
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Aylık Göstergeler
Bültenindeki verilere göre, kentte 2011 yılının ilk yarı-
sında hafif ticari araç satışında  geçen yıla oranla artış
yaşandı. Bu grupta geçen yılın ilk altı ayında 2 bin 78

araç alıcı bulurken, bu yıl 3 bin 73 hafif ticari aracın satıldığı ka-
yıtlara geçti. Bu gruptaki artış yüzde 48 olarak gerçekleşti. 
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Antalya’daki Toplu Taşıma Devrimi
Diğer Kentlere Örnek Olabilir mi?
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‹stanbul Otobüs A.Ş’nin 189 hatta bin 500 
otobüsü kapsayacak olan has›lat, paylaş›m›na 

dayal› hat kiralama işletmeciliğini gerçekleştirmeye 
yönelik 250 adet otobüsün 15 y›ll›ğ›na kiralanmas›

ihalesi 24-25 ağustos tarihlerinde yap›ld›.

KATILIM ORANINDA YÜZDE 105 ARTIŞ!
25 Ocak 2011’de yap›lan ihaleye 340 teklif verilirken

bu ihalede verilen teklif 619’a ç›kt› ve kat›l›m
oran›nda yüzde 105 art›ş yaşand›. ‹stanbul Otobüs
A.Ş’nin öngördüğü art›ş oran› yüzde 60 civar›nda
iken kat›l›m›n bu derece yoğun olmas› dikkatlerden
kaçmad›. ‹halenin nihai sonuçlar› evraklar›n ince-
lenmesinin ard›ndan resmi gazetede yay›nlanacak.
AYRINTILAR 6. SAYFADA

İSAROD BAşKANI HAMZA ÖZTÜRK:

Ağustos ay› Servis Taş›mac›lar›
için hareketli geçti. Yol Belge-
sine yap›lan indirim, turizm

taş›ma hakk› ve servis ücretlerine
yap›lan zamlar esnaf› rahatlatsa da
çözülmesi gereken başka prosedürler
var. ‹SAROD Başkan› Hamza Öz-
türk, yönetim olarak kademe ka-
deme ilerlediklerini bir sonraki he-
deflerinin ise üye aidatlar›n›n dü-
şürülmesi olduğunu belirtti.

ZAM ALINMASA DA TUR 
ŞİRKETLERİ VELİYE ZAM YAPIYOR

Geçen y›l servis tarifelerine zam
yap›lmad›. Zam al›nsa da al›nmasa
da tur şirketleri veliye zam yapt›.
Geçen sene zam al›nmamas›na rağ-
men esnaf›n alacağ› ücrete yüzde
15 indirim, vatandaştan al›nan pa-
raya da yüzde 10-15 zam yap›ld›.
Biz bunlar› tespit ettik belgeledik.
biz esnaf odas›y›z. Elimizden gelen
vatandaş› bilgi sahibi yapmakt›r.

RESMİ TARİFEDE ÖZEL VE DEVLET 
OKULLARI ARASINDA FARK YOK

Devletin resmi tarifesinde özel
ve devlet okullar› aras›nda fiyat
fark› yok. Şirketler özel okullara
yüksek tarife uyguluyor, gerekçeleri
de çocuklar›n sosyal faaliyetleri.
Ulaş›m› şirket sağlam›yor esnaf sağ-

l›yor. Ama ald›klar› fark› kendileri
al›yorlar. En düşük fiyatla 394 TL
para al›yor. Servis ücreti kadar hiz-
met bedeli tarif ediyorlar. 

ŞİRKETLER ESNAFIN 
GİDERİNDEN PARA KAZANIYORLAR
S›k›nt›lar›m›z› kat›ld›ğ›m her
toplant› ve platformda dile getir-
meye çal›ş›yorum. TÖTAK’ da
ki toplant›da da konuştum.
Ald›ğ›m›z mazotun yüzde 8.5’i
indirim olarak şirketlerin cebine
gidiyor. Bu esnaf›n giderinden
para kazand›klar› anlam›na geli-
yor. Şirketler iş istiyorsan›z ara-
ban›z› da, mazotu da, benden
alacaks›n›z diyor.

KAZANIMLARIMIZ DA VAR
‹stanbul Büyükşehir Belediyesi ile

hiçbir problemimiz yok. Yol belgesi
indirimi konusunda ricac› olduk,
indirime gidildi. Keza UKOME’de
turizm hakk› konusunda çok çaba
sarf ettik. TURSAB, Turizm Taş›-
mac›lar› karş› ç›ksa da Turizm Ta-
ş›ma hakk›n› kazand›k.

Esnaf›m›z›n kulland›ğ› araçlar
ticari araçlar, bütün araçlarda
takograf var, şoförün  “E” s›n›f›
ehliyeti var. Turizm taş›mas› ya-
pabilmesi için neden bu kadar

çok belgeye ihtiyaç var? Bu belge-
lerin hepsi ciddi maliyetler gerek-
tiriyor.

ODALARA BORÇLU HALE GELDİLER
Baz› şah›slar sahte belgeleri işlevsiz

odalara  götürüp sertifika ald›lar.
Şimdi bu odalara borçlu hale gel-
diler. 

BAŞARAMAZSAM ÇEKİLİRİM
Yönetim olarak tüm sorunlar›

çözmek için kademe kademe iler-
liyoruz. Bir sonraki hedefimiz üye
aidatlar›n›n düşürülmesi. Bunun
için Bakanl›ğa, Esnaf ve Sanatkârlar
Genel Müdürlüğü-
ne başvurular›-
m›z› yapt›k.

Turizm Taş›ma hakk›n› kazanan, yol belgesine yap›lan 
indirim ile rahatlayan ‹SAROD’un bir sonraki hedefi üye aidat-

lar›n›n düşürülmesi ve esnaf›n sorunlar›n›n çözülmesi... 

Teknoloji ilerledikçe, uzun otobüs
yolculuklar› da art›k daha konforlu
hale gelmeye başlad›. Uzun otobüs

yolculuklar›, yolcular›n gözünü korkut-
muyor.  Otobüs firmalar› da yolcular›n›n
taleplerini karş›lamak için en teknolojik
otobüsleri sat›n al›yor. Rahatl›ğ›n yan›
s›ra otobüslerin olmazsa olmazlar› ara-
s›nda art›k koltuk arkas› TV’leri bile
var. Bizde araç içi Multimedya sistemleri
konusunda fikir almak için konunun
uzman› Funtoro Genel Müdürü Hakan
Özder’e sorular›m›z› yönelttik

Daha önceki profesyonel iş hayat›mda
Elektronik alan›nda çal›şt›m, çok büyük
bir değişiklik olmad› asl›nda bu benim
için, sektör değiştirmiş gibi olsam da
yine otomotiv taş›mac›l›k sektöründeyim
ancak bu sefer içinde değil yan›nday›m. 

TEKNOLOJİ BİR ANDA GELİŞTİ
Çok değil bundan 2-3 sene önce 8

kanall› TV’ler vard› yolcu otobüslerinde,
sene 2011 art›k yolcular Tablet PC’ler
kullan›yorlar. Bu yolcular ve Otobüs
işletmecileri aç›s›ndan çok memnun
edici olarak düşünüyoruz. Teknolojinin
gelişmesi ise firmalarda çok gecikmeden
bu trendi yakalad› ve neredeyse Multi-
medya sistemi olmayan otobüs kalmad›,
Otobüsler ile uçaklar aras›ndaki konfor
yok denecek kadar azald›. 

ÖDEME DE KOLAYLIK UYGULADIK
Tabi ki vizyonumuz müşteri mem-

nuniyeti, bu sebeple ürünün en iyisini

en teknolojiğini sunarken ödemede de
kolayl›klar sağl›yoruz, mesela müşterimiz
peşin fiyat›na taksit imkan› sunuyoruz,
en çok tercih edilen ödeme yönetimi
bu, çek al›yoruz ama ne yaz›k ki senet
kabul edemiyoruz. Anlaşmal› olduğumuz
bankalar var dileyen olursa bireysel
kredi de kulland›rabiliyoruz.

SATIŞ SONRASINDA AÇIK ARA LİDERİZ
Türkiye’nin 15 noktas›nda montaj

yapabiliyoruz, çok yayg›n servis ağ›m›z
var. Hatta özel durumlarda otobüsün
bulunduğu lokasyonda da montaj ya-
pabiliyoruz, üstelik montaj zaman›m›z
tam 4 saat. Bir Otobüsün detayl› temizliği
ortalama 1 veya bir buçuk saat sürüyor.
Biz ise 4 saatte sistemi kurup çal›ş›r
hale getiriyoruz. Ayr›ca servis ekibimiz
24 saat destek veriyor, çok az şikayet
telefonu ald›k, şu an müşteri memnu-
niyetimiz en üst seviyelerde 

PROFESYONEL FİRMALARA BIRAKILMALI 
Mercedes-Benz, MAN, Temsa Tür-

kiye’de üretim yapan dev firmalar,
burada mant›k hatas› görüyorum, bu
firmalar otobüs satarken Multimedya
sistemleri standart değil seçim olmal›.
Eğer siz bu sistemi standart olarak
koyuyorsan›z teknoloji bizim kadar
yak›ndan takip etmeniz gerekmekte-
dir. Bence herkesin kendi konseptine
kanalize olmas›, bu tür 3rd part işleri
sistemleri profesyonellere b›rakmas›
gerekiyor.  

Teknoloji geliştikçe 
FiYATLAR DÜŞTÜ

MOTOR‹N F‹YATLARI 
‹STANBUL 3.85
ANKARA 3.72
‹ZM‹R 3.70
ADANA 3.71

D.BAKIR 3.81
S‹VAS 3.78
I⁄DIR 3.82
HATAY 3.73

2011-2012 YILI 
SERVİS ÜCRETLERİ
UKOME TARAFINDAN
BELİRLENDİ 5’TE

HAVAŞ-HAVATAŞ
ARASINDA 
TAKLİT SAVAŞI 8’DE

Sorunları kademe 
kademe çözeceğiz

TOF BAŞKANINDAN UYARI 

MERSİN’DE HAFİF TİCARİ ARAÇ
SATIŞINDA YÜZDE 48 ARTIŞ

Ramazan ay› ve yaklaşan ramazan bayram›
süresince sektöre ilişkin değerlendirmelerde
bulunan TOF Başkan› Mustafa Y›ld›r›m, “Sek-

tör mensuplar›n›n tedbirli olmalar›, güvenlikle
ilgili tüm tedbirleri almalar› gerekmektedir. Oto-
mobilleri ile yolculuk yapacak vatandaşlar›m›z
dinlenmeden yola ç›kmamalar›n› ve trafik kural-
lar›na uyma konusunda azami dikkat göstermelerini
önemle iletiyoruz. Tüm vatandaşlar›m›za mutlu
bir bayram diliyoruz” diyerek trafik canavar›ndan
uzak durulmas› gerektiğini vurgulad›. 8’DE

YILDIRIM: TRAFİK 
KAZALARINA DİKKAT

!

FUNTORO GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ÖZDER:

HAT BEDELLERİ YÜKSELDİ 
‹GDAŞ Genel Müdürlüğünün Alibeyköy yerleşkesinde 3 ana bölge

için yap›lan 3 ayr› ihaleye toplam 619 geçerli teklif verildi. ‹stanbul
Dar Bölge ihalesinde; 109 otobüs için 211 teklif verilirken hat
bedeli ortalama 486 bin 201 TL oldu. Beyoğlu Dar Bölge ‹halesinde;
75 otobüs için 141 teklif verildi, hat bedeli ortalama 473 bin TL
olarak belirlendi. Sonuncu ihale Anadolu Dar Bölge için yap›l›rken,
66 otobüs için 267 teklif verildi, hat bedeli ortalama 622 bin
olarak tespit edildi.

ARTACAK YOĞUNLUK İÇİN 

Ramazan ve Kurban Bayram› nedeniyle
önemli ölçüde artacak olan şehirleraras›
seyahat talebinin mevcut tarifeli yolcu ta-

ş›mas› yapan otobüslerin kapasitesi ile karş›-
lanmas›n›n zor olacağ› nedeniyle Kara
Ulaşt›rmas› Genel Müdürlüğü (KGUM) bir ge-
nelge yay›nlad›. Genelgeye göre [B1] ve  [D1]
yetki belgesi sahibi firmalar  26 Ağustos-5
Eylül 2011 ve 4-14 Kas›m 2011 tarihleri ara-
s›nda Tarifeli yolcu taş›mac›l›ğ› hat listesinde
bulunan taş›ma hatlar›n›n d›ş›na ç›kmamalar›,
ücret tarifelerine uymalar›, Bu konuda bir taş›-
ma sözleşmesi yapmalar› ve bu sözleşmeyi se-
yahat esnas›nda taş›tta bulundurmalar›, kay-
d›yla; zaman tarifesine bağl› olmaks›z›n [B2]
ve [D2] yetki belgesi sahiplerinin taş›t belgele-
rinde kay›tl› 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sa-
hip araçlar›n› kullanabilecekler.

Kara Ulaşt›rmas› 
Genel Müdürlüğü’nden
bayram genelgesi

Ramazan ve Kurban Bayram›nda se-
yahat talebi önemli ölçüde artacak!
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YEREL
∂ 2009 yılından bu yana ömrünü tamamlamış lastikleri toplayarak
mevzuata uygun bir şekilde geri kazandıran LASDER (Lastik Sanayicileri
Derneği); turistik bölgeleri ÖTL’lerden temizlemek için kolları sıvadı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve GATAB (Antalya civarı Turistik Belediyeler
Birliği) ile imzalanan protokol kapsamında harekete geçildi ve kısa
zamanda önemli bir rakama ulaşıldı; 10 günde toplanan lastik miktarı
100 ton oldu. Ulaşılan bu rakam ve turistik bölgelerdeki ilgi; çevreye

olumsuz  görüntü veren Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanması
hedefiyle çalışan LASDER’i ve üyelerini memnun etti.
LASDER Genel Sekreteri Bahadır Ünsal, faaliyetleriyle ilgili son gelişmeler
için “Teslimatlarımız tavizsiz bir şekilde lisanslı tesislere; Ulusal Atık
Taşıma Formu  kullanılmak şartıyla sürüyor. Temmuz ayında ÖTL
toplama rakamımız artış gösterirken aynı zamanda geri kazanım
tesislerinde kullanılan ÖTL oranı da yükseldi ve yüzde 54’e çıktı. 

