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BELEDİYE 45 ELEKTRİKLİ OTOBÜS SİPARİŞİ VERDİ Mİ? 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Polonya
firması Solaris’e ait körüklü ve elektrik-
le çalışan otobüsü haftalardır deniyor.
Önce Beyazıt-Güneşli hattında denediği
otobüsü farklı hatlarda da sefere çıka-
rırken Belediye Solaris’e 45 adet elek-
trikli otobüs siparişi verdi.
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fiehirleraras› yolcu tafl›mac›la-
r›ndan, kent içi toplu tafl›ma-
c›lara, turizm tafl›mac›lar›n-
dan servisçilere kadar yolcu
tafl›yan herkes Otobüsçüler
Meclisi’nde temsil ediliyor

TÜRK-İTALYAN  ORTAKLIĞI 

İMZALAR ATILDI 
Karsan'›n Kamuyu Ayd›nlatma Plat-
formu'nda yay›mlanan özel durum
aç›klamas›nda, 26 Mart 2010 tarihinde

Karsan'›n, ‹talyan otobüs üreticisi Breada-
Menarinibus'un otobüslerini üretmek, Tür-
kiye'de satmak ve BreadaMenarinibus'a ih-
raç etmek üzere firma ile ön anlaflma imza-
lad›€› hat›rlat›ld›. Nisan ay›nda otobüs mo-
dellerinin deneme üretimine bafllanaca€›,
deneme üretimi için belirlenen dört ayl›k
sürenin sonunda, BredaMenarinibus ile
olan iflbirli€inin kapsam›n›n geniflletilmesi,
seri üretim ve pazarlama faaliyetlerini içe-
ren ve stratejik ortakl›k niteli€i tafl›yan ni-
hai anlaflman›n imzalanmas› öngörüldü.

KARSAN’IN PARTNERi
BREDAMENARiNiBÜS 

10 YIL BOYUNCA KARSAN ÜRETECEK
Proje kapsam›nda deneme üretimle-
rinin baflar›yla tamamland›€› ve ni-
hai anlaflman›n Eylül ay›n›n ilk ya-

r›s›nda imzalanmas›n›n hedeflendi€ini
belirtilen aç›klamada flöyle denildi: ''‹lgi-
li proje kapsam›nda, BredaMenarinibus
ile nihai anlaflmay› imzalam›fl bulun-
maktay›z. ‹mzalanan lisans anlaflmas›
kapsam›nda Karsan, on y›ll›k süre bo-
yunca BredaMenarinibus'un bütün araç-
lar›n›n Türkiye'de üretilmesinden, pa-
zarlanmas›ndan, sat›fl›ndan, sat›fl sonras›
hizmetlerinden ve ihracat›ndan münha-
s›r olarak sorumlu olmufltur.'' 

MOTOR‹N F‹YATLARI 
‹STANBUL 2.89
ANKARA 2.92
‹ZM‹R 2.88
ADANA 2.90

D.BAKIR 2.96
S‹VAS 2.97
I⁄DIR 2.99
HATAY 2.89

METRO TURİZM
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Okul servisleri zamlanacak mı?
Tarife ne zaman çıkacak? 6
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Çifte standart

3. SAYFADA

2 YIL SÜREN TESTLER BİTTİ 

BMC elektrikli 
otobüse HAZIR 

BMC  flu anda sadece dizel ve CNG’li otobüs
üretiyor. Ancak alt yap› elektrikliye de uygun.

1984 yılında Japon firması Isuzu ile 
yapılan lisans anlaşması ile başlayan
Anadolu Isuzu’nun hikayesi, 2000’li 
yıllarda başarı öyküsüne dönüştü

Isuzu’dan 3.3 milyar $ iç pazar satışı

2010-2011 e€itim ö€retim döne-
mi için zilin çalmas›na az bir za-
man kala veliler yeni dönemin
servis ücretlerini bekliyor. ‹stan-

bul’da UKOME’nin belirledi€i fiyatlar
konusunda herhangi bir hareket ol-
mazken ‹zmir ve Adapazar›’nda yeni
fiyatlar flimdiden aç›kland›. Geçti€i-
miz y›l okullar›n aç›lmas›ndan sonra
aç›klanan ve servisçilerle velileri karfl›

karfl›ya getiren gecikmenin bu y›l da
yaflanmas›ndan endifle eden servisçi-
ler yeni fiyatlar›n bir an önce aç›klan-
mas›n› istiyor. ‹zmir ve Adapazar›’nda
belirlenen servis ücretlerine göre ‹z-
mir’de en uzak mesafe 190 Lira, Ada-
pazar›’nda ise 160 Lira olarak belirlen-
di. Adapazar›’nda 30 kilometreden
sonraki tafl›malarda ise kilometre ba-
fl›na 1,25 Lira ek ücret al›nacak.

ADAPAZARI-İZMİR AÇIKLADI
İSTANBUL’DA HAREKET YOK 

Karsan’›n flehiriçi otobüs pazar›ndaki aktörlerden
biri haline gelmesini sa€layacak imzalar at›ld›. 

Okulların açılma-
sına sayılı günler
kaldı ama İstan-
bul’da  servis üc-
retleri  konusun-
da henüz bir ha-
reketlillik yok.

UÇAğA DA 
“TABAN” 
GELİYOR 

5. SAYFA

46’INCI YILDA ELEKTRİKLİ OTOBÜS HAZIRLIğI 
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Polonya
menfleyli Solaris marka elektrikli otobü-
sü denerken; 46’›nc› y›ldönümünü kutla-
yan BMC de elektrikli otobüs ile ilgili ça-

l›flmalar›n› sonland›rd›. 2 y›ld›r devam eden
Ar- Ge çal›flmalar›n› tamamlayan BMC, sipa-
rifl gelmesi halinde hemen hibrit otobüs ürete-
bilecek. Geçen y›l 50 milyon dolarl›k Ar- Ge
yat›r›m› yapan flirket 2 y›l süren testlerini ta-
mamlad› ve seri üretim elektrikli otobüs üret-
me noktas›na geldi. fiu an bantlar›nda Dizel ve
CNG (do€algaz)’li otobüs üreten BMC’nin hib-
rit otobüsü Procity tam alçak tabanl› olacak.
BMC’nin bu yat›r›m›n›n alt›nda ise son dö-
nemde de€iflen trendler yat›yor. BMC, flu an
elektrikli otobüsler konusunda  belediyelerden
al›m garantili siparifl bekliyor.

Karsan, ‹talyan otobüs üreticisi BreadaMenari-
nibus ile stratejik ortakl›€›n› sa€layacak olan

anlaflmay› imzalad›. ‹mzalar›n at›lmas›yla be-
raber Bredamenarinibus Bursa’da Karsan ile
ortaklafla seri otobüs üretimine bafllayacak. 

77 ilde, günlük 1500-1700 aras›nda de-
ğişen sefer say›s› ile 14 milyon yolcu ta-
ş›yan Metro Turizm hedef büyüttü. Metro

Turizm Yönetim Kurulu Başkan Yard›mc›s›
Şenol Ayy›ld›z, 5
y›l içinde Türkiye
nüfusunun 3’te
birini taş›may› he-
deflediklerini
aç›klad›. 6’DA

Türkiye’nin 3’te birini 
METRO TAfiIYACAK

D2 BELGESİ Mİ YOL BELGESİ Mİ?

Kocaeli’ne öğrenci taş›mac›l›ğ› yap-
mak için hem D2 Belgesi, hem de
Yol belgesi alan ama cezalardan

kurtulamayan ‹stanbullu servisçiler
yeni eğitim öğretim dönemini kor-
kuyla bekliyor.  Bilgili Turizm
Genel Müdürü ‹rfan Yazl›kiçi Ko-
caeli’nde yaşanan sorunlar› ironik
bir dille anlatt›. 8’DE

‹stanbullu servisçilerin 
UKOME KORKUSU 

BAKANLIğA İPTAL İÇİN  BAŞVURU 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli€i Ulaflt›rma ve Lojistik Sektör Meclisi bün-

yesinde kurulan Otobüsçüler Sektör Meclisi ‹stanbul’da topland›. Yaklafl›k
4.5 saat süren toplant›da sektörün kangren olmufl ve çözüm bekleyen so-
runlar› masaya yat›r›l›rken son dönemde ortaya ç›kan güncel sorunlar gün-
deme geldi. Özellikle turizm tafl›malar›n› büyük ölçüde baltalayacak olan;
sabah 6’dan önce yola ç›k›lamamas› ve günlük gidifl-gelifl mesafesinin 400
kilometre ile s›n›rland›r›lmas› konusu bafl gündem maddesiydi. TOBB 
Baflkan Vekili Halim Mete’nin de kat›ld›€› toplant›da Ulaflt›rma Bakanl›-
€›’na bu genelgenin iptali için baflvuru yap›lmas›na karar verildi. 

TOBB’UN GÜCÜ DE OTOBÜSÇÜNÜN ARKASINDA 
Toplant›da ayr›ca 100 kilometreye kadar flehirleraras› yolcu tafl›malar› ile tüm tari-

feli tarifesiz il içi yolcu tafl›mac›l›€› için, Y Belgelerinin yerine getirilen D4 Yet-
ki belgesi de gündeme gelirken, içinde flehirleraras› karayolu ile yolcu tafl›mac›-
l›€›, kent içi toplu tafl›mac›l›k, servisçiler, turizm tafl›mac›lar› derken yolcu tafl›-
ma sektörünün her aktörünü bar›nd›ran Otobüsçüler Meclisi, bakanl›k ile sek-
tör  mensuplar› aras›nda TOBB’un da gücünü arkas›na almas› ile büyük umut
yaratt›. TOFED’in  gücünün zaman zaman yetersiz kalmas› sonucu otobüsçüler
Türkiye’nin en büyük patronlar kulüpleri aras›nda yer alan TOBB’un bünyesin-
de bakal›m istedikleri çözüm yollar›na ulaflabilecek mi?

22 ÜLKE İLE DİSTİRİBÜTÖRLÜK ANLAŞMASI
Anadolu Isuzu, 25 yılda 3.3 milyar dolarlık iç pazar sa-
tışına, 50 ülkeye 10 binden fazla küçük otobüs ihracatı-
na imza attı. 500 milyon dolarlık ihracatı da gerçekleş-

tiren Anadolu Isuzu kuruluşundan bu yana küçük otobüs, kam-
yon ve pick- up segmentinde 150 bin araç üretti. Tek vardiya-
da yılda 13 bin kamyon ve otobüs araç üretim kapasitesine sa-
hip olan Anadolu Isuzu son 6 yılda küçük otobüs ihracat lider-
liğini kimseye bırakmadı. Anadolu Isuzu son olarak Almanya
ve Avusturya ile distiribütörlük anlaşması da yaptı.
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Erzincan fiehirleraras› Otobüs Terminali
inflaat alan›nda gerçekleflen törene,
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m ve
Erzincan Belediye Baflkan› Yüksel Ça-

k›r’›n yan› s›ra, Ulaflt›rma Bakanl›€› Müsteflar
Yard›mc›s› Talat Ayd›n, Erzincan Valisi Ab-
dülkadir Demir, Erzincan Milletvekili Seba-
hattin Karakelle, Büyük ‹stanbul Otobüs ‹fllet-
meleri A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan› Ahmet
Yalamano€lu ile çok say›da vatandafl da kat›ld›. 

B‹O‹Afi Yönetim Kurulu Baflkan› Ahmet Ya-
lamano€lu Erzincan’a yapacaklar› yat›r›mdan
dolay› mutlu olduklar›n› belirtti. Yalamano€lu,
Bakan Y›ld›r›m’a da Türkiye genelinde yapt›klar›
çal›flmalar›ndan dolay› teflekkür ederken daha
sonra kürsüye Erzincan Belediye Baflkan› Yüksel
Çak›r geldi.  Çak›r;  projelerini hayata geçirirken
merkezi hükümetin ve özellikle Ulaflt›rma
Bakan›, Erzincan Milletvekili Binali Y›ld›r›m’›n
kendilerine büyük destek verdi€ini ifade etti.Er-
zincan fiehirleraras› otobüs terminali için, Er-
zincan’da yat›r›m karar› alan B‹O‹Afi ad›na
Yönetim Kurulu Baflkan› Ahmet Yalamano€-
lu’na ve bu projede eme€i olan Ulaflt›rma Ba-
kanl›€› Müsteflar Yard›mc›s› Talat Ayd›n’a te-
flekkür eden Çak›r, Bakan Y›ld›r›m’a Erzincan’›n
ve Erzincanl›lar›n duydu€u sevgiyi kelimeler
ile anlatman›n güç oldu€unu söyledi. 

Erzincan Milletvekili olan Ulaflt›rma Bakan›

Binali Y›ld›r›m ise son y›llarda gerçekleflen
yat›r›mlar ile Türkiye’nin ve Erzincan’›n bü-
yük bir kalk›nma hamlesi içerisinde oldu€unu,
havaalanlar›, duble yollar, h›zl› tren çal›fl-
malar›, yeni otogarlar gibi dev yat›r›mlar sa-
yesinde ülkenin gelecek on y›llar›na damga
vurduklar›n› söyledi. 

5 MİLYON 765 BİN LİRAYA MAL OLACAK 
Erzincan fiehirleraras› Otobüs Terminali, Bü-

yük ‹stanbul Otobüs ‹flletmeleri Afi taraf›ndan
Yap-‹fllet-Devret yöntemi ile yap›l›yor. 5 milyon
765 bin Lira’ya mal olacak otogar›n 11 ay içe-
risinde tamamlamas› bekleniyor. 35 bin met-
rekare  alan üzerine kurulacak olan yeni ter-
minal binas›nda flehirleraras› otobüsler için
yap›lan ana bölüm yan›nda ilçe garajlar› da yer
alacak. Y›ll›k 3 milyon 500 bin kiflilik yolcu
a€›rlama kapasitesi ile kentin otogar ihtiyac›n›
karfl›layacak olan proje, belediye bütçesinden
para harcanmadan yap›lacak.

Erzincan Şehirleraras› Otobüs Terminali’nin temeli Ulaşt›rma Bakan›
Binali Y›ld›r›m’›n kat›l›m› ile at›ld›. Yap›m›n› B‹O‹AŞ’›n gerçekleştirece-

ği otogar 1 y›l içinde tamamlanarak hizmete al›nacak. 
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İZMİR’DE 
‘S’ PLAKA İHALESİ 

27 EYLÜL’DE

YEREL
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5 MİLYON 765 BİN LİRAYA MAL OLACAK

‹zmir’de mahkeme karar›yla iptal edilen 491 ser-
vis arac› plakas›n›n yerine bu kez 27 Eylül’de 700
S plaka ihalesi yap›lacak. ‹zmir Otobüsçüler ve
Servisçiler Odas›, Büyükflehir Belediyesi’nin
2009’da ihale ile da€›tt›€›  500 ‘S’ plaka için dava
açm›fl ve kazanm›flt›. Dava sonras›nda 491 servi-
sin plakas› iptal edilmiflti. Belediye, iptal edilen
ihale nedeniyle zor durumda kalanlar›n
sorununu  çözmek için süreci yeniden bafllatt›.

