›na ald›ğ›

yüzde 36’l›k pazar pay›na ulaşamad›.2002’den
Ford’un dünyadaki en iyi üretim tesislerinden
biri olduk. 1 milyondan fazla farkl› görünümde
Transit’i Kocaeli fabrikam›zda üretebiliyoruz.”

OKUL ARACI DA OLDU 
AMBULANS DA 

Otay konuşmas›nda Transit’in hayat›n her ala-
n›nda yer ald›ğ›n› söyleyerek; “Transit Türkiye’deki
43 y›ll›k bu uzun yolculuğunda okul arac› oldu
öğrencilerimizi taş›d›; polisin, jandarman›n, Meh-
metçiğin arac› oldu can güvenliğimizi sağlad›, am-
bulans›yla hastalar›m›z› hastaneye yetiştirdi, sar›
dolmuşlarla ‹stanbul’un ikonu haline geldi. Türk
filmlerindeki birçok kahraman›n ekmek teknesi
olarak Yeşilçam oyuncular› aras›nda da yerini
ald›. Birçok farkl› hayat›n içine girdi, pek çok
an›ya tan›kl›k etti. K›sacas›; Türkiye Transit’i çok
sevdi” dedi. 

Ford’un,
Türkiye’de 43 y›ld›r

ürettiği ticari modeli Transit’in
6 milyonuncusu Gölcük

Fabrikas›’ndan banttan indirildi. 6
milyonuncu Transit Almanya’ya uğur-
lan›rken törene kat›lan Koç Holding
Yönetim Kurulu Başkan› Mustafa

Koç bugüne kadar 700 bin
Transit ihraç edildiğini

söyledi. 

Transit’in banttan indiriliş törenine Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Koç, Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay, Ford Avrupa Yönetim Kurulu Başkanı
John Fleming, Kocaeli Valisi Gökhan Sözer, Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla
Karaosmanoğlu’nun yanı sıra Transit’i üreten Türk işçiler katıldı.  

MiNiBÜS-MiDiBÜS ÜRETiMi
ARTTI OTOBÜS DÜşTÜ

∂ 2009 y›l›nda 27,6 Milyon TL
Net Kar elde eden Turcas  Petrol
A.Ş.’nin Olağan Genel Kurulu
gerçekleştirildi. 
Turcas Petrol A.Ş. nin Türk enerji
sektörünün öncü kuruluşlar›ndan
biri olduğunun alt›n› çizen Yöne-
tim Kurulu Başkan› Erdal Aksoy,
şirketin engin deneyimi ve ulus-
lararas› işbirlikleri ile kurumsal
bir kültüre sahip olduğunu dile
getirdi. Ülke ekonomisinin y›lso-
nunu yüzde 5 daralma ile kapat-
mas›na ve Avrupa ve dünya eko-
nomilerindeki tüm olumsuzluklara
rağmen Turcas’›n 2009’u 27,6
Milyon Lira net kar elde ederek
kapad›ğ›n› belirten Aksoy; “Tur-
cas, ‘Entegre Enerji Şirketi’ olma
hedefine doğru h›zl› ad›mlarla
ilerliyor. 2009 y›l›nda etkisini his-
settirmeye devam eden ekonomik
krizin önümüzdeki y›l itibariyle
yerini pozitif büyümeye b›raka-
cağ›na inan›yoruz. Uzun vadeli
bak›ş aç›m›z› aynen sürdürerek
şirketimizi güçlendirme imkânla-
r›n› en iyi şekilde değerlendirdi-
ğimize inan›yoruz” diye konuştu. 

Turcas üst yönetiminin şimdiye
kadar sürdürdüğü aktif yat›r›mc›
ilişkileri faaliyetlerini yeni kurulan
“Yat›r›mc› ‹lişkileri ve Stratejik
Planlama Müdürlüğü” ile pekiş-
tirdiğini söyleyen Aksoy; “ Tur-
cas’›n bir taraftan temettü dağ›t-
maya devam ederken, bir taraftan
da hissedarlar›naa uzun vadeli ka-
zanç elde etmeleri için ölçek ve
karl›l›k arz eden yat›r›mlar› yap-
maya devam ettiğini ifade etti.

TURCAS

KARSAN 

∂ Karsan, ‹talyan partner Breda
Menarini ile toplu taş›mac›l›k sek-
törüne de iddial› bir girişe haz›rla-
n›yor. Y›lsonuna doğru seri üretime
geçeceklerini belirten Karsan
CEO’su Murat Selek hem iç pazara
hem de ihracata yönelik üretim
yapacaklar›n› söyledi.

Selek, Türkiye’nin Avrupa’n›n
en büyük üretim üslerinden biri
olmas› dolays›s›yla Breda Menari-
ni’nin Türkiye’de üretim yapma
isteğinde olduğunu belirtirken,
Karsan ile yap›lan ortakl›ğ›n da
yat›r›mlar aç›s›ndan büyük avantaj›
olacağ›n› ifade etti. Selek; “Türkiye
ticari araç üretiminde iddial› bir
ülke. Müşteri, pazar ve işgücü
haz›r. Bu durum yat›r›m süresi ve
maliyeti aç›s›nda büyük avantaj
sağl›yor. S›f›rdan yat›r›m yapmak-
tansa bu yolu izlemek daha verimli
ve başar›l›” dedi. 

