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Yeni ‹stanbul Halk Otobüsleri A.fi.
Baflkan› Mehmet fiirin Var›fll› “gelece€e
yönelik planlar›m›z var” diyerek umut-
lu bir flekilde bafllad›€› konuflmas›nda,

25 y›ld›r bu camian›n içinde oldu€unu ve
bu hizmeti en iyi kendisinin verece€ini
belirtti. Havuz sisteminden memnun ol-
duklar›n› ancak sistemin tam ray›na otur-
mad›€›n› vurgulayan Var›fll› “Baz› pürüzler
var bunlar› Büyükflehir Belediye
Baflkan› Kadir Topbafl’a ilettik.
Örne€in; aktarma çok az
bir mebla€la tafl›mac›l›k
sa€l›yor. Bu da bizi
s›k›nt›ya sokan biri
durum. Türkiye’de
toplu tafl›mac›l›€›n
en ucuz oldu€u fle-
hir ‹stanbul. Mese-
la Ankara’da nere-
deyse bizden iki kat
pahal› bir tafl›mac›l›k
yap›l›yor” dedi. “Bizler
tüccar›z müflterilerimizde
bizim velinimetimiz” diyerek
halk otobüsçüleri esnaf› olarak hizmet
kalitesini yükseltmek ad›na dernek olarak
yapmak istedikleri birçok faaliyet oldu€unu
belirten Var›fll›, seçimden sonra arabalara
kamera sistemi getirece€ini aç›klad›. Var›fll›,
otobüslere getirilecek kamera sistemiyle
floför ve toplu tafl›ma esnaf›n›n hata pay›n›

k›smak istediklerini vurgulad›.

MAL SAHİPLERİNE DE 
EĞİTİM VERİLECEK

Erguvan araçlarla yap›lan rekabete de de-
€inen Var›fll›, “ Biz erguvan araçlar› yok
olsun demiyoruz. ‹stanbul hepimiz için
yeterli bir yer. Biz kimse zarar görsün iste-

meyiz. Onlara da kanun ta-
raf›ndan tan›nan hak-

lar var sonuçta”
dedi. Zakir

Uzun’un
dedi€i “
O n l a r
b i z i m
rakibi-
miz de-
€il mes-

lektafl›-
m›z” sö-

zünün ken-
disine hat›rla-

t›lmas› üzerine Va-
r›fll›, biz de ayn› flekilde

düflünüyoruz diyerek olumlu bir
yan›t verdi. fioförlerin e€itimi konusunda
mevcut çal›flmalar›n›n sürdü€ünü, buna
ilaveten bir de mal sahiplerine e€itim ver-
meyi düflündüklerini vurgulayan Var›fll›,
mal sahiplerine e€itim vermenin floförlere
de olumlu yans›yaca€›na de€indi. 

ŞOFÖR EĞİTİMLERİ YETERSİZ
Yönetim kurulunun yeterince bilinçli ol-

mad›€›na yönelik elefltiriler karfl›s›nda, arka-
dafllar›n›n arkas›nda durdu€unu belirten Yeni
‹stanbul Halk Otobüsleri A.fi. Baflkan› Mehmet
fiirin Var›fll›, “ yöneten kifli iyiyse arkas›ndan
gelenlerde iyi bir flekilde görevini yerine
getirir” dedi.  Mehmet fiirin Var›fll›, floför
e€itimlerinin daha da artt›raca€›n›n sözünü
verdi. fiuan için ‹stanbul gene-
linde ve kendi derne€inde
floför e€itim kalitesinin
düflük oldu€unu söyle-
yen Var›fll›, e€itimi sü-
rekli hale getirerek
bu sorunun çözüle-
ce€ini ve buna yö-
nelik çal›flmalar
planlad›kla-
r›n› be-
lirtti.

MOTOR‹N F‹YATLARI 
‹STANBUL 3.88
ANKARA 3.87
‹ZM‹R 3.87
ADANA 3.87

D.BAKIR 3.97
S‹VAS 3.92
I⁄DIR 3.97
HATAY 3.87

8. SAYFA

YANGIN İKAZ SİSTEMİ 

∂ Bakan Nihat Ergün’ün aç›klad›€› yönetmelik tas-
la€›na göre sürücü hariç 8 ve üzeri yolcu tafl›yan araç-
larda, yang›n olmas› durumunda, bu yang›n›n sesli ve
görsel olarak uyar›lmas›n› sa€layacak yang›n ikaz sis-
teminin bulundurulmas› zorunlu oluyor. Ergün aç›k-
lamas›n›n devam›nda bu sistemlerin araca monte
edilmesinin zorunlu olaca€›n› ve yang›n ikaz sistemini
içermeyen araçlar›n muayeneden geçemeyece€ini, bu
sebeple trafi€e dahi ç›kamayaca€›n› belirtti.

BAKANLIK VE KONUYLA İLGİLİ 
KURULUŞLAR İSTİŞARE HALİNDE

Ergün, trafikteki güvenlik unsurlar›n› sa€lamlafl-
t›rmak ad›na bu yönetmelik tasla€›n›n haz›rland›€›n›
belirtti. Ergün, tasla€›n düzenlenmesi ve Baflbakanl›€a
gönderilmeden önceki son halini almas› için Ulafl-
t›rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl›€›, TOFED,
otobüs firmalar›, OSD, ilgili teknik servisler, TSE,
‹TÜ ve TÜV-SÜD ile çal›flt›klar›n› kaydetti. Ergün,
konuflmas›n› söyle sürdürdü “Bakanl›€›m›z sorum-
lulu€unda olan araçlar›n ‹mal, Tadil ve Montaj›
Hakk›nda Yönetmelikte (A‹TM) de€ifliklik yapan
taslak bir çal›flmay› oluflturduk. Kamu kurum ve
kurulufllar›yla yapt›€›m›z de€erlendirmeler sonucu,
konu ile ilgili bir düzenleme yapma ihtiyac› ortaya
ç›kt›. Bu çerçevede, yang›n söndürme cihazlar›n›n
Karayolu Trafik Yönetmeli€i’nde yer almas› ile ilgili
çal›flmalar Emniyet Genel Müdürlü€ü’nce ve A‹TM’de
yap›lacak de€iflikliklerle ilgili çal›flmalar Bakanl›€›-
m›zca yürütülmektedir.”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün mi-
nibüs ve otobüslerde yangın ikaz sisteminin zorun-

lu olmasını içeren yönetmelik taslağını gereken
yerlere gönderdikleri ve taslağı son şeklini aldıktan

sonra Başbakanlığa gideceğini belirtti. 

ZORUNLU OLUYOR

ESENLER OTOGARI UMUTSUZ

∂ 10 NUMARA YAĞA MECBUR KALINIYOR
Efe Tur, ‹stanbul Seyahat, Pamukkale ve F›n-
d›kkale Turizm firmalar›, kendi öz mallar›nda
10 numara ya€ kullan›m›n›n söz konusu ol-
mad›€›n› söyledi. 

∂ Sömestr tatilinin flehirleraras› tafl›mac›l›€a
canl›l›k getirdi€ini, sektörün bu tür “özel
günleri” mumla arad›€› belirtiliyor. Mazot
fiyatlar›n›n ve akaryak›ttaki ÖTV art›fl›n›n,
dolayl› olarak Esenler Otogar›’ndaki canl›l›€›
baltalad›€› ise genel kan›. 

Tafl›mac›lar Gazetesi 
olarak Esenler’deydik

8

AHMET  
TÜRKOĞLU 

3 BİN OTOBÜS, 
300 METROBÜS 
GELİYOR

8. SAYFADA   
Refahiye’de otobüsçümüz
de devrilmiş meğer 3

GÖKSAL
PURTULOĞLU 

Aracını Bırak “İstanbul
Kart’’ Kullan

Kocaeli’de plaka tahdidi olmasından dolayı 34 plakalı
servis araçları bölgeye giremiyor, girmeye çalışanların
araçları bağlanıyor ve binlerce lira ceza yazılıyordu. İstanbullu
servisçinin korkulu rüyası haline gelen bu uygulama iki
bölgenin dernekleri ile çözülmüş, her iki şehrin UKOME’sinin
verdiği karar üzerine alınan güzergah izin belgesi ile tatlıya
bağlanmıştı. Ancak ortaya çıkan bir yazı ile su yine bulandı
ve 34 plakalı araçlara 2 bin – 2 bin 500 TL arasında ceza
kesilmeye başlandı.

İstanbul’da D4 belgesi ve ‘Güzergah İzin Belgesi’ ile per-
sonel/öğrenci taşımacılığı yapabiliyorken, Kocaeli ve Geb-
ze’deki Ulaştırma Bölge Müdürlüğü Kontrol Noktası’nda
yapılan cezai işlemler büyük sorun yaratıyor.D2 belgesi al-
maları gerekmemesine rağmen, bu belge olmadığı için
ceza kesilen personel taşımacıları dertli. Türkiye’nin diğer
bölgelerinde bu tür bir sorun yaşanmazken, Gebze’deki
Ulaştırma Bakanlığı’nın kontrol noktasında 34 plakalı
personel taşmacılığı yapan araçlardan D2 belgesi isteniyor,
D2 belgesi olmayan araçlara 2 bin-2 bin 500 TL civarında
ceza kesiliyor. 

Gazetemize
konuşan Mehmet

Şirin Var›şl›, aktarman›n

düşük fiyatta olmas›ndan

yak›nd› ve erguvanlarla 

yaşanan rekabete de
değindi. 

D2 BELGESİ, PERSONEL TAŞIMACILARININ 

KORKULU RÜYASI OLDUKORKULU RÜYASI OLDUKORKULU RÜYASI OLDUKORKULU RÜYASI OLDUKORKULU RÜYASI OLDUKORKULU RÜYASI OLDU

2 BİN 500 TL CEZA

SORUN ÇÖZÜLMÜŞTÜ

İSTANBUL PLAKALIYA
CEZA VAR, KOCAELİ

PLAKALIYA YOK

AMAÇ, PLAKALARIN DEĞERLENMESİ

‹stanbullu servisçiler Kocaeli’ndeki

rant kavgas› yüzünden adeta flamar

o€lan›na döndü. Servis arac›nda gü-

zergâh izin belgesi olmas›na ra€men

Kocaeli’deki plaka rant› yüzünden

‹stanbul’dan Kocaeli’ye giden araçla-

ra ya ceza kesiliyor yâda araçlar ba€-

lan›yor. Kocaeli’den ‹stanbul’a girifl

yapan personel tafl›mac›lar› için ise

ayn› s›k›nt› yaflanm›yor. 

OLAY ŞÖYLE GELİŞİYOR;

Örne€in; ‹stanbullu 34 plakal› servis

arac› Tuzla’dan ald›€› yolcuyu

Kocaeli’ne götürüyor. Yolda denetim

yapan polis veya Ulaflt›rma Bölge

Müdürlü€ü yetkilileri evrak kontro-

lünde güzergâh izin belgesini yeterli

görmüyor ve D2 belgesini ar›yor. D2

belgesini ibraz edemeyen servis ara-

c›na 2.500 TL ceza kesiliyor gönderi-

liyor veya ba€lan›yor.

Otobüs A.fi'nin otobüs
ihalesi ERTELEND‹
25-26 Ocak’ta yap›laca€› aç›klanan ve toplu
tafl›ma dünyas›n›n merakla bekledi€i ‹stanbul
genelinde 250 otobüs için 15 y›ll›€›na kirala-
ma ihalesi ertelendi. ‹stanbul Otobüs
‹flletmeleri Ticaret A.fi.’den (Otobüs A.fi) yap›-
lan aç›klamada ihalenin ertelendi€i aç›klan›r-
ken ihalenin yap›laca€› tarih belirtilmedi. 

AKTARMANIN DÜfiÜK F‹YAT
OLMASI SORUN YARATIYOR

Castrol Madeni Yağlar Türkiye Pazarlama Müdürü Aslı Yetkin
Karagül oldu. Kariyerine 1998’de BP Madeni Yağlar Pazarlama
Departmanı’nda başlayan Karagül, 2012 senesi itibariyle Cas-
trol Madeni Yağlar Türkiye Pazarlama Müdürü oldu. Kara-

gül, 10 yılı aşkın süredir çeşitli segmentlerden sorumlu mar-
ka ve teklif geliştirme müdürü olarak çalıştı. 2011 yılı so-
nuna dek pazarlamada kritik görevler üstlendi. Karagül,
Işık Lisesi’nden sonra 1997 yılında Koç Üniversitesi İş
İdaresi bölümünden mezun olmuştu. 

CASTROL’ÜN YENİ PAZARLAMA MÜDÜRÜ

‘ÖZEL HALK OTOBÜS-
LERİ RAKİBİMİZ DEğİL 
MESLEKTAŞIMIZ’

2. SAYFADA   

MEHMET ŞİRİN VARIŞLI

ASLI YETKİN KARAGÜL 
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Oya KAYA-İlker SEZER
∂ Erguvan otobüsleriyle birlikte toplu
ulafl›m›na yeni bir renk geldi€ini ve
sektöre ivme kazand›rd›€›n› belirten ‹S-
TOD Baflkan› Zakir Uzun, erguvan oto-
büsleriyle birlikte yeni bir toplu ulafl›m
stratejisi kazand›€›n› ve ‹stanbul’daki
tüm otobüslerin erguvanlara uyum sa€-
lamaya çal›flt›€›n› söledi. Bayanlar›n
otobüs floförü olmas› yönündeki çal›fl-
man›n nas›l bafllad›€›na da de€inen
Zakir Uzun’u ropörtaj s›ras›nda ‹stanbul
toplu tafl›mas›nda erguvan araçta soför
olan ‘’Bayan Kaptan’’ lakapl› Zeynep
Alemdar’da yaln›z b›rakmad›. Erguvan
araçlarda ilk bayan floförün nas›l baflla-
d›€›n› hikaye eden Uzun, Zeynep Alem-
dar’›n kendilerinden randevu istedi€ini
ve randevu taleplerine olumlu yan›t
verdiklerini, deneme sürüfllerini bafla-
r›yla atlatmas›n›n ard›ndan ifle bafllad›-
€›n› söyledi.

‘’TOPLU TAŞIMADA BAYAN 
SAYISI ARTMALI ‘’
Zakir Uzun,  200 civar› erguvan araçlar›
oldu€unu ve yüzde 10’luk bir bayan

floför çal›flt›rma düflün-
cesinde olduklar›n›

söyledi. Uzun
‘’Gönlümüzde

yüzde 10 luk

bir pay ile bayan floförlerin çal›flmas›
düflüncesi var. Bu yüzdelik az de€il.
Yeni ihaleyle 200’e ulaflaca€›m›z› dü-
flünüyoruz. Büyükflehir belediyemizin
de deste€iyle bu ifli yapaca€›m›za ina-
n›yorum. Büyükflehir belediyesinin de
bayanlara yönelik "çal›flabilirler" tavr›
var.’’ dedi. 
İSTOD’IN VİZYONU…
Zakir Uzun, erguvan araçlar›n vizyo-
nundan kaliteye ve müflteri memnuni-
yetine önem veriyoruz diyerek bahsetti.
Bu ifli bir meslek olarak gördüklerini
anlatan Uzun, bu ifle ciddi yat›r›mlar
yapt›klar›n› ve floförlerle olan ayl›k top-
lant›lar› aksatmadan yapt›klar›n› anlatt›.
Uzun, ne tür e€itimler veriyorsunuz
sorusu üzerine "Sürüfl teknikleri, yolcuya
davran›fllarla ilgili e€itimler veriyoruz.
‹stanbul, dünyan›n baflkenti. Böylesine
güzel bir flehirde toplu ulafl›ma hizmeti
veren bir sektörüz. Bizim ayr›cal›€›m›z›n
olmas› gerekti€ini floförlere anlat›yoruz.
Tabii ki floförler de bizim sahadaki
oyuncular›m›z. Bizim onlara verdi€imiz
taktiklerle onlar da iyi oynarsa biz ka-
zan›r›z. Bunlar gelecekte bizim gelirle-
rimize yans›yacak. " dedi.

"ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ RAKİ-
BİMİZ DEĞİL MESLEKTAŞIMIZ"
Zakir Uzun hat takas›n› önemsediklerini
ifade ederken "Baz› hatlar› onlara b›rak›p,
baz› hatlar› onlar›n bize b›rakmas›n›
sa€layarak gerçeklefltirebiliriz. Sürtüfl-
meler yaflanmas›n diye u€rafl›yoruz, bu-
nun önüne geçebilir. ‹ki grup aras›nda
az da olsa, ister istemez var. Özel Halk
Otobüsleri’ni bizler rakip olarak gör-
müyoruz. Onlar bizim meslektafl›m›z.

Anlaflarak çal›flma arzusunday›z. Onlarla
birlikte ‹stanbul halk›na kaliteli hizmet
nas›l verilecekse bunun yollar›n› hep
beraber aramal›y›z. Her zaman diya-
logdan yanay›z. ‹stanbul’da toplu ulafl›m
erguvan otobüsleri ile marka olacak"
dedi. 

‘’TAKSİCİLER KENDİLERİNİ DİZİY-
LE İFADE EDİYOR, BİZ DE BUNU
YAPMAK İSTİYORUZ’’
Taksi camias›n›n kendilerini diziyle iyi
bir flekilde ifade ettiklerini ifade eden
Zakir Uzun "‹leriye dönük, taksiciler
nas›l bir diziyle kendilerini anlat›yorsa
niyetimiz öyle bir projeyi uygulamak.
Biz de kendimizi öyle ifade edece€iz.
‹stanbul toplu ulafl›m›n› insanlara ye-
niden sevdirece€iz. Çünkü ‹stanbul tra-
fi€inin kurtuluflu da toplu ulafl›mdan
geçiyor. Bununla ilgili çeflitli panellerde
konuflma yap›yoruz. Büyükflehir Bele-
diyesi gerek rayl› sistem, gerek metrobüs
olsun yat›r›mlar›n› h›zla yürütüyor, bu
konuda onlar› destekliyoruz’’ dedi. Zakir
Uzun ‹stanbul’un toplu tafl›ma sorununu

çözece€ine inand›€› tercihli yol sistemi
anlatt›. Uzun, "Sa€daki flerit Avrupa’da
oldu€u gibi toplu tafl›ma araçlar›na tesis
edilse, insanlar arac›n› b›rak›p toplu ta-
fl›ma arac› kullanacakt›r. Halk›n yüzde
30’u böyle düflünse, bu trafi€in yüzde
30 azalmas› anlam›na gelir. Bununla
ilgili Büyükflehir Belediyesi’nin önemli
ve güzel çal›flmalar› var. Bunlar› önem-
siyor ve özellikle destekliyoruz. ‹stan-
bul’un üçüncü köprüyle yo€unlu€unun
ne kadar azalaca€› düflünülüyorsa, bu
tercihli yol bence ‹stanbul’a dördüncü
köprü olur. Tercihli yol, ‹stanbul’daki
toplu ulafl›m›n olmazsa olmaz›d›r. ‹s-
tanbul’daki toplu ulafl›m hizmetinde
görev alan tüm yöneticiler; baflta Otobüs
A.fi. ‹ETT ve ‹stanbul’daki halk oto-
büslerinin ba€l› oldu€u befl adet flirket,
üç adet dernek, bizim Erguvanc›lar Der-
ne€i hep birlikte toplan›p bir an önce
tercihli yolla ilgili çal›flmalar› h›zlan-
d›rmal›y›z. Bunun için enerji sarf et-
meliyiz. Bunu yaparken ‹stanbul trafi-
€ine de, sektöre de katk›m›z olacak"
dedi. 

Güzergah Kullan›m ‹zin Bel-
gesi almaya giden tafl›ma-
c›lar, araç üstü logolar›n›n
boyutu ne olursa olsun

(yüzde 5’in alt›nda veya üstünde olsa
bile) reklam ve ilan kapsam›na soku-
larak vergi talep edilmeye baflland›.
‹stanbul Tafl›mac›lar Derne€i servislere
kesilen bu cezalar›n haks›z oldu€unu
savunarak, Toplu Ulafl›m Hizmetler
Müdürlü€ü ve Gelirler Vergi Müdürlü€ü
ile masaya oturarak; ’’araçlar›n üzerle-
rine yap›flt›r›lan reklam ve ilanlar için
ön arka yüzeyler hariç, araç yan yüze-
yinin % 5 ini geçemez’’ ayr›ca koope-
ratif gibi tafl›mac›ya ait logolar muaf
tutulmufl idi.

0,5 METREKAREYİ AŞMAYAN 
LOGOLARA VERGİ YOK
5255 say›l› Gelirler Kanununun 14.
Maddesi 5 f›kras›na göre 12.5 cm yük-
sekli€inde 100 cm boyunda 4 adet lo-
gonun kaplad›€› alan 0.5 metrekaredir.
Birçok servis firmas›n›n boyutlar› bu
ölçüleri aflm›yor. Logolar› büyük olan
tafl›mac›lar logo boyutlar›n› üstteki stan-
dartlara göre revize etmesi durumunda
vergiden muaf oluyorlar.

LOGOLARIN RUHSATA İŞLENMESİ
ZORUNLU DEĞİL
3 sene önceye kadar araç üzerinde bu-
lunan sticker veya logolar›n ruhsata
ifllenmesi zorunluydu ancak yeni dü-
zenleme ile Güzergah Kullan›m Bel-
gesinde “Araç Logolodur” yazd›r›lmas›
sayesinde ruhsata ayr›ca iflletmeye
gerek kalm›yor.

YÖNERGE DERKİ;
1.) Araçlara yap›flt›r›lan tafl›mac› firman›n
logolar› ebatlar› 5255 say›l› Belediye Ge-
lirler kanunu 14. Maddesi 5.f›kras› gere€i

toplamda 0.5 metrekareyi geçmiyorsa
herhangi bir ücret al›nmayacakt›r. (12.5
cm yüksekli€inde 100 cm boyunda 4 adet
logonun kaplad›€› alan 0.5 metrekare-
dir.)
2.) Araçlara yap›flt›r›lan firma logolar›n›n
Güzergâh Kullan›m ‹zin Belgesinde araç
logoludur yazmas› halinde, ruhsata iflle-
tilmesine gerek yoktur.
3.) Logolar ile araca yap›flt›r›lacak reklam
veya ilan›n 0.5 metrekareyi aflmas› halinde
ücret al›nacakt›r.
4.) Araçlar›n ön ve arka yüzeylerine ve

camlar›na firma logosu yap›flt›r›lmas› is-
tenilmemektedir.
5.) Okul servislerinde yer alan, Devlet
okullar› isimleri bu uygulaman›n d›fl›nda
olup devlet okullar› isimleri reklam kap-
sam›nda de€erlendirilmez.
6.) Özel okullar ve iflyerleri ile ilgili logolar
reklama tabidir.
Devlet okullar› reklamdan say›lm›yor
‹BB Servis Araçlar› Yönergesinde ‘’ araçlara
yap›flt›r›lan logolar›n 0,5 metrekareyi afl-
mas› halinde ise ücret talep edilebilece-
€i’’de bir di€er madde. Bu ücret ise Gelirler

Vergi Müdürlü€ü’nün vergilendirmesini
kaps›yor. Bu kapsamda araçlar›na 0,5
metrekareyi geçen logolar› yap›flt›ran araç
sahibi, ruhsata iflli bir flekilde vergi verecek.
Ayr›ca yönergenin içeri€indeki 4. Maddede
‘’araçlar›n ön ve arka yüzeylerine ve cam-
lar›na firma logosu yap›flt›r›lmas› isten-
miyor ‘’ ibaresi bulunuyor. Ancak devlet
okullar› tafl›mac›l›€› yapan araçlarda, dev-
let okulunun isminin belirtilmesi duru-
munda bu kural geçerli de€il. Özel okullar
ve iflyerleri ile ilgili logolar›n ise reklama
tabii oldu€u belirtildi.
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∂ Mercedes-Benz Türk tarafından, İstanbul’daki yeni toplu ulaşım
oluşumu Otobüs A.Ş. sürücülerine yönelik Mercedes-Benz Conecto
tanıtımı ve bu kapsamda aracın eğitimi verildi. Mercedes-Benz
Türk’ün Otobüs A.Ş. sürücülerine verdiği eğitim sırasında araç
tekniği, işletme talimatı ve aracın kullanımı ile ilgili önemli bilgiler
alan şoförler , emniyet tertibatlarının, güvenlik sistemlerinin
düzenli ve doğru olarak işletilmesi hakkında da bilgi edindiler.

Eğitim kapsamında; yürüyüş ve konfor sistemlerinin işletimi,
motoru çalıştırmadan önce ve sonra dikkat edilmesi gereken hu-
suslar, düzenli olarak kontrol edilmesi gereken unsurlar, semt
göstergeleri-hat tabelaları, servis bakım konuları ve aracın genel
temizliği, alt yıkaması, motor yıkama ve boya temizliği konularında
bilgiler pratik öneriler verilerek araçların verimli kullanımı için
gerekli şartların yerine getirilmesi istendi.

Mercedes-
Benz Türk’ten

şoförlere eğitim

İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği’nin (İSTAB) yapmış olduğu girişim, devletin
vergilendirdiği firma logosu, reklam ve ilan kapsamındaki karmaşayı netleştirdi.

∂ ‹stanbul Halk Otobüsleri Avrupa Ya-
kas› fioförler Derne€i’nin ilk toplant›s›
Bilek Otel’de gerçekleflti. Dernek Baflkan›
Ertan Bayrak ‘’1987’den bu yana halk
otobüslerinde floförlük yap›yorum. Der-
ne€imizin amac› halk otobüs floförü ar-
kadafllar›m›z için bir yard›mlaflma ve
dayan›flma ortam› oluflturmak, arkadafl-
lar›m›z›n e€itim amaçl› programlara ka-
t›l›m›n› sa€lamakt›r. Bunun d›fl›nda flo-
förlerimizin moral ve motivasyonunu
sa€lamak için geziler, spor turnuvalar›
ve geceler düzenlemektir. Derne€imiz
daha çok, arkadafllar›m›z›n e€itimi ama-
c›yla kuruldu. ‘’ diye konufltu. E€itim
etkinliklerinin , 3-4 ayl›k bir e€itim
süreci olmayaca€›n›, 365 gün boyunca
her y›l devam edecek bir e€itim olaca€›
da belirtildi. Ayr›ca e€itimdeki en önemli
amac›n; güvenli tafl›mac›l›k, insanlarla
iliflkiler konusunda floförlerin e€itimi
ve hatta ingilizce e€itimle beraber flo-
förlerin turistlere dahi, güzel bir e€itim
sayesinde iyi bir tafl›mac›l›k örne€i gös-
terebilmesi olarak ifade edildi.

DERNEĞİN 2012 VİZYONU;
STANDARTLARI İYİLEŞTİRMEK
fioförlerin e€itim kapsam›n› seminerler
düzenleyerek, floförlerin yolcularla iyi
iliflkiler kurmas›n› sa€lamak olarak aç›k-

layan Bayrak, derne€in 9 Aral›k 2011
itibariyle kuruldu€unu , 150 üyesinin
bulundu€unu ve üye say›lar›n› daha da
artt›rmak istediklerini belirtti. Derne€in
2012 y›l›ndaki vizyonu olarak floför ar-
kadafllar›n standartlar›n› iyilefltirmek
olarak belirten Bayrak, mal sahipleriyle
sa€lanacak diyalogun sorunlar›n çözü-
münde faydal› olaca€›n› belirtti.
Düzenlenen gece; Otokar, BMC ve
TEMSA’n›n katk›lar›yla gerçekleflti.
Düzenlenen gecede ‹stanbul Halk Ula-
fl›m A.fi. yöneticisi Hasan Durgun da
bir konuflma yapt›. Durgun konuflma-
s›nda ‘’. Bu gece k›ymetli BMC, Otokar
ve TEMSA’den arkadafllar›m›z, yöne-
ticilerimiz de aram›zda. fioförler ca-
mias›ndaki çilekefl genç kardefllerimiz,
bizim, sahada var olan bütün s›k›nt›la-
r›m›z› bu arkadafllar tafl›yor. Biz eli-
mizden geldi€i kadar ‹stanbul’da Özel
Halk Otobüsü ve Halk Ulafl›m› olarak
sonuna kadar bu oluflumu destekleye-
ce€im. Üye de olmak istiyorum. Çok
teflekkür ediyorum baflkan›ma, hay›rl›
olsun.’’ dedi. 
Otokar Pazarlama Birim yöneticisi Ersin
Akdere, Coflkunlar Otomotiv Genel
Müdürü Kani Coflkun, Demirbafl Oto-
motiv’den Fethi Sar› da kat›larak k›sa
bir konuflma yapt›lar.

SÜLÜN: “Otobüste 
liderli€imiz sürüyor”

∂ Mercedes Benz Pazarlama ve Sat›fl
Müdürü Süer Sülün “2012 y›l›n›n biraz
bulutlu olaca€›n› ancak yeni rekorlara
imza atmak istediklerini” belirtti.
2011 Y›l› De€erlendirme Bas›n Toplant›s›
Esma Sultan Yal›s›’nda ve Mercedes-
Benz Türk A.fi Direktörler Kurulu Baflkan›
Wolf-Dieter Kurz ve Mercedes-Benz Türk
Pazarlama ve Sat›fl Direktörü Süer
Sülün‘ün kat›l›m›yla gerçekleflti. Mer-
cedes-Benz Türk ad›na konuflan Süer Sü-
lün, 2012 hedefini aç›klad›€› toplant›da
2012 senesinin, 2011 y›l›na göre daha
zorlu bir sene olaca€›n› söyledi. Sülün,
ancak otobüsteki liderli€in devam ede-
ce€ini belirtti.

“MİLATTAN SONRAKİ EN YÜKSEK
SATIŞ ADEDİ”
Mercedes’in 2011 y›l›ndaki baflar›s› için
‘’Milattan sonraki en yüksek sat›fl adeti
‘’ diyerek baflar›y› esprili bir dille vurgu-
layan Süer Sülün, 618 adet Tarevego ve
346 adet Torismo sat›fl›n›n büyük baflar›
oldu€unu ifade etti.  Sülün, 2012 y›l›n›n
2011 y›l›na oranla daha zorlu geçece€ine
de€indi. Sülün konuflmas›na flöyle devam
etti: “Mercedes-Benz firmas› kriz laf›n›n
yasak oldu€u bir firma. Türkiye büyü-

meye devam ediyor ancak 2012 biraz
bulutlu olacak gibi. Otomobil ifli so€u-
tulmaya çal›fl›l›yor. Biz yeni rekorlar›n
peflinde olmaya devam edece€iz ancak
a€›r vas›talarda biraz yavafllama bekli-
yoruz.’’

KURZ : “2012 SATIŞLARINDA
DÜŞÜŞ YAŞANIRSA, KRİZİN YA-
ŞANDIĞINA İŞARET ETMEZ”
Mercedes-Benz Türk A.fi Direktörler Ku-
rulu Baflkan› Wolf-Dieter Kurz, yapt›€›
aç›klamada 2012 senesinde düflüfl yafla-
n›rsa bunu yaflanm›fl bir kriz olarak de-
€erlendirmeyeceklerini vurgulad›. Hafif
ticari araçta tüm zamanlar›n en yüksek
sat›fl›n› ve Pazar pay›n› elde ettiklerini
söyleyen Kurz, ikinci el piyasas›nda da
Mercedes-Benz Türk olarak rekor büyüme
yaflad›klar›n› belirtti.
2011 Y›l› Mercedes-Benz sat›fl rakamlar›
∂ Otobüs :964
∂ Tourismo:346
∂ Travego:618
∂ Hafif Ticari Araç : 8.395
∂ Vito -Viono :1.988
∂ Sprinter : 6.407 

ARAÇ ÜSTÜNDE LOGOSU OLAN
FİRMALARIN DİKKATİNE!

