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İSTANBUL ULAŞTIRMA BÖLGE 
MÜDÜRÜ HAMZA DEMİRDELEN

İstanbul Ulaştırma Bölge Müdürlüğü’ne Adana Ulaştırma Böl-
ge Müdürü Hamza Demirdelen atandı. 2002’de Ankara DLH
10. Bölge Müdür Yardımcısı olarak Ulaştırma Bakanlığı’nda

göreve başlayan Demirdelen 2006 yılının Ağustos ayından bu
yana Adana Bölge Müdürlügü görevini yürütüyordu.   

‘TEK BELGE’ DERDi
Karayolu yolcu tafl›mac›lar›n›n D1-D2 belgesini 
birarada kulland›klar› günler çok gerilerde kald›.

ŞEHİRİÇİ OTOBÜS SEKTÖRÜNDE

3 MİLYON LİRALIK CEZA KESİLDİ
SGK’n›n baz› sektörlerde yapt›€› kay›t
d›fl› çal›flan araflt›rmas›n›n sonucunda
elde veriler durumun baz› sektörlerde

içler ac›s› oldu€unu ortaya koydu. Bu sektörlerin
bafl›nda ise flehir içi otobüs iflletmeleri geldi.
fiehir içi otobüs iflletmelerinde yap›lan araflt›rma
sonucunda sektördeki kay›t d›fl›l›k oran› yüzde
82 oran›nda ç›kt›. Yani iflletmelerde çal›flan
her 5 kifliden 4’ü sosyal güvenlik flemsiyenin
d›fl›nda kal›yor. Denetlenen iflletmelere 3 mil-
yon 338 bin 147 lira idari para cezas› verildi. 

TEHLİKEYE DAVETİYE 
Türkiye Motorlu Tafl›t ‹flçileri Sendikas›
(TÜMT‹S) Genel Baflkan› Kenan Öztürk,
özel sektör hakimiyetinin toplu tafl›-

mac›l›kta çal›flanlar aç›s›ndan çok uzun ça-
l›flma saatlerini ve kay›t d›fl› çal›flmay› bera-
berinde getirdi€ini ifade etti.  Öztürk; "Bu
çal›flma koflullar› sektörde hakim olunca
halk›n can güvenli€i de tehlikeye at›l›yor.
Ulafl›mdaki en temel kurallar bile ihlal edi-
lerek insanlar çal›flt›r›ld›€›ndan tehlikeye da-
vetiye ç›kar›l›yor" dedi. 

KAYIT DIŞILIK 
ORANI YÜZDE 82 

MOTOR‹N F‹YATLARI 
‹STANBUL 2.95
ANKARA 2 9 8
‹ZM‹R 2.95
ADANA 2.96

D.BAKIR 3.02
S‹VAS 3.03
I⁄DIR 3.06
HATAY 2.95
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İETT DENEME SEFERLERİ İLE 

Otokar KENT LF 
‹stanbul turunda

KAMU ALIMLARINDA 
yerli mal› özendirilecek

SGK’nın araştırması şehiriçi otobüs işletmelerinde çalışanla-
rın neredeyse tamamının kayıt dışı çalıştığını ortaya koydu.

HER GÜN FARKLI GÜZERGAH
Kent içi toplu tafl›mac›l›kta refe-
rans kurulufl haline gelen ‹ETT’nin
filosuna girmek isteyen firmalar
otobüslerini ilk önce ‹ETT’ye dene-
tiyor. Bu kapsamda Otokar’›n oto-
büs ürün ailesini 12 metrelik üyesi
KENT LF 290’da ‹ETT’ye test sefer-
leri için tahsis edildi. ‹ETT’de olan
Kent her gün fakl› bir güzergahta
yolcu tafl›d›€› için her an karfl›n›za
ç›kabilir. Son olarak Gültepe-Kaba-
tafl hatt›nda yolcu tafl›yan Kent
‹EET’nin yeflil otobüs filosu içinde
beyaz rengi ile dikkat çekti. 

Avrupa Birli€i standartlar›na uy-

gun özellikleri, "Euro4" motoruyla
çevrecili€ini de kan›tlayan Kent
yolculardan da büyük ilgi gördü

KENT’İN ÖZELLİKLERİ
12 metrelik KENT LF, basamaks›z
alçak girifl taban›, genifl iç hacmi ile
yolculara eflsiz konfor sunan, dü-
flük iflletme giderleri ve dayan›kl›l›-
€› ile ön plana ç›k›yor. Kent, Euro4
emisyon seviyesine sahip çevreci
motoru, 290 BG'ndeki Deutz moto-
ru ile güçlü ve yüksek performansl›
bir otobüs. Ayr›ca otomatik flanz›-
man›, klimas›, genifl iç mekan› ile
konforlu, üstün üretim teknolojisi,
dayan›kl›l›€› ile ön planda. 

FİRMALAR D1 DEDİ 
11 Haziran 2009 tarihinde yay›mlanan Yeni

Karayolu Tafl›ma Yönetmeli€i’nde yer alan
tek belgeye kay›t düzenlemesi özellikle
Do€u ve Güneydo€u Anadolu Bölgesi ile Ka-
radeniz Bölgesi’nde karayolu ile yolcu tafl›-
mac›l›€› yapan firmalar› zor duruma düflür-
dü. Firmalar tek belge zorunlulu€u do€unca
tarifeli yolcu tafl›mac›l›€› yapabilecekleri D1
belgesini tercih etti. Firmalar flehirleraras›
yolcu tafl›mac›l›€›n› tercih edince bugünler-
de söz konusu bölgelerde D2 tafl›malar› yani
turizm tafl›malar› durmak üzere. 

BAKANLIĞA ÇAĞRI 
D2 belgeli araç kalmay›nca turist tafl›malar›, ö€-

renci gezileri, asker tafl›nmas› gibi tafl›malar›n
yap›lamad›€›n›  savunan Erzincan Otobüsçüler
Derne€i Baflkan Yard›mc›s› Hüsamettin Bakan,
konuyu Ulaflt›rma Bakanl›€› Müsteflar Yard›m-
c›s› Talat Ayd›n’a ilettiklerini, yeniden 2 belge
kullan›m›n›n önünün aç›lmas›n› talep ettikleri-
nin belirtti. Bakan; “fiu an Do€u ve Güneydo€u
Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi’nde he-
men herkes D1 belgesini tercih etti. Durum
böyle olunca da D2 tafl›malar› yap›lam›yor. Bu
duruma bir an önce çözüm bulunmas›n› 
istiyoruz.” diye konufltu.

HERKES 
D1’i SEÇTi

DOĞU’DA

6. SAYFADA

KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILARININ 

SANAY‹ BAKANI N‹HAT ERGÜN;

Sanayi ve Ticaret Bakan›
Nihat Ergün, belediyelerin

araç tercihlerini mutlaka yer-
li üretimden yana kullanmas›

gerektiğini, Aral›k ay›nda
belediyeler ile belediye oto-
büsü, vagon, lokomotif üre-

ten yerli firmalar› bir araya
getireceklerini söyledi. 

KAMUYA YERLİ MALI “ŞART” 
Bakan Ergün makine sektörünün, dünya standartla-
r›nda üretim yap›lmas›na ra€men, d›fl ticarette önemli
oranda aç›k verilen sektörlerden birisi oldu€unu bil-

direrek, makine sektöründe, 2002 y›l›nda ihracat›n ithalat›
karfl›lama oran› yüzde 18 iken, 2009’da bu oran›n yüzde
33'lere yükseldi€ini kaydetti. Bu oran› daha da art›rmak
amac›yla, kamu al›mlar›nda yerli makine al›m›n›n yay-
g›nlaflmas› için bafllatt›klar› çal›flmalar› son aflamaya ge-
tirdiklerini dile getiren Ergün,  yerli mal› üreten sanayiciler
ile al›c› kamu kurum ve kurulufllar›n› buluflturmaya
yönelik fuarlar düzenleyeceklerini; Aral›k’ta belediyeler
üretici yerli firmalar› bir araya getireceklerini belirtti.

Otokar’›n otobüs segmentinde ürün ailesinin 12 met-
relik üyesi KENT,  ‹ETT Filosunda deneme safhas›n-

da. ‹ETT’ye deneme amaçl› verilen otobüs ‹stan-
bul’un her gün farkl› bir noktas›nda hizmet veriyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yapt›€› denetim-
ler vahim bir durumu ortaya koydu. Kurumun
verilerine göre flehir içi otobüs iflletmelerinde
çal›flan iflçilerin yüzde 82’si kay›t d›fl› çal›fl›yor. 

HAMZA DEMİRÖREN
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İZMİR TUR 
OTOBÜSLERİNİ 

5’LEDİ

YEREL

TASIMACILAR

‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan özellikle
kruvaziyerlerle kente gelen turistlere hizmet ver-
mesi amac›yla haz›rlanan özel tur otobüslerinin
say›s› 5’e yükselirken 6’c›s›n›n yap›m›na da bafl-
land›.  3 otobüs ile Haziranda turistik seferlere oto-
büslerle 11 bin turist ‹zmir’i gezdi. Büyükflehir Be-
lediyesi ‹ZULAfi Atölyesi’nde özel olarak dizayn
edilerek etap etap servise koyulan 5 adet otobüsün
her koltu€unda, güzergah üzerindeki tarihi yap›lar

ve o bölge hakk›nda ‹ngilizce, Almanca, ‹spanyol-
ca, ‹talyanca ve Türkçe olarak bilgi veren kulakl›k-
l› ses sistemleri ile buzdolaplar› da bulunuyor.
Kent ile bilgileri istedikleri dilden kulakl›kla dinle-
yen turistler, araçta bulunan LCD’den görüntülü
izleme imkan›na da sahip oluyor. Otobüsler hafta-
n›n yedi günü sabah 09.30 ile 15.30’a kadar birer
saat arayla sefer yap›yor.  Güzergah üzerindeki her
tur yaklafl›k 55-60 dakika sürüyor. 

Servisçi...
“Servis bekletilmez, beklenir!” yaz›yor sabahlar›

k›z›m› okula ulaşt›ran servis arac›n›n kap›s›nda...Peki
“servisçi” olmak için neler gerekiyor bir bakal›m...

Toplu taş›m arac› kullan›m belgesi...
Güzergah kullan›m izin belgesi...
Oda kay›t belgesi...
Trafik sigortas› – koltuk sigortas› – vergi vb...
Adli temiz kağ›d›
Psikoteknik rapor
Vs vs
“Servis bekletilmez, beklenir!” mutlaka ama

servisçi dostumuz da işe başlayana kadar epeyce
bekliyor bu kesin, uğraş dur değil mi? Tabii ki her
ciddi konu takip edilmeli, denetlenmeli o ayr› da...

Personel servisi yapsan yaranamazs›n, güzergah›
beğenmeyiz, çald›ğ› müziği beğenmeyiz, okul
servisi yapsan çocuk sesinden durulmaz, “Okullar
başlad›, servisler de çoğald›!” diye şikayet ederiz
de “bir minibüs ya da midibüs kadar çocuğun
analar› babalar› servis sayesinde birer araçla
trafiğe ç›kmad›” diye düşünmeyiz. “Gelecek toplu
taş›mada” der durur herkes ama toplu taş›man›n
bu önemli örneğini gerektiğince önemsemez...

Çocuklar›m›z›, yani hayat›m›zdaki en önemli var-
l›klar›, ya da kendi hayatlar›m›z› emanet ediyoruz
oysa servisçi arkadaş›m›za, en az çocuğumuz
kadar önemli bir adam o, arac›n›n bak›m› önemli,
kendisinin sağl›ğ› önemli, çocuklar› arabaya
bindiren hostes ablalar önemli, baştan ayağa
“önem taş›yorlar”...

Kamu hizmeti veren bu dostlar›m›za herkesin
ald›ğ› fiyattan mazot sat›lmamal›. Vergileri ayar-
lanmal›, avantajl› koşullarla ödenebilmeli...Ald›klar›
araçlar›n taksitleri okullar›n kapal› olduğu aylarda
okul aç›lana kadar ertelenmeli...

Kafas› ödeyeceği vergide, taksitte değil, sağl›kla
evine – anas›na babas›na ulaşt›racağ› çocuklarda,
eşine çocuğuna ulaşt›racağ› analarda babalarda
olmal›. Akl› selimle düşünebilmeli...Dalg›nl›ğa yer
yok onun işinde...

Servisçi dostumu bekletmeyin dostlar. Onun
görevi beklemek değil, “ulaşt›rmak”. “Ulaşt›r›rken”
destek olal›m ona...

Ben ilkokula giderken bidiğim servisim arac›mda
“klima” yoktu örneğin, “o da neydi ki zaten”, yaz›n
gömlekle k›ş›n paltoyla oturuyorduk, hostes abla
yoktu, “hostes uçakta”yd› ne ilgisi vard› ki servisle,
emniyet kemeri de yoktu her koltukta, araç uydu
sistemi üzerinden takip de edilmiyordu, her binene
sigorta da sunulmuyordu, ABS, ESP ve ASR sadece
birer harfti. 

Bizim servis arac›m›z hippi filmlerinden tan›d›ğ›m›z
60’l› y›llardan kalma bir Volkswagen minibüstü
ilk önce, sonra bir Renault 12 station wagon,
sonra da bir “Saviem” di...Yaa Saviem diye bir
marka vard›, Renault grubun bir üyesiydi yan›lm›-
yorsam, kamyon, minibüs, otobüs yapard›. Şimdi
kamyonlar› Renault Trucks oldu, otobusleri de
‹risbus olarak Fiat grubunun içinde...

