
6. SAYFADA

MERCEDES CITARO

TEMSA AVENUE

Temsa’n›n şehir içi toplu taş›mac›l›k için
ürettiği 12 metrelik Avenue’su Avrupa kent-
lerinin toplu taş›ma filolar›na giriyor. Temsa

CEO’su Tamer Ünlü Avrupa gezisinden mutlu
haberlerle döndüğünü, Münih ve Roma beledi-
yesinin filosuna çok k›sa bir zamanda Temsa
Avenue otobüslerin gireceğini söyledi. 

MÜNİH’E 14 ADET AVENEU
Ünlü, Temsa’n›n  Almanya’n›n Münih ken-
tinde girdiği ihaleden başar›yla ç›kt›ğ›n› ve
ilk etapta 14 adet Aveneu’nun Münih Bele-

diyesi’ne teslim edileceğini belirtti. Roma Bele-
diyesi’nin ihalesine de kat›lan Temsa’n›n bu iha-
leden de beklentilerinin karş›l›ğ›n› bulduğunu
söyleyen Ünlü, hali haz›rda 280 adetlik bir filo
ile hizmet veren Roma Belediyesi’nin tüm filosunu
Aveneu yapabileceğini ifade etti.

MOTOR‹N F‹YATLARI 
‹STANBUL 3.63
ANKARA 3.63
‹ZM‹R 3.61
ADANA 3.61

D.BAKIR 3.71
S‹VAS 3.68
I⁄DIR 3.72
HATAY 3.62

TOFED’in Ankara’da yapılan 4. Olağan Genel kurulu-
na Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Erdoğan göreve geldiklerinden bu yana 13 bin 600
kilometre yol inşa ettiklerini belirterek; bu yolların

konforunu en çok otobüsçüler hissediyor” dedi.

RÜŞTÜ TERZİ ADAY OLMADI 
TOFED’in Ankara’da yap›lan 4. Olağan Genel Kurulu’nda başkan

değişimi yaşand›. 30 ayd›r federasyonun başkanl›ğ›n› yürüten ve
“Projelerimi tamamlamak isterim” sözleriyle bir dönem daha
başkanl›k istediğini ortaya koyan Rüştü Terzi aday olmayarak
yerini UATOD Başkan› Mehmet Erdoğan’a b›rakt›. Kent Turizm’in
eski ortaklar›ndan olan Erdoğan, 50 y›ll›k otobüsçülük deneyimi
ile sektörün sorunlar›n› bildiğini söyledi. 

“BERABER YÖNETECEĞİZ”
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve TOFED Kurucu Başkan›

Galip Öztürk’ün de kat›ld›ğ› genel kurulda delegelerin oy birliği
ile TOFED Genel Başkan› seçilen Mehmet Erdoğan’›n ilk mesaj›
ise; “Birlikte yönetim” oldu. Başkanl›k divan›na ‹zmir ve Ankara
dernek başkanlar›n› da alan Erdoğan; “Bundan sonra başkanl›k
sistemi modeli bir yönetim olmayacak. Federasyonu hep beraber
yöneteceğiz.” dedi. HABERLERİ SAYFA 6’DA 

2

AHMET
TÜRKOĞLU

Trafikzede tarımcı öğrenciler
BÜYÜK(mü)SÜN DEVLETİM(?)! 8

SUAT
SARI 

Ehliyetler yenilenmedikçe, 
trafik kazalarına devam!.. 3

GÖKSAL 
PURTULOĞLU

ÖHO’ların 2023 hedefi 

14 YILDA 9. DEĞİŞİKLİK 
Mercedes-Benz’in 1997 y›l›nda üretmeye
başlad›ğ› alçak tabanl› otobüsü Citaro’nun
yeni nesli Mannheim Otobüs Fabrikas›’nda

tan›t›ld›. yeni Citaro’da özellikle şoför konforuna
yönelik yenilikler ve güvenlik öğeleri ön plana
ç›karken, ilk kez bir toplu taş›ma arac›nda ESP
kullan›ld›. Citaro’da sürücü konforu art›r›ld›.
Koltuk yüksekliği, şoför yolcu ile ayn› düzeye
gelsin diye 60 cm yükseltildi. ‹ç ›ş›kland›rma
teknolojisi güçlendirilerek arac›n içinin daha
ayd›nl›k ve ferah alg›lanmas› sağland›. 

‹lk ESP’li toplu 
taş›ma otobüsü

TŞOF BAŞKANI FEVZİ
APAYDIN’DAN SEÇİM
KONVOYLARINA UYARI 

7. SAYFA

YOLLARIN KONFORUNU EN ÇOK 
OTOBÜSÇÜLER HİSSEDİYOR 

Münih ve Roma Belediyesi’ne 

ADANA’LI OTOBÜS 

KOCAELİ 25 DOĞALGAZLI 
OTOBÜS İHALESİ KARSAN’IN 2’DE

ŞANLIURFA’DA BELEDİYE OTOBÜS
ŞOFÖRÜ HASTANELİK OLDU 2’DE

TOFED BAŞKANI MEHMET ERDOĞAN’DAN İLK MESAJ:

İSTANBUL’UN ERGUVAN OTOBÜSLERİ YOLA ÇIKTI 
‹stanbul Büyükşehir Belediye
Başkan› Kadir Topbaş Er-
guvan renkli yeni otobüslerin

hizmete al›m töreninde yapt›ğ›
konuşmada, “Erguvan rengi ve
yeni otobüslerimiz ‹stanbul Oto-
büs A.Ş’nin kimliği olacak şekilde
hizmet verecek hala geldi. ‹stan-
bul’daki 2800 otobüsümüze yeni
otobüsler ekleme konusunda kay-
nak s›k›nt›s› çektiğimiz için yeni

bir sistem oluşturduk. ‹stanbul
halk›na ait otobüslerin dahil ola-
cağ› bir filo oluşturmak ad›na
‹stanbul Otobüs A.Ş’ni kurduk.”
dedi. 172 araçl›k filonun 70’ini
hizmete ald›klar›n›, geri kalan
araçlar›n Haziran ve Temmuz’da
tamamlanm›ş olacağ›n› belirten
Başkan Topbaş; “Daha sonra
500’lük bir dilimi devreye sokup
1500 araçl›k bir filo oluşturmak

amac›nday›z” dedi. Topbaş; “Hiz-
mete alacağ›m›z otobüslerin 29
tanesi Anadolu yakas›nda 41 ta-
nesi de Avrupa yakas›nda devreye
girecek. Mevcut olan otobüsleri
2014 y›l›na kadar daha konforlu
ve halka yak›ş›r hale getiriyoruz.
Bu yenilemeye halk otobüsleri
de dahil. Halk otobüsleri üzerinde
de yeni renk çal›şmas› yap›lacak.”
diye konuştu.

16. No.lu Servis Taş›mac›l›ğ›
Meslek Komitesi Zümre
Toplant›s›, ‹stanbul Ticaret

Odas›’nda gerçekleştirildi. Züm-
renin gündemini ise tahdit, Ser-
visçilerin belgelendirilmesi; tahdit

ve ‹stanbullu servisçilerin Gebze’de
yaşad›ğ› sorunlar oluşturdu. Top-
lant›ya kat›lan ‹BB Toplu Ulaş›m
Hizmeleri Genel Müdürü Burhan
Kale, Gebze sorununun seçimden
sonra çözüleceğini söyledi. 8’DE

İstanbul’un erguvan
rengi otobüsleri yolcu

taşımaya hazır. 172
adetlik ihale ile sahipleri

belirlenen otobüslerin
hizmete alım töreni

Feshane Kültür Merkezi
bahçesinde yapıldı. 

Başkan Topbaş hizmete alım
töreninin ardından tören ala-
nındaki otobüslerin birini kul-
lanarak alanda tur attı. Oto-
büslerin özelliklerinden de bah-
seden Başkan Topbaş, “Yeni
otobüslerimiz İstanbul’a çok
yakışacak” dedi.

TAHDiT 
ve GEBZE 

AYDIN 

Toplu taş›mada 
dönüşüm sinyali 

Ayd›n Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Koo-
peratifi'nin yap›lan olağan genel kurulu so-
nucu görevi devralan yeni Başkan› Zafer

Gezer kentteki toplu taş›ma araçlar›n›n hepsinin
otobüse dönüştürüleceğini söyledi. Mevcut araç-
lar›n›n tamam›n›n otobüse dönüştürülmesini
sağlayacaklar›n› kaydeden Gezer; "Özellikle
sabah mesai başlang›c›nda yaşanan s›k›nt›lar ta-
mamen çözülmüş olacakt›r. Büyük, yeni ve kon-
forlu otobüslerimizle daha rahat ve huzurlu
ulaş›m sağlanacakt›r" diye konuştu.

SERViSÇiNiN GÜNDEMi 
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Trafikzede tar›mc› ö€renciler

BÜYÜK(mü)SÜN 
DEVLETİM(?)!

Hele şükür yakalad›m seni Aamet Beğ! Goley gessin.
N’apan gine; elinde kâat, galem, bi’ de gaste?  Başl›ğ›
da bi’ gar›ş›k atm›şs›n ki, ann›yana aşgossun valla!

Sağol Ercep Efendi, hoş geldin. Oturmaz m›s›n?
Çaylar› ben ›smar›ş idersem, evet.
Sabahlar› “Ir›za’n›n Kaavesi” ne uğray›p, çay içerken

makalemi şekillendirmek iyi bir al›şkanl›k oldu. Bu
gün de Ercep Efendiyle karş›laşt›k. Onun çaylar›n›
içerken de sohbete dald›k.

Aamet Beğ, bu başl›ğ›n ne bööle?
Devletimizin büyük-

lüğüne yak›şmayan ve
içinde en az 3 ac›
konu olan bir haber
var. Devletim; büyük
mü? Büyükse –ki bü-
yüktür-, bu çirkin ac›-
lara izin verir mi ki ver-
miştir. Neden? Tek-
rarlan›ş› neden? Önlenmeyişi neden?

Neyimiş hele bunnar?
Okula gitmesi yasal zorunluluk olan çocuklar (9 ço-

cuk), okula gönderilmemişler.
Çal›şt›r›lmas› yasak olan çocuklar, tarlada çal›şmaya

gönderilmişler.                            
‹nsan bindirilmesi yasak olan kamyonete (hem de

aç›k kasal›) bindirilmişler.             
“Genç Sürücü” (21) eline teslim edilmişler.“Aş›r›

h›z” yapmas› engellenmemiş ve taş›t devrilmiş. 13
de yetişkin, belki aileden birileri var.  Toplam 22
yaral›.  (“Sald›rgan sürücü” ye “H›z yapma!” diyen de
ç›kmam›ş, o da ayr›.)

Neden önlenmemiş, didin. S›kca m› olur bunnar
ne?

Önleme için hiçbir girişim, tedbir yok. S›kl›ğ›na
gelince: DUDU B‹Z‹M KIZIMIZ, HEGÜNK‹ SÖZÜMÜZ
gibi, say›s›z say›da benzer olaylar süregidiyor.

Bugünkü haber de Posta gazetesinden (13.05.2011).
Habere buyur!

AHMET 
TÜRKO⁄LU
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YEREL ∂ Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın,
yeni oluşturulacak ulaşım sistemiyle Antalya’nın, uygar ve kaliteli
ulaşıma kavuşacağını belirtti. Akaydın, minibüs ve otobüs şoförleri
esnafının birleşmesine yönelik gerçekleştirilen toplantıda, yakın zamanda
devreye girecek ulaşım sistemi hakkında bilgiler verdi. Uzun süredir
yeni ulaşım sistemi hakkında çalıştıklarını belirtten  Akaydın; “Ulaşımda
geldiğimiz nokta, ulaşım esnafının tek çatı altında birleşerek havuz
sisteminden faydalanmasıdır. Bu konuda elimizden geleni yapmaya

hazırız. Havuz sistemine geçildiği daha zaman birçok şey daha güzel
ve daha adil olacak.” dedi. Akaydın, şöyle devam etti: “Gövde hatlar
dediğimiz kentin merkezinde hatlar, ana hatlar dediğimiz önemli gü-
zergahlarda yolcu taşıyan hatlar, çevre hattı dediğimiz daha çok kırsal
alandan şehir merkezine yolcu taşıyan hatlar ve bir de besleme hatlar
dediğimiz 94 yeni hat oluşacak. Havuz sistemi olduktan kimsenin ben
‘şu güzergahta çalışmak istiyorum’ gibi bir endişesi olmayacak. Bu
sistemle herkes mutlu olacak.”