’’‹stanbul Toplu Ulaş›m Otobüsçüler Derneği Başkan›” (‹STOD) Zakir Uzun, gazetemize
önemli aç›klamalarda bulundu. Zakir Uzun, özel halk otobüsleriyle yaşanan rekabete

‘’onlar bizim rakimiz değil meslektaş›m›z’’ diyerek bak›ş aç›s›n› ortaya koydu. 

‹stanbul Halk Otobüsleri Avrupa Yakas› Şoförler Der-
neği, yapt›ğ› toplant›yla hedeflerini ve vizyonunu aç›k-

lad›. Dernek Başkan› Ertan Bayrak, ‘’ Derneğimizin
amac›, toplu taş›mada standartlar› iyileştirmek’’ dedi.

Mercedes-Benz Türk, başar›yla geçen 2011 senesini
değerlendirmek için bas›n mensuplar›yla buluştu

Zakir Uzun: ‘Özel halk otobüsleri 
rakibimiz de€il meslektafl›m›z’

AVRUPA YAKASI fiOFÖRLER 
Derne€i ilk buluflmas›n› yapt›

‹stanbul Halk Otobüsleri 
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Tafl›t Araçlar› Yan Sanayicileri Derne€i
(TAYSAD), üyelerine 2012’den
umutlu oldu€unu ve stratejilerini
buna göre kurgulamalar›n› istedi.

Üyeleriyle 2011 y›l›n›n de€erlendirilmesini ve
2012 y›l›n›n öngörülerini paylaflan TAYSAD
Baflkan› Celal Kaya, bu y›l bir milyon 200 bin
adet araç üretimi ve 22 milyar dolarl›k ihracat
beklediklerini söyledi. Yerli otomobil marka-
s›n›n arkas›nda aktaran Kaya, “TAYSAD, te-
darik sanayi olarak bütün bir yat›r›m› destek-
leyecek üretim yap›s›n› organize etmeye ve
arzusuna sahiptir. Biz yerli otomobil marka-
m›z›n yüzde 80’ine talibiz. ” dedi . 

OTOMOTİV İHRACATININ 
YÜZDE 44’Ü YAN SANAYİ 

Kaya, ihracattaki baflar›lar›n›n her geçen dö-
nem artt›€›n› hat›rlatarak, toplam otomotiv

endüstrisinin ihracat›n›n yüzde 44’ünün yan
sanayi taraf›ndan yap›ld›€›n› vurgulad›. He-
deflerinin önümüzdeki dönemlerde bu pay›
yüzde 50 seviyesine ç›karmak oldu€unu aktaran
Kaya, iç pazardaki rekor sat›fl rakam› olan 910
bin adetlik sat›fl›n 545 bininin ithal araçlardan
oldu€unu hat›rlatarak, “Umar›m ithal araçta
önümüzdeki dönemlerde baflka art›fl olmaz”
dedi.

TAYSAD , 2011 ÖNGÖRÜSÜNDE DE 
BAŞARILI OLMUŞTU
TAYSAD Baflkan› Celal Kaya, üyelere 2011
y›l›n›n bafl›nda koyduklar› hedeflerin yüzde
99’unu do€ru tahmin ettiklerinin alt›n› çizerek,

bu dönemde bir milyon 260 bin adet araç üretil-
di€ini, 20.3 milyar dolarl›k ihracat yap›ld›€›n›,
adetsel olarak da 801 bin 112 adet arac›n d›fl sa-
t›fl›n›n gerçekleflti€ini söyledi.

TAYSAD’ A ÇİN VE ABD’DE OFİS 
Almanya’n›n ard›ndan bu y›l da öncelikle Çin’de,
daha sonra da ABD’de TAYSAD ofisi açmak
için giriflimlere bafllad›klar›n› ifade eden Kaya,
“Ufkumuzu ne kadar genifl tutarsak, hedeflerimiz
de o oranda büyüyor. Böyle global olunuyor”
fleklinde konufltu. Kaya, 2012 hedeflerinde üre-
timin ve ihracat›n yan› s›ra yat›r›m anlam›nda
da 5 ülkeye dikkat çekerek üyelere “ di€er ülke-
lerdeki talepleri de€erlendirin “ dedi. 

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Celal Kaya, otomotiv endüstrisinin 2012
yılında bir milyon 200 bin adet araç üretimi ve 22 milyar dolarlık ihracat gerçekleştireceğini öngördü

Göksal
PURTULOĞLU

Arac›n› B›rak “‹stanbul
Kart’’ Kullan

‹stanbul’da en büyük sorunlar›n bafl›nda trafik
çilesi gelmektedir. Günümüzde her gün ortalama
500 yeni araç trafi€e ç›k›yor. Buda ortalama günlük
3 Km yol yap›m› demektir. Sorun belli, çözümü ise
‹stanbul halk›.

2004 y›l›nda hat›rlayaca€›n›z üzere ‹ETT, vatandafl›
toplu tafl›maya özendirmek için bir projeye imza at-
m›flt›. Eski otobüsler Bursa’da yeniden elden geçirilip,
karoseri yenilendi. Koltuklar kondu. Ve bu flekilde E
Otobüs uygulamas› bafllad›. Yeni duraklar belirlendi.
E Otobüs projesinde ayakta yolcu tafl›ma yasakt›. ‹n-
sanlar, oturarak seyahat etti. Ancak projede hedeflenen
baflar› elde edilemedi.

‹stanbullu, ‹ETT ve özel halk otobüslerinden flikâ-
yetçiydi. Otobüslerin zaman›nda dura€a gelmeme-
sinden tutunda araç personelinin yolcuya kötü dav-
ranmas›na kadar bir çok konuda flikayet vard›. ‹ETT
araçlar›ndaki “fioför Akbili” kalkt›. Biletçiler kald›r›ld›.
K›smi de olsa havuz sistemine geçildi. ‹stanbul Kart
uygulamas› bafllad›. Hem ‹ETT hem özel halk otobüsü
personeli e€itimden geçti. Ve otobüsler art›k zaman›nda
dura€a gelmeye bafllad› (trafik yo€unlu€undan kay-
naklanan sorunu göz önüne almazsak.)

Yukar›da da belirtti€im gibi; sorunun çözümü ‹s-
tanbul halk› dedim. Gelin bu konuda ne yapabiliriz
bir ona bakal›m: ‹stanbul trafi€ini kapal› defans oy-
nayan bir futbol tak›m›na benzetiyorum. Yo€unluk
hep merkezlerde toplanm›fl, kenarlara hiç aç›lm›yor.
Kanatlara aç›lmad›€› içinde afl›r› derece de trafik
yo€unlu€u olufluyor. Bu yo€unluk nedeniyle de
trafik s›k›fl›yor. Trafik s›k›flt›€› için ‹ETT ve özel
halk otobüsleri servislerine yetiflemiyor. Servislere
yetiflemedi€i için insanlar otobüslerin azl›€›ndan
flikâyet ediyor. Asl›nda otobüsler az de€il. Otobüsler
kalk›fl saatine yetiflemedi€i için seferler aks›yor.
Trafik sorunun çözümü toplu tafl›mad›r. Vatandafl
bu konuda anlay›fl gösterecek ve gitmek istedi€i
yere özel otomobiliyle de€il, ‹stanbul Kart’›n› kul-
lanarak toplu tafl›mayla gidecek.

Avrupa’ya gidenler iyi bilir. Trafikte özel otomobili
pek göremezsiniz. ‹nsanlar gidecekleri yere ya rayl›
sistemle ya da lastik tekerlekli toplu tafl›ma araçlar›
ile giderler. Otomobiller ise ya evlerinin önünde ya
da garajlardad›r. Bizde ise rahat›m›za düflkünlü€ümüz
nedeniyle tam tersidir. Daha önceleri otobüslerin es-
kili€inden ve zaman›nda duraklara gelmedi€inden
flikâyet edilirdi.

Bugün ise art›k ‹stanbul’da ça€dafl bir toplu tafl›-
mac›l›k sistemi var. Otobüsler teknoloji harikas›.
Avrupa’da bile olmayan bu konforlu otobüsler ile
bugün ‹stanbul’da ulafl›m hizmeti veriliyor. Gelin
arac›n›z› b›rak›n, ‹stanbul Kart’›n›z› kullan›n ve trafik
sorununu hep birlikte çözelim.

‹nsanlar›m›z ya€›fll› havalarda flemsiye ile d›flar› ç›-
kaca€›na araçlar›yla d›flar› ç›k›yor. fiemsiye yerine
araç kullan›yor. Maalesef böylede bir toplumuz. Bu
flekilde özel otomobiliyle d›flar› ç›kan her kes trafi€in
s›k›flmas›na neden oluyor.

SERVİS ARAÇLARI DA SORUN
Özel otomobillerden sonra ‹stanbul’da trafi€i en

çok etkileyen faktör servis araçlar›d›r. Sabahlar› ‹s-
tanbul’da fazla trafik olmaz. Akflamlar› daha çok yo-
€unluk yaflan›r. Sabah ki trafik hareketli trafiktir.
Akflam ki ise duran trafiktir. Servis arac› yolcusunu
al›r, iflyerine yolcusunu b›rak›r ve akflam saatine
kadar yol kenarlar›nda park edilip beklenir. Bu da
yolun daralmas›na neden oluyor. Tabi bu servisçilerin
mi suçu? Biraz onlar›n, biraz da yetkililerin suçudur.
Oysaki merkezi yerler belirlense ve bu araçlar merkezi
yerlere çekilse trafik s›k›fl›kl›€›na neden olmaz.

DURAKLARA EDS!...
Öte yandan minibüsler ve ticari taksilerin de du-

raklar› meflgul etmesi ‹ETT ve özel halk otobüsçü-
lerine büyük s›k›nt› yaflatmaktad›r. Bu konuda de-
falarca yazd›k, çizdik. Tekrar üstüne basa basa söy-
lüyorum: Otobüs duraklar›na EDS (Elektronik De-
netleme Sistemi) konmal›d›r. Taksi ve minibüslerin
otobüs duraklar›n› iflgal etmesi, otobüslerin duraklara
yanaflmas›nda ve yolcu indirip bindirmesinde s›k›nt›
yarat›yor. Ayr›ca otobüslerin zaman›nda duraklara
girip ç›kamamas› nedeniyle de otobüs seferlerinde
aksamalar meydana geliyor. Minibüs ve taksicilere
karfl› de€ilim ancak otobüsün önünde seyreden bir
minibüsün ne zaman ne yapaca€›n› otobüs floförü
kestiremiyor. Bir taksinin ne yapaca€›n› kestiremiyor.
Yol kenar›ndaki bir kifli kafas›n› kar›fla, minibüs
duruyor, Taksi duruyor. Oysaki bunlar›n bir duraklar›
olsa, bu tür aksakl›klar meydana gelmeyecek ve
trafikte s›k›flmayacak. Bunun içinde otobüs durak-
lar›na EDS ile denetlemenin daha sa€l›kl› olaca€›
kanaatindeyim. 

Daha horoz ötmeden direksiyon bafl›na 
ÖHO floförleri erken girer yafl›na 

Kural böyle iflliyor öndeki yolcu kapar 
Arkadaki durur mu yanl›fl yollara sapar.

***
Kamu hizmeti güzel, amaç para olmazsa 

Kimin hofluna gider akflam kese dolmazsa 
‹stanbul trafi€i on iki metre araç 

Saatte geç kalm›fl›m polis amca yolu aç.
***

Kad›köy Arnavutköy, Hisarüstü Etiler 
Yolcusu bir baflkad›r, hepsi çok efendiler 
Halk›n ço€unun ömrü otobüste geçiyor 

Araçlara binerken klimal› seçiyor.
***

fioför bey inecek var sak›n geçme dura€› 
Gözlerimde sorun var göremiyom uza€› 
‹stanbul yolcular› sanki birleflmifl millet 

Tarzanca konufluruz dilim dönmüyor illet.
***

Direksiyon bafl›na floför kald› yala€›z 
O kadar soru var ki laz›m ona k›lavuz 

Ç›kt› havuz modas› kurtulduk yar›flmaktan 
Yolcular rahat etti koltu€a yap›flmaktan...

3

Bursa’n›n 107 y›ll›k
TRAMVAY HAYAL‹ 
GERÇEK OLDU
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1904 y›l›n-
da temelleri at›lan elektrikli tramvay pro-
jesini tam 107 y›l sonra gerçekleştirdi.

Bursa’n›n 107 y›ll›k hayalini
gerçe€e dönüfltüren proje ile
ilgili konuflan Büyükflehir Be-
lediye Baflkan› Recep Altepe,
4’ü mecburi 5’i tercihli olmak
üzere 9 hat belirlendi€ini be-
lirtti. Altepe ‘’ Projeyi Bursa’ya
kazand›rman›n gururunu ya-
fl›yoruz’’ dedi. 

Büyükflehir Belediye Baflkan›
Recep Altepe, tramvay hatt›
ile çehresi tamamen de€iflen
Cumhuriyet Caddesi’ndeki dönüflümü, düzenlendi€i
bas›n toplant›s›nda kamuoyu ile paylaflt›. 

ESNAF PROJEDEN MEMNUN
Cumhuriyet Caddesi’nde çal›flmalara bafllamadan

önce tüm esnafla görüfltüklerini ve esnaf›n yüzde
60’›ndan fazlas›ndan imza ald›klar›n› kaydeden Baflkan
Altepe, talep olmadan zaten böyle bir çal›flmaya gir-
meyeceklerinin da alt›n› çizdi. 

Çorum’un yeni otogar›
2 y›l sonra hizmette

Yeni yap›lacak otogar hakk›nda konuflan Belediye
Baflkan› Muzaffer Külcü, yeni terminalin 55 bin met-
rekare büyüklü€ünde olaca€›n› ve Çorum’un 100-
150 y›ll›k ihtiyac›n› karfl›layaca€›n› ve 2 y›l içinde
hizmete girece€ini belirtti.

Kamil Koç Otobüsleri’nin Çorum’daki bürosunun
aç›l›fl›nda konuflan Belediye Baflkan› Muzaffer Külcü,
mevcut otobüs terminalinin uzun zamand›r hizmet
verdi€ini ve art›k halka yetiflemez hale geldiklerini
anlatarak, 2 y›l sonra bu terminalden ayr›lacaklar›n›
dile getirdi. ‹lkbaharla birlikte otogar›n ihale edilece€ini,
18 ay içerisinde de terminalin tamamlanaca€›n›
anlatan Baflkan Külcü, otobüsler ile ilçe minibüslerinin
konaklama yerlerinin ayr› olaca€›n› ifade etti.

OTOMOTİV’DE 22 MİLYAR $ İHRACAT

Citibus Anadolu turuna ç›kt›

Comvex İstanbul Ticari Araçlar Fuarı’nda sergilenen,
Anadolu Isuzu’nun yeni nesil otobüsü Citibus, tanıtım
amacıyla Türkiye turuna çıkacak. Citibus’un Türkiye tu-
rundaki ilk durağı Şile Cumhuriyet Meydanı. Burada ta-
nıtımı yapılacak biri otomatik diğeri düz vitesli CITI-

BUS’lar daha sonra Anadolu’ya yol alacak. Gittiği şehir-
lerde, kent içi toplu taşımacılık şirketlerine tanıtılacak
olan Citibus, yaklaşık 40 günde 21 ili dolaşacak. Sınıfının
en iyilerinden 204 beygir motor gücüne sahip olan Citi-
bus, modern ve estetik dış görünümü dışında ferah bir iç-

yapıya sahip. Köşeyi dönen hat levhasına sahip olmasıyla
alanında ilk ve tek olan araç; sürücüsüne rahatlık, konfor
ve daha düşük bir yakıt tüketimi vaat ediyor. Engelli va-
tandaşlarımızı da unutmayan Citibus’un orta kapısında
özel olarak tasarlanmış bir rampa da bulunuyor.