Yukar›da değindiğim gibi tam 29 y›l önce 3.
S›n›fta “Saviem” marka servise binmiş bir çocuk-
tum, hiçbir olanağ› olmayan bu araçlarla da olsa
servisle okuluma gitmekten, hele hele eve dön-
mekten mutlu olurdum, servis şoförümüz Şaban
abimize k›ş›n mandalina yaz›n da erik ald›r›rd›k,
meyve keyfi yapa yapa giderdik, keyfe bak!

Benim çocuğum çok daha gelişmiş, çok daha
emniyetli, çağ›n› yakalayan bir araca biniyor çok
şükür....Bizi Allah korumuş, çocuklar›m›z› da ko-
rusun, servisçi dostlar›m›z›n yollar› da her zaman
aç›k olsun... 

ULU⁄
AKTUNÇ

Havaya sal›nan gaz aç›s›ndan do-
€aya minimum düzeyde zarar ve-
ren do€algazl› otobüsler, yak›t ta-
sarrufu aç›s›ndan da di€er yak›t

türlerine göre yüzde 30- 35’lik bir kazanç
sa€l›yor. EGO Genel Müdürlü€ü, do€algaz
s›k›flt›rma pompalar›n›n yedek parçalar›n›
OST‹M’deki firmalardan temin ederek, An-
kara ekonomisine de katk› sa€l›yor. Ankara
Büyükflehir Belediye Baflkan› Melih Gökçek,
do€algazl› otobüs al›m› konusunda da Av-
rupa’ya örnek olduklar›n› dile getirdi.

Baflkan Gökçek, do€algazl› otobüslerle ilgili
geliflmeleri anlat›rken flunlar› söyledi:

“Birinci parti olarak 2007-2008 model
490 tane do€algazl› otobüs alm›flt›k. O dö-
nem EGO’nun otobüs filosu çok yafll›yd›,
vatandafllar yo€un sesten ve y›pranm›fll›ktan
flikayet ederlerdi. Sonras›nda gelen yak›n-
malardan biri de konfordu. 2008 y›l›nda
ihale etti€imiz ikinci partinin en büyük

fark› da otobüslerin klimal› olmas›yd›. 2009
y›l›nda 350, 2010 y›l›nda 210, bu y›l bafl›ndan
itibaren de 40 otobüs filomuza kat›ld›. Böy-
lelikle ikinci partinin teslimat› da Eylül
ay› bafl›nda tamamlanarak, Baflkent yolla-
r›nda görev yapan do€algazl› otobüs say›s›
600’ü klimal› olmak üzere 1090’a ulaflt›.
Filomuzdaki toplam otobüs say›s› ise 2007
y›l›nda 958 iken flu anda 2048’i buldu. 2007
y›l›nda otobüslerimizin yafl ortalamas› 12.8
iken flu anda 3’e düfltü. Eskilerden sadece
körüklüler trafikte kald›.”

Baflkan Gökçek, yeni filoda engelli vatan-
dafllar için tasarlanan asansörlü otobüs say›-
s›n›n da 70’e yükseldi€ini kaydetti.

HEM ÇEVRE DOSTU, HEM EKONOMİK
Ankara’n›n egzozdan do€an çevre kirlili€ini

ortadan kald›rmaya yönelik motor tercih
ettiklerini dile getiren Baflkan Gökçek, do-

€algazl› otobüslerin çevreci ekonomik yö-
nüyle ilgili de flu bilgileri verdi:

“Seçti€imiz motor, emisyon itibariyle EEV
dedi€imiz bir standart. Otobüslerimiz  ‘En-
hanced Environmentally Firendly Vehicle’,
yani ‘Tamam›yla Geniflletilmifl Çevre Dostu
Araçlar’ anlam›na geliyor. Bu, Avrupa Birli€i
standard›. Biz ihaleye ç›karken, o zamanki
Sanayi ve Ticaret Bakanl›€›’n›n ortaya koy-
du€u motor emisyon ölçüm de€erlerinin
çok üstünde bir standart tercih ettik. O
zaman Euro 3-4 tercih edilirken biz Euro
5’in de üzerine ç›kan bir standart seçtik.
Do€algazl› otobüsler yak›t tasarrufu ile di€er
otobüslerle aras›ndaki üretim maliyetini 3
y›lda kapat›yor. Dizel araçlar 100 kilometrede
ortalama 45 litre mazot yakarken, CNG’li
yeni otobüsler ortalama 60 metreküp do€algaz
yak›yor. Do€algaz›n fiyat› mazotun neredeyse
yar›s›. Sonuçta yüzde 30-35’lik bir kazanç
söz konusu”

Ankara Büyükflehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 2008 y›l›nda
ihale ettiği Ankara MAN fabrikas›nda üretilen yeni nesil otobüslerin ta-
mam›n› teslim alarak, filosunu 1090 doğalgazl› araçla tamamlad›.

Muğla toplu 
ulafl›m›nda kredi 
kart› dönemi 

Mu€la toplu tafl›ma araçlar›nda temass›z
kredi kartlar› da kullan›lmaya baflland›.
Mu€la Belediye Baflkan› Dr. Osman Gürün,
“fiehrimize 2009 y›l›nda kazand›rd›€›m›z

ça€dafl bir uygulama olan Kentkart Elektronik
Ücret Toplama Sistemi ile otobüslerimizde ula-
fl›m ödemeleri için temass›z  kredi kart› da kul-
lan›lmaya baflland›. Mu€la toplu ulafl›m›n› dünya
standartlar›na ulaflt›racak bu uygulama ile va-
tandafllar için yeni bir ödeme alternatifi yarat›lm›fl
olacak” dedi. Uygulamaya öncellikle Garanti
bankas› kredi kartlar› kullan›larak bafllanaca€›n›,
ancak yak›n bir zamanda di€er bankalara ait  te-
mass›z kredi  kartlar›n›n da kullan›labilece€ini
belirten Baflkan,  Kentkart yetkililerini yapt›klar›
çal›flmalardan dolay› kutlad›.   

KENT KART İLE  

KOCAELİ KENT İÇİ ULAŞIM

MİNİBÜSÇÜLER 

ED‹RNE’DE M‹N‹BÜSÇÜLER VE 
BELED‹YE KARŞI KARŞIYA GELD‹

Güzergâhlar› iptal edilen yaklafl›k 50
minibüs floförü ve araç sahibi Edirne
Belediyesi önüne gelerek, kendilerine
haks›zl›k yap›ld›€›n›, durumun düzel-

tilmesini beklediklerini belirterek slogan
att›. Edirne Emniyet Müdürlü€ü ekiplerinin
önlem ald›€› k›sa protestoda, Edirne Belediye
Baflkan Yard›mc›s› Döleneken, floförlerle ko-
nuflarak, da€›lmalar›n› sa€lad›. 

Güzergahlar› de€iflen minibüsçüler ise Y›l-
d›r›m, Yeniimaret ve Küçükpazar semtleri
güzergahlar›nda çal›fl›rken, belediyeye bedel
ödeyerek, ''Tek araçla ulafl›m'' sistemine
dahil olduklar›n› ancak 4 y›l sonra eski gü-
zergahlar›na dönmek istemediklerini belirtti. 

“SORUNU BİR AY İÇİNDE ÇÖZERİZ”
Protestonun ard›ndan Edirne Belediye Bafl-

kan› Hamdi Sedefçi, ulafl›m sistemindeki
ald›klar› karar ile ilgili bas›n toplant›s› dü-
zenledi. Sedefçi, 1 ay içerisinde sorunun çö-
zülece€ini belirterek, flunlar› söyledi:  ''Tek
araç sistemi ya Serhat Birlikle birleflip bir
havuz oluflturacaklar ya da eski güzergahla-
r›nda yolcu tafl›yacaklar. Yoksa özel bir
flirkete vermek için Tekirda€'da örne€i oldu€u
gibi ihale yapaca€›m. Halk›m›z›n ma€dur

olmamas› için belediye imkanlar›n› kulla-
narak, ücretsiz tafl›ma yapaca€›z, gerekirse
takviye otobüs te bulurum. Ama ''Tek
Araç''ç›lar›n yapt›€› hukuka karfl› ç›kmakt›r.

Onlara tebli€imizi eski güzergahlar›na dön-
meleri noktas›nda yapm›flt›k. Ufak bir eylem
yapt›lar ama insanlar› kand›rmas›nlar, 4-5
y›l a€abeylik yapt›k. Bu mahkeme karar›d›r.'' 

Test arac›, jet 
h›z›yla Edirne’de 

Tek Araçla Aktarmas›z ulafl›m sisteminin
iptal edilmesiyle birlikte yaflanan ulafl›m
sorununu çözmek için getirilen test araç-
lar› Edirne’de. Ulafl›m sistemindeki sorunu

çözmesi beklenen test araçlar›, Edirne Belediye
Baflkanl›€› taraf›ndan ilk kez test sürüflünde
kullan›lacak. 

Edirne Belediyesi Ulaflt›rma Hizmetleri Mü-
dürü Erdal Uygun, toplu ulafl›m sisteminin
hayata geçirilmesiyle birlikte ve ayn› zamanda
hatlarda çal›flacak araçlar›n modernizasyonuyla
ilgili çal›flmalar›n›n devam etti€ini söyledi.
Uygun; “Deneme amc›yla bir adet  Isuzu  ge-
tirttik. Bu araç halk otobüsü fleklinde engelli
vatandafllar›nda binebilece€i bir donan›ma sa-
hip. fiu an için arac› inceleyip ondan sonra
karar verilecek. O zaman ç›kan sonuca göre
kaç araç al›nacak ortaya ç›kacak” dedi.

FiLONUN 
TAMAMI CNG’Li

Maliyecilere k›z›p 
YOL KEST‹LER
Hasan YETMEZ HATAY

Minibüs floförleri, Antakya-‹skenderun yo-
lunu trafi€e kapatt›. Hatay’›n merkez ilçesi
Antakya’da, 1 TL’ye yolcu tafl›mac›l›€› ya-
pan ve maliye taraf›ndan kendilerine kas›tl›

olarak ceza kesildi€ini iddia eden ÖZAT Koo-
peratifi floförleri, Bölge Trafik Denetleme fiube
Müdürlü€ü önünde eylem yaparak, Antakya -
‹skenderun yolunu bir süre trafi€e kapatt›lar.

fioförlerden,  Nihat Dalyan maliye çal›flanlar›n›n
ÖZAT floförlerine kas›tl› zorluk ç›kard›klar›n›,
her gün pefllerine tak›larak s›k› denetim yapt›k-
lar›n› öne sürdü. Dalyan “Maliye çal›flanlar›, fa-
tura kesmedi€imizi iddia ediyorlar ve bunun
için bizlere her gün ceza kesiyorlar. Haks›z yere
bizlere zorluk ç›kart›yorlar. Binlerce liral›k cezas›
bulunan floför arkadafllar›m›z var. Bir TL ile
yolcu tafl›mac›l›€› yaparak bu kadar a€›r cezalar›
nas›l ödeyece€iz” diye konufltu.

Kocaeli’nde flehir içi
ulafl›m B‹RLEfi‹YOR

Kocaeli’de flehir içi toplu tafl›ma koopera-
tiflerinin tek çat› alt›nda birleflmesi konu-
sunda önemli bir ad›m at›ld›. Toplu tafl›ma
araçlar›n›n bir protokolle Kocaeli Toplu

Ulafl›m Sistemi olarak birlefltirilmesi için çal›fl-
malara start verildi.

Kocaeli’nde flehir içi toplu tafl›ma kooperatif-
lerinin tek çat› alt›nda birlefltirilmesi kapsam›nda
Kocaeli Büyükflehir Belediyesi Ulafl›m dairesi
Baflkanl›€›’na gelen kooperatif ve oda yetkililerine
haz›rlanan protokol teslim edildi. Kocaeli Bü-
yükflehir Belediyesi Ulafl›m Koordinasyon Mer-
kezi (UKOME) Müdürü Ekrem Kurt’tan ilgili
belgeleri alan 5 NO’lu kooperatif ve minibüsçüler
odas› yöneticileri kooperatiflerin birleflmesinden
duyduklar› memnuniyeti ifade etti.
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İSTANBUL UKOME’NİN
SABIKALARI 

(servisçilerin bitmeyen çilesi)

T oplu ulaş›mdan sorumlu ‹stanbul UKOME
maalesef taksici, dolmuşçu,  halk otobüsçü
kardeşlerimize uygulad›ğ› hoşgörü ve
zoraki sevgisini ve onlardan korkusunu

servisçi esnaf›na gösteremiyor. 
UKOME müteakip defalar her platformda dile

getirdiğimiz s›k›nt›lar›m›za çare olmas› gerekirken
çare olmay›p sektörün batmas› için elinden geleni
yap›yor. Y›llard›r hemen hemen tüm vilayetlerde
uygulanan plaka tahdidini uygulamad›ğ› gibi Ulaş-
t›rma Bakanl›ğ›’n›n ç›kard›ğ› yaş s›n›r›na da uymay›p,
kendi yaş s›n›r›n› kendisi belirleyerek araç sat›c›-
lar›na yandaşl›k yap›yor. Dahas› kendi araçlar›n›n,
plakas›z gezen Ikaruslar›n›n hesab›n› yapmadan
servis araçlar›n›n çok yol kat ettiği gerekçesi ile
10 yaş›n ‹stanbul için geçerli olduğunu savunarak,
muayene istasyonlar›ndan geçen araçlar›m›za 10
yaş›ndan büyük diye yol belgesi vermiyor. Okullar
aç›lmadan aç›klanmas› gereken fiyat listelerini
her sene olduğu gibi son dakikaya kadar aç›klama
lüzumu görmeden servisçi esnaf›n› velilerle karş›
karş›ya getiriyor. Bizlere zam vermediği gibi kendi
yol belgesi ücretlerine fahiş zamlar yaparak birde
yetmezmiş gibi belgesini geç alandan ya da arac›n›
yeni al›p da Kas›m-Aral›k gibi aylarda müracaat
edenlerden komik  ve saçma gecikme zamlar›
tahsil ediyor. Bunlarda yetmez gibi ne korsan
araç denetimi, ne de ‹stanbul’da fink atan 41
plakal› araçlara yapt›r›m uygulayamay›p 34 plakal›
araçlar›n Bayramoğlu’ndan sonra bağlan›p 15
gün otoparklarda yatmas›na 600 Lira gibi büyük
para cezalar› ödemesine seyirci kal›yor.  

