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İstanbul’da plaka tahdidi uygu-
lanmasına ilişkin sektörün önde

gelen dernekleri ve kişileri bir
türlü orta yolu bulamıyor. Bir

kesim plaka tahdidini istemez-
ken diğer bir kesim ise tahdidin
esnafın yararına olacağını savu-
nuyor. Konuya ilişkin bir açıkla-

mada İSAROD Başkanı Hamza
Öztürk’ten geldi. Öztürk plaka

tahdidinin esnafa yarar sağlaya-
cağını bu nedenle de şirketlerin,
devletin gücünü arkasına alacak

esnafı istedikleri gibi sömüre-
meyeceklerini söyledi.

İSAROD BAŞKANI HAMZA ÖZTÜRK:

PLAKA TAHDİDİ SERVİSÇİNİN SOSYAL GÜVENCESİ OLACAK
Plaka tahdidinin esnafın işine yarayacağını ancak şirketlerin işine sekte vuracağını

belirten İSAROD Başkanı Hamza Öztürk tahdit uygulanmaya başlaması ile şirketle-
rin esnafı kullanamayacağını belirtti. Plaka tahdidinin servisçinin sosyal güvencesi
olacağını ifade eden Öztürk,  kotluk sigortası ya da kırtasiye masrafı gibi isimler al-
tında esnafın sömürüldüğünü belirtti. Kıyafet zorunluluğuna da değinen İSAROD
Başkanı Hamza Öztürk, firmaların bireysel servisçiye çok yüklendiğini söyleyerek,
zorunlu gider kalemlerinin de servisçiye yüklendiğini belirtti. Her firma için servisçi-
ye ayrı kıyafet zorunluluğu uygulandığını hatırlatan Öztürk “Resmen Palyaço ol-
duk” diyerek kıyafet zorunluluğu diye bir şeyin olmadığını ifade etti.

SERVİSÇİ BELGELİ KÖLE OLUYOR
Bireysel servisçilik bitti diyenlerin yanıldığını ifade eden Öztürk şirketlerin araç sa-

hibini yaptıkları tek taraflı sözleşmelerle kendilerine bağımlı kıldığını bunun içinde
paralarını vermediğini belirterek “Araç sahibi parasını alamadığı için zaten firmaya
bağlanıyor. Sözleşme süresi bittiğinde de içeride kalan parasını almak için firmaya
olan bağımlılığı devam ediyor. Böylece firma sahibi de parasını vermeyeceğini söy-
leyerek yeni bir sözleşme ile servisçiyi tekrardan kendine bağımlı kılıyor. Kunta-kin-
te gibi belgeli bir köle oluyorsun” şeklinde konuştu.

YAşANAN KRiZ NEDENiYLE

B MC’nin en fazla satış gerçek-
leştiren bayii FSM Demirbaş,
BMC’de yaşanan krizin ardın-

dan, araç alamamaları nedeniyle Temsa
ile anlaşma imzaladı. 21 yıllık BMC ba-
yiliğinin ardından,  atılan imzalarla FSM
Demirbaş Temsa bayiliğini aldı.

HAYATIMIZI İDAME 
ETTİRMEK ZORUNDAYIZ

BMC’de yaşanan kriz nedeniyle uzun
zamandır BMC’den araç alamadıklarını
ifade eden FSM Otomotiv Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Demirbaş, Temsa
ve BMC bayiliğini aynı anda yürüte-
ceklerini belirterek, “BMC’de ki ufak
bir mali kriz nedeniyle biz oradan ay-
lardır araç alamıyoruz. Sadece bu yıl,
bir ay önce araç alabildik. Bizde bir iş-
letme olduğumuz için mecbur hayatı-
mızı idame ettirebilmek için ikinci bir
firma olarak Temsa’yı seçtik” ifadele-
rinde bulundu.

“OTOBÜSÇÜ SORUN 
YAŞAMASIN DİYE 
TEMSAYI SEÇTİK”

Halk otobüsü segmentinde en fazla
pazar payına sahip bayi olduklarının
altını çizen Mustafa Demirbaş, Temsa’yı
seçme nedenlerini şöyle anlattı; “BMC
ile Temsa’nın şanzıman, motor ve dingili
aynı. İleride halk otobüsçüleri hiçbir
sıkıntı yaşamasın diye Temsa’yı seçtik.
22 yıldır BMC’nin bayrağını salladık, 22
yıl sonra Temsa’ya geçerken çalıştığımız
firmayı da bırakıp gitmedik. Bundan
sonra ikisinin de bayrağını eşit ölçüde
sallayacağız”

İLK SİPARİŞ 140 ADET
Atılan imzaların ardında Temsa’ya

140 adetlik ilk siparişin verildiğini be-
lirten Demirbaş, siparişlerin tamamının

12 metrelik halk otobüsü olduğunu ve
Temmuz ayında yapılacak fabrika üre-
tim planlamasına göre adetleri artıra-
caklarını belirtti.

Halen ellerinde 50 adet BMC marka
araç stoğunun olduğunu belirten De-
mirbaş, BMC’nin kapanacağını düşün-
mediklerinin altını çizdi.

9 METRELİK ARAÇ 
SEGMENTİNDE DE VARIZ

Satışların Sancaktepe ve Ankara
olmak üzere BMC satışlarının yapıldığı
ofislerde yapılacağını belirten Mustafa
Demirbaş, Temsa’nın ürettiği 9 met-
relik araç segmentinde de satış ya-
pılacağını ifade ederek, “Temsanın 9
metrelik aracı ile bu segmente de gi-
receğiz. BMC üretemedi, teslim ede-
medi. Temsanın da sadece bu iki ürü-
nünü satacağız. Diğer kamyonet ya

da otomotiv gibi segmentlere girme-
dik” şeklinde konuştu.