“TESADÜF DEĞİL PLANLI “
Karsan olarak toplu taş›mac›l›k

alan›na girmeyi uzun süredir dü-
şündüklerini belirten Selek, Breda
Menarini ile yap›lan ortakl›k an-
laşmas›n›n ve otobüs üretime ge-
çecek olmalar›n›n tesadüfi olma-
d›ğ›n› vurgulad›. “Bu uzun zaman-
d›r etüt ediliyor” diyen Selek, Kar-
san’›n büyüme stratejisi ve önü-
müzdeki dönemde izleyeceği yolun
uzun zamand›r planland›ğ›n› kay-
detti. Selek; “‹ddial› olduğumuz,
katma değeri yüksek alanlara yö-
nelme karar› ald›k ve çal›şmalara
başlad›k. Bu ortakl›k ve otobüs
üretimimiz bu çal›şmalar›n sonu-
cudur” diye konuştu.

SERİ ÜRETİM YILSONUNDA 
“ Ulaş›mda ve ulaşt›rmada s›n›rs›z

çözümler” felsefesinden hareket
ettiklerini dile getiren murat Selek
şu an prototip otobüslerin üretil-
diğini seri üretime de y›l›n son
çeyreğinde geçileceğini ifade etti.
Üretim band›ndan inecek otobüs-
lerin yar›s›n›n iç pazarda sat›larak
kalan yar›s›n›n da ihraç edileceğini
belirtti.

2009’u net 27.6 
karla kapadı 

Toplu taşımacılığa 
iddialı hazırlanıyor 

45 yılda Ford Transit’in dönüm noktaları 

1976: Bir milyonuncu Transit üretildi. 

1985: İki milyonuncu Transit üretildi. 

1994: Üç milyonuncu Transit üretildi.

2000: Dört milyonuncu Transit üretildi. 

2005: Beş milyonuncu Transit üretildi. 

2010: Altı milyonuncu Transit üretildi. 
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Toplu Tafl›ma
Kargaflas›

Göksal
OVACIK

G eçti€imiz günlerde Gebze- Harem
minibüs hatt›ndaki minibüsçü esnaf›
arkadafllar Harem’de bir bas›n aç›k-

lamas› yaparak fiifa Mahallesi’nden Harem’e
Özel Halk Otobüslerine hat verildi€ini ve bu
hatt›n kendilerini ma€dur etti€ini aç›klad›.

Minibüsçüler Zaten ifllerinin düflük oldu€unu
hatt›n kald›r›lmas›n› talep etti. Kendilerince
hakl› sebepleri olabilir, ma€dur olmufl olabilirler
ama bu sonuçlar› de€il nedenlerini araflt›rmak
gerekiyor.

Bir y›l öncesinde bilindi€i gibi ayn› uygulama
bir kere daha yaflanm›flt›. Karfl›dan Anadolu
Yakas›’na gelen minibüsler Anadolu Yaka-
s›’ndaki Özel Halk Otobüslerinin hatlar›na ko-
nuldu ve tüm hatlar›m›z yüzde doksan ma€dur
edildi.  Bu durum bizlere ciddi yolcu kayb›
yaflatt›. Özel Halk Otobüsleri iflletmecileri
olarak bu durumu yetkililere aktard›€›m›zda
minibüs tafl›mac›l›€›n›n bir alternatif oldu€u,
yolcu iste€ine göre istedi€ini kullans›n denildi.
‹flte bu söz gelinen noktay› bize daha iyi anla-
t›yor. ‹stanbul’daki toplu tafl›mac›lar birbirinin
alternatifi de€il birbiri ile entegre olarak
birbirini tamamlayan bir sistemde olmal›lar.
Bu olmad›€› takdirde otobüs, minibüs, dolmufl
kargaflas› olur ve sürekli devem eder.

Bu sorunlar›n bir daha oluflmamas› için büyük
metropollerde toplu tafl›mac›l›€› tek makama,
tek müdürlü€e ba€lamak gerekiyor. Böylelikle
toplu tafl›mac›lar aras›nda entegre, uyum daha
kolay sa€lan›r ve iki taraf›n da haklar› korunur,
ma€duriyet yaflanmaz. Her iki tarafa da ayn›
gözle bak›l›r ve kazanan ‹stanbul halk› olur
diye düflünüyorum.

Yetkililere bu görev düflerken; biz otobüs-
minibüs esnaf›na da önemli görevler düflüyor.
Minibüs esnaf› yeni hat açmak veya hatt› uzat-
mak istedi€inde bu taleplerini esnaf odalar›na
bildiriliyor. Esnaf Odas› bu teklifi Büyükflehir
Belediyesi’nin ilgili müdürlü€üne bir talep
yaz›s› ile bildiriyor ve komisyonlar kuruluyor,
yaz›flmalar yap›l›yor, talep de€erlendirmeye
al›n›yor. Genellikle de uygun görülüyor.

Esnaf odalar›na bu tür talepler geldi€inde
‹stanbul Esnaf Odalar› Birli€i diye bir kurum
var. ‹stanbul’daki tüm esnaf odalar› buraya
ba€l›. Neden minibüs ve otobüs odalar›n› ayn›
masaya oturup bu talepleri beraber de€er-
lendirme yaparak esnaf›m›z›n ma€duriyeti en-
gellemiyor? Neden bu yap›lam›yor, esnaf oda-
lar› görevini mi yapm›yor veya vurdumduymaz
m› davran›yor sorgulamak gerekmiyor mu?

