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GÖKSAL 
PURTULOĞLU 

Ö.H.O (Ticari araçlara) zorunlu 

trafik sigortası şoku 6

AHMET  
TÜRKOĞLU 

“Asıl Trafik Canavarı 
Devlet!” Mi Desek?... 8

GÖKSEL 
OVACIK

Yaz geldi yaz

MOTOR‹N F‹YATLARI 
‹STANBUL 3.86
ANKARA 3.87
‹ZM‹R 3.86
ADANA 3.86

D.BAKIR 3.87
S‹VAS 3.91
I⁄DIR 3.96
HATAY 3.85

BP’den yap›lan
aç›klamaya göre,
Hakan Türker’in
BP Türkiye D›fl
‹ l i fl k i l e r d e n
Sorumlu Baflkan
Yard›mc›s› ola-
rak atand›€› du-
yuruldu. 

BP Türkiye
Ülke Baflkan›
Bud Fackrell’e
ba€l› olarak gör-
evini Ankara’dan yürütecek olan Hakan Türker,
BP Türkiye’nin d›fl iliflkiler ve devlet iliflkileri
stratejilerinin gelifltirilmesi ve icra edilmesin-
den sorumlu olacak. BP’nin d›fl paydafllar› ile ya-
k›n çal›flacak olan Türker, ayn› zamanda
Türkiye Ülke Liderlik Ekibi’nde de yer alacak.
Türker, 2011 y›l›ndan bu yana flirketin LPG
Türkiye ve Kuzey Avrupa Bölge Liderli€i görevi-
ni yürütüyordu.

“GÖREVE ATANMAKTAN DOLAYI GURURLUYUM”

Hakan Türker, 100 y›ld›r Türkiye’de faaliyetle-
rini sürdüren BP’nin d›fl iliflkilerden sorumlu
baflkan yard›mc›l›€›na atanmaktan gurur duydu-
€unu belirtti ve BP’nin bir as›rd›r Türkiye’nin
ekonomisine ve enerji sektörüne yapt›€› katk›la-
r›n ayn› kararl›l›kla devam edecegini ifade etti.

Uluda€ Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler
Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan
Hakan Türker, BP ailesine 1988 y›l›nda kat›ld›
ve kariyeri boyunca birçok farkl› görevlerde yer
ald›. 2004-2005 y›llar›nda Çin’de ‹kmal ve
Lojistik Müdürü olarak görev yapan Türker,
2006-2009 y›llar›nda BP Gaz A.fi.’nin Genel
Müdürlü€ü’nü yapt›. 2010’da ise sorumluluk
alan›na Güney Afrika LPG Ülke Müdürlü€ü de
eklendi. 

Hakan Türker, son olarak LPG Türkiye ve
Kuzey Avrupa Performans Ünitesi Liderli€i gör-
evini yürütüyordu. Bu görevinde Polonya,
Almanya, Avusturya, Türkiye ve Belçika-
Hollanda-Lüksemburg ülkelerindeki tüm LPG
operasyonlar› kendisine ba€l›yd›. Türker, flirket
bünyesindeki görevlerinin yan› s›ra BP Gaz’›
LPG Derne€i’nde ve Petrol Sanayi Derne€i’nde
(PETDER) temsil etti.

BP Türkiye Başkan
Yardımcılığı görevine
Hakan Türker getirildi

ÖZULAŞ’ın merkez binası hizmete girdi
∂ ÖZULAfi taraf›ndan Ataflehir’de sat›n
al›narak, ihtiyaçlara göre dizayn edilen
yeni merkez bina düzenlenen tören ile
hizmete girdi. 

Aç›l›fl törenine ÖZULAfi Toplu Tafl›m
A.fi Baflkan ‹smail Yüksel, Baflkan Vekilleri
Aslan Türko€lu, Mehmet Ar›, Sabahattin
Can, Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan
fien, Zeynel Abidin Yüksel, Bekir Uzun,
Denetim Kurulu Üyeleri Metin Konak,
Kadir Aslan, Mehmet Kutan, Nevzat Ulu-
man, Murat Kelefl ve  Genel Müdür Mus-
tafa Uçar tam kadro haz›r bulundu.

İETT TAM KADRO TÖRENDEYDİ

Törene ‹ETT ad›na Genel Müdür Doç.
Hayri Baraçl›, Genel Müdür yard›mc›s›
Mümin Kahveci, Dan›flman Alaeddin fiahin,
Otobüs Daire baflkan› Hasan ‹çen, Planlama
Daire Baflkan› Abdullah Kazdal, Anadolu
1. Bölge Müdürü Arif Durna, Anadolu
2.Bölge Müdürü R›fat Ayta, Özel Halk
Otobüsü fiube Müdürü Mustafa Topçu,‹fl-
letme fiefi Metin Namazc› kat›ld›.

STK’LARDAN ÖZULAŞ’A ANLAMLI
DESTEK

TÖHOB Genel Sekreteri Onur Orhon,
Halk Ulafl›m Baflkan› Mustafa Alt›ndafl,

Yeni ‹stanbul Baflkan› fiirin Var›fll›, Genel
Müdür Abdullah Öztürk, Mavi Marmara
Baflkan Vekili Hüseyin Ayd›n, Genel Mü-
dür ‹rfan Taflp›nar, ÖZTAfi Baflkan› Meh-
met Cemal Sodafl, Genel Müdür Yaflar
Küçük ve yönetim kurulu üyeleri de
aç›l›fl törenine kat›larak destek verdiler.

BARAÇLI: “ BİZ BİR BÜTÜNÜZ “

Aç›l›fl kurdelesini Baflkan ‹smail Yüksel
ile birlikte kesen ‹ETT Genel Müdürü
Hayri Baraçl›, törende bir de konuflma
yapt›. Özel Halk Otobüsü iflletmecilerinin
flartlar›n›n düzeltilmesi için bir dizi çal›flma
içinde olduklar›n› ve yak›n bir zamanda
olumlu sonuçlar al›naca€›n› belirtti ve söz-
lerini flöyle sürdürdü: “Halk Otobüslerinin
çal›flmalar›n› takdirle izliyoruz. ‹ETT ve
Özel Halk Otobüsleri bir bütündür.”

Anadolu yakas›nda toplu taş›ma hizmeti veren
ve 20’inci hizmet y›l›na ulaşan ÖZULAŞ Toplu

Taş›m AŞ. yeni merkez binas›na taş›nd›.

KDV SORUNUYLA SEKTÖR 
BİTME NOKTASINDA 
Servis ve personel taşımacılığı, mevzuat süreçle-
riyle her geçen gün zorlaşırken; İSTAB servis ve
personel taşımacılığına yönelik düzenlemelerin
bir an önce tamamlanıp uygulamaya geçilmesi
yönünde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 

OYDER Başkanlığı’na
H.Şükrü Ilısal
yeniden seçildi

Otomotiv Yetkili Sat›c›s›n› temsil eden ve 900’den
fazla üyesi olan OYDER’in (Otomotiv Yetkili
Sat›c›lar› Derne€i) Baflkanl›€›’na yeniden H. fiükrü
Il›sal seçildi.

Otomotiv Yetkili Sat›c›lar› Derne€i (OYDER) 4’ün-
cü Ola€an Genel Kurulu ‹stanbul TOBB Plaza’da ger-
çekleflti. Yap›lan seçim sonras› yeni dönem için OY-
DER Yönetim Kurulu Baflkanl›€›na tekrar seçilen H.
fiükrü Il›sal, Genel Kurul’da yapt›€› konuflmada
OYDER’in önemine iflaret etti. “81 ilde 900'ün üze-
rinde temsilcisiyle OYDER bu ülkenin mozai€idir.
Dernek olarak ikinci dönemimde yetkili sat›c›l›k
müessesinin genel giderleri, karlar›, ayakta durmas›,
ileriye do€ru yat›r›m yapmas› için sektörel dernekler
ile nas›l ortak hamleler yap›laca€› üzerine daha yo-
€un çal›flaca€›z” fleklinde konuflan Il›sal, sivil top-
lum örgütlerinin varl›€›n›n otomotiv sektöründe zo-
runluluk haline geldi€ini belirterek bunun da
OYDER'i çok önemli bir konuma getirdi€ini söyledi. 

H. fiükrü Il›sal, OYDER’de ki 2’nci döneminde oto-
motiv sektörünün dernek baflkanlar›yla daha s›k gö-
rüflüp yetkili sat›c›l›k müessesinin ayakta kalabil-
mesi ve ileriye do€ru yat›r›m yapabilmesi için yo€un
bir çal›flma içerisine girecekleri vurgulad›. Il›sal,
“OYDER’deki 2’inci dönemimde yetkili sat›c›l›k
müessesemizin nas›l ayakta duraca€› üzerinde yo-
€unlaflaca€›z. Sektörün ileriye gitmesi için birlikte
yapaca€›m›z çal›flmalardan önemli sonuçlar ç›kaca-
€›na inanc›m tamd›r” aç›klamas›n› yapt›.

Temsa, Isuzu, BMC, Mercedes, Otokar yöneti-
cileri ve Banka temsilcilerinin de katıldığı tö-
ren ile merkez binası hizmete açıldı.

∂ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›€›’nca
Resmî Gazete’de yay›nlanarak yürürlü€e
giren Takograf Cihazlar› Muayene ve
Damgalama Yönetmeli€i’nin 20. madde-
sinin 1. f›kras›nda de€iflikli€e gidildi.

Yap›lan de€ifliklik ile yurt içinde tafl›-
mac›l›k yapan ve takograf cihaz› kullan-
mas› zorunlu olan araçlardan; ilk defa
tescil edilerek trafi€e ç›kar›lacak olanlarda,
1996 model ve sonras› olup, ilk defa tako-
graf cihaz› tak›lacak olanlarda, dijital ta-
kograf cihaz›n›n kullan›lmas› zorunlu
hale getirildi.

Ayn› yönetmelikte yap›lan bir di€er de-
€ifliklik ise; Elektronik takograf cihazlar›
ile ilgili öngörülen montaj, tamir, muayene
ve damgalama ifllemleri, Bakanl›k tara-
f›ndan belgelendirilmifl, analog veya dijital
takograf cihazlar›na hizmet veren servisler
taraf›ndan yap›lmas› ve Türk Standartlar›
Enstitüsünün takograf cihazlar› ile ilgili
belgelendirme kriterine uygun olarak üre-
tilmifl elektronik takograf cihazlar›n›n ta-
miri, Bakanl›ktan al›nacak yetki belgesi
ile cihaz›n kendi üreticisi taraf›ndan da
yap›labilece€i fleklinde düzenlendi.

TAKOGRAF CiHAZLARI
Yönetmeliği’nde değişiklik

M i c h e l i n
Grubu’nun 2012
y›l› ilk çeyrek
dönemi net sa-

t›fllar›, 2011 y›l›n›n ilk 3 ayl›k dönemi-
ne k›yasla yüzde 5’lik art›flla, 5,3 mil-
yon Euro’ya ulaflt›.

Bayi stoklar›n›n azalt›lmas›,
Avrupa’da devam eden ekonomik kriz,
otomobil ve kamyonet lastiklerine
olan talebin azalmas›na ra€men binek
otomobil ve kamyonet lastiklerinde

yüzde 2,9’luk bir net art›fl sa€lad›.
Ürün yelpazesindeki olumlu yöndeki
de€iflimin yan› s›ra 2011 y›l›na ait fiyat
art›fllar›n›n ve sözleflmeye dayal› fiyat
ayarlamalar›n›n etkisinin sonucunda
fiyat bilefliminde yüzde 13,8’lik bir ar-
t›fl yafland›. Yükselen hammadde mali-
yetine karfl›l›k olarak gerçeklefltirile-
cek düzenli fiyat yönetimi, bu y›l için
300-350 milyon Euro olmas› öngörü-
len ilave maliyet etkisini dengeleyecek
nitelikte.

Michelin’den ilk 3 ayda 5 milyon Euro’luk satış

“MASADA ORTAK KARAR ALINMALI” “KDV SORUNUNDAN MUZDARİPİZ”
Geçti€imiz günlerde gerçeklefltirilen ‹S-

TAB Ola€an Genel Kurulunda s›k›nt›lar›-
n› da dile getiren ‹STAB üyeleri, oy birli€i
ile baflkanl›€a ikinci kez Hakan
Orduhan’›n getirilmesi konusunda karara
vard›. S›k›nt›lar›n› dile getiren üyelerin so-
runu ise; resmi kurumlarca karara var›lan
yönetmeliklerin genelinde sektör mensup-
lar› ve sivil toplum kurulufllar›yla birlikte
ortak bir flekilde masa da karar al›nmama-
s›. Sektördeki en büyük sorunun KDV ilgi-
li olan kesintilerin oldu€undan bahseden
‹STAB Baflkan› Hakan Orduhan ise
KDV’nin gündemdeki en önemli sorunla-
r›n bafl›nda geldi€ini söyleyerek resmi ku-
rumlarla görüflmelerinin devam etti€ini
sözlerine ekledi.

Genel Kurul’da ikinci kez baflkan seçilen
Orduhan ile gelecek 2 senenin ‹STAB’a neler
getirece€i, KDV sorunu, Plaka Tahdidi,
Araçlara logolar›n yap›flt›r›lmas›, kade-
meli mesainin uygulamaya geçil-
mesi, servis araçlar›n›n park so-
runu ve sonuçlanmay› bekle-
yen mevzuatlar›n süreçleriy-
le ilgili olarak görüfltük.
KDV sorunundan muz-
darip olduklar›n› özel-
likle vurgulayan
Orduhan, “Testi k›-
r›ld›ktan sonra m›
bunun hassasiyetine
ve fark›na varacak-
lar” dedi. 6’DA
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BTC fiirketi ve Çukurova Üniversitesi iflbirli€inde Türki-
ye’nin ilk uluslararas› standartlardaki yang›n ve do€al

afet e€itim merkezi olan CEYDEM’in inflaat›na baflland›

Abdullah KARLIDAĞ-Oya KAYA

Türkiye’de ilk kez piyasaya sunulan
Romatic Oto H›z Kontrol Sistemi
ile yak›tta yüzde 20 tasarruf sa€la-
n›rken ayn› zamanda yolculuklar

daha güvenli hale gelecek. K-Tel ‹thalat ‹hracat
taraf›ndan Türkiye’de sat›fl›na bafllan›lan Romatic
H›z Kontrol Sistemi, afl›r› h›z kaynakl› trafik
kazalar›n› önlemesinin yan› s›ra motor bak›m
masraflar›n› azaltarak motor ömrünü de uzat›-
yor.

Türkiye’de 3 sistem ile sat›fla sunulan oto h›z
kontrol cihaz›; Sistem 2000, Sistem 80, Sistem
90 adlar› alt›nda araç motor özelliklerine de€ifliklik
gösteriyor. 45 ülkede kullan›lan sistem, kulla-
n›ld›€› ülkelerde afl›r› h›z kaynakl› trafik kazalar›n›
önlerken buna ba€l› olarak ölüm oran›nda yüzde
80’e varan bir azalma oldu€u belirtildi. Ayn› za-
manda K-Tel taraf›ndan ‹ngiltere’den ihraç edilen
cihaz›n en önemli özelliklerinden baz›lar› ise
yüzde 20 yak›t tasarrufu sa€layarak hem ekono-
mik hem de çevreci bir cihaz oldu€u yap›lan
araflt›rmalar ile kan›tland›€› ifade edildi.

“CİHAZIN YARARLARI SAYMAKLA BİTMEZ”
Romatic Oto H›z Kontrol Sistemleri’nin eko-

nomik ve güvenli yolculuk anlam›nda Türkiye
için çok yararl› olaca€›n› ifade eden Romatic
Türkiye Distribütörü Genel Müdürü Sabahettin
K›rk, sistemin eksikli€ini görerek Türkiye’de
asl›nda bu cihaz›n zorunlu olmas› gerekti€ini
belirtti. Özellikle Kurban ve Ramazan Bayram›
tatillerinde meydana gelen ölümlü trafik kaza-
lar›nda as›l sorunun h›zdan kaynakland›€›n› söy-
leyen K›rk, bu cihaz ile bu tarz kazalar›n oran›nda
ciddi bir azalma olaca€›n› belirterek sözlerine
flöyle devam etti: “Cihaz kullan›c›ya yak›t anla-
m›nda da ciddi tasarruf sa€layacak ve 10 numara
ya€ kullanman› engellemifl olacak. Bu sistem
ile araç motor ömrü yüzde 50’ye varan oranda
uzuyor, araç bak›m masraflar› azal›yor, sürüfl
güvenli€i ve konforu sa€lan›yor. Bu cihaz tak›ld›€›
arac›n, teknik ve aerodinamik yap›s›n› etkile-
meden karayolu mevzuat›na uyumlu araç h›z
limitini elektronik olarak kontrol eden bir ci-
hazd›r. Faydalar› saymakla bitmez” dedi.

“SİSTEM İLE ŞOFÖRÜ KOTROL ETMEK
ÇOK KOLAY”

Bu sistem ile floförü kontrol etmenin çok
daha kolay oldu€unu belirten K›rk, araç takip
sisteminden daha yararl› bir cihaz oldu€unu
belirterek sözlerini flöyle sürdürdü: “Araç
takip sistemlerinde floförün nerede kaç km
h›z yapt›€›n› göremezsiniz ama bu sistem ile
arac›n›z› uluslararas› h›z› standartlar›na uygun
hale getirebilirsiniz. Bu cihaz›n monte edildi€i
araç 90 km/s’e kalibre edildiyse floför ne
yaparsa yaps›n bu limiti aflamaz. Ayn› zaman
bu cihaz devre d›fl› da b›rak›lamaz”

HIZ KONTROL CİHAZI NASIL ÇALIŞIR?
Tüm araç s›n›f ve segmentlerine uygu-

lanabilen Romatic H›z Kontrol Cihaz›
elektronik kontrol ünitesine ve h›z sin-

yaline ba€l› olarak çal›fl›yor. Bu cihaz
araç hareket halindeyken frekans sinyal-
lerini al›r ve sistemi elektronik olarak
yönetir. Sistemin tak›ld›€› araç uluslararas›
h›z limitlerine göre flifrelenerek elektronik
kontrol ile cihaz taraf›ndan kontrol edilir.
Sistemin monte edildi€i araç 90 km/s h›z
limitine ayarlanm›fl ise cihaz›n elektronik
kontrol ünitesi ak›fl valfine bir sinyal
göndererek enjektörlerden veya karbüratör
gelen yak›t› keser ve böylece araç flifrele-
nen h›z limitini aflmamas›n› sa€lar.

“İŞ KAYBI YAŞANMADAN MONTAJ”
K-Tel’in getirdi€i Romatic Oto H›z Kontrol

Sistemi’nin çok k›sa sürede montaj›n›n yap›-
labilece€ini belirten K›rk, müflterilerinin hiç
ifl kayb›na u€rat›lmadan araçlara monte ede-
bilecek ekiplerinin oldu€unu belirtti. 

Ayr›ca bu araçta bu cihazdan kaynaklanan
her türlü ar›zalanmada ve ifl kayb›nda Romatic

firmas› çok ciddi tazimatlar ödemeyi de ta-
ahhüt etti€i ifade edildi.

