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OTOBÜSÇÜLER TRABZON’DA BULUŞTU
TOFED, bölge toplantılarının ilkini Trab-
zon’da gerçekleştirdi. 23 şehirden otobüsçü-
nün katıldığı toplantıda uçaklarla rekabet,
yüksek akaryakıt fiyatı ve korsanla mücadele
konularında beklenen çözümler KUGM Genel
Müdürü Nesip Kemaloğlu’na anlatıldı.

30 bin dolarlardan aç›lan koltuk arkas› tele-
vizyon maliyeti bu ifli yapan firmalar›n da
ço€almas›yla 16-20 bin dolar aral›€›na indi

OTOBÜSÇÜNÜN 

SEZON 3,5 AYA DÜŞTÜ 
Otobüsçüler 11 A€ustos’ta bafllaya-
cak Ramazan’› endifleyle bekliyor.
Geçti€imiz y›l ilk kez yaz mevsimi-
ne denk gelen 11 Ay›n Sultan›’n›n

bundan sonra 5 y›l daha otobüsçünün en
hareketli zaman›na denk gelece€ini belir-
ten Tokat Seyahat sahibi Ahmet Arat
yolcu say›s›nda yüzde 15 ile 20 aras›nda
bir düflüfl beklediklerini kaydetti. Arat,
geçmiflte otobüsçülerin y›l›n 6 ay›n› hare-
ketli geçirmelerine ra€men, son y›llarda
yolcu yo€unlu€unun yafland›€› dönemin
3.5 ay ile s›n›rlad›€›na vurgu yaparak;
“Geçen y›llarda  6 ay ifl mevsimimiz
olurdu. 2 bayram da k›fl dönemine denk
gelirdi ve 15’er gün fazla ifl yapard›k.
fiimdi sezon 3- 3.5 aya düfltü.” dedi.

RAMAZAN 
KORKUSU

MOTOR‹N F‹YATLARI 
‹STANBUL 3.00
ANKARA 3.03
‹ZM‹R 3.00
ADANA 3.01

D.BAKIR 3.07
S‹VAS 3.07
I⁄DIR 3.10
HATAY 3.00

İŞTE YENİ J10

Karsan’›n Bursa fabrikas›nda ürettiği ve
efsane servis arac› J9’un  baştan aşağ›
yenilenmiş hali olan J10, lansman› ya-

p›lmadan vitrinlere ç›kt›. Karsan bayilerinde
yerini alan J10’a özellikle okul ve personel
servisçileri ilgi gösterirken Karsan J10’un
hatl› minibüsünü de pazara sunuyor. J9 Pre-
mier’in Karsan AR- GE Merkezi taraf›ndan
yeniden yarat›ld›, ad›
da  J10 Premier
olarak belirlendi.
Banttan portakal
renginde indiri-
len J10, Kar-
san Bayilerin-
de müşterile-
rin beğenisine
sunuldu.  

J 10 vitrinlerde boy
göstermeye bafllad› 
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ULUĞ 
AKTUNÇ

Eğitim şart... 5

ONUR 
ORHON

İDOBÜS  6

HAKAN 
ORDUHAN

Eğitim yılı bitti, okul servis 
taşımacılarının stresi başladı! 7

AHMET 
TÜRKOĞLU

Kaptan ve devlet, 
köpeğe yenilirse...

6. SAYFADA

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN

Bakan Y›ld›r›m’a 
V‹ZYON ÖDÜLÜ 

Bakan Y›ld›r›m ödülünü eski Ulaflt›rma 
Bakan›  Ekrem Pakdemirli’den ald›. 

50 YILDA 2,5 MİLYAR DOLAR YATIRIM
‹stanbul’a gelen Ford Motor Company Yönetim
Kurulu Baflkan› Bill Ford; “Gölcük’te üretilen
Ford Connect’in Amerika’ya ihraç edilmesinden

büyük gurur ve mutluluk duyduk. Bu ihracat, Göl-
cük’teki fabrikan›n üretimdeki kalitesinin ulaflt›€›
noktay› gösteriyor. Nitekim, dünyan›n her taraf›na ih-
raç ediliyor” dedi. Koç Holding Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Mustafa Koç da, geçen 50 y›ldaki yat›r›m tutar›-
n›n 2.5 milyar dolar› buldu€unu bildirdi. 

ABD merkezli Ford Motor Company (FMC) ile
Koç Holding, iflbirliklerinin 82’nci, Ford Oto-
san’daki ortakl›klar›n›n 50’nci y›l›n› kutlad›. 

OTOBÜSLER TEKNOLOJ‹DE SINIR TANIMIYOR

Ford’da Türkiye’nin rolü artacak

BİR DEV DAHA
METRO’YA GEÇTİ

47 yıl önce Mehmet Niyazoğlu tarafından
kurulan Hakiki Koç da tarih sayfasındaki
yerini aldı. Niyazoğlu’nun ölümünden son-

ra yönetim sorun-
ları yaşayan firma
çoğunluk hissesi
Metro Turizm’e
ait olan Asya
Tur’a satıldı. 

Hacettepe Üniversitesi, Mercedes-
Benz Türk A.fi. ve Esslingen Üni-
versitesi iflbirli€inde Ankara ve Ak-
saray’da Hacettepe Üniversitesi

bünyesinde yürütülen ve 2005/2006 ö€-
retim y›l›nda bafllat›lan “Otomotiv Mü-
hendisli€i” e€itim program› ilk mezun-
lar›n› verdi. Mezuniyet törenine, Hacet-
tepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. H. Y›lmaz Kaptan’›n

yan› s›ra Mercedes-Benz Türk Aksaray
Kamyon Fabrikas› Teknik Direktörü
Gerald Jank kat›ld›. Törende konuflma
yapan Gerald Jank, Mercedes-Benz
Türk’ün üniversiteler ile sanayi kurulufl-
lar› aras›ndaki iflbirli€ine verdi€i büyük
önemi vurgulayarak, flirketin Hacettepe
Üniversitesi’ni e€itim konular›nda y›l-
lard›r destekledi€ini ve bu deste€ini gele-
cekte de sürdürece€ini belirtti.

Hacettepe Otomotiv Mühendisliği 
Bölümü iLK MEZUNLARINI VERDi

GÜLERYÜZ COBRA HALKÇILARIN 
BEğENİSİNE SUNULDU

Ahmet Arat 5 y›l boyunca yaz mevsimine denk gelecek
olan Ramazan’›n yolcu say›s›n› düflürece€ini söyledi.

Mercedes Benz-
Türk Kamyon
Fabrikası Teknik
Direktörü Gerald
Jank, ilk mezun-
lara diplomaları-
nı verdi.

3 BİNDEN FAZLA OTOBÜS TV BEKLİYOR TV ARTIK TERCİH SEBEBİ
Çok de€il 3-4 y›l öncesine kadar flehirleraras› yolcu

tafl›mac›l›€›nda yüzde 90 gibi yüksek oranlarda
tart›flmas›z lider olan otobüsçüler havayolu ula-
fl›m›n›n ucuzlat›lmas› politikas›na yenik düflme-
mek için mücadele ediyor. 1990’larda yolcular›-
na uydu ba€lant›l› televizyon hizmeti sunan fir-
malar geçti€imiz y›l koltuk arkas›na tak›lan tel-
evizyonlar› keflfetti. Otobüs-uçak tercihi yapa-
cak yolcuyu otogarlara ve dolay›s›yla otobüslere
çekmek isteyen firmalar bu mücadelesinde en
büyük yard›m› teknolojiden gördü. ‹lk olarak Pa-
mukkale Turizm’in koltuk arkas›na televizyon
monte etmesi ve bu hizmetin beklenenin de üze-
rinde ilgi görmesiyle sektörde bir furya bafllad›
ve sonuçta 1 y›l içinde 500’ü aflk›n otobüse tel-
evizyon tak›ld›. Geride ise televizyon tak›lmay›
bekleyen 3 binden fazla otobüs bekliyor.

Tercihini her fleye ra€men otobüsten yana kullanan
yolcular›n beklentileri de en üst seviyeye ç›kt›. Yol-
cular art›k bilet almadan önce firmalara; “Otobüs-
te koltuk arkas› te-levizyon var m›?” sorusunu so-
ruyor. Bu soruyu duyup da yolcusunu rakiplerine
ya da havayolu flirketlerine kapt›rmak istemeyen
firmaya da koltuk arkas› ekran takt›rmak farz olu-
yor. Ama… Yüksek akaryak›t fiyatlar› bir yandan,
havayolu flirketlerinin yolcuyu ele geçirme tehdidi
bir yandan derken otobüs flirketleri bu yat›r›m için
yüksek maliyetleri de göz önüne almak zorunda
kal›yor. Trend, sektörü ilk sard›€›nda 30 bin dolar-
lardan aç›lan koltuk arkas› televizyon maliyeti bu
ifli yapan firmalar›n da ço€almas›yla 16-20 bin do-
lar aral›€›na indi. Ve bugün büyük firmalar›n d›fl›n-
da yolcusunu kaç›rmak istemeyen her firma koltuk
arkas›na televizyon takt›rmak için s›ra bekliyor. 

4. SAYFA

YENİ RENAULT MASTER 
VİTRİNE ÇIKTI 7. SAYFA

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BELİRLEDİ
Kendisine verilen ''vizyon'' ödülünü,
eski bakanlardan Ekrem Pakdemirli'nin
elinden alan Y›ld›r›m, kendisini bu ödüle
lay›k gören jüri üyelerine ve sivil toplum

kurulufllar›n›n baflkanlar›na teflekkür ederek,
Türk milletinin hizmetinde olmak için çal›fl-
malar›n› sürdüreceklerini dile getirdi. ''Bu
ödülü, ›ss›z tren istasyonlar›nda, yol boylar›n-
da, postanelerde, havaalanlar›nda, limanlarda,
Türkiye'nin 5 bin flantiyesinde gece-gündüz
çal›flan 100 bin kiflilik ulafl›m ve iletiflim ailesi
ad›na al›yorum. Onlar›n eme€i, gayreti olma-
sayd›, bu hizmetlerin hiçbirisi olmazd›'' diyen
Y›ld›r›m, sözlerini flöyle sürdürdü: ''Ne baflar-
d›ysak tak›m anlay›fl›yla yapt›€›m›z çal›flmalar
sayesindedir. Bu ulafl›m ailesinin tek bir hedefi
var; büyük ülkemizi, ulu önder Atatürk'ün
iflaret etti€i ça€dafl uygarl›k seviyesine ç›kar-
mak. Bu yolda kararl›l›kla Cumhuriyetimizin
100. y›l hedeflerine ad›m ad›m yaklafl›yoruz.''
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2009’da patlama yaşanan koltuk arkası ekran modasında teknolojinin hızına

da yetişilmiyor. Başlangıçta  sadece ulusal kanalların tam zamanlı seyredil-

mesine olanak sağlayan sistem artık “Duraklat başlat, USB ile yanında getir-

diğin filmi izleme” gibi olanaklarla her geçen gün ilerliyor.
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Centro de Transporte Sustantable
(CTS) Mexico’nun davetiyle ya-
p›lan ziyarette Büyükflehir yetki-
lileri, 5 ve 13 numaral› kooperatif

yöneticileri ve SUM Türkiye temsilcileri
Mexico City ve Guadalajara flehirlerindeki
ulafl›m a€›n› yerinde gördü. Tüm masraflar›
kar amac› gütmeyen bir kurulufl olan EM-
BARQ a€› üyesi SUM Türkiye taraf›ndan
karfl›lanan gezinin organizasyonu SUM Tür-
kiye, CTS Mexico ve Ulafl›m Planlama Mü-
dürlü€ü taraf›ndan yap›ld›.

BÜYÜKŞEHİR, KOOPERATİF  
VE  SUM  TEMSİLCİLERİ KATILDI

Kocaeli Büyükflehir Belediyesi Ulafl›m Dai-
resi Baflkan› Abdulmuttalip Demirel, Ulafl›m
Planlama Müdürü Ahmet Çelebi ve Yüksek
fiehir Planc›s› Övünç Y›lmaz’›n Belediye’yi
temsilen kat›ld›€› çal›flmada, SUM Türkiye’yi
temsilen Ulafl›m Mühendisi Burhan Kocaman
ve Toplu Tafl›ma Kooperatiflerini temsilen
5 No’lu Kooperatif Baflkan› Mustafa Kurt,
13 No’lu Kooperatif Baflkan› Tevfik Özkara-
aslan, Otobüsçüler Odas› Baflkan› Ali Hac›-
o€lu, 5 No’lu Kooperatif yönetim kurulu
üyeleri Ahmet Ery›lmaz, Hakk› Y›ld›r›m ve
13 No’lu Kooperatif yönetim kurulu üyesi
Turhan Diflli kat›ld›.

MEKSİKA BASININDAN BÜYÜK İLGİ
Meksika ulusal bas›n›n›n da büyük ilgi

gösterdi€i ziyarette, Guadalajara’da SITEUR
(Ulafl›m Dairesi) Genel Müdürü Paco Padilla,
Macrobüs Direktörü Sebastian Nieto,  OCOIT
(Ulafl›m Planlama) Direktörü Flavio Tavera
ile yap›lan toplant›larda sistemin kuruluflu
ve yaflanan süreçler ile ilgili bilgi al›nd›.
Macrobüs kontrol merkezinin ard›ndan, koo-
peratiflerin birleflerek oluflturdu€u flirket
merkezinde birleflme süreci ve flirketleflmenin
karl›l›€› ile ilgili olarak yap›lan çal›flmalar
incelendi.

“ŞİRKETLEŞME SÜRECİ VE 
GÜZERGAHLAR İNCELENDİ”

Metrobüs Direktörü Guillerma Calderon
ile Mexico City’de kooperatiflerin birleflme
süreci ve flirketleflme ile ilgili yap›lan top-
lant›dan sonra, Metrobüs’ün 3. Hatt›n›n in-

flaat› gezildi ve tahsis edilen metrobüs ile 1
numaral› hatt›n güzergâh› incelendi.  Ziya-
retler kapsam›nda metrobüs iflleten hem de
hatl› seferlerle tafl›mac›l›k yapan flirket ziyaret
edildi. EMBARQ a€› üyesi CTS Mexico’nun
yapt›€› çal›flmalarla ilgili olarak Adriana Lobo
ve Salvador Herrera taraf›ndan verilen bri-
fingten sonra ziyaretler tamamland›.

“DAHA İYİSİNİ KOCAELİ’NDE YAPARIZ”
Büyükflehir Belediyesi ile 5 ve 13 No’lu

yetkililerin oldukça verimli buldu€u bir-
leflme detaylar›yla ö€renildikten sonra Tür-
kiye’ye dönüfl yap›ld›. Ziyaretler oldukça
baflar›l› geçerken her iki kooperatif temsil-
cileri de Meksika’daki mevcut sistemden
daha baflar›l›s›n› Kocaeli’nde uygulayabile-
ceklerini vurgulad›. 

Meksika flehirleri Mexico City ve Guada-
lajara’da geçen  y›llarda bireysel ve kooperatif
yap›s› fleklinde minibüslerle yap›lan toplu

tafl›mac›l›k hizmetleri, kooperatiflerin bir-
leflerek flirketleflmesi ile birlikte Macrobüs
ve Metrobüs olarak bilinen Bus Rapid Transit
(H›zl› Otobüs Tafl›mac›l›€›) sistemlerine dö-
nüfltürüldü. Bu projelerle birlikte, eski mini-
büslerin yerini körüklü ve yeni otobüsler
alm›fl ve otobüsler için özel fleritler haz›rla-
narak çok daha h›zl›, konforlu ve güvenli bir
sistem oluflturulmufltu.