‹stanbul’daki toplu tafl›mac›lar her alanda
bir araya gelmelidir. Otobüs, minibüs, dolmufl
servis tafl›mac›l›€› ortak neler yap›labilir bunlar›
konuflabilmeliyiz. Bizler birbirimizin düflman›
de€iliz, rakibi de olmamal›y›z. Kentimizdeki
toplu tafl›ma sorunlar›n› beraber tart›flmak,
beraber hareket etmek zorunday›z. Gücümüzü
birlefltirerek ve bu gücü do€ru kullanarak ‹s-
tanbul tafl›mac›l›€›na yön verebiliriz.

T OBB Ticaret Odalar› Konsey Toplant›s› Rifat
Hisarc›kl›oğlu başkanl›ğ›nda yap›ld›. Konsey

toplant›s›nda, ticaret sektörünün sorunlar› detayl›
biçimde görüşülürken 7 maddelik bir deklarasyon
yay›nland›. Deklarasyonda ticaret aleminin istekleri
ortaya koyulurken; özellikle akaryak›t üzerindeki
yüksek vergilerden dolay› 10 numara yağ kullan›-
m›n›n artmas›na dikkat çekilerek farkl› ÖTV  uy-
gulamalar›n›n azalt›lmas› isteği ön plana ç›kt›.  Dek-
larasyonda akaryak›t ve ÖTV konusunda şöyle
dendi:  “Akaryak›t üzerindeki yüksek vergilemeden
dolay›, 10 numara yağ kullan›m›n›n artmas›, haks›z
rekabete, kay›t d›ş› ekonominin büyümesine, makine
ve teçhizat›n zarar görmesine ve çevre ile insan
sağl›ğ› üzerinde olumsuz sonuçlar doğmas›na neden
olmaktad›r. Bunun önlenmesi için hem denetimlerin
artmas›, hem de akaryak›t ürünleri üzerindeki farkl›
ÖTV uygulamalar›n›n azalt›lmas› gerekmektedir.
Benzer şekilde tütün ve alkollü içecekler üzerindeki
vergi yüklerinin artmas› bu ürünlerde kaçakç›l›ğ›
tetiklemekte ve özellikle turistik bölgelerde turist
ölümlerini artt›rma riskini taş›maktad›r.”

DEKLARASYONUN DİĞER 
MADDELERİ

Ekonominin canlanmas› ve kay›tl› çal›şman›n art-
mas›n›n önündeki engellerden biri yüksek lojistik
ve ulaş›m maliyetleridir. Akaryak›t üzerinde devam
ettirilen yüksek vergileme, bütçe imkânlar› çerçe-
vesinde orta vadede yeniden belirlenmelidir. 

Son dönemde Türk liras›ndaki değer kazan›m›n›n
h›z kazanmas›, özellikle emek yoğun sektörlerimiz
üzerinde olumsuz etkilere yol açmaya başlam›şt›r. 

Mevcut Organize Sanayi Bölgeleri’nin kullan›m›n›n
art›r›lmas› ve böylece kaynak israf›na yol aç›lmamas›
için doluluk oran›n›n yüzde 75’i geçmemesi halinde
yeni OSB yat›r›m›na başlanmamas› yerinde bir
karar olmakla birlikte baz› ilçelerde sanayinin ge-
lişmesini sekteye uğratma riski de taş›maktad›r. 

D›ş ticaret aç›ğ›n›n h›zla artmas›na rağmen ithalat
üzerindeki TSE denetiminin kald›r›lm›ş olmas›, ka-
litesiz ürünlerin girişini kolaylaşt›rmakta ve haks›z
rekabete yol açmaktad›r.

TOBB’un talebi 
AKARYAKITTA 
ÖTV İNDİRİMİ 

M ercedes-Benz Türk,  Hoşdere
Otobüs Fabrikas›’n› yeniden ya-
p›land›r›yor. 2008 y›l›nda baş-
lat›lan ve 2010 y›l›nda tamam-

lanacak olan proje çal›şmas› “Hoşdere 2010”
ad›n› taş›yor.  

“Hoşdere 2010” projesinin tan›t›m› Merce-
des-Benz Türk Direktörler  Kurulu Başkan›
Wolf Dieter  Kurtz ve  Mercedes-Benz Türk
Otobüs Teknik Direktörü Klaus Pfeifer taraf›ndan
düzenlenen bas›n toplant›s› ve fabrika gezisi ile
anlat›ld›. 

57 BİN ADET ÜRETİM
28 BİN ADET İHRACAT 

‹lk sözü alan Kurtz,1967’de Otomarsan ad›yla
kurulan fabrikan›n 43 y›lda 57 bin otobüs üre-
timine imza att›ğ›n›, bunun 28 binin de ağ›rl›kl›
Bat› Avrupa olmak üzere ihraç edildiğini belirtti.
43 y›lda fabrikaya 340 milyon Euro’luk yat›r›m
yap›ld›ğ›na dikkat
çeken Kurtz,
2008- 2010 y›llar›
aras›nda fabrikaya
44 milyon Euro ya-
t›r›m yap›lacağ›n›
ifade etti. Kurtz;
“Yat›r›mlar›m›za
başlad›ktan k›sa bir
süre sonra kriz tüm
gücüyle kendini
hissettirdi. En zor zamanlarda bile geleceğe
yapt›ğ›m›z bu yat›r›mlar› kararl›l›kla sürdürdük.
Bu da Hoşdere fabrikam›z›n Daimler’in dünya
çap›ndaki otobüs üretim ağ›nda sahip olduğu
önemin ve Türkiye’ye bağl›l›ğ›m›z›n gösterge-
sidir” dedi. 