BMC VE TEMSA ARASINDA
BİR AYRIM GÖZETMEM

“Benim dün bir fabrikam vardı bugün
iki fabrikam oldu” diyen Mustafa De-
mirbaş, FSM Otomotiv’in sisteminde
herhangi bir değişiklik olmayacağını
belirterek, siparişi verilen 140 Temsa
marka aracın ellerine ulaşmasının ar-
dından kampanya hazırlayacaklarını
duyurdu. BMC ve Temsa markalarının
her ikisinin de Türk markası olduğunun
altını çizen Demirbaş, “Ben Mustafa
Demirbaş olarak iki firma arasında
hiçbir ayrım gözetmem. İkisi de Türk
markası, ikisinin de bu pazara girmesi
Türk halkına faydalı oldu. Fiyatlar düş-
tü” diyerek her iki bayiliği de birlikte
yürüteceklerini ifade etti.

BMC’nin en büyük bayilerinde FSM Demirbaş,
Temsa ile bayilik sözleşmesi imzaladı.

O tomotiv ihracatında Şubat ayındaki
yüzde 9’luk yükseliş endüstriye
gelecek için umut verdi. Uludağ

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
Başkanı Orhan Sabuncu, “Ana pazarımız
AB’de de toparlanma sinyalleriyle gaza
daha sağlam basacağız” dedi.   

Türkiye şubat ayında önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 6 artışla 11 milyar
692 milyon dolarlık ihracata imza atarken,
otomotiv endüstrisi ülke genelindeki ihracat
artış hızını aşarak yüzde 9 büyümeyi ya-
kaladı. Avrupa pazarına yapılan ihracat
çok uzun bir aradan sonra artış gösterdi.

Otomotiv endüstrisinin Şubat ayı ihracat
raporunu hazırlayan Uludağ Otomotiv En-
düstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), sektörün
geçen yılın aynı dönemine göre bir milyar
787 milyon dolarlık dış satışa imza attığını
bildirdi. 

Sektör bazında ihracatta liderliğini sür-
düren otomotiv endüstrisi, Şubat ayında
otobüs, minibüs ve midibüs ürün grubu
dışındaki tüm alanlarda dış satışlarını
artırdı. 

OTOBÜS MİNİBÜS VE 
MİDİBÜS YÜZDE 12 GERİLEDİ

Şubat ayı verilerinin otomotiv ihracatında
Türkiye’nin yüzünü güldürdüğünü söyleyen
Sabuncu, AB ülkelerine yönelik yüzde 11
ihracat artışının, Türkiye otomotiv ihracatına
olumlu yansıdığını belirtti.

Alternatif pazarlardan Amerika ve Afrika
ülkelerine yönelik artışların da devam et-
tiğinin altını çizen Sabuncu, 2008 yılından
bu yana şubat ayının en iyi ihracat rakamına
ulaşıldığını da sözlerine ekledi. 

Otobüs, minibüs ve midibüs ürün grubu
ise yüzde 12 gerilemeyle 75 milyon 421 bin
dolar ihracata imza atarken diğer başlığı
altındaki ürünler de yüzde 33 artışla 26
milyon dolarlık dış satış gerçekleştirildi.

AVRUPA PAZARI

Otomotivin 
yüzünü güldürdü
Otomotiv endüstrisi, AB’ye yö-
nelik ihracatta son dönemin 
en iyi çıkışını yaptı. 

B elediye ve Halk otobüsçülerinin bir
arada sorunsuz olarak Sivaslılara
hizmet ettiğini ifade eden S.S. 39

Nolu Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı
Sebahattin Çimen kent kart ile anlaşarak
otobüslere kurdukları kartlı geçiş sistemi
sayesinde hizmet kalitesinin arttığını söyledi.
Sivas’ta bir dönem öğrencilerin toplu taşı-
mada sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Se-
bahattin Çimen yoğunluğun yaşandığı sa-
atlerde duraklara boş otobüs gönderildiğini
belirterek “Nitekim o çocuklar bizim ço-
cuklarımız. Biz hizmet adamıyız. Hiçbir za-
man koltuk yöneticisi olmadık. Biz hep sa-
hadayız” dedi.

RÜZGARIN ARKASINDAKİ 
FIRTINA

65 yaş ücretsiz yolcu taşımacılığı konu-
suna da değinen Çimen, oldukça müsterih
olduğunu dile getirerek, ben durumdan
memnunum ama arkasından ne gelecek”
ifadelerinde bulundu.Belediyelerin hükü-
metten 65 yaş üstü taşımalar için belli bir
miktarda katkı payı aldıklarını iddia eden
Çimen, halk otobüsçülerinin de bu tarz bir
hizmetten faydalanmaları gerektiğini söy-
leyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Şimdi
belediyeler hükümetlerden katkı alıyor.
Bende şunu bekliyorum. Ben 65 yaş üstü
kişilerin tespitini yapayım. Belediyenin
aldığı katkı payından bende gerektiği gibi
alayım. Burada devlette böyle bakacak diye
kafamızda soru işareti kalmayacak. İnşallah
da öyle olur.”

‘ÖNCE KİMLİK KAZANMALIYIZ’
Halk otobüsçülerinin karayolu kanununda

tanımının bulunmamasından da yakınan
çimen, kimliği olmayan bir sektörün kendini
ifade edemeyeceğini, sıkıntılarını dile geti-
rirken dikkate alınamayacaklarını söyleyerek
“önce kimliğimizi kazanıp kendimizi kanıt-
layacağız ki, ondan sonra da sıkıntılarımızı
gerektiği gibi çıkıp konuşabilelim” dedi.

Oya KAYA-Nurcan GÜNEŞ

KOLTUK YÖNETİCİSİ DEĞİLİZ

Sahada aktif 
ÇALIŞIYORUZ
Sivas’ta hizmet veren S.S. 39 no’lu
halk otobüsleri kooperatifi 249
araçla yolcularını en iyi şekilde 
taşımayı hedefliyor.