“HİSSE SENETLERİ 5 KAT ARTTI”
Macrobüsle 16 km’lik tek bir hatta günde

130 bin yolcu, Metrobüsle ise toplam 50
km’lik iki hatta günde 450 bin yolcu tafl›n›yor.
Bu sistemler sayesinde flu anda çok daha az
say›da otobüsle, daha az yak›t harcanarak ve
çevre daha az kirletilerek daha fazla say›da
yolcu tafl›n›yor. Bu sayede flirketleflen ko-
operatiflerin karl›l›€›nda yüzde 20’ye yak›n,
flirket hisse de€erlerinde ise eski de€erlerinin
4–5 kat›na varan art›fllar görülmektedir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaş›m Dairesi Başkanl›ğ› ve Sürdürülebi-
lir Ulaş›m Merkezi (SUM) Türkiye ile ortaklaşa yap›lan ulaş›m planla-

ma çal›şmalar› kapsam›nda Meksika’daki ulaş›m yap›s›n› inceledi. 
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İETT’DEN 
EMEKLİ OLANLAR 

UğURLANDI 

YEREL

TASIMACILAR

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM MERKEZİ 

‹ETT’den emekli olan memur ve iflçi personelin fleref hiz-
met belgeleri Genel Müdür Hayri Baraçl› taraf›ndan verildi.
Karaköy’deki gar binas›nda düzenlenen törene emekli olan
152 personelle birlikte çal›flanlar kat›ld›. Törende bir ko-
nuflma yapan Genel Müdür Hayri Baraçl›, ‹ETT’nin büyük
bir camia oldu€unu ve bu büyük camiada çal›flman›n hu-
zur ve gurur kayna€› oldu€unu söyledi. Baraçl›, emeklilere
hitaben yapt›€› konuflmada flunlar› söyledi: “Bugün 140.
yafl›na ulaflm›fl olan ‹ETT’nin daha nice y›llar var olmas›,

240’›nc›; 340’›nc› yafllar› da görmesi için bütün gayretimizle
çal›fl›yoruz. Bu kurum öyle bir gelene€e sahip ki tafl üstüne
tafl koyan› asla unutmuyor, tarihe kaydediyor. Çok iyi bili-
yorum ki sizler de y›llard›r fedakarl›kla çal›flt›n›z. fiimdi
emekli oluyorsunuz. Emeklili€i bir son olarak de€il, yeni
bir bafllang›ç olarak görmeli, bundan sonraki hayat›n›z› da
ayn› titizlikle planlamal›s›n›z. Emeklili€inizi en güzel flekil-
de geçirmenizi diliyorum. Bu döneminiz geçmifl dönemler-
den daha iyi, bereketli ve sa€l›kl› olsun.” 

E€itim flart...

Ç ocuğunu döv, kar›n› döv... 
Yolda yürüyene omuz at, laf gelirse küfür et
üzerine yürü...
Yurtd›ş›na hatal›, abuk subuk mallar› gönder,

adam› kaz›kla ki bir daha ihracat yapama...
Gelen turisti sağlam kaz›kla ki bir daha gelmesin...
Pazarda güzel meyveleri öne, çürükleri arkaya yer-

leştir, torbaya yar› yar›ya doldur, müşteri fark etmez,
etse ne olur, “daha da gelmem pazara” der, gelmesin,
ne olacak...

Hayvanc›l›ğ›n› önce öldür, sonra et ithal et ki birileri
para kazans›n, herkes de bunu yutsun...

Araban› zigzag çizerek kullan, gelene geçene makas
at ki heyecanl› olsun...

Kamyonunun kapasitesine ald›rma vur yükü, ceza
kesilince de k›z... Ya da frenler patlarsa dal dükkana
eve, insanlar çal›ş›rken uyurken ölsün...

Otobüsün yapabileceği h›z s›n›r›na tak›lma, bast›r,
bast›r ki kaza olunca 45 kişi birden ölsün...

K›rm›z›da durma, hatta daha çok bast›r ki yayalar
çarp›nca havaya f›rlas›n...

Yaya olarak üst geçide “t›rmanmaya” ne gerek
var? Yoldan geçiver, birşeycik olmaz, olursa da
eşkiyal›k yap gösteri olsun diye yolu trafiğe kapa
“kahveden arkadaşlarla”...

Emniyet kemeri takmay›nca araban “alerim” mi
çal›yor, olsun sen ak›lls›n ya, kemeri tak›l› b›rak üstüne
otur, araban› da kendini de kand›r, kaza olursa
camdan m› ç›kars›n, yok can›m birşey olmaz...

Arac›n›n oras›na buras›na kendince kablo çek,
acayip ses düzenleri, ›ş›klar takt›r, sonra yan›nca da
ağla...

Bütün bu örnekleri neden verdim? Hepsi eğitimsiz-
likten beslenen konular...

Cem Y›lmaz’›n söylediği gibi “Eğitim şart!”
Eğitime yönelik her proje önemli. Hem bireyler hem

de firmalar olarak bu anlamdaki tüm sonuç alan pro-
jelere destek vermeliyiz. Kurumsal sosyal sorumluluk
kampanyalar›m›z› bu yönde kurmal›y›z. Eğitim için
harcanan her kuruş sevapt›r. 

Bu anlamda son günlerde sivrilen bir proje var. Ad›
“Çocuklar Gülsün Diye..”

Gülben Ergen ve arkadaşlar›n›n önderliğinde ülke-
mizin en ücra köşelerine anaokullar› yap›l›yor.  HYPER-
LINK "http://www.cocuklargulsundiye.org" www.co-
cuklargulsundiye.org sitesine girerek detay bilgilerine
ulaşabilirsiniz. Benim çal›şt›ğ›m Karsan da bu okullar›n
servis araçlar›n›n sağlanmas›nda yard›mc› olarak çor-
baya önemli bir destek yap›yor. Herkesi benzeri
eğitime destek olan projelere duyarl› olmaya, çocuk-
lar›m›za yukar›daki örnekleri yaşamayacaklar› bir
Türkiye b›rakabilmek için desteğe çağ›r›yorum... 

ULU⁄
AKTUNÇ

Genel Müdür 
Baraçlı, konuşma-
sının ardından
emekli olan perso-
nele hizmet şeref
belgeleri ile kalem
setinden oluşan 
hediyelerini verdi.  

MEKSiKA’DAKi MODELİ 
YERİNDE İNCELEDİ

Samsun Büyükflehir Belediyesi Genel
Sekreteri Kenan fiara, rayl› sistem
projesinde yüzde 85 oran›nda fiziki
tamamlanma sa€land›€›n›, 2011 y›-

l›nda bitirilmesi planlanan hafif rayl›
sistem projesi'nin10 Ekim 2010 tarihinde
hizmete girece€ini söyledi. 16 kilometrelik
güzergâhta, 16 trenin hizmet verece€ini
dile getiren fiara; "Araçlar yolcu kapasite-
sine göre artt›r›lacak. 4 tren flu an geldi.
Ekim ay›na kadar 14 adetinin gelmesi
planlan›yor. 2 tanesi daha sonra gelecek.
Araçlar dünyan›n her yerinde kullan›lan
modern trenler. Metrekareye 6 kifliden,
280 yolcu tafl›nabilecek.”  dedi.

Hafif rayl› ulafl›m sistemi'nin uzunlu€unun
vilayet binas› ile üniversite aras›nda toplam
16 kilometre olaca€›n› söyleyen fiara; “Sis-
temde maksimum h›z saatte 70 kilometre,

ticari h›z saat ise  29 kilometre olarak kul-
lan›lacak. Pik saatlerde her 4 dakikada bir
hizmet verecek olan trenler için 21 durak
yer alacak” dedi. fiara, günde ortalama 80
bin yolcunun tafl›nmas› planlanan projede,
metrekareye 6 kifli olmak üzere her vagonda
280 kifli yolculuk edece€ini ayr›ca güzergâhta
yaya ve araç trafiklerinin ise aksamamas›
için  önlemler al›narak yayalar için korumal›
bölümlerde her 250 metrede bir asansörlü
üst geçit yap›laca€›n› aktard›. 

fiara, proje  ile ilgili flunlar› aktard›:
“130 milyon euroya mal olacak projenin

65 milyon euroluk ilk kredi anlaflmas›
Avrupa Yat›r›m Bankas› ile yap›ld›. 30
milyon euroluk 2. kredi anlaflmas› ise
OF‹D ile sa€land›. 20 milyon euroluk
kredi için görüflmeler sürerken, 15 milyon
euroluk bölümü belediye taraf›ndan kar-
fl›lanacak. Günde 80 bin kiflinin tafl›nmas›
planlan›yor. Sistem içerisinde yer alacak
olan 16 adet rayl› sistem trenleri planla-
n›rken, sistem faaliyete geçti€inde 8 gelifl,
8 gidifl olarak hizmet verecek. Proje bitti-
€inde, 207 bin metre küplük kaz›, 99 bin
metre küplük dolgu yap›lm›fl olacak. 

RAYLI SİSTEM 
ERKEN AÇILACAK
RAYLI SİSTEM 
ERKEN AÇILACAK
RAYLI SİSTEM 
ERKEN AÇILACAK
RAYLI SİSTEM 
ERKEN AÇILACAK
RAYLI SİSTEM 
ERKEN AÇILACAK
RAYLI SİSTEM 
ERKEN AÇILACAK

Samsun’da 2008 y›l› Kas›m ay›nda bafllayan rayl› sis-
tem projesinin yüzde 85'i tamamlan›rken, rayl› sis-
tem’in 10 Ekim 2010 tarihinde aç›lmas› planlan›yor.

RİZE VALİSİ PROTESTO EDİLDİ
Pazar Tafl›y›c›lar Kooperatifi'nin

42, Ardeflen Tafl›y›c›lar Kooperati-
fi'nin 55 araçla Ardeflen-Pazar gü-
zergâh›nda faaliyet göstermesi ka-
rar›na karfl› ç›kan Ardeflenli dol-
muflçular, eskiden oldu€u gibi Ar-
deflen-Pazar aras›nda sadece Arde-
flen kooperatifinin çal›flmas›n› iste-
yerek, Vali Seyfullah Hac›müftüo€lu’nu protesto etti.

KISA KISA... 

TÜTÜNCÜ OTOGAR ESNAFINI DİNLEDİ
Kepez Belediye Bafl-

kan› Hakan Tütüncü,
Antalya fiehirleraras›
Otobüs ‹flletmeleri E€i-
tim ve Yard›mlaflma
Derne€i’ni ziyaret etti,
otogar esnaf›n›n prob-
lemlerini dinledi. Antalya fiehirleraras› Otobüs ‹fllet-
meleri E€itim ve Yard›mlaflma Derne€i Baflkan› Cemal
Ya€c›, ziyaretiyle otogar esnaf›n› mutlu eden Tütün-
cü’nün, hizmetlerini takdirle karfl›lad›klar›n› söyledi. 

ERZURUM SEMT GARAJI AğUSTOS’TA
AÇILACAK 

Erzurum Büyükflehir
Belediyesi taraf›ndan  2
bin 500 metrekare alan
üzerine kurulan ve yak-
lafl›k 3 milyon Liraya
mal olan modern semt garaj›nda çal›flmalar son
aflamaya geldi.15 A€ustos’ta aç›l›fl› gerçeklefltirilecek
olan semt garaj› Erzurum’un çevre ilçe ve köylerle
olan ulafl›m›n›n sa€land›€› toplu tafl›ma araçlar›n›n
merkezi olacak.

KAYSERİ’NİN TUTUMLU DURAKLARI 
Kayseri’de Türki-

ye’de bir ilk gerçek-
lefltirildi ve otobüs du-
raklar› günefl enerjisi
ile ayd›nlat›lmaya
baflland›. ‹lk olarak
Miralay fiehit Naz›m-
bey Caddesi üzerindeki Mustafa Özgür ‹lkö€retim
Okulu önündeki otobüs dura€›nda uygulamaya
konulan sistemle gündüz depolanan günefl ›fl›klar›yla
gece ayd›nlatma yap›l›yor.

HACIMÜFTÜOğLU
SAMSUN’DA 

BALIKESİR BELEDİYESİ 
ÖZEL HALK OTOBÜS 
HATTI İHALESİ SONUÇLANDI

Belediye hizmet binasında kapalı zarf
usulü ile yapılan ihaleyi, tek katılımcı fir-
ma olarak katılan BOYTUR şirketi kazan-
dı. Kısa adı BOYTUR olan Balıkesir Oto-

büs Yazıhaneleri Turizm Taşımacılık Petrol Sa-
nayi Ticaret A.Ş. 1 milyon 348 bin 808 lira
muhammen bedeli olan ihaleyi, yüzde 50 artış
yaparak 2 milyon 16 bin liraya aldı. Böylelikle
BOYTUR, yaklaşık beş yıldan bu yana yürüt-
mekte olduğu hizmeti, 7 yıl süreyle yeniden
sürdürmeye hak kazandı.

Bir Balıkesir firması olan BOYTUR, bundan
önce olduğu gibi bundan sonra da  şehir mer-
kezi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali arasın-
daki 6,5 kilometreik  mesafedeki yolcu taşı-
macılığını, 24 saat kesintisiz olarak yapacak.
Şirket, şartname gereği 2004 model ve üzeri
otobüsleri kullanacak.

İhalenin imza töreni Başkanlık makamında Baş-
kan İsmail Ok ve BOYTUR Yönetim Kurulu Başka-
nı Ömür Boyuer`in katılımı ile gerçekleştirildi.
İhaleyi imzalayan Başkan Ok ve Ömür Boyuer  ya-
pılan ihalenin bütün Balıkesirlilere hayırlı olması
temennisinde bulundu.

BALIKESİRLİLERİ BOYTUR TAŞIYACAK
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SEKTÖRDEN İDOBÜS’E TAKSİCİLERDEN DE TEPKİ GELDİ 
‹DOBÜS'lerin, ifllerini büyük ölçüde azaltt›€›n› düflünen taksiciler eylem yapt›. Yenikap›'daki ‹DO ‹skelesi

önünde toplanan 100 civar›ndaki taksici korna çal›p, al›nan karar› protesto etti. Ellerinde 'Taksiyi bitirmek için
halk›n arkas›na saklanmay›n', 'UKOME tek tarafl› çal›flma', 'Halka hizmet 5 TL'ye olmaz', 'Rengimiz sar›,
baht›m›z kara, bu devran böyle gitmez sak›n unutma!' yaz›l› pankartlar tafl›yan taksiciler, ‹DO’yu protesto

etti. Birleflik Taksiciler Derne€i Baflkan› Memduh Ç›rak; "Burada ‹DOBÜS ad› alt›nda tafl›mac›l›k yap›l›yor.
Biz bu tafl›mac›l›€› k›n›yoruz.”dedi. 

