
Birleşmiş Milletler kurulduğu 1949 y›l›ndan bu
yana uluslararas› eşya taş›mac›l›ğ›n› düzenlemeye
yönelik 58 tane konvansiyona imza atmas›na

karş›n s›n›r ötesi yolcu taş›ma ile ilgili tek bir sözleşme
bile haz›rlamad›. Bu ihtiyac› gören BM, Omnibus
Sözleşmesi ile uluslararas› yolcu taş›mac›l›ğ›na da
standart getirmeye haz›rlan›yor. IRU Bölge ve Or-
tadoğu Daimi Temsilcisi Haydar Özkan, Birleşmiş
Milletler’in uluslararas› karayolu yolcu taş›mac›l›ğ›
ile ilgili ilk konvansiyonunu haz›rlama çal›şmas›
içinde olduğunu söyledi. Özkan, Omnibus Söz-
leşmesinin uluslararas› yolcu taş›mac›l›ğ›nda ku-
rallar›n ülkeleraras› anlaşmalar çerçevesinde
konduğunu; konvansiyonun yürürlüğe girmesi
ile s›n›r ötesi uzun mesafe düzenli yolcu taş›ma-

c›l›ğ›nda kurallar›n belirleneceğini ifade etti ve hali

haz›rda yürüyen bir sistem olmas›na karş›n konvan-
siyonun yürürlüğe girmesi ile s›n›r ötesi yolcu uzak
mesafe yolcu taş›mac›l›ğ›n›n uluslararas› bir sistemin
güvencesinde yap›lmas›n› sağlanacağ›n› dile getirdi. 

SINIRLARDA KOLAYLIK
Omnibus Anlaşmas› uluslararas› ölçüde otobüs yolculuğu
işlemlerini kolaylaşt›rmak ve gerekli izinler, denetimler,
yolculara sunulan hizmetlerin kalitesini art›rma ko-
nular›n› içerecek, terminallerde müşteri hizmetlerinin
iyileştirilmesi ile  uluslararas› düzenli otobüs seferlerinde
yolculuk yapacaklara kolayl›klar sunacak.
Omnibus’›n ad›n›n doğuş noktas›na gelirsek; omni

(latince herkes) ve bus (latince için)’tan türüyor.
Herkes için toplu taş›ma arac› anlam›na geliyor. 

6. SAYFADA

TOFED GENEL KURULU 

ÇEVRE DOSTU

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ DEVREDE
Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fab-
rikas›’nda uygulamaya konulan ve bugüne
kadar 1 milyon Euro’luk yat›r›m yap›lan

“Çevre Yönetim Sistemi” tan›t›ld›. At›k ve enerji
yönetiminden oluşan sistem ile fabrikada önemli
oranda da tasarrufa gidildi. 1995 y›l›nda işletmeye
al›nan, y›lda 4 bin otobüs üretme kapasitesine
sahip olan Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs
Fabrikas› çevre duyarl›l›ğ› ile de ön plana ç›k›yor. 

MOTOR‹N F‹YATLARI 
‹STANBUL 3.54
ANKARA 3.54
‹ZM‹R 3.52
ADANA 3.52

D.BAKIR 3.61
S‹VAS 3.59
I⁄DIR 3.63
HATAY 3.53

Pakistan doğalgazlı araç kullanımında 
liderliğini kimseye bırakmazken, ülkede 
2 milyon 850 bin doğalgazlı taşıt bulunu-
yor. Pakistan’da neredeyse tüm toplu taşı-
ma araçları doğalgazla ile çalışıyor,
Türkiye’de ise bu sayı sadece bin 850. 

2 BİN LİRADAN GERİYE HİÇBİR ŞEY KALMIYOR
Başkalar›n›n çocuklar›n› kendi çocuklar› bilip, can güvenliklerini en

üstte tutarak, sabahlar› okula götüren, akşamlar› okuldan al›p ai-
lelerinin güvenli kucağ›na teslim eden servisçilerin kendi çocuklar›n›
servise veremediğini biliyor muydunuz? Bunun nedeni ise ba-
sit… Ayda ortalama 2 bin lira kazanan bir servis, ayda ortalama
2 bin Lira kazan›yor.  700-800 Lira aras›nda şoför maaş›, 350-
500 Lira aras› sigorta, 600 Lira civar›nda hostes maaş› bir de
yüklü bir akaryak›t faturas› ödeyince servisçinin elinde avucunda
hiçbir şey kalm›yor. Sonuçta servisçi kendi çocuğunu servise
verecek paray› bile bulamaz hale geliyor.

PLAKA TAHDİDİ  
6 y›ld›r bireysel olarak öğrenci taş›mac›l›ğ› yapan servis Mehmet
Y›lmaz bu ikilemi yaşayan servisçilerden sadece bir tanesi.
“Ald›ğ›m›z paran›n bir Liras› bile cebimize girmiyor.”diyen Y›lmaz,
“Elimizde 1000 Lira kalsa arac›n bak›m›, muayenesi, sigortas›,
hostes maaş› derken eksi haneye düşüyoruz. Ben servisçi olduğum
halde çocuğumu servise veremedim. Çal›şt›ğ›m şirket çocuğumu
ücretsiz taş›yor.“  diyerek içinde bulunduklar› durumu gözler
önüne seriyor. Ellerinde avuçlar›nda hiçbir şey kalmayan servisçilerin
beklentisi ise plaka tahdidi... Servisçiler Türkiye‘de 36 şehirde
uygulanan plaka tahdidini ‹stanbul’a da istiyor 6. SAYFADA 

ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMAYA DA 

BM AYARI GELiYOR 

2

AHMET
TÜRKOĞLU

Trafik Haftamızı da kaçırma 

katil ayı; lütfen bize de gel!   6

MURAT
ERDOĞAN

İBB Genel Sekreteri’nin 

enteresan bir cevabı!!!4

GÖKSEL 
OVACIK

ORTAK TAVIR ALINMALIDIR

YÜKSEL‹Ş PLAZA müşteri rekor k›rd›

BAŞBAKAN ERDOğAN BEKLENİYOR
Karayolu yolcu ta-
ş›mac›l›ğ› sektörü-
nün çat› örgütü
TOFED’in olağan

genel kurulu Ankara’da
geniş bir kat›l›mla ya-
p›lacak. Türkiye Oto-
büsçüler Federasyonu’nun 4. Karayolu Ulaşt›rma
Zirvesi ve 4. Olağan Genel Kurulu 26-27 May›s
tarihleri aras›nda Büyük Anadolu Oteli’nde ya-
p›lacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’›n da
genel kurula ve ulaşt›rma zirvesine kat›l›m› bek-
lenirken, Genel kurula Ulaşt›rma Bakanl›ğ› ve
diğer bakanl›klardan önemli bürokratlar da davet
edildi. Genel Kurulda ayr›ca Uluslararas› Karayolu
Yolcu Taş›mac›l›ğ› Birliği’ne (IPRU) davet edilen
ülkelerin yetkilileri de yer alacak. 

Karayolu yolcu taş›mac›l›ğ› sektörünün
yaşad›ğ› sorunlar›n ve taleplerin
dile getirileceği zirvede sektör
ad›na önemli kazan›mlar sağ-
lanmas› hedefleniyor. Türkiye
çap›nda TOFED üyesi dernek
başkanlar› ve üyelerinin, yolcu

taş›mac›ğ› sektöründe hizmet
veren tüm firmalar›n sa-
hipleri ve yetkilileri ile iş-
letmecileri de genel kurula
kat›lacak.

26-27 May›s’ta
Ankara’da yap›lacak

HAYDAR ÖZKAN 

BAKANLIKTAN 
SEÇİM OTOBÜSÜ
HASSASİYETİ

5. SAYFA

Mehmet Ç›k›nc›’dan 
FUNTORO’ya veda

Mehmet Çıkıncı koltuk
arkası TV markası Fun-
toro’yu içinde barındı-

ran As Teknoloji’ye önce Ge-
nel Müdür Yardımcısı sonra
da Genel Müdür olmuştu.
Çıkıncı Funtoro’dan ayrıl-
dığını belirterek; “Geçen yıl
Ekim ayında Genel Müdür
olarak çalışmaya başladığım
Asteknoloji şirketinden, Ni-
san sonu itibariyle ayrılıyorum.“ dedi. 

Devam eden bazı projelere sonuçlanana
kadar Asteknoloji’ye bir süre daha danışman
olarak destek vereceğini dile getiren Çıkıncı
bundan böyle bambaşka bir sektörde kendi
işini kuracağını ifade etti. Çıkıncı Funtoro
ve yönetimi ile herhangi bir sıkıntısı olma-
dığının da altını çizdi.

Manisa’da hizmet veren Yükseliş Isuzu
Plaza 10 y›lda 25 bin müşteriye ulaşt›.
25 bininci Isuzu müşterisi Özütok şir-

keti oldu. 25 bininci müşteri olan Isuzu
kullan›c›s› Özütok şirketi yetkililerine günün
an›s›na çeşitli hediyeler veren Yükseliş Isuzu
Plaza   Yönetim Kurulu Başkan›   ‹brahim
Yüksel; “Bir dünya markas› olan Isuzu’yu
bölgemizde temsil etmekten guru duyuyoruz:

Şimdi hedefimiz 50 bin müşteri” dedi.
Yüksel; “Isuzu modelleri düşük yak›t tü-

ketimleri, uygun sat›ş sonras› giderleri, uzun
bak›m aral›klar›n›n yan› s›ra kaliteli, konforlu
özellikleri ile filo müşterilerinin öncelikli
tercihi haline gelmiştir. Isuzu’yu tercih eden
müşterilerimiz Isuzu araçlar›n› diğer po-
tansiyel müşterilere tavsiye ediyorlar.” diye
konuştu.

TÜRKİYE’NİN, DOğALGAZLI OTOBÜSLE OLAN SINAVI 

MERCEDES-BENZ
TÜRK’ten 1 Milyon
Euro’luk çevre yat›r›m›

KOCAELİ’NE 25 DOğALGAZLI 
OTOBÜS DAHA ALINACAK 2’DE

FORD’TAN SEKTÖRÜN TEK SEFERDE
EN BÜYÜK FİLO TESLİMATI 4’TE

RÜŞTÜ TERZİ

MEHMET ÇIKINCI

SERViSÇi ESNAFI 
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ED‹RNE

Trafik Haftamızı da 
kaçırma katil ay›; 
lütfen bize de gel!   

Hayrola Ahmet Bey, ne yaz›yorsun böyle? Hangi
ay›ya, neden dâvet yaz›yorsun? Hem ay› senin dâ-
vetini anlar m›? Nerede buluşacaks›n›z, o da ayr›
bir konu!

Ay› anlamasa da,  birilerine mesaj›m›z› iletmeye
yaras›n yeter!

Bu sohbet, eski dostlar›m›zdan Hüsnü Bey ile
aram›zda hemen başlay›vermişti.  Onlar›n mahalledeki
kahveye uğray›p, bir çay içerken, makalemi de
oluşturmaya başlam›şt›m ki, Hüsnü Bey baş›mda
bitivermiş. Selâmlaşma, çay siparişi derken kald›ğ›m›z
yerden devama başlad›k.

Hayrola Ahmet Bey, nereden icabetti bu başl›k?
ABD’ de bir mahkeme,  11 yaş›ndaki oğullar› ay›

taraf›ndan öldürülen aileye 1,9 milyon dolar (yaklaş›k
3 milyon TL) tazminat ödenmesine karar vermiş.

Ay› ya da yak›nlar› veya sahibi mi ödeyecek? 
ABD Orman Hizmetleri!
Kafam kar›şt›. Nas›’ bi’ ölüm bu ki, mahkeme bu

karar› vermiş?
Ay› yola m› f›rlam›ş?
Ay›, çocuğu bir gezi park›nda parçalam›ş.
Daha anlam›ş değilim; parkla-trafikle-bu sonuçla-

tazminatla- trafikle bunu senin yanyana getirme-
ni…

Ben tazminat mantalitesine hayran›m, b unu tra-
fikzedelerle paylaşarak, gözlerini açmak istiyorum. 

Anlaş›lmad›, kusura kalma!
Bak hâkim, karar›nda ne demiş?   “Daha önce

başka bir çad›ra sald›ran ay›n›n yeniden dönebile-
ceğinin öngörülür bir durum olduğunu, Orman Hiz-
metlerinin, Ives ailesini önce sözlü uyarmas›, yaz›l›
bir uyar› asmas› ya da güvenlik çemberi oluşturmas›
gerektiğini belirterek, aileye tazminat ödenmesi-
ne…”  hükmetti.

Trafik tazminat› bunun neresine girecek?
Yarg›c›n gerekçesindeki çizgiye tam oturacak po-

zisyonlara…
Yani?
Yol kusurlar›m›z da bu sald›rgan ay›dan beter.

