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MERCEDES’TEN HATLI MİNİBÜS
Mercedes Sprinter’in hatlı minibüs modeli bu
yıl sonuna kadar yollarda olacak. Minibüsçü-
lerden gelen talep üzerine bu segmente girme
kararı alan Mercedes’in yeni minibüsünün
testleri yaz sonuna kadar başlayacak.
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SERVİSLERDE TATİLE GİRİYOR!
18 Haziran’da bafllayacak olan yaz tatili ö€renci servisleri-

nin de “Mecburi” tatili anlam›na geliyor. Daha önce yaz
tatili boyunca turizm tafl›mac›l›€› yapabilen ö€renci
servislerinin son ç›kan Karayolu Tafl›ma Yönetmeli€i
gere€inde bu faaliyetten men edilmesi ile sadece ‹stan-
bul’da 15 bine yak›n servis arac› bofla ç›kacak. Araçlar›n
bofla ç›kmas›n›n yan› s›ra bu araçlarda çal›flan floför ve
rehberler de yaklafl›k 3 ay süren yaz tatili boyunca “Giz-
li” iflsiz” statüsünü alacak. Servis araçlar› D2 belgeleri
olmadan  turizm tafl›mas› yapt›klar›nda ise 6 bin liran›n
üzerinde bir cezay› ödemek zorunda kalacak.  

AİLELERİNİ BİLE TAŞIYAMIYORLAR 
Ruhsatlar›nda servis arac› yazd›€› için D2 belgesi ala-

mayan, bu nedenle turizm tafl›mas› yapamayan,
hatta 100 kilometre üzerindeki flehirleraras› yollar-
da ailelerini bile tafl›yamayan ö€renci tafl›mas› ya-
€an servisçilerin mevcut araçlarla personel tafl›ma-
c›l›€› bile yapamad›€›n› belirten ‹STAB Okullardan
Sorumlu Baflkan Yard›mc›s› Ali Bayraktaro€lu bu
y›l›n sonuna kadar ç›kmas› beklenen ve sadece ö€-
renci ve personel servis araçlar›n› içeren yönetmeli-
€in haz›rlanmas› aflamas›nda ‹STAB olarak destek
vermeye haz›r olduklar›n› belirti. 

Karayollar› Tafl›ma Yö-
netmeli€i’nin servis

araçlar›n› ilgilendiren
maddeleri koca bir sek-

törü yaz boyunca tatil
yapmaya mecbur etti.

CEMAL YAĞCI:

“DESTEK İÇİN 11 TANE ALDIM” 
Lüks Antalya firmas›n›n sahibi  Ya€-
c› 5 sene önce Temsa’dan ald›€› Po-
werbus model otobüslerin kendisini

iflasa sürükledi€ini söyledi. Piyasaya su-
nuldu€unda 11 tane Powerbus ald›€›n›
ancak araçlar›n ar›zal› oldu€unu, ay›n 25
günü servisten ç›kmad›€›n› söyleyen
Ya€c› 5 y›ld›r sürüncemede kalan olay
için dava açmaya haz›rlan›yor. 

“TEMSA’DA DERDİMİ
ANLATACAK YETKİLİ
BULAMIYORUM!”

“MUAYENEDEN BİLE GEÇİREMEDİK”
Ya€c›; “87’den beri Temsa araç ç›kar›r,
bende kullan›r›m.Powerbus 33 +1
35+1’lik otobüsleri de ilk alanlardan bi-
riyim.  Bu araçlar› 5 senedir kap›mda

tutuyorum, her sene de zarar ediyorum.
Bana verdikleri sözü tutmad›lar. 10 trilyon
lira zarar ettim” dedi.Ya€c› di€er taraftan da
arac›n ruhsat›nda “Temsa Mitsubishi Po-
werbus”  yazmas›na karfl›n arac›n üzerinde
Mitsubishi yazmamas› nedeniyle otobüsleri
muayeneden geçiremedi€ini bu nedenle de
araçlar›n kullan›m d›fl› kald›€›n› savundu. 5
y›ll›k süreçte Temsa’dan  muhatap bulama-
d›€›n› öne süren Ya€c›; “Hala Temsa yetki-
lileri ile görüflmek istiyorum” dedi.

MOTOR‹N F‹YATLARI 
‹STANBUL 2.94
ANKARA 2.97
‹ZM‹R 2.93
ADANA 2.95

D.BAKIR 3.01
S‹VAS 3.02
I⁄DIR 3.04
HATAY 2.94

Ulaş-İş’den plaka tahdidi çağrısı 

ZİHNİ KURDOĞLU 

‹stanbul Taksici-
ler Esnaf Odas›

“Y›l›n Taksi Şofö-
rü”nü seçti. Arac›nda
unutulan ve içinde 70
bin liran›n bulunduğu
çantay› hiç düşünme-

den  sahibine teslim
eden Zihni Kurdoğlu

y›l›n taksicisi oldu. 

70 milyar› geri verdi, 
y›l›n taksi floförü oldu

J9’UN ADIDA KENDİSİ DE 

Karsan’›n kendi gelifltirdi€i J9
Premier yenilenmifl yüzü ve  yeni is-

miyle bu y›l piyasaya sunulacak.
Euro 4 motorlu olarak piyasaya ç›ka-

r›lacak olan J9’un ad› J 10 oluyor.
Karsan CEO’su Murat Selek  de€i-
flikli€in özellikle Euro 4 geçifli için

yap›laca€›n› söyledi. 
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GÖKSEL  
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YENİ BİR ARAÇ TİPİ 15+7

7. SAYFADA

HAVA KALİTESİ ARTTI 

KİRLİLİK ORANINDA YÜZDE 25 DÜŞÜŞ
Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan uygula-
nan yöntemlerle flehir içinde araçlar›n ne-
den oldu€u hava kirlili€inde ortalama
yüzde 25 oran›nda düflüfl sa€land›. Bu ba-

flar›da Belediyesi’nin devreye ald›€› do€algazl›
otobüslerin pay› ise büyük. Kayseri Büyükflehir
Belediye Baflkan› Mehmet Özhaseki, gelifltirilen
yöntemlerin ve al›nan tedbirlerin etkisini gös-
terdi€ini belirterek; "fiehirlerde yaflanan hava
kirlili€inde araçlardan ç›kan egsoz gazlar› önemli
oranda yer tutuyor. Kayseri Büyükflehir Bele-
diyesi olarak bu konuda baz› yöntemler gelifl-
tirdik ve tedbirler ald›k. Bunlar›n bafl›nda do-
€algazl› otobüslerin hizmete girmesi ve dol-
mufllar›n kald›r›lmas› geliyor” dedi. 

Do€algazl› otobüsler
havay› kirletmiyor 

Tamamen çevreci olufllar›yla tercih edilen do€algazl›
otobüsler Kayseri’de ‘havay›’ de€ifltirdi.
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DEğİŞİYOR 

GİDİLECEK HER KURUMA; HER KİŞİYE GİDİLDİ
Ulaş- İş Sendikası İstanbul’da bir türlü hayata
geçmeyen servisçilerin “plaka tahdidi” için ko-
nunun taraflarına baskı yapmaya devam edi-

yor. Ulaş- İş sendikası genel Başkanı Abdurrahim Ba-
rın konunun bütün tarafları ile tek tek görüşmelerine
rağmen bir sonuç alamadıklarını söyledi. 

Ulaş- İş Sendikası genel merkezinde
yapılan toplantıda sendikanın plaka
tahdidinin hayata geçmesi için bugü-
ne kadar yaptığı çalışmalar anlatıldı.
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OTOBÜSÇÜLERİN KAFASI FENA KARIŞTI 
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T urizmin baflkenti Antalya’da milyonlarca
turisti tafl›ma iflini üstlenen, bu amaçla fi-
lolar›n› yenileyen, dört dörtlük hizmet
vermek için ellerinden geleni yapan turizm

tafl›mac›lar› Türkiye’nin en yüksek korsan tafl›mas›
ile de mücadele ediyor. Ana iflleri turist transferi olan
flirketler, hal›c›s›ndan tutun da mücevheratç›s›na,
restoran›na kadar hemen herkesin ‘Müflterimizi tafl›-
yoruz’ diyerek turist tafl›mas› yapt›€›n› belirterek bu
duruma isyan ediyor. 

TAŞIMACIDAN BAŞKA HERKES YOLCU TAŞIYOR 
‹syan edenlerden biri de Kemer ‘de 48 adet taksi ile

yolcu tafl›mas› yaparken verdi€i hizmeti bir kademe
daha yükseltmek için yaklafl›k 1 trilyon liral›k yat›-
r›mla, içi tamamen VIP tafl›malar için dizayn edilen
yeni araçlar alan S.S 369 No’lu Kemer Taksi Motorlu
Tafl›y›c›lar Kooperatifi Baflkan› Oktay Çelik oldu.
Çelik, Antalya ve çevresinde yaflanan tafl›ma kaosunu;

“ Rent e a car’c› da transfer yap›yor. Derici, kuyumcu,
butik de tafl›ma yap›yor. Bir tiflört satan, bir deri
satan müflterisini otele b›rak›yor. Sordu€umuzda
‘müflteri istedi’ deniyor ama, böyle bahane yok”
sözleri ile anlat›yor.  

Çelik, çözümün herkesin en iyi yapt›€› ifle yo-
€unlaflmas›nda, herkesin kendi iflini yapmas› ol-
du€unu söyleyerek; “Herkes kendi iflini yapsa
sorun yok.  Herkese yetecek pasta var. Ama  art›k
herkes tafl›mac› oldu. S›k› bir denetim gerekiyor,
ama bu da yap›lam›yor. Denetim olsa da ‘Misafi-
rimi otelini b›rak›yorum’ denildi€inde yap›lacak

bir fley kalm›yor” diye konufluyor.    

KONTAK AÇILMADAN 50 BİN LİRA MASRAF 
Çelik karfl› karfl›ya kald›klar› haks›z rekabeti de

rakamlarla anlat›yor. “Konta€› açmadan sigortas›,
kaskosu, yetki belgesi derken 50 bin lira masraf
edip ifle bafll›yoruz” diyen Çelik yaflanan bu
haks›z rekabete “DUR” denmesini istediklerini
ifade ediyor. 48 araçl›k taksi kooperatifinin 11
lüks araçla turist tafl›maya bafllad›€›n› belirten
Çelik, bu araçlar›n say›s›n›n da en az 48’e ç›-
kar›laca€›n› belirtiyor.  

Y›lda milyonlarca turistin taş›mas›n› gerçekleştiren sektör mensuplar› korsan
taş›mac›larla mücadele etmeye çal›ş›yor. Özellikle as›l işi taş›mac›l›k olmayan
kişilerin “Müşterimizi taş›yoruz” diyerek yolcu taş›mas› yapt›ğ›n› ifade eden

Antalyal› taş›mac›lar; “Herkes kendi işini yaps›n“  çağr›s›nda bulunuyor.

Atatürk’ün 1934 y›l›ndaki ziyareti
s›ras›nda getirdi€i öneri ile bafllay›p 74

y›ld›r aral›ks›z sürdürülen Bergama
Kermesi’nin aç›l›fl›na kat›lan ‹zmir Büyük-

flehir Belediye Baflkan› Aziz Kocao€lu aç›l›fl›
en geç 29 Ekim Cumhuriyet Bayram›’nda

gerçeklefltirilecek olan Alia€a-Menderes
Rayl› Sistem Hatt›’n›n ‹zmir turizmine do-

ping etkisi yapaca€›n› söyledi.  
Baflkan Kocao€lu sözlerini flöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin kent içersindeki en büyük
ulafl›m projesini TCDD ile ortaklafla yap›yo-

ruz. Projenin Halkap›nar’dan Cumovas›’na
kadar olan güney aya€› bitti. 1 Temmuz’da

deneme seferlerine bafll›yoruz. En geç 29
Ekim’de de Alia€a ile Menderes seferleri

bafllayacak. TCDD Bölge Müdürü ile bu sis-
temin Torbal›’ya uzat›lmas›n› konufltuk.

Yürürlü€e girdikten sonra hatt› Mende-
res’ten Efes’e ve Alia€a’dan da Bergama’ya

uzatmay› konuflup, projelendirece€iz. Bunu
gerçeklefltirelim ki; ‹zmir’e, Konak’a, Alsan-

cak’a, limana, havaalan›na gelen yerli veya
yabanc› turistler, metro ya da rayl› sisteme
bindi€inde h›zl›, güvenli ve konforlu bir fle-
kilde Bergama’ya, Efes’e gidip tarihi yerleri
gezebilsin. ‹lk 80 kilometrelik ana aks› ba-

flard›ktan sonra,  önümüzde hiçbir engel
kalmayacak. San›yorum 2011 y›l›nda bura-
n›n projeleri de biter ve h›zl› bir flekilde ger-

çeklefltiririz.”
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ANTALYA’DAN YÜKSELEN SES: 

Mehmet ŞENOL ED‹RNE

Yaz tatillerini ülkelerinde geçirmek
için ak›n ak›n gelmeye bafllayan gur-
betçiler, baflta Kap›kule S›n›r kap›s› ol-
mak üzere  ‹psala, Hamzabeyli ve De-

reköy S›n›r Kap›lar›ndan yurda girifl yapmaya
bafllad›. Avrupa Birli€i'ne (AB) üye olan Bul-
garistan'›n Avrupa'da yaflayan Türk vatan-
dafllar›na vize uygulamas›na son vermesi
hem gurbetçiyi rahatlatt› hem de s›n›r kap›-
lar›ndaki araç kuyru€unu ortadan kald›rd›.

Bulgaristan'›n Kaptan Andreova S›n›r Ka-
p›s›'ndan vize uygulanmas›na tabi tutulma-
dan Türkiye'ye girifl yapan gurbetçiler, geçmifl
y›llara göre çok daha rahat bir yolculuk yap-

t›klar›n› söylüyor.