TASIMACILAR

YILMAZ İLE YENİDEN

Oya KAYA - Şevin COŞKUN

Mavi Marmara A.fi’nin 5. Ola€an Genel
Kurulu Topkap› Eresin Otel’de gerçeklefl-
tirildi. 422 kiflinin kat›l›m›yla gerçekleflen
genel kurulda yap›lan oylamada Y›ld›r›m

Y›lmaz tekrar baflkan oldu. Y›lmaz genel kurulda
Emin Uysal ile rekabet etti. 

“ALÇAK TABANLI KABUSU” 
‹ETT’nin 2012 y›l›na kadar zorunlu k›ld›€›

alçak tabanl› araçlar› alma zorunlulu€u ile ilgili
konuflan Y›lmaz flunlar› kaydetti: “Üretici fir-
malar›n bak›fl› da bu konuda mant›kd›fl›d›r. ‹s-
tanbul’un co€rafi konumu ona uygun de€ildir.
Bu konuda Mavi Marmara A.fi olarak sonuna
kadar direnece€iz.  Bu araçlar çöpe mi gidecek?
Kanunda otobüslerin sadece özürlüye uygun
hale gelece€i belirtiliyor. Otobüslere bir rampa
tak›l›r ve asansör sistemi ile özürlüye uygun
hale getirilirse hiçbir sorun olmayacak.”

“2010 model araçlar›m›z var, onu s›f›r tabana
getirme flans›m›z yok” diyen Y›lmaz; “Halk
otobüslerini 15 yafl›na kadar kullanma süresi
var. De€ifltirmemiz mecburi k›l›n›rsa hukuki
süreç bafllatabiliriz” dedi. Tafl›mac›l›€›n kalite-
sinin yükseltilmesinden yana oldu€unu fakat
bunun sadece araçla olmayaca€›na dikkat çeken
Y›lmaz; “Bunun için öncelikle yolun, kald›r›m›n
uygun olmas› laz›m” diye konufltu. 

Y›lmaz, Karayollar› Trafik Kanunu’nda  henüz
yasal anlam kazanamad›klar›n› ve bu eksikli€in gi-
derilmesi için halk otobüsü tan›m›n›n yan›nda birde
iflletme hakk›n› almalar› gerekti€ini vurgulad›.

Mavi Marmara’da
baflkan de€iflmedi 
Mavi Marmara A.fi’nin 5. Ola€an Genel Kurul top-
lant›s›nda Y›ld›r›m Y›lmaz üyelerden bir kez daha
güvenoyu alarak baflkanl›€a seçildi. Y›lmaz, Emin

Uysal ile rekabet etti€i  genel kurulda ‹ETT’nin
2012’ye kadar al›nmas›n› zorunlu k›ld›€› alçak ta-

banl› otobüsler konusuna de€indi. 

İDOBÜS’E TAKSİCİ DE KARŞI
ÖZEL HALK OTOBÜSÇÜSÜ DE 
İ

DO, 11 dış hat güzergahının varış noktası
olan Yenikapı’da, yolcuların kentiçi ulaşımını
kolaylaştıracak yeni bir projeyi hayata ge-
çirdi. 21 Haziran’da başlayan İDOBÜS

servis hizmetiyle, Bursa, Bandırma, Yalova,
Çınarcık, Armutlu, Armutlu Tatil Köyü, Esenköy,
Kumla, Marmara Adası, Gemlik ve Avşa hat-
larından Yenikapı’ya ulaşan yolcular, İDO-
BÜS’ler ile toplu ulaşım bağlantı noktalarına
taşınmaya başladı.

İDOBÜS uygulaması kapsamında ilk aşa-
mada; Yenikapı-Eminönü-Kabataş,    Yenika-
pı- Aksaray (Metro) – Cevizlibağ (Metrobüs),

Yenikapı – Bakırköy İDO – Atatürk Havalimanı
yönlerine servis yapılacak.

Yeni hizmet hakkında açıklama yapan İDO
Genel Müdürü Ahmet Paksoy; “İDO olarak
müşterilerimizin talep ve beklentilerini anketler
ve araştırmalarla ölçümlüyoruz ve tüm projele-
rimizde, bu sonuçları  esas alıyoruz.  Tüm uy-
gulamalarımız somut veri ve tespitlerden yarar-
lanılarak hayata geçiriliyor. İDOBÜS ile 11 dış
hattımızı kullanarak Yenikapı’ya ulaşan yıllık
ortalama 1,5 milyon yolcumuza yeni ve entegre
bir ulaşım alternatifi yaratmak istedik.” dedi.

TEPKİLER ARD ARDA GELDİ
İDOBÜS’ün ücreti, 5 Lira olarak belirlenirken,

İDO’nun bu hizmeti özel halk otobüsçülerinin

tepkisini çekti. Özel halk otobüsçüleri “İDO
karayolu taşımacılığına mı giriyor?” derken
İDO Genel Müdürü Ahmet Paksoy, İDOBÜS’ün
İETT’nin bir hizmeti olduğunu söyledi.  “Yol-
culardan yoğun bir talep geldi ve hizmeti
bizden isteyen yolculardır” diyen Paksoy hiz-
meti İETT’nin üstlendiğini söyledi. “ Karayolu
yolcu taşımacılığı İDO’nun işi değil, asli işimiz
deniz taşımacılığı” diyen Paksoy; “İş, İETT
tarafından yürütülecek” dedi.

Paksoy diğer taraftan ihalenin  ‘2008
model araç şartına” da değindi. Paksoy;
“Lüks araçlar tercih edildi, 7 kilometreyi aş-
mayan yolculuklarda daha yaşlı araçlar kulla-
nılabilirdi“  eleştirisine de yanıt verdi. İhalenin
3 aylık bir dönemi kapsadığını hatırlatan
Paksoy,  gelecek yıl yapılacak ihalede bu is-
teklerin de göz önüne alınacağını dile getirdi. 

İHALEYİ NEDEN İDO YAPTI?
Türkiye Özel Halk Otobüsleri Derne€i Genel Sekreteri Onur Orhon, ‹DO Genel Müdürü Paksoy’un

verdi€i yan›tlar›n ikna edici olmad›€›n› ifade etti. Onur Orhon; ”fiimdi sormak gerekir. Bu ifl ‹ETT’nin
ise ihaleyi neden ‹DO yapm›flt›r? Araçlar›n d›fl›na ‹ETT logosunun yap›flt›r›lm›fl olmas› bu iflin ‹ETT

kontrolünde yap›ld›€›n› göstermemektedir. ‹DOBÜS olarak tan›mlanan otobüsler ‹ETT terminallerinin
d›fl›nda, ‹DO’nun kapal› alan›n›n içerisini kullanmaktad›r” diye konufltu. 

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ DERNEğİ GENEL SEKRETERİ ONUR ORHON:

YILDIRIM YILMAZ

ULAŞTIRMA BAKANI BİNALİ YILDIRIM: 

İZMİR LİMANI GELİŞECEK

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›-
r›m Ege Bölgesi’ni kapsayan
aç›l›fl ve inceleme gezileri kap-
sam›nda ‹zmir Liman›'nda ken-

disine ba€l› kurumlar›n bölge mü-
dürleriyle bas›na kapal› toplant› yapt›.
Daha sonra ‹zmir Liman ‹flletmesi
Müdürlü€ü’nde bas›n toplant›s› dü-
zenleyen Bakan Y›ld›r›m ‹zmir Li-
man›’n›n özlenen gelifliminin sa€la-
naca€›n› ifade etti. 

GEMİLERLE GELECEK TURİST 
400 BİNE ÇIKARILACAK 

Y›ld›r›m; “Liman›n esas itibariyle
iki k›sma ayr›lmas› ve bir k›sm›nda
konteyner ihtisas limanc›l›€›na yö-
nelik tedbirlerin süratle devreye ko-
nulmas›, di€er k›sm›nda yani Çeflme
taraf›nda mevcut kruvaziyer yolcu
yanaflma iskelesinin daha da geliflti-
rilerek burada yap›lacak ilave yat›-
r›mlarla birlikte k›sa vadede ‹zmir'in
kruvaziyer turizm ihtiyac›n› karfl›la-
yacak bir altyap›ya kavuflturulmas›n›
hedefliyoruz.  Bununla ilgili olarak
Özellefltirme Yüksek Kurulu karar›n›
ç›karaca€›z ve buray› k›sa sürede ayn›
anda 5-6 kruvaziyer geminin yanafla-
bilece€i bir yolcu liman›na dönüfltü-
rece€iz.”  Burada yap›lmas› gereken
yat›r›mlar›n Yap- ‹fllet- Devret mo-
deliyle gerçeklefltirilece€ini anlatan
Bakan Y›ld›r›m flunlar› kaydetti: “Böy-
lece bu y›l 400 bine ulaflmas› beklenen
kruvaziyer yolcu girifl ç›k›fl›n›n 3 kata
kadar artmas›n› sa€layacak bir altya-

p›y›, bir kruvaziyer tesisi ‹zmir'e k›sa
vadede kazand›rm›fl olaca€›z.” 

Bakan Y›ld›r›m, liman içerisinde
k›sa vadeli ifller kapsam›nda, baz›
›slah çal›flmalar› yap›larak liman sa-
has›n›n art›r›lmas›, yaklafl›k 30 dö-
nümlük bir sahan›n kazand›r›lma-
s›n›n öngörüldü€ünü belirterek, flöyle
devam etti: “Yükleme boflaltma ka-
pasitelerinin artt›r›lmas›na yönelik
acil müdahaleler, mevcut kreynlerin,
vinçlerin vizyondan geçirilmesi, kon-
teyner sahas›n›n ›slah edilmesi, liman
girifl ç›k›fl kap›lar›n›n düzenlenmesi
ve yeni iki adet konteyner vincinin
al›narak liman yükleme boflaltma
kapasitesinin artt›r›lmas›... Limanda
süratle ifllemlerin bilgisayar orta-
m›nda otomasyona geçilmek sure-
tiyle yap›lmas›... Bu y›l içerisinde
yap›lacak bu yat›r›mlar›n toplam tu-
tar› 34 milyon lira. Bunun yan› s›ra
orta ve uzun vadeli yap›lacak ifller
de vard›r. Bu, ikinci etap konteyner
terminali. Mevcut konteyner termi-
naline bir yeni konteyner terminali
kazand›r›lmas›, buna ait alan›n ya-
p›lmas›, yeni vinçlerin tesis edilmesi,
bu da yaklafl›k 200 milyon liral›k
bir yat›r›md›r. Bunlar 2011-2015 dö-

neminde öngörülen yat›r›mlard›r.” 

KAPASİTE 3 MİLYON 
TEU’YA ÇIKARILACAK 

Bakan Y›ld›r›m, yeni nesil kon-
teyner gemilerinin limana yanafl-
mas›na imkan vermeyen olumsuz-
luklar› ortadan kald›racak yanaflma
kanal›n›n da 2011-2015 plan› çerçe-
vesinde gerçeklefltirilece€ini anlata-
rak, sözlerini flöyle sürdürdü: “Bu
iflin yat›r›m tutar› da yaklafl›k 120
milyon lirad›r. Toplam 300 milyon
dolar veya 400-450 milyon lira ci-
var›nda bir yat›r›mla, ‹zmir Lima-
n›'n›n bugünkü kapasitesi 900 bin
TEU konteyner, bu 3 milyonun üze-
rine ç›kar›lm›fl olacakt›r. Böylece
Avrupa'n›n ilk 5 liman› aras›nda ‹z-
mir Liman› yerini alacakt›r. Bu iflleri
yaparken s›v› ve dökme yük elleç-
lemesine de son verilecektir. Liman,
büyük bir kesimi konteyner di€er
bir k›sm› da kruvaziyer k›sm› olmak
üzere birbirinden ba€›ms›z iki limana
dönüfltürülmüfl olacak ve böylece
‹zmir Liman›'n›n y›llardan beri öz-
lenen geliflim program› hayata geçi-
rilecektir.” 

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, ‹zmir Liman›'n›n
y›llardan beri özlenen geliflim program›n›n hayata

geçirilece€ini belirtti.  Y›ld›r›m, liman›n daha etkin,
daha verimli çal›flt›r›labilmesi yönünde al›nmas› ge-

reken tedbirleri de€erlendirdiklerini söyledi. 

İDO, dış hat seferlerini kullanarak Yenikapı’ya gelen yolcularına, kentin toplu ula-
şım bağlantı noktalarına gidişlerini kolaylaştıracak özel bir servis hizmeti sunuyor YORUMLAR... 

Bu araçlar normalde Topkapı-Kabataş ve ha-
valimanına yolcu taşıyacak. Bu güzergahların
toplam ortalaması 7 kilometre. Türkiye’de bu
ve benzeri işler 1990-1995 model araçlarla
(20-30 bin Lira  değerinde) yapılabilirken nedense
bu ihalede 2008 model araçlar (200-300 bin
Lira ) istenmiş. Emir Günaydın

Bir işi vatandaşa 3 liraya mal etmek varken
neden vatandaştan 5 lira alırlar ki...Bunlar söz
vermemiş miydi? "Halkı yaşat ki, devlette yaşasın"
diye böyle mi yaşatıyorlar halkı...

İstihdamı vatandaşın cebindeki paradan nema-
lanarak mı sağlayacak bunlar... Keşke öyle olsa..
İnsan ödediği verginin karşılığını artık bu şekilde
alacak demek ki.  Kadir Aydınoğlu 

Memlekette israf aldı başını gidiyor. Bu tip
harcamalar kime yarıyor düşünmek lazım yazık. 

Fatih Keskin

Öncelikle bu hizmet için İDO'ya teşekkür edi-
yorum. Bence gecikmiş bir uygulama. Ben Bursa'dan
İDO'yu kullandığımda Yenikapı’dan ulaşacağım
yere mutlaka bir taksiyle gitme zorunluluğum
vardı, bu ortadan kalkmış oldu. Aslında bu tür
işlerde acaba yine bir rant var mı diye düşünürken
yorumlara bakıyorum. Evet bence de halka hizmeti
en ucuz yapmak için bazı şeyleri göz ardı etmek la-
zım. Mesela neden modelli araçlar zorunluluğu ge-
tirilmiş. Bu, bence sadece bazı firmaları saf dışı
edip ihaleyi istenilen firmaya vermek amaçlı diye
düşünüyorum.  Yavuz SEZGİN 

Bakan Yıldırım İzmir programında ken-
tin kuzey ve güneyini birbirine bağlayan
80 kilometrelik demiryolu hattını incele-
me gezisine de katıldı. 

Taksiciler “Bu oto-
büsler 5 TL'ye taşı-
macılık yapıyor. 5
TL'ye taşımakla
halka hizmet ol-
maz. Hiç kimsenin,
kimsenin ekmeğiy-
le oynamaya hakkı
yok." dedi.
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ÇORLU’YA 65 ADET YENİ OTOBÜS 
Çorlu Belediyesi al›nacak 65 yeni otobüs ile daha ça€dafl bir kent içi ulafl›m suna-

cak. Çorlu Belediye Baflkan Yard›mc›s› Erdo€an Demirci; "Devlet Malzeme Ofisi'nden
alaca€›m›z 45 adet otobüs A€ustos ay›nda teslim edilecek. Bu otobüslerin 40 adeti 9

metrelik, 25 adeti 7 metrelik olacakt›r. Bu otobüslerde klima ve televizyon bulunmak-
tad›r. Engelli vatandafllar›n kullan›m› için rampalar da mevcuttur. Otobüslerin tümü

elektronik sistem sayesinde tek merkezden yönetilip takip edilecek”dedi. 