Burada ay› 2 sald›r› işlemiş ve ikincide öldürmüş.
Bizim yol kusurlar› her gün her saat binlerce cana
sald›r›yor ve parçal›yor, öldürüyor, toplu katliamlar
yap›yor. Ama bizim yarg›çlar›m›za bunlar için taz-
minat talebi götürülmüyor. Bazen da yarg› kusur-
lar›yla, tazminat talepçilerinin ağz› t›kaçlan›yor.

Ne diyorsun şimdi sen?
Katil ay›; lütfen bize de gel! Bize de hukuk

öğret! Trafik Haftas› öğret!
Trafik Haftas›yla ne ilgisi var?
Göstermelik birkaç mizansenle göz boyama haf-

tas› da ondan. Bunu böyle yapan da biziz. Daha
doğru deyimle, senelerdir trafik güvenliği meselesini
teslim ettiğimiz etkisiz yetkili kişilerin esiri edildik.
Onlar›n başlatt›ğ› kötü yollara düştük, “paşalar
gibi süründürülüyoruz”.

‹şte eğitici haber:
Ay›n›n öldürdüğü çocuk için 3 milyon TL.     04

May›s 2011 Haber7 AA ABD’nin Utah eyaleti mah-
kemesi, 2007 y›l›nda bir kamp alan›nda 11 yaş›ndaki
oğullar› ay› taraf›ndan öldürülen aileye 1,9 milyon
dolar (yaklaş›k 3 milyon TL) tazminat ödenmesine
karar verdi. 

Bölge Mahkemesi Yarg›c› Dale Kumball, Samuel
Ives adl› çocuğun ailesinin, daha önce başka birinin
de ay›n›n sald›r›s›na uğrad›ğ› kamp› kapatmayan
ABD Orman Hizmetlerine açt›ğ› davada aileyi hakl›
buldu.

Kimball karar›nda, daha önce başka bir çad›ra
sald›ran ay›n›n yeniden dönebileceğinin öngörülür
bir durum olduğunu, Orman Hizmetlerinin, Ives
ailesini önce sözlü uyarmas›, yaz›l› bir uyar› asmas›
ya da güvenlik çemberi oluşturmas› gerektiğini be-
lirterek, aileye tazminat ödenmesine hükmetti.

AHMET 
TÜRKO⁄LU
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YEREL ∂ Ankara metro inşaatları Ulaştırma Bakanlığı’na devredildi. Ulaştırma
Bakanı Habib Soluk, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana metrolarının ya-
pımının Ulaştırma Bakanlığı’na devri için başvuru  yapıldığını hatırlatarak
bu 4 ildeki toplam metro uzunluğun 165 kilometreyi bulduğunu
kaydetti. Bunun 44 kilometresinin Başkentte yer aldığını bildiren
Soluk, DPT’nin hızlı hareket etmesiyle Ankara metrolarının devir
tesliminin kısa sürede tamamlandığını söyledi. Soluk, şunları kaydetti:
Bizim görevimiz yapmak, halkımızın görevi de bunu kullanmak, kendi

malı gibi sahip çıkmak. Belediye Başkanımıza ve ekibimize teşekkür
ediyorum ve geçmiş olsun diyorum. Mesai arkadaşlarıma ise kolay
gelsin diyorum, çünkü işimiz oldukça zor.” “Ankaralıların beklentisi
oldukça fazla” diyen Soluk, ihalelerin tamamlanması ve yer tesliminden
itibaren 2 yıl içerisinde metroların hizmete açılacağını da bildirdi. Ke-
çiören-Tandoğan metrosu konusunda bir değişiklik yapılabileceğini
dile getiren Soluk, bu hattın Keçiören-Maltepe şeklinde de inşa edile-
bileceğini sözlerine ekledi.

ANKARA METRO 
İNŞAATLARI 
ULAŞTIRMA

BAKANLIĞI’NA 
DEVREDİLDİ

TASIMACILAR

K ocaeli Büyükşehir
Belediyesi’nin kent
ulaşımına büyük
kolaylıklar sağlayan

CNG’li (sıkıştırılmış doğalgaz)
otobüslere yenilerini ekliyor. 

Önümüzdeki günlerde iha-
leye çıkacak olan 25 adet oto-
büs hem sağlayacağı tasarruf,
hem de çevreyi kirletmeme
özelliğiyle trafikte önemli öl-
çüde rahatlama sağlayacak.

Engelli rampası bulunan oto-
büslerdeki klimalar yazın se-
rinletirken kışın da ısıtıyor.

Türkiye’de üretim yapan ve
kalitesi tartışılmayan otobüs
sektörü ise geçen sene açtığı
45 adetlik doğalgazlı otobüs
ihalesinde bir İtalyan marka-
sını tercih eden Kocaeli Bü-
yükşehir Belediyesisi’nin ön-
celiği bu kez yerli üreticiye
vermesini bekliyor.  

KOCAELİ’NE 25 DOĞALGAZLI 
OTOBÜS DAHA ALINACAK

Çukurova Otoshow’da
ISUZU RÜZGÂRI EST‹

Isuzu Kamyon Kamyonet ve D-Max’ler Çu-
kurova Otoshow Fuar›’nda yerini ald›. Ticari
araç sektörünün öncülerinden Anadolu Isuzu,

Adana’da düzenlenen 4. Çukurova Otoshow Fua-
r›’nda kamyon, kamyonet ve D-Max araçlar› ile
görücüye ç›kt›. Küçük otobüsten pick-up’a, kam-
yondan kamyonete kadar geniş araç segmentine
sahip Anadolu Isuzu fuarda Adana Yetkili Araç
Sat›ş Bayii Yusuf Baysal Otomotiv ile birlikte yerini
ald›. Türkiye'de ki 125 sat›ş noktas› ile yayg›n servis
hizmeti veren Isuzu, 4. Çukurova Otoshow fuar›
Aç›l›ş›nda Adana Valisi ‹lhan At›ş ve Adana Bü-
yükşehir Belediye Başkan› Zihni Ald›rmaz'›n kat›-
l›m›yla 4x2 Isuzu D-Max, 4x2 Isuzu D-Max Limited
Edition, 4x4 Isuzu D-Max AT, NLR kamyonet ve
NPR10 Long kamyonet araçlar›n› sergiledi.
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Giresun Terminali için
ilk kazma vuruldu 

Giresun Belediye Başkan› Kerim Aksu, Ge-
dikkaya Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu
mevkisindeki Petrol Ofisi A.Ş'ye ait gayri-

menkullerin y›k›m› için düzenlenen törende yapt›ğ›
konuşmada, yaklaş›k 10 y›ld›r Giresun'da 'ucube'
olarak duran alan›n halk›n hizmetine sunulmak
üzere belediyeye devrinin yap›ld›ğ›n› belirtti.

Aksu, şunlar› kaydetti: "Bu at›l alan› değerlen-
dirmek için geçtiğimiz y›l çal›şmalar başlatt›k. Bu
çal›şmalar kapsam›nda alan›n belediyeye devri
yap›ld›. ‹lgili şirket yetkilileriyle yapt›ğ›m›z anlaşma
sonucu y›k›m›na başlanan silolar›n bulunduğu
alana otobüs terminali ve park yap›larak halk›m›z›n
hizmetine sunulacak."
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Başkan Adem Dalg›ç
minibüsçüleri dinledi 

Tekirdağ Belediye Başkan› Adem Dalg›ç,
Şoförler ve Otomobilciler Odas› Başkan›
Şenol Turan ile Esnaf ve Sanatkarlar Odas›

Başkan› Sami Kay›n’›n da kat›ld›ğ› toplant›da mi-
nibüsçülerle bir araya gelerek minibüsçülerin so-
runlar›n› ilk ağ›zdan dinledi. Tekirdağ Şoförler
ve Otomobilciler Odas› Başkan› Şenol Turan ve
Esnaf Sanatkarlar Odas› Başkan› Sami Kay›n’›n
da kat›ld›ğ› toplant›da konuşan Dalg›ç,  istek ve
görüşlerin hukuk ve kanunlar çerçevesinde gözden
geçirilip, minibüs esnaf›n›n sorunlar›n›n çözümünde
yard›mc› olunacağ›n› söyledi.
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Talat Ayd›n’dan Erzincan
Otogar›’nda inceleme 

Ulaşt›rma Bakan› Müsteşar› Talat Ayd›n,
Erzincan’a yapt›ğ› ziyarette yap›m› devam
eden Erzincan Otogar›’nda incelemelerde

bulundu. Ziyarete otogar› YAP - ‹ŞLET - DEV-
RET Yöntemi ile inşa eden Büyük ‹stanbul
Otobüs ‹şletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkan›
Ahmet Yalamanoğlu'nu da kat›ld›.

5 milyon 765 bin Lira'ya mal olacak otogar›n 11
ay içerisinde tamamlanarak 2011 y›l› Ağustos
ay›nda faaliyete geçmesi bekleniyor. 
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Sezon öncesi Türkiye çap›ndaki tüm yö-
neticilerini bir araya getiren Metro Tu-
rizm, sezona haz›rl›kl› giriyor.  Metro

Turizm Yönetim Kurulu Başkan› Yard›mc›s›
ve Genel Müdür Şenol Ayy›ld›z, tüm şube ve
bölge yöneticileri ile bir araya gelerek hedef-
lerini aç›klad›. 

20’NCİ YILDA 20 MİLYON YOLCU HEDEFİ 
Tüm şube ve bölge yöneticilerinin bir arada

bulunmas›ndan dolay› çok mutlu olduğunu
söyleyen Metro Turizm Yönetim Kurulu Baş-
kan Yard›mc›s› ve Genel Müdür Şenol Ay-
y›ld›z; “Bu gün burada hep beraber 18 milyon
yolcu hedefimiz için bir araya geldik. 2011 y›-
l›n›n ilk dört ay›nda 5 milyon yolcu taş›yan
Metro Turizm’in hedefi 18 milyon değil, 20
milyon yolcu olmal›d›r. Biz bu hedefe sizlerle
birlikte koşacağ›z. Biz birbirimize inanan ve
güvenen bir ekibiz, bu inançla 20 milyon he-
defimize ulaşacağ›z. Hepimiz ald›ğ›m›z so-
rumluluğun bilincindeyiz. Hedefimiz belli,
önümüz aç›k hep birlikte kazanacağ›z” dedi.

EN FAZLA SEFER EGE VE AKDENİZ’E
2011 y›l›nda tüm hatlar›n›n çok daha aktif

olmas› gerektiğini belirten Ayy›ld›z, özellikle
Ege ve Akdeniz bölgelerinde ‹zmir ve Antalya
şehirlerinin merkez olduğunu aç›klad›. ‹zmir
ve Antalya’n›n en fazla sefer yapt›klar› mer-
kezler olduğunu ifade etti. 

Genel Müdür Yard›mc›s› Dinçer Yirmibeşçik
de firman›n hizmet kalitesinin artmas› için ya-
p›lmas› gerekenler konusunda bilgi verdi. Büyük
hedefle birlikte bütün bölgelerde müşteri şika-
yetleri ile ilgili birimlerin artt›r›lacağ›n›; bunun
için de personel eğitimine çok önem verdiklerini
söyleyen Yirmibeşçik bölgelerin talepleri doğ-
rultusunda eğitim birimlerinin o bölgeye yöne-
leceğini aç›klad›. Yirmibeşçik, 2011 y›l›nda tüm

personelin eğitileceğinin alt›n› çizdi. 

20’NCİ YILDA HEDEF 20 MİLYON YOLCU 
Türkiye’nin en büyük karayolu yolcu taş›ma-

c›l›ğ› firmas› Metro Turizm, bu döneme kadar
bir kerede yap›lan en büyük araç al›m›yla
filosunu güçlendirdi ve otobüs filosuna 100
adet Setra 416GT model araç ekledi. Metro
Turizm halen 76 ile günde 2 binden fazla sefer
yaparken; filosu bin 300 otobüsten  oluşuyor.

METRO, 2011 SEZONUNA HAZIR

100 adet Setra otobüsünü filosuna katan Metro Turizm, 2011 se-
zonuna haz›r olarak giriyor. Bölge yöneticileri ve üst yönetimini ‹s-

tanbul’da bir araya getiren Metro Turizm sezon hedeflerini aç›klad›.

İLK 4 AYDA 5 MİLYON YOLCU TAŞINDI

Trabzon Belediye Başkan›
şoförlerin derdini dinledi

Trabzon Şoförler Odas›'n› ziyaret eden
Trabzon Belediye Başkan› Orhan Fevzi
Gümrükçüoğlu, Trabzon Şoförler Odas›

Başkan› Turan Altuntaş ve durak başkanlar›yla
bir araya geldi. Gümrükçüoğlu şoför esnaf›n›n
emekleriyle, gecelerini gündüzlerine katarak
Trabzon halk›na en iyi hizmeti vermeye gayret
gösterdiklerini belirterek, belediye olarak bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da şoförlerin
yan›nda olmaya devam edeceklerini söyledi. 