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS
PAZARININ LİDERİ 

Mercedes-Benz otobüslerin Türkiye’de yüzde
65 pazar pay› ile ilk s›rada olduğuna vurgu
yapan Kurtz, Setra’n›n pazar pay› da dahil
edilirse yüzde 70’lik bir pazar pay›na ulaş›ld›ğ›na
dikkat çekti. Şehiriçi otobüslerde de yüzde
17’lik bir pazar pay›na sahip olunduğunu ifade
eden Kurtz; “Hoşdere 2010” projesi ile y›ll›k
üretim kapasitesinin 4 bin araca yükseltilmesi,
üretim süreçlerinde verimliliğin art›r›lmas›, yeni
bir lojistik konseptinin uygulanmas› üretim ve
ürün kalitesinin art›r›lmas› ve at›k yönetimi sis-
temini geliştirilmesini hedeflediklerini kaydetti. 

GELECEĞE HAZIRLIK 
Travego, Tourismo ve Intouro şehirleraras›

otobüs modelleri ile şehiriçi için Conecto mo-
dellerinin üretildiği fabrikan›n yeniden yap›-

land›r›ld›ğ›n› belirten Mercedes-
Benz Türk Otobüs Teknik Direk-
törü Klaus Pfeifer ise  “Hoşdere
2010” projesi ile Mercedes Benz’in
otobüs üretimini geleceğe haz›rla-
d›klar›n› söyledi. Pfeifer;“Bundan
böyle Türkiye’de ve yurtd›ş› pa-
zarlarda müşterilerimizin beklenti-
lerine ve özel isteklerine daha h›zl›
yan›t vereceğiz” dedi.   Proje ile
özellikle verimlilik art›ş› hedefle-
diklerini ifade eden Pfeifer, Boya-

hane, karoser ve montajda yüzde 15 verimlik
sağlayacaklar›n› dile getirdi.  

ÇEVRE DOSTU FABRİKA 
Pfeifer’in dikkat çektiği bir diğer nokta da

Mercedes- Benz Türk Hoşdere Otobüs Fab-
rikas›’n›n daha çevre dostu bir fabrika oldu-
ğunu vurgulad›. 2009’da karbondioksitten
yüzde 25 tasarruf   edildiğini kaydeden Pfeifer
yüzde 22’lik bir enerji tasarrufunu da imza
at›ld›ğ›n› söyledi. Bu tasarrufun mali karş›l›ğ›
ise 1.1 milyon Euro’ya denk geliyor. Pfeifer
Hoşdere Fabrikas›’n›n Daimler’in Almanya
ve Brezilya Fabrikalar› ile karş›laşt›rmas›n›
yapt›. Pfeifer en modern fabrikan›n Hoşdere
Fabrikas› olduğunu ifade etti. 

YENİ İHRAÇ PAZARLARI 
Ağ›rl›kl›  Bat› Avrupa olmak üzere 70’den

fazla ülkeye ihracat yapan fabrika yeni ihraç
pazarlar›na da yönelecek. Ağ›rl›ğ›n yine Bat›
Avrupa’ya verileceğini belirten Kurtz, Rusya
ve Türki Cumhuriyetler ile Türkiye’nin yak›n
çevresinin ihracat hedefi içinde olduğunu
belirtti. 

Günde 11 otobüsün üretildiği Mercedes Benz
Hoşdere  Fabrikas›  toplant›n›n ard›ndan bas›n
mensuplar›na  gezdirildi ve üretim süreçleri
hakk›nda bilgi verildi. 

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs
Fabrikas›’na yat›r›mlar sürüyor. Kurulu-
şundan bu yana geçen 43 y›ll›k sürede

350 milyon Euro’dan fazla yat›r›m›n yap›l-
d›ğ› fabrika yeniden yap›land›r›l›yor.  

MERCEDES- BENZ   HOŞDERE

OTOBÜS FABRİKASI; 

∂ 1967’da kurulan Mercedes-Benz Türk,

1968’de ‹stanbul / Davutpaşa’daki fabrikas›nda

otobüs üretime başlad›. 1995’de Davutpaşa

Fabrikas› ile işbölümü yapan Hoşdere Otobüs

Fabrikas› faaliyete geçirildi. 2005’de Hoşdere’de

ikinci yat›r›m aşamas›n›n tamamlanmas›yla

entegre bir tesis haline gelen fabrika, günü-

müzde dünyan›n en modern otobüs fabrika-

lar›ndan biri haline geldi. 2008 ve 2009’da-

yap›lan çal›şmalarda yeniden düzenlenen fab-

rikan›n y›ll›k üretim kapasitesi 4 bin otobüse

yükseldi. 
Araç kalitesi aç›s›ndan büyük önem taş›yan

ve paslanmaya karş› üstün koruma sağlayan

katoforez tesisi (KTL) Türkiye’de otobüs üre-

timinde ilk ve tek olma özelliğini taş›yor. 

