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İSTANBUL ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜğÜ 
İKİYE BÖLÜNÜYOR: ADRES TUZLA

Kara Ulaştırması Genel Müdür olarak Ankara’ya atanan eski İs-
tanbul Ulaştırma Bölge Müdürü Ali Rıza Yüceulu İstanbul Böl-
ge Müdürlüğü’nün ikiye ayrılacağını söyledi. Yüceulu, Kocaeli

ve İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki ilçelerinin işlemlerinin
Tuzla’da açılacak şubede yapılacağını ifade etti. 

ÇiFT DiNGiLLi OTOBüS 
ESKiSi GiBi KÂR BIRAKMIYOR 

Uzak mesafelerde yolcu tafl›mada tercih edilen çift aksl› otobüsler
eski doluluk oranlar›n› mumla arayan otobüsçünün zarar›na m›? 

SON BAŞVURU KASIM SONU

ANADOLU YAKASINA YENİ ÇİFT KATLILAR
‹ETT Kas›m ay›nda 3 ayr› ihale açarak 3
farkl› grupta toplam 49 otobüsü filoya
dahil edecek. Anadolu Yakas›’nda hizmet

verecek 25 adet çift katl› otobüs, havaliman›
ve denizyolu entegreli otobüs hat için 24 lüks
otobüs ihaleye ç›kar›l›rken; üçüncü ihale 10
adet turistik otobüsü kaps›yor.

İETT 49 OTOBÜSLÜK
İHALE AÇIYOR

MOTOR‹N F‹YATLARI 
‹STANBUL 2.95
ANKARA 2.98
‹ZM‹R 2.94
ADANA 2.96

D.BAKIR 3.02
S‹VAS 3.03
I⁄DIR 3.06
HATAY 2.95
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HATAY’DAN DÜNYAYA

Elif ÖZYILMAZ HATAY

Türk otobüsçüsünün yafl had-
dinden emekli etti€i ya da kazaya
kar›fl›p hurdaya ç›kan otobüsleri
al›p,  elden geçiren Hatay’l› ifladam›
Yusuf Ceylan ikinci el otobüs ih-
racat›nda önemli bir baflar›ya imza
at›yor. 1998’de ikinci el otobüs ih-
racat›na bafllayan Ceylan, y›lda or-
talama 200 otobüsü içlerini de ye-
nileyerek baflta Suudi Arabistan
olmak üzere  Irak, Ürdün, Yemen,
Bahreyn, Umman  gibi ülkelere
sat›yor. 

9 AYDA 110 OTOBÜS İHRAÇ EDİLDİ 
Ceylan; Türkiye’de otobüs yafl

ortalamas›n›n  5’e düfltü€ünü, bu
nedenle çok fazla 2’inci el otobüs
oldu€unu söyledi. “ Otobüsçümüz
demode olan arac›n› sat›p yenisini
al›yor. Ya da hasarl› arac›n› elden
ç›karmak istiyor. Biz bu araçlar›
al›p, yenileyerek neredeyse ilk al›n-
d›klar› günkü haline getirip sat›fla
ç›kar›yoruz” fleklinde konuflan
Ceylan, y›lda oratalama  200 otobüs
ihracat›na imza att›klar›n›, bu y›l›n
Ocak-Eylül döneminde 110 oto-
büsün ihraç edildi€ini belirtti. 

ORTADOğU’DAN UZAKDOğU’YA 
A€›rl›kl› olarak Ortado€u ülke-

lerine yönelik çal›flt›klar›n› kay-
deden Ceylan’›n ihracat listesinde
Sudan da var. 3 ay önde Umman
Sultanl›€›’na modifiyeden geçmifl
Mercedes Travegolar› ihraç ettik-
lerini belirten Ceylan’›n hedefinde
ise flu günlerde Uzakdo€u ülkeleri
var. Ceylan; “fiu an Filipinler’de
pazar araflt›rmas› yap›yoruz, di€er
taraftan Libya pazar› çok canl› bir
pazar.   Ortado€u pazar› art›k doy-
du. Kendimize yeni pazarlar ara-
y›fl›nday›z. Uzakdo€u hedefimiz-
deki pazarlardan sadece biri” dedi.  

Ceylan, her bir otobüse ortalama
25 ile 40 bin lira aras›nda masraf
yap›ld›€›na iflaret ederken yenilenen
bir otobüsün 65- 70 bin liraya al›c›
buldu€unu vurgulad›.     

Dünyan›n en pahal› akaryak›t›n› kullanan
Türk otobüsçüsü, daha az yak›t sarfiyat› sa€-
layan tek dingil otobüslere yönelim göster-
meye bafllayacak m›? Ulusoy Yönetim Ku-
rulu Baflkan Yard›mc›s› ve Vekili Haluk
Ulusoy,  bir yandan trendleri izleme zorun-
lulu€u nedeniyle her 3-4 y›lda bir araç yeni-
lemesine giden, di€er taraftan ortalama 20
bin liraya mal olan koltuk arkas› TV’leri
otobüslerine monte eden, otogar ç›k›fl ücreti
olarak yüklü ödemeler yapan, akaryak›t fa-
turas›n›n alt›ndan kalkamayan, buna karfl›n
yolcu say›s› her geçen gün azalan ve bilet fi-
yatlar› son 5 y›ld›r neredeyse ayn› olan sek-
tör temsilcilerinin kurtuluflunun tek dingil
otobüs kullanmakta oldu€unu söyledi.

DÖNEM TEK AKSLI OTOBÜS DÖNEMİ 
Ulusoy, otobüs bileti fiyat›na yolcu tafl›yan uçak-

lar nedeniyle uzun mesafe karayolu yolcu tafl›-
mac›l›€›nda otobüslerin tam doluluk oranlar›n›
yakalamas›n›n hayal oldu€unu savundu. Bu ne-
denle otobüsçülerin kendilerini de€ifltirmesi
gerekti€ini ifade eden Ulusoy; “Dönem art›k
k›sa mesafede yolcu tafl›mas› dönemi. Uzun
mesafelerde yolcu tafl›ma çift dingilli otobüsler
ile yap›l›yor. Tam doluluk oran›n› yakalayama-
yan otobüsler çift dingilli otobüslerin yak›t sar-
fiyat›n›n fazla olmas› zarar hanesini yükselti-
yor. Bu durumda yap›lacak olan k›sa mesafe ta-
fl›mas› ve yak›t sarfiyat› daha az 
otobüs kullanmak olmal›” dedi. 5. SAYFADA

Hatay’l› ifladam› Yusuf Ceylan Türkiye’yi hurda otobüs
cenneti olmaktan kurtar›yor. Y›lda 200’e yak›n ikinci el otobüs

ihracat› gerçeklefltiren Ceylan, gözünü Uzakdoğu’ya dikti. 

ALİ RIZA YÜCEULU
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5. SAYFADA

2’ci el otobüs ihracat› BAYRAM OTOBÜSÇÜYE YARADI
Kurban bayram›n› aileleri ya

da akrabalar› ile geçirmek iste-
yenler ya da tatil bölgelerini ter-
cih edenler otobüs biletlerini
haftalar öncesinden ald›. Durum
böyle olunca da otobüsçüler bay-
ram› bayram gibi geçirdi.
Tükenen biletler nedeniyle seya-
hatlerini erteleyen ya da farkl›
bir ulafl›m modunu tercih eden-
ler olurken, firmalar yüzde 100
doluluk oranlar› nedeniyle zorda
kalan vatandafllar›n yolculukla-
r›n› yapabilmeleri için ek seferler
düzenledi. Bu arada vatandaflla-
r›n büyük k›sm› dönüfl biletini de

önceden alarak bayram sonunda
yaflanabilecek yoğunluktan etki-
lenmemeye çal›flt›.  

KORSANA DİKKAT 
Resmi olmayan rakamlara göre

her y›l 20 milyon kiflinin korsan
yollarla tafl›nd›ğ› sektörde bu
bayram da korsan uyar›s› yap›l-
d›. Otobüsçüler bayramda 1.5
milyon kiflinin yolculuğa ç›kt›ğ›-
n› tahmin ederken, biletlerin
mutlaka otogarlardan ve bilinen
firmalardan al›nmas› uyar›s›n›
bir kez daha yineledi. 

9 günlük Kurban
Bayram› tatili oto-
büsçünün yüzünü

güldürdü.  Bayram
tatilini bulunduk-
lar› illerden farkl›

yerlerde geçirmek
isteyenler otobüs-

lerdeki doluluk
oran›n› yüzde 100’e

ç›kard›. Firmalar
yoğunluğu aflmak

için ek seferlere
yöneldi. 

ESENLER DERT OTOGARI 8’DE

ULUSOY’DAN OTOBÜS PAZARINA 
YENİ BİR ‘VİZYON’ 3’TE

DUŞTU
DOLULUK ORANLARI 

6. SAYFADA
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Kayseri Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan
yapt›r›larak 1 A€ustos 2009 tarihinden yol-
cu tafl›maya bafllayan Kayseray, uluslar-
aras› arenada ödülleri toplamaya bafllad›.
Kayseray, ‹ngiltere Hafif Rayl› Tafl›ma Sis-
temi Birli€i (LRTA- Light Rail Transit As-
sociation) ve onun yay›n organ› 'Tramvay
Urban Transit' dergisi taraf›ndan 'Dünya-
da Y›l›n En ‹yi Tramvay Sistemi 2010' ödü-

lüne lay›k görüldü. 
LRTA ve Tramway&Urban Transit tara-

f›ndan bu y›l dördüncüsü düzenlenen ve
dünya çap›nda 'baflar›l› tramvay hafif rayl›
sistem projelerine', 'rayl› sistem malzemeleri
üreticilerine' ve 'LRTS, tramvay ve metro
arac› üreticilerine' ödül verilen de€erlendir-
me kapsam›nda Kayseri Büyükflehir Beledi-
yesi Rayl› Sistemi'ne 'Dünyada Y›l›n En ‹yi

Tramvay Sistemi 2010' ödülü verildi.  Porte-
kiz'in Porto, ‹spanya'n›n Valencia ve Fran-
sa'n›n Paris flehirlerini geride b›rakarak 2010
y›l›nda dünyan›n en iyi tramvay sistemi
ödülünü alan Kayseray, çevreye uyumu ve
yeflil hat özelli€i, konforlu ve güvenli oluflu,
yolcu memnuniyeti ve flehrin mevut toplu
tafl›ma sistemlerine entegrasyonundaki ba-
flar›s›yla ödüle lay›k görüldü. 

Halk Otobüsleri de 
ulafl›mdan kald›r›ld› 

Edirne Belediyesi encümeni, Aktarmas›z
Ulafl›m Sistemi’nden sonra halk otobüsle-
rinin de fesh edilmesini kararlaflt›rd›. Edirne
Belediyesi’nin düzenledi€i encümen top-

lant›s›nda, 2 konu görüflülüp karara ba€land›.
Edirne Belediye Baflkan Yard›mc›s› Nihan Ak-
dere’nin baflkanl›k etti€i toplant›da, daha önce
çeflitli nedenlerle ihtar alan Halk Otobüsleri
gündeme geldi. Konuyla ilgili Baflkan Yard›mc›s›
Akdere, Ulafl›m Hizmetleri Müdürü Erdal Uy-
gun’dan bilgi istedi. Uygun, Edirne’de 16 adet
Halk Otobüsü oldu€unu, bunlardan 9 tanesinin
sat›ld›€›n› tespit ettiklerini söyledi. Kalan di€er
araçlardan 2 tanesinin çal›flmad›€› belirten
Uygun, di€erlerinin de araçlar›n yafl›ndan ötürü
ihtar verildi€ini ve gere€inin yap›lmad›€›n› tespit
ettiklerini ifade etti. Bunun üzerine Edirne Be-
lediye encümeni, Halk Otobüslerinin faaliyet-
lerini durdurma karar› ald›. 

EDİRNE

AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ

Mehmet ŞENOL ED‹RNE 

Edirne’de iki ayd›r yaflanan toplu tafl›ma
sorunu bitmek bilmiyor. ‹ki büyük bir-
li€in uzlaflamamas› en çok da kent hal-
k›n› etkiledi. Özellikle yeni yerleflim

bölgesinde yaflanan s›k›nt› halk› can›ndan
bezdirdi. 

Toplu tafl›madaki s›k›nt›y› bir an önce bi-
tirmek isteyen Edirne Belediye Meclisi’nin
en önemli gündem maddesi otobüslerin kiraya
verilmesiydi. ‹ki hatta 35 otobüsün 10 y›ll›€›na
kiraya verilmesi maddesi oy birli€iyle mec-
listen geçti. Böylece hatlar›n kiralanmas› yet-
kisi encümene devredildi. Meclis önümüzdeki
günlerde ola€anüstü toplanarak otobüslerin
hatlar›n› belirleyecek. 35 otobüsün ihalesinin
y›l sonuna kadar yap›lmas› bekleniyor. 

Edirne Belediye Baflkan› Hamdi Sedefçi,
tek araç ile Serhad Birlik’in uzlaflmas› için
büyük çaba harcad›€›n› hat›rlatarak, flunlar›

söyledi: “Uzun süredir minibüsçülerin uz-
laflmas›n› bekliyoruz. Son iki ayd›r özellikle
kentte bu konuda büyük bir s›k›nt› olufltu.
Sürekli flikayet telefonlar› al›yoruz. Bu ko-
nunun art›k son bulmas› gerekiyor. 180 mi-
nibüsçüyü düflünece€iz diye 150 bin insan›
ma€dur edemeyiz. Uzlaflman›z› bekledim,
ama gördü€üm kadar›yla uzlaflma flans›n›z
az. Ben otobüs konusunda kararl›y›m ve iki
hatt› kiraya verece€iz.”

BAŞKAN TOPLANTININ ARDINDAN 
45 DAKİKA BEKLEDİ

Meclis toplant›s›n›n bitmesinin ard›ndan
Baflkan Sedefçi, Serhad Birlik ve Tek Araçla
Ulafl›m Sistemi birlikleri yöneticilerine

son bir kez uzlafl› flans› verdi. Serhad Birlik
Yönetim Kurulu Baflkan› Serkan Oltandi-
ken, uzlafl›ya aç›k olduklar›n› ama kendi-
lerinin ma€dur edildi€ini ileri sürerek, son
toplant›da kendileri için en uygun flart›
öne sürdüklerini dile getirdi. 