Ey UKOME yetkilileri siz ald›ğ›n›z maaşlar› hak
etmek, evinize helal lokma götürmek niyetinde
misiniz? Yoksa ezileni daha da ezmek kurda kuşa
yem etmek niyetinde misiniz? Bu önemli konu-
lardaki sab›kalar›n›zla daha ne kadar bizleri ezmeyi
sürdüreceksiniz merak ediyoruz. Lütfen web site-
nizdeki görevlerinizi yerine getiriniz. Hemen hemen
tüm vilayetlerde uygulanan plaka tahdidini uygu-
lay›n›z. Eğer onlar kanunu çiğniyorsa gerekeni ya-
p›n›z ve bize hakl› olduğunuzu gösteriniz. Yok
eğer onlar hakl›ysa siz tahdit konusunda hakk›m›z›
gasp etmeden bize veriniz. 

Yukar›da yaz›lan ve dikkat çekilen sab›kalar›n›z
bizleri ekmeğe muhtaç etti. Bizden beddua alma-
dan lütfen görevinizi yap›n›z. Bizi eylemlere,
grevlere zorlamay›n›z. Yar›n seçimlerde 240.000
oyu olan servisçilere başka adresler gösterip ‹s-
tanbul’da derin yaralar açmay›n›z. Bunun vebalini
ve günah›n› kimse çekemez. Lütfen gerekeni
yap›p bizleri rahatlat›n›z. Ey sevgili UKOME …
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SEKTÖRDEN GÜZERGAH KULLANIM İZİN BELGESİ DENETİMLERİ 20 EKİM’DE BAŞLIYOR 
Ö€renci tafl›mac›l›€› yapan servis araçlar›n›n

kulland›€› “Güzergah kullan›m izin Belgele-
ri’nin denetimi 20 Ekim tarihine kadar ertelen-
di. Bu arada geçen y›l 62 Lira olan Güzergah
kullan›m izin belgesinin ücreti de 80 Lira’ya
ç›kt›. Ö€renci tafl›mac›l›€› yapan servis araçla-

r›nda bulunmas› zorunlu olan “Güzergah kulla-
n›m izin belgeleri”ni almak için istenen evrak-
lar›n› tamamlayamayan ve izin belgesinin ç›ka-
ramayan servisçilere 20 Ekim’e kadar süre ta-
n›nd›. ‹STAB’›n ‹stanbul Büyükflehir Belediye-
si’ne yapt›€› baflvuru sonunda izin belgesinin ç›-

karmak isteyenlerin 20 Ekim 2010 tarihine ka-
dar evraklar›n› tamamlay›p Güzergah kullan›m
izin belgesini ç›karmalar› istendi.  Güzergah
kullan›m izin belgesi denetimleri de bu tarihe
kadar durdurularak denetimlerin 20 Ekim’den
sonra yapaca€› belirtildi. 

TASIMACILAR

‹
STAB Baflkan› Hakan Orduhan Euro 4
motora geçtikten sonra fiyatlar›nda
yüzde 50 oran›nda art›fl yaflanan 27
kiflilik araçlar, hem tafl›mac›lar› hem

de tafl›ma hizmeti alan firmalar› s›k›nt›ya
soktuğunu söyledi. Orduhan yapt›ğ› aç›k-
lamada personel tafl›ma hizmetinde kulla-
n›lan 27 kiflilik midibüs bulmada çok ciddi
s›k›nt›lar yaflanacağ› uyars› yapt›. Bu s›-
k›nt›n›n sebebini de aç›klayan Orduhan
özellikle bu segment araçlarda üreticilerin
2009  y›l› itibariyle Euro 4 motora geçmesini
ve bu değiflikliğin fiyatlara yans›mas›n›n
büyük bir sorun yaratt›ğ›n› ifade etti.

YÜZDE 50 FİYAT ARTIŞI YAŞANDI
Orduhan araçlarda Euro 4 motora geçiflle

beraber 80 bin olan araç fiyat›n›n yüzde 50
oran›nda artarak 120 bin Lira’y› bulduğunu
dile getirdi. Bu fiyat art›fl›n›n 27 kiflilik araç
al›m gücünü ortadan kald›rd›ğ›n› savunana
Orduhan;  “Yeni fiyattan sat›n al›nan araç-
lar›n müflteri taraf›ndaki ücretlerinde bir
değifliklik olmad›.  Bu durumda da yat›r›m
yapmak mant›ks›z hale geldi. Sektörlerde
yaflanan daralmalar ve araç sahiplerinin
yat›r›m yapma nedenleri olan verimli çal›flma

saatleri ve vardiyalar da yüzde 50-60 aras›nda
azald›. Personel tafl›ma hizmetlerinde ağ›r-
l›kl› olarak 17 kifli kapasiteli minibüs ve 27
kifli kapasiteli midibüsler hizmet veriyor.
Hizmeti sat›n alan firmalar ve kamu tara-
f›ndan haz›rlanan flartname ve sözleflmelerde
geçmifl y›llarda ortalama 5-7 y›l aras›nda
değiflen araç yafl› s›n›rlar›, kriz ve ekonomik
durum ile ters orant›l› olarak 2-3 yafl gibi
yat›r›m değerleri çok yüksek olan yafl s›-
n›rlar›na çekildi. Araç al›m›n›n ve gelirin
düfltüğü bu ortamda araçlar yenilenememifl,
sat›n alma yapan flirketlerin flartnamelerinde,
yeni model araçlara talep artt›.”  dedi. 

ARAÇ YENİLEMELER DURDU 
Fiyat art›fllar› nedeniyle araç sahiplerini

model yenilemesine gitmediğine vurgu yapan
Orduhan; “fiu an 5 yafl üstü olan araçlar

kullan›m d›fl› kald›. Bu durum,  mevcut te-
darikçilere, tafl›mac› firmalara ve ayn› za-
manda ülke ekonomisine büyük zarar veriyor.
Bu durumun değiflmemesi,  27 kiflilik midibüs
ve yüksek modelli minibüs araçlar›n piyasada
azalmas›na neden olacak ve 2011 y›l›nda da
s›k›nt› artarak devam edecektir.” sözleri ile
bir tehlikeye iflaret etti. 

“YATIRIM MALİYETİ TAŞIMA 
FİYATLARINA YANSITILSIN” 

Sorunu irdelerken çözüm yolunu da gös-
teren Orduhan öncelikle Euro 4 motora geçen
araç üreticilerinin ürettiği midibüs grubunda
yap›lan araç modernizasyonunun tafl›ma fi-
yatlar›na yans›t›lmas› gerektiğini; kamu sek-
töründe flartnamelerde  yer alan hizmet ve-
recek araç yafllar›n›n, yasalar›n izin verdiği
ölçülerde olmas› gerektiğini vurgulad›. 

‹STAB Baflkan› Hakan Orduhan fiyatlar› 80 bin liradan 
120 bin liraya ç›kan ve servis tafl›mac›l›ğ›nda kullan›lan
bu araçlar›n fiyatlar›ndaki art›fl›n yeni model araç buluna-
mamas› sonucunu doğuracağ›n› söyledi

İETT GENEL MÜDÜRÜ BARAÇLI:

Toplu tafl›maya 
‹LG‹ ARTIYOR

EDİRNE

‘’REKTÖRÜN AUDİ’Sİ 
BAŞKANIN BMW’Sİ”
PROTESTO EDİLDİ
Mehmet fiENOL - ED‹RNE

Edirne’de Trakya Üniversitesinde oku-
yan öğrenciler “Fakülte güzergâhlar›na
minibüslerin girmesini’’ yasaklayan
üniversite rektörünü davul zurna eflli-

ğinde göbek atarak’’Rektöre Audi,  Belediye
Baflkan›na BMW öğrenci yayan’’ diyerek slo-
gan atarak k›nad›. Fen-Edebiyat Fakültesi
önünde toplanan yaklafl›k 1000 öğrenci,
‘’Rektöre Audi öğrenci yayan’’, ‘’Onun arabas›
var bizim otobüsümüz bile yok’’, ‘’Rektör
öğrenciye sahip ç›k’’ sloganlar› atarak kam-
pus içindeki minibüslerin dönüfl yapt›ğ›
kavflağa kadar yürüdü.

Burada grup ad›na aç›klama yapan Gamze
Dafldan; ‘’Ulafl›m sisteminin çökmesiyle balkan
yerleflkesine ulaflmak saatler almaktad›r. Bu-
radan Edirne Belediyesini, valiliği ve 30 bin
öğrenci, akademisyen ve çal›flan› ile övünen
üniversitemiz rektörü Enver Duran’› bu ifli
acilen çözmesi için göreve çağ›r›yoruz. Y›llard›r
kentte iki kooperatif aras›ndaki rekabete flahit
oluyoruz, bu rekabet en çok bizi mağdur
ediyor’’ dedi.

Edirne’de 2006 y›l›nda kurulan Tek Araçla
Ulafl›m Sistemine dâhil olan minibüsçülerin,
mahkeme ve belediye meclisinin karar›yla
güzergâhlar› değiflmifl, karar›n ard›ndan mi-
nibüsçülerin eski güzergâhlar›na dönmemeleri
üzerine baz› bölgelerde ulafl›m s›k›nt›s› ya-
flanmaya bafllam›flt›.

FARUK ÇOLAK 
2010- 2011 e€itim ö€retim y›l› servis üc-
retlerini yüzde 6-9 aras›nda bir zamla bek-
leyen servisçiler, UKOME’Den geçen y›l›n
fiyatlar›n›n bu y›l da geçerli olmas› karar›n›

duyunca flaflk›na döndü. 

YAKITA ZAM ÇOK, SERVİSÇİYE ZAM YOK! 
‹stanbul’un trafi€inde gece-gündüz, yaz-k›fl

demeden ö€rencileri okullar›na götürmeye ça-
l›flan servisçilerimize zamm›(!) ve zamm›n et-
kilerini sorduk. Maliyetleri sürekli artarken,
servis ücretlerine zam yap›lmamas› karfl›s›nda
isyan eden servisçiler, daha flimdiden bu üc-

retlerle nas›l geçineceklerini düflünür oldu.
“Sene boyunca yak›ta ne kadar zam gelirse
gelsin, servis ücretlerinde de€ifliklik yapama-
d›€›m›zdan kâr de€il zarar ediyoruz. Yak›t fi-
yatlar›, yedek parça fiyatlar› giderek art›yor
ama gelirimiz sürekli iniyor.” diyen servisçiler,
derneklerin ve odalar›n haklar›n› aramalar› ge-
rekti€ini vurguluyor. 

ZAMLAR SADECE KÂğIT ÜZERİNDE
Servisçilerin bir tepkisi de önceki y›llarda

yap›lan zamlara oldu. Y›llard›r zamlar›n sadece
kâ€›t üzerinde kald›€›n›, hiçbir zaman belirlenen
ücret üzerinden ö€renci tafl›yamad›klar›n› belirten

servis floförleri; “Veliler sürekli indirim istiyor.
Zaten kâ€›t üzerinde zam gözükse de biz y›llard›r
bu zamlar› hayata geçiremiyoruz. Velilere bu fi-
yatlar› söyledi€imizde bize tepki gösterip indirim
yapmam›z› istiyor. Bu durumda hem floför, hem
servislerde çal›flan personel zor durumda kal›yor.”
diye veryans›n etti.

“Derneklerimiz bizi bilgilendirmeden çal›fl›yor.
Biz bile bu konularda televizyonlardan haber al›-
yoruz.” diyen servisçiler, çözümün do€ru örgüt-
lenme ile gelece€i konusunda hemfikir. Veli-Be-
lediye-Servisçi üçgeninin art›k k›s›r bir döngü
haline geldi€ini belirten floförler, yetkilileri bir
an önce göreve ça€›r›yor.

Taşımacılar Gazetesi olarak servisçilerimizin nab-
zını tuttuk, dertlerini dinledik. 

‹ETT Genel Müdürü Hayri Baraçl› toplu
tafl›mayla ilgili çal›flmalar›n devam etti€ini
belirtti. ‹ETT Genel Müdürü Hayri Baraçl›,
Metrobüs sayesinde toplu tafl›maya olan

ilginin artt›€›na dikkat çekerek beraberinde ge-
tirdi€i problemleri gidermek için k›sa, orta ve
uzun vadede sorun yönetimi politikalar› gelifl-
tirdiklerini söyledi. Baraçl› aç›klamas›nda met-
robüs sayesinde ‹stanbullular›n bir yerden bir
yere vaktinde ulaflt›€›na, zaman program› yapa-
bildi€ine, trafi€e tak›lmadan yolculuk yapabil-
di€ine dikkat çekerek ‹stanbullular›n Metrobüs’e
olan ilgisindeki art›fl›n toplu tafl›ma ve kent
kültürü aç›s›ndan çok olumlu bir geliflme oldu-
€una iflaret etti.