KUYRUK ÇİLESİ YAŞANMADI 
Almanya'dan yola ç›kan Zonguldakl› Halil

Kayal›, bundan önceki y›llara göre çok rahat
bir yolculuk yapt›klar›n› söyledi. Yola ç›k-
madan önce geçen y›l yaflad›klar› kuyruk
çilesini yaflamamak için Türkiye'ye gelmek-
ten son anda vazgeçti€ini ifade eden 

Kayal›, "Geçen y›l Bulgaristan s›n›r›nda 20
saat kuyrukta beklemifltik. Yola ç›kmadan
önce çok düflündük. Bu y›lda kuyruk çilesi
yaflama korkusundan dolay› tatilimizi iptal
etmeyi düflünüyorduk.  Zonguldak'taki ak-
rabalar›mdan Bulgaristan'›n AB üye ülkele-
rinde yaflayan gurbetçilere vize uygulamas›na
son verdi€ini ö€rendik ve Türkiye'ye gelmeye
öyle karar verdik."dedi.

KADIKÖY VE ÜMRANİYE’YE 

‹ETT, ‹stanbul’un Anadolu yakas›nda iki
yeni hat açt›. Yeni aç›lan 130fi Harem-fiifa
Mahallesi ve 14DK ‹nkilap Mahallesi-Ka-
d›köy hatlar›nda seferler bafllad›. fiifa Ma-

hallesi hatt›nda 12, ‹nkilap Mahallesi hatt›nda
7 otobüsle hizmet veriliyor. 

YENİ HATLARIN  GÜZERGAHLARI 
130Ş Harem – Şifa Mahallesi

Harem - Ac›badem Köprüsü - Metrobus –
Göztepe Köprüsü – Güzelyal› – ‹çmeler – Kartal
Köprüsü – Pendik Köprüsü – Kaynarca – Güzelyal›
– ‹çmeler Köprüsü - Fatih Caddesi – fiifa Mahallesi 

14DK İnkilap Mah. – Ümraniye –
Libadiye Caddesi – Kadıköy 

Kuran Kursu- Erzirum Caddesi – Ordu Caddesi
– ‹nkilap Mahallesi – Küçüksu Caddesi –Ümra-
niye – Bulgurlu Caddesi – Libadiye Caddesi –
Muayene ‹stasyonu – E5 - Kad›köy

İETT'DEN İKİ YENİ HAT

‹ETT; yolcu yoğunluğunun yaşand›ğ› bölgelerde
yeni  hatlar açarak ulaş›m› rahatlat›yor.

‹ETT, Anadolu yakas›nda iki yeni hat
açt›. Yolcu yo€unlu€u ve talep göz

önüne al›narak aç›lan edilen yeni hat-
larda seferler bafllad›.  

GURBETÇİLER TÜRKİYE’YE GELMEYE BAŞLADI
Almanya, Hollanda, Belçika gibi Avrupa'n›n değişik ülkele-
rinde yaşayan gurbetçiler, y›ll›k izinlerini kullanmak için

Kap›kule s›n›r kap›s›ndan Türkiye'ye giriş yapmaya başlad›. 

Türkiye’yi nisan
ay›nda 1.7 milyon
kifli ziyaret etti
Türkiye’ye girifl yapanlar›n yüzde
32’si ‹stanbul’dan ve yüzde 4.7’si

de Artvin’den girifl yapt›.
Nisan ay›nda Türkiye'yi ziyaret eden ya-
banc› say›s› geçen y›l›n ayn› ay›na göre
yüzde 0.32 azalarak 1 milyon 744 bin

628 oldu. Y›l›n ilk 4 ay›nda ise Türkiye'yi zi-
yaret eden yabanc› say›s›nda yüzde 6.8’lik bir
art›fl yafland›. Türkiye'yi ilk 4 ayda ziyaret
eden yabanc› say›s› 4 milyon 923 bin 66
olarak belirlendi. 
Nisan ay›nda ve ilk 4 ay›nda Türkiye'ye en
çok ziyaretçi gönderen ülke Almanya oldu.
Türkiye'ye girifl yapanlar›n yüzde 32'si ‹stan-
bul'daki s›n›r kap›s›n› kulland›. 

Nisan ay›nda Türkiye'ye gelen yabanc› zi-
yaretçilerin 99 bin 165'inin günübirlikçi oldu€u
belirlendi. Nisan ay›nda Türkiye'ye gelen ya-
banc› ziyaretçilerin yüzde 32'si ‹stanbul'a,
yüzde 25.7’si Antalya'ya, yüzde 11.1’inin Edir-
ne'ye yüzde 4.7’sinin Artvin'e yüzde 4.2’sinin
ise Mu€la'ya ba€l› s›n›r kap›lar›ndan girifl
yapt›€› belirlendi.

2009- 2010 sezonunda Uflakspor’un sponsoru olan Anadolu
Ulafl›m, Uflakspor’un futbol ve basketbol tak›m›n› sezon boyun-

ca deplasman maçlar›na tafl›d›.  Uflak Belediye Baflkan Yard›mc›-
s› ve Belediye Spor Baflkan› Muhammet Gür,  sezon boyunca

Uflakl› sporcular› a€›rlayan Anadolu Ulafl›m Yönetim Kurulu
Baflkan› Halil Erdo€mufl’u ziyaret ederek destek için teflekkür

etti. Gür,  Belediye Spor’a verdikleri destekten dolay› Halil Erdo€-
mufl’a teflekkür ederken tak›m›n teflekkür plaketini ve foto€rafla-

r›n› hediye etti. Erdo€mufl ise spor karfl›laflmalar›n›n il baz›nda
esnafa ekonomik fayda sa€lad›€›n›, tüm ifladamlar›n›n spora des-
tek olmas› gerekti€ini söyledi. Erdo€mufl bu sezon da ayn› destek-

lerini Uflak Belediye Spor’a vereceklerini dile getirdi

Geçmiş yıllarda gel-
diklerinde Kapıkule
Sınır Kapısı’nda
uzun kuyruklar ile
karşılaşan gurbetçi-
ler  yapılan moder-
nizasyon sonrası ilk
kez gönül rahatlığı
ile Türkiye’ye giriş
yaptı.

İZMİR TURİZMİNE RAYLI SİSTEM DOPİNGİ 
Aliağa-Menderes rayl› sistem hatt›n›n güneyde Efes’e,
kuzeyde ise Bergama’ya kadar uzat›lmas›n› planlad›k-

lar›n› söyleyen ‹zmir Büyükşehir Belediye Başkan›
Kocaoğlu; “Turistler; h›zl› ve konforlu bir şekilde Ber-

gama’ya ve Efes’e gidip tarihi yerleri gezecek”  dedi. 

80 kilometrelik Alia€a-Menderes hatt›nda kullan›lacak ‹spanyol yap›m› trenlerin ilk se-
ti Ankara’da fabrika testlerine tabi tutulurken, ikinci parti tren seti de ‹zmir’e geldi

Artvin Belediyesi
OTOGAR ‹Ç‹N 
çözüm aray›fl›nda
Hayati Akbaş ARTV‹N

Artvin Belediye Meclisi’nde otogar›n flehir
d›fl›na ç›kart›lmas› tart›fl›ld›. Nihai karar
gelecek meclis toplant›s›nda verilecek. Art-

vin Belediye Baflkan› Emin Özgün flehirleraras›
otobüs terminalinin flehir merkezi d›fl›na al›n-
mas›n›n gündemde oldu€unu belirterek son ka-
rar›n önümüzdeki meclis toplant›s›nda al›naca€›n›
söyledi. 

DOLMUŞÇULAR RAHAT BİR NEFES ALDI 
Toplant›da flehir içi ulafl›m› sa€layan mini-

büslerdeki 5 yafl üst s›n›r› da 10 yafla ç›kar›ld›.
Bu karar dolmuflçular›n rahat bir nefes almas›
sa€larken; kararda flöyle denildi: "Model yafl›n›n
5 yafl›ndan büyük olmamas›" ibaresinin " Model
yafl›n›n 10 yafl›ndan büyük olmamas›” olarak
düzeltilmesine oy birli€i ile karar verildi.

ZİYARETÇİ ARTIYOR

İDO’DA ADIM ADIM ÖZELLEŞME 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafın-

dan, İGDAŞ gibi, özelleştirme kapsamına
İDO’nun hisselerinin özelleştirilmesi çalışmala-
rında finansal danışman görevlendirilmesini te-
minen açılmış olan, ‘Danışmanlık Hizmet Alımı
İhalesi’ sonuçlandı. 3 firmanın katıldığı ihale; Fİ-
NANS YATIRIM - ARUP Konsorsiyumu uhdesinde
kaldı. İhaleyi alan Konsorsiyum ile sözleşme im-
zalandı. Çalışmalara başlayan danışman firmanın
yapacağı çalışma sonucunda, İDO’nun İstanbul
Büyükşehir Belediyesi hisselerinin özelleştirilme-
si ile ilgili sürecin nasıl olacağına,  hisselerinin
hangi satış yöntemiyle özelleştirilmesinin uygun
olacağına dair Strateji Raporu hazırlanacak.

MODERNİZASYON
RAHATLIK GETİRDİ

HERKES KENDİ İŞİNİ YAPSIN
Mesela...

Birbirimizi yemek yerine sevsek, anlamaya ça-
l›şsak... K›sac›k hayat›m›z› çekişmelerin, bas-
k›lar›n, belden aşağ› vurmalar›n yerine ortak
paydalar› yakalamay› hedefleyerek yaşasak...

Meslek, mevki, köken, ten rengi, milliyet, cinsiyet
farklar› pozitif ya da negatif ayr›mc›l›k yaratmasa...

‹nsanlar birbirlerine köstek değil destek olsa, gü-
lümsesek birbirimize...

Oyunlar, kumpaslar, saman alt›ndan yürütülen sular
olmasa...

Avantadan lavantalar, rüşvetler, iltimaslar, adam
kay›rmalar olmasa...

Çocuklar açl›ktan ölmese, kad›nlar namus diye öl-
dürülmese, petrol için, su için, toprak için insanlar
birbirini boğazlamasa...

Dünyan›n her yerinde ayn› refah seviyesi, ayn› sağl›k
olanaklar› olsa...

Çocuklar›m›z sokakta mendil satmasa, “Su al›r
m›s›n abi?” demese, okuluna dersine baksa, eğitimleri
standart tüm ülkede ayn› olsa...

Madenlerde ölmek “kader” olmasa...
Otobüs şoförü uyumasa, turistler bir hiç yoluna öl-

mese...
‹nsanlar yaya geçidi varken yoldan geçmese, ezil-

mese, bilinçlense...
Ar›tma yap›lmadan denize kirli su bas›lmasa, tekneler

at›k sular›n› güzelim denizlere dökmese...
Gecekondular yap›lmasa, depremde selde içinde-

kilerin kafas›na çökmese, yap›lmalar› engellense ama
engellenirken alternatif çözümler de yarat›lsa...

21. yüzy›lda koca kentlerde hâlâ sokaklarda çöp
toplayan at arabalar›, insanlar dolaşmasa, bireyler
çöp toplamaya muhtaç olmasa...

‹nsanlar korkmadan yaşasa, her şeyden şüphe
eder hale gelmese...

Her mevkide görevler kötüye kullan›lmasa...
‹nsanl›k h›rslar›n›n ve harisliğinin esiri olmasa...
Daha güzel olmaz m›yd› hayat?
Mutlu olmaz m›yd›k çok çok?
Hayal kurduk, ad› üzerinde hayal...
Ama güzel hayal...
Mesela... 

ULU⁄
AKTUNÇ

OKTAY ÇELİK

AZİZ KOCAOĞLU
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2010’u 8.5 milyon yolcu tafl›yarak kapatmay›
hedeflediklerini söyleyen Kamil Koç Genel
Müdürü Kemal Erdo€an, 350 otobüsüyle y›lda
ortalama 180 bin sefer yapan kamil Koç’un bu

hedefe de rahatl›kla ulaflaca€›n› ifade etti.  Günlük
sefer say›s›n›n yaz aylar›nda 700-750, k›fl aylar›nda
ise 500-600 aras›nda gerçekleflti€ini ifade eden Erdo€an,
müflterilerin taleplerine göre bu say›n›n de€iflebildi€ini,

en yo€un aylar›nda 1 milyon, en dura€an aylar›nda
ise 600 bin civar›nda yolcu tafl›d›klar›n› belirtti.

500 BİN YENİ YOLCU 
Erdo€an, otobüslerinin her gün dünyan›n çevresini

yaklafl›k on kez dönecek kadar yol kat etti€ini ve
y›lda 100 milyon kilometreden fazla yol yapt›€›n› be-
lirterek; “2010 y›l›nda bir önceki y›la göre yaklafl›k
500 bin art›flla 8,5 milyon yolcu tafl›may› hedefliyoruz”
dedi. Türkiye'deki en büyük ve en genç otobüs filola-
r›ndan birine sahip olduklar›n›, filonun yüzde 70'inin
2 yafl›nda ve daha genç otobüslerden olufltu€unu
anlatan Erdo€an, filoda 5 yafl›ndan daha büyük araçlar›n
yer almad›€›n› ve sürekli son model otobüslerle yeni-
lendi€ini bildirdi.

Erdo€an, otobüs koltuklar›n›n yaklafl›k yüzde 95'inin
ekranl› ve yüzde 100'ünün kablosuz internet ba€lant›l›
oldu€unu belirterek; “Bununla ilgili bizim bilgi ifllem
departman›m›z sürekli yaz›l›m gelifltiriyor. Koltuklardaki
ekranlardan MSN'e girme, internette sohbet etme veya
al›flverifl yapma imkan› olacak. Bu yeniliklerin peflindeyiz.
2010 sonu itibariyle bunlar› çal›flt›rmay› hedefliyoruz.
Ama tabi burada bizi en çok ekrana yerlefltirilmesi
gereken sanal klavye zorluyor” diye konufltu.

