
∂ Otobüs A.fi. Genel
Müdürü Abdullah Yasir
fiahin, 1500 otobüslük
hatt›n 2013’ün sonuna
kadar y›lda 2-3 kez
ihaleye  ç›k›larak
bitirilece€ini aç›klad›.
Otobüs A.fi. taraf›ndan yap›lan

duyuruda ise; “25-26
Ocak 2012 tarihlerinde
‹stanbul genelinde 250
Otobus̈ için 15 y›l sur̈eli
olarak has›lat
paylafl›m›na dayal› hat
kiralama ihalesine

ç›k›lacak” aç›klamas› yer ald›.
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BMC’DE MURAT DİRLİK GÖREVİNDEN AYRILDI 

MOTOR‹N F‹YATLARI 
‹STANBUL 3.86
ANKARA 3.86
‹ZM‹R 3.83
ADANA 3.84

D.BAKIR 3.95
S‹VAS 3.90
I⁄DIR 3.94
HATAY 3.85

|     OCAK 2012     |     SAYI: 43     |     F‹YATI: 50 KURUŞ     |     www.tasimacilar.com     |      

6

EFECAN
BARUT

Koltuk arkası televizyon
sistemi isimleri!

PASTA İŞTAH KABARTIYOR

DAHA KARLI HATLAR AÇILACAK  
Birinci ve ikinci ihalede umduğu kar marjını

yakalayamayan halk otobüsçü esnafı daha karlı
hatlar açılacak olan üçüncü ihaleden umutlu.. 

MERCEDES-BENZ’DE

Mercedes-Benz Türk Afi’nin 2000 y›l›ndan
beri Otobüs Pazarlama ve Sat›fl Müdürlü€ü gör-
evini sürdüren Akif Nuray yeni y›lda emekliye
ayr›ld›. Yerine Kamyon Sat›fl K›s›m Müdürü
Burak Tar›m getirildi.

Yeni Otobüs Pazarlama ve
Sat›fl Müdürü Burak Tar›m
oldu. Nuray ise emekliye ay-
r›l›rken flöyle bir aç›klamada
bulundu;

“Sektör bas›n›n de€erli
Üyeleri, Mercedes Benz Türk
A.fi.'de Eylül 2000 'den Ara-
l›k 2011'e süren Otobüs Pazarlama ve Sat›fl
Müdürlü€ü görevim boyunca gerek sektör ile
haberleflmek gerek sektör ile bilgi ve görüfl pay-
laflmak konular›nda sizlerin Bas›n Ahlak ve ‹l-
kelerine sayg›l› tutumunuzla bana bu görevde
verdi€iniz alan ve destek için teflekkür ederim.
Mercedes Benz Türk A.fi'den 30 Aral›k 2011
tarihi itibar› ile emeklilik ile ayr›l›yorum.
Sizlerin sektörün sesi olmay› gelifltirerek sür-
dürmenizi, sektör haf›zas›na katk› yapmaya de-
vam etmenizi, sektörün tafl›ma türleri ile daha
ileri dercede bütünleflmesine desteklerinizin
devam›n› dilerim.”

“ISUZU GELİYOR
DEDİRTMEYİ
SEVİYORUZ”

TAKOGRAF CİHAZLARINDA

Dijital takograflar›n hileli kullan›ld›€›n›n ortaya
ç›kmas›, büyük yank› uyand›rd›. Toplu tafl›mada
kullan›lan takograflar›n hileli oldu€unun ortaya
ç›kmas› insan hayat›na de€er verilmedi€ini bir kez
daha ortaya koydu.

Tafl›ma kapasitesi 9 kifliyi geçen araçlarda kulla-
n›lan ve h›z kontrolü sa€layan takograflar›n hileli
oldu€unun ortaya ç›kmas›, büyük yank› uyand›rd›.
Sürücülerin Ehliyet s›f›rlama, kalibrasyon de€erini
düflük gösterme, haf›za pilini ç›karma, h›z s›n›r›n›
yüzde 20 düflük göstermek için cihaz kalemini
e€me gibi baz› hileli yollara baflvurarak takograf
cihaz›yla oynamalar›, büyük tepkiye yol açt›. Sü-
rücülerin bu hileli yollara baflvurmas›n›n alt›nda
ise patronlar›n›n bask›s› yat›yor. Baz› otobüs flo-
förlerinin çal›flt›klar› firmalar taraf›ndan takograf-
larda hile yapt›r›lmaya zorland›€› bunun yan› s›ra
10 numara ya€ kullanarak insan hayat›yla oynand›€›
da ortaya ç›kt›. ‹tiraz edenlerin iflten ç›kart›ld›€›n›
belirten baz› tur otobüs floförleri, rekabetin yo€un
olmas› sebebiyle firmalar›n kendilerini hileli yollara
teflvik ettiklerini belirttiler. “Günlük 15 saat çal›-
fl›yoruz” diyen floförler 5-10 TL karfl›l›€›nda cihaz-
larda hile yapt›rd›klar›n› da sözlerine ekledi. 

TAKOGRAFLARDA DENETİM YOK
Yolarda, “takograf ayar› yapl›r”, “on numara ya€

sat›l›r” gibi tabelalar›n oldu€unu söyleyen floför
esnaf› yetkililerinin yolarda bunlar› görmemelerinin
imkans›z oldu€unu da dile getirdiler. On numara
ya€ ve takograf denetimlerinde yapt›r›m›n yeterli
olmad›€›n› söyleyen floförler, “deposundan numune
alan yok. Takografta en son hangi firman›n ifllem
yapt›€›n› soran yok. Tafl›mac›l›k sektörünün yüzde
70'i bu tür hileli takograf ve on numara ya€ gibi
usulsüzlükleri kullan›yor” diyerek kontrollerin
yetersizli€inden yak›nd›. 

Denetimsizlik
floförleri hile
yapmaya yöneltiyor

Akif Nuray koltu€unu
Burak Tar›m’a devretti

> AYRINTILAR 5’DE

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 
2012’DE %10.26 ZAMLANDI
Maliye Bakanl›ğ›’n›n Motorlu Taş›tlar ile ilgili genel tebliği Resmi Gazete’de
yay›mland›. Yeni y›lda Motorlu Taş›tlar Vergisi %10,26 oran›nda artt›. 1 Ocak

2012’den itibaren geçerli olacak düzenleme ile yeni vergi tutarlar› şöyle;

YOLCU BULAMAYAN
OTOBÜSÇÜ SEBZE
MEYVE TAŞIYOR

3. SAYFADA   

MURAT DİRLİK

4. SAYFADA   
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İstanbul Toplu Ulaşım Otobüsçüler (Erguvanlar)
Derneği üyeleri adına konuşan Başkan Zakir Uzun,
talep arttıkça yükselen katılımcı sayısı ve hat be-
dellerinin üretici firmaların iştahını kabarttığını
söyledi. İhalede bulunan “yerli üretim şartı”ının da
bunda etken olduğunu savunan Uzun, Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın ve İETT Genel
Müdürü Hayri Baraçlı’nın da aynı fikirde olduğunu
otobüs fiyatlarının bu ihalede mutlaka düşmesi ge-
rektiğini dile getirdi.

Minibüs 576
Panelvan ve motorlu karavan
1900 cm3 ve aşağısı 768
1901 cm3 ve üstü 1.159
Otobüs ve benzerleri (Oturma yeri)
25 kişiye kadar 1.449
26-35 kişiye kadar 1.739
36-45 kişiye kadar 1.935
46 kişi ve yukarısı 2.320

TAŞIT CİNSİ VE OTURMA YERİ, YILLIK
VERGİ TUTARI  AZAMİ TOPLAM AĞIRLIK    TL

OTOBÜS A.Ş.’nin 25-26 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek
3. faz ihalesinde artan talepler nedeniyle , katılımcılar

otobüs fiyatlarının arttığından şikayetçi...

1300 cm3 ve aşağısı 480
1301-1600 cm3'e kadar 768
1601-1800 cm3'e kadar 1.352
1801-2000 cm3'e kadar 2.129
2001-2500 cm3'e kadar 3.194
2501-3000 cm3'e kadar 4.452
3001-3500 cm3'e kadar 6.780
3501-4000 cm3'e kadar 10.658
4001 cm3 ve üstü 17.443

MOTOR
SİLİNDİR HACMİ

YILLIK VERGİ TUTARI
(CM3) (TL)

Otobüs A.Ş. 
ihalesi
25-26

Ocakta

1996’dan beri BMC Sanayi ve Ticaret AŞ Pazarlama Müdürlüğü görevini
yürüten Murat Dirlik yeni yılda artık olmayacak. Dirlik görevinden ayrı-
lırken şöyle bir mesaj yayınladı;
“Değerli Basın Mensubu Arkadaşlarım, BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. Pa-

zarlama Müdürlüğü'nde, 03 Haziran 1996' dan bu yana Reklam ve
Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak sürdürdüğüm görevimden, 02

Ocak 2012 tarihi itibariyle ayrılıyorum. Bu süre içinde gösterdi-
ğiniz yakın ilgi ve destek için teşekkür ederim.”

AKİF NURAY

BURAK TARIM
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YEREL

TASIMACILAR
∂ Çanakkale'nin Biga ilçesine yapılacak yeni otobüs terminalinin temel atma töreni
gerçekleştirildi. Terminal, Kamil Koç ve Truva Turizm ortaklığı ile Kızıl-Öz San. Ticaret
A.Ş tarafından yap işlet devret modeli ile inşa edilecek.
AK Parti Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir’in de katıldığı temel atma töreninde
Truva Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Kılıç, bir konuşma yaptı. Kılıç, 22 bin
metrekarelik alanda yapımına başlanan terminalin, 3 bin 600 metrekare kapalı
alan üzerine 2 kat olarak inşa edileceğini ve inşaatın 30 Haziran 2012'de teslim

edileceğini belirtti.Yap işlet ve devret modeliyle hayata geçirilecek olan otogar
projesinin, Türkiye genelindeki diğer otogar ve belediyelere örnek bir çalışma
olacağını da sözlerine ekledi.
Biga Belediye Başkanı Mehmet Özkan ise, "Yap işlet devret modeli ile 15 yıllığına
Kamil Koç ve Truva Turizm şirketlerine verildi. Bu inşaat bitiminde terminal taşınarak
yerine üç fonksiyonu getirecek bir hamlenin başlangıcıdır. Yeni belediye hizmet
binası, otopark ve ilçe tören alanı projesi de başlamış olacaktır" dedi.

BİGA’YA
YENİ OTOBÜS

TERMİNALİ

Kapal› zarf usulü yap›lan ihaleye kat›lan-
lardan Volkan ve Metro Turizm Ltd.fiti
Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa Altun-
han’›n zarf›ndan 3 milyon 700 bin TL

teklif ç›karken, Sivasl› ifl adam› Engin Erduvan’›n
teklif mektubundan 3 milyon 655 bin TL teklif
ç›kt›. Uzun süren ihalede Sivasl› ‹fl Adam› Engin
Erduvan, fiyat› 4 milyon 255 bin TL artt›rd›. Daha
sonra Edirneli ‹fl Adam› Mustafa Altunhan 4 milyon
255 bin 022 TL art›rarak ihaleyi ald›.

Edirne Belediyesi fiehirleraras› Terminal ihalesini
kazanan Mustafa Altunhan ihalenin bitiminde
bas›n mensuplar›na yapt›€› aç›klamada; “Bu ihale
Edirneli otobüsçüler içindi. Öyle d›flar›dan gelip
de Edirne’den ihale almak yok. Bildi€iniz gibi ben
K›rkp›nar a€al›€› yapt›m ancak bu a€al›ktan daha
onurlu bir durumdur. Edirne Belediyesi taraf›ndan
2000 y›l›nda yap›lan fiehirleraras› Otobüs Terminali
için bundan sonra ailece daha iyi hizmetler yapa-
ca€›z” dedi.

“DEĞERİNİN ÜZERİNDE BİR RAKAMA GİTTİ”
Altunhan,”De€erinin çok üzerinde bir rakama

gitti€ini ancak Edirneliler için helal olsun, bu
bizim için bir onur meselesi oldu. Sonuçta, zarar›m›z
olacak ama Edirnelilere gitti€i için de çok mutlu-
yum. fiehirleraras› Oto Terminal ihalesi kesinlikle
bilet sat›fl fiyatlar›na yans›mayacakt›r. Çok az bir
rakam olarak otobüsçülerimizin yaz›hane fiyatlar›na
yans›yacakt›r. Onlar›n da beni takdir edeceklerini
umuyorum ve beni hakl› göreceklerine de
eminim.”dedi

EDİRNE BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI
TERMİNAL İHALESİ SONUÇLANDI

Edirne Belediyesi Şehirlerarası Oto Terminal ihalesi 4.255.022 TL’ye Mustafa
Altunhan’da kaldı. Altunhan, ihalenin değerinin üzerinde bir rakamla sonuç-

landığını söyledi.