TASIMACILAR

K imse Yok mu Derneği’nin So-
mali’de açl›kla savaşan insanlara
yönelik olarak düzenlediği “‹n-
sanl›k ölmedi”  kampanyas› çer-

çevesinde Samanyolu TV’de yay›nlanan
programa kat›lan Metro Holding Yönetim
Kurulu Başkan› Galip Öztürk, Somali için
500 bin TL olarak bağ›şlad›ğ› yard›m çekini
Levent Metro City’deki holding merkezinde
düzenlenen törenle Kimse Yok mu Derneği
Başkan› Ünal Öztürk’e teslim etti. Törene
Dernek Başkan› Ünal Öztürk’ün yan› s›ra,
Metro Holding Yönetim Kurulu Üyesi Er-
dem Yücel ile Metro Holding Dan›şman›
Mustafa Baş da kat›ld›.

BU BİR İNSANLIK GÖREVİ
Metro Holding Yönetim Kurulu Başkan›
Galip Öztürk bağ›ş›n Somali’de çocuklara
umut olacağ›n›, açl›k s›n›r›ndaki insanlar
için yard›mda bulunman›n öncelikle insani
bir görev olduğunu söyledi. Yard›m çekini
Öztürk’ten alan Kimse Yok mu Derneği
Başkan› Ünal Öztürk ise derneğin hay›rsever
işadamlar› ile ihtiyaç sahipleri aras›nda
köprü, hatta postac› görevi gördüğünü ifade
ederken, Galip Öztürk de “Hayra vesile
olan hay›rsever kadar önemlidir” dedi.

“YARDIM YARIŞINDA KAPIYI 
GALİP ÖZTÜRK ARALADI“
Dernek Başkan› Ünal Öztürk 11 Ağustos
gecesi sabaha kadar devam eden canl› ya-

y›nda işadamlar›n›n bağ›ş kap›s›n›, 500 bin
liral›k bağ›ş ile Galip Öztürk’ün açt›ğ›n›
vurgulad›. Ünal Öztürk, “‹nsanl›k ölmedi”
kampanyas› kapsam›nda şu ana kadar 30
milyon lira bağ›ş toplad›klar›n› ifade ederken,
bağ›ş miktar› artt›kça kendilerinin görevinin
zorlaşt›ğ›n› söyledi. Dernek Başkan› Öztürk
şöyle konuştu: “Hay›rsever işadamlar›m›z
bizim üzerimize çok büyük sorumluluk yük-
ledi. Allah bizi mahcup etmesin. Yard›mlar›
ihtiyaç sahiplerine bizzat ulaşt›racağ›z.”
500 bin liral›k temsili çeki Metro Holding
Yönetim Kurulu Başkan› Galip Öztürk’ten

alan Kimse Yok mu Derneği Başkan› Ünal
Öztürk, hay›rseverliği için Galip Öztürk’e
teşekkür plaketi ile beraber ayr›ca Türkiye
Futbol Milli Tak›m› oyuncular›n›n imzalad›ğ›
9 numaral› formay› verdi.

GALİP ÖZTÜRK’TEN SOMALİ’YE
500 BİN TL BAĞIŞ

Metro Holding Yönetim Kurulu Başkan› Galip Öztürk, Somali için Kimse Yok mu Der-
neği’ne bağ›şlad›ğ› 500 bin liray›, Dernek Başkan› Ünal Öztürk’e törenle teslim etti.

Ulaşımda 
milat 5 Ekim

Edirne Belediye Başkan› Hamdi Sedefçi, y›lan hi-
kâyesine dönen ulaş›m sorununda milad› 5 Ekim

tarihi olarak aç›klad›. 

Minibüsçü esnaf›na 5 Ekime kadar süre
veren Başkan Sedefçi, şartnamesi haz›r
olan ulaş›m ihalesinin uzlaşma sağlana-

mamas› halinde 7 Ekimde ilana ç›kacağ›n› söy-
ledi. 

Ulaş›m konusunda üzülenin minibüsçü es-
naflar› sevinenin ise Edirne halk› olacağ›n› be-
lirten Sedefçi, farkl› hesaplar peşinde olan mi-
nibüsçülerin hesaplar›n› iyi yapmas›n› istedi. 

Minibüsçülerin oluşturduklar› yeni sisteme
dahil olmalar›n› isteyen Başkan Sedefçi, Edirne
ulaş›m›nda aksakl›klar yaşand›ğ›n fakat bunlar›n
hepsinin 7 Eylül itibari ile biteceğini söyledi. 

Minibüsçü esnaf›na 5 Eylül'e kadar süre veren
Sedefçi, sözlerine şöyle devam etti; 

“ Ulaş›m konusunda art›k b›çak kemiğe da-
yand›. Minibüsçülerin yeni oluşturduğumuz sis-
teme dahil olmalar› gerekiyor. Aksi takdirde 5
Eylül'de sözleşmelerini feshedeceğiz. Burada
minibüsçü esnaf› çok zarara uğrayacak. Esnaf›
devaml› desteklerim, minibüsçülerimizin zarar
görmesini istemem. Bu şartname iptal edilirse,
8 Eylül'de yeni ihale yapacağ›z. D›şar›dan birileri

gelip Edirne'nin ulaş›-
m›n› alabilir. ‹haleye
Edirne d›ş›ndan kimse
giremez diye bir kanun
yok. 2012'de toplu ta-
ş›may› otobüslerle sağ-
lamay› planlad›k. Edir-
ne ulaş›m› 9 ve 12 met-
relik otobüslerle sağ-
lanacak. Böylece ula-
ş›m sorununu çözmüş
olacağ›z.'' 

TURİSTİK 
BÖLGELERDE ÖTL 

TEMİZLİĞİ 
BAŞLADI

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim
Kurulu Başkan› Başaran Ulusoy, Belediye
Başkan› Dr. Ahmet Eşref Fak›baba’y› ma-

kam›nda ziyaret etti. Gezi ve incelemelerde
bulunmak üzere beraberindeki heyetle birlikte
Urfa’ya gelen TÜRSAB Başkan› Ulusoy, ilk
olarak Şanl›urfa Valisi Nuri Okutan’› ziyaret
etti. Ard›ndan Vali Okutan ile birlikte Şanl›urfa
Belediyesi’ne geçen Başaran Ulusoy burada
bir süre Ahmet Eşref Fak›baba ile görüştü.

11 bin 500 y›ll›k tarihi geçmişe sahip, dünyan›n
en eski şehirlerinden olan Şanl›urfa hakk›nda
Ulusoy’a önemli bilgiler aktaran  Fak›baba,
Urfa’da turizme yönelik yürütülen projeler hak-
k›nda da bir brifing sundu. 
Dünya’n›n en eski tap›nağ› olarak bilinen Gö-

beklitepe hakk›nda günümüze kadar ç›kan
yaz›lar ve yay›nlar hakk›nda Ulusoy’a bilgi ak-
taran  Fak›baba, tarihi geçmişi bu kadar eskilere
dayanan bir kentte gerek valilik gerek belediye
gerekse de diğer kamu kurum ve kuruluşlar›
taraf›ndan yürütülen çal›şmalar›n önemi hak-
k›nda heyete bilgi verdi. Türkiye Seyahat Acen-
teleri Birliği Yönetim Kurulu Başkan› Başaran
Ulusoy ve beraberindeki heyetin Akçakale il-
çesinde yapt›klar› incelemenin ard›ndan Gazi-
antep’e geçtikleri öğrenildi.

Başaran Ulusoy’dan
Fakıbaba’ya ziyaret

HAMDİ SEDEFÇİ
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GÜNCEL∂ Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası geleneksel iftar yemeği Aksular
Otel’de düzenlendi. 300’ü aşkın davetlinin yer aldığı İftar yemeğine Meclis
Başkanı Ali Osman Ulusoy ve Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısali-
hoğlu’nun yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekili Safiye Seymenoğlu,
Trabzon Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Bali, İran İslam Cumhuriyeti
Trabzon Başkonsolosu Muhammed Rafi, Rusya Federasyonu Trabzon
Başkonsolosu Krill Federov, Adalet Komisyonu Başkanı Turan Ahmet
Taşkaya, 1. Ağır Ceza Reisi Başkanı Kemal Elver, Gümrük Muhafaza Baş-

müdürü Semih Baydemir ve oda çalışanları katıldı. İl Müftü Yardımcısı
Zeki Aksoy’un duasını yaptığı iftar yemeğinde konuşan TTSO Meclis
Başkanı Ali Osman Ulusoy, TTSO’nun geleneksel olarak düzenlediği iftara
katılanlara teşekkür etti. Bu tür etkinliklerin üyelerin birlik ve beraberliğini,
kaynaşmasını güçlendirdiğini dile getiren Ulusoy, “Odada 40 yılı aşkın bir
çalışmamız var. Bunu birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdik. İnşallah
bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz
ve güzel işler yapacağız” dedi. “Hayati AKBAŞ / TRABZON

TRABZON 
TSO’NUN 

İFTARINDA 
ÜYELER 

BİR ARADA

TASIMACILAR3

Otokar’dan iftar rüzgarı 

İftara Otokar A.Ş Pazarlama ve Satıştan So-
rumlu Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül,

Kocaeli Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Salih
Kumbar, Otokar İç Pazarlar Ticari Araç Satış
Müdürü Murat Tokatlı,  kooperatif başkanları

ve üyeleri katıldı. İftar yemeğinde konuşan Ko-
caeli Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Salih

Kumbar, kooperatif üyelerini de yer aldığı bir
kampanyada Somali’ye destek olunacağını

belirtti. Otokar’ın 7 metrelik,  9 metrelik ve 12 

metrelik otobüsleriyle Kocaeli ve Sakarya
bölgesine hizmet ettiğini belirten Otokar A.Ş
Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Basri Akgül, “Biz araçlarımızı sade-
ce Türkiye’de satmak için değil, bütün dünya-
da satmak için yapıyoruz. Hedef ihracat paza-
rımız Avrupa pazarı, dolayısıyla araçlarımız
yüzde 100 Avrupa standartlarında” diyerek
Kocaeli’nde otokar otobüslerini görmekten
mutluluk duyacaklarını belirtti.

Otokar’›n Kocaeli Belediyesi ile ortaklaşa 
düzenlediği iftar ‹zmit Emex otelde yap›ld›

Otokar sektörün sponsoru
olmaya devam ediyor

Otokar, Öztaş A.Ş’nin düzenlediği iftar
yemeğinin sponsorluğunu üstlendi. Ulaşım
sektörünün önde gelen yöneticilerinin bir
arada olduğu yemekte Otokar’ın alçak ta-
banlı otobüsü Doruk 215LE’de dikkatleri
üzerine çekti. Otokar A.Ş’nin sponsor olduğu
Öztaş A.Ş tarafından düzenlenen iftar Kartal
Titanic Business Hotel’de yapıldı. İftar’a
Otokar Ulaşım A.Ş Pazarlama ve Satıştan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Basri Ak-
gül, Öztaş Ulaşım Genel Başkanı Mehmet
Cemal Soydaş, Atalay Otomotiv Sahibi
İsmet Atalay, Otokar İç Pazar Ticari Araçlar
Satış Müdürü Murat Tokatlı, TÖHOB Başkanı
İsmail Yüksel ve çok sayıda bayii yöneticisi
katılırken gecede Otokar araçlarının tanıtıldığı
bir dia gösterisi yapıldı. İftara katılımın yoğun
olduğu gözlenirken, otokar araçlarının ta-
nıtma fırsatı buldu. Basri Akgül yapmış ol-
duğu kısa konuşmada “Otokar olarak iftar
yemeklerine sponsor olmaktan dolayı mut-
luyuz. Sektöre değer katmak için çalışıyoruz.
Otokar olarak Avrupa standartlarında üret-
tiğimiz araçlarla sizlere hizmet vermeye de-
vam edeceğiz. Otokar araçlarını tercih etti-
ğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum.” di-
yerek katılımcıların gelecek olan Ramazan
bayramını da kutladı.

Otokar Halk Ulaşım’ın iftar
yemeğinde yalnız bırakmadı

Otokar’ın sponsorluğunda, Halk Ulaşım
A.Ş.’nin her yıl geleneksel olarak düzen-
lediği iftar yemeği Eresin Topkapı Bar-
celo’da yapıldı. TÖHOB Başkanı İsmail
Yüksel, B Grubu Halk Otobüsleri Yönetim
Kurulu Başkanı M. Şirin Varışlı,  İstanbul
Halk Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Altuntaş, Otokar Ulaşım A.Ş Pa-
zarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Basri Akgül, İç Pazar Ticari
Araçlar Satış Müdürü Murat Tokatlı, Mavi
Marmara Ulaşım A. Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Yıldırım Yılmaz, İstanbul Halk
Ulaşım A.Ş. üyeleri, İstanbul Milletvekili
İbrahim Safi , İstanbul Milletvekili Osman
Aşkın Bak, İETT Genel Müdür Yardımcısı
Ali Rıza Kiremitçi ve Otokar yetkililerinin
katıldığı iftara katılım yoğun oldu. 800 ki-
şinin beklendiği geceye bin 300 kişi katıldı.
Otobüs A.Ş.’nin ağustos ayında gerçek-
leştirdiği 250 otobüslük ihale öncesi, Oto-
kar’ın Halk otobüsçülerine iftar sponsoru
olması, otobüsçülerin gönüllerini hoş tu-
tarak, birebir otobüsleri tanıtması için
Otokar yetkililerine olanak sağladı. Oto-
büsler katılımcıların büyük ilgisini çekti.