Di€er taraftan Kamil Koç, Konya’da seferlere de bafllad›.
Erdo€an, Konya'dan ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Bursa, Ça-
nakkale ve Alanya'ya seferlerin düzenlenece€ini belirtti.
100 bine yak›n üniversite ö€rencisini bar›nd›ran Konya'n›n
kendileri için çok önemli oldu€unu ifade eden Erdo€an;
“Y›ll›k yolcu kapasitesi 6 milyon 300 bin civar›nda
olan  Konya’y› çok  önemsiyoruz” dedi.

 

www.isuzu.com.tr
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SEKTÖRDEN Yeflil Yol Projesi’yle giderek azalan yeflilin yaflam›m›z-
daki önemine dikkat çeken Opet, Dünya Çevre Gü-
nü’nü istasyonlar›nda Çoban Püskülü a€açlar› dikerek
kutlad›. Opet, “Bilinçli Toplum Projeleri” kapsam›nda
bafllatt›€› ve 10 y›l içinde yar›m milyonun üzerinde a€aç
kazand›rmay› hedefledi€i “Yeflil Yol Projesi” kapsam›n-
da; ‹stanbul Kavac›k’ta bulunan Adar Enerji Petrol ve
Ka€›thane’deki Zengin  Petrol akaryak›t istasyonlar›nda
a€aç dikim törenleri gerçeklefltirdi. Opet akaryak›t is-

tasyonlar›n› ziyaret edenlere, Yeni Gine Cam Güzeli
saks› çiçekleri hediye edildi. Sembolik a€aç dikim tö-
renleri, Opet Yönetim Kurulu Baflkan› Fikret Öztürk ve
Opet Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk’ün kat›l›m›
ile gerçeklefltirildi. Nurten Öztürk, dünyan›n çölleflmesi
tehlikesine dikkat çekmek amac›yla, “Yeflil Yol Proje-
si”ni bafllatt›klar›n› ve hedeflerinin bu projeyi ülkenin
tümünü kucaklayan toplu bir hareket haline getirmek
oldu€unu belirtti. 

OPET ÇEVRE 
GÜNÜ’NDE 

İSTASYONLARINI 
AğAÇLANDIRDI 

TASIMACILAR

OPET 
Yönetim
Kurulu Baflkan›
Fikret Öztürk,
Adar Enerji
Petrol’ün sahibi
As›m Timuçin
ile birlikte 
a€aç dikti.

Kamil Koç 2010 y›l›nda 8,5 milyon yolcu tafl›-
may› hedefiyle seferlerine devam ediyor. Kamil
Koç  Genel Müdürü Kemal Erdo€an, ilk se-
ferini 1926 y›l›nda tek bir otobüs ve tek bir

hatla gerçeklefltiren Kamil Koç’un bugün
gelinen noktada 350 otobüslük filo ile orta-

lama 180 bin sefer yapt›€›n› söyledi. 

PAMUKKALE TURİZM

Pamukkale Turizm’in hizmete sundu€u 2+1
koltuklu otobüslerdeki tekli koltuklar talep
patlamas› yaflatt›. Firmadan yap›lan aç›kla-
maya göre tekli koltuklarda yolcular, koltuk

dizayn›, geniflli€i, ortopedisi, ayak diz mesafesine
önem veriyor. Pamukkale’nin müflterileri aras›nda
yapt›€› araflt›rmaya göre iletiflim ve medya tekno-
lojisi ön plana ç›km›fl durumda. Bu nedenle art›k
koltuklarda dokunmatik ekran, ileri geri sarma,
durdurma, bafllatma, usb girifli, flarj olana€›, uydu
yay›n, mobil internet gibi seçeneklerle “kontrol
müflteride” deniyor. Pamukkale’de günümüz pa-
zarlama stratejisi ve enstrümanlar›nda kifliye özel
ürünlerle yolcusunu “özel” hissettirmeye çal›fl›yor.
Son 1 y›lda oluflturulan vizyon sonucu flirket “Ana-
dolu Markalar› 2009” yar›flmas›nda Büyük iflletmeler
Turizm Sektörü üçüncülü€ünü de lay›k görüldü.

De€iflen vizyon 
baflar›y› getirdi 

48’inci yaş›n› kutlayan Pamukkale Turizm her
yolcusunu “Özel misafir” olarak  görüyor.

Pamukkale Turizm’in son 1 y›ld›r devam
ettirdi€i vizyon çal›flmalar› beraberinde ba-
flar›y› da getirdi. Müflteri odakl› çal›flarak

yolcusunu “Özel” hissettirmeyi baflaran flir-
ket bir önceki y›la göre yüzde 4.5 büyüdü. 

PAZAR PAYI 5,4 PUAN ARTTI

’UN HEDEFİ 8.5 MİLYON YOLCU
KEMAL ERDOğAN

Grup yüzde 10,3 küçülen
pazarda yüzde 11,2 art›flla
ilerleme gösteren tek üre-
tici oldu.  Renault, pazar

pay›n›  2,1 puan artt›rarak yüzde
23’ün üzerine ç›kard›. Dacia,
2009 May›s ay›na oranla yüzde
3,3 puan art›flla yüzde 4,9’a yükselen pazar pay›
ile s›ralamada 5’incili€e yerleflti.

Hafit ticari araç pazar›nda da ayn› e€ilim gözlendi.
Renault’un 2,2 puan art›fl gösteren sat›fllar›na ve
pazarda 5’incili€e yükselen Dacia’n›n performans›
da eklenince Grup’un pazar pay›  6,1 puan artarak
yüzde 27,9’a ulaflt›. Binek+ ticari araç toplam›nda,
Grup’un sat›fllar› ilk 5 ayda geçen y›l›n ayn›
dönemine göre yaklafl›k 68 bin adet art›fl gösterdi.

Araç pazar›n›n sat›fl 
art›ran tek üreticisi

RENAULT
Sat›fllar›n› yüzde 11.2 art›ran Renault 
bu dönemde pazar pay›n›, 5.4 puan 

artt›rarak yüzde 27.9’a ç›kard›.
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ULUSOY VE ANADOLU SEYAHAT MAN İLE YOLLARDA  
Sektörün iki öncü firmas› Ulusoy ve Anadolu Seyahat araç yat›r›mlur›na MAN ile

devam etti. Anadolu Seyahat 2 adet Neoplan Starliner’i filosuna eklerken; Ulu-
soy’un bireyselcisi Mehmet Türko€lu’da ‘MAN’ dedi. Filosu Man ve Neoplan araç-

lardan kurulu olan Anadolu Seyahat, bu teslimatla birlikte tüm araçlar›n›  Neoplan
Starliner ve Tourliner araçlara çevirmifl olacak. Anadolu Seyahat’in filosunda 58

adet araç bulunuyor. 58 otobüsün 22’si  ise Starliner.

TESLİMAT

TASIMACILAR

İstanbul’dan
Başbakan’a Ça€rı

‹
stanbul’da toplu taş›ma görevini her zorluğa
rağmen yerine getirmeye çal›şan Özel Halk Otobüsü
esnaf›n›n Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan
beklentileri var. 

Başbakan›m›z Recep Tayyip  Erdoğan’›n  aç›l›m
furyas› devam ediyor. Neredeyse iki ayda bir yeni bir
aç›l›mla karş›laş›yoruz. Erdoğan önce Kürt meselesi
dedi, aç›l›m yapt›.  Sonra Alevilerle, Çingenelerle, iş
adamlar›, tekstilciler, ihracatç›lar, ithalatç›larla bir
araya geldi.  Derken Başbakan Erdoğan son olarak
spor adamlar›n› toplad›, çeşitli aç›klamalarda bulundu,
sorunlar›na çözüm arad›.

K›sacas› aç›l›m üzerine aç›l›m oldu son aylarda Tür-
kiye’de. Biz, Özel Halk Otobüsleri camias› ard arda
yap›lan aç›l›mlar› heyecanla takip ederken akl›m›za
şu soru geliyor. Say›n Başbakan›m›z ne zaman ‹stan-
bul’da toplu taş›ma aç›l›m› yapacak?  Erdoğan Ne za-
man ‹stanbul’da şehir içi toplu taş›mac›lar›n tümünü
yönetici baz›nda toplay›p (bu aç›l›m Türkiye genelin
de olabilir), bir aç›l›m müjdesi verecek? 

Özellikle ‹stanbul’da şehir içi toplu taş›mac›lar›n so-
runlar› gün geçtikçe içinden ç›k›lamaz bir hal al›yor.
Bu sorunlar›, bu kentte bir dönem Belediye Başkanl›ğ›
yapm›ş olan Başbakan›m›z Recep Tayyip Erdoğan’da
gayet yak›ndan biliyor. Bunu göz önüne alan bizler
şimdi Başbakandan şehir içi ulaş›m›n bütün taraflar›n›
bir araya toplayarak sorunu kökten çözmesini bekliyoruz. 

Ama bundan önce bize yani sektör temsilcilerine
de büyük görevler düşüyor. Şimdi sektörümüzde
faaliyet gösteren şirket ve dernek oda yöneticilerinin
bir araya gelerek kent içi toplu taş›may› her yönüyle
inceleyen sorunlar› irdeleyen çözüm önerilerini geniş
bir perspektifte anlatan bir çal›şmay› dosya halinde
haz›rlamal›. Ve bir şekilde Başbakan’a ulaşt›r›lmal›.
Sonuçta  ulaş›m sektörü de bu aç›l›m furyas›ndan
nasibini almal›. 

GÖKSAL 
PURTULO⁄LU

HAS’TAN TESLİMAT SEFERBERLİĞİ

OTOKAR SULTAN İLE ‘DORUK’TA

OTOBÜSÇÜLER
sezon öncesi araç
yenileme ata€›nda 

Mercedes  Bayisi Has Otomotiv tam an-
lam›yla “Teslimat seferberli€i“ gerçek-
lefltirdi. Has Otomotiv’in ard› ard›na
yapt›€› teslimatlar ile Travegolar filolara

eklendi. Metro Turizm bireysel otobüsçüsü ‹s-
mail Sevincik de yeni
ald›€› 2010 model Tra-
vego otobüsünü Has
Otomotiv’den teslim
ald›. Sevincik bu yeni-
lemede Mercedes Tra-
vego 15’i tercih etti. Se-
vincik sezon bafllama-
dan önce araçlar›n› ye-
nileyerek Metro Turizm müflterilerine kaliteli
ve konforlu yolculuk sunmaya devam edecek-
lerini söyledi. Kamil Koç Turizm’in bireysel
otobüsçüsü Hasan Aslanbay da 2010 model
Travego 15 otobüsünü teslim ald›. Bireysel
otobüsçülerin de yenili€e yat›r›m yapmas› ge-
rekti€ini belirten Aslanbay yolcular›n› bundan
böyle Travego kalitesi ile tafl›yacaklar›n› söyledi. 

Has Otomotiv di€er taraftan da Van Gölü
Turizm’e 4 adet Travego 15 SHD ve Erzurum
Baflbar Turizm’e de 2010 model Travego 15
sat›fl› da yapt›.

Filo sat›şlar› da gerçekleştiren Has Otomotiv bireysel
otobüsçülerin araç yenilemelerinde  de yan›nda.

Aker Turizm filosunun yeni Doruk’lar› ile hem
güvenlik hem konfor sunacak.

SULTAN 140S VIP
Erzurum yollar›nda

DEMİRBAŞ’TAN KIZILAY’A 

“SEYYAR KAN 
BAğIŞI OTOBÜSÜ” 
BMC’nin Ankara ve İstanbul’daki tek yetkili satı-
cısı FSM Demirbaş Otomotiv önemli sosyal so-
rumluluk projelerine de imza atıyor.  Şirket son
olarak 2’inci el bir Belde otobüsünü 130 bin lira
harcayarak seyyar kan bağışı otobüsüne çevire-

rek Kızılay’a bağışladı.  

Başta Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Kayseri ol-
mak üzere pek çok şehirde BMC’nin Özel Halk
Otobüsçülerine otobüs satan tek yetkili servisi

FSM Demirbaş Otomotiv sosyal sorumluluk projeleri
ile de adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak 2’inci
el bir Belde Otobüsünü baştan aşağı yenileyerek
seyyar kan bağışı otobüsü haline getiren Demirbaş
Otomotiv otobüsü Kızılay’a bağışladı. 

Kayseri Kızılay Şube Başkanlığına bağışlanan oto-
büsün 130 bin liraya yenilendiğini belirten FSM De-
mirbaş otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Demirbaş bu sayede 2. el bir otobüsün hurdaya ay-
rılmaktan kurtularak ekonomiye kazandırıldığını
söyledi.8- 10 yaşındaki otobüsler yaş haddinden do-
layı şehir içi yolcu taşımasında kullanılmasa da bu
tip projelerde kullanılarak ekonomik değerinin ko-
runabileceğini söyledi. Demirbaş otomotiv tarafın-
dan yenilenen otobüs seyyar bir laboratuara dön-
üştürüldü. Otobüste aynı anda 4 kişiden kan alına-
bilmesi için koltuklar yeniden dizayn edildi. Seyyar
kan toplama otobüsünün açılışı Kayseri Valisi
Mevlüt Bilici ve Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçü-
kali’nin katıldığı bir törenle hizmete alındı.  Açılı-
şın ardından Vali Bilici ve Kızılay Genel  Başkanı
Küçükali araçta incelemede bulundu. 

21y›ld›r personel ve ö€renci
tafl›mac›l›€› yapan Transay
filosuna 20 adet Mercedes
Sprinter ekledi.  Sat›fl› Mer-

cedes-Benz Türk Bayii Has Otomotiv ta-
raf›ndan yap›lan Sprinter’lar›n ilk 13’ü
Mercedes-Benz Türk Hofldere Fabrikas›’nda
düzenlenen törenle teslim edildi.