Hoşdere Fabrikas›’nda şehirleraras› otobüsler

Travego, Tourismo ve Intouro ile körüklü ve

solo Conecto şehiriçi otobüsler üretiliyor. Bu

otobüslerin yüzde  80’i  başta Bat› Avrupa ol-

mak üzere 73 ülkeye ihraç ediliyor.

Hofldere Otobüs Fabrikas›’na
44 M‹LYON EURO’LUK YATIRIM 

∂ Ulaşt›rma Bakanl›ğ›, ‹stanbul Boğaz›'na yap›lacak
köprünün güzergâh›n› Garipçe ve Poyrazköy olarak
belirledikten sonra ihale haz›rl›klar›na gaz verdi. 6
milyar dolarl›k proje için pek çok ülkeden şirketlerde
s›raya girdi. 

Bakanl›k yetkilileri, bu y›l içinde ihaleye ç›kmay›
planlad›klar›n› belir-
terek, "Proje, yap-iş-
let-devret yöntemiyle
gerçekleştirilecek"
dedi. Üçüncü köprü-
nün maliyetinin 6 mil-
yar dolar civar›nda ol-
mas› bekleniyor. 

Yap-işlet-devret
modeliyle inşa edile-
cek köprü için, yat›r›mc›lar da Ulaşt›rma Bakanl›ğ›'n›n
kap›s›n› çalmaya başlad›. Bilgi almak için ABD'den
Çin'e, Japonya'dan Fransa'ya, Kore'den ‹ngiltere'ye
kadar pek çok ülkeden şirketler s›raya girdi. Yetkililer,
ihaleye Uzak Doğu'nun önde gelen şirketlerinin ilgi
gösterdiğini belirterek, "Güney Kore'den Samsung,
POSCO ve SK yat›r›mla yak›ndan ilgileniyor. Koreli
firmalar›n yan› s›ra Japonlar da var" dedi.

3. Köprü'de ihale
için şirketler 
sıraya girdi
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Devletin, ö€renci
katliam› hizmetleri

Ahmet 
TÜRKOĞLU

“Hayrola”, denmez böyle bafll›€a, ama ben gene de
öyle bafllayay›m: Hayrola ?

Aynen, okudu€un gibi.

Yahu, devlet katliam hizmeti mi verirmifl?  Böyle bir
hizmeti kim isteyebilir ki? Yoksa sen, Ermeni ajitatör-
lerinin ekmeklerine ya€ m› sürmek istersin?

fiimdi de ben soray›m; nas›l yani?

Nas›l olsun daha? Ma€duru oldu€umuz suçun, faili
gibi göstermek isteyenlere; “Hah iflte, bu Müslümanlar›n
(Türk+Kürt) eski/yeni tüm devletlerinin ifli katliamd›r!”
diyenlere yeni bir koz mu vereceksin?

Tam tersi. Benim o konuda ayr›ca araflt›rmac›l›€›m
ve tezlerimizin destekçisi yerli/yabanc› kaynaklar›
araflt›rarak gelifltirdi€im bir  “Uluslararas› Ayd›nlanma
Projem” bile var. Türk’üyle, Kürt’üyle Müslümanlar›
nas›l imhaya çal›flt›klar›n›, tersini göstermeye çal›flt›k-
lar›n› tüm dünyaya anlataca€›z...

Peki, devletini nas›l katliamc› gösterirsin?

Ben de€il, devlet kendisi gösteriyor. Ben sadece fo-
to€raf› okuyorum.

fiafl› m› bak›yorsun, ne ediyorsun? Ne var senin fo-
to€raf›nda gene?

Bak; buradaki örnek üzerinde dural›m, konu da€›l-
mas›n. Hizmet kelimesinin, ‹ngilizce karfl›l›€› ne?

‘Service’ yazars›n, ‘servis’ okursun.

Ö€renci/okul tafl›tlar›na ne denmekte?

“Ö€renci Servisi”.

Peki, tüm tafl›tlar gibi, ö€renci servislerinin de genel
güvenli€inden kim sorumlu?

Her tafl›t›n kendi sahibi, de€il mi?

O kadarla bitmez.

Ne kadarla biter?

Devlete kadar gider.

Adam arabas›na bakmazsa, adam gibi sürmezse,
devlet ne yaps›n?

Çok fley yaps›n.

Yani?

Bu alandaki tüm görevlerini...

Sen, kendi-kendine hukuk mu uyduruyorsun? Ona
“guguk” derler.

Devlet, kendi-kendine guguk, hattâ nanik yap›yor.

Kendinden,  çok emin gibi konufluyorsun. Lâf›n bit-
medi€inden, “sall›yorsun” diyemiyorum.

Desen de, sonunda geri al›rs›n; her zamanki gibi.
Bak, bitirmeye yaklafl›yorum: 2000 y›l›n›n ilk yar›s›nda;
‹ngiliz turistler bir facia yaflarlar. Uçakla geldikleri
Antalya yöresini otobüsle gezerlerken; bizim otobüs
(turizm) floförü, otobüsü yana yat›r›r, banket, asfalt
üzerinde sürüklenirken, 8 ölü, 22 yaral› ve ayn› y›l top-
lam›nda; 16 ölü, 201 yaral› oluflur.  

Eee, sonra?

‹ngiliz Firmalar, TC firmalar›na ve müteselsilen
devlete ilk baflta 30 milyon sterlin(yaklafl›k 50 milyon
dolar) tazminat davas› açt›lar.

Devlete neye dava açarlar ki?