AKAYDIN 
“ANTALYA 

KALİTELİ 
ULAŞIMA 

KAVUŞACAK”

TASIMACILAR

Salim Altunhan: “A1
bataklığı kurutulsun”

Trakya Otobüsçüler Derneği(TOD) üyeleri  Edirne
Valisi Gökhan Sözer'i ziyaret edip otobüsçülerin
sorunlarını iletti. TOD Başkanı Salim Altunhan

başkanlığındaki heyeti makamında kabul eden Edirne
Valisi Gökhan Sözer, dernek üyelerinin bitmeyen A1
belgeli taşımacılarla yaşadıkları sıkıntılarını dinledi.
Altunhan, A1 sorununu, Vali Sözer’e naklederken;
“Biz A1 belgeyle çalışan arkadaşların ekmeklerine
mani olmak taraftarı değiliz. Ama kurallara da uymalarını
istiyoruz. Bürolarına gelen yolcusunu alıp Kıyık’tan
TEM’e çıksa diyecek bir şeyimiz olmaz. Ama kapı kapı
yolcu toplarsa bu olmaz. Gelsinler Otogar’dan kendilerine
yer de verelim.” derken; asıl sorunun denetim eksikliği
olduğunu söyledi. 
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Minibüsçülerden 
OTURMA EYLEMİ 

Denizli'de, Bayramyeri-Umut 3 Evleri güzer-
gahında İl Trafik Komisyonu'ndan güzergah
hattı alamayan Üçler Taşıma Motorlu Taşıyıcılar

Kooperatifi üyeleri minibüs yakma eyleminden sonra
bu defa Denizli Belediyesi önünde oturma eylemi
yaptı. Üçler Mahallesi ile Umut-3 Evleri'nde insanların
Denizli Belediyesi'nin toplu taşıma işini yürüten bir
firmaya mahkum edildiğini belirten kooperatif üyeleri
bir süre önce minibüs yakma eylemlerine başlamıştı.
Minibüsçüler, son olarak belediye önünde oturma
eylemi yaptı. Kooperatif Başkanı Fatoş Güzel, haklı
olduklarını belirterek; "Danıştay'ın kararı var. Koo-
peratifimize güzergah izni verilmesi gerekiyor.
Üçler'in ulaşım hakkı yargı kararına rağmen engel-
leniyor. Biz güçlülerin üstünlüğüne değil hukukun
üstünlüğüne inanıyoruz" dedi. 
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KOCAELİ’NİN YENİ OTOBÜSLERİ KARSAN’DAN   
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin doğalgazla çalışan 25
yolcu otobüsü için açtığı ihaleyi Karsan aldı. İhaleye  Otokar
da teklif verirken  Karsan 4 milyon 92 bin 500 Euro’luk

teklifi ile kazanan oldu.  Büyükşehir Belediyesi daha önce aynı
otobüslerden 45 adet satın almıştı. Bu 45 otobüsle ilgili ihaleyi
Temsa-Breda firması almıştı. 45 otobüs için 11 milyon 200 bin
Euro ödenmişti. Bu rakamlar otobüslerin Türkiye’de üretilmesinin
fiyatları  ne kadar aşağı çektiğinin bir göstergesi aynı zamanda.
Daha önce de İtalyan üretici  Bredamenarinibus’tan otobüs alan
Belediye bu otobüslerin tanesine 248 bin Euro öderken; bu
ihalede bir otobüsün fiyatı 163 bin Euro’ya indi. 

Eskişehir’de halk 
otobüslerine tahdit geldi 

Eskişehir’de Özel Halk Otobüsleri´n de tahsisli
plaka uygulamasına geçildi. Halk otobüsleri
bundan böyle ´H´ plaka takacak. Eskişehir2de

kent içi toplu taşımada hizmet veren halk otobüslerine
plaka tahdidi uygulaması getirildi. Buna göre bundan
böyle halk otobüslerinin plakası “H” olacak. Şu ana
kadar 34 otobüs H plakası takarken kısa bir süre
içinde tüm otobüslerin H plaka taşımsı planlanıyor.

Bu sayede halk
otobüsleri Eskişe-
hir’de resmi bir
statüye kavuşmuş
olurken; araç alım
ve satımlarında ya-
şanan sorunların
da sona ermesi
bekleniyor. 

Ş anl›urfa’da halk otobüsleri şoförle-
rinden baz›lar›n›n dakika uygulama-
s›na uymas›n› istedikleri Yusuf Taş
tekme tokat dövüldü. Öldüresiye dö-

vülen belediye şoförü Yusuf Taş baş›ndan
ve çeşitli yerlerinden yaraland›.  Halk otobüsü
şoförlerinden baz›lar› Yusuf Taş’› dövdüğü
gibi otobüsün camlar›n› da k›rd›. Darp edilen
belediyenin şoförü Yusuf Taş Devlet Has-
tanesinde tedavi alt›na al›n›rken; Şanl›urfa
Belediye Başkan› Ahmet Eşref Fak›baba,
yaralanan şoförü hastanede ziyaret etti ve
geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

BELEDİYE HUKUKİ 
GİRİŞİMDE BULUNDU

Fak›baba sald›r›y› k›nayarak şoförlerine
şu konuşmay› yapt›: “Buras› bir hukuk devleti.
Şiddete karş›l›k şiddetle cevap vermeyin.
Hukuk olarak gereken mutlaka yap›lacakt›r.
Belediye olarak bu sald›r›y› yapanlar›n hukuk
ne diyorsa karş›l›ğ› verilecektir. Biz vatandaş›n
hizmetkâr›y›z. Genelde otobüse binen insanlar
gariban insanlar ya. Tabi bu insanlar›n pa-
ras›ndan para kazanacaklar ama bu kadar
da para düşkün olunur mu ? Ben buna mü-
saade etmeyeceğim. Belediye çok h›zl›
bir şekilde kendi filosunu kuracakt›r. Ve fi-
lomuz haz›r. Urfa halk› çok daha iyi bir

toplu taş›maya kavuşacakt›r. Bizim amac›m›z
halka hizmet etmek.” dedi.

Zaman zaman Karaköprü hatt›nda Os-
manbey hatt›nda insanlar›n ayakta taş›nd›ğ›n›,
kad›nlar çocuklar yaşl›lar›n kap›n›n ağz›na
kadar doldurulduğuna şahit olduğunu aktaran
Fak›baba bu durumun kendisini rahats›z et-
tiğini söyledi.

“HALKI 1 LİRAYA TAŞIYACAĞIZ”
Kimsenin geliriyle ilgilenmediklerini ha-

t›rlatan Fak›baba; “Bütün insanlar bizim
kardeşlerimiz. Ancak ben 600 bin Urfal›y›
temsil ediyorum. Özelikle gariban insanlar›
temsil ediyorum. Ben bunlar›n hakk›n› kim-
seye yedirmem. Biz belediye olarak araçla-
r›m›z› da alm›ş›z. Bu araçlar›n başlama tarihi
belli. Bütün insanlar bunu çok iyi bilsinler.
Urfal› hemşerilerimiz bize sahip ç›ks›n. Bun-
dan sonra Urfal›lar halk otobüsüne bir buçuk
lira değil, bir lira ödeyecekler. Bizim kendi
otobüslerimizde bir liraya taş›yacağ›z.” ifa-
delerini kulland›. 

FAKIBABA, MUAVİNLİK YAPACAK
Fak›baba, belediyenin yeni ald›ğ› toplu ta-

ş›ma otobüslerinin devreye girmesiyle ken-
disinin üç gün muavinlik yapacağ›n› vatan-
daşlara kolonya şeker ikram edeceğini be-

lirterek; “Ben söz veriyorum bu otobüsleri-
mizde üç günlükte muavinliği ben yapacağ›m.
Bütün müşterilerimize kolonya ve çikolatay›
ben ikram edeceğim.”dedi

Otobüs içerisinde bulunduklar› s›rada ya-
şanan darp olay›na vatandaşlarda tepki gös-
terdi. Araç içerinde bulunan yolcular şoföre
sald›r›y› kendilerine yap›lm›ş bir sald›r›
olarak gördüklerini söyledi. Vatandaşlar
şunlar› söyledi: “ Belediyemizin bizler için
başlatt›ğ› bu hizmetin bu şekilde engellenmek
istemesini k›n›yoruz. Halka hizmetin bedeli
dayak olmamal›. Şanl›urfa halk› olarak say›n
başkan›m›z›n arkas›nday›z. Belediye yeni
sipariş edilen araçlar›n› acilen getirmeli ve
halk›n bu çilesine son vermelidir. Koopera-
tiflerin kurduğu bu sisteme, uygulad›klar›
sald›rgan yöntemlere, halk›n çektiği çilelere,
her kurum üstüne düşen görevi yaparak
engel olunmal›d›r. Biz Şanl›urfa halk› olarak
bizim lehimize yap›lan her türlü uygulaman›n
arkas›nda olacağ›z.” 

HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRLERİ, 
belediye otobüs şoförünü
HASTANELİK ETTİ

Şanl›urfa Belediyesi’nin Harran Üniversitesi
Osmanbey Yerleşkesi hatt›nda çal›şan otobüsün

şoförü kooperatife bağl› halk otobüs şoförleri
taraf›ndan darp edildi. Belediye Başkan› Ahmet Eşref
Fak›baba sald›r›y› k›nayarak, hukuki işlem başlatt›.  
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İrfan Topaloğlu; “Yıkıcı
rekabetten uzak durun”

Artvin Otobüsçüler Derneği yurt içi ve yurt dışı
yolcu taşımacılığında yaşanan rekabeti masaya
yatırdı. Artvin Otobüsçüler Derneği Başkan

İrfan Topaloğlu; “Resmi soyguna göz yumuyorlar
dedi ve konuşmasına şu şekilde devam etti: “Otobüsler
dolu gidiyor dolu dönüyor ama para kazanan yok.
Sezon olmasına rağmen zararına çalışılıyor kazanan
tek kesim var garaj işletenler. Her yıl sezonda ve
sezon öncesinde yaptığım uyarıları tekrarlamak isti-
yorum ve uyarmak istiyorum. Yıkıcı rekabetten uzak

durmak gerek.Yanlış
davranışlardan kaçınır-
sak daha az zarar gö-
rürüz. Firmalar fiyat kır-
ma yoluna başvurma-
malı. Bu davranış sa-
dece fiyatı kıranı değil
tüm sektörü etkiliyor.  

A
R
T
V
‹N

ŞOFÖRLER ODASI’NDAN

Artvin Valisi Mustafa
Yemlihal›oğlu’na plaket 

Şoförler ve Otomobilciler Odas› Başkan› Ahmet Al-
paslan, Ortaköy Köyü yolunun yap›m›nda yapm›ş ol-
duğu katk›lar›ndan dolay› Artvin Valisi Mustafa Yem-

lihal›oğlu’na plaket verdi.

Hayati AKBAŞ ARTV‹N
Vali Mustafa Yemlihal›-
oğlu’nun makam›nda ger-
çekleşen plaket tesliminde

Şoförler ve Otomobilciler Odas›
Başkan› Ahmet Alpaslan, 1
No’lu Kamyoncular Kooperatifi
Başkan› Orhan Uçar da haz›r
bulundu.

Şoförler ve Otomobilciler Oda-
s› Başkan› Alpaslan, Artvin şoför
esnaf›n›n sürekli olarak kullan-
d›klar› tehlikelerle dolu yol olan
Ortaköy yolunun yap›l›yor ol-
mas›n›n şoför esnaf› aç›s›ndan
büyük önemi olduğuna vurgu
yaparak, bu yolun yap›lmas›n›n
birçok kazalar›n önüne geçilmesi
anlam›n› taş›d›ğ›n› söyledi. Bir
şoför olarak kendisinin de geç-

mişte çokça kullanmak zorunda
kald›ğ› bu yolun yap›lacağ›na
dayal› 50 y›l› aşk›n bir süredir
konuşmalar›n geçtiğini ve buna
dayal› da sözlerin verildiğini ha-
t›rlatan Ahmet Alpaslan, yolun
yap›m›n›n bir hayalin gerçek-
leşmesi olduğunu ifade etti. 