Başkan Gümrükçüoğlu 23-30 Temmuz tarihleri
aras›nda Trabzon’da yap›lacak Avrupa Gençlik
Olimpiyatlar›'nda herkesin katk›s›na ihtiyaç duy-
duklar›n› belirtti. 
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Öz Alt›n Turizm’e
Kültür ve Turizm
Bakanl›ğ›’ndan 
y›l›n firmas› ödülü
Sedat ERSAY ‹ZM‹R 

3. ‹zmir Kültür ve Turizm Ödülleri
yar›şmas›nda Ege’nin köklü firma-
lar›ndan Öz Alt›n Turizm, y›l›n

Ulaşt›rma firmas› seçildi. Ödülü Kültür
ve Turizm Bakan› Ertuğrul Günay verdi.
‹zmir`de turizmin gelişmesine katk›
sağlayan kişi ve kurumlara verilen ‹zmir
Turizm Ödülleri`nin 3`ncüsü Balçova
Termal Otel`de düzenlenen törenle
sahiplerine teslim edildi. 

Öz Alt›n Turizm’in ödülünü Yönetim
Kurulu Başkan› Coşkun Alt›n’a, Kültür
ve Turizm Bakan› Ertuğrul Günay’›n
elinden ald›. Öz Alt›n Turizm Yönetim
Kurulu Başkan› Coşkun Alt›n, hizmet
kalitelerini dünya standartlar›nda tut-
tuklar›n› belirterek; “Bu ödüller bizim
doğru yolda olduğumuzu kan›tlamak-
tad›r. ‹zmir’de y›l›n firmas› seçilmek
önemli bir ödüldür” diye konuştu.

Y›l›n ilk üç ay›nda Türkiye’yi ziyaret 
eden say›s›nda ARTIŞ YAŞANDI
Hayati AKBAŞ HOPA

Kültür ve Turizm Bakanl›ğ›'n›n Emniyet
Genel Müdürlüğü'nden elde ettiği 2011 y›l›
Mart ay› Geçici Giriş-Ç›k›ş Yapan Yabanc›

ve Vatandaşlar verilerini aç›kland›. Buna göre,
Türkiye'yi ziyaret eden yabanc› say›s› 2011 y›l›n›n
ilk üç ay›nda0 geçen y›l›n ayn› dönemine göre
yüzde 15. 6 art›şla 3 milyon 178 bin 438'den 3
milyon 673 bin 10'a yükseldi. 2011 y›l›n›n Ocak-
Mart ay›nda Türkiye'ye gelen yabanc› ziyaretçilerin
yüzde 37'si ‹stanbul’dan, yüzde 18. 3'ü Antalya'dan,
yüzde 11. 7'si Edirne'den, yüzde 6'si Ağr›'dan ve
yüzde 5. 8'i Artvin'den giriş yapt›. 

2011 y›l› Mart ay›nda Türkiye'yi ziyaret eden
yabanc› say›s› bir önceki y›la göre yüzde 14. 4
art›şla 1 milyon 617 bin 782'ye ulaşt›. Mart ay›nda
Türkiye'ye gelen yabanc› ziyaretçinin 48 bin
137'sini günübirlikçiler oluşturdu. 2011 y›l›n›n
Mart ay›nda Türkiye'ye gelen yabanc› ziyaretçilerin

yüzde 34'ü ‹stanbul'dan, yüzde 23. 1'i Antalya'dan,
yüzde 10. 5'i Edirne'den, yüzde 7'si Ağr›'dan ve
yüzde 4. 3'ü Artvin'den giriş yapt›. 

TÜRKİYE’YE EN ÇOK 
ZİYARETÇİYİ İRAN GÖNDERDİ

2011 Mart ay›nda Türkiye'ye en çok ziyaretçi
gönderen ülkeler s›ralamas›nda ‹ran yüzde 16. 7
ile birinci, Almanya yüzde 16. 3 ile ikinci, Bulga-
ristan yüzde 6 ile üçüncü s›rada. Bulgaristan'›,
Rusya Federasyonu, Suriye, Gürcistan, Fransa,
Yunanistan, Azerbaycan, ‹ngiltere izledi.

BAŞAR VE EKİBİ ‘DEVAM’ DEDİ
Samsun Özel Halk
Otobüsçüleri Derneği
yönetimi güven taze-

ledi. 2009 yılı başında se-
çimle işbaşına  gelen Baş-
kan Saadettin Başar, ba-
şarının ekip çalışması ile
beraber geldiğini vurguladı. 

Başar ve ekibi olağan
genel kurulda üyelerden
bir kez daha güven oyu
aldı. Başkan Başar;  bu-
güne kadar başarılan her
şeyin altında  ekip çalış-

masının yattığının altını çi-
zerek; “Yönetim Kurulu-
muz olarak güzel bir ekip
çalışması yürütmekteyiz
ve bu ekip çalışmasına da
önem veriyoruz. İleriki
günlerde bu ekip çalış-
masının mimarları olarak
bizler Toplu Taşım Hiz-
metleri konusunda Sam-
sun’da ve Türkiye’de ör-
nek olacak projelere imza
atacağız” diyerek iddiasını
ortaya koydu. 

SAMSUN

‹Z
M

‹R

SAADETTİN BAŞAR 
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Uzun y›llard›r BMC markal› özel halk otobüslerinin sat›ş›n›
yapan FSM Demirbaş Otomotiv ‹stanbul’da egale edilmesi
zor bir rekora imza att›. Demirbaş Otomotiv BMC’nin ‹stan-
bul’daki özel halk otobüs pazar pay›n› yüzde 68’e ç›kard›. 

B MC’nin lider bayisi FSM Demirbaş Oto-
motiv ‹stanbul’da 2011 model otobüs sa-
t›şlar›nda daha önce de kendine ait olan
sat›ş rekorlar›n› k›rarak yüzde 68 Pazar

pay›na ulaşt›.

HEDEF YÜZDE 80’E ÇIKMAK
‹ETT ‘ye bağl› olarak çal›şan toplam 1283 adetlik 12

metrelik Özel halk otobüsünde toplam pazar›n yüzde
62’sine sahip olan firma 2011 model otobüs sat›şlar›n-
da pazar pay›n› yüzde 68’e ç›kartarak erişilmesi zor
bir başar› yakalad›. Pazardaki en yak›n rakibine yüzde
50 gibi önemli bir fark atan FSM Demirbaş Otomotiv
Yönetim Kurulu Başkan› Mustafa Demirbaş ç›tay›
daha da yükselterek pazar›n yüzde 75- 80’ine hakim
olma hedefinde olduklar›n› söyledi. 

RAKİPLERİN TOPLAMI 
DEMİRBAŞ’IN YARISI

‹stanbul’da hizmet veren yaklaş›k bin 283 adet
1997- 2011 model, 12 metrelik özel halk
otobüsünün 793’ü BMC logosu taş›yor
ve sat›ş› FSM Demirbaş Otomotiv ta-
raf›ndan gerçekleştirdi.  MAN, 153
adetle BMC’yi takip ederken, Gü-

leryüz’ün 12 metrelik otobüs say›s› 115. 
2011 model otobüslere gelindiğinde de durum değiş-

miyor. Toplam 116 otobüsün bulunduğu 2011 modellerde
BMC’nin 79 otobüsü ‹stanbullulara hizmet ediyor. 

Rakamlar› değerlendiren FSM Demirbaş Otomotiv
Yönetim Kurulu Başkan› Mustafa Demirbaş, ‹s-
tanbul’da özellikle A kodlu bölgede Pazar pay›n›n
düşük olduğunu ama B ve C kodlu bölgelere ise
yüzde 85- 88’lik Pazar pay›na ulaş›ld›ğ›n› ifade
etti. Demirbaş zay›f kal›nan A Bölgesinde de

Pazar pay›n› art›rma çal›şmas›nda olduk-
lar›n› vurgulayarak; “Bizi buralara getiren

ve her zaman arac›m›z› tercih eden ‹s-
tanbul Özel Halk Otobüsü camias›na
sonsuz teşekkür ederim.”  dedi. 

|    MAYIS 2011    |      
|      www.tasimacilar.com    |      

TOPLU TAŞIMA

PREMİO İLE 
GÜVENLİ 

ARAÇLAR 

∂ Goodyear’in ‘hızlı otomobil servisi’ markası Premio,
“Trafik Haftası”nı özel bir kampanya ile kutluyor. Premio
müşterileri 5 Mayıs-6 Haziran 2011 tarihleri arasında
“ücretsiz araç güvenliği kontrolü” yaptırabilecek. 

Ankara Kirazlar Premio Lastik ve Oto Servisi’nde ger-
çekleştirilen basın davetinde konuşan Goodyear Perakende
Satış Müdürü Tolga Kalafatoğlu; “Goodyear olarak biz
tüketicilerimize verdiğimiz vaadin temelini, onları “en

iyi kalitede ürünler ve hizmetler sunarak desteklemek”
prensibi üzerine inşa ettik. Bu prensipler çerçevesinde,
halkımızın yol güvenliği konusunda bilinçlenmesi için
de elimizden geleni yapıyoruz. Bu yıl, 7-13 Mayıs’ta
kutlanacak olan “ Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası”
kapsamında, 5 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında yurt
çapındaki Premio servislerimizde “ücretsiz araç güvenlik
kontrolü” uygulaması başlatıyoruz” dedi.

TASIMACILAR 3

Otokar’›n yolcu taş›mac›l›ğ› için
tasarlad›ğ› M-2010 ve Kent LF
araçlar›, Bursa şehir içi toplu ta-
ş›mada kullan›lmaya başland›. 63

adet Otokar Doruk LE arac›n› filosunda
bar›nd›ran Bursa Ulaş›m Toplu Taş›ma
‹şletmeciliği (BURULAŞ) yeni açt›ğ›
otobüs ihalelerini kazanan Otokar’›n
Bursa’ya teslim ettiği 4 adet M-2010 ve
30 adet Kent 290LF yolcu taş›maya
başlad›.

ARAÇLARIN TAMAMI 
YÜZDE 100 YERLİ

Bursa’daki yerli araç üretiminin öne-
mine de değinen Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkan› Recep Altepe, Roma,
Viyana ve New York’taki araçlar›n Bur-
sa’daki yerli üretim araçlar› olmas›n›n
heyecan›n› yaşad›ğ›n› söyledi.  Otokar
marka 34 arac›n her türlü konfora sahip
olduğuna işaret eden Altepe, “Tamam›
yüzde 100 yerli üretim olan araçlar›n

tasar›mlar› da Türkiye’de yap›ld›. Alçak
tabanl›, klimal›, engelli donan›ml›, Euro
4 motoruyla çevre dostu araçlar›m›z
herkese ulaşacak.” diye konuştu.

BASRİ AKGÜL : “BURSA’NIN HER
TÜRLÜ YOLCU TAŞIMACILIK 
İHTİYACINI KARŞILIYORUZ”

Otokar Genel Müdür Yard›mc›s›
Basri Akgül, “Bursa gibi modern ve
çağdaş bir şehirde toplu taş›mada
kullan›lan araçlar›n da hem d›ş hem
de teknik özellikleri ile standartlara
uygun olmas› çok önemli. 6 metrelik
M-2010, 9 metrelik Doruk LE ve 12
metrelik Kent LF otobüslerimiz ile
Bursa’n›n her türlü yolcu taş›mac›l›k
ihtiyaçlar›n› karş›l›yoruz. Bu araçla-
r›m›z, Bursa halk›n› en konforlu ve
güvenli şekilde taş›mak, yaşl›s›ndan
engellisine kadar tüm vatandaşlar›n
rahatl›kla inip binmesini sağlamak
üzere tasarland›lar.” dedi.

Bursa toplu taşımasına 
Otokar, Bursa BURULAŞ filosunda hizmet veren

63 otobüsüne yenilerini ekledi.  Otokar’›n teslim
ettiği 4 adet M-2010 ve 30 adet Kent 290LF, BU-

RULAŞ filosunda hizmete başlad›.