Metrobüs hatt›nda günde 305 arac›n ortalama
600 bin yolcu tafl›nd›€›na dikkat çeken Baraçl›,
son zamanlarda yaflanan yo€unlu€a da dikkat
çekerek , "Metrobüs’e olan ilgi her geçen gün
art›yor. Bu sevindirici bir geliflme. Metrobüs
hatt›nda yo€unlu€u azaltmak, hizmet kalitesini
artt›rmak, ulafl›m› daha da kolaylaflt›rmak, daha
güvenli ve konforlu bir yolculuk imkan› sa€lamak
amac›yla at optimizasyonu çal›flmam›z sürüyor”
diyerek Metrobüs iyilefltirme çal›flmalar›na da
de€indi. Baraçl› sözlerini flu flekilde sürdürdü:
"Ayr›ca Metrobüs iyilefltirme çal›flmas› çerçe-
vesinde duraklar›n ve di€er Metrobüs hizmet
alanlar›n›n belli bir standarda kavuflturulmas›,
hizmet kalitesinin artt›r›lmas›  için de ekibime
talimat verdim. Bu çal›flma sonunda istasyonla-
r›m›z belli bir standarda kavuflturulacak "dedi.

BARAÇLI: “TOPLU ULAŞIM 
HAFTASI DÜZENLİYORUZ"

Aral›k ay›nda Türkiye'de ilk kez ‘Toplu Ulafl›m
Haftas›’ düzenleyeceklerini ve konuyla ilgili ha-
z›rl›klar›n devam etti€ini söyleyen Baraçl›, "Tür-

kiye’de toplu ulafl›m›n tart›fl›ld›€› bir
platform oluflturmak amac›yla,

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi,
‹DO, fiehir Hatlar›, ‹stanbul Ula-
fl›m, TCDD ve THÖB deste€iyle
düzenlenecek haftayla Türki-

ye'de toplu ulafl›m›n tart›fl›ld›€›
bir platform oluflturmay›, kent

ölçe€inde toplu ulafl›m›n strate-
jilerinin belirlenmesinde ve so-

mut çözümlerin uygulamaya
geçirilmesinde ön ayak ol-
may› amaçl›yoruz" fleklinde
konufltu.

“Giderimiz art›yor, gelirimiz zaten yok!”

‹STAB BAfiKANI ORDUHAN: 

HAYRİ BARAÇLI

27 KiŞiLiK ARAÇ SIKINTISI KAPIDA
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SHELL VE 
MERCEDES İŞBİRLİğİ 

GÜÇLENEREK 
BÜYÜYOR

TESLİMAT

TASIMACILAR

TOURiSMO 16 
SATIŞLARI HIZLANDI
TOURiSMO 16
SATIŞLARI HIZLANDI

Mercedes-Benz Türk yeni arac› Tourismo 16’n›n sat›fllar›na devam edi-
yor. 50 koltuk kapasitesi ve 2 aks› ile öne ç›kan Tourismo 16’y› Niflikli 
Turizm, Düzce Güven Kooperatifi ve Koray Turizm de tercih etti.

Güçlü bir pazarlama ve sat›fl iflbirli€i içinde olan Shell
ve Mercedes-Benz, ortak kampanyalardan özel ürün gelifl-
tirmeye kadar uzanan genifl bir yelpazede müflteri mem-
nuniyetini art›rmaya odakl› çal›flmalar› birlikte yürütü-
yorlar. Shell ve Mercedes-Benz, globalde y›llard›r sürdür-
dükleri pazarlama ve sat›fl iflbirli€i kapsam›nda, ortak pa-
zarlama etkinlikleri ve özel ürün gelifltirme çal›flmalar› ile
müflteri memnuniyetini en üst düzeye tafl›may› hedefli-

yor. Bu iflbirli€inin en güzel örne€i olarak Mercedes-Benz
kamyon ve otobüslerinde ilk dolum ya€› olarak Shell Ri-
mula kullan›l›yor.  Ayr›ca Shell Rimula a€›r vas›ta motor
ya€› portföyünde, Mercedes-Benz kamyonlar›na özel gelifl-
tirilmifl speklere uygun her türlü motor ya€› bulunuyor.
Mercedes Benz fabrikalar›ndan ç›kan kamyon ve otobüs-
lerin motorlar›nda ilk dolum ya€› olarak Shell Rimula R6
kullan›l›yor. 

Mercedes-Benz Türk
Pazarlama Merke-
zi'nde yap›lan tö-
rende, daha önce-

den 1 araç alan Niflikli Turizm,
filosuna 4 yeni Tourismo 16 daha
katt›. Törene Niflikli Turizm ad›-
na firma ortaklar›ndan Muhittin
Niflikli, Mercedes-Benz Türk
Müflteri Dan›flman› Bülent Te-
kiner, Trakya Mengerler Otobüs
Sat›fl Müdürü Günay Eren ve

Mercedes-Benz Türk Otobüs Sa-
t›fl Müdürü Akif Nuray kat›ld›.

Mercedes’in piyasan›n en köklü
markas› oldu€u için seçtiklerini
belirten Muhittin Niflikli sözlerine
flöyle devam etti: “ ‹lk ald›€›m›z
Tourismo 16’dan firmam›z olarak
çok memnunuz. Otobüsümüzü,
Bulgaristan hatt›nda kulland›k ve
müflterilerimizin de araçtan mem-
nun kald›€›n› gördük. Önümüz-
deki tarihlerde 5 adet Tourismo

16 daha alarak filomuzu güçlen-
dirmeyi planl›yoruz.”

Törene, filosuna 2 adet Touris-
mo 16 katan Düzce Güven Koo-
peratifi ad›na kat›lan Hikmet Kü-
çük ise Mercedes ile çal›flmaktan
mutluluk duyduklar›n›, yak›t kul-
lan›m› ve yüksek konforu sebe-
biyle Mercedes’i tercih ettiklerini
vurgulad›. Araçlar› “Buss Store”
ile takas yaparak ald›klar›n› be-
lirten Küçük: “Filomuzda yaklafl›k

60 araç var ve bunlar›n yüzde
50’den fazlas› Mercedes Travego.
1 sene içinde tümünü Tourismo
16’ya çevirmeyi planl›yoruz” dedi.
Araçlar›, Mercedes-Benz Hasmer
Otomotiv Otobüs Sat›fl Dan›fl-
man› Yaflar fiahin teslim etti. Ko-
ray Turizm ise filosunun 10’uncu
arac› olarak Tourismo 15’i seçti.
Arac›, Koray Turizm sahibi Koray
Y›lmaz’a ‹stanbul Sat›fl Dan›flman›
Sarp Tuzcu teslim etti.

10 ISOBUS ADANA’DA YOLCU TAŞIYOR 
Adana’da üretilen Isobus’›n Türkiye yollar›ndaki

yolculu€u Adana’da bafllad›. Adana’da 10 adet Isobus
hizmet verirken, Isobus’lar›n Adana tan›t›m› yap›ld›. 

Isoto CEO’su Kurthan Tarakç›o€lu, üretimi yap›lan
ve flehir içi toplu tafl›mac›l›kta kullan›lan City 900 ve
City 1200’ü modellerini tan›tt›. Tarakç›o€lu, üretimin
yüzde 49'unun ithal, yüzde 51'inin yerli malzeme ile
yap›ld›€›n› belirterek, üretim kapasitesinin flimdilik
olmak kayd›yla 250 adet oldu€unu dile getirdi.  Isobus’ta
Üretim tesislerinde ilk etapta 60 olan personel say›s›
da  orta vadede 250 kifliye yükselecek.

Isobus City 900’ün Eskiflehir’de ilk sahibi ise  Eskiflehir
Büyükflehir Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Odas›’na
ba€l› olarak çal›flan Seyit Ahmet Y›lmaz oldu. 

GÖKÇEBEY KOOPERATİFİ YOLCULARINI
BMC KONFORU İLE TAŞIYACAK 

BMC’nin Samsun Bayisi Felek Otomotiv, Zongul-
dak’ta Gökçebey-Devrek aras› yolcu tafl›mac›l›€›
yapan SS. 62 No’lu Gökçebey Kooperatifine 14 adet
BMC Levent teslimat› gerçeklefltirdi. Kooperatif yeni
minibüslerini BMC’nin Samsun Bayisi Felek Oto-
motiv’in showroomunda düzenlenen törenle teslim
ald›. Törene BMC Samsun Bölge Müdürü Levent Sa-
r›kaya, Felek Otomotiv’den Cem fiefik Felek, Felek
Otomotiv Sat›fl Sorumlular› Fatih Yavuz ve Tolga
Ayd›n kat›l›rken; minibüsleri SS 62  No’lu Gökçebey
Kooperatif Baflkan› Kadir Bafll›  ald›.  Bafll›, yüzde
100 Türk sermayesi ve ifl gücü ile üretim yapan
BMC’de servis maliyetlerinin düflük oldu€unu, yedek
parçan›n bol ve ucuz olmas›n›n tercihlerindeki en
büyük eken oldu€unu ifade een Bafll›,  bundan sonra
da ilk tercihlerinin her zaman BMC olaca€›n› kaydetti. 

KISA KISA... 

ŞAMPİYON BURSASPOR 
DEPLASMANLARA MAN İLE GİDECEK

Bursaspor Kulübü, Demirtafl Organize Sanayi Bölgesi
(DOSAB) sanayicileri taraf›ndan kendileri için özel
olarak yapt›r›lan MAN Fortuna Mega otobüsü törenle
teslim ald›. Törene kat›lan Bursasporlu yönetici ve fut-
bolcular, sosyal tesislerden yeni otobüsleri ile ayr›ld›.
Di€er taraftan Mersin Seyahat ve Mersin V‹F  Man
Starliner konforunu tercih etti. ‹ki firmaya toplam 7
Starliner’›n teslimat› gerçeklefltirilirken Mersin Seyahat,
ilk kez filosuna Neoplan Starliner katt›. Mersin
Seyahat 2 adet Starliner al›rken; Mersin VIF de  5
adet Neoplan Starliner sat›n ald›. 

HAS TESLİMATLARINA HIZ VERDİ 
Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayisi Has Otomotiv

otobüs teslimatlar›na tam gaz devam ediyor.
Seray F›nd›kkale Turizm,  Saruhan Turizm, Kar-
defller Turizm, Konya Turizm ve   Akkurtlar
Turizm yeni araçlar›n› düzenlenen törenlerle teslim
ald›. Seray F›nd›kkale Turizm firma sahibi Mu-
ammer Karatafl  2011 model Tourismo 17’yi Has
Otomotiv’den teslim al›rken;  Saruhan Turizm
120 araçl›k filosuna 2011 model Mercedes Tourismo
15’i de ekledi. Kardefller Turizm de Tourismo15
kampanyas›ndaki ikinci otobüsünü de Has Oto-
motiv’den teslim ald›.    Konya Turizm Tourismo15
kampanyas›ndaki ilk otobüsünü filosuna ekledi.
Akkurtlar Turizm, Tourismo 15 kampanyas›ndaki
ikinci otobüsünü de otomotiv teslim ald›.  

KISA KISA... 

ISUZU’DAN PEGAS TUR‹ZM’E 
10 ADET TURKUAZ
Elif ÖZYILMAZ - Faruk ÇOLAK
ANTALYA- N‹⁄DE 

2011 turizm sezonunun haz›r-
l›klar›na bafllayan Pegas Turizm
60 araçl›k filosuna 10 adet Isuzu
Turkuaz ekledi. Pegas Turizm’in
yeni Turkuazlar› Isuzu Antalya
Bayisi Seyido€lu Otomotiv’de dü-
zenlenen törenle teslim edildi.

Anadolu Isuzu Sat›fl ve Pazarla-
ma Direktörü Fatih Tamay oto-
büslerin temsili anahtar›n› Pegas

Turizm Finans Direktörü Sabri
Yumrutepe’ye verirken; y›lsonun-
da yeniden küçük otobüs pazar›-
n›n lideri olacaklar›n› söyledi. Ta-
may; “Turkuaz’›n gelmifl oldu€u
nokta Pegas’a Turkuaz’› kullan-
mam›z gerekiyor dedirtti. Ve fi-
lonun ilk Turkuaz’lar›n› veriyo-
ruz” dedi.

NİğDE’Yİ İSUZU’LAR SÜSLÜYOR
Anadolu ‹suzu, Ni€de Belediyesi

Özel Halk Otobüsleri Kooperati-
fi’ne ve Acar Nakliyat’a araçlar›n›
teslim etti.

Ni€de’de gerçekleflen iki tesli-
mattan ilki Ni€de Belediyesi Özel
Halk Otobüsler Kooperatifi’ne 4
adet Novociti teslim edildi.

2007 y›l›ndan bu yana çal›flan
ve Ni€de’nin flehir içi seyahatle-
rinde önemli bir firma olmay› ba-
flaran Acar Seyahat ise 2 adet Novo
Lux ve 1 adet Novo teslim ald›. 

YENİLENEN TOURİSMO 

FİRMALARIN GÖZDESİ 

OLMAYA BAŞLADI

Doruk 215T, Anadolu Ulafl›m Filosunda 
Doruk 215T, Anadolu Ulafl›m

taraf›ndan ‹zmir–Uflak aras›
seyahatlerde kullan›lacak. 

Otokar Genel Müdür Yard›mc›s›
Basri Akgül, “Doruk 215T,  güçlü
Euro4 model motoru ile gelece€in
teknolojisini sundu€unu , 4 silindirli

215HP gücündeki motoru
sayesinde yak›t tüketimini
en aza indirdi€ini söyledi.
Akgül, Doruk 215T 39 ki-
flilik yolcu kapasitesi, bü-
yük otobüsleri aratmayan
konforu, 5,5 metreküplük
genifl bagaj hacmi ile tasar-
land›€›n› ifade etti.

Di€er taraftan Otokar Anado-
lu’nun dört bir köflesine teslimat-
lar›n› sürdürüyor. Otokar, ‹zmir’de
Ayseller Turizm’e 4 adet, Sam-
sun’da Dörtgöz Tafl›mac›l›€a 1 adet
olmak üzere toplam befl Sultan
140S ve Mersin’de Belen Kardefller
firmas›na bir Doruk 215T teslimat›
gerçeklefltirdi. Personel tafl›mac›l›€›
ve turizm amaçl› kullan›m için
Otokar’› tercih eden Genç Tur da
1 adet Doruk 215 T ve 4 adet
Sultan 140S Comfort sat›n ald›.