Mahkemenin iptal gerekçeleri de dikkate al›narak
bu sefer yeni aç›lacak ihalenin kapsam› daralt›ld›.
Daha önce iptal edilen ihaleye dahil edilen ve Bü-
yükflehir Belediyesi mücavir alan› d›fl›nda kalan
K›n›k, Bergama, Dikili, Ödemifl ve Çeflme, yeni
ihalede kapsam d›fl› b›rak›ld›. S plaka ihalesinde
bu sefer say›n›n 700 olmas› kararlaflt›r›ld›. Karfl›-
yaka Spor Salonu’nda gerçeklefltirilecek ihalede
muhammen bedel 8 bin Lira olacak. 

Otobüsçü...

Y az›n alev alev s›cakta, k›ş›n buzda yolda...
Gece gündüz yolda...
Bayram, tatil, Cumartesi Pazar bilmez...
Arac›n› al›r, 3 sene sonra yeni araba

almas› beklenir...
Senet sepet öder, hiç durmadan direksiyon sal-

lar...
“Peron arabas›” olsun ister, zorlan›r...
“Bari bize biraz vergi indirimi yaps›nlar mazotta”

der, “uçağa yap›l›yor, bize neden yap›lm›yor?”
“Biz de anay› oğluna, yarini sevdiğine kavuşturmuyor
muyuz?” Ama nafile, dünyan›n en pahal› akaryak›t›n›
kullanmaya devam eder...

Dev firmalardan, tek otobüs sahibine, çok düşük
kar marjlar›yla çal›ş›r...

Borcuna sad›kt›r, namusudur borcu, t›k›r t›k›r
öder, ödemek için elinden gelenin en iyisini yap-
maya çal›ş›r en az›ndan...

Otobüsüne sald›r›rlar, cam çerçevesini indirirler
kâh maça giderken, kâh eşkiyal›ktan...

Doğru düzgün göremediği için büyümesine şahit
olamad›ğ› çocuğuna bakarken düşünür, içini s›k›nt›
basar, acaba çocuğunun düğününe kat›labilecek
midir?

Belge üzerine belge istenir kendisinden, “Dev-
letimiz sağ olsun” der gider ç›kart›r hangi belge
isteniyorsa, o kadar işinin aras›nda...

Turizm iyiyse para kazan›r biraz, kötüyse külliyen
zarar...

K›ş›n zaten işler kesat...
Biraz da “Şan olsun” diye yaşar otobüsçü...
“Aşkla yap›lan meslekler s›n›f›n›n birincisi oto-

büsçü”....
Yolun aç›k olsun, işin rast gitsin, kazas›z belas›z

yolculuklar sevgili “Otobüsçü”...
Bu millet seni seviyor...

ULU⁄
AKTUNÇ

491 servis aracının
S plakası mahke-
me kararı ile iptal
edilince İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi
çareyi yeni bir iha-
le açmakta buldu.
İhale bu kez 700
araç için açılacak.

ERZiNCAN OTOBÜS 
TERMiNALiNiN TEMELi ATILDI
ERZiNCAN OTOBÜS 
TERMiNALiNiN TEMELi ATILDI

Ulaştırma Bakanlığı’nın A
türü yetki belgeleriyle yapı-
lan taşımacılık faaliyetlerinin
kapsam ve kurallarını yeni-

den düzenleyen 26.02.2010 tarihli
ve 2010/KUGM-07/YOLCU No’lu
Genelge uyarınca; yetki belgeleri-
nin geçerlilik süresinin sonuna ka-

dar mevcut tarifeli faali-
yetlerine devam etme
imkanı bulunan A1 yet-
ki belgesi sahipleri ile il-
gili olarak yeni düzenle-
meler yaptı. Bu düzen-
lemeler ile Bakanlık A1
yetki belgeli taşımacılar
alternatifler sunarak
yeni sisteme hazırlıyor. 

Yapılan düzenleme
ile bu düzenlememim
yapılmasından önce; 

∂ Bakanlığa yapılmış
olan yeni hat ve taşıt

ilavesi taleplerinin karşılanması,
∂ “Tarifesiz” yolcu taşımacılığına

dönüşmeleri halinde yeni taşıt ila-
ve işlemlerinin yapılması,

∂ Mevcut hat sayısını geçmemek
üzere hat değişiklik taleplerinin
karşılanması,

∂ Yetki belgelerinde kayıtlı taşıt-
larının kendi isteğiyle veya re’sen
yetki belgelerinden düşülmesi ha-
linde düşümü yapılan taşıtların
yerine yeni taşıt ilavesi talepleri-
nin karşılanması uygun görüldü.

Bu arada önemli olan nokta A1
yetki belgesi sahibinin “Tarifesiz”
yolcu taşımacılığına dönmesi ha-
linde bu hakkın  kendi yetki bel-
gesinin süresinin dolmasına geçer-
li olması ve geçiş için herhangi bir
yetki belgesi ücretinin ödenmeye-
cek olması. Ancak A1 yetki belgesi
sahibi tarifesiz taşımacılığa geçer-
se kendi belgesinin süresinin dol-
duğu tarihte yeni taşımacılık türü
için ücretinin ödeyerek yeniden
yetki belgesi alacak. 

A1’LER YENi SiSTEME 
ADAPTE EDiLiYOR

BAKANLIKTAN
A1’CiLERE
GEÇiŞ HAKKI 

Ulaştırma Bakanlığı A1 yetki belgeli taşımaları “Rehabilite“ ediyor. Bu yılın Şubat ayın-
da yayınladığı genelge ile A Türü yetki belgesi almanın şartlarını yeniden belirleyen ba-

kanlık yetki belgesi sahiplerine “Tarifesiz” yolcu taşımacılığına geçiş hakkı veriyor. 

SON SÖZÜ MAHKEME SÖYLEYECEK
∂ Edirne Belediye Baflkanl›€›
taraf›ndan A-1 belgesiyle yolcu
tafl›mac›l›€› yapan küçük araç-
lara yönelik “fiehir içini terk
edin” karar› küçük araçla yolcu
tafl›yan firmalar› k›zd›rd›. 

Edirne Belediyesi “Meclis
karar›m›z mahkemece geçerli”
iddias›n› sürdürürken, A-1 bel-
geli tafl›y›c›lar “Mahkemenin
bize verdi€i çal›flabilirsiniz ka-
rar› var, ortada mükerrer bir
karar var”  savunmas› yap›yor. 

Edirne Belediyesi taraf›ndan
önceki aylarda A-1 yetki bel-
gesiyle tafl›mac›l›k yapan fir-
malara yönelik al›nan karar

bu firmalar taraf›ndan tepkiyle
karfl›lan›rken, Edirne Belediye
Baflkan› Hamdi Sedefçi mah-
kemenin meclis karar›n› ge-
çerli k›ld›€›n› ve bu firmalara
ay sonuna kadar flehir içinden
ç›k›p yeni güzergahlar›na git-
meleri konusunda uyar›da bu-
lunduklar›n› söyledi.

Edirne Belediyesi taraf›ndan
belirlenen yeni güzergahlarda
A-1 belgesiyle tafl›mac›l›k yapan
küçük araçlar, flehir içindeki
yaz›hanelerini terk edip K›y›k
üzerinden çevre yolu ve bura-
dan da gidecekleri istikametlere
gitmeleri ve A€ustos ay› sonuna

kadar flehir içindeki yaz›hane-
lerini terk etmeleri gerekiyor.

Edirne Belediyesi’nin yeni
karar› kendilerine tebli€ etti€ini
ancak ifl yerlerini tafl›may›p,
yeni güzergahlar› uygulama-
yacaklar›n› belirten A-1 bel-
geleri tafl›y›c›lar; “Edirne Be-
lediyesi kendi meclis karar›n›
geçerli k›lan mahkeme kara-
r›n›n oldu€unu söylüyor. An-
cak bizde de mahkeme tara-
f›ndan verilen tafl›mac›l›k ya-
pabilirsiniz karar› var. Ayr›ca
devam eden davalar›m›z var.
Bu konuda son sözü yüne yarg›
söyleyecektir” dedi.

ED‹RNE’DE A1 KARMAfiASI DEVAM ED‹YOR  

BMC’DEN 40 OTOBÜS 

Antalya Belediyesi
40 OTOBÜS ALDI 
Antalya Büyükflehir Belediyesi toplu
ulafl›mda kullanmak üzere BMC‘de

üretilen 40 otobüs ald›.

Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof.
Dr. Mustafa Akayd›n, otobüslerin ulafl›mda
yer alaca€›n› ifade ederek,12 metre bo-
yunda, 98 kifli kapasiteli olan otobüslerin

Euro Dizel 4 kalitesinde yak›t kullanaca€›n›
ve çevre karbondioksit emisyonuna etki yap-
mayaca€›n› belirtti.

Akayd›n, sözlerine flöyle devam etti; “Amac›m›z
bu otobüsleri halk›m›z ve toplu ulafl›m esnaf›m›zla
beraber bir efl güdüm halinde çal›flt›rmak, Antalya
halk›na da son derece kaliteli bir toplu ulafl›m
hizmeti sunmakt›r. Otobüslerimiz ayn› zamanda
alçak platformlu, yatabilir ve kalkabilir düzende,
engellilerin çok rahat ulafl›m›na olanak sa€layan
bir flekilde dizayn  edildi. Çok verimli bir klima
sistemiyle donat›ld›. Toplu ulafl›m esnaf›m›z da
yak›n bir gelecekte bu tür araçlarla kendi sektör-
lerinde ulafl›ma destek vereceklerini beyan ettiler.
Çok mutluyum. Y›llardan sonra nihayet belediye
otobüslerimiz tekrar kamu ulafl›m arac› olarak
hizmet verecektir.”

AB NORMLARINA UYGUN OTOBÜSLER
Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr.

Mehmet Aktekin, ise “Otobüslerimiz 40 bin
btu’luk klimaya sahip. Otomatik vitesli. Engelli,
yafll› ve hamilelerin çok rahat binebilece€i ve
yerleflebilece€i flekilde tasarland›. Engelli rampal›
otobüslerimiz engellilerin rahat binebilmesi için
10 santim sa€a do€ru yat›yor. Yolun durumuna
göre alçal›p yükselebiliyor. Herhangi bir kap›s›
aç›kken ya da engelli rampas› aç›kken hareket
etmiyor. Avrupa Birli€i normlar›nda bir araç”
diye kaydetti.Aktekin, otobüslerin  A€ustos ay›nda
hizmete girece€ini belirterek, otobüslerin bir bö-
lümünün  öncelikle turizm bölgeleri, havaliman›
ve terminal ba€lant›l› hatlarda yolcu tafl›yaca€›n›
söyledi. Di€er araçlar›n  da flehir içinde oluflturu-
lacak ekspres hatlarda çal›flaca€›n› ifade eden Ak-
tekin, otobüslerin sabah 06.00 dan gece 01.00’e
kadar çal›flmas›n›n planland›€›n› söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi çağdaş toplu taş›-
mac›l›k için  12 metrelik BMC’leri hizmte ald›.

Edirne’de Belediye 
minibüsçü kavgas› 
yeniden alevleniyor 

Edirne Belediye Baflkan› Hamdi Se-
defçi, toplu tafl›ma araçlar›nda büyük
s›k›nt›lar yafland›€›n› ve yeni bir sis-
tem oturtmak istediklerini belirtti.

Sedefçi, minibüsçülerle bir dönem yaflanan
tart›flman›n fitilini yeninde ateflledi.  Sis-
temin Edirne’de var olan minibüsleri de
kapsayaca€›n› belirten Sedefçi sisteme dahil
olmak istemeyen minibüslere göz da€›
verdi.  Sedefçi ; “Yeni sisteme geçmek için

çal›flmalar bafllayacak. Zor-
luk yarat›rlarsa otobüs al-
may› düflünüyorum. Tümü-
nü ufak hatlara döndürüp,
otobüslerle servis yapaca€›z”
diyerek iki y›ld›r devam eden
minibüsçü-belediye tart›fl-
mas›n›n yeniden alevlene-
ce€inin iflaretlerini verdi.

Doğu Karadeniz 
Metro Turizm 
çal›şanlar› 
iftarda buluştu

Do€u Karadeniz Metro’nun düzen-
ledi€i iftar yeme€i, Arhavispor sosyal
tesislerinde verildi. ‹ftar yeme€ine

Do€u Karadeniz Metro Bölge Koordinatörü
Yakup Selim Tomaç, Karadeniz Bölge
Sorumlusu Ak›d Pervaz, Trabzon Bölge
Müdürü ‹smail Ayd›n, Artvin Bölge Mü-
dürü Cihan Akyüz, Genel Müdürlük So-
rumlusu Yakup Selim Komaç, Do€u Ka-
radeniz Metro Müdürü Osman Pervaz,
kat›ld›.

Do€u Karadeniz Bölge Müdürü Osman
Pervaz, Metro Turizm içinde bulunman›n
ayr›cal›€›ndan bahsederek her zaman ka-
lite ve güveni ön planda tutarak müflteri
memnuniyetini sa€lamay› kendilerine
ilke edindiklerini söyledi.

Metro Turizm Do€u Karadeniz Bölge
Koordinatörü Yakup Selim Tomaç ise,
önmzediki dönemde 20 yeni otobüs al›-
naca€›n› söyledi.

HAMDİ SEDEFÇİ
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Okul servisleri 
zamlanacak mı? Tarife

ne zaman çıkacak?

O kullar›n aç›lmas›ndan önce aç›klanmas›
gereken servis tarifleri geçen y›l okullar
aç›lad›ktan günler sonra aç›klanm›ş bu
arada bizler kz›g›n velilerle karş› karş›ya

kalm›ştuk. Peki bu y›l tarife ne zaman aç›klan›r?
Bu güzel soruya güzel bir cevap vermek gerekirse,

işini her zaman büyük bir zevkle servisçi esnaf›n› ve
öğrenci velilerini mağdur etmekle sürdüren Büyükşehir
Belediyesi’nin büyük sorumlusu UKOME ve yöneti-
mindekiler bakal›m bu y›l da okullar aç›ld›ktan, velilerle
servisçiler birbirini boş yere suçlad›ktan, bir sürü
servis yetkilisine bir sürü velinin telefon aç›p filan
yerde oturuyorum rakam nedir diye sorarsa;  servis
sorumlusu da cevaben “UKOME hazretleri ne zaman
aç›klarsa  bu sorunuzu o zaman cevaplayabiliriz” di-
yecek. As›l önemli olan bunlar yaşand›ktan sonra m›
aç›klayacaklar listeleri, yoksa adam gibi aç›klanmas›
gereken tarihte, imza atmayan, imzas› eksik kalan
beyefendilere emredip ‘gel imzan› at’ kamuoyuna
aç›klama yap›lacak diyerek zaman›nda m›? 