“TESTLERİ KENDİM YAPTIM”
Oto h›z kontrol cihaz›n›n ilk testlerini

kendi araçlar›nda yapt›klar›n› belirten K›rk,
“Cihaza inanmam için ilk olarak kendi
araçlar›mda denedim ve ciddi faydalar›n›
gördüm. Bence en önemli faydas› güvenli
sürüfl sunmas›. Müflterilerimize de bir ayl›k
demo süreci tan›yoruz. 1 ay test ettikten
sonra zaten cihaz›n faydas›n› kullan›c›s› da
an›yor. Hatta cihaz› takt›€›m›z firmalardan
teflekkür mektubu ve maili al›yoruz.”

“TÜM ARAÇLAR İÇİN UYGUN”
Cihaz›n trafikte seyreden tüm araçlara tak›-

labilece€ini ifade eden K›rk, “Lojistik, turizm,
toplu tafl›ma, ö€renci ve personel servisleri ve
hususi araçlara tak›labiliyor. Hatta; bir belediye
süpürge arac›na bu cihaz› takt› ve h›z›n› 15
km/s’e ayarlad›. Ve fark edildi ki süpürge arac›
hem yollar› daha iyi temizledi ve süpürgenin
f›rçalar› k›r›lmad›. Bu en uç örnekte de görüle-
bilece€i gibi floförü her zaman kontrol edemez-
siniz ama bu cihaz ver ise arac›n›zda gözünüz
arkada kalmayacak. ‹fl verimlili€iniz artarak
maliyetleriniz ciddi oranda azalacak” diyerek
sözlerini sonland›rd›.

OTO HIZ KONTROL CİHAZI ile
ekonomik ve güvenli yolculuk

K-Tel ‹thalat ‹hracat taraf›ndan Türkiye’de sat›fl›na
bafllan›lan Romatic H›z Kontrol Sistemi ile yüzde 20

tasarruf sağlan›rken ayn› zamanda yolculuklar›n
daha güvenli hale geleceği belirtildi.

∂ Ceyhan ve bölgesinde h›zla geli-
flen sanayi ile birlikte artan yang›n
risklerini yönetmek için e€itim ihti-
yac›n› karfl›layacak olan Ceyhan Yan-
g›n ve Do€al Afet E€itim Merkezi’nin
(CEYDEM) temeli Çukurova Üni-
versitesi Ceyhan Meslek Yüksek-
okulu Kampüsü’nde düzenlenen tö-
renle at›ld›.  Özel sektör ve yerel yö-
netimlerde görevli personelin, teorik
e€itimlerin yan› s›ra farkl› simülasyon
ünitelerinde düzenli olarak uygula-
mal› e€itimler de alaca€› CEYDEM,
ayn› zamanda bu kiflilerin bireysel
yeterlik ve müdahale becerilerini ge-
lifltirebilmeleri için olanak sa€layacak.
Ceyhan Meslek Yüksek Okulu bün-
yesinde kurulan Sivil Savunma ve
‹tfaiyecilik Program› ö€rencileri CEY-
DEM ile pratik e€itim alacaklar› me-
kâna sahip olacaklar.

“CAYDEM TÜRKİYE’DE BİR İLK”
Törene kat›lan BP Türkiye Kurum-

sal ‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler Direktörü
Murat Lecompte yapt›€› konuflmada;
“Türkiye için bir ilk olma niteli€i
tafl›yan ve ülkemizdeki yang›n ve
do€al afetlerle mücadele kapasitesinin
art›r›lmas›n› hedefleyen proje kap-
sam›nda uluslararas› standartlarda
e€itim verilmesi planlanmaktad›r.
CEYDEM tesisleri ve içerisinde yer
alacak simülasyon ünitelerinin teknik
tasar›m›, BTC mühendislik ekibinin
katk›s›yla, Tekfen Mühendislik ta-
raf›ndan ayni destek fleklinde ger-
çeklefltirilmifltir” dedi. LeCompte,
CEYDEM’in emniyet, sa€l›k ve çevre

sorunlar›n›n çözümüne yard›mc› ol-
makla birlikte, ayn› zamanda yeni
istihdam olana€› sunarak bölgenin
rekabet gücünün art›r›lmas›na katk›
sa€layaca€›n› söyledi.

“ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR
KAZANIM”

Kurulacak CEYDEM tesislerinin
iflletmecili€ini Arama Kurtarma Der-
ne€i (AKUT) üstlenecek. AKUT Bafl-
kan› Ali Nasuh Mahruki yapt›€› ko-
nuflmada; “Baflta yang›n olmak üzere
çeflitli acil durum ve do€al afetlere
karfl›, uluslararas› standartlara uygun
nitelikte e€itim verecek bir tesise
sahip olmak, bölgedeki sanayiciler
için oldu€u kadar ülkemiz için de
önemli bir kazan›m olacakt›r”  dedi. 

“UYGULAMALI EĞİTİM SAHASI
OLUŞTURULACAK”

Çukurova Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Alper Ak›no€lu, bölgesel
geliflmeye sa€lad›€› katk›lara yeni
bir boyut katacak olan CEYDEM’in,
bölgedeki sanayici ve yerel yönetim-
lerin ihtiyaç duyaca€› nitelik ve içe-
rikte çeflitli sertifika programlar›n›n
yan› s›ra Ceyhan Meslek Yüksek-
okulu bünyesinde aç›lan Sivil Sa-
vunma ve ‹tfaiyecilik Program›’nda
e€itim gören ö€rencilere de uygula-
mal› e€itim sahas› oluflturaca€›n›
söyledi. Ak›no€lu, Çukurova Üni-
versitesi’nin öncü rolünü CEYDEM
projesi ile bir kez daha ortaya koya-
ca€›n› belirtti.

Bitlis'te 25 adet Isuzu
markal› Halk otobüsü
sefere başlad›

Bitlis Belediyesi taraf›ndan ihalesi
yap›lan flehir içi toplu tafl›mac›l›€›

art›k halk otobüsleri ile yap›l›yor. ‹lk
etapta Isuzu marka 25 adet halk oto-
büsün Bitlislilerin hizmetine girdi.

∂ Adana Oto Elektrikçiler ve Aküler Esnaf
Odas›’n›n destekleri ile Eltesan mobil tara-
f›ndan Adana’da düzenlenen organizasyonda,
Eltesan mobil Teknoloji Sistemleri’nin yöne-
ticilerinin ve araç klimalar›ndaki uzman kad-
rosunun da kat›l›mlar›yla gerçeklefltirildi. 

Eltesan Mobil’in araç klima sistemleri servis
ekipmanlar›, sarf malzemeleri ve yedek par-
çalar›na yönelik markas› olan ClimaCon’un
da lansman›n›n yap›ld›€› yemekli toplant›da,
tam otomatik yüzde 100 Alman Teknolojili
Waeco Klima Servis ‹stasyonu’nun tan›t›m›
da yap›larak, araç iklimlendirme uzmanlar›
taraf›ndan klima sistemleri pazar›nda yap›lan
yanl›fl uygulamalar hakk›nda bilgilendirmeler
yap›ld›. Türkiye’de araç klima pazar›ndaki
hatal› bak›mlar ve yanl›fl so€utucu gaz kulla-
n›mlar›n›n araçlar›n teknik donan›mlar›na ol-
dukça fazla zarar verdi€ini ve hatta bu hatalar›n,
insan sa€l›€› üzerine ciddi tehditleri de bera-
berinde getirdi€ini vurgulayarak, araç klima-
lar›n›n bak›mlar›n›n ifllerinde uzman kifliler
taraf›ndan yap›lmas› gerekti€ini belirttiler.

DAHA FAZLA DİKKAT EDİLMELİ
Araç klima sisteminin sorunsuz çal›flmas›n›n

sa€lanabilmesi için düzenli olarak bak›mlar›n›n
yap›lmas› gerekmektedir. Çünkü nem ve ka-
ranl›€›n bir araya gelmesiyle arabada hofl ol-
mayan kokular oluflabilir. Sistem içerisinde,
çürük kokusu oluflturan bakteriler, mantarlar,
çiçek polenleri ve di€er mikroorganizmalar
için ideal bir yaflam alan›d›r. Bunun teneffüs
edilmesi sadece rahats›z edici de€il, ayn› za-
manda duruma göre sa€l›k aç›s›ndan da bir
risk teflkli edildi€i belirtildi.

Eltesan Mobil’den
Adana Oto Servislerine
Klima Eğitimi

Adana Oto Elektrikçiler ve Aküler
Esnaf Odas›’n›n destekleri ile Elte-

san mobil taraf›ndan Adana’da dü-
zenlenen organizasyonda oto serv-

islerine klima e€itimi verildi.

Oto hız kontrol sisteminin uydu bağlan-
tısı ile otoyol ve şehir merkezi hız limit-
lerini otomatik algılayarak kalibrasyonun
uygun hale getirileceği de ifade edildi. 

Bal›kesir Belediyesi taraf›ndan
engeliler için özel olarak tasarlanan
9 ve 18 metrelik 2 adet BMC otobüs
düzenlenen tören ile toplu tafl›maya
kazand›r›ld›. Bal›kesir, Paflaalan›
mahallesindeki Belediye Fen ‹flleri
deposunda, kurban kesimi ve “Ha-
y›rl› olsun” dualar›yla hizmete su-
nulan araçlar, Kampüs hatt›na ko-
nuldu. Belediye Baflkan› ‹smail Ok
ile Baflkan Yard›mc›lar› Yusuf
Özenç, Tuna Aktürk ve Ali Öz-
tozlu’nun kat›ld›€› törende k›sa bir
konuflma yapan Baflkan Ok, al›nan
otobüslerle günde ortalama yedi

bin yolcunun tafl›nd›€› Kampüs
hatt›ndaki otobüs say›s›n›n 12’ye
ç›kt›€›n› belirtti. Ok, uzun bir me-
safede yolculuk yapan ö€rencilerin
bundan böyle daha rahat bir yol-
culuk yapaca€›n› düflündü€ünü söz-
lerine ekledi. Daha sonra yeni al›nan
otobüslerle Kredi ve Yurtlar Kuru-
mu önüne hareket eden Baflkan
Ok ve beraberindekiler, burada

Kampüs’e gidecek ö€rencileri de
alarak ilk seferi gerçeklefltirmifl oldu.
Belediye taraf›ndan al›nan, biri 18,
di€eri 9 metre uzunlu€unda olan
ve toplamda 209 yolcu kapasiteli
otobüsler, engelliler için özel olarak
tasarland›. Alçak tabanl› olan ve
rampa sistemine sahip bulunan araç-
lar ayr›ca çevre dostu motor özel-
likleri ile de dikkat çekiyor.

Bal›kesir’den engellilere 
2 ADET BMC OTOBÜS

∂ Küresel ›s›nman›n oluflturdu€u
olumsuz etkilerin ortadan kald›r›l-
mas›n› amaçlayan çevreci otobüsler
projesi, Avrupa ‹mar ve Kalk›nma
Bankas› (EBRD) taraf›ndan finanse
ediliyor. 

50 OTOBÜS ALINACAK
Çevreci otobüslerin al›m› ve bak›m›

için iki aflamadan oluflan ihale süreci
bafllad›. Gaziantep Büyükflehir Bele-
diyesi taraf›ndan uluslararas› rekabete
de aç›k yap›lacak ihale sonucunda

S›k›flt›r›lm›fl Do€al Gaz (CNG) ile
çal›flan 50 yeni otobüs sat›n al›nmas›
hedefleniyor.  Gaziantep Büyükflehir
Belediyesi, toplu ulafl›m sisteminin
çevreye uyumu ve sürdürülebilir ol-
mas›n› amaçlayarak haz›rlad›€› çev-
reci otobüsler projesi için Çek Hü-
kümeti taraf›ndan gönderilen ulus-
lararas› tecrübeye sahip olan ASPIRO
ile Çek Endüstri Holdingi Vitkovice
flirketinden dan›flmanl›k ve uzmanl›k
deste€i al›yor. ASPIRO, Avrupa ‹mar
ve Kalk›nma Bankas›'n›n (EBRD) fi-

nanse etti€i iki aflamal› ihale süre-
cinde, Gaziantep Büyükflehir Beledi-
yesi’ne dan›flmanl›k hizmeti verecek. 

Gaziantep’te çevreci otobüsler 
için İHALE SÜRECİ BAŞLADI 
Gaziantep Büyükflehir Belediyesi, çevre kirlili€ini azalt-
may› amaçlayarak haz›rlad›€› S›k›flt›r›lm›fl Do€al Gazla

(CNG) çal›flan Çevreci Otobüs ihalesi projesinin eksiksiz
ve sorunsuz yürütülmesi için Çek Cumhuriyeti’nden AS-

PIRO dan›flmanl›k firmas› ile anlaflt›. 

BTC ve Ç.Ü’den CEYDEM

E⁄‹T‹M MERKEZ‹

‹tfaiye Müdürlü€ü'nde düzenlenen törene Ak
Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler ve Vedat
Demiröz, Belediye Baflkan› Fehmi Alayd›n, Ak
Parti ‹l Baflkan› Fatih Kadirio€lu, Kooperatif üyeleri
ve vatandafllar kat›ld›. Bitlis’te kimsenin hayal
edemedi€i Isuzu araçlarla tafl›mac›l›k yap›laca€›n›
söyleyen Bitlis Belediye Baflkan› Fehmi Alayd›n,
Araçlar›n yat›r›m bedelinin kiras›yla beraber 300
bin TL’yi buldu€unu da sözlerine ekledi. Alayd›n
"Bu eserin ortaya ç›kmas› ve yat›r›m yapmak çok
kolay bir ifl de€il. Bu yat›r›m›n bedeli bir araç için
yaklafl›k olarak kiras›yla birlikte ortalama 300 bin
TL'dir. Yat›r›m› yapan tüm arkadafllar› tebrik edi-
yorum. ‹nflallah bu süreç Bitlis'imize hay›rl› olur.
Neticede kimsenin hayal edemedi€i bu araçlar
Bitlis'e geldi” diyerek mutlulu€unu dile getirdi.

“İLERİKİ ZAMANLARDA 50 
MİDİBÜSTE YETMEYECEK”

Bitlis Belediye Baflkan› Fehmi Alayd›n "Bu araçlar,
içindeki cihazlar halk›m›z›n kullan›m›na sunulmufl
oldu. Toplu tafl›mac›l›k konusunda halk›m›zdan
ald›€›m›z flikâyetlerin çok büyük bir bölümü bu
araçlarla bir flekilde gidermifl olduk. Minibüs haki-
katen bizim ailelerimizin örf ve adetlerine uyma-
maktayd›. Ana arterlerde otobüsler, yollar› dar olan
yerlerde ise mecburen minibüs çal›flacak. Ben ina-
n›yorum ki ileriki zamanlarda 50 midibüste yet-
meyecek. Halk›m›z daha rahat etsin, daha rahat
toplu tafl›ma araçlar›ndan faydalans›n istedik " dedi.

Bal›kesir Belediyesi taraf›ndan engelliler için özel
olarak tasarlanan iki adet BMC otobüs vatandafllar›n

hizmetine düzenlenen ile törenle girdi.
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Kocaeli'nde servis araçlar›na uygulanan
plaka tahdidinin Gebze Toplu

Tafl›mac›lar Birli€i Derne€i (GETAB)'nin
giriflimleriyle bir nebze olsun giderildi.

Oya KAYA / Abdullah KARLIDAĞ

Türkiye’nin en büyük sana-
yilerinden biri olan Gebze’de
çal›flanlar›n yüzde 60’›n›n
‹stanbul’dan geldi€ini ve 34

Plakal› servis araçlar›yla tafl›nd›€›n›
belirten GETAB Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Erol Akal›n, daha öncesinde ‹s-
tanbul plakal› araçlar›n Gebze il s›n›r-
lar›na girmesi yasakken GETAB’›n ça-
l›flmalar› sonucunda s›k›nt›n›n bir nebze
de olsa giderildi€i belirti.

“ARTIK TRAFİK KONTROLLERİNDE
D2 BELGESİ SORULMUYOR”

Konuya yönelik söylefli yapt›€›m›z
Gebze Toplu Tafl›mac›lar Birli€i Der-
ne€i(GETAB) Yönetim Kurulu Baflkan›
ve ayn› zamanda Akal›n Turizm Yö-
netim Kurulu Baflkan› Erol Akal›n ‹s-
tanbul ve Kocaeli UKOME’lerinden
al›nan karfl›l›kl› yol belgeleriyle servis
tafl›mac›l›€› yapt›klar›n› belirterek D2
belgelerinin ç›kmas›yla sorunlar›n bafl-
lad›€›n› söyledi.  Akal›n “Biz ‹stanbul

ve Kocaeli UKOME’lerinden karfl›l›kl›
yol belgesi alarak servis tafl›mac›l›€›
yapabiliyorduk. Ama D2 belgeleri ç›k-
t›€›ndan beri emniyet 34 plakal› araç-
larda D2 belgesini sormaya bafllad›.
Bizde bu sorunu GETAB olarak gerekli
birimleler görüflerek yapt›€›m›z yaz›fl-
malar›m›zda gündeme getirdik ve D2
belgelerinin sorulmas›n›n emniyet ta-
raf›ndan kald›r›lmas›n› sa€lad›k” dedi.

Gebze’den ‹stanbul’a yap›lan servis
tafl›mac›l›€›nda s›n›rlama getirildi€ini
de sözlerine ekleyen Akal›n karfl›l›kl›
yol belgeleriyle ‹stanbul’daki esnaf›n
Kocaeli’ndeki herhangi bir fabrikaya
yolcu tafl›d›€›n› belirtti. Akal›n sözlerini
flu flekilde sürdürdü: “Karfl›l›kl› belgeyle
‹stanbul’daki esnaf arkadafllar›m›z Ko-
caeli’ndeki herhangi bir fabrikaya ‹s-
tanbul’dan yolcu al›p, Gebze il s›n›rla-
r›ndan geçerek yolcu götürebiliyorlar.
Yaln›z Gebze il s›n›rlar› içinde sadece
belirli güzergahlardan yolcu alabiliyor-
lar. Yani ‹stanbul’dan ald›€› çal›flan›
Gebze’deki fabrikas›na götürebilen bir

34 plakal› servis arac›, Gebze’den yolcu
al›rken her güzergah› kullanam›yor,
s›n›rland›r›l›yor. Yol Krokisi belli olan
arac›n dönüflte UKOME’nin belirledi€i
güzergâh s›n›r›na ç›kma flans› yok.
Bizde Gebze içindeki tafl›malar› “P”
plakayla çözüyoruz, ‹stanbul il s›n›rla-
r›n› da “34” plaka ile çözüyoruz. Böy-
lelikle s›k›nt›lar› yar›ya indirgedik.” 

Servis tafl›mac›l›€›nda yaflanan di€er
sorunun da çekme belgesi oldu€unu

söyleyen Akal›n “P”plakalarda ranta
dönüflen 5 y›l çekme belgesini 6 aya
indirdiklerini belirtti. 

“ÇEKME BELGELERİNDE RANT
OLUŞMASINI ENGELLEDİK”

Kar etmek amac›yla servis tafl›mac›-
l›€›n› dahi bilmeyen ve 5 y›ll›€›na “P”
plakas› alan bir vatandafl›n plakan›n
prim yapmas›n› ard›ndan sat›fla sun-
du€unu ifade etti. Bunu engellemek

için GETAB olarak yo€un bir çal›flma
içine girdiklerini belirten Akal›n “‹s-
tanbul’dan, Bal›kesir’den, Ankara’da
bu plakay› alanlar P plakalar› 5 y›l
bekletip araçlara takm›yorlard›. Bu pla-
kalar prim etti€i zaman çok yüksek
miktara sat›fla sunuyorlard›. Biz buna
GETAB olarak müdahale ettik ve çek-
me belgesini 6 ay ile s›n›rland›rd›k ve
10 gün içinde arac›na takma zorunlu-
lu€u getirttik” fleklinde konufltu.