MOTOR‹N F‹YATLARI 
‹STANBUL 4.28
ANKARA 4.29
‹ZM‹R 4.14
ADANA 4.27

D.BAKIR 4.39
S‹VAS 4.34
I⁄DIR 4.38
HATAY 4.28

AHMET
TÜRKOĞLU

Haber ve istatistik kazalar› 7’DE

BMC EN KUVVETLi BAYiSiNi
TEMSA iLE PAYLAŞACAK

MERCEDES-BENZ
TÜRK’E YENİ BAŞKAN
Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin
yeni Direktörler Kurulu
Başkan› Rainer Christi-
an Genes, 1 Nisan
2013 tarihi itibariyle
görevi Wolf-Dieter
Kurz’dan devralacak.

BiREYSEL SERViSÇiNiN
GÜVENCESi PLAKA TAHDiDi
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Saygı duruşu ve istiklal marşı ile baş-
layan genel kurul; faaliyet raporu,
gelir ve gider hesaplarının okunması
ile devam etti.  Isuzu sponsorluğunda

gerçekleştirilen, Türkiye genelinde 217 Üyesi
bulunan Derneğin Genel Kurulunda 84 kişi
oy kullandı. Sümer Yığcı 82 oy ile yeniden
dernek Başkanı oldu. Divan Başkanlığını
Mustafa Yıldırım’ın yaptığı genel kurulda, Ali

Osman Ulusoy, Nusret Ertürk, Başaran Ulusoy,
Fatih Tamay, Tufan Akdeniz ve Nusret Er-
türk’te birer konuşma yaptı. “Biz herkes ta-
rafından sevilen bir derneğiz” diyen Sümer
Yığcı katılımlarından dolayı herkese teşekkür
ederek 9. Genel kurulda da hep birikte olma
temnnisinde bulundu.

MALİYE İKİNCİ ORTAĞINIZ
Geçmişten günümüze Türkiye’nin turizm

alanında katettiği yolu anlatan Başaran Ulu-
soy, 1980’lerden bu güne Türkiye’nin ilerleme
kaydettiğini ifade ederek Yunanistan gibi bir
zamanlar turizm cenneti olarak anılan ül-
kelerin artık Türkiye’den turist beklediğini
ifade etti. Turizm taşımacılarına yönelik
olarak, “Gerek şehirlerarası gerek şehir içi
taşımacılıkta ülkeyi birbirine bağlıyorsunuz”
diyen Ulusoy, taşımacılığın en gelişmiş sek-

törlerden bir tanesi olduğunu ifade ederek
artık maliyenin turizm taşımacılarının ikinci
ortağı olduğunu söyledi ve her an bir denetime
tabi tutulabileceklerini bu nedenlerde yapılan
herşeye çok dikkat etmeleri gerektiğinin
altını çizdi.

Törende konuşan bir diğer isim ise Ali Os-
man Ulusoy oldu. Ulusoy Türkiye’nin artık
bir turizm cenneti olduğunu ifade eden Ulusoy,
Turizm taşımacılarının önemine dikkat çekti
ve daha iyi temsil edilebilmek için çaba gös-
termeleri gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE GELİŞEN BİR YILDIZ
TTDER’in 8. Genel Kurulu sponsoru olan

Anadolu Isuzu’nun Satış ve Pazarlama Di-
rektörü A. Fatih Tamay ise yaptığı konuşmada
turizmcilerin Isuzu’nun en önemli iş arka-
daşlarının başında geldiğini belirterek, onlara

destek olmaktan dolayı mutluluk duyduklaırnı
ifade etti. Türkiye’nin büyüyen ve gelişen bir
ekonomiye sahip olduğunu ifade eden Tamay,
“Türkiye gelişmekte olan bir yıldız. Ekonomik
gelişimi tüm ülkeler tarafından izleniyor ve
bu Türkiye’yi çok daha popüler bir ülke haline
getiriyor. Bu popülerlikte ülkemize turist ge-
tirir. Önümüzdeki yılların çok daha umutlu
yıllar olacağını düşünüyorum” diyerek yakıt
fiyatları dışında çok büyük problemlerinin
olmadığını dile getirdi.

DOSTLUK İLE DAHA 
GÜZEL İŞLER YAPILACAK

Mercedes Benz Hafif Ticari Araçlar Pazar-
lama ve Satış Bölüm Müdürü Tufan Akde-
niz’de konuşmasında turizmin umut verici
bir noktada olduğunu belirterek, Mercedes
ile TTDER arasında sıkı bir dostluk olduğunu

ifade etti ve bu dostluk çerçevesinde turizm
adına çok daha güzel işler yapılacağını be-
lirtti.

Birlik ve beraberlik mesajı veren TOF Baş-
kanı Mustafa Yıldırım ise Türkiye’nin so-
runlarına dikkati çekerek,“Türkiye’nin eğitim
sorunları var, sektörel eğitim sorunları var
zaman zaman eğitimde iş birliği yapmamız
lazım. Otomotiv ile, kent içi ile, turizm taşı-
macılığındaki atıl kapasiteleri ile ilgili ciddi
sorunlar var. Fiyat birlikteliği sağlanamıyor”
şeklinde bu sorunları dile getirdi.

Sivil Toplum Örgütlerinin daha fazla çalış-
ması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, ticaaret
kollrının kendilerine dsaha fazla destek ver-
mesi gerektiğini belirterek,“Daha profesyonel
kişilerin yanı sıra odalar birliğininde arkamıza
alarak, sivil toplum örgütlerinin biraz daha
çalıştırılması lazım” dedi.

“Zamlara Hayır, Soruşturmalar Bizi
Yıldıramaz” yazılı pankart açan Gençlik
Muhalefeti ulaşım zammını protesto
etti. İzin almadan yürüdükleri gerek-
çesiyle polis tarafından uyarılan gençler,
belediye meclis salonu kapısında da
zabıta ve belediye görevlilerinin en-
geline takıldı.