Geçen y›lki fiyat aç›klamas› kaosunda ‹STANBUL
SERV‹SÇ‹LER DERNE⁄‹ olarak dünyalarca çektiğimiz
fax ve mail bombard›man›ndan sonra ertesi gün
yetkili başkan yard›mc›s›n›n “Say›n başkan bunlara
ne gerek vard› 1 kişinin imzas› var onu bekliyoruz”
demesiyle şok olan şahs›m, madem bir kişinin imzas›
bekleniyor, emredeceksiniz gelecek, imzas›n› atacak,
gidecek dedikten sonra kendine gelen UKOME yet-
kilileri ertesi sabah meşhur aç›klamay› yaparak
fiyatlar› lütfederek aç›klad›lar. Sağ olsunlar.

Geçen y›l güzergah izin belgelerine yapt›klar› uçuk
zamlar ve Kas›m-Aral›k ay›nda 110 liraya ç›kan sen
cezal›s›n zamm› da sabr›m›z› taş›ran UKOME karar-
lar›ndan biriydi. Sektörü bilmeyen kişilerin yönettiği
UKOME’ye biz geçen y›l özellikle okul taş›yan araçlar›n
ilk aylarda bir çok okulda çal›şabileceği ve daha
sona saatini oturttuğu okulda devam edebileceği ya
da yeni araç alan bir kişi yada firman›n Aral›k yada
Kas›m ay›nda yol belgesi talebinin normal olduğu
bunlara cezai tarife uygulamas›n›n haks›zl›k olduğu
nu ne yapt›ysak anlatamad›k.Tahdit konusu ve yaş
konusunda da Ulaşt›rma Bakanl›ğ›’n› dinlemeden
kafas›na göre tak›lan UKOME ‹stanbul’da araçlar
çok kilometre kat ettiğinden 12 yaş uygun değil, 10
yaş uygunmuş diyecek kadar saçmalamaya başlad›.
Bir dönün de otobüs park›n›za bak›n, kaçak çal›şan
vergi ve tescil kayd› olmayan Ikaruslar kaç yaş›nda?
Bu soruya cevap  verin, ondan sonra biz servisçilere
ahkam kesin. Ama bu kadar hakk›m›z› gasp etmeyin. 

Bizleri adam yerine koymay›p 20 kusur yerden ko-
misyona yazd›ğ›n›z alakas›z kişilerle bize fiyat ç›kar›rken
Biz size diyoruz ki ‹stanbul’da soygun var Türkiye’nin
tüm tahditli vilayetlerinde ve büyükşehir belediyele-
rinde en k›sa mesafe 70-90 Lira aras› iken ‹stanbul’da
135 lira listeyle, soyguna ortak olup milleti soyduru-
yorsunuz ve ticaretinin tamam› ‹stanbul’la olan Geb-
ze’ye araçlar›m›z her girdiğinde 570 lira ceza yiyip
15 gün bağl› kal›yor.  ‹şte siz busunuz. Vermeden
alan, soyan gasp eden. Ve yine biz size diyoruz ki 40
kusur vilayette uygulanan plaka tahdidi kanunsuzsa
bu vilayetler suç mu işliyor? Yoksa siz çok ak›ll› oldu-
ğunuzu mu zannediyorsunuz?

Bu yüzden ‹stanbul’da  ulaşt›rmada parayla ilgili
hesaplar› çok iyi bildiğini zanneden ukome bizim
plaka tahdidimizi vermeden, tarifeyi zaman›nda aç›k-
lamadan, sektörle ilgili kimselerden oluşturmad›ğ›
komisyonda kararlar al›rken  taaa 2003 y›l›ndan bu
yana şubat tatili param›z› keserek gasp eden, bizleri
dolu dolu 177 gün çal›ş›p diğer günler borçlanmaya
iten UKOME, yüreğiniz, cesaretiniz varsa şubat
tatilinde çal›şmayan yaz tatilinde çal›şmayan öğret-
menlerinde maaş›n› kesin de görelim. Sendikalar
bir kaş›k suda sizi nas›l boğuyor. 

Şunu da aç›k ve net söyleyeyim ki 25 y›ll›k geçmişe
sahip servisçiler şu ana kadar g›k›n› ç›kartmayan
servisçiler bu referandumu ve gelen seçimleri çok
güzel değerlendirecektir. Sizin vermediğinizi kim
vaat ediyorsa biz bu hakk›m›z› almak için sonuna
kadar gerekeni yapacağ›z. 60.000 servisçinin
240.000 oya hükmettiğini akl›n›za getirip, seçim za-
man› sak›n karş›m›za ç›kmay›n…

MURAT
ERDO⁄AN

Marka : MAN
Üretim Yılı : 2005
Model : Fortuna MegaPeşinat : 10.000 €
ÖDEME ŞEKLİ : 60 x 1.700 €

KOLTUK  
ARKASI 

EKRANLI

KOLTUK  

ARKASI 

EKRANLI

2+1
KOLTUK
DÜZENİ

Marka    : MAN
Üretim Yılı  : 2006Model    : Fortuna MegaPeşinat    : 15.000 €ÖDEME ŞEKLİ: 50 x 2.893 €

Marka    : MAN
Üretim Yılı  : 2006Model    : Fortuna MegaPeşinat    : 12.500 €ÖDEME ŞEKLİ: 50 x 2.471 €

Marka    : Setra
Üretim Yılı  : 2006Model    : 416
Peşinat    :20.000 €ÖDEME ŞEKLİ: 50 x 3.736 €

Marka    : MAN
Üretim Yılı  : 2004Model    : FortunaPeşinat    : 8.500 €ÖDEME ŞEKLİ: 48 x 1.783 €

Marka    : MAN
Üretim Yılı  : 2008Model    : Fortuna MegaPeşinat    : 16.000 €ÖDEME ŞEKLİ: 50 x 2.989 €

MAN’ DAN BAYRAM GİBİ KAMPANYA
BU FIRSATI KAÇIRMAYIN, ÇİFTE BAYRAM YAŞAYIN.

www.man.sahibinden.com
50AYVADE

Marka    : MAN
Üretim Yılı  : 2004Model    : Fortuna MegaPeşinat    : 13.500 €ÖDEME ŞEKLİ: 48 x 2.655 €

2+1,WC,
YENİLENMİŞ

2+1
EKRANLI

BAKIMLI,
YENİLENMİŞ

Marka    : MAN
Üretim Yılı  : 2006Model    : FortunaPeşinat    : 12.500 €ÖDEME ŞEKLİ: 50 x 2.543 €

WC

Marka    : NEOPLANÜretim Yılı  : 2007Model    : StarlinerPeşinat    : 28.500 €ÖDEME ŞEKLİ: 50 x 5.821 €

EKRANLI

Marka    : NEOPLANÜretim Yılı  : 2006Model    : Tourliner LongPeşinat    : 17.000 €ÖDEME ŞEKLİ: 50 x 3.300 €

MÜZİK 
SİSTEMİ,
BAKIMLI

TBU FIRSAAT
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SEKTÖRDEN BİNALİ YILDIRIM: ''KORSAN TAKSİCİLİKLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEğİZ''
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m ‹stanbul Taksiciler Esnaf Odas› üyeleriyle bir araya geldi. Taksicileri dinleyen Bakan Y›ld›-

r›m, korsan taksi ile sonuna kadar mücadele edilece€ini belirtti. Y›ld›r›m; ''Ben de tafl›mac›l›ktan geliyorum. Taksicilik yapma-
d›m, ama taksim oldu. Taksi çal›flt›rd›m, otobüs iflletmecili€i yapt›m. Dolay›s›yla bu mesle€in çilelerini, bu mesle€in ne kadar

al›n teri dökülerek, hak edilerek para kazan›lan bir meslek oldu€unu biliyorum'' diye konufltu. 
Taksicilerin yaflad›€› sorunlar›n fark›nda olduklar›n› ifade eden Y›ld›r›m; ''Bunlar›n bafl›nda korsan sorunu geliyor.  

Kararl›l›k olmas› durumunda korsan taksinin çaresini de bulaca€›z” dedi..

TASIMACILAR

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Polonya firmas› Sola-
ris’e ait körüklü ve elektrikle çal›flan otobüsü haftalar-
d›r deniyor. Önce Beyaz›t- Güneflli hatt›nda denedi€i
otobüsü farkl› hatlarda da sefere ç›kar›rken Belediye

Solaris’e 45 adet elektrikli otobüs siparifli verdi.

MBT SATIŞ VE PAZARLAMA MÜDÜRÜ SÜLÜN: 

”İETT FİLOSUNUN
DEğİŞMESİ LAZIM” 

Mercedes-Benz Türk Sat›fl ve
Pazarlama Direktörü Süer Sü-
lün bu iste€i; “Bizim tercihimiz
eski araçlar›n yeni araçlarla de-

€ifltirilmesi”  dedi. 

FİLO YAŞLI 
Eski araçlar›n revizyondan geçiril-

mesi yerine  araçlar›n yenilenmesinin
daha do€ru olaca€›n› savunan Sülün;
“Bir tarafta Euro normlar›n›, di€er
tarafta Kyoto anlaflmas›n›, bir taraftan
yeflil teknoloji konufluyoruz, ama
hala eski araçlar› kullan›yoruz. Bunlar
birbiriyle çeliflkili” derken kriz za-

manlar›nda devletin sektöre verebi-
lece€i en iyi teflvikin kamu park›n›n
yenilenmesi olaca€›n› belirtti. 

Türkiye’de gidiflin do€algazl› araçlara
do€ru olmas›n›n normal oldu€unu
anlatan Sülün “CNG olmasa da araç
park›n›n belirli normlar›n üstünde
bir araç park› olmas› gerekir” derken
Mercedes’in do€algazl› flehir içi oto-
büsünün oldu€unu da ifade etti. fiehir
içi otobüs pazar›nda hareketlili€in
2011’de bafllayaca€› umudunu tafl›-
d›klar›n› belirten Sülün, ‹ETT’nin
200 otobüslük ihalesinin sektörü ha-
reketlendirece€ini vurgulad›.

B üyükflehir Belediyesi Polonyal› Solaris
firmas›n›n deneme amaçl› gönderdi€i
elektrikli otobüsleri ‹ETT’nin filosuna
eklemeye haz›rlan›yor.  Solaris  Tem-

muz ay›nda biri körüklü ve elektrikli  di€eri
solo ve dizel olan iki otobüsü ‹ETT’ye deneme
seferleri için göndermiflti. Elektrikli Solaris
ilk olarak Güneflli- Beyaz›t hatt›nda ‹stanbul-
lular›n be€enisine sunuldu. Türkiye’nin ilk
elektrikli otobüsü kentliden tam not ald› ve
yolcular›n baz›lar› sadece bu otobüse binebilmek
için duraklarda beklemeyi göze ald›. 

Ayn› günlerde ‹stanbul Büyükflehir Belediye
Baflkan› Kadir Topbafl;  "Yeni bir dönem bafll›yor,
fosil yak›t yerine daha çevreci s›f›r karbondioksit
araçlar› devreye koymaya bafllad›k. ‹ETT Genel
Müdürü ve di€er arkadafllar›m›zla yapt›€›m›z
toplant›lar sonucunda, elektrikli otobüslere
geçelim dedik. Bu arada bir Polonya firmas›
ben böyle bir araç ürettim diye gönderdi, baflka
firmalar da gönderebilir. Bizim düflüncemiz
tamamen elektrikli otobüslere geçmek. Hibritli
sistem tamamen yeni bir sistem. Bu hibriti de
aflan bir sistem. Bizim düflüncemiz tamamen
elektrikle çal›flan otobüsler. Yerli otobüsten
yanay›z. ‹stanbul'a yerli otobüsleri gönderece€iz.
Bu flekilde deneme amaçl› gönderilenleri de
deniyoruz. Denemeye devam edece€iz. fiu anda

kullan›lan otobüsler hem akaryak›t hem de
elektrik devreye girebiliyor. Bizim hedefimiz
ve beklentimiz tamamen elektrikli olmas› yö-
nünde" demiflti. 

Di€er taraftan ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
yine Temmuz ay›nda belediye ile Renault
Mais Türkiye aras›nda elektrikli araçlar›n elek-
trik tedarik ve altyap› istasyonlar›n›n kurulmas›
için bir protokol imzalanm›flt›. 

Tüm bu geliflmeler ‹stanbul’un yak›n bir za-
manda elektrikli otobüse geçece€inin sinyallerini
verirken ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin So-
laris’e 45 adet körüklü ve elektrikle çal›flan
otobüs siparifli verdi€i belirtiliyor. Bu siparifl
kamuoyuna resmi bir aç›klama ile duyurulmasa
da ‹stanbul yak›n bir gelecekte toplu tafl›mada
elektrikli döneme geçecek gibi görünüyor. 

Di€er taraftan belediyenin Renault Mais Tür-
kiye ile yapt›€› protokol elektrikli döneme ge-
çiflin alt yap›s›n›n haz›rlanma protokolü anla-
m›na da geliyor. Zira protokole göre ‹stanbul
Enerji A..fi. ‹stanbul il s›n›rlar› içerisinde gerekli
flarj altyap›s›n› oluflturacak, BELB‹M elektrik
flarj istasyonlar›n›n ödeme sistemlerini kuracak,
‹SPARK istasyonlar›n hangi noktalara kurula-
bilece€ini belirleyecek, ‹mar ve fiehircilik Daire
Baflkanl›€› da AVM’ler ve di€er merkezlerle
ilgili yer tespiti yapacak.

BELEDİYE 45 ELEKTRİKLİ OTOBÜS 
SİPARİŞİ VERDİ Mİ? 

Taksiciler Esnaf
Odas›,  Taksi-
ciler Meclisi’nin
temelleri att›. 

Meclise atama
yolu ile her ilçeden
birer temsilci seçildi.
Kurucu meclis, be-
lirlenecek tarihe ka-
dar görev yapacak ve
yine bu meclisin be-
lirleyece€i esaslar
çerçevesinde, yetki-
lerini seçimle belir-
lenecek meclise dev-
redecek. 

Meclis üyeleri tak-
sicilerin öncelikli so-
runlar›n› belirleye-
cek, çözüm önerile-
rini belirleyecek,böl-
gelerindeki sorunlar›
meclisin gündemine
tafl›yacak, sektörün
sayg›nl›€›n› muha-
faza edecek flekilde
çal›flacak.  