Mavi Marmara Ulaş›m A.Ş’nin
Otokar Sponsorluğunda vermiş
olduğu iftar yemeği Beylikdüzü,
Beylik Et Lokantas›nda yap›ld›.
Otokar A.Ş ‹ç Pazarlar Ticari
Araçlar Sat›ş Müdürü Murat
Tokatl› ,Mavi Marmara Ulaş›m
A.Ş Başkan› Y›ld›r›m Y›lmaz,Öz-
taş A.Ş Başkan› Mehmet Cemal
Soydaş, TÖHOB Başkan› ‹smail
Yüksel,Atalay Otomotiv Sahibi

‹smet Atalay ve Çok say›da Esnaf
Odas› Başkan›n›n bulunduğu if-
tara kat›l›m yoğun oldu.

Otokar A.Ş ‹ç Pazarlar Ticari
Araçlar Sat›ş Müdürü Murat
Tokatl› yapm›ş olduğu konuş-
mada “Otokar ailesi olarak oto-
büs üretiminde Türkiye’de lideriz.
Müşterilerimizin ihtiyaçlar›n› göz
önünde bulundurarak Avrupa
standartlar›nda üretim yap›yoruz.

Sizlerinde desteği ile bu noktalara
gelmiş bulunuyoruz.” Diyerek 9
Metrelik Alçak Tabanl› Otobüs-
leri görücüye ç›kartt›klar›n›n müj-
desini verdi.

Sergilenen 9 metrelik Alçak
tabanl› otobüsler kat›l›mc›lar›n
yoğun ilgisini çekerken, esnaf
odas› başkanlar› Otokar ile daha
uzun y›llar beraber çal›şmak is-
tediklerini belirtti.

İ stanbul Polonezköy’de bulunan
Legend Otel’de gerçekleştirilen if-
tara; Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Talat Aydın, Kızılay Ge-

nel Başkan Vekili Ahmet Lütfi Akad,
TOFED Genel Başkanı Mehmet Erdoğan
, Metro Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Galip Öztürk, Metro Holding Yönetim
Kurulu Üyesi Erdem Yücel, Ali Osman
Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Osman Ulusoy,TEMSA Global
A.Ş Genel Müdürü Ayhan Dayoğlu
ve otobüs sektörünün önde gelen isim-
leri yer aldı.

MANEVİ TAZMİNATLAR 
KANUNA GİRİYOR

İlk konuşmayı yapan TOFED Genel
Başkanı Mehmet Erdoğan, açlıkla mü-
cadele eden Somali’ye yardım başlat-
tıklarını, Kurucu Başkan Galip Öztürk’ün
kampanyaya kendi adına 50 bin, Avrasya
Terminal İşletmeleri adına 500 bin TL
bağışta bulunduğunu belirtti. Erdoğan
konuşmasının devamında,  “Otobüs-
çünün sırtındaki en büyük kamburlar-
dan biri de manevi tazminat sorunudur.
TOFED’in yıllardır sürdürdüğü girişimler
sonucu Ulaştırma Bakanlığı’nda, Kara-
yolu Taşıma Kanunu’nun 18. Madde-
sinde manevi tazminatları da zorunlu
hale getiren yeni bir düzenleme hazırlığı
başladı. Sorunun kısa sürede çözümle-
neceğine inanıyoruz”  dedi.

“HAKSIZ REKABETTE BİRİNCİ 
GÖREV GALİP ÖZTÜRK’TE”

Erdoğan’dan sonra konuşan  sektörün
duayen isimlerinden Ali Osman Ulusoy
, “Firmalar arasında servisleri artırdıkça
haksız rekabeti önlemek mümkün ol-
maz. Burada birinci görev Galip Öztürk’e
düşüyor. Çünkü, ağırlık onda başı da o
çekmelidir. Sayın Müsteşarımızdan da
aracılık yapmasını rica ediyorum. Yoksa,

otobüsçü vergi ödeyemez” diyerek Ulaş-
tırma Bakanlığı’nın en iyi çalışan ba-
kanlık olduğunun vurguladı  ve ba-
kanlıktan beklentilerini dile getirdi.

MİNNETTARLIĞIMIZI 
BİLDİRİYORUZ

Daha sonra konuşan Kızılay Genel
Başkan Vekili Ahmet Lütfi Akad, So-
mali’ye yapacakları yardımlar konusun-
da bazı bilgiler verdi.  Akad, “Yalnızca
kurumumuza yapılan nakit bağış top-
lamı 42 milyon TL’ye ulaştı. Öte yandan,
Devlet Malzeme Ofisi,  55 milyon ton
hububatın Somali’ye gönderilmesine
karar verdi. Hükümetimizi bu davranışı
nedeniyle kutluyorum.  Ulaştırma Ba-
kanlığı’nın katkılarıyla Somali’deki Türk

Kızılayı en iyi haberleşen ulusal dernek
olmuştur. TOFED Kurucu Başkanı Galip
Öztürk de, Somali’ye önemli bağışlar
yaptı. Allah rızası için yaptıkları bu iyi-
likleri, Samsun’daki kan merkezimizi
şuanda anahtar teslimi verme aşama-
sındadır. Minnettarlığımızı bildiriyoruz”
diyerek sözlerini tamamladı.

SIKINTILARI AŞACAĞIZ

Son konuşmayı yapan   Ulaştırma Ba-
kanlığı Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın
ise, Otobüsçülüğün gözde sektörlerin-
den biri olduğunu belirterek, 2003 yı-
lından beri sektör ile omuz omuza ol-
duklarını, iyi işler yaptıklarını zorlukların
üstesinden ise hep beraber geleceklerini
ifade etti.

TOFED, 42 y›ld›r düzenlediği iftar 
yemeğini bu y›l da Polonezköy’de bulu-

nan Legend Otel’de gerçekleştirdi

TOFED’DEN SEKTÖRE İFTAR YEMEĞİ
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TESLİMAT

TASIMACILAR
∂ MAN’ın Bursa ve Güney Marmara Bölge Bayii olan MAPAR;
her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğinde bu yıl da
turizm ve taşıma dünyasının temsilcilerini bir araya getirdi.
Sınırsız stok ve sorunsuz hizmet anlayışıyla 33 yıldır otomotiv
sektörüne yön veren lider kuruluşlardan biri olan MAPAR; turizm
ve taşıma sektörünün öncü firma temsilcilerini iftar yemeğinde
buluşturdu. MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret AŞ’nin Bursa ve

Güney Marmara Bölge Bayii olarak hizmet veren  MAPAR’ın dü-
zenlediği yemeğe 20’ye yakın firma temsilcisi katıldı. Evsahipliğini
MAPAR Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Şahin’in yaptığı geceye;
Turizm Taşımacılar Derneği Başkanı Sümer Yığcı, Ulusoy Otobüs
Grubu Genel Müdürü  Mustafa Yıldırım, MAN Türkiye Otobüs
Satış Müdürü ,A.Önsel Demircioğlu, MAN Bölge Satış Yöneticisi
Said Kardak gibi isimler katıldı. 

TURİZM VE TAŞIMA
DÜNYASI MAPAR’IN

İFTAR YEMEĞİNDE
BULUŞTU

Alev DOĞAN

‹STAB ve Anadolu Isuzu’nun yapm›ş olduğu
yemeğe ‹stanbul Ticaret Odas› Başkan›
Murat Yalç›ntaş, Anadolu Isuzu Genel
Müdürü Ömer Ablay, Anadolu Isuzu Pa-

zarlama ve Sat›ş Müdürü Fatih Tamay , ‹STAB
Başkan› Hakan Orduhan, ‹STAB Okullardan
Sorumlu Başkan Yard›mc›s› Ali
Bayraktaroğlu,TOF Başkan› Mustafa Y›ld›r›m,
TOFED Başkan› Mehmet Erdoğan, ‹STAB
Üyeleri, Dernek Başkanlar› ve Başkan Yard›m-
c›lar› kat›ld›. ‹ftar’›n gündemini servis ücretlerine
yap›lan zam ve sektörün sorunlar› oluştururken
Murat Yalç›ntaş, Fatih Tamay ve Hakan Orduhan
birer konuşma yapt›.

1 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİ
Gecenin aç›l›ş konuşmas›n› yapan ‹TO Başkan›

Murat Yalç›ntaş “Beni davet ettiğiniz için hem
şahs›m hem de ‹TO ad›na teşekkür ederim. Bu
sektör taş›mac›l›k sektörünün ve dolay›s›yla ‹s-
tanbul da ki birçok sektörün temelidir. Çünkü
karayolu trafiğinin belkemiğini de toplu ulaş›m
oluşturur. ‹stanbul da 50 bin’e yak›n öğrenci ve
personel taş›yan servis var. Bu rakam ‹stanbul
ulaş›m›n›n yüzde 15’i. Bu derneğin çat›s› alt›nda
oturan sizler yaklaş›k 1 milyar dolarl›k ekonomi
üretiyorsunuz. Yapt›ğ›n›z iş hem rakamsal olarak

hem de hayati, stratejik olmas› aç›s›ndan son
derece önemli. Bu işi yapan arkadaşlar›m›z›n
mutlaka kay›t alt›nda olmas›, bilgi sağl›k aç›s›ndan
yeterli olmalar› laz›m” dedi.

Yalç›ntaş ayr›ca ‹TO olarak sektörün hassasi-
yetlerinin fark›nda olduklar›n›n alt›n› çizerek
“Bu sene okul servis tarifelerine yüzde 6 zam
yap›ld›. Unutmamak laz›m ki bu sektör 8 ay
çal›şan 12 ay vergi ödüyor, son zamanlarda
petrol fiyatlar› da yükseldi. Bu konuda hassasi-
yetimizin olduğu ve çal›şt›ğ›m›z› bilmenizi isterim”
dedi. Yalç›ntaş konuşmas›n›n sonunda herkesin
gelecek Ramazan bayram›n› kutlayarak, ‹STAB
ile beraber şuan çal›şmas›n› yapt›klar› “Trafik
Akademisi” projesinin müjdesini verdi.

ÜYELERE RAMAZAN KAMPANYASI
Yalç›ntaş’›n ard›ndan konuşmas›n› yapan Ana-

dolu Isuzu Sat›ş ve Pazarlama Direktörü Fatih
Tamay konuşmas›n›n baş›nda “Anadolu Isuzu
olarak geniş bir kesime hitap ediyoruz. Ama

servis taş›mac›l›ğ› en önemlisi. ‹STAB en ku-
rumsallaşm›ş ve en örgütlü derneklerimizden
birisi” dedi.Toplam trafik yükü aç›s›ndan ‹stan-
bul’un  büyük bir şehir olduğunu belirten Tamay
“Kademeli saat uygulamas›” n›n herkesin hayat›n›
kolaylaşt›racağ›na vurgu yapt›. Konuşmas›n›n
sonunda Anadolu Isuzu olarak ‹STAB üyelerine
bir müjdeleri olduğunu söyleyen Tamay “Ra-
mazan boyunca ‹STAB üyeleri için stoklarla
s›n›rl› Isuzu Novo modellerinin uygun ödeme
f›rsatlar›yla sat›lacakt›r” dedi.

ZİNCİR EN ZAYIF HALKASI KADAR GÜÇLÜDÜR
Gecenin son konuşmas›n› yapan ‹STAB Baş-

kan› Hakan Orduhan “Sektörün bütün paydaş-
lar›n›n bir arada görmek çok sevindirici. Okul
servislerine bu y›l yüzde 6 zam geldi. Daha önce
mücadelesini verdiğimiz bir turizm taş›ma bel-
gemiz vard›. UKOME’nin bu belgenin al›nabilir
olmas›n› karar›n› memnuniyetle karş›l›yoruz”
dedi. Belge ücretlerinde ki indirim için ‹BB’ye
teşekkürlerini sunarak konuşmas›n› bitirdi.

Zübeyde Han›m Öğretmen
evinde yap›lan iftara ‹SA-
ROD Başkan› Hamza Öz-

türk, Başkan vekili Murat Naci
Coşar, Yönetim Kurulu Üye-
leri, Oda Üyeleri kat›ld›. Somali
için başlat›lan yard›m kampan-
yas›n›n da tan›t›m›n›n yap›ld›ğ›
iftarda Hamza Öztürk konuşma
yapt›.

Öztürk konuşmas›nda ;  yöne-
tim Kurulu olarak yapm›ş olduk-
lar› çal›şmalardan bahsederken,
yönetime geldiklerinde 8oo bin
TL borç devrald›klar›n› şimdi hiç
borçlar› olmad›ğ›n› ve odan›n ka-
sas›nda 220 bin TL bulunduğunu
belirtti. Konuşmas›n›n devam›nda
esnaf› yönetmelik hakk›nda bil-
gilendiren Öztürk; “ 2010 y›l› iti-
bari ile araçlarda zorunlu olarak
bulunmas› gereken donan›mlar
konusunda uyar›larda bulundu.

AİDATLARI DÜŞÜRMEK
İÇİN YOLA ÇIKTIK

Meclis aç›ld›ğ›nda ilk görev plan-
lar›n›n aidatlar›n düşürülmesi ko-
nusunda çal›şmak olduğunu söy-
leyen Öztürk, “209 TL‘lik aidat
bizim esnaf›m›za çok geliyor. Bizim
9 bin üyemiz var, bizim gibi üye
say›s› fazla olan odalar içim bu
meblağ çok fazla. Aidatlar› dü-
şürmek için yola ç›kt›k, umar›m
Meclis’ten korsan yasas›yla birlikte
ç›kar” dedi.Öztürk konuşmas›n›n
sonunda kat›l›mc›lar› Somali için
başlatm›ş olduklar› yard›m kam-
panyas›na destek olmaya çağ›rd›.