“Ulaşım en temel haklarımızdan bi-
risidir” diyen öğrenciler iki ayrı basın
açıklaması okudu. Gençlik Muhalefeti
adına Havva Gümüşkaya’nın okuduğu
basın açıklamasında da özetle şunlar
yer aldı:

HALK İÇİN DEĞİL RANT 
İÇİN ULAŞIM ANLAYIŞI

“Ulaşım en temel kamusal hakları-
mızdan birisidir. Halk için kaliteli, güvenli
ulaşım sunması gereken belediye bu
alandan elini çekerek, ulaşımı özel şir-

ketlere bırakmıştır. Böylece halk için
değil, rant için ulaşım anlayışlarını or-
taya koymuşlardır. Gençliğin öfkesin-
den bu denli korkan Hamdi Sedefçi,
baskılarla, soruşturmalarla bizleri yıl-
dırmaya çalışmıştır. Fakat iyi bilmelidir
ki, gençliğin öfkesi halkı soyanlara
karşı hiçbir zaman sönmeyecek, so-
ruşturmalar da baskılar da bizleri yıl-
dıramayacak. Ulaşım belediyenin elini
çekebileceği bir alan değildir. Kamusal
belediyecilik anlayışımız doğrultusun-
da belediye tekrardan ulaşımı eline al-
malı. Öğrencilerin, kadınların, engelli-
lerin, bisikletlilerin Edirne halkının
rahat, güvenli, nitelikli ulaşım hakkı

için verdiğimiz mücadeleyi, bundan
sonra da daha da büyüyerek sürdü-
receğiz.”

TKP adına açıklamayı ise Hamza
Dilbaz, okudu. Ulaşım zammı müca-
delesine değinen Dilbaz’ın okuduğu
açıklamada şu ifadeler yer aldı; “Geç-
tiğimiz ayki belediye meclisinde ula-
şıma yapılmak istenen zammı protesto
etmiş ve geri alınmasını sağlamıştık.
Geçtiğimiz mecliste halktan saklayarak
bu zam kararını geçirdi. Belediyenin
ulaşım yolsuzluğuna karşı TKP üyeleri
ve okuyan öğrenciler olarak imza kam-
panyası başlattık ve imzaları meclise
teslime etmek istiyoruz”

Altunhan, 'Erakman
yalan konuşuyor'

E dirne otogarında yaşanan sorunlar
bitmek bilmiyor. Mustafa Altunhan,
Ömer Erakman'ın binlerce Edirne-

linin gözünün içene baka baka yalan ko-
nuştuğunu söyledi. Edirne Belediye Başkanı
Hamdi Sedefçi’nin İçişleri Bakanlığı kararı
gereği otogar dışında otobüs kaldırılmasına
tek yetkili kurumun belediye başkanlıkları
olduğunu belirtmesi üzerine, Nilüfer Tu-
rizm'in temsilcisi Ömer Erakman Edirne'de
rekabet şartlarının ortadan kalkması ne-
deniyle Ulaştırma Bakanlığı'nca kendilerine
verilen yetki çerçevesinde hareket ettik-
lerini söylemişti.

Ancak Altunhan Şirketler Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Altunhan, Ömer
Erakman'ın binlerce Edirnelinin gözünün
içene baka baka yalan konuştuğunu söyledi.
Ömer Erakman'a ait Konforlu Serhat Tu-
rizmin halen otogardan kalkan otobüsünün
olduğunu belirten Altunhan, tek derdi ko-
misyon ödememek olan Nilüfer firmasının
ne kadar yasa dışı iş varsa ona müracaat
ettiğini söyledi.

Ömer Erakman'a ait Konforlu Serhat Tu-
rizmin otogarda faaliyet gösterdiğini bel-
gelerle ortaya koyan Altunhan, yaşanan
kaos ortamının bir an önce son bulmasını
istedi.

Bu güne kadar olduğu gibi bu günden
sonra da haklarını adli makamlarda ara-
maya devam edeceklerini söyleyen Altun-
han, Edirne gibi huzurlu bir kenti kimsenin
bu hale getirmeye hakkının olmadığını be-
lirtti.
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Kütahya Belediyesi Özel Halk Otobüsçüleri, Anadolu
Isuzu’nun satış sonrası eğitim programları çerçeve-
sinde gerçekleştirilen `Verimli Sürüş Eğitimi’nden
tam not aldı.
Anadolu ısuzu’nun, Kütahya Zafertepe durağında\
Kütahya Belediyesi Özel Halk Otobüsçülerine Novociti
otobüslerde verdiği eğitim iki gün sürdü.

Anadolu Isuzu eğitim uzmanı Göktuğ Uyan tarafından
verilen `Verimli Sürüş Eğitimi`ne iki ayrı grupta
katılan sürücüler, teorik ve uygulamalı eğitimden
geçtiler.Yoğun trafikte araçların hangi hızda sürülmesi
gerektiği konusunda bilgilerin de verildiği uygulamada;
otobüslerin yakıt sarfiyatı da bilgisayar ortamında
ölçülerek sürücülere raporlandırıldı.

Turizm Taşımacıları Derneği TTDER 8. Olağan Genel Kurulunu düzenledi. 05 Mart 2013 günü
Kalyon Otel de gerçekleştirilen Genel Kurul ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri belirlendi.

TTDER 8. Olağan Genel Kurulunu yaptı

YÖNETİM KURULU
1-Ahmet Sümer YIĞCI, 
2-Mehmet ÖKSÜZ
3-Başar ULUSOY
4-Mehmet KATIRCI
5-Hülya ULUSOY
6-Hüseyin SATIR
7-Şevket AK
8-Mümtaz ER
9-Uğur UYANIK
10-Selahattin ÜSTÜN
11-Fatih ÇOLAK
12-Engin BAŞARAN
13-Koray YILMAZ
14-Güray BURUK
DENETİM KURULU
1-Sema ÇUBUKÇU
2-Serkan TEMİZSOY
3-Erol ALPAY
4-Nurullah DEMİRGEZER
5-Taşkın ARIK

AAA

Sena sezona 
hazırlıklı başlıyor

1994 yılından bu yana ağırlıklı olarak An-
talya bölgesinde turizm taşımacılığı alanında
hizmet veren Sena Turizm, turizm sektörü-
nün durgun olduğu kış günlerinde boş dur-
mayarak şoförlerini yaz sezonuna hazırlı-
yor.