Mercedes-Benz Türk A.fi. Pazarlama
Merkezi’nde gerçeklefltirilen teslimat tö-
renine, Transay fiirketler Grubu’nun sahibi
Halim Ayd›n, Mercedes-Benz Türk A.fi.
bayii Has Otomotiv Genel Müdürü Mus-
tafa Sar›gül, Hafif Ticari Araçlar Sat›fl
Müdürü Bülent Çelik  ve Mercedes-Benz
Türk A.fi. Hafif Ticari Araçlar Sat›fl K›s›m
Müdürü Serdar Yaprak kat›ld›.

“TRANSAY KRİZİ ATLATTI “
Yaklafl›k 1.5 liral›k bir yat›r›m yaparak

20 adet Sprinter alan Transay fiirketler
Grubu sahibi Halim Ayd›n firma olarak
krizi önceden sezip, tedbir ald›klar›n› ve
kriz sona ermeden bunun yararlar›n› gör-
düklerini söyledi. Ayd›n; “Kriz bitmeden
20 araç sat›n al›yoruz. Bu çok önemli.
Biz ticaret yap›yoruz ve en karl› al›flverifle
bak›yoruz. Öncelikle arac›n ekonomik
olmas›na bak›yoruz. ‹kinci elde ald›€›n›z
çok iyi fiyatlarla sat›labildi€i için Mer-
cedes’i tercih ettik. Biz insan tafl›yoruz
ve bunun önemini biliyoruz. Bu nedenle
s›n›f›nda en iyi araçlar oldu€u için Mer-
cedes’i tercih ettik. Bundan sonra da

al›mlar›m›z devam edecek. Biz krizi at-
latt›k“ dedi.

Filosunda 100’e yak›n özmal araçla 2
bin 500 araçl›k bir filoya sahip olduklar›n›
hat›rlatan Ayd›n; “Transay’›n tercih edil-
me nedeni Mercedes’in kalitesi ile hizmet
veriyor olmas›d›r” diyerek kaliteye ver-
dikleri önemi ortaya koydu. Ayd›n; “Ta-
mamen yabanc› sermayeli büyük firma-
lar›n personel tafl›mas›n› üstlendik. Fir-
malar›n büyüklü€ü göz önüne al›nd›€›nda
biz de onlar›n personellerini Mercedes
araçlar ile transfer ediyoruz ve al›m ya-
p›yoruz“diye konufltu.

SPRINTER PAZAR PAYINI 
2 KATINA ÇIKARDI 

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar
Sat›fl K›s›m Müdürü Serdar Yaprak ise
Sprinter’in pazar pay›n› son 2 y›lda 2 kat
art›rd›€›na dikkat çekerek,  Sprinter’in
May›s sonu itibariyle s›n›f›nda ithal araç-
larda liderli€e oturdu€unu söyledi. Yaprak;
“Transay gibi firmalar›m›z›n liderli€imize
katk›s› çok fazla. Biz burada düflük bak›m
maliyeti, konfor, uzun bak›m aral›klar›,
düflük yak›t maliyeti sunuyoruz. Ayn›
zamanda Mercedes Tafl›t Ticaret ve Mer-
cedes-Benz Finansman Türk ile beraber
düflük faiz oranlar› ve en yüksek 2’inci
el de€eri sunuyoruz. Sundu€umuz avan-
tajlar da tercih sebebi oluyor” diyen Yap-
rak bu etkenlerin liderli€i beraberinde
getirdi€ini kaydetti.

Araçlar›n sat›fl›n› gerçeklefltiren Mer-
cedes-Benz Türk Bayii Has Otomotiv

Genel Müdür Mustafa Sar›gül ilk 10 ara-
c›n teslim edildi€ini, kalan k›sm›n›n da
Haziran bitmeden Transay’a teslim edi-
lece€ini dile getirdi.

Transay bu al›mda daha önce ald›€›
Mercedes-Benz Travego model otobüsü
ve 7 adet hafif ticari arac› 20 adet Merce-
des-Benz Sprinter S316 ile takas etti.
Transay’›n eski araçlar› ise ikinci el pa-
zar›nda faaliyet gösteren Mercedes-Benz
Tafl›t Ticaret ve Servis A.fi. nin, hafif
ticari araçlar için kulland›€› “Used1“ bö-
lümü taraf›ndan al›nd›.

HALiM AYDIN:

“KALİTE  DEDİK MERCEDES’İ SEÇTİK““KALİTE  DEDİK MERCEDES’İ SEÇTİK““KALİTE  DEDİK MERCEDES’İ SEÇTİK““KALİTE  DEDİK MERCEDES’İ SEÇTİK““KALİTE  DEDİK MERCEDES’İ SEÇTİK““KALİTE  DEDİK MERCEDES’İ SEÇTİK“
‹stanbul’un en büyük personel ve öğrenci taş›mac›l›ğ› yapan şirket-
lerinden Transay yaklaş›k 1.5 milyon liral›k yat›r›mla filosuna 20

yeni Mercedes Sprinter ekledi. Yeni Sprinter’lerin ilk 13’ü Mercedes-
Benz Türk Fabrikas›’nda düzenlenen törenle teslim edildi.

Mercedes turizmin başkenti Antalya’da
3 turizm firmas›na toplam 28 hafif
ticari araç teslimat› gerçekleştirdi. Daha
önce 2 adet Mercedes-Benz Vito alan
ve araç park›nda 13 adet arac› bulunan
Derviş Tur 7 adet Sprinter 315 CDI
minibüsü filosuna eklerken; Kemer’de
48 taksi ile ulaş›m hizmeti veren ve
VIP taş›malar için yeni bir filo kuran
Kemer Tur Taksi 6 adet Vito8+1 ve 5
adet Mercedes Sprinter minibüs ald›.
Tez  Tour da filosuna 10 adet Mercedes
ekledi. Şirket 9 adet Vito G322 ve 1
adet Sprinter NP35A ald›.

TURİZMCİ ‘MERCEDES’ DEDİ

Yenilenen yüzüyle büyük ilgi gören
Sultan serisine yo€un talep devam

ediyor. Erzurum ‹l Milli E€itim Mü-
dürlü€ü, araç park›na Otokar’›n yol-
cular›na yüksek konfor sunmak iste-

yenler için tasarlad›€› Sultan 140S
VIP modelini ekledi. 

Otokar’›n,  Türkiye’deki küçük otobüs
pazar›n›n lideri olan Sultan serisi Türki-
ye’nin dört bir yan›ndan talep görmeye
devam ediyor. Sultan’a en çok ilgi göste-

ren yerlerden biri de Do€u Anadolu Bölgesi’nin
önemli merkezlerinden Erzurum oldu. 1 adet
Euro 4 motorlu Sultan 140S VIP,  Erzurum ‹l
Milli E€itim Müdürlü€ü’ne teslim edildi. 

Düzenlenen teslimat töreninde Otokar Er-
zurum Yetkili Servisi Oto Güleryüz’den Os-
man Çalmaflur ve Otokar Samsun Yetkili Sa-
t›c›s› ‹lk-El Sat›fl Müdürü ‹brahim Akkaya
haz›r bulundu. Erzurum ‹l Milli E€itim Mü-
dürlü€ü yetkilileri, teslimat töreninde Sultan
140S VIP’ten oldukça memnun olduklar›n›
söylerken Erzurum ‹l Milli E€itim Müdürlü€ü,
2009 y›l›nda da 1 adet Sultan alm›flt›. 

AKER’İN TERCİHİ “DORUK” OLDU 
Di€er taraftan Antalya’da turizm ve servis ta-

fl›mac›l›€› yapan Aker Otobüs ‹flletmesi A.fi., 5
adet Doruk 215T otobüsü Otokar Antalya Bayisi
Mit Otomotiv’den teslim ald›. 

Mit Otomotiv’de düzenlenen teslimat töreninde
Mit Otomotiv’in sahibi Mitat Y›ld›r›m ve Osman
Y›ld›r›m, otobüsleri Aker Otobüs ‹flletmesi
A.fi.’nin sahibi Halil Ak ve Cengiz Gayret’e
teslim etti. Teslimat töreninde Otokar Genel
Müdür Yard›mc›s› Basri Akgül ve Otokar Bölge
Sat›fl Yöneticisi Tanju Paker de yer ald›.

Teslimat töreninde konuflan Mitat Y›ld›r›m,
Aker Otobüs ‹flletmesi A.fi.’nin kendilerini tercih
etti€i için mutlu olduklar›n› belirterek, “Turizmin
yeni yüzü olan Doruk 215T konforunun yan›
s›ra güvenli bir otobüs” dedi. Aker Otobüs ‹fl-
letmesi A.fi.’nin sahibi Halil Ak ise “2010 model
5 adet Doruk 215T ile hizmet kalitemize verdi-
€imiz önemi göstermifl oluyoruz” dedi. 

Sakarya’n›n özürlü 
tafl›ma araçlar› Ford’tan 

Sakarya Büyükflehir Belediyesi 10 adet
yeni damperli kamyon al›rken 2 adette
özürlü tafl›ma arac›n› filosuna ekledi.

Sa€l›k ve Sosyal Hizmetler Dairesi Baflkanl›€›
bünyesinde al›nan özürlü tafl›ma araçlar›, hiz-
mete bafllad›. Özürlü tafl›ma araçlar›yla özür-
lüleri evlerinden al›p istedikleri yere götüre-
ceklerini belirten Büyükflehir Belediyesi Engelli
Hizmetleri fiube Müdürü Nurcan ‹ris, “Mü-
dürlü€ümüzün hizmetine 2 adet özürlü tafl›ma
arac› sat›n al›nd›. Al›nan bu araçlarla beledi-
yemiz s›n›rlar› içerisinde yaflayan engelli va-
tandafllar›m›z›, ücretsiz olarak evlerinden al›p
istedikleri yere götürece€iz” diye konufltu.

ISUZU NOVO FİLOLARA RENK KATIYOR 
Çiçek Turizm, Isuzu Novo Lüks
ile filosunu geniflletiyor. Firma 1
adet Novo Lüks’ü filosuna ekledi.

Yeni arac› alma için Isuzu’nun Gebze
fiekerp›nar Fabrikas›’na giden Çiçek Tu-
rizm Genel Müdürü Okay T›nk›r ve
Sat›n Alma Müdürü Zayit Ako€lan fab-
rikay› gezerek üretim süreçleri hakk›nda
da bilgi ald›. 

Çiçek Turizm Genel Müdürü Okay
T›nk›r Anadolu Isuzu'nun davetlisi olarak
kat›ld›klar› fabrika gezisinde kendilerine
gösterilen yak›n ilgiden duydu€u mem-
nuniyeti dile getirerek Çiçek turizmin
araç filosunda Isuzu'yu tercihlerinin isa-
betli bir karar oldu€unu fabrikay› gezince
daha iyi anlad›€›n› ifade etti. 

T›nk›r; “Isuzu kalitesini bizlerle birlikte
tüm müflterilerimiz de yaflayacak” derken,
teslimat töreninde Anadolu Isuzu’dan
Pazarlama ve Sat›fl Direktörü Fatih Ta-

may, Pazarlama Müdürü Efe Yaz›c›, Oto-
büs Sat›fl fiefi Onur Çetinkaya ve Otobüs
Bölge Sat›fl Sorumlusu Murat Küçük
haz›r bulundu.

ISUZU NOVO’LAR TALİP 
KAHRAMAN’IN DA FİLOSUNDA 

Antalya’da Altis Resort / Spa ve Grand
Cortez  Hotel Resort / Spa Otellerinin ifl-
letmecili€ini yapan  Talip Kahraman A.fi.
turist transferi için Isuzu Novo’yu tercih
etti. Anadolu Isuzu Antalya Bayii Seyido€lu
Otomotiv taraf›ndan Talip Kahraman

A.fi.’ye sat›fl› yap›lan dört adet yeni Isuzu
Novo Seyido€lu Otomotiv Plaza’da dü-
zenlenen törenle teslim edildi.

Seyido€lu Otomotiv Yönetim Kurulu
baflkan› Ali Göyük Novo’yu tercih eden
Talip Kahraman A.fi. Genel Müdürü Salim
Kadakal ve Genel Koordinatör Nazif To-
run’a birer plaket takdim etti. 

Yeni Isuzu Novo’lar kap› genifllikleri,
iç yükseklik, koridor geniflli€i ve yolcu
koltu€u diz mesafeleri yüksekli€i ile Talip
Kahraman A.fi. yolcular›na çok daha ferah
ve rahat bir atmosferde yolculuk etme
imkân› sa€layacak.

Isuzu Novolar filolara girmeye devam ediyor. Çiçek Turizm Novo
Lux’ü filosuna eklerken; Antalya’da Altis Resort / Spa ve Grand

Cortez  Hotel Resort / Spa Otellerinin işletmeciliğini yapan  Talip
Kahraman A.Ş. turist transferi için Isuzu Novo’yu tercih etti.

Isuzu Novo, Antalya Bayisi  Seyidoğlu Otomotiv’de düzenlenen törende Talip Kahraman A.Ş’nin filosuna girdi
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SEKTÖRDEN Goodyear EfficientGrip lastiklerinden 4 adet alan sürücüler,
enerji tasarruflu 4 adet Philips ampulü evlerine götürüyor. 

Daha az yak›tla, daha fazla kilometre giderek önde gelen
rakiplerine göre y›lda 30,6 litre yak›t tasarrufu sa€layan
Goodyear EfficientGrip lastiklerinden 4 adet alan sürücüler,
Philips’in enerji tasarruflu 4 adet ampulünü kazanarak,
evde de y›lda 80 Liraya varan tasarruf edecek.

FuelSaving Teknolojisi ile gelifltirilen Goodyear Effici-
entGrip lastikleri daha iyi yuvarlanma direnci sayesinde

yak›t miktar›n› azalt›yor ve yak›t tasarrufu sa€l›yor. Böylece
tüketiciler; lastiklerin performans›ndan ödün vermeden
yak›t tüketimlerini azaltarak kendi bütçelerinde tasarrufu
elde ediyor.  Goodyear Türkiye, ‹srail ve Kafkasya Pazarlama
Direktörü Alper Yüksel; “Daha az yak›tla, daha fazla kilo-
metre giderek önde gelen rakiplerine göre y›lda 30,6 litre
yak›t tasarrufu sa€layan Goodyear EfficientGrip lastikleri
müflterilerimize evlerinde tasarruf ederek bütçelerine katk›
sa€l›yor.” dedi.