‹SAROD’dan anlaml› iftar
Oda üyelerinin yoğun kat›l›m›yla gerçekleşen ‹SA-

ROD iftar›, Zübeyde Han›m Öğretmen Evinde yap›ld›.
‹ftar’da gündem, esnaf›n sorunlar› ve Somali idi.

İSTAB’IN İFTARINDA 
GÜNDEM ZAMLARDI

Ev sahipliğini Anadolu Isuzu
Genel Müdürü Ömer Lütfi
Ablay, Sat›ş ve Pazarlama Di-

rektörü Fatih Tamay ile Pazarlama
Müdürü Dilek Dönmez Ağyel’in
yapt›ğ› gecenin konuklar› aras›nda
TOF Başkan› ve Ulusoy Genel
Müdürü Mustafa Y›ld›r›m, TTDER
Başkan› Sümer Y›ğ›c› ve Genel
Sekreter Nusret Ertürk, ‹STAB
Başkan› Hakan Orduhan, TOFED
Başkan› Mehmet Erdoğan,turizm
taş›mac›lar› ve taş›mac›l›k sektö-
ründen çok say›da bas›n mensubu
vard›. 

EKONOMİK KAYGI İLE YAPI-
LAN REKABETE KARŞI DEĞİ-
LİM

216 konuğun, Y›ld›z Park› içeri-
sinde bulunan  Dahill ‹stanbul Res-
taurant’›n da ki iftar yemeğinin
aç›l›ş konuşmas›n› Fatih Tamay
yapt›. Tamay Konuşmas›nda Tür-
kiye’nin turizm gelirlerine ve art›ş›na
değinirken, ülkemizdeki 13 milyona
varan turist say›s›n›n 2023 y›l›nda
50 milyona ulaşacağ›n› belirtti. Oto-

büs şirketlerinin kenetlenmiş olarak
gelişeceğinin ve daha ticari bilinçle
ilerleyeceğinin alt›n› çizen Tamay
“Ekonomik kayg›larla yap›lan re-
kabete karş› değilim” dedi.

Tamay’›n ard›ndan ‹STAB Yö-
netim kurulu başkan› Hakan Or-
duhan iftar yemeği için ‹suzu’ya
teşekkür ederken “kendimi ailemde
gibi hissediyorum” dedi

OTOBÜS İHRAÇ ETMEYİ 
HAYAL ETMELİYİZ

Orduhan’›n ard›ndan konuşma-
s›n› yapan TOF Başkan› ve Ulusoy
Genel Müdür Mustafa Y›ld›r›m
yapt›ğ› konuşmada otobüsçülük
sektörünün s›k›nt›lar›na değinirken
“Dönemi doğru alg›layamad›ğ›m›z
için s›k›nt› yaş›yoruz. Otobüsçülerin
kaynaklar›n› doğru noktaya kanalize
etmesi gerek,Türkiye art›k otomobil
yapmak yerine otobüs ihraç etmeyi
hayal etmelidir”  dedi.

Sonras›nda TOFED Genel Baş-
kan› Mehmet Erdoğan yapt›ğ› k›sa
konuşmada “Sektör içerisinde ya-
p›lacak her türlü çal›şmay› destek-

leyeceğiz ve kenetleneceğiz” dedi.

FİYATLARIMIZ DÜŞÜK, 
HİZMET KALİTEMİZ YÜKSEK

Gecenin son konuşmas›n› yapan
Ali Osman Ulusoy 50 y›l› aşk›n
bir zamand›r bu sektörün içeri-
sinde olduğunu birçok firma ile
çal›şt›ğ›n› ve otomotiv sanayinin
Türkiye’de çok gelişmiş olduğunu
belirttikten sonra “Fiyatlar› düşük
kaliteyi yüksek tutmam›z bizi bu
noktaya getirdi. Bugün Türkiye
turizmi ‹spanya, ‹talya, Yunanistan
gibi ülkelerden daha gelişkindir,
inan›yorum ki 10 y›l sonra bu-
günkü gelirimiz yüzde yüz katla-
yacağ›z” dedi. Sektörün iki ana
sorununun yüksek vergiler ve
akaryak›t fiyatlar› olduğunu be-
lirten Ulusoy kat›l›mc›lar›n gelecek
Ramazan Bayramlar›n› kutlayarak
konuşmas›n› bitirdi. Kat›l›m›n yo-
ğun olduğu gecede, firmalar birbiri
ile kaynaşt›, görsel şovlar konuk-
lara hoş anlar yaşatt›.

GELENE⁄‹ BOZMADI
ANADOLU ISUZU

Anadolu Isuzu’nun 10 y›ll›k geleneğini bozmad›. Tüm Otobüs-
çüler Federasyonu (TOF) ve Turizm Taş›mac›lar› Derneği

(TTDER) üyelerine verdiği iftarda buluşturdu.

‹STAB’›n Anadolu Isuzu’nun desteği 
ile vermiş olduğu iftar yemeği geniş bir 

kat›l›mla Dahill ‹stanbul’da yap›ld›. 
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KASITLI OLARAK YAPILDI
∂ UKOME’nin servisçi esnaf›n›n ekmeğini kazanmas› engellediğini

dile getiren ‹stanbul Servisçiler Derneği Başkan› Murat Erdoğan
gerçekleştirilen zamm›n kas›tl› olarak yap›ld›ğ›n› ifade etti. Er-
doğan “ Bunun ad› kas›tt›r. UKOME bu işten ekmeğini kazan-
maya çal›şan esnaf ve firmalar› mağdur ediyor. Zarara sokuyor
‹stanbul’da oy uğruna velilere şirin görünerek tüm gider ka-
lemlerimize gelen zamma bak›lmaks›z›n sadaka niyetine yüzde
6’y› uygun görüyor. Sözüm ona esnaf›n hakk›n› savunmas›
gereken ‹SAROD’da daha evvelki y›l ağal›k edip zam istemiyoruz

diyip UKOME karş›s›nda sanki çok kazan›yor da kar›ndan
feragat edip, zam istememiş pozisyonuna girmiş olmasayd›

bu olay yaşanmazd›. ‹TO 16’nc› grup yönetimine
neden elini korkak al›şt›r›p yüzde12 gibi bir art›ş
teklifi verdi onu da anlam›yorum. Neden yüzde
30’lar neden yüzde 40’lar istenmedi. ‹stense ne
olurdu acaba ama olacak büyük çapl› bir eylemde
öğrenciler okuluna gidemezse servis esnaf› ve
firmalar patlar da biz bu işi yapm›yoruz derlerse

işte o zaman ilk sorumlu bu sektörü her
daim baltalamaya çal›şan UKOME ve
konuşmas› gereken yerde konuşmayan
sert tav›rlar ortaya koyamayan odalar
olur” diyerek sitemini dile getirdi. 
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SEKTÖRDEN

TASIMACILARYOL 
BELGESİNE

İNDİRİM

∂ UKOME, almış olduğu karar ile Yol Belgesi ücretini 80 TL’den 50 TL’ye
indirdi. Yol Belgesi ücretlerine yapılmış olan zamlar ve esnafın mağduriyeti
sonucu, İTO ve İSTAB’ın başlatmış olduğu çalışma neticesinde UKOME almış
olduğu karar ile “Yol Belgesi” ücretlerinde indirime gitti. Geçtiğimiz yıl 80 TL
olan Yol Belgesi Ücreti yeni karar gereğince 50 TL. olarak belirlendi. Firmaların
kendilerine gelerek bu tarz sıkıntılardan dolayı mağdur olduklarını belirtmesi
üzerine harekete geçen İSTAB Genel Başkanı Hakan Orduhan İTO ve İSTAB’ın

girişimleri sonucunda verilen kararın esnafın lehine olduğunu söyledi. UKOME’nin
kendilerini dinlemeyerek esnafı mağdur ettiğini söyleyen İstanbul Servisçiler
Derneği Başkanı Murat Erdoğan “Tüm sektör temsilcileri aynı şeyi isteyince
istenen oluyor bu önemli bir gelişmedir. Ama yapılan indirim komiktir o
belgenin bedeli! yıllık koltuk sigortası bedeli kadar olamaz belediyenin görevi
hizmettir en fazla olacağı rakam 10 TL.’dir oda kırtasiye masrafıdır gerisi
belediyenin ve UKOME’nin para politikasıdır" diyerek eleştirisini dile getirdi. 5

Mehmet ŞENOL / Edirne
Otogar ihalesine dördüncü kez de talipli ç›k-
mamas› halinde “otogar› boşalt›r›m” diyen
Başkan Sedefçi’ye ilk cevap Mustafa Altun-

han’dan geldi. “Kiram›z› ödediğimiz sürece kimse
bizi ç›kartamaz” diyerek Başkan Sedefçi’ye rest
çeken Altunhan, ayda 100 bin
TL’den fazla getirisi olan bir yeri
boşatman›n Edirne halk›na ne
gibi bir getirisi olacağ›n› sordu.
Altunhan, bu gün milyon dolar
değerinde olmas› gereken otogara
talipli ç›kmamas›n›n sebeplerini
şu sözlerle anlatt›; “Edirne’ye h›zl›
trenin gelecek olmas› ve A1 denen
küçük araçlar›n terminal d›ş›nda
taş›mac›l›k yapmas› terminalin de-
ğerini düşürmüştür. ” dedi.

BİZİ KİMSE ÇIKARTAMAZ
Otogar›n boşalt›lmas› halinde özel
kalk›ş izni ile her yerden kalk›ş
yapabileceklerini dile getiren Al-
tunhan, mevcut şartlarda otogara
on y›ll›k ücreti kesmenin peşin olarak verme
gücünün olmad›ğ›n› söyledi. “Bir koyundan iki
post ç›kmaz” diyerek Başkan Sedefçi’ye gönderme
yapan Altunhan, yüzlerce kişinin ekmek yediği bir
yerin ağ›zdan ç›kt›ğ› gibi kolay bir şekilde kapat›la-
mayacağ›n› şu sözlerle dile getirdi;  “Başkan›m›zda
daha mant›kl› aç›klamalar bekliyoruz. Bizler ka-
patmak yerine daha fazla nas›l işyerleri açar›z onun
derdinde olmal›y›z. Otogarda bulunan büfeler, tu-
valetler, gişeler ve giriş-ç›k›ştan ayda 100 bin TL’den
fazla gelir var. Buras› kapan›rsa Başkan›m›z bunun
hesab›n› Edirne halk›na nas›l verecek.”dedi.

İHALE OLMAZSA OTOGARI BOŞALTACAĞIM
Belediye Başkan› Hamdi Sedefçi geçtiğimiz günlerde
yapm›ş olduğu aç›klama da ihale olmazsa otogar›
boşaltacağ›n› belirtmişti. Edirne otogar ihalesini
birilerinin ranta çevirmeye uğraşt›ğ›n› söyleyen
Hamdi Sedefçi, Edirne halk›n›n ç›kar›na olan bir
işi birkaç kişiye b›rakmayacağ›n› söyledi. 

Otogar restleşmesi 
UKOME geçtiğimiz y›l yapmad›ğ› servis ücretleri zam-
m›n› 2011-2012 öğretim y›l›na yans›tt›. UKOME'nin

yapt›ğ› zam ne öldürür ne güldürür cinsten...

Yılan hikâyesine dönen otogar ihalesi Edir-
ne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi ve Altun-
han Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Altunhan’ın arasını açtı.

MUSTAFA ALTUNHAN

HAMDİ SEDEFÇİ 
YAPILAN ZAM ZARARI
AMORTİ ETMİYOR
Yap›lan zamm› değerlendiren ‹STAB okullardan
sorumlu Başkan Yard›mc›s› Ali Bayraktaroğlu “Be-
lediyeye ‹stanbul Ticaret Odas› olarak yüzde 8
önerdik, Servis Araçlar› Odas› yüzde 8,4 önerdi
Ukome den ç›kan zam ise yüzde 6 ile 7 aras›nda.
Bu yüzde 6’l›k zam bizim zarar›m›z› amorti bile et-
miyor maalesef. Yapm›ş olduğumuz hesaplar gere-
ğince yüzde 12,2’ lik bir zaman durumu dengeliyor.

Bu işin 16 tane maliyet kalemi var hepsi
art›ş göstermiş. Örnek vermek gerekirse
Euro 5 e geçişten sonra 44 bin liraya al-
d›ğ›n arac› 59 bin liraya al›yorsun. Aç›k-
ças› biz yüzde 10 ve 12 aras› bir rakam
bekliyorduk. Ama yetkili merci karar

verdi, imzalar at›ld›. Yapacak bir şey
yok. Ukome de usulen bulu-

nuyoruz, imza hakk›m›z yok.
‹mza hakk› verildiğinde belli

şerhler koyabilme şans›-
m›z olacak.” dedi.