∂ MOTAfi’›n flehir içi ulafl›m›nda yapm›fl oldu€u geliflimi Malatya
halk›na sunman›n mutlulu€unu yaflad›klar›n› belirten
MOTAfi Genel Müdürü Hasan Al›c› “ MOTAfi her
geçen gün flehir içi ulafl›mda de€iflim ve geliflime
yönelik önemli ad›mlar at›yor ve bunlar› Ma-
latya halk›n›n kullan›m›na sunuyor. 52 araçla
toplu tafl›mac›l›k iflini yürütmeye bafllayan
MOTAfi günümüz itibari ile 133 araçla bu
görevini sürdürmektedir. Filomuzdaki araç-
lar›n say›lar› artarken yafl ortalamalar› düfl-
mekte ve dünya standartlar›na yaklaflmak-
tad›r. Ayr›ca bu araçlar hem yeni nesil ol-
malar› hem de çevre Euro Dizel yak›t kul-
lanmalar› sebebiyle çevre dostudur" diyerek
araçlarla ilgili bilgi verdi. MOTAfi olarak Her
türlü teknolojik yenilik ve geliflmeleri yak›ndan takip

ettiklerini belirten Al›c›, teknolojinin etkin bir flekilde kullan›lmas›
amac›yla çal›flanlar›na e€itim verdiklerini de özellikle

vurgulad›. Al›c›, "‹limizdeki toplu tafl›ma araçlar›
ve kullan›m biçimler gözlemlenecek olursa,

yenilik ve geliflimlerin hemen arkas›ndan
bunlar›n kullan›m biçimlerinin geldi€i
görülecektir. Amac›m›z ö€rencilerimi-
zin bu kurallar› hem ö€renmelerini
hem de uygulamaya geçirmelerini sa€-
lamakt›r. Böylece ça€dafl bir ulafl›m›n
temelini atm›fl, toplu tafl›ma kültürünü

oluflturmufl ve halk›m›z›n hak etti€i bir
ulafl›m anlay›fl›n› sa€lam›fl olaca€›z.” be-

lirterek toplu tafl›ma araçlar›n›n nas›l kul-
lan›lmas› gerekti€iyle ilgili ö€rencileri bilgi-

lendirmek gerekti€ini de sözlerine ekledi.

MOTAŞ, öğrencileri toplu taşıma
konusunda bilinçlendiriyor

∂ fianl›urfa Çankaya
Kooperatif Baflkan› Meh-

met Polat, Eyyübiye
Kooperatif Baflkan›

Mehmet Emin
Ak, Karaköprü
Kooperatif Bafl-
kan› Abuzer fie-
ker, fianl›urfa
Belediyesi’ne

ba€l› toplu tafl›ma flirketi Belsan Afi’nin
araçlar›n›n toplu tafl›ma hatlar›nda
güzergah ihlali yapt›€›n›, ayl›k 1 Mil-
yon TL olan zarar›n› karfl›lamak için
Belediye Meclisi’nden % 50 zam iste-
di€ini ifade ettiler.

Bu zamma karfl› ç›kt›klar›n› belirten
kooperatif baflkanlar›, Belediye’nin
urfa karta zam yapmayarak sadece
paral› binifllere zam yapaca€›n›, bunun
ba€›ms›z halk otobüsçülerini bitirmeye
yönelik bir ad›m oldu€unu öne sürdü.
Kooperatif baflkanlar›, Belediyenin 50
kuruflla tafl›ma yapacak olmas›n›n
halk otobüsçülerinin yolcu bulama-
mas›na neden olaca€›n› ifade ettiler. 

11 HATTA 44 ARAÇ
GÜZERGAH İHLALİ YAPTI

Kooperatif Baflkanlar›, fianl›urfa
Belediyesi’ne ba€l›, belediyeden
kiralad›€› 67 araç ve kooperatif-

lerden kiralad›€› 110
araçla hizmet veren
Belsan Afi’nin, yap-
t›klar› denetimler
sonucu 11 hatta 44
arac›n güzergah ih-
lali yapt›€›n› tespit
ettiklerini ifade et-
tiler. Bu durumun
toplu tafl›ma esnaf›-
n›n kanunen sahip
olduklar› “ticari pla-
ka” ve “ çal›flma
hakk›n›n k›s›tlan-
mas›” gibi hak ih-
lallerine sebep oldu-
€u gerekçesiyle fianl›urfa Valili€i’ne
baflvurdular. 

REKLAM GELİRLERİNDE
ADALETSİZLİK

fianl›urfa Belediyesi’ne ba€l› Belsan
Afi‘nin kiralad›€› araçlara ald›€› rek-
lamlar üzerine  toplu tafl›ma kavgas›
daha da k›z›flmaya bafllad›. Belediye-

den kiralad›€› 67 araç ve koperatif-
lerden kiralad›€›  110 araçla 6 aydan
bu yana toplu tafl›ma ifline giren BEL-
SAN Afi, koperatiflerden kiralad›€›
araçlara 1700 ila 3500 lira aras›nda
ayl›k kira ödemesi yap›yor. Kooperatif
Baflkanlar› ise, Belsan’›n kira sözlefl-
mesinde kiralanan araçlara al›nacak
reklam, banka promosyonu, kart

geliri gibi gelirlerin hiçbirinde hak
iddia edilmeyecegine dair madde
koyarak kiral›k araçlar›n bu reklam
gelirlerinden pay almas›n›n önüne
geçti€ini belirtti.

BELSAN’IN
REKLAMLARDAN KAZANCI

Belsan Afi reklam yetkilisi Ömer
Faruk Önceda€’la yapt›klar› görüfl-
me sonras› ayl›k araç bafl›na reklam
fiyatlar›n› ö€renen kooperatifler,
flöyle bir aç›klamada bulundular;

“Araç arkas›   reklamlar› 750
tl+kdv, araç yanlar›  1600+kdv,araç
içi el tutacak 12 araç için 1000

tl+kdv,araç içi monitör reklamlar›
120 araç için 15 saniyelik reklam
1700 tl+kdv dir.

Yukardaki  bu rakamlar indirimli
rakamlard›r. BELSAN reklam ifline
ilk bafllad›€›nda araç arkas› ayl›k rek-
lam 2500 tl,yan taraflarda ayl›k 5000
tl fiyat isteniyordu. fiimdi bir al›flt›rma

ve yayg›nlaflt›rma evresinde olduk-
lar›ndan indirimli fiyatlar ile reklam
al›yorlar.

Bu durumda bir arac›n reklam geliri
ayl›k en düflü€ü 2000 tl’den afla€› ol-
mayacakt›r” 

ARACINI KİRAYA VEREN
ESNAF DERTLİ

BELSAN A.fi’nin kooperatiflerden
kiralad›€› araçlara bu reklam gelirle-
rinden hiç pay vermedi€ini iddia
eden kooperatif baflkanlar› Abuzer
fieker ve Mehmet Emin Ak, arac›n›
Belsan’a kiraya veren ad›n› aç›klamak
istemeyen esnafla yapt›klar› görüfl-
mede, ’’Ben hatt›m› ayl›k 2800 tl’ye
belsana kiraya verdim ancak belsan
sadece reklamlardan dünyan›n para-
s›n› almaya bafllad›. Üstüne üstlük
son ay ald›€›m›z kiralardada 600 tl
kesinti yapm›fllar ve
bundan sonrada bu ke-
sintinin olaca€›n› bil-
dirdiler. Bu adalet
degildir. S›rt›-
m›zdan   para
kazan›p, bizim
kiralar› kesi-
yorlar’’ fleklin-
de bilgi ald›.

fianl›urfa’da Özel Halk otobüsçüleri ve kooperatifler,
fianl›urfa Belediyesi’ne ba€l› toplu tafl›ma firmas›

Belsan’›n ayl›k 1 M‹LYON TL ZARAR etti€i halde hala
güzergah ihlali yapt›€›n› öne sürerek valili€e baflvurdu.

ŞANLIURFA’DA TOPLU TAŞIMADA BÜYÜK RANT

Malatya Belediyesi Ulafl›m Hizmetleri A.fi.(MOTAfi) taraf›ndan
ilkö€retim ö€rencilerine yönelik haz›rlanm›fl olan “Toplu Tafl›mada

Bilinmesi Gerekenler” adl› kitapç›€›n da€›t›m› gerçeklefltirildi.

∂  Antalya'da vatandafllar›n kent içi ulafl›m›n›
sa€layan kartlar›n kullan›m›
geçici süre ile durduruldu.
Savc›l›k, Antalya Büyükflehir
Belediyesi ad›na çal›flan flir-
kette inceleme bafllatt›.

‹nceleme, Antalya'da ula-
fl›m esnaf› ile vatandafllar›n
flikayeti üzerine bafllat›ld›.

Mali Suçlar büro ekipleri, Antalya Büyükflehir
Belediyesi ad›na kent içi ulafl›mda ücret toplama
ifli yapan Ça€layan Mahallesindeki flirket binas›nda
arama yapt›.

Do€ubayaz›t’a
bölgenin en büyük
otogar› geliyor
∂ 3 kattan olfluacak otogar
bölgenin en büyük otogar›
olma özelli€ini sahip ola-
cak. Do€ubayaz›t Beledi-
yesi, otogar›n inflaat›n›
2012’de tamamlayacak. ‹l-
çede hizmet veren otogar›n
flehir içinde kalarak araç
trafi€inde önemli s›k›nt›lar
oluflturmas› ve ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle
sorunu çözmek için bafllat›lan modern otogar›n ya-
p›m› h›zla sürüyor.

Mevcut otogar›n, h›zla büyüyen ilçenin ihtiyaçlar›na
cevap verememesinden kaynakl› olarak otogar›
yapma karar› ald›klar›n› belirten Belediye Baflkan›
Dr. Canan Korkmaz, yap›lan otogar›n ilçeler baz›nda
bölgenin en büyük Otogar› oldu€una dikkat çekerek,
sözlerine flöyle devam etti; "‹lçemizin otogar sorununu
tümden çözecek olan modern otogar›m›z›n yap›m›n›
2012 y›l›nda tamamlayarak halk›m›z›n hizmetine
sunaca€›z."

‹lçe merkezi giriflinde yap›lan otogar, 24 bin met-
rekare toplam alan üzerinde ve 2860 metrekare
inflaat alan› olarak inflaa ediliyor. A, B, C ve D
bloklar› olmak üzere dört bloktan oluflacak. 

Murat
ERDOĞAN

2011Y›l› ‹SDER’in
faaliyetleri

2011 y›l› biterken her y›l oldu€u gibi y›llar›n› bu ifle
veren servisçilerin bir k›sm› mesle€i b›rakt›, bu iflle
ilgisi uzaktan yak›ndan olmayan bir k›s›m insanda bin
bir umutlarla bayilerin ve tafl›ma firmalar›n›n süslü
cümlelerine kan›p bir araç al›p bu ifle bismillah
diyerek bafllad›lar.

Bizim sektörle ilgili baz› kurum ve kurulufllar ‹SDER
in bask›lar› ile gerçek yüzlerini meydana ç›kard›. Bun-
lar›n bafl›nda ad› ‹SAROD olan esnaf›n hakk›n› korumas›
gereken di€er ad› ile servisçiler odas› olan kurulufl
geliyor. Bu kurulufl 2011 fiubat ay›nda ‹SDER - Ulafl ‹fl
Sendikas› ve ‹SAROD’un ortak Bas›n aç›klamas›n› unu-
tup seçim atmosferine kendini kapt›r›p siyasi tav›rlar
sergiledi.