Artvin Valisi Mustafa Yemli-
hal›oğlu ise yapt›ğ› aç›klamada,
bir vali olarak üzerine düşen
görevi yapt›klar›n› ifade ederek
yap›lan hizmetin memnuniyetle
karş›lanmas›n›n kendisini mutlu
ettiğini söyledi. Yemlihal›oğlu
konuşmas›nda; “Gerçekten de
bu yol köy ad›na önemli bir so-
rundu. Köyün nüfusu oldukça
kalabal›k. Bizler köylüye hizmeti
şiar edindik.” dedi.  
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TOPLU TAŞIMA
SHELL & TURCAS,

AVRUPA İŞ
ÖDÜLLERİ’NDE 

FİNALE KALDI

∂ Avrupa Birliği genelindeki şirketler arasında “Mükemmellik, Yenilikçilik
ve En İyi Uygulama” örneklerini teşvik etmek için düzenlenen Avrupa İş
Ödülleri’nde finale kalan Shell & Turcas, Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden
Ruban d’Honneur için yarışacak.  Shell & Turcas, iş dünyasının en
saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen Avrupa İş Ödülleri 2011’de
birçok rakibini geride bırakıp finale kalarak, Türkiye’yi temsil etmeye hak
kazandı. Zorlu bir rekabetin ardından 25 ülke temsilcisi arasında tek
akaryakıt şirketi olarak yerini alan Shell & Turcas, “Infosys Yılın İşletmesi

Ödülü” kategorisinde “Ruban d’Honneur” için yarışacak. Final kategorisinde
ödül kazananlar, 22 Kasım 2011 tarihinde Barselona’da açıklanacak.
Shell & Turcas Petrol CEO’su Jacek Dziembaj, en başarılı şirketlerin yer
aldığı vitrin konumundaki Avrupa İş Ödülleri’nde finale kalmanın
mutluluğunu yaşadıklarını belirterek; “Shell & Turcas, Türkiye’nin en
saygın ve başarılı şirketlerinden biri olarak, bu başarısını uluslararası
boyuta taşıyor. Avrupa’nın en saygın ödüllerinde Türkiye’yi temsil edecek
olmamız bizi çok onurlandırdı” dedi.

TASIMACILAR 3

ÖHO’ların 2023 hedefi 

S
iyasetin h›zl› günlerini yaş›yoruz. Hükü-
met ve siyasi partiler 2023 hedeflerini
peş peşe aç›kl›yor. Hepside kulağa hoş
gelir aç›klamalar ama bu hedefler ara-

s›nda Özel Halk Otobüsçüleri yine yok…
Her ne kadar hükümetin 2023 hedefleri ara-

s›na ÖHO’lar girememiş olmas› düşündürücü
olsa da, kendi içinde başl› baş›na büyük bir
kurum olan, dağ›n›k özel halk otobüs şirketlerinin
hükümete nazire yaparcas›na kendi hedeflerini
aç›klamalar›n› bekliyoruz.

Şöyle bir s›ralayacak olursak; hükümetin
Kanal ‹stanbul projesine karş›n Metrobüs-
ÖHO projesi sunulabilir. ‹stanbul’un belli bir
ana arter üzeri işletmesi ÖHO’ lara verilmek
üzere Yap- ‹şlet- Devret modelinde finans-
man›n› ÖHO’ lar›n karş›layacağ› bir proje de
olabilir. Evet bu ç›lg›n bir proje gibi gözükse
de ÖHO’lar›n ‹stanbul’da 35-40 y›ll›k tecrü-
beleri var.  Bu sektöre büyük hizmetlerinde
dolay› bunu hak ettiklerini, bunun alt›ndan
kalkabileceklerini düşünüyorum  

‹stanbul’un 3 ayr› noktas›nda kurulacak ga-
rajlarla ÖHO’ lar ‹ETT gibi bir noktadan  sabah
işlerine dağ›l›m yapabilir. Pilot bölge oluşturarak
havuz sistemi kurulabilir. Bu sistem daha ge-
nişletilerek ÖHO’lar›n çal›şacağ› bölgelerde
‹ETT araçlar›n›n çekilmesi suretiyle uygulamaya
koyulabilir.  Bu sistemle arada rekabet olma-
yacağ›ndan ne esnaf ne de yolcular mağdur
olmazlar. Zaten yeni yasayla iki y›l içerisinde
tüm  ÖHO’lar alçak taban, özürlülere uygun
tam donan›ml› şekilde olacaklar. Yeni
yap›lan ÖHO ihalelerinde görülen üzere ‹stan-
bul’un geleceği ÖHO’lar olacak. 

Sözün özü esnaf,  ÖHO işletmecilerinin başkan
ve yöneticilerinden 2023 hedeflerini aç›kla-
mas›n› merakla bekliyor

GÖKSAL
PURTULO⁄LUİlk ESP’li toplu taşıma otobüsü

CITARO
Mercedes-Benz’in 1997 y›l›nda üretmeye başlad›ğ› al-

çak tabanl› otobüsü Citaro’nun yeni nesli Mannheim Oto-
büs Fabrikas›’nda tan›t›ld›. yeni Citaro’da özellikle şoför
konforuna yönelik yenilikler ve güvenlik öğeleri ön plana
ç›karken, ilk kez bir toplu taş›ma arac›nda ESP kullan›ld›.

M ercedes Benz’in üretimine 1997
y›l›nda başlad›ğ›  alçak tabanl›
otobüsü Citaro’nun yenilenmiş
hali vitrine ç›kt›. Yeni Citaro’nun

lansmas› Mannheim Otobüs Fabrikas›’nda
gerçekleştirildi. 

Daimler Otobüs Grubu Geliştirme Direktörü
Richard Averbeck yeni nesil Citaro’nun özel-
liklerini ve eskisi ile aras›ndaki farklar› anlatt›.
Averbeck Citaro’nun ESP kullan›lan ilk toplu
taş›ma arac› olduğunun alt›n› çizerek, Cita-
ro’nun ön koruma ve fren sisteminin ay›r›c›
özelliği olduğunu söyledi. 

ŞOFÖR KONFOR VE 
GÜVENLİĞİ ÜST SEVİYEDE 

Yeni Citaro’da öne ç›kan özelliklere gelirsek: 
∂ Sürücü konforu art›r›ld›. Koltuk yüksekliği,

şoför yolcu ile ayn› düzeye gelsin diye 60
cm yükseltildi. 

∂ Sürücünün güvenliği için 3 kademeli güvenlik
sistemi getirildi. Şoförün sağ omuz hizas›na
eklenen 10 cm. genişliğindeki cam sayesinde
şoförün arkas›ndaki yolcu ile temas› engel-
leniyor. 

∂ Otobüsün ön görünümü daha yuvarlak far-
larla sempatik hale getirildi. 

∂ ‹ç ›ş›kland›rma teknolojisi güçlendirilerek
arac›n içinin daha ayd›nl›k ve ferah alg›lan-
mas› sağland›. Bu sayede otobüsün koridor
genişliği de daha fazla görünüyor. 

∂ Otobüsün kap›lar› revize edilerek elektrikli
kap› kullan›lmaya başland›. Bu arada orta
kap› d›şa, ön kap› içe doğru aç›lmaya baş-
land›. 

∂ Geçmişte yeşil tek renk olan gösterge pa-
nelleri renkli hale getirildi. 

∂ Sürücü kabinin klima sistemi güçlendirildi. 
∂ Direksiyon simidi yenilendi. Bir başka

deyişle “sürücünün iş yeri” güzelleştirildi. 
∂ Ana giriş kap›s› büyütüldü. 
∂ Yan duvarlarda s›k›şt›r›lm›ş daha sert mal-

zemeler kullan›larak, darbelere karş› güç-
lenme sağland›. 

∂ Ön tampon alt›nda plastik kullan›larak kal-
d›r›ma sürtmelerde yaşan›lan hasarlar›n en
aza indirilmesi sağland›. Bu sayede bak›m
maliyetinin azalt›lmas› hedeflendi. 

∂ Ses izolasyonu güçlendirilerek araç içine
giren ses seviyesinin en aza indirilmesi he-
deflendi. 

∂ Araç şu anda eskisine göre 100 kilogram
daha hafif. Euro 6 motorlu Citaro’da ise
bu versiyona göre 300 kilograml›k bir fazlal›k
oluşacak. CITARO’NUN EVRiMi 

1997’de  üretilmeye başlayan
Citaro bugüne kadar 9 defa de-

ğişimden geçti. ilk değişim
2003 yılında yapıldı. Citaro’nun
9’uncu jenerasyonu da 2011’in
Mayıs ayında yollara çıktı. Yol-

lardaki Citaro sayısı da
2010’da 30 bin adede ulaştı. 

3.e$S_Layout 1  29.05.2011  18:38  Page 1



|    MAYIS 2011    |      
|      www.tasimacilar.com    |      4

SAFİR,  DİYARBAKIR-HALEP ARASINDA DA YOLCU TAŞIYACAKTESLİMAT

TASIMACILAR
∂ Diyarbakır merkezli Birgen Ticaret Temsa Yetkili
bayisi Brey Otomotiv’den 2 adet Safir otobüs aldı.
Araçların teslimat töreni firma sahibi Fahrettin Ballı’nın
katılımı ile gerçekleştirildi.  Ballı, otobüslerin anahtarını
Brey Otomotiv satış uzmanı Eren Gençer'den alırken;
Diyarbakır, Halep, Beyrut arasında hizmet veren bir

hattı oluşturmak için çalışmalarının sürdürdüklerini
ifade etti. Ballı Safir otobüs alımlarının önümüzdeki dö-
nemlerde de devam edeceğini söyledi. Teslimata katılan
Brey Otomotiv Servis ustabaşı Rasim Başkan da Brey
Otomotiv olarak 7 / gün 24 saat tüm Temsa kullanıcıla-
rının sorunlarını çözmeye hazır olduklarını belirtti.

Diyarbakır merkezli Bir-
gen Ticaret’in turizm taşı-

macılığında kullanmak
üzere aldığı 2 adet Safir

otobüs törele teslim edildi

216 binlik nüfusu ile Türkiye’deki 51 ilden daha
büyük olan Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde toplu
taşıma dönüşüm geçiriyor. Çorlu Belediyesi şu
ana kadar sadece özel halk otobüsleri ve mini-

büslerle yürüyen toplu taşıma işine 65 otobüsle girdi.

ISUZU İLE BAŞLADI 
ISUZU İLE DEVAM EDER  

Toplu taşımanın daha modern ve özellikle engelli ulaşı-
mına uygun olmasını isteyen Çorlu Belediye Başkanı Ünal
Aysan bu amaçla belediyeye otobüs filosu kurdu. Yaklaşık
1 yıldır devam eden çalışmalar sonunda yeni toplu taşıma
sistemi için Anadolu Isuzu’nun Gebze Fabrikası’nda
üretilen 9 metrelik Citimark ve 7 metrelik Novo City
tercih edildi. 65 adetlik filo düzenlen törenle Çorlu Belediye
Başkanı Ünal Aysan ve Çorlu Halkına teslim edildi.

Çorlu Belediye Başkanı Ünal Aysan 1 yıl önce filizlenen
projede 9 ve 7 metrelik otobüs üreten üretici firmaların
ve araçlarının ayrıntılı bir incelemeden geçtiğini, araçların
teknik özelliklerinin ve fiyatlarının en ince detayına kadar
incelendikten sonra tercihin Isuzu’dan yana kullanıldığını
ifade etti. Aysan araçların engelli ulaşımına uygun olmasının
kendileri için ayrı bir önemi olduğunu belirtti. 

Filonun şu anda 40 tanesi 9 metrelik Citimark 25
tanesi 7 metrelik Novo City’den oluştuğunu hatırlatan
Aysan, ihtiyaç olduğu takdirde yeni araç alımlarının ola-
bileceğini filonun 85 adede kadar çıkabileceğini kaydetti.
Aysan; “Her belediyenin yapamayacağı bir yatırım yaptık.
Araçların alımı Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla yapıldı.
Şu anda DMO kanalıyla araç alan belediyeler arasında
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden sonra ikinci sıradayız.
Otobüsler ve iş makineleri dahi l20 milyon liralık yatırım
yaptık. İlçemizin alt yapısı 12 metrelik otobüslere uygun
olmadığı için 7 ve 9 metrelik otobüsleri aldık. Bundan

sonra da ihtiyaca gör her 1-2 tane otobüs alımımız
devam eder. Filomuz 85 otobüse kadar çıkabilir. Büyük
ve geniş bulvarlarımız açıladıktan sonra da 12 metrelik
otobüsler alabiliriz.” diye konuştu. 

ÇORLU’YA YAKIŞACAK OTOBÜSLER 
Anadolu Isuzu Satış ve Pazarlama Direktörü Fatih

Tamay da konuşmasında 1 yıl süren çalışma sonunda

Isuzu otobüslerin Çorlu’ya gelmesinden duyduğu
mutluluğu dile getirdi. Belediyede kurulan bir ko-
misyonun otobüs üreticilerini büyük bir incelemeye
aldıktan sonra Isuzu’da karar kıldığını belirten Tamay,
otobüslerin çok uygun bir fiyatla Çorlu Belediyesi’ne
verildiğinin kaydetti. “Bizi seçen Çorlu Belediyesi ve
Çorlu halkını utandırmamaya çalışacağız. Satış sonra
hizmetlerde de her zaman yanlarında olacağız.” diyen
Tamay gelen istek üzerine Çorlu’daki Isuzu servisini
de büyüttüklerini söyledi. 