∂ UKOME 2011-2012 eğitim öğretim yı-
lında, servis ücretlerinde ufak bir ayarlama
yaptı, yapılan zam servis firmalarını mem-

nun etmezken firmalar yapılan zammın ye-
terli olmadığında hemfikir oldu.Yapılan
zam doğrultusunda yeniden belirlenen

yeni kilometre birim fiyatları şöyle;

2011-2012 YILI SERVİS ÜCRETLERİ
UKOME TARAFINDAN BELİRLENDİ

ALİ BAYRAKTAROğLU

∂ “Biz geçen y›l zam al›nmamas›n›, akaryak›ta gelen zamm›, enflasyonun art›ş›n›
göz önünde bulundurarak yüzde 12 gibi bir rakam belirledik.” diyen ‹STAB
Yönetim Kurulu Başkan› Hakan Orduhan yap›lan zamm›n yeterli olmad›ğ›n›
söyledi. Orduhan “Bu rakam bile ancak mevcut durumu muhafaza etmeye yetiyor.
Yani herhangi bir iyileştirme pay› yok. Ancak biz vatandaş›m›z›n da içinde

bulunduğu ekonomik s›k›nt›lar› göz önünde bulundurarak onlar› da mağdur
etmemek ad›na yüzde 8 teklifinde bulunduk. UKOME neye dayanarak bu
rakamlar› belirledi bilmiyoruz. Çünkü hiçbir fizibilite çal›şmas› yap›lmad›,
hiçbir teknik veriye ve bilimsel metodolojiye dayanm›yor. Umut ederiz ki
bu oran okul servisçisinin kaliteden tasarruf etmesini gerektirmez. Servisçinin

bunu dengelemesi için sihirbaz olmas› gerekir” diyerek yüzde 6 zamm›n
servisçileri zor durumda b›rakacağ›n› sözlerine ekledi.

YÜZDE 12 ZAM 
GELMESİNİ 
UMUYORDUK

YAPILAN ZAM HİÇBİR ŞEKİLDE 
SERVİSÇİ ESNAFINA YANSIMIYOR
∂ Yap›lan zamm›n servisçi esnaf› için son derece yetersiz olduğunu

söyleyen ‹stanbul Umum Servis Arac› ‹şletmecileri Odas›
Başkan› Hamza Öztürk ‹SAROD olarak yap›lan yüksek zam
taleplerinin ‹stanbul Ticaret Odas› taraf›nca engellendiğini
söyledi. Öztürk “Çok yüksek talepte bulunsak bile bu zamm›n
al›nmayacağ›n› biliyorduk. Hay›rl› olsun diyoruz ancak bu
yap›lan zamlar›n esnafa ulaşmad›ğ›n› biliyoruz. Bu zamlar

genelde okul vak›flar›na ya da o okulun organizasyonunu
yapan şirketlere gidiyor. Esnafa gitmiyor bu zamlar.

Çeşitli sebepler bulunup esnaftan kesinti yap›l›yor.
Örneğin son zamanlarda günlük yevmiyelerle
ödemeler yap›ld›, Haziran›n 17’nci günü 10 gün
olarak ödendi. Al›nan zam yüzde 20 de olsa
daha fazlas› da olsa zaten esnafa yans›m›yor.

Zam al›p da A turu B turu zengin yapmaktansa
tarifeyi uygulay›p vatandaşa biraz

daha indirim yaparak çal›şmak
daha avantajl›” diyerek yap›lan
zamm›n sadece firmalara ko-
layl›k getirdiğini söyledi.HAMZA ÖZTÜRK

İTO İSAROD UKOME 
KM. UKOME TEKLİF TEKLİF KARARI
0-3 130 TL 140 TL 141 TL 140 TL
3-5 135 TL 145 TL 146 TL 145 TL
5-7 150 TL 162 TL 163 TL 160 TL
7-9 155 TL 167 TL 168 TL 165 TL
9-11 195 TL 210 TL 211 TL 205 TL
11-13 220 TL 237 TL 236 TL 235 TL
13-15 240 TL 260 TL 261 TL 255 TL
15-17 255 TL 275 TL 276 TL 270 TL
17-19 275 TL 297 TL 298 TL 290 TL
19-21 290 TL 313 TL 314 TL 305 TL
21-23 300 TL 324 TL 325 TL 320 TL
23-25 305 TL 330 TL 331 TL 325 TL

MURAT ERDOğAN
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TASIMACILAR 6
∂ İstanbul Alibeyköy Halk Otobüs Kamyon Kamyonet
Minibüs ve Şoförler Odası’na bağlı Eyüplü minibüsçüler,
bir günlük gelirlerini Somali’ye yardım için ve...
İstanbul Alibeyköy Halk Otobüs Kamyon Kamyonet Minibüs
ve Şoförler Odası’na bağlı Eyüplü minibüsçüler, bir günlük
gelirlerini Somali’ye yardım için veriyor.

İslam aleminin en önemli merkezlerinden biri olan Eyüp
Sultan’dan Somali’ye yardım eli uzanıyor. Eyüp Belediyesi
Eyüp Sultan Meydanı’nda 3 ayrı yerde Somali’ye yardım
standı açtı. Eyüplü minibüsçüler de Belediyenin bu yardım
kampanyasına destek olma kararı aldı. İstanbul Alibeyköy
Halk Otobüs Kamyon Kamyonet Minibüs ve Şoförler

Odası’na bağlı Eyüplü minibüsçüler, bir günlük gelirlerini
Somali’ye yardım için veriyor. İstanbul Alibeyköy Halk
Otobüs Kamyon Kamyonet Minibüs ve Şoförler Odası
Başkanı Ali Rıza Yavuz, Somali’ye yardım kampanyasına
Aksaray ve Şişli durağında çalışan 150 aracın katıldığını
açıkladı.

Antalya’daki Toplu Taşıma
Devrimi Di€er Kentlere

Örnek Olabilir mi?

A ntray’›n ‹şletmecisi olan Antalya Ulaş›m
A.Ş.’ye bağl› Antobüs’lerde(Antalya trafiğine
Eylül 2010’da kat›lan 40 adet otobüsün
ismi) görevimin başlamas›ndan itibaren

Antalya’da yaklaş›k 6 ay gibi bir süreyle bulun-
dum.

Şimdilerde devrimin gerçekleşeceği Antalya’n›n
o günlerde toplu taş›mas› diğer bütün kentlerden
farkl›yd›. Geçen y›la kadar tamamen özel girişimcilerin
gerçekleştirdiği toplu taş›mada haks›z rekabetin
getirdikleri durumlar çok farkl› bir hal alm›şt›.

DAHA ÖNCE İHALE EDİLEN 
ANTKART FESHEDİLDİ 

Terminal otobüsleri dâhil 261 adet Özel Halk
Otobüsü, minibüslerin ak›ll› kart sistemiyle beraber
dönüştürülmesiyle 658 adet AB plakal› midibüs
ve 20 adet civar›nda M plakal› minibüse ek olarak
40 adet belediye otobüsü hizmet vermeye başlad›.
Bu güçler ayr›l›ğ›, Antalya’da sürekli daha fazla
yolcu taş›mak amac›yla tek tek bireylere dönük
toplu taş›may› artt›rm›şt›. Bunu doğal sonucu olarak
hatlar doğrusal düzey yerine dolaşan yap›ya sahip
olmuş, merkezi yerler haricinde bile herhangi bir
durakta otobüs bekleniyorsa z›t yöne geçip ayn›
yere farkl› güzergâhlar› dolaş›p giden araçlar› da
görmek mümkündü. Araçlar›n tabelalar› da buna
göre belirlenmiş olacak ki tek tek duraklar yaz›l›yd›,
hatta zamanla durum öyle bir hal alm›ş ki o seferde
güzergâhta geçilen duraklar›n şoför taraf›ndan ta-
belada üstü kapat›l›yordu. O dönemlerde daha
önce ihale edilen Antkart feshedilmiş, Halk Kart ci-
hazlar› araçlara tak›lmaya başlanm›şt›. Antalya
halk›, kart temini yerine al›ş›lagelen nakit ödemeyle
araçlarda yolculuk ediyor, eğer Halk Kart ile yolculuk
yap›lmak istenirse araç şoförü validatörün ar›zal›
olduğunu söylüyordu, bu durumlar o dönemin re-
kabetinin kaç›n›lmaz sonuçlar›yd›. Zaman zaman
esnafla yapt›ğ›m görüşmelerde kendilerinin de bu
durumdan s›k›ld›klar›n› ve acil bir ortak çözümün
bulunmas› gerektiğini ifade ederek yaşad›klar›
stresin önemli ölçüde azalacağ›n› söylüyorlard›.
Otobüs ve minibüs esnaf›n›n bağl› bulunduklar›
oda yönetimleri de ayn› hassasiyete sahip olmuş
olacak ki geçtiğimiz aylarda yerel yönetimle birlikte
masaya oturarak tek bir havuzun oluşacağ› anlaş-
may› imzalad›lar.

TEK BİR KARTLA SEYAHAT MÜMKÜN 
Oluşan bu yeni sistemde tüm minibüs ve otobüs

hatlar›yla rayl› sistem güzergâh› tek bir sistem içe-
risinde entegre olarak ve dolaşmadan, doğrusal
yönde çal›şacak. Hatlar ana arterler ve rayl› sistem
dikkate al›narak oluşturulmuş durumda ve bu sis-
temle hatlar›n yolcu yoğunluğuna göre minibüs ve
otobüslerin uygun kapasitede hizmet verecekleri
hatlar belirlenecek. Aktarma ile entegrasyonun
tam olarak sağland›ğ› toplu taş›ma projesinde 45
dakika içerisinde otobüs+otobüs veya otobüs+rayl›
sistem+otobüs şeklinde tek bir bilet ücreti ödenerek
aktarma yap›labilecek. Sözü edilen sistem, 20
Ağustos’ta başlay›nca Antalya kentinde toplu ulaş›m
arac› her ne olursa olsun bütün araçlarda tek bir
kartla ve sadece tek bir yolculuk bedeli ödeyerek
seyahat edilebilecek.

TEK BİR KARTLA SEYAHAT MÜMKÜN 
Antalya’n›n bu sistemi oluşturma aşamas›ndaki

avantaj›; daha önceki dönemde minibüslerin ak›ll›
kart sistemine dâhil edilmiş olmas›d›r. Bu da sis-
temdeki en önemli çal›şmalardan birinin temel-
lendirildiği manas›na gelmektedir. Fakat önümüzdeki
süreçte sistemin start almas›yla esnaf›n sistem
hakk›ndaki düşünceleri bize sistemin uygulanabi-
lirliğinin bilgisini verecektir. Maliyetlerin artt›ğ› şu
günlerde kazançlar›n önemli bir değişme göstermesi
sistemin gidişat›n› değiştirebilir. Fakat genel tabloyla
bak›ld›ğ› zaman şuana kadar verilmiş ulaş›m ka-
rarlar›ndan biri sonucunu ç›kartabiliriz. Muhtemelen
de oluşan bu çal›şma ortam›nda halk›n ulaş›m
süresi önemli oranda azalarak Antalya gibi zaman
içerisinde ulaş›mda önemli sorunlar yaşam›ş bir
kentin tamamen yeni yüzü olacakt›r. Bu yeni sistem
bahsettiğim dimi tüm toplu taş›ma aktörlerini içinde
bulunduran bütünleşik ve modern bir anlay›şla
yak›t sarfiyat› ve maliyetin azalmas›n› ön gören,
kapasiteye göre hizmet verilen bir sistemdir. Gelişme
ile paralel, tüm şehirler peyderpey bu sisteme
geçiş yapacakt›r. Çünkü art›k bütün iş dünyas› bi-
reyseli değil, şirketleşmiş ve kalite standard› oluşmuş
bir anlay›şla yeniden şekilleniyor, toplu taş›ma da
bu değişimi yavaş yavaş içinde yaşamaya başlaya-
cakt›r. Bu oluşum, olduğu gibi değil de her farkl›
şehrin içinde bulunduğu fiziki durum, ulaş›m
aktörleri ve ulaş›m koşullar›n› ele al›p tamamen
tek bir düşünce ile hareket edilerek adapte edilir.
Baz› şehirler benzerlik gösterse de Türkiye’nin tüm
şehirlerinde durum farkl›d›r, her kent yolu farkl› şe-
kilde kat etmiştir, öncelikle yerel yönetimler durumu
tespit etmekle işe başlayabilir. Bu sistemin bir
benzeri de çok yak›nda Kocaeli’nde uygulanmaya
başlanacak şuan çal›şmalar sürüyor. Kocaeli’yi
içinde bulunduğu kar›ş›k durumdan kurtarmak
için fizibilite çal›şmalar› tamamlanm›ş durumda,
buradaki gelişmeleri de merakla takip edeceğiz.
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‹stanbul Otobüs A.Ş’nin 250 Otobüslük Hat Kiralama ‹halesi, beklenenin üzerinde
bir kat›l›mla gerçekleşirken, verilen tekliflerin yüksekliği gerginliğe sebep oldu

GERGİN İHALE!
T aş›mac›lar Gazetesi olarak an be

an nabz›n› tuttuğumuz ihalede ka-
t›l›m oran›ndaki art›ş ve hat bedeli
ortalamalar›n›n yüksekliği göze

çarparken, Anadolu Dar bölge ihalesinde
gerginlik yaşand›. Tuzla ‹çmeler Taş›mac›lar
Kooperatif’in 25 hat için teklif sunmas› ve
teklif bedelinin yüksekliği kat›l›mc›lar›n tep-
kisini çekti. 

İSTANBUL DAR BÖLGE İÇİN 
EN YÜKSEK TEKLİF 681 BİN TL

Kat›l›m oran›n›n nispeten daha düşük ol-
duğu ilk ihalede en yüksek teklif 681 bin TL
olurken en düşük teklif 171 bin TL oldu.
‹hale öncesinde sohbet ettiğimiz kat›l›mc›lar,
en büyük temennilerinin ihalenin şeffaf geç-
mesi olduğunu belirtirken sektör d›ş›ndan
insanlar›nda hat al›m› için başvurduğu göz-
lemlendi. Uzun y›llard›r sektörün içinde ol-
duğunu belirten Taylan Akkaya 3 hat için
teklif verdiklerini yedeklerde kalmalar› halinde

bir sonraki ihaleye de kat›lacaklar›n› belirtti.
Y›lmaz Nakliyat olarak ihaleye girdiklerini
belirten Ömer Y›lmaz bütün ihalelere girdiğini
ve güçlü olan›n kazand›ğ›n› belirtirken ihalenin
şeffaf ve kurallara uygun geçmesini temenni
ettiğini sözlerine ekledi. ‹halenin sonuçlan-
mas›n›n ard›ndan konuştuğumuz ‹stanbul
Toplu Ulaş›m Otobüsçüleri  Başkan› Zakir
Uzun, ‹stanbul ulaş›m›n›n yenilenme sürecinin
bir ayağ› olan ihalelerin ‹stanbul halk›na
hay›rl› olmas›n› dilerken, hedeflerinin ihale
süreci sonunda tek çat› alt›nda toplan›p der-
nekleşmek olduğunu belirtti.