TESLİMAT

TASIMACILAR

‹ ETT’nin; “2012 y›l›na tüm halk otobüsleri
alçak tabanl› olacakt›r” demesiyle toplu ta-
fl›ma sektöründe faaliyet gösteren tüm halk
otobüsçüleri bir aray›fl içine girdi.

Güleryüz Cobra da alçak tabanl› otobüs pazar›na
girdi. Güleryüz’ün yeni alçak tabanl› otobüsü
GD 272 LF alçak tabanl› otobüsün tan›t›m› Gü-
leryüz Cobra ‹stanbul Acentesi Naci Kay›n ve
halk otobüsçülerinin kat›l›m› ile yap›ld›. ‹lk kez
Busworld Turkey 2010’da vitrine ç›kar›lan, tasar›m›
yüzde yüz yerli olan GD 272 LF tam alçak tabanl›
modelinin bu kez de Topkap›’da  halk otobüsçü-
lerinin be€enisine sunuldu.

2012 y›l›na kadar alçak tabanl› araçlara dönme
yönünde belediyenin bir faaliyeti oldu€unu belirten
Güleryüz Cobra ‹stanbul Acentesi Naci Kay›n;
“Bütün fabrikalar bunun haz›rl›€›n› yap›yor,  biz
de yap›yoruz. fiu anda fabrikam›zda bu araçlar›n
flaseleri, kasalar› büyük bir h›zla yap›lmakta.
Büyük bir ilgi var. Bugünden sonra siparifl almaya
da bafllayaca€›z” dedi.

Avrupa Birli€i standartlar›nda alçak taban zo-
runlulu€u oldu€unu belirten Kay›n; “Mecburiyet
sadece otobüsçü için de€il. Bütün resmi kurumlar
ve özel kurumlar›n özürlülerin tekerlekli araç-
lar›yla ç›kaca€› normlara ulaflmas› laz›m. Ama

öncelik  otobüsten bafll›yor.” diyerek bu konuya
h›z verdiklerini dile getirdi.

KAYIN : “HALK OTOBÜSÇÜLERİNE 
BASKI YAPILMASI MANTIKSIZ”

fiu anda ‹ETT’ye ait eski model araçlar›n pi-
yasada oldu€unu söyleyen Kay›n, halk oto-
büslerine bask› yap›lmas›n›n mant›ks›zl›€›n›
da dile getirirken; “2012’den sonra de€iflecek
araçlarda alçak taban diye bir mecburiyet var
zaten. O uygulamaya konulabilir. Mevcut
araçlar yafllar›n› doldurana kadar çal›flabilir.
Otobüsçüler yeniledikçe alçak taban koyabi-
lirler. Yoksa baflka türlü mümkün de€il. Zaten
araçlar›n büyük ço€unlu€u 2001–2002–2003
model. Bu adamlar›n zaten 6–7 y›l› var. Bu
süre zarf›nda ihtiyaçta var. Bugüne kadar bu
kadar millet bu araçlarla tafl›nm›yor muydu?”

Kay›n; “ Türkiye’deki tüm fabrikalar birleflse,
di€er otobüs üretimlerini durdursalar bile 2012
y›l›na kadar 2 bin tane arac› teslim etmeleri
matemati€e ters. Üreticiler stok araç yapm›yor.
Siparifl al›nca araç banda al›n›yor. Önümüzü
görmeden biz de böyle bir ad›m atamay›z.
‹ETT’nin bu çeliflkisi bizi de zor durumda b›-
rak›yor.” diyerek bu kadar k›sa bir zamanda
bu kadar çok araç üretmenin zor olaca€›n›
söyledi.

YENİ GÜLERYÜZ COBRA GD 272 LF
HALKÇILARIN BEğENİSİNE SUNULDU

Alçak tabanl› otobüs üretiminde Mercedes-Benz  ile
bafllayan rekabet Güleryüz Otomotiv A.fi’yi de hare-
kete geçirerek alçak tabanl› otobüs üretmeye yöneltti. 

GÜLERYÜZ COBRA GD 272 LF ÖZELLİKLERİ;
12 metre geniflli€inde, 2,5 metre eninde.
29 koltuklu, toplamda 66 yolcu kapasiteli.
283 Bg  Euro 4 Dizel Motor.
‹çeriden ayarlan›labilir elektrikli dikiz aynas›.
Dik Motor seçene€i.
Çift Turbo Sistem.
ZF Ecomat 6 fianz›man.
fiase ST42 Çelik Profil.
Dijital klima.

BMC’LER YOLCU TAŞIMAYA BAŞLADI

Şafak Ö€renci Servisleri’nin filosuna kattı-
€ı 32 adet Mercedes Sprinter’in teslimat
töreni Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayii Ko-

luman Gaziantep tesislerinde gerçekleştirildi. 
Teslimat törenine; Şafak Ö€renci Servisle-

ri’nin ortakları Bilal Duman, Mehmet Özhan ve
Ali Akar’ın yanı sıra  Koluman Gaziantep Genel
Müdürü Merter Çankaya, Genel Satış Müdürü
Devrim Bayhan, Hafif Ticari Araçlar Satış Mü-
dürü Gökmen Coşkun  ve Mercedes-Benz
Türk A.Ş. Hafif Ticari Araçlar Satış Kısım Müdü-
rü Serdar Yaprak katıldı.

Bu teslimat ile birlikte 2010 yılı başından beri

başta İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa ve Kay-
seri gibi Türkiye’nin yedi bölgesinde gerçek-
leştirilen filo teslimatlarına Gaziantep de ek-
lenmiş oldu.  Gaziantep ö€renci servisleri ara-
sında ilk defa bu adetlerde toplu alım yapıl-
ması ve bu alım sonrası di€er ö€renci servisle-
rinin de talepte bulunmaya başlaması teslima-
tın önemini arttıran di€er bir unsur oldu.

Satış süreci, müşteri memnuniyetine
önem veren ve birbiriyle uyumlu süreçlerle
çalışan Mercedes-Benz Türk A.Ş. ve Merce-
des-Benz Finansman Türk A.Ş. tarafından or-
tak yürütüldü. 

32 ADET SPRINTER ANTEP’TE YOLLARA ÇIKTI

Şafak Öğrenci Servi-
leri’nin filosuna ek-
lenen yeni Sprinter-
ler, Mercedes kalite
ve güvencesini Gazi-
antep’e taşıdı.

Törene Metro Grup CEO’su Ömer
Bilgiseven,  Mercedes-Benz Türk Pa-
zarlama ve Sat›fl Direktörü Süer Sü-
lün, Otobüs Pazarlama Sat›fl Müdürü

Akif Nuray, K›s›m Müdürü Burak Batum-
lu ile Hassoy Yönetim Kurulu Baflkan› Ali
Osman Ulusoy kat›ld›. 

MERCEDES’LE KEYİFLİ YOLCULUKLAR
Metro Grup CEO’su Ömer Bilgiseven,

Mercedes-Benz Türk’ün her türlü donan›-
ma sahip araçlar›yla Metro Turizm müflte-
rilerine keyifli ve rahat bir yolculuk sun-
maya devam edeceklerini söylerken;
“Metro Turizm olarak 20’nci y›l›m›za
ad›m atmak üzereyiz. Teknolojik altyap›
ve müflteri odakl› yaklafl›mlar›yla ortak
paydada birleflen bu iki büyük flirketin gel-

di€i noktan›n Türkiye ekonomisi için çok
önemli ve ülkemiz ad›na  da çok sevindiri-
ci oldu€unu belirtmek isterim” dedi. 

Mercedes-Benz Türk Pazarlama ve Sat›fl
Direktörü Süer Sülün ise Metro Turizm’in
filosuna katt›€› 10 adet Travego ile 2010
y›l› içinde 40 adetlik bir yat›r›m gerçeklefl-
tirdi€ini belirtti. Sülün; “Hay›rl› ve u€urlu
olsun. Kazanç olursa yat›r›mlar da devam
eder. 10 adetlik yat›r›m süreci çok h›zl› ge-
liflti. Bu anlamda bir rekor bile say›labilir”
diye konufltu. 

Hassoy Yönetim Kurulu Baflkan› Ali Os-

man Ulusoy ise; “Türkiye genelinde flehir-
leraras› otobüslerin yürüyüfl ve hizmet
yönü yüzde 70 iken Mercedes-Benz’in yüz-
de 90 olmas› gerekir” dedi. Ulusoy, Metro
Turizm’i hiçbir zaman kendilerine rakip
olarak görmediklerini, Türkiye de otobüs-
çülük camias›nda Metro ve Mercedes-
Benz’in en büyük oldu€unu ifade ederek
teslimat töreninin birlik ve beraberli€in
gösetrgesi oldu€unu söyledi. Al›flveriflin
k›sa bir zaman içinde oldu€unu söyleyen
Ulusoy, plakalar›n bitti€ini ve anahtarlar›
teslim edeceklerini belirtti.

Metro Turizm’in, Mercedes-Benz Türk Bayii Hassoy’dan ald›€› 30
adet Travego’nun ilk partisi filoya girdi. Metro Turizm, yeni Merce-

deslerini Hofldere’de düzenlenen törenle filoya ekledi. 

GAZİANTEP’TE DE 
SPRINTER RÜZGARI 
GAZİANTEP’TE DE 
SPRINTER RÜZGARI 
GAZİANTEP’TE DE 
SPRINTER RÜZGARI 
GAZİANTEP’TE DE 
SPRINTER RÜZGARI 
GAZİANTEP’TE DE 
SPRINTER RÜZGARI 
GAZİANTEP’TE DE 
SPRINTER RÜZGARI 

METRO TURİZM’E 
10 ADET TRAVEGO 17 SHD

Oya KAYA

KIRIKKALE’NİN 
OTOBÜSLERİ BMC’DEN

BMC Samsun Yetkili Sat›c›s› Felek
Otomotiv, K›r›kkale’de toplu tafl›ma ihalesi-
ni kazanan Karmafl Ltd. fiti’ne 18 adet BMC

Midilux 750C otobüs teslimat› gerçeklefltirdi.
Otobüslerin teslimat töreni K›r›kkale Cumhuriyet
Meydan›’nda gerçeklefltirildi. BMC Samsun Bölge
Müdürü Tayfun Sar›kaya ve ‹smail Aksu ile Felek
Otomotiv  yetkilileri Tevfik Felek, Cem Felek,
Fatih Yavuz, Tolga Ayd›n, Karmafl Ltd. fiti. yetki-
lisi O€uz Karahan,Tunca Cebeci, ‹rfan Cebeci tö-
rene kat›lan isimler aras›nda yerini ald›. 

Teslimat töreninde konuflma yapan Felek
Otomotiv yetkilisi Fatih Yavuz araçlar›n temsili
anahtar›n› Karmafl yetkililerine teslim ederken;
sat›fl s›ras›nda oldu€u kadar sat›fl sonras› hizmet-
lerde de firmalar›n yanlar›nda olduklar›n› ifade
etti. Felek Otomotiv olarak 2009 y›l›nda BMC
bayili€i ald›klar›n› hat›rlatan Yavuz;
“Müflterilerimizin ilgisi ve deste€iyle önümüzde-
ki y›llarda BMC ile yat›r›mlara devam ederek,
Türkiye'nin öncü markalar›ndan biri olmaya ve
otomotiv sektörünün ülkemizdeki geliflmesine
en ileri düzeyde katk›da bulunmaya devam ede-
ce€iz.” dedi. Yavuz,  hedeflerinin BMC’nin
Samsun’daki sat›fllar›n› yüzde 100 artt›rmak ol-
du€unu söyledi. 

Gaziantep’de faaliyet gösteren, ö€renci tafl›mac›l›€› yapan 
fiafak Ö€renci Servisleri, araç tercihini Mercedes-Benz 

Sprinter’den yana yapt› ve 32 adet Sprinter’i filosuna katt›. 

TEMİZSOY 
“Tourismo” dedi 

Turizm firmalar›n›n da tercihi Mercedes oto-
büsler oluyor. Temizsoy Turizm yeni ald›€›
2010 model Tourismo  15  ile filosuna güç
katt›. ‹stanbul’da

personel ve turizm ta-
fl›mac›l›€› yapan Te-
mizsoy Turizm’in ter-
cihi Mercedes Touris-
mo oldu.  fiirket filosu-
na bir adet 2010 model
Tourismo 15  ekledi. 

Sat›fl› Mercedes Bayii
Has Otomotiv taraf›n-
dan yap›lan otobüsün teslimat töreni Mercedes-
Benz Türk Hofldere Otobüs Fabrikas›’nda gerçek-
lefltirildi. Temizsoy Turizm firma yetkilisi Musta-
fa Çarpaner ve arac›n kaptan› Muammer Dura
yeni otobüsün anahtar›n› Has Otomotiv Otobüs
Sat›fl Dan›flman› Remzi Torun’dan ald›. Turizm
firmalar›n›n yenili€e aç›k olmas› ve yat›r›mlar›n›
bu yönde yapmas› gerekti€ini ifade eden Temizsoy
Turizm Yetkilisi Mustafa Çarpaner  yeni araçlar-
dan çok memnun olduklar›n› dile getirdi. Çarpa-
ner yeni Mercedes Tourismo ile Temizsoy müflte-
rilerine  en iyi hizmeti sunacaklar›n› söyledi.
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ilkelerine uymaya söz vermiştir.

‹DOBÜS 

D ünyan›n en çok yolcu taş›yan deniz filosu
iddias›n›n sahibi ‹DO şimdi de kara ulaş›-
m›na, lastik tekerlekli yolcu taş›mac›l›ğ›na
el atmaktad›r. Bu at›l›m Otobüs A.Ş.’nin

yeni bir versiyonu olarak karş›m›zdad›r.
‹DO vapur filosu şehir hatlar›ndan devirle beraber

her geçen gün düşmektedir.  Şehir hatlar› vapur
say›lar› son 30 y›lda 50’li rakamlardan 30’lu rakamlara
düşmüştür. ‹DO kara ulaş›m› ile ilgili proje düzenle-
yeceğine vapur seferlerini art›rarak denizde ulaş›m›n
yüzde 5’lerden daha yukar›lara çekme hesab› yap-
mal›d›r. ‹stanbul ulaş›m›n›n yüzde 95’i karada ger-
çekleşen pay›na göz dikmemelidir.  

Bu nas›l bir planlamad›r. Rayl› sistemin Yenikap›’ya
getirilmesine yönelik projenin inşaat› sürdürülmektedir.
Bu aşama tamamland›ğ›nda hem Esenler metrosuna,
hem Haliç geçişi ile Aksaray’a ulaşacak Taksim-
Levent metrosuna, hem de Kabataş-Zeytinburnu
tramvay hatt›na bağlant› sağlanmaktad›r. Bu tür bir
otobüs çal›şt›r›lmas› neye hizmet edecektir?  

Buradan Band›rma, Mudanya, Zeytinbağ›, Yalo-
va’daki toplu taş›ma birimlerini de uyarmak gerekiyor.
Bu projeyi tutturan ‹DO buralarda da otobüs çal›şt›r-
may› hedeflemektedir. ‹DO bu hizmetleri UKOME’den
alacağ› veya ald›ğ› bir kararla ihale yolu ile yapacağ›n›
aç›kl›yor. ‹ETT’nin ne olduğunu gelecekte hat›rlayan
kalacak m›d›r?