Türkiye, Elektrikli Hafif Ticari Araçların Üretim Merkezi Olacak 
∂ Enerji verimliliği alanındaki yatırımlarında
ana hedef olarak ulaşımın elektriklendirilmesi
gerektiğini belirleyen BD Otomotiv, İtalya’da
gerçekleştirdiği elektrikli araç üretimini Türki-
ye’ye de taşıdı.
3 yılı aşkın süredir elektrikli araçlar üzerine
faaliyetlerini sürdüren BD Otomotiv, Türkiye’deki
tesisinde de seri üretime başladı. Dizel yakıtlı
araçları, yüzde 100 elektrikli araçlara dönüş-
türdüklerini ifade eden BD Otomotiv’in Yönetim
Kurulu Başkanı Osman Boyner Türkiye’de elek-

trikli araç üretimine başladıklarını belirtti. Boyner,
“Önemli bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum.
Hedefimiz Türkiye’yi elektrikli hafif ticari araç
üretiminde önemli bir merkez haline getirmek”
şeklinde konuştu. BD Otomotiv, 2,5m3 ile 17m3
arasında farklı hacimlere ve 110 ile 200 km
arasında değişen menzillere sahip Fiorino,
Scudo, Ducato, Kangoo ve Trafic modellerinin
koltuklu ve kargo versiyonlarını elektrikliye
dönüştürerek satışa sunuyor. BYD ve Fisker
markalarının Türkiye ve çevre ülkeler distribü-

törlüğü, elektrikli araç üretimi, şarj altyapısı
kurulumu konusunda aktif olarak faaliyetlerini
sürdüren BD Otomotiv İlk olarak Türkiye’de
özel ve kamu kurumlarına hizmet vermeye
başladı. Ayrıca BD Otomotiv, müşterilerinin
araç parklarına ve İstanbul genelinde alışveriş
merkezleri, park alanları gibi ortak alanlara
kurduğu hızlı ve normal şarj istasyonları saye-
sinde, elektrikli araçların günün her saatinde
bu noktalardan ücretsiz olarak müşterilerine
şarj edebilme kolaylığı sunuyor. 

Gebze Toplu
Taşımacılar 
Birliği Derneği

∂ Gürsel Turizm, sürücülerine yö-
nelik düzenledi€i e€itim progra-
m›nda,  trafik kurallar›na uyum,
güvenli ve defansif sürüfl teknikleri
konulu e€itimlerini video ve su-
numlarla destekleyerek daha keyifli
hale getiriyor. Yaklafl›k 5000’i aflk›n
sürücü ve tedarikçilerine sürekli
olarak güvenli sürüfl, ilk yard›m,
acil durum ve etkili iletiflim ko-
nular› da dâhil olmak üzere tüm
e€itimlerini çeflitlendirerek artt›rma
hedefini tafl›yor.  Servis araçlar›nda
bulundurmak suretiyle sürücüle-
rimiz için haz›rlanan ve içeri€inde

trafikte seyir halindeyken uyulmas›
gerekli kritik noktalar›n bulundu€u
“Hayat Kurtaran Talimatlar” verilen
e€itimlerde tüm sürücülerimize da-
€›t›ld›. Güvenli ve Defansif Sürüfl
Teknikleri e€itimlerimiz Marmara
ve Trakya Sürücü Kurslar› Fede-
rasyonu Baflkan› Mustafa Çetin ta-
raf›ndan verilmektedir. Gürsel Tu-
rizm Yönetim Kurul Baflkan› Levent
Birant, Kartal’da bulunan yeni bi-
nas›nda programa al›nan yeni e€i-
timlerimiz ve görsel sunumlar ile
sürücülerimizi bilinçlendirmeyi
amaçlad›klar›n› belirtti.

AMACIMIZ TRAFİK KAZALARINI 
EN AZA İNDİRMEK 

Trafik kazalar›n› en aza indirebil-
mek için gerekli tedbirleri ald›klar›n›
dile getiren Levent Birant, “Vermifl
oldu€umuz bu e€itimlerde amaç sa-
dece bilgiyi yüklemek de€il, sürü-
cülerimizin olaylara bak›fl aç›lar›n›
gelifltirmek, sadece trafik kurallar›na
uyan, güvenli sürüfl yapan sürücüler
de€il ayn› zamanda çevre bilincine
de sahip, insana ve do€aya de€er ve-
ren hoflgörülü sürücüler yetifltir-
mektir” dedi.

Trafik Haftas› kapsam›nda 
Gürsel Turizm sürücülerine eğitim

EROL AKALIN

Belge fiyatlar›nda 
düşüş yaşand›
∂ Kocaeli ve ‹stanbul servisçi esnaf›n› korumaya
çal›flt›klar›n› söyleyen Akal›n “P” plaklar›n 40 bin
TL’den 25-30 Bin TL düfltü€ü ifade etti. Akal›n “ Bu
sayede rekabet edebilme güçlerini artt›rd›k ve nas›l
34 plaka gelemiyorsa, P plakada gitmesin. Biz bunun
savunuculu€unu yap›yoruz. Herkes bölgesinde
çal›flt›€› zaman hiçbir s›k›nt› olmayacak. Gerçekten
bu ifli yapanlar bu plakalar› almad›. Ne oldu, d›flar›
bölgelerden gelenler yat›r›m amaçl› bu plakalar›
kulland›lar. Ama benim plakaya yapt›€›m maliyetimle
gelirim yükselmedi. Ne oldu servisçiyi denetleme
olay›na soktular. Herkes denetleniyor. Yani emekli
olan araç al›p bu ifle giriyordu. Fabrikadan ç›kan taz-
minat›n› al›p bu ifle giriyordu. fiimdi böyle bir fley
yok” dedi. 

“ALINAN KARARLARDA SEKTÖRE DANIŞILMALI”
‹stanbul’a tahdidin gelmesi hallinde ne olur? so-

rusuna karfl›l›k konuflan GETAB Yönetim Kurulu
Baflkan› Erol Akal›n “‹stanbul’a tahdit geldi€i
zaman ranta dönüflen bir tahdit olursa iyi bir fley
de€il. Burada yetkililere büyük görev düflüyor.
Burada birliklerin, sivil toplum örgütlerinin, ticaret
odalar›n›n görüfllerini alarak masa bafl›nda bir pro-
tokol ile bu ifller yap›l›rsa faydas› olur. Ama kim-
senin haberi yok. Bir toplant›da 3-4 kurumla bu ifli
yapt›€›n zaman iflte o zaman ranta dönüflüyor” di-
yerek resmi kurumlara büyük ifl düfltü€ünü belirtti.
Çekme belgelerinin 6 ay ile s›n›rland›r›lmas›n› ar-
d›ndan aç›kta plaka oldu€unu söyleyen Akal›n
okullar›n aç›ld›€› dönemde mevcut plakalar›n yet-
meyece€ini ve belediyenin plakalar› ihaleye ç›kar-
taca€›n› ifade etti. Akal›n “O zaman da UKOME’nin
belirledi€i bir rakamla ihaleye ç›kacak ve ‹htiyac›
olan herkes ihaleye girecek”dedi.

Gürsel Turizm, sürü-
cülerine yönelik dü-
zenledi€i program›n-
da, 5 bini aflk›n sürü-
cü ve tedarikçilerine
sürekli olarak güvenli
sürüfl, ilk yard›m, acil
durum ve etkili ileti-
flim konular›nda e€i-

tim verildi. 

Continental’in gelifltirdi€i
yeni yaz lasti€i ContiPremi-
umContact 5; yuvarlanma di-
renci, hizmet ömrü, ›slak ve
kuru zeminlerdeki fren mesa-
fesi ve yol tutufluyla müflteri-
lerinin be€enisine sunulu-
yor.14–17 inç aras› jantlar için
26 farkl› ebatta üretilen ve kü-
çük aile arabas›ndan orta ve
lüks araçlara kadar genifl bir
ürün çeflitlili€i ile yeni Con-
tiPremiumContact 5 ile yaza
damgas›n› vuracak. Yeni Con-
tiPremiumContact 5, fren me-

safesini k›saltan ve “3D kenar
– üç boyutlu kenar” olarak
isimlendirilen teknolojiyi ba-
r›nd›r›yor. S›rt bloklar›ndaki
çapraz oluklar bloklar›n içe
do€ru ezilmesini engelleyerek
fren kuvvetlerinin iletimi için
daha genifl yüzey alan› sa€l›yor.
Ayn› zamanda arac›n ›slak ze-
minde bile daha k›sa sürede
durmas›na yard›mc› olan k›lcal
oluklar›n say›s› artt›r›ld›. Yeni
ContiPremiumContact 5’te gü-
rültüyü engellemek için lasti€in
omuz bölgesinde, bloklar›n her

birini birbirine ba€layan ve or-
taya ç›kan devir gürültüsünün
çevreye s›zmas›n› engelleyen
küçük kauçuk parçalar, f›s›lt›
çubuklar› yer al›yor. Ya€mur
esnas›nda suyun h›zl›ca boflal-
t›labilmesini sa€layarak suda
k›zaklama riskine karfl› koruma
sa€l›yor.

Continental’den yeni yaz lastiği: 
ContiPremiumContact 

PLAKA TAHDİDİ 
SORUNUNU CÖZDÜ
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından durdurulan
Havaş seferleri 26 Nisan 2012 tarihi itibariyle yeniden başladı. 
Türkiye’nin en köklü ve ilk yer hizmetleri şirketi olan Havaş (Havaalanları Yer
Hizmetleri A.Ş.), Antalya Havalimanı–Antalya şehir merkezi arasında otobüs ta-
şımacılığı seferlerine 26 Nisan 2012 tarihi itibariyle yeniden başladı. 15 Şubat
2012 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin
almış olduğu kararla durdurulan Havaş’ın havalimanı-şehir-havalimanı taşımacılığı
seferleri Ulaşım Koordinasyon Merkezi Genel Kurulu’nun (UKOME) almış

olduğu kararla yeniden başladı. Havaş’ın özelleştirmeden doğan haklarına
istinaden ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme
Genel Müdürlüğü’nün 08.12.2011 tarihinde vermiş olduğu izin çerçevesinde,
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yaptığı müracaat sonrası incelenen izin ve
belgeler haklı bulundu. 2012/03-39 sayılı UKOME kararıyla Serik Caddesi,
Demokrasi Kavşağı, Çevre Yolu (Gazi Bulvarı), Düden Kavşağı, Yeşilırmak
Caddesi ve Sakarya Bulvarı güzergâhlarında tekrar taşımacılık faaliyetine başlayan
Havaş, faaliyetleri durdurulduktan 2 ay sonra seferlerine başladı.

HAVAŞ,
ANTALYA’DA 

YENİDEN 
SEFERE 

BAŞLADI

Turizm sektörün lider firmalar›n›n
tercihi olan Man ve Neoplan seyahat
otobüsleri, filolardaki yerini almaya

devam ediyor. 

Turizm sektörü Man ve
Neoplan’› tercih etti

∂ Gerçeklefltirilen teslimatlarda, Kamil Koç,
Topçam, Yeni Aksaray Seyahat ve Kent Turizm
firmalar›n›n tercihi yine Man ve Neoplan oldu.

Bireysel otobüsçülü€e ilk ad›m›n› Neoplan ile
atan F1 Otomotiv Ltd. fiti sahibi Y›lmaz Peker,
Kamil Koç Firmas› için 1 adet Tourliner seyahat
otobüsü sat›n ald›. Kamil Koç Firmas› için Neoplan’›
tercih etti€ini belirten firma sahibi Y›lmaz Peker,
“Araçlar›n yak›t ekonomisi, görünümü ve konforu
bu yat›r›m›m›z için tercih nedenimiz oldu” dedi. 

Yat›r›mlar›na Man seyahat otobüsleri ile devam
eden Topçam Firmas›, sipariflini verdi€i MAN For-
tuna araçlar›ndan birini daha filosuna ekledi. Filo-
lar›nda bulunan araçlar›n tamam›n›n Man seyahat
otobüslerinden olufltu€unu belirten firma yetkilisi
Suat Somuncu, “Yolcular›m›z ve kaptanlar›m›z
filomuzda yer alan Man seyahat otobüslerinden
son derece memnun” dedi. 

Kayseri Kent Turizm'in fiahaner Seyahat Firmas›,
siparifllerini verdikleri Neoplan Cityliner seyahat
otobüslerinin 4 adedini törenle teslim ald›.  Törende
konuflan Kent Turizm yetkilisi Sedat fiahaner,
Neoplan Cityliner’›n filolar›na prestij ve güç kata-
ca€›n› belirterek, yeni yat›r›mlarda da Neoplan’›
tercih edeceklerini ifade etti.

Yeni Aksaray Seyahat için Neoplan yat›r›m› ger-
çeklefltiren F›r›nc›lar G›da Firmas› ise tercihini
Cityliner seyahat otobüsünden yana kulland›. Fi-
lolar›ndaki dördüncü Neoplan yat›r›m› oldu€unu
belirten firma sahibi Nurettin Yumuflak, “Yolcu-
lar›m›zdan ald›€›m›z olumlu geri dönüfller nedeni
ile yine Neoplan’› tercih ettik” dedi. 

ercedes-Benz Türk’ün Turizm firmalar›na
verdi€i Travego ve Tourismo teslimatlar› h›z
kesmeden devam ediyor.

KOLUMAN’DAN 10 OTOBÜS TESLİMATI
Mercedes-Benz Türk Bayii Koluman Otomotiv
Türkiye genelinde toplanda 10 adet Travego
ve Tourismo teslimat› gerçeklefltirdi.
Koluman ‹stanbul’un Mavi Yeflil Turizm'e
satt›€› 1 adet Tourismo 15 teslimat›nda fir-
madan Aziz Pektemir ve Koluman ‹stanbul
Otobüs sat›fl Müdürü Önder Gökçe yer ald›.
Koluman ‹stanbul ve Koluman Ankara'n›n
Ulusoy Turizm bireyselcisine satt›€› 3 adet
Travego 15 teslimat›na firma sahibi Sevket
Güngör, firma sorumlusu Mümin Ünal ve
Tevfik Ceylan ile Koluman ‹stanbul Otobüs
Sat›fl Müdürü Önder Gökçe kat›ld›.
Koluman Ankara'dan Bay›nd›r Seyahat'e 1
adet Tourismo 15'in teslimat› yap›l›rken tö-
rende Zeki Sazl›k ve Recai Gökalp yer ald›.
Koluman Gaziantep'in Elaz›€ Murat firmas›na
satt›€› 1 adet Travego 15 teslimat›na firma
sahibi Ahmet Akdo€an ve araç orta€› Ahmet
Ba€ kat›ld›. Di€er teslimatta ise Koluman
Gaziantep, Yeflilyurt Turizm'e 1 adet Tou-
rismo 16 teslimat› yaparken törende H›z›r

Yeflilyurt, Mustafa Yeflilyurt, Murat Yeflilyurt,
Bülent Yeflilyurt, ‹flref fientürk ve Kaptan
Yusuf Temiz yer ald›. Törende firman›n top-
lamda 5 araç al›m› yapaca€› da aç›kland›. Ko-
luman Gaziantep ve Gelecek Erzurum bayi-
lerinin Best Van’a satt›klar› 2 adet Travego
17 teslimat›na Lerzan Bayram, Bedir Alican
ve Kenan Kara kat›ld›.
Koluman Tarsus'un Kaya Turizm'e satt›€› 1
adet Tourismo 15 teslimat›na firma adina
Ataser Bayar ve Hasan Hüseyin Durak kat›ld›.

MENGERLER’DEN 11 OTOBÜS TESLİMATI
Mercedes-Benz Türk Bayii Mengerler Otomotiv
Türkiye genelinde toplanda 11 adet Travego
ve Tourismo teslimat› gerçeklefltirdi.
Mengerler Kocaeli'nin Sakarya Vib'e satt›€›
1 adet Travego 15 teslimat›nda S.S 19nolu
Kocaeli Karasu Koop. Baflkan› Mustafa Al-
tuntafl, S.S 19nolu Kocaali Karasu Koop. 2.
Baflkan› Zikri Sargin, Kooperatif üyesi Fatih
Küçük ve Mengerler Kocaeli Otobüs Sat›fl
Müdürü Tamer Üçal kat›ld›.

Mengerler Trakya ve ‹stanbul’un Niflikli Se-
yahat'e satt›€› 2 adet Tourismo 15 teslimat›nda
firma sahipleri Muhittin Niflikli, Erdinç Ni-
flikli, Mengerler Trakya Otobüs Sat›fl Müdürü
Günay Eren, Mengerler ‹stanbul Otobüs Sat›fl
Müdürü Ayhan Aydin ve Mercedes-Benz
Türk Key Account Müflteri Dan›flman› Bülent
Tekiner yer ald›.

Mengerler ‹stanbul'un ‹stanbul Seyahat'e sat-
t›€› 1 adet Tourismo teslimat›na ise 16 Men‹st
Otobüs Sat›fl Müdürü Ayhan Ayd›n, Mengerler
Trakya Otobüs Sat›fl Müdürü Günay Eren ve
arac›n orta€› Do€an Ö€ünbay ile muavin
Utku Akcan kat›ld›.
Mengerler Trakya'n›n ‹stanbul Seyahat'e
satt›€› 1 adet Travego15'in teslimat›na ‹stanbul
Seyahat bireysel otobüsçü Dursun Ball›' n›n
araç kaptan› Kemal Akar teslim ald›. Arac›
Mengerler Trakya Otobüs Sat›fl Müdürü Gü-
nay Eren teslim etti.
Mengerler Ankara’n›n Mesnevi Turizm’e sat-
t›€› Tourismo 15 teslimat›na Mesnevi Turizm
Yönetim Kurulu Baflkan› Ünal Öztürk, ‹s-
tanbul Bölge Müdürü Sad›k Gülcan, Mengerler
Ankara Sat›fl Müdürü Ferhat Gürbüz kat›ld›.
Mengerler Ankara’n›n Astor'a satt›€› 2 adet
Travego 15'in teslimat›nda ise firma yetkilisi
Mustafa Ükünç haz›r bulundu.
Mengerler Bursa Bayisi’nin Üstün Erçelik fir-
mas›na satt›€› 1 adet Tourismo 15'in tesli-

mat›na araç sahibi Orhan Subafl›, Tolga Mutlu,
araç floförü Birol Berberkaya ve Mengerler
Bursa Otobüs Sat›fl Dan›flman› Halil Tafl ka-
t›ld›. Globtur'a satt›€› 1 adet Tourismo 15
teslimat›nda ise Mengerler Bursa'dan Bar›fl
Bayraktar, firmadan Halil Tafl kat›ld›. Alk›m
Turizm'e satt›€› 1 adet Tourismo 15 teslima-
t›nda Mengerler Bursa Otobüs Sat›fl Müdürü
Kadir Gökeflme ve firma sahibi Yavuz Ola€an
yer ald›.

HAS OTOMOTİV’DEN 
5 OTOBÜS TESLİMATI
Mercedes-Benz Türk Bayii Has Otomotiv
Türkiye genelinde toplanda 5 adet Travego
ve Tourismo teslimat› gerçeklefltirdi.
Has Turizm'e sat›lan 4 adet Travego 15 tesli-
mat›na firma ad›na ‹smail So€alt›c› ve Has
Bayisi'nden ‹hsan Naci Yanik kat›ld›. Has ‹s-
tanbul’un Metro Class bireyselcisine satt›€›
1 adet Tourismo 16 teslimat›nda Hüseyin
Çelik ve Has Otobüs Sat›fl Müdürü Soner Ba-
laban yer ald›.