Tek Araçla Aktarmas›z Ulafl›m Sistemi
Baflkan› Aytaç Dilci ise 4 y›l önce Serhad
Birlik’in meclisi bast›€›n› hat›rlatarak, bu
konuda kendilerinin ma€dur oldu€unu ve
uzlafl› için ellerinden geleni yapt›klar›n›
ifade etti. Sedefçi, iki birlik baflkan›n› ko-
nuflmas›n›n ard›ndan, “Ben 35 otobüsün
ihalesi için kararl›y›m. Bundan dönmeye-
ce€im. Uzlafl› sa€lanmazsa otobüs ihalesini
yapaca€›m. Bugün de sizlere verdi€im süre
sone erdi” dedi.

Altunhan’dan Edirne
Otogar ihalesi yorumu 

Trakya Otobüsçüler Derne€i Baflkan› Salim
Altunhan Edirne Otogar’›n›n ihaleye ç›k-
mas›n› de€erlendirdi. Edirne Belediye Bafl-
kan Hamdi Sedefçinin beklentisinin Metro

Turizm’in sahibi Galip Öztürk ihaleye girmesi
ve kazanmas› oldu€unu vurgulayan Altunhan;
“Otogardaki ihale de bizim iflimiz” dedi.

“ÖZTÜRK’ÜN SOKAĞA ATACAK PARASI YOK” 
Trakya Otobüçüler Derne€i Baflkan› Salim

Altunhan otogar› beklendi€i gibi Metro Tu-
rizm’in sahibi Galip Öztürk’ün almayaca€›n›
savundu. “Edirne’de kamuoyunun ve Baflkan
Sedefçi’nin beklentisi Metro Turizm’in sahibi
Galip Öztürk’ün ihaleye girmesi, yaz›haneleri
astronomik rakamlara almas›” diyen Altunhan
sözlerini flöyle sürdürdü: “ Ben kendisini y›llard›r
tan›yorum. Hukukum devam ediyor, zengindir.
Ama zenginlik burada öneli de€il. Benim tan›-
d›€›m, genç, idealist, tuttu€unu koparan, tam
bir ifladam› Galip Öztürk’ün bofluna soka€a
atacak paras›n›n oldu€unu sanm›yorum. E€er
olsayd› K›rkp›nar’a kesinlikle A€a olurdu.” 

Bünyesine Tokat
Terminali’ni de katt›

Avrasya Terminal ‹flletmeleri A.fi., Tokat
fiehirleraras› Otobüs Terminali’nin iflletme
hakk›n› 5 y›ll›€›na ald›. 
Aç›k ihale usulü yap›lan sat›flta 720 bin

Lira bedelle Tokat fiehirleraras› Otobüs Termi-
nali’nin 5 y›ll›k iflletim hakk›n› Avrasya Terminal
‹flletmeleri A.fi. ald›. ‹mza törenine Tokat Belediye
Baflkan› Adnan Çiçek, Avrasya Terminal ‹fllet-
meleri Afi Yönetim Kurulu Baflkan› Ahmet Yala-
mano€lu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Murat Araz kat›ld›.  Böylelikle Avrasya Terminal
‹flletmeleri’nin bünyesindeki 9’uncu terminal To-
kat fiehirleraras› Otobüs Terminali oldu.

Avrasya Terminal ‹flletmeleri Yönetim Kurulu
Baflkan› Ahmet Yalamano€lu, içinde bulundu€u-
muz y›l›n hem flirketleri hem de sektör aç›s›ndan
verimli geçti€ini belirterek; “‹stanbul Otogar›,
Kayseri, Samsun, Çarflamba ve Havza terminalleri
bünyemizde bulunuyor. Y›l içinde önce Çanakkale
Terminali’nin temelini att›k.  Ulaflt›rma Bakan›m›z
Binali Y›ld›r›m’›n kat›l›m›yla Erzincan Termina-
li’nin temelini att›k. Çanakkale ve Erzincan’›n
ard›ndan K›r›kkale Terminali’ni mülkiyetini sat›n
ald›k. Çanakkale’nin 2011 Ocak ay›nda, Erzincan
Terminali’nin de 2011 Haziran ay›nda sektörün
hizmetine sunulmas›n› hedefliyoruz” dedi. 

Hayati AKBAŞ ARHAV‹

fi ehirleraras› yolcu tafl›mac›l›€› yapan otobüs fir-
malar› yolcular›n beraberlerinde afl›r› yük gö-
türmelerinden rahats›z.

Yolcu otobüslerinin kaptanlar› da Ankara-‹stanbul-
‹zmir-Bursa gibi flehirlerde yolculuk yapan vatandafllar›n
yanlar›na ald›klar› eflyalar›n çoklu€undan dert yanarken,
bu yüklerin zaman zaman dikkatlerini ve araç kont-
rolünü kaybetmelerine neden olduklar›n› ifade ediyor.
Kaptanlar afl›r› yükün kazaya davetiye ç›karmak an-
lam›na geldi€ine de dikkat çekiyor. 

YASAL SINIR 20 KİLO 
Otobüslerin bagajlar›n›n her seferinde t›ka basa

dolup taflt›€›n› ifade eden firma sahipleri ve otobüs
kaptanlar› yolcular›n beraberlerinde meyvesinden,
turflusuna kadar her türlü ihtiyaçlar›n› götürdüklerini
ifade etti. Kaptanlar; “1 yolcunun kanuni olarak be-
raberinde tafl›yabilece€i yük a€›rl›€› 20 kilogram.
Ancak yeri geliyor 100-150 kg yükü beraberinde
götüren yolcular›m›z oluyor. Uyar›yoruz. Ülkemizde
art›k kargo tafl›mac›l›€› diye bir sektör var. Bugün
verseler eflyalar› yar›n yine ellerinde. Afl›r› yük demek
kazaya sebebiyet vermek demektir. Bizler yük de€il,
insan tafl›mak istiyoruz. Müflterilerimizde lütfen
bizleri art›k biraz anlas›nlar” diye sitemde bulundu.

OTOBÜS şOFÖRLERi: 

YÜK DEĞiL, iNSAN TAŞIMAK İSTİYORUZ

Hayati Akbaş TRABZON
‹fl çevreleri Trabzon'un küresel
dünyada global oyuncu olabil-
mesi için rayl› sisteme bağlan-
mas› gerekliliğini kaç›n›lmaz

olarak görüyor. Konuyla ilgili aç›klama
yapan Trabzon Ticaret ve Sanayi
Odas› (TTSO) Yönetim Kurulu Baflkan›
Suat Hac›salihoğlu, Trabzon'un küresel
dünyada global oyuncu olabilmesi
için demiryolunun bölgeye gelmesi
gerektiğini belirterek “Hükümetten,
Ortadoğu, Kafkaslar ve Karadeniz Böl-
gesinde Türkiye'yi öne ç›karacak Trab-
zon-Erzincan Demiryolunun fizibilite
çal›flmalar›n›n h›zla tamamlanmas›
ve yat›r›m bütçelerinde görmek en
büyük isteğimizdir” dedi. 

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül'ün
Ekim ay›n›n ilk haftas›nda Trabzon'a
gerçeklefltirdiği ziyarete dikkat çeken
Hac›salihoğlu, “fiüphesiz 1884 y›l›ndan
beri kurumsal bir yap› üzerinden bu
kente, bölgeye ve ülkeye hizmet eden
seçkin ve sayg›n üye ifladamlar›na
sahip olan odam›z bu ziyaretten büyük
bir onur duymufl ve gururlanm›flt›r.
Ziyaretin bir baflka yönü de Cumhur-
baflkan›m›z›n ifl adamlar›m›za yapt›ğ›
konuflmada büyük bir cesaret ve güç
vermifl olmas›d›r. Komflu ülkelerin

odağ›nda bulunan Trabzon'un önün-
deki ifl f›rsatlar›n›n hayata geçirilme-
sinde elbette baz› altyap›lar›n ta-
mamlanmas› zorunludur. 

Uzun zamand›r, TTS O’nun savun-
duğu Trabzon-Erzincan Demiryolu'nun
yap›lmas›n›n zaman›n›n geldiğine
iflaret eden Cumhurbaflkan›m›z Say›n
Abdullah Gül, bölgenin ticaret kabi-
liyetinin yükseltilmesinde kilit altyap›
olarak demiryolunu göstermifltir. Hü-
kümetten, Ortadoğu, Kafkaslar ve Ka-
radeniz Bölgesinde Türkiye'yi öne ç›-

karacak Trabzon-Erzincan Demiryo-
lunun fizibilite çal›flmalar›n›n h›zla
tamamlanmas› ve yat›r›m bütçelerinde
görmek en büyük isteğimizdir” diye
konufltu. 

Trabzon'un, komflular› ile ticaret
yapma kabiliyeti ve üstünlüğü yüksek
olan bir kent olduğunu art›k herkesin
bildiğini kaydeden Hac›salihoğlu “Bu
avantaj harekete geçirilmediği sürece
bir anlam tafl›m›yor. Küresel dünyada
global oyuncu olabilmenin anahtar›
bu türden avantajlar› kullanabilmek-
ten geçiyor. Bu bölge ifl adam›ndan
beklenilen uluslararas› ticaretin, transit
nakliyat›n, yat›r›m ve üretim hamle-
lerinin gerçeklefltirilmesi bu altyap›lar
ile bölgeyi kavuflturmak ile olacağ›n›
dile getiriyoruz” dedi.

TRABZON’A DEM‹RYOLU fiART OLDU
Trabzon Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas› Yönetim

Kurulu Baflkan› Suat Hac›salihoğlu “Trabzon'un de-
miryoluna art›k sahip olmas› gerektiğini” vurgulad›.

fiehirleraras› yolcu tafl›mac›l›ğ› yapan otobüs floförleri afl›r› yükten flikâyetçi. Yasal ola-
rak 20 kilo yük götürebilecek yolcular›n otobüslerin bagaj›na 100- 150 kiloya varan yük

verdiğini belirten otobüs floförleri “ Yük değil insan tafl›mak istiyoruz” diyor. 

Edirne Belediyesi ulaş›mda “ihale”dediED‹RNE OTOGARI 
K‹RAYA VER‹LECEK 

Edirne Belediye Baflkanl›€› taraf›ndan 10
y›ll›€›na kiralanacak fiehir Otogar› için ku-
rulan komisyon çal›flmalar›na bafllad›. Edir-
ne Belediye Baflkanl›€› taraf›ndan kirala-

nacak flehir otogar› için kurulan komisyon ilk
toplant›s›n› Edirne Belediye Baflkanl›€› Meclis
salonunda gerçeklefltirdi. ‹lk toplant›ya kat›lan
Edirne Belediye Baflkan› Hamdi Sedefçi komisyon
üyelerini uyard›. Sedefçi; “30’a yak›n firma ihale
ettirme flans›na sahip. Fiyat› 1997’de yapt›€›m›z
ihaleye göre belirleyece€iz.  fiu an orada kirada
bulunan ifl yerlerinin kiralar› belli. Bunlar› he-
saplarken kurumun mutlak kar› olmas› gerek.
Bu arada üstlenicinin de kar etme olanaklar›n›n
sa€lanmas› gerekiyor. Bu 10 y›l zarf›nda hizmet
bedelleri, gelirleri do€ru hesaplayarak, hakkani-
yetli bir rakam bulmam›z gerek Bu konular›n
en önemlisi ise flartnamede en ufak tereddüde
sebep olacak, yar›nlar›nda belediyeyi s›k›nt›ya
sokacak hiçbir madde olmamas› gerek.” dedi.

Edirne Belediye Baflkan› Hamdi Sedefçi, Aral›k ay›nda yeni
ihale aç›lacağ›n› ve iki hatta 35 otobüsün kiraya verileceğini söyledi.   

SUAT HACISALİHOĞLU
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Ulusoy, flehirleraras›
yolcu tafl›mac›l›€› ve
apron otobüsü olarak
kullan›labilecek, Al-

man otobüsü üreticisi Viseon ‘u
Türkiye’ye getiriyor. Ulusoy Vi-
seon Bus GmbH ile 10 y›ll›k dis-
tribütörlük anlaflmas› imzalad›.
Temelleri 3 y›l önce at›lan an-
laflma ile Ulusoy, Viseon’un üret-
ti€i otobüslerin sat›fl ve pazarla-
mas›n› yapacak. 

Ulusoy’un yeni bir otobüs mar-
kas›n› Türkiye’de pazara sunmas›
anlam›na gelen anlaflman›n Ulu-
soy tesislerinde düzenlenen tö-
renle aç›klan›rken üreticilerinin
“Otobüsün Porche’si” dedi€i Vi-
seon de vitrine ç›kar›ld›. 

Ulusoy Yönetim Kurulu Bafl-
kan Yard›mc›s› ve Vekili Haluk
Ulusoy, Viseon’un Türk otobüs
sektörünün ihtiyaçlar› göz
önünde tutularak pazara su-
nuldu€unu söyledi. Ulusoy son
dönemde kendi filolar›nda da
önemli yer bulan Neoplan oto-
büslerin fiyatlar›n›n çok yük-
seldi€ini, fazla yak›t yakmas›n›n
da maliyet getirdi€ini, bunu or-
tadan kald›rmak için de yeni
bir otobüse ihtiyaç oldu€unu
ifade etti. Ulusoy flöyle konufltu:
“Daha az yak›t yakan, daha
ekonomik, perona koydu€u-
muzda yolcumuzun da be€e-

nece€i rahat ve konforlu bir
otobüs düflüncesinden hareket
ediyoruz. Bu otobüsler peronda
gidecek otobüsler.” 

RAKİPLER NEOPLAN VE SETRA 
Ulusoy sat›fl sonras›nda da çok

iddial› olduklar›n›n alt›n› çizdi.
“Biz sat›fl sonras›ndan çok çek-
tik” diyen Haluk Ulusoy, Vise-
on’da Volvo flafle ve motorunun
kullan›laca€›n›, söyledi ve ek-
ledi: “Rekabetimiz Neoplan ve
Setra olacak.” 