Bunlar›n en bafl›nda gelen ay›b› da, ‹l Milli E€itim
Müdürlü€ü’nden geçirdi€imiz baz› okullarda dönen
dolaplar. Servisçilerin hakk›n› gasp eden uygulamalar›
ihbar edip, ‹l Milli E€itim Müdürlü€ü’nün emrini, ‹s-
tanbul’daki tüm okullara uyulmas› üzere yay›nlatt›k.
Burada bize ilk tepkiyi veren “‹SAROD” yani servisçinin
hakk›n› korumas› gereken Servisçiler Odas› oldu.
Neymifl efendim okul idareleri onlara dönüfl yapm›flta,
bu yaz›n›n çok sert oldu€unu söylemifl. Onlarda du-
rumdan rahats›z olarak ‹l Milli E€itim Müdürlü€ü’ne
yaz› yaz›p ‹SDER ile ‹SAROD’un ayr› ayr› kurumlar ol-
du€unu “Telafisi mümkün olmayan yanl›fl anlafl›lmalara
neden olmamas› için” bunun böyle bilinmesi gerekti€ini
savunmufl.

ADAMA GÜLERLER…
‹SDER taraf›ndan il milli e€itimden geçirilen karar›n

alt›nda derne€imizin kaflesi adresi telefonlar› varken,
yap›lan her flikayet esnaf›m›z› ve firmalar›m›z› korurken,
Antetli ka€›t ‹SDER’e aitken sizi okul idareleri neden
ararlar.

EY İSAROD!..
Bu karfl› yaz›n›n gerekçesini resmi yaz› ile ‹SA-

ROD’dan istemifl olmam›za ra€men halen teflrif edip
gerekçeli yaz›y› gönderemediler. Bu da bafltan afla€›
siyasete bulaflt›klar›n›n resmidir.

Sektörü idare edenler cesaretli olmal›, yürekli olmal›,
Siyasete bulaflmamal›. O koltu€un vebali büyük, Allah
kat›nda hesab› da çok büyük, bizden söylemesi…

Mart 2011’de Ankara’ya TESK Baflkan› Bendevi Pa-
landöken’i ziyarete gittik. Sa€olsun bizimle ilgilendi.
“‹stanbul’da neden plaka tahdidi uygulanm›yor bize
yard›mc› olun” dedik. Bize ne dedi biliyor musunuz?
“Ben ‹stanbul’da servis araçlar›nda plaka tahdidi uy-
gulan›yor biliyorum” dedi. ‹flte ‹stanbul’daki odalar›n
nas›l çal›flt›€› burada da net olarak meydana ç›k›yor.

‹TO’da May›s 2011’de 16’nc› Grup toplant›s› yap›ld›.
Orda da yine do€rular› kimseden saklamad›k. Kürsüye
ç›k›p ezilen 34 plakal› araçlar›n hakk›n› arad›k. Sevgili
Burhan Kale Haziran’da çözmeye söz verdi€i ‹stanbul
– Gebze aras›ndaki sorunlar› halen çözemedi. Firmalara
yüklendik. Çal›flan kiral›k araçlara gömlek, kravat,
akaryak›t, sigorta satmay›n diye. UKOME’ye yüklendik.
“Yol belgesi satmayla sorumlulu€unuz bitmiyor, Korsan
araçlar›n denetimleri nerede, biz sizi bundan sonra
‹SDER olarak denetleyece€iz” dedik.

TRANS‹ST 2011 sempozyumuna konuflmac› olarak
kat›ld›k. Enteresand›r! Ayn› konuflmaya kat›lan ‹SAROD
üyelerinin bildirileri kitaba geçmezken, bizim bildiri-
mizin tamam› kitapta yay›nland›. Her zamanki üslubu-
muzla orada da diyece€imizi dedik. Merak edenler
internet üzerinden okuyabilirler.

‹nsanlar› vaatleriyle bankalar›n kuca€›na atan araç
sat›c›lar›na yüklendik. J10’lar hatal› diyerek Karsan’a
yüklendik. Bizi kaile almalar› için ma€durlar› karfl›lar›na
götürdük. Ama Karsan gibi bir Türk markas›n›n çal›flan
müdürleri bizi kaile alamad›. Açt›€›m›z pankartlar›
okudular ve güldüler. Ama herkes bilmeli ki, “yanl›fla
suskun kalan bir gün kendiside ma€dur olacakt›r.”
Son gülen iyi gülecektir. O süslü koltuklar, o süslü
makamlar kimseye kalmayacakt›r. Türkiye’miz adaletle
yönetilmektedir ve adalet er geç yerini bulacakt›r.
Önemli olan an› ile hat›rlanmakt›r. Ama gidenin arka-
s›ndan Türkü söylemek isteyenler de Türkülerini söy-
leyebilir.

İŞTE BÖYLE DEĞERLİ MESLEKTAŞLAR…
‹SDER gibi sivil toplum kurulufllar› inan›n birçok de-

€ere sahip ç›k›yor. ‹fli parayla olanlar da sadece pa-
ralar›n› artt›rma derdine düflerek gözden de, gönülden
de düflüyorlar. O yüzden her konuda beni yaln›z b›-
rakmayan vefal› meslektafllar›m›za, Bizim her yaz›m›z›
sansürsüz yay›nlayan tüm sektörel ve Ulusal bas›ndaki
dostlar›m›za, derne€imiz üyelerine,her olayda arkamda
dimdik duran Yönetim Kuruluma R›zk›n Allah’tan gel-
di€ine inand›klar› ve bu r›zk› do€rular› savunmakla
kimsenin kesemeyece€ine olan sonsuz inançlar›ndan
dolay› tek tek teflekkür ediyor ve Onlarla da iftihar
ediyorum.

Allah’a flükürler olsun ki ‹SDER hak ve hukuk harici
hiçbir yere ba€l› de€il ve hiçbir yer ‹SDER’e emir ve-
remez. En büyük varl›€›m›z budur bizim.

Tüm meslektafllar›ma 2012 de hay›rl› kazançlar, bol
r›z›klar…

Sektörümüzü baltalayan ve haklar›m›z› gasp edenlere
de Allah’tan flifa diliyorum…

Antalya'da Otobüs
Kart› Operasyonu

M.EMİN AK

ABUZER ŞEKER
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SEKTÖRDEN

TASIMACILARMERSİN’DE 
TRAFİK EKİPLERİ

OTOBÜSLERİ 
DENETLEDİ

∂ Mersin’de Trafik Denetleme Ekipleri şehirlerarası otobüslerin kış şartların
uygunluğunu denetledi. Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme
şubesi ekiplerince şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüsler
tek tek durdurularak şoförlerin ehliyet ve uykusuzluk durumu, alkol durumu
ve araçların teknik kontrolleri yapıldı. Ekipler özellikle yoğun yağışların, sis ve
buzlanmanın olduğu güzergahlara gidecek araçlarda kış lastikleri, zincir,
takoz, ilk yardım çantası ve çekme halatı gibi gereçlerin bulunup bulunmadığını
da kontrol etti. Kontrollerde ayrıca yolculara, yol güvenliği ile ilgili hazırlanan

broşürler dağıtıldı. Eksikleri bulunan araçlara da cezai işlem uygulandı.
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kış aylarında hava koşullarından
dolayı karayolu taşımacılığının daha da zorlaştığı belirtilerek, şehirlerarası
yolculuklarda trafik kazalarının en aza indirilmesi ve vatandaşların güvenli se-
yahatlerinin sağlamasının büyük önem arz ettiği vurgulandı. Otogar,
denetimlerinin daha etkin ve sağlıklı yürütülebilmesi için personel takviyesi
yapılacağı, terminaldeki şoför, yolcu ve yayaların bilinçlendirilmesi ve trafikteki
duyarlılığın arttırılması faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

Belli başl› otobüs firmalar› k›ş ayla-
r›nda yolcu say›s›n›n düşmesi ve

akaryak›ta gelen zamlar nedeniyle
masraflar›n› ç›karmak için otobüs-

le nakliye işi yapmaya başlad›.

GÖKSEL
OVACIK

Her fleye Ra€men
Bu günlerde özel halk otobüsü esnaf› zor bir süreçten

geçiyor. Biletçilerin kald›r›lmas›ndan sonra oluflacak ve
oluflmas› muhtemel olan iflletme sorunlar› ile karfl› karfl›ya
kalm›fl durumday›z.

Art›k yaz›lar›mda “Biz söylemifltik, biz uyar›lar›m›z›
yapm›flt›k ama dinlemediler” diye yazmayaca€›m ve de-
meyece€im. Art›k tren kaçm›fl mevcut durumu oldu€u
gibi kabul etmek ve ona göre tahlil yapmak gerekir.
Kabul etmek derken “do€ru yap›ld›” anlam›nda de€il
tabiî ki flu anki bulundu€umuz durum hiç iç ac›c› de€il.
Biletçi kalkt›€›nda gerekli tedbirler al›nmad›€›ndan
dolay› gereken ve bekledi€imiz kazanc› sa€layamad›k
maalesef ama bu durumu bir an önce düzeltilebilmesi
için gerekli önerilerimizi de sunmak gerekir. Yeterli
geliri sa€layamayan hatlar›n tespitini yapmak, bu hatlar›
daha kazançl› hatlara kayd›rmak veya yeni hat tahsisleri
yaratmak biraz bizlere soluk ald›rabilirdi. Ama son ge-
liflmelerden sonra bunlar› yapabilmek art›k çok zor, me-
flakkatli ve oldukça uzun bir süre gerektirecek durumda.
Di€er yap›lmas› gereken çal›flma her zaman yazd›€›m›z
abonman kart (mavi kart) uygulamas›ndaki yanl›fl ve
çarp›k durumun derhal düzeltilmesi en az›nda 2006
y›l›na tekrar dönülmesi gerekiyor.

Abonman kartl› yolcu say›s› gittikçe at›yor ve bizlerin
geliri gittikçe düflecek. Mevcut durumu arar olaca€›z.
Özel halk otobüsü esnaf› için olmasa olmaz durum budur.
Her otobüsçü esnaf›na ciddi zararlar veriyor ve verecektir.
Abonman katl› ücret ayarlamas›n› düzeltilmesi için
yarg›ya gidilmiflti. Bu süreç iyi takip edilmeli ve üzerinde
ciddi durulmal›. Bu olumsuzlu€un giderilmesi sa€lanmal›
aksi takdirde burada da treni kaç›rmayal›m.

Bu tür idari yarg›daki davalarda iyi ve tutarl› bir
savunma yapabilmek gerekir. ‹flini bilen toplu tafl›mac›l›k
konusunda uzman olan kiflilerle çal›flmak iflin yar›s›n›
bitirmek demektir. Bu günlerde bizleri meflgul eden bir
dava var. Bilindi€i gibi ‹stanbul 8’inci idare mahkemesinin
verdi€i bir karar var. Bir hatt›n iptali için minibüsçülerin
açt›€› davadan ç›kan sonuçta; ‹ETT’nin çal›flma yöner-
gesinin ilgili maddesi iptal ediliyor. Bu tam bir skandald›r.
Bu yarg› sürecinin gelifliminden özel halk otobüsü yöne-
ticileri bihaber. fiimdi soruldu€unda savunmalar› haz›r
“Dava ‹ETT’ye aç›lm›fl biz müdahil olamad›k” deniyor
ama inand›r›c› gelmiyor.

Yaz›n›n bafll›€›nda yazd›€›m gibi her fleye ra€men
yaflam devam ediyor. Bundan sonra ne yap›lmal›d›r,
bunlar› konuflmak laz›m. fiimdi ipler ‹BB’ye geçmifltir. ‹s-
tanbul otobüsçüler esnaf odas› ve ‹stanbul esnaf sanat-
kârlar odalar› birli€ini iyi kullanarak UKOME nezdinde
lobi çal›flmalar›n› s›k sa€l›kl› sürekli hale getirmeliyiz.

Kurt puslu havay› severmifl misali bu olumsuz ortamda
her kafadan bir ses ç›k›yor birileri bu durumu sakl›yor
veya önemsemiyor. Yada önerecek bir fleyler bulam›yor.
Yani resmen süreç t›kan›yor. Bir kesim flirket yöneticilerin
elefltiriyor, eksiklikleri söylemeye çal›fl›yor. Yöneticiler
kendini savunmaktan acizmifl gibi özel halk otobüsü flir-
ketlerinin bas›n dan›flmanl›€› bir bildiri ile savunma
yap›yor. Bunlar› anlamakta güçlük çekiyorum. Birileri ç›-
k›yor evinde oturan insanlar› elefltirmeye kalk›yor.
Kendine rakip görüyor. Bunlar› yaparken de maalesef
kiral›k kalemler kullan›yor. Evet, bunlar› anlamakta
güçlük çekiyorum. Evet, her fleye ra€men ben yine
umutluyum. Esnaf›n sa€duyusuna güveniyorum. Çünkü
esnaf herkesi çok iyi tan›yor ve yorumluyor. 
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YOLCU BULAMAYAN OTOBÜSÇÜ 
SEBZE MEYVE TAŞIYOR

Yap›lan kampan-
yalar K›fl aylar›-
n›n gelmesiyle
otobüs firmalar›-

n›n yolcu azl›€›ndan sefer-
lerini düflürmelerini engel-
lemedi. Otobüsçü esnaf› için
bayramda yaflanan yo€un-
lun azalmas›, akaryak›t
zamlar›, havayolu flirketle-
riyle yaflanan haks›z rekabet
flehirleraras› yolcu tafl›ma-
c›l›€› yapan otobüsçü esna-
f›n› zor durumda b›rakt›.
Do€u bölgelerine sefer ya-
pan firmalar yolcudan çok
yük tafl›r hale geldiler. Oto-
büsçü esnaf› da bofl sefere
ç›kan otobüsün akaryak›t
paras›n› sebze-meyve gibi
yükleri tafl›y›p, satarak ç›-
karmaya bafllad›.