Anadolu Isuzu’nun yeni nesil otobüsü Citibus, 
tanıtım amacıyla Türkiye turuna çıkıyor

TAYSAD’IN 2012 HEDEFI: 
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∂ Burdur’da hizmet veren Gölhisar Çavdır Seyahat, filosuna bir adet Novo Lux
ekledi. Yapılan teslimatın ardından Gölhisar Çavdır Seyahat’in filosunun tamamının
Isuzu araçlarından oluştuğunu söyleyen Anadolu Isuzu Denizli Bayii Uzun
Otomotiv Satış Müdürü Ülke Arslan “Müşterilerimiz Isuzu araçlarını özellikle
satış sonrası hizmetlerden memnun kaldıkları için tercih ediyorlar” dedi. Uzun
Otomotiv’in satış ve satış sonrası hizmetleriyle 2009 yılından beri hizmet
verdiğini vurgulayan Arslan, “ Isuzu modelleri; düşük yakıt tüketimleri, uygun
satış sonrası giderleri, uzun bakım aralıklarının yanı sıra kaliteli, konforlu özellikleri

ile toplu taşımacılık sektörünün öncelikli tercih edilen markası haline gelmiştir.
Biz de 5 yıldızlı Uzun Otomotiv olarak satış sonrası hizmetlerimizle müşterilerimize
dört dörtlük hizmet vermeye devam edeceğiz” diyerek Isuzu’lu olmanın önceliğine
de değindi. 2005 yılından bu yana Isuzu Turkuazlar ile hizmet verdiklerini
belirten Gölhisar Çavdır Seyahat Kooperatif Üyesi İlyas Karayel: “Ekonomik,
konfor ve satış sonrası hizmetlerinden memnun kaldığımız Isuzu araçlarıyla
filomuzu güçlendiriyoruz. Özellikle müşterilerimiz çok memnun kaldığı için
Isuzu araçlarını tercih etmeye devam edeceğiz." dedi. 

GÖLHİSAR
ÇAVDIR 

SEYAHAT 
‘’NOVO LUX’’ 

DEDİ

İlker SEZER

7adet Isuzu Novo’y› Isuzu Çelik’te dü-
zenlenen törenle teslim alan Çiçek Tur
araç filosunu güçlendirdi. Düzenlenen
törene kat›lan Fatih Tamay, 2011 y›l›n›

de€erlendirdi ve 2012 y›l›ndan beklentilerini
ifade etti. Teslimat töreni samimi bir havada
düzenlenirken, kat›l›mc›lar›n yap›lan teslimattan
memnun olduklar› gözlendi.

TAMAY, 2012’DEN 
BEKLENTİLERİNİ DE AÇIKLADI
Araç teslimat›nda konuflan Anadolu Isuzu Sat›fl
ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay ayr›ca
2011 y›l› de€erlendirmesi ve 2012 y›l› hakk›ndaki
öngörülerini bildirdi. 2011 y›l›nda küçük otobüs
segmentinde bin araç sat›fl›n› geçtiklerini ve
ihracat hedeflerini de tutturduklar›n› bildiren
Tamay, Novo araçlar›n›n pazara oturdu€unu
ve kendine yer edindi€ini söyledi. Kriz döne-
minde pazara araç sokarak cesaretli davrand›k-
lar›n› ancak bundan dolay› o dönemde bir
s›k›nt› yaflamad›klar›na de€inen Tamay, 2012
y›l›nda küçük otobüste büyüme planlad›klar›n›
da aktard›. Son 2 y›lda a€›r kamyon piyasas›nda
süren büyümenin 2012 y›l›nda da sürece€ini
öngeren Fatih Tamay, hafif kamyonda da pazar
lideri olduklar›n› ve bu sene pazar›n üzerinde
büyüme beklediklerini söyledi.

ISUZU NOVO, YAKIT TASARRUFU VE SER-
VİS İMKANLARI NEDENİYLE TERCİHİMİZ
Konya’da düzenlenen teslimat töreniyle, 7
adet Isuzu Novo’ya kavuflan Çiçek Tur
Genel Müdürü Okay T›nk›r, memnuniyetini
flu sözlerle ifade etti. ‘’Bafllang›çta bir araçla
bafllad›€›m›z Isuzu birliketeli€imiz, güçle-
nerek sürüyor. 2001 y›l›nda bir adet Isuzu
Turkuaz sat›n alm›flt›k. Arac› ald›€›m›z za-
man kurdu€umuz bu dostluk sayesinde bu-
gunlere geldik. Isuzu Novo’y› seçmemizin

nedenlerinden birisi de yak›t tasarrufu sa€-
lamas›. Bilindi€i gibi flirketlerin büyümesi
için yak›t tasarrufu önemli bir faktör. Filodaki
di€er araçlar›n bak›mlar›nda s›k›nt›lar yafla-
nabildi€i ancak Isuzu araçlar›n servis ve
yedek parçalar›na ulafl›m daha kolay ‘’dedi.
Ayr›ca, Türkiye’deki 3.büyük turizm flirketi

olduklar›n› vurgulayan T›nk›r ‘’ 150 civar›
okul servis ve turizm tafl›mac›l›€› yapan
arac›m›z ve 100 tane di€er filolardan kiralanan
araçlar›m›z› da katarsak 250 araçl›k bir filo-
muz var ‘’ dedi.
Teslimat töreninde Anadolu Isuzu Bayii
Isuzu Çelik’in Türkiye’deki Isuzu bayileri

aras›nda birinci oldu€u ve Türkiye’yi Japon-
ya’da temsil etme imkan›na sahip oldu€unu
belirtildi. Teslimat töreninde Çelik Otomo-
tiv’in yetkilileri Mehmet Çelik ve Bülent
Çelik, Anadu Isuzu Sat›fl Müdürü Efe Yaz›c›,
Sat›fl Sonras› Hizmetler Müdürü Arif Özer
de haz›r bulundu.

Kütahyal›lar, toplu tafl›mada Otokar’›n Sultan
Maxi City ve Doruk 190H otobüslerine binecek.
Düzenlenen teslimat töreniyle 12 adet halk
otobüsü, Kütahyal›lar Simav Gediz Oto. Koo-
peratifi’ne verildi. 
Otokar’›n, Sultan Maxi City ve Doruk 190H
otobüsleri Kütahya’n›n Simav ilçesinde toplu
tafl›mac›l›kta kullan›lacak. Ça€dafl ve modern
yolculuk sunmas› nedeniyle büyük be€eni top-
layan 8 adet Sultan Maxi City ve 4 adet Doruk
190H olmak üzere toplamda 12 halk otobüsü,
yap›lan törenle Kütahyal›lar Simav Gediz Oto.
Kooperatifi’ne teslim edildi. 
Törene Simav Belediye Baflkan› Kaz›m Karahan,
Kaymakam Yüksel Ünal, Ticaret Odas› Baflkan›
fieref Kazc›o€lu, Kütahyal›lar Kooperatifi Bafl-
kan› Yonus Y›lmaz ve sat›fl› yapan Otokar
Denizli Bayisi Özfidan Otomotiv’den Ahmet
Özfidan kat›ld›lar. Törende konuflma yapan
Özfidan Otomotiv sahibi Ahmet Özfidan araç-
lar›n ekonomik, konforlu ve engelli tafl›mac›-
l›€›na uygun olmalar› sebebiyle tercih edildi€ini
belirtti. 

Oya KAYA
Turizm tafl›mac›l›€›, VIP, ö€renci tafl›-
mac›l›€› ve personel tafl›mac›l›€› hizmeti
veren Platform Turizm’in filosunda
400’ün üzerinde özmal arac› bulunuyor.
Araç filosundaki kaliteyi artt›rmak ad›na
Mercedes’ten ald›€› 11 adet Tourismo
15 RHD otobüsleri turizm tafl›mac›l›-
€›nda kullanacak olan Platform Turizm
için müflteri memnuniyeti son derece
önemli.

Mercedes-Benz Türk Bayii Koluman
taraf›ndan sat›lan 11 adet Tourizmo 15
RHD’nin teslimat› Mercedes Benz
Türk’ün Pazarlama Merkezinde gerçek-
leflti. Teslimat törenine Platform Turizm
Yönetim Kurulu Baflkan› Adem Altasoy,
Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Çelik ve
Y›lmaz Aytafl, Mercedes Benz Türk Yet-
kili Bayii Koluman Genel Müdürü Ali
Türkay Salt›k, Otobüs Sat›fl Müdürü
Gökhan Mede, Mercedes Benz Türk
Otobüs Pazarlama ve Sat›fl Müdürü
Burak Tar›m, ve Otobüs Sat›fl Bölüm
Müdürü Burak Batumlu kat›ld›.

“MERCEDES İLE YATTIK, 
MERCEDES İLE KALKTIK”

Bizim için en önemli fley zamanlama”

d i -

yen Platform Yönetim Kurulu Üyesi
Y›lmaz Aytafl 7/24 çal›flt›klar›n› belir-
terek arac›n her daim kontrol alt›nda
olmas› gerekti€ini söyledi. Aytafl “Bizim
gece saat 3’te bile servislerimiz var. Gece
3’te arac›m›z ar›za yapt›€› zaman an›nda
müdahale edilmesi gerekiyor. Mercedes
bizim y›llard›r çal›flt›€›z bir kurum. Otobüs

grubunda dünyan›n kabul eti€i marka
Mercedes çok farkl›. Onun içinde biz oto-
büs grubunda Mercedes’i tercih ettik. Y›l-
lard›r Mercedes araç kulland›k. Mercedes
ile yatt›k, Mercedes ile kalkt›k. Hakikaten
Mercedes bu iflte çok iyi” diyerek Merce-
des’ten dolay› duyduklar› memnuniyetini
dile getirdi. 2001 y›l›nda kurulan ve TUR-
SAB üyesi olan Platform Turizm’in h›zl›
bir flekilde büyüyerek bugünlere geldi€ini
söyleyen Platform Yönetim Kurulu Üyesi
Hamit Çelik Havatafl’a da ortak olduklar›n›
belirtti. 2011’in kendileri için oldukça
karl› bir y›l oldu€unu söyleyen Çelik
“2011 y›l›n› iyi bir flekilde kapatmam›z
2012 y›l›na da iyi bafllamam›z› sa€lad›.
Tourismo’yu tercih etmemizin en büyük
nedeni arac› ald›ktan sonra bize verilen
hizmet. Bu çok önemli çünkü biz dakik
bir flekilde insanlara hizmet ediyoruz.
Bizim için araçlar›n bak›ml› olmas›, ar›za
olursa zaman›nda giderilmesi çok önemli”
dedi.

Turizm firmalar›n›n tercihi olan Tourismo RHD 15 bu kez Platform
Turizm’in filosunda müşterilerine hizmet edecek. Platform Turizm

filosuna kat›ğ› 11 adet Tourismo 15RHD ile hizmet kalitesini yükselti.

Temsa Global, Prestij teslimatlar›na devam
ediyor. Prestij Super Deluxe konforlu tafl›mac›l›k
yapmak isteyen firmalar›n tercihi olmaya
devam ediyor. Yap›lan teslimatlarla 5 flirket
daha Prestij ''Super Deluxe'' dedi.

Firman›n teslimat yapt›€› firmalar Nurs Lok-
man Hekim, Hatay Dönmez Koperatifi, Volkan
Petrol, fiimflek Tafl›mac›l›k ve Silifke Kooperatifi
oldu. Prestij teslimatlar›ndan birisi Adana’da
hizmet veren Nurs Lokman Hekim flirketine
yap›ld›. Teslimat, Temsa Hatay Bayii Narinler
Otomotiv taraf›ndan gerçeklefltirildi. Nurs Lok-
man Hekim Yönetim Kurulu Üyesi Nedim
Y›lmaz ‘’ Personelimiz en iyi en konforlu araç-
larla konforunu sa€lamak istedik ve tercihimiz
Super Deluxe oldu" dedi.

Temsa Global Lojistik’in tesli-
matlar›ndan birisi de Hatay

Dönmez Kooperatifi’ne
yap›ld›. Teslimat› Na-
rinler Otomotiv ger-
çeklefltirdi. Filosunda
25 araç bulunan Ha-
tay Dönmez Koope-
ratifi’ne ilk kez Prestij

Super Deluxe teslimat›
yap›ld›. Prestij Super De-

luxe arac›n teslimini Na-
rinler Otomotiv Sat›fl Müdürü

Kerim Kalkandelen, kooperatif üyesi fiefik Ye-
flilmen’e yapt›. 

TEKBAŞ OTOMOTİV TESLİMATLARLA
“HAT-TRİCK’’ YAPTI

Firma teslimatlar›n› araç park›nda 45 adetlik
bir filosu bulunan Volkan Petrol ve Petrol
Ürünleri Turizm Tafl›mac›l›k ‘a yapt›€› tesli-
matla sürdürdü. Firman›n 2012 yat›r›mlar›
kapsam›nda tercihi Prestij Super Deluxe oldu.
Tekbafl Otomotiv’in gerçeklefltirdi€i teslimatta
firma yetkilisi Ali Güzeller, Kemal Güzeller,
Temsa Bölge Sat›fl Yöneticisi F›rat Bak›r ve
Tekbafl Otomotiv Sat›fl Temsilcisi ‹lkan Öner
Mert haz›r bulundu. Tekbafl Otomotiv’in tes-
limat gerçeklefltirdi€i ikinci flirket fiimflek
Turizm oldu. Filosunda 45 adet Prestij ve 5
adet Safir bulunan fiimflek Otobüs Turizm’in
yeni yat›r›mlar›nda yine tercihi Prestij Super
Deluxe oldu. Firma sahibi Cumali fiimflek’e
arac› Tekbafl Otomotiv Genel Müdürü Faruk
Sakar gerçeklefltirdi. fiimflek Turizm sahibi
Cumali fiimflek, “Prestij ve Safir’in sa€lad›€›
ekonomik tafl›mac›l›k ile gelece€e güvenle
bakabiliyoruz” diye konufltu.

Tekbafl Otomotiv Prestij teslimatlar›ndan
üçüncüsünü Silifke Kooperatifi’ne gerçeklefl-
tirdi. Filosunda 38’i Prestij marka olmak üzere
toplam 70 adet araç bulunan ve baflkanl›€›n›
Ünal Ünüvar’›n yapt›€› Silifke Kooperatifi,
Prestij’i tercih etti. Arac›n teslimat›n› Tekbafl
Otomotiv Sat›fl Temsilcisi ‹lkan Öner Mert,
kooperatif üyesi Salihe Topbafl’a gerçeklefltirdi. 

Tafl›mac›l›kta “Prestij”
TUR‹ZMC‹LER‹N SEÇ‹M‹

OTOKAR’DAN KÜTAHYA
toplu tafl›mas›na 12 araç  

TESLİMAT
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Anadolu Isuzu Konya Bayii Isuzu Çelik’te düzenlenen 
törende Çiçek Tur’a 7 adet Isuzu Novo teslim edildi.

ANADOLU ISUZU’DAN 7 ADET ISUZU
NOVO’YI TESLİM ALDI

TOURiSMO TURiZM SEKTÖRÜN
TERCiH ETTiği BiR ARAÇ

2012’in Mercedes için iyi bir başlangıç
yılı olduğunu ifade eden Otobüs ve
Kamu Satış Bölüm Müdürü Burak Ta-
rım yapılan işbirliklerinden oldukça
mutlu olduklarını da dile getirdi. Tarım
“Türkiye’nin turizm sektöründe yatı-
rımlarını ileriye dönük olarak programlı
yapan firmalarla bizde köklü bir kuruluş
olarak bu tür ilişkilerimizi arttırarak de-
vam ettirmek istiyoruz. Tourismo sa-
tışlarımız da oldukça iyi. Biz bütün
ürünlerimizin satış adetlerini mümkün
olan en yüksek noktaya çekmek için
gerekli hazırlıkları göstermeye devam
edeceğiz” dedi. Platform Turizm’in
kendileri için oldukça önemli bir firma
olduğunu söyleyen Koluman Genel
Müdürü Ali Türkay Saltık “Bizim kardeş
firmamız sayılır. İnşallah yeni Touris-
molarla bu ilişkiyi bir kez daha hare-
ketlendireceğiz. Onlarda büyümek is-
tiyorlar bizde tabiî ki daha fazlasını
kendilerine vermek istiyoruz. Finansı
firma kendileri halletti. Firma kendi kay-
naklarını kullandı” şeklinde ifade etti.