Turizm taşımacılığının hedeflenen sevi-
yelere çıkartılması amacıyla, kaptanlarının
ve personelinin ihtiyacı olan eğitimlere devam
eden Sena Turizm kendi bünyesinde yaptığı
eğitimlerin yanı sıra ilgili kurumlar ve ku-
ruluşların da yardımına başvuruyor.

Sena Turizm’in son olarak Emniyet Genel
Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerine
şoförlerine eğitim verilmesi amacıyla yaptığı
başvuru oldukça olumlu karşılandı.

Sena Turizm bu kapsamda, 26 Şubat 2013
günü kendi Eğitim Salonunda,  Trafikle ilgili
genel bilgiler, emniyet kemeri, alkol, sürat
ve kaza analizleri konularında kaptanlarına
ve personeline eğitim verilmesini sağladı.

Ayrıca eğitim sırasında Bölge Trafik Emniyet
Genel Müdür Yardımcısı 4. Sınıf Emniyet Mü-
dürü Eyüp Tatlı “Yılın Kaptanı” seçilen Murat
Cansız’a Sena Plaketi verdi.

Meclis salonu gi-
rişinde engelle-
nen iki genç
daha sonra Baş-
kan Sedefçi tara-
fından makam
odasında kabul
edildi. 

Gençlik Muhalefeti ve Türkiye Komünist Partisi, beledi-
ye’nin halk için değil rant için ulaşım anlayışı sergilediği
iddiasında bulunarak, Meclis Toplantısı öncesi belediye
önünde protesto gösterisinde bulundu.

Edirne’de ulaşım fiyatları
PROTESTO EDİLDİ
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MAN bayii MAPAR, kendi içinde de
bir rekora imza attı. MAPAR Bursa
Genel Müdürü Tanju Nayır, MAN
bayileri içindeki liderliği kimseye
kaptırmayarak 2012 Servis değer-
lendirmesinde 1’inciliği ve 2’inciliği
paylaştığını dile getirdi.

Demiryolu teknolojileri sunan Bombardier
Transportation, 7-9 Mart tarihleri arasında
İstanbul Expo Center’da  düzenlenen  Eurasia
Rail 2013 Fuarı’nda ürünlerini tanıttı.

BOMBARDİER TRANSPORTATİON 
Türkiye’deki varlığını 
güçlendirmeyi hedefliyor
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SEKTÖRDEN

TASIMACILAR

Pirelli Cenevre Fuarı’nda PZero ve Cinturato lastikleri ile öne çıkı-
yor. 130 versiyonu bulunan PZero, 17’den 21 jant ölçüsüne kadar
geniş bir yelpazeyi bünyesinde bulundururken, Cinturato P7’nin
asimetrik taban deseni ıslak zemin ve virajlarda maksimum güven-
lik sağladığı gibi, sesi yüzde 30 oranında azaltıyor. Kuru ve ıslak ze-
minde sunduğu düşük fren mesafesi, düz yol ve virajlardaki üstün
yol tutuşu, sürüş kabiliyeti ile dikkat çeken PZero’nun özel nano bi-
leşenleri konforlu sürüş imkanı sunuyor. Asimetrik profili ile düzenli

aşınma sağlarken, yapısı 370km/sa hızda bile deformasyonun eşit
dağılmasını sağlıyor. Aracın çevreye olan etkilerini minimum sevi-
yeye düşüren Cinturato P7’nin bileşenlerinde yer alan nanofiller ve
polimerler rakiplerine göre ağırlığının daha düşük olmasını sağlıyor.
Dönme direnci yüzde 20 azaltılmış olan Cinturato P7, karbondioksit
emisyonlarını ve yakıt tüketimini de yüzde 4.2 azaltıyor.1900 kg’lık
bir otomobilin yüksek performansını garanti etmek için Pirelli mü-
hendisleri her bir lastiğin ağırlığını yüzde 5-7 oranında azalttı.

PRELLİ PZERO 
VE CİNTURATO 
LASTİKLERİ İLE
CENEVRE 
FUARINDA 3

İ lk 3’e girmek için belli kriterleri karşılamış
olmak gerektiğinin altını çizen Nayır, 5 mad-
denin bu konuda ana unsur teşkil etiğini bun-

ları sıralamasında ise, Tesisin durumu, Müşteri
memnuniyeti, yedek parça bölümü, Hizmet ka-
litesi ve kapasitesi, servis yönetim süreçleri ve
hedeflerinin tek tek puanlandırılarak sınıflama
yapıldığını söyledi.

MAPAR BURSA 
GENİŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

Bin puan üzerinden yapılan değerlendirmede
yükseldiklerini söyleyen Nayır, “Tesisten, servis
yönetim ve süreçlerden, müşteri memnuniye-
tinden, hizmet kalitesi ve kapasitesinden  ve
yedek parça bölümünden 200’er puan. Yani 1000
puan üzerinde bir değerlendirme yapılıyor” dedi.

Müşteri memnuniyetinin ön planda olduğu
MAPAR Servislerinde araçlarını bakıma sokan
sürücüler araçları bakımdan çıkana kadar lüks
otel konforunda, bayii içinde müşteriler için özel
hazırlanmış alanlarda dinlenme fırsatı da bulu-
yor.

10 KİŞİDEN 72 KİŞİYE HIZLA BÜYÜ-
YEN BİR KADRO

Müşterilerine kaliteli hizmeti sunmayı amaç
edinen MAPAR, kısa sürede orijinal yedek parça
ve uzman servisiyle, profesyonel kadrosuyla,
işini seven, deneyimli ekibiyle kaliteli hizmeti en
kısa sürede vermek için kendi içinde yarışıyor.
7/24 çalışan gezici servisi ile “Müşterilerimiz
neredeyse bizde oradayız” sloganıyla hareket
eden MAPAR elemanlarının güvenliğine de son
derece önem veriyor.