Seray Fındıkkale Turizm’in teslimat töreninde yeni Toru-
simo’nun anahtarını geleceğin otobüsçüsü Muammer

Karataş’ın oğlu Kerim Mert Karataş aldı. 
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TASIMACILAR
Mercedes-Benz ve ‹ETT’nin ortaklafla dü-
zenledi€i engelli vatandafllar›m›za yönelik
oluflturulan “Engelsiz ‹stanbul Gezileri
2010” etkinli€i kapsam›nda 4 adet gezi

düzenlendi.
Etkinli€in aç›l›fl›nda konuflma yapan Merce-

des-Benz Türk Otobüs ve Kamu Sat›fl Bölüm
Müdürü Akif Nuray; “‹ETT’nin garajlar›nda bu-
lunan otobüslerin yaklafl›k yüzde 45’i Merce-
des-Benz oldu€u için bu proje ad›na sorumluluk
duyduk. Projeyi ‹ETT’ye önerdik, onlar da oto-
büsleri tahsis ederek bu projenin gerçekleflmesine
zemin sa€lad›lar. ‹ETT’ye teflekkür ediyoruz”
dedi. Nuray ayr›ca Mercedes-Benz Türk’ün ön-
celik etti€i bu projeye di€er kurufllar›n da katk›
vermesini temenni ettiklerini dile getirdi. Engelli
çocuklara moral vermek için ünlü tiyatro oyun-
cusu Nevra Serezli de etkinli€e kat›ld›.

MERCEDES VE İETT İLE 

Faruk ÇOLAK

Otokar; Avrupa ve Türkiye yolla-
r›nda boy gösteren, orta boy otobüs
pazar›n›n iddial› ve ödüllü otobüsü
serisi Doruk’un 1000.’sini düzen-

lenen törenle banttan indirdi. Otokar’›n Sa-
karya’daki fabrikas›nda yap›lan törende Oto-
kar Pazarlama ve Sat›fltan Sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s› Basri Akgül, Otokar Üre-
timden Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›
Ali R›za Alptekin ve Otokar Mali ‹fllerden
Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Hüseyin
Odabafl da kat›ld›.

Törende konuflan Otokar Pazarlama ve Sa-
t›fltan Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Basri
Akgül, büyük otobüslerin rahatl›€›n› küçük
otobüslerin ekonomisiyle bir araya getiren
Doruk serisi otobüslerine pazarda olan talebin
artt›€›n› belirterek “1000. Doruk’a ulaflmaktan
dolay› çok mutluyuz. Doruk, özellikle büyük
otobüslerin ekonomik olmad›€›, küçük oto-
büslerin de yetersiz kald›€› hatlar için tercih
edilen bir seri. Doruk alan firmalar ald›klar›
üründen oldukça memnun kal›yorlar. Doruk
zaten ald›€› ödüllerle kalitesini tescillemiflti.
Önümüzdeki dönemde Doruk’a birçok yeni
özellik eklenecek. 1000. Doruk’un Türkiye
için hay›rl› olmas›n› diliyorum” diye konufltu.

1000. DORUK İSPANYA’YA
Otokar’›n pazardaki durumu hakk›nda da

bilgi veren Akgül, toplam midibüs ve 9 – 10
metre otobüs pazar›nda geçti€imiz y›l› lider
kapad›klar›n› ve bu y›l da pazar birincili€ini
koruduklar›n vurgulad›. Basri Akgül yapt›€›
konuflmada Doruk’un farkl› kullan›m alanla-
r›na da dikkat çekti. Turizmden flehir içi tafl›-
mac›l›€›na kadar genifl bir yelpazede kullan›-
labilen Doruk otobüslerinin, Avrupa’da da
ses getirdi€ini kaydeden Akgül konuflmas›n›
flöyle sonland›rd›: “Otokar’›n gücünü ve kali-
tesini her ürünümüz yans›tt›€›m›z gibi Doruk
serimizde de görüyoruz. Her türlü detay›n
düflünüldü€ü bu araçlar›m›za olan talep daha
da artacakt›r. Önümüzdeki dönemde de geliflen
teknolojileri ve yeni trendlerin hepsini özenli
bir çal›flma sonras›nda arac›m›za adapte etmeye
devam edece€iz.” Üretilen 1000. Otokar Doruk
‹spanya’ya ihraç edildi.   

“Total E€itime Destek Projesi”nin 2010 y›l›ndaki
önemli duraklar›ndan biri Kahramanmarafl Kemalli
Köyü ‹lkö€retim Okulu oldu. TOÇEV’in “Yaflas›n
Okulumuz” projesine destek veren Total’in katk›la-
r›yla okulun renovasyonu tamamlanarak okul bam-
baflka bir çehreye kavufltu. Geçen y›l yenilenen An-
talya Çevreli Köyü ‹lkokulu’ndan sonra Kemalli ‹lk-

ö€retim Okulu, “Yaflas›n Okulumuz Projesi” kapsa-
m›nda Total Oil Türkiye taraf›ndan yenilenen ikinci
okul oldu. Proje kapsam›nda, çat›n›n yenilenmesi,
do€ramalar›n PVCye çevrilmesi, elektrik tesisat›n›n
yenilenmesi gibi okulun iç donan›m› ile çal›flmalar
yap›l›rken ayn› zamanda lojman binas›n›n, tuvalet-
lerin ve okul bahçesinin de eksikleri giderildi. 

TOTAL, KAHRAMANMARAŞ
KEMALLİ KÖYÜ İLKÖğRETİM

OKULU’NU YENİLEDİ 

Engeller kalk›yor

C M Y K TASIMACILAR 5

ISUZU’NUN HANNOVER’DEKİ GÖVDE GÖSTERİSİ 

Temsa’dan ‹lk Özel 
Halk Otobüsü Bayisi

Otomotiv sektörünün öncü markalar›ndan
Temsa, bünyesindeki “ ‹lk Özel Halk Oto-
büsü Yetkili Sat›c›s› “ Çoflkunlar Otomotiv’i
yapt›€› törenle müflterilerinin be€enisine

sundu. Müflterilerine; kalite, konfor, düflük iflletim
maliyetleri sunan Temsa, sat›fl a€›n› Coflkunlar
Otomotiv’in kat›l›m›yla geniflletmeyi sürdürdü.
Temsa ailesinin en yeni üyesi Coflkunlar Otomotiv,
Temsa yeni nesil toplu tafl›ma araçlar›n›n yetkili
sat›c›s› oldu. Temsa ad›na törende konuflan ‹smail
Gürleyik; “Coflkunlar Otomotiv gibi sektörün
önemli firmalar›nda birinin daha Temsa Ailesine
kat›lmas› bizim için mutluluk verici. Coflkunlar
Otomotiv ‘in sektör deneyimlerini Temsa bün-
yesinde art›rarak sürdürece€inden eminiz.” dedi. 

1000.DORUK BANTTAN iNDi

OTOKAR TERR‹TO HANNOVER’DE PAZARA ÇIKTI 
∂ Otokar,  üçüncü kez kat›ld›€› IAA Fuar›'nda
Avrupa pazar› için özel gelifltirdi€i otobüslerini
ve yeni otobüs serisini vitrine ç›kard›. Otokar
Territo’nun dünya prömiyeri Hannover’de
yap›l›rken; Otokar Genel Müdürü Serdar
Görgüç, Kuzey Avrupa pazar›ndan büyük
ilgi gördü€ünü ifade etti. 

Avrupa pazar› için özel olarak dizayn

edilen Terrioto serisi özellikle flehir içi
ve servis arac› kullan›m› için yarat›ld›.
12 ile 12,8 metre aras›nda de€iflen modelleri
olan yeni serinin 12 metrelik servis tafl›-
mac›l›€›na uygun arac› Territo U ilk kez
IAA 2010'da sergilendi. Yeni otobüs serisi
Territo estetik dizayn› ve yüksek yolcu
kapasitesi ile dikkat çekiyor. 

2007 y›l›ndan
beri yollarda
olan Otokar’›n
ödüllü serisi
Doruk’un
1000’inci arac›
bugün banttan
indirildi. Üre-
tim say›s› art›k
4 haneli rakam-
lara yükseldi. 

Vize Sorunu

Y urtd›ş›nda bir tatil yapmaya kalksan›z
ve/veya bir dostunuzu ziyarete git-
meye kalksan›z, Karş›n›za  Vize engeli
ç›kmakta, Vize almak için  bir dosya

dolusu evrak  haz›rlamak gerekiyor.
Belirli Konsolosluklar randevu sistemi ile

çal›ş›yor, O randevular› al›p  yüz yüze görüş-
meye, mülakata  gitmeniz gerekiyor ve üzerine
birde vize ücreti ödemeniz gerekiyor, harca-
d›ğ›n›z zamanda çabas›, Peki Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşlar›na vize uygulamalar› ne
zaman başlad›? Neden başlad›?  Sorular›na
yan›t bulabilmek için bir araşt›rma yapt›m.
(Kendi dokümanlar›mdan tarihleri not ettim)

1980, 12 Eylül darbesinden önce, T.C.va-
tandaş› olarak Tüm Bat› Avrupa’y› elinizi, ko-
lunuzu sallaya sallaya gezme hakk›n›z mev-
cuttu. Hudutlarda kontroller yap›lmakta ve
genelde, çok şüphe çekmez iseniz, lisan yok,
nerede, hangi otelde veya dostta kalacağ›n›z
belli değil, k›l›k k›yafet uygun değil, belli ki
kesin çal›şmaya, O ülkede kalmaya gelmişsiniz,
bu durumda sizi s›n›r d›ş› ederler, geri gön-
derirlerdi.

12 Eylül 1980 darbesinin hemen akabinde,
Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda vize uy-
gulamas›na başlad›, zira göç/iltica çok h›z-
lanm›şd›. ‹lk verilen vizeler 3’er ayl›k olarak
verilmeye başland›. (Yazar›n notu: Ka-
s›m/1980’de   Almanya, Fransa ve Belçika
vizesi ald›m 3 er ayl›k), Bu ülkeleri   ‹talya,
Avusturya takip etti ve bu durum Schengen
anlaşmas›n›n yürürlüğe girmesine dek, 1995
senesine kadar devam etti. 1995 senesinde
Schengen anlaşmas›na imza atm›ş ülkelerin
herhangi birinin konsolosluğundan Schengen
vizesi alman›z yeterli oldu. ‹ngiltere’nin,
kendine Has bir hudut kontrolü mevcuttu,
vize talep edilmediği dönemde, hudut kont-
rolünde, memur tüm yetkiye haiz, sizin çal›ş-
ma-oturma izni için O ülkeye geldiğinize inan-
m›ş ise, ayn› uçak ile sizi geri gönderirlerdi.
‹leriki y›llarda, ‹ngiltere’de vize uygulamas›n›
başlatt›. Şimdi düşünün, 1 sürücüyü ‹ngiltere’ye
göndereceksiniz, O sürücünün Avusturya-Al-
manya-Belçika ve ‹ngiltere vizelerinin olmas›
laz›m, maalesef o günlerde nakliye sektörü
diğer zorluklar›n yan›nda birde bu problemler
ile uğraşmak zorunda kald›.

Askeri darbenin, ülkeye, ülkenin insanlar›na,
ülkenin ticaretine yapm›ş olduğu darbeleri
atlatmak çok uzun zaman ald›.

Bugünkü durum…
Dünyadaki 195 ülkeden, 55 ülke T.C. va-

tandaş›ndan vize talep etmemektedir.
Tekrar,1980 öncesi, sayg›n, konsolosluklar›n

önünde sabahlamayan, 1 dosya dolusu evrak
haz›rlamak zorunda kalmayan, T.C. vatandaş›
kimliğine kavuşacağ›m›z Günleri, ben şahsen
dört gözle bekliyorum.

NAZM‹
ÖZCAN

Türkiye’nin küçük otobüs ihracat lideri Anadolu
Isuzu,  63. IAA Ticari Araçlar Fuar›’nda, Novo
Lux, Novociti Ultra, Citimark ve Turquoise serisi
araçlar› ile gövde gösterisi yapt›. Türkiye’nin toplam

küçük otobüs ihracat›n›n yüzde 61’ini gerçeklefltiren,
a€›rl›kl› AB ülkesi olmak üzere toplam 22 ülkeye ihracat
yapan Anadolu Isuzu, Hannover Fuar›’nda biri özel
tasar›m olmak üzere üç modelini sergiledi. Geçti€imiz
y›l Belçika’da düzenlenen Busword Kortrijik Otobüs
Fuar›’nda Novo Lux, Citimark ve Turquoise modelleri
ile fuara damgas›n› vuran Anadolu Isuzu, 63. IAA Ticari
Araçlar Fuar›’nda da toplu tafl›ma için özel olarak tasar-
lanan NOVOCITI ULTRA modeli ile görücüye ç›kt›.

“ISUZU BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR”  
Üretilen araçlar›n sadece Türkiye pazar› için de€il

ayn› zamanda Avrupa pazar› içinde tasarland›€›n› belirten
Anadolu Isuzu Genel Müdürü Ömer Ablay; “Yetkili
sat›fl ve sat›fl sonras› hizmetleriyle bünyemize yeni
kat›lan Almanya ve Avusturya toplam 24 olan bayilerimiz
ile dünya standartlar›nda hizmet vermeye devam edece€iz”
dedi. Isuzu’nun ilk 7 ayl›k performans› ile ilgili bilgi
veren Ablay, konuflmas›na flöyle devam etti: “Anadolu
Isuzu bu y›l 25 y›l›n› bitirdi. Türkiye’nin küçük otobüs
ihracat› yüzde 55’ini AB ülkesi olmak üzere toplam 24
ülkeye yap›yoruz. Türkiye pazar›nda ise ilk 7 ayl›k ra-
kamlara göre ayn› baflar›m›z› tekrar ediyoruz. Küçük
otobüste Türkiye pazar›n›n lideriyiz.” 