TURİZM SEKTÖRÜ TOURİSMO’DAN VAZGEÇEMİYOR

Konya Çiçek Tur 

ALİ TÜRKAY SALTIK

Mercedes-Benz
Türk, 2012’de de
h›z kesmiyor

Mercedes-Benz Türk 2011’de yakalad›€›
baflar›n›n ard›ndan 2012’de de h›z kesmi-
yor. Firma , düzenledi€i teslimatlarla top-
lamda  19 arac› sahiplerine kavuflturdu.
Mercedes-Benz Türk 2012’de teslimat se-
risine devam ediyor. Bu teslimatlarda top-
lam 19 arac› sahiplerine teslim eden fir-
mada, Mengerler Bursa, Merkay, Koluman
‹stanbul, Tarsus ve Antep bayileri sat›fllar›
gerçeklefltiren bayiler oldu. 19  araçl›k
teslimat›n 18’ini Tourismo, 1’ini ise Tra-
vego oluflturdu.
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ŞANLIURFALI
TOPLU

TAŞIMADAN 
İNMİYOR

∂ Şanlıurfa Belediyesi BELSAN şirketinden yapılan yazılı açıklamaya göre
toplu taşıma araçları günde 100 bin kişinin ulaşımını sağlıyor. BELSAN‘ın açık-
lamasına göre günde 100 bin kişi toplu taşıma araçlarını kullanırken, belediyenin
de kendini bu yönde geliştirdiği ve az sayıda bulunan toplu taşıma araç sayısını
170’e çıkarttığı bildirildi. Akıllı bilet sistemine geçildikten sonra, bu sistemin
her geçen gün geliştiğini belirten BELSAN, Urfa Kartta yaptıkları kampanyalarla
toplu taşıma araçlarının herkesin şahsi arabası gibi olduğunu ve vatandaşın

memnuniyet duyduğunu açıkladı. Urfa kartlarına, öğrencilerin 35, sivillerin de
45 lira dolum yaptırmaları durumunda toplu taşımaya bir ay sınırsız binme
imkânı sağlayan BELSAN, vatandaşlardan aldığı olumlu tepkiler arasında
“Kendimizi sanki özel otomobilimiz varmış gibi hissediyoruz. Çünkü bir ay
içerisinde belediyenin toplu taşıma araçlarına sayısız kez biniyoruz. En yakın
yere bile yürüyerek gitmek yerine belediyenin otobüslerini kullanıyoruz. Bu da
bizim işimizi kolaylaştırıyor.”ifadelerinin bulunduğunu belirtti. 

MOTAfi 2012’DE DE E⁄‹T‹MLER‹NE ARA VERM‹YOR

Ülkemizde çoğu şehirde bulunmayan
toplu taş›ma şoförlerinin bilinçlenmesi
için yap›lan Motaş 2011 seminerlerle-

ri 2012 y›l›nda da devam edecek
∂ 2011 y›l› Ocak ay›nda 119 araçla toplu tafl›mac›l›k
hizmetini sürdüren Motafl, 2012 y›l›nda da araç
say›s›n› artt›rarak 135 araçla Malatya halk›n›n ulafl›m
ihtiyac›n› karfl›l›yor. 

İŞTE DÜZENLENEN SEMİNERLERDEN BAZILARI 
Motafl’›n düzenledi€i seminerlerin aras›nda stres yöne-
timi, ekonomik ve güvenli sürüfl, flirket içi ifl kalitesi
ve verimlili€i artt›rma, beden dili ve iletiflim, pratik
sürüfl e€itimi, sosyal yaflamda pozitif düflünme ile
iletiflim ve toplu tafl›mada bilinmesi gerekenler bulu-
nuyor. Bu sayede Malatyal› otobüs sürücülerinin halka
daha aktif ve etkili hizmet vermesi amaçlan›yor.

‹ zmir Büyükflehir Belediyesi s›n›rlar› içinde
yer alan ve toplu tafl›mac›l›k yapan ticari
araçlar›n çal›flma usul ve esaslar›n› belir-
leyerek düzenleyen ‹zmir Büyükflehir Be-

lediyesi Ulafl›m Koordinasyon Merkezi (UKOME)
taraf›ndan Alia€al› 61 minibüse “Güzergâh ‹zin
Belgesi” verildi. Minibüsçülere belgelerini,
ADER Lokalinde yap›lan buluflmayla Alia€a
Belediye Baflkan› Turgut O€uz verdi.Turgut
O€uz, 2 y›l süre için geçerli olan belgelerini
alan esnafa seslendi. Alia€a’daki vatandafllara
sorunsuz hizmet verilmesi gerekti€ini aktaran
O€uz, “Alia€a’da vatandafllar›m›za sorunsuz
hizmet vermenizi bekliyorum. Bu sorumlulu-
€unuz, bu belgeleri ald›ktan sonra daha da artt›.
Bir kamu hizmeti verdi€inizi unutmadan Alia€a
halk›na rahat bir ulafl›m hizmeti vermenizi
bekliyorum” dedi. 

ADER Lokalinde yap›lan Güzergah ‹zin Belgesi
teslim törenine Alia€a Belediye Baflkan› Turgut
O€uz, Belediye Baflkan Yard›mc›s› Münir Nu-
rettin Bayrav, fioförler ve Otomobilciler Odas›
Baflkan› Erdinç fien, Minibüsçüler Odas› Baflkan›
Halil Gündo€du, Esnaf ve Sanatkârlar Odas›
Baflkan› ve Belediye Meclis üyesi Hüseyin Ekren,
fioförler ve Otomobilciler Odas› eski baflkan›

Osman Savran ve minibüsçü esnaf kat›ld›. 

BELGE 2 YIL GEÇERLİ OLACAK
Alia€a fioförler ve Otomobilciler Odas› Baflkan›

Erdinç fien, Alia€a halk›na sa€l›kl› bir hizmet
verme amac›nda olduklar›n› vurgularken “Bu
y›l 61 esnaf›m›z bu belgeyi 2 y›l süreyle almaya
hak kazand›. Alia€al› hemflerilerimizi rahat ve
güvenli bir flekilde tafl›mak için hizmet vermeye
devam edece€iz. Destekleri için Alia€a Belediye
Baflkan›m›z say›n Turgut O€uz’a ve ‹zmir Bü-
yükflehir yetkilerine teflekkür ederim” dedi. 

BAŞKAN OĞUZ : “YAPTIĞINIZ İŞLE 
İLGİLİ ŞİKAYET İSTEMİYORUM”

Güzergah izin belgesi da€›t›m töreninde mi-
nibüsçülere hitaben konuflan Alia€a Belediye
Baflkan› Turgut O€uz, kaliteli hizmet bekledi€ini

ifade ederek, “Alia€a’da rahat ve sa€l›kl› koflul-
larda bir toplu tafl›ma hizmetinde en büyük
görev size düflüyor. Yapt›€›n›z iflle ilgili flikâyet
gelmesin. Yurttafllar›m›z›n rahat ve huzurlu
ulafl›mlar› için gerekli hassasiyeti gösterdi€inizi
biliyorum. Bu bizim için çok önemli. Belgelerin
sizlere ve kentimiz için hay›rl› olmas›n› diliyo-
rum.” dedi.

Aliağa Belediye
Başkanı Turgut
Oğuz, Aliağalı top-
lu taşıma esnafına
“Güzergah İzin
Belgesini” 
teslim etti. 

Babaeski Belediyesi flehir merkezi ve mücavir alanlar›
da kapsayan belediye taraf›ndan tespit edilen 9 hatta, 25
adet özel halk otobüsünü 10 y›l süre ile kiralanmas› için
ihale düzenliyor.

K›rklareli’ne ba€l› Babaeski Belediyesi’nden yap›lan
aç›klamaya göre, belediye 9 hatta ba€l› 25 adet belediye
otobüsünü 10 y›l süreyle kiraya verecek. ‹hale, 07 fiubat
Sal› günü Babaeski Belediye Baflkanl›€› Encümen Toplant›
Odas›’nda düzenlenecek. ‹halenin ‘’kapal› teklif usulüyle’’
görüflülece€i bildirildi. Kiralama bedelinin 1 milyon 750
bin TL oldu€u ve geçici teminat bedelinin bu ücretin
yüzde 3’ü olan 52 bin 500 TL oldu€u bildirildi. ‹haleye
kat›l›m flartlar›ndan baz›lar›, Ticaret ve Sanayi Odas›
Belgesi veya ilgili meslek odas› belgesi bulunmas›,
Babaeski Belediye Baflkanl›€›na borcu olmad›€›na dair
belge ve geçici teminat›n Belediye veznesine yat›r›lm›fl
oldu€una dair makbuz veya bu miktarca banka teminat
mektubu olarak aç›kland›.

ALİAĞALI MİNİBÜSÇÜLERE ALİAĞALI MİNİBÜSÇÜLERE ALİAĞALI MİNİBÜSÇÜLERE ALİAĞALI MİNİBÜSÇÜLERE ALİAĞALI MİNİBÜSÇÜLERE ALİAĞALI MİNİBÜSÇÜLERE 

‹zmir Büyükşehir Belediyesi Ulaş›m Koordinasyon
Merkezi (UKOME) taraf›ndan Aliağal› 61 minibüse 

2 y›l geçerli olacak güzergah izin belgesi verildi.

GÜZERGAH İZİN BELGESİ VERİLDİ

Babaeski’de 
OTOBÜS İHALESİ

Mehmet ŞENOL
TÜVTÜRK'ün Edirne’deki gezici araç muayene is-
tasyonu art›k egzoz gaz› emisyon ölçümü yap›yor.
Gezici istasyon ile periyodik araç muayene hizmetini
Edirne’nin ilçelerine götüren TÜVTURK, bir yenili€e
daha imza att›. Gezici araç muayene istasyonu
art›k egzoz gaz› emisyon ölçümü hizmeti de verecek.
Edirne’de bu hizmetin verildi€i Merkez, Keflan ve
Uzunköprü sabit istasyonlar›n›n yan› s›ra di€er
tüm ilçeleri de belirli tarihlerde ziyaret eden gezici
istasyonda egzoz gaz› ölçümü hizmeti almak isteyen
araç kullan›c›lar›n›n, araçlar›yla birlikte sadece
ruhsatlar›yla muayeneye gelmeleri yeterli oluyor.
Bu ifllemin bedeli KDV dâhil 28 TL olarak aç›kland›.
TÜVTURK taraf›ndan gerçeklefltirilmekte olan
‘Periyodik Araç Muayenesi’nde, egzoz gaz› emisyon
ölçümünün bulunmamas› ‘A€›r Kusur” kapsam›nda
yer al›yor. Emisyon ölçüm ifllemi sonucu s›n›r de-
€erlere uygun ç›kmayan araç sahibi, bu duruma
neden olan kusuru gidererek ölçümünü bir ay içe-
risinde herhangi bir ücret ödemeksizin tekrar yap-
t›rabiliyor. 

ÖLÇÜM YAPTIRMAYANLARA 782 TL CEZA
Çevre ve fiehircilik ‹l Müdürlükleri ile Emniyet

ve Jandarma ekiplerince müfltereken yap›lacak
rutin denetimlerde egzoz gaz› emisyon ölçümü
yapt›rmad›€› tespit edilen araç sahiplerine 782 TL,
yönetmelikte belirlenen standartlara ayk›r› emisyona
sebep olan araç sahiplerine de bin 567 TL idari para
cezas› öngörülüyor. Egzoz gaz› emisyon ölçümü
hususi otomobiller için ilk üç y›l sonunda ve deva-
m›nda iki y›lda bir, resmi otomobiller için ilk 2 y›l
sonunda ve devam›nda y›lda bir, di€er motorlu ta-
fl›tlar için de ilk y›l sonras›nda ve devam›nda y›lda
bir yap›lmak zorunda. Bununla birlikte, trafikte
seyreden ve 10 yafl›n› aflm›fl motorlu tafl›tlar›n her
y›l egzoz ölçümü yapt›rma zorunlulu€u bulunuyor.
Traktörler, iki veya üç tekerlekli araçlar ile 1 Ocak
1980 tarihinden önce trafi€e tescil edilmifl dizel
motorlu tafl›tlar ise egzoz gaz› emisyon ölçümünden
muaf tutuluyor.

TÜVTÜRK’ten yenilik
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∂ İskenderun Kentiçi Ulaşım-Trafik İyileştirme Etüt ve Uygulama Projeleri kapsamında
bu projeye temel oluşturmak amacıyla bilgilendirme sunumu yapıldı. İskenderun’un
kent içi ulaşım-trafik iyileştirme etüt ve uygulama projelerinin hazırlanması danışmanlık
hizmeti için düzenlenen sunum Belediye Meclis Salonu’nda düzenlendi. Hizmet işini
üstlenen Boğaziçi Proje Mühendislik Planlama ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. yetkililerince
verilen sunuma Belediye Başkanı Yusuf Civelek, Başkan Yardımcısı Haluk Arlı,
İskenderun Liman Genel Müdürü Oğuz Tümiş de katıldı. Belediye Meclis Salonu’nda
düzenlenen sunumda konuşan Boğaziçi Proje Mühendislik Planlama ve İnş.San.
Tic.Ltd.Şti. Y.Şehir Plancısı ve Ulaştırma Mühendisi Yücel Erdem Dişli, şehrin yaklaşık

5 aylık çalışmayla röntgeninin çekileceğini belirtti. Ulaşım, toplu taşıma, otopark, liman
gibi tüm faktör ve etkileyecek unsurları bir araya getirmek istediklerini ifade eden Yücel
Erdem Dişli, sorunu tanımlamak amacıyla bütün sistemlerin bir araya getirildiğini ifade
etti. Yapılan çalışmada, imar planı, karayolu, kavşak, sinyalizasyon, toplu taşıma
bilgilerinin alınacağı, araç sayımı yapılacağını belirten Yücel Erdem Dişli, toplu taşıma
sisteminin kent sistemine entegre edilmesi ve nereden gelip nereye gideceğinin
belirlenmesi gerektiğini söyledi. Boğaziçi Proje Mühendislik Planlama ve İnş. San. Tic.
Ltd. Şti. Müdürü Hacı Karakuş, “Ulaşımda aldığımız kararlar imar planına işlensin ki
daha sonra kamulaştırma sorunu yaşanmasın” diye konuştu.

İSKENDERUN’DAN
TRAFİK 

İYİLEŞTİRME 
ATAĞI
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Oya KAYA-İlker SEZER

Tafl›mac›lar Gazetesi olarak ‹stanbul’da
kulland›€› Erguvan arac›yla trafi€e
renk getiren Zeynep Alemdar’la bayan
otobüs floförlerinin gelece€i ve trafi€in

genel sorunlar›ndan bahsettik. Alemdar, röpor-
tajda ‹stanbul trafi€inde bayan floförlerin olma-
s›n›n bir farkl›l›k yarataca€›n› ve ‹stanbul’un
çehresini de€ifltirece€ini söyledi. Bayan otobüs
floförlerinin olmas›yla birlikte trafikte sayg›n›n
artaca€›n› ve özellikle birbirine yol vermeme
gibi bir sorun olmayaca€›n› savundu. ‹stanbul
Toplu Ulafl›m Otobüsçüler (Erguvan) Derne€i
(‹STOD) Baflkan› Zakir Uzun’un ofisinde ger-
çekleflen söyleflide Zakir Uzun da toplu tafl›mada
bayan say›s›n›n artt›r›lmas› gerekti€ini ifade
etti. 