OTOBÜS 3 YOLCU 
İLE SEFERE ÇIKTI
Bunlardan biri de Ardahan-

Mersin aras› çal›flan bir oto-
büs firmas›. Ardahan’›n Ç›l-
d›r ilçesinde Yaz›hanesi bu-
lunan firma Mersinden al-
d›€› 3 yolcu ile yola ç›k›nca
zarar›n› karfl›lamak için
mersinden bagajlar›na yük-
ledikleri meyveleri Arda-
han’a getirerek ilçe merke-
zinden satmaya bafllad›.
Otobüs çal›flan› fiakir Öz-
demir mazot giderini kar-
fl›lamak için mecburen bu
flekilde bir uygulama yap-
t›klar›n› söyledi. Özdemir
“Mersin'de 3 yolcumuz var-
d›. Mazot 4 TL olunca art›k
zarar ediyoruz. Biz de zara-
r›m›z› bu flekilde karfl›lamak
için Mersin'den taze meyve
yükleyip Ç›ld›r'a getirdik.
Hem ucuz sat›p ilçe halk›na
destek olmufl oluyoruz hem
de bu yolla az da olsa zara-
r›m›z› karfl›lamak istiyoruz"
fleklinde konufltu.

Para de€erlerinin ve döviz kurlar›n›n
devaml› de€iflmesi otomotiv ve ticari
araç piyasas›na da etki ediyor. Türki-
ye'de fiyatlar›n y›lbafl›na göre ortalama
yüzde 15 artmas›nda kurlar etkili olur-
ken, son y›llarda kurla ilgili en büyük
darbeyi Japonya menfleli markalar yedi.
Böylece 4 y›ll›k süre içinde yen, Türk
Liras›'na karfl› yüzde 120 de€er kazand›.

Söz konusu dönemde dolardaki de€iflim
yüzde 60, Euro'daki de€iflim ise yüzde
42 oldu. Son bir y›lda bile TL karfl›s›nda
Japon Yeni yüzde 27, dolar yüzde 20,
Euro yüzde 15 de€er kaybetti.

Japon Mitsubishi'yi temsil eden Tem-
sa’n›n Sat›fl ve Pazarlama Genel Müdürü
Yusuf Soner, son birkaç y›l içinde Euro
karfl›s›nda yendeki de€er kazanc›n›n

yüzde 70'leri buldu€unu belirterek, "Bu
art›fl maalesef Japon markalar›n›n Av-
rupa'daki gücünü etkiliyor. Üzerine Ja-
ponya'daki tsunami, Tayland'daki sel
gibi do€al afetler eklendi. Japon menfleli
araçlar›n Avrupa bölgesindeki fiyat› de-
zavantajl› hale geldi. Ancak sarkac›n
di€er ucuna var›ld›€›n› düflünüyorum”
dedi.

Japon Yen’i Avrupa’daki otomotiv
SATIşLARINA DA YANSIDI

Temsa Genel Müdürü 
Yusuf Soner, binek otomo-

bilden otobüse kadar ge-
niş bir alanda faaliyet gös-
termeye devam ettiklerini
söyledi. Otobüs ve kam-

yonda hedeflerin tuttuğunu
dile getiren Soner,
"L200 ile pikap s›-

n›f›nda liderliği
sürdürüyoruz. 11
ayda 4 binin üze-

rinde L200
satt›k” dediYUSUF SONER
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Otokar, ‹zmir Büyük-
flehir Belediyesi’nde
kullan›lmak üzere 20
adet Otokar Doruk

otobüsü ‹ZULAfi, Bornova Gara-
j›’nda yap›lan törenle teslim etti.
‹ZULAfi, daha önce ald›€› 10 adet
Otokar Doruk marka otobüslerin,
performans› ve hizmetinden mem-
nun kalarak ‹zmir’in toplu tafl›ma-
s›nda tekrar Doruk’u tercih etti.

Törene ‹zmir Büyükflehir Belediye
Baflkan› Aziz Kocao€lu, ‹zmir ilçe
belediye baflkanlar›, ‹zmir millet-
vekilleri, ‹ZULAfi yöneticileri ve
temsilcileri, Otokar Genel Müdür
Yard›mc›s› Basri Akgül, Kamu Sa-
t›fllar› Birim Yöneticisi ‹hsan Kars
ve Sat›fl Sonras› Hizmetler Bölge
Sorumlusu Altu€ Güllüda€ kat›l-
d›.

İZMİR HALKINA ÇAĞDAŞ
TOPLU TAŞIMA

Otokar araçlar›n›n bugün Tür-
kiye’nin en çok tercih edilen oto-
büsleri oldu€unu belirten Otokar
Genel Müdür Yard›mc›s› Basri
Akgül, “‹zmir gibi modern ve ça€-
dafl flehirlerde yeni toplu tafl›ma
sistemlerinde araçlar›m›z›n tercih
edilmesi bize gurur veriyor. ‹zmir
halk›n› en konforlu ve güvenli fle-
kilde tafl›mak, yafll›s›ndan engel-

lisine kadar tüm vatandafllar›n ra-
hatl›kla inip binmesini sa€lamak
üzere tasarlanm›fl otobüslerimiz,
çevreci motorlar› ile ‹zmir’in ko-
runmas›na da katk› sa€layacak;
düflük iflletme giderleri ile yük ge-
tirmeyecek. ‹zmir Büyükflehir Be-

lediye Baflkan›m›z Say›n Aziz Ko-
cao€lu’na ve ‹ZULAfi’›n de€erli
yöneticilerine tekrar Otokar’› tercih
ettikleri için teflekkür ediyorum.
Yeni otobüsler ‹zmir halk›na ha-
y›rl› olsun” dedi.

Törende konuflan ‹zmir Büyük-

flehir Belediye Baflkan› Aziz Koca-
o€lu, 7’den 70’e tüm ‹zmir halk›n›n
ça€dafl toplu tafl›ma hizmeti almas›
için yeni araçlar›n hizmete baflla-
mas› ile ilgili duydu€u memnuni-
yeti belirterek Otokar yöneticilerine
teflekkür etti.
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TOPLU TAŞIMA∂ Trabzon’un ve Karadeniz Bölgesi’nin
önemli gıda firmalarından Livadi Grup, filo-
sunu Ford Transit ile genişletti. Trabzon’da
gıda sektörünün öncü firması olan Livadi’nin
6 adet Transit ile araç parkını genişletirken
Ford’u tercih etmesi. Teslimat töreninde
araçlarını Ford Satış Müdürü Murat Yıldı-
rım’dan teslim alırken küçük bir konuşma
yapan Osman Güner; “Ford Transit, perfor-

mansı, kullanım maliyetleri, sürücü açısından
kullanışlı olması, dayanıklılığı, 2.el değeri
gibi kriterleri nedeniyle tercih sebebimiz ol-
muştur” dedi. Murat Yıldırım, Ford Transit
araçların, yıllardır vandan kombiye, kamyo-
netten minibüse uzanan geniş model ve
motor seçenekleri ile ticari araç dünyasının
tartışmasız açık ara lider markası olduğunu
ve yeni nesil “Duratorq Puma” motorları ile

%17’ye varan yakıt tasarrufu sağladığını
ayrıca ekonomik ve çevreci özellikleri bu-
lunduğunu vurguladı. Ford araçlarına ina-
nılmaz kampanyalarla; 24.000TL krediye
24ay  %0 faiz, 30.000TL krediye 18 ay %0
faiz, 40.000TL krediye 12 ay %0 faiz ve
vergi mükelleflerinin KDV ve amortisman
avantajlarından yararlanabileceğini sözlerine
ekleyerek herkesi Ford’a davet etti.

TASIMACILAR 4

Otobüste Tourismo
ve Travego lider

∂ Mercedes’in Tourismo ve Travego tesli-
matlar› Aral›k ay›nda da h›z kesmeden devam
etti. Mercedes-Benz yetkili bayileri Koluman,
Hastalya. Mengerler Egemer,Hassoy ve DMO
taraf›ndan toplamda 9 adet Tourismo ve
Travego teslimat› gerçeklefltirildi.
Mercedes Benz bayisi Koluman Motorlu
Araçlar Tic. San. A.fi. taraf›ndan Koflar Tu-
rizm’e 1 adet Tourismo 15 teslimat› yap›ld›.
Teslimat törenine Koflar Turizm’den Tarkan
Koflar, araç sorumlusu Halil Y›ld›r›m, Kolu-
man Tarsus’dan Sat›fl Müdürü Erdem Ünler
ve Mercedes Benz Türk Otobüs Sat›fl Bölü-
münden F›rat Dokur kat›ld›.
Mercedes Benz Bayii Hastalya Otomotiv Ya-
t›r›m Pazarlama A.fi. Denizli fiubesi, tara-
f›ndan Aydo€anlar Turizm’e 2 adet Merce-
des-Benz Travego 15 teslimat› yap›ld›. Tes-
limat törenine Aydo€anlar Turizm Sahibi
Murat Aydo€an ve Hastalya Denizli’den
Gürkan fiener kat›ld›.
Mercedes Benz Bayii Mengerler Egemer’den
Albafl Turizm ve Ö€reten Turizm’e toplamda
3 adet Tourismo teslimat› yap›ld›. Albafl
Turizm 2 adet Mercedes Benz Tourismo 15
al›rken, Ö€reten Turizm’de 1 adet Tourismo
16 arc›n› teslim ald›. Teslimat töreninde
Albafl Turizm’den Ali Oral, Mahmut Ari,
Ça€r› K›l›çer ve Alper Atefl yer al›rken, Ö€-
reten Turizm’den de firma sahibi Cüneyt
Ö€reten kat›ld›. Araçlar, sahiplerine Men-
gerler Egemer’den Otobüs Sat›fl Dan›flman›
Fatih Kaya taraf›ndan teslim edildi.

‹ZULAŞ, ‹zmir’in toplu taş›mas›nda yine Otokar Doruk
araçlar›n› tercih ederek, 20 adet daha Doruk ald›. ‹zulaş’›n

filosunda böylece toplam 30 adet Doruk oldu.

TRABZONLU
LİVADİ GRUP,
“FORD” DEDİ

Metro Turizm’e 10
adet Mercedes-Benz
TRAVEGO 15 SHD

İZULAŞ 20 ADET 
DAHA DORUK ALDI

Teslimat töreninde Sesli Turizm Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Metin Sesli, Yönetim
Kurulu Üyesi Aytekin Sesli, Mercedes-
Benz Finansal Hizmetler Koordinatörü

Bige Gültefl, Hafif Ticari Araç Filo Yönetim
Sorumlusu ‹lker Çardakl›, Ürün Yönetim So-
rumlusu Onur Ahi, Has Otomotiv Had›mköy
Showroom Müdürü Bülent Acar ve Hafif
Ticari Araçlar Sat›fl Dan›flman› ‹lter Elmas
haz›r bulundular.
65’i öz mal toplam 600 araçl›k filosuyla per-
sonel ve ö€renci tafl›mac›l›€›nda 2000 y›l›ndan
beri hizmet vermeye devam eden Sesli Tu-
rizm, filosundaki öz mal Mercedes-Benz araç
say›s›n› 65’e yükseltti. Reysafl, Horoz Lojistik
gibi lider flirketlerle çal›flan Sesli Turizm
önümüzdeki y›l filosundaki öz mal araçlar›n
tümünü Mercedes-Benz olarak yenilemeyi
planl›yor. Teslimat töreninde konuflan Sesli
Turizm Yönetim Kurulu Baflkan› Metin
Sesli, flu ana kadar filolar›ndaki araçlar›n
Mercedes a€›rl›kl› olmad›€›n› fakat yapt›klar›
toplant›lar ve denemelerden sonra Merce-
des-Benz ile çal›flma karar› ald›klar›n› ifade
ederek, Mercedes Finans’›n cazip kredi-faiz
seçeneklerinden yararlanarak bankalarda
mevcut olmayan faiz oranlar› ile krediyle
araç ald›klar›n› belirtti. Bundan sonra da fi-
lolar›ndaki araçlar› Mercedes-Benz ile yeni-
lemeye devam edeceklerini kaydetti. 