Elif ÖZYILMAZ ‹ZM‹R

∂ Anadolu Isuzu'nun ‹zmir Bayisi
Erdilo€lu Otomotiv'in yeni plaza-
s›n›n aç›l›fl› görkemli bir törenle
gerçeklefltirildi. Anadolu Isuzu Ge-
nel Müdürü Ömer Lütfü Ablay,
Isuzu'nun ‹zmir'de pazar lideri ol-
du€unu bu yat›r›m ile beraber ‹z-
mir'deki liderli€in perçinlenece€ini
söyledi. “Hem kamyonda, hem
küçük otobüste ki liderli€i bu ya-

t›r›mla daha da ileri götürmek için
kararl›l›€›m›z" var diyen Ablay Ege
Bölgesi'nin Isuzu için son derece
önemli oldu€unu belirtti. Ablay,
Isuzu’nun 2010 hedefinin beklen-
tilerin üzerinde gerçeklefltirece€ini
söyledi. 2011'de de bu y›l›n yüzde
25 üzerinde bir rakamla kapatma
hedefinde oldu€unu dile getiren
Ablay, bayi teflkilat›n›n da bu he-
defle birlikte büyüyece€ini, karl›
ifller yapaca€›n› ifade etti.

‹zmir'de de iddias›n› koruyor 
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Elif ÖZYILMAZ

2009 y›l›nda Ulaflt›rma Bakanl›€› Karayolu Tafl›ma
Yönetmeli€i’ni yay›nlad›. Yay›nlanan yönetmelikte ka-
rayolu ile yolcu tafl›mac›l›€› ya€an firmalara faaliyet
gösterdikleri sektörde geçerli olan yetki belgelerinden
birini seçmesi zorunlulu€u getirildi. Yönetmelik böyle
emredince yolcu tafl›mac›lar› D1 ve D2 belgelerinden
birini seçmek durumunda kald›. 

Do€u- Güneydo€u ve Karadeniz gibi turizm tafl›mac›-
l›€›n›n da yo€un oldu€u bölgelerde sorun bu tercihten
sonra bafllad›. Zira firmalar›n tamam›na yak›n› flehir-
leraras› yolcu tafl›mac›l›€› yapabilece€i D1 belgesini
seçti. Bu seçim sonras›nda söz konusu bölgelerde büyük
bir s›k›nt› bafl gösterdi. D2 tafl›malar›n› yapacak firma
yok denecek kadar azald›. Erzincan Otobüsçüler Derne€i

Baflkan Yard›mc›s› Hüsamettin Bakan
son 1 y›lda kendi bölgeleri dahil olmak
üzere pek çok noktada tek belgeye
geçiflten kaynaklanan ciddi sorunlar
yaflad›klar›n› belirtti. Bakan; “D2 bel-
geli araç kalmad›. Herkes flehirleraras›
yolcu tafl›mac›l›€› yapmak için D1
Belgesini tercih etti. fiu an özellikle
Do€u ve Güneydo€u Anadolu ile Ka-
radeniz Bölgesi’nde turizm tafl›mac›l›€›

yapacak, hafta sonunda okul gezilerinde ö€renci tafl›yacak
hatta asker tafl›mas› yapacak araç bulunam›yor.  Farkl›
illerden gerekli belgeye sahip firmalar›n gelip bu tafl›may›
yapmas› tafl›ma maliyetlerini art›r›yor.”  dedi.

ERZİNCAN FIRAT TURİZM DE DAVA AÇTI 
Bakan, Akhisar Seyahat’in uygulaman›n iptali için

dava açt›€›n› ve kazand›€›n› hat›rlatarak flu an Erzincan
F›rat Turizm’in dava sürecini bafllatt›€›n› belirtti. Esadafl
Dadafl Turizm’in uygulaman›n iptali için dava açmaya
haz›rland›€›n› belirten Bakan, Ulaflt›rma Bakanl›€›’na
ça€r›da bulundu. Hüsamettin Bakan; “Ulaflt›rma Ba-
kanl›€› Müsteflar› Talat Ayd›n ile toplant› yapt›k. Uy-
gulaman›n bizleri zor durumda b›rakt›€›n› anlatt›k.
Sahil flehirleri hariç bütün bölgeler uygulamadan etki-
lendi. Bizler yeniden iki belgeyi de kullanmak istiyoruz”
diyerek Bakanl›€a ça€r›da bulundu. 

İHALELER İPTAL 
Bu arada konunun bir baflka boyutu da ortaya ç›kt›.

Askeri toplama merkezi olan Erzurum – Erzincan- Kars
gibi illerde asker tafl›ma ihaleleri D2 belgeli firma ol-
mad›€› için iptal edilme riski yafl›yor. Bu durum ise
hem firmalar› hem de kamu kurumlar›n› etkiliyor. 
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OPET, müflteri memnuniyetini art›racak kampanyalar›na, Ziraat
Bankas› ile yapt›€› iflbirli€i ile devam ediyor. Art›k yak›t ald›kça
OPET kart›n›zda biriken puanlar›n›zla, köprü ve otoyol geçifllerin-
de ücret ödemeyeceksiniz. OPET, Ziraat Bankas› OGS cihaz› kul-
lan›c›s› müflterileri için bir yenilik bafllatt›. OPET Kart ve di€er Pa-
rolu kart kullan›c›lar›n›n, anlaflmal› OPET ve Sunpet istasyonla-
r›ndan ald›klar› her 100 TL de€erindeki akaryak›t ve LPG al›flver-
iflleri için OGS cihazlar›na 3 TL’lik kontör yükleniyor. Kampanya-
ya kay›tl› OPET müflterilerinin kartlar›nda biriken puanlar, köprü

ve otoyollardan geçifli sa€l›yor. Her 100 TL’lik akaryak›t al›flveri-
flinde kazan›lan 3 TL’lik ( Bo€aziçi Köprüsü indirimli 1. s›n›f araç
geçifl  ücreti de€eri) OGS kontörü, kampanyaya kay›tl› plakan›n
Ziraat Bankas›’nda ba€l› oldu€u OGS hesap bakiyesine 72 saat
içerisinde yükleniyor ve al›flverifl yapt›kça otomatik olarak yüklen-
meye devam ediyor. Kampanyaya kat›l›m Avea ile Vodafone için
KDV ve Ö‹V dahil 0,4 TL ve Turkcell için KDV ve Ö‹V dahil 0,5
TL olarak ücretlendiriliyor. Kampanya, 25 Mart 2011 tarihine ka-
dar devam edecek.

GÜNCEL

TASIMACILAR

SAMSUN BİR İLK
Kurtuluş savaşının ilk

dura€ı 

C umhuriyetimizin temelleri at›ld›ğ› Kara-
deniz in incisi samsun da 10 Ekim 2010
günü hafif rayl› sistem hizmete girecek.
Samsun büyükşehir belediyesi taraf›ndan

2008 y›l›nda ihale edilen çal›şmalara başlanan
hafif rayl› sistem projesi hayata geçiyor. 106 milyon
Euro’ya mal olan sistem saatte 60 km h›z yapabilen
rayl› sistem şehir merkezi ile üniversite aras› 16
km. hizmet edecek, 8 adet gidiş - 8 adet geliş
olarak 16 trenle yolcu taş›mas› yapabilecek, toplam
29 durağ› kullanarak bir sefer de 280 yolcu taş›ya-
bilecek ve 32 dakika da seferini tamamlayacak
günde 90 bin yolcu taş›mas› bekleniyor.

Samsun Hafif rayl› sistemin kullan›ld›ğ› 10 büyük
kentimiz olacak kent içi toplu taş›mac›l›ğ›n ana da-
mar›n› oluşturan sistem tüm samsun halk›na hay›rl›
olmas›n› dilerim Samsun Büyükşehir Belediye Baş-
kan› Say›n Yusuf Ziya Y›lmaz başkan›m› bu güzel
hizmetinden dolay› kutlar başar›lar dilerim.

Hafif rayl› sistemin işletilmesi Samsun Büyükşehir
Belediyesi ve Samsun Özel Halk Otobüsleri ‹şlet-
mecileri Derneği taraf›ndan ortak kurulan ‘Samsun
Ulaş›m A.Ş’ taraf›ndan yap›lacak.

Bu ortakl›k özel halk otobüsü işlemecileri ac›s›ndan
çok önemli hatta Türkiye’de bir ilk ve Samsun’da
bir ilk büyük kentlerin vazgeçilmezi olan lastik te-
kerlerli toplu taş›mac›l›ğ›n aktörleri özel halk oto-
büslerinin hafif rayl› sisteminin işlemesinde söz
sahibi olmas›n› takdirle karş›l›yoruz. Bu başar›l›
proje tüm kentlerimizde yap›lmas› ve başar›ya ulaş-
mas›n› umut ediyorum samsun bu konuda bizlere
örnek olacakt›r, yol gösterecektir.

Bu projeyi başarmak hiç de kolay olmasa gerek
Samsun Özel Halk Otobüsleri Derneği’nin Samsun
da ciddi çal›şmalar› var. Samsun Büyükşehir Bele-
diyesi ile çok uyumlu çal›şmalar içindeler toplu ta-
ş›mac›l›ğ›n yan›nda önemli projeler üreterek bü-
yükşehir belediyesine sunuyorlar yerel yönetimlerin
güvenini kazanm›şlar başar›l› her çal›şman›n yan›nda
olmuşlar ve ortak akl› kullanarak samsun halk›n›n
da güven ve sevgisini hak ediyorlar.

Türkiye de Özel halk otobüsü işletmecilerine bir
ilki yaşatarak takdirimizi kazand›lar Samsun Özel
Halk Otobüsleri ‹şletmecileri Derneği Başkan›n›
candan kutluyorum bu projenin mimar› Başkan
Yard›mc›s› sevgili arkadaş›m Sami Düzenli başkan›m›
yürekten kutlar bundan sonraki çal›şmalar›nda ba-
şar›lar dilerim özel halk otobüsleri işletmecilerinin
ufkunu açt›n, Teşekkürler. 

GÖKSEL 
OVACIK

Faruk ÇOLAK 

Yeni Tourismo 16 RHD, Mercedes-
Benz Türk’ün Hofldere Otobüs Fabri-
kas›’nda düzenlenen bas›n lansman›
ile tan›t›ld›. Lansman›n aç›l›fl konufl-

mas›n› yapan Mercedes-Benz Türk A. fi.
Otobüs Sat›fl Müdürü Akif Nuray; 43 y›ld›r
Türkiye’de otobüs sektörünün içinde ol-
duklar›n›, her y›l bir ad›m daha ileri gittik-
lerini kaydetti. Nuray yeni Tourismo araç-
lar›n›n bugünden itibaren hizmete baflla-
yaca€›n› müjdeledi. 

İLK TESLİMATLAR İSTANBUL, NİŞİKLİ
VE ÖZLEM CİZRE NUH SEYAHAT’E

Bas›n lansman›n›n ard›ndan, yolcusuna
yüksek konfor sunan yeni Tourismo 16
RHD’nin ilk teslimat törenleri de gerçekleflti.
Teslimat töreninde 15 adetlik al›m yapan ‹s-
tanbul Seyahat Firma sahibi Selami T›r›fl 15
adetlik filonun ilk 2 arac›n› Mercedes-Benz
Türk Otobüs Sat›fl Bölüm Müdürü Akif
Nuray ve  Otobüs Sat›fl K›s›m Müdürü Burak
Batumlu’dan al›rken,  10 adetlik al›m yapan
Niflikli Turizm ve 5 adetlik al›m yapan
Özlem Cizre Nuh Seyahat de ilk araçlar›n›
teslim ald›. ‹stanbul Seyahat ve Niflikli Se-
yahat’in araç sat›fllar›n› Çorlu Mengerler ger-
çeklefltirirken, Özlem Cizre Nuh Seyahat’in
araçlar›n›n sat›fl›n› Koluman Gaziantep yapt›. 

Tourismo 16 RHD ad› ile müflterilerin be-
€enisine sunulan yeni Tourismo, 2 aksl› ol-
mas›n›n yan› s›ra 12,96 m uzunlu€unda ve
3,62 m yüksekli€inde. 50 kiflilik yolcu kap-
asitesine sahip olan yeni Tourismo 16 RHD,
354 PS gücü ile EURO 4 normuna uygun, MB
OM 457 hLA (S›ra 6 silindir) motora sahip. 

MERCEDES-BENZ’DEN YENi
TOURiSMO 16
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Mercedes-Benz Türk, 2007’den bu yana  flehirlerara-
s› yolcu tafl›mac›l›ğ› ile turizm sektörüne hitap eden
Tourismo seçeneklerine bir yenisini daha ekledi. 2

aksl›, 50 kiflilik yolcu kapasitesine sahip yeni Touris-
mo’lar tan›t›ld›klar› gün sat›fl baflar›s›n› da gösterdi.  