‹TEO Baflkan› Y.
Yahya U€ur, bu ça-
l›flman›n taksicilik
sektörü ad›na bir ilk
oldu€unu ifade etti
ve meclisin bundan
sonra esnafa dan›fl-
madan ad›m at›lma-
yaca€›n›n göstergesi
oldu€unu belirtti.
U€ur: “Taksiciler
Meclisi’ taksicilerin
ortak akl› ve sesi ola-
cak. Taksici esnaf›
art›k sahipsiz de€il.
Esnaf art›k kendi so-
rununun çözümünü
kendi Oda’s›nda,
kendi meslektaflla-
r›yla paylaflarak bu-
lacak.” dedi.

‹TEO, Taksiciler
Meclisi’ni kurdu

SÜER SÜLÜN
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VE GEBZE’NİN 
TERCİHİ NOVOCİTİ

TESLİMAT
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TURiZMCi DE MERCEDES DiYOR

Elif ÖZYILMAZ ANTALYA

M ercedes-Benz Türk Bayileri Has-
talya Antalya ve Hastalya De-
nizli’nin iflbirli€i ile Sena Tur’a
10 adet Mercedes Tourismo 15

RHD sat›fl›n› gerçeklefltirdi. 10 adet yeni Tou-
rismo’nun ikinci 5 adedi de Sena Tur’un
filosuna eklendi. Araçlar›n teslimat› Antalya’da
gerçeklefltirildi.

Teslimat törenine Mercedes kanad›ndan Yurtiçi
Otobüs Pazarlama ve Sat›fl Müdürü Akif Nuray,
Yurtiçi  Otobüs K›s›m Sat›fl Müdürü Burak Ba-
tumlu, Hastalya Antalya Bayi sahibi Mehmet
Ali Tüzün ile Hastalya Genel Müdürü Ebubekir
Koman, Sena Tur’dan firma sahipleri Sabri ve

Suat Ünver,  Genel Müdür Semih Acar ve Genel
Müdür Yard›mc›s› Metin S›rma kat›ld›. 

Mercedes-Benz Türk Yurtiçi Otobüs pazarlama
ve Sat›fl Müdürü Akif Nuray Türkiye’nin turizm
potansiyeli artt›kça ulafl›m ihtiyac›n›n da artt›€›na
dikkat çekerek; “2003 y›l›nda Türkiye’ye gelen
turist say›s› 10 milyon, turizmden elde edilen
gelir ise 10 milyar dolard›. Bu y›l ise 30 milyon
turist 30 milyar dolar turizm geliri bekleniyor.

Bu arada turizm çeflitlili€i de art›yor. Kongre,
sa€l›k, inanç turizmi derken gelen turistin
artmas› ile beraber turizm tafl›mac›lar›n›n ihti-
yaçlar› da de€ifliyor. Biz de bu de€iflikli€e yönelik
araçlar üretiyoruz” dedi. Nuray;  “Ad›yla sektöre
yak›flan bir araç ürettik. Tourismo ‘yu turizm-
cilerin ihtiyaçlar›na yaklaflt›rd›k.“ derken 1
y›l içinde turizm firmalar›na yap›lan sat›fllar›n
grafi€inin yükselece€inin kaydetti. Sena Tur

Firma sahibi Sabri Ünver ise sektör lideri olma
hedefi ile yola ç›kt›klar›n›, bu hedefe do€ru
emin ad›mlarla yürüdüklerini söyledi. 2 milyon
Euro’luk bir araç yat›r›m› yapan Ünver; “Dünya
turizminde Türkiye’nin turizm ve ulafl›m ima-
j›n› en üst düzeye ç›karmak, hizmet kalitesini
yükselterek müflteri memnuniyetini sa€lama
ad›na tercihimiz Mercedes Tourismo oldu“
diye konufltu.  

Araç üreticilerinin kalbi Antalya’da at›yor. Hemen tüm araç üreticileri Türkiye’ye gelen
turistin yüzde 90’›n› a€›rlayan Antalya’yal› tafl›mac›lara ard arda araç teslimat› gerçekleflti-

riyor. Mercedes- Benz Türk, Sena Tur’a 10 adet Tourismo 15 RHD sat›fl› gerçeklefltirdi. 

Pamukkale Turizm'in Denizli'de flehir içi tafl›-
mac›l›kta kullanaca€› Novociti düzenlenen tö-
renle teslim edildi. Törene, Pamukkale Turizm
Muhasebe Müdürü Süleyman S›rr›kaya, Pamuk-
kale Turizm Pazarlama ve Halkla iliflkiler Müdü-
rü Alper fiahin’le birlikte Uzun Otomotiv Otobüs
Sat›fl fiefi Ülke Arslan kat›ld›.Pamukkale Tu-
rizm'in filosuna katt›€› Novociti Denizli’de flehir

içi tafl›mac›l›€›nda kullan›lacak.
Karatafl Otomotiv Gebze'de toplu tafl›mac›l›k

yapan Ömer ve Mürsel Sevindik’e satt›€› 2 adet
Novociti'nin teslimat törenine ise Mürsel Sevin-
dik, Ömer Sevindik, Ahmet Karatafl, Serkan Cofl-
kuner, Onur Çetinkaya, Ferhat Sancakl› ve Ser-
hat ‹flkodra kat›ld›.Novociti'ler halk otobüsü ola-
rak toplu tafl›mada hizmet verecek.

HAS 
B‹NGÖL’e 
4 adet 
Travego 

Has Bingöl Turizm filosuna ek-
ledi€i 4 adet Travego 15 SHD oto-
büsü törenle teslim ald›. Merce-
des- Benz Türk Hofldere Otobüs
Fabrikas›’nda yap›lan teslimat
törenine kat›lan firma ortaklar›
Hüseyin Bürkük ve Selim Demir
yeni otobüslerin 403 model Mer-
cedes ile de€ifltirildi€ini söyledi. 

Gürsel’in Mercedesler ço€al›yor   
Personel ve ö€renci tafl›mac›l›€›nda sektörü-

nün liderlerinden biri olan Gürsel Turizm’in
filosundaki Mercedes’lerin say›s› her geçen
gün art›yor. Mercedes’e toplam 200 adetlik

Sprinter siparifli veren Gürsel Turizm bugün
teslim ald›€› 30 adet ile 175 adet Mercedes
Sprinter’› filosuna eklemifl oldu. Önümüzdeki
2 y›l içinse 200 adetlik siparifl verildi. 

OTOKAR’DAN ÇELEBi HAVA 
SERVİSİ’NE 2 ADET M-2010

Otokar, Çelebi Hava Servisi
A.Ş.’ye 2 adet M-2010 mini-
büsü teslim etti. Çelebi Hava

Servis tarafından alınan araçlar,
Antalya Havaalanı’nda yer hiz-
metlerinde Çelebi A,Ş Teknik Mü-
dürü Taner Özkan Otokar’ın mini-
büslerini daha önce de kullandık-

larını ve son derece memnun kal-
dıklarını ifade ederken; . Otokar
Ticari Araçlar Kamu Satışları Birim
Yöneticisi İhsan Kars ise M-
2010’un kendi segmentinde yo-
ğun talep gördüğüne dikkat çekti.
Kars, Çelebi ile yaptıkları işbirli-
ğinden mutlu olduklarını belirtti.

Otokar’›n, Ankara Yetkili Bayisi
U€urel Otomotiv, personel, ö€renci
ve gezi tafl›mac›l›€› alanlar›nda

hizmet veren Ezgi Turizm ve Genol
Turizm’e 1’er olmak üzere toplam 2
adet Sultan 160S Maxi araç teslim etti. 

Genol Turizm Genel Müdürü Zikri
Gencan kaliteye önem verdikleri için
Otokar’› tercih ettiklerini belirtti.

Ezgi Turizm’in Turizm Müdürü Fa-
tih Düzenli, “Ald›€›m›z araçlarda

arad›€›m›z öncelikli kriter konfor ve
güven.“ dedi.

Trabzon’da U€urlu Limited fiirketi
ve Erol Y›lmaz flehir içi tafl›mac›l›k
için Otokar’› tercih etti. Otokar,
Trabzon Belediyesi Halk Otobüsü
olarak hizmet verecek 1 adet Doruk
190 H, 1 adet Sultan Maxi City, 1
adet Sultan City ve Erol Y›lmaz’a 1
adet Doruk 190 H düzenlenen törenle
teslim etti.

Otokar, Ankara ve Trabzon’da toplamda
6 adet araç teslimat› gerçeklefltirdi

FSM Demirbafl Otomotiv
Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa Demirbafl 2011

model ilk BMC Belde CB’yi
Özulafl Afi esnaf›na satt›. Yeni
otobüsleri ‹stanbul Halk Ulafl›m
A.fi’nin geleneksel iftar yeme-
€inde tan›tan Demirbafl ilk 2001
model BMC’yi  Özulafl Afi. Bafl-
kan vekili Aslan Türko€lu ve
C-157 numaral› otobüsün sahibi
Ali Kurt’a otobüsü teslim etti.

Demirbafl ikinci 2011 model

BMC Belde’yi de Özulafl Üyesi
Göksel Ovac›k’a satt›. Demir-
bafl yeni arac›n› Ovac›k’a teslim
ederken;  2011 model yeni Bel-
de’nin sat›fllar›n›n çok iyi bafl-
lad›€›n› sadece A€ustos ay›nda
25 tane otobüs satt›klar›n› söy-
ledi. fiu ana kadar 17 otobüsün
yeni sahiplerine teslim edildi-
€ini söyleyen Demirbafl  2010’u
200 adet yeni Belde sat›fl›yla
kapatma hedefini aflacaklar›n›
ifade etti.

2011 MODEL BMC CB’N‹N 
‹LK SAH‹PLER‹ ÖZULAŞ’TAN

BMC’nin 2011 model Euro 4 motorlu otobüsü Belde CB’nin ilk sahipleri
Özulafl esnaf› Aslan Türko€lu ve Göksel Ovac›k oldu. Demirbafl Otomotiv ta-

raf›ndan sat›fl› yap›lan otobüslerin  teslimat›  iftar yemeklerinde yap›ld›. 

ANTALYA’DA MAN “FORTUNA”SI
Çolako€lu Turizm taraf›ndan al›nan 11 adet MAN

Fortuna Tourism, Antalya’da düzenlenen törenle
teslim edildi. Bu teslimatla Antalya pazar›na iddial›
bir girifl yapt›klar›n› belirten MAN Sat›fl Direktörü
Eren Gündüz 2010’un ilk 6 ay›nda geçen y›l›n otobüs
sat›fllar›n›n üzerine ç›k›ld›€›n› belirtti.  

Gündüz; “Bu sat›flla Antalya’ya güçlü bir girifl yap-
t›k“ derken; “Kriz dolay›s›yla sektör oldukça daral-
m›flt›. Ancak 2010’un   ilk 6 ay›nda gerçeklefltirdi€imiz
sat›fllar, geçen y›l›n tamam›n› geçti.  Otobüs sat›fl›nda
geçen y›l›n 2,5 kat›na ç›kmay› hedefliyoruz. 

ARHAVİ METRO’YA 2 TRAVEGO 
Arhavi Metro Otobüs ‹flletmesi araç filosuna 2 Mer-

cedes Travego otobüs daha katt›. Arhavi Metro Otobüs
‹flletmesi sahipleri Osman Pervaz ve Murat Cebin al-
d›klar› Mercedes Travego Otobüslerin ilk servislerine
ç›kmas› nedeniyle bir tören düzenlendi. Metro Turizm
olarak yolcular›n görüfl ve önerilerine önem verdiklerini
söyleyen Osman Pervaz;“Yolcular›m›z›n görüfl ve
önerilerine her zaman önem ve de€er verdik. Arhavi
Metro olarak Ankara-‹stanbul ve Bursa’ya günlük
yolcu tafl›mac›l›€› yap›yoruz ve yolcular›m›za verebi-
lece€imiz en rahat konforu vermeye çal›fl›yoruz.”dedi. 

HAS OTOMOTİV’DEN TESLİMAT RÜZGARI 
Mercedes-Benz Türk yetkili bayii Has Otomotiv’in

teslimatlar› tüm h›z›yla sürüyor. Uçar Turizm, Ber-
ceste Grup, Vangölü Turizm, Mas Turizm ve Trabzon
Metro’nun Tourismo ve Travego’lar› teslim edildi. 

Trabzon Metro Turizm’den  fieref Çak›r ve bireysel
otobüs iflletmecilerinden ‹rfan Tafll› yeni ald›klar›
2011 model araçlar›n› Has Otomotiv Otobüs Sat›fl
Müdürü Soner Balaban’dan teslim al›rken; yat›-
r›mlar›n›n devam›n›n gelece€ini bildirerek, bölge-
lerine yeni araçlarla hizmet etmekten gurur duy-
duklar›n› belirtti. 

KISA KISA... 
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TASIMACILAR
T‹M Baflkan› Mehmet Büyükekfli ,A€us-
tos ay›nda ihracat›n, geçen y›l›n ayn›
ay›na göre yüzde 11,4 art›flla 8 milyar
561 milyon dolara yükseldi€ini aç›klad›.

A€ustos ay›nda otomotiv sektörünün ihraca-
t›nda geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde
5.22’lik art›fl yafland›.
Toplam ihracat geçen y›la göre yüzde 11.4 ar-
t›fl göstererek 7 milyar 681 milyon 985 lira-
dan 8 milyar 565 milyon 875 liraya yükseldi.

OTOMOTİV TEKSTİLİN ARKASINDA KALDI
‹hracat›n lokomotifi bu kez tekstil sektörü
oldu. Haz›r giyim sektörü  1.2 milyar dolar-
la en çok ihracat yapan sektör olurken; Oto-
motiv sektörü üçüncülü€e geriledi. Geçen
y›l›n A€ustos  ay›n da  955 milyon 719 bin
dolar ihracat yapan otomotiv sektörü bu y›-
l›n ayn› ay›nda yüzde 5.22 art›flla 1 milyar
005 610 bin dolarl›k ihracat gerçeklefltirdi.
Büyükekfli, A€ustos ay› ihracat rakamlar›n›
aç›klad›€› toplant›da krizden ç›k›fl sinyalle-
rinin netleflti€ini söyleyerek baz› sektörler-
de üretim rakamlar›n›n 2008 seviyesine ç›k-
t›€›n› hatta aflt›€›n› söyledi. Büyükekfli, söz-
lerine flöyle devam etti;” G›da, tekstil, gi-
yim eflyas›, deri ürünleri, kimyasal madde-
ler, plastik ürünleri, makine ve elektrikli
makinelerde üretim seviyemiz kriz öncesi
döneme dönmüfl durumda. Kriz öncesi sevi-
yesini yakalayamayan iki ana sektörümüz
var. Bunlar otomotiv ve ana metal sanayi
olarak gözüküyor. ‹hracat›m›zda a€›rl›€›
yüksek olan bu sektörlerimizin bir an önce
eski üretim seviyelerini yakalamalar›n› te-
menni ediyoruz”.