YILDIRIM: “OTOBÜSÇÜLÜğE
YENİ BİR BOYUT GELECEK” 

Ulusoy Otobüs Grubu Genel
Müdürü Mustafa Y›ld›r›m önemli

bir süreçten geçen Türk otobüs-
çülü€ünün maliyetlerin alt›nda
ezildi€ini buna karfl›n maliyetlerin
5 y›l öncesinde oldu€unu söyledi.
Y›ld›r›m Viseon’un özellikle yak›t
ekonomisi ve konfor aç›s›ndan
rakiplerine oranla önemli avan-
tajlar getirece€inin alt›n› çizerken;
“Viseon otobüsçülü€e yeni bir
boyut getirecek” dedi. 

Y›ld›r›m obüsün bir tak›m de-
€iflikliklerden geçerek Mart
2011’de pazara ç›kaca€›n› anlatt›. 
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SEKTÖRDEN 
MEHMET 
ÇIKINCI 

FUNTORO’DA

Uzun y›llar Temsa Global’de çal›flan Mehmet
Ç›k›nc›, koltuk arkas› multimedya teknolojisi
ile sektörde önemli bir yer edinen Funtoro’nun
Genel Müdür Yard›mc›€› görevine getirildi. 

1997 y›l›nda otomotiv sektörüne ad›m atan ve
2007 y›l›ndan sonra da otobüs -midibüs pazarla-
ma müdürü olarak görev yapan Mehmet Ç›k›n-
c›, sektörün önde gelen firmalar›ndan Funtoro

ile anlaflt›.  Mehmet Ç›k›nc› son olarak Temsa
Global Otobüs ve Midibüs Pazarlama Müdürü
görevini yürütüyordu. 

K›sa bir aradan sonra sektöre h›zl› bir dönüfl
yapan Funtoro Genel Müdür Yard›mc›s› Meh-
met Ç›k›nc›  Funtoro’nun h›zl› ve sa€l›kl› büyü-
mesi için, tüm birikimini aktaraca€›n› belirti.
Funtoro’nun kurumsallaflma konusunda da he-

defleri oldu€unu dile getiren Ç›k›nc›; “Sektörde
bu ürüne büyük bir talep var. Hem bu talebi
karfl›lamaya hem de kullan›c›s› için daha albe-
nili ve ekstra kazanç getirmesi için ürünümüzü
sürekli gelifltiriyoruz” dedi Ç›k›nc›;  “Yak›n bir
zamanda multimedya sistemlerinin otomobil-
lerde de yer alaca€›n› öngördü. 

TASIMACILAR
MEHMET ÇIKINCI

Neoplan otobüslerini Türkiye’ye ilk getiren flirket olan Ulusoy, otobüs pazar›na
yeni bir marka daha hediye ediyor. Ulusoy, Alman Otobüs üreticisi Viseon Bus
GmbH ile 10 y›ll›k distribütörlük anlaflmas› imzalad›. Ulusoy, anlaflma ile Vise-

on’un ürettiği otobüslerin sat›fl ve pazarlamas›n› yapacak. 

Korsan servis taşımacılı€ı için
kurumlar neler yapıyor!...

Tüm taş›mac›l›k sektöründe var olan korsan illeti yüzünden
s›k›nt›day›z. Bizden her türlü aidat ve ödemelerini tam alan
meslek odalar›, çok sevgili UKOME ve Ulaşt›rma Bakanl›ğ›-
m›z… Sizler gibi kurumlar›n görevini tam yapamamas›, ku-
rumlar›n baş›nda bulunan kişilerin korkakl›ğ› ve çekingenliği
bizim r›zk›m›za mani olan sebeplerdir.

Tüm Türkiye ve ‹stanbul’da taksici ve dolmuşçu kardeş-
lerimiz de bu dertten muzdarip. Ama en çok zorda olan
maalesef biz servisçileriz. Özellikle okul taş›mac›l›ğ› yapanlar,
senenin 177 günü çal›şan,  şubatta almas› gereken sömestr
tatili ücreti UKOME taraf›ndan 2003 y›l›ndan bu yana
sadece oy uğruna engellenen, yaz tatilinde hiçbir şekilde
şehir d›ş›na ç›kamayan ç›karsa 6 bin 500 Lira’ya yak›n
ceza kesilen, okullarda diz boyunca rüşvetin döndüğü ama
ne hikmetse Milli Eğitim’in hiçbir şey yapamad›ğ›, kirli
oyunlarla yap›lan okul ihaleleri ile bu sektöre emek verenlerin
iyice belinin büküldüğü bir sektörüz. Okul idareleri ve aile
birliklerinin bitmez tükenmez istek ve arzular›, kontenjan
isteyen velilerin okul idarelerine verdiği dilekçelerle ve
indirim isteyen velilerin idarelere verdiği dilekçelerle uğraşan,
hakk›m›zdan az›na raz› edilmeye çal›ş›lan garipleriz.

Bunlar hak m›d›r? acaba ey 1’inci yetkilimiz ‹stanbul’un
şanl› şerefli UKOME’si neredesiniz sizler. Bizden yol belgesi
ad› alt›nda her y›l dünyalarca zam yaparak ald›ğ›n›z paralarla
bize reva görmediğiniz plaka tahdidimiz korsan› engelleyen
değil k›şk›rtan tavr›n›zla Gebze’de haks›z yere 15 gün bağ-
lanarak 1200 Lira ceza kesilen  34 plakal› araçlara göster-
diğiniz yak›n ilginizle..!!!   41 plakal› araçlar›n ‹stanbul içinde
fütursuzca yolcu taş›mas›n› engelleyememenizle halen
şanl› şerefli görevinizin baş›nda olman›z inan›n çok düşün-
dürücü. Ayn› şeyler ‹TO için de geçerli. ‹stanbul’un ve Türki-
ye’nin ticaretine hükmeden belediye ile yak›n ilişkileri olan
‹TO’nun özellikle 16’›nc› grup yetkilileri okullar aç›ld›. Sonsuz
istekler diz boyu. UKOME kontrolü hiç yok, her yer korsan
araç dolu. Milli Eğitim’in haliortada. Sizler acaba neler yap›-
yorsunuz? şu kardeşinizin köşe yaz›lar›n›n 10’da 1’i sertliğinde
resmi yaz›lar›n›z› yazabilseydiniz herhalde şu an bunlar› ko-
nuşuyor olmazd›k.

Eğer biz bu işi, vergimizi verip tüm sorumluluklar›m›z›
yerine getirerek yap›yorsak elini ekmeğimize uzatan korsanlar
ve buna seyirci olarak hiçbir cayd›r›c› önlem almayan sözde
yetkililere sadece şunu sormak gerekir. Eğer hakka hukuka
inan›yorsak ezileni ezmek, görevini yapmamak, hak edene
hakk›n› vermemek ne demektir? Bir gün sizinde baş›n›za
gelirse anlars›n›z çektiklerimizi.

Bizler sektörde en fazla kontrol edilen, en fazla denetlenen,
hakk› en fazla yenen, bu işe emek veren, yat›r›m ve para
kazanma h›rs› olmaks›z›n ayakta kal›p görevini yapmaya
çal›şan insanlar›z. Lütfen bizlere hakk›m›z› veriniz. Ve korsan
illetine denetim ve cezai müeyyidelerle sahip ç›k›n›z.

Elinizdeki topu trafik denetleme müdürlüklerine ya da
okul aile birliklerine atacağ›n›za taç’a at›nda bizlerde kimin
ne iş yapt›ğ›n› bilelim. 

MURAT
ERDO⁄AN

ULUSOY OTOBÜS PAZARINA 
YENi BiR ‘ViZYON’ GETiRiYOR

MAN Kamyon ve Oto-
büs Afi. CEO’su Tuncay
Bekiro€lu  Viseon otobüs-
lerini de€erlendirdi. Beki-
ro€lu, MAN ve Merce-
des’in segmentine göz di-
ken Viseon’un Türk paza-
r›nda baflar› flans›n›n dü-
flük oldu€unu söyledi. Be-
kiro€lu; Türkiye pazar›nda

belli bir noktaya gelmesi
ve bizden pazar pay› ala-
bilmeleri  çok kolay de€il.
Türkiye piyasas› da çok
etkilenmez” dedi.

Viseon’un pahal› oldu-
€unu  söyleyen Bekiro€-
lu; ”Art›k bu tarz küçük,
atölye tipi imalat yapan
kiflilerin bizim oldu€u-

muz, Mercedes’in oldu€u
segmentlerde faaliyet
göstermesi ve baflar›ya
ulaflmas› o kadar kolay
de€il. Bizim girmedi€i-
miz daha nifl alanlara yö-
nelmeliler. Bu araç direkt
bizim Mercedes’in, Tem-
sa’n›n faaliyet alan›na yö-
nelik. “ diye konufltu.

MAN CEO’su Bekiroğlu’ndan Viseon yorumu 
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Befliktafl kulübü yöneticileri ilk Viseon için sipafli otobüsün tan›t›m
gününde verdi. Ulusoy da ilk etapta 35 Viseon’u filosuna katacak.

Viseon’un Türkiye pazar›ndaki 
fiyat›  280 bin Euro olarak belirlendi.

Bekiro€lu’nun yorumlar›na yan›t Ulusoy
Otobüs CEO’su Hakan Tan›l’dan geldi. Ta-

n›l; aç›klamas›nda “Bekiro€lu’nun belirtmifl
oldu€u görüflleri gerek 75 y›l› aflk›n Türkiye

‘ye hizmet eden firmam›z› gerek ise temsilci-
li€ini ald›€›m›z Alman Viseon firmas›n› ren-

cide eder niteliktedir. Bizim de uzun yollard›r
iflbirli€i ve al›flveriflte bulundu€umuz MAN

ve Neoplan firmas›n›n en üst makam›nda
bulunan bir yetkilinin böyle bir demeç ver-
mesini, Neoplan’›n uzun y›llar Türkiye'de

distribütörlü€ünü yapm›fl ve Neoplan’›n Tür-
kiye’de tan›nmas›nda ve edinmesinde büyük

emek sarf eden Ulusoy ve bir önceki Neo-

plan fabrikas› hakk›ndaki bu görüfllerini esef-
le karfl›l›yoruz.  Bekiro€lu’nun deyimi ile

"Küçük, atölye tipi imalat yapan" Viseon fir-
mas›, daha çok k›sa süre öncesine kadar

Neoplan otobüslerinin tüm dünyaya üre-
timini yapan Almanya Pilsting'deki

fabrikay› sat›n alm›fl ve bu tesiste üre-
tim yapmaktad›r. Ulusoy ile Alman

Viseon’un  Türkiye ‘ye yeni bir de€er
ve istihdam oluflturma çabas›n›n re-

kabet ad› alt›nda küçük görülmesi ve
olumsuz ifadeler ile yorumlanmas›

nezaket ve etik kurallar›n s›n›rlar›n›
zorlamaktad›r.”dedi.

Hakan Tan›l’dan Tuncay Bekiroğlu’na CEVAP 

HAKAN TANIL
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Hatay’›n yeni Novo Citi’lerini Anadolu
Isuzu Sat›fl ve Pazarlama Direktörü Fatih
Tamay teslim etti. Isuzu Hatay Bayisi
Öztopraklar Otomotiv’in sat›fl›n› gerçek-

lefltirdi€i 8 Novo Citi’nin teslimat törenine Hatay
Halk Otobüsçüleri Koooperatif Baflkan› Halil Kadife,
TÖHOB Baflkan› ‹smail Yüksel, OSD Genel Sekreteri
Ercan Tezer’in yan› s›ra Öztopraklar Otomotiv Genel
Müdürü Vedii Öztoprak da kat›ld›.  

TAMAY: “BU SADECE BAŞLANGIÇ” 
Anadolu Isuzu Sat›fl ve Pazarlama Direktörü Fatih

Tamay Isuzu’nun Hatay‘da yüzde 85’lik bir Pazar
pay› oldu€una dikkat çekti. Hatay’da yolcu tafl›yan
100 halk otobüsünün 85’inin Isuzu oldu€unu ifade
eden Tamay, Noco Citi’nin de büyük ilgi gördü€ünü
ve 8 adetlik sat›fl›n sadece bir bafllang›ç oldu€unu
söyledi. Novo Citi’nin 3 ayl›k bir zaman diliminde
20’den fazla flehrin halk otobüsü kooperatifine girdi€ini
dile getiren Tamay, 2011’de Novo Citi’nin girmedi€i
flehrin kalmayaca€›n› öngördü. 

HATAY “ISUZU” DİYOR 
Hatay Halk Otobüsçüleri Kooperatif Baflkan› Halil

Kadife de kentte kullan›lan midibüslerin neredeyse
tamam›n›n Isuzu oldu€una dikkat çekerek; “Bundan
sonra da tercihimiz Isuzu olacak. Y›llard›r Isuzu
Urban kullan›yoruz. Ancak araçlar›m›z›n de€iflim za-
man› gelmiflti. Bu aflamada al›flt›€›m›z Isuzu kalite-
sinden vazgeçmemiz söz konusu olamazd›.” dedi.
Kadife Hatay’da daha çok de€iflecek araç oldu€una da
iflaret etti. 

ATEŞ TUR’UN TERCİHİ YİNE ISUZU NOVO 
Atefl Tur da Isuzu Novo’dan vazgeçmedi. Anadolu

Isuzu yetkili sat›fl bayisi Y›lmazlar Otomotiv 2 adet
Isuzu Novo Lux, 4 adet Novo’yu Atefl Tur’dan Yaflar
Koç’a törenle teslim etti. Anadolu Isuzu yetkili Sat›fl
Bayisi Y›lmazlar Otomotiv 2 adet Novo Lux ile 4
adet Novo’yu filosuna katt›. 
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ANTAKYA'DAKİ 
ÖZEL HALK 

OTOBÜSLERİ 
YENİLENİYOR      

TESLİMAT

TASIMACILAR
Hasan YETMEZ HATAY

Antakya 48 No’lu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Baflkan›
Halil Kadife, yeni ald›klar› 5 adet 53 kiflilik halk otobüsleri ile
halka hizmet vereceklerini söyledi. Bu güne kadar Antakya ge-
nelinde 40 kiflilik otobüslerle halka hizmet verdiklerini söyle-
yen Kadife, yeni al›nan otobüslerin AB standartlar›na uygun
oldu€unu ifade etti. Halka hizmet verecek yeni otobüslerin 53

kifli kapasiteli oldu€unu ve bedensel engellilerinde rahatl›kla
inip binebilecekleri araç asansörünün bulundu€unu dile geti-
ren Kadife, " Amac›m›z 2011 y›l› sonuna kadar tüm halk oto-
büslerinin klimal› olmas›n› sa€lamak ve halkla en iyi hizmeti
sunmakt›r." dedi. Avrupa Birli€i standartlar›na uygun olarak
Isuzu taraf›ndan üretilen yeni otobüslerde kalitesi dünya tara-
f›ndan kabul edilen 155 beygirlik güçlü commonrail turbo di-
zel intercoolar Isuzu motoru bulunuyor.