FiRMALAR D1’i SEÇTi
TURiZM TAŞIMALARI DURDU 

Karsan, K›raça ve Hexagon Grup fiirketlerinin
ortak ifltiraki olan Hexagon Studio ile ‹stanbul
Design Week (‹DW) kapsam›nda gerçeklefltirilen
“Gelece€in ‹stanbul Taksisi” atölye çal›flmas›n›n
ana sponsoru oldu. Eski Galata Köprüsü’nde
düzenlenen organizasyon, ‹stanbul Büyükflehir
Belediye Baflkan› Kadir Topbafl’›n kat›l›m›yla
dün gerçeklefltirilen aç›l›fl töreninde ziyaretçi-
lerine kap›lar›n› açt›. 03 Ekim tarihine kadar
sürecek olan ‹DW organizasyonunda, Karsan
ve Hexagon Studio ana sponsorlu€u kapsa-
m›ndaki atölye çal›flmas›nda ö€renciler, ken-
dilerine verilen kriterlere uygun olarak “Gele-
ce€in ‹stanbul Taksisi”ni tasarlayacak. Eski
Galata Köprüsü üzerinde Karsan – Hexagon
Studio stand›n›n yan›nda yer alacak atölye ça-
l›flma alan›nda yurt içi ve yurt d›fl›ndaki üni-
versitelerin uçak mühendisli€i, endüstriyel ta-
sar›m, iç mimarl›k ve mimarl›k bölümünden
elemeye kalan 10’ar kifliden oluflan 3 grup ö€-
renci 1 hafta boyunca “Gelece€in ‹stanbul Tak-
sisi”ni tasarlamak için yar›flacak. Atölye ça-
l›flmas› süresince ö€renciler kendi yapacaklar›

evde, hem proje boyunca yaflayacak hem de
tasar›m ve üretim faaliyetlerini gerçeklefltirecek. 

Aç›l›flta konuflma yapan Hexagon Studio Ge-
nel Müdürü Tolga Do€anc›o€lu; Karsan’a ver-
dikleri tasar›m ve mühendislik deste€i ile “Ge-
lece€in Taksisi”ni yaratarak bugün dünyan›n
en önemli baflkentlerinden biri olan New York
için yar›flt›klar›n› ancak hedeflerinin Türki-
ye’den yep yeni bir segment ve marka ç›kartarak
araçlar›n› tüm dünya baflkentlerinde görmek
oldu€unu söyledi. Aç›l›fl sonras›nda ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi Baflkan› Kadir Topbafl,
Karsan ve Hexagon Studio stand›n› ziyaret
ederek “Gelece€in Taksisi” hakk›nda bilgi ald›
ve “Gelece€in ‹stanbul Taksisi”ni tasarlayacak
olan genç yar›flmac›larla birlikte foto€raf çek-
tirerek onlara baflar›lar diledi.

Bir dünya markas› yaratmak vizyo-
nuyla “Gelece€in Taksisi”ni tasarlayan
Karsan ve Hexagon Studio, flimdi de

‹DW’de “Gelece€in ‹stanbul Taksisi”ni
tasarlayan gençleri destekliyor.

KARSAN’DAN “GELECE⁄‹N 
‹STANBUL TAKS‹S‹” TASARIMI

OPET’LE KÖPRÜ VE
OTOYOL GEÇİŞLERİ

SERBEST  

HÜSAMETTİN BAKAN

Sahil bölgeleri hariç turizm tafl›mas› yap›lan her bölgedeki ta-
fl›mac›lar tek belgeye kay›t zorunluluğundan ciddi flekilde et-

kilendi. Firmalar D2 tafl›malar›n› b›rakt›. 

B‹R GAR‹P VAKA 

∂ Tek belgeye kay›t zorunluluğu-

nun devreye girmesi ile Türkiye

genelinde ilginç olaylar da ya-

fland›. Erzincan’da yolcu dolu

trenin bozulmas› sonucunda

yolda kalan yolcular Erzincan

Valiliği’nin izni ile Esadafl Tu-

rizm’in D1 belgeli otobüsleri ile

tafl›nd›. Valiliğin bilgisi olmas›-

na rağmen yolda durdurulan

araçlar belgesiz yolcu tafl›d›ğ›

için 2 bin 4 Lira ceza yedi. Yol-

cular da otobüslerden indirildi. 

6_Layout 1  16.10.2010  21:44  Page 1



‹
stanbul Büyükflehir Belediye Meclisi Özür-
lüler Komisyonu ile ilgili sivil toplum ku-
rulufllar›n›n kat›l›m›yla düzenlenen “Özür-
lüler Komisyonu Toplant›s›” Baflkan Kadir

Topbafl’›n baflkanl›€›nda gerçeklefltirildi. 
Toplant›da konuflan ‹stanbul Büyükflehir Be-

lediye Baflkan› Kadir Topbafl, ‹stanbul’u bugüne
kadar özürlülerin kullan›m›na ne kadar uygun
hale getirdiklerini toplant›da de€erlendirdiklerini
belirterek; engellilerin tramvay, metro, otobüs
ile yaya alanlar›n› daha rahat kullanmalar›n›
sa€lad›klar›n› anlatt›. Topbafl, flöyle konufltu;
“Hat›rlar›m, 4 y›l önce özürlü bir vatandafl›m›z
yeni alçak tabanl› tramvaya binerek Galata
Köprüsü’ne gitmifl ve orada bal›k tutmufl. Der-
neklerini ziyaretlerinde bunu bana sevinçle
söyleyerek teflekkür etti. ‹flte amac›m›z ‹stan-
bul’u bütün dezavantajl› gruplar›n rahatl›kla
kullanabilmesidir. Geçenlerde bu vatandafl›m›z›
tekrar ziyaret etti€imde, Bak›rköy’den metro-
büse binerek Kad›köy Sö€ütlüçeflme’ye kadar
gitti€inden bahsetti. Çok mutlu oldum, bu tür
memnuniyet verici olaylar›n say›s›n› artt›r-
mal›y›z. Bunun için ise, özürlü kardefllerimize
randevuyla araç tahsis ediyoruz. ‹stedikleri
yere rahatl›kla gidip gelebiliyorlar. Son 2.5
y›ld›r da oluflturdu€umuz bir teknik komite
‹stanbul’da yap›lan bütün yat›r›mlar› özürlüler
aç›s›ndan de€erlendiriyor. Yap›lanlar›n deza-
vantajl› guruplar taraf›ndan kullan›lma imkan›
inceleniyor.”

ENGELLİLER 2012’DE BÜTÜN 
OTOBÜSLERE BİNEBİLECEK

Kadir Topbafl, arzular›n›n engelli ve yafll›lar›n
halk otobüsleri dahil bütün tafl›ma araçlar›ndan
rahatl›kla yararlanabilmesini sa€lamak oldu-
€unu kaydederek, sözlerini flöyle sürdürdü;
“‹stanbul’u geçmiflle mukayese etti€imiz zaman
bu konuda çok ciddi mesafeler ald›€›m›z gö-

rülüyor. Bizden önce engellilerin kullanabilece€i
3-4 tane araç vard›. Biz bu gurubun rahatl›kla
kullanabilece€i 900 civar›nda toplu tafl›ma
arac› edindik. Dönemimizde yapt›€›m›z gemiler
de engellilerin kullan›m›na uygun. Metrolar

ve metrobüsler de öyle. fiu anda 28 metro ve
metrobüs istasyonu özürlülerin kullan›m›na
uygun. Geri kalanlar da uygun hale getiriliyor.
Ancak geçitlerdeki asansörleri bazen amac›
d›fl›nda kullan›ld›€› için sa€l›kl› çal›flt›ram›-

yoruz. Bundan sonraki otobüs tedariklerimizi
de ayn› flartlarda yap›yoruz. 2012 Haziran’›nda
ise, halk otobüsleri dahil bütün toplu tafl›ma
araçlar› engellilerin kullan›m›na uygun hale
getirilecek.” 
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Almanya’n›n Berlin ve Hannover flehirlerinde düzenlenen iki

ayr› fuara kat›lan ‹ETT Heyeti, yeni araçlar› ve son teknolojileri
inceledi. ‹ETT Genel Müdürü Hayri Baraçl›’n›n baflkanl›k etti€i
‹ETT ekibi, Almanya’n›n Berlin ve Hannover flehirlerinde yap›lan
iki ayr› fuara kat›larak yeni araçlar› ve son teknolojileri inceledi.
‹lk olarak Berlin’deki Innotrans fuar›na kat›lan heyet, burada ray-
l› sistem projelerini ve sistemde kullan›lan araçlar› inceledi. Daha
sonra Hannover’e geçen heyet, burada düzenlenen IAA 2010 Tica-
ri Araç ve Yan Sanayi Fuar›nda sergilenen hibrit ve elektrikli araç-

larla enerji kaynaklar› konusundaki geliflmeleri takip etti. ‹ETT
Heyeti ayr›ca Hamburg Belediyesi Ulafl›m Otoritesi ile görüflerek
filo, yolcu say›s›, bilet sistemi ve yolcu bilgilendirme sistemleri
hakk›nda bilgi ald›.

Dünyan›n en büyük ticari araç ve yan sanayi fuarlar›ndan biri
olan ve bu y›l 63.’sü düzenlenen ve toplam 275 bin metrekarelik
alan üzerinde kurulan Hannover Ticari Araç ve Yan Sanayi Fua-
r›’n› bu y›l 300 bine yak›n profesyonel kifli ziyaret etti. Fuar› ziya-
ret eden ‹ETT Heyeti, Almanya’dan olumlu izlenimlerle döndü.. 

İETT, ALMANYA’DA
YENİ TEKNOLOJİLERİ

İNCELEDİ... 

‹stanbul Büyükflehir Belediye Meclisi Özürlüler Komisyonu toplant›s›nda konuflan Baflkan
Kadir Topbafl, ‹stanbul’daki belediye ve halk otobüslerinin tamam›n›n Haziran 2012’ye ka-

dar özürlülerin kullan›m›na uygun flekilde alçak tabanl› hale geleceğini aç›klad›.

İDO VE ŞEHİR HATLARI 

AYRI fi‹RKET OLDU

Otobüsçüler sektör
meclisinde birleşti  

T ürkiye’de otobüsçüler TOBB Karayolu Yolcu
Taş›mac›l›ğ› Meclisi’nde birleşti.  Sektörde
daha Ulaşt›rma ve Lojistik Meclisi vard›.
Ulaşt›rma ve lojistik meclisi o kadar geniş

bir kavram ki bu yap›n›n içinde sadece 3 tane oto-
büsçü vard›. TOFED ad›na Mevlüt ‹lgin, Ulusoy
ad›na Mustafa Y›ld›r›m, Kamil Koç ad›na Ceyda
Ataç bu mecliste otobüsçüleri temsil etmeye çal›-
ş›yordu. Biz bu meclisin içinde kayboluyorduk.
Yolcu taş›mac›lar› meclisi de oluştural›m diye bir
öneri götürdük. Meclis içinde şehirleraras› ve ulus-
lararas› yolcu taş›mac›lar› komisyonu  kuruldu. Bu
komisyonun başkanl›ğ›n› da ben yap›yordum. Bu
meclis toplant›lar›nda otobüsçülerin sorunlar›n› gö-
rüşmeye s›ra bile gelmezdi. 4 y›ld›r da s›ra gelmedi.
Sonuçta biz 8 Aral›k 2009 y›l›nda Türkiye Karayolu
Yolcu Taş›mac›lar› Meclisi’nin kuruluş çal›şmalar›na
başlad›k.  Bu mecliste tüm sektörün temsil edil-
mesine karar verdik. TOF’da bu meclisin içinde
temsil ediliyor. ‹STAB ve TÖHOB da temsil ediliyor.
40 üyeden oluşan bir yönetim kurulu oluşturuldu
ve sektörü temsil eden karayolu ile her türlü yolcu
taş›mac›l›ğ› yapan kişiler bu meclisin yönetimine
al›nd›.  Ve sonuçta sektördeki birleşme mecliste
sağland›. 

Karayolu Yolcu Taş›mac›l›ğ› Meclisi bizim oda ol-
mam›zda, birlik olmam›zda bir dönemeçtir. Tabi ki
bütün sorunlar› çözmeyecek ama  en az›ndan ilk
ad›m at›lm›ş oldu. Bizim esas hedefimiz örgütsel
birlik.  Sektör kendini nerede ifade edeceğini biliyor.
Bizde örgütsel birlik zaten sağland›.

MEVLÜT 
‹LG‹N

ÖZGÜRCEOTOBÜSLER 2012’YE KADAR 
ENGELLiLERE UYGUN HALE GELECEK

FATİH TAMAY

Elif ÖZYILMAZ ‹ZM‹R

Anadolu Isuzu Sat›fl ve Pazarlama Direktörü
Fatih Tamay, geçen y›l küçük otobüs lider-
li€ini bilerek b›rakt›klar›n› ve pazar 3’üncüsü
olarak y›l› kapad›klar›n› hat›rlatarak, bu y›l

liderli€i geri alacaklar›n› vurgulad›. 2010 y›l›n›
yüzde 15 ile 20 aras›nda bir art›fl ile tamamlaya-
caklar›n› ifade eden Tamay; 2011 y›l›ndan da
umutlu. “2011’de Baz› segmentlerde daha yüksek
olmak kayd›yla toplamda yüzde 25’lik bir art›fl
umuyoruz. Bu rakamlar gerçekleflirse 2008 y›l›
rakamlar›na da yaklafl›r›z” dedi.