ALEMDAR, BAYAN KAPTANLAR DERNEĞİ
KURMAK İSTİYOR
Zeynep Alemdar ‘’Bayan Kaptanlar’’ isminde
bir dernek kurmak istedi€ini söylüyor ve bu
konuda oldukça iddial›. Alemdar, Türkiye’de
bu mesle€e el atan bayan say›s›n› artt›rmak

için kurulacak dernek için gerekli haz›rl›klara
bafllayaca€›n› ifade etti. Metrobüs arac›n› da
kullanmak istediklerini söyleyen Zeynep Alem-
dar, metrobüs floförlü€ü için belediyenin açt›€›
s›navlar› geçti€ini söyledi. 8 Mart 2009‘da,
Dünya Kad›nlar Günü’nde belediyenin kendi-
lerini ifle alaca€›n› aç›klad›€›n› ancak nedeni bi-
linmeyen bir flekilde iptal edildi€ini söyledi.
Alemdar ‘’ Metrobüs için ifle girifl belgelerimiz
verildi. Biz Kâ€›thane garaj›nda yaz›l› s›nav,
‹kitelli garaj›nda psikoteknik ve direksiyon s›-
navlar›na girdik ancak hala ald›€›m›z bir netice
yok. Toplu olarak randevu talebinde bulunduk
Kadir Topbafl’a yapm›fl oldu€umuz baflvuru so-
nucu bize hala geri dönülmedi ’’ dedi.
‹stanbul toplu tafl›mas›nda bayan floförlerin art-
mas›ndan duyduklar› memnuniyeti dile getiren
yolcular ise kendi bindikleri hatta bayan floför
bulunmas›n›n sevindirici ve toplu tafl›ma ad›na
güzel bir yenilik oldu€unu belirttiler. Ayr›ca,
Gürsel Turizm bünyesinde çal›flan Zeynep Alem-
dar, flirketin duyurdu€u bayan floför ilan› üzerine
bu ifle baflvurdu€unu ve Gürsel Turizm’in flirket
olarak hep arkas›nda durdu€unu da belirtti.

‹stanbul trafiğinde Zeynep Alemdar’› görenler hem seviniyor, hem
de şaş›r›yor. ‹stanbul’da bayan otobüs şoförü say›s›n›n artmas›n›

isteyen Alemdar, buna öncülük etmekten mutluluk duyuyor.

Taflbafl›  Kültür  Merkezi K›rm›z›
Salon'da düzenlenen e€itim semi-
nerine Büyükflehir Belediyesi Ulafl›m
Dairesi Baflkan› Ümit Güney, Ulafl›m
Dairesi Otobüs fiube Müdürü Nedret
Coflkun, Garanti Bankas› Ödeme
Sistemleri ad›na An›l ‹ren ve Ferit
Baycan ile Halk Otobüsçüleri Odas›
Baflkan› Ramazan Befltafl ve oda yö-
netimi üyeleri ile otobüs floförleri
kat›ld›.

Eskiflehir'deki toplu tafl›ma siste-
minde yap›lmas› ve yap›lmamas›
gerekenler,  halk otobüsü iflletmeci
ve çal›flanlar›na anlat›ld›. fiehir içi
ulafl›mda kullan›lacak olan valida-
törler, turnike sistemleri, ak›ll› du-
raklar, otobüs ve tramvay içi yolcu
bilgilendirme ekranlar›, self servis
kart bilet sat›fl ve dolum otomatla-
r›n›n kurulum ve adaptasyon süreç-
leri konusunda bilgi verildi.

Eskişehir’de
ULAŞIM

SEM‹NER‹
YAPILDI

∂ Ulaflt›rma Denizcilik ve Haberleflme
Bakanl›€›, Ankara Büyükflehir Bele-
diyesi’nden yap›m›n› devrald›€› K›z›-
lay-Çayyolu, Bat›kent-Sincan ve Tan-
do€an-Keçiören Metro projelerinin bi-
tirilebilmesi için önemli bir kaynak
ay›rd›. Bakanl›k, Belediye taraf›ndan
2010 y›l› sonuna dek 1 milyar TL
harcama yap›lan 3 metro projesine 1
milyar 597 milyon 300 bin TL yat›-
r›mda bulunacak.

TOPLAMDA YAKLAŞIK 44 Kİ-
LOMETRE İNŞAAT YAPIMI VE
204 ADET ARAÇ

K›z›lay-Çayyolu Metrosu, 18 kilo-
metre inflaat yap›m› ve 144 adet araç
al›m›n› içeriyor. Proje için 606 milyon
300 bin TL ayr›ld›. Bat›kent-Sincan
Metrosu 15,6 kilometre ve 120 adet
araç al›m› ile elektromekani€i kap-
sarken, bu proje için de 458 milyon
TL’lik bir yat›r›m söz konusu. Tan-
do€an-Keçiören Metrosu ise 10,2 ki-
lometrelik bir inflaat yap›m› ile 60
adet araç al›m›n› kapsarken, elektro-
manyetik al›nmas› da söz konusu. Bu
proje için ise bu y›l içinde 533 milyon
TL kaynak ayr›lm›fl durumda. 

SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN
SONRA İNŞAAT BAŞLIYOR

Bakan Y›ld›r›m,  Keçiören-Tando€an
hatt›n›n yap›m› için Perflembe günü
üstlenici Gülermak-Kolin ifl ortakl›€›
ile sözleflme imzalanaca€› bildirildi.
Y›ld›r›m sözleflme imzaland›ktan son-
ra hemen yer tesliminin yap›laca€›
ve inflaata bafllanaca€›n› da bildirdi.
Keçiören-Tando€an hatt›n›n di€er iki
hatta göre yap›m›n›n daha fazla zaman
alaca€›n› söyleyen Y›ld›r›m, bu hatt›
k›sa bir sürede bitirmeyi düflündük-
lerini ifade etti. 

“2014’TE HAZIR”
Binali Y›ld›r›m, K›z›lay-Çayyolu ve

Sincan-Bat›kent metro hatlar›n›n söz-
leflmelerinin de gelecek hafta ay›n 8'inde
üstlenici firmalarla imzalanaca€›n› be-
lirterek, her üç hatt›n da 15 gün içeri-
sinde yer teslimlerinin yap›l›p, inflaat›na

bafllamay› istediklerini kaydetti. Binali
Y›ld›r›m Ankara’n›n artan nufusuna de-
€indi ve konuflmas›n› flöyle sürdürdü:
“Her fley yolunda giderse Keçiören-Tan-
do€an hatt›n› 2,5 y›l içeri-
sinde tamamlamay› dü-
flünüyoruz. K›z›lay-Çay-
yolu ve Sincan-Bat›kent
hatlar›n›n ise 2 y›l içinde
bitirmeyi hedefliyoruz.
Böylece 2014 y›l› baflla-
r›nda ve ortalar›nda bu üç
hatt› da hizmete almay›
hedefliyoruz. Bunun için
gayret edece€iz. Bütün ha-
z›rl›klar›m›z› tamamlad›k,
önümüzdeki 15 gün içe-
risinde 3 güzergahta da
süratli bir flekilde çal›fl-
maya bafllayaca€›z. ‹flimi-
zin zor oldu€unu biliyo-
ruz. Ankaral›lar bu hatla-
r›n bafllamas› için çok bek-

lediler. Ama ço€u gitti az› kald›. Kazmay›
vuruyor ve bu metrolar› inflallah ta-
maml›yoruz.”

TOPLU TAŞIMANIN ‘BAYAN KAPTANLARI’
İSTANBUL YOLLARINDA

“ROPÖRTAJDAN BÖLÜMLER’’
∂ Otobüs floförü olmaya nas›l karar verdi-
niz?
Gezmeyi çok seviyordum, özellikle do€u böl-
gesi taraflar›n›. Bir flirket görüflmesi için Kon-
ya’ya gidiyordum. Yoldayken hostes koltu€una
oturdum. Bolu da€›ndan Konya’ya kadar floförü
izledim ve ertesi günü uzun araç floförü olmak
istedim. Küçükken babam›n arabas›n› kaç›r›rd›k
11 yafllar›nda bu araba merak› yeni olan bir
fley de€il yani. A€abeyim bile arabay› bilmezken
ben ona araban›n özelliklerini gösterirdim.
Sonra turizmde bayanlara yer olmad›€›n› fark
ettim. Bayanlar bir flekilde k›s›tlanm›flt›. fiimdi
bayanlar erkek floför olunca rahat olam›yorlar.
‹lk önce bunu düflündüm, bayanlar için özel
bir floför olsun istedim. fiu ana kadar otobüslerle
seyahatim s›ras›nda hiç kaza yapmad›m.
∂ Otobüs sürerken yaflad›€›n›z en ilginç olay
nedir?
Ankara’da önümdeki araçlar›n kaza yapmas›
sonras›nda gördü€üm korkunç manzara beni
çok etkilemiflti.
∂ fiuan 12 metrelik arac› kullan›yorsunuz
peki ya 18 metrelik arac› kullanabilir misiniz?
Hepsini kullanabiliyorum, özellikle metrobüs
kullanmak istiyorum. Metrobüs projesi için
baflvurduk ve 14 bayan olarak ça€›rd›lar bizi.
2009 Aral›k tarihli Sabah gazetesinde ilanlar›m›z
da var. S›nava 14 kad›n olarak girdik. Bu ka-

d›nlar›n aras›ndan 6 kad›n s›nav› geçti. Sebebi
aç›klanmayan bir flekilde iptal edildi. ‹fle girifl
belgelerimiz verildi. Biz Kâ€›thane garaj›nda
yaz›l› s›nav, ‹kitelli garaj›nda psikoteknik ve
direksiyon s›navlar›na girdik ancak hala
ald›€›m›z bir netice yok. Toplu
olarak randevu talebinde bu-
lunduk Kadir Topbafl’tan
ancak hala geri dönül-
medi. Topbafl’›n de-
di€ine göre gerekli
talimatlar verildi ve
al›naca€›m›z söy-
lendi. Ancak hala
ifle al›nmad›k.
∂ Otobüs yolday-
kenar›za yaparsa yol-
cular› tahliye edip arac›
tamir edebilir misiniz?
Eski araç olsa yapar›z, ancak
flimdiki araçlar bilgisayarl› ve oto-
matik oldu€u için pek müdahale edemi-
yoruz. Tamir etmek mümkün de€il. Ancak
tam 5 dakikada lastik de€ifltirim.
∂ Bir bayan floför olarak kullanmaktan en
keyif ald›€›n›z otobüs markas› nedir ?
Mercedes’ten flaflmam, kullanmas› çok keyif-
li.
∂ Otobüs A.fi'nin verdi€i floförlük e€itimleri
yeterli mi?

Konuflma e€itimi gibi e€itimler güzel ancak
tatbikat olarak otobüste e€itim olmal›. Kesin-
likle e€itim eksi€i var. Özellikle konuflma
e€itiminde eksiklik var. fioförün ayakkab›s›nda

dahi çamur olmayacak bana göre.
Bence bu e€itim eksi€i oto-

büs floförlü€ünde kad›n
say›s›n›n artt›r›lma-

s›yla giderilir. fiuan
ki kad›n otobüs
floförü say›s› ye-
tersiz. Bir ben
var›m, birkaç
arkadafl var.
Özellikle Ergu-
van otobüsü ifl-

leten mal sahip-
lerinin her hatta

bir bayan floför al-
mas› çok iyi olabilir.

Unutmas›nlar ki onlar›n
efli de bir gün çal›flabilir.

∂ Bayan otobüs floförü olmas› ‹stanbul’un
çehresini de€ifltirir mi?
Öncelikle arabalar›n içi de€iflir, araçlar p›r›l
p›r›l olur ve özellikle trafikte kimse kimseye
yol vermiyor mesela. Bayan floförlerin say›s›
artsa e€er, birbirine yol verme konusunda
trafik rahatlar. Bayanlar daha sayg›l›.
∂ Erguvan araçlar›ndaki havuz sistemi ko-
nusunda düflünceleriniz nedir?

Bence çok güzel birfley. Kimse kimsenin hak-
k›n› yemiyor. Hakkaniyetli bir sistem. Re-
kabeti biraz ortadan kald›r›yor ancak tatl›
bir rekabet sürüyor tabiî ki.
∂ Özel Halk Otobüsleri ile Erguvan otobüs-
lerin ortak bir havuza dahil olmalar› sizce
nas›l olur?
Bence Özel Halk Otobüsleri’nin biraz kendi-
lerini düzeltmelere gerekli. Bence birleflemez
ancak bar›fl ilan edilip onlar kendilerini, vit-
rinlerini ve vizyonlar›n› yenilerse olabilir. O
zaman insanlar kaliteyi tercih eder. Güzel
bir rekabet olur.
∂ Otobüsü servise siz götürüyorsan›z servis
hizmetlerinden memnun musunuz?
Evet, ben götürüyorum, baz› sorunlar olmas›na
ra€men memnunum. Mercedes araç mesela
çok ar›za yapmaz. Mercedes 500 binde ar›za
yapar, di€er araçlar 100 binde ar›za yapar.
Ancak Mercedes’i güzel kullanmak da önem-
li.
∂ Bayan Kaptanlar Derne€i gibi bir derne€i
Türkiye’de ilk olarak kurmak ister misiniz?
Böyle bir dernek kurmak isterim. Zaten bu-
nunla ilgili düflüncelerim vard›. Baz› fleyleri
planl›yorum. Mesela, bundan y›llar önce oto-
büs duraklar›nda dakika dakika arac›n geliflini
haber veren bir tabela düflünmüfltüm. Bir
gün araç fuar›na gittim bakt›m ki düflünüp
yapm›fllar. Benden önce davranm›fllar.

EN BÜYÜK HAYALİ ‘BAYAN KAPTANLAR’ DERNEĞİ

Buradan mesle€e ilgi duyan
bayanlara tavsiyeleriniz?
Öncelikle sevmeleri laz›m, ancak bayanlar›n bu
ifle el atmalar› gerekiyor. Ben bu mesle€i yapaca€›m
desinler ve mesle€e bafllas›nlar. Hep birlikte kol
kola bu mesle€i yapmak isterim.

ZEYNEP ALEMDAR

Ulaşt›rma Bakanl›ğ›, toplam tutar› yaklaş›k 3 milyar TL olan “Anka-
ra Metrolar› Tamamlama Projesi” için 1,6 milyar TL kaynak ay›rd›.

Başkent metrosuna
BAKANLIK DESTEĞİ

Şanl›urfa ulaş›m›nda ‘engel’ yok
fianl›urfa Belediyesi’nin toplu ta-

fl›ma filosu, engellilerin yaflad›€›
s›k›nt›lara çözüm oldu. 

fianl›urfa Belediyesi, geçti€imiz
y›l engellilere uygun araçlar alma-
n›n yan› s›ra engellilerin toplu ta-
fl›madan ücretsiz faydalanmas›n›
da gerçeklefltirdi. Engelliler, sadece
2011 Aral›k ay›nda, belediyenin
toplu tafl›ma araçlar›na 67 bin 481
ücretsiz binifl yapt›lar. 

Konuyla ilgili olarak fianl›urfa
Belediye Baflkan› Ahmet Eflref Fa-
k›baba flunlar› söyledi; “Ücretsiz
toplu tafl›ma hakk›
da belediye taraf›n-
dan bütün engelli-
lere da€›t›lmaya bafl-
land›. Yaklafl›k her
gün engellilerimiz
2 bin 500 ile 3 bin
binifl yapmakta.”
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LASDER, 2012’de
de ÖTL say›s›n› 
YÜKSEK TUTUYOR

Bugüne dek 173 bin ton ÖTL (Ömrünü Ta-
mamlam›fl Lastik) toplayarak çevreye ve ülke
ekonomisine kazand›ran LASDER’in 2012 hedefi
113 bin ton ÖTL.