Isuzu’nun Novo serisinin son aktörü olan Novo Citi; 3 ayda büyük bir sat›fl baflar›s›na
imza att›. Sadece 3 ayl›k periyotta 20’den fazla flehirde yolcu tafl›maya bafllayan Novo
Citi’leri tercih eden flehirlerden biri de Hatay oldu. Hali haz›rda 100 otobüsün bulun-
du€u Hatay Halk otobüsleri Kooperatifi bünyesindeki Isuzu Urban’lar›  Novo Citi ile

de€ifltirmeye bafllad› ve ilk etapta 8 Novo Citi’yi filosuna ekledi. 

HATAY’DA URBAN’LAR YERiNi
NOVO CITI’YE BIRAKIYOR

2008 y›l›n›n A€ustos ay›nda kuru-
lan, sektörün en genç firmalar›ndan
biri olan ‹zmit Seyahat filosuna 10
adet Mercedes Travego ekledi. ‹ki

y›l önce 20 araçl›k bir yat›r›m gerçeklefl-
tiren ‹zmit Seyahat’in yeni otobüsleri
düzenlenen törenle teslim edildi. Törene
‹zmit Seyahat Genel Müdürü Kerem Bi-
rant, ‹flletme Müdürü ‹smet fiengünefl,
‹dari ‹fller Sorumlusu Mustafa Raflit Ya-
man’›n yan› s›ra araçlar›n sat›fl›n› ger-
çeklefltiren Koluman ‹stanbul Sat›fl Mü-

dürü Hakan Karatoprak ve Mercedes
Otobüs Sat›fl Bayi Saha Yönetimi’nden
Deniz Martin  kat›ld›. 

2010 y›l›n›n son yat›r›m›na imza at›l-
d›€›n› belirten ‹zmit Seyahat Genel Mü-
dürü Kerem Birant yap›lacak yat›r›mlar›n
makyajl› Travegolardan oluflaca€›n› be-
lirtti. Birant, “Mercedes otobüslerle yola
ç›kt›k ve öyle devam ediyoruz” dedi. 

Birant ‹zmit Seyahat’in krizde kuru-
lu€unu hat›rlatarak; “Yüzmeyi okya-
nusta ö€rendik. Krizde baz› akslar›m›z

kapand›. fiimdi yeni bir dönem bafll›yor.
Yeni hatlar aç›lacak. Bu amaçla Kamil
Koç ile iflbirli€i içindeyiz.  Bu iflbirli€i
için de yeni yat›r›mlar yap›lacak. 2011’de
araç yenilemeleri olacak,  yeni araç
al›mlar› olacak. Mercedes’in araçlar›n›n
de€erini korumas› bizim için en büyük
avantaj. Ayn› zamanda Mercedes’in te-
darikçisiyiz. Bu iflbirli€imiz devam ede-
cek” diye konufltu.

Koluman ‹stanbul Sat›fl Müdürü Hakan
Karatoprak ise önümüzdeki y›l› daha
yüksek adetli sat›fllara imza at›laca€›n›
söyledi. Karatoprak; “Hem ‹zmit Seyahat’e
hem de Kamil Koç’a daha yüksek adetli
sat›fllar gerçeklefltirme hedefimiz var. ‹s-
tanbul’da yüzde 6-7 civar›nda Pazar pa-
y›m›z var. Mercedes üretmeye bizde sat-
maya devam ediyoruz. “ dedi. 

‹zmit Seyahat’in otobüslerinin teslim
edilmesinin ard›ndan ise 3 adet Mercedes
Tourismo alan Özlem Cizre Nuh’un oto-
büslerinin teslimat› gerçeklefltirildi. 

iZMiT SEYAHAT MERCEDES’TEN VAZGEÇMiYOR 

Otokar’›n 9 metrelik otobüsü
Doruk 190H, Eskiflehir’in fle-
hiriçi yolcu tafl›mac›l›€›ndaki
tercihi oldu.  Otokar, Eskiflehir

Büyükflehir Belediyesi’ne, özel halk
otobüsü olarak hizmet verecek 5
adet Doruk 190H model arac› Eski-
flehir’de düzenlenen törenle teslim
etti.  Teslimat töreninde Eskiflehir
Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof.
Dr. Y›lmaz Büyükerflen yeni Doruki’u
ilk kullanan isim oldu.

OTOKAR KENT, ÖZEL HALK
OTOBÜSÇÜLERİNİN GÖZDESİ 

Otokar Bayisi Örnek Otomotiv ‹s-
tanbul’da toplu tafl›ma hizmeti veren
özel halk otobüsü flirketine mensup 8
de€iflik kifliye Otokar’›n 12 metrelik
otobüsü Kent 290 H sat›fl› gerçeklefl-
tirdi. Otokar Pazarlama ve Sat›fltan
Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›
Basri Akgül krizden ç›kma aflama-
s›nda en büyük deste€i halk otobüs-
çülerinden gördüklerini dile getirerek
bundan sonra da ard arda teslimatlar
yap›laca€›n› belirtti. 

Basri Akgül teslim ettikleri
Kent’lezrin 2012’den itibaren gereçli
olacak “Engelli ulafl›m›na uygun

olma“ zorunlulu€unu karfl›lad›€›n›,
orta kap›lar›n d›fla do€ru aç›ld›€›n›,
otobüslere gerekirse asansör tak›la-
bilece€ini ifade etti. 

Di€er taraftan Otokar,  Denizli
Çameli Kooperatifi’ne 7 adet Sultan
140S Comfort, Erzurum Özel Halk
Otobüsçüleri Derne€i’ne 2 adet Sul-
tan Maxi City ve Adapazar›-Korucuk
Kooperatifi’ne 3 adet Doruk 190H
teslimat› gerçeklefltirdi. Emirda€ Be-
lediyesi de 3 adet M-2010’u mini
halk otobüsü olarak kullan›lmak
üzere ald›. Belediye ayr›ca yurtd›-
fl›ndan ve yurtiçinden gelen misa-
firlerini gezdirebilmek amac›yla 1
adet de   Otokar Sultan 140 S VIP
arac› da sat›n ald›. 

ESK‹fiEH‹R YOLLARINA
5 ADET DORUK

Otokar, Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi’ne özel halk
otobüsü olarak kullan›lmak üzere 5 adet Doruk 190H

model arac› düzenlenen törenle teslim etti.  

Temsa; k›sa mesafe, turizm ve
personel tafl›mac›l›€›nda tercih
edilen üyesi Prestij Super Deluxe
teslimatlar›na h›z kesmeden

devam ediyor. Temsa Yetkili Sat›c›s›
Çavuflo€lu Otomotiv taraf›ndan tes-
limatlar› yap›lan 6 adet Temsa Prestij
Super Deluxe, Akmis Seyahat’in fi-
losuna eklendi.

Sabiha Gökçen Havaalan› Airport
Otel’de düzenlenen teslimat töreninde
Akmis Seyahat yöneticisi Ümit Ka-
raalp; “Kazançl› ç›kmak istedi€imiz
için Temsa Prestij Super Deluxe’u
tercih ettik. Prestij ile hem bizim de
hem de yolcular›m›z›n keyfi yerinde
olacak. Düflük iflletim maliyetleri ve
yak›t tasarrufu ile Temsa Prestij

Super Deluxe’ler filomuzun kazanc›n›
katlayacak” dedi.

Di€er taraftan Temsa Safir, Zaman
Turizm ve Yeni Adana Turizm filo-
sundaki yerini ald›. Zaman Turizm
3 adet, Yeni Adana Turizm ise 1
adet Safir ile filolar›n› güçlendirdi. 

Pegas Turizm’in filosuna katt›€›
25 adetlik Temsa Prestij Super De-
luxe sipariflin son 10 adedi, Temsa
Yetkili Sat›c›s› Antoto taraf›ndan
teslim edildi. Erdek Kooperatif filo-
suna katt›€› 6 adet Prestij Super De-
luxe’u filosuna ekledi. Erdek Koo-
peratif Baflkan› Necati Elmas; “Tem-
sa Prestij Super Deluxe güven ve
konforunu yolcular›m›za sunuyor
olmaktan mutluyuz” dedi. 

TEMSA SAF‹R VE 
PREST‹J F‹LOLARDA 
Temsa Prestij Deluxe, Akmis Seyahat filosundaki yerini ald›.
6 adet Prestij Super Deluxe, Temsa Yetkili Sat›c›s› Çavuflo€lu

Otomotiv taraf›ndan Akmis Seyahat’e teslim edildi.

Mercedes- Benz Türk ba-
yisi Has Otomotiv, otobüs
teslimatlar›na son h›z de-
vam ediyor. Vangölü Tu-

rizm yolcu konforunu art›rmak
üzere siparifl ettiği özel yap›m
2 adet Travego 15 otobüsünü
Has Otomotiv’den törenle teslim
ald›. Teslimat törenine Vangölü
Turizm ‹stanbul firma yetkilisi
Ali Tuncil ve firma personelleri
kat›l›rken; Ali Tuncil’e yeni oto-
büslerin anahtar›n› Has Otomo-
tiv Otobüs Sat›fl Dan›flman› Rem-

zi Torun verdi. 
Sertur Turizm-Has Otomotiv

ile imzalad›ğ› 10 adetlik Touris-
mo15 arac›ndan 4’üncüsünü de
Mercedes Benz Has Otomotiv’den
teslim ald›.

Sertur Turizm Firma sahibi
Çetin Konur; “Mercedes Benz
Tourismo15’den oldukça mem-
nunuz. Filomuzu yenileyerek
müflterilerimize kaliteli ve kon-
forlu yolculuk sunmaya devam
edeceğiz” dedi. Tourismo15 ara-
c› Sertur Turizm firma personeli

Ali Öcalan ve Fahri fiahin’e Has
Otomotiv Otobüs Sat›fl Dan›fl-
man› Özden Aydoğdu taraf›ndan
teslim edildi.

Seray F›nd›kkale Turizm filo-
sunu yeni ç›kan 50 kiflilik Tou-
rismo 16 ile güçlendirdi. Filonun
yeni Tourismo’su firma sahibi
Muammer Karatafl’a teslim edildi. 

Trakya Turizm ortaklar›ndan
Hüseyin Tarhanal› da turizm fir-
malar›na yönelik kampanyal›
Tourismo15 araçlar›ndan ilkini
Has Otomotiv’den teslim ald›. 

Has Otomotiv teslimatlara h›z verdi 

Seray F›nd›kkale Turizm  filosunun yeni
Mercedes Tourismosu’nu  teslim ald›.

N‹⁄DE’N‹N NOVO CITI’LER‹ 
Niğde Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Koope-
ratif Baflkan› Ertuğrul Çelenkoğlu s›n›f›n›n tek
engelli rampas›na sahip olan yeni Novolar› Fa-
tih Tamay’dan teslim ald›. 

Kriz y›l›nda doğan ‹zmit Se-
yahat filosunu Mercedes Tra-

vego’lardan oluflturdu. 10
adet Travego daha alan ‹zmit
Seyahat bu al›mla birlikte filo-

sundaki otobüs say›s›n› 49’a
ç›kar›rken otobüslerin hepsi-
nin Mercedes olduğunu söy-

leyen ‹zmit Seyahat Genel
Müdürü Kerem Birant önü-
müzdeki y›l da araç yat›r›m›

yapacaklar›n› ifade etti. 
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Elif ÖZYILMAZ HATAY
Kara Ulaflt›rma Genel Müdürü Ali R›za Yüceulu,
‹stanbul, Tekirda€, K›rklareli, Edirne ve Kocaeli
illerini kapsayan ‹stanbul Ulaflt›rma Bölge Mü-
dürlü€ü’nün ikiye bölünece€ini belirtti.  Mevcut

haliyle y›€›lman›n yaflland›€› ‹stanbul Bölge Müdür-
lü€ünde ifllemlerin daha h›zl› ve kolay yap›lmas›n›
amaçlad›klar›n› bu amaçla Tuzla’da 20 dönüm arazi
al›nd›€›n› dile getirdi. Yüceulu; “20 dönümlük bu
araziye ‹stanbul Ulaflt›rma Bölge Müdürlü€ünün bir
k›sm›n› tafl›yaca€›z. Böylece ‹stanbul’un Anadolu Ya-
kas› ilçeleri ve Kocaeli’nin ifllemleri Tuzla’da aç›lacak
olan flubede gerçeklefltirilecek. Vatandafllar›n hepsini
Avrupa Yakas›’na tafl›mayaca€›z.” dedi. 