Güzergahlar daha da ilginç. Yenikap›-Yeşilköy-Ha-
vaalan›, Yenikap›-Cevizlibağ, Yenikap›-Kabataş hat-
lar›nda tarifeli seferler yap›lacak. Otobüslerle günlük
3,5 milyon yolcunun taş›nd›ğ› ‹stanbul’da UKOME
10 bin yolcunun rahat›n› hedefliyor. Bunun için çal›-
ş›yor. Otobüsler 45 yolcu kapasiteli olacak, ayakta
yolcu al›nmayacak, bir anlamda VIP servis olacak.
Bu gerekçe bir yerden tan›d›k geliyor.

Gün boyunca 10 bin yolcunun Yenikap›’dan
Havaalan›’na, Cevizlibağ’a, Kabataş’a gitmesi ge-
rekiyor. Her bir güzergaha eşit yolcu kabulüyle 3
bin 300 yolcu say›s› ç›k›yor. Bu toplam 73 sefer
karş›l›ğ›d›r. Örneğin Havaalan›’na sabah 6’dan
akşam 24’e kadar saatte 4 otobüs seferi demektir.
Acaba bu yolcular Yenikap›’ya kaç deniz otobüsü
seferi ile gelmektedir? Kararda otobüs say›s›
neden belirtilmemiştir? 

Teklifin gerekçeleri de UKOME’nin konuya ne
kadar hakim olduğunu göstermesi bak›m›ndan va-
himdir. Birkaç›n› buraya alal›m. ‘Yolcular valizleri ile
Kennedy caddesi sahil yolunu geçmekte zorlanmak-
tad›r. Taksici esnaf›n davran›şlar› kötüdür. Yolcular›n
can ve mal emniyeti yoktur.’

Anlaş›l›yor ki UKOME üyeleri bir kere bile Yenika-
p›’dan geçmemiştir. Yenikap›’da otobüs ve taksi du-
raklar› hemen ‹DO iskelesinin önündedir. Bunlara
ulaşmak için yolcular›n caddeyi geçmesi söz konusu
değildir. Ayr›ca an›lan kavşak trafik kontrol ›ş›klar›
denetiminde olup, çift tarafl› yaya geçişi mümkün-
dür.  Havaalan› ve Kabataş’a gidecek deniz yolcular›n›n
deniz otobüslerinden doğrudan deniz yolu ile Kabataş
veya Bak›rköy’e indirilmesi olanağ› yarat›labilir. Bu
gerçek ortada iken neden ‹DO otobüs taş›mac›l›ğ›na
soyunmaktad›r? Hem ‹stanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’nin stratejik hedefleri aras›nda ulaş›m›n denize
kayd›r›lmas› yok mudur? Bu ‹DOBÜS burada kalmaz.
Devam edecektir.

ONUR  
ORHON

GÖZLEM
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‹ETT, belediye otobüslerinin do€algaza
dönüflümünü sa€layacak anlaflmay›
Kore`de imzalad›. ‹lk etapta 400 otobüs
dönüfltürülecek ve yak›ttan yüzde 40 ora-

n›nda tasarruf sa€lan›lmas› planlan›yor.

DOğALGAZLI  OTOBÜSLER YÜZDE 
40 TASARRUF SAğLIYOR

D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu`nun (DE‹K)
organizasyonu ile Türk-Güney Kore ‹fl Foru-
mu`na kat›lan ‹ETT ‹flletmeleri toplu tafl›ma-
da kullan›lan otobüslerin do€algaza dönüflü-
mü için Güney Koreli CEV flirketi ile iyi niyet
anlaflmas› imzalad›. Anlaflma, ilk etapta 400
otobüsün do€algaza dönüflümünü kaps›yor.
Cumhurbaflkan› Abdullah Gül ile birlikte böl-
geye giden ‹ETT Genel Müdürü Dr. Hayri Ba-
raçl›, do€algazla çal›flan otobüslerin mazotlu-
lara göre yaklafl›k yüzde 40 daha düflük mali-
yetli olaca€›n› söyledi. Deneme sürecinde ba-
flar›l› olunmas› halinde ‹ETT`nin di€er otobüs-
lerinin de do€algaza geçece€ini kaydeden Ba-
raçl›, buradan elde edilen tasarrufla bilet fiyat-
lar›n› da ucuzlatabileceklerini aç›klad›.

Genel Müdür Baraçl›, filoda bulunan yafll›
otobüslerin yenilenmesi gerekti€ini, do€algaz
kullan›m›nda baflar›l› olunmas› halinde yeni
al›nacak araçlar›n do€algazl› olaca€›n› ifade
etti. Baraçl›, bu al›mlarda Türk firmalar› ter-
cih etmek istediklerini söyledi.

İETT Genel Müdürü
Hayri Baraçlı  Cumhur-

başkanı Abdullah Gül
ile  birlikte Güney Ko-
re’ye giderek otobüs-
lerde yüzde 40 tasar-

ruf getirecek anlaşma-
ya imza attı.

ANLAŞMA KORE’DE İMZALANDI

O tobüsler  2+1 koltukla bafllayan
konfor yar›fl›yla yolcunun oto-
büsten kaç›fl›n› engellemeyince
bu kez devreye “Teknoloji”

girdi. Otobüs firmalar› uçakta bile olmayan
teknolojiyi yolcunun koltu€una kadar getirdi.
2009 y›l›nda bu teknolojinin ilk iflaretleri
otobüse girdi ve bazen 10 saati geçen yol-
culuklarda, yolcunun can s›k›nt›s›n› hafif-
letmek, zaman›n kolay geçmesini sa€lamak
için koltuklar›n arkas›na televizyonlar
monte edilmeye baflland›. 

500’DEN FAZLA OTOBÜSTE 
KOLTUK ARKASI TV VAR 

‹l olarak Pamukkale Turizm’in koltuk ar-
kas›na TV monte etmesiyle bafllayan trend
yolcunun ilgisi yo€un olunca di€er firmalar›
da sard›. Son 1 y›l içinde 500’den fazla otobüs
koltuk arkas› ekrana sahip oldu. Büyük fir-
malar›n bafllatt›€› bu furya geçmiflte sadece
koltuk tercihi yapan yolcunun önceliklerini
de de€ifltirdi. Art›k yolcu “Otobüste televizyon
var m›“ diye sormaya bafllad›. Durum böyle
olunca model yafl› TV takmaya uygun yak-
lafl›k 3 bin 500 araç s›raya girdi. Bu arada
koltuk arkas›na televizyon  takan flirket
say›s› da her geçen gün artt›. 

Pamukkale’nin açt›€› yoldan giden di€er
firmalar da modaya uyarken, yüksek akaryak›t
fiyatlar› ve düflen yolcu say›s› sarmal›nda
ayakta kalma mücadelesi veren sektör yeni
bir maliyet ile karfl› karfl›ya kald›. Bafllang›çta
30 bin dolarlar› bulan bu teknolojinin koltu€a
gelmesi talep yo€unlu€u ve bu hizmeti veren
flirket say›s›n›n da artmas› ile 16- 20 bin do-
larlar civar›na indi. 

Ulusoy’un patronu, sektör duayeni Ali Os-
man Ulusoy sektördeki bu trendi de€erlen-
dirirken, özellikle maliyetlere de€indi. “Biz
televizyon takt›rma konusunda en sona kal-
d›k. Nisanda bafllad›k filonun yüzde 90’›na
ulaflt›k. Ben müflteriye bakar›m, müflteri
memnunsa mesele yok.  Ama bafllang›çta
bu televizyonlar›n fiyat› çok yüksekti. Bunun
düflmesi için bende mücadele verdim. Bugün
bu ekranlar› takt›rmak 17 bin dolara kadar
indi “ dedi. 

“Otobüsçünün derdi para kazanamamak
derken, 2006 model otobüsü olana ‘sen tel-
evizyon takma diyorum.’ Çünkü 30 milyara
televizyon takt›racaks›n, otobüsünü sat›nca
15 milyar olacak. Sektörün ayakta durmas›
için otobüsü, lasti€i, akaryak›t› hatta tel-
evizyonu bile ucuz almaya mecburuz”  diye
konuflan Ulusoy, teknoloji hizmeti veren
flirketlerin de özellikle bireysel otobüsçülere
ödeme kolayl›klar› sa€lamas› gerekti€ine
dikkat çekti. 

KOLTUK ARKASI TV TRENDİ İLE; 

400 OTOBÜS 
DOğALGAZA DÖNÜŞECEK

BİR SONRAKİ YENİLİK NE OLACAK?
Bafllang›çta sadece otobüsün içindeki
televizyonlarla bafllayan trend kifliye
özel koltuk ve televizyona döndü-
€ünden bu yana teknoloji h›z kesmi-
yor. Art›k koltuktaki televizyonda “
Durdur- bafllat”  özelli€i ile izlenilen
filme ara verilip, sonra kal›nan yerden
devam edilebiliyor. Ayr›ca yolcu kendi
USB’si ile zevkine uygun filmleri ya-
n›nda getirip  istedi€i filmi izleyebi-
liyor.  fiimdi s›rada bilgisayar›n bütün
özelliklerinin oldu€u ekranlar›n kol-
tuklara tak›lmas›na geldi. Bilgisayar›n
otobüse tafl›nma› ile yolcular Lap-
toplar›na ihtiyaç duymadan internete
ba€lanabilecek. MSN, Facebook gibi
sosyol paylafl›m sitelerinde sörf ya-
pabilecek ya da yolculuk s›ras›nda da
ifllerinden uzak kalmayacak.

TÜ‹K’in Nisan 2010 döneminde motorlu kara tafl›tlar› istatis-
tikleri göre trafi€e kayd› yap›lan motorlu tafl›t say›s› bir önceki
aya göre yüzde 35,8 artt›.

2010 Ocak-Nisan döneminde 259 bin 50 adet tafl›t›n trafi€e
kayd› yap›ld›. 33 bin 136 adet tafl›t›n ise trafikten kayd› silindi.
Böylece trafikteki toplam artan araç say›s› 225 bin 914 adet
oldu.

Trafi€e kayd› yap›lan toplam 76 bin 556 tafl›t içinde otomobil
yüzde 51,2 pay ve 39 bin 205 adet ile ilk s›rada yer al›yor. Oto-

mobili yüzde 23,5 pay ve 17 bin 977 adet ile kamyonet, yüzde
15,9 pay ve 12 bin 184 adet ile motosiklet, yüzde 4,4 pay ve 3
bin 344 adet ile traktör takip ediyor. Nisan ay›nda trafi€e kay-
dolan araçlar›n yüzde 5 pay ve 3 bin 846 adedini ise minibüs,
otobüs, kamyon ve özel amaçl› tafl›tlar oluflturuyor. Trafi€e ka-
y›tl› toplam 14 milyon 542 bin 614 adet tafl›t›n yüzde 49,7’sini
otomobil, yüzde 16’s›n› motosiklet, yüzde 15,6’s›n› kamyonet,
yüzde 9,5’ini traktör, yüzde 5’ini kamyon, yüzde 2,6’s›n› mini-
büs, yüzde 1,4’ünü otobüs oluflturdu.

NİSAN’DA
76 BİN 556 ADET 

ARAÇ TRAFİğE
KAYIT OLDU

Şehirleraras› yolcu taş›mac›l›ğ› yapan hava yolu fir-
malar›n›n artmas›, h›zl› trenle konforun ve yolculuk

süresinin azalmas› otobüslere olan talebi azaltt›.
Otobüsçüler, yolcular›n› uçak firmalar›na kapt›r-
mamak için konforu ve uzun yolculuk süresini eğ-
lenceli hale getirecek hizmetleri sunmaya başlad›.

OTOBÜSLE YOLCULUK 
EğLENCELİ HALE GELDİ 
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DONDURMA FİYATINA BİLET 

Taban fiyat uygulamas›na ra€men Edir-
ne’de yaflanan öldürücü rekabete sektö-
rün duayeni Ali Osman Ulusoy el at›yor.
2 y›l önce 20-22 liraya tafl›nan yolcunun

bugün 10 liraya tafl›nd›€›n› ifade eden Trakya
Otobüsçüler Derne€i Baflkan› Salim Altunhan,
Ulusoy’un Edirne’ye gelerek firmalar aras›nda
arabuluculuk yapaca€›n› söyledi.

DONDURMA 12,5 BİLET 10 LİRA
Trakya Otobüsçüler Derne€i Baflkan› Salim Al-

tunhan, otobüs fiyatlar›n›n ne derece düflürüldü-
€ünü yaflad›€› bir olay ile örnekledi: “Edirne’den
‹stanbul’a kesti€imiz bilet ile bir dondurma bile
alam›yoruz. Bir arkadafl›mla dondurmac›ya git-
tik. 25 Lira hesap ç›kt›. Yani kifli bafl›na 12.5 Lira
düfltü. Biz flu anda 10 Liraya bilet kesiyoruz.
Edirne’den ‹stanbul’a kadar, s›cak- so€uk içecek
servisi yap›yoruz. Tatl› ya da tuzlu yiyecek ik-
ram ediyoruz. ‹stanbul’a getiriyoruz. Bir de, Kü-
çükçekmece’ye Avc›lar’a servisle tafl›yoruz. Bu-
nun için de 10 lira al›yoruz. R›zk›m›z› hislerimi-
zin, egomuzun esiri olarak harc›yoruz. Ayn› ge-
mideyiz batarsak hep beraber bataca€›z.”

Durum böyleyken, Edirne’de sorun sektörün
deneyimli isimlerinin arac›l›€› ile çözülecek.
Altunhan, sektörün duayen ismi Ali Osman
Ulusoy’u Edirne’ye davet etti€ini belirtti. Al-
tunhan; “Ali Osman Ulusoy duayen s›fat› ile
Edirne’ye gelerek firmalarla toplant› yapacak.
fiu anda  Edirne’deki sorunun çözümü için bafl-
ka bir yol bulamad›k. Yafl›, tecrübesi ve  çelebi
durufluyla bu atefli sektörün Ali Osman
Amca’s› söndürecektir.” dedi. 

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

“YETKİ BELGESİ OLMAYAN DENETLENSİN”
TOFED Genel Sekreteri Mevlüt ‹lgin  as›l hiçbir belgesi olmayan›n denetlenmesi gerekti€ini söyledi. ‹lgin;

“Bitlis’ten ç›k›p ‹stanbul’a gelen bir minibüsü hiç mi kimse görmüyor. Bu görülmezken otogarlarda biz de-
netleniyoruz ve en küçük bir eksiklikte ceza yiyoruz. Hiç kayd› olmayan› denetleme, gel bizi denetle. Bize

gelene kadar sokak aralar›ndan kalkan minibüsler denetlesin“ dedi. D1 belgeli araç say›s›n›n azald›€›n›; D2
belgesinde art›fl oldu€unu kaydeden ‹lgin; “Y  ve D2 belgeleri korsan tafl›mac›n›n k›l›f› oldu” diye konufltu. 

GÜNCEL
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ALİ OSMAN ULUSOY SALİM ALTUNHAN

E€itim yılı bitti, okul
servis taşımacılarının

stresi başladı!