OTOMOTİV FREN YAPTI

∂ Nusret Güldal› söyleflimizde 70 y›ll›k bir
ç›nar olan Mengerleri anlat›yor; 

M ercedes-Benz Türk’ün kurucu
orta€› da olan Mengerler Mer-
cedes-Benz’in üretim paletinde
olan ürünlerin sat›fl ve sonras›

hizmetlerini sa€l›yor.
Mengerler olarak kendimize edindi€imiz

prensip “Mal› sadece satmak de€il, satt›ktan
sonra da müflterinin memnuniyetini sa€la-
makt›r.” Özellikle sat›fl sonras›ndaki iddiam›z›
ortaya koymak için ekip olarak büyük bir
özveriyle çal›flmalar›m›za devam etmekteyiz. 

Otobüs, kamyon, hafif ticari araç ve oto-
mobil ürün gruplar›m›zda sadece kendi ürün
grubuna ait servislerimizle konusunda uz-
manlaflm›fl kifliler ile hizmet veriyoruz. 

∂ 2010 y›l› hedeflerini paylaflmas›n› iste-
di€imiz Nusret Güldal› soruyu flöyle cevap-
l›yor;

Öncelikli hedefimiz yüksek müflteri mem-
nuniyetini tesis etmek. Kal›c› ve sürdürülebilir
baflar›n›n temeli burada yatmaktad›r. Kaliteli
hizmet olgusu, tüketici tercihlerini do€ru
alg›lay›p beklentilere h›zl› ve duyarl› biçimde
cevap vermek.

Pazardaki hareketlili€in Mengerler’e yan-
s›d›€›n› belirtecek olursak 2010’un ilk iki
ay›ndaki Pazar beklentilerinin üzerine ç›kt›-
€›n› söyleyebiliriz. Kriz döneminde yaflanan
dar bo€az afl›larak, ertelenen talepler 2010
y›l›nda kamyon hafif ticari araç ve otobüste
önemli ölçüde al›mla neticelendi.

Türkiye pazar›n›n geliflimine paralel olarak
Mercedes-Benz’in geliflimi de devam ediyor.
Bizde buna paralel olarak kendi Pazar pay›m›z›
artt›rmay› hedef olarak benimseyip bu do€-
rultuda çal›flmalar›m›za yön veriyoruz. 

Güldal›, otobüs sat›fllar›nda Mengerler
olarak ald›klar› pay› sordu€umuzda durumu

net olarak flu cümlelerle ifade ediyor;
Üretici firma nezdinde Pazar pay›m›z grup

olarak son y›l›n ortalamas›na bakt›€›m›zda
takribi yüzde 28-30 seviyesinde. Servis a€›-
m›z›n geniflli€i, sermaye ve sat›fl gücümüze
karfl›l›k sat›flta arzu etti€imiz seviyede ol-
mad›€›m›z› belirtmeliyim. Toplam pazarda
2009 y›l›na göre sat›fllar›n önemli ölçüde art-
m›fl olmas› bayilerin kendi marjlar›ndan
önemli ölçüde fedakarl›k yapm›fl olmalar›na
ba€l›d›r. 

Turizm sektörüne hitap eden Tourismo’da
sat›fllar›n canl›l›€› dikkat çekiyor. Otobüs-
çünün ilk tercihi olan Travego’da bir önceki
y›la göre sat›fllarda art›fl olmas›na karfl›l›k
müflterinin kriz dönemindeki beklentilerinin
devam niteli€inde olmas› sebebiyle bayiler
olarak bir kazanç elde edilemedi€i gibi zarar
sat›fllarda oldu€u bir gerçektir. 

‹nsanlar kriz dönemi al›flkanl›lar›ndan dolay›
çok özel fiyat teklifleri ile al›m karar› veriyor.
Kurlar›n artma e€iliminde olmamas› ve düflük
faiz oranlar› uygulamas› ile talebin çok daha
yo€un olmas› gerekti€ini belirtmeliyiz. Bu
segmente olan talebin önümüzdeki sene
artarak devam edece€ini düflünüyoruz. Buna
karfl›n turizmde bu y›l daha kararl› müflteriler
görüyoruz. 

BİREYSEL MÜŞTERİ YERİNİ FİLO
MÜŞTERİSİNE BIRAKIYOR;

Dikkat çekici bir di€er nokta ise son y›llarda
insan tafl›mac›l›€›n›n de€iflen profili. Geçmiflte
bireysel tafl›mac›n›n say›s›n›n daha fazla ol-
mas› nedeniyle sat›fllar da önemli ölçüde bi-
reysel müflterilere yap›l›yordu.  fiimdi bireysel
müflteriler cephesinde de bir de€iflim söz
konusu. Bireysel müflteriler toplanarak fir-
malar›n bünyesine kat›ld›. Firmalarla birlikte
toplu hareket ederek  al›mlar›n› yönlendir-

meye bafllad›. 
Kurumsal yönetim anlay›fl›na sahip filo

müflterileri fayda-maliyet analizini daha kap-
saml› ve detayl› olarak yapabiliyor. Bu sebeple
Mercedes-Benz’in Pazar pay›n› gelifltirmesinde
filo müflterilerimiz önemle etken oluyor. 

Filo anlay›fl›nda eskiye göre çok farkl› de-
€erlendirilmeye bafllad›. Örne€in; eski dö-
nemlerde 10 adetlik bir sat›fl çok önemli gö-
rülürken flimdilerde ise bu say›lar 50-100
adetlerle ifade ediliyor.

HAFİF  TİCARİ GRUBUNA YÖNELİK 
ÇALIŞMALARINIZ NELERDİR?

Sprinter  iyi bir ç›k›fl yakalad›.  Bu ç›k›fl
olumlu olarak bize de yans›yor. Gürsel Tu-
rizm’e flu ana kadar 175 adet Sprinter verdik.
Gürsel Turizm’in 2011-2012 y›llar› içinde
de önemli say›da Sprinter alaca€›n› belirtti.
2011-2012 için hedeflenen toplam 200 araçl›k
yat›r›m›n “Taban” oldu€unu bu say›n›n
daha da  artabilece€ini söyleyebiliriz.için
aday›z” felsefesini kabul ettik. 

1997 y›l›ndan bu yana Temsa’da çeflitli kademelerde bulunan
ve son olarak A€ustos 2008’den bu yana Otobüs Yurtiçi Pazar-
lama Müdürü olarak görev yapan Mehmet Ç›k›nc›’n›n Tem-
sa’daki görevinden ayr›ld›€› konufluluyor. Temsa’da pazarlama
bölümünde çeflitli görevler alan Mehmet Ç›k›nc›,  A€ustos
2008’den bu yana flirketin Otobüs Pazarlama Müdürlü€ü gör-
evini yürütüyordu. Temsa’n›n otobüs ve midibüs pazar›ndaki
yurt içi pazar pay›n› art›rma hamlesi kapsam›nda bu göreve ge-

tirilen Ç›k›nc›’n›n görevinden ayr›l›€› flu günlerde sektör kulis-
lerinde konuflulmaya baflland›. 1969 do€umlu Mehmet Ç›k›nc›,
lisans e€itimini Anadolu Üniversitesi ‹letiflim Bilimleri Fakül-
tesinde tamamlad›. Ç›k›nc›, 1989–1997 y›llar› aras›nda çeflitli
flirketlerde pazarlama ve halkla iliflkiler alan›nda çal›flt›. Ç›k›n-
c›, 1997 y›l› itibar›yla Temsa’da pazarlama bölümünde çeflitli
görevlerde bulunmufl son olarak da Otobüs Yurtiçi Pazarlama
Müdürü görevine getirilmiflti. 

ÇIKINCI 
TEMSA’DAN 
AYRILDI MI? 

70 YILLIK ÇINAR: MENGERLER 
Güldalı  “Hiçbir zaman

“En ucuzunu yaparız en
ucuzunu satarız.” iddia-

sında olmadık. Kendimize
“En iyi hizmet vermek

için adayız” felsefesini ka-
bul ettik.” sözleriyle Men-

gerlerin başarısının ‘tam
müşteri’ memnuniyetinde

yattığını söyledi.  

RÖPORTAJIMIZI SONLANDIRIRKEN
EKİBİNİZE VE MÜŞTERİLERİNİZE
MESAJINIZ NELERDİR?

Ekibime ve müflterilerimize mesaj›mdanönce son olarak belirtmek istedi€im yenikaporta merkezimiz Avrupa’n›n en büyükkaporta merkezidir. Bu yat›r›mlar› yapt›-€›m›z dönemde krizle karfl› karfl›ya kal-mam›za ra€men yat›r›mlar›m›z› b›rak-mad›k ve tamamlad›k. Kapasitemizi birkaçkat›na ç›kard›k ve flunu biliyoruz ki git-memiz gereken çok yolumuz var. 
Ekibimizle birlikte slogan›m›z “ Müflte-riden daha önemli bir fley oldu€unu dü-flünüyorsan tekrar düflün” do€rultusundaçal›flmalar›m›z› yürütmekteyiz.  Sat›fl vesat›fl sonras› entegrasyonu sa€lamaya özelönem gösteriyoruz. 
Baflar› için günün koflullar›na uygun, yenistratejiler gelifltirmek öncelikli görevimizolacakt›r. Gelece€imizin teminat› olarakgördü€ümüz müflteri memnuniyetini tesisetmek vazgeçilmezimizdir.

Tekstil sektörü 
‹HRACATTA 
otomotivi sollad› 

Türkiye ‹statistik Kurumu(TÜ‹K) motorlu
kara tafl›t 2010 Haziran ay› istatistiklerini
aç›klad›. Buna göre 67 bin 389 adet tafl›t
trafi€e kay›t oldu. Trafi€e kayd› yap›lan mo-

torlu tafl›t say›s› Haziran ay›nda bir önceki aya
göre yüzde 5,1 azald›. 2010 Haziran ay›nda trafi€e
kayd› yap›lan toplam 67 bin  389 tafl›t içinde oto-
mobil  yüzde 50,1 pay ve  33 bin 784 adet ile  ilk
s›rada yer almakta, otomobili yüzde 21,4 pay ve
14bin 388 adet ile motosiklet, yüzde  19,4 pay ve
13 bin 089 adet ile kamyonet, yüzde  4,1 pay ve
2bin  782 adet ile traktör takip ediyor.

Haziran ay›nda motorlu
tafl›t say›s› AZALDI

Mercedes- Benz Türk’ün en büyük yetkili bayile-
rinden Mengerler özellikle sat›ş sonras› hizmetle-

rindeki  kalite ile iddial›. Mengerler ‹stanbul Genel
Müdürü Nusret Güldal› sorular›m›z› yan›tlad›.
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Ulaflt›rma Bakanl›€› flehirleraras› karayolu
yolcu tafl›mac›l›€›nda yaflanan rekabetin
önüne geçebilmek için taban fiyat uygula-
mas›n› devreye alm›flt›. Otobüsçülerin ken-

dileri için geçerli olan taban›n havayolunda da
olmas›n iste€i önümüzdeki yasama döneminde
meclis gündemine gelecek. Otobüsün 70- 80
liraya gitti€i kentlere uça€›n da hemen hemen
ayn› fiyatlara ya da daha ucuza gitmesinin kendi
yolcular›n›n uça€a kaymas›na neden oldu€unu
söyleyen otobüsçülerin iste€i gerçekleflme yolunda. 

YASAL DEğİŞİKLİK YAPILACAK 
TOFED Genel Sekreteri Mevlüt ‹lgin uçakta

bilet fiyatlar›n› belirleme yetkisinin Ulaflt›rma
Bakanl›€›’nda olmad›€›n›, fiyatlar› Sivil Haval›k
Genel Müdürlü€ü’nün belirledi€ini hat›rlatarak
yetkinin Ulaflt›rma Bakanl›€›’na verilmesi için
yasal de€ifliklik yap›lmas› gerekti€ini ifade etti.
Bu yasal de€iflikli€in yap›lmas›n›n gündeme gel-

di€ini belirten ‹lgin, Kara
Ulaflt›rmas› Genel Müdürü
Nesip Kemalo€lu’nun bu ya-
sal de€iflikli€in yap›laca€›n›
bizzat aç›klad›€›n› söyledi.  

Konu muhtemelen önü-
müzdeki yasama döneminde
meclis gündemine gelecek
ve hava yolu ulafl›m›nda fiyat
belirleme yetkisi de yap›lacak

yasa de€iflikli€i ile Ulaflt›rma Bakanl›€›’na verilecek.
‹lgin, sürecin böyle ifllemesi durumunda Ulaflt›rma
Bakanl›€›’n›n uçaklara da taban fiyat getirece€ini,
böylece kimi zaman “0“ Liraya, Kimi zaman
otobüs biletinin çok çok alt›nda fiyatlara yolcu
tafl›yan uçaklar›n otobüslere karfl› yürüttü€ü haks›z
rekabetin de ortadan kalkaca€›n› söyledi. 

NUSRET GÜLDALI

MEHMET ÇIKINCI

MEVLÜT İLGİN

Hava ulafl›m›na da 
taban fiyat geliyor 
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TURİZM TAŞIMACILARININ BAKANLIKTAN İSTEğİ 
Turizm Tafl›mac›lar› Derne€i Baflkan› Sümer Y›€›c›,  Ulaflt›rma Bakanl›€›’n›n D2 ve B2 yetki bel-

gesi sahibi iflletmelerin hareket saatlerini en erken sabah 06.00 olarak belirleyen, günübirlik sefer-
lerde kalk›fl ve var›fl noktalar›nda bulunan yerleflim yerleri aras›ndaki gidifl-dönüfl mesafesinin en

fazla toplam 400 kilometreyle s›n›rland›ran genelgesini  “Yanl›fll›k” olarak yorumlad›. Y›€›c›;
“Baz› fleyler yap›l›rken zaman zaman hatalar yap›l›r sonra da düzeltilir.” diyerek turizm tafl›ma-

c›lar›n›n bakanl›ktan beklentilerini aç›klad›.  

GÜNCEL

TASIMACILAR

Çifte standart

‹
stanbul’da  toplu taş›mada deniz taş›mac›l›ğ›
‹DO’ya, otobüs taş›mac›l›ğ› ‹ETT’ye, rayl› taş›-
mac›l›k ‹stanbul Ulaş›m A.Ş’ye, minibüsler, tak-
siler, servis araçlar› TOH‹M’e bağl› çal›şmaktad›r. 