ENGELLİ ULAŞIMIN ÖNCÜSÜ ISUZU 
Türkiye’de engellilerin ulaşımı konusunda öncüğü Isu-

zu’nun yaptığını hatırlatan Fatih Tamay belediyenin
filosunu oluşturan 65 otobüsün 55’inin engellilerin ula-
şımında büyük bir kolaylıkla kullanılacak şekilde rampalı
olduğunu dile getirdi. Tamay; “Çorlu Belediyesi araç
alımına karar verdiğinde otobüslerde çağdaşlık, çevrecilik,
ekonomiklik, engelli ulaşımına uygunluk ve uygun fiyat
arıyordu. Bu şartların hepsini karşılayan Isuzu vardı. Bu
şartları taşıyan olarak rakiplerimiz arasında ipi göğüsleyen
biz olduk.” diye konuştu. 

Konuşmalarından ardından Anadolu Isuzu Genel Müdürü
Ömer Ablay, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Aysan’a günü
anısına bir plaket takdim etti. Daha sonra sıra otobüslerin
Başkan Aysan’a teslimine geldi. Yeni Isuzu Citimark ve
Novo City’ler dualar eşliğinde teslim edildi. 

Nüfusu ile 51 ilden daha büyük olan, sanayi kenti Çorlu’da be-
lediye, özel halk otobüsleri kanal›yla yürütülen toplu taş›ma faali-

yetine başlad›.   

ÇORLU BELEDİYESİ TOPLU 
ULAŞIMA ISUZU İLE GİRDİ 

30 adet DORUK filoya girdi

Otokar’›n, Türk tasar›m› ve üre-
timi olan 9 metrelik otobüsü Do-
ruk 215LE, Konya’daki tramvay

sistemini tamamlayan hatlarda kulla-
n›lacak. Çağdaş ve modern yolculuk
sunmas› nedeniyle büyük beğeni top-
layan Otokar Doruk 215LE, Kon-
ya’daki tramvay hatlar›n› dikey hat-
lardan besleme amac›yla kullan›lacak. 

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne tes-
lim edilen 30 adet Doruk 215LE, dü-
zenlenen törenle hizmete al›nd›. Tö-
rene Konya Büyükşehir Belediye-
si’nden Belediye Başkan› Tahir Ak-
yürek ve Genel Sekreter Haşmet Okur
ve Otokar ad›na Kamu Sat›şlar› Birim
Yöneticisi ‹hsan Kars kat›ld›. Törende
Otokar taraf›ndan Başkan Tahir Ak-
yürek ve Genel Sekreter Haşmet
Okur’a plaket verildi. 

Konya Belediye Başkan› Tahir Ak-
yürek, hizmete soktuklar› Doruk 215LE
araçlar›n özellikle az yak›t yakmas›
nedeniyle ekonomilerine katk› sağla-
yacaklar›na inand›klar›n› belirterek
uzun araşt›rmalar sonucu Otokar araç-
lar›n› tercih ettiklerini söyledi. Akyürek,
engelliler ve yaşl›lar›n kullan›m›na uy-
gun alçak tabanl›, yana yatma ve ekstra
›s›tma özelliklerine sahip araçlardan
oldukça memnun olduklar›n› belirtti. 

Tasar›m ödüllü Doruk 215LE araç-

lar›n›n birçok belediyede her geçen gün
daha fazla tercih edilir hale geldiğini
belirten Otokar Kamu Sat›şlar› Birim
Yöneticisi ‹hsan Kars; “Otokar olarak
geniş ürün yelpazemiz sayesinde yerel
yönetimlere en uygun toplu taş›ma çö-
zümlerini sunuyoruz. Türkiye ve Avru-
pa’da belediyelerin güncel ihtiyaçlar›na
6 metreden 12 metreye kadar olan oto-
büslerimiz ile cevap veriyoruz. Konya
Büyükşehir Belediyesi için orta boy s›-
n›fta yer alan Doruk 215LE araçlar›m›z,
yolcu yoğunluğunun az olduğu saatlerde,
düşük işletme maliyetleri ile büyük oto-
büslere ideal bir alternatif oldu. Engelli
yolcu taş›ma imkan›, modern tasar›m›
ve yolcu konforu ile halk›n da beğenisini
kazanan araçlar›m›z›n Konya toplu ta-
ş›mas›nda kullan›lacak olmas› bizim
için çok gurur verici. Yeni araçlar›n
Konya halk›na hay›rl› olmas›n› temenni
ediyoruz.” diye konuştu. 

Diğer taraftan Tantur da filosuna 4
adet Doruk 215T ekledi. Filodaki  Do-
ruk say›s› 7’ye ç›karken araçlar turizm
alan›nda yolcu taş›mas› ve Anadolu
turlar›nda kullan›lacak. 

Otokar Bayisi  Çavuşoğlu Otomotiv
de Kamil Koç’un sipariş ettiği 6 adet
Sultan 140S’in ilk 4 adedini  teslim
etti.  Yeni Sultan’lar servis taş›mac›l›-
ğ›nda kullan›lacak.

KONYA

Otokar Kamu Satışları Birim Yöneticisi İhsan Kars, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Tahir Akyürek’e Otokar’ı seçtiği için plaket takdim etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi toplu taş›mada Otokar’›n Doruk
215LE otobüslerini kullanacak. Toplamda 30 adet Doruk

215LE, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne törenle teslim edildi. 

Havalimanlar›ndan kent mer-
kezlerine, kent merkezlerinden
havalimanlar›na düzenli yolcu

taş›mac›l›ğ› gerçekleştiren Havaş, fi-
losundaki Temsa say›s›n› art›rd›.Tem-
sa, düzenlenen törenle 18 adet  Safir
otobüsü Havaş’a teslim ederken, Ha-
vaş filosundaki Temsa say›s› 105’e
yükseldi.  Teslimat töreninde, Havaş
Genel Müdürü Müjdat Yücel ve Tem-
sa CEO'su Tamer Ünlü’nün yan›s›ra,
Temsa  Otobüs Sat›ş Müdürü Murat
An›l, Otobüs Pazarlama Yöneticisi
Ekrem Özcan da haz›r bulundu. 

“HAVAŞ MÜŞTERİMİZ DEĞİL 
STRATEJİK ORTAĞIMIZ” 

Temsa CEO’su Tamer Ünlü, uzun
y›llara yay›lan Temsa ile Havaş’›n
işbirliğinin stratejik ortakl›k aşamas›na
ulaşt›ğ›n› vurgulad›. Ünlü; “Havali-
man› ile şehir merkezi aras›nda yol-
cular›m›z›, bir Türk markas› olan
Havaş yine bir Türk markas› olan
Temsa araçlar› ile taş›yor. TAV’› ve
Havaş’› bir müşteriden öte stratejik
bir ortak olarak görüyoruz. Bu anlay›ş
çerçevesinde TAV ile birlikte çal›ş-
maktan büyük bir mutluluk duyuyor
ve sürekli gelişen TAV Holding'e
hizmet vermenin gururunu yaş›yoruz.
‹ki önemli Türk markas› Temsa ve
Havaş olarak büyük bir aile olduk.
Havaş’a y›llard›r olduğu gibi bu defa

da Temsa ürünlerini tercih ettiği için
bir kez daha teşekkürlerimizi sunu-
yoruz.” diye konuştu. 

SAFİR SAYISI 
87’DEN 105’E ÇIKTI 

Havaş Genel Müdürü Müjdat Yü-
cel de uzun y›llard›r Temsa  kullan-
d›klar›n› an›msatarak;  “Temsa’n›n
kalitesini biliyor ve kendilerinin araç-
lar›n› tercih ediyoruz. Yeni araçlarla
Havaş’›n hem hizmet verdiği alanlar
hem de filosu genişliyor” dedi.    Yü-
cel;  “Bugüne kadar filomuzda 87
araç bulunuyordu. Temsa’dan ald›-
ğ›m›z 18 adet yeni Safir ile birlikte
filomuzdaki araç say›s› 105’e ulaşt›.
Havaş’›n yollardaki görünen yüzü
Otobüs ‹şletmemiz, böylelikle daha
geniş bir yelpazede müşterilerine
hizmet verecek. Otobüs ‹şletmeleri
konusunda planl› büyümemiz doğ-
rultusunda yeni ad›mlar atmaya de-
vam Havaş olarak hizmet verdiğimiz
tüm alanlarda global standartlara
sahip bir kuruluş olarak müşterileri-
mizin en iyi hizmeti almas› için bun-
dan sonra da tüm gücümüzle çal›ş-
maya devam edeceğiz.” dedi. Yücel
önceliğin her zaman en üst düzeyde
konforla taş›ma yapmak olduğunun
alt›n› çizerken Temsa’n›n servis hiz-
metlerinin her zaman desteğini al-
d›klar›n› söyledi.  

İstanbul’un ilk erguvan otobüsleri 
FSM Demirbaş Otomotiv’den 

May›s ay›n›n sonunda trafiğe ç›kmas› beklenen
erguvan renkli otobüsler sahiplerini bulmaya
başlad›. ‹haleden 10 y›ll›ğ›na hat kiralayan halk
otobüsçülerine ilk teslimat BMC Bayisi De-

mirbaş Otomotiv taraf›ndan yap›ld›. 

TAM ALÇAK TABANLI, ÇEVREYE DUYARLI 
‹hale kapsam›nda 20 adetlik bir sat›ş gerçekleştiren

Demirbaş Otomotiv bu otobüslerin ilk partisini Saman-
d›ra’da düzenlenen törenle sahiplerine teslim etti. Ara-
lar›nda ilk defa bu sektöre ad›m atanlar›n da olduğu
grup önce araçlar› enine boyuna inceledi. Tam alçak ta-
banl›, yana yatma özelliği olan, Euro 5 motorlu otobüsler
Demirbaş taraf›ndan Validatör, bilgisayar, LCD ekran
ve ses cihaz› dahil olmak üzere ÖTV+KDV dahil 350
bin Lira’ya sat›ld›. 

OTOBÜSÇÜYE BİR YILLIK BAKIM JESTİ 
Halk otobüsçülerine “Otobüslerinizi 15 May›s’tan

sonraki tarihten itibaren teslim edeceğiz” sözü verdiklerini
hat›rlatan Demirbaş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan›
Mustafa Demirbaş, verdikleri sözü tutman›n mutluluğunu
yaşad›klar›n› söyledi. BMC ‹stanbul Bölge Müdürü Erdal
Eroğlu’nun da kat›ld›ğ› teslimat töreninde konuşan De-
mirbaş, araçlar›n 1 y›ll›k bak›m giderlerini de üstlendiklerini
de aç›klarken, ihaleden hat kiralay›p henüz araç almayan
otobüsçülere 30 Haziran 2011 tarihine kadar ayn› şartlarda
50 adetlik bir sat›ş yap›labileceğini ifade etti. 

‹lk etapta 20 adetlik bir teslimat gerçekleştirdiklerini
söyleyen Demirbaş; “BMC’nin yetkili sat›c›s› olarak
bütün özel halk otobüs camias›na uzun y›llard›r hizmet
veriyoruz. Bu hizmetlerimizden biri de ‹stanbul Otobüs
A.Ş’nin açt›ğ› ihalenin şartlar›na uygun araç üretmek,

en uygun fiyata satmak ve gününde teslim etmekti.
‹stanbul Otobüs A.Ş’den hat kiralayan yeni otobüsçü
esnaf›na satt›ğ›m›z 20 otobüsü gününde teslim etmenin
sevinci ve gururunu yaş›yoruz.“ derken otobüslerin araç
bedellerinin finansman›n› sağlayan Vak›fbank’a da ayr›ca
teşekkür etti. 

‹stanbul’un ilk erguvan otobüslerinden birini alan 15
y›ll›k otobüsçü ‹brahim Ayy›ld›zd› BMC tercihinin se-
bebinin servisin h›zl›,  yedek parçan›n bol olmas› ile
aç›klarken; yola ç›kma an›n› beklediğini söyledi. Ayy›ld›zd›;

“Demirbaş Otomotiv bize verdiği sözü yerine getirdi. 15
May›s’tan sonra teslim edeceğim dedi. 18 May›s’ta araç-
lar›m›z geldi. Yine otobüs alacak olsam yine BMC
al›r›m.” derken otobüsün rengini pek de beğenmediğini
sar› ya da beyaz olsayd› daha memnun olacağ›n› belirtti. 

‹halede 2 hat kiralayan ve 2 otobüs alan Yunus Özgül
de BMC otobüsleri “10 Numara” olarak tan›mlayarak;
”‹halede hat ald›ktan hemen BMC’ye gittim.BMC bizim
için bambaşka. Parças› ucuz, otobüs tam ekonomik.”
sözleriyle tercihinin nedenini anlatt›.   

İstanbul’da hizmet verecek 172 erguvan otobüsün ilk 20’si BMC bayisi FSM Demirbaş Otomotiv tarafından sahiplerine
teslim edildi. Şimdi otobüsçüler yola çıkacakları zamanı beklemeye başladı. 