“EDİRNE’NİN BÖLGE MÜDÜRLÜğÜ 
OLMASI PLANLARIMIZ İÇİNDE DEğİL” 

Yüceulu, Edirne’nin de Bölge Müdürlü€ü statüsüne
kavuflmak istedi€ini ancak Bakanl›k olarak böyle bir
planlama ya€mad›klar›n› kaydetti. “Her yerde de bir
bölge müdürlü€ü aç›lam›yor. Kanun ç›karken 12 adet
bölge müdürlü€ü seçildi. Son olarak Bolu’ya kuruldu.
Bolu’da bölge müdürlü€ü kurulmas›n›n amac› da ‹s-
tanbul’un yükünü hafifletmekti. ‹stanbul’un yükü
çok a€›rd›. Bolu, Sakarya, Kastamonu, Düzce, Zon-
guldak, Bart›n,  Karabük illeri Bolu Bölge Müdürlü€ü’ne
ba€land›. Yoksa bu illerden ‹stanbul’a geliniyordu.
Zulüm gibi bir fley yani.” derken sözlerine flöyle
devam etti: “fiu an vatandafllar›m›z eziyet çekmesin
diye ‹stanbul’un Anadolu Yakas›’ndan vatandafllar›m›z›
Bölge Müdürlü€ü’ne tafl›mamak için alternatifler ya-
rat›yoruz. Ama Edirne’nin ifllemleri çok fazla de€il.
Yo€unluk Kap›kule S›n›r Kap›s› nedeniyle yaflan›yor.
Kap›kule art›k Gümrük Müsteflarl›€›na ba€l›.”
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TİCARİ ARAÇ

TASIMACILAR
‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl, Metro-
büs'ün Bahçelievler’den itibaren, Büyükçekmece ve Siliv-
ri'ye kadar gidecek yeni hatt›n›n 25 kilometrelik bölümü-
nün ihale haz›rl›klar›n›n yap›ld›€›n› aç›klad›. Daha önce 67
dakikada al›nan Topkap›-Avc›lar aras›n› 22 dakikaya indi-
ren Metrobus sistemi; Avrupa yakas›nda Beylikdüzü’ne ka-
dar uzat›lacak.  ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Ka-

dir Topbafl metrobüsün Silivri’ye kadar uzat›laca€›n› söyle-
di. “fiu anda metrobüs çok ciddi yo€unluk tafl›makta, daha
da uzanmas› isteniyor” diyen Topbafl; “Bahçelievlerden iti-
baren, Avc›lar birinci etap, Beylikdüzü ikinci etap, Büyük-
çekmece ve Silivri'ye do€ru gidecek olan bu hatt›n 25 kilo-
metrelik bölümünün ihale haz›rl›klar› yap›l›yor. Bu dönem
içinde ihalesini yapm›fl olaca€›z.” dedi.

METROBÜSE 
25 KİLOMETRELİK 

YENİ HAT 
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OTOBÜSÇÜLÜK BÜYÜK 
DEğiŞiMDEN GEÇiYOR

ULUSOY YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE VEKİLİ HALUK ULUSOY:

Haluk Ulusoy masraflar› her geçen gün artan
buna karfl›n bilet fiyatlar› sabit kalan otobüs piya-
sas›n›n k›sa mesafe ve havayolu tafl›mac›l›€›n›n ol-
mad›€› bölgelerde yaflam›n› sürdürece€ini söyledi.

Haluk Ulusoy ayakta kalmak isteyen otobüs sektörünün mutlaka deği-
flimden geçmesi gerektiğini söyledi.

Hasan YETMEZ HATAY

TOFED Genel Baflkan› Rüfltü
Terzi, havayolu flirketleri ile
herhangi bir problemlerinin ol-

mad›€›n› belirterek, kendilerini yüzde
20 zarara u€ratan korsan flirketlerin
denetim alt›na al›nmas›n› istedi. 

KORSAN SEKTÖRE SEKTE VURUYOR 
Terzi, ‹stanbul, Samsun, Kütahya,

fianl›urfa ve Sivas'ta girifl ve ç›k›fllara
getirilecek denetimler sayesinde kor-
san tafl›mac›l›€›n önüne geçilece€ine
inand›klar›n› belirtti. 

Türkiye'deki farkl› co€rafyalar se-
bebiyle seyahat noktalar›n›n farkl›-
l›klar gösterdi€ini kaydeden Terzi;
"fiehirlerin girifl ve ç›k›fllar›nda olufl-

turulacak denetim noktalar›yla çare
bulmay› düflünüyoruz. Türkiye'de
seyahatlerin yüzde 25'i ‹stanbul yö-
nüne do€ru. E€er ‹stanbul baca€›nda
‹stanbul girifl-ç›k›fllar› kontrol alt›na
al›n›rsa korsan›n yüzde 40'› halledil-
mifl olur. Karadeniz ç›k›fl noktas›
olan Samsun, Antalya'ya geçifl noktas›
olan Kütahya veya Ege Bölgesi’ne ge-
çifl noktas› olan Susurluk’ta, fianl›urfa
Birecik Köprüsü’nde ve Do€u'da  Sivas
bölgesinde kontrol noktalar› yap›l›rsa
Türkiye'nin yüzde 80'i  kontrol alt›na
al›nm›fl olur. Tafl›ma oranlar›nda ha-
vayolunun pay› yüzde 20. Havayolu
kadar korsan tafl›mac›l›€›m›z var.
Korsan tafl›mac›l›€›n önüne geçersek
zaten havayolu bizi etkilemez." ifa-
delerini kulland›.

Uçaklar değil korsan 
tafl›ma darbe vuruyor

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Baflkan› Rüfltü
Terzi, havayolu flirketleri ile herhangi bir problemlerinin ol-
mad›€›n› as›l sorunun korsan tafl›mac›lar oldu€unu belirtti.  

TOFED GENEL BAŞKANI RÜŞTÜ TERZİ:

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Baflkan› Rüfltü Terzi, toplam
yolcunun yüzde 20’sinin korsan tafl›mac›lar kanal›yla hizmet ald›€›n›, s›k› denetimle
korsan›n önüne geçilece€ini söyledi.

Ulusoy Yönetim Kurulu Bafl-
kan Yard›mc›s› ve Vekili
Haluk Ulusoy karayolu ile
yolcu tafl›mac›l›€›n›n de€i-

flimden geçti€ini söyledi. Ulusoy mali-
yetleri her an artan buna karfl›n bilet fi-
yatlar› 5 y›l öncesi ile ayn› olan otobüs-
çülerin de de€iflime ayak uydurmas› ge-
rekti€ine dikkat çekti. Dönemin daha az
yak›t sarfiyat› yapan ekonomik otobüsler
dönemi oldu€unu söyleyen Ulusoy; “
Art›k otobüsler tek dingil otobüsler olmak
zorunda. Çift dingil olursa yak›t› o kadar
çok yak›yor. Çift dingilli otobüsler uzak
mesafe yolcu tafl›mac›l›€› için daha kul-
lan›fll›. K›sa mesafe yolcu tafl›malar›nda
kullan›lacak tek dingilli otobüsler az
yak›t yakan otobüs olma s›fat›yla firma-
lar›n ifline gelecek.”  diye konufltu.

“OTOBÜS UÇAğIN 
GİTMEDİğİ YERLERE GİDECEK”

Ulusoy, havayolu tafl›mac›l›€›nda bilet
fiyatlar›n›n neredeyse otobüslerle ayn›
seviyede oldu€unu hat›rlatarak, uzun
mesafede otobüslerin doluluk oranlar›n›

yakalamas›n›n zor oldu€unu kaydetti.
Bu nedenle otobüslerin k›sa mesafe yolcu
tafl›mac›l›€›na yönelmesi gerekti€ini dile
getiren Ulusoy otobüsle yolcu tafl›mac›-
l›€›n›n havalimanlar›n›n olmad›€› böl-
gelerde devam edece€ini öngördü. Ulusoy;
“Uçaklar›n 50-60 Liraya uçaklar›n yolcu
tafl›d›€› ortamda uzun mesafede otobüs-
lerin para kazanmas› yolcu bulmas› zor-
laflt›. O yüzden otobüsler k›sa mesafe ta-
fl›maya yöneldi.  Karayolu yolcu tafl›ma-
c›l›€› hava limanlar›n›n olmad›€›, uça€›n
gitmedi€i yerlere y›€›lmaya bafllad›. Burada
da en önemli nokta tek dingilli ve daha
az yak›t yakan otobüsler.” dedi. 

Kara Ulaflt›rmas› Genel Müdür olarak Anka-
ra’ya atanan eski ‹stanbul Ulaflt›rma Bölge
Müdürü Ali R›za Yüceulu ‹stanbul Bölge
Müdürlü€ü’nün ikiye ayr›laca€›n› söyledi.

Yüceulu Kocaeli ve ‹stanbul’un Anadolu Ya-
kas›’ndaki ilçelerinin ifllemlerinin Tuzla’da

aç›lacak flubede yap›laca€›n› ifade etti. 
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‹ETT Kas›m ay›nda 3 ayr› ihale açarak 3 farkl› grupta toplam 49 otobüsü filoya dahil edecek. Ana-
dolu Yakas›’nda hizmet verecek 25 adet çift katl› otobüs, havaliman› ve denizyolu entegreli otobüs

hat için 24 lüks otobüs ihaleye ç›kar›l›rken; üçüncü ihale 10 adet turistik otobüsü kaps›yor.
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‹ETT, özellikle gençlerin ve çocuklar›n kitap okuma al›flkanl›€›n›n gelifltirilmesi için otobüs tahsis etti.
OKUBÜS ad›yla özel olarak giydirilen ‹ETT otobüsü, TÜYAP Kitap Fuar› süresince Avc›lar-Beylikdüzü
aras›nda sefer yapt›. ‹ETT Genel Müdürü  Hayri Baraçl›  her gün ‹ETT araçlar›nda yaklafl›k 1 milyon 700
bin yolcunun seyahat etti€ini söyleyerek "Ortalama 30 dakikal›k yolculuk yap›l›yorsa 51 milyon dakika,
yani 850 bin saatlik bir zaman söz konusu. Bu zaman, daha verimli bir flekilde de€erlendirilebilir. 1 ayda
ortalama 22 gün çal›fl›lan ülkemizde bir insan›n ayda 11 saati toplu tafl›ma araçlar›nda yolculuk etmekle
geçiyor" fleklinde konufltu.

GÜNCEL

TASIMACILAR

TOPLU TAŞIMADA
YENİ ORTAKLAR

‹stanbul’da toplu taş›maya yeni ortaklar geliyor
‹ETT Genel Müdürlüğü’nün açt›ğ› ihalelerin şart-
namesi ç›kt› ve ihale süreci başlam›ş oldu. 3

adet ihale var. 
Birinci ihale 25 adet çift katl› özel halk otobüsü

geçici çal›şma ruhsat› verilme işi. 25 araç 3 hatta
çal›şacak, özel halk otobüsü statüsünde olacak
ve muhammen bedelleri belli olmuş durumda.
‹halede son teklif verme süresi 29 Kas›m 2010.

‹kinci ihale 24 araç olarak paket olarak ihale
ediliyor. Hava ve deniz taş›mac›l›ğ› entegre edilecek
10 y›l süreli kiralama işi 4 hatta çal›şacak 44
kişilik lüks araçlarla taş›mac›l›ğa başlanacak Bu
araçlar UKOME’nin belirleyeceği ayr› bir ücret
tarifesi ile çal›şacak. Bu ihalenin de bedeli belirlenmiş
ve son teklif verme günü 29 Kas›m 2010.

Üçüncü ihale ise turistik taş›mac›l›k yapacaklar
için aç›l›yor. 10 y›l süreli kiralama işi tek hatta çal›-
şacak 10 adet araç üstü aç›l›r- kapan›r çift katl›
araçlarla taş›mac›l›k yapacak. Ayr› bir ücret tarifesi
ile çal›şacak araçlar›n bedeli belirlendi. Teklif verme
süresi 29 kas›m 2010 günü sona eriyor.

Bu gelişmeler ÖHO işlemecilerini yak›ndan ilgi-
lendiriyor. Bu ihalelere mutlaka müdahil olmak
zorunday›z. Çünkü 2 bin 50 özel halk otobüsü
işletmecileri olarak 28 y›ll›k tecrübe ile ‹stanbul
toplu taş›mac›l›ğ›n› sürdürüyoruz. Günden güne
kendimizi geliştirerek Avrupa Kültür Başkenti’ne
yak›ş›r bir toplu taş›ma hizmeti veriyoruz ve ken-
dimize sonsuz güveniyoruz ‹stanbul’daki 5 şirket
olarak bu ihale sürecini iyi değerlendirmeli ‹s-
tanbul’un toplu taş›mac›l›ğ›nda yeni aktörler ya-
rat›lmas›n›n önü kesilmelidir.

Bu gelişen süreci ortaklar›m›zla bir toplant›
yaparak istişare ettik, görüşlerimizi paylaşt›k, nas›l
davran›lmas›n› gerektiğini tart›şt›k ve ortaklar›m›za
bizim düşüncelerimiz anlatt›k. Tüm arkadaşlar›m›z›n
da ayn› düşüncede olduğunu bilmek bize daha da
güç verdi. Ald›ğ›m›z güç ve destekle daha rahat
hareket edip bu süreci iyi değerlendirmek gerekiyor.  

Bu gelişmeler olurken ‹stanbul’daki 5 özel halk
otobüsü şirketi de geniş bir eğitim çal›şmas›na
başlad›. Çok önemsediğimiz ve olmas› gereken
çal›şma önümüzdeki aylarda bir üniversite ile
işbirliği yap›larak devam edecek. Bu çal›şmada
önce özel halk otobüsü sahiplerine kurumsallaşma
ile ilgili bir eğitim çal›şmas› yap›lacak, daha sonra
özel halk otobüsü personeline yine üniversite
işbirliği ile halkla ilişkiler, trafik, toplu taş›ma kurallar›
gibi konularda eğitim seminerleri düzenlenecek.
Bu eğitim çal›şmalar› hem bilgilenme, hem de özel
halk otobüsü işletmecileri imaj› ac›s›ndan oldukça
faydal› olacakt›r. Umar›m bu çal›şmalar bundan
sonra sürekli hale gelir ve faydalar›n› görürüz.

GÖKSEL 
OVACIK
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İETT 49 otobüslük ihale açıyor

OTOBÜS DEĞİL
OKUBÜS...

‹ ETT Genel Müdürlü€ü Kas›m ay›nda açaca€› 3
ihalenin flartnamesini aç›klad›. Buna göre, ihaleler
sonunda49 araç ihale edilecek ve araçlar ‹ETT
filosunda yolcu tafl›maya bafllayacak. ‹halelere

baflvuru için Kas›m ay›n›n sonu belirlendi.
‹ETT’nin kasas› dolacak
3 ihaleden ilki Anadolu Yakas›’nda hizmet verecek

25 çift katl› otobüs için aç›lacak. Tek tek sat›lacak 25
otobüs için ‹ETT 536 bin 550 Liral›k muhammen
bedel belirledi. Yani 25 otobüsün ihalesinden ‹ETT’nin
kasas›na en az 13 milyon 413 bin 750 Lira girecek.
‹halenin son baflvuru tarihi 29 Kas›m 2010. ‹hale so-
nunda 7 araç Tuzla-Kad›köy, 12 otobüs fiahinbey-Te-
peüstü-Kabatafl, 6 otobüs de Bat› Ataflehir- Taksim
aras›nda hizmet verecek. 