R esmi ve Özel Okullar yeni eğitim y›l›na dair ta-
ş›ma sözleşmelerini yenilemekteler. Özel Okullar
hizmette memnuniyeti esas alarak yeni eği-
tim-öğretim y›l›n›n taş›ma sözleşmelerini yeni-

lemekte, memnun olmayan okullar ise düzeltici tedbirleri
alarak yine mevcut çal›şt›klar› firmalarla hayatlar›na devam
etmekteler.Gerekli uyar›lar› yapmalar›na rağmen hizmet
kalitesini yükseltemeyen öğrencisini,velisini,okul idaresini
memnun edemeyen firmalar›n ise okul aile birliği ve okul
yönetimleri taraf›ndan sözleşmeleri yenilenmemektedir.Doğ-
rusu da budur.Hizmette devaml›l›k esast›r.Ama memnu-
niyetin sürmesi şart›yla.

Devlet okullar›m›z için maalesef ayn› şeyleri söyleyeme-
yeceğim. En az›ndan baz›lar› için söyleyemeyeceğim. Zira
bu okullar›m›zda taş›mac› aleyhine önemli s›k›nt›lar ya-
şanmakta.

Baz› devlet okullar›nda taş›mac›l›k yapan firma veya es-
naflar her y›l sözleşme yenileme dönemlerinde büyük s›-
k›nt›lar yaşamaktalar. Haklar›nda y›l içinde memnuniyetsizliğe
yönelik yap›lm›ş tek bir yaz›l› uyar›, herhangi veli öğrenci
şikâyeti olmamas›na rağmen, sene sonunda bağ›ş almak
ad›na taş›mac›lar değiştirilmekte ve iş akitlerinin yenilen-
memesi tehdidiyle karş› karş›ya kalmaktalar. Bu mecburiyet
karş›s›nda taş›mac›lar her y›l okullara ciddi bedeller
ödemek zorunda b›rak›l›yorlar.

‹şini kaybetmemek için bunu kabul etmek zorunda kalan
taş›mac› peki ne yap›yor? Daha doğrusu, soruyu şöyle sormak
laz›m. Ukome tarifesi gereği alacağ› ücreti belli olan taş›mac›
bu bağ›şlar› nereden tasarruf ederek ödüyor? ‹şte düşünülmesi
gereken konu burada başl›yor. Nafakas›ndan kesecek bir
yeri kalmayan taş›mac›lar çocuklar›m›z›n güvenli taş›nmas›n›
sağlayacak her türlü önlemden tasarruf ederek bunu ödemeye
çal›ş›yorlar, buna mecbur b›rak›l›yorlar. Bir başka anlat›mla
bu bedeller çocuklar›m›z›n can güvenliği ile ödeniyor. Maalesef
gerçek bu…

Peki, nas›l olmal›?
Bir devlet okulunda hizmet veren firma veya bireysel ta-

ş›mac›lar y›l içinde verdikleri hizmete yönelik herhangi bir
olumsuzluk yaşatmam›şlar ise herhangi bir bağ›ş, para
,imtiyaz sağlamadan hizmetlerine devam etmelilerdir.

Eğer bir değişim söz konusu ise, hakk›nda tutulmuş bir
tutanak, yaz›l› ihtar edilmesine rağmen düzeltilmemiş
hizmet kusurlar› ve y›l içinde yap›lan memnuniyet anket-
lerinde başar›l› ç›kmamas› durumu söz konusu ise, ‹lçe
Milli Eğitiminden‘den onay alarak taş›mac› yönetmelikte
tan›mlanan şekliyle değiştirilmelidir.

Taş›mac›n›n her eğitim dönemi sonunda karş›laşt›ğ›
”işini kaybetme bask›s›” ortadan kald›r›lmal›, güvenli
kaliteli, taş›ma ortamlar› yarat›lmal›d›r.

Aksayan bu sistemin suçlusu kim?
‹şini kaybetmemek ad›na okullar›n talep ettikleri bedelleri

ödemeyi  kabul etmek zorunda kalan taş›mac› m›? Okulun
giderlerini karş›layamayan, okulunu yaşatmak için yetkisi
olmamas›na rağmen bu bedelleri isteyen okul yönetimleri
mi? (iyi niyetli okul yönetimlerinden bahsediyorum)

Yoksa okul servis hizmet yönetmeliğini ç›kar›p yöntemle
ilgili bir aç›klama yapmayan ve şu an taraf olmayan
Ulaşt›rma Bakanl›ğ› m›?

Devlet okullar›ndaki bu işleyişe, hem yönetmelikte yet-
kilendirilmediği için, hem de  gördüğüm kadar›yla kirlen-
memek ve eleştirilmemek ad›na uzak kalan Milli Eğitim
Bakanl›ğ› m›?

Yoksa bu konu ile ilgili yönerge ç›karan il içi taş›mac›l›ğ›
benim sorumluluğumda diyen  ama okul aile birliklerine
ve okul yönetimlerine yasa gereği kar›şamayan ‹BB mi?

Yoksa her s›k›şt›ğ›m›zda başvurduğunuz ve ad›na k›saca
“sistem” dediğimiz oluşum mu suçlu…

Takdiri sizlere b›rak›yorum.

HAKAN 
ORDUHAN 

‹STAB Başkan›

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu
(TOFED) 2010 y›l›nda gerçekleflti-
rece€i 4 bölge toplant›s›ndan ilkini
Trabzon’da düzenledi. Sektörün

duayeni Ali Osman Ulusoy’un ev sahipli€inde
gerçekleflen toplant›ya Karadeniz  Bölgesi ve
çevresinden toplam 23 ilden otobüsçü kat›ld›.
Toplant›da hükümet kanad›ndan ise Kara
Ulaflt›rma Genel Müdürü Nesip Kemalo€lu,
‹stanbul Ulaflt›rma Bölge Müdürü Ali R›za
Yüceulu,Trabzon Ulaflt›rma  Bölge Müdürü
Nurettin Ayd›n ile Samsun Ulaflt›rma Bölge
Müdürü Davut Aslanpay yer ald›.

“BAKANLIK KARAYOLU 
TAŞIMACILARINA DESTEK OLMADI” 

Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n› sektörün
duayeni Ali Osman Ulusoy yapt›. 50 y›ld›r
otobüsçülük sektörünün içinde yer ald›€›n›
belirten Ulusoy; “Bizim iflimiz tafl›mac›l›k.
Böyle çok toplant›lar düzenledik. Bakan›m›zla,
müsteflar›m›zla sektörü içinde oldu€u du-
rumdan ç›karacak çok güzel fleyler konufltuk.
Ama Bakanl›k, ne kara tafl›mac›lar›na ne de
otobüsçülere destek olacak bir fley yapmad›,
destek olmad›” diye bafllad›€› konuflmas›nda
otobüsçülerin isteklerini dile getirdi. 

Yaflan›lan dönemde küçük firmalar›n ka-
pand›€›na, büyük firmalar›n ise küçüldü€üne
iflaret eden Ulusoy; “Otobüsçüler fazla bir
fley istemiyor. Di€er sektörlere yap›lanlar
bize de yap›ls›n yeter” dedi. Y›l sonuna kadar
3 bölge toplant›s› daha düzenlenece€ini ifade
eden Ali Osman Ulusoy, bu dört toplant›dan
ç›kacak sonucun bir rapor haline getirilip
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m’›n karfl›s›na
ç›k›laca€›n› kaydetti. 

AKARYAKITTA KAÇAğIN 
BOYUTU ÇOK BÜYÜK 

Türkiye’nin 1.5 milyon olan turist yatak
kapasitesinin otobüsçüler taraf›ndan tafl›n-
d›€›n› söyleyen Ulusoy, öncelikli sorunun
akaryak›t fiyat› oldu€unun alt›n› çizdi. “Oto-
büsçünün tekerle€ini durduran en büyük
sorun akaryak›t fiyat›d›r” diyen Ulusoy söz-
lerine flöyle devam etti: “Trabzon’dan ç›kan
bir otobüs ‹zmir’e gidene kadar en az 10 tane
akaryak›t istasyonu geçer ve bunlar›n hepsinde
akaryak›t›n fiyat› farkl›d›r. Akaryak›tta en
az 3-4 milyar dolarl›k kaçak var. Bunun çare-
sini bulal›m ve tekerlekler dönsün.” 

Ulusoy sektörün kendi içindeki rekabetten
de dert yand›. “Biz as›l rekabeti kendi içimizde
kendi kendimizle yap›yoruz” fleklinde ko-
nuflan Ali Osman Ulusoy hava tafl›mac›l›€›
ile yaflanan rekabete de de€indi. “Uçak k›fl›n
40 Lira’ya bile yolcu tafl›yor. Ama otobüsçü
taban fiyat nedeniyle 80 liraya yolcu tafl›yor.
Havayolu tafl›mac›l›€›nda ne tavan fiyat var,
ne de taban fiyat. Ama bizim öncelikle yap-
mam›z gereken kendi aram›zdaki k›r›c› re-
kabeti bitirmek” dedi.

TEK BELGEYE KAYIT ZORUNLULUğU 
TOFED Genel Baflkan› Rüfltü Terzi ise

konuflmas›nda tek belgeye kay›t zorunlulu-

€undan, F belgesinde 30 Eylül’den sonra ya-
flanacak sorunlara, denetimlerin yetersizli-
€inden ve havayolu rekabetinden söz etti.
Havayolu tafl›malar›n›n fiyatlar›n› belirle-
me yetkisinin 2001’de Ulaflt›rma
Bakanl›€›’ndan al›nd›€›n› hat›rlatan Terzi,
bu yetkinin tekrar bakanl›€a geçmesi için
kanun de€iflikli€i yap›lmas› gerekti€ini, bu-
nun için gerekli giriflimlerin de yap›ld›€›n›
dile getirdi. 

Terzi, tafl›mac›n›n tek belgeye kay›t zo-
runlulu€unun da as›l olarak Do€u Karadeniz,
‹ç Anadolu, Do€u ve Güneydo€u Anadolu’da
sorun yaflatt›€›n› vurgulad›. Özellikle bu
bölgelerde ifllerin durgun oldu€u aylarda
otobüsçünün turizm tafl›malar› yaparak
ayakta kald›€›n› belirten Terzi; “Sorun mali
yeterlilikse 150 koltuk D1’de, 75 koltuk
D2’de özmal olur. Kalanlar her 2 belgeyi de
kullans›n diye bir önerimiz oldu. Ama her
belgenin kendine ait tafl›mac›s› olsun deni-
yorsa çözüm bulunamaz. 

YASAL OLAN DENETLENİYOR 
KAÇAK OLAN DENETLENMİYOR 

Karayolu ile flehirleraras› ulafl›mda fiyatlar›
otobüsçünün de€il havayolunun belirledi-
€ini savunan Rüfltü Terzi, Ulaflt›rma Ba-
kanl›€›’ndan denetimlerin artt›r›lmas›n›
da istedi. Terzi flöyle konufltu: “Biz belge-
lerimizi ald›k ama Bakanl›k illegal tafl›ma
yapanlar yerine otogarlarda bizi denetliyor.
Yüzde 20-25 oran›nda yolcumuzu kaçak
yolcu tafl›yan TIR’lar ve kamyonlar çal›yor.
Sarp’tan al›nan yolcu Samsun’a kadar kam-
yonlarda tafl›n›yor. Bu nedenle denetimler
artt›r›lmal›. Karadeniz’in ç›k›fl noktas›
Samsun’da, Kütahya’da, Kemalpafla’da, Bi-
lecik Köprüsü’nde kontrol noktalar› kurulup
denetimler daha s›k olursa bu sorunu yüzde
70 oran›nda çözeriz.” 

OTOBÜSÇÜLER SORUNLARINI
TRABZON’DA TARTIŞTI

TOFED bölge toplant›lar›n›n ilkini Trabzon’da gerçeklefltirdi. Karadeniz
Bölgesi ve çevresinden 23 flehirden otobüsçünün kat›ld›€› toplant›da uçak-
larla rekabet,  yüksek akaryak›t fiyat› ve korsanla mücadele konular›nda
beklenen çözümler KUGM Genel Müdürü Nesip Kemalo€lu’na anlat›ld›.

KEMALOğLU ÖNCE DİNLEDİ 
SONRA YANIT VERDİ 
∂ Kara Ulaflt›rma Genel
Müdürü Nesip Kemalo€lu
öncelikle denetimler soru-
nuna de€indi. Kemalo€lu,
her ilin girifl ve ç›k›fl›na
yol kenar› denetim  noktas›
kurulaca€›n›, baflta ‹stanbul
olmak üzere toplamda 80
denetim noktas›n›n olaca-
€›n› ifade etti. 

11 Haziran 2009’da ç›kar›lan Karayolu Ta-
fl›ma yönetmeli€i sonras›nda karayolu yolcu
tafl›mac›l›€›n›n AB müktesebat›na en uygun
sektör haline geldi€ini vurgulayan Nesip Ke-
malo€lu, sektörün ‘En pahal› akaryak›t› kul-
lan›yoruz’ sitemine hak verdi. Akaryak›t fi-
yatlar›n›n düflürülmesi ya da karayolu yolcu
tafl›mac›lar›na da indirim yap›lmas›n›n tek
bafl›na Ulaflt›rma Bakanl›€›’n›n baflarabilece€i
bir konu olmad›€›n› söyleyen Kemalo€lu,
havayolu ulafl›m fiyatlar›na müdahale yet-
kisini almak için kanun de€iflikli€i olmas›
gerekti€ini bir kez daha an›msatt›. Kemalo€lu,
yetki belgesi konusuna da aç›kl›k getirdi.
Düzenli tafl›ma ile düzensiz tafl›ma aras›ndaki
zaman tarifesi nedeniyle böyle bir ayr›ma
gidildi€ini, sadece mali yeterlili€in k›stas ol-
mad›€›n› söyledi. Kemalo€lu; “Tafl›t›n her 2
belgeye de kay›tl› olmas› denetimi zorlaflt›-
r›yor” dedi.  Kemalo€lu, 2009 y›l›nda toplam
4.5 milyon denetim gerçeklefltirildi€ini, bu
denetimlerde 130 trilyon idari para cezas›
kesildi€ini hat›rlatarak 2010 y›l› sonunda 6
milyon denetim yapma hedefinde olduklar›n›
belirtti. 