‹stanbul Otobüs A.Ş’nin açt›ğ› 172 otobüslük ihaleden 10
y›ll›ğ›na hat kiralayan halkç›lar ilk erguvan renkli otobüslerini
BMC Bayisi FSM Demirbaş Otomotiv taraf›ndan teslim ald›. 

HAVAŞ’IN FİLOSUNDAKİ 
TEMSA SAYISI 105’E ÇIKTI 
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SEKTÖRDEN

TASIMACILARCONTİNENTAL,
MODİ LASTİK’LERİNİ

SATIN ALIYOR

∂ Uluslararası otomotiv tedarikçisi ve lastik üreticisi
Continental Hindistan’da önemli bir adım atmayı
amaçlıyor. Uluslararası otomobil yan sanayii te-
darikçisi ve dünya ölçeğinde dördüncü büyük
lastik üreticisi Continental, Modi Rubber LTD.
(MRL) ile MRL’ye bağlı bir şirket olan Modi Tyres Company Private Limited
(MTCPL)’in paylarının yüzde 100’ünü almak için bir sözleşme imzaladı. 
Satış işleminin tamamlanmasının ardından MTCL yüzde yüz Continental’e bağlı

bir şirket olacak. Bununla birlikte MTCL, Hindistan
piyasası için binek otomobili radyal lastik üretim
ve satışının yanı sıra kamyon ve otobüs için radyal
lastik için yerel üretim ve dağıtıma odaklanacak.
Bu gelişme, Continental’in Hindistan piyasasındaki

varlığının altını çizerken; bu satın alma, Continental’in Asya’daki büyüyen
pazarlarda kendi ana iş alanlarına yatırım yapma stratejisinin bir parçası olma
özelliğini taşıyor. 5

Ayd›n Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Koo-
peratifi'nin yap›lan olağan genel kurulu
sonucu görevi devralan yeni Başkan› Zafer

Gezer ve yönetim kurulu üyeleri ilk toplant›la-
r›nda Ayd›n kent içi ulaş›mda dönüşümün ipuç-
lar›n› verdi. Genel Kurul'da aday olmayan eski
Başkan Okan Yalç›n'dan görevi devralan Zafer
Gezer, bugüne kadar olan katk›lar›ndan dolay›
Okan Yalç›n'a teşekkür etti. Başkan Gezer Okan
Yalç›n ve ekibinin çal›şmalar›n› hiçbir zaman
unutmayacaklar›n› söyledi.

Gezer aç›klamas›nda göreve gelişleriyle üst-
lendikleri sorumluluğun ve yükün ne kadar ağ›r
olduğunun bilincinde olduklar›n› söylerken;
"Şehir içi toplu taş›mac›l›k hizmetini en mü-
kemmel şekilde yapmak ve halk›m›z›n memnu-
niyetini en üst seviyeye ç›karmak birinci hedefi-
miz" dedi.

Mevcut araçlar›n›n tamam›n›n otobüse dön-
üştürülmesini sağlayacaklar›n› kaydeden Gezer;
"Özellikle sabah mesai başlang›c›nda yaşanan
s›k›nt›lar tamamen çözülmüş olacakt›r. Büyük,
yeni ve konforlu otobüslerimizle daha rahat ve
huzurlu ulaş›m sağlanacakt›r" diye konuştu.

Elif ÖZYILMAZ

T emsa’n›n Antalya Yetkili Bayisi Antoto’nun
‹stanbul Şubesi törenle hizmete aç›ld›. Aç›l›şa
Temsa CEO’su Tamer Ünlü’nün yan› s›ra
TOFED üyeleri ve Otogarda hizmet veren

firmalar›n yetkilileri de kat›ld›.

“İSTANBUL’DA DA PAZAR 
LİDERLİĞİ BEKLİYORUM”

Aç›l›şta bir konuşma yapan Temsa CEO’su Tamer
Ünlü Anoto’nun turizm taş›mac›l›ğ›nda kullan›lan oto-
büslerin sat›ş›nda Antalya’da pazar›n yüzde 85’inin
elinde tuttuğunu söyledi. ‹stanbul’da da ayn› performans›
beklediğini belirten Ünlü; “Antoto 25 y›ll›k bayiimiz.
Antalya’da büyük başar›lara imza at›yor. Şimdi bu ba-
şar›y› ‹stanbul’a da taş›yacağ›ndan eminim.” dedi.

Antoto ad›na konuşmay› ise Şirket Dan›şman› Ra-
mazan Y›lmaz yapt›. Y›lmaz, “25 y›ldan fazla bir za-
mand›r Temsa bayiliği yap›yoruz. 1987 y›l›ndan bu
yana da otobüs bayiliği yap›yoruz. Antalya’da pazar›n
yüzde 85’i elimizde. Bu başar›y› bundan sonra ‹stanbul’da
da gösterme hedefindeyiz.” diye konuştu.

Konuşmalar›n ard›ndan Antoto’nun resmi aç›l›ş›n›n
kurdelesi Temsa CEO’su Tamer Ünlü ve kat›l›mc›lar
taraf›ndan kesildi.

Şubesi Otogar’da açıldı 
Temsa’n›n Antalya yetkili bayisi Antoto’nun ‹stanbul Şubesi törenle aç›ld›.

Aç›l›ş kurdelesini kesen Temsa CEO’su Tamer Ünlü Antalya’da turizm taş›-
mac›l›ğ›nda kullan›lan otobüslerin sat›ş›nda pazar›n yüzde 85’ini elinde
tutan Antoto’dan ‹stanbul’da da ayn› performans› beklediğini söyledi.

ANTOTO’nun İstanbul 

AYDIN’da bütün 
toplu taş›ma araçlar› 
OTOBÜS OLACAK 

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Koope-
ratifi'nin yapılan olağan genel kurulu sonucu

görevi devralan yeni Başkanı Zafer Gezer
kentteki toplu taşıma araçlarının hepsinin

otobüse dönüştürüleceğini söyledi. 

TAMER ÜNLÜ

DAHA NE OLSUN!DAHA NE OLSUN!

MAN’ın 2. el özel araçlarından birini alın, 
12 ya da 24 ay vadeyle,

çok düşük faizli taksit seçenekleriyle ödeme yapın.
İster 1 ister  2 yıl sonra MAN, aracınızı sizden satın alsın.

Acele edin, bu fırsatı kaçırmayın !

31 MAYIS 2011’e

www.man.sahibinden.com

Antoto’nun açılış kur-
delesini Temsa CEO’su

Tamer Ünlü kesti.
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GÜNCEL

TASIMACILAR 6 GENEL KURULA
“YABANCI” İLGİSİ

∂  TOFED’in kuruluşuna öncülük ettiği Uluslararası
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Birliği (IPRU)’nin
ilk üyeleri de TOFED Genel Kurulu’na yoğun ilgi
gösterdi. Ukrayna Otobüsçüler Federasyonu Baş-
kanı Vitali Reva, Romanya Otobüsçüler Fede-
rasyonu Başkanı Augustine Hagiu ve Gürcistan
Ulaştırma Bakan Yardımcısı Kaha  Nikuradze
Genel Kurulu baştan sona izledi. Ukrayna, Ro-

manya ve Gürcistan temsilcileri IPRU’nun kuru-
luşuna tam destek verdiklerini bir kez daha dile
getirirken;    Türkiye’nin karayolu yolcu taşımacılığı
sisteminden öğrenecekleri çok şey olduğunu
ifade etti. Ukrayna Federasyon Başkanı Vitali
Reva, IPRU’ya üye olan ilk derneğin kendileri ol-
duğunu hatırlatarak; “İşbirliğimizin olumlu sonuçlar
doğuracağına inanıyorum.” diye konuştu. 

Y›l: 3  SAYI: 35 F‹YATI: 50 kuruş - May›s 2011
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TASIMACILAR

TOFED’DE ERDOĞAN DÖNEMİ 
Elif ÖZYILMAZ ANKARA 

T OFED’in 4. Olağan Genel Kurulu Ankara
Büyük Anadolu  Oteli’nde gerçekleştirildi.
Genel Kurul’a Başbakan Recep Tayyip Er-
doğan, Başbakan Yard›mc›s› Cemil Çiçek,

Kara Ulaşt›rmas› Genel  Müdürü Ali R›za Yüceulu’nun
yan› s›ra TOFED Kurucu Başkan› Galip Öztürk ile
sektörü oluşturan firmalar›n sahipleri, dernek başkanlar›
ile TOFED’in kurulmas›na  önayak olduğu Uluslararas›
Karayolu Yolcu Taş›mac›l›ğ› Birliği( IPRU) üyeleri
olarak Ukrayna, Romanya ve Gürcistan otobüsçüler
Federasyonu’ndan konuklar kat›ld›.

MEHMET ERDOĞAN TEK ADAYDI 
Terzi’nin bu aç›klamas›ndan sonra Divan Kuruluna

gelen bir önerge TOFED’in yeni başkan›n› belirledi.
Ali Ç›kkan, Mevlüt ‹lgin, Yüksel Kurnaz,Mustafa
Özcan, Adnan Değirmenci ve Mustafa Dağ›stanl›’n›n
imzas›n› taş›yan önergede UATOD Başkanl›ğ›n› yürüten
Mehmet Erdoğan aday olarak delegelere sunuldu. 

“SORUNLARI BİLİYORUM”
Sektörün sorunlar›n› çok iyi bildiğini ifade eden Er-

doğan TOFED’i  “Birlik” haline getirmek için çal›ş-
malar›n devam edeceğini, sorunlar›n çözümü noktas›nda
başta TOFED Kurucu Başkan› Galip Öztürk olmak
üzere sektörün duayenleri Saip Konukoğlu-Ali Osman

Ulusoy gibi isimlerden
destek alacağ›n› kaydetti. 

Konuşmalar›n ard›ndan
aç›k oylama ile Mehmet
Erdoğan’›n başkanl›ğ› oy-
land›. TOFED delegeleri
Mehmet Erdoğan’› oybir-
liği ile başkan seçti. Er-
doğan’›n birlikte çal›şacağ›
60 kişilik yönetim kurulu
üyeleri de delegelerden
tam destek ald›.

Yeni başkan ve yönetim
kurulunun seçilmesinden
sonra koltuğunu Mehmet
Erdoğan’a b›rakan Rüştü
Terzi ve yeni başkan bir-
likte kürsüye ç›karak oto-
büs sektörünü oluşturan
isimlere birlikte seslendi.

Başkanl›ğ› b›rakmas›n›n sektörden ayr›lmas› anlam›na
gelmediğini belirten TOFED Eski Başkan› Rüştü Terzi;
“ Gelenek böyle, biri gidecek biri gelecek. Mehmet Er-
doğan’›n göreve başlamas› beni ziyadesiyle mutlu etti.
Şu ana kadar beraber  çal›şt›ğ›m›z,birlikte hareket etti-
ğimiz bir meslektaş›m›z›n seçilmesi TOFED’te devam-
l›l›ğ›n  göstergesi.Mehmet Erdoğan bu göreve lay›k bir
isim.konuya ve sorunlar›m›za hakim.Bundan sonra da
bize ne zaman ihtiyaç duyulursa desteğimiz arkas›nda
olacak.” sözleri ile duygular›n› anlatt›.

Mehmet Erdoğan’›n TOFED Genel Başkan› olarak
ilk sözleri ise Terzi’ye ve kendisine destek veren
delegelere teşekkür etmek oldu. Erdoğan; “30 ayl›k
süre boyunca üstün abalar›  için Başkan›m›z Rüştü
Terzi’ye teşekkür ediyorum. Desteğini hep yan›m›zda
hissedeceğiz. Bize güvendiğiniz için de hepinize teşekkür
ediyorum.” diye konuştu. 

Yaklaş›k 30 ayd›r TOFED Genel Başkanl›ğ›n› yürüten Rüştü Terzi, Federasyonun 4.Olağan Genel
Kurulunda yerini UATOD Başkan› Mehmet Erdoğan’a b›rakt›. Yeniden aday olmayan Terzi’nin yerine

tek liste ile aday olan Erdoğan TOFED delegelerinin oybirliği ile yeni başkan olarak belirlendi. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
TOFED’in 4. Genel Kurulu'nda yap-
t›ğ› konuşmada öncelikle hükümetin

yat›r›mlar›ndan söz etti. Bölünmüş yol
uzunluğunun şu anda 19 bin 700 kilometre
uzunluğa eriştiğini belirten Erdoğan, bu-
nun 6 bin 100 kilometresinin, Cumhuri-
yetin ilk 79 y›l›nda inşa edildiğini, kendi-
lerinin ise 8,5 y›lda buna 13 bin 600 kilo-
metre eklediklerini söyledi. Erdoğan,
2023 y›l›na kadar 15 bin kilometre daha
bölünmüş yolu Türkiye'ye kazand›racak-
lar›n› dile getirdi. Başbakan Erdoğan,
bölünmüş yollar›n, otobanlar›n, konfo-
runu, güvenliğini en önce ve en fazla
otobüsçülerin hissettiğini söyledi. 