Yönetim, yürütüm ve denetimi bu kurumlar tara-
f›ndan yap›lmaktad›r. Fakat yönetim ve yürütüm-
lerinde ciddi farkl›l›klar oluşmaktad›r. Tüm kurumlar›n
amac› ‹stanbul halk›na güvenilir, h›zl›, sağl›kl› bir
toplu taş›ma hizmeti sunmakt›r, ama ne yaz›k ki
bu hizmetleri sunarken bir çiftte standart oluşuyor 

Peki nedir bunlar? 
‹stanbul’da toplu taş›ma araçlar› ayl›k hizmet

bedelleri öderken özel halk otobüsü işletmecileri
her ay ciddi bir bedeli ‹ETT Genel Müdürlüğü’ne
ödememektedir. Ama ‹stanbul’da çal›şan minibüsler,
taksiler, servis araçlar›n›n ayl›k hizmet bedeli diye
bir ödemesi yok. Buradan onlar niye bir ödeme
yapm›yor? demek istemiyoruz. Burada sorgulamak
istenen şey özel halk otobüsleri niye böyle bir
bedel ödemek zorunda? Bu duruma dikkat çekmek
istiyoruz. Hepimiz ‹stanbul’un yollar›n› duraklar›n›
kullan›yoruz bu çifte standart niye?

Diğer bir adaletsizlikte otobüs ve minibüslerin
hat değişikliği ve hat uzatmalar›nda yaşan›yor.
Metrobüsün hayata geçmesinden dolay› metrobüse
paralel çal›şan minibüsler mağdur olduklar› gerekçesi
ile yeni hatlara aktar›ld›. Hatta Avrupa yakas›nda
Anadolu yakas›na ciddi say›da minibüs aktar›ld›
ve bu minibüs hatlar›nda uzatmalar yap›ld›. Ama
hat uzatma bedeli al›nmad› araç aktarma bedeli
al›nmad›.

Metrobüsün çal›şmas› ile beraber özel halk oto-
büsleri metrobüse paralel çal›şan hatlarda mağdur
olmuşlard›r. Özel halk otobüsleri de k›smi olarak
diğer hatlara aktar›ld›. Ama maalesef bu aktarma-
lardan dolay› özel halk otobüslerden araç baş›na
120 000 Lira’ya yak›n hat bedeli ad› alt›nda bir
bedel al›nm›şt›r. Özel halk otobüsü işletmecileri
taş›d›klar› yolcular›n yüzde 10’unu ücretsiz, yüzde
30’a yak›n›n› da indirimli taş›maktad›r. Bizlerin
desteklenmesi gerekirken, diğer taş›mac›lardan
bir bedel al›nmazken özel halk otobüsü işletmeci-
lerinden bu kadar fahiş bedellerin al›nmas› bir
adaletsizliktir ve çiftte standartt›r.

Bu durum özel halk otobüsü işletmecilerini rahats›z
etmektedir.  ÖHO şirketleri bu adaletsiz durumu
ortadan kald›rmak için çal›şmaklar yapmaktad›r
ancak ÖHO çal›şma yönergesinde bir düzenleme
ile bu çifte standard›n düzeltilmesi ve bu mağduriyetin
ortadan kalkmas› gerekmektedir.

GÖKSEL 
OVACIK

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birli€i
(TOBB) bünyesinde oluflturulan
“Türkiye Karayolu Yolcu Tafl›ma-
c›l›€› Meclisi” ikinci toplant›s›n›

‹stanbul Levent’te yapt›. Sektör sorunlar›n›n
yer ald›€› ilk gündemli toplant› ile meclis ça-
l›flmalar› fiilen bafllam›fl oldu. Bundan sonraki
süreçte de her ay düzenli toplant› yap›lacak.

Meclisin ‹stanbul’daki ilk toplant›s›na
TOFED Genel Baflkan› ve   Türkiye Karayolu
Yolcu Tafl›mac›l›€› Meclisi Baflkan› Rüfltü
Terzi baflkanl›k ederken meclisin kurulum
aflamas›nda da büyük eme€i olan TOBB
Genel Baflkan Vekili Halim Mete de toplan-
t›da yer ald›. 

Toplant›da a€›rl›kl› olarak Ulaflt›rma Ba-
kanl›€›’n›n Turizm tafl›mac›lar›n› hayli zora
sokan genelgesi görüflüldü. Genelge ile turizm
tafl›mac›lar›n›n sabah saat 6’dan önce yola
ç›kmas›n›n önüne geçilirken; gidifl gelifl me-
safesi de 400 kilometre olarak belirlenmiflti.
Turizm tafl›mac›lar› hem kendilerini, hem
turizm sektörünü yak›ndan ilgilendiren bu
genelgenin iptali için görüflmelerde bulunurken
Türkiye Karayolu Yolcu Tafl›mac›l›€› Meclisi
de genelgenin iptali için Ulaflt›rma Bakanl›€›’na
baflvuruda bulunacak. 

Meclis toplant›s›nda alt çal›flma gruplar› da
oluflturuldu. Bu alt çal›flma gruplar›nda sektör
meclisi üyelerinin yan› s›ra konunun uzman›,
akademisyen, bürokrat kiflilerinde yer al›yor. 

TOPLAM 8 ÇALIŞMA GRUBU 
ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU: 
∂ fiehirleraras› Yolcu Tafl›mac›l›€› Grubu
∂ Uluslararas› Yolcu Tafl›mac›l›€› Grubu
∂ fiehir içi Yolcu Tafl›mac›l›€› Grubu
∂ Terminaller Çal›flma Grubu
∂ Yolcu Tafl›mac›l›€› Acenteleri Çal›flma
Grubu
∂ Turizm Tafl›mac›l›€› Çal›flma Grubu
∂ K›sa Mesafe Tafl›mac›l›€› Çal›flma Grubu
∂ Mevzuat Çal›flma Grubu

Bu gruplar TOBB’un yönlendirmesiyle bir
araya gelerek, sektör meclisinin gündemine
al›nmas› gereken konularla ilgili raporlama
çal›flmas› yapacak.

MECLİSE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR 
Yolcu tafl›ma sektörünün tek çat› alt›nda

toplayan, bir araya gelemeyen unsurlar› bile
bir araya getirebilen Karayolu Yolcu Tafl›ma-
c›l›€› Meclisi, kronikleflmifl sorunlar›n çözü-
münde büyük bir sorumluluk üstlendi.  Özel-
likle havayolu ulafl›m›na ÖTV’siz verilen
akaryak›t› ÖTV ve ÖTV’nin de KDV’sini öde-
yerek alan otobüsçülerin en büyük gider ka-
leminin düflmesi için at›lacak ad›mlar Meclisi
bekliyor. 

TABAN FİYAT 
Karayolu yolcu tafl›mac›l›€›na getirilen taban

fiyat›n, en büyük rakipleri olan havayolu ula-

fl›m› için de geçerli olmas› da meclisin hayata
geçirmeyi istedi€i konulardan biri. Böylece
otobüsçüler, otobüs bileti fiyat›na hatta daha
da ucuza yolcu tafl›yarak otobüsün yolcusunu
büyük oranda azaltan uçaklarla bir nebze de
uçaklarla eflit flartlarda rekabet edebilecek. 

TEK BELGEYE KAYIT 
Akhisar Seyahat’in tek belgeye kay›t zo-

runlulu€u karfl› açt›€› dava, kazan›lm›fl haklar›n
al›namamas› ilkesinden hareketle kazan›ld›.
Bu davay› emsal gösteren otobüsçüler tek
belgeye kay›t zorunlulu€unun tamamen kal-
d›r›lmas›n› istiyor. Bu konu da meclisin önemli
görevleri aras›nda yer al›yor. 

Bu hayati konular›n yan› s›ra, kaçak akaryak›t

kullan›m›, korsan tafl›mac›n›n otobüsçünün
cebinde dolaflan elinin engellenmesi, firma
birleflmeleri, ortak servis uygulamalar› gibi
sektörün önemli sorunlar›n› çözecek önlem-
lerin al›nmas› da Meclisin hedefleri aras›nda. 

Meclis di€er taraftan da kent içi toplu ta-
fl›ma hizmeti veren Özel Halk otobüsçüle-
rinin,  personel ve ö€renci tafl›yan servislerin,
turizm tafl›mas› ile devlet bütçesine milyonlar
kazand›ran turizm tafl›mac›lar›n›n hatta ve
hatta taksicilerin sorunlar›n›n çözümü için
de ter dökecek. Bakal›m, denizyolu- demir-
yolu ve havayolu karfl›s›nda eski cazibesini
yitiren karayolu yolcu tafl›mac›l›€› bu yeni
örgütlenme ile yaralar›n› sarabilecek mi?
Bekleyip görece€iz. 

Elif ÖZYILMAZ - Oya KAYA 

Rakamlara bak›ld›€›nda flehirleraras›
yolcu tafl›mac›l›€›nda aslan pay›n› ald›€›
aç›kça anlafl›lan Metro Turizm 77 ilde,
1500-1700 aras›nda de€iflen sefer say›s›

ile y›lda 14 milyonun üzerinde yolcu tafl›yor.
275’i özmal olmak üzere 1070 otobüslük
bir filo ile “Konuk”lar›n› Türkiye’nin dört
bir yan›na ulaflt›ran Metro Turizm hedefini
daha da büyüttü. Metro Turizm Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› fienol Ayy›ld›z,
önümüzdeki 5 y›ll›k süreçte y›ll›k tafl›nan
yolcu say›s›n› 25 milyona ç›karma hedefle-
rinin oldu€unu, bu hedefe ulaflmak için yo-
€un bir flekilde çal›flt›klar›n› ifade etti.

fiu an 70 milyonun üzerinde olan Türkiye
nüfusunun 3’te birini Metro Turizm logosu
tafl›yan otobüslerle tafl›yacaklar›n› söyleyen
bu hedefin gerçekleflece€i konusunda da
oldukça iddial› olan Ayy›ld›z, hedefe nas›l
ulaflacaklar›n› flu flekilde anlatt›: “Öncellikli
olarak bu y›l 1500-1700 aral›€›nda olan
günlük sefer say›s›n› 2011 y›l›nda 2000’e
ç›karmay› hedefliyoruz. Kademeli olarak
artt›raca€›m›z sefer say›s› ile 25 milyon
y›ll›k yolcu tafl›yaca€›z. Yapt›€›m›z yat›-
r›mlar ve yakalad›€›m›z ivmeyle 5 sene
içerisinde hedefledi€imiz 25 milyon de€ere
ulaflaca€›m›za inan›yorum. Bu hedefimizi
de uzun hatlar olarak adland›r›lan yolcu ta-
fl›mac›l›€›n› ilden ilçelere, ilçeden ilçelere
yaparak baflaraca€›z.”

YATIRIMLAR HIZ KESMEYECEK
Havayolunun son dönemde karayolu

ulafl›m›n› negatif yönde etkilemesine ra€-
men tafl›mac›l›€›n hala yüzde 95’inin ka-
rayolu ile yap›ld›€›n›n alt›n› çizen Ayy›ld›z,

Metro Turizm’in ayl›k 2 milyon yolcu ta-
fl›ma kapasitesi oldu€una vurgu yapt›. Ay-
y›ld›z, bu aflamada yeni yat›r›mlarla daha
kaliteli hizmet sunmak için çal›flmalara
h›z verdiklerini söyleyerek sözlerine flöyle
devam etti: ”Otobüslerimizi niteliklerine,
güzergahlar›na göre s›n›fland›rmaya bafl-
lad›k. SUIT seferler bafllatarak 2+1 koltuk
düzeni ve çok çeflitli ikram servisleriyle
yolcular›m›za çok rahat ve konforlu yol-
culuklar sunmaktay›z. Class seferleri ile
yolcular›m›za internet imkan›n›n yan›

s›ra  koltuk arkas› TV ve e€lence sistemi
hizmeti sunmaktay›z.  Suit, Class, Eco
seferlerimizin yan› s›ra k›sa hatlarda yolcu
tafl›yacak “Metro Mini” seferler devreye
girecek.”

Metro Turizm filosunun yüzde 65’inin
koltuk arkas› TV ve e€lence sistemi ile
donat›ld›€›n›  belirten Ayy›ld›z, koltuk
arkas› TV ve e€lence sistemine yat›r›m›na
h›z vererek,  2010 y›l› içerisinde tüm araç-
lar›m›zda koltuk arkas› TV ve e€lence
sisteminin bulunaca€›n› kaydetti. 

77 ilde, günlük 1500-1700 aras›nda de€iflen sefer say›s› ile 14 mil-
yon yolcu tafl›yan Metro Turizm hedef büyüttü. Metro Turizm Yö-

netim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› fienol Ayy›ld›z, 5 y›l içinde Türki-
ye nüfusunun 3’te birini tafl›may› hedeflediklerini aç›klad›.

TÜRKiYE NÜFUSUNUN 3’TE BiRiNi
METRO TURiZM TAŞIYACAK

SÜMER YIğICI

Ferat Genç: “MAN
doludizgin yoluna
DEVAM ED‹YOR”
Özellikle inflaat sektöründe yaflanan

canl›l›k, araç üreticisi firmalar›n
stoklar›n› eritti.  MAN Ankara bayi-
si Ferat Genç, bu durumun kendile-
rini ikinci el araç satmaya yönlen-

dirdi€ini belirtti.

Oya KAYA - Şevin COŞKUN

‹nflaat sektöründeki talebin artmas› el-
lerinde stok olmayan bayilerin ikinci el
araç sat›fllar›nda art›fl sa€lanmas›na yol
açt›. MAN Ankara bayisi Ferat Genç;

“‹nflaat sektöründe büyük bir talep var, müfl-
terilerin yüzde 50’sine araç veremiyoruz. Eli-
mizde fluan stok kalmad›” dedi. 

İKİNCİ EL PİYASASI YÜZDE 20 BÜYÜDÜ 
Genç, stoklar›n erimesi ile beraber ikinci el

pazar›n›n büyüme gösterdi€ini söyleyerek bu
büyümenin yüzde 20 civar›nda oldu€unu kay-
detti. Her marka arac› takasa ald›klar›n› dile
getiren Genç,  talepteki bu art›fl›n fiyatlar› da
yukar› ç›kard›€›na dikkat çekti. 

Bu y›l›n ilk yar›s›nda 200 araç satt›klar›n›
belirten MAN Ankara bayisi Ferat Genç;
“2009’da satt›€›m›z araç say›s› toplamda 192
taneydi. fiu anda ilk 6 ayda satt›€›m›z araç sa-
y›s› Ankara bayisi olarak 200 adet. 2010 y›l›
içinde hedefimiz 400 araca ulaflmak” diyerek
kriz sonras› y›l olan 2010’dan umutlu olduk-
lar›n› dile getirdi. 