Mercedes-Benz Türk Bayileri 3 Nisan-5 May›s tarihleri aras›nda gerçeklefltirdik-
leri 54 adet otobüs teslimat› ile turizm tafl›mac›lar›n›n filolar› yenilendi.
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Mercedes Bayii Has Otomotiv, Pamukkale Tu-
rizm’in Ayd›n ‹flletmecisi fien Eda  Turizm’e ve
Pamukkale Turizm Kufladas› ‹flletmecisi Mehmet
Özyi€it'e Tourismo 16 RHD teslimat› gerçeklefl-
tirirken HKNS Turizm’e de Türkiye'de tek özel
aksesuarl› Tourismo 15 RHD teslimat› gerçeklefl-
tirdi.

PAMUKKALE’NİN TERCİHİ TOURİSMO 16 
Mercedes Bayii Has Otomotiv, Pamukkale Tu-

rizm Ayd›n ‹flletmecisi fien Eda Turizm’e Merce-
des-Benz Tourismo 16 RHD teslimat› Has Oto-
motiv’in ‹zmir’deki flubesinde gerçeklefltirdi. Ger-
çeklefltirilen teslimata Has Otomotiv ‹cra Kurulu
Üyesi Mustafa Sar›gül, Has Otomotiv ‹zmir Genel
Müdürü Turan Dik ve Pamukkale Turizm Ayd›n
‹flletmecisi fien Eda Turizm’in yetkilisi Nâfi fien
kat›ld›.

Pamukkale Turizm Kufladas› ‹flletmecisi Mehmet
Özyi€it'in Has Otomotiv’den ald›€› Tourismo 16
RHD düzenlenen tören ile teslim edildi. Törende
Pamukkale Turizm ‹st. Bölge Md. Yard. Mesut
Küle, Müflt. ‹liflkiler Müdürü Selçuk Ayd›na ve
araç kaptan› U€ursay ‹çalan ve Has Otomotiv
Otobüs Sat›fl Müdürü Soner Balaban ter ald›.

HKNS TURİZM’E ÖZEL TOURİSMO 15
Turizm sektörünün önemli tafl›mac›lar›ndan

olan HKNS Turizm, Has Otomotiv’den ald›€›
Tourismo 15 RHD ile filosuna güç katt›. Türkiye'de
özel aksesuarl› tek Tourismo 15 RHD olan arac›
HKNS Turizm’in sahibi Mehmet Hakan Özkaral›,
Has Otomotiv Otobüs Sat›fl Müdürü Soner Bala-
ban'dan teslim ald›.

Tourismo’lar turizmcilerin 
filolarındaki yerini aldı

Mercedes-Benz Türk Bayii Merkon ve Merkay
Türkiye genelinde toplanda 15 adet Travego ve
Tourismo teslimat› gerçeklefltirdi.

Merkon ve Merkay bayilerinin Kontur Turizm’e
satt›€› toplamda 15 adet Travego 15 teslimat›na
Niyazi Ceviz ve Mehmet Solokgil kat›ld›. Lüks
Artvin'e satt›€› 3 adet Tourismo 16 teslimat›nda
ise ait Bayraktarlar Merkay A.fi. Genel Müdürü
Yavuz Ça€l›ifllek ile Lüks Artvin ortaklar›ndan
‹shak Öztürk ve Davut Aydemir yer ald›.

∂ Gelecek Erzurum Otomotiv'in Dadafl Turizm'e
satt›€› 1 adet Travego 15 teslimat›na araç sahibi
Yücel Kul kat›ld›.

∂ Bayraktarlar Konya'nin Lüks Aksel'e satt›€› 1
adet Tourismo 15’in teslimat›na ‹smail Önder,
Murat Önder, Fatih Korkmaz ve Merkon Tüm
Ürünler Satis Müdürü Lütfi Özbayg›n kat›ld›.

∂ Hases'in Es Y›ld›z'a satt›€› 2 adet Tourismo
15'in teslimatina Hüseyin Saygi, Mustafa Safran,
Halil ‹brahim Yontunç kat›ld›. Star Batman firmas›na
satt›€› 1 adet Travego 15 teslimat›na Metin Acar,
Bilal Okumufl, Sinan Arslan ve Hasmer Otobüs
Sat›fl Müdürü Yaflar fiahin kat›ld›.

∂ Egemer'in Azim Tur'a satt›€› Tourismo 15 tesli-
mat›na Hasan Büglemifl, Ramazan Öztürk ve Egemer
Otobüs Sat›fl Dan›flman› Fatih Kaya kat›ld›.

MERKON VE MERKAY’DAN 15 OTOBÜS TESLİMATI

TURİZMCİNİN TERCİHİ DEĞİŞMEDİ: ‘TOURISMO VE TRAVEGO’

Temsa filoları Prestij ve Safir ile güçlendirdi
Engellilere yönelik hizmet veren An-

talya merkezli Niobel Travel, filo-
suna Temsa Prestij eklerken Adana
merkezli Öztafl Müthitlik Tafl›ma-

c›l›k Tic. Ltd fiirketi ise filosu 3 Safir ve 4
Prestij ile güçlendirdi.

FİLOSUNU PRESTİJ İLE GÜÇLENDİRDİ
Engellilerin de hayat›n içine girmeleri, ül-

kemizin güzelliklerini engelsiz bir flekilde
doyas›ya yaflamalar› gerekti€i inanc›yla Nio-
bel Travel’i kurdu€unu belirten Niyazi fiahin
filosunu Temsa Prestij ile güçlendirdi.

1990 y›l›nda NfiT Tur’u kurarak tafl›mac›l›k
alan›na ad›m atan Niyazi fiahin, hizmet sü-
recinde tafl›mac›l›k iflini gelifltirme çabas›n›
bugüne kadar sürdürdü. Niyazi fiahin Tur,
markas›yla bu alanda önde gelen flirketler
aras›nda yer almay› baflard›. 

“PRESTİJ İLE “ENGELSİZ” TATİL 
KEYFİ SUNUYORUZ”

2008 y›l›ndan itibaren engelli bireylere tu-
rizm hizmeti sunmak amac›yla Nobel Tra-
vel’i kurdu€unu belirten Niyazi fiahin, “Ama-
c›m›z, sadece engelli vatandafllar›m›za ve
ailelerine cennet ülke Türkiye'mizde tatil,
e€lence, gezi gibi aktivitelerle güzel, mutlu
ve huzurlu tatil imkânlar› sunmak. Engelli
bireyleri engellerine göre özel ve özenle se-
çilmifl otellerde misafir etmek, engel özel-
liklerine göre araçlarla ulafl›mlar›n› sa€lamak,
profesyonel ve yard›msever ekibimizle ilgi-
lenmek, böylece “Engelsiz” tatil keyfini ya-
flatmak. Filomuzda engelli tafl›maya uygun
7 Prestij araç bulunuyor. Araçlar›n yüksek
konfor düzeyi, kullan›rken sa€lanan maliyet
avantajlar› ile flirketimiz büyüdü” dedi. 

“ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK TU-
RİZM FAALİYET GELİŞTİRİLMELİ”

Ülkemizde 8 milyon, AB ülkelerinde ise
55 milyon engelli bulundu€una dikkat çeken
Niyazi fiahin, “Aileleri de dikkate al›nd›€›nda
ülkemizde engelli bireylere yönelik turizm
faaliyetin gelifltirilmesinin önemi de ortaya
ç›k›yor. Alternatif turizm alanlar› aras›nda
en ön s›ray› almas› gerekiyor” dedi. 

TEMSA’DAN ÖZTAŞ TAŞIMACILIK’A
SAFİR VE PRESTİJ

Öztafl Tafl›mac›l›k yeni yat›r›mlar›nda ter-
cihini Safir ve Prestij araçlardan yana kulland›.
Öztafl Mütahitlik Tafl›mac›l›k Tic. Ltd fiirketi,
filosunu 3 safir ve 4 prestij güçlendirdi.

"ÖZTAŞ 850 ARACIYLA HİZMET VERİ-
YOR"

Öztafl Tafl›mac›l›k’›n sahibi ayn› zamanda
Ceyhan Genç ‹fl Adamlar› Derne€i Baflkan›
olan Mustafa Aydar, bin 100 araç filosu ve 3
bini aflk›n çal›flanla tafl›mac›l›€›n yan› s›ra
birçok alanda faaliyet gösterdiklerini belirtti.
Mustafa Aydar, “Personel ve turizm tafl›-
mac›l›€› alan›nda filomuzda hizmet veren

16+1 koltuklu 110 minibüs ve 8 otobüs bu-
lunuyor. Antalya merkezli Side Turizm’in
sahibi Hasan Y›lmaz ile ortak tafl›mac›l›k
yap›yoruz” dedi. Mustafa Aydar, 2011 y›l›nda
Erzurum’da düzenlenen K›fl Olimpiyatlar›’n›n
tafl›mac›l›€›n› 850 araç ve bin 100 personelle
gerçeklefltirdiklerini belirtti. Safir ve Prestij
yat›r›mlar›nda Temsa Adana Bölge Yöneticisi
F›rat Bak›r’›n gösterdi€i yak›n ilginin çok
etken oldu€unu belirten Mustafa Aydar, “Fi-
lomuza 3 Safir ve 4 Prestij araç katt›k” diye
konufltu.

Tafl›mac›l›k sektörünün artan maliyetler
nedeniyle s›k›nt› yaflad›€›n› vurgulayan
Aydar, “Akaryak›t, sigorta ve bak›m mali-
yetleri tafl›mac›lara zorluklar yaflat›yor. Bizde
kontrollü büyüyerek zorluklar›n üstesinden
gelmeye çal›fl›yoruz. Temsa ile yakalad›€›m
müflteri memnuniyeti iflimi gelifltirmemde
en büyük yard›mc›m oldu” dedi. 

Düzenlenen törenle Safir arac› Öztafl Ta-
fl›mac›l›k Genel Müdürü Kadir Aydar, Temsa
Bölge Yöneticisi F›rat Bak›r’dan teslim ald›.

Niobel Travel ve Öztafl Tafl›mac›l›k araç al›-
m›nda Temsa’y› tercih ederek filolar›n›

Prestij ve Safir ile güçlendirdiler.
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NİSSAN 
KAMPANYALARI

MAYIS’TA DA
DEVAM EDİYOR

∂ Nissan, son 8 yılın kendi Nisan ayı satışları kapsamında 2012 yılın-
da en yüksek satışa imza attığını açıkladı. Satış artışlarını kampanyalar
ile destekleyen Nissan, Mayıs ayı için özel bir kampanya başlattı. Kam-
panya kapsamında Nissan, bu ay Qashqai sahibi olmak isteyenlerden
panoramik cam tavan farkı almayacak. Nissan ayrıca bu kampanyayı
yüzde 0 faizle sunulan kredi imkanları ile destekliyor Hedefleri doğrul-
tusunda büyüme ivmesini sürdüren Nissan, pazar payını yüzde 3’e
ulaştırma hedefi kapsamında satış grafiğini de sürekli artırıyor. Yükse-
len satış grafiklerini son 8 yılın Nisan ayı satışlarını inceleyerek açıkla-

yan Nissan yetkilileri, geçtiğimiz ay 1656 adetlik satışla yüzde 2,5’lik
pazar payı yakaladıklarını ayrıca Binek pazarda da 3,4’lük pazar payı
elde ettiklerini açıkladı. Geçen Yılın Nisan ayında 1152 adet satış ve
yüzde 1,9’luk pazar payı elde eden Nissan, böylece geçtiğimiz ayın ve-
rilerine göre yüzde 79 oranında artış gösterdiği de yetkililerce belirtildi.
Satış grafiklerini kampanya alternatifleri ile yükseltmeyi hedefleyen
Nissan, aynı zamanda Mayıs ayında güneşin ve yaz mevsiminin keyfini
panoramik cam tavanla yakalama fırsatı sunuyor. Mayıs ayında Qash-
qai satın alanlardan panoramik cam tavan farkı almayacak.

stanbul Toplu Ulafl›m Otobüsçüler
Derne€i (Erguvan) ‹STOD yönetim
kurulu Baflkan Zakir Uzun ve yö-
netim kurulu üyeleri ‹brahim
Ay›lmazd›r, ‹lyas Savafl, ‹STOD
dernek üyesi olan Gürsel Turizm
yönetim kurulu Baflkan› Levent
Birant ile yönetim kurulu üyeleri
‹smail Bülent Birant ve Kerem
Birant’› Kartal’daki yeni hizmet
binas›nda ziyaret ederek, hay›rl›
olsun dileklerini sundular.

GÜRSEL TURİZM’DE 
İSTOD ÜYESİ

Gürsel Turizm, ayn› zamanda
Otobüs A.fi. ihalesine kat›larak Er-
guvan otobüs iflletmecisi olmufl
olup, ‹stanbul Toplu Ulafl›m Oto-
büsçüler Derne€i (‹STOD)’ne üye
olarak Anadolu yakas›nda  faaliyet
göstermektedir.

Samimi ve s›cak ilgi gösterilen
sohbet ortam›nda, Gürsel turizm
ad›na Levent Birant ve Kerem Birant,
ziyaretten dolay› duyduklar› mem-
nuniyeti ifade ederek, teflekkürlerini
sundular. Ayr›ca Erguvan (‹STOD)
derne€inin baflar›l› ifller yapt›€›n›
belirterek, baflar›lar›n›n devam›n›
dilediler. Gürsel turizm olarak hiz-

met binas›n›n konferans salonlar›n›n
‹STOD Derne€ine ve Erguvan oto-
büs iflletmecilerinin kullan›m›na
aç›k oldu€unu belirttiler. Baflkan
Zakir Uzun, dernek çal›flmalar› hak-
k›nda bilgi vererek, Erguvan oto-
büslerinin toplu ulafl›m alan›nda
zirveye t›rmand›€›n› söyleyerek, s›-
cak, ilgi alakadan dolay› teflekkür-
lerini sundu. Ayr›ca flirket araçlar›
yöneticisi Umut Demircan, flirket
hizmet binas›n› gezdirerek, Baflkan
Uzun ve yöneticilere bilgi verdi.

ERGUVAN DERNEĞİ’NDEN GÜRSEL 
TURİZM’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Personel tafl›mac›l›k sektörünün öncü ve lider firmalar›ndan Gürsel
Turizm, Toplu Ulafl›m Otobüsçüler Derne€i (‹STOD-Erguvan)

Yönetim Kurulu Üyelerince yeni binas›nda ziyaret edildi.‹

Aracınızda ZF bulunsun.
Çünkü modern ürün ve sistemlerimiz
sizin menafaatinize çalışır.

www.zf.com

Bir belediye veya seyahat otobüsündeki yolcular konu güvenlik ve konfor olunca en fazlasını isterler. ZF’nin
şanzıman, direksiyon ve aks sistemleri ise bu beklentilerin karşılanmasına katkıda bulunur. Hem seri ve güvenli
biniş ve iniş hem de rahat ve süratli bir yolculuğu mümkün kılar. Ürünlerin en üst düzeydeki kalitesi ve birbi-
riyle son derece uyumlu oluşu, dinamik bir ivmelenme ve büyük sürüş rahatlığı sağlar. Araç ve çevre korunur,
kullanım süresince oluşan masraflar azalır.

Güç Aktarma ve Şasi Teknolojisi

Hayes Lemmerz (HL) ‹nci Alüminyum
Jant A.fi., Toyota Motor Europe’dan “2011
Project Management” ödülü ald›. Maxion
Wheels Grubu ile ‹nci Holding’in ortak
yat›r›m› olan, Manisa Organize Sanayi
Bölgesinde kurulu HL ‹nci Alüminyum
Jant A.fi. fabrikas›, 32 bin metrekarelik
alan üzerinde 18 bin metrekare kapal›
alana sahip. Geçti€imiz y›l›n sonunda te-
meli at›lan 2. fabrika ise 2012’nin ikinci
yar›s›nda devreye girecek.

“İLERİDEKİ ÇALIŞMALARIMIZA
MOTİVASYON KAYNAĞI OLACAK”

HL Jantafl ve HL ‹nci Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa Zaim, Belçika’n›n bafl-
kenti Brüksel’de yap›lan ve Toyota Motor
Avrupa’n›n tüm tedarikçilerinin kat›ld›€›
toplant›da takdim edilen Toyota Motor
Europe “2011 Project Management” ödülü
hakk›nda, “Toyota için en prestijli ödül
olarak ifade edilen bu ödül, flirketimizin
ana sanayi ile birlikte yürüttü€ü yeni
ürün devreye alma sürecinde, teknik ye-
terlilik, teknolojik altyap›, proses yönetimi,
numune sunumu, proje zamanlamas›na
uyum gibi birçok süreci içinde bar›nd›r›yor.
HL ‹nci; tecrübesini genç ve dinamik eki-
biyle birlefltirerek, çal›flan, müflteri, teda-
rikçi, ortaklar ve çevre taraf›ndan en se-
vilen firma olma yolunda infla etti€i te-
melleri güçlendirdi. Toyota nezdinde Av-
rupa’n›n en iyisi oldu€umuzu kan›tlayan
bu ödül tüm çal›flanlar›m›z›n gurur kayna€›
ve ilerideki baflar›lar›m›z için de moti-
vasyon kayna€› oldu” dedi.

2012 YILI SONUNDA DA ANYI BA-
ŞARILARI KONUŞUYOR OLACAĞIZ

HL ‹nci Alüminyum Jant Fabrikalar›
Genel Müdürü Hakan Ünlü ise, “2011
y›l› içerisinde Hayes Lemmerz ‹nci Alü-
minyum iflletmesi olarak, 18’i OEM yani
orijinal parça üreticileri için, 2’si After
Market’e yani do€rudan otomobil kulla-
n›c›s› tüketicilere yönelik yan sanayi par-
çalar›ndan 20 adet yeni ürün devreye
ald›k. BMW, JAGUAR, PSA gibi önde
gelen OEM firmalar›n› müflteri portföyü-
müze ekledik. Bu projelerden 4’ü Toyota
olmakla beraber, özellikle Avrupa paza-
r›nda h›zla talebi artmakta olan Ön Yüzey
‹fllemeli Jant prosesini devreye alarak
üretti€imiz modeller ile de€iflik müflteri
gruplar›na ve Toyota’ya kapasite ile ilgili
yüzde100 performansla çal›flarak destek
verdik“ dedi.

Ünlü sözlerini flöyle sürdürdü: “2012 y›-
l›nda çok daha zorlu bir süreç içerisinde
ilave iki milyon adetlik kapasite art›r›m›
yat›r›m›na h›zla devam eden firmam›z, ilave
üretim tesisini devreye al›rken, 36 adet
OEM projesi yürütecek. Daimler ve VW
gibi üst segment müflteri gruplar›nda büyü-
meye devam edecek. Hayes Lemmerz ‹nci
Jant Alüminyum fabrikas›, ilave tesisi ile
birlikte 4 milyon adet alüminyum jantla
Maxion Grup içindeki en büyük Alüminyum
Jant üretim tesisi olacak. Hayes Lemmerz
‹nci Alüminyum Jant Tesisi 2012 y›l› so-
nunda da ayn› baflar›lar› konufluyor ve kut-
luyor olacak.”