“KARAYOLUNUN PAYI AZALMIYOR”
Erdoğan; ''Havayolundaki, demiryolla-

r›ndaki yat›r›mlar›m›z, karayolu yük ve
yolcu taş›mac›l›ğ›n› asla ve asla azaltmad›.
Tam tersine rakamlar yukar›ya doğru gi-
diyor. Ekonomideki iyileşmeye paralel
olarak, özel otomobil say›s› art›yor, uçak
yolcusu katlanarak art›yor, demiryolu
daha fazla tercih ediliyor ama otobüs

yolcusu da azalm›yor. Otobüs üretim ve
sat›ş›na ilişkin rakamlar da bu gerçeği
net olarak ortaya koyuyor'' dedi.

Erdoğan, 2003 y›l›nda sektörü yak›ndan
ilgilendiren kanunu ç›kard›klar›n›, mua-
yene istasyonlar›n› uluslararas› standartlara
kavuşturduklar›n› anlatt›. Sektörün KDV,
sigorta, örgütlenme, ÖTV, ‹kinci el ko-
nusundaki sorunlar›n› bildiğini aktaran
Erdoğan, ''Bunlar›n hiç biri çözülmeyecek
sorunlar değil. Bunlar, zaman içinde,
özellikle imkanlar daha da artt›kça çözüme
kavuşacak ve sektör inan›yorum ki bu-
günden çok daha ileri bir noktaya ulaşa-
cakt›r'' dedi.

''Karadan hac'' konusuna da değinen
Erdoğan, öncelikle yol güvenliğinin sağ-
lanmas› gerektiğini vurgulad›. 

Yeni başkanı ilk tebrik eden
selefi Rüştü Terzi oldu. Terzi,
ihtiyaç duyulduğu her anda
birikimiyle Erdoğan’ın ya-
nında olacağını söyledi. 

Terzi neden aday olmadı?
Yaklaşık 30 aydır TOFED Genel Baş-
kanlığını yürüten Rüştü Terzi tüzük
gereği bir dönem daha hakkı olmasına

rağmen aday olmayacağını açıkladı. Terzi;
“Bu bir bayrak yarışıdır, başka bir arkadaşı-
mızın göreve devam etmesini istiyorum. Biz
bayrağı belli bir noktadan aldık, belli bir
noktaya getirdik. Bundan sonra da federas-
yonunu sadece Türkiye’de değil öncelikle
Balkanlardan Kafkaslara kadar tüm dünyada
duyulması konusunda bundan sonraki yö-
netimlere destek olmamız arzusundayım.
Hepinize bana bugüne kadar verdiğiniz des-
tekten dolayI teşekkür ediyorum.”diyerek
başkanlığa veda etti. Seçimden aylar önce
Mersin Bölge Toplantısı’nda 2. dönem baş-
kanlık için sinyal veren Terzi’nin seçim günü
adaylıktan çekilmesi merak uyandırdı. 

Başbakan Erdoğan; Yollar›n konforunu 
en çok OTOBÜSÇÜLER HİSSEDİYOR

TOFED’in Ankara’da yapılan 4. Olağan Genel kuruluna Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan göreve geldiklerinden

bu yana 13 bin 600 kilometre yol inşa ettiklerini belirterek; bu
yolların konforunu en çok otobüsçüler hissediyor” dedi.

TOFED’in 4. olağan ge-
nel kurulu sektöre ürün

tedariği yapan firmalar›n
da yoğun ilgisine neden

oldu. ana sponsor Merce-
des-Benz Türk ve Tem-
sa’n›n yan›s›ra sponsor-
lar Isuzu, Otokar, Brisa,
Funtoro, Shell, Atlas Ya-
z›l›m ve ZF Türk açt›kla-
r› standlar ile ürünlerini

bir kere tan›tt›

Başkanl›k Divan’› seçildi 
TOFED Genel Başkan› Mehmet Erdoğan
ilk Yönetim Kurulu toplant›s›nda bölge tem-
silcilerinin sorunlar›n› dinlerken, TOFED’’in

yeni dönemdeki başkanl›k divan› da belirlendi. 
Mehmet Erdoğan’›n TOFED Genel Başkanl›ğ›na

seçildiği genel kurul sonras›nda yap›lan ilk yönetim
kurulu toplant›s›nda önümüzdeki dönemde fede-
rasyonu yönetecek başkanl›k divan› da belirlendi.  

Oylama sonunda Sinan Solok ve Selami Tiriş
Başkan vekili olarak seçilirken;  8 Başkan Yard›mc›s›
Metin Tiriş, Ali Ç›kkan, Etem Ateş, Hakan Or-
duhan, Abdülkadir Akgün, Bertan Söğüt, M. Ali
Akçil ve Mustafa Özcan olarak belirlendi.

Mevlüt ‹lgin Genel Sekreterliğe Başkan Erdoğan
taraf›ndan aday gösterilip oy birliği ile seçilirken,
Mustafa Dağ›stanl› da TOFED’in Genel Muhasip’i
oldu. TOFED Genel Başkan› Mehmet Erdoğan
bu ilk yönetim kurulu toplant›s›nda “Başkanl›k
Sistemi” ile yönetim tarz›n›n olmayacağ›n›, yetkiyi
paylaşacağ›n› belirtti. Erdoğan; “Birlikte hareket
edeceğiz.” dedi.  

İLK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

ISUZU OTOKAR

FUNTORO

TEMSA

BR‹SA

MERCEDES

TOFED Kurucu Başkanı Galip Öztürk, Başbakan Erdoğan’a
Genel Kurul’a katılımından dolayı teşekkür etti. 
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GÜNCEL∂ Sabancı Topluluğu’nda bulunan şirket ve çalışanların
başarılarını ödüllendirmek ve iyi uygulamaların pay-
laşılmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Sabancı
Altın Yaka Ödülleri’nde Mükemmellik Büyük Ödülü’nün
sahibi Brisa oldu. 

Sabancı Altın Yaka Ödülleri’nin açıklanması ardından
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler
Sabancı; “Geçtiğimiz süreçte bir kriz dönemini geride

bıraktık.  Kriz döneminde Sabancı Topluluğu olarak
hep beraber dedik ki, bu dönemde başarı bizim so-
rumluluğumuzdur. Sizlerin özverili, başarılı ve hedefe
ulaşan çalışmaları sayesinde, gururla söylüyorum ki

Sabancı Topluluğu olarak bu sorumluluğumuzu yerine
getirdik. Şimdi dünya gündeminde de kriz geriye
atıldı, ülkemizde çoktan geriye bıraktık. Dolayısıyla
artık büyüme, yeni hamleler yapma, daha ileriye,
daha yükseklere çıkma zamanı” şeklinde konuştu. SABANCI ALTIN 

YAKA ÖDÜLLERİ’NDE 
BÜYÜK ÖDÜL BRİSA‘NIN 

‹ stanbul’un günün her saatinde
içinden ç›k›lamaz hale gelen tra-
fiği ‹TO ve ‹STAB’›n günde-
minde önemli bir tutuyor. ‹TO

16. Şehir içi ‹nsan Taş›mac›l›ğ› Ko-
mitesi ile ‹stanbul Taş›mac›lar Birliği(
‹STAB) trafikteki kaosun kademeli
mesai yöntemi ile çözülebileceği yö-
nünde rapor haz›rlad›. 

Rapora göre trafik s›k›ş›kl›ğ›n›n ana
kaynağ› ayn› saatlerde işe  ve okula
giden inanlar nedeniyle oluşuyor. Bu
durumda insanlar›n araç ve yolu kul-
land›ğ› saatler değiştirilirse  s›k›ş›kl›ğ›n
önüne geçme ihtimali var. 

Raporun ayr›nt›lar›na gelirsek; yolu
ve araçlar› kullanacak olanlar işçiler,
memurlar, özel sektör çal›şanlar› ve öğ-
renciler olarak 4 başl›kta toplan›yor.
“‹şçiler, sabah 06.00 de işbaş› yapmal›.
15.00 de paydos etmeli. Memurlar, sabah
07.00 de başlamal›, 16.00 da paydos et-
meli. Okullar, sabah 08.00 da başlamal›
15.30 da paydos etmelidir. Özel sektör,
sabah 08.45 de başlamal› 17.30 de paydos
etmeli. Üniversiteler, sabah 10.00 da
başlamal›.” Şeklinde özetlenecek çözüm
ile ulaş›m›n yoğunluğu zamana yay›larak,

trafiğin ak›ş h›z›n›n artacağ› öngörülüyor. 
Sistemin faydalar› 
Sistem böyle işlerse, sadece trafik s›-

k›ş›kl›ğ›n›n çaresi de olmuyor.  Raporda
sistemin sağlayacağ› faydalar›n üzerinde
de duruluyor. Buna göre; çal›şanlar
daha erken paydos ettiği için, daha az
zaman›n› trafikte harcayacak, sosyal ha-
yata daha fazla zaman ay›racak. Diğer
taraftan  toplu taş›ma araçlar› farkl›
gruplar›n birden fazla servislerini yapa-
bileceği için kazanç artacak. Ulaş›m için
trafikte geçirilen süreler k›salacağ›ndan,
toplu ulaş›m araçlar›n›n yoğunluğu aza-
l›p, ulaş›m h›z› artacak  ve tercih edilme
oran› yükselecek.

Ayr›ca trafikte dur-kalk’lar azalacak
ve trafik ak›ş› h›zlanacak, akaryak›t sar-
fiyatlar› inan›lmaz ölçekte düşecek, milli
ekonomiye önemli bir katk› sağlanacak.
Araç y›pranmalar› azalacak, yedek parça
ve diğer giderlerde önemli bir tasarruf
ortaya ç›kacak.

Haz›rlanan rapor böyle ancak uzun
zamand›r konuşulan bu sistemin Tür-
kiye’de uygulabilirliği de ayr› bir tart›şma
konusu… 
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Apaydın’dan seçim
konvoylarına uyarı 

Genel seçimlerin yaklaşmas› ile 14 bin mil-
letvekili aday›n›n seçim çal›şmalar›na başla-
d›ğ›n›, yollarda konvoylar oluşturulduğunu

belirten TŞOF Başkan› Fevzi Apayd›n, “Seçim
çal›şmalar›n›n h›zlanmas›yla beraber Türkiye’nin
her yerinde adaylar seçim konvoylar› oluşturuluyor.
Yollarda s›kça görmeye başlad›ğ›m›z uzun seçim
konvoylar› ayn› zamanda trafik ak›ş›n› engelliyor.
Hem yanlar›ndan geçen sürücülerin hem de kon-
voya kat›lan sürücülerin hayat›n› hiç düşünmeden
tehlikeye atmaktad›rlar” dedi.

“KONVOY KAZA HABERLERİ 
GELMEYE BAŞLADI”

Süre darald›kça çal›şmalar›n daha da yoğunla-
şacağ›n› öngörerek şimdiden sürücüleri uyarmak
zorunda olduklar›n› ifade eden Apayd›n, “Yara-
lanmal› konvoy kazas› haberleri gündeme düşmeye
başlad›. Biz daha üzücü durumlar›n ortaya ç›k-
mamas› için uyar› görevimizi yapmak istiyoruz.
Seçim konvoylar› için çok s›k› ve azami önlemler
al›nmas› gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü uzun
araç konvoylar› şehirleraras› yollarda s›k›nt› ya-
ratmas›n›n yan›nda, zaman zaman da şehir içi
trafikte de aksamalara neden olacakt›r. Ambulans,
itfaiye gibi araçlar›n görev yapmas›na mani ol-
mamas› için yetkililerimizin güzergâhlar› iyi ayar-
lamas› gerekiyor” diye konuştu.

TŞOF BAŞKANI

TASIMACILAR

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın milletvekili
adaylarına seçim konvoylarında dikkat

uyarısı yaptı. Apaydın; “Seçim çalışmaları
hızlandı, yaralanmalı konvoy kazası ha-
berleri gelmeye başladı. Kaza olmaması

için azami önlem alınsın.” dedi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sultanda-
ğ› Meslek Yüksekokulu Otobüs Kaptan-
l›ğ› bölümü 1.Apolet Takma töreni sek-
tör temsilcilerinin kat›l›m› ile gerçekleşti. 