1997-2011 MODEL TÜM ARAÇLAR VE MARKALARA GÖRE DAĞILIMI
İETT KODU BMC MAN GLRYÜZ MRCDES HYNDAİ OTOKAR TEMSA DİĞER TOPLAM
A- KODLU 239 42 55 42 16 24 2 2 422
B- KODLU 215 45 22 13 5 6 2 5 313
C- KODLU 339 66 38 19 45 5 2 34 548

793 153 115 74 66 35 6 41 1283
P.PAYLARI 62% 12% 9% 6% 5% 3% 0% 3%

2011 MODEL ARAÇLAR VE MARKALARA GÖRE DAĞILIMI
İETT KODU BMC MAN GLRYÜZ MRCDES HYNDAİ OTOKAR TEMSA DİĞER TOPLAM
A- KODLU 16 0 6 0 0 16 2 0 40
B- KODLU 28 0 0 0 0 3 2 0 33
C- KODLU 35 0 2 0 0 4 2 0 43

79 0 8 0 0 23 6 0 116
P.PAYLARI 68% 7% 20% 5%

İstanbul’da Özel Halk otobüslerine
DEMİRBAŞ OTOMOTİV DAMGASI 

OTOKAR TAKVİYESİ

Başbakan Erdoğan
‹stanbullu taksicilerle 

Taksicilerle bir araya gelen Başbakan Er-
doğan ve ‹stanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kan› Kadir Topbaş, taksici esnaf›n›n sorun-
lar›n› ve taleplerini dinledi. Erdoğan yak›tta
ÖTV’nin kademeli olarak ineceğini söyledi. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve ‹stanbul
Büyükşehir Belediye Başkan› Kadir Topbaş, ‹s-
tanbul Taksiciler Esnaf Odas› ile ‹stanbul Büyük-
şehir Belediyesi’nin Haliç Kongre Merkezi'nde
düzenlediği toplant›da taksicilerle bir araya geldi.

Toplant›da taksicilere hitap eden Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan; “Taksici esnaf›n›n derdi
bizim derdimizdir. Şoför kardeşimin meselesi
bizim meselemizdir. Her türlü sorununuz, s›-
k›nt›n›z, emin olun, bizim sorunumuzdur, bizim
s›k›nt›m›zd›r” dedi.

“KORSAN TAKSİNİN TAKİPÇİSİYİZ”
Başbakan Erdoğan, korsan taksi konusunun

takipçisi olduklar›n› belirterek, “Valilik olarak,
emniyet müdürlüğü olarak bu işin peşini b›rak-
m›yoruz, b›rakmayacağ›z. ‹nşallah yeni dönemde,
tabii burada bu işin yasal düzenlemelerini de
çok daha ciddi, çok daha cayd›r›c› şekilde alacağ›z.
Bunun yasas›n› çok daha farkl› şekilde ç›karacağ›z.
Bu bir hak gasb›d›r, buna müsaade edilemez,
buna müsaade edemeyiz” dedi. 

“YAKITTA ÖTV KADEMELİ OLARAK İNECEK”
Taksicilere, “Unutmay›n, hatal› sollama öldürür,

hatal› oylama süründürür” diye seslenen Baş-
bakan Erdoğan, ekonomide iyileşme devam et-
tikçe her kesimin üzerindeki vergi yükünü azalt-
t›klar›n›, süreç içinde şartlar, imkanlar elverdikçe,
yak›tta ÖTV miktar›n› da kademe kademe dü-
şüreceklerini, taksicilerin yak›t masraf›n› da en
aza indireceklerini müjdeledi.

Kamuya olan borçlar›n yap›land›r›lmas›yla
ilgili bir düzenleme yapt›klar›n› da hat›rlatan
Erdoğan, “Vergi ve SGK borçlar›yla alakal›, ta-
hakkukta bir y›ğ›lma oldu ciddi miktarda. Bunu
bir ay süreyle uzatt›k ki bu tahakkukun yap›l-
mas›na yönelik bir rahatlama meydana gelsin
ve bununla ilgili yar›n bu yay›nlanacak ve süreç
başlayacak, bir ay daha uzat›lm›ş oluyor” diye
konuştu.Erdoğan taksici esnaf›ndan, trafik ku-
rallar›na uymalar›n› da istedi.

Hafif ticari
araçta 
Ford- Fiat 
kap›şmas›
devam ediyor 

2011 Ocak- Nisan
döneminde geçen
yılın aynı dönemine
157. 982 adet olan
2010 yılı Ocak-Nisan
döneminde hafif ti-
cari araç pazarı yüz-
de 52.04 oranında
artarken; bu seg-
mentte Ford ile Fi-
at’ın kapışması
göze çarpıyor. 

Ocak-nisan dö-
neminde 23 bin 716
adetlik  hafif ticari
araç pazarı oluştu.
Bu segmentte mar-
kaların kıyasıya re-
kabeti bu ayda da
devam etti. Nisan
ayı birincisi az bir
farkla Ford olurken,
6 bin 346 adetlik
satış gerçekleştiren
Ford’u, 5 bin 968
adetlik satış ile Fiat,
2 bin 250 adet ile
Volkswagen takip
etti.

İlk dört ay satışla-
rında ise birinci ile
ikinci küçük sayısal
farklarla yer değiş-
tirdi.  Nisan ayı bi-
rincisi Ford ilk 4 aylık
verilerde yerini Fiat’a
bıraktı. Fiat Ocak-
Nisan döneminde
20 bin 851 adetlik
satış ile birinci sırada
yer alırken, Ford 20
bin 212, Volkswa-
gen 9 bin 33 adetle
birinciyi takip etti. 
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T örene, Ulaşt›rma eski Bakan› Binali Y›ld›r›m, PTT
Genel Müdürü Osman Tural, Ford Otosan Pazarlama,
Sat›ş ve Sat›ş Sonras›ndan Sorumlu Genel Müdür Yar-
d›mc›s› Aykut Özüner, Ford Otosan Sat›ş ve Sat›ş Sonras›

Saha Operasyonlar› Direktörü Özgür Yücetürk ve Ford Otosan
Filo Sat›ş Müdürü Özenç K›randi ile birlikte, PTT ve Ford Otosan
çal›şanlar› kat›ld›.

YÜZDE 100 YERLİ ÜRETİM 
Ford Otosan Pazarlama, Sat›ş ve Sat›ş Sonras›ndan Sorumlu

Genel Müdür Yard›mc›s› Aykut Özüner de, PTT Genel Müdürlü-
ğü’ne, Ford Transit 330 M 10m3, Ford Transit 350 M 14m3 Panel,
Ford Connect 1.8 3,8 m3 Panel, Ford Connect 1.8 Kombivan
Panel ve Ford Connect 1.8 Z›rhl› araçtan oluşan toplam 1100 arac›
teslim etmekten gurur duyduklar›n› belirterek şunlar› söyledi:
“Araçlar›m›z› PTT’nin kurum prestijine ve kimliğine uygun olarak
PTT sar›s› renginde ürettik. Üzerine PTT logosu ve sloganlar›n›
koyarak, PTT Kargo konseptini ön plana ç›kard›k. Ford Otosan
olarak, Türkiye'nin iletişim yollar›n› 7 gün 24 saat aç›k tutmak için

her türlü hava ve yol koşulunda hedefine ulaşacak olan çevreye
duyarl› ve yüzde 100 yerli üretim olan araçlar›m›z› gururla PTT’ye
teslim ettik.  ‹leri teknolojiyle üretilmiş, yüksek kaliteli, dayan›kl›
ve sorunsuz araçlar›m›z 7X24 hizmet veren firmalar› yar› yolda b›-
rakm›yor.  Hem kalitesi hem de ekonomik bak›m maliyetleri ve
sat›ş sonras› hizmet yayg›nl›ğ›yla, büyük kurumlar›n ilk tercihi
oluyor. Türkiye’nin en büyük kamu kurumlar›ndan biri olan
PTT’nin iş ortağ› olarak Ford Otosan’› seçmesinden büyük mem-
nuniyet duyuyoruz.”

KİRALAMA YÖNTEMİ KULLANILDI
PTT Yönetim Kurulu Başkan› ve Genel Müdürü Osman Tural

da PTT Genel  Müdürlüğü olarak hizmet yar›ş›nda en önde olmak
için projeleri hayata geçirdiğini ifade etti. PTT olarak kargoculuk
ve lojistik hizmeti verdiklerini de anlatan Tural,bu nedenle araç fi-
losunu yenilemeyi planlad›klar›n› kaydetti.

Kargo iş ve işlemlerinde kullanmak üzere araç ihalesi yapt›klar›n›
ve en  uygun teklifi veren Ford Otosan AŞ ile anlaşma yapt›klar›n›
ifade eden Osman  Tural, anlaşmayla 1100 arac› kiralad›klar›n›,
bunlardan 300'ünün de Ege  Bölgesi'nde hizmet vereceğini söyledi.

PTT,  2010 y›l› May›s ay›nda 5 grupta 600 taş›t› 3 y›l süreyle kira-
layarak hizmete sunmuştu. Son anlaşma ile de 1100 araç daha 3
y›ll›ğ›na kiraland›.

GÖKSEL 
OVACIK
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MAN BUNDESLİGA’NIN DA İLK TERCİHİ TESLİMAT

TASIMACILAR
Alman futbol ligi Bundesliga takımlarının öncelikli tercihi

haline gelen Türk yapımı MAN otobüslerinin üretim tesislerini
ziyaret eden 200 kişilik Alman müşteri grubu, otobüslerle
penaltı atışı yaptı. Bundesliga'da mücadele eden, FC Bayern
München, Borussia Dortmund, Hamburger SV, VfL
Wolsburg ve 1.FC Kaiserslautern takımlarının, takım
otobüsü olarak Türkiye’de üretilen MAN Lion's Coach oto-

büsleri tercih etmeleri, Alman müşterilerin Türkiye’ye olan
ilgilerini artırdı. Türk yapımı MAN otobüslerinin üretim
tesislerini ziyaret eden 200 kişilik Alman müşteri grubu,
otobüslerle penaltı atışı yaptı.  “Otobüsle futbol” etkinliğine,
yabancı müşterilerin yanı sıra Almanların efsane futbolcusu
Paul Breitner de katıldı. Etkinlikte konuşan Paul Breither,
“Başarıya giden yol inanmak ve çalışmaktan geçiyor. Tür-

kiye’de bulunan bu üretim tesisi, MAN'ın inanarak büyük
başarılara imza attığını gösteriyor” dedi.  MAN Türkiye A.Ş
Yürütme Kurulu Başkanı Münür Yavuz, Ankara tesislerinin
MAN  seyahat otobüslerin üretim merkezi olduğunu belirtti.
MAN otobüslerin 40’tan fazla ülkeye ihraç edildiğini
hatırlatan Yavuz, “En çok ihracat gerçekleştirilen ülkelerin
başında ise Almanya’nın geldiğini söyledi.

Türkiye otomotiv sektörünün lideri Ford Otosan; Türkiye'nin Posta, PTTBank ve lojistik alanlar›nda
hizmet sunan öncü kuruluflu PTT’ye, Türkiye çap›ndaki kargo hizmetlerinde kullan›lmak üzere, Ko-

caeli Fabrikas›’nda üretilen 1100 adet Ford Transit ve Connect’i ‹zmir’de törenle teslim etti. Ford
böylelikle, 2011 y›l›nda sektörün tek seferde  en büyük filo teslimat›n› gerçeklefltirmifl oldu.

NOVO EfaTur 
filosuna da girdi

Isuzu bayisi Çetaş 35 y›ld›r turizm ve personel ta-
ş›mac›l›ğ› konusunda uzmanlaşan EfaTur filosuna
10 adet Novo ekledi. 10 arac›n ilk partisi olan 5
adet Novo törenle teslim edildi. 

Personel ve turizm taş›mac›l›ğ›n›n marka firma-
lar›ndan biri olan EfaTur filo büyütme hamlesinde
Isuzu Novo’yu tercih etti. ‹lk etapta 10 adetlik bir
sipariş veren EfaTur’un yeni Novolar›n›n ilk 5 adedi
törenle teslim edildi. Isuzu yetkili bayisi Çetaş Oto-
motiv taraf›ndan sat›ş› gerçekleştirilen Novo’lar›n
teslim töreni de Çetaş’›n Mahmutbey’deki plazas›nda
gerçekleştirildi. EfaTur Sat›nalma ve Kalite Yöneticisi
Kayhan Y›lmazer, filonun yeni araçlar›n›n anah-
tarlar›n› Çetaş Marka Müdürü Gülay Kökbaş’tan
ald›. Y›lmazer, Novo  tercihini yaparken özellikle
sat›ş sonras› hizmetlerin kalitesinin kendileri için
etken olduğunu kaydetti. 

ORTAK TAVIR ALINMALIDIR

G eçen haftaki köşe yaz›mda 5216 say›l›
Büyükşehirler Yasas›ndaki değişikliği gün-
deme getirmiştim. Bu değişiklik neler ge-
tirecek buna biraz değinmek gerekiyor.