GOODYEAR’DAN 
ENERJİ 

TASARRUFLU 
KAMPANYA

ALPER YÜKSEL 
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Taş›mac›lar Gazetesi bas›n meslek 
ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Hizmet kalitesi e€itimli
personel ile artacak 

D oğas› gereği her zaman insanla iç içe olan
sektörümüzde hizmet kalitesinin artmas› için
eğitim çal›şmalar›na tüm h›z›yla devam ediyoruz.
Sektörümüzde hizmet kalitesinin birinci dere-

cede göstergesi olan ve her an yolcu ile iletişim halinde bu-
lunan host ve hosteslerimizin eğitimine ayr› bir önem
veriyoruz.   

Son olarak ‹ş- Kur, TOFED,  Meksa ve Bayrampaşa
Belediyesi işbirliği ile eğitimli elemanlar›n işbirliğiyle, karayolu
yolcu taş›ma sektörüne eğitimli personel kazand›racak
projeye başlad›k. Projede ikinci dönem kay›tlar› da devam
ediyor.  Bayrampaşa Belediyesi bölgesindeki işsiz gençlerin
listesini bize yolluyor. Sektörde çal›şmak isteyen gençlerimiz
düzenlediğimiz kurslarda eğitim görmeye başlad›. Şu anda
toplam 47 kursiyer otobüs sektörünün ayd›nl›k yüzü olmak
için derslere devam ediyor. Kursiyerler her gün 40’ar dakikal›k
8 saat eğitim al›yor. Eğitimlerde seyahat hizmetleri, servis
hizmetleri, beden dili ve diksiyon, ‹ngilizce, konuk tipi ve dav-
ran›şlar›, görgü kurallar›, anons ve kişisel temizlik dersleri ve-
riliyor. Kursiyerler ilk 2 hafta teorik eğitim al›rken; 3’üncü
hafta otobüs içinde uygulamal› hizmet dersleri veriliyor. Bu
derste otobüste televizyon, kulakl›k ve dijital sistem ve
ekranlar tan›t›l›yor. Diğer taraftan anons yapma ve yolcuya
ikram da uygulamal› olarak öğrencilerimize anlat›l›yor.

Biz bu eğitimlere sektöre eğitimli ara eleman yetiştirmek
için başlad›k. Türkiye’de bir taraftan işsizlik had safhada,
diğer taraftan sektörümüzün sürekli bir host-hostes ihtiyac›
var.  Eskiden otobüsçüler otobüsünü al›rken yeğenini, ak-
rabas›n›, oğlunu muavin yapard›. Son 4 y›lda büyük firmalar
otobüsçülüğün sadece otobüsü al›p yola ç›kmak olmad›ğ›n›,
ayn› zamanda bir halkla ilişkiler olduğunu anlad› ve eğitimli
eleman ihtiyac› da bu anlay›şla beraber ortaya ç›kt›.  Bu işi
“Hiçbir işi yapamayanlar›n işi“ olmaktan ç›karmam›z gerekiyor.
Uçak hostesliği gibi özenerek gidilecek bir meslek haline
getirmemiz gerekiyor. Bunun için de TOFED olarak Ulaşt›rma
Bakanl›ğ›yla, Milli Eğitim Bakanl›ğ› ile görüştük. Bayrampaşa
Belediyesi bize bu konuda çok destek oldu.  ‹ş- Kur ve Mek-
sa’n›n da desteği ile kurslar başlad›. 

Bu konuda ‹ş-Kur 75 kişilik bir program verdi bize. Biz de
bu 175 kişiye iş garantisi veriyoruz. Yani TOFED’in açt›ğ›
host-hosteslik kursu sonras› işsiz gençlerimiz yüzde 100 iş
sahibi olacak. Kurs sonras› vereceğimiz sertifika onlar›n iş
garantisi olacak. Bu kursun ard›ndan banko elemanl›ğ› için
de kurs aç›lacak. 

Eğitimleri Meksa Vakf› yap›yor. Eğitime kat›lanlar eğitim
süresi boyunca da ‹ş-Kur taraf›ndan da sigortalan›yor. Kurs
boyunca sosyal güvenceleri sağlan›rken kurs süresince de
günlük 115 milyon para al›yorlar.    

Amac›m›z hem sektörün ihtiyac› olan ara eleman› yetiştirmek
hem de host-hostesliğe hak ettiği sayg›nl›ğ› sağlamak. Şu
an kafam›zdan belli bir oran geçiyor. Amaçlad›ğ›m›z bir oran
var. Bu orana ulaşt›ğ›nda Ulaşt›rma Bakanl›ğ›’na başvurarak
yönetmeliğe bir madde koyulmas›n› isteyeceğiz. Bu maddede
otobüslerin baş›nda ister sertifikal› ister sertifikas›z olsun
host ve hosteslere belgeleri verilecek ve bundan sonra eği-
timden geçenler o belgeyi alacaklar. Böylece sektöre giren
elemanlar kay›t ayl›na al›nm›ş olacak. Sağdan soldan serseri
girişler önlenmiş olacak. Geçmişe yönelik ise 5 senedir bir
firmada çal›ş›yorsa ama sertifikas› yoksa diyeceğiz ki 1
y›ldan fazla hostesliği bilfiil yapanlar bu sertifikasyonun
d›ş›nda olacak ve sertifikalar›n› direkt vereceğiz. Diğer
taraftan Dumlup›nar Üniversitesi Ulaşt›rma Yüksekokulu’na
da host ve hostes için bölüm aç›lmas› konusunda da baş-
vuruda da bulunduk. Bu isteğimize yan›t bekliyoruz. 

Amac›m›z önüne gelenin bankoya gelip bilet satacağ›,
önüne gelenin yollarda otobüsçülük yapacağ› bir ortam› or-
tadan kald›rmak, hizmet kalitesini en üst düzeye taş›mak.

MEVLÜT
‹LG‹N

TOFED 
Genel Sekreteri 
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Taksicilerden
‹srail protestosu 
‹srail'in Gazze'ye do€ru yol alan yar-

d›m gemilerine düzenledi€i ve can ka-
y›plar›yla sonuçlanan operasyondan

sonra, taksi durak baflkanlar› ve taksi-
ci esnaf›n›n da kat›l›m›yla yaklafl›k
2000 taksici olaylar› protesto etti.

‹stanbul Taksiciler Esnaf
Odas› öncülü€ünde ve ‹s-
tanbul Taksiciler Birli€i,
Birleflik Taksiciler Derne€i,

Metropol Haber Merkezi, Bo€a-
ziçi ‹letiflim Merkezi, ‹stanbul
Avrupa Bilgi Merkezi, ‹stanbul
Taksi Bilgi Merkezi, Dayan›flma
Bilgi Merkezi, Taksi Haber Mer-
kezi, Turkuaz Bilgi Merkezi, ‹s-
tanbul Bilgi Taksi Genel Merkezi, taksi durak
baflkanlar› ve taksici esnaf›n›n da kat›l›m›yla yak-
lafl›k 2000 taksici ‹srail sald›r›s›n› protesto etti. 

KONSOLOSLUK ÖNÜNDE AÇIKLAMA
Taksiciler, Dolmabahçe ‹nönü Stadyumu önün-

de toplanarak konvoy halinde Taksim-fiiflhane-
Piyalepafla Bulvar›'n› takip ederek TEM Otoyolu
üzerinden Levent'teki ‹srail Konsoloslu€u'nun
önüne geldi.

Burada ‹TEO Genel Sekreteri Hüseyin Arslan'›n
yapt›€› aç›klamaya taksicilerin yan›s›ra olaylara
tepki duyan vatandafllar da kat›ld›.
Bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan ‹stiklal Marfl›
okunmas›yla, taksici esnaf› kornalar ve sloganlar
eflli€inde olays›z bir flekilde da€›ld›. ‹TEO Baflkan›
Y. Yahya U€ur;"Ankara'da oldu€um için 01:00'de
yap›lan konvoya kat›lam›yorum. Ama tüm kal-
bimde meslektafllar›m›n yan›nday›m. Taksici
dostlar›ma bu kat›l›mlar›ndan dolay› teflekkür
ediyorum. fiehitlerimize Allah'tan rahmet, ya-
k›nlar›na da sab›r diliyorum." dedi. 

Yaklaş›k 2000 taksici olaylar› protesto etti.

İSRAİL’E TEPKİLER 

HÜSEYİN ARSLAN

O kul servisleri bir kamu hizmeti
yap›yor” diyen Bayraktaro€lu;
“Bu sektörde 8,5 ay çal›fl›p, 12
ayl›k bandrol, gelir vergisi, KDV

ödeniyor. 1 y›l boyunca sürücü ve rehber is-
tihdam ediliyor.  Çal›flanlar›n SSK’lar› ve
maafllar› 12 ay üstünden ödeniyor ama 8.5
ay çal›fl›yor, bu çok manidar”  fleklinde ko-
nufltu. S›rf bu nedenle daha karl› bir sektör
olan ö€renci tafl›mac›l›€› yerine personel ser-
visi tafl›mac›l›€› yap›ld›€›n›n alt›n› çizen Bay-
raktaro€lu;  “Okul servisçisinin 12 ay çal›-
flabilece€i bir sistem olmal›” dedi.  

ARAÇLAR 3 AY PARKLARDA MI DURACAK? 
D 2 belgesi ç›kmadan önce servis tafl›mac›l›€›

yapanlar›n Turizm ve personel tafl›mas› ya-
pabildi€ini ancak belgelendirme sonras›nda
bu faaliyetin men edildi€ini hat›rlatan Bay-
raktaro€lu, bu hakk›n yeninden verilmesi ge-
rekti€inin kaydetti.   Okul servis araçlar›n›n
özellikle ‹stanbul’da çok üstün bir tafl›ma ka-
litesi ile hizmet verdi€ini anlatan Bayraktaro€lu
turizm tafl›mas›na uygun araçlarla ö€rencilere
hizmet verildi€inin ayn› araçlarla turist tafl›mas›
da yap›labilece€inin kaydetti. Neden bu araçlar
3 ay boyunca parklarda beklesin sorusunu
soran Ali Bayraktaro€lu ‘Bu durum korsan›
da teflvik eder’ uyar›s› yapt›.

Yap›lan ifllemlerin sektörün ifllerini zorlafl-
t›rd›€›n› belirten Bayraktaro€lu ‹stanbul’da
servis araçlar›n›n tahditli olmad›€›n› ve bu
nedenle “Yetki belgeleri tahditli araçlara ve-
rilemez” maddesinin d›fl›nda oldu€unu sa-
vundu. Kara Ulaflt›rma Genel Müdürlü€ü’ne
bu fikir ile gittiklerini söyledi.  Tahdit yoksa
yönetmelik d›fl›nday›z diyen Bayraktaro€lu
‹stanbul’da servis araçlar›n›n flehir turizm ta-
fl›mac›l›€› yapabilmesi için norm oluflturulmas›
gerekti€ini savundu. 

BU NE YAMAN ÇELİŞKİ 
Böylece sektörün 3 ay boyunca kendini

sübvanse etmesinin sa€lanaca€›na vurgu
yapan Bayraktaro€lu, istihdam›n da bu
yolla korunabilece€ini ifade etti. Ayn›
araçlar›n flehir d›fl›na ç›kmas›nda uzak il-
lerin istisna kabul edilmesine karfl›n yak›n
iller aras›nda da tafl›ma yapabilmesinin
önünün aç›lmas› gerekti€ini dile getiren
Bayraktaro€lu; “‹stanbul ile Kocaeli’nin
nereyse s›n›rlar› bile belli de€il. Dar›ca’daki

hayvanat bahçesine ö€renci götüremezken
baz› araçlar›m›z Dar›ca’dan ‹stanbul’a ö€-
renci tafl›yor. Servis araçlar› yak›n illerde
tafl›mac›l›k yap›labilecek duruma getiril-
meli” diye konufltu. 

Bu y›l›n sonuna kadar sadece ö€renci ve
personel servislerini kapsayacak bir yönet-
meli€in haz›rland›€›n› ve bu haz›rl›k aflama-
s›na ‹STAB olarak önerilerini sunduklar› be-
lirten Ali Bayraktaro€lu, mevcut mevzuatta
yer alan ‘Servis arac› 100 kilometrenin üze-

rinde mesafede flehir d›fl›na ç›kamaz’  mad-
desinin yaratt›€› ilginç olaylardan da söz etti.
Bir servis arac› sahibinin yaz tatiline giderken
arac›n› kulland›€› zaman olas› bir denetimde
ceza yedi€ini anlatan Bayraktaro€lu; “Denetim
yapan kolluk kuvveti yetki belgesini soruyor.
Yani D2 belgesini. Ailesi ile memleketine
tatile giden servisçimiz ticari bir amaçla yola
ç›kmad›€›n›, ailesi ile beraber tatile gitti€inin
belgelerle aç›klamas›na ra€men bu aç›klamas›
ceza yemesine engel olmuyor. Mevzuat okul
servis araçlar› ya da D2 belgesi olmayan
araçlar 100 kilometrenin üzeri yola ç›kamaz.
Burada ticari amaçla ç›kamaz fleklinde bir
ayr›m yok, bunun yap›lmas› laz›m. Kazanc›n›
ticari araçla sa€layan kifli ailesi ile tatile git-
mek için ayr› bir araç m› alacak? Kimsenin
böyle bir lüksü yok. 3 araç alaca€›z, biri ile
ticaret yapaca€›z, biri ile tatile gidece€iz, biri
ile hastam›z› hastaneye götürece€iz gibi bir
durum olmaz. Biz sektörümüzün yaflad›€›
bu ma€duriyetlerin ortadan kald›r›lmas›n›
istiyoruz“ diye konufltu.  