Otobüs kaptanlar› apolet-
lerini takt›, yola ç›kmaya
haz›r.  Türkiye’de sadece 3

üniversitede bulunun Otobüs
Kaptanl›ğ› bölümünden biri olan
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sul-
tandağ› Meslek Yüksekokulu
Otobüs Kaptanl›ğ› Bölümünde
1. Apolet takma töreni gerçek-
leşti. Bölüm ilk mezunlar›n› ve-
rirken, mezun olan 14 öğrenci
apolet tak›p, yemin ederek kap-

tanl›ğ› ilk ad›m› att›. 
Afyon Kocatepe Üniversitesi

Sultandağ Meslek Yüksekokulu
Müdürü Dr. Kemal Karayormuk,
bölüm aç›l›ş›nda yaşad›klar› zor
günleri anlatarak bugünlere gel-
diklerini söyledi.   

USTA ÇIRAK DÖNEMİ BİTİYOR 
Meslek Yüksek Okullar› bün-

yesinde aç›lan bölümlerle şehir-
leraras› karayolu taş›mac›l›ğ›nda
ihtiyaç duyulan ara elaman aç›-
ğ›n›n büyük oranda azalacağ›na
dikkat çeken Kara Ulaşt›rmas›
Genel Müdürlüğü Daire Başka-
n› Yaşar Asiler, bu konuda üni-
versitelere gerekli desteğin so-
nuna kadar verilmesi gerektiğini
kaydetti. Asiler; “Demiryolundaki
makinist ihtiyac› demiryolu mes-
lek lisesi düzeyinde, denizcilikte
denizcilik yüksek okullar›, hava

yolunda ise hava harp okulu yani
ordu karş›l›yordu. Art›k karayolu
taş›mac›l›k sektörünün de okulu
var ve bu okul diğer taş›ma tür-
lerinde olduğun gibi bu sektöre
de eğitimli insan yetiştirecek.
Bugüne kadar otobüs kaptanl›ğ›
usta-ç›rak ilişkisi içinde yetişi-
yordu. Art›k otobüslerde diplo-
mal› şoförler istihdam edilecek”
dedi. 

Kaptanlar mezun oldu olma-
s›na ama yasa gereği 26 yaş›nda
SRC belgesi alabiliyor. Bu du-
rumda genç kaptanlar›n direk-
siyon baş›na geçmesi için ya uzun
y›llar beklemesi ya da yasa deği-
şikliği yap›lmas› gerekiyor.

OKULLU KAPTANLAR
YOLA ÇIKMAYA HAZIR 

‹stanbul’un içinden ç›k›lamaz  trafik s›k›ş›kl›ğ›n›n çözümü kademeli çal›şma sistemi olur mu? ‹stanbul Ticaret Odas› 16.
Şehir içi ‹nsan Taş›mac›l›ğ› Komitesi ve ‹STAB, trafik yoğunluğunun ayn› saatte iş ve okula giden insanlardan kaynak-

land›ğ›n›, bu sorunun kademeli mesailendirme ile bu sorunun önüne geçilebileceği yönünde rapor haz›rlad›.

Trafik sorununun çözümü
“KADEMELİ” MESAİ Mİ?

FEVZİ APAYDIN 
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Ehliyetler yenilenmedikçe,
trafik kazalarına devam!.. 

D ünyadaki ilk sürücü belgesinin
sahibi günümüz otomobillerinin
muciti olarak görülen, Karl
Benz’dir. ‹lk ehliyetin al›n›ş şekli

ise,  icat etmiş olduğu Motorwagen’in ç›-
kartt›ğ› gürültü ve rahats›zl›k yüzünden
Mannheim vatandaşlar›n›n Benz’den şika-
yetçi olmas› üzerine Benz’in yetkili kurum-
lardan kamu alanlar›nda arabas›n› kulla-
nabilmesine olanak tan›yan bir izin belgesi
almas›d›r.Taş›t kullan›labilmesi için sürücü
belgesini 1903 y›l›nda zorunlu k›lan ilk
ülke Prusya’d›r 

Ülkemizde de ehliyetlerin, yaklaş›k 100
y›la yak›n bir süredir verildiğini düşünürsek
ehliyet sahiplerine yeteneklerinin  ve sağl›-
ğ›n›n son durumu hakk›nda Devlet erki ta-
raf›ndan  herhangi bir test uyguland›ğ›n›
söylememiz mümkün değildir. Bu sebeble
trafik kazalar›m›z ak›l almaz birşekilde de-
vam etmektedir.

Türkiye’de sürücü eğitiminin ve ehliyet
veriliş şeklinin niteliğini değerlendirmek
için AB ülkeleriyle k›yaslanmas› daha doğru
olacakt›r.

Trafik kültürünün mükemmel olduğu Al-
manya’da göze çarpan en belirgin özellik,
trafikteki kurallar›n askeri bir disiplinle ve
tavizsiz uygulanmas›d›r. Almanya’da, trafikte
kişisel mant›k söz konusu değildir. 

Almanya’daki ehliyet eğitim ve test  stan-
dartlar› ile uygulamas›n› aşağ›da bilginize
sunuyorum. Öncelikle eğitim araçlar›ndaki
donan›mlara bakt›ğ›m›zda, araçlarda   çift
fren, çift debriyaj ve çift gaz sistemi bulun-
makta ve arac›n tavan›nda ›ş›kl› sürücü
okulu işareti olup, kap›lar›nda sürücü oku-
lunun ad› yazmaktad›r. Bütün s›n›flarda
teorik eğitim 14 ders, her ders 90 dakikad›r.
Sunulan derslerin 12 dersi temel konular
(trafik mevzuat›, trafik ‹şaretleri ve kurallar›,
ilk yard›m, çevre bilgisi) oluşturmakta,prog-
ramlar modüler sistemde işlenmekte olup
aday, belli bir s›ra takip etmeksizin, istediği
modülü istediği günde alabilmektedir. Böy-
lece zaman›m uymuyor mazereti ortadan
kalkmaktad›r. Adaylar 14 modüler dersin
tamam›n› almak zorunda olup, bir y›l içinde
teorik s›nava girmesi gerekmektedir. Aday-
lar›n teorik s›nav› geçtikten sonraki bir y›l
içinde uygulama s›nav›na kat›lmas› gerekiyor.
Kurslar›n denetiminden Belediye senatosu
(Türkiye’de de denetim Ankara dan değil
yerel yönetimlerden yap›lmal›d›r) sorumlu
olup, B s›n›f› ehliyet için Zorunlu Pratik Eği-
timler (direksiyon eğitimi) 12 saat,her bir
ders saati 45 dakikad›r. Bu eğitimlerin ta-
mam› akan trafikte olup 4 saati otoyolda,
5 saati şehir içi yollar›nda,3 saati ise gece
eğitimleri şeklindedir. Gece sürücü eğitimleri
mutlaka hava tam olarak karard›ktan sonra
yap›lmaktad›r. Akan trafiğe ç›kacak durumda
olmayanlara, akan trafiğe ç›kacak konuma
gelene kadar kurs taraf›ndan, sakin yollarda
eğitim verilir ve yetiştirilir. Kişi,ancak akan
trafiğe ç›kacak konuma geldikten sonra,12
saatlik zorunlu eğitimi (şehir içi, otoyol ve
gece eğitimini) almak zorundad›r.

Yukardaki  eğitim şeklinin Türkiyemizde uy-
gulanmamas› için hiçbir mazeretimiz yok. Yol
yapmakla kaza önlenmiyor. Yola yap›lan yat›-
r›m›n yüzde birini eğitime yat›rmay› bu ülkede
neden ak›l eden yok anlaş›l›r gibi değil…

Yaz›m›za bir anekdot ile son verelim “Av-
rupa da, çal›şmakta olan bir işçi kardeşimiz
anlat›yor. “12 ay s›k› bir eğitim gördük
sanki üniversite de okuyorduk, bütün en-
gelleri aşt›m, bütün yap›lan s›navlar› ba-
şar›yla geçtim, en sonunda direksiyon s›-
nav›na s›ra geldi. Komisyon üyeleri araç
içerisindeydi onlar› görünce çok heyecan-
land›m, ama buna rağmen arac› bir saat
boyunca çok iyi kulland›m, komisyon üyeleri
arac› kullanmamdan çok memnun oldular,
bir saatin sonunda tamam dediler, haydi
geçmiş olsun bu en son olan zor s›nav› da
geçtin deyince, ben sevinçten şuursuzca
kendimi araçtan hemen d›şar› att›m ve
sevinçten bağ›rmaya başlad›m, en son s›-
nav› da başard›m diye, komisyon üyesi
hemen beni çağ›rd›, evet siz biraz evvel
geçmiştiniz, ama araçtan inerken sağ›na
soluna bakmadan indiniz, kendinizi adeta
araçtan att›n›z, bu dikkatsizliğiniz sizin öl-
menize sebep olabilirdi, bundan dolay› al-
m›ş olduğunuz geçer notu siliyor, size ders
olmas› aç›s›ndan zay›f not veriyoruz, yani
siz s›navdan geçmediniz bilakis kald›n›z,
dediklerinde adeta dünya baş›ma y›k›ld›
sand›m, gözlerim karard› yan›mda sanki
şimşekler çak›yordu, 12 ayl›k s›k› eğitimin
sonucunda kalm›şt›m.”

SUAT 
SARI 
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YEREL
∂ Brisa çatısı altında faaliyet gösteren OtoPratik, tüm mağazalarında geçerli olan
klima gazı dolumu kampanyasıyla 15 Mayıs – 30 Haziran tarihleri arasında araçları
yaza hazırlıyor. Brisa markalarından OtoPratik, hava sıcaklarının artmasıyla birlikte
araçların en önemli ekipmanlarından biri olan klimalar için yeni bir kampanya
başlatıyor. Klima gazı dolumunun 59 Lira’ya yapıldığı kampanya, 15 Mayıs
tarihinde başlayıp 30 Haziran tarihine kadar devam edecek. Kampanya süresince,

OtoPratik’lere gelen araç sahipleri, araçlarının klima gazı ve klima kompresör yağı
kontrollerini, sistemin soğutma kapasitesinin kontrolü için soğutma derecesi
ölçümünü, klima ve bağlantı elemanlarının çalışma kontrollerini yaptırabilecekler.
Ayrıca bakım sırasında istenirse sistem temizliği, kötü koku ve bakteri oluşumlarını
engellemek amacıyla bakteri temizliği, verimli bir soğutma performansı için polen
filtresinin kontrolü ve değişimi de gerçekleştirilebiliyor.

TASIMACILAR

‹STAB Başkan› Orduhan
TAHT‹DDEN YANA DE⁄‹L 

STAB Başkan› ve ‹TO 16. No’lu
Meslek Komitesi Meclis Üyesi Ha-
kan Orduhan, servisçilerin de bel-
gelendirilmesi gerektiğinin böylece
sektöre yeni girişlerin önüne geçi-
leceğini vurgulad›. 
Servis taş›mac›l›ğ› sektörünün ke-
sinlikle belgelenmesi gerektiğinin
alt›n› çizen ‹STAB Başkan› Hakan
Orduhan yapt›ğ› konuşmada; “Bu
sektör mutlaka belgelenmeli, her
önüne gelen bu işi yapmamal›. Biz
Ulaşt›rma Bakanl›ğ›’ndan sadece
servis sektörünü ilgilendiren ve kap-
sayan bir belge istiyoruz. Gebze’den
buraya taş›mac›l›k yap›l›yor ama
biz ‹stanbul’dan Gebze’ye taş›mac›l›
yapmak istersek önümüze birçok
engel konuluyor. Bu sektör daha
çok ilgi bekliyor. Taksi ve Özel
Halk Otobüslerinden daha büyüğüz.
Esnaf›m›z ve firmalar›m›z için bu
uygulamalar› istiyoruz.”dedi.

4 YILDIR DEVAM EDEN SORUN 
Orduhan, ‹stanbullu servisçilerin

Gebze’de yaklaş›k 4 y›ld›r devam
eden sorununa da değinerek; “ ‹s-
tanbullu servisçi Kenya’da taş›ma-

c›l›k yapabiliyor ama Gebze’de ya-
pam›yoruz. Bunu biz istemiyoruz.
‹şini yapt›ğ›m›z fabrika istiyor. 2 il
aras›nda kaos yarat›ld›, esnaf›n can›
yand›. ‹stanbul UKOME önemli
ad›mlar atarak Gebze’li servisçilerin
‹stanbul’a girmesini sağlad›. Şimdi
biz de Gebze’ye girmek istiyoruz.”
diye konuştu. 