Otobüs sat›fllar›n›n da çok iddial› olduklar›n›
söyleyen Genç;  “Otobüste Starliner,Turliner,
Fortuna modellerinin sat›fllar›n›n da umut
verici oldu€unu söyledi.  Genç sözlerine
“MAN doludizgin yoluna devam ediyor” di-
yerek nokta koydu.

MAN ANKARA BAYİSİ

Sarp S›n›r Kap›s›’n›n Gürcistan taraf›nda başlat›lan
ve 9 ay sürmesi beklenen modernizasyon ALTERNATİF ENERJİ

H2 Ekokaravan
yollara ç›k›yor 
Oto Do€algaz Derne€i (OD‹DER) ve Uluslar

aras› Hidrojen araflt›rmalar› Merkezi,  H2
EkoKaravan›’n› yollara ç›kar›yor. Karavan 12
ilde rüzgar- günefl ve hidrojen enerjisi uygula-

malar›n› yak›ndan tan›tma amac› tafl›yor. 

OD‹DER ve BM Uluslararas› Hidrojen
Araflt›rmalar› Merkezi Enerji ve Çevre ba-
kanl›klar› taraf›ndan da desteklenen hem
günefl pili- hem rüzgar enerjisi hem de

hidrojen enerjisi ile çal›flan Ekokaravan ile al-
ternatif enerjilerin tan›t›m›na ön ayak oluyor.
UNDP, BM Kalk›nma Program›na ba€l› SGP
taraf›ndan da fon deste€i sa€lanan proje kapsa-
m›nda Ekokaravan 12 ili kapsayacak yolculu€una
ç›kmaya haz›rlan›yor. 

Rüzgar, günefl pili ve hidrojen uygulamalar›na
sahip olan H2 Ekokaravan’›n özelliklerini ve
alternatif enerji sistemlerinin kullan›m›n› ta-
n›tmay› amaçlayan Ekokaravan ile 12 il ziyaret
edilerek Valilikler ile birlikte, yat›r›mc›lara,
resmi ilgililere, sanayi ve ticaret odas› üyelerine,
sivil toplum kurulufllar›n›n temsilcilerine sunum
yap›lacak

Ekokaravan üzerinde bulunan rüzgar türbini ve üüneş
panallerenden elde ettiği elektriği  akülerinde depolaya-
biliyor. Elde edilen elektrik karavan içinde kullan›labiliyor. 
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TÜRKİYE KARAYOLU 

YOLCU TAŞIMACILIğI MECLİSİ 

ŞENOL AYYILDIZ

Türkiye Karayolu Yolcu Tafl›mac›l›€› Mec-
lisi ikinci toplant›s›n› ‹stanbul’da yapt›.

YOLCU TAŞIMA 
SEKTÖRÜNÜN ÇATISI
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TÖHOB Baflkan› ‹smail Yüksel; baflta
‹stanbul, Ankara, Kayseri olmak üzere
12 metrelik otobüslerin yo€un oldu€u
kentler için solo otobüs üretilmesini

isterken;  “12 metrelik özel halk otobüslerinin
oldu€u bölgelerde de Anadolu Isuzu’yu görmek
isteriz. 2012 y›l›nda Isuzu’yu 12 metrelik alçak
tabanl› araçlarla görmek istiyoruz. Gerçekten
böyle bir fleye ihtiyaç var. Bizim bu konudaki ta-
leplerimizi Anadolu Isuzu de€erlendirir mi de€er-
lendirmez mi onu bilemeyiz ama, bizim Anadolu
Isuzu’dan 12 metrelik otobüs talebimiz var. Bunu
gönülden istiyoruz” diye konufltu.  

BAZI ŞEHİRLERDE 12 METRE EKONOMİK DEğİL 
Halk otobüsçülerinin bu iste€ine cevap Anadolu

Isuzu Pazarlama ve Sat›fl Direktörü Fatih  Ta-
may’dan geldi. Tamay 12 metrelik otobüslerin
baz› flehirlerde ekonomik olmad›€›n› söylerken
“Sizler bizden daha çok otobüs al›n ki bize de
cesaret gelsin 12 metrelik otobüs de yapal›m“
dedi. Minibüs sistemi ile yolcu tafl›ma döneminin
bitti€ini ifade eden Tamay; “Büyüyen flehirler
küçük otobüslerle yolcu tafl›maya  bafllayacak.
Özellikle 2011’den sonra  flehirlerdeki toplu
tafl›ma sistemindeki de€iflim daha da h›zlanacak“
diyerek sözlerine son verdi. 
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‹ETT’nin her y›l geleneksel olarak düzenledi€i iftar ye-

me€ine bu y›l da ilgi büyük oldu. ‹stanbul Büyükflehir
Belediye Baflkan› Kadir Topbafl’›n konuk oldu€u yemek,
‹ETT’lileri bir araya getirdi. 

Yemekte bir konuflma yapan Baflkan Kadir Topbafl,
‹ETT’nin köklü bir kurulufl oldu€una de€indi.Topbafl,
“Bu köklü kurulufl, ‹stanbul’a hizmet veriyor; flehrin
kahr›n› çekiyor. Ulafl›m, bütün metropollerde en önce-
likli konudur. Bizler ‹stanbul’da gece gündüz demeden

insanlar›m›z›n ulafl›m ihtiyac›n› karfl›lamak zorunda-
y›z. Görev süremiz boyunca ulafl›m konusunda ciddi ya-
t›r›mlar yapt›k. Sorumlulu€umuz büyük. Bu sorumlulu-
€u, benim mesai arkadafllar›m olan siz de€erli aile üye-
lerimizle birlikte yerine getiriyoruz. ‹stanbul’da çok fley
de€iflti ama biz bunun da yeterli olmad›€›n› düflünüyo-
ruz, daha iyi hizmetler ortaya koymak için gayret ediyo-
ruz” dedi. Topbafl Metrobus için birçok ülkeden uzman-
lar›n gelip bilgi ald›€›n› kaydetti. 

İETT’LİLER 
İFTARDA 
BULUŞTU

Anadolu Isuzu kutsal ramazan ay›nda geleneksel iftar yemekleri ile yolcu ta-
fl›mac›l›€› sektörünün tüm bileflenlerini bir araya getirdi. Isuzu, iftar yemekle-
rinde Turizm tafl›mac›lar›n›, servis tafl›mac›lar›n›, flehirleraras› yolcu tafl›mac›-
lar›n› ve kent içi toplu tafl›ma yapan halk otobüsçülerini a€›rlad›. Halk  otobüs-

çüleri Isuzu’nun geleneksel hale gelen ve 3. kez düzenlenen iftar›nda  küçük
otobüsçü Isuzu’dan toplu tafl›maya yönelik 12 metrelik otobüs istedi. 

ISUZU SERVİS TAŞIMACILARI İLE 
Anadolu Isuzu’nun

‹stanbullu servisçiler-
le buluflmas›na ‹TO
Baflkan› Murat Yal-
ç›ntafl,‹stanbul Ulafl-
t›rma Bölge Müdürü
Ali R›za Yüceulu, ‹S-
TAB Baflkan› Hakan
Orduhan, ‹stanbul
Umum Servis Arac›
‹flletmecileri Odas›
Baflkan› Hamza Öztürk, TOF Baflkan› Mustafa
Y›ld›r›m’›n yan› s›ra çok say›da servisçi kat›ld›.

‹STAB Baflkan› Hakan Orduhan servis sektörü-
nün  50 bin araçl›k bir parka sahip, her gün 1
milyon 50 bin kifliyi tafl›yan, ‹stanbul toplu tafl›-
mas›nda yüzde 15’lik bir paya sahip olan,  her
gün 5 milyon kilometre yol yapan bir sektör ol-
du€unu vurgulad›.Orduhan servis sektörünün
y›ll›k cirosunun 1 milyar dolar oldu€una iflaret
etti. Sektörün çok ciddi sorunlar› olmas›na ra€-
men gelecekten umutlu oldu€unu belirten Ordu-
han; “Ekonomik kriz bizim sektörü te€et geçme-
di. Bir çok firmam›z bu süreçte ciddi yaralar
ald›. Mevzuatta çok büyük s›k›nt›lar›m›z var.”
diye konufltu. 

ISUZU, SEKTÖRÜ İFTARLARDA
BULUŞTURDU 

ISUZU TURİZM TAŞIMACILARI İLE 
Anadolu Isuzu’nun geleneksel iftar yemekleri

TOF ve TTDER üyelerine verdi€i iftar ile start
ald›. Gecenin ev sahipli€ini Anadolu Isuzu
Genel Müdürü Ömer Lütfi Ablay, Sat›fl ve Pa-
zarlama Direktörü Fatih Tamay ile Pazarlama
Müdürü Efe Yaz›c› yapt›. Isuzu’nun A tak›m›
konuklar›n› kap›da karfl›lad›. Gecenin konuklar›
aras›nda TOF Baflkan› ve Ulusoy Genel Müdürü
Mustafa Y›ld›r›m, TTDER Baflkan› Sümer Y›€›c›
ve Genel Sekreter Nusret Ertürk, ‹STAB Baflkan›
Hakan Orduhan ile çok say›da turizm tafl›-
mac›s› vard›.  

TTDER Baflkan› Sümer Y›€›c›  bu iftarlar›n
kesintisiz 15 y›ld›r devam etti€ini vurgulad›.

ISUZU ŞEHİRLERARASI 
YOLCU TAŞIMACILARI İLE 

Anadolu Isuzu iftar yemekleri dizisinde fle-
hirleraras› yolcu tafl›mac›l›€› yapanTOFED
üyelerini de pas geçmedi. TOFED Genel Baflkan›
Rüfltü Terzi Isuzu’nun her zaman otobüsçülerin
arkas›nda oldu€unu söylerken Uluslararas›
Karayolu Yolcu Tafl›mac›l›€› Birli€i’nin kuru-
luflunda da destek beklediklerini belirtti. Terzi;
“Her zaman yan›m›zda olan Anadolu Isuzu’yu
Uluslararas› Karayolu Yolcu Tafl›mac›l›€› Bir-
li€i’ninkuruluflu ve sonras›nda da  destekçimiz
olarak görmek bizi mutlu eder. Bu proje sadece
TOFED’in projesi de€il Türkiye projesidir.”dedi.

‹stanbul’lulara 2 bin 55 halk oto-
büsü ile hizmet veren Özel Halk
Otobüsçüleri ramazan› f›rsat bilip
iftar yemeklerinde bir araya geldi.

‹stanbul’da hizmet veren 4 özel halk
otobüsü firmas›, ‹stanbul Halk Ulafl›m
Afi, Mavi Marmara, Öztafl ve Özulafl’›n
iftar yemekleri halk otobüsçüleri bu
maneviay da bir araya getirdi. 

‹stanbul Halk Ulafl›m A.fi’nin gele-
neksel iftar› ve Mali Genel Kurulu ayn›
gün yap›ld›. Topkap› Eresin Otel’de ger-
çeklefltirilen iftara özel halk otobüsçüleri
yo€un ilgi gösterdi. ‹ftar yeme€ine FSM
Demirbafl Otomotiv Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa Demirbafl, Otokar Ge-
nel Müdür Yard›mc›s› Basri Akgül ve
‹ç Pazar Ticari Araçlar Sat›fl Müdürü
Murat Tokatl›’n›n yan› s›ra çok say›da
özel halk otobüsçüsü kat›ld›. 

Özulafl Toplu Tafl›ma Sanayi ve Ticaret
A.fi her y›l düzenledi€i iftar ise ‹stanbul
ulafl›m›n›n a€›r yükünü omuzlayan özel
halk otobüsçülerinin  yeni otobüslerine
de kavuflmas›na sahne oldu.  Özulafl’›n
düzenledi€i iftar yeme€ine ‹stanbul Bü-
yükflehir Belediyesi Meclis 1.Baflkan
Vekili Ahmet Selamet, ‹ETT Genel
Müdürü Hayri Baraçl›, Marmara Toplu
Tafl›ma Birli€i Baflkan› Y›ld›r›m Y›lmaz,
FSM Demirbafl Otomotiv  Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Mustafa Demirbafl ile çok
say›da özel halk otobüsçüsü kat›ld›.

HAYRİ BARAÇLI;’’BİZ BİR AİLEYİZ’’
Yemekte konuflan ‹ETT Genel Müdürü

Hayri Baraçl›’y› “Biz  bir aileyiz,bu ailenin
birer fertleri olarak, ‹stanbul halk›na hizmet
ediyoruz.Bu hizmetimizde karfl›laflt›€›m›z
problemlerimiz olacak,ama bu problemleri,
‹ETT olarak,hep birlikte çözme gayreti
içersindeyiz.” dedi. “‹stanbul hak etti€i
hizmete ulaflacak,bu hizmet sayesinde
bizler de,farkl› noktalara do€ru gidece€iz”

diyen Baraçl› bu aflamada özel halk oto-
büsçülerinin sorunlar›n›n da çözülece€ini
ifade etti. 

Tüm sektörü bir araya getiren hofl sohbet
ve muhabbet ortam› oluflturan iftar ye-
meklerinden bir di€eri de Mavi Marmara
ulafl›m A.fi. taraf›ndan Büyükçekmece
Deniz Saray› Restorant’ ta yap›ld›.

Art›k geleneksel hale gelen iftar yemek-
leri sektörün genelini bir araya getirerek
sohbet ve muhabbet havas›nda düzenle-
niyor. Mavi Marmara ulafl›m A.fi.’nin dü-
zenlemifl oldu€u iftar yeme€i de Baflkan
Y›ld›r›m Y›lmaz’›n konuklar›n› karfl›la-
mas›yla birlikte bafllad›.

Mavi Marmara taraf›ndan düzenlenen
iftar yeme€ine; AKP ‹stanbul milletvekili
Lokman Ayva, BMC Demirbafl Otomotiv
Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa De-
mirbafl, Töhob ve Özulafl  Afi. Baflkan› ‹s-
mail Yüksel, Halk Ulafl›m A.fi. Baflkan›
Mustafa Altuntafl ve Yeni ‹stanbul A.fi.
Baflkan› fiirin Var›fll› ve Yönetimi, Öztafl
A.fi. Baflkan› Cemal Soydafl, ‹stanbul Halk
Otobüsleri Genel Koordinatörü Onur Or-
hon, otobüs firmas› temsilcileri ve Mavi
Marmara grup üyeleri ve sektör çal›flanlar›
kat›ld›. Misafirleriyle tek tek ilgilenen
Mavi Marmara Ulafl›m A.fi. Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Y›lmaz, kalabal›ktan oldukça
mutlu oldu€unu dile getirdi. 