15 BİN SERVİS 

‹stanbul Taş›mac›lar Birliği Derneği( ‹STAB) Okullardan Sorumlu Başkan
Yard›mc›s› ve Az-Al Turizm ortaklar›ndan Ali Bayraktaroğlu okul servis araçlar›-
n›n 3 ay boyunca boş kalmamas›n›n sektörün kanayan yaras› olduğunu söyledi. 

YAZ BOYUNCA NE YAPACAK?
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HAYDİ SERVİSÇİLER BUYRUN
CENAZE NAMAZINA 

Değerli meslektaşlar›m ve sektör temsilcileri.
Şimdi bana diyeceksiniz ki merhum kim?
nedir bu başl›k? Ben bu başl›ğ› ve sebep-
lerini masal›ms› bir anlat›mla anlatay›m

istedim. Hani 25 y›ll›k ‹stanbul servisçiler tarihine
bakt›ğ›m›zda hep aldat›lm›ş›z ya odalar para toplam›ş,
taban›n isteklerini göz ard› etmiş, derneklerin bir
k›sm› işi ticarete dökmüş, bir k›sm› inand›r›c› olamam›ş
derken Türkiye’de olmayan bir şey olmuş ve bir taş›-
mac›lar sendikas› kurulmuş. Üyeleri hem çal›şanlar,
hem patronlar. ‹lk başta birçok kişi ve kurum aman
ne olacak ki bir şey yapamazlar demiş, bir k›s›m in-
sanlar inanm›ş. Baş›na yürekli kişileri seçerek yönetici
yapm›ş bu sendika. En büyük derdimizi atm›ş ortaya.
Yine baz›lar› sahip ç›km›ş, baz›lar› olmaz demiş. Yö-
neticiler her yerde avaz avaz bağ›rm›şlar ‘bu bizim
hakk›m›z 40’ a yak›n ilde uygulanan plaka tahdidini
niye uygulam›yorsunuz’ diye. Cevap aram›ş bu soru-
lara. Gidilen üst düzey her makam mevzuyu yeni
duymuş gibi hayretler içinde kalm›ş ve kimse bize
bu konuda gelmedi, sadece yaz›larla sordular,
bizlerde bu konu hakk›nda çal›şmam›z yok demişler.
Bizim sendika yöneticileri hiç b›kmadan usanmadan
70’e yak›n makam, kurum, kuruluş, bakanl›k ve
milletvekillerine olay› ç›plak gözle, kimseyi kay›rmadan
anlatmay› başarm›ş ve son söz olarak ‘biz hakk›m›z
olan› istiyoruz’ demişler.

‹şte bu noktaya kadar hikaye gibi masal gibi olan
meseleler gün yüzüne ç›km›ş ve birçok dosya verdi-
ğimiz kurum yöneticilerimizi görüşmeye çağ›rarak
ne yapmal›y›z’› tart›şmaya başlam›şlard›r. Bu ‹stanbul
servis sektörü ad›na şimdiye kadar plaka tahdidi
konusunda gelinen en güzel sonuçtur .Ve  bu işi
yapan yöneticilerimiz ceplerine bir kuruş girmedikleri
gibi hep cepten harcama yaparak merdivenleri t›r-
manm›şlard›r. Buradan tüm plaka hakk› gasp edilmiş
sektör çal›şanlar› ad›na bu insanlara teşekkür
etmemiz gerektiğine inan›yorum.

BUNDAN SONRA NE OLACAK? 
Bundan sonra r›zk›na ve o r›zk› Allah’tan başka

kimsenin elinden almaya gücü yetmeyeceğine inanan
kişilerle firmalarla, dernek ve odalarla ses getirecek
hareketler yapma zaman›d›r. Bu ülkede doktorun,
eczac›n›n, öğretmenin haklar› için meydanlara indiğini,
hak arad›ğ›n› hepimiz yak›n tarihte gördük. Biz de
devletimize karş› gelmeden, devletimizin kurumlar›n›
incitmeden, üzmeden ama kendi hakk›m›zdan da
vazgeçmeden hakk›m›z› vermesi gerekirken uzat-
malar› oynayan kuruluş ve yetkililere sesimizi duyu-
racağ›z. Eğer sonuç istiyorsak bunu yapmal›y›z.

Bundan dolay› önümüzdeki genel seçim sürecini
de göz önüne alarak, ak›ll› politikalarla bu işin çözü-
leceği kan›s›nday›z ve biliyoruz ki yine yak›n tarihte
‹stanbul’u yöneten partinin kendisiyle at baş› çekiştiği
yerel seçimlerde ki rakip partinin illaki 60 bin servis
çal›şan›n› ve onlar›n 4 kat› ailelerini yani yaklaş›k
240 bin kişiyi görmezden gelme gibi bir lüksü olma-
yacakt›r. Bundan dolay› 25 y›ld›r talihi gülmeyen
servisçinin plaka tahdidi ile ilgili dertleri bitmek
üzeredir, bu uğursuzluk ölmek üzeredir. O yüzden
sizleri tek vücut olmaya ve bu uğursuzluğun cenaze
namaz›n› k›lmaya davet ediyorum. 

MURAT 
ERDO⁄AN

‹stanbul Servisçiler
Derneği Başkan›

KUGM Genel Müdürlü€ü’ne yeni atanan Ne-
sip Kemalo€lu’na ‘Hay›rl› olsun’ ziyaretinde ‹S-
TAB Baflkan› Hakan Orduhan ve yönetim ku-
rulu üyeleri  personel ve ö€renci tafl›mac›lar›-

n›n sorunlar›n› da anlatt›.   

OKUL SERVİSLERİ YAZ BOYU BOŞ MU DURACAK?
‹STAB Baflkan› Hakan Orduhan ö€renci servis tafl›-

mac›lar›n›n en büyük sorununun geçen y›l yay›nla-
nan Karayolu Tafl›ma Yönetmeli€ine 3 ayl›k yaz ta-
tili boyunca bofl kalmas› oldu€una söyleyerek, bu
araçlar›n D2 belgesi alarak turizm tafl›mas› yapabil-
mesinin önünün aç›lmas› gerekti€ini belirtti.  Geçen
y›la kadar servis araçlar›n›n bu hakk›n›n oldu€unu
belirten Orduhan ‹stanbul’da yaz aylar›nda turizm
tafl›mas› ihtiyac›n›n had safhaya ç›kt›€›n› vurgular-
ken bu hakk›n yeniden verilmesi ile büyük bir ihti-
yac›n karfl›lanaca€›n›, fiyatlar›n makul seviyeye ine-
ce€ini ve servis esnaf›n›n da 3 ay bofl kalmayaca€›n›
ifade etti. Heyetin Kemalo€lu’ndan bir di€er iste€i
ise sektöre giriflin zorlaflt›r›lmas› oldu. KUGM Ge-
nel Müdürü Nesip Kemalo€lu bu konuda bir çal›fl-
man›n bafllat›ld›€› cevab›n› vererek sektörün konu-
nun ayr›nt›lar›n› içren bir rapor haz›rlamas›n› istedi.
‹STAB Yönetimi bu raporun haz›rlanmas›na bafllad›. 

Çocuk koltu€u zorunlulu€u da görüflmede günde-
me gelen konulardan biri. ‹STAB Baflkan› Hakan
Orduhan servislerde bütün koltuklar›n çocuk koltu-
€u yap›lmas›n›n zor oldu€unu söyleyerek okul serv-
islerinin emniyet kemeri takma zorunlulu€u bulu-
nan araçlar oldu€una bu nedenle de sadece ön kol-
tukta oturan çocuklar için koltuk konulmas› gerek-
lili€ine de€indi.

Servis araçlar›n›n almas› gereken ‘ Güzergah
izin belgesi’ için TÜV’de yap›lan araç muayene-
si hariç yetkili servislerden istenen ‘Araç uygun-
luk belgesinin ‘ servisçilerin ayn› ifllemi iki kere
yapmas›na ve  ceplerinden fazla para ç›kmas›na
neden  oldu€unu söyleyen  Orduhan’›n talepleri-
ni dinleyen Nesip Kemalo€lu  sorunlar›n çözü-
mü için çal›fl›ld›€›n› vurgulad›. 

‹STAB Başkan› Hakan Orduhan ve
Yönetim Kurulu üyeleri çal›şmalara

h›zl› başlad›. Orduhan ve ekibi
Ankara’da Kara Ulaşt›rmas› Genel

Müdürü Nesip Kemaloğlu’nu ziyaret
ederek sorunlar› bir bir anlatt›. 

Toplu ulafl›m araçlar›nda yolcu-
lu€un eziyet haline geldi€i mev-
sime girifl yapt›k. 30 dereceleri
aflan hava s›cakl›€› özellikle toplu

ulafl›m araçlar›ndaki insan sirkülasyonu
ile daha da yükseklere ç›kmaya bafllad›.
Durum böyle olunca da klimal› oto-
büslerde klima kullan›m› an›nda bafl-
lat›ld›. Ancak klimalar ne derece do€ru
kullan›l›yor? 

Sorunun cevab›n› 17 y›ld›r özel halk
otobüslerinden tutun da TCDD’nin
h›zl› trenlerine klima takan Yazkar
genel Müdürü Cem Yaz›c›’dan ald›k.
Yaz›c› d›fl s›cakl›k ile araç içi s›cakl›k
aras›nda en fazla 10 derecelik bir fark
olmas› gerekti€ine dikkat çekti.  

İDEAL FARK 7 DERECE 
Yaz›c›; “Teknik olarak, araç içi ›s›

ile d›flar›daki ›s› aras›nda maksimum
10 derece fark olmal›. D›fl ortam diye-
lim 40 derece ise; iç ortam 30 derece
olmal›. ‹deal ›s› 7 derecelik farkt›r ama
biz maksimum 10 derece diyoruz.  Di-
yelim d›fl ortam 50 dereceyse serinli€i
alg›layabilmeniz için 10 dereceyi bul-
mas› gerekir.  Arac›n içinin 40 derece
olmas› ve d›flar›n›n 50 derece olmas›
halinde vücut serinli€i hemen alg›lar.”
aç›klamas›n› yapt›.  

Yaz›c›, araç içi s›cakl›kla d›fl s›cakl›k
aras›nda çok büyük farklar bulunma-
s›n›n hastal›€a davetiye ç›karmak an-
lam›na geldi€ini vurgulayarak araç
içinde s›cakl›€›n 27 dereceyi geçmemesi
gerekti€ine iflaret etti. 

ŞOFÖR KLİMA AÇIYOR 
YOLCU HASTA OLUYOR 

Yaz›c›’n›n as›l dikkat etti€i nokta
ise arac›n afl›r› so€utulmas›n›n nedeni.

Direksiyonda oturan floförün ön cam-
dan güneflin direkt gelmesiyle s›cakl›€›
en çok hisseden kifli oldu€una vurgu
yapan Yaz›c›;  “ fioför en önde oldu€u
için günefli ilk alan kifli oldu€u için
kendisi serinleyecek diye klimay› so-
nuna kadar çal›flt›r›yor. O serinleye-
ce€im derken yolcular h›rkalarla otu-
ruyor. Normalde d›flar›s› 40 derece
iken bizim o otobüste maksimum 30
dereceyi görmemiz laz›m. 40 derecede
20 derece iç s›cakl›k ayarlamas› yap›-
l›rsa yolcu donar.” dedi. 

Yaz›c›, 17 y›ld›r sektöre olan ve bin-
lerce otobüse son olarak da TCDD’nin
h›zl› trenlerine klima takan Yazkar
hakk›nda da bilgi verdi. 

2 kiflilik Axor kamyon mahallindeki
floför serinletmesinden, 350 kiflilik
tren klimas›na kadar araç klimalar›
ürettiklerini belirten Yaz›c›; “Biz iki
kifliye de serinlik verebiliyoruz, 350
kifliye de” dedi. ‹stanbul’da yolcu tafl›-
yan 2 bin 50 özel halk otobüsünün en
500’ünde Yazkar’›n klimalar›n›n ol-
du€unu ifade eden Yaz›c›;  3 bin araçl›k
‹ETT filosunun yaklafl›k yüzde 10’unu-
nu Yazkar’›n serinletti€ini dile getirdi.  

Yaz›c›; Yazkar logosu tafl›yan kli-
malar›n Libya’dan ‹talya’ya ‹ngiltere’ye
Polonya’ya olmak üzere 10’dan fazla
ülkede kullan›ld›€›n› söyledi.

Yaz›n s›cak yüzü kendini göstermeye başlad› ve toplu
ulaş›m araçlar›ndaki ibre daha da yükseklere ç›kt›. Durum
böyle olunca araç içinde klimalar da çal›şt›r›lmaya başlan-
d› ama bu klimalar› da kullanman›n incelikleri var.  ‹şte

uzman›ndan araç içi klimalar› kullanma tüyolar›…

KLİMAYA DİKKAT 

İSTAB Başkanı Hakan Orduhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kara Ulaştırması Genel Müdürü Nesip Kemaloğlu’nu makamında ziyaret etti. 

FİAT BAYİSİ HALİÇ OTO 

2009 y›l›n›n ulusal pazar lideri Fiat’›n
bayisi Haliç Oto’nun yeni entegre tesisi,
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa Vehbi Koç , Koç Holding Oto-

motiv Grup Baflkan› Cenk Çimen, Tofafl
CEO’su Ali Pand›r ve Fiat Marka Direktörü
Okan Bafl’›n da kat›ld›€› organizasyonla Çor-
lu’da resmen hizmete aç›ld›.