BLOK KİRALAMA YÖNTEMİ 
Aç›lacak di€er ihale ise havaliman› ve denizyolu

entegreli çal›flacak hatlar› kaps›yor. ‹hale için lüks
araç flart› getirilirken ihale 4 hat üzerinde çal›flacak
24 otobüsün kiralanmas› için aç›lacak. Hatlar›n blok
olarak kiralanaca€› ihalede muhammen bedel 2 milyon
880 bin tam bilet olarak belirlendi. ‹hale sonunda 10
y›ll›€›na kiralanan otobüslerin 6’s› Yenikap› ‹DO-
Taksim, Taksim-Atatürk Havaliman›, Atatürk Ha-
valiman›, Yenikap› ‹DO iskelesi aras›nda, di€er 6
tanesi Yenikap› ‹DO ‹skelesi, Atatürk Havaliman›-
Taksim, Taksim- Yenikap› ‹DO ‹skelesi aras›nda,
kalan 12 tanesi de Sabiha Gökçen Havaliman›-Taksim,
Taksim-Sabiha Gökçen Havaliman› aras›nda yolcu
tafl›yacak. ‹haleye son baflvuru tarihi 30 Kas›m 2010.

Üstü aç›k turist otobüsleri 
Son ihale ise turistik otobüsler için aç›lacak. ‹halede

10 otobüs 2 hat üzerinde 10 y›ll›€›na kiraya verilecek.
Üstü aç›k 2 katl› otobüslerin ihalesi yine blok olarak
yap›lacak. ‹halenin muhammen bedeli 1 milyon 200
bin tam bilet olarak belirlenirken;  4 otobüs Sulta-
nahmet- Taksim-Dolmabahçe- Sultanahmet aras›nda,
6 tanesi de Sultanahmet- Dolmabahçe- Beylerbeyi-
Çaml›ca- Taksim- Sultanahmet aras›nda çal›flacak.
Bu ihalenin de son baflvuru tarihi 30 Kas›m 2010.

YÜZDE 10 ZAM

En son zamm› 1 Haziran 2009 tarihinde
yapan UKOME’nin ‹stanbul için yeni
ulafl›m ücret tarifesi flöyle:
A- ‹ETT ve ÖZEL HALK OTOBÜSLER‹,

TÜNEL, NOSTALJ‹K TRAMVAY, ‹DO fiEH‹R
HATLARI VAPURLARI, ÖZEL DEN‹Z MO-
TORLARI ve RAYLI S‹STEMLERDE :
ELEKTRON‹K B‹LET (AKB‹L-ELEKTRON‹K
KART)
Tam: 1,65 TL
‹ndirimli 
- Ö€renci: 0,95 TL
- Di€er: 1,10 TL
MAV‹ KART (AYLIK)
Tam: 120 TL
‹ndirimli                 
- Ö€renci: 60,00 TL
- Di€er: 70,00 TL
B-‹DO fiEH‹R HATLARI VAPURLARI 
ve RAYLI S‹STEMLERDE :  
Jeton: 1,75 TL 
1. ADALAR fiEH‹R HATLARI:
Akbil: 2,75 TL 
‹ndirimli Akbil: 1,90 TL
Jeton: 3,50 TL 

METROBÜS’E DE YENİ ÜCRET SİSTEMİ
Ayr›ca UKOME’nin yeni karar›na göre Metro-

büslerde ilk üç durak için tam 1,35 TL, indirimli
ö€renci 0,80 TL, di€er indirimli 0,90 TL, üç du-
raktan sonra tam 1,95 TL, indirimli ö€renci 0,95
TL, di€er indirimli 1,10 TL olarak ücretlendirildi.
Ayl›k mavi akbillerde ise ilk üç durak için bir
binifl, üç durak sonras› için 2 binifl düflülecek.

Metrobus uygulamas›ndaki yeni ücret sistemi
ile Avc›lar-Sö€ütlüçeflme aras›nda boydan boya
seyahat eden tam akbilli yolcular 1.95 TL, ö€renci
indirimli akbilli yolcular ise 0.95 TL ve di€er in-
dirimli akbilli yolcular ise 1.10 TL ödeyecek.

‹STANBUL’A 
YEN‹ TAR‹FE!

UKOME’nin karar›yla 30 Ekim’den 
itibaren ‹ETT ve Özel Halk Otobüs-
leri ile rayl› ve deniz ulafl›m sis-
temlerine yüzde 10 zam yap›ld›.

METROBÜSTE 

NAK‹T GEÇMEZ 
Metrobüslerde nakit geçifller 15 Kas›m iti-
bariyle kald›r›l›yor. Metrobüse binmek is-
teyenler Akbil, ‹stanbul Kart veya s›n›rl›
kullan›ml› elektronik kart kullanacak. Met-

robüslere yap›lan zamm›n ard›ndan önemli bir
karar daha al›nd›. Buna göre art›k metrobüslere
nakit para ile binmek tarihe kar›fl›yor.  Tüm
metrobüs duraklar›nda yer alan duyuruya göre
15 Kas›m'dan itibaren Metrobüsü kullanmak
isteyenlerin Akbil, ‹stanbul Kart veya s›n›rl›
kullan›ml› elektronik karta sahip olmas› gere-
kiyor.  Metrobüse son yap›lan zamm›n ard›ndan
nakit geçifl ücreti 1.95 liraya ç›kar›lm›flt›.

Taksiye de zam: %14
‹stanbul’da zam furyas›na taksiler de ek-

lendi. Kent içi toplu tafl›maya gelen zam-
m›n ard›ndan taksimetre ücreti kilometre
bafl›na yüzde 14 zamland›. Zam talebi ‹s-
tanbul Taksiciler Esnaf Odas›’ndan geldi.
Zam talebini de€erlendiren UKOME’nin
karar› do€rultusunda, ‹stanbul’da hizmet

veren 17 bin 395 taksicinin taksimetre
ücreti kilometre

bafl›na 1,4 Li-
ra’dan 1,6 Lira’ya
ç›kt›. Taksimetre
aç›l›fl ücretine ise

zam yap›lmad›.

MAN Neoplan’› da yaratan ekibin içinde
yer alan Viseon Yönetim Kurulu Üyesi ve
Bafl Mühendis Ernö Bratha Türk otobüs

pazar›n›n vazgeçilemez bir pazar oldu€unu söy-
ledi. Ulusoy ile imzalanan 10 y›ll›k distribütörlük
anlaflmas› ile Türk pazar›na ad›m atan Viseon
için en önemli pazar›n Türkiye oldu€unu; “Bütün
otobüs üreticileri için Türkiye en önemli pazard›r.
Çünkü Türk pazar› otobüs aç›s›ndan Avrupa’da
en hareketli otobüs pazar›d›r. Biz Viseon olarak
Türkiye’yi Almanya, Avusturya, ‹sviçre ve  ‹tal-
ya’dan daha önemli bir Pazar kabul edip çal›fl-
mam›z› ona göre yap›yoruz. Türkiye Viseon
için Almanya’dan sonra en büyük pazar olacak”
sözleri ile anlatt›. 

ÜRETİMİN YÜZDE 25’İ TÜRKİYE’YE 
Önümüzdeki dönemden üretimin de Türki-

ye’de yap›labilece€ini kaydeden Bratha, Ulu-
soy’un ilk etapta 35 otobüs alaca€›n› 2011’de
toplam sat›fl›n 50’yi bulmas›n› beklediklerini

söyledi. Viseon Fabrikas›’n›n üretim kapasite-
sinin y›ll›k 200-250 aras›nda oldu€unu hat›rlatan
Bratha; “Üretimimizin yüzde 25’i Türkiye pa-
zar›na gelecek” dedi. “Hedefimiz seyahat oto-
büsü olarak en iyi otobüsü imal etmek“ diyen
Bratha, Ulusoy için 2+1 koltuklu otobüs de
üreteceklerini de dile getirdi. Bratha, hali
haz›rda Türkiye’de üretim yapan otobüs
markalar›n›n hepsinden daha kaliteli otobüs
ürettikleri konusunda da hayli iddial› konufltu
ve ekledi: Neoplan’daki baflar›y› Ulusoy ile
beraber Viseon’da da yakalayaca€›z.”

Viseon marka otobüslerin flu an Al-
manya, Avusturya, ‹sviçre, ‹sveç ve
‹talya’da kullan›ld›€›na iflaret
eden Ernö Bratha, “Otobüsün
Porche”sinde Euro 5-6 motor
kullan›laca€›n› 10 numara
ya€ kullanmay› düflünen oto-
büsçüyü de uyard›: “Bu oto-
büs Euro 6 Motorla ç›ka-
cak. Ya€ yakmas› demek
k›sa zamanda katalizö-
rün bozulmas› demek.
Di€er  taraftan da çev-
reye büyük oranda
zarar vermek söz
konusu. Bu ne-
denlerle oto-
büslerde ya€
yak›lmama-
s› gereki-
yor.”

“Otobüs dünyas›n›n Porche’si”ni üretmeye geliyoruz” diyen Viseon Yö-
netim Kurulu Üyesi-Bafl Mühendis Ernö Bratha Türkiye’nin otobüs pazar›

aç›s›ndan Avrupa ülkelerinden daha önemli olduğunu söyledi. Bratha,
2011’de Türkiye’ye 50 adet Viseon satma hedefinde olduklar›n›, y›ll›k 200
adet üretim kapasitesinin yüzde 25’inin Türkiye’ye ayr›lacağ›n› kaydetti. 

TÜRK OTOBÜS PAZARI 
ALMANYA’NIN VAZGEÇiLMEZİ

‹stanbul’daki yeni ulafl›m tarifesi özel
halk otobüsü sahiplerini memnun et-
medi.  ‹stanbul Özel Halk Otobüsü Sa-

hipleri ve ‹flletmecileri Esnaf Odas›’ndan ya-
p›lan aç›klamada toplu tafl›man›n yeni tarife
sonras›nda da maliyetlerin alt›nda gerçekle-
flece€i belirtildi. ‹stanbul Özel Halk Otobüsü

Sahipleri ve ‹flletmecileri Esnaf Odas› 30
Ekim’den itibaren geçerli olan tarife ile tam
biletle yolculuk ücreti 1.50 Lira’dan 1.65 liraya
ç›karan zamm› yetersi buldu. Aç›klamada;
“‹stanbul’da toplu tafl›ma halen maliyetlerin
alt›nda gerçekleflmektedir. Motorin fiyatla-
r›ndaki sessiz art›fllar ortadad›r. Personel, parça
maliyetleri, mali yükümlülüklerdeki art›fllar
ortadad›r. Gerçek maliyet de€eri 2 Lira iken
hiç olmazsa tam biletle yolculuk de€eri 1.75
Lira  olarak belirlenmeliydi.” denildi. 

Özel Halkç›’lar zamm› yeterli bulmad› 

ERNÖ BRATHA 
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TASIMACILAR 7
1-3 Aral›k tarihlerinde Türkiye'de ilk kez “Toplu Ulafl›m

Haftas›’”düzenleyecek. ‹ETT’nin öncülü€ünde ‹stanbul Bü-
yükflehir Belediyesi, ‹DO, fiehir Hatlar›, ‹stanbul Ulafl›m,
TCDD ve TÖHOB deste€iyle düzenlenecek haftayla Türki-
ye'de toplu ulafl›m›n tart›fl›ld›€› bir platform oluflturma,
kent ölçe€inde toplu ulafl›m stratejilerinin belirlenmesi ve
somut çözümlerin uygulamaya geçirilmesi planlan›yor. Bu
kapsamda gerçeklefltirilecek etkinliklere bütün büyükflehir
belediyeleri, belediyelerdeki kent içi ulafl›m birimleri, üni-

versitelerin ulaflt›rma bölümleri, akademisyenler, deniz,
kara, demiryolu ve rayl› sistem ulafl›m›nda ürün tedarik
eden ve hizmet veren tüm firmalar, sivil toplum kurulufllar›
davet edildi. ‹ETT’nin önderli€inde düzenlenecek haftada
toplu ulafl›m›n k›sa, orta ve uzun vadeli stratejileri tart›fl›l›r-
ken; ulafl›m politiklar›ndan birinci derecede etkilenen va-
tandafllar da toplant›lara kat›labilecek. TRANS‹ST 2010
ad›n› tafl›yan “Toplu Ulafl›m Haftas›” Haliç Kongre Merke-
zi’nde düzenlenecek.  

TRANSİST 2010 
TOPLU ULAŞIMI 

MASAYA YATIRACAK

ÖZEL HALK OTOBÜSÇÜLERİ

C M Y K TASIMACILAR 7

Elif ÖZYILMAZ HATAY 

Anadolu Isuzu’nun sponsorlu€unda ger-
çeklefltirilen TÖHOB 2010 y›l› seminerine
Kara Ulaflt›rma Genel Müdürü Ali R›za
Yüceulu, TÖHOB Baflkan› ‹smail Yüksel,

Hatay Belediye Baflkan› Lütfü Savafl, TÖHOB Genel
Sekreteri Onur Orhon, Hatay Esnaf ve Sanatkârlar›
Odalar› Birli€i Baflkan› Kadir Teksöz, Antakya Bele-
diyesi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Baflkan›
Halil Kadife, Antakya fioförler ve Otomobilciler
Odas› Baflkan› Aziz Fatih Y›lmaz ve çok say›da
davetli kat›ld›. TÖHOB Genel Sekreteri Onur Orhon,
2006 y›l›nda kurulan birli€in yurt genelinde yayg›n-
laflma ve geliflme çabalar›n› sürdürürken, di€er
taraftan da sektörün ilgili kifli ve kurulufllar›yla do€-
rudan temas kurarak daha baflar›l› olman›n yollar›n›
arad›klar›n› belirtti. 