Bursa da 5 bin 600 metre karelik bir alanda
2009 yılından beri faaliyette olduklarını söyleyen
Tanju Nayır, alan olarak büyüyemediklerini be-
lirterek, servis içinde genişlediklerini söyledi.
Servis içinde yapılacak yeni eklemelerde kısa
sürede daha fazla aracı müşteriye hazır hale ge-
tirebileceklerinin altını çizen Nayır, genişleyen

servisle ilgili olarak şunları söyledi: “Servisin
içinde genişlemeler oldu. Depodan bir kısmını
motor haneye almak gibi değişiklikler yapıldı.
Ayrıca tesisimizin en büyük kısmını kaplayan
kaporta, boya karoser bölümünü buradan ayır-
mak için planladığımız bir inşaatımız var. Burayı
tesisin içinden ayırarak ayrı bir yerde yapmak
istiyoruz. Çünkü çok sıkışığız. Her şey çok iç içe.
Gelen müşteriye de kolaylıklar sağlıyoruz. Müş-
terilerimizi de servisimizde ağırlıyoruz. Geniş-
leyeceğiz. Ama genişlememiz için işlerimizin iyi
olması lazım. 1’inci ve 2’nciliklerin devam etmesi
lazım. Bu büyük bir gurur.”

CNG’Lİ ARAÇLAR İSTANBUL YOLLA-
RINDA

2012 yılı araç satışları hakkında da bilgi veren
MAPAR Bursa otomotiv Sanayi Ticaret Ltd.Şti.
Genel Müdürü Tanju Nayır, 2012 yılında 421 adet
kamyon, 145 adet sıfır Otobüs sattıklarını ve 2’nci
el araçlarda da satışların çok iyi olduğunu belir-
terek 178 adet otobüsün satıldığını ifade etti.

Kamu satışlarında MAN ile birlikte hareket et-
tiklerini belirten Nayır, Beyoğlu Otobüsçüler Der-
neği (BEYODER)’e 17 adet CNG’li araç verdiklerini
ve “31 Aralık’ta İstanbul Alibeyköy’de CNG dolum
tesisleri devreye geçti. Araçlar Kasım ayında
zaten hazırdı. Alt yapıdan dolayı araçlar İstanbul’a
verilemedi. Dolum tesisleri çoğaldıkça talep ço-
ğalacak”diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Düzenlenen  Eurasia Rail 2013
Fuarı’nda Bombardier Türkiye için
özel olarak tasarlanan V300Zefı-
ro’nun yanı sıra yenilikçi, ekolojik
ve ileri teknolojiye sahip ulaşım
çözümleri; Bombardier Zefıro yük-
sek hızlı tren, Bombardıer Flexıty
2 tramvay ve Bombardıer Movıa
sürücüsüz metroyu tanıttı. Fuarda
ayrıca Bombardier Transportati-
on’ın Türkiye’nin hızla genişleyen
demiryolu taşıma ağına uygun, Av-
rupa Demiryolu Trafik Yönetim Sis-
temi (ERTMS) uzmanlığını ve üstün
teknoloji ürünü iletişim tabanlı tren
kontrolü (CBTC) çözümü Bombar-
dıer Cityflo 650’dekatılımcılarla
paylaşıldı.

10 MİLYON DOLAR İHRA-
CAT GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye’nin önümüzdeki 10 yıl
içinde demiryolu alanında 45 Milyar
Dolar yatırım yapma kararının böl-
ge içinde ve dışında yolcu ve yük
taşıma potansiyelini büyük ölçüde
arttıracağını belirten Bombardier
TransportationTürkiye Bölge Satış
Yöneticisi Pier Prina Mello, Türki-
ye’nin demiryollarını yaygınlaştır-
ma programının ülkenin Avrupa
ile Asya arasında köprü olan stra-
tejik konumunu güçlendirme tut-
kusunun bir göstergesi olduğunu
ifade etti.

Bombardier’in , Türkiye pazarın-
daki varlığını daha da güçlendirmek
istediğini dile getiren Mello; “2008
yılında İstanbul’da açtığımız Bom-
bardier Global Satın Alma Ofisi,
Bombardier'in dünya pazarların-
daki projeleri için uzun vadeli iş-
birliği yapabileceği potansiyel Türk
imalatçıları belirlemek ve geliştir-
mek üzere faaliyet gösteriyor. Türk
tedarikçilerin Bombardier'in tedarik
zincirine entegrasyonunu etkin
olarak destekleyen bu ofis aracılı-
ğıyla, son 5 yılda Türk tedarikçiler
10 Milyon Dolar’ın üzerinde ihracat
gerçekleştirdi. Bombardier olarak,
mevcut ağlardaki kısıtlamaları
azaltacak, tramvay ve metrolardan
hızlı tren ve demiryolu kontrollerine
kadar uzanan, gelişmişve uzmanlığı
kanıtlanmış çözümlerimizi Türkiye
pazarına sunmak için sabırsızla-
nıyoruz” dedi.

BOMBARDİER TÜRK 
ORTAK ARIYOR

Bombardier firmasının Türkiye’de
bir ortak arayışı içerisinde olduğunu
belirten, Bombardier Türkiye Satış
ve Pazarlama Direktörü Aziz Erdinç
görüşülen bazı firmalar olduğunu
belirterek,  “Kendimize uygun, mad-
di konuda kuvvetli olan, ürünleri-
mize uyan yerli bir şirketle ortak

olmak, İhalelere beraber girmek
istiyoruz” dedi.

Nüfus yoğunluğuna paralel olarak
İstanbul’da önümüzdeki 10 yıl içe-
risinde 2 bin tane metro ihtiyacı
olcağını ifade eden Erdinç, “Bu ih-
tiyacı giderebilmek adına piyasanın,
en az yüzde 20 veya 30’unu biz
kendimize pay olarak görüyoruz”
ifadesinde bulundu.