Aç›l›fl etkinliklerinde bir konuflma yapan
Tofafl CEO’su Ali Pand›r, Fiat’›n hem global
hem de ulusal düzeyde büyüyen ifl plan›na
yak›flan bir altyap› ve hizmet anlay›fl›na sahip
Haliç Oto’nun yeni entegre tesisinin hizmete
girmesinden dolay› duyduklar› memnuniyeti
dile getirdi.Pand›r; “Tofafl, 42 y›ld›r süregelen
Koç ve Fiat ortakl›€›n›n çat›s› alt›nda say›s›z
baflar›ya imza atm›fl, bugün itibar›yla Fiat,
Alfa Romeo, Lancia, Maserati ve Ferrari
olmak üzere 5 global markan›n Türkiye’deki
temsilcili€ini baflar›yla üstlenmifltir” dedi.

TOFAŞ,TÜRK EKONOMİSİNE GÜÇ VERDİ
Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Mus-

tafa Vehbi Koç ise konuflmas›nda; “Tofafl,
2009’da toplam otomotiv ihracat›n›n yüzde
27’sini gerçeklefltirererk kendi ihracat reko-
runu k›rd›. Tofafl, Fiat markas› ile sekiz y›l
sonra binek ve hafif ticari araç toplam paza-
r›nda liderli€e ulaflt›. Tofafl, 2009 y›l›nda 84
bin adetten fazla Fiat markal› arac› Türk tü-
keticisiyle buluflturdu. Bunlar›n yüzde 90’›
Tofafl taraf›ndan üretilen yerli modellerdi.Türk
ekonomisine güç verdi” dedi.

Çorlu’da aç›ld›

Fiat’›n yeni bayisi Haliç Oto’nun 3 bin 500
metre kareyi aşan yeni entegre otomotiv tesisi

Çorlu’da hizmete girdi.

|    HAZ‹RAN 2010    |      
|      www.tasimacilar.com    |      

SERVİSÇİLERİN DAYANIŞMA PİKNİğİ
Servisçiler, ‹stanbul Servis Araçlar› Odas›’n›n düzenledi€i “Birlik ve beraberlik“ pikni-

€inde stres att›. Pikni€e  yo€un bir ilgi olurken Oda Baflkan› Hamza Öztürk ilk defa yap›-
lan bu organizasyonunu devam›n gelece€ini söyledi. Öztürk konuflmas›nda “Çok s›k›nt›-
l› bir dönemden geçiyoruz” dedi.“Bu geçifl döneminde sizlerin yard›m›na çok ihtiyac›m›z

var” diyen Öztürk meslekte 30 y›l›n› dolduranlara da birer plaket verdi.
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M engerler Otomotiv, Mercedes-
Benz Türk’ün 1960’larda Oto-
marsan otobüslerini üretti€i
Davutpafla Fabrikas›’n›n bofl-

alt›lmas›ndan sonra mevcut araziye Türki-
ye’nin ve Avrupa’n›n en büyük Kaporta-Boya
merkezini açt›. 2.5 Milyon Euro yat›r›mla
aç›lan merkez 9 bin metrekarelik alan›yla bir
rekora imza att›. 

2008 Haziran’›nda binek,
Temmuz ay›nda ise a€›r vas›-
talar için bölümlerin aç›ld›€›
merkezde hasarl› araçlar elden
geçirilerek; fabrikadan ç›km›fl-
ças›na yenileniyor. Mengerler
Ticaret Kaporta-Boya Merkezi
Müdürü Nihat Bingül kulla-
n›lan ekipmanlarda teknolojinin son model
ürünlerini kullanarak hizmet verdiklerinin
alt›n› çizdi. Bingül, ayn› anda 14 otobüs ya da
25 kamyonun hizmet alabildi€i merkezden
ç›kan araçlar›n yenileri ile hiç bir fark›n›n
kalmad›€›n› gururla anlatt›. 

OTOBÜSTE MODA BEYAZ 
Bingül, y›l bafl›ndan bu yana 87 otobüsün

merkezden hizmet ald›€›n› söylerken bunlar-
dan 20’sinin sadece boyama ifllemi için geldi-
€ini ifade etti. Boyada ise bu y›l›n modas›
beyaz. Bingül, otobüs sahiplerinin arac› beyaza
boyamalar› için kendilerine getirdi€ini söy-
lerken beyaz seçiminin nedenlerini de anlatt›:
“Beyaz hem bir yandan temizli€i simgelerken,
di€er taraftan da çizildi€inde ya da y›kand›€›nda
oluflan hasarlar› daha az gösteriyor. Di€er
koyu renklerde ise çizilme ve y›kanmada ha-
sarlar daha çok ortaya ç›k›yor. Bu nedenle

otobüs sahipleri beyaz› tercih
ediyor.” Bingül bu ay sonuna
kadar boyanacak otobüs say›-
s›n›n 10 olaca€›n› kaydetti. 

AYDA 300 ARAÇ “YEPYENİ”
OLUYOR 

Boya iflleminin normal olarak
4 hafta sürdü€ünü ve sonuçta merkezden,
arac›n yeni gibi ç›kt›€›n› anlatan Bingül süreyi
2 haftaya kadar indirebildiklerini, kriz öncesi
55 personelle hizmet veren merkezin bugün
33 usta, 16 yard›mc› personel ile hizmet ver-
di€ini söyledi. 

fiu anda 300 araca kaporta- boya hizmeti
verilen merkezin kapasitesinin 700 araca
kadar ç›kabilece€inin alt›n› çizen Nihat Bingül,
bu y›lsonunda 400 araç hedefinin yakalamak
için çal›flt›klar›n› söyledi. Geçen y›l yaflanan
ekonomik kriz nedeniyle inflaat sektörünün
durmas› nedeniyle kontak açmayan kamyonlar
nedeniyle ifllerinin azalmas›na karfl›n bu y›l
ayn› anda 8 kamyonun banta girdi€ini söyleyen
Bingül, ifllem sonras› ç›kan parçalar›n araç
kaskolu ise sigorta flirketine verildi€ini kaskolu
de€ilse kendilerinde kald›€›n› ve parçalar›n
bir daha kullan›lamayacak flekle getirilerek
hurdaya ayr›ld›€›n› anlatt›. 

Mercedes-Benz Türk bayilerinden Mengerler Otomotiv’in Mercedes’in Davutpaşa’daki ilk
otobüs fabrikas›nda kurduğu “Kaporta ve Boya merkezi“ hasarl› araçlar›n yeniden şekillen-

diği bir laboratuar gibi çal›ş›yor. Merkezde her segmentten araca hizmet verilirken bugün-
lerde yoğun olarak otobüs boyan›yor.  Otobüslerde ise bu y›l beyaz modas› hakim. 

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK
KAPORTA-BOYA MERKEZİ 

Bingül, hükü-
metin duble yol
ata€›ndan sonra
kazalar›n büyük
oranda azald›€›n› belirtti. Duble yollar öncesi
daha a€›r hasarl› araçlar›n kendilerine gel-
mesine ra€men bugün sadece afl›r› h›z nede-
niyle yan yatan ya da yoldan ç›kan araçlarla
karfl›laflt›klar›n› anlatan Bingül araçlara ge-

tirilen h›z s›n›rla-
malar›n›n da kaza
oranlar›n› düflür-
dü€üne dikkat

çekti.  Bingül; “Art›k hasarlar›n boyutlar›
de€iflti. Eskiden kafa kafaya dedi€imiz çar-
p›flmalar vard›. Ama bugün arkadan çarpmalar
veya afl›r› h›zdan dolay› yoldan ç›kmalar
var” diye konufltu.  

Mengerler Kaporta Boya merkezinde mekanikten, şasi doğrultmaya, boyadan cam servisine,
aks ölçümünden lastiğe, klimadan elektriğe kadar her türlü hizmet veriliyor. 

KAZALAR DUBLE YOLLARLA AZALDI 

NİHAT BİNGÜL

ORDUHAN HIZLI BAŞLADI 

CEM YAZICI

ARAÇ KLiMASI  
kullanman›n incelikleri 
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M ercedes-Benz Türk iyi bir pa-
zar potansiyeli olan hatl› mi-
nibüs pazar›na da giriyor.
Mercedes-Benz Türk Hafif

Ticari Araçlar Müdürü Tufan Akdeniz Mart
ay›nda bafllayan çal›flmalar sonunda üretim
aflamas›na geldiklerini ve yaz mevsimi için-
de Mercedes marka hatl› minibüsün deneme
seferlerine bafllayaca€›n› söyledi.

MİNİBÜSÇÜLER İSTEDİ 
MERCEDES YAPIYOR 

Akdeniz, Mercedes’in bu segmente mi-
nibüsçülerden gelen talep üzerine girdi€i-
nin alt›n› çizdi. Mercedes Sprinter’in flu
an ö€renci, personel ve turizm tafl›mac›lar›
için de€iflik versiyonlar›n›n oldu€unu,
hatl› minibüs segmentinde yer almad›k-
lar›n› söyleyen Akdeniz hatl› minibüs pa-
zar›na girme karar›n› nas›l verdiklerini
flöyle anlatt›:  “Biz bu pazara göz dikmedik.
Araç sahipleri bu segmentte yer almam›z›
kendileri istedi. Son 2 y›lda Ankara’dan

düzenli olarak
en yüksek ta-
vanl›, en uzun
boya sahip,
çift tekerlek
ve en fazla
yük tafl›ma
kapasitesine
sahip Sprinter
sipariflleri gel-
meye bafllad›.

Bu düzenli siparifller üzerine Ankara’ya
gitti€imizde kap›s› ‘haval›’  kap› haline
getirilen araçlar›n maviye boyan›p, hatl›
minibüs haline getirildi€ini gördük.”

Ankara’da bu olay yaflan›rken ‹stanbul
Ümraniye’de de hatl› minibüs haline geti-
rilmifl 6 adet Sprinter ile karfl›laflt›klar›n›
belirten Tufan Akdeniz, araç sahiplerinin
‘Sprinter’larda baz› de€ifliklikler yap›l›rsa
al›r›z’ söyleminin oldu€unu kaydetti. Sprin-
ter’in hatl› minibüs olma aflamas›nda özel-
likle kap›lar›n de€ifltirildi€inin alt›n› çizen
Akdeniz;   “Ümraniye’deki dura€a araçlar›
incelemeye gittik. Burada dolmufl dura€›n›n
baflkan› bize 40 kalem madde ç›kard›. Bu
maddeler aras›nda ‘Kap›y› siz yap›n, garanti

kapsam›na girsin. Camlar afla€›da kalm›fl,
insanlar tutunurken d›flar›y› göremiyor’ gibi
istekler vard›. Durak baflkan› ‘bu de€iflik-
likleri de yaparsan›z araç tercihimiz Sprinter
olur. Siz bu de€ifliklikleri yapmadan da ter-
cihimiz Mercedes oldu. Bu de€ifliklikler
gerçeklefltirilirse hatl› minibüs pazar›nda
söz sahibi olursunuz” dedi. Biz flu an Ankara
ve ‹stanbul’da hatl› minibüs olarak kulla-
n›lan Sprinter’lar›m›z› biliyoruz. Bu istekler
söz konusu olunca da pazara girmemiz ge-
rekti€ini düflündük” diye konufltu.

YIL SONUNDA PAZARA ÇIKACAK 
Akdeniz, piyasadan gelen bu talepler üze-

rine mart ay›nda çal›flmalara baflland›€›n›
ve en geç yaz sonuna do€ru Mercedes hatl›
minibüsün deneme aflamas›na gelece€ini
belirtti. “Araç dayan›kl›l›€› ve yak›t tasarrufu
ile minibüsçülerin istedi€i bir araç” diyen
Akdeniz toplamda 5–6 bin civar›nda mini-
büsün bulundu€u piyasada her y›l 1000’e
yak›n arac›n de€ifltirildi€ini, bunun da büyük
bir pazar oldu€unu kaydetti. Akdeniz; “
Martta çal›flmalara bafllam›flt›k. Çizimleri
yap›ld›. fiu an üretimi yap›l›yor. Daha sonra
homologasyonu ve testi yap›l›r. Bu aflamadan
sonra da Mercedes’in hatl› minibüsü yollarda
görürüz. Sprinter minibüs ile pazar pay›m›z
daha da yükselir” diyerek iddial› konufltu.
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SEKTÖRDEN Malta ‹stanbul Baflkonsoloslu€u ile ‹stanbul Ticaret Odas›
aras›nda ifl vizesi al›m›n› kolaylaflt›rmaya yönelik bir anlafl-
ma, Malta’n›n ‹stanbul Baflkonsolosu Simon Pullicino ile ‹s-
tanbul Ticaret Odas› Yönetim Kurulu Baflkan› Murat Yal-
ç›ntafl taraf›ndan imzaland›.

‹ki ülke aras›ndaki ticari al›flverifllerin teflvik edilip kolay-
laflt›r›lmas› için gösterilen çabalar›n bir sonucu olarak imza-
lanan anlaflma, ‹stanbul Ticaret Odas›’ndan ‘’Tan›ma Mek-

tubu’’ verilmifl, Malta ile mevcut ifl iliflkisi olan veya ifl ilifl-
kisi kurmak isteyen ifladamlar›n›n, gerekli koflullar olufltu-
€unda 5 y›la kadar geçerli olabilecek ‘Çok Giriflli’ bir Schen-
gen vizesinden yararlanabilmesini sa€layacak.

Bu anlaflma, ‹stanbul Ticaret Odas›’n›n imzalad›€› ayn›
türdeki üçüncü anlaflma. Daha önce Mart 2008’de benzer an-
laflma Fransa’n›n ‹stanbul Baflkonsoloslu€u ve fiubat 2010’da
‹talya’n›n ‹stanbul Baflkonsoloslu€u ile imzalanm›flt›.