Devlet; trafik güvenli€i ortam›n› kurmak/korumak
görevini aksatt›€›ndan.

Haaaaa...

Haaaa, ya sevgili dostum, haaa ya....

Ama öyle bafll›k atm›fls›n ki, bafltan anlafl›lam›yor.

Biraz düflündürelim, dedik.

Kimi? Vatandafl›; bilinçlenme yolunda, devletimi de
“iflbafl›” yapma yolunda...

Ama 1-2 olayda da böyle yüklenilmez ki...

Hangi 1-2 olay? 1-2 bin de de€il...

Ya kaç? 

‹nternetten, sadece bir “Ö€renci Servisi Kazas›”
diye arasan;16.700 adet olay veriyor. Tam aramaya
girsen, bu olaylar›n haber say›s› kaça katlan›r, düflünmek
bile istemem.

Gerçekten dehflet rakamlar...

Daha da dehfleti; devletin bu facia kaleminde bile
haf›zas›n›n yoklu€u...

Ne biliyorsun, kay›tlar›n› tutmuyor mu devlet?

Kay›t tutmakla bitmez.

Neyle biter?

Önleyici tedbirler gelifltirmekle, uygulamakla.

Hakl›s›n...

Teflekkürler, ama hakl›l›€›m sorun çözmüyor. Sen
bana müsait bir zamanda gel de ben sana daha baflka
örnekler göstereyim, vaktim darald›. Sen flu birkaç
bafll›€›, istersen internetten araflt›r.

Niye?

Hani uydurma filan diye düflünülebilir de... Biz, “des-
teksiz” atmay›z. 

Evet, destekli oldu€un anlafl›l›yor... 

Devlet, bu durumda; “ö€rencilere k›ymak” gibi bir
ifllev yap›yor ve buna son vermeli!

1-   Ö€renci servisleri çarp›flt›; 8 yaral› 05 May›s
2010  sonhaberler.com  Van'da ö€renci servislerinin
kar›flt›€› trafik kazas›nda 6's› ö€renci 8 kifli hafif
yaraland›. Edremit ilçesinden Van'a seyir halinde olan
Recep Y. yönetimindeki 65 S 1004 plakal› ö€renci
servisi, ‹pekyolu Caddesi üzerindeki kavflaktan Özel
Serhat E€itim Kurumlar›'na dönüfl yapt›€› s›rada, ayn›
yönden gelen Özel Ça€dafl E€itim Kurumlar›'na ait
‹brahim E. idaresindeki 65 S 0243 plakal› ö€renci ser-
visine arkadan çarparak devrildi.

2-  Ö€renci servisi iflyerine girdi 01 Mart 2010 son-
haberler.com fianl›urfa'da freni patlayan ö€renci servisi
iflyerine girdi.Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana
gelen kazada Reflat O.(50) yönetimindeki 63 S 0240
plakal› ö€renci servisi freni patlamas› sonucu cadde
kenar›nda bulunan bir iflyerine girerek durabildi.

3-  Freni patlayan servis arac› faciaya yol açt›; 4
ö€renci öldü  tumgazeteler.com Tafl›mal› e€itim yapan
ö€rencileri tafl›yan midibüsün dereye uçmas› sonucu
4 ö€renci hayat›n› kaybetti. Yeni e€itim y›l›n›n ilk
servis kazas› faciaya sebep oldu. ‹zmir`in Alia€a ilçe-
sinde, Kap›kaya köyünden Yeniflakran beldesine ö€-
renci tafl›yan arac›n freni patlad›. 

4-  Kars`ta ö€renci servisi devrildi: 1 ölü- 04.05.2009
tumgazeteler.com  Kars`›n Ka€›zman ilçesinde üst
bagajda ö€rencileri tafl›yan servis arac›n›n freni
patlad›, meydana gelen kazada bir ö€renci hayat›n›
kaybetti.  Kazada üst bagajdaki ö€rencilerden 5`i de
a€›r yaraland›. 

Oto Doğalgaz ‹stasyonlar› Derneği(
OD‹DER) Genel Başkan› Rasim
Acar son dönemde say›lar› artan
ama yükseliş trendi beklendiği

düzeyde gerçekleşmeyen doğalgazl› otobüslerin
say›s›n›n artmas›n›n, s›k›şt›r›lm›ş doğalgaz
(CNG)  dolum istasyonlar›n›n say›s›n›n art-
mas›na bağl› olduğunu söyledi. Acar, Türki-
ye’de sadece Ankara, Kocaeli ve Kayseri’de
doğalgazl› otobüs kullan›ld›ğ›n› bu 3 kentteki
otobüs say›s›n›n bin 492’ye ulaşt›ğ›n› hat›rla-
tarak otobüs üreticilerinin doğalgazl› otobüsleri
seri olarak üretmeye, kullan›c›lar›n da almaya
haz›r olduğunu belirtti. Acar; “4 y›lda 1000’li
rakamlara ulaşt›k. Bu yabana at›lacak bir
rakam değil. Ama al›nan mesafe yine de ye-
tersiz. Bu pazar tek tek otobüs sat›ş› noktas›na
gelindiğinde zamanla büyür. Bu noktaya da
istasyonlar olduğu zaman gelinir. Bireysel
otobüsçüler bu otobüsleri almaya, üreticiler
satmaya haz›r ama ortada istasyon yok” diye
konuştu. 