Maxion Wheels
Grubu ile ‹nci Hol-
ding ortakl›ğ› olan

Hayes Lemmerz ‹nci
Alüminyum Jant

A.fi., Toyota Motor
Europe’dan “2011
Project Manage-

ment” ödülünü ald›. 

Personel tafl›mac›l›k sektörünün öncü ve lider firmalar›ndan
Gürsel turizm, Bostanc›’da hizmet verdi€i binas›ndan tafl›narak,
Kartal So€anl›k’ta kendi mülkü olan hizmet kompleksine
tafl›nd›. Gürsel Turizm Firmas› müflterilerine daha iyi, daha
kaliteli hizmet vermek amac› ile di€er hizmet verdi€i yönetim
ve idari birimleri tek bir çat› alt›na toplam›fl oldu.

HL İNCİ ALÜMİNYUM 
“Proje Yönetiminde Avrupa’nın En İyisi”

Göksal PURTULOĞLU

Ö.H.O (Ticari araçlara) zorunlu 
trafik sigortas› floku 

Trafik kazalar›n›n ço€almas› ne-
deniyle, sigorta flirketleri bir
dizi önlemler almaya bafllad›.
Özellikle büyük araçlar›n y›l

içerisindeki hasarlar› sigorta flirketlerinin
kazançlar›na ciddi flekilde sekte vurdu.

Devletin, Zorunlu Trafik Sigortas›ndaki
fiyat ayarlamas›n› sigorta flirketlerine b›-
rakmas›ndan sonra sigorta flirketleri ara-
s›nda ciddi fiyat farkl›l›klar› olufltu. Bu
y›l içerisinde yeni tescil 31 ve üzeri
koltuk say›l› otobüslerde (Ticari araç
Ö.H.O)Zorunlu Trafik Sigortas› 2 bin
900 ile hasara göre 23 bin 000 Lira’ya
kadar farkl›l›k göstermektedir. Arac›n›z
yeni tescil olursa 2 bin900 ile 3 bin 500
aras› her hasara göre ilk hasarda yüzde
20, ikinci hasarda yüzde 40, üçüncü ha-
sarda yüzde 60 art›r›m göstermektedir.
Buna binaen araç hasar yapmazsa, birinci
y›l yüzde 10, ikinci y›l yüzde 15, üçüncü
y›lda yüzde 20 oran›nda hasars›zl›k in-
dirimi kazan›yor. Bu da en düflük 2 bin
700 Lira’ya denk gelmektedir.

Baz› sigorta flirketleri ise bununla yetin-
meyip bir y›l içerisinde üç kez hasar yapan
arac›n ya “sigortas›n› iptal ediyor” ya da
“seneye sigortan›z flirketimiz taraf›ndan
yenilenmeyecektir” uyar›s› yap›yor. Fi-
yatlar bu flekilde yükselirken baz› acenteler
ise portföy geniflletmek için usulsüz sigorta
yapman›n yolunu seçiyor. Bu acenteler
31 ve üzeri olmas› gereken koltuk say›s›n›
31 alt› göstererek yani otobüs yerine mi-
dibüs (yar›m otobüs) sigortas› keserek
poliçe fiyat›n› düflük gösteriyor ve durum
ilk bak›flta müflteriye cazip geliyor. Ama
bir kaza sonucu gerçekler meydana ç›kt›€›
zaman hasar›n ödenmemesi gibi ciddi s›-
k›nt›larla karfl› karfl›ya kal›n›yor. Bu yolu
seçen acentelere karfl› tüm otobüsçü es-
naf›n› uyar›yoruz.

‹kinci bir ve Ticari araç Ö.H.O esnaf›n›n
üzerinde önemle durmas› gereken mesele;
arac›n›z hasar yapt›€› zaman flayet kazada
suçluysan›z ve hasar›n›z flu an itibar› ile

birinci hasarda yaklafl›k 4 bin 200 ikinci
hasarda 6 bin 500 üçüncü hasarda 9 bin
600 dört hasar ve üzeri 10 bin ile 23 bin
TL aras› de€iflen farkl›l›klar oluflmaktad›r.
(bu fiyatlar afla€› ve yukar› çok az farkl›-
l›klar gösterebilir) Bundan dolay› araç sa-
hibiyle anlaflma yoluna gitmeniz men-
faatiniz icab› olacakt›r. Araçlar› koruma
alt›na almak için yap›lan kasko poliçele-
rinde de bu tür de€iflmeler yaflanmaktad›r.
‹lk y›l yapt›€›n›z kaskonuzda yüzde 30,
ikinci y›l yüzde 40, üçüncü y›l yüzde 50,
dördüncü y›l yüzde 60, beflinci y›l yüzde
65 olmak üzere hasars›zl›k indirimi hakk›
kazan›l›yor. fiayet arac›n›z kazada suçlu
ise baz› sigorta flirketlerinde hasars›zl›€›n›z
yüzde 40′a düflüyor. Baz› flirketler ise ha-
sars›zl›€›n›z› s›f›rl›yor. (Bu y›la kadar
tüm sigorta flirketlerin de yüzde 65, yüzde
50, yüzde 40 oran›nda gerçeklefliyordu).
Uygulamay› sigorta flirketleri kald›rd›.
Bunun için kaskolarda da yapt›€›n›z ha-
sarlar poliçelerinizde ciddi art›fllara yol
açabiliyor. Bundan dolay› kaskolarda da
belli bir limit alt›ndaki hasarlar› araç sa-
hiplerinin kendilerinin karfl›lamas› ken-
dileri aç›s›ndan daha avantajl› bir du-
rumdur. Bu konular hakk›nda detayl›
bilgi almak için (0212) 255 78 74 nolu
telefonu arayabilirsiniz.

NOT:  Say›n ticari araç ve Ö.H.O
iflletme sahipleri bu yaz›y› 1 y›l içinde
düzenleyerek ikinci kez yay›nl›yorum.
Bundaki sebebim zorunlu trafik sigorta-
lar›n›n afl›r› fiyat art›fl›d›r. Bunun yan›nda
sizleri uyarmakt›r. Araçlar hasar yapt›€›
zaman hasar küçük oldu€undan floförler
ço€u zaman araç sahibini aram›yor veya
kaza tutanaklar› gelifli güzel dolduru-
yorlar bir anlamda suçu kabullenmifl
oluyorlar oysaki hasar an›nda anlaflma
zeminine gidilse küçük bedellerle hallo-
labilecek. Bilmiyorlar ki bu hasarlar araç
zorunlu trafik sigortas› yap›laca€› zaman
tramer yoklamas›nda karfl›m›za ç›k›yor
ve büyük fiyat farkl›l›klar› içeriyor.
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Oya KAYA / Abdullah KARLIDAĞ

‹
stanbul Tafl›mac›lar Birli€i Derne€i (‹S-
TAB)’nin Ola€an Genel Kurulu geçti€imiz
günlerde yap›ld› ve birlik, çal›flmalar›na
Hakan Orduhan ile devam etme karar›

ald›. Servisçilerin sorunlar›na çözüm yolunda
neler yap›lmas› gerekir dedi€imiz ‹STAB Baflkan›
Hakan Orduhan sorular›m›z› gayet samimi ve
olumlu bir flekilde cevaplad›.

İSTAB’IN GÜNDEMİN NELER VAR?
Birinci öncelikli konumuz KDV ile ilgili olan
Tevkifat. Bu sektörün neredeyse bitirecek bir
konu. Halen birçok kuruma gitmemize ra€men
yetkili kurumlar bu konunun hassasiyetinde
de€il. Mahsuplaflman›n ayn› ay içerisinde ye-
minli mali müflavir raporuyla kabul edilmesini
di€er ödemifl oldu€umuz vergilerden mahsup
edilebilmesini, önünün aç›lmas›n› ve kolay-
laflt›r›lmas›n› istiyoruz.

MAHSUPLAŞMANIN ÖRNEĞİNİN 
YAPILDIĞI BİR SEKTÖR VAR MI?

Mahsuplaflma birçok sektörde yap›l›yor. Me-
sela ‹hracatç›larda teminat mektuplar› çok kü-
çük oranda ve ihracatç›lar›n yeminli mali mü-
flavir raporu kabul edilir durumda. Ayn› fleyi
bu sektörün yaflamas› için bizde istiyoruz. Kal-
d›r›ls›n demiyoruz, De€ifltirilsin demiyoruz,
yumuflat›ls›n uygulanabilir olsun diyoruz. 

KDV SORUNU NEDEN ÇÖZÜLEMİYOR?
Çünkü masa bafl›nda karar al›n›yor. Sektör

temsilcileriyle bu konuda istiflare yap›larak
maalesef karar al›nm›yor. Bir karar al›n›yor
ondan sonra sektör meclisleri duyuyor ve ha-
rekete geçiyor. Bu arada bizim ülkemizde de
sektör mensuplar› ve temsilcileri de baz› ko-
nulara duyars›z kalabiliyorlar. Yani bir konu
önlerine geldi€inde önce çok itibar etmiyorlar,
sonra hayata geçti€inde feryat figan ediyorlar.
Belki tevkifat do€ru bir yöntem ama tevkifat’a

bu sektör haz›r de€il. Çünkü fiyatlar›n öyle
dip yapt›€›, rekabetin bu denli k›r›c› oldu€u
dönemde kifliler yaflamak için alm›fl oldu€u
araçlar›n KDV’lerini hemen mahsup ederek
onlarla geçinmeye çal›fl›yorlar. fiimdi onun bir
miktar› gidince bütün dengeler bozuluyor.

PLAKA TAHDİDİ KONUSU 
GÜNDEMİNİZ DE VAR MI?

Plaka tahdidiyle ilgili flu anki oluflumumuzda
herhangi bir fley yok. Zaten plaka tehdidi bizim
istememizle sadece olan bir fley de€il. Biz onun
küçük bir aya€›n› olufltururuz. fiu anki mevzuata
bakt›€›m›zda esnaf ve ticaret odas› plaka tahdidi
istese de, istemese de bu karar› etkilemede pas-
tan›n küçük dilimini oluflturur. Büyük dilim
‹stanbul büyükflehir belediyesinin ve bu konuyla
ilgili ulaflt›rman›n yani bu birimlerin verece€i
karar olarak önümüze ç›k›yor. Biz kiflilerin
tehdit edilmesini istiyoruz, sürücülerin sertifi-
kalanmas›n›, bunu ticari araç kullanan her
alanda sürücünün de sertifikalanmas›n› istiyoruz.
Okul servisinde, personel servisinde, takside,
hatl› minibüste hepsinde bir sertifikasyon prog-
ram› istiyoruz ve sürücülerin bu sertifikayla
çal›flmas›n› istiyoruz. Hatay› arac›m yapm›yor,
hatay› sürücüm yap›yor. Verilen ceza arac›ma.

ARAÇLARA ŞİRKET LOGOLARINI YAPIŞTI-
RILMASIYLA İLGİLİ SON DURUM NEDİR?

Logolar flu son dönemde bizim için sürpriz
oldu. Bununla ilgili bir UKOME karar› ald›rd›k
ancak trafik tescil flubesiyle de olan bir mev-
zuatla ilgili bir düzenleme yap›lmas› gerekir.
Burada kurumlar› birbirleriyle elefltirmek, k›-
yaslamak istemiyorum ancak devletin kurum-

lar›na bir karar› ald›rtmak ve o karar› düzen-
lettirmek, de€ifltirmek veya uygulamaya ge-
çirmenin ne kadar zor oldu€unu görüyoruz.
Oysa çok küçük bir düzeltmeyle çok büyük
sorunlar›n rahatça çözülebilmesi gerekirken,
bu tür kararlar›n y›llara yans›yan süreçlerde
al›nd›€›n› üzülerek gözlemliyorum.

KADEMELİ MESAİ ÖNERİNİZE KURUM-
LAR NE DİYOR?

‹stanbul ilinde kademeli mesaiye bafllama
saati, bugüne kadar konufltu€umuz hiçbir ku-
rumdan elefltiri almad›. Bir tek kurumda ç›k›p
da ya tamam ama acaba demedi bile. Herkes
bu konuya sahip ç›km›flken bunun uygulana-
mamas›n›, hiyerarflinin bu kadar zor ve yavafl
ifllemesini alg›layam›yoruz. Uzay ça€›nday›z,
2023 hedeflerimiz var. Bu hedeflere bu hiyerar-
fliyle mi yürüyece€iz. Bunlar de€iflmez, h›zlan-
mazsa 2023 hedeflerini tutturamad›€›m›z gibi
ulus olarak flaha kalkt›€›m›z› görmemiz bizim
için zor.

GÖREVE GELDİĞİNİZ SON 2 YILDA 
NELER DEĞİŞTİ?

Son 2 y›l beni çok yordu. Bu sektör, sorununu
çözmek için nefes almaya vakit bulam›yor.
Her sabah kuca€›m›zda bir sorunla uyan›yoruz.
O sorunla ilgili u€rafl›rken, olumlu sonuç al-
mam›za ramak kala bir baflka soruna enerjimizi
ve yüzümüzü çeviriyoruz. Bu kadar hareketli,
bu kadar canl› bir sektörün sorunlar›na otori-
tenin bak›fl aç›s› da çok hareketli ve canl›
olmal›. Sorunlar›m›za bak›fl aç›s›nda devletin
yavafll›€› da olunca bu sektör yaflayam›yor ve
s›k›nt› çekiyor.

SERVİS ARAÇLARININ PARK SORUNUNA
NASIL BİR ÇÖZÜM GETİRDİNİZ?

‹STAB’›n servis araçlar›yla ilgili yeni park-
lanma alanlar› yapaca€›z diyorduk. Bunlarla
ilgili giriflimlerde bulunaca€›m›z› söylüyorduk.
‹lk park yerimiz ‹ETT arazisinin oradaki yer.
fiimdi ise; Ümraniye, Gayrettepe, Ayaza€a’da
bir yerle ilgili çal›flmalar sürüyor. ‹SPARK ile
çok iyi bir sinerji yakaland›. Bizim görmek is-
tedi€imiz arzu etti€imiz fley bu.

PARK YERLERİNİN KONUMU SERVİSÇİ-
LER İÇİN UYGUN MU?

Asl›nda her yerde park yerine ihtiyaç var.
Bizim gibi büyük araçlar› olan yerleri ‹SPARK
tahsis etmeye bafllad›. Zaten art›k ‹stanbul’da
parklanma ve ulafl›m yerin alt›na girmek zorunda.
Yak›nda yerin alt›nda parklanma ve yaflam bafl-
layacak. Bu arada ‹SPARK ile yapt›€›m›z görüfl-
melerde yerin alt›nda parklanmayla ilgili yap-
ifllet-devret modeline aday oldu€umuzu da söy-
ledik. Bununla ilgili bir süreçte bafllad›.

BU PROJELER SİZİN BAŞKANLIĞINIZDA
SONUÇLANIR MI?

Projeler devaml›l›k arz eder. Bunlar›n sonuç-
land›€›n› benim baflkanl›€›m dönemimde gör-
mem çok zor. Devletin karar alma süreci ve h›-
z›na bakt›€›mda da bunu görmek çok hayalci
olur. Bu bürokrasiyi aflmak çok zor. Sadece
yap› izinlerinin al›nmas› bile 1,5-2 y›l sürdü€ü
bir ortamda yafl›yoruz. Ama niyet, çaba ve
maddi olarak ‹STAB buna haz›r›z. Yeter ki ‹S-
TAB’›n önünü açs›nlar, ‹STAB modeliyle beraber
geliyor.

∂ Trafik Haftası kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Trafikte
Sorumluluk Hareketi’nin güç birliği ile gerçekleştirilen Trafik Panayırı’nda
İstanbul’un çeşitli semtlerinden binlerce çocuk hem eğlendi hem de trafik
eğitimi aldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın koordinas-
yonunda, trafikte sorumluluk bilinci alanında çalışma yapan kurum ve ku-
ruluşlar işbirliğinde ve Tüvturk’ün desteğiyle trafikte sorumluluk bilinci
geliştirmek amacıyla hayata geçirilen “Trafikte Sorumluluk Hareketi”
etkinlikleri devam ediyor. Trafik Haftası’nda İBB’nin Topkapı Kültür Parkı’nda

düzenlenen Trafik Panayırı’nda ilköğretim öğrencileri bir araya geldi.
Trafikte Sorumluluk Hareketi’nin ilköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerine
yönelik eğitim programı olan Can Dostları Hareketi’nin uygulandığı
İstanbul’un çeşitli semtlerinden 10 okulun katıldığı panayırda, 1000’den
fazla çocuk, sihirbaz gösterileri, şişme oyuncaklar, karaoke şovu ve jonklör
gösterileri ile heyecanlı anlar geçirdi. İlköğretim öğrencilerine, panayırın
dört bir yanında trafik konulu eğitici pankartların yanında, akülü arabalar
ile uygulamaları trafik kuralları eğitimi de verildi.

İLKÖĞRETİM
ÖĞRENCİLERİ

TRAFİK
PANAYIRI’NDA
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∂ Türkiye çap›nda hizmet veren 180’i aflk›n koo-
peratif baflkan› ve yönetim kurulu üyelerinin ka-
t›ld›€› çal›fltayda toplu tafl›mac›l›k dünya çap›nda
örneklerle ve tüm paydafllar›yla bir bütün olarak
masaya yat›r›ld›. 

TOPLU TAŞIMANIN ROTASI ÇİZİLDİ
Bu bilgilerin ›fl›€›nda, minibüs ölçe€indeki araçlar›n

toplu tafl›mada nas›l bir rol üstlenmesi gerekti€i
üzerinde tart›fl›l›rken, konuyla ilgili akademik arafl-
t›rmalara ve yaflanm›fl örneklere de yer verildi.
Ülke çap›nda müflteri memnuniyeti yarat›lmas›,
minibüsçülerin verdi€i önemli ulaflt›rma hizmetinin
kamuoyunda daha iyi anlafl›lmas› için özel çaba
sarf edilmesi gerekti€i ortaya konuldu.

“MİNİBÜS TAŞIMACILIĞI TOPLU ULAŞI-
MIN BİR PARÇASIDIR”

Toplant›da söz alan Karsan Hafif ve Orta Ticari
Araç Sat›fl Müdürü Selim Ayd›nl›o€lu, yapt›€› su-
numda minibüslerin toplu tafl›mada çok önemli bir
yere sahip oldu€unun alt›n› çizdi. “Minibüs tafl›-
mac›l›€› toplu ulafl›m›n ayr›lmaz bir parças›d›r.
Ancak minibüs tan›m›n›n da Avrupa Birli€i’ndeki
uygulamalar göz önüne al›narak yeniden yap›land›-
r›lmas› gerekmektedir.” diyen Ayd›nl›o€lu, minibüs
hizmetinin ça€dafl, engelli eriflimine olanak sa€layan
ferah araçlarla gerçeklefltirilmesinin önemine dikkat
çekti. Bir üretici firma olarak geçmiflte ve bugün ol-
du€u gibi gelecekte de daima minibüs iflletmecilerinin
yan›nda olacaklar›n› ifade eden Ayd›nl›o€lu, “Önü-
müzdeki dönemde de periyodik olarak gerçekleflmesi
planlanan çal›fltaylarda siz de€erli dostlar›m›zla yan
yana bulunmaktan ve minibüsçülerimizin gelece€i
için birlikte emek vermekten mutluluk duyaca€›z.”
diyerek sözlerini bitirdi. Toplant› haz›rlanan sonuç
deklarasyonuyla tamamland›.   