75 OTOBÜS İÇİN 141 TEKLİF
‹hale teklif bedelinin 473 bin TL olduğu

ikinci ihalede 75 Otobüs için 141 teklif verildi.
Kat›l›mc›lar fiyatlar›n çok yüksek olmas›ndan
yak›n›rken, baz› kurum ve kişilerin spekülatif
amaçlarla çok yüksek teklif verdiğini belirttiler.
Hat maliyeti, otobüs al›m fiyat› ve işletme
bedeli nedeniyle hatlar›n yolcu potansiyeli

de düşünüldüğünde bu fiyatlara bu işin kar
getirmeyeceğini savundular. ‹haleye şah›s
olarak giren Hayrettin Ceyhun 385 bin TL
teklif verdiğini ancak 700 bin üzerinde teklif
veren kişilerin işi bilmediğini, bu fiyatlarla
işin amorti edilmesinin çok zor olduğunu
söyledi.

ANADOLU DAR BÖLGE 
İHALESİNDE GERGİNLİK

66  otobüs için 267 teklifin verildiği, teklif
bedelinin ortalama 622 bin TL olduğu ihalede
Tuzla ‹çmeler Otobüs A.Ş’nin 25 otobüs
için teklif vermesi, salonda gerginliğe neden
oldu. 25 otobüs için sunulan teklifin, şart-
namede bulunan yüzde 25 kotas›n› aşmas›na
tepki gösteren kat›l›mc›lar, ‹stanbul otobüs
A.Ş Genel Müdür’ü Abdullah Yasir Şahin’in
müdahalesi ile sakinleştiler. Şahin nihai so-
nucun evraklar›n incelenmesinin ard›ndan
aç›klanacağ›n› belirtirken, hat al›m›nda kotay›
aşma durumu söz konusu olursa  hatlar›n

düşürüleceğini söyledi. Sonuçlar aç›kland›ğ›nda
itiraz› olan kişi ve kurumlar›n bu itirazlar›n› de-
ğerlendirmeye alacaklar›n› belirten Şahin, işin
sağl›kl› bir şekilde yürütülmesi için ellerinden
gelen  her şeyi şeffaf bir şekilde yapt›klar›n› be-
lirtti.

KARARI KOMİSYON VERECEK
Öztopçular Nakliyat Yönetim Kurulu Başkan›

Murat Topçu, nihai karar›n komisyon taraf›ndan
verileceğini belirterek ihalenin çok karl› olma-
d›ğ›n› verilen tekliflerin 350 bin TL’yi geçmemesi
gerektiğini söyledi. Araçlarda Otokar’› tercih
edecek olan Öztopçular Nakliyat, Anadolu Dar
Bölge ihalesinde yedek listede, Beyoğlu Dar
Bölgesinde ise kazanm›ş durumda.

BMC OLARAK TÜM STOKLAR TÜKENDİ
Yaşanan gerginliğin bir önceki ihalede kay-

bedenlerin agresif davranmas›ndan kaynaklan-
d›ğ›n› belirten Mustafa Demirbaş (FSM Oto-
motiv) ortalama fiyat›n›n yükselmesinin beledi-
yenin kar›na olacağ›n› söylerken y›l›n ilk sekiz
ay›nda 200 otobüs satt›klar›n› bu rakam›n ikinci
yar›da 150’yi bulacağ›n› belirtti. Mevcut stoklar›
erittiklerini söyleyen Demirbaş, şimdiden sipar-
işleri almaya başlad›klar›n›n alt›n› çizdi.

ŞEFFAF BİR İHALE OLDU
‹halenin şeffaf ve adil olduğunun alt›n› çizen

Tezeller Otomotivden Hüseyin Erdeme, ilk iha-
lede 21 adet otobüs siparişi ald›klar›n› belirterek
tan›t›m kampanyas› olarak liste fiyatlar›n›n 135
bin EURO olduğunu aç›klad›.

İHALE TEKLİFLERİ ARZ VE 
TALEBE GÖRE BELİRLENİYOR

Firma olarak 10 araçl›k bir ihaleye giren Kerim
Civelek (Otokar) kat›l›mc›lar›n beklentilerinin
çok üzerinde bir sat›ş bedeli olduğunu ancak
önemli olan›n ihalenin şartlar› ve haz›rlanan
zemin olduğunu belirterek ihale fiyatlar›n›n arz
ve talebe göre belirlendiğini söyledi.

ABDULLAH YASİR ŞAHİN
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∂ Dünyanın en büyük lastik üreticisi Bridgestone ve Sabancı
Holding ortaklığıyla faaliyet gösteren Brisa, Ocak – Haziran
2011 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre cirosunu
yüzde 39 oranında artırırken 603 milyon 815 bin TL net satış
geliri elde etti. Brisa’nın net kârı ise yine geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 29 artışla 27 milyon 240 bin TL’ye
ulaştı. Brisa öte yandan geçen yılın aynı dönemine oranla

yüzde 38 artışla 215 milyon 47 bin TL’lik ihracat gerçekleştirdi.
Şirketin 2011’in ilk yarısına ilişkin finansal verilerini değerlendiren
Brisa Genel Müdürü  Hakan Bayman  “2011’in ilk yarısında
geçen yılın aynı dönemine göre gözle görülür bir büyüme
sağladık. İhracatımızdaki artışla global marka olma yolundaki
hedeflerimizde emin adımlarla ilerlediğimizi görüyoruz. Bu
sonuçlardan oldukça memnunuz” dedi. 

B odrum şehir içi taş›mac›l›ğ› yapan 136
Numaral› Motorlu Taş›y›c›lar Koope-
ratifi, Euro 4 normlar›na sahip çevreci
motoru ve engelli erişimine olanak sağ-

layan Karsan J10’lardan 46 adet sat›n ald›. Bodrum’da
gerçekleştirilen teslimat törenine Bodrum Belediye
Başkan›  Mehmet Kocadon, Bodrum 136 numaral›
Taş›y›c›lar Kooperatifi başkan› Arif Karaman, Bod-
rum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odas› Başkan›
Aytekin Çanakç›, Karsan Pazarlama Şirket Müdürü
Vanç›n Kitapç›, Karsan Pazarlama Sat›ş Müdürü
Selim Ayd›nl›oğlu  ve Karsan Pazarlama Ege Bölge
Sat›ş Müdürü  Oktay Güven kat›ld›.

BODRUM’UN GELİŞEN YÜZÜNÜ GÖRÜYORUZ
Karaman teslimatta yapt›ğ› konuşmada "Avrupa
standartlar›ndaki engelli erişimine uygun Karsan
J10'lar› Bodrum'a kazand›rmaktan ve Bodrum'a
bu yepyeni araçlar›m›zla hizmet verecek olmaktan
dolay› gurur duyuyoruz. Bu hareketimizle bütün
turizm beldelerimize öncülük ettiğimizi düşü-
nüyoruz." dedi. Kitapç› da; "Bodrum'un değişen,
gelişen yüzünü görüyoruz ve bu değişim hepimizi
mutlu ediyor. Değişim kapsam›nda Haziran
2012'de kanuni zorunluluk olacak engelli erişimine
uygun toplu taş›ma araçlar› alan›nda, Bodrum'un

önderliğinde, engelli rampal›, klimal› karsan
J10’larla bir ilke imza at›l›yor. Burada hep beraber
yeni bir ç›ğ›r aç›yoruz." diye konuştu. Bodrum’un
her alanda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşa-
d›ğ›n› vurgulayan Kocadon ise trafikte de çözümler
ürettiklerini söyledi ve sözlerine şöyle devam
etti; "Bodrum'un bir marka olduğundan hareketle
öncelikle Avrupa ile uyum yasalar›ndan nas›l
faydalan›r›z diye düşündük ve bu kapsamda
engelli vatandaşlar›m›z›n da toplu ulaş›mdan
faydalanabilmesi konusunu ele ald›k. Şoförler
odas› ve kooperatif başkanlar› ile ortak çal›şarak
bir çözüm ürettik. Bugün hizmete giren araçlar›m›z
en son teknolojiyle donat›lm›ş, zararl› gaz sal›n›m›
Euro 4 standartlar›nda, engelli vatandaşlar›m›z›n
da kolayl›kla inip binebileceği araçlard›r. Bu
ürünleri ürettiği için değerli Karsan yöneticilerine
teşekkür ediyorum ve Bodrum'a geldikleri için
mutluluk duyuyorum. Araçlar›n Bodrum halk›na
hay›rl› olmas›n›, bol kazançlar getirmesini dili-
yorum" Törende Karsan yöneticileri Bodrum
Belediye Başkan› Mehmet Kocadon'a, Bodrum
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odas› Başkan›
Aytekin Çanakç›'ya ve Bodrum 136 numaral›
Taş›y›c›lar Kooperatifi Başkan› Arif Karaman'a
plaket verdi. 

Mengerler A.Ş’nin Davutpaşadaki yerleşkesinde
yap›lan teslimat törenine Mengerler A.Ş Hafif
Ticari Araçlar Sat›ş Müdürü Hüseyin Özcan,
Mengerler A.Ş Sat›ş Dan›şman› Özer Taşkesen
ve Gürsel Turizm Şirket Araçlar› Yöneticisi
Umut Demircan kat›ld›.
Araçlar›n teslimat›n›n ard›ndan ve Gürsel

Turizm Şirket Araçlar› Yöneticisi Umut De-
mircan yapt›ğ› aç›klamada, “Mercedes’i tercih
etmemizde ki nedenler sat›ş ve sat›ş sonras›nda

ki kolayl›klar›n›n yan› s›ra, ucuz bak›m mali-
yetleri, yak›t tasarrufu ve geri görüş kameras›
gibi teknik özellikleridir” diyerek teslimatlar›n
önümüzdeki aylarda da devam edeceğini
belirtti. Demircan’›n ard›ndan Mengerler A.Ş

Hafif Ticari Araçlar Sat›ş Müdürü Hüseyin
Özcan, Gürsel Turizm ile 4 y›l› aşk›n bir za-
mand›r partner birliktelikleri olduğunu vur-
gulayarak birlikte çal›ş›yor olmaktan dolay›
duyduklar› memnuniyeti dile getirdi.

BRİSA 2011’İN 
İLK YARISINDA 

NET 27 MİLYON TL
KÂR ELDE ETTİ

Geçtiğimiz Temmuz ay›nda 2 adet Safir’i fi-
losuna katan ‹stanbul PA Turizm, 3 adet
Safir’i daha filosuna dahil etti. Temsa Yetkili

Sat›c›s› Antoto’nun ‹stanbul Esenler Otogar›’ndaki
yerleşkesinde gerçekleşen teslimat töreninde;
Temsa Safirler Antoto Otomotiv Sat›ş Müdürü
Savaş Sar›kaya taraf›ndan ‹stanbul PA Turizm
sahibi Yavuz Kaan’a teslim edildi.  

Hasgül Turizm, Temsa Safir’in düşük işletim
maliyeti ve ekonomik yak›t tüketiminin verdiği
güvenle 4 adet Temsa Safiri daha filosuna dahil
etti. Adana’da Temsa Otobüs Showroomunda
gerçekleşen teslimatta Hasgül Turizm ad›na sahibi
Adnan Hasgül; otobüslerini Temsa Sat›ş ve Pa-
zarlama Müdürü Murat An›l’dan teslim ald›. Tö-
rende ayr›ca Bölge Sat›ş Yöneticisi ‹lker Canbolat,
Müşteri Finans Yöneticisi Kenan Topaloğlu yerald›. 

İSTANBUL PA TURİZM

Türkiye’nin otobüs pazar› lideri Otokar, Polon-
ya’n›n ilk KENT’lerini ihraç etti. Tasar›m ödüllü
Kent 290LF’ler Tarnow şehrinde yolcu taş›ma-

c›l›ğ›nda kullan›lacak. Bir Koç Topluluğu şirketi olan
Türkiye’nin öncü otomotiv şirketlerinden Otokar’›n
12 metrelik tasar›m ödüllü Kent 290LF otobüsleri
Polonya’n›n Tarnow şehrinde kullan›lacak. Sipariş
edilen 8 adet KENT, şehiriçinde yolcu taş›mac›l›ğ›
yapacak. Tarnow Belediyesi’nin Gran firmas› arac›l›ğ›yla
Otokar’dan sipariş ettiği otobüsler ayn› zamanda Po-
lonya’n›n ilk KENT’leri olacak. EEV seviyesinde
düşük emisyonlu çevreci motoru ile şehir içi egzoz
emisyonunu asgari seviyede tutan güçlü klimas› ile
her mevsim ferah bir yolculuk vaat eden Kent LF,
önde bağ›ms›z aks uygulamas› ile benzersiz bir süs-
pansiyon, üstün yol tutuşu ve yüksek konfor sağl›yor.
Konuyla ilgili aç›klama yapan Otokar Genel Müdürü
Serdar Görgüç, “Kent LF, k›sa sürede Türkiye ve Av-
rupa’da birçok belediye taraf›ndan benimsendi ve
kullan›lmaya başland›. Avrupa’n›n önemli şehirlerinin
caddelerinde art›k yaln›zca Türkiye’de üretilen değil,
ayn› zamanda Türkiye’de tasarlanan, Türk mühend-
islerinin el emeği olan araçlar›n boy gösteriyor olmas›
da bizim için ayr›ca gurur verici” dedi. 