“ŞU ANA KADAR YAŞANAN KRİZLER-
DEN PEK ETKİLENMEDİK”
Ayn› zamanda ‹stanbul Tafl›mac›lar Birli€i
(‹STAB) üyesi de olan Sesli Turizm Yönetim
Kurulu Baflkan› Metin Sesli, daha çok ö€renci
ve personel tafl›mac›l›€› yapt›klar›n› flu ana
kadar olan krizlerden pek etkilenmediklerini
söyledi. Sesli, tek s›k›nt›lar›n›n ödemelerdeki
gecikmelerden kaynakl› oldu€unu kaydetti.
Yazlar› turizm tafl›mac›l›€› yapmad›klar›n›
da ekleyen Sesli, 2012’de bir küçülme dü-
flünmediklerini, 2011’in kendileri aç›s›ndan
çok iyi geçti€ini belirtti. Sesli, sektörde öz-
mal say›s›na göre bir ifl hacmi olmas›n› ge-
rekti€ini önüne gelenin araç al›p, tafl›mac›l›k
yapmas›n›n s›k›nt›lar yaratt›€›n› sözlerine
ekledi.
“Plaka tahdidi sektörü zora sokar, çözüm
belgelendirme”
D-4 belgesinin ilçeler aras›nda çal›flan araçlar

için bir belge oldu€unu belirten Metin Sesli,
D-4 belgesinin sektörü koruyan bir belge ol-
mad›€›n›, servis konusuyla ilgili hala bir
aflama kaydedilemedi€ini vurgulad›. Plaka
tahdidinin ise sektörü zora sokaca€›n› kay-
deden Sesli, plaka tahdidinin sektörü zora
sokaca€›n›, herkesin alaca€›n› ve satmayaca-
€›n› dolay›s› ile piyasan›n sürmeyece€ini ak-
sine fiyatlar›n artabilece€ini ekledi. Sesli,
“Plaka tahdidinde flöyle bir s›k›nt› do€abilir;
herkes plaka alabilir. Herkes plaka ald›€› za-
man adam al›r 300 tane plaka. Bunlar› piyasaya
sürmez. ‹htiyac› oldu€u zaman piyasaya sürer.
Bu flekilde haks›z bir rant sa€lanabilir. Buda
bizleri, flirketleri zor duruma sokabilir”dedi.
Tafl›mac›l›k sektörünün ancak belgelendirme
ile rahatlayaca€›n› belirten Sesli, güncel olan
tüm firmalar›n görüflünün de bu yönde oldu-
€unu kaydederek, ‹STAB olarak da bu konu-
nun üzerinde çal›flt›klar›n› fakat son karar›
bakanl›€›n verece€ini söyledi.

Y›l sonuna doğru teslimatlar›nda h›z kesmeyen Has
Otomotiv, ağ›rl›kl› olarak öğrenci ve personel taş›mac›l›ğ›

yapan Sesli Turizm’e 10 adet Sprinter'dan sonra 3 adet daha
Sprinter daha teslim etti.

SESLİ TURİZM’E 3 SPRİNTER DAHA
HAS OTOMOTİV’DEN

Mercedes-Benz Türk, Türkiye’nin en
büyük flehirleraras› otobüs filosuna sahip
olan Metro Turizm’e 10 adet Travego15
SHD sat›fl› gerçeklefltirdi. Mercedes-Benz
Türk Pazarlama Merkezi’nde bulunan
yeni teslimat holünde düzenlenen araç
teslim törenine Metro Holding A.fi.’den
Yönetim Kurulu Baflkan› Galip Öztürk,
Mercedes-Benz Türk A.fi.’ den Pazarlama
ve Sat›fl Direktörü Süer Sülün, Merce-
des-Benz Türk Yetkili Bayii Has Otomotiv
Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa Dinçer
ve Yönetim Kurulu Üyesi Latif Karaali
kat›ld›lar.

Lüks Gümüflhane
NEOPLAN DED‹

Lüks Gümüflhane, filosunu NEOPLAN
ile güçlendirmeye devam ediyor. Geçen
Temmuz ay›nda NEOPLAN yat›r›m› yap-
t›klar›n› belirten firma orta€› ‹dris Çimen
“Yolcular›m›z Starliner konforunu çok
sevdi. Bu nedenle tekrar NEOPLAN’› ter-
cih ettik” dedi. Düzenlenen teslimat tö-
renine firma ortaklar› Numan Çimen ve
‹dris Çimen kat›ld›. Törende konuflan ve
filo yönetiminde yolcular›n talep ve is-
tekleri do€rultusunda karar verdiklerini
belirten ‹dris Çimen, “Yolcular›m›z›n ta-
lepleri do€rultusunda rahatl›€›, koltuk
konforu ve düflük yak›t sarfiyat› nedeni
ile NEOPLAN Starliner araçlar› tercih
ettik. Gelecekte filomuzdaki NEOPLAN
say›s›n› art›rmay› hedefliyoruz” dedi.

Antalya’da kurul-
du€u 1994 y›l›ndan
bu yana Turizm Ta-
fl›mac›l›€›n›n öncü
firmalar›ndan olan
Sena Turizm bu y›l
ilk defa Hac için yola
koyuldu. 20 araçl›k
filo ile Suudi Arabis-
tan’a kasap ve hac›
götüren Sena Tur, iç
savafl›n patlak verdi€i Suriye’den de kazas›z
ve sorunsuz bir flekilde geçmeyi baflard› ve
Antalya iline dönebildi.   Özellikle Suriye’de
büyük zorluklar yaflayan kaptanlar hayati teh-

likeler atlatt›. ‹lk defa
Hacca gidilmesine  ra€-
men di€er firmalar ara-
s›nda da dikkat çeken
Sena Turizm, kendi e€i-
tim salonunda düzenle-
di€i bir törenle kaptan-
lar›na nakdi ödül ve bu
görevin unutulmamas›
ad›na birer takdirname
verdi. Törene Genel Mü-

dür Semih Acar,   Genel Müdür Yard›mc›s›
Metin S›rma, E€itim ve Kontrol Müdürü ‹lker
Ak›n ile ‹nsan Kaynaklar› Müdürü Hakan Tan
ile kaptanlar kat›ld›. 

Konya menfleili Çiçek Turizm yat›r›mlar›na
Tourismo 15 RHD ile devam ediyor.

Konya'da bulunan Çiçek Turizm Araç Tar-
sus Koluman A.fi.'den 1 adet Tourismo 15
RHD sat›n ald›. Mercedes-Benz Tourismo
15 RHD, Tarsus Koluman A.fi. Otobüs Sat›fl
Müdürü Erdem Ünler taraf›ndan, Çiçek Tu-
rim firma yetkilisi Hakan Parmak'a teslim

edildi.
Çiçek Turizm Yönetim Kurulu Baflkan›

Okay T›nk›r, Turizm sektöründe tercih edi-
len araç olmas›, konfor ve marka ya duy-
duklar› güven nedeniyle Tourismo 15 RHD
araç al›m›n›a devam ettiklerini ve 2012 y›-
l›nda da Tourismo yat›r›mlar›na devam ede-
ceklerini belirtti.

Tarsus Koluman'dan Çiçek
Turizm'e Tourismo RHD

SENA TUR hacca giden
kaptanlar›n› ödüllendirdi
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TASIMACILAR 5
FALKEN’İN

HEDEFİ
2012’DE

200 BAYİİ

ULUĞ
AKTUNÇ

“2012-2112”
2012 geldi. 80’li y›llarda rahmetli Altan Er-

bulak TV’de yapt›€› parodilerde giden y›l›

ihtiyar bir dede, gelen y›l› da gencecik,

aktif dinamik heyecanl› flekilde betimlerdi.

Gülerdik... Hofl gelsin 2012 de, gelmesinden

ne elde edece€iz? Ne de€iflecek güzel ül-

kemizde ve dünyam›zda?

Trafik yine içinden ç›k›lamaz halde olacak,

bu anlamda trafik cezalar›n›n da zamland›€›

her sene oldu€u gibi yine gazetelerde tel-

evizyonlarda bas bas ba€›r›lacak ama nas›l

olsa uygulanmayan cezalar›n bir cayd›r›c›l›€›

da olamayaca€›ndan bizim baz› bilinçsiz

floförlerimiz yine k›rm›z›da geçecek, yine

emniyet fleridine girecek, otobanda geri

geri gelecek, t›rla 130 km sürat yapacak...

‹fl yo€unlu€u saatlerinde hafriyat kamyonlar›

köprüden geçecek, 14 kiflilik minibüse 30,

40 kiflilik otobüse 100 kifli dolduracak... Aksi

mümkün de€il...

Akaryak›t›m›z yine dünyan›n en pahal›s›

olmaya devam edecek...

Toplu tafl›mac›l›kta ça€› yakalayan, modern

ve yepyeni ad›mlar bir yandan at›l›rken, bir

yanda da TÜV muayenesinden geçmesi

mümkün olmayan ve eski tip vapurlar gibi

simsiyah duman atan araçlar muayenesiz

flekilde trafikte olacak, hepimizi zehirlemeye

devam edecek...

Deprem olursa yine evler çökecek, insan-

lar›m›z alt›nda kalacak, çad›rlar yine yet-

meyecek, yine çapulcu, f›rsatç›, insanl›ktan

nasibini almam›fl ahlaks›z flerefsizler ç›kacak,

çad›r› devletten bedavaya al›p garibana

fahifl fiyatla satacak...

Milli tak›m izlerken yine f›t›k edecek...

Yine vergilerimizi ya ödemeyece€iz ya da

son güne b›rakaca€›z...Tabii yine vergi aff›

olacak...

“Süper” Türksel yaklafl›mlar olan “Ben yap-

t›m oldu.”, “Bana dokunmayan y›lan bin ya-

flas›n.”, “Birfley olmaz, idare etsin boflver.”,

“Rabbena hep bana!” benzeri anlay›fllar ay-

nen devam edecek...

Uluslararas› ortamlarda hangi Türk bilim

insanlar›n›n kaçar makale yay›nlad›€› de€il

de, x flark›c›n›n neresine botoks yapt›rd›€›,

y dansözün kimle evlendi€i, z komedyenin

bilmem kaç›nc› spor otomobilini ald›€› daha

önemli olacak yine...

Yine ö€rencilerimiz hayatlar›n›n tamam›n›

etkileyecek bir s›nava tek defada girecek,

3 saatte tüm gelece€ini belirleyecek...

“Vefa” yine sadece bir semt ad› olacak...

Yani k›sacas› “tarih yine tekerrür ede-

cek”...

“Bütün bunlar kesinlikle olmayacak!” di-

yebilen var m›? Olamaz ki...

Öyleyse 2012 de€il 2112 y›l› gelse ne

yazar? Biraz olumsuz bir yaz› oldu ama ne

yapal›m malzeme bu!

Yine de 2012’nin tüm insanl›€a mutluluk,

sa€l›k, kazanç, ülkemize de refah ve bar›fl

getiren bir y›l olmas›n› dilerim.

∂ 1997 yılından bu yana Çiftkurtlar güvencesiyle Türkiye’de faaliyetlerini
sürdüren Japon Lastik üreticisi Falken, 2012’de 81 ilde 200 bayiye ulaşmayı
planlıyor.
Altmış yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Çiftkurtlar
Grubu portföyünde bulunan Falken Lastikleri 2012 yılında yeni yatırımlarla
dağıtım ağını genişletiyor. 2012 yılı hedefleriyle ilgili bilgi veren Falken
Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Özer Önaldı,"Dünyanın önde gelen per-

formans lastiklerinden Falken’in 15 yıla yakın bir süredir Türkiye distribü-
törlüğünü yürütüyoruz. Küresel ekonomik krize rağmen 2012 yılında Falken'e
daha fazla yatırım yapma kararı aldık. Falken için düşündüğümüz yatırımlar
özellikle, dağıtım ağının genişletilmesi ve daha kaliteli hizmet anlayışı ile
müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik olacak. Bugün 30 ilde 40 tabelalı
bayimiz bulunuyor, 2012 yılında 200 bayiye ulaşarak tüm Türkiye’yi kapsamayı
amaçlıyoruz” diyerek Türkiye’de lider olmak istediklerini dile getirdi.