Servisçinin bitmek bilmeyen sorunlar›na her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Sektörün s›-
k›nt› bir süreçten geçtiğini söyleyen Orduhan, “Her sabah kucağ›m›zda bir sorunla uya-

n›yoruz. fiu anki birinci önceliğimiz ise KDV ile ilgili olan tevkifatt›r” dedi.

Karsan minibüsçülüğün 
geleceğini oluşturuyor

Karsan, ‹zmir Minibüsçüler Oda-
s›’n›n Ayd›n Kufladas›’nda düzenle-
di€i “Minibüslerin Toplu Tafl›mada-
ki Yeri ve Gelece€i” konulu stratejik

çal›fltay›n ana sponsoru oldu.

|    MAYIS 2012    |      
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Ahmet 
TÜRKOĞLU

“ASIL TRAF‹K CANAVARI
DEVLET!” M‹ DESEK?...

Yol yöneticilerine ve denetimcilerine = devlete sesleni-
flimizi okuduktan sonra, resimlere bakal›m; “devlet yolu
nas›l dokuyor?   Trafik Canavar›, kendisi mi, sürücüler
mi?

Bariyersiz yoldan d›flar› ç›k›p devrilme, bariyersiz köprüye
bafltan girip parçalanmak ya da ortalardan girip, parmak-
l›klarla birlikte afla€› uçmak...  Hiç olmad› m›?

Bizi dinlemiyorsun; ‹sveç’ i de mi örnek alam›yorsun,
ey devlet!

YOLLARA KURAL KOYSAN

YOLLARA KURAL KOYSAN,
GÖRÜP DE UYSAK D‹YE,

KURALIN YOK, SUÇLUYORSUN,
“CANAVARSIN!” D‹YEREK...

★★★

LEVHA, IfiIK, Ç‹ZG‹LER,
B‹ZE YOL GÖSTER‹RLER,
YOLDA TUTAR BAR‹YER
GÖREV SAVSAKLANALI

CAH‹L YETK‹ ALALI
MAHVOLDUK, B‹TT‹K AMAN

★★★

YOLLARDA, ÇALIfiMALAR,
HAN‹ TEDB‹RLE  KURALLAR,
DENET‹MDE H‹Ç YOKLAR,

ÖLÜYORUZ, SUÇLUYORLAR,
“CANAVARSIN!”   D‹YEREK...

★★★

LEVHA, IfiIK, Ç‹ZG‹LER,
B‹ZE YOL GÖSTER‹RLER,

YOLDAN ATMAZ  BAR‹YER
GÖREV SAVSAKLANALI,

CAH‹L YETK‹ ALALI,
MAHVOLDUK, B‹TT‹K AMAN

SERVİSÇİLERİN SIKINTISI MEVZUATLARDA
ORTAK KARARA VARILAMAMASI

6 copy.e$S_Layout 1  19.05.2012  19:50  Page 1



SEKTÖRDEN

TASIMACILAR 7|    MAYIS 2012    |      
|      www.tasimacilar.com    |      

∂ Otomotiv Sanayii Derneği, 2012 yılı Ocak-Nisan dönemine ait otomotiv
pazarı, üretimi ve ihracat rakamlarını açıkladı.
2012 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam pazar, 2011 yılı aynı dönemine
göre yüzde 24 oranında azalarak 210 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
2012 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre
hafif ticari araç pazarındaki düşüş yüzde 33 gibi önemli bir oranda ger-
çekleşti ve pazar 56 bin adet düzeyine geriledi. Geçen yıl ile kıyaslandığında,
hafif ticari araçlardaki ÖTV artışı nedeni ile satışlardaki düşüşün devam

ettiği görülüyor. Aynı dönemde otobüs pazarı yüzde 31 oranında azaldı
ve 549 adet oldu. 2012 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yıla göre,
toplam otomotiv sanayi ihracatı yüzde 8 otomobil ihracatı ise yüzde 9
oranında azaldı. 2012 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam ihracat 262
bin adet, otomobil ihracatı ise 148  bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu
dönemde, ticari araç ihracatı ise yüzde 5 düşüş ile 114 bin adet
düzeyinde gerçekleşti. 2012 yılı Ocak-Nisan döneminde üretim minibüste
yüzde 41, midibüste yüzde 3, otobüste yüzde 2 oranında arttı.

OSD, 
OTOMOTİV 

PAZARI 
OCAK-NİSAN

RAKAMLARINI
AÇIKLADI 

Konuyla ilgili olarak konufltu-
€umuz Asis Elektronik Yetki-
lilerinden Rasim Çetin, Bele-
diye’nin sistem kurulduktan

sonra yüzde 25 oran›nda kar etti€ini
belirtti. Çetin, “Bir belediyede 11 tane
araç var ve araçlar haftada 3 bin TL geti-
rirken sistem kurulduktan sonra yolcudan
paray› kald›r›ld› ve büyük delik küçüldü”
fleklinde ifade etti.

Sistemin kamu kurumlar›na getirdi€i
faydan›n yan› s›ra Turizm cenneti olan
Türkiye’deki illerin güzelliklerini de kartlar
üzerinde foto€raflayarak farkl› bir görüntü
oluflturduklar›n› belirten Çetin, kartl› sis-
teme geçen illerdeki belediyelerin bölgesel
foto€raflar›n› kartlar›n üzerine sergiledik-
lerini de sözlerine ekledi.

KOPYALANMAYA KARŞI EKSTRA
GÜVENLİKLİ

Ak›ll› Bilet, Araç Takip Sistemleri üze-
rine projeler üreten bir Ar-Ge firmas› olan
Asis’in, son derece güvenilir bir sistem

kurdu€unu özellikle vurgulayan Rasim
Çetin, sistem kopyalanabilir mi? soruna
karfl›l›k ise flu flekilde konufltu: “Kart›
kopyalayabilirsiniz. Ama kopyalanma ma-
liyeti çok yüksek olur ve kart› bir defa
kullanabilirsiniz. Ben bunu anlar›m çünkü
bu kartlar›n sisteme kay›tl› olmas› laz›m.
E€er sisteme kay›tl› de€ilse kart›n›z “
Ak›ll› kart›n›z bu sisteme kay›tl› de€ildir”
fleklinde bir uyar› verir. Diyelim farkl›
bir flehrin kart› var ve bu kart kopyaland›.
Bir defaya mahsus okutur. Ama bir defa
daha gösterildi€inde iptal ediliyor. fiu
anda üst seviyede olan ve 1K dedi€imiz
My Fair Plus kart›m›z var. Onun harici
güvenlik seviyesi daha üst olan 4K kart-
lar›m›zda var ve bizi di€er firmalardan
ay›ran en büyük özelli€imiz yaz›l›m›ndan,
plasti€ine kadar ürünü kendimizin üre-
tiyor olmam›z.” 500 araçl›k bir filoda
sistemin kuruluflunun ortalama 15 günü
buldu€unu belirten Çetin, sistemin h›zl›
çal›flarak yolcular›n binifllerinde floföre
kolayl›k sa€lad›€› kadar araç sahibine de
ayl›k yüzde 4 oran›nda bir yak›t tasarrufu

sa€lad›€›n› belirtti. 

“TÜRKİYE’NİN 20 BİN CİHAZA
İHTİYACI VAR”

Belediyelerin iste€i do€rultusunda yap›lan
ihalelerle talebe göre cihaz ürettiklerini
söyleyen Çetin ayr›ca Türkiye’nin toplu

tafl›mas›nda 20 bin tane daha cihaza ihtiyaç
oldu€unu söyledi. Çetin “Ankara’da
EGO’nun 6 bin tane cihaza ihtiyac› var.
Di€er illerle birlikte toplamda 20 bin tane
cihaza Türkiye’de ihtiyaç var. Standart
kulland›€›m›z ürünlerde var. Ama farkl›
ürünleri flehirlere göre gelifltiriyoruz” dedi.

‘Akıllı Kart ile toplu taşımada
karlılık oranı arttı’Asis Elektronik ve Biliflim Sistemleri, toplu ta-

fl›mada insanlar›n rahat, konforlu ve güvenli
seyahat edebilmelerin kolaylaflt›rmak için ça-

l›flmalar›na devam ediyor. 

∂ ‘Keyifli Yolculuk” slogan› ile flehirleraras›
tafl›mac›l›k yapan Anadolu Ulafl›m, “Seyahat
Etmek Özgürlüktür” diyen Pamukkale Turizm
ile güçlerini birlefltiriyor.  Hizmet kalitesini
daha da üst limite tafl›mak, yat›r›mlar›n› bü-
yüterek seferlerini art›rmak, daha stratejik ya-
t›r›mlarla konuklara en iyi hizmeti sunmak
amac›yla oluflturulan bu birleflim ile yolculuk
özgürlü€ünü keyfe dönüfltürmeyi hedefliyor.   

“2 FİRMA GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ”
Güç birli€i ile ilgili düzenlenen toplant›da

Anadolu Ulafl›m Yönetim Kurulu Baflkan›
Halil Erdo€mufl: “Anadolu Ulafl›m olarak
önceli€imiz her zaman ‘Koflulsuz Konuk
Memnuniyeti’ olmufltur. Anadolu Ulafl›m
birçok ilke imza atm›fl, ‘Sektörde ilklerin
öncüsü’ unvan›na lay›k görülmüfltür. Biz

yine Anadolu Ulafl›m’›n bu unvan›na yarafl›r
bir ilke imza atarak Pamukkale Turizm ile
güçlerimizi birlefltirme karar› ald›k. Burada
bir yan›lg›y› da düzeltmek isterim. San›lan›n
aksine Anadolu Ulafl›m, Pamukkale Tu-
rizm’e sat›lmam›fl, sadece sektörün iki devi
konuklar›na daha iyi hizmet verebilmek
amac›yla güçlerini birlefltirmifltir” dedi.

Şehirlerarası taşımanın iki devi güçlerini Birleştiriyor

∂ Temsa, floförlerin güvenli ve eko-
nomik araç kullan›m›n› teflvik etmek
amac›yla Erguvan renkli Avenue araç-
lar için bafllatt›€› “Alt›n Pedal” pro-
jesini de€erlendirilmesi sonucunda
birinci Özturan Petrol’den Fikret Çal-
kur oldu. Çalkur, 20 fiubat- 30 Mart
tarihleri aras›nda Temsa Sürüfl Analizi
ve Takip Sistemi’nin kaydetti€i veriler
kapsam›nda yüzde 17’lik bir yak›t
tasarrufu ile birinci oldu. Çalkur’a
ödülü Temsa Pazarlama ve Sat›fl Mü-
dürü Murat An›l taraf›ndan verildi.

Düzenlenen ödül törenine Temsa
Pazarlama ve Sat›fl Müdürü Murat
An›l, Vektör Araç Takip ve Filo Yö-
netimi yöneticileri Halim Tansu€,
Kubilay Erdem ve Özturan Petrol
Sahibi Mustafa Özturan kat›ld›.

ALTIN PEDAL İLE YÜZDE 
17 YAKIT TASARRUFU

Alt›n Pedal Projesi’nin ilk sonuçlar›
‹kitelli’de bulunan Bal›kç›n›z fiafak
Restorant’ta düzenlene tören ile aç›k-
land›. Özturan Petrol’un 21 arac›n›n
test edildi€i Temsa Sürüfl Analizi ve
Araç Takip Sistemi’nde yüzde 17’lik
bir yak›t tasarrufu sa€layan Çalkur,
ödül için projede eme€i geçen herkese
teflekkür etti. Ayr›ca Çalpur, 750 TL
Teknosa hediye çeki ile ödüllendi-
rildi.

6 PARAMETREDE VERİLER 
HESAPLANDI

Vektör Araç Takip ve Filo Yöneti-
mi’nin alt yap›s›n› sa€lad›€› 6 para-
metreden oluflan yol bilgisayar› ve-
rileri ile hesaplanarak ödülün verildi€i
aç›kland›. “Alt›n Pedal” projesinde;
sürüfl analizi, genel sürüfl puan› s›ra-

lamas›, araçlar›n yak›t tüketimleri,
ortalama h›zlar›, motor devirleri, ani
ivmelenme say›lar›, ani frenleme sa-
y›lar› rölantide çal›flma süreleri dik-
kate al›nd›.

“ALTIN PEDAL İLE İŞ 
VERİMLİĞİ ARTACAK”

Düzenlene tören s›ras›nda bir aç›k-
lama yapan Temsa Pazarlama ve
Sat›fl Müdürü Murat An›l, sürücülere
güvenli ve ekonomik sürüfl teknik-
lerinin iyi anlat›lmas›n› ve mutlaka
bu tarz veri çal›flmalar› yap›lmas›n›
vurgulad›. An›l, “Düflük yak›t tüke-
timi de€erleri arac›n teknolojik do-
nan›m›n›n yan› s›ra, sürücünün kul-
lan›m›na göre de de€iflebiliyor.Ave-
nue’nin getirdi€i ekonomik kaza-
n›mlar› yat›r›mc›lar›m›z çok iyi bi-
liyorlar. Biz bu projede sürücü kulla-
n›m› ile nas›l sonuçlar›n ortaya ç›k-
t›€›n› gözler önüne serdik.  “Alt›n
Pedal” ile hem yak›tta ekonomik ta-
sarrufa gidiliyor hem de ifl verimlili-
€ini artt›r›yor. Alt›n pedal projesini
verileri aç›kland›€›nda bizleri çok
mutlu eden sonuçlar ç›kt›. Tabi bu-
rada en çok memnun olan Özturan
Petreol,’ün sahibi Mustafa Özturan
oldu. Ciddi bir yak›t tasarrufu sa€-
land›. Ayr›ca kaptanlar›m›zda fark
ettiler do€ru araç kullan›m›n›n ka-
zan›mlar›n›. Alt›n pedal projesi devam
edecek, kullan›c›s›na kazan›mlar›n›n
büyüklü€ünü verilerle göstermeye
devam edece€iz. Ayr›ca bu proje ile
güvenli sürüfl araç kullan›m›n›n dü-
flük maliyetler ile ifl verimlili€ini de
artacakt›r” dedi. Alt›n Pedal projesinin
2 aya€› 20 Temsa Avenue arac› olan
Seyfettin Savafl’›n araçlar›na test edi-
lece€i ifade edildi.

TEMSA, ALTIN PEDAL 
PROJES‹ ‹LE KAZANDIRDI

Güvenli ve ekonomik araç kullan›m›n› teflvik etmeye yönelik
olarak Temsa’n›n Erguvan renkli Avenue araçlar için bafllatt›€›

“Alt›n Pedal” projesinin sonuçlar› tören ile aç›kland›.

Uzun y›llard›r Bodrum’da toplu ulafl›m hizmetinin en önemli
çözüm orta€› olan Karsan, gerçeklefltirdi€i yemekli toplant›da

minibüsçü esnaf›yla bir araya geldi.

BODRUM M‹N‹BÜSÇÜ 
ESNAFINI A⁄IRLADI

Turizmin baflkenti Bodrum’da uzun
y›llard›r toplu ulafl›m›n en önemli
aktörü olan Karsan, Bodrum yar›-
madas›nda hizmet veren yolcu tafl›ma
kooperatiflerini bir yemekte a€›rla-
yarak minibüsçü esnaf›yla birlikte
bir gün geçirdi. Bodrum’un flehiriçi,
Gümbet, Torba ve Milas’ta hizmet
veren tafl›mac› kooperatiflerinin ka-
t›ld›€› etkinli€e Bodrum Kaymakam›
Dr. Mehmet Gödekmerdan, Bodrum
Belediye Baflkan› Mehmet Kocadon,
Bodrum ‹lçe Jan-
darma Komuta-
n› Bnb. Hakan
Demirörs, Yal›-
çiftlik Belediye
Baflkan› ‹smail
Alt›nda€ da ka-
t›larak Karsan
yetkilileri ve
Bodrum yar›ma-
das› minibüsçü esnaf›n› bu güzel
günlerinde yaln›z b›rakmad›lar.  Kar-
san Pazarlama fiirket Müdürü Vanç›n
Kitapç›, Hafif ve Orta Ticari Araç
Sat›fl ve ‹hracat Müdürü Selim Ay-
d›nl›o€lu, Pazarlama Hizmetleri Mü-
dürü Özlem Güçlüer, Sat›fl Sonras›
Hizmetler Müdürü Cengiz Yüksel
ve di€er ilgili Karsan yöneticilerinin
kat›l›m›yla Yal›çiftlik’te gerçekleflen
toplant› nefleli saatlere sahne olarak
Karsan yetkilileri, minibüsçü esnaf›
ve Bodrum’un idari ve mülki yetki-
lilerini bir araya getirdi.

“ENGELLİ ARAÇ KULLANIMIN-
DA BODRUM LİDER”

Toplant›da bir konuflma yapan
Karsan Pazarlama fiirket Müdürü
Vanç›n Kitapç›, 2012 y›l› Temmuz
ay›ndan itibaren geçerli olacak ve
toplu tafl›m araçlar›na engelli erifli-
mini flart koflan yasaya bir y›l önce-
den uydu€u belirterek sözlerini flöyle
sürdürdü: “Karsan taraf›ndan üretilen
engelli rampal› J10 model minibüsleri

tercih eden Bod-
rum minibüsçü-
lerinin tüm Tür-
kiye’ye öncülük
ediyor. 1000’e
yak›n Karsan
markal› J10 mi-
nibüsleri Bod-
rum yar›madas›-
n›n hizmetinde.

Karsan olarak Bodrum esnaf›n›n ya-
n›nday›z” diyerek sözlerini tamam-
lad›.

“KARSAN J10’LAR BODRUM’A YAKI-
ŞIYOR”

Toplant›da söz alan Bodrum Belediye
Baflkan› Mehmet Kocadon ise,  Karsan
J10’lar›n Bodrum’a yak›flt›€›n› ve her
geçen gün geliflen Bodrum’da ulafl›m›n
da modernize oldu€unu, klimal› ve
engelli eriflimli J10’lar›n turizme de
katk›da bulundu€unu ifade ederek
Karsan yetkililerini tebrik etti. 

KA
RS

AN

Rasim Çetin Akıllı Kart ile yüzde 25 kar edilebiliceğini belirtti.
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PİRELLİ’DEN
CHRONO
ALANLAR

TURKCELL’LE
KONUŞUYOR

Pirelli, Mayıs ayına özel kampanyayla 2
adet Pirelli Chrono lastik alan herkese
Turkcell’den haftalık 100 TL /250 dakika
konuşma kartı hediye ediyor. Tüketici
odaklı kampanyalarına bir yenisini daha
ekleyen Pirelli, hafif ticari araç lastikleri
kategorisinde yer alan Chrono’ya özel
kampanyasını Mayıs ayında tüketicileriyle

buluşturuyor. 31 Mayıs 2012 tarihine
kadar geçerli olan kampanya kapsamında
Pirelli’den 2 adet Chrono lastik alan kulla-
nıcılar “Şifre, Ad, Soyad” bilgilerini 3640’a
kısa mesajla göndererek kampanyadan
yararlanmaya başlıyor ve Turkcell’den haf-
talık 100 TL/250 dakika konuşma kartı
kazanıyor. Hafif ticari araç segmentinin

öncüsü Pirelli Chrono, ticari araçların ge-
reksinimi olan dayanıklılığı garanti ediyor.
Güçlendirilmiş lastik yapısı ve özel taban
deseni ile mükemmel frenleme ve çekiş
özelliğine sahip olan Chrono, ağır yüklüyken
bile virajlardan yüksek güvenlik sunmakta
ve darbelere ve kaldırıma sürtmeye karşı
mükemmel koruma sağlamakta. 