Büyükşehirlerde belediye başkanl›klar› yüzde 50
hissesi belediyeye ait olacak bir şirket kuracak ki ‹s-
tanbul’da kurulmuş durumda. Bu şirketler toplu
taş›ma yapmaya başlayacak veya ‹stanbul da olduğu
gibi bireysel taş›mac›lara devredecek. Bu işlemler
maalesef ihalesiz yap›lacak. Kaç araç verilecek ucu
aç›k, say›s› belli değil. Belediye istediği kadar verebilir,
istediği hatta ihalesiz yeni araçlar tahsis edebilir.Bü-
yükşehirlerde oturmuş bir toplu taş›ma sistemi var.
Tüm büyükşehirlerde yeteri kadar taksi taş›mac›l›ğ›
var, baz› şehirlerde yeteri kadar minibüs taş›mac›l›ğ›
ve özel halk otobüsleri var, belediyenin kendi toplu
taş›ma araçlar› var. Yeni araçlara ihtiyaç var m›
tart›ş›l›r. Her verilecek toplu taş›ma arac› ciddi
s›k›nt›lara ve mağduriyete yol açacakt›r. Bu böyle bi-
linmelidir.

Bu yasay› değiştiren yetkililer neden gerek gördüler,
ne düşünerek yap›lan bir çal›şmad›r bunu tart›şmak
sorgulamak gerekmektedir. Sistemde var olan toplu
taş›mac›lara gözdağ› vermek için mi, yoksa yeni al-
ternatif bireysel taş›mac›lar yaratarak büyükşehirlerde
toplu taş›ma sistemini kaos ortam›na sürüklemek
mi istenmektedir veya ben yapt›m oldu mant›ğ› ile
davranarak sivil toplum kuruluşlar›, birlik, oda, koo-
peratif ve esnaf derneklerini yok sayarak bilgi paylaş›m›
yap›lmadan görüşleri sorulmadan yap›lm›ş bir kanun
değişikliği olduğu ortaya ç›km›şt›r ve maalesef olumsuz
sonuçlar doğuracak bir çal›şma olmuştur.

Türkiye seçim sath›na girmişken bu değişikliğin
yap›lmas› da düşündürücüdür. ‹stanbul’da 18.000
adet taksi taş›mac›l›ğ› 7000 adete yak›n minibüs ta-
ş›mac›l›ğ› 2000 adet özel halk otobüsü taş›mac›l›ğ›
yap›l›yor. Diğer büyükşehirleri de katarsak toplam
50.000 adet toplu taş›mac› bu kanun değişikliğinde
zarar görecektir, mağduriyet yasayacakt›r. Bunun
hesab› kitab› iyi yap›lmal›d›r.

Türkiye deki tüm toplu taş›mac›lar›n şu sorunun
cevab›n› ar›yor bu günden sonra ne yap›lmal›d›r? Ya-
p›lacak tek şey var öncelikle sesimizi yükseltmeliyiz
ve bu değişen kanun maddesini tüm siyasilere iyi an-
latmal›y›z. Mağduriyetimizin giderilmesi için gerekli
çal›şmalar› yapmalar›n› talep etmeliyiz. Sonuç al›na-
mazsa gerekli yasal mercilere derhal başvurmal›y›z
bizi yok saymalar›na seyirci kalamay›z, kalmamal›y›z.

Gaziantep Metro ve
Özkan Turizm Temsa
Safir ile kazan›yor

Temsa Safir, sektörün önde gelen firmalar›ndan
Gaziantep Metro ve Özkan Turizm’in filosuna
kazanç garantisi ile girdi. 

Temsa’n›n Adana’da bulunan otobüs show-
roomunda Bölge Sat›ş Yöneticisi ‹lker Canbolat
taraf›ndan gerçekleştirilen teslimatlarda, Gazi-
antep Metro bireysel otobüsçüsü Kad›oğlu Mo-
torlu Araçlar sahibi Dilaver Erbağc› ad›na Ga-
ziantep Metro Yetkilisi Ramazan Şahin 2 adet,
Lider Adana’da çal›şt›racak olan Özkan Turizm
ad›na firma sahibi kardeşler Hikmet Öztaga,
Özkan Oztaga ve Serkan Öztaga 1 adet Safir
teslim ald›. 

ISOBUS City 1200 halk
otobüsçülerine tan›t›l›yor 

Nisan ay› içerisinde ‹stanbul’da çal›şacak ilk
otobüsünü teslim eden ISOBUS, City 1200 mo-
delinin tan›t›m turlar›na halk otobüsçüleri ile
devam ediyor. 

ISOBUS City 1200 tan›t›m turunda ‹stanbul’un
önemli halk otobüsü işletme şirketlerinden Mar-
mara Ulaş›m A.Ş., Yeni ‹stanbul Özel Halk Oto-
büsleri A.Ş. ve ‹stanbul Halk Ulaş›m A.Ş. firmalar›
ziyaret edildi. Şirket yöneticileri ve araç sahiple-
rinden oluşan yaklaş›k 200 kişi City 1200’ ü en
ince detay›na kadar inceleme f›rsat› buldu. 

Tan›t›m turuna kat›lan ISOBUS Sat›ş Müdürü
Korcan Y›lmaz
ve Bölge Sat›ş
Sorumlusu Fa-
tih Şentürk
City 1200 ilgili
tüm teknik ve-
rileri ve özel-
likleri araç üze-
rinde anlatt›. 

Mustafa Altuntaş
Yazkar Klima dedi

‹stanbul Halk Ulaş›m Başkan› Mustafa Altuntaş,
2011 model BMC Procity  alçak tabanl› otobüsünde
kullanmak üzere Yazkar Klima’y› seçti. Yazkar
Klima A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan› Cem Yaz›c›,
Yazkar Genel Müdürü Ali Yaz›c›, 2011 model
BMC Procity  otobüsünde Yazkar Klima’y› tercih
eden ‹stanbul Halk Ulaş›m A.Ş. Başkan› Mustafa
Altuntaş’a yeni klimas›n› teslim etti. 
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SEKTÖRDEN

TASIMACILAR
SANAYİ VE

TİCARET BAKANI
ERGÜN’DEN

FORD’A YATIRIM
TEŞEKKÜRÜ 

∂ Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Kocaeli'nin Başiskele
ilçesindeki Ford Otosan fabrikasını ziyaret ederek, işçilerle birlikte
öğle yemeği yedi. Ergün;  ''2023'ün Türkiye'si, otomobil üretimini
arttıran dünyada önemli otomobil merkezlerinden biri olacak.''
dedi.  Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün Kocaeli'nin Başiskele
ilçesinde kurulu Ford Otosan fabrikasını ziyaret etti. Ergün'ü
Ford Otosan Genel müdürü Nuri Otay karşıladı. Fabrikayı gezen
Ergün işçilerle birlikte yemek de yedi. 

Yemeğin ardından konuşma yapan Ergün, Ford Otosan'ın önü-
müzdeki süreçte 1 milyar Dolar’lık yatırım gerçekleştireceğini
vurguladı. Ergün, Ford Otosan'ın üretimini ve  ihracatını artırdığını,
bu şekilde bin yeni istihdam sağladığını belirtti. 

Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay da  52 yıllık Ford
Otosan'ın 9 yıldır Türk otomotiv sektörünün lideri olduğunu
söyledi.  70'den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını vurgulayan
Otay; ''700 binin üzerinde Transit’i ihraç ettik.” dedi. 5

Bakanlıktan seçim hassasiyeti

Mercedes-Benz Otobüs Pazarlama
ve Sat›ş Müdürü Akif Nuray 346
adetlik toplam pazar›n 182 adedinin
Mercedes Benz Türk’e ait olduğuna
dikkat çekti. “2011 y›l›n›n ilk çeyre-
ğinin kapan›ş›na bak›ld›ğ›nda, otobüs
pazar›, geçmiş y›llardaki pazar›n ayn›
dönemine k›yasla daha üzerinde ger-
çekleşti.” diyen Nuray  şöyle konuştu:
“Mercedes-Benz Türk A.Ş., 2011 y›-
l›n›n ilk çeyreğinde 125 adet Travego
15, beş adet Travego 17, yirmialt›
adet Tourismo 15, yirmibeş adet
Tourismo 16 ve bir adet Tourismo
17 olmak üzere toplam 182 adetlik
şehirleraras› otobüs sat›ş› gerçekleş-
tirdi. Bu rakam ile, 2010 y›l›n›n ilk
üç ay›nda 75 adetlik sat›ş gerçekleş-
tirmiş olan şirket, sat›şlar›n› 2 kat›n-
dan fazla artt›rmay› başarm›ş oldu.
Mercedes-Benz Türk A.Ş., büyüyen
ve genişleyen pazar içinde, yine en
büyük pazar pay› sahibi ve en yak›n
rakibinin 2 kat› fazlas› olan pazar
pay› ile 2011 y›l› kümülatif pazar
pay›n› yüzde 52,6 seviyesinde ger-

çekleştirdi.” 
Nuray,  Mercedes-Benz Türk’ün

şehiriçi otobüs pazar›nda Bursa’ya
teslim ettiği 10 adet Conecto Körüklü
şehiriçi otobüs ile ilk üç aydaki pazar
pay›n› yüzde 11.5 seviyesinde ger-
çekleştirdiğini söyledi.  

HAFİF TİCARİDE PAZAR PAYI
YÜZDE 11’E ÇIKTI 

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç-
lar Pazarlama ve Sat›ş Müdürü Tufan
Akdeniz de  şirket tarihinin en yüksek
pazar pay›n›n yakaland›ğ›n› belirten
Akdeniz; 2011 ilk çeyrekte, yüzde 8
seviyesinde olan pazar pay›n›n yüzde
11’in üzerine ç›kt›ğ›n› kaydetti. 

Akdeniz; Sprinter minibüsün gerek
okul, gerek personel, gerekse de tu-
rizm taş›mac›l›ğ›nda en çok tercih
edilen araç haline geldiğini ifade
ederken; 2010 sonunda, değişim ge-
çiren yeni Vito ve Viano araçlar›n
da bu başar›da önemli rol oynad›ğ›n›
vurgulad›. 

SATILAN 346 OTOBÜSÜN
182’Sİ MERCEDES

2011 YILI İLK ÇEYREĞİ

Ulaşt›rma Bakan› Habib Soluk, Türkiye Partisi’nin seçim otobüsü-
ne  D2 belgesi olmad›ğ› gerekçesiyle ceza yaz›lmas›n›n ard›ndan
yay›nlad›ğ› genelge ile seçim otobüslerinin denetime tabi tutulma-

mas›n› ve tarafs›zl›k ilkesinin korunmas›n› istedi. 

Mersin ç›k›şl› Ar Şirketler Grubu’nun akar-
yak›t markas› Full, sektöre girişinin 7’nci
ay›nda müşterilerine “S›n›rs›z garanti” ta-

ahhüdü de vermeye başlad›. Full Genel Müdürü
Timuçin Yal›, araçta akaryak›t kaynakl› bozul-
malara karş› müşterilerinin “ Full Garanti Kart”
korumas›nda olduğunu söyledi. 

ARAÇ DEĞİŞTİRMEYE VARAN GARANTİ 
Türkiye’de acente sistemi ile aç›lan ilk akaryak›t

istasyonlar›n›n Full istasyonlar› olduğunu dile
getiren Yal›, bayilik sistemi ile garanti vermenin
zorluğuna değinerek; “Türkiye’deki akaryak›t
dağ›t›m şirketlerinin kendi ülkelerinde uy-
gulad›ğ› acente sistemi sayesinde, akaryak›-
t›m›z›n da kalitesine güvenerek s›n›rs›z,
şarts›z ve koşulsuz olarak kendimizi ba-
ğ›ms›z denetim kuruluşu olan TÜV-
SÜD’ün denetimine b›rakt›k. Şu an müş-
terimize yüzde 100 garanti veriyoruz.  Bu
garantinin kapsam›nda araçta akaryak›ttan
kaynakl› herhangi bir ar›za olduğunda

araç değiştirmeye kadar giden bir garanti sunuyoruz.
Burada hakemimiz TÜV-SÜD” dedi. 

TÜV-SÜD, FULL’Ü İZLİYOR 
TÜV-SÜD Türkiye Genel Müdürü R›fat

Pergel de Full ile TÜV-SÜD ile Full’ün
işbirliğinin yeni bir aç›l›m olacağ›n› söyledi.
Pergel, TÜV-SÜD’ün projede önleyici,
kontrol ve düzeltici rollerinin olduğunu
anlatt›. Akaryak›t dağ›t›m sisteminde

oluşabilecek hatalar›n önüne geçme
hedefinde olduklar›n› belirten Pergel,
mobil ekiplerin her şeye rağmen ya-

şanacak sorunlarda birinci elden de-
netim yürüteceklerini kaydetti.  