POLONYA CADDELERİNDE 

TAşTANLAR yine 
Mercedes’i tercih etti

Teslimat Has Otomotiv’in Had›mköy show-
room’da Has Otomotiv Genel Müdürü Mus-
tafa Sar›gül, Taştanlar Turizm Firma sahibi

Okşar Taştan,  Mercedes-Benz Ticari Araç Sat›ş
K›s›m Müdürü Serdar Yaprak, Has Otomotiv
Hafif Ticari Araç Sat›ş dan›şman› ‹lter Elmas ka-
t›l›m›yla yap›ld›.

MERCEDES BİRİNCİ TERCİHİMİZ
Teslimat s›ras›nda ilk konuşmay› yapan Okşar

Taştan “Sprinter yat›r›mlar›m›z devam edecek,
ağ›rl›ğ›n› Mercedes’in oluşturduğu, bir filomuz
var. Ticari araçlarda Mercedes tercih ediyoruz.
Sprinter tercihimizin temel nedeni Has Otomo-
tiv’den, Mercedes’ten, araçlardan memnun ol-
mam›z. Arkam›zda böyle bir destek olmas› çok
sevindirici. Mercedes her zaman birinci tercihimiz”
diyerek filolar›n› ilerleyen dönmelerde daha da
genişleteceklerinin sinyalini verdi.

ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI
Taştan’›n ard›ndan söz alan Mustafa Sar›gül

ise “Taştanlar bizim önemli kilometre taşlar›m›zdan
biri.Bunu en temel sebebi yapt›klar› işi iyi yapmalar›.
Bütün Türkiye’ye hitab eden projeler yap›yorlar,
şirket olarak da kişisel olarak da onlarla çal›ş›yor
olmaktan memnunuz” dedi ve yaklaşan krize
ilişkin pazarda ufak daralmalar›n olacağ›n› ancak
kaliteden ödün vermedikleri için Mercedes’in
bundan etkilenmeyeceğini belirtti.

TİCARİ ARAÇLARDA

Mecedes Benz ağustos ay›nda yapm›ş olduğu teslimat-
larda Taştanlar Turizm, Gürsel Turizm ve Mesnevi Tu-

rizm’e toplam 24 adet Sprinter teslim etti.

MERCEDES TESLİMATLARI 
İLE AĞUSTOSU HIZLI KAPATTI

Bodrum 2012’de toplu taşımacılıkta
geçerli olacak engelli ulaşımına uygunluk

zorunluluğunu Karsan J10’larla sağlayacak

KARSAN, BİR KEZ DAHA
BODRUM’UN TERCİHİ OLDU

Taştanlar Turizm Otomotiv ,filosunu
Has Otomotiv’den ald›ğ› 10 adet Mer-

cedes Sprinter 2011 ile güçlendirdi.

Turizm taş›mac›l›ğ› yapan Mesnevi Turizm
Taş›mac›l›k Sanayi Ltd. Şti., 60 adedinin
Mercedes-Benz marka olduğu toplamda
130 adet araçl›k filosuna 4 adet yeni Mer-
cedes-Benz Tourismo 15 RHD ekledi.

Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merke-
zi’nde düzenlenen araç teslim törenine
Mesnevi Turizm Yönetim Kurulu üyeleri
Ünal Öztürk, Mustafa Öztürk ve Fatih Öz-

türk kat›ld›lar.
Mesnevi Turizm firma yetkilileri, teslim

töreni s›ras›nda Tourismo otobüsleri üstün
Mercedes-Benz teknolojisi ve ürünlerin ka-
litesi nedeniyle tercih ettiklerini belirtirken.
yan› s›ra Mengerler Ankara Bayi Sat›ş Mü-
dürü Ferhat Gürbüz’ün müşteri odakl› yak-
laş›m› ve yak›n ilgisinin de tercihlerinde bir
diğer önemli etken olduğunu söylediler. Yet-

kililer, Mercedes-Benz marka araçlar› kul-
lanmaktan memnun olduklar›n›, bu sebeple
gelecek dönemde de araç al›mlar›n› sürdür-
meyi planlad›klar›n› sözlerine eklediler.

MESNEVİ TURİZM FİLOSUNU YENİ 
MERCEDES-BENZ’LE GÜÇLENDİRDİ

Soma Belediyesi Özel Halk
Otobüsleri Kooperatifi, dü-
zenlenen törenle Novociti

otobüslerini teslim ald›. Yükseliş
Otomotiv’in ev sahipliğindeki tö-
rene, Yükseliş Otomotiv Sat›ş
Müdürü Ali Yüksel ile araç sa-
hipleri Mustafa K›y›c›, Abdullah
Koç ve Erdem Çakmak kat›ld›.

ENGELLİ RAMPALI ARACI
İLK ÜRETEN FİRMA ISUZU

Araç sahipleri Mustafa K›y›c›,
Abdullah Koç ve Erdem Çakmak
yapt›klar› ortak aç›klamada; “Nü-
fusumuzun yüzde 11’ini oluşturan
engelli vatandaşlar›m›z› da düşü-

nerek engelli rampas› bulunan
arac› ilk üreten firma Isuzu oldu.
Bu ‹suzu’yu tercih etmemizdeki
en büyük neden. Bir diğer nede-
nimiz ise çevreci motoru sayesinde
yak›t tüketiminde sağlad›ğ› avantaj.
Bu derece kullan›şl› araçlar› üreten
ve sat›ş sonras› hizmetleri ile hep
yan›m›zda olan Isuzu’ya ve Yük-
seliş Otomotiv’e teşekkürü borç
biliyoruz” dediler.

Yükseliş Otomotiv Sat›ş Müdürü
Ali Yüksel aç›klamas›nda; “2008'in
Ağustos ay›nda Euro 4 motora
sahip araçlar› ilk Isuzu üretirken,
rakiplerimiz bizi bir y›l geriden takip
etti. Yine 7 metrelik araçlarda ilk
engelli rampas›n› Isuzu yapt›” di-
yerek SOMA Belediyesi’nin öncülük
yap›p bu araçlar› kullanan ilk bele-
diyelerden biri olmas›n›n takdir
edilmesi gerektiğini belirtti.

Yükseliş Otomotiv teslimatlara 
TAM GAZ DEVAM ED‹YOR

“Sat›ş ve Sat›ş Sonras›nda Süren Dostluk” ilkesiyle kalite-
li, konforlu ve güvenilir Isuzu araçlar›yla “Yükseliş 

Bağ›ml›s›” müşteri gruplar› oluşturan Anadolu Isuzu Manisa
Bayii Yükseliş Otomotiv teslimatlara tam gaz devam ediyor

Kazandıran Temsa 
Safir teslimatları

Tasarım ödüllü OTOKAR
KENT LF konforu

Sektörün öncü firmalar›n›n öncelikli tercihi
olan MAN ve NEOPLAN, filolardaki yerini
almaya devam ediyor. Gerçekleştirilen son

teslimatlarda, Özkaymak, Lüks Gümüşhane,
Tokat Seyahat ve Isparta Petrol firmalar›n›n
tercihi NEOPLAN oldu. Özkaymak Turizm bi-
reyselcilerinden Taşoluk Taş›mac›l›k firmas› 1
adet NEOPLAN Tourliner, Lüks Gümüşhane
firmas› NEOPLAN Starliner, Tokat’›n say›l› fir-
malar› aras›nda yer alan Tokat Seyahat 3 adet
NEOPLAN Tourliner, Isparta bölgesinin merkez
firmas› Isparta Petrol Turizm, 2 adet NEOPLAN
Cityliner sat›n ald›lar. Firmalar NEOPLAN’›n
yolculara maksimum konfor sağlad›ğ›n› belirterek
bu teslimatlarla filolar›na prestij ve güç katacağ›n›
belirttiler. Araçlar yap›lan törenlerle MAN yet-
kililerince firmalara teslim edilirken, firma sahipleri
uzun y›llar NEOPLAN’› tercih edeceklerinin sin-
yallerini verdiler.

MAKSİMUM KONFOR

Sektörün öncelikli tercihi 
MAN VE NEOPLAN
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TOPLU TAŞIMA
∂ Eğitime her zaman büyük önem veren ve üniversiteleri çeşitli sponsorluk
faaliyetleri ile destekleyen Anadolu Ulaşım’dan   Çözüm Dergisi Dershanesi
öğrencileri için kampanya. Kampanya doğrultusunda, Çözüm Dergisi Dershanesi
birincilerine 2011 – 2012 eğitim – öğretim süresince 12 adet yolculuk biletini
ücretsiz olarak hediye eden Anadolu Ulaşım, dershanenin diğer öğrencileri için
yaptığı büyük jestle dikkat çekiyor. İzmir, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa,
Kütahya, Afyon, Denizli, Aydın, Manisa, Antalya, Uşak, İzmit ve Adapazarı

yönünde gidiş biletlerini Anadolu Ulaşım’dan alan Çözüm Dergisi Dershanesi öğ-
rencileri dönüş biletlerine hiçbir bedel ödemeden sahip olabiliyor. Konuyla ilgili
açıklama yapan Anadolu Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Halil Erdoğmuş:
“Anadolu Ulaşım olarak, eğitime her zaman büyük önem verdiğimizi gerek üni-
versitelere verdiğimiz sponsorluk destekleri gerekse kurum bünyesinde oluşturduğu
akademik birimlerle ortaya koyuyoruz. Eğitime destek projelerimizi her geçen
gün artırıyoruz.Üniversiteyi kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi. 

TASIMACILAR 8
ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ BİLETİ ANADOLU ULAŞIM’DAN  

Alev DOĞAN
KOME’nin ‹stanbul il s›n›rlar› içerisinde tu-
rizm taş›mac›l›ğ› yapan servis araçlar›na dü-
zenlediği “Turizm Servis Arac› Güzergah
Kullan›m ‹zin Belgesi”ne ilişkin alm›ş olduğu
kararda, belgenin haz›rlanmas›nda zorunlu
olan D2, B2 ve taş›t kart› kald›r›ld›. Yap›lan

düzenleme gereği araçlara; klima, 10 yaş
ve koltuk sigorta zorunluluğu getiri-

lirken otel, tur, turizm firmas› ve
seyahat acenteleri ile yap›lan söz-
leşmeler ve faaliyet belgeleri dü-
zenlenmesi şeklinde karar al›nd›.

Gelişme ile ilgili değerlendirme
yapan ‹STAB okullardan sorumlu
Başkan Yard›mc›s› Ali Bayrakta-
roğlu “Dünyan›n hiçbir yerinde ti-

cari firmalar part time çal›şt›r›l-
m›yor. Y›l›n 12 ay› ver-

gilendirilip 8,5 ay
çal›ş›yoruz. Biz

y›llard›r bunun
mücadelesini
v e r i y o r u z ,

U K O M E

ve ‹TO’da ki zümrelerde, her platformda
bu sorunu dile getirdik. Eskiden D2 belgesi
okul taş›tlar›na verilmiyordu, zaten bu belge
olmaks›z›n taş›ma yap›lam›yordu” dedi.

ARAÇLARIMIZ TURİZM 
TAŞIMA FORMATINA UYGUN 

Gelişmenin sektör aç›s›ndan umut verici
olduğunu belirten Bayraktaroğlu “Biz boşlukta
olduğumuz 3,5 ayda turizm taş›mac›l›ğ› yapmak
istiyorduk. Zaten araçlar›m›z turizm taş›ma
format›na uygun, klimas›, koltuk sigortas›,
televizyonu var yani mevcut turizm paketine
sahip. Firmalar›m›z art›k turizm acentesinin
referans› ile belediyelerden bu onay› alabiliyor.
Ancak arkada yaz›l› Okul taş›t› stickerleri ve
DUR lambas›n›n ç›kar›lmas› uygun olacakt›r.
Bu hususta turizm firmalar›n›n itirazlar› oldu
pastay› paylaşmamak ad›na. Biz kendi alan›-
m›za ilişkin herhangi bir k›s›tlama getirmiyoruz,
isterlerse onlarda okul taş›mac›l›ğ› yapabilirler.”
diyerek aç›klamas›n› bitirdi.

PROSEDÜR TRAFİĞİ!
Yoğun bir prosedürün ard›ndan Öğrenci servis

taş›mac›lar› turizm taş›mas› da yap›yordu. Okul
sezonunun bitmesi ile beraber şirketler servis
arac› vasf›ndaki araçlar› bu statüden ç›kar›yor.
Araçlar› D2 belgesine kaydettiren şirketler D2

belgesi alarak turizm taş›mac›l›ğ› yapan firmalara
hizmet veriyordu. Okul sezonu aç›ld›ğ› dönemde
ise araçlar bu kez D2 belgesinden ç›kar›larak
servis arac› statüsüne al›n›yor ve öğrenci taş›ma-
c›l›ğ› yapmaya başl›yordu. ‹stenen ise bu prose-
dürlerin ortadan kalkmas› idi.

TTDER GENEL SEKRETERİ
“TAŞIYAMAZLAR” DEMİŞTİ 

Bir süre önce Bayraktaroğlu’nun taleplerine
ilişkin TTDER Genel Sekreteri Mümtaz Er “‹s-
teyen turizm taş›mac›l›ğ› tabi ki yapabilir ama
hangi işin yap›lacağ›na karar verilmeli. Hem
turizm hem öğrenci taş›mac›l›ğ› yap›lamaz”
demişti. Bir türlü çözüme kavuşamayan bu s›k›nt›
UKOME’nin karar› ile servisçilere rahat bir nefes
ald›rd›.