LASDER Genel Sekreteri Bahad›r Ünsal ise 5
y›lda lisansl› geri dönüflüm tesis say›s›n›n 4’ten
18’e ç›kt›€›n›, tesislerden sadece birinin y›lda
70 milyon KW/S elektrik üretebilecek kapasiteye
sahip oldu€unu kaydederek ‘’Bu tablo at›k ÖTL
yönetimi konusunda do€ru yolda oldu€umuzun
ve kamuoyunda yaratt›€›m›z güvenin yans›ma-
s›d›r’’ dedi.

GERİ DÖNÜŞÜM ÖNCÜSÜ LASDER
Brisa, Continental, Goodyear, Michelin ve Pi-

relli olmak üzere 5 lastik sanayicisinin bir araya
gelerek kurdu€u; Baytur, ‹ncitafl ve Anlafl'›n ka-
t›l›m› ile de üye say›s› 8'e ç›kan LASDER; Nisan
ay›nda  5 yafl›n› dolduruyor. Derne€in, bugüne
kadar Türkiye genelinde toplay›p çevreye ve
ülke ekonomisine geri kazand›rd›€› ÖTL miktar›
ise tam 173 bin ton.

“LASDER, TÜM ATIK DEĞERLENDİRME
SİSTEMLERİ İÇİNDE ÖRNEK BİR MODEL
YARATMIŞTIR”

LASDER Yönetim Kurulu Baflkan› Hakan Bay-
man; lastik sanayicileri olarak, kurduklar› der-
ne€in k›sa zamanda önemli bir sosyal görevi ye-
rine getirdi€ini belirterek flunlar› söyledi: ‘’Çok
iyi biliyoruz ki lastik de ekonomik de€eri yüksek
bir geri dönüflüm malzemesi. Bu 5 y›lda LASDER,
tüm at›k de€erlendirme sistemleri içinde örnek
bir model yaratm›flt›r.’’

“173 BİN TON ÖTL’NİN 88.5 BİN TONU-
NU SADECE 2011 YILINDA TOPLADIK”

LASDER Genel Sekreteri Bahad›r Ünsal ise
flunlar› söyledi; “Bugüne dek toplad›€›m›z 173
bin ton ÖTL’den geri dönüflümle 63 bin ton
granül, 14 bin ton çelik, 4 bin ton kauçuk toz
üretildi. Bunlar›n parasal de€eri yaklafl›k 35 mil-
yon TL’dir. “Dünyan›n dört bir yan›ndaki tesis-
lerde bizim toplad›€›m›z ÖTL’lerin geri dönü-
flümü kullan›l›yor” dedi.

GÜNCEL
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∂ Aksaray’da toplu taşıma işi yapan minibüs şoförlerine Aksaray
Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, toplu taşımada
kullanılan “Akıllı Kart” sistemi hakkında bilgi verildi.
Aksaray Belediyesi konferans salonunda yapılan tanıtım programına
Aksaray Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Altınsoy, Ulaşım Hiz-
metleri Müdürü İsrafil Aktürk, Minibüsçüler Odası Başkanı Veysel
Öztürk, E Kent Yetkilileri Mehmet Tazeoğlu, Mevlüt Safi ve 35
Minibüs şoförü katıldı. Aksaray Belediyesi Ulaşım Hizmetleri

Müdürlüğü, E Kent iş birliğiyle Aksaray’da toplu taşıma işi yapan
minibüs şoförlerine ve Minibüsçüler Odası yönetimine, toplu taşımada
kullanılan “Akıllı Kart” Sistemi hakkında tanıtıcı ve detaylı bilgi verdi.
E Kent yöneticileri Mehmet Tazeoğlu ve Mevlüt Safi tarafından
verilen bilgilerde, Akıllı Kart sistemine geçişte yolcu, esnaf ve
belediyenin kazanımlarından bahsedilirken, bu sistem ile yolcuların
rahat edeceği, güvenli ve konforlu bir ulaşım sistemi olacağı
konusunda görüş birliği sağlandı.

AKSARAY’DA MİNİBÜS
ŞOFÖRLERİNE 
“AKILLI KART” 

TANITILDI

BAHADIR ÜNSALHAKAN BAYMAN

Brisa’dan, kış lastiğinin önemi için çağrı
Brisa Ürün Yönetimi Direktörü Egemen At›fl, k›fl las-

ti€inin yaln›zca karl› havalarda de€il, s›cakl›€›n 7 dere-
cenin alt›na düflmesi halinde de kullan›lmas› gerekti€ini
belirtti.

Kar lasti€i kullan›m› bilincinin yanl›fl oldu€unu ifade
eden Egemen At›fl, “Lastikler k›fl lasti€i ve yaz lasti€i
olarak ikiye ayr›l›r. S›cakl›k 7 derecenin alt›na düfltü€ünde
lastik de€iflimi yap›lmal›d›r. Yani k›fl lasti€i için kar
ya€mas›n› beklememize gerek yok. K›fl aylar›nda olmas›
gerekti€i gibi k›fl lasti€i kullan›lsayd› herkes zorlu yol
koflullar›nda rahatl›kla seyahat edebilirdi” diyerek lastik
kullan›m›n›n mevsimine göre de€ifltirilmesi gerekti€ini
vurgulad›.

‹stanbul’da, yaln›zca geçti€imiz günlerde ya€an kardan
sonra bin 107 adet trafik kazas› yafland›€›n› söyleyen
At›fl, Avrupa’da k›fl lasti€i olmadan kaza yap›ld›€›nda
kasko ödemesi yap›lmad›€›n› belirtti. At›fl ayr›ca flunlar›
ifade ederek; “2010 y›l› içerisinde karl› veya buzlu ze-
minde ölüm veya yaralanma ile sonuçlanm›fl kaza adedi
maalesef bin 171 adet. Bu rakamlar›n bilinç eksikli€inden
ötürü neredeyse ayn› seviyede kalmas› gerçekten çok
üzücü. Ayr›ca karl› zeminde, yaz lastikleriyle 50 kilo-
metre h›zla giden bir arac›n fren mesafesi 44 metre
iken, k›fl lastikleriyle bu mesafe 36 metreye kadar dü-
flüyor. K›fl koflullar›nda k›fl lasti€inin önemini fark
etmek için kazalar› beklemeyelim” dedi.

B as›n bilgilendirme toplant›s›nda ‘Hadi
Bakal›m’ kampanyas› Temsa Yurtiçi
Otobüs Sat›fl Sonras› Hizmetler Müdürü
Suat Cano€ullar› taraf›ndan tan›t›ld›.

Suat Cano€ullar› toplant›da müflterilerin art›k
çok bilinçli oldu€una ve arac› al›rken sa€laml›€›n
ve ergonomik olarak en uygun olan›n önemli
oldu€una dikkat çekti. Cano€ullar› ‘’Müflteriler
servis giderini afla€›ya çekmek istiyor, biz de
müflterilerimize bu konuda yard›mc› olmak is-
tedik. Sürdürülebilir bir baflar› yakalamak için
müflteriye daha yak›n olmam›z gerekiyor. Daha
yararl› olmak ve rekabeti sa€lamak amac›yla
bu kampanyay› yapt›k’’ dedi.
Suat Cano€ullar›, 2009 ve 2010 y›l›n›n bir geçifl
y›l› oldu€unu, 2010 y›l›nda 20 bin otobüs ve 20
bin midibüs olmak üzere toplamda 40 bin araca
servis hizmeti verdiklerini ifade etti. 2011 y›l›nda
2010 y›l›na göre yüzde 50 büyüdüklerini, 2012
y›l›nda ise bir önceki y›la göre yüzde 20 büyümek
istediklerini ifade etti.

BU KAMPANYAYLA DAHA SONRAKİ
KAMPANYALARA HAZIRLANACAĞIZ
Bas›n bilgilendirme toplant›s›na Temsa ad›na
Suat Cano€ullar›’n›n yan› s›ra Temsa Saha Ope-
rasyon fiefi Tu€rul Yakar ile Kurumsal ‹letiflim

ve Pazarlama Yöneticisi Ebru Ersan kat›ld›.
Suat Cano€ullar›’n›n bas›n mensuplar›na hitap
ederek tan›tt›€› ‘Hadi Bakal›m’ kampanyas›,
Temsa yetkili servislerine daha fazla müflteri
çekme amac› tafl›yor. Özel servis uygulamala-
r›ndan yak›nan Cano€ullar›, müflterilerine flöyle
seslendi: "Müflterilerimizden Temsa Yetkili Serv-
islerini tercih etmelerini istiyoruz. Özel servislerin
yeteri kadar güvenli olmad›€›n› düflünüyoruz.
Bunun için müflterilerimizi yetkili servislerimize
davet ediyoruz."
Bu kampanyan›n hem müflterilere hem de Tem-
sa’ya olumlu geri dönüfllerinin yaflanaca€›n› sa-
vunan Cano€ullar›, "Bu kampanyayla di€er kam-
panyalara daha iyi haz›rlanaca€›z, biz Temsa
olarak yapt›€›m›z ürünün arkas›nda duruyoruz,
bunu da yetkili servislerimizi devreye sokarak
baflar›yoruz’’ dedi. Yetkili servislerin de bu
konuda üzerine düflen sorumlulu€u almas› ge-
rekti€ini ifade eden Suat Canao€ullar›, "Müflteriye
arkas›n› dönerek konuflan bir servis çal›flan› is-
temiyoruz" diyerek müflteriye verilen önemi bir
kez daha vurgulad›.

BİN 500 ARAÇ KATILIMI 
BEKLİYORUZ
Kampanyayla birlikte yaklafl›k bin 500 civar›

araç kat›l›m› beklediklerini ifade eden Temsa
Saha Operasyon fiefi Tu€rul Yakar, bu kam-
panya ile 2012‘de yedek parça sat›fl›n› yüzde
20 artt›rmak istediklerini ifade etti. Yakar,
Temsa’n›n Safir ve Prestij araçlar›nda uygulad›€›
kampanyan›n 15 Mart 2012’de bitece€ini ancak
kampanyan›n gidiflat›na göre bu sürenin uza-
t›labilece€ini ifade etti.

YENİ SAFİR’LERE YANGIN 
SÖNDÜRME SİSTEMİ
Cano€ullar›, Yeni Safir araçlara yang›n sön-
dürme sistemi tak›ld›€›n› ve bu söndürme sis-
teminin tak›ld›€› safir say›s›n›n 400 adet ol-
du€unu bildirdi. ‹stanbul’da çal›flan bütün Ave-
nue araçlarda da yang›n söndürme sisteminin
bulundu€unu ifade etti.

Temsa, Safir ve Prestij araçlar için geçerli olan
kış bakım kampanyası hazırladı. Bu kampan-
ya dahilinde Safir ve Prestij sahiplerine ye-
dek parçada yüzde 40, işçilikte yüzde 25
indirim ve çeşitli hediyeler sunuluyor.

Tuğrul Yakar, Suat Canoğulları ve Ebru Ersan ( soldan sağa ) 

‘HADİ BAKALIM’ TEMSA SERVİSİNE
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TOPLU TAŞIMA
∂ Bursa’da "Yılın Şoförü" seçilen Cengiz Uğur, ödülünü Belediye Başkanı Recep Altepe’den
aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarına devam eden otobüs şoförleri
arasında 2011 yılında gösterdiği performansla “Yılın Şoförü” seçilen Cengiz Uğur; Acemler'deki
başkanlık makamında gerçekleştirilen ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Seyfettin Avşar,
Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altın ve Toplu Taşıma Şube Müdürü Mesut Emir’in de
katıldığı bir törenle plaketini, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin elinden aldı. Otobüs
şoförlerinin, belediyenin halka en yakın temsilcileri olduğunu vurgulayan Başkan Recep Altepe

şunları ifade etti; "Şoförlerimizin eğitimli ve birikimli olmaları, halkla ilişkilerinin iyi olması ve
aldıkları sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeleri bizim en büyük beklentimizdir. Bu
hedefler doğrultusunda, her ay "Ayın Şoförü" yarışmasını düzenliyoruz. Şoförlerimizi test
ederek, tüm özellikleriyle değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Ayın şoförü uygulamasıyla da yılda
bir kere yılın en başarılı şoförü seçilmiş oluyor. Bu dönemde de belediyemiz personellerinden
Cengiz Uğur, yılın şoförü oldu. Uğur'u tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devam edeceğine ve
tüm şoför arkadaşlarına örnek olacağına inanıyorum."

TASIMACILAR

BURSA’DA YILIN OTOBÜS ŞOFÖRÜ BELİRLENDİ

Taş›mac›lar Gazetesi olarak Esenler Otogar›’n›n nabz›n›
tuttuk. Söyleşi yap›lan firmalar, şehirleraras› taş›mac›l›ğ›n
hava yoluyla rekabet edemediğini ve bireysel otobüsçünün

10 numara yağ kullan›m›na sürüklendiğini ifade etti.

Ahmet
TÜRKOĞLU

Refahiye’de otobüsçü-
müz de devrilmifl me€er

Aman, siz, siz olun; olay yeri inceleme raporlar›m›zdaki
bilgilerden yararlan›n, sizler de devrilmeyin, lütfen!

5 y›ldan fazla oldu. Do€u illerimizin birinden-‹stanbul’a
sefer yapan bir otobüsümüz devrilmiflti ve 7 kifli olay
yerinde ölmüfltü. Gidip, olay yerini incelemifltim ve 5
ten fazla yol kusuru tespit ederek dönmüfltüm.

Durumu hem firmam›za e-posta ile bildirmifltim ve
“Refahiye’ de Otobüsü Nas›l Devirdik?” bafll›kl› bir
makalede,-bilgilenmeleri amaçl›- tüm sektörle ve Ulafl-
t›rma+‹çiflleri Bakanl›klar›m›zla da paylaflm›flt›m.

Firmaya durumu bildirirken; bu bilgilerden yararlan-
malar›n› ve bunun için de,

•   Avukatlar›na aktarmalar›n›,
•   Avukat›n, mahkemeden yeni Bilirkifli ile keflif ya-

p›lmas›n›,
•   Bilirkifli olarak, çevredeki üniversitelerin uzman-

lar›n› (Mühendislik Fakültelerindeki Ulaflt›rma Anabilim
Dal›ndan) talep etmelerini,

•   Savc›n›n buna yak›n oldu€unu, kendisiyle görüflerek;
tespitlerimi aktard›€›m›, ilgiyle not etti€ini,

•   Bize çal›flmalar›m›zdan ve otobüsçülerimize, do-
lay›s›yla Yol ve Trafik Güvenli€i Ortam›na katk› çaba-
lar›m›zdan ötürü tebrik ve teflekkürler ettiklerini de
eklemifltim.

Epeyce bir zaman geçti, kendilerini arayaca€›m tuttu.
De€erli yetkilileriyle epey çabadan sonra görüflebil-
dim.

Sordum: Ne oldu, ne bitti?
Otobüsçünün devrilmesi
Me€er dâva sürmekteymifl. Tespitlerimizden yarar-

lan›lmad›€›ndan;
•   Zarar görenlerin bir k›sm›na –hem de icra yoluyla-

35 bin TL manevî tazminat ödenmifl,
•   Sigorta flirketi, yapt›€› ödemeleri (154 bin TL) rücu

ederek, kendi müflterisinden istiyormufl, (gerekçesi; is-
tiab=koltuk say›s› üzerinde yolcu yani 0-7 yafl grubundan
7 bebek/çocuk tafl›d›€›ndan)•      Yani bir tokat da
sigortac›s› flirketten geliyormufl (hani flu Frans›z ortakl›
ve bizim soyumuzu k›ran Ermenileri; tam tersine biz
onlara soyk›r›m yapm›fl›z gibi göstermek için onlara
“Soyk›r›m Tazminat›” ödeyip, bizi de faizleriyle rücü
ederek soymaya kalk›flan ve halen ülkemizde para ye-
dirdi€imiz flirket. Merak edenler bunu yapan flirket-
google diye ararlarsa ad›n› kolayl›kla bulurlar.)