SÖZLEŞMELER UZAYACAK  
‹TO 16. No’lu Meclis Üyesi Ali

Bayraktaroğlu da yeni dönem ön-
cesinde okul sözleşmeleri ile ilgili
önemli gelişmeler olacağ›n› söy-
lerken, öğrenci servisi yapanlar›n
12 ay vergi ödemesine rağmen 8.5
ay Pazar kazand›ğ›n›, yaz tatili bo-
yunca da çal›şabilmeleri için gerekli
düzenlemeleri yapmas› gerektiğini

ifade etti. Bayraktaroğlu, bu y›ldan
itibaren okul sözleşmelerinin daha
uzun vadeli olabileceğinin sinyali
verdi. Bayraktaroğlu şöyle konuştu:
“Bundan sonra memnuniyet an-
ketine göre sözleşmeler yenilene-
cek.  Servis komisyonu yap›lan
anketten iyi sonuç alan servisçilerle
sözleşmesini yenileyecek. Bu da
servis sözleşmelerinin uzamas›n›
sağlayacak. Şu ana kadar 1 y›ldan
uzun servis sözleşmesi olmuyordu.
Yapt›ğ›m›z yat›r›ma da harcad›-
ğ›m›z para ya değmiyordu. Söz-
leşmelerin uzamas› sektörün işine
gelecek.”  

ÜRETİCİ FİRMALARDAN BEKLENTİ 
Yeni dönemin zamm› konusunun

May›s’ta UKOME gündemine gir-

diğini ve Ağustos toplant›s›nda zam
oran›n›n aç›klanacağ›n› kaydeden
Bayraktaroğlu’ndan sonra konuşan
16. No’lu Meslek Komitesi Üyesi
Turgay Gül, servis araçlar›ndaki
standartlar›n TSE düzenlemesi ko-
nusuna aç›kl›k getirdi. TSE’nin pek
çok isteğinin olduğunu dile getiren
Gül;  “TSE’nin şoför ile öğrenciler
aras›na paravan koyulmas› isteği
üzerine TSE ile görüştük. Paravan
olmas› gereklidir, yap›labilir ama
isteğimiz şu, araçlar›n imalat›nda
olsun. Bizler bunu ilkel yöntemlerle
yapmayal›m. Üretici firmalara stan-
dart getirilsin. Art›k fiyatla rekabet
bir yere kadar hizmet kalitesinin
de rekabeti olacakt›r. Bunu sağla-
yan yoluna başar›l› bir şekilde de-
vam eder.”dedi.

OTOPRATİK’LERDEN KLİMA GAZI KAMPANYASI 

İ 16. No.lu Servis Taş›mac›l›ğ› Meslek Komitesi Zümre Toplant›s›, ‹s-
tanbul Ticaret Odas›’nda gerçekleştirildi. Zümrenin gündemini ise

tahdit, Servisçilerin belgelendirilmesi; tahdit ve ‹stanbullu servisçi-
lerin Gebze’de yaşad›ğ› sorunlar oluşturdu.

Servisçinin gündemi 
TAHDİT VE GEBZE

∂ ‹stanbul Servisçiler Derneği
Başkan› Murat Erdoğan servisçinin
ekmeğe muhtaç hale geldiğini söy-
ledi.  Tahdidin tek çözüm olduğunu
vurgulad›yan Erdoğan; “Türki-
ye’’de pek çok ilde uygulanan  tah-
dit ‹stanbul’da uygulanm›yor. ‹s-
tanbul Büyükşehir Belediyesi’ne
Türkiye’de hemen hemen her ilde
tahdit var ‹stanbul’da neden yok.
Bizi yok say›yorlar. Biz var›z. ‹s-
tanbul’da en fazla araçla hizmet
veren biziz. Herkes bizi iyice din-
leyecek. Herkes akl›n› baş›na ala-

cak. Haz›rlanan raporlar kaale
al›nm›yor. Araçlar›m›zda plaka
tahdidi olsa sektöre yeni girişi en-
gelleyecek, fiyatlar› düzenleyecek.
Bunun ne zarar› olur.” dedi. Ulaş-
‹ş Sendikas› Başkan› Abdurrahim
Bar›n da ‹stanbul'daki servisçilerin
sorununun, Türkiye genelinde uy-
gulanan tahdit yasan›n ‹stanbul'da
uygulanmamas› olduğunu söyledi.
Bar›n; "Mevcut yasan›n ‹stanbul'da
yürürlükte olmamas›ndan dolay›
diğer illere oranla iki kat› fazla
para ödeniyor.” diye konuştu.

Çözüm seçim sonrasında

MURAT ERDOĞAN

G
E
B
Z
ESorun da, çözüm de tahdit 

∂ Zümre Toplant›s›nda, Gebze’ye gire-
meyen, girdiği zaman da araçlar› bağlan›p,
ceza üstüne ceza yiyen ‹stanbullu servis-
çilerin feryad› da yükseldi. 4 y›ld›r Geb-
ze’de ayn› sorunlarla boğuştuklar›n› mes-

lektaşlar› ad›na dile getiren Muhammet
Türk; “Tuzla’dan Gebze’ye personel ser-
visi yap›yorum. Ama sürekli acaba bugün
arac›m bağlanacak m› diye düşünüyorum.“
derken,  ‹stanbul Büyükşehir Belediyesi

Toplu Ulaş›m Hizmetleri
Müdürü Burhan Kale, so-
runun seçim sonras›nda
mutlaka çözüme bağlana-
cağ›n› söyledi. Kale, seçim-
den sonraki ilk Kocaeli
UKOME Toplant›s›nda so-
runun gündeme geleceğini
ifade etti.  

ALİ BAYRAKTAR

HAKAN ORDUHAN 

MUHAMMET TÜRK BURHAN KALE

Servisçiler 
derdini vekil
adaylarına
ANLATIYOR 

‹stanbul Umum Servis Arac› ‹şlet-
meciler Odas›( ‹SAROD) 12 Haziran
seçimleri öncesinde vekil adaylar› ile
bir araya gelerek, dertlerini anlat›yor.
Son olarak AKP 1. Bölge Milletvekili
aday› Metin Külünk ile bir araya gelen
‹SAROD üyeleri sorunlar› içeren dos-
yay› Külünk’e iletti. 

AKP 1.Bölge milletvekili aday› Metin
Külünk ‹SAROD’un Ataşehir’deki
merkez binas›nda servis esnaf› ile kahv-
alt›da buluştu. Yaklaş›k 100 esnaf ile
bir araya gelen Külünk, meclise girmesi
halinde ‹stanbul Servisçi esnaf›n›n sesi
olacağ›na söz verdi.

‹SAROD Başkan› Hamza Öztürk
bütün partilere ve adaylar›na davet
gönderdiklerini ancak bu çağr›ya seçime
girecek diğer partilerden henüz gerektiği
gibi yan›t alamad›klar›n› ifade etti. ‹s-
tanbullu servisçilerin sorunlar›n› anlatan
dosyay› Milletvekili aday› Külünk’e su-
nan Öztürk, milletvekili aday›ndan
meclise girmeleri halinde ‹stanbul Ser-
visçisinin sesi olmalar›n›. Yönetime
geldiğimizden bu yana odan›n 800 bin
Lira borcunu ödendiğini söyleyen Baş-
kan Öztürk, odada yap›lan bütün ge-
reksiz harcamalar›nda önüne geçtiklerini
anlatt›. Yöneticilere odadan cep telefonu
vermediklerini ve her yöneticinin ye-
meklerini ve telefon görüşmelerini
kendi ceplerinden ödediğini belirtti.

TÖHOB’un “Geleceğe Bak›ş Forumu”
Ankara’da gerçekleşti. 12 Haziran se-
çimleri öncesinde özel halk otobüsçüle-

rinin yeni oluşacak Meclis’e beklentilerini
duyurma hedefi ile düzenlenen Forum’a çok
say›da milletvekili aday› da kat›ld›.

İLK BEKLENTİ YASAL TANIM 
FSM Demirbaş Otomotiv ve ZF Türk’ün

sponsorluğunda düzenlenen toplant›dan Halk
otobüsçülerinin manifestosu ç›kt›.   TÖHOB
12 Haziran sonras›n›n meclisinden beklenti-
lerini bir liste halinde s›ralad›. Listenin ilk
maddesi ise özel halk otobüslerinin yasal da-
yanağa kavuşmas› oldu. Halk Otobüsçüleri
önümüzdeki süreçte Türkiye’nin geleceğini
belirleyecek olan Meclis’ten “AB normlar›
kapsam›nda ulaş›m ve trafik ile ilgili kurul ve
komisyonlarda doğrudan temsilin sağlanmas›
için yasal düzenleme yap›lmas›n›, işletme gi-
derlerinin düşürülmesi amac›yla başta akar-
yak›t olmak üzere ÖTV-KDV indirimi sağ-
lanmas›n›,  378 say›l› yasa gereği mevcut araç-
lar›n dönüşümünde yaşanacak mağduriyetlerin
önlenmesini,  6215 say›l› yasa ile 5216 say›l›
yasada oluşan olumsuzluğun giderilmesini,
karayolu taş›ma kanunu gereği d4 belgesi
nedeniyle mağdur olan özel halk otobüsü iş-

letmelerine çözüm sağlanmas›n›, 2886 say›l›
yasa kapsam›nda yap›lan tahsislerle ilgili dü-
zenlenmesi yap›lmas›n›, yap›lan ihalelerin
siyasi amaçlarla yap›lmamas›n›, kent içi ulaş›m
kanunu ç›kar›lmas›n› talep etti.

ÖZEL HALK OTOBÜSÇÜLERİNİN
YENİ MECLİSTEN BEKLENTİLERİ 
Tüm Özel Halk Otobüsçülerinin Ankara’da FSM Demirbafl ve ZF Türk Sponsorluğunda
gerçeklefltirdiği “ Geleceğe Bak›fl Forumu”ndan manifesto ç›kt›. Özel halk otobüsçüleri
12 Hazirandaki seçimde oluflacak yeni meclisten beklentilerini liste halinde yay›nlad›.

Listenin ilk s›ras›nda özel halk otobüslerinin yasal dayanağ›n›n oluflturulmas› var. 

‹STAB Başkan› Hakan Orduhan, servisçinin
sorunun çözümü olarak tahdidin gösterildi-
ğini, ‹stanbul’da tahdit gelse de sorunun

kökten çözülemeyeceğinin savundu. Tahdit uy-
gulamas›n›n devreye girmesinin büyük firmalar›n
ciddi say›da plaka alacağ›n› bunun da servis es-
naf›n›n işsiz kalmas› anlam›na geleceğini savunan
Orduhan; ”Bireysel taş›mac›lar, plakalar tahditli
diye firmalar›n araç bulamayacağ›n›, onlar araç
bulamay›nca bir araya gelip fiyatlar› istediğimiz
fiyatlara çekeriz diye hayal ediyorlar. Ama gerçek
böyle olmuyor.” dedi. 

‹stanbul’daki servisçiler plaka tahdidi olsun mu
tart›şmas›nda iki ayr› kampa bölündü. Bireysel ser-
visçiler firmalar›n karş›s›nda ellerinin biraz daha
güçlü olmas›n›, plakan›n değer kazanmas›n› ve ge-
lecek garantilerinin olmas›n› isteyerek plaka tah-
didinden yana tav›r al›rken ‹STAB Başkan› Hakan
Orduhan tahditten yana olmad›ğ›n› söyledi. 

Orduhan; “Bir plaka tahdidi ‹stanbul’da şu anda
söz konusu değil.  Ama olursa ‹stanbul’daki esnaf›n
ciddi s›k›nt›s› olacak. Ç›karsa eğer nas›l ç›kart›lacağ›
bilinmediği için 3 y›ld›r bu işi yapanlara plaka
tahdidi var, bir y›l veya 6 ayd›r bu iş yapanlara
plaka tahdidi var gibi bir şey ç›kabilir. Bunun pek
bir örneği yok ama böyle bir şey olabilir. Bunun is-
tenmemesinin sebebi sektörde ‹STAB-‹TO gibi
alg›lan›yor. Ama öncelikle yasay› koyan istemiyor.
Biz bunu doğru buluyoruz. Otoritenin bu istemediği
şeyi bizde doğru yap›yor diyoruz. Eğer bir korumaysa
esnaf› koruyacak metodlar üretelim. Plaka esnaf›
korumuyor bu metotla. Bu konuma illegal koruma
sağl›yor. Esnaf›n herhangi bir kurals›z ortamda iş
yapmaya kalk›şmas›na doğru itiyor. Diğer illerde
olduğu gibi. Ankara, ‹zmir bütün iller bunun
örneği.” diye konuştu. 

Plaka tahdinin gerçekleşmesi sonucu, plakalar›
birdenbire artan fiyatlarla alan servis esnaf›n›n

bunu bu bedeli karş›layabilmek için
taş›ma fiyat›nda art›ş yapmas› ge-
rekeceğini belirten Orduhan; “Bu
sefer iş yeri sahipleri de bir faaliyet
hesab› yapar. O zaman ben bir
araç al›r›m. Taş›mam› kendim ya-

par›m.” derse ne olacak?  soru-
sunu sordu. “Sonuçta olan
yine esnafa olacak diyen.”
Orduhan servisçiyi sakin
olmaya çağ›rd›. 

8_Layout 1  29.05.2011  18:42  Page 1


	1.pdf
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