BİR İSTASYONUN KURULUM
MALİYETİ 400 BİN EURO  

ODED‹R Genel Sekreteri Osman Kâhyaoğlu,
doğalgaz dolum istasyonu kurulumunun da
zannedildiği kadar pahal› olmad›ğ›n›n alt›n›
çizdi. 100 otobüse hizmet verecek bir istas-
yonun 350- 400 bin Euro maliyetle kurulabi-
leceğini belirten Kâhyaoğlu, istasyon kurmak
isteyen herkese teknik destek vermeye haz›r
olduklar›n› ifade etti.   Kahyaoğlu; “Ankara
ve Kayseri’ ye teknik destek verdik. Otobüs-

lerin, istasyonlar›n nas›l olmas› gerektiğini
anlat›yoruz. Kocaeli’ne de bu desteği verdik.
Doğalgazl› otobüs kullan›m› arts›n istiyoruz”
dedi. 

“BİZ YAPMAZSAK 
BAŞKALARI YAPAR” 

Filo şeklinde çal›şan EGO ve ‹ETT gibi şe-
hiriçi otobüs işletmelerinin kendi istasyonlar›n›
kurduklar›n› belirten Kâhyaoğlu yat›r›mc›lara

da seslendi. “Şu aşamada istasyon kuracak
yat›r›mc›lar›n ortaya ç›kmas› bekleniyor” diyen
Kâhyaoğlu şöyle konuştu: “Ülkemizin girişimci
ve yat›r›mc›lar›n›n CNG istasyon yat›r›mlar›
yapmas›n› beklemekteyiz.” 

Bir doğalgaz dolum istasyonunun kurulmas›
için o şehirden boru hatt›n›n geçmesinin
yeterli olduğunu kaydeden Kâhyaoğlu Türki-
ye’de bu noktada bir sorun yaşanmayacağ›n›
hemen hemen tüm şehirlerin ana yollar›n›n
yak›n›ndan doğalgaz ana boru hatt›n›n geçtiğini
dile getirdi. 

Y›lsonuna kadar konu ile ilgili belediyelere,
sanayi ve ticaret odalar›na, sanayi il müdür-
lüklerine mevzuat ve işin gelişimi konusunda
bilgilendirme amaçl› yaz› ve rapor haz›rlayarak
ileteceklerini belirten Kâhyaoğlu, önümüzdeki
5 y›l, hem istasyonlar konusunda hem de do-
ğalgazl› otobüsler konusunda büyük bir ilerleme
yaşanacağ›na olan inanc›n› da ortaya koydu.
Kâhyaoğlu; “2015’e kadar halk otobüsleri ve
belediye otobüsünün yenileme pazar›n›n ta-
mam›n›n CNG’ye dönmesini bekliyoruz.Araç-
lar yenilenirken emisyonlar ve düşük yak›t
maliyetleri yönünden mükemmel özellikleri
olan CNG yak›tl› otobüslerin teşvik edilmesi

yararl› olacakt›r.  CNG üzerindeki ÖTV ko-
nusunda teşvik verilmesi zaman› gelmiştir.
Doğalgaz›n Türkiye’ye çok noktadan gelmesi
ve dünyan›n önemli rezervlerine boru hatlar›
ile bağlanmam›z, CNG’ nin araçlarda kullan›m›
için önemli bir güvencedir.  Doğalgaz›n kesil-
mesi gibi bir risk art›k yoktur. Türkiye en zor
olan›n› başarmakta ve  CNG yak›tl› otobüsleri
üretmektedir. Üretici firmalar›m›z  prototipleri
ile seri üretime haz›rd›rlar Üreticilerimizin
seri üretim tecrübesi de küçümsenmeyecek
rakamlardad›r. Bu aç›dan bak›ld›ğ›nda önü-
müzdeki 5 y›lda doğalgazl› otobüs pazar›n›n
hareketli geçeceğini söyleyebiliriz” şeklinde
konuştu.  

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ’NE ÇAĞRI 

‹stanbul’da da ‹ETT’nin önümüzdeki dö-
nemde alacağ› 1500 otobüsün doğalgazl› ol-
mas›n› beklediklerini anlatan Rasim Acar;  ‹s-
tanbul’a başlang›ç için 4 doğalgaz istasyonunun
yeterli olacağ›n› ifade etti. Acar, özel halk
otobüslerini yoğun olduğu Sultanbeyli, Sa-
mandra,Tuzla, Pendik gibi bölgelerde dolum
istasyonu kurulabileceğini belirtti.

Oto Doğalgaz ‹stasyonlar› Derneği (OD‹DER) Genel Başkan› Rasim Acar
ve Genel Sekreter Osman Kâhyaoğlu Türkiye’de sadece 3 ilde hizmet ve-
ren toplam bin 492 doğalgazl› otobüsün say›s›n›n artmas› için doğalgaz

dolum istasyonlar›n›n say›s›n›n da artmas› gerektiğini söyledi. 

İSTASYON BEKLİYOR
DOĞALGAZLI OTOBÜSLER

“DOğALGAZ 
otomotivde 
verimli değil” 

Dünyada büyük kabul gören, Türkiye’de
de yavaş yavaş trend halini alan doğalgazl›
araçlara farkl› bir bak›ş aç›s› ‹pragaz CEO’su
Selim Şiper’den geldi. Şiper, doğalgaz›n
otomotiv yak›t› olarak kullan›lmas›n›n
verimli olmad›ğ›n› söyledi.