MALTA’YA 
GİDECEK 

İŞADAMLARINA 
VİZE KOLAYLIĞI 

MURAT YALÇINTAŞ

TASIMACILAR

YENİ BİR ARAÇ TİPİ 15+7

D evaml› yaz›p çiziyoruz kent içinde toplu
taş›mal›ğ›n olmazsa olmaz› az araçla
fazla yolcu taş›nmas›d›r. Böylelikle az
araç trafiğe ç›kacak trafik yoğunluğu

yaşanmayacak. 
Az araç olduğundan dolay› emisyon gaz› azala-

cak ve hava kirliliği olmayacak. Yine gürültü
kirliliği olmayacak. Yolcu kalitesi artacak ve
sağl›kl› toplu taş›mac›l›k hayata geçecek. Takip
edilebilir ve denetlenebilir bir toplu taş›ma filosu
olmas› bak›m›ndan yolcu say›s› daha rahat be-
lirlenebilir olacak ve yerel yönetimin elinde sağl›kl›
bir veri oluşacak. Dolay›s›yla önlemler al›narak,
çözüm üretilebilecek

Bu nedenlerden dolay› minibüsler bir toplu
taş›ma arac› değildir. Bunu tüm akademisyenler,
ulaş›m uzmanlar› her zaman vurguluyor. Büyük
kentlerde rayl› sistemlerin yan›nda lastik tekerlekli
araçlar›n otobüs olmas› gerekiyor. Geleceği göre-
bilen yerel yöneticiler kentlerdeki minibüsleri kal-
d›rarak yerine otobüs taş›mac›l›ğ›n› tercih ediyor.
Türkiye’nin birçok ilinde bu değişim yaşan›yor.
Örnek verecek olursak Kayseri, Samsun, Erzincan
ve daha birçok ilde bu değişim hayata geçiyor.

Kent içi toplu taş›mac›l›k bu doğru ve sağl›kl›
kararlarla ray›na oturacakken minibüs pazar›n›
kaybetmek istemeyen büyük sermaye sahibi mi-
nibüs üreticileri de boş durmuyor. Bunlar şu
anda kullan›lan küçük otobüs görüntüsünde bir
kaç yolcu fazla taş›yabilecek minibüsleri, küçük
değişiklikler yaparak Sanayi Bakanl›ğ›’ndan 15+7
yolcu kapasiteli minibüslere otobüs ruhsat› al-
man›n peşindeler. Ciddi çal›şmalar ve lobi faali-
yetleri yürütülüyor. Bu durum toplu taş›maya hiç
bir katk› sunmayacakt›r. Kentlerimizde trafik yo-
ğunluğu devam edecek, hava kirliliği, gürültü
kirliliği artacakt›r. Mevzuat› aşmak için yap›lan
bir aldatmacad›r, kand›rmacad›r. Yetkililer bu
konuda duyarl› olmal›d›r. Biz toplu taş›mac›lar
da gereken kamuoyunu oluşturarak bu çal›şmay›
ve doğuracağ› sonuçlar› çok iyi anlatarak engel
olmal›y›z. Toplu taş›mac›lar›n üst kurumlar›na
görev düşüyor. Çok geç olmadan önlemler al›nmal›
ve sonuçland›r›lmal›d›r. 

GÖKSEL 
OVACIK

Sprinter’de okul, personel ve turizm taş›mac›lar› için modeller geliştiren
Mercedes-Benz Türk hatl› minibüs piyasas›na giriyor. Mercedes Sprinter’in

hatl› minibüs modeli bu y›lsonuna kadar yollarda yerini alacak.

Elif ÖZYILMAZ 

MERCEDES HATLI MİNİBÜS 
SEGMENTİNE GÖZÜNÜ DİKTİ

Mercedes-Benz Türk  hatl› minibüs pazar›nda da
yer almak için çal›şmalara Mart ay›nda başlam›ş-
t›. Yaklaş›k 3 ay süren çal›şmalarda sona gelindi.
ve minibüs üretim noktas›na geldi. Bu yaz Mer-

cedes’in minibüsü  yollarda yerini alacak.

Befliktafl’ta bulunan bir
otobüs dura€› görenleri
hayrete düflürüyor. Geç-

ti€imiz günlerde yap›lan du-
ra€›n günefllik k›sm›n›n kal-
d›rama bakmas› dura€›n ‘ters
‘ yerlefltirildi€ini düflündürtse
de ‹ETT yetkililerinin bu du-
ruma bir aç›klamas› var.  

Befliktafl Akaretler Dura€›
görenleri hayrete düflürüyor.
Zira durak ters monte edilmifl.
Yaz›n s›ca€›ndan k›fl›n ya€mu-
rundan otobüs bekleyenleri ko-
rumas› gereken dura€›n günefl-
lik k›sm› yola de€il kald›r›ma
bak›yor. Yani otobüs bekle-
yenler yol taraf›nda de€il kal-
d›r›m›n üstünde bekleyecek. 

Durum böyle olunca yol-

cular da dura€›n ters yerlefl-
tirildi€ini düflünüyor, ama
durum hiç de öyle san›ld›€›
gibi de€il. ‹ETT yetkilileri bi-
lerek bu dura€› böyle dizayn
etti. Bu dizayn›n gerekçesi
ise Befliktafl Akaretler giri-
flinde oldu€u gibi dar kald›-
r›mlar›n kullan›m›n› kolay-
laflt›rmak. ‹ETT yetkilileri
dar kald›r›mlar›n bulundu€u
her noktada otobüs durakla-
r›n›n üst k›sm›n›n kald›r›ma
do€ru  yap›laca€›n› böylece
kald›r›m›n ve yolun daha az
iflgal edilece€ini belirtiyor.
Böylece otobüs bekleme afla-
mas›ndaki yolcular›n yola y›-
€›lmas›n›n da önüne geçil-
meye çal›fl›yor. 

DÜNYADAN RENKLİ 
OTOBÜS DURAKLARI 

Befliktafl’ta  göze çarpan bu ‘ters‘
durak ‹stanbul için bir ilk olurken
dünyada kullan›lan otobüs durak-
lar› da ilginç görüntüler yarat›yor.
Hamak fleklinde olan›ndan tutun

da çilek fleklinde olan›na kadar
pek çok flekilde dizayn edilen du-

raklardan iflte birkaç örnek.

NECMİ ÇOBANOĞLU

ISUZU D-MAX RODEO 

Anadolu Isuzu’nun yaz sürprizi olarak piyasaya sunduğu Isuzu D- Max Rodeo Lüleburgaz’da ilk
kez görücüye ç›kt›. 3.Sucuk Festivali’nde sergilenen Rodeo festival kat›l›mc›lar›ndan tam not ald›.   

LÜLEBURGAZ’DA 
GÖRÜCÜYE ÇIKTI 

Lüleburgaz’a bağlı Hamitabat Köyü Muhtarlığı’nca
düzenlenen 3. Sucuk Festivali’ne katılan Anadolu
Isuzu Kocaeli Satış Bayii Karataş Otomotiv, mayıs

ayında pazara sürülen Isuzu D-Max Rodeo ile 4x2 Limided
Edition modellerini sergiledi. Isuzu D-Max Rodeo’yu paza-

ra sürer sürmez böyle bir etkinlikle sergileme imkânı bul-
duklarını belirten Karataş Otomotiv Yetkilileri, böyle bir
organizasyon ile ne kadar doğru bir çalışma yaptıklarını
özellikle konser zamanlarında D-Max araçlarının çektiği in-
san kalabalığından anladıklarını belirtti. 

BU DURAK NEDEN TERS? 
GÖRENLER fiAfiKINA DÖNÜYOR 
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T ürkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED)
Baflkan› Rüfltü Terzi, 1 Hazirandan itibaren
uygulamaya giren Trafik Kanunu'nun ilgili
yönetmelikleri uyar›nca çocuklar›n oto-

mobillerde çocuk koltu€u ile seyahat edece€ini söyledi.  

ÇOCUKLARA BİLET Mİ KESİLECEK 
Çocuk koltu€unun otobüslerde zorunlu k›l›nmad›€›n›

ifade eden Terzi; “Bunun yerine çocuklar için emniyet
kemeri zorunlulu€u getirildi. Böyle olunca adeta ço-
cuklar otobüste ortada kald›. Karayolu Tafl›mac›l›€›
Kanunu'nun yönetmelikle-
rine göre 0-6 yafl çocuklar,
otobüslerde ücretsiz seyahat
edebiliyorlard›. Yani, anne
ya da baba kuca€›nda gide-
biliyorlard›. Yeni uygulama-
ya giren Trafik Kanunu'nun
ilgili yönetmeli€ince ise ço-
cuklara emniyet kemeri ta-
k›lmas› zorunlu. Bu durum-
da 0-6 yafl çocu€a emniyet
kemeri tak›lacaksa koltuk
satmak zorundas›n›z. 0-6
yafl çocu€u ücretsiz mi ala-
ca€›z, koltuk mu sataca-
€›z?”sorusunu sordu.

Bu çeliflki nedeniyle hem otobüsçülerin, hem de ai-
lelerin zor durumda kald›€›n› belirten Terzi; “Aile 4
yafl›ndaki çocu€unu ücretsiz tafl›mak istiyor.  Ancak,
'emniyet kemeri kullanmas› zorunlu' diyoruz. Bu
durumda biz ne yapaca€›z? Otobüsçüler her iki flekilde
de cezayla karfl› karfl›ya kal›yor” dedi.

Terzi, bu durumda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç
duyuldu€unu vurgulayarak,  bu sorunun k›sa sürede
çözülmesini beklediklerini bildirdi.
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Mercedes-Benz Türk, 1 Haziran 2010 tarihinden itibaren
otomobillerde 0-12 yafl aras›nda çocuk koltu€u kullan›-
m›n›n yasal zorunluluk haline gelmesine destek vererek
orijinal Mercedes-Benz çocuk koltuklar› için özel bir
kampanya uyguluyor. Kampanya kapsam›nda farkl› yafl
gruplar›na özel 3 farkl› Mercedes-Benz çocuk koltu€u se-
çene€i y›l sonuna kadar yüzde 20'ye varan fiyat avantaj-
lar› ile sat›fla sunuluyor. Mercedes, bebekler için “Baby

Save Plus“, yürümeyi yeni ö€renmifl çocuklar için “Duo
Plus“ ve okul ça€›ndaki küçük çocuklar için de “Kidfix“
adl›  çocuk koltuklar›n› öneriyor. 0-15 ay aras› bebekler
için tasarlanan “Baby Save Plus“, otomatik çocuk koltu-
€u alg›lama özelli€i ile sat›l›rken, 8 ay-4 yafl aras› çocuk-
lar için tasarlanan “Duo Plus“ ve 3,5-12 yafl aras› çocuk-
lar için tasarlanan “Kidfix“ koltuklar›nda bu özellik kul-
lan›c›n›n seçimine b›rak›l›yor. 

SEKTÖRDEN 

TOFED Baflkan› Rüfltü Terzi 1 Haziran’da yürür-
lü€e giren yönetmelikle çocuk koltu€u zorunlulu-

€unun getirilmesinin flehirleraras› otobüsler için
geçerli olmad›€›n› ancak emniyet kemeri zorunlu-
lu€unun getirilmesinin sorun yarataca€›n› söyledi

TASIMACILAR

TŞOF GENEL KURULU 

Fevzi Apayd›n, 3 senedir federasyon bafl-
kanl›€›n› yürüttü€ünü an›msatarak, floför
esnaf›n›n sorunlar›n› çok iyi bildi€ini
belirtti. Rakibi Menmet Yi€iner'in seçim

çal›flmalar› s›ras›nda delegeleri yan›ltmaya yönelik
bir tak›m aç›klamalarda bulundu€unu savunan
Apayd›n, siyasi otorite ile kiflisel iliflkileri oldu-
€unu ima ederek yap›lan seçim çal›flmas›n›n,
etik olmad›€›n› belirtti. Yi€iner'e  seslenen Apay-
d›n; “Bu makama aday olacak kiflinin gerçekleri
yans›tmayan, kiflisel ç›kar
amac›na yönelik bilgi kir-
lili€i ile kiflileri yan›lt-
may› ilke edinmemifl ol-
mas› laz›m. Seçilerek bu-
raya gelmifl olan delege-
lerin oylar›n› dizüstü bil-
gisayar, para gibi maddi
fleyler da€›tmak suretiyle
sat›n alabilece€i fleklinde
düflünce yap›s›na sahip
olmamas› gerekir. Bir oda
baflkan›n›n böyle bir har-
camay› nas›l ve nereden
finanse etti€i hususunda
kimsenin kafas›nda bir
flaibe yarat›lmamal›d›r. En önemlisi de böyle
bir davran›fl›n teflkilat mensuplar›na yap›lacak
en büyük hakaret ve sayg›s›zl›k oldu€unu bile-
bilecek bir kiflili€e sahip olmas› gerekiyor. Bu
makama aday olacak kifli sorun yaratan de€il
çözen, birlefltirici özelli€i üst düzeyde, topluma
örnek bir kifli olmal›d›r. Ayr›ca bu makama
aday olacak kifli hakk›nda ceza mahkemelerinde
görülen davalar olmamal›d›r.” dedi.

Mehmet Yi€iner ise floför esnaf›na yard›mc›
olmak için baflkanl›€a aday oldu€unu söylerken
seçim sonunda 4 bin 518 oyun 2 bin 718’ini
alan Apayd›n yeniden baflkan seçildi. Yi€iner
ise  bin 800 oy ald›.  

Mevcut baflkan Fevzi
Apayd›n ile Mehmet 
Yi€iner yar›flt›

Yiğiner yeniden seçildiği genel kurul sonras› bu
başkanl›k döneminde de  esnaf›n sorunlar›n›

çözmek için çal›şacaklar›n› söyledi 

Türkiye fioförler ve Otomobilciler Fe-
derasyonu'nun (TfiOF) 29. Ola€an Ge-
nel Kurulu’nda  Baflkan Fevzi Apayd›n

güven tazeleyerek yeniden seçildi.   

KAFALAR FENA KARIfiTI 

ÇOCUK YOLCU NEREDE TAŞINACAK?

YENİ YASAYA
İLK UYAN 

MERCEDES OLDU 

RÜŞTÜ TERZİ

MEHMET YİĞİNER
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