Oya KAYA / Abdullah KARLIDAĞ

11’incisi düzenlenen Ola€an Genel
Kurul toplant›s›nda ‹STAB Bafl-
kan› Hakan Orduhan, ‹TO Mec-
lis Baflkan› ‹brahim Ça€lar, TO-

FED Genel Baflkan› Mehmet Erdo€an, ‹SAROD
Baflkan› Hamza Öztürk, ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi Toplu Ulafl›m Hizmetleri Müdür-
lü€ü’nden Aziz Gündo€du’nun yan› s›ra sek-
törün önde gelen isimlerinin kat›ld›€› Genel
Kurul’da yeniden baflkan seçildi.

Ola€an Genel Kurul’da Kongre Divan Bafl-
kanl›€›n› Özata Turizm Firma Yetkilisi Bayram
Özata yaparken, Divan Baflkanl›€› Vekilli€ini
Günay Turizm Firma Yetkilisi ‹lyas Günay,
Divan Katip Üyeli€ini de Az-Al Turizm Firma
Yetkilisi Aziz Bafl yapt›.

“KDV SORUNUNA ÇÖZÜM GETİRİLMELİ”
2012- 2014 y›llar› aras›nda ‹STAB’› yönetecek

yönetim kurulunun belirlendi€i seçimde ko-
nuflan ‹STAB Baflkan› Hakan Orduhan, gün-
demlerindeki en önemli sorunun KDV geri
ödemeleri oldu€unu ifade etti. Önümüzdeki
dönemde bu sorunun çözülmesi için Gelir
‹daresi Baflkanl›€› ile temaslarda bulunduklar›n›
belirten Orduhan, servis sektörünün de belge-
lendirilmesi için çal›flmalar›n devam edece€inin
vurgulad›. 

“ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK  
YOK EDİLMEMELİ”

Hakan Orduhan’›n ard›ndan konuflan Kongre
Divan Baflkan› Bayram Özata da, KDV sorununa
vurgu yaparak sözlerini flu flekilde sürdürdü: “So-
runlar›m›z giderek büyümekte 1 May›s 2012
tarihli genelge sektörümüzü adeta kilitleyip, ifl
göremez hatta yok edecek noktaya gelecek bir
KDV olay› söz konusu. Elbette ki KDV’ler al›nacak.
Ancak KDV’ler al›n›rken alt›n yumurtlayan ta-
vuklar› da yok etmek gibi bir niyetin olmamas›
gerekir. Ben bu iflin ehemmiyetini resmi kurumlara
yeteri kadar anlatamad›€›m›z› düflünüyorum.

Veya bizim sektörün ifllevini bilmeden sanayi ya
da tekstil gibi üretim yapan bir sektör zannedilip
böyle bir karar al›nm›fl. Bizim kar›m›z yüzde 5-
6’larda seyrederken, cironun yüzde 9’u maliyeye
yat›r›ld›€› an onun geriye dönüflünün imkan›n›n
olmad›€›n› inceledi€imizde acaba ne yapaca€›z
da bunlar düzelene kadar ayakta dururuz diye
kara kara düflünür olduk. Biz diyoruz ki ‹TO’dan
beklentimiz bu sektörün ayakta kalabilmesi için
peflin mahsuplaflma gelmedi€i sürece bu ifli yapma
imkan›m›z olaca€›na ben flahs›m olarak inanm›-
yorum. Bunla ilgili olarak meclis baflkan›m›z›n
bizi ayd›nlatmas›n› rica ediyorum.”

“DÜNDEN BUGÜNE ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ”
‹TO Meclis Baflkan› ‹brahim Ça€lar sektörün

bugün geldi€i noktada birçok yenili€e imza
att›€›n› belirtti. Geçmifl dönemlerde tedbir-
sizlikten dolay› yaflanan ac› olaylar›n son
buldu€unu söyleyen Ça€lar “Eskiden neden
tedbirler al›nm›yor, bunlar neden yaflan›yor
derken bugün burada 3 noktadan emniyet
kemeri, hostesler, araçlar›n her türlü güvenli€i,
araçlar›n yol emniyeti hepsi sa€lanm›fl vazi-
yette. Bu çok güzel bir olay” dedi.

Sektörü zora sokan KDV konusunda da bah-
seden Ça€lar “KDV konusu ise maalesef otur-
mufl bir sistem. Biz tekstilde flöyle bir fley ya-
flad›k. Tekstilde KDV ham maddede yüzde 1,
mamul maddede yüzde 18 öyle ki mahsuplarda
devaml› alacakl› durumda kal›yorduk. Bunun
için uzun bir çal›flma yapt›k ve devletin teks-

tilden toplad›€› KDV, tekstile ödedi€i KDV’nin
alt›nda ç›kt›. Bu KDV e€er ki 8’e düflürülürse
hem biz mahsuplar›m›z› yapabilece€iz, hem
de devlet art›k hakk›yla KDV iadesini yapabi-
lecek. Yani hiç kimsenin kimseye hakk› geç-
meyecek. Bakanl›kla birlikte uzun u€rafllar
sonucu tekstilde KDV’nin yüzde 8’e düflmesi
konusunda uzlafl› sa€land›. ‹STAB ile birlikte
bu konu hakk›nda çal›flma yaparsak, Ankara’ya
gideriz gerekirse di€er illerdeki temsilcileri de
yan›m›za al›r›z ve bu konunun çözümü için
elimizden gelen gayreti sarf ederek çözebile-
ce€imizi düflünüyorum” fleklinde konuflarak
KDV sorunun sektör üyeleriyle birlikte çözü-
lebilece€ini belirtti.

“SEKTÖR YURTDIŞINA AÇILMALI”
‹STAB’›n büyüyerek birçok yenili€e imza ata-

ca€›n› belirten Ça€lar bu büyümenin sadece yurt
içinde de€il, yurt d›fl›nda da kendisini gösterebi-
lece€ini söyledi. Ça€lar “‹STAB ‹stanbul’da güzel
bir ifl yap›yor. 1 milyonu aflk›n ö€renciyi evlerine
tafl›yorsunuz, 50 bini aflan ailenin geçimini sa€l›-
yorsunuz. Bu çok büyük bir hizmet. Baz› arka-
dafllar›m›z art›k ‹stanbul’u afl›p yurt d›fl›nda da
bu tür faaliyetlerin içerisine giriyorlar”  diyerek
yurtd›fl›ndayken yaflad›€› bir olay› flu flekilde
anlatt›: “Brezilyada iken bir otobüsün arkas›nda
Tursan yazd›€›n› gördüm. Acaba bu bizim Tur-
san’m› dedim. Bizim de€ilse bile neden biz bura-
larda olmayal›m dedim. Çünkü bizim hizmet
sektörümüz flu anda yurt d›fl›nda vazifelerini ya-

p›yorlar ve servis tafl›mac›l›€›nda da yurt d›fl›na
aç›lma imkan›n›n olaca€›n› düflünüyorum.”

Faaliyet raporunun oy birli€iyle kabul edil-
mesinin ard›ndan, Dernek ve ‹ktisadi ‹flletme
raporunun okunmas› ve onaylanmas› karara
ba€lanarak denetim raporu okundu ve oylamaya
sunularak kabul edildi. Daha sonras›nda Hakan
Orduhan’›n yeniden baflkan seçilmesiyle birlikte
Yönetim Kurulunun Asil ve Yedek üyeleri,
Denetleme Kurulunun Asil ve Yedek üyelerinin
seçimine geçildi.

‹stanbul Tafl›mac›lar Birliği Derneği (‹STAB)’nin 11’inci Olağan Genel Kurul
toplant›s›, Dernek Üye ve Baflkanlar›n›n yan› s›ra ‹TO Meclis Baflkan› ‹brahim

Çağlar’›n da kat›l›m›yla Befliktafl Point Otel’de gerçeklefltirildi.
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YAZ GELD‹ YAZ

M
ay›s bir garip zamand›r, yaz desen
de€il, bahar desen bahara göre daha
s›cak, ortadad›r. Havaya güvenip tiril
tiril ç›kars›n›z gölgede rüzgar çarp›-

verir, mont giyersiniz piflirir. Ama olsun, yaz›n,
yani en güzel mevsimin bafl›d›r ya, daha ne ol-
sun?

Haydi “yaz”› “yazal›m” bu “yaz›”m›zda ve ge-
lelim yaz›n tafl›mac›l›k üzerindeki etkilerine...

fiehiriçinde s›k›nt› s›cak bölgelerde çal›flan kli-
mas›z araçlarda bafllar, binen inen terden hafif
bir kilo kayb› yaflar ki belki bu da “faideli” olur
sa€l›k bak›m›ndan! fiaka bir yana art›k klimas›z
herhangi bir toplu tafl›ma arac›n›n hiçbir filoda
olmas›n› tercih etmiyor vatandafllar›m›z. ‹klim-
lendirme flart. Tafl›mac›lara düflen görev klimal›
araçlar edinmek. Üreticilere düflen de bu araçlar›
olabildi€ince uygun ödeme koflullar›yla sunmak.
Bu konuda oldukça geliflmifl bir ödeme – kredi –
yetkili sat›c› destekli kredi sistemine sahip oldu-
€umuzu düflünüyorum, ülkemiz birçok konuda
oldu€u gibi dünyada parmakla gösterilecek dere-
cede sa€lam bir bankac›l›k yap›s›na sahip ve bu
da  - zaman zaman fazla sa€lamc›l›k yaratsa da –
al›c›lar›n kredi bulmas›nda etkin bir rol oynaya-
biliyor. Otomotiv sektörümüz bankac›larla iyi
iliflikiler içerisinde güzel kampanyalar ve kifliye
özel çözümler üretebiliyor.

fiehirleraras›nda da yaz›n yeri apayr›, otobüslerin
elden geçirildi€i, sefere ç›kmay›p yatanlar›n ye-
niden kullan›ld›€›, Çeflme, Bodrum, Kufladas›,
Kemer, Side denince otobüsçünün akla geldi€i
zamand›r yaz. Yine bu alanda da v›z›r v›z›r gidip
gelen otobüslerimizde kaptanlar›m›z, servis ele-
manlar›m›z ve muavin kardefllerimiz gece gündüz
halk›n hizmetindedir. Yaz heyecan› ve koflufltur-
mas› tüm firmay› sarar, kaza bela olmadan sezon
geçirilsin diye dualar edilir.

Okullar›m›zda servis çeken emekçilerimizse
turizme yönelir, malum 3 ay okul yok, krediyle
ald›klar› araçlar›na para bulmalar› gerekli, kofl-
tururlar turizmin hizmetine. Bu 3 ay kredileri er-
telenirse daha da mutlu olurlar okul servisçileri.

Kamyoncumuza gelince, onun da ifli bafl›ndan
aflk›nd›r, yazla birlikte artan meyve sebze çeflidi,
onun da uykusunu s›n›rl› hale getirir, gece boyu
yol yap›p ürünü hale yetifltirmek kolay ifl de€ildir,
ne yapacaks›n, büyük flehirler nas›l yiyecek erikle
kiraz›? Emek emek yoldad›r kamyoncu.

Demem o ki yaz güzel mevsimdir ama tafl›ma-
c›n›n da yo€unlu€un zirvesinde oldu€u zorlu bir
dönemdir. Tüm tafl›mac›l›k emekçilerinin mutlu,
sa€l›kl›, kazas›z belas›z bir yaz mevsimi geçir-
melerini dilerim.

Dikkatiniz pür, yolunuz aç›k olsun.
Yaz›n›z “yas›n›z” olmas›n.

Otokar, 2011 y›l›ndaki üstün baflar›lar› ve
pazar liderlikleri sebebiyle tüm yurtiçi otobüs
ve treyler bayileri ile sat›fl ekibini Güney Fran-
sa’ya tatile gönderdi. Nice, Monaco ve Cannes’a
düzenlenen geziye bayiler, sat›fl ekibi ve eflleri
olmak üzere toplam 66 kifli kat›ld›. 

Otokar, Koç Toplulu€u’nun en de€erli ser-
mayemiz insan kayna€›d›r, felsefesinden ha-

reketle çal›flanlar›n›n ve bayilerinin perfor-
manslar›n› ödüllendiriyor. Otokar, 2011 y›l›n-
daki üstün baflar›lar› ve pazar liderlikleri sebe-
biyle tüm yurtiçi otobüs ve treyler bayileri ile
sat›fl ekibini Güney Fransa’ya tatile götürdü.
Geziye, Otokar Genel Müdür Yard›mc›s› Basri
Akgül ve Otokar ‹ç Pazar Ticari Araçlar Sat›fl
Müdürü Murat Tokatl› ev sahipli€i yapt›.

Otokar'dan

Bayilerine ve satış ekibine büyük jest
Otokar, “En Değerli Sermayemiz ‹nsand›r” slogan› ile bayi-

lerini ve sat›fl ekibini Güney Fransa gezisi ile ödüllendirdi. 

İSTAB, ORDUHANİLE YOLA DEVAM DEDİ

Yönetim ve Denetim 
Kurulu Üyeleri Sırasıyla;

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Hakan Or-
duhan, Ahmet Karak›fl, Naci Atefl, Ali Bay-
raktaro€lu, Turgut Gül, Yaflar Ramo€lu, Dur-
sun Ali Camadan, Hikmet Albayrak, Kerem
Birant, Reyhan fieker, Köksal Yüzbafl›o€lullar›,
T. Reha Bali, N. Altan Tafltan.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Yekta
Türker, Esat Y›ld›r›m, Seyhan Pilavc›, Özen
Ayd›n, Halil Sezer, Turgay Kaya, Veli Kara,
Bülent Do€mufl, Veysel Parlak, B. Gazi Ulu-
kaya, Adem Koç, Soner A€dafl, Gökhan Ko-
puz.

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri: Erkan Ca-
bay, Sad›k Aksu, Recai Ergun.

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri: Nec-
mettin Yakfli, Erhan Akbulut, Engin Aktafl.

HAKAN ORDUHAN

Müflteri memnuniyetini en üst seviyede
tutmay› hedefleyen flirket, müflteri ile birebir
temasta olan yetkili bayi çal›flanlar›n›n ser-
giledikleri performanslara teflekkür etmek
amac›yla, ‹stanbul'da "Müflteri Memnuniyeti
Yolculu€umuz Devam Ediyor” temal› bir or-
ganizasyon gerçeklefltirildi. Organizasyona
yetkili bayilerin, belirlenen kriterlere göre
seçilmifl sat›fl dan›flmanlar›, müflteri dan›fl-
manlar›, müflteri iliflkileri sorumlular›, Ser-
vice24h teknisyenleri ve Mercedes-Benz Türk
çal›flanlar› olmak üzere yaklafl›k 300 kifli ka-
t›ld›.

2012 YENİLİKLERİ AÇIKLANDI
2012 y›l›nda ikincisi düzenlenen organi-

zasyonun aç›l›fl konuflmas›n› Mercedes-Benz

Türk Direktörler Kurulu Baflkan› Wolf-Dieter
Kurz yapt›. Mercedes-Benz Türk Pazarlama
ve Sat›fl Direktörü Süer Sülün’ün de kat›larak
bilgilendirme yapt›€› toplant›, Mercedes-Benz
Türk Pazarlama ve Sat›fl Yöneticileri’nin “CSI
2011 De€erlendirmeleri ve 2012 Hedefleri”ni
aktarmalar›n›n ard›ndan 2012 yeniliklerinin
aç›klanmas› ile devam etti. 

Toplant›lar›n ard›ndan, “Service24h Yol
Yard›m ve Mobilite Uygulamalar›” konulu
grup çal›flmas› gerçeklefltirildi. Çal›flmalarda

kat›l›mc›lar, dekor ve aksesuar uygulamalar›
özel olarak haz›rlanm›fl film platolar›nda,
montajlar› dahil tüm aflamalar›n› kendilerinin
tamamlad›klar› 8 ayr› “K›sa Film” çekimi
gerçeklefltirdiler. Bu filmler aras›ndan seçilen
4 filmin gala yeme€inde kat›l›mc›lar taraf›ndan
oylanmas›yla, Sat›fl ve Sat›fl Sonras› Hizmetleri
süreçlerinin “En ‹yi Film”leri seçildi. Seçilen
filmlerin y›ld›zlar›na organizasyon için özel
olarak tasarlanan ödüller, Mercedes-Benz
Türk yöneticileri taraf›ndan takdim edildi.

Mercedes-Benz Türk, müflteri memnuniyeti kriterleri (CSI -
Customer Satisfaction Index) çerçevesinde yapt›€› de€er-

lendirmeler sonucu yetkili bayileri ile biraraya geldi. 

aaaaaaaaaaa

İSTAB’ın Yönetim Kurulu Üyeleri, Olağan Genel Kurul’da belirlendi. 

Mercedes-Benz Türk bayilerine teşekkür etti

Karayollar› Genel Müdürlü€ü’nce ''Otoyollar ile
Eriflme Kontrolü’nün uyguland›€› karayollar›nda
Geçifl Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmas›''na
iliflkin yönetmelik Resmi Gazete’de yay›nlanarak
yürürlü€e girdi.

Resmi Gazete’de aç›klanan bilgiler do€rultusunda
ücretlerin belirlenmesinde otoyol veya eriflme kont-
rolünün uyguland›€› karayollar›nda güzergah›n ta-
mam› olabilece€i gibi; Çevre yolu, Ba€lant› yolu,
Köprü, Tünel ve Viyadükler de ayr› ayr› ücretlendi-
rilebilecek. Araç s›n›flar›n›n tespitinde çeken ve

çekilen araçlar›n yere de€en akslar› esas al›narak,
geçifl ücreti uygulamas› yap›l›rken bu araçlar›n dolu
veya bofl olmas› dikkate al›nmayacak. Ayr›ca, geçifl
ücretlerine her y›lbafl›nda y›ll›k ÜFE de€erleri ile
fiyat art›fl› yap›lacak. Yönetmelik kapsam›nda geçifli
ücretli oldu€u halde ücret ödemeden geçifl yapt›€›
tespit edilen araç sahiplerine Karayollar› Genel Mü-
dürlü€ünün Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanunun
ilgili maddesine göre o güzergah›n en uzun mesafesine
ait geçifl ücretinin on kat› tutar›nda idari para cezas›
verilecek.

Çevreyolu, Bağlant› yolu, Tünel ve Viyadükler paral› oluyor
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Temsa’n›n Adana fabrikas›nda ger-
çekleflen ziyarette ‹ETT Genel
Müdürü Hayri Baraçl› ve ekibine
Temsa Global CEO’su Tamer

Ünlü, Genel Müdür Yard›mc›s› ‹smail Gür-
leyik efllik etti. Avenue üretim hatt›n› da
gezen ‹ETT yönetimi, araçlar›n üretim afla-
mas› hakk›nda bilgiler ald›lar. 

“KENTİÇİNDE HİZMET KALİTESİ 
ÜRETİCİLERLE BİRLİKTE ARTIYOR”

Ülkede yaflanan geliflimin kent yaflam›na
da önemli de€iflimler getirdi€ini belirten
Baraçl›, “Kentiçi ulafl›mda art›k hizmet
kalitesi giderek art›yor. Vatandafllar›m›z
art›k bizden en iyi hizmeti, en son model
araçlarla talep ediyor. Bizlerde en iyi hizmeti
vermek ad›na teknolojik aç›dan modern,
çevreye duyarl› araçlarla filomuzu büyü-
tüyoruz. Temsa’da hem yaratt›€› istihdam
hem de üretti€i modern araçlarla ülkemize
önemli bir katma de€er yarat›yor. Burada
baflar›l› üretim sürecini görmek bizleri
memnun etti” dedi. Daha sonra iflçilerle
bir araya gelen Genel Müdür Dr. Hayri Ba-
raçl›, ülke ekonomisine yapt›klar› katk›lar
için teflekkür etti. 