Akaryakıt sektörüne hızlı bir giriş yapan Full sat-
tığı akaryakıt kalitesine güveniyle kendini deneti-
me açtı. TÜV-SÜD ile işbirliği yapan Full,  akarya-
kıt kaynaklı araç bozulmalarında da, aracı yenile-

meye kadar uzanan garantiyi devreye soktu. 

Sivas’tan bağ›ms›z milletvekili aday› olan Ab-
düllatif Şener’in seçim otobüsüne D2 Belge-
si olmad›ğ› için ceza kesilmesinin ard›ndan
Ulaşt›rma Bakan› Habib Soluk yay›nlad›ğ›

genelge ile seçim otobüslerinin rahatça çal›şmas›n›n
önünü açt›. 

BAKAN SOLUK’UN İMZASI 
İLE YAYINLANAN GENELGEDE 
- Bakanl›ğ›m›z taşra teşkilat›nca yerine getirilen tüm
hizmetlerde ve denetim faaliyetlerinde; Bakanl›ğ›m›z›n
tarafs›zl›ğ›na gölge düşürecek veya tarafs›zl›ğ› hususunda
şüphe uyand›racak her türlü hareketten kaç›n›lmas›, 
- Seçim ile ilgili taş›ma faaliyetlerinde gerekli emniyet
ve süratin sağlanmas› ve bu alanlarda karş›laş›lacak
güçlüklerin zaman›nda giderilmesi,
- Bakanl›ğ›m›z hizmetlerinin yürütülmesinde vatan-
daşlar›m›z›n huzur ve güvenliği ile ilgili konularda
daha hassas olunmas›, meydana gelebilecek sorunlu
hallerde alternatif imkânlar›n devreye konulmas›,
- Seçim faaliyetlerinde kullan›lan ve üzerinde seçime
kat›lacak siyasi partilere ait bayrak, afiş, flama, yaz›
ve benzeri işaretler
bulunan yolcu taş›-
maya mahsus taş›t-
lar›n, seçimlerle ilgili
propaganda yasağ›
başlay›ncaya kadar
zorunlu olmad›kça
Yol Kenar› Denetim
‹stasyonlar›na al›n-
mayarak seçim ça-
l›şmalar›n›n kolay-
laşt›r›lmas›, madde-
leri yer ald›. 

’de Garanti de “Full”lendi
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TASIMACILAR 6
TRAVEGO, 
6. YILINDA

GRİPİN İLE
FİRARDA 

∂ Türkiye’nin şehirlerarası seyahatlerde tercih edilen otobüsü Mercedes-
Benz Travego, artık geleneksel hale gelen “Travego Firarda Üniversite
Konserleri” için 6. kez yola çıkıyor. Mercedes-Benz Türk, Gripin’i 6 şehir
ve üniversiteyi kapsayacak bir turne ile sevenleriyle buluşturuyor. Bu yıl
yenilenerek satışa sunulan Travego modelinin  kullanılacağı Travego
Firarda programı, 03 – 25 Mayıs 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Geçmiş yıllarda olduğu gibi  “Travego Firarda” etkinliği bu yıl da  sürpriz
ödüllü yarışmalarla geliyor. Tüm üniversite öğrencilerinin www.travegofi-

rarda.com web sitesi üzerinden katılabilecekleri bilgi yarışması ve fotoğraf
yarışması organize ediliyor. Ögrencilerin  “Travego” konulu fotoğraflarını
www.travegofirarda.com internet sitesine yükleyerek katılabilecekleri ya-
rışmada, fotoğrafı site üyeleri tarafından en çok oy alan ve bilgi yarışmasında
soruları en kısa  sürede cevaplayacak öğrenciler  Avusturya - Türkiye maç
seyahati ve çift kişilik Antalya tatili  kazanma şansı bulacaklar. Turne,
Gripin’in, Adana’daki ilk konseri öncesinde Mercedes-Benz Türk çalışanları
ve stajyerleri ile bir araya geldiği imza günü ile başladı.

Ayda ortalama 2 bin Lira kazanan
bir bireysel servisçi 700-800 Lira
şoför maaş›na, 350-500 Lira ara-
s›nda sigortaya, 600 Lira civa-

r›nda hostese ödeme yap›yor. Masraf liste-
sine arac›n tamir-bak›m›, akaryak›t da
girince elde avuçta kalm›yor. 

Bu k›s›rdöngüyü yaşayanlardan biri Meh-
met Y›lmaz. 6 y›ldan bu yana servis taş›-
mac›l›ğ› yapan Y›lmaz bir yandan Şubat
tatilinde ödeme olmamas›ndan, bir yandan
da 3 ayl›k yaz tatili boyunca araçlar›n›n
çal›şamamas›ndan dert yanarken, “Ald›ğ›m›z
paran›n bir Liras› bile cebimize girmiyor.
1000 Lira yak›t desek geriye 1000 Lira ka-
l›yor. Arac›n, bak›m›-muayenesi-sigortas›
var. Hep eksi hanedeyiz. Vergimizi ödeye-

meyecek duruma gel-
memizi bir kenara b›-
rak›n çal›şt›ğ›m şirket
olmasa benim çocuğum
okula servisle gideme-
yecek. Çünkü çocuğu-
mu servise veremedim.

Çal›şt›ğ›m şirket benim
çocuğumu ücretsiz

taş›yor.“ diyerek
içinde bulun-
duklar› duru-
mu anlatt›. 

Vatandaş›n daha az para ödeme kayg›s›yla
zaman zaman korsan taş›maya prim verdi-
ğini de anlatan Y›lmaz; “Biz 30 Lira’ya
hizmet veriyorsak, başkas› 10 Lira aşağ›ya
verdiğinde iş ona gidiyor 

Şirketlerin alt›nda ezilmeyelim. Bir ga-
rantimiz olmas›n› istiyoruz. Biz 30 lira ve-
rirken başkas› 10 lira aşağ›ya verdiğinde işi
ona veriyorlar. Neden başka illerde tahdit
var da ‹stanbul’da yok. Öğretmen bile
okulda öğrenci taş›yor. Benim servis yapt›ğ›m

okulda örneğini görüyorum. 10 kişilik bir
araçlar yap›yor. “ diye konuştu.

22 y›ll›k servisçi Mehmet Cankurt’un an-
latt›klar› meslektaş› Y›lmaz’dan farkl› değil
asl›nda.  Özellikle korsan taş›malardan
yana dertli olan Cankurt, ortalama 130
Lira alan servisçinin karş›s›na 50 Lira alan
ç›kt›ğ›nda vatandaş›n tercihin ondan yana
yapt›ğ›na dikkat çekerek; etkin denetim is-
tediğini bir kez daha dile getiriyor.  Cankurt;
“Vatandaş daha az ödediği için korsana

meylediyor. Ama herhangi bir kaza oldu-
ğunda suçun bütün camiaya at›ld›ğ›na  işaret
ederek; da bütün suç camiaya atfediliyor.
Peki bizim suçumuz ne” diye soruyor. 

“18 kişilik arac›ma 18 öğrenci al›yorum
ama korsanlar›n karş›s›nda ald›ğ›m para
beni kurtarm›yor. Ne sigortam›, ne hostesin
ne de şoförün ücretini ödeyemiyorum.”
diyen Cankurt çözümü plaka tahdidinde
görenlerden. “Ayn› giysileri 3-4 sene giyi-
yoruz ve bu arada toplum içine ç›karak
hizmet vermeye çal›ş›yoruz. Aciz bir du-
rumday›z. Güvencemiz olmas› için mutlaka
tahdit ç›kmal›. Gebze’de tahdit var da ‹s-
tanbul’da neden yok.” diye konuşan Can-
kurt’a meslektaş› Mehmet Y›lmaz da destek
ç›k›yor. Y›lmaz da “Neden başka illerde
tahdit var da ‹stanbul’da yok. Durmadan
araç çoğal›yor. Bu da iş potansiyelinin azal-
mas›na neden oluyor. Resmi kay›tlara göre
14 bin servis var ama  eminim bu say› daha
da fazla.” diyerek beklentilerini dile getiriyor. 
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Servisçilerin derdini 
anlattık çözüm istedik 

İBB Genel Sekreteri 
enteresan bir cevap verdi!!!

Sevgili okurlar›m başl›k sert gibi görünse de içimizde
mağdur olan bu işten ekmek kazanmaya çal›şan esnaf ve
firmalar›n hali içler ac›s› bundan dolay› yetkililerden merhamet
dilenmekten b›kt›k usand›k. 

Y›llard›r sömürülen iliği kemiği kurutulan servisçileri duyun
art›k bu duyuruyu her yere yapt›k dosyalarla tam 82 makam›n
kap›s›n› aş›nd›rd›k bu konuda ulaş-iş sendikas› başkan›
değerli büyüğümüz Abdürrahim BARIN ve sendikac›l›ğ›n
duayeni 80 yaş›ndaki ‹smail Topkar ile beraber her ortamda
fikirlerini ve desteklerini bizden ve sektörden esirgemeyen
‹SAROD başkan› Hamza Öztürk ve şahs›ma, bilgi verip te
haks›zs›n›z diyen bir makam olmamas›na rağmen hakk›m›z›
veren bir makama da henüz ulaşm›ş değiliz. 

∂ Kap›s›n› çald›ğ›m›z makamlardan neler istedik?
Okullarda cebimizden el çekilmesini bir standard›m›z

olmas› gerektiğini ama olmad›ğ›ndan bağ›şlarla ilgili ve extra
gezilerle ilgili bir s›n›r konmas›n› istedik.

Çal›şanlar›m›z›n UKOME taraf›ndan s›k› bir şekilde denet-
lenirken eksiksiz çal›şmam›z istenirken kap›m›zdaki korsanlar›n
kulaklar›n›n çekilmesini istedik

Yaş s›n›r› uygulamas› kanunen 12 iken okullar›n ve fabri-
kalar›n 3-5 yaş›nda araç istemesinin kanunsuz olduğunu
bunun düzeltilmesi gerektiğini istedik

D1-D2 gibi belgelerle okul harici iş yapamayan şehir
d›ş›na ç›kamayan okul taş›tlar›na özerklik istedik

Bizden 12 ay vergi kira ssk bağ-kur sigorta pirimi gibi bir
çok vs. gider al›n›rken 8.5 ay çal›şmam›z›n s›k›nt› doğurduğunu
bu konuyla ilgili muafiyetler verilmesini istedik

Sömestr tatilinde  dahi yar›m aidat ödenmesinin haks›zl›k
olduğunu bunun düzeltilmesini istedik

Sektöre yeni girişlerin serbest olduğundan dolay› fiyatlar›n
dibe vurup iflaslar›n boşanmalar›n intiharlar›n olduğunu bel-
geleyerek en az›ndan yeni girişlerin engellenmesi ad›na
40’a yak›n vilayette uygulanan 95 y›l›ndan beri kanunlaşm›ş
olan plaka tahdidi hakk›m›z›n ‹stanbul Büyükşehir Belediyesi
taraf›ndan verilmesini istedik. Bunun gibi vs. şeyler istedik

∂ Neler yapmad›k
Hastanelerde sağl›k hizmeti vermesi gerekirken alanlarda

grev yap›p hakk›n› arayan doktorlar gibi eylem yapmad›k,
Okullarda eğitim vermesi gerekirken alanlarda grev hakk›n›

arayan öğretmenler gibi de grev yapmad›k,
‹stanbul genelinde 70.000’li rakamlara ulaşan araçlar›m›zla

köprüleri kapatmad›k,
E – 5’te yada otobanlarda trafiği aksatmad›k,
Belediye önüne siyah çelenkte koymad›k…
∂ ‹BB , bize ne dedi buyrun okuyun..! 
Buna rağmen son biri umutla  22.04.2011’de Say›n Ab-

dürrahim Bar›n’la birlikte makam›na giderek  ‹BB Genel Se-
kreteri Prof Dr Adem Baştürk’e dertlerimizi anlat›p neden
bu hakk›m›z›n verilmediğini sorduğumuzda çok enteresan
bir cevap ald›k 

Cevap aynen şöyleydi.
‹stanbul’da taksici ve dolmuşçuyla uğraş›rken, tahdit yü-

zünden onlarla baş›m›z beladayken birde size tahdit verip
rant kap›s› açamay›z…Siz de eylem yapmak istiyorsan›z bu-
yurun yap›n biz bu tür eylemlere al›nmay›z .

Bu cevap hiç yak›şmad› ama; 
Şu atasözünü de unutmamak laz›m: Keser döner, sap

döner gün olur hesap döner…
Son seçimlerde ‹stanbul’un belediye başkanl›ğ› seçimlerini

at baş› başka bir partiye kapt›rmaya ramak kalm›şken bu
cevap hiç ama hiç yak›şmad› say›n hocam.