2012’DE KAOS YAŞANABİLİR
Orhon, toplu tafl›mac›l›kta yafll› ve engellileri de

düflündüklerini belirterek; “Tüm toplu tafl›ma araçlar›
2012 y›l›na kadar engelliler için eriflilebilir duruma
getirilecek. Ülke genelindeki filoda yer alan yaklafl›k
15 bin özel halk otobüsü ile 10 bin belediye otobü-
sünün 2012 y›l›nda karfl›laflaca€› kaos ve kargafla
bugünden TÖHOB olarak de€erlendirilip, bir rapor
haline getirildi. Yaflanabilecek sorunlar› flimdiden
çözme çabas›nday›z.” dedi. 

YÜKSEL’DEN DESTEK ÇAĞRISI
TÖHOB Baflkan› ‹smail Yüksel de seminerde yapt›€›

toplumun her kesiminden destek beklediklerini ifade
etti. Yüksel özellikle kamu kanad›ndan sorunlar›n
çözümü konusunda büyük destek beklediklerini
söylerken; ” ÖTV indirimi, biletlerde KDV indirimi
diyoruz, özürlü yasas› diyoruz. Bunlar tamamen
siyasi bir ba€lant›s› olan konular. Onun için herkes
tafl›n alt›na elini sokacak. Anadolu’ da, ‹stanbul’un
her yerinde olan 15 bin özel halk otobüsü temsilci-
lerinden destek bekliyoruz.” diye konufltu.

FATİH TAMAY; “ISUZU’NUN HALK 
OTOBÜSÇÜLERİNE DESTEĞİ SÜRECEK

Seminerin sponsorlu€unu Anadolu Isuzu Sat›fl ve
Pazarlama Direktörü Fatih Tamay da yapt›€› konufl-
mada TÖHOB’a ve özel halk otobüsçülerine verdikleri
deste€in sürece€ini ifade etti.

Isuzu’nun Hatay’da yüzde 85’lik bir pazar pay›na
sahip oldu€unu hat›rlatan Tamay Novo ailesinin
son üyesi Novo Citi’nin 3 ayda 20’den fazla flehrin
halk otobüsü kooperatifine girdi€ini dile getirdi.
Tamay  2011’de Novo Citi’nin girmedi€i flehrin kal-

mayaca€›n› öngördü. Isuzu’nun 20’si Avrupa ülkesi
olmak üzere 22 ülkeye otobüs ihraç etti€ini vurgulayan
Tamay, 6 y›ld›r küçük otobüs ihracat flampiyonu ol-
duklar›n›n alt›n› bir kez daha çizdi.

2012 UYARISI 
Fatih Tamay 2012’de tüm toplu tafl›ma araçlar›n›n

engellilerin  ulafl›m›na uygun hale gelmesi zorunlu-
lu€unu hat›rlatarak özel halk otobüsçülerini uyard›.
Isuzu olarak 2012’yi beklemediklerini ve s›n›f›n›n
tek engelli rampal› otobüsü NovoCiti’yi piyasaya
sunduklar›n› kaydeden Tamay otobüsçülerin de
2012’yi beklemeden araç yenilemelerini gerçeklefl-
tirmesi gerekti€ini ifade etti. 

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği 2010 y›l› semineri Hatay’da Anadolu
Isuzu’nun sponsorluğunda gerçeklefltirildi.Bölge toplant›s› niteliğindeki semi-
nerde özel halk otobüsü iflletmeciliğinin, idari, mali, teknik sorunlar› ele al›n›r-

ken Bakanl›k yetkililerine sorunlar ve çözüm önerileri  de aktar›ld›.

HATAY’DA İÇLERİNİ DÖKTÜ

Fatih Tamay özel halk otobüsçülerinin Isuzu’dan 12 metrelik otobüs
üretmesini bekledi€ini, 7.5 ve 9 metrelik otobüslerin Türkiye’deki
kent içi toplu tafl›maya daha uygun otobüsler oldu€unu  söyledi. 

‹stanbul’da günde 120 bin
personel ve 20 bin ö€renci
tafl›yan Gürsel Turizm, ‹s-
kenderiye ve Kahire'nin

flehir içi ulafl›m özellefltirme-
sine girmeye haz›rlan›yor.Gür-
sel Turizm Yönetim Kurulu
Üyesi Hürer Fethi Gündüz;
"Kahire ve ‹skenderiye flehir
içi ulafl›m özellefltirmesine ka-
t›laca€›z" dedi.

‹haleye girmeleri ve kazan-
malar› halinde yeni otobüs ya-

t›r›m› yapmalar›n›n gereklili€ini
vurgulayan Gündüz; “ bu ihaleyi
Gürsel Turizm kazan›rsa 900
yeni otobüse ihtiyaç duyulacak.
Bu aflamada bu  otobüsleri M›-
s›r’da Fabrikas› bulunan Tem-
sa’dan alaca€›z” dedi.  

180 MİLYON EURO’LUK İHALE
‹halenin bedelinin 180 milyon

Euro oldu€unu belirten Gündüz,
Gürsel Turizm’in bu ihaleyi al-
mas›n›n bir model yarataca€›n›

da söyledi. M›s›r’dan sonra Af-
rika’ya aç›lma planlar› oldu€unu
söyleyen Gündüz, Türkiye’nin
hayli uza€›nda olan M›s›r’da
kent içi toplu tafl›ma ifline so-
yunmalar›n›n nedenini ise; “‹s-
kenderiye’de 5 milyon insan
yafl›yor. Günde 1.5 milyon insan
yer de€ifltiriyor” diye aç›klad›.
Gündüz;  “M›s›r’daki uygula-
mam›z  baflar›l› olursa Afrika
ve Körfez Bölgesi için model
oluflturacak.” dedi.  

Gürsel, M›s›r’›n flehir 
içi ulafl›m›na TAL‹P

LEVENT BİRANT

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU

HÜRER FETHİ GÜNDÜZ

Hayati AKBAŞ HOPA 

Cankurtaran Tüneli’nin inflaat›na start ve-
rildi. Hopa-Borçka karayolunun 6. kilo-
metresinde yap›m› planlanan ve 99 milyon
928 bin Lira proje bedelli tünelin temelini

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m gerçeklefltirdi.
Tünel tamamland›€›nda 5 bin 288 metre uzun-
lu€u ile Türkiye'nin en uzun tüneli olacak. 

“ARTVİN HER HİZMETE LAYIK”
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m;  "Bugün dü-

€ün günü de€il bayram günüdür. Cumhuriyeti-
mizin kuruluflunun 87. y›ldönümüdür. Ankara'da
bugünü törenlerle kutlad›k. fiimdi Borçka'da
ikinci bayram›m›z› kutluyoruz" ifadelerini kul-
land›.”Bu tünelle Hopal›lar Borçkal›lar ile Art-
vinliler Ardahanl›lar ve Erzurumlularla buluflacak.
Artvin'in kaderini de€ifltirecek tünelin temelini
at›yoruz” diyen Y›ld›r›m, tünelin 3 y›ldan k›sa
bir sürede tamamlanaca€›n› vurgulad›. 

Türkiye’nin en uzun
tünelinin temeli at›ld›

Türkiye'nin projelendirilen en uzun tüneli
olan Cankurtaran Tüneli'nin temeli Ulaflt›rma
Bakan› Binali Y›ld›r›m’›n kat›ld›€› törenle at›ld›.
Y›ld›r›m tüneli yapacak konsorsiyum ortakla-

r›ndan ifli erken bitirme sözü istedi.
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“Müşterilerimizin
ve tüm sektör
mensuplarının

Kurban
Bayramı’nı 

kutlar huzur
mutluluk  

sağlık ve bol 
kazançlı günler 

dileriz”
Mengerler Ticaret Türk A.Ş.

Tel: 0212 484 33 00 
www.mengerler.com

Yılanlı Ayazma Sok. No:12 Topkapı - İstanbul

Tüm Türkiye’nin
Kurban

Bayramı’nı 
sağlık 

mutluluk ve 
huzur 

getirmesi 
dileğiyle 
kutlarız

TASIMACILARO
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fiUBE1:
Asti Otogarı ANKARA
Tel: 0554 930 54 13

fiUBE2:
Kemal Paşa Cad. No:1/101-27 Işıkkent  
Bornova/İZMİR Tel : 0554 930 54 08
fiUBE3:
Panayır Mah. Yeni Yalova yolu No:415  
Osmangazi / BURSA 
Tel: 0224 211 74 30 Tel:0554 930 54 11

Kurban Bayramında 

sevdiklerinize ulaşmanın

en eğlenceli yolu 

MUTLU BAYRAMLAR

REFERANSLARIMIZ

MERKEZ:
Yavuz Selim Mah.Yavuz Selim Cd.

No:12  FUNTORO Plaza 
Esenler /İstanbul/ Türkiye

Tel : +90 212 562 40 20   
Fax: + 90 212 562 40 29

info@funtoro.com.tr

www.funtoro.com.tr
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MAN Kamyon ve Otobüs A.fi. CEO’su MAN

Türkiye’nin y›l› 400 otobüs sat›fl› ile kapayaca€›n›
söyledi. MAN’›n üretti€i otobüslerin yüzde 20’sinin
Türkiye’de sat›ld›€›na iflaret eden Bekiro€lu, Türk
otobüs pazar›n›n y›l› bin 200 adet ile kapayaca€›n›
öngördü. MAN’›n üretti€i otobüslerin yüzde
20’sinin Türkiye’de sat›ld›€›na dikkat çeken

Bekiro€lu; “Y›l sonunda Türkiye otobüs pazar›nda
bin 200 adete ulafl›l›r. Bu rakam toplu tafl›ma,
turizm tafl›mas› ve flehirleraras› tafl›ma yapan
otobüslerin toplam› olur. Ve bu rakam›n yüzde 30’u
da MAN otobüslerinden oluflur. MAN y›lda 2 bin
500- 3 bin adet otobüs üretimi yap›yor. Bunun da
yüzde 20’si Türkiye’de sat›l›yor “ diye konufltu. 

SEKTÖRDEN 

TASIMACILAR
BEKİROğLU; MAN 

OTOBÜS PAZARININ 
YÜZDE 30’UNU 

SATACAK 

Faruk ÇOLAK / Oya KAYA

G ünde yaklafl›k 100 bin yolcunun
u€rad›€›, 30 bin arac›n hareket
halinde oldu€u Esenler Otogar’›n›n
sorunlar› bitmek bilmiyor. Otobüs

firmalar› sahte biletlerden muzdaripken, alt
katlarda hizmet veren tamirciler temizli€in
sa€lanamamas›ndan flikâyetçi.  Hemen herkesin
ortak flikâyeti ise “ Güvenlik.”

“PİSLİK İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ”
242 bin metrekarelik alana infla edilen Esenler

Otogar›’n›n alt kat› tamircilere ve yedek par-
çac›lara tahsis edilmifl durumda ancak dükkân
sahipleri ve ustalar bu alan›n temizlenmeme-
sinden dert yan›yor. Y›llard›r bu soruna çözüm
bulamad›klar›n› belirten tamirciler; “Tozun
topra€›n içinde çal›fl›yoruz. Ya€mur ya€d›ktan
sonra da el mahkûm çamura yat›p otobüsleri
tamir ediyoruz. ‹ç taraflarda ise pislikten ve

kokudan durulmuyor. Bu iflkenceyi sadece biz
de€il yolcular da çekiyor. Bavullar›yla buradan
geçerken çamura saplan›yorlar, bebekleri ile
buradan geçenler ise kokudan bizi sorumlu
tutuyor. Geçenlerde bizden para toplay›p etrafa
m›c›r döktüler ama o da iki haftaya uçup gitti.
Mazgallar› temizleyece€iz deyip pislikleri du-
varlara yanaflt›rd›lar, iç k›s›mlarda pislik ko-
kusundan çal›flam›yoruz ” diye konufluyor.

“TUVALETİMİZ BİLE YOK!”
Esenler Otogar›’n›n alt kat›nda tamirciler

için araç yeri bulunmuyor. Park bölümü ol-
mad›€› gibi tamircilerin kendi arabalar›ndan
da otopark paras› talep ediliyor. Kiralar›n› zar
zor denklefltirdiklerini söyleyen tamirciler;
“Yönetim buraya araç çekmemizi istemiyor.
Buraya araçlar gelmezse biz nas›l ekmek para-
m›z› ç›karaca€›z? Bizden her ay aidat al›yorlar
ama bu kata bir tuvalet bile yap›lmad›. Yukar›

kata ç›k›p para vermek zorunda kal›yoruz. ‹z-
mir’in Ankara’n›n Bursa’n›n garajlar›na bak›n,
bir de buraya bak›n.” diyerek veryans›n etti.

KORSAN ARABALARI, DEğNEKÇİLERİ
DURDURAMIYORLAR

Otobüs firmalar› ise otogar›n güvensizli€inden
flikâyetçi. Korsan firmalar›n cirit att›€›, de€-
nekçilerin ellerini kollar›n› sallayarak otogarda
dolaflt›klar›n› ifade eden firmalar, otogara her
girifl-ç›k›fllar›nda 70 Lira vermekten dolay› s›-
k›nt› yafl›yor. “Belirlenmifl fiyatlar›n alt›nda
bilet sat›p araç kald›ranlar durdurulam›yor.
Otogar›n güvenli€i bu konuda çok yetersiz ka-
l›yor. Biz zaten bofl gidip bofl dönüyoruz, bir de
bu korsan meselesi ç›k›nca iyice zorluk çekmeye
bafllad›k. Biri art›k bunlara dur desin” diye
isyan eden firma çal›flanlar› havayolu tafl›ma-
c›l›€›n›n karayolu tafl›mac›l›€›na darbe vurdu-
€unu söyledi.