DOĞRU BİR KARAR VERİLDİ
Gelişmelere ilişkin ‹STAB Genel Başkan›

Hakan Orduhan ise “Geçen y›ldan beri
uğraşt›ğ›m›z bir konuydu. ‹STAB ve
‹TO’nun birlikte başlatt›ğ› bir çal›şmayd›.
Ulaş›m Koordinasyon Merkezi bu konu ile
ilgili bir alt komisyon kurulmas›na karar
verdi, alt komisyonda bunu değerlendirildi
ve konu UKOME’ ye taş›nd›. Okul servis-
lerinin hâlihaz›rda yapm›ş olduğu işin bel-
gelenmesi çal›şmas›yd›. Okul servisleri bir
pazara ve pastaya göz dikmiş değildi. Bu
çal›şman›n kabul görmesi düzen ve disiplin
aç›s›ndan takdir edilecek bir davran›şt›r.
UKOME’ye bu sonuçtan dolay› teşekkür
ediyorum” aç›klamas›n› yapt›.

UKOME taraf›ndan ‹stanbul ‹l s›n›rlar› içerisinde tu-
rizm taş›mac›l›ğ› yapan servis araçlar› için düzenle-

miş olduğu D2, B2 ve taş›t kart› kald›r›ld›

ALİ BAYRAKTAROĞLU 

U

TASIMACILARO
T
O
B
Ü
S

Y
O
LC
U

|     HAZ‹RAN 2010     |     SAYI: 22     |     F‹YATI: 50 KURUŞ     |     www.tasimacilar.com     |      

MERCEDES’TEN HATLI MİNİBÜS
Mercedes Sprinter’in hatlı minibüs modeli bu

yıl sonuna kadar yollarda olacak. Minibüsçü-

lerden gelen talep üzerine bu segmente girme

kararı alan Mercedes’in yeni minibüsünün

testleri yaz sonuna kadar başlayacak.

‘MECBURİ’ ‘MECBURİ’ ‘MECBURİ’ ‘MECBURİ’ ‘MECBURİ’ ‘MECBURİ’ TATİLİ BAŞLIYORTATİLİ BAŞLIYORTATİLİ BAŞLIYORTATİLİ BAŞLIYORTATİLİ BAŞLIYORTATİLİ BAŞLIYOR
SERVİSÇİNİN SERVİSÇİNİN SERVİSÇİNİN SERVİSÇİNİN SERVİSÇİNİN SERVİSÇİNİN 

SERVİSLERDE TATİLE GİRİYOR!
18 Haziran’da bafllayacak olan yaz tatili ö€renci servisleri-

nin de “Mecburi” tatili anlam›na geliyor. Daha önce yaz

tatili boyunca turizm tafl›mac›l›€› yapabilen ö€renci

servislerinin son ç›kan Karayolu Tafl›ma Yönetmeli€i

gere€inde bu faaliyetten men edilmesi ile sadece ‹stan-

bul’da 15 bine yak›n servis arac› bofla ç›kacak. Araçlar›n

bofla ç›kmas›n›n yan› s›ra bu araçlarda çal›flan floför ve

rehberler de yaklafl›k 3 ay süren yaz tatili boyunca “Giz-

li” iflsiz” statüsünü alacak. Servis araçlar› D2 belgeleri

olmadan  turizm tafl›mas› yapt›klar›nda ise 6 bin liran›n

üzerinde bir cezay› ödemek zorunda kalacak.  

AİLELERİNİ BİLE TAŞIYAMIYORLAR 

Ruhsatlar›nda servis arac› yazd›€› için D2 belgesi ala-

mayan, bu nedenle turizm tafl›mas› yapamayan,

hatta 100 kilometre üzerindeki flehirleraras› yollar-

da ailelerini bile tafl›yamayan ö€renci tafl›mas› ya-

€an servisçilerin mevcut araçlarla personel tafl›ma-

c›l›€› bile yapamad›€›n› belirten ‹STAB Okullardan

Sorumlu Baflkan Yard›mc›s› Ali Bayraktaro€lu bu

y›l›n sonuna kadar ç›kmas› beklenen ve sadece ö€-

renci ve personel servis araçlar›n› içeren yönetmeli-

€in haz›rlanmas› aflamas›nda ‹STAB olarak destek

vermeye haz›r olduklar›n› belirti. 

Karayollar› Tafl›ma Yö-

netmeli€i’nin servis

araçlar›n› ilgilendiren

maddeleri koca bir sek-

törü yaz boyunca tatil

yapmaya mecbur etti.

CEMAL YAĞCI:

Ulaş-İş’den plaka tahdidi çağrısı 

Mesela...
İstanbul’dan Başbakan’a Çağrı

Hizmet kalitesi eğitimli 
personel ile artacak 

HAYDİ SERVİSÇİLER 
BUYRUN CENAZE NAMAZINA YENİ BİR ARAÇ TİPİ 15+7

7. SAYFADA

HAVA KALİTESİ ARTTI 

5. SAYFADA

5. SAYFADA

OTOBÜSÇÜLERİN İSTEĞİ:

300 MİLYON DOLAR İHRACAT

Metro Yatırımlar Holding Yönetim kurulu Başkanı Galip

Öztürk 65 yıllık otobüs firması Varan Turizm’i satın aldı. Satış

anlaşmasının imzalanması ile Varan’ın 120 otobüslük filosu ve

isim hakkı Öztürk’e geçerken, eski TOFED  Başkanı Rüştü

Terzi , Varan  Yönetim kurulu Başkanı oldu. Yolcu taşımacılı-

ğından tamamen çıkan Varan ise otelcilik alanında faaliyet gö-

setremeye devam edecek. 

“5 BİN SERVİS ARACI TURİZM TAŞIMACILIĞI YAPABİLİR” 

Yaz tatilinin başlamas›yla beraber, okul servisinde kullan›lan binlerce

araç da zorunlu tatile ç›kt›. Okul taş›t› vasf›ndaki bu araçlar›n şehir

d›ş›na da ç›kamad›ğ› için yaklaş›k 3 ay boyunca parkta beklediğini

söyleyen ‹STAB Okullardan Sorumlu Başkan Yard›mc›s› Ali Bayrak-

taroğlu, tatil döneminde turizm taş›mac›l›ğ› yapabilmeleri gerektiğini

söyledi. Bayraktaroğlu,  ‹stanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu izni

verebileceğine dikkat çekti. 

“TURİZM TAŞIMACILIĞINDA ARAÇ PARKI YETERLİ” 

Servisçilerin araçlar›n›n yaş›n›n maksimum 3 olduğunu ve araçlar›n turizm taş›-

mac›l›ğ› için b gerekli şartlar› taş›d›ğ›n› söyleyen Bayraktaroğlu; ”‹stanbul’a

gelen turist say›s› belli. Bu potansiyele cevap verecek bir araba park› turizm

taş›mac›lar›nda yok.” sözleri ile isteklerinin gerekçesini dile getirirken, Turizm

Taş›mac›lar› Derneği(TTDER) Genel Sekreteri Mümtaz Er, hem servis hem

turizm taş›mac›l›ğ› yap›lmas›n›n zor olduğunu, ‹stanbul’daki araç park›n›n da

turizm taş›mas› için yeterli olduğunu kaydetti.   6. SAYFADA

GALİP ÖZTÜRK VARAN’I DA SATIN ALDI 
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“Binali Y›ld›r›m 
yerinde kals›n”

TOFED BAŞKANI MEHMET ERDOĞAN:

Taban fiyata ihtiyaç yok 

kendi içimizde çözeriz

YAZ SEZONU  BOYUNCA HİZMET VERDİKLERİ ÖĞRENCİLER GİBİ TATİLE ÇIKAN

SERVİS TAŞIMACILARI, YAKLAŞIK 3,5 AYLIK BU SÜRECİ TURİZM TAŞIMACILIĞI

YAPARAK DEĞERLENDİRMEK İSTİYOR. SERVİSÇİLER BUNUN İÇİN İSTANBUL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN İZİN BELGESİ TALEBİNDE BULUNDU.

y

YAZ SEZONUNDA SERVİS 
ŞOFÖRLERİ MAĞDUR OLMAYACAK

NİSAN 2010

HAZİRAN 2011

MANŞETİMİZE
TAŞIMIŞTIK 
Yılın 12 ayı vergilendirilip 8,5 ay çalışan
okul servisleri esnafını rahatlatan karar
UKOME’den çıktı. Servis araçları yazın
artık  turist taşıyabilecek.

NİSAN 2010 
HAZİRAN 2011’DE

YAZMIŞTIK

HAVAŞ-HAVATAŞ aras›nda 
‹ETT taraf›ndan geçen y›l aral›k
ay›nda düzenlenen ihaleyi kaza-
nan Günayd›n Tur-Çimentur or-

takl›ğ›, Havataş ad›nda bir şirket kurdu.
Normalde ‹ETT'ye ait otobüslerin
bagaj taş›ma yerleri olmad›ğ› için yolcu
konforu aç›s›ndan havaliman›na ula-
ş›mda farkl› otobüs aray›ş› nedeniyle
ihale aç›lan ihaleden 7 ay sonra Havataş
sefer yapmaya başlad›. Şirket halen
Atatürk ve Sabiha Gökçen'den seferler
yap›yor.  Bir süre sonra yolcular›n
Havaş zannedip benzer isim, logo ve
beyaz otobüslerle sefer yapan Havataş
otobüslerine bindiklerini ve memnun
kalmad›klar›n› belirten Havaş Genel
Müdürü Müjdat Yücel "‹sim ve logo
benzerliği nedeniyle konuyu yarg›ya
taş›d›k ve dava açt›k. Tebligatta bu-
lunmak üzere avukatlar›m›z harekete
geçtiğinde uzun süre şirketin merkezini
bulmakta zorland›k. Biz, 28 y›ld›r Ulaş-
t›rma Bakanl›ğ›, Özelleştirme ‹daresi
ve Ulaşt›rma Koordinasyon Merkezi'nin
(UKOME) verdiği izinle bu seferleri
yap›yoruz" dedi. 

REKABETE AÇIĞIZ 
Ancak tüm bu taklitçi davran›şlar›na

rağmen ‹ETT gibi bir kurumun iha-
lesini alm›ş olmalar›ndan dolay› ikinci
otobüs şirketi olarak havaliman›n da
çal›şmalar› gayet normal olduğunu
söyleyen Yücel, şöyle konuştu: "Re-
kabet her zaman kaliteyi art›r›r ve tü-
keticiyi korur. Ancak, gelişlerinin
ikinci günü baz› yay›n organlar›nda
bizi 'korsan' olarak nitelendirip, Ha-

vaş'›n seferlerini durdurtmaya çal›ş-
malar›, tekel olmak istemeleri düşün-
dürücü. ‹ETT ihalesinin amac› hatt›n
özelleştirilmesi. Kazanan tekel olacak
diye bir madde yok. Bu tür ihalelerde
yap›lacak değişiklik, özelleştirmenin
mant›ğ›n› bozar. Önemli olan yolcunun
rekabetçi bir ortamda transferinin
sağlanmas›d›r." Yarg›ya gidiyoruz Za-
man zaman Atatürk Havaliman›'ndaki
taksi kooperatifinin haklar›nda ruh-
sats›z olduğu yönünde aç›klamalar›
olduğuna dikkat çeken Müjdat Yücel,
"As›ls›z bu suçlamalara karş› 2 defa
dava açt›k ve kazand›k. Yine sessiz
kalmayacağ›z. Yarg›ya gidiyoruz. Ha-
valiman› ulaş›m›nda taksiye de, met-
roya da, belediye otobüsüne de ihtiyaç
var" dedi. 

Havalimanlar›ndan şehir merkezlerine Ulaşt›rma Ba-
kanl›ğ› ve Özelleştirme ‹daresi'nin verdiği izinle 28 y›l-
d›r yolcu taş›yan Havaş, logosunu taklit eden ve hak-

s›z rekabete neden olan Havataş'a dava aç›yor. 

TOF Başkan› Y›ld›r›m ramazan ay› dolay›s›yla durgun ge-
çen sezonun bayram›n gelmesiyle canlanacağ›n› belirtti

Ramazan ay› ve yaklaşan rama-
zan bayram› süresince sektöre
ilişkin değerlendirmelerde bu-

lunan TOF Başkan› Mustafa Y›ld›-
r›m,Ramazan boyunca sektörde genel
bir yavaşlama olduğunu ancak 24
Ağustos itibari ile doluluk oranlar›nda
artma görüleceğini belirtirken “Ra-
mazan’›n yaz dönemine rastlamas›
nedeniyle ertelenen tatil programlar›
bayram nedeniyle yeniden başlaya-
cakt›r. 18 Eylül’e kadar artarak devam
edecek yoğunluk 15 Ekim tarihlerinde
azalacakt›r” diyerek sektörün bayram
yoğunluğu yaşayacağ›n› dile getirdi.

Sektör genelinde yaklaş›k 6 Milyon
yolcuya hizmet verilecek.   Sadece
otobüs yolcu taş›ma işinde 150 Milyon

Dolarl›k bir ulaş›m ekonomisi do-
ğacak. Bayram sürecinde artacak
trafik yoğunluğu nedeniyle trafik ka-
zalar›nda art›ş olabileceğinin alt›n›
çizen Y›ld›r›m “‹çişleri Bakanl›ğ›’n›n
tedbirleri almas›, özellikle kamyon
trafiğini azaltmas› ve sektör men-
suplar›n›n tedbirli olmalar›, güvenlikle
ilgili tüm tedbirleri almalar› gerek-
mektedir. Otomobilleri ile yolculuk
yapacak vatandaşlar›m›z dinlenme-
den yola ç›kmamalar›n› ve trafik ku-
rallar›na uyma konusunda azami
dikkat göstermelerini önemle ileti-
yoruz. Tüm vatandaşlar›m›za mutlu
bir bayram diliyoruz” diyerek trafik
canavar›ndan uzak durulmas› ge-
rektiğini vurgulad›.

TOF BAŞKANI MUSTAFA YILDIRIM UYARDI:

TRAFİK KAZALARINA DİKKAT!

TAKLiT SAVAŞI 
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