“BİRİNCİLİğİ BİZ BIRAKTIK” 
Geçen y›l krizin etkisinin en yo€un hissedildi€i
dönemde “zarar›na” sat›fl yapmama karar› alarak
küçük otobüs liderli€ini rakiplerine b›rakt›klar›n›
ve y›l› bu segmentte 3’üncü tamamlad›klar›n›
hat›rlatan Tamay bundan sonra da ayn› fiyat po-
litikas› ile devam edeceklerini vurgulad›. Tamay;
“Bu fiyatlarla biz rekabet etmeyiz, fiyat rekabetine
girmeyiz dedik. Bak›ld›€›nda bizim daha do€ru
yapt›€›m›z anlafl›l›yor. Zarar›na sat›fl yapan ra-
kiplerimizin bilançolar›na ciddi zararlar yans›maya
bafllad›. Bu yar›fltan çekilmemiz iyi oldu.  ‹lk 7
ay› lider bitirdik, A€ustos’ta da 2’inci olduk.
2009’dan bu yana zarar›na araç satmayaca€›z di-
yoruz. Bundan sonra kesinlikle sat›fl politikalar›
ak›lc› olacak zarar›na sat›fl istemiyoruz. Zarar›na
satarak 1’inci olacaksak araç satmayaca€›z.
Çünkü gelecekte zarar›na sat›fl yap›p birinci
olanlar firmalar tasfiye olacak ve biz tasfiye olan
flirketlerden olmayaca€›z.” diye konufltu. Tamay
sözlerine flöyle devam etti:  Ekonomik anlamda

da do€ru olan› yapmaya devam edece€iz.
Düflük fiyat politikas› güderek araç
satmayaca€›z. Dünyadaki en kolay
ifl bir ürünü fiyat›n› düflürerek sat-
makt›r. Biz kolay› de€il zoru seçtik.
Fiyat› en yüksek ama kalitesi ve
imaj› do€ru alg›lanan ürünler sa-

t›yoruz. Uzun vadede do€ru
yapt›€›m›z da ortada.
Do€ru olan› yap›yor ol-
masayd›k Türkiye’nin

küçük otobüs ihra-
cat›n›n yüzde 55-

60’›n› biz yap-
mazd›k.”

Doğru ürün doğru 
fiyatla SATILMALI
Isuzu Sat›fl ve Pazarlama Direktörü 
Fatih Tamay 2011’de sat›fllarda art›fl

beklediklerini, bu beklentiye rağmen asla
fiyatta rekabet etmeyeceklerini belirtti. Baflkan Kadir Topbafl, fiehir Hatlar› va-

purlar›n›n özellefltirilecek olan ‹DO’dan
ayr›larak ‹stanbul fiehir Hatlar› Turizm
Sanayi ve Ticaret Afi ismiyle kurulan

yeni flirkette topland›€›n› aç›klad›.

‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan›
Kadir Topbafl, görüflmenin ard›ndan ga-
zetecilerin gündemle ilgili sorular›n› ce-
vapland›rd›. ‹stanbul Büyükflehir Beledi-

yesi’nin fiirketlerinden ‹DO’nun (‹stanbul
Deniz Otobüsleri A.fi.) halka arz çal›flmalar›n›n
son noktaya geldi€ini belirten Baflkan Kadir
Topbafl, bu kapsamda 1851 y›l›ndan beri flehir
içi deniz tafl›mac›l›€› yapan fiehir Hatlar›’n›
‹DO’dan ay›rarak, ‹stanbul fiehir Hatlar› Turizm
Sanayi ve Ticaret Afi ismiyle yeni bir flirket
kuruldu€unu aç›klad›. ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi’nin bünyesinde olan bu yeni flirketin
Bo€aziçi, Haliç ve Adalar’da hizmet verece€ini
ifade eden Baflkan Topbafl, flöyle konufltu; “Di-
€er belediye flirketlerimizin ortak oldu€u ta-
mam› Büyükflehir Belediyemize ait yeni bir
flirket kurmufl olduk. 5 milyon TL sermayeli
yeni flirketimiz 14 hatta 34 gemiyle hizmet
vermeye devam edecek. Halka arz›n›, yada
sat›fl›n› düflündü€ümüz ‹DO’yu ise; flehir içi
deniz otobüsü seferleri ile ‹stanbul d›fl›na yö-
nelik feribot seferleri yapacak flekilde düzen-
ledik. Yani 1851 y›l›ndan bu yana fiehir Hatlar›
vapurlar›n› belediye olarak bünyemizde tutmufl
oluyoruz. Bunla ilgili çal›flmalar tamamland›.
fiirket kuruldu, genel müdürü atand›.”

AYRILMA İDO’NUN DEğERİNİ DÜŞÜRMEZ
Bu düzenlemeyle ‹DO’nun sat›fl de€erinin düfl-

meyece€inin alt›n› çizen Kadir Topbafl, “Bafl›ndan
beri düflünerek çal›flmalar› buna göre yapt›k.
Yani flehir hatlar›n› hep ‹DO’dan ay›rmak istedik.
Zaten fiehir Hatlar›, ‹stanbullular›n yo€un olarak
kulland›€› kent içi ulafl›m hizmeti veriyor. Onu
bünyemizde tutuyoruz. Di€er feribot ve deniz
otobüsleri ile program›m›za ald›€›m›z Ambarl›-
Band›rma aras›nda yap›lacak ro-ro tafl›mac›l›€›n›
‹DO üstlenecek. ‹DO’nun özellefltirmesini bir
bütün olarak de€erlendirip, önümüzdeki aylarda
halka arz yada blok sat›fl yoluyla gerçeklefltire-
ce€iz” diye konufltu.FATİH TAMAY

İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Topbaş,
toplu taşımada kullanılan
otobüslerin engellilerin de
ulaşımını kolaylaştıracak
standartlara geleceğinin
işaretini verdi. Otobüsler
iki yıl içinde tamamen alçak
tabanlı hale gelecek.
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Ba€›ms›z dan›flmanl›k ve araflt›rma flirketi Kline & Company’nin yapt›€›

araflt›rmada Shell, globalde üst üste dördüncü y›lda da 1 numaral› madeni
ya€ tedarikçisi olarak belirlendi. Shell, müflteri memnuniyeti ve teknoloji
odakl› çal›flma ilkesi sayesinde pazar pay›n› art›rarak madeni ya€
pazar›ndaki liderli€ini pekifltirdi. Shell madeni ya€lar globalde 2009 y›l›n›
büyük bir baflar›yla tamamlayarak  2008’de yüzde 12.7 olan  pazar pay›n›
2009’da yüzde 13.4’e ç›kard›. 2009’da dünya çap›nda madeni ya€ talebinin

bir önceki y›la göre %8.4’lük bir düflüflle 35 milyon tona geriledi€i bir
ortamda; Shell’in elde etti€i bu baflar› daha da büyük bir önem kazan›yor.
Shell B2B ve Shell Madeni Ya€lar Sorumlu Baflkan Vekili Chong-Meng
Tan konuyla ilgili flu görüflleri dile getirdi: “Kline’›n araflt›rmas›, son
derece zorlu pazar koflullar›na ra€men Shell’in genel madeni ya€lar
pazar›n›n da üstünde bir performans sergilemeye devam etti€ini ve global
lider pozisyonunu korudu€unu gösteriyor.”

SEKTÖRDEN 

TASIMACILAR

ANKARA BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹ 

SHELL MADENİ YAĞ 
PAZARINDAKİ 

LİDERLİĞİNİ 
DÖRTLEDİ

Ç evre dostu olarak bilinen elektrik motorlu
araçlar›n Ankara’da da kullan›lmas› ve
yayg›nlaflt›r›lmas› konusunda iflbirli€i içe-
risine giren Ankara Büyükflehir Belediyesi

2011 y›l›ndan itibaren üretimi gerçekleflecek olan
elektrik motorlu araçlar için Ankara il s›n›rlar› içe-
risinde gerekli flarj altyap›s›n›n oluflturulmas›n›,
buna ba€l› hizmetler, düzenlemelerin gelifltirilmesini
ve ayn› zamanda da Türkiye’de plakaland›r›lacak
ilk elektrik motorlu otomobillerden 100 adet sat›n
alarak belediye hizmetlerinde kullanmas›n› kaps›-
yor.S›f›r Sal›ml› ‹flbirli€i Haz›rl›k Program› anlaflmas›,

Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan› Melih Gökçek,
Renault Euromed Bölgesi Baflkan› Jacques Chauvet
ve Renault Mais Genel Müdürü ‹brahim Aybar ta-
raf›ndan imzaland›.

Renault ve Ankara Büyükflehir Belediyesi aras›nda
yap›lan anlaflma gere€i, CO2 sal›mlar›n› ve küresel
›s›nmay› azaltmak amac›yla 2011 y›l›nda üretilecek
elektrik motorlu araçlar›n Ankara il s›n›rlar› içeri-
sinde benimsenmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas›na yönelik
bir çal›flma bafllat›lmas›na, ve bu çerçevede 2011
y›l›na kadar kentteki elektrik motorlu araç kullan›m›
altyap›s› konusunda somut sonuçlar elde etmek

100 ADET ELEKTRiKLi ARAÇ ALIMI iÇiN iMZA ATTI

Ankara Büyükflehir  Belediyesi ve Renault S›f›r Sal›ml› ‹flbirli€i Haz›rl›k  Program›
anlaflmas›n›  imzalad›.

Ankara Büyükflehir  Belediyesi
ve Renault S›f›r Sal›ml› ‹flbirli€i

Haz›rl›k  Program›  anlaflmas›n›
imzalad›. ‹mzalanan anlaflma
100 adet elektrikli arac›n sat›n

al›nmas› konusunu da kaps›yor.
üzere bir çal›flma ekibinin kurulmas›na karar verildi.
Ankara Büyükflehir Belediyesi, Türkiye’de sat›fla
sunulacak ilk parti elektrik motorlu araçlardan
100 adet tedarik ederek  belediye hizmetlerinde
kullanmay› planl›yor.

Ankara’da elektrik motorlu araç kullan›m›n›n
yayg›nlaflt›r›lmas›n› temin edecek projeleri flarj
noktalar› ekseninde art›rmak, elektrik motorlu
araç flarj noktalar›n› oluflturmak ve yayg›nlaflt›rmak,
filo kullan›m›na, kamu alanlar›na ve yerleflim yer-
lerine özgü özel projeler gelifltirmek, elektrikli araç
flarj noktalar›n›n iflletilmesi için gerekli mevzuat
araflt›rmalar›n› yapmak gibi konular çal›flma ekibinin
kapsam› içerisinde yer al›yor.

FORD VE PSA

On y›lda 16,5 milyon dizel motor üreten ve
bugün üç milyon adet y›ll›k üretim kapasi-
tesine sahip olan taraflar aralar›ndaki iflbir-
li€ini güçlendiriyorlar. Euro 6 standard› ile

uyumlu yeni bir motor neslinin gelifltirilmesi ve
üretimiyle ilgili olan Gemini projesinin bu alt›nc›
aflamas›, iki ifl orta€›n›n CO2 sal›mlar›n› azaltma
hedeflerini gerçeklefltirmenin anahtar› olan Dizel
motorlar›n performanslar›n› artt›rarak, sürekli
flekilde teknolojinin zirvesinde kalma isteklerini
ortaya koyuyor. 

Anlaflma, binek ve ti-
cari araçlarda kullan›-
lacak Euro 6 standard›na
uygun iki motor ailesi
ile ilgili olarak yap›ld›.
Toplam tutar› 300 mil-
yon Euro civar›nda olan
Ar-Ge yat›r›m› Ford ile
PSA aras›nda eflit oranda
da€›l›yor. Üretimi 2013
y›l›nda bafllayacak bu yeni dizel motorlar, bir
yandan daha yüksek performanslar sunarken,
yak›t tüketiminde ve CO2 sal›mlar›nda da azalma
sa€layacak. 

Ford Avrupa CEO’su Stephen Odell “On y›l
önce, flirketlerimiz ileri teknolojili dizel motorlar›n
gelifltirilmesi ve üretimi için bir anlaflma imzala-
m›fllard›” diye hat›rlatarak, “Gemini projesi diye
adland›rd›€›m›z bu iflbirli€inin iddial› bir hedefi
vard›. Yüksek miktarda ölçek tasarruflar›
gerçeklefltirerek yüksek
teknolojili genifl bir dizel
motor gam› gelifltirmek
için ortak uzmanl›€›-
m›zdan yararlanmak.
Bugün dünya otomotiv
sektörünün en kal›c›la-
r›ndan ve en verimlile-
rinden biri olan on y›ll›k
yak›n iflbirli€i sayesinde
bu hedefe ulafl›lm›flt›r.
Birlikte, yüksek teknolojili dizel motorlar›n üre-
timinde dünya lideriyiz. Bu sonuçlarla güçlenen
gruplar›m›z flimdi yeni bir on y›ll›k iflbirli€ini
bafllatmak üzere gelece€e yöneliyor.” dedi.

PSA Grubu’nun Yönetim Kurulu Baflkan›
Philippe Varin ise: “Bu iflbirli€i hem PSA’n›n
hem de Ford’un ölçek tasarruflar›ndan yarar-
lanarak dizel motor teknolojisini paylaflmalar›n›
sa€lad›. Ancak, Gemini projesinin esas baflar›s›
belki de flirketler aras› yatay ekiplerin ‹ngil-
tere, Almanya ve
Fransa’da yerleflik bu-
gün genel kabul gören
ve pazarda lider olan
yüksek performansl›
bir Dizel motor aile-
sini gelifltirmek üzere
el ele çal›flma fleklinde
yat›yor. ‹flbirli€imizi
sürdürerek ve güçlen-
direrek CO2 sal›mlar›-
na ba€l› gelecekte karfl›lafl›lacak sorunlar›n
çözümünde bir ad›m önde olaca€›z” fleklinde
aç›klamada bulundu.

GEMINI projesi için; 16,5 milyondan fazla
motor üretildi. 1- 5 fazlar›n›n toplam yat›r›m› 2
Milyar Euro’nun üzerinde olan projede Y›ll›k
üretim kapasitesi 3 milyon motor.  Ford, Peugeot,
Citroën, Mazda, Jaguar, Volvo Cars ve Land
Rover markalar› motorlar›n üretimlerinde kul-
lan›l›yor. PSA Grubu (HDi); Ford (TDCi) ise mo-
torlar›n adland›r›lmas›nda yer al›yor.

Euro 6 standarlar›na
uyumlu motorlar 
GEL‹fiT‹R‹L‹YOR
Dizel motorlarla ilgili verimli iflbirliklerinin
onuncu y›ldönümünü kutlayan FORD ve
PSA Grubu, EURO 6 standard›yla uyum-
lu dizel motorlar gelifltirdiklerini aç›klad›.

STEPHEN ODELL

PHİLİPPE VARİN
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