SEKTÖR KONUŞUYOR

Dernek yap›lanmas›yla so-
runlar›na çözüm bulamayan
Türk otobüs sektörü derdini
daha iyi anlatabilmek için

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli€i Ulafl-
t›rma ve Lojistik Meclisi içinde ba€›ms›z
hareket edecek bir “Otobüsçüler Meclisi“
kurulmas› için çal›flmalar›n› aylar önce
bafllatm›flt›. TOBB Yönetim Kurulu oto-
büsçülerin bu iste€ini kendi yönetim
kurulu karar› ile onaylad›.  Otobüsçüler
Meclisi’nin kurulma çal›flmalar› bu onay

ile beraber h›z kazand›. TOFED Ge-
nel Sekreteri Mevlüt ‹lgin, mec-

lisin kurulma çal›flmalar›nda
TOBB Yönetim Kurulu Bafl-

kan Yard›mc›s› Halim Me-
te’nin görevlendirildi€ini,
flu an Otobüsçüler Meclisi

yönetiminde yer alacak
kifli ve kurumlar›n
belirlendi€ini anlat-
t›. ‹lgin, Otobüsçü-
ler Meclisi yöne-

tim kurulunun 40 kifliden oluflaca€›n›
ve bütün sektörü içine alaca€›n› belirtti.
‹lgin 40 yönetim kurulu üyesi aras›nda
Ulaflt›rma Bakanl›€›, ‹çiflleri Bakanl›€›,
Gümrük Müsteflarl›€› gibi sektörle ilgili
kamu kurumlar›ndan temsilcilerin ola-
ca€›n› ancak yönetim kurulunun as›l
olarak sektör mensuplar›ndan oluflaca€›n›
ifade etti

TOF’A DAVET 
‹lgin yönetim kurulunda sektörün

10 büyük firmas›ndan ve bölge der-
neklerinden  birer temsilcinin yan›
s›ra  kent içinde  ö€renci ve personel
tafl›mac›l›€› yapan ‹STAB’dan da tem-
silci al›naca€›n› vurgularken Tüm  Oto-

büsçüler Federasyonu’nu(TOF) bu ya-
p›lanma içinde görmek istediklerini
belirtti. “Üniversitelerden iki kifli, flu
anda Y belgesiyle çal›flan ama 2010
sonunda D4 belgesiyle Ulaflt›rma Ba-
kanl›€›’n›n yetki alan›na girecek olan
tafl›mac›lar da Otobüsçüler Meclisinde
temsil edilecek. Halk otobüsçülerinin
de bu birlik içinde yer almar›n› istiyo-
ruz. Biz  Otobüsçüler Sektör Meclisini
kurarak otobüsçülerin bir meslek birli€i
oluflturmas›n› hedefliyoruz. As›l olarak,
mesle€e giriflte ve ç›k›flta söz sahibi
olmay› istiyoruz. Bunun için de farkl›
bir yap›lanmaya ihtiyaç vard›. Oto-
büsçüler Sektör Meclisi bu ihtiyaçtan
do€du” diyen ‹lgin, sektör meclisinin

baflkan›n›n TOFED Baflkan› Rüfltü Ter-
zi olaca€›n›n sinyalini verdi. 

‹lgin; “Kamu bizi yasal bir temsile
kavuflturmad›ktan sonra 50 tane fede-
rasyon olmas› bir ifle yaram›yor. Zaten
kamunun yarar› bizim tek bir çat› al-
t›nda olmam›z. E€er sektör dernekler
yasas› çerçevesinde bu haliyle örgütsel
bir birlik sa€l›yorsa bunun adresinin
TOFED olmas› laz›m. Çünkü belli bir
mesafe kat etmifl. Ama biz yine de o
konuda çok ›srarl› de€iliz. Bize kat›l›r-
larsa kap›m›z aç›k, bize kat›lmazlarsa
ayr› bir federasyon olarak devam et-
melerinde de hiçbir sak›nca yok” di-
yerek TOF-TOFED birleflmesi konu-
sunu da gündeme getirdi. 

TOBB taraf›ndan kurulmas› kabul edilen Otobüsçüler Sektör Meclisi’nde
yönetim kurulu oluflturulmaya çal›fl›yor. TOFED Genel Sekreteri Mevlüt ‹l-

gin, 40 kifliden oluflacak yönetim kurulunun tüm sektörü içine alaca€›n›
söyledi. Bu amaçla meclise TOF’dan da üye al›nacak.  

Edirne’deki rekabete

ULUSOY EL ATIYOR

MEVLÜT İLGİN

OTOBÜSÇÜLER MECLİSİ SEKTÖRÜ BİRLEŞTİRİR Mİ? 

∂ K›r›kkale Otobüsçüler Derne€i Bafl-
kan› Adnan De€irmenci’nin sordu€u D4
yetki belgelerinin 1 Ocak 2011’den iti-
baren yürürlükte olaca€›n› söyleyen Ke-
malo€lu; D4’ün mevcut Y belgelerinin
karfl›l›€› olaca€›n›, 2011’den itibaren flart-
lar› karfl›layanlar›n Y belgelerini D4 ile
de€ifltirece€ini belirtti. 

Trakya Otobüsçüler Derne€i Baflkan›
Salim Altunhan ise A1’lerin en büyük
sorunu Edirne bölgesinde yaflatt›€›n› ha-
t›rlatt›. Kemalo€lu “A1 amac› d›fl›nda
kullan›ld›. Yeni belge verilmiyor mev-
cutlara da belge süreleri bitene kadar
katlanaca€›z” dedi.  

Trabzon Otobüsçüler Derne€i Baflkan›
Orhan Sungur’un dikkat çekti€i nokta
ise Havafl’›n havalimanlar›ndan yapt›€›
yolcu tafl›malar› oldu. Sungur, Havafl’›n
flehirleraras› yolcu da tafl›d›€›n› söylerken;
Kemalo€lu, Havafl’›n 2 tip belgesi oldu-
€unu, B1-B2, D1 D2 belgeleri ile bu tafl›-
mac›l›€› yapt›€›n› söyledi.  

Erzincan Otobüsçüler Derne€i Baflkan
Yard›mc›s› Hüsamettin Bakan ise özel-
likle Erzincan’da asker tafl›malar›n› ger-
çeklefltiren firmalar›n tek belgeye kay›t
zorunlulu€u yüzünden bu tafl›malar› ya-
pamad›€›n› söyledi. “D2 belgeli araçlarla
asker sevkiyat› yap›yorduk, ama tek
belge zorunlulu€u ile D1’i seçtik. 3 aydan
3 aya yapt›€›m›z bu önemli ifl, belgelerin
iptal edilmesi yüzünden yap›lam›yor.
Yaparsak da 2 bin lira ceza yiyoruz. On-
larca araç da 3 aydan 3 aya yap›lacak bir
ifl için parklarda bekletilemez” dedi. 

NESİP KEMALOğLU  

MEVLÜT İLGİN
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Kaptan ve devlet, 
köpe€e yenilirse...

- Yine ne olmuş?
- Devlet de, kaptan da köpeğe yenilmişler…
- Nas›l olur? Hele önce şunu öğreneyim: Denizyolu

kaptan› m›, havayolu kaptan› m›?
- Karayolu kaptan›… Otobüs şoförlerine tak›lm›ş olumlu

bir lâkapt›r.
- Nas›l yenilirmiş köpeğe? Köpek çal›m m› atm›ş?
- Hem de öyle bir çal›m ki, koca otobüsü devirmiş…
- Amma da yapt›n haaa… Ufac›k köpek, koca otobüsü

nas›l devirebilirmiş? Atom köpek mi bu?
- Atom değil, ama bizim kaptan öyle muamele etmiş.
- ‹ltifat›n da böylesini hiç görmedim, duymad›m.  Senden

daha neler öğreneceğiz daha?  Ne etmiş? Köpek, iltifattan
anlar m› ki?

- ‹ster anlas›n, ister anlamas›n, kaptan›m›z insanl›k
görevini yapm›ş ya, dedirteceksin neredeyse… Tövbe
tövbe…

- Anlatm›yorsun ki… Ben de tahmin yürütmeye çal›ş›yorum.
Hayal etmek yasak m›?

- Köpek, bizim kaptan›n yüksek matematiğini yenmiş…
- Allah Allah… Kaptanlarda hem alçak hem de yüksek

matematik mi vard›?
- ‹nsanlar bazen böyle mecaz ifadeler kullan›rlar, yani

yan veya ters anlat›m için…
- Yani, sen burada, kaptan›n kafas› çal›şmad› m› diyor-

sun?
- Çal›şt›rmam›ş.
- Nas›l çal›şt›racakt›?
- Seni bir an o kaptan gibi kabul edelim mi?
- Et, ama baş›ma bi’ iş gelmesin!
- Merak etme. Şimdi sen bir taş›t direksiyonundas›n di-

yelim, ister otomobil, ister kamyon, ister otobüs…
- Evet.

- Önüne bu köpek f›rlad›, sen ne yapars›n?
- Vallaha, önce hemen h›zla düşünürüm: Onu kurtaray›m

derken, daha kötü bi’ şey yapmayay›m, derim. Öyle ya,
ani fren yapars›n; ya arkadan gelen sana çarpar, ya da
araba savrulur; yoldan ç›kar, karş› yöne geçer, devrilir fa-
lan… Hele bir de yolda kayganl›k varsa…

- Bravo sana! ‹şte bizim kaptan bunu yapmam›ş, hem
de kaygan yolda, kurusu bile kayd›ran kalleş bir yolda…

- Nereymiş ora?
- Ad› gibi çakal olan, Çakall› mevkisi denilen bölge.
- Şu Kavak-Samsun aras› m›?
- ‹kinci bravo…
- Niye, beni de mi kafas› çal›şmaz belledin? Hem oras›

kötü naml› bi’ yer. Ben de gördüydüm orada yağ›şs›z
havada bir otobüsün devrildiğini… Galiba Gürcistan’a giden
bir Türk otobüsüydü… Birkaç kişi de ölmüştü galiba…

- Sence orada ne var da kötü nam olmuş?
- Yol kanall› olmuş, kamyon izlerinden… Kurak havada

direksiyona hâkim olam›yorsun. Sen yolu kurak bellediğinde
de k›rağ› yağm›ş olabiliyor…

- Üçüncü bravo… 
- Dalga geçme… Kaptan ne etmişti hele?
- Birden direksiyon k›rm›ş, toparlayamam›ş, otobüsü

devirmiş. Köpek de ölmüş.
- ‹nsanlarda bir şey var m›?
- Olmaz m›? 25 yaral› var. Bir k›sm› da çocuk.
- Kaptan?
- ‹kisi de yaral›…
- Peki, devletten ne istedin de, vurdun gene?
- 2 bak›mdan.
- Nelermiş?
- 1. Sürücü eğitimindeki yetersizliği.
- Nas›l yetiştirecekti?
- 1. Ehliyet öncesi, 2. Meslek içi periyodik eğitimlerde

bunlar› da öğretmek gerek.
- O dediğin ne? Peri mi ne?
- Affedersin, aç›klamal›yd›m. Periyodik; 2 veya 3 y›lda

bir zorunlu eğitim demek…
- Örneği var m›?
- Beğenmediğin Bulgaristan’da bile en az 30 y›ld›r oldu-

ğunu biliyorum.
- Devletin 2. kusuru neymiş?
-2. Çakall›’n›n, çakall›klar›n› gidermemesi, desek?...
- Yani?
- Demin sen de varl›ğ›ndan bahsettin: Kanallar, ondüleler

giderilmemiş.  Ayr›ca, yol bitişik araziyle hemzemin.
- N’olmuş hemzeminse?
- Kurak havada yoğun toz al›yor yol ve nemde de sabun

gibi kayganlaş›yor. Yağ›şta da doğrudan yola çamur ak›yor.
Bu olay›n resminde de, yoldaki çamurlar görülüyor.

- Yani otobüsçü devleti dava m› etsin? 
- Sadece o değil, trafik zedeler de etsinler. Gerçi kapta-

n›m›z, olay kusurunun yar›s›na sahiptir, ama yine de
tazminat al›r…

- Hele şu haberi bi’ okuyay›m, resimlere de bakay›m,
hakl› m›s›n, göreyim…

“Köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan otobüs
kaza yapt›: 25 yaral› 24.06.2010 bighaber.com

Samsun-Ankara yolu 33. kilometresinde Çakall› mevki-
inde, köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan, Hüsa-
mettin Geçgel(31) idaresindeki 34 J 8344 plakal› otobüsün
devrilmesi sonucu 25 kişi yaraland›, ikisi de otobüsün şo-
förleri.  ‹stanbul'dan Giresun'a giden bir yolcu otobüsü,
önüne ç›kan köpeğe çarpmamak için manevra yap›nca
kontrolden ç›karak kaza yapt›. Kazada 23 yolcu ile otobüs
şoförü ve yard›mc›s› çeşitli yerlerinden yaraland›.  Otobüs
şoförü Hüsamettin Geçgel, "Önüme ç›kan köpeğe çarp-
mamak için direksiyonu k›rd›m. Otobüs kontrolden ç›karak
yan yatt›." dedi.(….)”

AHMET 
TÜRKO⁄LU
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SEKTÖRDEN OSD Yönetim Kurulu Baflkan› Kudret Önen, otomo-
tiv sanayinin 2010 y›l›n›n ilk befl ay performans›n› de-
€erlendirdi. Önen, otomotiv sanayinin bu y›lki gelifl-
melerinin genel olarak olumlu yönde devam etti€ini
belirterek, midibüs ve otobüs gibi yolcu tafl›ma araçla-
r›nda talep daralmas›n›n artt›€›n› vurgulad›. 

Önen; toplam pazar›n 2010 y›l›nda bir önceki y›l›n ayn›
dönemine göre yüzde 3 oran›nda büyüyerek 226 bin adet

düzeyinde gerçekleflti€ini belirtti.  Özellikle yat›r›m arac›
olan hafif ticari araçlarla a€›r kamyonlarda talep hareketlili-
€inin önemli bir gösterge oldu€unu vurgulayan Kudret
Önen, di€er yandan midibüs ve otobüs talebinin önemli
oranda geriledi€ini belirtti. 2010 y›l› ilk 5 ayl›k dönemde ha-
fif ticari araç pazar›ndaki  Önen, midibüs pazar›ndaki daral-
man›n yüzde 8 ve otobüs pazar›ndaki daralman›n ise yüzde
50 gibi çok yüksek bir oranda oldu€unu özellikle vurgulad›.

OSD BAŞKANI ÖNEN; 
“YOLCU TAŞIMA 

ARAÇLARINDA TALEP 
DARALMASI ARTIYOR” KUDRET ÖNEN

TASIMACILAR

MUSTAFA DEMİRBAŞ:

İETT  BÖYLE BİR 
HATAYI NASIL YAPAR!

12 y›ld›r Bat› Avrupa’da ticari araç
segmentinde lider olan Renault
ticari araç gam›n› bafltan  afla€›
yeniledi. Yenilenen tasar›m ve

özellikleriyle Yeni Master, Trafic ve Kangoo
Maxi’yi  ‹stanbul’da Renault-Mais Genel Mü-
dürü ‹brahim Aybar lanse etti. Aybar Rena-
ult’un Türkiye’deki pazar pay›n›n  yenilenen
modellerle yükselece€ini söyledi.  

“Türkiye’de bir hamle yapmam›z gereki-
yordu ve bu hamleyi yenilenen hafif ticari
araç  gam›m›zla bafllat›yoruz” diyen Aybar
de€iflimin amiral gemisinin Renault Master
oldu€unu ifade etti. 

HER İHTİYACA GÖRE  BİR MASTER VAR 
Renault’un yenilenen araç gam› ile 3 ila 22

metreküp aras›nda bir hacim yelpazesini
müflterilerine sundu€unun alt›n›  çizen ‹bra-
him Aybar bir terzi misali her ihtiyaca göre
bir Master üretebildiklerini 300’den farkl›
versiyona imza at›ld›€›n› söyledi. Aybar; “Re-
nault Master tamamen de€iflti. Master’a
binek otomobil konforu gelirken, büro araca
tafl›nd›. Güvenlikta de büyük bir aflama kay-
dedilirken yeni Master bir önceki versiyona

göre her 100 kilometrede 1 litre daha az
yak›t tüketerek daha ekonomik  hale getirildi.
Türkiye’deki at›l›m›m›z›n  temel noktas›
yeni Master olacak“dedi. 