MURAT
ERDO⁄AN

‹stanbul’da yüz binlerce öğrencinin ailesi, çocuklar›n›, okullar›na giderken ve okulla-
r›ndan evlerine dönerken onlara emanet ediyor. Taş›d›klar› çocuklar› kimi zaman kendi
çocuklar›ndan bile üstün tutarak koruyan, kollayan öğrenci taş›mac›lar› artan maliyet,

azalan gelir k›skac›nda kendi çocuklar›n› servise vermekten bile aciz kald›. 

İstanbullu servisçiler hala 
PLAKA TAHDİDİ BEKLİYOR 

Türkiye, doğalgazı toplu taşımada da kullanan 
Pakistan ve Çin’i NE ZAMAN YAKALAR?

Dünyada doğalgazlı araç kul-
lanımını gösteren ve 75 ülkenin
sayısal verilerini gösteren lis-

tenin başında Pakistan bulunuyor.
Pakistan’da hali hazırda 2 milyon
850 bin doğalgazlı aracın bulunduğu
ülkede toplu taşımada kullanılan
araçların da neredeyse tamamı do-
ğalgaz teknolojisine erişmiş du-
rumda.

ADAPTASYON SÜRESİ 4-5 YIL 
Pakistan’da doğalgaz istasyonla-

rının kurulumunu gerçekleştiren

Allied Mühendislik Sistemleri Kom-
presör Bölüm Müdürü Faisal Mirza,
ülkedeki şehir içi otobüslerin ta-
mamının doğalgaza geçtiğini vur-
guladı. “Mirza Pakistan’da gelinen
noktayı; “Pakistan’da herkesin iki
aracı varsa bir tanesi CNG bir tanesi
de Petrol ile çalışandır. CNG çok
daha ucuz. Bugün Türkiye’de de bu
böyle. Eğer petrol 1 dolarsa, CNG
60 cent.” sözleri ile anlattı. 

Mirza’nın dikkat çektiği diğer
konu Türkiye’deki doğalgazlı araç
kullanımı oldu ve Türkiye’de özellikle

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin
teşviki ile doğalgazın toplu taşımaya
girdiğini hatırlattı. 

TÜRKİYE ÇİN’İ 
NE ZAMAN YAKALAR 

Gelelim rakamların anlattıklarına.
Birinci sırasında Pakistan,  sonuncu
sırasında Montenegro’nun bulun-
duğu 75 ülkeyi içeren doğalgazlı araç
kullanımı listesinde Türkiye 3 bin
339 adet doğalgazlı araç ile 42’inci
sırada yer alıyor.  3 bin 339 doğalgazlı
aracın bin 850’si ise toplu taşımada

kullanılan otobüsler. Bu aşamada
CNG’nin toplu taşımada kullanım
istatistiklerine bakarsak Türkiye’nin
alacağı yolun çok uzun olduğu da
ortaya çıkıyor.  CNG ile çalışan otobüs
sayısının 150 bini geçtiği Çin, 120
bine ulaştığı Ukrayna’nın yanında
Türkiye’deki bin 850 doğalgazlı oto-
büs devede kulak kalıyor.  Aynı şey
doğalgaz dolum istasyonları için ge-
çerli. Çin’de toplam 500 bin CNG’li
araca bin 652 doğalgaz dolum is-
tasyonu hizmet verirken,  Türkiye’de
ise bu sayı sadece 14. 

Busworld Turkey
2012 randevusu
19- 21 Nisan’da 

Busworld Turkey 2012,  Busworld Inter-
national ile HKF Fuarc›l›k işbirliği ve TO-
FED’in desteğiyle 19-21 Nisan aras›nda ‹s-

tanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

1971 y›l›ndan bu yana organize edilen ve
otobüs dünyas›n› bir araya getiren Busworld’ün
6’›nc› durağ› olan Türkiye 4’üncü kez büyük

buluşmaya haz›rlan›yor. Otobüs sektörünün en
eski ve sayg›n uluslar aras› fuar› olarak kabul
edilen Busworld’ün 4’üncü Türkiye randevusu 19-
21 Nisan 2012 y›l›nda gerçekleşecek. Busworld
Turkey 2012 Fuar›; Busworld International ile
HKF Fuarc›l›k A.Ş. işbirliğinde ve Türkiye Oto-
büsçüler Federasyonu (TOFED)’nun destekği ile
‹stanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. 

Uluslararas› otobüs sektörünü yeniden buluş-
turacak  olan Busworld Turkey 2012 Fuar›’n›n,
özellikle Türkiye’ye komşu ve çevre ülkeler ile
yeni iş ilişkilerinin kurulmas› ve var olan ilişkilerin
geliştirilmesi aç›s›ndan kaç›r›lmaz bir f›rsat oldu-
ğunu belirten HKF Fuarc›l›k  A.Ş., Genel Müdürü
Bekir Çak›c›, metrekare baz›nda geçen seneyi

aşacaklar›n› ifade etti. Avrupa
otobüs sektörünün en eski ve
sayg›n uluslararas› ihtisas fuar-
lar›ndan birini 3 y›ld›r başar›yla
açman›n gururunu taş›yan Bekir
Çak›c›; “Busworld art›k bir mar-
ka fuar oldu. Avrupa’n›n en
prestijli otobüs fuar› Bus-
world’ün Türkiye ayağ› Bus-
world Turkey,  2010 y›l›nda 12

bin 500 metrekare alanda kurulmuş olup sektörün
en önemli aktörlerinin kat›ld›ğ› bir platform oluş-
turarak 4. y›l›na daha da büyüyerek haz›rlan›yor.
Her y›l katlanarak artan başar›s› sayesinde sektörün
pusula fuar› olan Busworld Turkey, 2012 y›l›nda
da profesyonellerin buluşma noktas› olacak.’’dedi.

Busworld Turkey 2010 fuar›na 15 ülkeden 145
yerli, 40 yabanc› olmak üzere 185 firma kat›lm›şt›.
914 yabanc› olmak üzere 11 bin 547 kişinin ziyaret
ettiği fuar, yurtd›ş›ndan gelen 67 bas›n mensubu
taraf›ndan da takip edilmişti.

Busworld Fuarlar›; Busworld Turkey  d›ş›nda;
Busworld Europe Kortrijk (Kortrijk, Belçika),
Busworld Asia (Shanghai, Asya), Busworld Russia
(Nizhny Novgorod, Rusya), Busworld India (Mum-
bai, Hindistan), Busworld South-America (Sao
Paulo, Güney Amerika)’da da düzenleniyor. 

30 Safir müşterisi Hollanda’ya çıkarma yaptı
Temsa, filosunda en az 5 Safir
bulunan filo müşterilerine
Hollanda'da bulunan DAF

fabrikas›na gezi düzenledi. Hol-
landa’n›n Amsterdam ve Eindho-
ven şehirlerinde 3 gün boyunca
çeşitli aktivitelere kat›lan müşteriler,
Safir’in ekonomik yak›t tüketimi
sağlayan DAF motorunun üretim
süreçlerine yak›ndan şahitlik etti.
Gezi boyunca Hollanda’da kara-
yolu ulaş›m›, Temsa’n›n Avrupa’ya
ihraç ettiği otobüslerden, Safir ile
ayn› altyap›ya sahip DAF motorlu
Safari marka otobüs ile sağland›. 

Geziye kat›lan  Mesnevi Turizm

Yönetim Kurulu Başkan› Ünal Öz-
türk; “Temsa’n›n Safir müşterileri
için düzenlediği bu gezi hem eğ-
lenceli hem de çok öğretici oldu.
Safir'in ekonomik yak›t tüketen
motorunun üretim süreçlerini in-
celeme f›rsat›n› bulduğumuz için
mutluyuz” şeklinde konuştu. Kale
Seyahat Yönetim Kurulu Başkan›
Tamer Ç›nar; “Avrupa’da karayolu
ulaş›m› da yine Temsa’n›n ihraç
ettiği ve bizim otobüslerin altyap›-
s›na sahip bir otobüsle gerçekleş-
tirmek de bizleri çok mutlu etti;
bir kez daha yerli üretimimizle gu-
rur duyduk” dedi.

FAİSAL MİRZA

Pakistan’da her yıl 100 bin
adet aracın doğalgaz dö-
nüşümü geçireceğini belir-
ten Mirza, ülkede 3 bin
400 adet CNG istasyonu
bulunduğunu, bu istas-
yonların 250’sinin kendi
şirketleri tarafından yapıl-
dığını belirtti. 

BEKİR ÇAKICI

MEHMET CANKURT

∂ Peki servisçinin
istediği tahdit gelir-
se ne olur, Servis
plakası pahalanaca-
ğı için her önüne
gelen araç alıp,
sektöre giremeye-
cek. Plakalar değer-
leneceği için  esna-
fın cebine daha çok
para kalacakServis-
çinin gelecek gü-
vencesini sağlaya-
cak. Diğer taraftan
tahdit babadan oğu-
la servisçilik döne-
mini de başlatacak.
Ve araçların model
yaşı sürekli yenilen-
meyeceği için ser-
visçinin aracının de-
ğeri de korunacak. 
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GÜNCEL∂ Hava süspansiyon körüğü sektöründe Türkiye’de lider,
dünyada da ilk üç firma arasında bulunan Aktaş Holding, Tür-
kiye’nin ilk sensörlü körüğünü üretti. Aktaş Holding Yönetim
Kurulu Şahap Aktaş; bağımsız yedek parça grubunda dünyanın
3. büyük körük üreticisi olduklarını belirtti. Aktaş; “Rakamsal
liderliğin yanında AR-GE konusunda da liderliği ele almak için
teknoloji merkezimizde yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Çok
sayıda AR-GE mühendisinin emekleri ile Aktaş Holding AR-

GE konusunda da uluslararası başarılar elde ediyor. 2011
yılında 20 ulusal ve 11 uluslararası patent çalışması ile AR-
GE konusunda daha da ileri gideceğiz. Türkiye’de ilk defa
Aktaş Holding tarafından üretilen sensörlü hava süspansiyon
körüğü ilgi ile karşılandı. Teknoloji ve AR-GE yatırımları ile
Türk şirketleri dünya ölçeğinde rahatlıkla faaliyet gösterebilir.
Türk şirketlerinin dünya çapında firmalar ile rekabet etmesinin
önünde hiçbir engel kalmadı” diye konuştu.

AKTAŞ HOLDİNG
TÜRKİYE’NİN 

İLK SENSÖRLÜ 
KÖRÜĞÜNÜ ÜRETTİ

1995 y›l›nda işletmeye al›nan, y›lda 4 bin
otobüs üretme kapasitesine sahip olan
Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs
Fabrikas› çevre duyarl›l›ğ› ile de ön plana

ç›k›yor. Fabrika “At›k ve Enerji“ yönetiminden
oluşan Çevre Yönetim Sistemi ile EN Çevresi
otobüs fabrika unvan›n› da almaya haz›rlan›yor. 

KURZ: “ÜRÜNLERİMİZ DE 
FABRİKAMIZ DA ÇEVRECİ” 

Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Baş-
kan› Wolf Dieter Kurz, toplant›da  yapt›ğ› ko-
nuşmada fabrikada  üretilen ürünlerin çevre
dostu olmas› için büyük yat›r›m yap›ld›ğ›na
dikkat çekerken üretim sürecinin de çevreci ol-
mas› için çal›şt›klar›n› vurgulad› 1995 y›l›nda
aç›lan fabrikan›n “Model” fabrika olduğunu
belirten Kurz, en modern en ileri tekniklerle
donat›lm›ş  fabrikan›n çevreci özelliği ile de ön
plana ç›kacağ›n› kaydetti. 

GERİ KAZANIMLA 420 BİN 
EURO’LUK TASARRUF 

Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretim Direktörü
Klaus Pfeifer de geçmişte d›şar›dan al›nan at›k
toplanmas› ve ayr›şt›rmas›n›n art›k tamamen fab-
rika içinde gerçekleştirildiğini dile getirdi. “At›ğ›n
oluşumundan bertaraf›na kadar olan süreci pro-

fesyonelleştirdik.” diyen Pfeifer bu sayede daha
yüksek geri kazan›m sağland›ğ›n› söyledi. Mer-
cedes-Benz Türk otobüs Fabrikas›’n›n at›k yö-
netiminde de dünyan›n en iyileri aras›nda olma
hedefinde olduğunu belirten Pfeifer bu geri ka-
zan›mla şu ana kadar 420 bin Euro’luk tasarruf
sağland›ğ›n› ifade etti. 

Klaus Pfeifer,  Fabrikan›n enerji tasarrufu ko-
nusunda da önemli ad›mlar att›ğ›n›, 2009- 2010
y›llar› aras›nda yüzde 30 enerji tasarrufu ile
doğaya 8 bin 800 ton daha az karbondioksit
sal›n›m› yap›ld›ğ›n› kaydetti. 