“SADECE YOLCULARI DEğİL 
YÜKLERİNİ DE TAŞIYORUZ”

‹fllerinin özel günler d›fl›nda sürekli kötü
gitti€i söyleyen otobüs firmalar›, araçlar›n oto-
gara girifl-ç›k›fllar›nda verdikleri 70 Lira ücretin
fazladan maliyet oldu€unu, bu ücret yüzünden
biletlerin de pahal›laflt›€›n› belirtti. “Otobüs-
lerimiz zaten dolmuyor, bir de bu 70 Liray›
verince iyice zarar ediyoruz. El mahkûm bilet-
lere yans›t›yoruz bu fiyat›, o zaman da yolcularla
tart›flma yafl›yoruz. Zaten art›k sadece yolcu
de€il yolcular›n yüklerini de tafl›yoruz. Az yol-
cumuz var onlar› da kaybetmemek için yanla-
r›nda getirdikleri tüm yükleri kabul eder hale
geldik” diyerek ifllerinin zorlu€una dikkat
çeken otobüsçüler, otogar›n yo€un oldu€u dö-
nemlerde otobüslerini otogardan ç›karama-
maktan da mutsuz olduklar›n› dile getirdi.

ESENLER DERT OTOGARI

Esenler Otogar›’nda

otobüsçüsünden yol-

cusuna, tamircisinden

floförüne her kesimin

otogardan mutlaka bir

flikâyeti var. Kimine

göre sorunlar›n bafl›n-

da güvenlik gelirken,

kimi de alt katlar›n te-

mizlenmemesinden
dert yan›yor.

PETDER RAPORU

Elif ÖZYILMAZ HATAY
TOFED Karayolu Yolcu Tafl›mac›l›€›
bölge toplant›s›n›n 2’incisini Hatay’da
gerçeklefltirdi. Has Otomotiv’in ev sa-
hipli€ini üstlendi€i toplant›ya Türki-

ye’nin dört bir yan›ndan flehirleraras› yolcu
tafl›mac›s› kat›ld›. Üretici firmalar›n üst düzey
yöneticilerinin de kat›ld›€› toplant›n›n en
önemli konu€u Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›l-
d›r›m ile Müsteflar Yard›mc›s› Talat Ayd›n’d›.
Otobüsçüler isteklerini birebir Bakan’a anlatma
olana€› buldu.

“SÜPER BELGE” İSTEğİ
TOFED Genel Baflkan› Rüfltü Terzi tek bel-

geye kay›t zorunlulu€unun sektörü çok zor-
lad›€›n› söyleyerek karayolu yolcu tafl›mac›-
lar›n›n kulland›€› B1-B2-D1-D2 ve D4 belge-
lerini kapsayacak bir “Süper” belge uygula-
mas›n›n getirilmesini istedi. Terzi, isteyen
otobüsçünün bu belgeyi alarak her tür yolcu
tafl›mas› yapabilmesini istediklerini anlatt›.
Bu belgeyi alacak tafl›mac›ya 1500 koltuk ve
250 bin Lira öz sermaye zorunlulu€u getirile-
ce€ini bunun da firmalar›n birleflmesini ve
kurumsallaflmay› getirece€ini vurgulad›. Terzi;
“ Tek belge mevzusu Do€u ve Güneydo€u'daki
illerde bizi s›k›nt›ya sokuyor. ‹ste€imiz eli-
mizde bulunan tek tip belgelerin tamam›n›
kapsayan süper belgedir. Süper belge sayesinde
otobüs firmalar›m›z kurumsallaflacak ve oto-
büsçülü€ün önündeki tek belge sorunu ortadan
kalkacakt›r" diye konufltu. Terzi, yaflad›klar›
en büyük sorunlar›n bafl›nda sigorta mesele-
sinin geldi€inin alt›n› çizerek herhangi bir
kaza an›nda koltuk bafl›na de€il kaza bafl›na
sigorta uygulamas›n›n getirilmesini istedik-
lerini de dile getirdi. Terzi, di€er taraftan da
havayolu tafl›mac›l›€›ndaki fiyat dengesizli€inin
giderilmesini, istediklerini bunun da mevcut
yönetmelikteki ilgili maddeye 'Tavan ve taban
ücretleri bakanl›k taraf›ndan belirlenir' eki
getirilmesi ile gerçekleflebilece€ini savundu.
Havayolu ulafl›m›ndaki gibi elektronik bilet
kesebilmeyi istediklerini anlatan Terzi; F1
belgelerini verecek kurumun da TOFED olmas›
gerekti€ini böylece bakanl›€›n üzerinden büyük
bir yükü alacaklar›n› söyledi.

Korsan tafl›mac›lar›n her fleyi yasal olan ta-

fl›mac›dan yüzde 15-10 yolcu ald›€›n› dile ge-
tiren Rüfltü Terzi bakanl›€›n denetimleri ar-
t›rmas›n› meslektafllar› ad›na istedi.

ÖNCE NOT ALDI, SONRA CEVAPLADI
Terzi'yi büyük bir dikkatle dinleyen ve za-

man zaman notlar alan Ulaflt›rma Bakan›
Binali Y›ld›r›m 2004’den bu yana tafl›mac›l›k
sektöründeki sorunlara yönelik gerçeklefltirilen
çal›flmalar›n meyvesini almaya bafllad›klar›n›
söyledi. Y›ld›r›m ilk olarak, flu an koltuk
bafl›na sigorta uygulamas›n›n kaza bafl›na si-
gorta uygulamas›na dönmesi için Müsteflar
Yard›mc›s› Talat Ayd›n’a talimat verdi. Y›l-
d›r›m; “Koltuk bafl›na sigorta bedelini bu top-
lant›daki önerileriniz sayesinde kaza bafl›na
sigorta olarak de€ifltirmek için müsteflar›m›za
talimat veriyorum.”  dedi. 

“SÜPER BELGE SÜPER OLUR”
Karayolu yolcu tafl›mac›lar›n›n kulland›€›

5 yetki belgesini tek belgede birlefltirilmesi
iste€ine de yan›t veren Bakan Y›ld›r›m; “Süper
belge süper bir fley olur” diyerek sözlerine
flöyle devam etti: “Benim tek endiflem flu an
yapt›€›m›z düzenlemeleri geriye götürmesidir.
E€er böyle olmayacaksa süper belgenin olabi-
lirli€ini tart›fl›r›z.”

“TARİFELERE MÜDAHALE EDEMEYİZ “
Bakan Y›ld›r›m havayolu tafl›mac›l›€›na da

taban fiyat getirilmesi iste€ine$ “Tarifelere
müdahale etme yönünde hareket etmemiz
bu saatten sonra çok zor” diye yan›t verdi ve
piyasan›n kendi kendine düzene girece€i za-
manlar›n çok uzak olmad›€›n› belirtti. 

KIRSAL MOTOR‹N
TÜKET‹M‹ AZALDI

2010 y›l›n›n ilk dokuz ay›nda, bir önceki
y›l›n ayn› dönemine göre k›rsal motorin tü-
ketimi yüzde 5,8 toplam benzin tüketimi
ise yüzde 7,9 azald›; toplam motorin tüketimi

yüzde 1,4 otogaz LPG tüketimi ise yüzde 8 artt›.
2010 y›l› Ocak Eylül döneminde Benzinler,

Motorinler ve LPG Otogaz’dan oluflan toplam
otomotiv yak›tlar› tüketimi 2009 y›l›n›n ayn›
dönemine göre yüzde 1 oran›nda artarak 13,6
milyon ton olarak gerçekleflti.

SEBEP 10 NUMARA YAğ 
10 numara ya€ sat›fllar›n›n art›fl›yla K›rsal mo-

torin tüketimi bir önceki y›l›n Ocak-Eylül ay›na
göre yüzde 5,8 azald›€›n› belirten Petrol Sanayi
Derne€i; “Bu durum ekonomi, artan tafl›t say›s›
ve sektördeki di€er veriler ile uyumlu olmay›p,
yap›lan analizler ve piyasa bilgileri 10 numara
ya€ ad› alt›nda yap›lan faaliyetler nedeni ile
oluflan vergi kayb›n›n y›l›n dokuz ayl›k döne-
minde 1.0 Milyar TL’yi aflt›€›n› göstermektedir”
derken çözüm olarak da baz ya€ ve müstahzar-
lar›n ÖTV tutarlar›n›n art›r›larak motorin ÖTV’si
ile dengelenmesi ile mümkün olaca€› savunu-
luyor.

LPG SATIŞINDA ARTIŞ VAR
Düflük kükürtlü motorin tüketimi ise geçti-

€imiz y›llardaki art›fl›n› devam ettirerek önceki
y›la göre yüzde 23,4 artarak 3,6 milyon metreküpe
ulaflt›. Motorin türleri toplam tüketimi 2009’a
göre yüzde 1,4  artarak 2010’un ilk dokuz ay›nda
12 milyon metreküp olarak gerçekleflti. Toplam
benzin tüketimi 2010 y›l› Ocak Eylül döneminde,
geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 7,9 ora-
n›nda azalarak 1,6 milyon ton oldu. LPG tüketimi
ayn› dönemde  yüzde 8 oran›nda artt› ve 1,85
milyon tona ulaflt›.

TOFED Başkanı Rüştü Terzi, Bakan Yıldırım ve Müsteşar Yardımcısı Aydın’a birer plaket armağan etti.

TOFED'İN KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIğI 2.
BÖLGE TOPLANTISI HATAY’DA GERÇEKLEŞTİ

Otobüsçüler toplant›ya kat›lan Ulaflt›rma Bakan› 
Binali Y›ld›r›m’dan B1- B2-D1-D2 ve D4 belgesini
kapsayacak “Süper Belge” düzenlemesi istedi.

Cigara...

A sl›nda çok da uzak bir zaman değil,
şehirleraras› otobüslerde fosur fosur
sigara içiliyordu. Hiç unutmuyorum, 9-
10 saatlik bir Ege seyahatimde ya-

n›mdaki hiç tan›mad›ğ›m üç kişi birer paket si-
garay› gömmüş, ben, hayat›nda bir nefes sigara
içmemiş ben de orada yan›nda 60 adet sigara
içilince neredeyse ruhunu teslim edecek hale
gelmiştim. Ne işkenceymiş değil mi?

Uçaklar da öyle değil miydi? Küllükler izmarit
kokard›, yanindaki adam yak›verirdi, hem de
ayn› havay› solurken! Hep beraber zehirleni-
yorduk enikonu...

O zaman ad› “Spor Sergi Saray›”, şimdiyse
Lütfi K›rdar Kongre Merkezi olan mekanda rah-
metli arkadaş›m Bar›ş’la hemen her hafta
basket maç›na giderdik, Efe, Erman, Necdet,
Pete Williams zamanlar›, Fenerliyiz ya, sabahtan
minikler maç›ndan başlar akşam da büyükler
maç›n› seyreder ç›kard›k. O “spor salonunda”
sporcular ter akt›rken millet elinde sigara tüt-
türürdü... Salonun çat›s›na doğru t›rmaman si-
gara duman›n hala iğrentiyle  hat›rlar›m... Re-
zalete bak›n... Olacak şey mi?

Ben küçükken servis şoförü abilerimizden
biri bizi arac›nda taş›maktayken arada bir sigara
da yakard›. Minicik bebeler arabada adam›n
elinde sigara... Olmaz, olamaz...  

Dumans›z hava sahas› vb derken bir büyük
devrim yaşand› asl›nda...

Ama bak›yoruz da “Neyse cezas› verelim kar-
deşim!” diyerek cigaraya davranan baz› kağ›ttan
bitirimler de var. Yurdum insan› her türlü yasağ›
“tavsatmaya” bay›l›r çünkü... Sinema tiyatro
fuayesinde, toplu taş›ma araçlar›nda, taksilerde,
kapal› restoranlarda, cafe bar, kapal› her türlü
alanda yasak bu meret... O zaman “i – ç – e –
m – e – z – s – i – n” arkadaş...

“Cezas› neyse verelim” diye birşey yok, tüm
insanlara sayg› var, sağl›ğa göz göre göre zarar
vermemek var...

Ben senin yüzünden sigara içiyormuşum gibi
dumana maruz kalamam arkadaş. Nerede içer-
sen iç, kapal› alandaysak benim yan›mda içe-
mezsin.

Otobüste içemezsin, takside içemezsin, in-
sanlar›n toplu olarak bulunduğu hiçbir yerde
içemezsin...

Not: Bu yaz›n›n ben araca biner binmez hem
de sorma ihtiyac› bile duymadan sigaray› çat
diye yakan sonra da benimle tart›şan değerli
bir taksici dostumuzla hiç bir ilgisi yoktur. Yaz›
tamamen hayal ürünüdür...

ULU⁄
AKTUNÇ

İDO İKİYE BÖLÜNDÜ

fiirket-i Hayriye 
ile YEN‹DEN 

‹DO’dan ayr›larak vapurlarla iç hat ulafl›m
hizmetlerini ayr› bir flirket olarak sürdür-
meye bafllayan fiehir Hatlar› 49 iskele, 14
hat ve 34 gemisiyle ‹stanbullulara hizmet

verecek. 
fiehir Hatlar›’na Genel Müdür olan Süleynam

Genç, 5 milyon lira sermayeyle kurulan “‹stanbul
fiehir Hatlar› Turizm Sanayi ve Ticaret A.fi.”nin
yap›lanmas› ve hedefleri ile ilgili bilgi verdi.
Genç, 160 y›ll›k köklü tarih ve kültürünü ya-
r›nlara tafl›ma anlay›fl›yla çal›flmalar›n› sürdüren
fiehir Hatlar›’n›n 1034 çal›flan›yla, Haliç Tersanesi
ve 49 iskelenin yan› s›ra 14 hatta, 34 gemisiyle
‹stanbullulara hizmet verece€ini kaydetti. 

DİLE KOLAY 160 YIL
1851 y›l›nda fiirket-i Hayriye olarak temelleri

at›lan fiehir Hatlar›’n›n, 1,5 asr› aflk›n süredir
iç hat deniz ulafl›m›yla ‹stanbul halk›na hizmet
verdi€ini belirten Genç, “Özellikle 1960’l› y›l-
lardan sonra, h›zl› nüfus art›fl›n›n yafland›€›
ve dolay›s›yla kara trafi€i yükünün artt›€› ‹s-
tanbul’da, kara trafi€inin oluflturdu€u yükü
azaltmada önemli fonksiyonu oldu. Bu yeni
dönemde fiehir Hatlar›’n› daha ileri bir noktaya
tafl›may› hedefliyoruz.“ dedi.
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