Master’in yan› s›ra Avrupa’da yüzde 13.5’luk
pazar pay› ile 3’üncü s›rada olan Trafic mo-
delinde de iç donan›m›n büyük ölçüde yeni-
lenerek ergonomi ve konforun ön plana al›n-
d›€›n› belirten Aybar Trafic’te yap›lan bu de-
€iflimlerin Renault’un ticari araçlar pazar›ndaki
at›l›m›na güç verece€ini kaydetti. 

YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ KANGOO GELİYOR
Kangoo Express Maxi’nin de dingil mesafesi

40 cm daha uzat›ld›€›n› belirten Aybar,
2011’in ilk yar›s›nda, 160 kilometre menzile
sahip olan Kangoo Express’in   yüzde 100
elektrikli versiyonunun pazara sunulaca€›n›
söyledi. Aybar bu aflamada Türkiye’de de
elektrikli araç piyasas›n›n oluflmas› için ön-

celikle teknik alt yap›n›n kurulmas› gerekti-
€ini, flarj istasyonlar›n›n kurulmas›, ÖTV-
MTV oranlar›n›n belirlenmesi gerekti€ini
ifade etti. Üretimin Türkiye’de, dünya için
yap›ld›€›n› anlatan Aybar; “ fiu an bütün ça-
bam›z Türkiye’de elektrikli araç kullan›m›n›n
alt yap›s›n›n oluflturulmas› üzerine. Türkiye
bu y›l› da kaybetmez diye umarak dünya ile
eflzamanl› olarak bu piyasaya girmeliyiz.
Dünya için üretmek güzel ama Türk insan›
için de üretelim” diye konufltu. 

RENAULT PROFESYONEL’LERİN 
SAYISI ARTIYOR 

‹brahim Aybar Renault kullan›c›lar›na servis
ve bak›mda da ayr›cal›k sa€lamak için aç›lan
ve say›lar› flu an 15’e ulaflan Renault Profes-
yonel noktalar›n›n y›l sonuna kadar 20’ye
ç›kar›laca€›n› belirtti. 

Elif ÖZYILMAZ Renault, ticari araç gam›n› tamamen yenileyerek pazara sundu.
Renault Mais Genel Müdürü ‹brahim Aybar yepyeni tasar›m ve
özellikleriyle pazara yeni bir soluk getirecek  Master, Trafic ve

Kangoo Maxi’yi düzenlediği bas›n toplant›s› ile tan›tt›. 

FSM Demirbafl Otomotiv Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa Demirbafl ile ‹ETT‘nin

Özel Halk Otobüsçülerine gönderdi€i “Tüm
halk otobüsleri alçak tabanl› olacakt›r” ya-

z›s›na iliflkin görüfllerini aktard›.

“‹ETT asl›nda daha güvenli ve daha konforlu
toplu tafl›man›n önünü kesmifltir” diyen Mus-
tafa Demirbafl, sözle-
rine flöyle devam etti:

“5 Nisan’da Özel Halk Oto-
büsçülerine gönderilen bu
yaz›s›  15 yafl›n› doldurmay›
beklemeksizin araçlar›n›
yenilemek isteyen 600’e
yak›n otobüsçü esnaf›n›n
araçlar›n› yenilemekten
vazgeçmesine sebep oldu.
Otobüsçüler basamakl› oto-
büsün fiyat›n›n 230 bin TL
ile 275 bin TL aras›nda;
basamaks›z otobüsün ise
350 bin TL ile 450 bin TL aras›nda olmas›ndan
dolay› araçlar›n› 2012 y›l›ndan önce de€ifltireceklerdi.
Yeni alacaklar› araçlar da 2010–2011 model klimal›
dijital göstergeli ve Euro 4 motorlu araçlar olacakt›.
Ancak ‹ETT’nin bu yaz›s›ndan sonra araçlar›n› de-
€ifltirmeyi düflünen esnaf beklemeye geçerek; eski
araçlar›n› 15 yafl›na kadar kullanmaya karar verdi.”

“2012’de ‹ETT‘nin elindeki otobüslerin ve 
özel halk otobüslerinin  alçak tabanl›ya dönüflmesi
imkâns›z” diyen Demirbafl; “Sadece ‹ETT’nin kendi
araç park›nda 2 bin 818 adet otobüs var, 2 bin 82
adet Özel Halk Otobüsü de ‹ETTye ba€l› olarak ça-
l›fl›yor. EGO’nun 2 bin 200 adet otobüsü ve EGO’ya
ba€l› çal›flan 425 adet ÖHO’nun tamam› basamakl›
araçlard›r.  Zaten bu yasada tüm otobüsler alçak
tabana çevrilecek demiyor. Özürlülere uygun hale
getirilecek deniyor. Bu da özürlü asansörü ile hal-
ledilebilecek bir konudur.  Özel Halk Otobüsçüleri
de ayn› uygulamay› yapamaz m›?” diyerek otobüs-
lerin lift asansör sistemiyle de özürlü vatandafllara
uygun hale getirilebilece€ini dile getirdi.

Demirbafl; “‹ETT; 2010’un ilk üç ay›nda  yenilenen
araçlarla; yaz›dan sonraki üç ayda yenilenen araçlar›n
say›s›n› görerek yapt›€› hatay› daha iyi anlayabilir.
‹lk 3 ayda 40’a yak›n yap›lan araç yenileme bu ya-
z›dan sonra 4–5 adede düflmüfltür. Dolay›s›yla ‹ETT
‹stanbul halk›n›n daha konforlu daha güvenli; daha
kaliteli ulafl›m yapma hakk›n› engellemifltir. ‹ETT
gibi köklü bir kurulufl böyle bir hatay› nas›l yapt›
anlayam›yorum. Acaba bu konudan Büyükflehir
Belediye Baflkan›m›z Kadir Topbafl’›n bilgileri var
m›d›r merak ediyorum.

Renault Mais Genel
Müdürü ‹brahim
Aybar   Master’›n,

Renault’un
Türkiye’deki

at›l›m›n›n temel
noktas› olacağ›n›

söyledi.

MUSTAFA DEMİRBAŞ

BORA DUVAN
İBRAHİM AYBAR 

YENİ RENAULT MASTER VİTRİNE ÇIKTI
YENİLENEN RENAULT TİCARİ
ARAÇLARIN ÖZELLİKLERİ: 

YENİLENEN TİCARİ ARAÇ GAMININ FİYATLARI:
Yeni Master Kamyonet:  35 bin 500  Lira
Master Panelvan : 43 bin 500 Lira 
Minibüs: 43 bin 500 Lira 
16+1 minibüs: 54 bin 500 lira 
Trafic Panelvan: 35 bin 500 Lira 
Kangoo Maxi Combi: 31 bin 940 Lira 
Kangoo Express Maxi:  28 bin 250 Lira 

∂ Yeni Renault Master’ın öne çıkan tasarımı aracın
sağlamlığını yansıtıyor. Sürücü kabininin ergonomisi
pazarın en iyi konfor seviyesini sunmak üzere tasarlan-
dı. Aracın yeni 2.3 dCi motoru, 100, 125 ve 150 bg
olmak üzere 3 güç seviyesinde sunuluyor. Şu anki
Master’a nazaran 100 km’de 1 lt’lik bir kazanım su-
nan Yeni Renault Master, 7,1 lt/100 km ortalama kar-
ma yakıt tüketimi ile NEDC tüketimde lider. Araç, yüz-
de 40 oranında düşürülen bakım maliyetiyle pazarın
en iyileri arasında yer alıyor. Yeni arkadan itişli versi-
yonları, ürün gamı, dördüncü bir uzunluk (22 m ’e ka-
dar kullanılabilir yükleme hacmi), 3,5 t ve 4,5 tonluk
çifttekerli versiyonları ve sunduğu yeni üst yapılı ürün
olanaklarıyla zenginleşiyor.
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"Dünya Türk ‹fl Konseyi Avrupa Türk
Giriflimciler Toplant›s›"na kat›lmak
için Hollanda'ya giden Nihat  Ergün,
gazetecilerle sohbet toplant›s› dü-

zenledi. Ergün, hükümet tedbirlerinin normal ak›fl›n
olmad›€›, normal ak›fl› engelleyen sebeplerin ortaya
ç›kt›€› zaman devreye girdi€ini belirterek , hükümetin
ekonomik kriz zaman›nda ald›€› tedbirlerin mali bo-

yutundan ziyade psikolojik boyutunun önemli oldu-
€una  dikkat çekti.

Teflviklerin ilaç gibi oldu€unu, gerekti€i zamanda
gerekti€i dozda verilmesi gerekti€ini, fazla verilmesi
halinde uyuflturucu etkisi yapaca€›n› söyleyen Ergün,
flunlar› kaydetti: "Türkiye'de art›k otomotivde yeni
bir vergi indirimi yeni bir tedbire gerek yok. Çünkü
finans sektörü de harekete geçti. Otomobil kredileri
de artmaya bafllad›. Faiz oranlar›n› vadelerini ona
göre ayarlad›lar. Sektör bir tak›m ad›mlar at›yor.
Kampanyalar yap›yorlar. Geçen y›l ekonomik  kriz
ortam›nda 370 bin otomobil sat›ld›. Al›nan tedbirlerin
bunda çok büyük bir rolü oldu. Ama bu y›l ki hedefleri
ne? Tedbir falan yok.” 

Bakan Ergün,”2010 y›l› iç piyasadaki otomobil sa-
t›fllar›n›n hedefleri en az› 500 bin, 600 bin olacak
diyen de var.  Otomobil sat›fllar›n› s›raya koyanlarda
var. Geçen y›l ald›€›m›z tedbirlerde ilginç tablolar da
ortaya ç›km›flt›. Geçen y›l otomobil almak için kredi
almad› insanlar, yast›k alt› paras›n› getirdi. fiimdi
büyük çapta otomobil kredisi al›narak otomobil al›m›
gerçeklefliyor. fiimdi yapsak, beklenti oluflur. Alacak
olan da frene basar belki bunun arkas›ndan bir fley
daha gelir"  diye konufltu.
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Anadolu Isuzu Karadeniz Yayla sezonunu

müflterileri ile açt›. Say›lar› 30’a yaklaflan Isuzu
D-Max’ten oluflan konvoyla Karadeniz
yaylalar›na t›rmanan do€aseverler unutulmaz iki
gün geçirdi.Karadeniz'deki da€ ve yayla turizmine
dikkat çekmek için Trabzon Isuzu Yetkili Sat›fl
Bayisi Saraçlar Otomotiv  taraf›ndan haz›rlanan

program bölgede büyük bir ilgi gördü.  Isuzu D-
Max araçlar› ile Trabzon Saraçlar Plaza önünde
buluflan do€aseverler, önce Trabzon'da flehir turu
att›. Rize’de mola veren Isuzu D-Max sahipleri,
Çayeli, Pazar ve Çaml›hemflin ilçelerinde flehir
turu atarak Ayder Yaylas›'na vard› ve  burada
düzenlenen yayla flenliklerine kat›ld›. 

SEKTÖRDEN 

Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat  Ergün,
finans sektörünün harekete geçti€ini ve

otomobil kredilerinin artmaya
bafllad›€›n› söyledi. Ergün, Türkiye'de

otomotivde yeni bir vergi indirimine, yeni
bir tedbire gerek olmad›€›n› bildirdi. 

TASIMACILAR

MENGERLER KİRALAMA 

Mengerler Kiralama sadece filo yönetimi
ve firman›n hizmet deste€ini sa€laman›n
ötesinde müflterilerine finansal dan›flmanl›k
yaparak maliyetlerini düflürme konusunda

önemli destek veriyor.
Mengerler Kiralama,
kredibilite aç›s›ndan
son derece güvenli yerel
ve uluslararas› flirket-
lerden oluflan bir müfl-
teri portföyüne sahip. 

MERCEDES-BENZ ARAÇLARDA 
DAHA DÜŞÜK MALİYET

Mengerler Kiralama’n›n verdi€i “Araç Kirala-
ma” hizmeti, bu hizmetten yararlananlara büyük
karlar sa€l›yor. Örne€in Mercedes-Benz E serisi
bir arac› Mengerler Kiralama müflterisi sat›n al-
mak yerine kiralama yöntemi ile tedarik etti€inde
Kurumlar Vergisine tabi bir hukuki yap›da ise
18 bin   Euro, Gelirler Vergisine tabi bir yap›da
ise 23 bin Euro daha düflük maliyet imkan› elde
ediyor. Mengerler Kiralama bu avantaj› “Kirala-
man›n Sat›n Almaktan Daha Karl› Oldu€unu
Biliyor musunuz” slogan› ile müflterilerine du-
yurmaya devam ediyor. 

Mengerler Kiralama Pazarlama ve Operasyon
Sorumlusu Aynur Çeltik Kesenci taraf›ndan ge-
lifltirilen ülkemizdeki ilk araç finans k›yas ya-
z›l›m› kullan›larak maliyetlerin matematiksel
sonuçlar› hesaplan›yor. Bu yaz›l›m›n kullan›-
m›nda ise müflterinin be€endi€i araca dair 3
veri girilerek dört alternatif finansal yöntemin
müflteri bünyesine göre net maliyetleri bir dakika
içerisinde rakamlarla ifade edilebiliyor. 

TÜM MASRAFLAR MENGERLER’DEN
Mengerler Kiralama, Mengerler Ticaret Türk

A.fi.’nin ‹stanbul baflta olmak üzere 10 ildeki 13
ayr› showroomu üzerinden kiralama hizmetini
ve operasyonel deste€ini sunuyor. Araçlar 12,
24 ve 36 ay süre ile kiralan›yor. Müflterinin be-
€endi€i araç s›f›r km olarak teslim edilip her
türlü bak›m, onar›m, sigorta, ekipman, vergisel
takip hizmetleri Mengerler Kiralama taraf›ndan
karfl›lan›rken müflteriye sadece arac›n yak›t›n›
koymak kal›yor. Ayr›ca kaza/ar›za durumunda
Mengerler Kiralama müflterilerine muadil bir
araç sunarak sürüfl keyfinin kesintisiz devam
etmesini sa€l›yor.  

Mercedes’lerin 
kiralanmas›nda 
kolayl›k sa€l›yor
Araç kiralama sektörü flirket talepleri ve
ekonomiye paralel olarak h›zla gelifliyor.
Mercedes-Benz bayii Mengerler Ticaret

Türk A.fi. 4 y›l› aflk›n bir süredir Menger-
ler Kiralama markas› ile araç kiralama

hizmeti sunarak müflterilerinin daha karl›
bir flekilde araç tedarik etmesini sa€l›yor. 

SANAY‹ VE T‹CARET BAKANI N‹HAT  ERGÜN

OTOMOTİVDE VERGİ İNDİRİMİNİN ÖNÜNÜ KESTİOTOMOTİVDE VERGİ İNDİRİMİNİN ÖNÜNÜ KESTİOTOMOTİVDE VERGİ İNDİRİMİNİN ÖNÜNÜ KESTİOTOMOTİVDE VERGİ İNDİRİMİNİN ÖNÜNÜ KESTİOTOMOTİVDE VERGİ İNDİRİMİNİN ÖNÜNÜ KESTİOTOMOTİVDE VERGİ İNDİRİMİNİN ÖNÜNÜ KESTİ

ANADOLU ISUZU
KARADENİZ YAYLA

SEZONUNU AÇTI 

AYNUR KESENCİ
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