Konuşmalar›n ard›ndan Mercedes-Benz Türk
Çevre ve At›k Yönetimi Grup Şefi Oytun Hanhan,
projenin detaylar› hakk›nda bilgi verirken, at›klar›n

bertaraf edildiği tesisin aç›l›ş› da sembolik olarak
gerçekleştirildi.   At›k Yönetim sisteminin işleyişi 

Yeni at›k yönetim sistemi kapsam›nda üretimde
oluşan at›klar metal, tekstil, karton ve ahşap
olmak üzere 4 grupta oluşturulan noktalarda bi-
riktirilerek bertaraf işlemine gönderiliyor. Böylece
hem at›klar›n fabrika içinde taş›nmas›, hem de
merkezi at›k mahallinde yer kazan›lmas› mümkün
oldu. At›klar›n ayr› toplanmas› için geliştirilen
yeni konteyner sistemi ise, otomatik ekipmanlar›n
kullan›m›yla manuel uygulamalar›n ortadan kalk-
mas›n› ve presleme kolayl›ğ› sağlad›. Evsel at›k,
naylon ve plastik at›klar ise merkezi at›k sahas›nda
biriktirilerek geri kazan›m veya imha işlemine
gönderiliyor. 

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikas›’nda uygulamaya konulan ve bugü-
ne kadar 1 milyon Euro’luk yat›r›m yap›lan “Çevre Yönetim Sistemi” tan›t›ld›. At›k ve
enerji yönetiminden oluşan sistem ile fabrikada önemli oranda da tasarrufa gidildi. 
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Türkiye pazarına 
GÖZÜNÜ DİKTİ

Norveç kökenli Hexagon şirketinin CNG
konusunda uzmanlaşm›ş şirketi Raufos
sadece ‹stanbul’daki 5 bin otobüsü düşü-

nerek gözünü Türkiye pazar›na dikti. 2012’ye
kadar otobüslerin engelli ulaş›m›na uygun
hale gelecek şekilde değişeceğini hat›rlatan
Raufos Ülke Müdürü Cevdet Karasu bu dö-
nüşümün alternatif yak›tlara yönelmeyi de
sağlayacağ›n› söyledi. 

“Doğalgaz›n kullan›ld›ğ› toplu taş›ma teşvik
edilip, doğalgaz dolum istasyonlar› kurulmal›”
diyen Karasu sadece ‹stanbul’da 5 bin, Türkiye
genelinde de 20 binden fazla otobüs olduğuna
dikkat çekerek Türkiye pazar›n›n büyüklüğüne
vurgu yapt›.  2012 y›l›nda bütün otobüslerin
engelli ulaş›m›na uygun hale getirilmesi için
bir dönüşüm yaşanacağ›n› hat›rlatan Karas›
bu dönüşüm sürecinin Türkiye’nin doğalgazl›
otobüse geçişinde bir vesile olmas›n› bekle-
diklerini dile getirdi. 

İSTANBUL’DA DA 
DOĞALGAZLI OTOBÜS OLACAK 

‹stanbul Otobüs AŞ’nin ilk ihalesinin dizel
olduğunu an›msatan Karasu, daha sonra ya-
p›lacak ihalelerde doğalgazl› otobüslerin mut-
laka olacağ›n› ifade etti. Karasu;  “‹ETT şart-
nameyi haz›rl›yor.  ‹kinci ihalede  elektrikli
ya da doğalgazl› otobüsleri de değerlendire-
ceklerini belirttiler.” dedi.

RAUFOS

Açılış kurdelesini Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Wolf Dieter Kurz, Otobüs Üretim Direktörü
Klaus Pfeifer ile İstanbul Çevre Orman İl Müdür Vekili Hamit Kurtuluş birlikte kesti. 

Otobüs üreticilerinin 
tercihi: ALLISON
TRANSMISSION

TASIMACILAR

2010’un ikinci el 
liderleri minibüste Ford,
otobüste Mercedes 

2010 y›l›n›n ikinci el araç sat›ş istatistikleri
ikinci el pazar›n›n liderlerini de ortaya koydu.
2010 y›l›nda toplam 3 milyon 587 bin 961

adetlik bir ikinci el araç pazar› oluşurken, bu
pazar›n 108 bin 509 adedi minibüs, 46 bin 640
adedi de otobüsten oluştu. 

Türkiye ‹statistik Kurumu verileri Türkiye’deki
ikinci el araç pazar›n›n büyüklüğünü ortaya
koydu.  2010 y›l›nda 2. el araç pazar›nda toplam
3 milyon  587 bin 961 adetlik bir  pazar oluştu.
Ağ›rl›ğ›n› otomobillerin oluşturduğu ikinci el
araç pazar›nda 108 bin 509 adet ikinci el minibüs,
46 bin 640 adet de otobüs el değiştirdi. ‹kinci el
araç pazar›ndaki hareketlilik  özellikle y›l›n son
ay› Aral›k’ta artarken 2. el değeri yüksek araçlar
da ortaya ç›kt›. 

TÜ‹K verilerine göre 2010 y›l›nda minibüs pa-
zar›nda 108 bin 509 araç el değiştirdi. ‹kinci el
minibüs pazar›n›n birincisi 49 bin 643 adet ile
Ford oldu. Ford’u 15 bin 940 adetle Volkwagen

takip etti.  Otobüs paza-
r›nda ise ikinci el pazar›n›n
lideri Mercedes oldu. Mer-
cedes 46 bin 640 adetlik
ikinci el otobüs pazar›nda
8 bin 312 adetle ilk s›rada
yer ald›. Isuzu da 4 bin
644 adetle listede yer al›r-
ken BMC’nin bin 74 oto-
büsü ikinci el pazar›nda
al›c› buldu.

EfficientGrip’e “Yeşil
‹novasyon” Ödülü

Goodyear EfficientGrip, yenilikçi Yak›t
Tasarrufu Teknolojisi ile geliştirilerek Kar-

bondioksit sal›n›m›n› azaltmaya yönelik ba-
şar›lar›ndan dolay› ‘The Green Innovation

Award’ (Yeşil ‹novasyon Ödülü) ald›.

Goodyear, ürünleri çevresel etkiye duyarl›
şirketlere ve sürdürülebilir kalk›nmay› des-
tekleyen girişimlere yönelik Lüksemburg
merkezli platform olan Greenworks tara-

f›ndan ödüllendirildi. 
Goodyear’›n en ileri malzeme ve üretim tek-

niklerini kullanarak geliştirdiği Goodyear Ef-
ficientGrip lastiği “The Green Innovation
Award / Yeşil ‹novasyon Ödülü”ne lay›k gö-
rülürken, Marathon LHT II ticari araç lastiği
de Yeşil Ürünler Ödülleri kategorisinde ikincilik
elde etti. 

50 CEO ve şirket liderinden oluşan bir jüri ta-
raf›ndan verilen ödüller ile ilgili konuşan Go-
odyear Lüksemburg Inovasyon Merkezi Genel
Müdürü Marc Junio; “Bu ödül, Goodyear Ino-
vasyon Merkezi tak›m›n›n yaln›zca EfficientGrip
lastiğinde değil, yeni geliştirdiğimiz tüm lastik-
lerimizde kullan›lan yenilikçi teknolojilerle CO2
sal›n›m›n› azaltmak için sarf ettiği tüm çabalar›
takdir etmektedir” dedi. 

DEVRİM YARATAN “YAKIT 
TASARRUFU TEKNOLOJİSİ”

Goodyear EfficientGrip’in daha fazla yak›t
tasarrufu, daha az harcama ve daha temiz bir
çevre hedefleri doğrultusunda geliştirildiğini
vurgulayan Goodyear Türkiye, ‹srail ve Kafkasya
Pazarlama Direktörü Alper Yüksel,  Goodyear
EfficientGrip lastikleri; çok düşük yuvarlanma
direnci ve daha fazla kilometre performans›
sunduğunu vurgulad›.

GOODYEAR

Geniş araç yelpazesine sahip olan Ana-
dolu Isuzu’nun, savunma sanayi alan›nda
kullan›lan Z›rhl› Novo, Double Cab ‹tfaiye
ve yenilenen üst yap›s› ile Jandarma D-

Max araçlar› ilk kez sergilendi.
Teknolojik alt yap›s› sayesinde kamyondan

kamyonete, küçük otobüsten pick-up a kadar
geniş araç yelpazesine sahip Isuzu, Türk mü-
hendislerinin tasar›m gücü ve yarat›c›l›ğ› ile her
ihtiyaca uygun araçlar üretmeye devam ediyor.

ZIRHLI NOVO ULTRA İLE TAM KORUMA
Mono blok z›rhl› olarak imal edilen Novo

d›şar›dan bak›ld›ğ›nda otobüs görünümü ile
z›rhl› araç kimliğine büründü.  Z›rh sac› (6
mm-6.5 mm), arac›n camlar› (22 mm) ile
birlikte 7.62x51 Nato normal mermilere
karş› koruma sağlayan Novo Ultra otobü-

sünde yan gözetleme camlar›n›n alt›nda,
sald›r› durumunda cevap verebilmek için
at›ş mazgal› bulunuyor.

MKE tipi el bombas›na karş› dayan›kl›
kompozit malzemeden imal edilmiş Novo
Ultra küçük otobüsünün araç lastikleri patlasa
bile arac›n durmamas› için “run flat” sistemi
ile koruma alt›na al›nd›. Geri dönüş kamera
sistemi ve gizli sirenin mevcut olduğu araç,
yaşam alan› seyahat halinde 7.62x51 Nato
normal seviyesindeki ateşli silahlara ve MKE
tipi el bombas›n›n parça tesirine karş› tam
koruma sağl›yor.

D-MAX DAHA GÜVENLİ
Yüksek performans› ve yak›t ekonomisini

bir arada sunan D-Max Limited, Commonrail
Turbo Dizel Intercooler motoruyla  sessiz,
Euro 4 emisyon değeri ile de doğaya karş›
sayg›l› bir araç olma özelliğini de taş›yor. 

S›n›f›nda tek, projektör tip farlar› ve elek-
tronik ayd›nlatmal› gösterge paneli, Standart
olarak sunulan EBD’li ABS ve hem sürücü
hem de yolcu taraf›nda yer alan hava yast›k-
lar›yla Isuzu D-Max 4x2 Limited Edition ile
sürüş art›k çok daha güvenli.

Isuzu IDEF'11’de ‘Hodri Meydan’ dedi

Servis taşımacılarının sorunlar listesinin
başında yer alan korsan taşıma objektife

böyle takıldı. Dışarıdan bakıldığında
çocuklarını taşıyan ailenin binek otomobili

görünümündeki bu araçların bagajından
bile çocuklar indi. Araçlardan inen çocuklar

“Bir kaza olsa bunun sorumluluğunu kim
alacak, suç servis camiasına mı kalacak”

sorusunu akıllara getirirken; hemen her
köşe başında denk gelinen bu görüntülerin,

denetimi yapıp cezayı da kesecek olan
yetkililerin dikkatinden kaçması! sektörün

sahipsizliğini de açıkça ortaya koyuyor. 

Ticari araç sektörünün öncülerinden Anadolu Isuzu, 10 – 13 May›s 2011
tarihleri aras›nda TÜYAP fuar›nda düzenlenen 10'uncu Uluslararas› Savun-

ma Sanayii Fuar› (IDEF'11)’nda araçlar› ile görücüye ç›kt›.

∂ Allison Transmission geçen yıl toplamda
15 bin  Allison şanzıman ve 1.000’in üzerindeki
hibrid sistem satışı gerçekleştirirken; Dünya
ve Türkiye’deki otobüs üreticileri de tercihlerini
Allison’dan yana kullanıyor. 

Otobüs filolarının en çok tercih ettiği markaların
başında Allison’ın geldiğini söyleyen Allison
Transmission Uluslararası Pazarlama Direktörü
Lawrence Love; ”Allison Avrupa, Rusya, Asya,
Amerika, Hindistan ve Avustralya’daki otobüs
üreticilerinin en önemli tedarikçilerinden birisi”
derken; Türkiye’de  Temsa Global, 2010 yılında
ilk 10 adedi ABD’ye teslim edilen Cummins
345 EPA 10-ile güçlendirilmiş TS35 modelini
Allison B500R şanzımanla piyasaya sürdü.
Temsa’nın Global MD9 modelinde ise artık Al-
lison şanzıman kullanımı
standart donanım olarak
kabul edildi. Isuzu Tür-
kiye 9 metre Citimark
otobüslerini Allison şan-
zıman donanımlı ürete-
ceğini onaylarken, Bu-
rulaş filosuna Allison
T280R donanımlı 18
yeni Otokar Doruk
215LE otobüs ekledi.

Korsan gerçeği 
objektife takıldı 
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