Serdar CEŞEN

Hat bedellerinin ve kat›l›mc› say›-
s›n›n çok yo€un olaca€› ve k›ran
k›rana bir mücadelenin yaflanaca€›
Otobüs Afi’nin 3. faz ihalesinde

nispeten daha iyi hatlar›n aç›laca€›n› düflün-
düklerini kaydeden Zakir Uzun, hat bedellerinin
ve kat›l›mc› say›s›n›n ilk iki ihalenin alt›nda
kalmayaca€›n› söyledi. 

OTOBÜS FİYATLARI DÜŞECEK
Otobüs Afi ile yapt›klar› görüflmelerde

otobüs fiyatlar›n›n gere€inden yüksek oldu-
€unu, fiyatlar›n bir an evvel

daha makul oranlara çe-
kilmesini gerekti€ini
söyleyen Uzun, ‹stan-
bul Büyükflehir Beledi-
ye Baflkan› Kadir Top-
bafl’›n da kendileri ile

birlikte görüflünün bu
yönde oldu€unu, üretici
firmalar ile görüflmeleri-

nin sürdü€ünü
ekledi. Zakir

Uzun, Son
ald›€› araç-
larda baz›
sorunlar

ç›kt›€›n›,
yapt›r-
d›€›n›

belir-
t e -

rek, bir firman›n otobüsünün 6 ayda 3 kez
tamir gördü€ünü dile getirdi. “Bir an önce
bunlar›n iflletmecinin lehine olarak gözden
geçirilmesi ve otobüslerin s›k›nt›l› olan par-
çalar›yla ilgili (yedek parça) acil önlemlerin
al›nmas› gerekiyor” diyen Uzun, art›k üretici
firmalar aras›ndaki seçimlerinde gerekli ön-
lemleri alarak daha hassas davranacaklar›n›n
alt›n› çizdi. ‹lk defa piyasaya ç›kard›klar›
araçlarda 380-450 bin TL’den bahseden üretici
firmalarla yap›lan temaslarda toplu al›mlarda
ortalama fiyatlar›n 350 bin TL civarlar›na
çekildi€ini dile getiren Uzun,  “‹lk halede bu
flekilde olurken ikinci ‹halede bu rakam 365
bin TL civarlar›nda oldu” dedi. Zakir Uzun,
basamakl› ve basamaks›z (engelli liftli) araç-
larda 100 bin lira civar›nda büyük bir fark ol-
du€unun alt›n› çizdi.

KDV SORUNU ÇÖZÜLMELİ
‹stanbul toplu ulafl›m›nda gerçekleflen top-

lam tafl›man›n %30’unun ücretsiz oldu€unu
vurgulayan Uzun, bir bak›ma kamu hizmeti
verdiklerini dile getirerek KDV indiriminden
yararlanmalar› gerekti€ini bu konuyla ilgili
u€rafllar›n›n ‹ETT, Otobüs Afi , ‹STOD ve
Avrupa yakas›ndaki di€er Erguvan dernekle-
rinin temsilcileri olarak çal›flmalar›n sürece€ini

söyledi. As›l problemlerinin, Ücretsiz tafl›ma,
indirimli tafl›ma, aktarma ve mavi akbil ol-
du€unu belirten Uzun, “Bu noktadaki kayb›
telafi etmenin yolu ÖTV ve KDV indiriminden
geçer” dedi ve ekledi: “Bunlar karfl›l›kl› olarak
konuflulup anlafl›labilir konular” dedi. Ayr›ca
Avrupa yakas›nda  tafl›mac›l›k yapan, ‹stanbul
ve Beyo€lu bölgesi  Erguvan otobüs iflletme-
cilerinin de yeni Dernek çat›s› alt›nda birle-
flerek, hep birlikte ‹stanbul’lulara daha iyi
hizmet verilece€ini belirtti.

2012 ERGUVANLARIN YILI OLACAK
‹stanbul halk›n›n hizmetine sunuldu€u günden

beri yo€un bir be€eni ve talep alan Erguvan oto-
büsler, 2012’ye de damgas›n› vuracak. Yeni ihale
ile ‹stanbul yollar›ndaki Erguvan otobüslerin sa-
y›s›n›n 1000’i aflaca€›n› belirten ‹STOD, Erguvan
Otobüsler Derne€i Baflkan› Zakir Uzun, s›n›f›n›n
en donan›ml›, prestijli araçlar› olan Erguvan oto-
büslerin, ‹stanbul ulafl›m›nda s›f›r yafl ortalamas›na
sahip olan tek grup oldu€unu, halk›n be€eni ve
talepleri ile orant›l› olarak büyüyece€ini ifade etti.

İstanbul Toplu Ulaşım Otobüsçüler (Erguvancılar) Derneği (İSTOD) Başkanı Zakir
Uzun, otobüs fiyatlarının bu ihalede mutlaka düşmesi gerektiğini vurguladı. 2012’nin
Erguvanlar yılı olacağını söyleyen Uzun, sayılarının bini aşacağını sözlerine ekledi.

2012 ERGUVANLARIN YILI OLACAK
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9.5 metrelik Citibus’un
lansman›n›n ard›ndan Anadolu

Isuzu, belediyelerden talep almaya
başlad›. Isuzu Bölge Sat›ş

Sorumlusu Ferhat Sancakl›, 12
metrelik otobüs çal›şmalar›n›

başlatt›klar›n› da söyledi

ISUZU GELİYOR
DEDİRTMEYİ
SEVİYORUZ

Serdar CEŞEN – Oya KAYA
9.5 metrelik Citibus’u hem inovasyon hem

de sektördeki boflluk için ç›kard›klar›n› söyleyen
Ferhat Sancakl›, “Biz piyasada varolan› yapmak
istemiyoruz. Biz, uzaktan dahi bakt›€›n›zda
Isuzu geliyor dedirtmeyi çok seviyoruz. Bu an-
lamda da bir fark yarat›yoruz. Hatta bu arac›
gören birçok halk otobüsçümüz bize 12 metrelik
taleplerini de ilettiler. Bizim zaten stratejik
planlar›m›zda da bu var. 12 metrelik halk oto-
büsü çal›flmalar›m›z› da Ar-Ge bölümümüz
bafllatt›” fleklinde konufltu.

Son zamanlarda yapt›klar› filo sat›fllar› ile
belediyelerle sürekli temas halinde olduklar›n›
kaydeden Sancakl›, fianl›urfa Belediyesi, Çorlu
Belediyesi, Afyon ve Tekirda€ Özel Halk Oto-
büsçülerine yapt›klar› filo sat›fllar›n› örnek
olarak gösterdi ve bu tip sat›fllar›n sürece€ini
belirtti. Orta vadedeki hedefleri aras›nda 12
metrelik araç ile de sektörde yer almak iste-
diklerini vurgulad›.

“DOĞALGAZLI ARAÇLAR İÇİN 
DOLUM TESİSLERİ YETERSİZ”

Birkaç büyükflehir belediyesi d›fl›nda dolum
tesislerinin yetersizli€ini ve bu konudaki
alt yap› eksikli€ini vurgulayan Sancakl›,
Isuzu’nun üretti€i boyutlardaki araç say›s›n›
tercih eden belediye ve kamu kurulufllar›n›n
az oldu€unu söyledi. Sancakl›, flu an için
özel halk otobüsçülerinin ve bireyselcilerin
CNG’li araç kullan›m›na geçmesinin zor
oldu€unu belirtti. Bunun alt yap›dan kay-
naklanan sorunlara ba€layan Sancakl›, “Ben-
ce dolum istasyonlar›n›n yayg›nlaflmas›yla
piyasadaki yerini bulacak” dedi.

FERHAT SANCAKLI

ZAKİR UZUN
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Oya KAYA
∂ Tekirda€’da Otobüs filosunu tamam›yla
yenileyen Turex Özel Halk Otobüsleri, Te-
kirda€l›lara daha iyi ve daha konforlu hizmet
edebilmek için Anadolu Isuzu’dan 15 adet
Novociti otobüs ald›. Ocak 2011’de 7 adet
Novociti Otobüs daha alan Turex Özel Halk
Otobüsleri, Tekirda€’daki Isuzu Novociti
say›s›n› 22 adede yükseltti. Tekirda€ Bele-
diyesi fiehirleraras› Otobüs Terminali’nde
düzenlenen teslimat törenine; Tekirda€ Be-
lediye Baflkan› Dr. Adem Dalg›ç,  Tekirda€
Belediye Baflkan Yard›mc›s› Sinan Çetiz,
Turex Özel Halk Otobüsleri Yönetim Kurulu
Baflkan› Galip fianl›, Anadolu Isuzu Sat›fl
Müdürü Efe Yaz›c›, Anadolu Isuzu Sat›fl fiefi
Onur Çetinkaya kat›ld›.

“Tekirda€ halk›na birinci s›n›f hizmet
sunaca€›z” diyerek söze bafllayan Turex Özel
Halk Otobüsleri Yönetim Kurulu Baflkan›
Galip fianl› hizmetlerin artarak devam ede-
ce€ini söyledi. Daha önceki araç al›mlar›nda
da ayn› flekilde Isuzu Novociti’yi tercih
eti€ini belirten fianl› sözlerini flu flekilde
sürdürdü: “Yeni araçlar›m›z›n tamam› 2012
model, klimal› ve engelli vatandafllar için
haz›rlanm›fl araçlar. Belediye baflkan›m›z›n
ve Baflkanlar›m›z›n hizmete bafllad›klar›
günden beri biz söyledikleri tek bir fley var.
Galip bey bize vatandafllardan hiçbir flikayet
gelmesin, kanunlar çerçevesinde yan›n›zda-
y›z. Daha önce belediye baflkan›m›z›n tali-
mat›yla klimal› araçlar› getirmifltik. Ocak
ay›n›n bafl›nda tekrar 7 tane özürlü arac› ge-
tirdik. fiimdi ihalemize 1 y›l kalmas›na ra€-
men 15 arac›m›z› da s›f›rlam›fl bulunuyoruz.
Biz Tekirda€ halk›na hizmetkâr olmaya de-
vam edece€iz. Tekirda€ halk› bize sahip ç›k-
t›kça bu hizmetler artarak devam edecek.”

Tekirda€l›lara Isuzu olarak hizmet verme-
nin mutlulu€unu yaflad›klar›n› söyleyen Isu-
zu Sat›fl ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay
“Geçen sene 7 araç verdik bu sene 15 arac›n
teslimat› için buraday›z. ‹hale süresinin bit-
mesine k›sa bir süre kala belediye baflkan›n›n
talimat›yla toplu tafl›may› ça€dafl otobüslerle
yeniledikleri için, bize de bu hizmeti vermeyi
nasip ettikleri için kendilerine çok teflekkür
ediyorum” dedi.

ISUZU, 2012’YE SIFIR STOKLA GİRECEK 
2011 y›l›n›n Isuzu için iyi geçti€ini söyleyen

Tamay engellilere uygun araçlar›n Türkiye
pazar›nda yayg›nlaflt›€›n› belirterek “Tür-
kiye’deki belediyelerin tümü bu araçlar› seç-

meye bafllad›klar ve biz
h›zla bu araçlar› üret-
meye bafllad›k. Tüm
üretimlerimize ra€men
s›f›r stokla 2012 y›l›na
geçiyoruz. Bu önümüz-
deki y›lda da daha fazla
talebin olaca€›n› gös-
teriyor. Türkiye h›zla
ça€dafllafl›yor. Dolay›-
s›yla bu ça€dafll›k yo-
lunda öncülü€ü alan
belediyeleri gönülden
kutlamak gerekir. Te-
kirda€ belediyesi ger-
çekten çok h›zl› bir ka-
rar verdi ve engelliye
uygun araçlara geçerek
Türkiye’de bu konuda
öncü olduklar›n› gös-
terdiler” dedi. Tekir-
da€’da 9,5 metrelik
araçlar›nda ileriki dö-
nemlerde kullan›laca-
€›n› ifade eden Tamay,
yeni Citibus’lar›n alçak
tabanl› s›f›r girifl-ç›k›fl-
lar›n›n oldu€una da de€indi. Tamay, ayr›ca
7,5 metrelik Novociti’lerin Tekirda€’da ar-
taca€›n› da sözlerine ekledi.