BİOİAŞ’IN 41’İNCİ İFTARI 

41 kere maflallah...
Oya KAYA - Şevin COŞKUN ‹STANBUL

TOFED1969 y›l›ndan beri devam ettirdi€i
Ramazan’da iftar yeme€i gelene€inin 41’in-
cisini Polenezköy Legend Otel’de çok say›da
davetlinin kat›l›m›yla gerçeklefltirdi.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu(TOFED),
UATOD ve B‹OAfi’›n kat›l›m›yla düzenlenen
iftar yeme€inde, üretici firmalar›n temsilcileri
ve çok say›da kat›l›mc›  vard›. Sektör dua-
yenlerinin bir araya geldi€i iftar yeme€inde
TOFED Kurucu Baflkan› Galip Öztürk, Ulusoy
Yönetim Kurulu Baflkan› Ali Osman Ulusoy,
TOFED Baflkan› Rüfltü Terzi, B‹O‹Afi Yönetim
Kurulu Baflkan› Ahmet Yalamano€lu konufl-
mac› olarak yer ald›. 

Türkiye otobüs iflletmeleri cemiyetiyle bafllayan
iftar sofralar›n›n flu anda B‹O‹Afi, UATOD ve
TOFED olarak devam etti€ini belirten B‹O‹Afi
Yönetim Kurulu Baflkan› Ahmet Yalamano€lu;
“UATOD ve B‹O‹Afi olarak devam ettirdi€imiz
‹ftar yeme€i gelene€imizi TOFED’in de kat›l›m›yla
bugün 41.yemek ile devam ettiriyoruz” dedi.

TOFED Kurucu Baflkan› Galip Öztürk;  de
otobüscülerin hiç bir zaman devlete yük olma-
d›€›n›; yolcu tafl›may› da dünya standartlar›n›
üzerinde bir kalite ile yapt›€›n› söyledi. Öztürk
sektörde   kurumsall›k için Anadolu firmalar›n›n
birlik alt›nda toplamal›d›rlar.” dedi. 

Yar›m asra yaklaflan gelenek bu sene de bozulmad›,
Otobüsçüler 41’inci kez ayn› iftar sofras›nda bulufltu

Özel halk otobüsçüleri
İFTARDA BULUŞTU 

‹ETT Genel Müdürü Hayri Baraçl› stan-
bul’da ulafl›m›n yükünü omuzlayan  özel
halk otobüsçülerini yaln›z b›rakmad›. 
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Elif ÖZYILMAZ ‹STANBUL

Kocaeli’ne  personel ve ö€renci tafl›mas›
yapan 34 plakal› servislerin  ‹stan-
bul- Kocaeli aras› 100 kilometreyi
aflt›€› için hem D2 Belgesi, hem de

UKOME’den yol belgesi ald›€›n› söyleyen Bilgili
Turizm Genel  Müdürü ‹rfan Yazl›kiçi, mev-
zuattaki  mu€lakl›klar  yüzünden Kocaeli’nde
ciddi sorunlar yafland›€›n› söyledi. Ulaflt›rma
Bakanl›€›’n›n D2 Belgesi; UKOME’nin de yol
belgesi istedi€ini anlatan Yazl›kiçi, hangi belge
ile giderlerse gitsinler mutlaka ceza yediklerini,
araçlar›n ba€land›€›n› anlatt›. 

‹stanbul’da oturan Kocaeli Üniversitesi ö€-
rencilerinin tafl›mas›n› gerçeklefltirdiklerini
ifade eden Yazl›kiçi günde gidifl- gelifl bin 700
kifli tafl›d›klar›n› ayn› günde 7 defa ceza yedikleri
zamanlar›n yafland›€›n› söyledi. Yazl›kiçi, ya-
flad›klar› sorunlar› ironik bir dille flöyle anlatt›:
“Yeni araçlar›m›z› ald›€›m›zda Emniyet’e gittik.
Hangi belgeyi almam›z laz›m diye sorduk. Bu-
rada D2 belgeli araç çal›flamaz, siz okul tafl›mas›
yap›yorsunuz, bütün araçlar›n›z› okul tafl›t› ya-
pacaks›n›z” dediler. Araçlar› okul tafl›t› yapt›k.
Üç gün sonra bütün ifllemler bitti. Yol belgesi
için UKOME’ye gittim evraklar› teslim etmeye
gittim. UKOME’dekiler  ‘Siz 0-100 kilometrenin
üzerinde tafl›ma yap›yorsunuz,  okul tafl›t› ara-
bayla burada çal›flamazs›n›z,  D2 belgesi al›n’
dediler. D2 belgesi ile servis yol belgesini ayn›
anda ç›kartt›k. fiu anda hem belediyenin gönlünü
yap›yoruz, hem de polisin gönlünü, hem de
Ulaflt›rma  Bakanl›€›’n›n gönlünü.” 

‹stanbul UKOME ile Kocaeli UKOME’nin
uygulamalar›n›n birbirinden çok farkl› oldu€unu

vurgulayan Yazl›kiçi  D2 Belgesi’ni  Ulaflt›rma
Bakanl›€›’ndan ald›klar›n›, UKOME’nin bakan-
l›€a ba€l› bir kurum olmas›na ra€men bakanl›€›n
müeyyidelerine uymad›€›n› savunarak; belgesiz
çal›flanlar›n avantajl› duruma getirildi€ini belirtti. 

“AYNI GÜNDE 7 ARACIMIZ BAğLANDI” 
Yaflanan bu karmafla  nedeniyle her an ceza

yeme ve  araçlar›n ba€lanmas› riski ile karfl›
karfl›ya olduklar›n› anlatan ‹rfan Yazl›kiçi
geçen e€itim ö€retim y›l›nda ayn› günde 7
adet arac›n ba€land›€›n› araçtaki ö€rencilerin

yolda kald›€›n› anlat›rken,  bu cezalar›n s›nav
dönemine gelmemesi için giriflimlerde bulu-
nuldu€unu kaydetti. 

Geçen sene bafl›ndan geçenleri böyle anlatan
Yazl›kiçi yeni e€itim ö€retim dönemi önce-
sinde de kayg›l› olduklar›n› söyledi. Yazl›kiçi;
“Okullar Eylül’de aç›l›yor. Uygulamay› ya-
pacak olan kim? ‹stanbul UKOME mi? ‹zmit
UKOME’mi? ‹stanbul UKOME diyor ki D2
ile ‹stanbul içinde ö€renci tafl›mac›l›€› yapa-
mazs›n Kocaeli’ne. Ne ile yapaca€›m diyorum
okul tafl›t›yla diyor. Kocaeli’ne gidiyorum.
‹zmit UKOME’ de ‘buraya D2 belgesi olmadan

ben sana yol belgesi vermem’ diyor.  Böyle
bir tezatl›k yafl›yoruz. ‹stanbul’daki ‘araban
okul tafl›t› olsun’ diyor. ‹zmit’te ki ‘hay›r okul
tafl›t› olursan flehir d›fl›na ç›kamazs›n’ diyor,
Otoban polisi 34 plakay› otoban da yakalad›-
€›nda ceza yaz›yor.” sözleri ile içinde bulun-
duklar› ç›kmaz› anlatt›.  
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1996 y›l›nda ilk defa Shell taraf›ndan gelifltirilen

Shell Tafl›t Tafl›ma Sistemi’nin (TTS) kurumsal
kullan›c› say›s›, 250 bine ulaflt›. Shell 250 bininci
arac›n›;  yöneticileri, çal›flanlar› ve 250 bininci TTS
müflterisinin kat›ld›€› özel tören ile kutlad›.

TTS’nin 250 bininci kurumsal müflterisi olan  fiua
‹nflaat firmas›n›n yöneticileri Nimetullah Kaya  ve

‹brahim Halil Kaya, plaketlerini Shell Turcas Petrol
A.fi. ‹cra Kurulu Baflkan› George Spanoudis’in
elinden ald›.Shell  Turcas Petrol ‹cra Kurulu Baflkan›
George Spanoudis ;“Rekabetin bu kadar yo€un
yafland›€› bir pazarda çeyrek milyon müflteriye
ulaflabilmemiz; kaliteli ürün ve hizmet anlay›fl›m›z
ile iflkollar›m›z aras›ndaki uyumun ürünüdür”dedi. 
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KOCAEL‹’NE Ö⁄RENC‹ TAfiIYAN B‹LG‹L‹ TUR‹ZM GENEL MÜDÜRÜ ‹RFAN YAZLIK‹Ç‹ ANLATTI 

SHELL’İN 
TTS KULLANICI 
SAYISI ÇEYREK 

MİLYONA ULAŞTI

Ford’un en uzun süredir üre-
tilen arac› Transit’in 45’inci
üretim y›l› kutlamalar› kap-
sam›nda 1976 model bir Tran-

sit Viyana’dan Ford Otosan’›n Ko-
caeli Fabrikas›’na vard›. Halen it-
faiye arac› olarak kullan›lan 1976
model Ford Transit’le 16 A€ustos
günü Viyana’dan yola ç›kan 6 ki-
flilik ekip, Ford Otosan Kocaeli
Fabrikas›’nda coflkulu bir törenle
karfl›land›.

Ford Avusturya Genel Müdürü
Steffen Knapp, Y›l›n Ticari Arac›
Avusturya Jüri Üyesi Helmut To-
ber, Ford Avusturya Halkla ‹liflkiler
Müdürü Stefan Skrabal, iki Avus-
turyal› gazeteci ve bir bayi çal›fla-
n›ndan oluflan ekip, 4 günlük yol-
culu€un ard›ndan  Transit’in ana
üretim merkezi olan Ford Otosan
Kocaeli Fabrikas›’na ulaflt›.

45’inci y›l seyahatini sürdüren
ekip, Kocaeli’nde Fabrika Müdürü
Haydar Yenigün ile Ford Otosan
yöneticileri ve çal›flanlar› taraf›ndan
karfl›land›. 

Törende bir konuflma yapan Hay-
dar Yenigün, Nisan 2010’da 6 mil-
yonuncu Ford Transit’i üretim ban-
d›ndan indirmenin gururunu yafla-
d›klar›n› hat›rlatarak, flöyle konufltu:
“Transit’in üretim süresi art›k bir
rekor olarak kabul ediliyor. Biz de
Türkiye’nin ilk Transit’ini bundan
43 y›l önce ürettik ve 6 jeneras-
yondur üretmeye devam ediyoruz.

Transit, Türkiye’deki bu 43 y›ll›k
serüveninde, ticaretin her alan›nda
tüm ihtiyaçlara cevap vererek, Türk
ticaretinin gelifliminde ve Ford Oto-
san’›n bugünlere gelmesinde önemli
rol oynad›. Ford Otosan, Transit’ten
ald›€› güçle dünyaya aç›larak kü-
resel bir oyuncu haline geldi.”

Yenigün sözlerini flöyle sürdürdü:
“Viyana’dan yolan ç›karak 2 bin
100 kilometre yol kat edip, Tran-
sit’in ana üretim merkezi olan Ko-
caeli’ne ulaflan 34 yafl›ndaki bu it-
faiye arac› da, Transit’in gücünün
kan›t›d›r.” 

Kocaeli’ne ö€renci tafl›mac›l›€› yapmak için hem D2 Belgesi, hem de Yol belgesi
alan ama cezalardan kurtulamayan ‹stanbullu servisçiler yeni e€itim ö€retim döne-
mini korkuyla bekliyor. Kocaeli Üniversitesi ‘nin ö€rencilerini tafl›yan Bilgili Turizm
Genel Müdürü ‹rfan Yazl›kiçi Kocaeli’nde yaflanan sorunlar› ironik bir dille anlatt›. 

iSTANBULLU SERViSÇiLERiN
KOCAELi UKOME KORKUSU 

BİLGİLİ TURİZM
1999 y›l›nda kurulan Bilgili Turizm per-

sonel ve ö€renci tafl›mac›l›€› yap›yor. Fir-
man›n 43 özmal arac› bulunu-
yor. Araçlar›n›n yafl ortala-
mas› 2009 olan Bilgili Turizm
Kocaeli Üniversitesi ö€ren-
cilerinin tafl›mas›n›n yan›
s›ra ‹stanbul’da pek çok dev-
let ve özel lisenin ö€rencile-
rine ulafl›m hizmeti ve-
riyor. 200’ün üzerinde
de bireyselcisi olan
Bilgili Turizm son
olarak 8 adet Volks-
wagen Crafter ve 3
adet Fiat Ducato
araç yat›r›m› ger-
çeklefltirdi. 

İLK YARI KARI 196.3 MİLYON LİRA 

Ford Otosan y›l›n 
ilk yar›s›nda pazar 
liderli€ini sürdürdü
Ford Otosan, bu y›l›n ilk yar›s›nda yüzde

15.3 pazar pay›yla liderli€ini sürdürür-
ken, 196.3 milyon Lira net kar elde etti

Ford Otosan’›n Kamuyu Ayd›nlatma Plat-
formunda (KAP) yay›mlanan mali tablola-
r›na göre, geçen y›l›n ilk 6 ay›nda 116
milyon 178 bin 108 Lira olan net kar› bu

y›l›n ilk 6 ay›nda yüzde 69 oran›nda artarak,
196 milyon 308 bin 147 Lira olarak gerçekleflti.
fiirketin haziran sonu itibar›yla toplam pazardaki
pay›n›n yüzde 15.3 oldu€u ve otomotiv pazar›n-
daki liderli€i devam etti€i bildirilen aç›klamada,
iç ve d›fl pazarlardaki sat›fllar›n canlanmas›yla
2010 y›l›n›n ilk yar›s›ndaki kapasite kullan›m
oran›n›n yüzde 70 seviyelerine ç›kt›€› kaydedildi.
Ford’un toplam üretim hacmi de bir önceki

y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 71 artt›. ‹lk 6
ayda Ford Otosan, 69 bin 334 adet Transit,

42 bin 70 adet Transit Connect ve bin 432
adet Cargo kamyon olmak üzere toplam
112 bin 836 adet araç üretti. fiirket, bu
y›l›n ilk yar›s›nda yüzde 81’lik art›flla top-
lam 85 bin 678 araç ihraç etti

Ford Otosan’›n üretim hacmi 2010 y›l›n›n ilk
alt› ay›nda geçen  y›l›n ayn› dönemine göre
yüzde 71 oran›nda artt›. 

İRFAN YAZLIKİÇİ

ViYANA’DAN KOCAELİ’NE 
BiR UZUN YOLCULUK

34 YAŞINDAKİ FORD TRANSİT İLE 

1976 model Ford Transit, üretiminin 45.’inci y›l›
kutlamalar› çerçevesinde tüm dayan›kl›l›k ve gücünü
bir kez daha ortaya koyup 2 bin 100 kilometre yol kat

ederek Ford Otosan Kocaeli Fabrikas›’na vard›. 
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