BOMBARDİER HIZLI TREN 
İHALESİNE GİRECEK

TCDD’nin yüksek hızlı tren için
ilk ihalesini yaptığını ifade eden
Erdinç ikinci ihaleninde bu yıl sonu
yapılmasını beklediklerini dile ge-
tirerek, Bombardier firmasının bu
ihalede yer alacağını ve 300 km
süretli hızlı treni Türkiye için üret-
mek istediklerini belirtti.

Türkiye’de son 80 yıl içerisinde
raylı sistemlere yatırım yapılma-
dığını ancak günümüzde ulaşım
alanında bir atağın olduğunu be-
lirten Erdinç, Türkiye’ye en ileri
teknoloji ve kalitenin kazandırıl-
maıs gerekliliğinin altını çizdi.

Fuarda Bombardier’nin çok kısa
bir sürede 360 km/s hıza çıkabilen
treni V300Zefıro, Türkiye’de 2011
yılından bu yana Bursa’nın taşıma
hizmetleri kalitesinin iyileşmesine
ve genişleyen ağ kapasitesinin art-
masına yardımcı olan  treni Flexıty,
Londra, Berlin, Şanghay, Singapur
ve Yeni Delhi gibi büyük şehirlerde
kullanılan treni Movia, İstanbul ve
İzmir hafif raylı ulaşım sistemle-
rinde kullanılan Cityflo 250 tek-
nolojisi, İstanbul’da Sultan Çiftliği
tramvayı, İstanbul İkitelli ve Adana
metrolarında kullanılan Cityflo 350
ve ilk olarak 2012 yılında İsveç’in
Västerdal hattında işletilmeye baş-
lanan ve şuan Kazakistan’ın ana
ağında bulunan iki hatta da kurul-
makta olan Interflo 550 teknolojisini
tanıttı.

Ayrıca, 1995 yılında Ankara’da
Türkiye’nin ilk metro sistemini ku-
ran Bombardierin, İstanbul, Ankara,
İzmir, Adana, Eskişehir ve Bursa’da
hafif raylı ulaşım (LRT) ve tramvay
sistemleri geliştirdiği belirtildi. 

MAPAR
MAN BAYiLERiN LiDERi

TANJU NAYIR

AZİZ ERDİNÇ
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O tobüslerin hizmete alımı
için İnciraltı Eshot Gara-
jı’nda düzenlenen törene
İzmir Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile bir-
likte İzmir milletvekilleri Prof. Dr.
Hülya Güven ve Alaattin Yüksel,
Sabancı Sanayi Grup Başkanı ve
TEMSA Global Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Pekarun, Balçova Be-
lediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya,
Narlıdere Belediye Başkanı Abdül
Batur, Urla Belediye Başkanı Selçuk
Karaosmanoğlu, Aliağa Belediye
Başkanı Turgut Oğuz, İzmir Ticaret
Odası Meclis Başkanı Selami Öz-
poyraz, EBSO Meclis Başkanı Meh-
met Tiryaki, İZSİAD Başkanı Ayhan
Baran ve TEMSA Global Genel Mü-
dürü Dinçer Çelik de katıldı. 

FİLO YAŞI 5’E İNİYOR
Törende konuşan Büyükşehir Be-

lediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 300
adet solo otobüsten 70’ini teslim
aldıklarını, geri kalan bölümü de
erken teslimle Temmuz başında
alabileceklerini belirterek şöyle de-
vam etti: “Haziran’dan itibaren se-
fere klimasız araba çıkmayacak.
Tüm araçlarımız engellilerin kul-
lanımına uygun, klimalı olacak. ES-
HOT’a bin 72, İZULAŞ’a da 240 oto-
büs olmak üzere 1312 otobüs aldık.
İZULAŞ’ın 80 tane daha otobüsü
bu yıl Haziran ayına kadar hizmete
girecek. 15 katamaran tipi ekono-
mik, süratli yolcu vapuru aldık.
İzmir Körfezi’ni, Karaburun’u, Fo-
ça’yı, Urla’yı, Güzelbançe’yi vapurla
birbirine bağlayacak ve onları Ko-
nak, Üçkuyular, Karşıyaka’ya ta-
şıyacak düzeye geleceğiz. İlk va-
purumuz yıl sonunda gelecek. 3
tane arabalı vapurumuzun da iha-
lesine çıktık. Onlar da geldiğinde,
İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaşım
yatırımlarında bu 10 seneyi son de-
rece verimli ve tarihinde görmediği
kadar yatırımla zenginleştirmiş
oluyor.  Avrupa Birliği standartla-
rında ortalama 6 olarak kabul edilen
ideal filo yaşını biz 5’e düşürüyoruz.
Avrupa standartlarının da üstünde
bir iyileştirme yapmış oluyoruz.”

“KİM NE DERSE DESİN…”
Metro ve raylı sistem yatırımları

hakkında da bilgi veren Başkan
Kocaoğlu, “Ulaşımın konforunu ve
hızını artırmadan, vatandaşları za-
manında ulaştırmadan, o kentte
konforlu yaşamdan bahsetmek
mümkün değil. Bahsedilir ancak
havada kalır. Göreve geldiğimizden
bu yana yaptığımız yatırımlarla bir
taraftan 11 kilometre metro ağını
22 kilometreye çıkardık. Sıfırdan
80 kilometre raylı sistem hattını
metro standardına getirdik. Bir ta-
raftan da 30 kilometre daha uza-
tarak Torbalı’ya uzatıyoruz.  3,5 ki-
lometrelik metro çalışmalarımız
devam ediyor. 26,5 kilometre tram-
vay hattı için de DPT’den onay bek-
liyoruz; ihaleye çıkacağız. 4 yıldır
aktarmayı özendirmek için ve ula-
şım rahatlığı için tek bilet 90 dakika
uygulamasını sürdürüyoruz” diye
konuştu. 