Tekirda€ halk›n›n daha iyi hizmet ve ka-
liteden faydalanmas› için çabalad›klar› be-
lirten Tekirda€ Belediye Baflkan› Dr. Adem
Dalg›ç “Kalitenin yükselmesi Tekirda€’daki
yaflam flartlar›n›n, düzenin halk›n yarar›na
olaca€›na inand›€›m›z için yap›yoruz. Göreve
geldi€imiz zaman araçlar›m›z› gördü€ümüzde
maalesef engellilerin binmesi için uygun ol-

mad›€›n›, klimalar›n›n ol-
mad›€›n›, süspansiyonlar›-
n›n farkl› oldu€unu gördü-
€ümüzden dolay› çok daha
iyi araçlarla hizmet almam›z
gerekti€ini kendilerine ifade
etti€imizde onlarda bizi anla-
y›flla karfl›lad›lar ve Tekirda€
için el ele verdik ve bu araçlar
yenilendi. ‹nflallah her konuda ça-
l›flmalar›m›z bu flekilde devam edecek”
fleklinde konufltu.

|    OCAK 2012    |      
|      www.tasimacilar.com    |      

TOPLU TAŞIMA∂ 1997 yılından bu yana Çiftkurtlar güvencesiyle
Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren Japon Lastik üreticisi
Falken, 2012’de 81 ilde 200 bayiye ulaşmayı planlıyor.
Altmış yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe faaliyet
gösteren Çiftkurtlar Grubu portföyünde bulunan
Falken Lastikleri 2012 yılında yeni yatırımlarla dağıtım
ağını genişletiyor. 2012 yılı hedefleriyle ilgili bilgi
veren Falken Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü
Özer Önaldı,"Dünyanın önde gelen performans las-

tiklerinden Falken’in 15 yıla yakın bir süredir Türkiye
distribütörlüğünü yürütüyoruz. Küresel ekonomik
krize rağmen 2012 yılında Falken'e daha fazla yatırım
yapma kararı aldık. Falken için düşündüğümüz yatı-
rımlar özellikle, dağıtım ağının genişletilmesi ve daha
kaliteli hizmet anlayışı ile müşteri memnuniyetini ar-
tırmaya yönelik olacak. Bugün 30 ilde 40 tabelalı ba-
yimiz bulunuyor, 2012 yılında 200 bayiye ulaşarak
tüm Türkiye’yi kapsamayı amaçlıyoruz” diyerek Tür-

kiye’de lider olmak istediklerini dile getirdi. Falken
Ortadoğu Bölge Müdürü Takashi Hara ise, “Özellikle
küresel ekonomik kriz koşullarının hakim olduğu bir
konjonktürde Türkiye güçlü ekonomisiyle güven
veriyor ve yatırım çekmeye devam ediyor. Falken
olarak 1997 yılında Çifkurtlar Grubu ile girdiğimiz
Türkiye pazarında 15 yılı geride bırakıyoruz. Bundan
sonraki dönemde yeni ürün çeşitleri ve yatırımlarla
Türkiye'de büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

TASIMACILARFALKEN’İN 
HEDEFİ 2012’DE

200 BAYİİ
ÖZER ÖNALDI

Kayseri Ulaşım
AŞ İşletme
Müdürü Enver
Sedat Tamgacı

“Kayseri’de Belediye 
OTOBÜSLER‹ YAfiLI”
Serdar CEŞEN
∂ Kayseri Ulafl›m A.fi. ‹flletme
Müdürü  Enver Sedat Tamgac›,
Kayseri toplu tafl›mas›nda bele-
diye otobüsleri hariç filolar›ndaki
di€er araçlar›n daha yeni oldu-
€unu söyledi.
Kent içi toplu tafl›mada yaklafl›k
400’e yak›n dolmufl ve minibü-
sün iflletmeden kald›r›ld›€› Kay-
seri’de flu an dolmufl iflletmecili€i
yap›lam›yor. 387 adet Halk Oto-
büsünün bulundu€u ilde son
al›mlarla birlikte 191 adet do-
€algazl› BMC marka otobüs top-
lu tafl›maya kat›ld›. Ancak 120
adet Belediye otobüsünün bu-
lundu€u Kayseri’de belediye oto-
büsleri ise hala de€iflmeyi bek-
liyor. Kayseri Ulafl›m A.fi. ‹fllet-
me Müdürü  Enver Sedat Tam-
gac›, 120 adet belediye otobüsü
bulunan Kayseri’de belediye oto-
büslerinin yafll› oldu€unu ifade
ederek, “Belediye otobüslerinin
hepsi de köy gibi yolcunun çok
olmad›€› yerlerde” dedi. Di€er
operatördeki araçlar›n›n daha
üst model araçlar oldu€unu özel-

likle 3 y›l önce devreye giren
halk otobüslerinin 2000 model
ve üstü oldu€unu belirtti.

17 KM’LİK RAYLI SİSTEM 2
YILDA BİTİRİLECEK
Kayseri’de di€er illerden farkl›
olarak 3 operatörün de birlikte
hareket etti€ine de€inen Sedat
Tamgac›, kent içi toplu tafl›mada
aktarmalarda sorun olmad›€›n›
ifade etti. Rayl› sistem, halk
otobüsleri ve belediye otobüsleri
aras›nda yolcu paylafl›m›n›n so-
run teflkil etmedi€ini söyleyen
Tamgac›, “2012 için toplu tafl›-
ma ad›na rayl› sistem ihaleleri
yap›ld›. Yaklafl›k olarak 17
km’lik bir hat daha yap›lmas›
ifllemine bafllan›ld›. 2 y›l içinde
bitirilmesi hedefleniyor” dedi.
Rayl› sistemin kent içi toplu
tafl›mada %21-22 gibi oranla yer
tuttu€una da dikkat çekti. Sedat
Tamgac›, Kayseri’nin 2012’de
ulafl›mda rayl› sistem a€›n› ge-
niflleterek yat›r›mlar›n›n süre-
ce€ini sözlerine ekledi.

Türkiye’nin her bölgesine hizmet vermeyi amaç edinen Anadolu Isuzu,
Tekirdağ bölgesinde Halk Otobüsçülerinin tercihi oldu. Tekirdağ halk› ar-

t›k daha konforlu araçlarla seyahat edecek.

HALK OTOBÜSÇÜLERİ
ISUZU’YU SEÇTİ

∂ Has Otomotiv’den Aytur Turizm' e 2 adet Merce-
des-Benz Tourismo 15 teslimat› gerçeklefltirildi. Tes-
limat törenine firma yetkilileri Hac› Ahmet Bektafl,
Avni Kavalc›, Davut fientepe, Murat Özel ve Has
Otomotiv’den Naci Yan›k kat›ld›lar. Mengerler Ko-
caeli'den Trakya Otobüs ‹flletmeleri'ne 1 adet Merce-
des-Benz Tourismo 15 teslimat›nda ise törene Men-
gerler Kocaeli Otobüs Sat›fl Müdürü Tamer Üçal ve
araç sahibi Hasan Hac›o€lu kat›ld›lar. Yine Mengerler
Kocaeli' den Tuncay Nakliyat'a 2 adet Mercedes-Benz
Tourismo 15 teslim edildi. Has Otomotiv’den Metro
Turizm bireysel otobüsçüsüne bir adet Mercedes-
Benz Tourismo 15 teslim edildi. Teslimat törenine
Tuncay Güler, Samet Kaya ve Has Otomotiv’den ‹h-
san Naci Yan›k kat›ld›lar. Hassoy Otomotiv’den Ulu-

soy Turizm bireysel otobüscüsüne 1 adet Mercedes-
Benz Tourismo 15 teslim edildi. Mengerler Bursa'dan
Kamil Koç Turizm bireysel otobüsçüsüne 1 adet Mer-
cedes-Benz Tourismo 15 SHD teslimat› gerçeklefltiril-
di. Teslimat töreninde Sinan ‹zmir, ‹brahim ‹zmir ve
Gökhan ‹zmir haz›r bulundular.

Mercedes Benz yetkili bayii Has Otomotiv'den SSC
Tur' a 1 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 teslimi ger-
çeklefltirilirken teslimat törenine SSC Tur'dan Murat
Yeflilyurt, Salih Coflkun, Sinan Coflkun, Ayfle Cofl-
kun, Yaflar Coflkun haz›r bulundular.Mengerler Akde-
niz' den Astor Seyahat'e 2 adet Mercedes-Benz Trave-
go 15 Astor Seyahat'ten Firma Yetkilileri Hünkar Er-
do€an, Macit Elçi, Reflit Yi€it ve Ali Y›lmaz teslimat
töreninde haz›r bulundular.

Efecan 
BARUT

Firmalar›n ç›€›r›ndan

ç›kan koltuk arkas›

televizyon sistemi isimleri!
Son y›llarda havayolu flirketlerinin fiyat düflürmesi

ve türlü kampanyalar›ndan sonra karayollar›nda oto-
büsçünün korkulu rüyas›na haline gelen havayolu ula-
fl›m› tercihi, otobüsçüyü harekete geçirdi.Yolcular›n
havayolu de€il de karayolunu tercih etmesi için ilk
olarak büyük firmalar›n bafllatt›€› “koltuk arkas› tel-
evizyon sistemi” flu anda Türkiye’nin ilçe firmalar›nda
bile mevcut durumda. Sistemin ilk ç›kt›€› zamanlarda
büyük firmalar›n belli araçlar›/seferleri fleklinde kont-
rollü bir biçimde ilerleyen sistem, daha sonralar› talep
ve geri dönüflüm almas› sonras› iyice artmaya bafllad›.
‹ster istemez havayolu-karayolu rekabeti de çok aç›kça
görüldü€ü üzere otobüs firmalar›n›n kendi aras›ndaki
rekabete dönmüfl durumda.

Büyük firmalar›n ilk olarak otogarlarda ç›€›rtkanlar›yla,
otobüslerine yap›flt›rd›€› ç›kartmalarla ya da sefer
levhas›na yaz›l› olarak belirtti€i “TV Koltuk” yaz›lar›
yetersiz kalacak ki, filosunda koltuk arkas› televizyon
sistemi bulunan her firma kendine isim bulma yar›fl›na
girdi.Kimi firma isim bulmadan “Her otobüsümüzde
standartt›r. ”Mesaj› vererek,kimi firma da anlafl›lmaz
‹ngilizce terimlerle ya da k›saltmalarla bu sistemi yol-
cunun tercihine sundu. Büyük firmalar›n kopya isimlerini
kullanan firmalar› saymam›za gerek yok san›r›m...
Para kazanmak u€runa firma çal›flanlar›n›n ço€unun
bile ne anlama geldi€ini bilmedi€i bu isimler, anlams›z
kelime topluluklar› olmas›n›n yan› s›ra Türkçe’yi de
katletmekten geri kalm›yor. fiehirleraras› Otobüs Ter-
minallerinin gelen/giden peronlar›na ya da otobüslerin
park alan›na bakt›€›n›zda bu görüntü ve anlafl›lmaz
isim kirlili€i mutlaka gözünüze çarpacakt›r. Teknolojix
Digi Bus, teknomed,  teknolüx, Digibus , Visionline ve
Vipbus gözüme en çok çarpan örneklerden. Bunlar
gibi anlafl›lmaz ve görüntü kirlili€i yapan firmalar›n
yan› s›ra, anlafl›l›r Türkçe isimler ile koltuk arkas› sis-
temini seferlerini bafllat›p devam eden firmalarda
yok de€il. Esadafl - Sefa Hat, Pamukkale - Teknobüs,
Güney Akdeniz - Seyr-i Sefa … 

Bizler yolcular olarak otobüsçülerin bu giriflimlerinden
her zaman memnunuz fakat belirtti€im Türkçe’yi kat-
leden bu isimlerin var oldu€u da bir gerçek. Bunlara
bir çözüm bulunmas› için yetkili kurumlar›n otogarlarda
ki otobüslerin gövdelerine bir göz gezdirmeleri gere-
kiyor. Yaz›m› sonland›rmadan önce Pamukkale ve
Kamil Koç’a bir parantez açmak istiyorum:

Koltuk arkas› televizyon sisteminin ismini “teknobüs”
olarak belirleyip seferlere bafllatan Pamukkale’nin
çok do€ru bir isim seçimi yapt›€›, baflka firmalar›n
bile yolculara bilet satarken “Arac›m›z teknobüs” di-
yerek özellikle belirtmesinden ve di€er firmalar›nda
koltukarkas› televizyon sistemlerinin tekno ile bafllay›p
devam etmesinden çok belli oldu€unu düflünüyorum.