•   Ölenlerin her biri için 7x7.0000=49 bin TL daha
isteniyormufl,

•     Karayollar› Genel Müdürlü€ü, “Bariyer Hasar›”
olarak; 2 bin 800 TL kadar bedeli, icra yoluyla alm›fl,

Ben tahminimi söyledim, tutar olarak: “Desenize 1
otobüs paras› yan›yor!”

Cevap: “Ah, keflki yetseydi!”
Allahtan ki, dâva sürüyor
Vard›€›m›z yeni mutabakat uyar›nca, bendeki resimleri

ve tespitleri gönderece€im. Resimler ve yaz›l› tespitler
üzerinden lehlerinde bir sonuca varmalar›na katk› sa€-
lamaya çal›flaca€›m; flahs›m, derne€im ve sektörün
zirve kuruluflu TOFED ad›na.

Hedef, tazminat› devlete y›kmak olmal›:
Karayollar›/Ulaflt›rma Bakanl›€› ve Trafik denetim Za-
b›tas›/‹çiflleri Bakanl›€› flah›slar›nda.
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Firmalarla 10 numara ya€ kulla-
n›m›n›n ve flehirleraras› ulafl›m›n
gelece€i üzerine konufltuk. Ya-
p›lan sektör de€erlendirmesine

umutsuzluk hakimdi. Firma yetkilileri;
yak›n mesafe yolcular›n›n iyi durumda
oldu€u ancak uzun mesafede hava yol-
lar›yla rekabet edilemedi€i gibi benzer
ifadelerde bulundular. Sömestr tatilinin
flehirleraras› tafl›mac›l›€a canl›l›k getir-
di€ini, sektörün bu tür “özel günleri”
mumla arad›€› belirtildi. 10 numara ya€
konusunu konufltu€umuz Efe Tur, ‹s-
tanbul Seyahat, Pamukkale ve F›nd›kkale
Turizm firmalar›, kendi öz mallar›nda

“10 numara” tabir edilen at›k ya€›n kul-
lan›m›n›n söz konusu olmad›€›n› ifade
ettiler. Ancak bireysel otobüsçülerinin
mazot fiyatlar›ndaki pahal›l›k durumun-
dan dolay› 10 numara ya€ kullan›m›na
mecbur kalmas› söz konusu. Mazot fi-
yatlar›n›n ve akaryak›ttaki ÖTV art›fl›n›n,
dolayl› olarak Esenler Otogar›’ndaki can-
l›l›€› baltalad›€› genel kan›. Yap›lan söy-
leflilerde Efe Tur ad›na Tur ‹flletme Per-
sonel Müdürü Gülkan Bafl›büyük, F›n-
d›kkale Turizm’in ortaklar› ‹smail Aslan
Karatafl ve Kadir fien, ‹stanbul Seyahat
ad›na Ali Al ve Nadir Berbero€lu ve Pa-
mukkale Turizm ‹stanbul Bölge Müdürü
Saffet Miro€lu ile konufltuk.

BİREYSEL OTOBÜSÇÜ, ON NUMARA
YAĞA MECBUR MU?

∂ Otogar’daki flehirleraras› otobüslerin so-
runlar› üzerine yapt›€›m›z söyleflilere Efe Tur
‹flletme Personel Müdürü Gülkan Bafl›büyük’le
bafllad›k. Gülkan Bafl›büyük, 2011 y›l›n›n Efe
Tur’u tatmin etmedi€ini ve 2012 y›l›ndan
pek bir fley beklenmedi€ini ifade etti. Mazot
fiyatlar›n›n yükselmesiyle bilet fiyatlar›n›n
artt›€›n›, bu sebeple uzun mesafe yolcular›n›n
uça€› tercih etti€ini söyledi. Bafl›büyük, bu
sebeple ifllerinde yaflanan azalman›n büyük
boyutlarda oldu€unu ifade etti.  

Esenler Otogar’›ndaki Efe Tur iflletmelerinden
birinin kendi öz mal›, di€erinin ise kira oldu-
€unu söyleyen Bafl›büyük, kira ücretlerinin
yüksekli€inden yak›nd›. TOFED’in y›lda bir
kez seminer verdi€ini, bunun arta kalan za-
man›nda hiç u€ramad›klar› belirtti. Filolar›n-
daki araçlar›n büyük ço€unlu€unun Neoplan
ve Travego’dan olufltu€unu söyleyen Bafl›bü-
yük, Mercedes-Benz ve Man’dan memnun

olduklar›n› ve floförlere gereken e€itimi ver-
diklerini belirtti. 

“SEKTÖR 10 SENE SONRA BİTER’’
Sektörün 10 sene sonra çok zay›flayaca€›n›

hatta bitebilece€ini söyleyen Bafl›büyük, 10
numara ya€ kullan›m› hakk›nda “‹nsanlar
maalesef bunu yapmaya mecbur b›rak›l›yor,
ancak biz Efe Tur olarak kendi öz mal›m›zda
10 numara ya€ kullanm›yoruz” aç›klamas›nda
bulundu.

“2011 YILI TATM‹N ETMED‹,
2012’den de umutlu değiliz’’

∂ fiehirleraras› yolcu tafl›mac›l›€› yapan fir-
malardan F›nd›kkale Turizm’in ortaklar› ‹s-
mail Aslan Karatafl ve Kadir fien gazetemize
sektörde yaflanan s›k›nt›lardan bahsetti.
‘’Dünyan›n en s›k›nt›l› mazotunu kullan›-
yoruz’’ diyerek ana sorun olarak mazot fi-
yatlar›na de€inen firman›n ortaklar›ndan ‹s-
mail Aslan Karatafl, “Bu sebeple hava yolu
tafl›mac›l›€›yla rekabet edemiyoruz” dedi.

F›nd›kkale Turizm’e ba€l› bütün araçlar›n
2011 ve 2012 model Mercedes-Benz araçlardan

olufltu€unu söyleyen Karatafl, araçlar›n Mer-
cedes-Benz Türk’ün Mengerler ve Has Bayi-
lerinde bak›m gördü€ünü ve servis hizmet-
lerinden memnun olduklar›n› söyledi. Esenler
Otogar›’nda bulunan iflletmelerinin kendi
öz mallar› oldu€unu söyleyen Karatafl, on
numara ya€ konusunda ise kendi araçlar›nda
böyle bir kullan›m›n olmad›€›n› belirtti. Ka-
ratafl, “Normalde bu araban›n para kazanmas›
laz›m ama bu 80 kifliden para kalm›yor ara-
baya. Neden kalm›yor? Mazot 1,5 TL’ydi,
fiyat 50 TL’ydi; mazot 3,5 TL, fiyat yine 60
TL. Mazot 1,5 TL’yken fiyat 50 TL’yse,
fiyat›n flu an 100 TL olmas› laz›m. Eflit
rekabet yok” diyerek mazot fiyatlar›ndan
duyduklar› rahats›zl›€› belirtti.

Firman›n di€er orta€› Kadir fien ise Otogar’a
girifl-ç›k›fl ücretlerinin çok yüksek oldu€unu
ve bu durumun s›k›nt› yaratt›€›n› ifade etti.

YAZISINI SÖKÜP GİDER
∂ İstanbul Seyahat adına İdari ve Mali

İşler Müdürü Ali Al ve Nadir Berberoğlu
konuştu. Nadir Berberoğlu Sömestr tatilinin
gelmesiyle yolcu sayısının arttığına ve bu
tür tatillerin gelmesini dört gözle bekler
hale geldiklerini belirtti.

Berberoğlu, İstanbul Seyahat’in prensipli
bir firma olduğu ve İstanbul Seyahat’i
temsil edemeyen bireysel otobüsçünün
kesinlikle firmalarında çalışamayacağını
söyledi. “Bizi temsil edemeyen otobüsçü
yazısını söküp gider” diyerek net bir şekilde
konuşan Berberoğlu, diğer şehirlerarası
taşımacılar gibi hava yoluyla rekabet
edememekten yakındı. TOFED’in kuruluş
olarak kendilerini tatmin ettiğini ve çalış-
malarından memnun olduklarını ifade
eden İdari ve Mali İşler Müdürü Ali Al,

araçlarının yüzde 95’inin Mercedes-
Benz’den oluştuğunu, Tourismo araç ilk
çıktığında Esenler Otogar’ına bu aracı ilk
alan firma olduklarını belirtti. Mercedes-
Benz Türk servisi olarak Otogar Mengerler
ve Hadımköy Mercedes servislerini kul-
landıklarını söyleyen Al, Mercedes’ten
memnun olduklarını dile getirdi.

∂ Son olarak Pamukkale Turizm İs-
tanbul Bölge Müdürü Saffet Miroğlu’yla
yaptığımız söyleşide; Miroğlu, Maliyet ve
kazancın birbirini karşılamadığını ve yazın
yükselen, kışın yükselen yolcu sayısının
bir denge yaratmamasından yakındı. Ser-
vis maliyetlerinin de kendilerini ciddi dü-
zeyde zorladığını ifade eden Miroğlu,
günde 450-500 kilometre arası yol yapan
57 adet servis aracı olduğunu ve bir ser-

visin aylık maliyetinin 12 milyar olduğunu
belirtti.

10 NUMARA YAĞ KULLANANLARA
SICAK BAKMIYORUZ

Şehiriçi taşımacılıkta Ankara Büyük-
şehir Belediyesi’nin doğalgazlı taşıma-
cılığa geçtiğini belirten Miroğlu, “Bu şe-
hirlerarası taşımacılıkta neden olmasın”
diyerek konuya farklı bir boyut kazan-
dırdı. Doğalgazlı taşımacılığa geçilmesi
akabinde sektöre canlılık gelebileceğini
belirten Saffet Miroğlu, 10 numara yağ
kullananlara sıcak bakmadığını da söz-
lerine eklerken; Pamukkale Turizm ola-
rak araçlarının üçte ikisinin Pamukkale
Turizm’e, diğerlerinin ise bireysel taşı-
macılara ait olduğunu ifade etti. Miroğ-
lu, ‘’Bizde çalışan araç modelleri 2011,
2010 ve 2009’un altında değildir. 4 ya-
şından büyük arabalar bizde çalışmaz.
Araç filomuz Mercedes, MAN ağırlıklı-
dır. MAN’ın Starliner, Tourliner’ı vardır.
Setra çok azdır bizde. Mercedes’te,
Travego daha ağırlıktadır.’’ dedi.

BERBEROğLU: BİZİ TEMSİL EDEMEYEN OTOBÜSÇÜ

DOğALGAZLI ŞEHİRLERARASI OTOBÜS

DÜNYA’DAKİ EN PAHALI AKARYAKITI KULLANIYORUZ

İlker SEZER

∂ Yeni ‹stanbul Halk Otobüsleri 5.Ola€an
Genel Kurulu, Topkap› Eresin Otel’de ger-
çekleflti. Akbank ve FSM Demirbafl ‘›n sponsor
olarak yer ald›€› Genel Kurula, ‹ETT Baflkan›
Hayri Baraçl›, ‹stanbul Halk Ulafl›m A.fi. Bafl-
kan› Mustafa Altuntafl, Tüm Özel Halk Oto-
büsleri Birli€i Baflkan› ‹smail Yüksel ve Öztafl
Ulafl›m A.fi. Baflkan› Cemal Soydafl da kat›ld›.
Toplant›ya, sponsor firma FSM Demirbafl ad›na
ise Mustafa Demirbafl kat›ld›.

''AB STANDARTLARI KAZANCI AZALTABİLİR''
Hayri Baraçl› genel kurulun aç›l›fl konuflma-

s›nda; “Hizmet kalitesi bizim için çok önemliydi.
Toplu tafl›ma esnaf›n›n baz› dertleri oldu€unu
biliyoruz. Bu dertlerden birisi de ücretlerin azl›€›.
Bunlar çözülmeye çal›fl›l›yor. Her geçen gün AB
standartlar›na yaklafl›yoruz ama bu esnaf›n ka-
zançlar›n› azaltabilir. Bu toplu tafl›ma esnaf› yok
olacak demek de€ildir. Aksine biz sürekli olarak
toplu tafl›ma esnaf›n›n var olmas› için bir sistem
kurmaya çal›fl›yoruz” dedi. 

2 YIL BAŞKANLIK YAPACAK
Gerçeklefltirilen genel kurulda baflkanl›k süresi 2

y›l olarak belirlenirken, Yönetim Kurulu ve Denetim
Kurulu’nun maafllar› da belirlendi. Oy çoklu€uyla
baflkan seçilen Mehmet fiirin Var›fll›’n›n maafl› 2
bin 500 TL olarak kabul edilirken, Yönetim Kurulu
üyelerinin maafllar› bin 500, Denetim Kurulu üyele-
rinin maafllar› bin TL olarak belirlendi. Mehmet
fiirin Var›fll›’n›n 110 oy alarak baflkan seçilmesinin
ard›ndan oluflturdu€u Yönetim Kurulu 12 kifli, De-
netim Kurulu ise 3 kifliden olufltu.

Yeni ‹stanbul Halk
Otobüsleri 5. Olağan

Genel Kurulu’nda
Baflkan Mehmet fiirin
Var›fll› aday olarak oy
çokluğu ile yeniden

baflkan seçildi.

MEHMET ŞİRİN VARIŞLI BAŞKANLIğINI SÜRDÜRDÜ

GÜLKAN BAŞIBÜYÜK

İSMAİL ASLAN KARATAŞKADİR ŞEN

SAFFET MİROğLU

NADİR BERBEROğLU

ALİ AL 

3 BİN OTOBÜS,
300 metrobüs geliyor

Kadir Topbafl bir televizyon program›nda 3 bin
otobüs al›naca€›n› ve 300 metrobüsün daha ‹stanbul’un
hizmetine sokulaca€›n› söyledi.

‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl,
halk otobüslerin tamam›n› yenileyeceklerini ve bu
çal›flmalar›n 2014 y›l›na kadar sürece€ini belirtti.
Metrobüs konusundaki flikâyetleri de€erlendirdiklerini
ve ‹stanbul’daki t›ka basa kullan›m yüzünden baz›
onar›mlardan geçmek durumunda kald›€›n› söyleyen
Topbafl, 300 adet metrobüs siparifli vermeyi düflün-
düklerini belirterek bu siparifllerin de 2014 y›l›na ye-
tifltirilmek istendi€ini ifade etti. Kadir Topbafl, met-
robüsün kentin omurgas› haline geldi€ini ve Beylik-
düzü metrobüs hatt›n›n gecikmesinden dolay› va-
tandafllardan özür dilediklerini belirtti.

“KÖPRÜ ONARILMALI”
Son zamanlarda gündemde yer alan köprü onar›-

m›yla ilgili de konuflan Kadir Topbafl “Burada 40
y›ll›k bir köprüden bahsediyoruz. Günde 180-210
bin araç geçiyor. 70 bin araç geçece€i öngörülüyordu.
Teknik sorunlar› bilemem ama erken yorulma
olabilir. 3. köprünün yap›lmas›yla ilgili New York
örne€ini veren Topbafl, “Üçüncü bir geçifle ihtiyaç
var. Rayl› sisteme de ihtiyaç var. Bu ihtiyaçlar do€-
rultusunda böyle bir çal›flma sürecine girildi ve
devam ediyor” dedi.

Minibüsleri kald›rmay› düflünmediklerini de ifade
eden Baflkan Kadir Topbafl, "Minibüsleri tamamen
kald›raca€›z diye bir fley yok. Bugün minibüs esnaf›
kontak kapatsa kent felç olur. Minibüsleri dönüfltü-
rerek daha kaliteli yapmay› amaçl›yoruz” 

İSTANBULLUYA MÜJDE
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