Doğalgaz› otomotiv yak›t› olarak kullanan
ülkelerin doğalgaz üreticisi ülkeler olduğunu
dile getiren Şiper,  “CNG’de bas›nç normal
bas›nc›n 200- 250 misli daha yüksek. Do-
ğalgaz yaklaş›k 1.5 cm’lik et kal›nl›ğ› olan
tanklarda tutulmas› gereken bir yak›t”
derken doğalgaz›n kalorifik değerinin de
LPG’ye daha düşük olduğunu söyledi. Şiper;
“Yüksek bas›nçla dolum yapmak demek o
deponun 20 dakika ile yar›m saat aras›nda
dolmas› demek. Kalorifik değeri de daha
düşük olduğu için sadece 200 kilometre
kat etmek” sözleriyle ‘Doğalgaz verimli
değil” tezinin nedenlerini aç›klad›. 

‹pragaz’›n da CNG lisans› olmas›na rağmen
bugüne kadar kullanmad›ğ›n› dile getiren
Şiper; “Bu teknolojiye o kadar s›cak bak-
m›yoruz. LPG bu işi çok daha iyi yapabiliyor
ve daha az tehlikeli”  dedi. 

SELİM ŞİPER:

Opet’in 2006 y›l›nda başlad›ğ› Tarihe Sayg›
Projesi kapsam›nda tarihi Gelibolu Yar›ma-
da’s›nda rehabilititasyon çal›şmalar› h›zla
devam ediyor. OPET, son olarak Çanakkale
Savaşlar›’n›n “S›hhiye Merkezi” konumundaki
Kocadere ve Behraml› köylerindeki çal›şmalar›
tamamlad›. Kocadere Köyü’nün aç›l›ş›, Ça-
nakkale Valisi Abdülkadir Atal›k, 1.Ordu
Komutan› Orgeneral Hasan Iğs›z, Eceabat
Kaymakam› Bülent Uygur, Eceabat Belediye
Başkan› Kemal Dokuz, 18 Mart Üniversitesi
Rektörü Ali  Akdemir, Kocadere Köyü muh-
tar› Güray Yaş›n ve Opet Yönetim Kurulu
Üyesi Nurten Öztürk’ün yan› s›ra köy halk›n›n
ve çok say›da davetlinin kat›l›m› ile gerçek-
leştirildi. 

Kocadere Köyü’nün aç›l›ş›nda konuşma
yapan Opet Yönetim Kurulu Üyesi Nurten
Öztürk, Tarihe Sayg› Projesi kapsam›nda;
Opet olarak Gelibolu Yar›madas›’nda milli
park s›n›rlar› içinde yer alan köylerde top-
lumsal kalk›nmaya destek olacak eğitim
programlar› ve çevrenin işlevsel rehabilitas-

yonu say›lacak mimari planlar uygulad›klar›n›
ifade etti. Öztürk, Çanakkale Savaşlar›’nda
“S›hh›ye Merkezi” olarak kullan›lan Kocadere
Köyü’nü, tarihe yeniden kazand›rd›klar› için
mutluluk duyduklar›n› söyleyerek yap›lan
çal›şmalar hakk›nda bilgi verdi. 

OPET taraf›ndan Kocadere Köyü’nde ya-
p›lan çal›şmalar kapsam›nda;

Köy meydan› yenilendi. Mevcut yeşil alanda
gezi bölümleri, 2 kameriye, yürüyüş yollar›
ve ayd›nlatma yap›ld›.

Devlet Sanatç›s› Prof. Dr. Tankut Öktem
atölyesince yap›lan, yaral› bir Türk askerini
kucağ›nda taş›yan hemşireyi temsil eden 4
metre yüksekliğindeki  “S›hhiye Heykeli”

köy meydan›na yerleştirildi.  
Muhtarl›k binas› ve köy kahvesi yenilendi. 
Eski okul binas› restore edilerek Kocadere

Tarihe Sayg› Müzesi’ne dönüştürüldü. 
Kocadere Köyü’nü ziyaret edenlerin kul-

lanmas› için de tuvaletler yap›ld›.
Opet taraf›ndan Behraml› Köyü’nde yap›lan

çal›şmalar kapsam›nda ise;
Köy meydan› yenilendi. Meydan›n çevre

düzenlemesi yap›ld›.
Muhtarl›k binas› ve köy kahvesi yenilendi. 
Behraml› Köyü’nü ziyaret edenlerin kul-

lanmas› için köy meydan›na tuvalet yap›ld›.  
Eski köy okulu binas› restore edilerek Beh-

raml› Tarihe Sayg› Müzesi’ne dönüştürüldü

Opet, Gelibolu Yar›madas›’n› çağdaş bir görünüme kavuştur-
mak amac›yla başlatt›ğ› ve 2006 y›l›ndan bu yana sürdürdüğü

Tarihe Sayg› Projesi kapsam›nda, şimdi de Eceabat’a bağl›
Kocadere ve Behraml› köylerini rehabilite etti. 

Türkiye’de sa-
dece Ankara;
Kayseri ve İz-
mit’te toplam

bin 491 doğal-
gazlı otobüs

yolcu taşıyor. Bu
sayının artması
ise  yeni doğal-

gaz dolum istas-
yonlarının yapı-
mına ve  siyasi
iradeye bağlı.

Osman Kâhyaoğlu 
Rasim Acar
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