Koltuk arkas› televizyon sistemine isimsiz olarak
seferlerine bafllay›p halen daha devam eden Kamil
Koç’un ise son dönemlerde Rahat Hat filosuna katt›€›
Neoplan Tourliner L araçlarla yolcusunu tan›flt›rd›€›
ve yavaflça di€er araçlar›nda da görülmeye bafllayan
4N sistemi çok ses getirecek.

Busworld Turkey, HKF Fuarc›l›k organizas-
yonuyla 19-21 Nisan tarihleri aras›nda ‹stanbul
Fuar Merkezi’nde kap›lar›n› aç›yor. BMC, Mer-
cedes-Benz, Otokar ve Temsa flimdiden fuardaki
yerlerini ay›rtt›. Busworld Turkey 2012, Otobüs
Endüstrisi ve Yan
Sanayi Uluslararas›
‹htisas Fuar›, 19-21
Nisan 2012 tarihleri
aras›nda ‹stanbul Fuar Merkezi, Salon 1 ve 2’de
sektör profesyonellerini dördüncü kez bir araya
getiriyor. 

110’A YAKIN FİRMANIN
KATILIMI KESİNLEŞTİ

Busworld Turkey 2012’ye flimdiden 110’a yak›n
firman›n kat›l›m› kesinleflmifl durumda. Türki-
ye’nin en büyük otobüs üreticisi firmalar› olan
BMC, Mercedes-Benz, Otokar ve Temsa, fuara
kat›l›m› kesinleflen markalar aras›nda. Merce-
des-Benz, ayn› zamanda etkinli€imizin Diamond
sponsoru olacakt›r. 

Belçika’n›n en eski ve tan›nm›fl fuarlar›ndan
biri olan Busworld ’ün Türkiye versiyonu olan
Busworld Turkey, ülkemiz haricinde Çin,
Rusya ve Hindistan’da da organize ediliyor.
2007 y›l›nda ilki 8.500 m²  alanda aç›lan fuar,
2012’de iki ayr› salonda toplam 20 bin metre-
kare alanda kurulacak kadar büyüme gösterdi.
Busworld Turkey 2012, tüm kat›l›mc›lar›n
yeni ürünlerini sergileyebilecekleri ve ziyaret-
çilerle bir araya gelip yeni  ifl ba€lant›lar› ku-
rabilecekleri uluslararas› bir platform olufltur-
maya devam ediyor. Busworld Turkey, ulus-
lararas› fuarc›l›kta kalitenin belgesi olarak
kabul edilen UFI Approved Event (UFI Onayl›
Fuar) sertifikas›na sahip.

Busworld Turkey
4. kez kap›lar›n›
açacak
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TEKİRDAĞ

MERCEDES’TEN 2011’İN SON TESLİMATLARI

METRO TURİZM BİREYSEL OTOBÜSÇÜSÜNE TOURİSMOAYTUR TURİZM’E 2 ADET TOURİSMO 15

TUNCAY NAKLİYAT’A 2 ADET TOURİSMO 15ASTOR SEYAHAT’E 2 ADET TRAVEGO
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K›fl mevsiminin gelmesi ile birlikte
Goodyear, Türkiye genelinde belli fle-
hirlerde ve al›flverifl merkezlerinde dü-
zenledi€i aktivitelerle, tüketicilere, zor-
lu hava flartlar›nda kullanacaklar› k›fl
lastikleri hakk›nda e€itim veriyor. 

Goodyear, Türkiye’de trafik kazalar›n›
önleme ve güvenli sürüfl için sürücüleri
bilinçlendirme çal›flmalar›n› ‹zmir’in
Balçova ilçesinde bulunan Agora Al›fl-
verifl Merkezi’nde sürdürdü. Goodyear
sürücülere k›fl lastiklerinin kullan›m›
ve k›fl serisi UltraGrip 8 lastikleri hak-
k›nda bilgilendirmeler yapt›. Etkinlik
süresince AVM’de ve seçilmifl baz›
otoparklarda lastik difl ölçümleri de
kontrol edildi. De€iflik co€rafi özellik-
lere sahip olan ülkemizde Do€u Ana-
dolu Bölgesi’nde s›cakl›klar 6 ay bo-
yunca “0” derecenin alt›nda seyreder-
ken, Türkiye’nin güney sahil kesimi
haricinde, ortalama s›cakl›klar, üç ay
boyunca 7 derecenin alt›nda olabiliyor
ve buzlanma, kar ya€›fl› gibi sürüflü
zorlaflt›r›c› faktörler ortaya ç›k›yor. 

LASTİKLER ÜZERİNDE
KONTROLLER YAPILDI

Goodyear Türkiye Tüketici Lastikler
Pazarlama Müdürü Asena Tanifl Ulu-
gergerli, Goodyear’›n her zaman tüke-
ticilerini bilinçlendiren, e€itici bir rol
üstlendi€inin alt›n› çizerek, “Tüketi-
ciler; araçlar› için en do€ru lasti€i se-
çerken, güvenlik ve performans özel-
liklerinin yan› s›ra; araçlar›n›n teknik
özelliklerini, yol koflullar›n› ve sürüfl
al›flkanl›klar›n› da de€erlendirmelidir. 

GOODYEAR, K›ş Lastikleri
hakk›nda üreticileri bilgilendirdi
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GÜNCEL 

TASIMACILAR
∂ Fiat ile Chrysler’in global entegrasyon sürecine paralel olarak Türk
otomotiv sanayinin öncü kuruluşu Tofaş’ın bünyesine Jeep markası
da eklenecek. Türkiye’de şimdiye kadar temsil ettiği 5 markayla başarılı
bir performans sergileyen Tofaş,  Alfa Romeo, Lancia ve Jeep
markalarının yönetimini ‘Premium Markalar’ çatısı altında yeniden ya-
pılandırıyor. Bu süreç doğrultusunda, Premium Markalar’ın yeniden
yapılanmasının yönetimini 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle Uğur İrfanoğlu

üstlenecek; eş zamanlı olarak Chrysler Jeep Tic.A.Ş.’nin yasal faaliyet
süresi tamamlanana kadar Genel Müdürlük görevini sürdürecektir.
Alfa Romeo ve Lancia Marka Direktörlüğü’nü yürüten Arzu Çolakoğlu,
Tofaş Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevini üstlenecektir. Başta
Tofaş olmak üzere otomotiv sektöründe çeşitli kademelerde yönetici
olarak görev yapan Arzu Çolakoğlu, 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle yeni
görevine başlayacaktır.

TOFAŞ 
BÜNYESİNDEKİ

MARKALAR 
YENİDEN 

YAPILANACAK

Türkiye’de henüz bir vergi
düzenlemesine sahip olma-
yan hibrid ve elektrikli araç-
lar için bir çok ülkede teflvik

söz konusu. Ancak bu alanda yeni
düzenlemeler yap›l›p, egzoz emisyon-
lar› daha düflük olan hibrid araçlar›n
fiyatlar›n›n afla€›ya çekilmesi bekle-
niyor. Elektrikli araçlar içinse durum
daha avantajl›. 

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA 
KDV ORANI %7
Bakanlar Kurulu'nun karar›na göre
elektrikli araçlar›n ÖTV'leri 85 kilovat›
geçmeyen binek modellerde yüzde 3,
85-120 kilovat aras› yüzde 7 ve 120
kilowat üzeri yüzde 15 olarak belirlendi.
Bu da bu araçlar›n yüksek üretim ma-
liyetleri nedeniyle artan fiyatlar›n›
di€er modellerle rekabet edebilecek
düzeyde tutacak. fiu anda farkl› s›n›f-
lardan seçeneklerin bulundu€u hibrid
ve elektrikli modellere önümüzdeki
günlerde yeni modeller de eklenecek.
Renault Fluence Z.E.: Önümüzdeki
günlerde yollarla buluflacak olan Flu-
ence Z.E. ülkemizde üretilmesiyle bü-
yük bir avantaja sahip. Kesin olarak
aç›klanmasa da Fluence Z.E'nin 60
bin TL gibi dizel motorlu kardefliyle
benzer bir fiyata sat›lmas› hedefleniyor.
Ayr›ca pil için her ay kullan›m bedeli
ödenmesi gerekiyor.
Mercedes-Benz S 400 Hybrid L: 3.5
litrelik benzinli motor ve 20 HP güç
üreten elektrikli motorun kombine
edildi€i S 400 Hybrid, 238.607 euro'luk

sat›fl fiyat›yla ayn› benzinli motoru
paylaflt›€› kardeflinden 12 bin euro
daha pahal›. 7.2 saniyede 0-100 km/s
h›zlanmas›n› tamamlayan   S 400
Hybrid 100 km'de ortalama 8.2 lt
yak›ta ihtiyaç duyuyor.
Volkswagen Touareg Hybrid: V6 TSI
motor ve elektrikli motorun birlikte-
li€inden güç alan Touareg Hybrid, ül-
kemizde 130.600 euroya sat›l›yor. Top-
lamda 380 HP güç ve 580 Nm tork
üreten araç 8 ileri oranl› otomatik
flanz›man sahip. Touareg, 6.5 saniyede
0-100 km/s h›zlanmas›n› tamamlay›p
240 km/s son h›za ulaflabiliyor. Orta-
lama yak›t tüketimiyse 8.2 lt/100 km.

Volvo V60 Plug-in-Hybrid: Araçta 2.4
lt D5 turbo dizel motor, 70 HP gü-
cündeki bir elektrik motoruyla birlikte
kullan›l›yor. Toplam menzili 1200 km
olan araç, 100 km'de 1.9 lt yak›t tüke-
tiyor. V60 Hybrid 2012 sonunda ülke-
miz pazar›nda da sat›lacak.
Honda CR-Z: Daha önce Civic Hybrid
modelini sat›fla sunan ancak bu mo-
delin yüksek kalan sat›fl fiyat› nedeniyle
istedi€i rakamlar› tutturamayan Honda,
flimdi de CR-Z modelini ülkemiz pa-
zar›na sundu. 1.5 litrelik benzinli mo-
tora sahip olan CR-Z'de ona yard›mc›
olacak bir de elektrikli güç ünitesi yer
al›yor. 

Elektrikli ve hibrid otomobillerin vergi avantajı olması nede-
niyle 2012’de sayılarında büyük artış olacağı tahmin ediliyor.

2012 ELEKTRİKLİ VE HİBRİD
OTOMOBİLLERİN YILI OLACAK

FAW Türkiye pazar›nda
yerini Komsan ile geniş-
letiyor

2011 y›l› içerisinde getirdi€i bütün araçlar›n
bayilere sat›fl›n› gerçeklefltiren Faw Otomotiv,
2012 y›l›nda da baflar›s›n› devam ettirmeyi he-
defliyor. 

Barbaros Point Otel’de gerçeklefltirilen bas›n
toplant›s›nda FAW (First Automotive Works)
2011 y›l› de€erlendirmesini ve 2012 y›l› yat›-
r›mlar›ndan bahsett‹. Bas›n toplant›s›na Komsan
Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Süheyl Baybal›,
Sat›fl ve Pazarlama Müdürü Korhan Haflmet ve
FAW Group yetkilileri kat›ld›. Toplant› da Kom-
san Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin Mini
Ticari Araç segmentine yönelik talebi de de€er-
lendirdi. 2012 y›l›ndan itibaren, binek ve di€er
segmentlerde yeni modelleriyle söz sahibi olmay›
hedefleyen Komsan Otomotiv, bayi ve servis
a€› ile ilgili çal›flmalar›na devam ediyor.

FAW 41 MİLYAR CİROSUYLA TÜRKİYE
PAZARINDA İDDİALI

FAW Group, Komsan Otomotiv güvencesinde
bayii a€›n› 24 adete, servis hizmetini 30 adete
ç›kartt›. Bursa, ‹zmir, Eskiflehir, Antalya ve ‹s-
tanbul’da ad›ndan söz ettiren FAW Group, 2012
y›l›nda yine binek MPV ve ticari modelleri ile
geliflim h›z›n› artt›rmay› planl›yor. 2010 y›l›nda
dünyan›n ilk 500 büyük firmas› aras›nda 258inci
s›rada yer alan Faw Group Corporation, 2 milyon
550 bin adet motorlu araç sat›fl› ile bu dönem
cirosunu da 41.1 milyar dolara yükseltti.

UğUR İRFANOğLU ARZU ÇOLAKOğLU
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