“İETT BAŞARIYLA HİZMET 
VERMEYE DEVAM EDİYOR”

‹ETT Genel Müdürü Dr. Hayri Baraçl›’n›n
ve ekibinin fabrikalar›na yapm›fl olduklar›
ziyaretten memnun olduklar›n› ifade eden
Temsa Global CEO’su Tamer Ünlü, “‹s-
tanbul ulafl›m›nda hizmet kalitesi giderek
art›yor. Dünyan›n en büyük metropolleri
aras›nda yer alan ‹stanbul’da ‹ETT çok
önemli ve çok baflar›l› bir ulafl›m hizmeti
veriyorlar. Onlar›n baflar›s›na üretti€imiz

Avenue araçlarla katk› sa€lamaya çal›fl›-
yoruz. Say›n Baraçl› ve ekibinin fabrikam›za
yapt›klar› ziyaretten çok büyük bir mem-
nuniyet duydu€umuzu ifade etmek isterim”
diye konufltu. 

“ÜLKEMİZİN GURURU OLMAYA 
DEVAM EDİYORUZ”

Temsa’n›n yerli bir marka ve yüzde yüz

Türk sermayesine sahip bir flirket oldu€unu
vurgulayan Tamer Ünlü, “Ürünlerimiz bu-
gün Avrupa’n›n birçok ülkesinin yollar›nda
hizmet vererek bizlerin ve ülkemizin gururu
oluyor. ‹stanbul yollar›nda 100’ü aflk›n
Avenue hizmet veriyor. Önümüzdeki y›l-
larda belediyelerimiz hizmetlerine de€iflik
modelleri de vermek için çal›flmalar›m›z
devam etmektedir” diye konufltu.

GÜNCEL
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∂ Sektörel Fuarcılık tarafından düzenlenen ICCI 2012
– 18. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı,
birbirinden önemli konuklarını ağırladığı 3 günlük ma-
ratonun ardından sona erdi. Sektörel Fuarcılık Yönetim
Kurulu Başkanı Süleyman Bulak, ICCI 2012 sonrasında
yaptığı değerlendirmede, Türkiye ve dünya enerji
sektörü liderlerinden 300 firmanın ICCI 2012’de yer
aldığını belirterek, ICCI Enerji ve Çevre Fuarı ve Kon-

feransının her yıl biraz daha büyüdüğünü ve geliştiğini
kaydetti. Türkiye’nin bulunduğu bölgedeki en geniş
kapsamlı ve en büyük enerji fuarı olduğuna dikkat
çeken Süleyman Bulak, “ICCI 2012, 15 bin kişiyi aşkın
ziyaretçisiyle 18 yıllık tarihinin ziyaretçi rekorunu kırmayı
başardı. Bu Türkiye’nin enerji konusunda ne kadar
önemli bir merkez haline geldiğinin de bir göstergesidir”
diyerek sözlerine son verdi.

ICCI 2012 
ZİYARETÇİLERİNİN

SAYISI 15 BİNİ 
GEÇTİ, 18 YILIN 

REKORU KIRILDI

İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı, 

‹ETT Genel Müdürü Dr. Hayri Baraçl›, ekibiyle birlikte Temsa Adana fabrika-
s›n› ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Baraçl›’ya, Temsa Global CEO’su

Tamer Ünlü, Genel Müdür Yard›mc›s› ‹smail Gürleyik efllik etti.

TEMSA FABRİKASINI ZİYARET ETTİ 
Brisa, Ocak – Mart 2012 döneminde geçen y›l›n

ayn› dönemine göre toplam sat›fllar›nda yüzde 13
art›fl göstererek 321 milyon 296 bin TL’lik sat›fl
geliri elde etti.

“LASTİK SEKTÖRÜNDEKİ LİDERLİĞİMİZİ KORUDUK”
2012’nin birinci çeyrek finansal sonuçlar›na ilifl-

kin de€erlendirmelerde bulunan Brisa Genel Mü-
dürü Hakan Bayman; ilk 3 ay içerisinde sektörde
yaflanan belirsizlik ve daralmalara ra€men iyi bir
bafllang›ç yapt›klar› 2012’de; Bridgestone, Lassa,
Bandag, OtoPratik, Lastik.com.tr ve Lasti€im mar-
kalar›yla lastik sektöründeki lider konumlar›n›
koruduklar›n› dile getirdi. 

“SATIŞ SINIRLARIMIZI ZORLAYACAĞIZ”
Bayman, “2012’nin ilk üç ay›nda geçti€imiz senenin

ayn› dönemine oranla ihracat rakamlar›m›z› yüzde
5 art›rd›k ve bu art›fl› sektördeki daralmalar ve belir-
sizliklere ra€men gerçeklefltirmeyi baflard›k. 2012,
üretim kapasitesi ve sat›fl hacmi anlam›nda da s›n›r-
lar›m›z› zorlayaca€›m›z bir y›l olacak” diyerek bü-
yümenin h›z kesmeden devam edece€inin sinyalini
verdi. Bu sene ayn› zamanda Brisa tarihinin en
büyük yat›r›m›n› gerçeklefltireceklerine de de€inen
Bayman, söz konusu olan 117,5 milyon dolarl›k ya-
t›r›m›n Brisa’ya oldu€u kadar Türkiye ekonomisine
de büyük katk› sa€layaca€›na vurgu yapt›. 

Brisa’dan ilk 3 ayda 
321 milyon TL ciro 

Shell & Turcas ve Emniyet Genel Müdürlü€ü
Trafik E€itim ve Araflt›rma Daire Baflkanl›€›’n›n
iflbirli€iyle haz›rlanan “Trafik Çocuk” isimli internet
sitesi, e€lenceli oyunlar, çizgi filmler ve hayati bil-
gilendirmelerle çocuklara trafik e€itimi verecek.
Sitenin ilkö€retim ça€›ndaki 11 milyon  çocu€a
ulaflmas› hedefleniyor.

TRAFİK BİLİNCİNİN KATKI SAĞLAYACAK
Shell & Turcas’›n sponsorlu€unda Emniyet Genel

Müdürlü€ü Trafik E€itim ve Araflt›rma Daire Bafl-
kanl›€› iflbirli€iyle haz›rlanan “Trafik Çocuk” adl›
internet sitesi, okul öncesi ve ilkö€retim ça€›ndaki
çocuklarda trafik ve yol emniyeti bilincinin art-

mas›na katk› sa€layacak. Yaklafl›k 11 milyon çocu€a
ulaflmay› hedefleyen “Trafik Çocuk” sitesinde,
trafik konusundaki hayati bilgiler; oyun, animasyon
ve çizgi film gibi e€lenceli içeriklerle sunuluyor. 

EĞLENDİREREK TRAFİK BİLGİSİ VERİLİYOR
Sitede, “Trafik Güvenli€i”, “Trafik Polisinin Gö-

revleri”, “Trafik Haftas›”, “Trafik ‹flaretleri”, “Trafik
TV”, “Oyun Park›”, “E€itmen ve Aile” gibi bölümler
yer al›yor. Yayalar, sürücüler, yolcular, bisiklet ve
scooter kullananlar için trafik kurallar›, ilk yard›m
bilgileri, emniyet kemerinin kazalardaki önemi
gibi hayati bilgilendirmeler çocuklara sesli, ani-
masyonlu ve e€lenceli oyunlarla sunuluyor. 

Shell ve EGM çocukları trafik konusunda eğitiyor
Shell & Turcas’›n

sponsorlu€unda EGM
Trafik E€itim ve Arafl-
t›rma Daire Baflkanl›€›
taraf›ndan aç›lan in-
ternet e€itim sitesi
“Trafik Çocuk”, 11

milyon çocu€a ulafl-
may› hedefliyor

Otomotiv pazarı yüzde 23 daraldı
∂Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazar›,

2012 ilk 4 ay›nda yüzde 23 darald› 198 bin 702 do-
laylar›nda gerçekleflti.

Otomotiv Distribütörleri Derne€i’nden al›na ve-
rilere göre; Türkiye Otomotiv pazar›nda 2012 y›l›
Ocak-Nisan dönemi otomobil ve hafif ticari araç
toplam pazar› yüzde 23 azalarak 198 bin 702 adet
olarak gerçekleflti. Hafif ticari araç pazar› 2012 y›l›
4 ayl›k dönemde ÖTV art›s›n›n etkisiyle geçen
y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 33 oran›nda düflerek
55 bin 521 adet seviyesinde gerçekleflti. 2012 y›l›
Nisan ay›nda ise hafif ticari araç pazar› geçen y›l›n
Nisan ay›na göre yüzde 27 gerileyerek 17 bin 304
adet seviyesinde gerçekleflti. 2012 Ocak-Nisan dö-
neminde yüksek daralman›n nedenleri aras›nda,
ÖTV oranlar›ndaki art›fl, araç fiyat art›fllar›, faiz
oranlar›ndaki yükselifl ve ekonomik aktivitenin
yavafllamas›n› sebep oldu€u belirtildi. 
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Renault, Total, Türkiye Trafik Kaza-
lar›n› Önleme Derne€i ve ‹stanbul
Milli E€itim Müdürlü€ü'nün düzen-
ledi€i “Sizin Fikriniz Sizin Projeniz”

yar›flmas›, liselileri çevrelerindeki ulafl›m ve
yol güvenli€i sorunlar›n›n çözümü için harekete
geçirdi. Birinci olan Mensucat Santral Anadolu
Lisesi, Türkiye'yi Fransa'daki uluslararas› ya-
r›flmada temsil edecek.

‹stanbul'un tüm semtlerinden Anadolu Lisesi
ö€rencileri, çevrelerindeki ulafl›m ve yol gü-
venli€i sorunlar›n›n çözümü için harekete ge-
çerek, fikir ve proje üretti. Tüm bu projeler,
Renault, Total, Türkiye Trafik Kazalar›n› Ön-
leme Derne€i ve ‹stanbul Milli E€itim Müdür-
lü€ü'nün düzenledi€i Sizin Fikriniz Sizin Pro-
jeniz (SFSP) yar›flmas› kapsam›nda oluflturuldu.
Yar›flmada birinci olan Mensucat Santral Ana-
dolu Lisesi'nin üç ö€rencisi, Türkiye'yi Fransa'da
8 - 10 Haziran 2012 tarihlerinde 18 ülkenin
kat›laca€› uluslararas› yar›flmada temsil edecek.
Ayr›ca Üç finalist projenin sahibi okullar›n ö€-
retmenlerine birer iPad, bütün ö€rencilerine
ise iPod hediye edildi.

‹stanbul'da The Marmara Oteli'nde gerçek-
leflen ödül töreninde, "Çocuklar›n gözünden
büyüklerin dünyas›" adl› projesiyle Mensucat
Santral Anadolu Lisesi birinci, Ergün-Mehmet
Öner Anadolu Lisesi ö€rencileri "H›z›r Yol"
projesiyle ikinci, Beyo€lu Anadolu Lisesi ö€-
rencileri ise "Bisiklet Yolu ‹stiyoruz" kampan-
yalar›yla üçüncü oldu.

“PROJELERİN ÇOĞU UYGULANABİLİR”
Ödül töreninde konuflan Renault Mais Genel

Müdürü ‹brahim Aybar, ilk kez düzenledikleri
bu yar›flmada flafl›rt›c› derecede baflar›l› projelerle
karfl›laflt›klar›n› belirtti ve bunlar›n pek ço€unun
hem uygulanabilir hem de sürdürülebilir nitelik

tafl›d›€›na dikkat çekti. Aybar sözlerini söyle
sürdürdü: "Bu yar›flmayla ö€rencilerin yaflad›klar›
çevreye farkl› biçimde bakabilmelerini amaç-
lad›k. Sorunlar› o bölgede yaflayanlarla tart›fl-
malar›, incelemeleri ve özgün çözümler ürete-
bilmelerini istedik. Böylece sorunlar›n çözü-
münde demokratik bir kat›l›m›n yolunu aça-
bilecektik. Ortaya ç›kan sonuç hepimiz için,
tüm jüri üyelerimiz için çok etkileyiciydi. ‹na-
n›yor ve biliyorum ki, bu projelerden baz›lar›
hayat bulacak ve önemli yararlar sa€layacak"
dedi.

“AKILCI ÇÖZÜMLER ÜRETİLDİ”
Total Oil Türkiye Genel Müdürü Antoine

Tournand da gençlere hitap ederek, flöyle ko-
nufltu: “Hepiniz yol güvenli€i ile ilgili çok
önemli sorunlar›n alt›n› çizdiniz ve ak›lc› çö-
zümler gelifltirdiniz. Çevrenizdeki insanlarla
görüflmeler yapt›n›z ve güvenlik konusunda
en yararl› mesaj oldu€unu düflündü€ünüz mesaj›
tasarlad›n›z. Kendinizle gurur duyabilirsiniz;
kendiniz, okulunuz ve ülkeniz için çok iyi bir
ifl yapt›n›z. Hepinizi baflar›l› çal›flmalar›n›zdan
dolay› tebrik ediyorum” fleklinde konufltu.

“BİRİNCİ OLAN PROJE TÜM İLLERDE
YAYGINLAŞTIRILACAK”

‹stanbul Milli E€itim Müdür Yard›mc›s› Sadettin
Pircio€lu, birincilik ödülünü kazanan Mensucat
Santral Anadolu Lisesi ö€rencilerinin projelerini
tüm ilde yayg›nlaflt›racaklar›n› aç›klad›. Y›ld›z
sözlerini söyle sürdürdü: “Okullar›m›zda sosyal

sorumluluk kapsam›nda yapaca€›m›z bu projelerle
ö€rencilerimizin trafik sorunlar›na karfl› fark›n-
dal›€›n› art›rmay› ve ö€rencilerimizin üretti€i pro-
jelerle ‹stanbul’un trafik sorunlar›na çözüm üret-
meyi hedefliyoruz.”

SEÇİMİ 19 KİŞİDEN OLUŞAN JÜRİ YAPTI
Sizin Fikriniz Sizin Projeniz Yar›flma Jürisi'nde

flu isimler yer ald›: ‹brahim Aybar (Renault Mais
Genel Müdürü), Ayfle Ürgen (TOTAL Oil ‹K ve
‹dari ‹fller Direktörü), Fahrettin Ecevit (Türkiye
Trafik Kazalar›n› Önleme Derne€i Genel Baflkan

Yard›mc›s›), Sadettin Pircio€lu (‹stanbul Milli E€i-
tim Müdür Yard›mc›s›), Fügen Toksü (Türkiye
Halkla ‹liflkiler Derne€i Baflkan›), Dursun Önal
(Türkiye Sürücü Kurslar› Konfederasyonu Baflkan›),
Sami Güleçyüz (Fahri Trafik Müfettiflleri Derne€i
Baflkan›), Jale Özgentürk (Radikal Gazetesi), Nuran
Çakmakç› (Hürriyet Gazetesi), Fatofl Karahasan
(Milliyet Gazetesi), Funda Özkan (Akflam Gazetesi),
Pervin Kaplan (Habertürk Gazetesi), Elif Ergu
(Vatan Gazetesi), Hakan Çelik (Posta Gazetesi),
Saffet Üçüncü (NTV), Tolga Garibo€lu (Program
Yap›c›s›), Ethem Genim (Autodrom), Hüseyin
Baflusta (TRT) ve Erol Evgin (Sanatç›).

SENA TUR
BODRUM 

YOLLARINDA

Türkiye’nin turizminin başkenti olan Antalya’da
Turizm Taşımacılığı ve VIP sektöründe 18
Yıldır faaliyet yürüten Sena Turizm Bodrum
Şubesi’ni açtı.
Türkiye turizminin başkenti olan Antalya’da
Turizm Taşımacılığı sektöründe 18 Yıldır
faaliyet yürüten ve örnek alınan çizgisi ile
turizm taşımacılığının kalite standardı olarak

gösterilen Sena Tur, Bodrum Şubesi’ni açtı.
İlk etapta 20 araçlık filosunu Bodrum’a tahsis
eden Sena Tur yetkilileri, Bodrum Konacık’ta
ise ofis açtı. Sena Tur, Turizm ve Kongre Ta-
şımacılığındaki başarısıni Bordum’da da müş-
terilerine sunacak. Bodrum’a taşımacılık ala-
nında yeni bir çehre getirmek hedefi ile yola
çıkıldığı da belirtildi.

Renault, Total, Türkiye Trafik Kazalar›n› Önleme Derneği ve ‹stanbul Milli Eğitim
Müdürlüğü'nün düzenlediği “Sizin Fikriniz Sizin Projeniz” yar›flmas› ile öğrenciler

ulafl›m ve yol güvenliği sorunlar›na projeleriyle çözüm arad›.
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∂ Kentsel dönüflümle birlikte alandaki trafi-
€inde rahatlayaca€› hedefleniyor. Baflkan Kara-
osmano€lu, Alemdar Caddesi ile fiahabettin
Bilgisu Caddesi D-100 yan yol ile ba€lant›l›
hele getirilerek trafi€in rahatlat›laca€› projeye
k›sa zaman içinde bafllanaca€›n› ifade etti.  Bafl-
kan Karaosmano€lu D-100 Karayolu üzerinde
bulunan kamuoyunda Jandarma Lojmanlar›
olarak bilinen EDOK’a ait iki bloktan oluflan
toplam 21 daireden oluflan iki binan›n y›k›ld›€›
alan› inceledi. Bu y›k›m sayesinde flehir içi tra-
fi€in büyük ölçüde rahatlayaca€›n› ifade eden
Baflkan Karaosmano€lu, çal›flma ile Alemdar
Caddesi ile fiahabettin Bilgisu Caddesi D-100
yan yol ile ba€lant›l› hale getirilece€ini aç›klad›.
Y›k›m› yap›lan binan›n yan›ndaki lojmanlar›n
ise bir y›l gibi bir zamanda y›k›laca€›n› hat›rlatan
Baflkan Karaosmano€lu, ‹zmit trafi€inde girifl
ve ç›k›fllar›n bundan sonra daha rahat bir hale
gelece€ini kaydetti. Karaosmano€lu Bu çal›flma
ile Kuzay Yan Yol’dan girifl verme imkan› sa€-
lanaca€›n› ifade ederek çal›flmalar›n k›sa zaman
içinde bafllanaca€›n› söyledi. Kocaeli Büyükflehir
Belediyesi Kentsel Dönüflüm kapsam›nda bu-
güne kadar 404 milyon 600 bin TL’lik kamu-
laflt›rma bedeli ödedi. Di€er taraftan 2 bin 311
konut ve 6 milyon 319 bin metrekarelik istimlâk
yapan Kocaeli Büyükflehir Belediyesi Türkiye’de
örnek bir çal›flmaya imza att›.

Kocaeli’ndeTrafiği 
rahatlatacak proje 
yak›nda başl›yor

Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflkan›
‹brahim Karaosmanoğlu kentsel dönüflüm
kapsam›nda kamulaflt›rarak y›k›m› yap›lan

jandarma lojmanlar› alan›n› inceledi.

‘SiZiN FiKRiNiZ SiZiN PROJENiZ’
iLE LiSELiLERDEN 10 ORNEK PROJE
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