Kent içi trafiği rahatlatmak ama-
cıyla yeni yollar ve bulvarlar açmaya
devam ettiklerini de söyleyen Baş-
kan Kocaoğlu, konuşmasını şöyle
tamamladı:

“Kim ne derse desin, kim hangi
laftan ne üretmeye çalışırsa çalışsın,

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalış-
maya ve 4 milyon İzmirli’ye hizmete
devam edecektir. Boş lafla ve eleş-
tirerek, kente negatif enerji salarak
bu kentin enerji salmaya ne benim
ne de kimsenin hakkı var. Birlikte
çalışıp üretelim. İnsanımızı kalkın-
dıralım. Daha sağlıklı yaşayacak
bir kent yaratalım. Ülke kalkınma-
sına da yararımız olsun.”

TÜRKİYE’NİN LİDER ŞEHRİ
İZMİR

Törende konuşan Sabancı Sanayi
Grup Başkanı ve TEMSA Global Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet  Pe-
karun “Bizim için çok önemli bir
gün. Otomotivde güçlü bir marka
yarattık ve bunu Avrupa’ya taşıdık.
Şehir içi otobüsümüzün en büyük
teslimatını da Türkiye’nin lider ve
yenilikçi şehri İzmir’de gerçekleş-
tiriyoruz” diye konuştu. 

TEMSA Global Genel Müdürü Din-
çer Çelik ise “Belediyelerin ulaşım
altyapısındaki bu adımlar, vatan-
daşların dahi iyi hizmet almasını
sağlıyor. İzmir’deki bu çalışmaları
da kutluyorum. Konfor ve güvenlik

en üst seviyede. Yakıt tasarrufu
üst seviyede” dedi. 

TEMSA Global Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Pekarun, İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu’na teşekkür plaketi ve
otobüslerin maketini armağan etti.
Törenin ardından Başkan Kocaoğlu,
Sabancı grup yetkilileri ve törene
katılanlarla birlikte otobüsün ilk
seferinin yolcusu oldu. İnciraltı’ndan
otobüse binen Başkan Kocaoğlu,
Konak’a kadar seyahat etti. 

1312 YENİ OTOBÜS ALINDI
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2004

yılından bugüne kadar 1312 klimalı
otobüs aldı. Bu dönem içinde ESHOT
Genel Müdürlüğü tarafından 1072
adet, İZULAŞ tarafından da 240
adet otobüs alındı. ESHOT ve İZU-
LAŞ’ın yaptığı yeni alımlarla İzmir’de
otobüslerin yaş ortalaması 5’in al-
tına düşecek. Son alımların ardın-
dan İzmir’de engelli binişine uygun
otobüs sayısı 780’e ulaşacak ve fi-
lonun yüzde 70’i bu özeliliklere sahip
otobüslerden oluşacak.
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TASIMACILAR
ALTIN TURİZM 
FİLOSUNU
MERCEDES İLE 
GENİŞLETTİ4

Mercedes- Benz bayii Has Otomotiv, turizm, personel
ve okul servis taşımacılığı alanında 50 yıldır hizmet
veren Altın Turizm’e 3 adet Tourısmo ve 2 adet Sprinter
satışı gerçekleştirdi. Has Otomotiv’in Hadımköydeki
tesisinde düzenlenen teslimat törenine Altın Turizm
Şirket Kurucusu Mehmet Seydi Altın, mesleği devrettiği
oğlu Coşkun Altın, Kemal Duman, Barlas Saçlı, Birol
Yılmaz, Raşit Çallıoğlu ve Has Otomotiv Otobüs Satış

Müdürü Soner Balaban Katıldı. Bu günlere gelebilmek
için çok meşakkatli yollardan geçtiklerini dil getiren
Altın Turizm kurucusu Mehmet Seydi Altın, müşteri
memnuniyeti ve hizmet anlayışının her zaman birinci
sırada olduğunu, yeniliğe yatırım yaparak kazandıklarını
ve bu günlere kadar geldiklerini ifade ederek, 3 adet
Tourısmo ve 2 adet Sprinter olmak üzere toplam da 5
araç ile 2013 yılı yatırımlarına başladıklarını belirtti. 

Geçtiğimiz aylarda 300 adet solo otobüsün ihalesini gerçek-
leştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, TEMSA firması tarafın-
dan üretilen otobüslerin 70 araçlık ilk partisini teslim aldı. 

50. Kuruluş yılını kut-
layan Otokar’ın Sul-
tan serisi Türkiye’nin

dört bir yanında hızla yenilenen
filolarda yerini almaya devam
ediyor. 70 adet Sultan Maxi City,
02 Mart 2013, Cumartesi günü
Tekirdağ’da TETAŞ Taşımacılık’a
teslim edildi. Araçların Tekirdağ
genelinde yolcu taşımacılığında
kullanılacağı belirtildi. 

Otokar yetkili bayisi Örnek
Otomotiv tarafından yapılan sa-
tışın teslimat törenine Tekirdağ
Valisi Ali Yerlikaya, Belediye
Başkanı Adem Dalgıç, Şoförler
Odası Başkanı Şenol Turan, TE-
TAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kanı İlyas Küçükmidil, Otokar
Genel Müdür Yardımcısı Basri
Akgül, Otokar Satış Müdürü Mu-
rat Tokatlı, Otokar Otobüs Satış
Birim Yöneticisi Murat Torun ve
satışı gerçekleştiren Otokar ba-
yisi Örnek Otomotiv'in sahibi
Yunus Öztepe katıldı. 

Düzenlenen törende konuşan
Otokar Genel Müdür Yardımcısı
Basri Akgül yeni araçların Te-
kirdağ halkına, Belediye’ye ve
TETAŞ Taşımacılık’a hayırlı ol-
masını dileyerek şunları söyledi:
“TETAŞ Taşımacılık filosunu en
modern ve en konforlu bir şe-
kilde yeniliyor. Tekirdağ halkına
daha iyi hizmet etmek için ula-
şım filosunu genişleten TETAŞ
Taşımacılık’ın Otokar’ı tercih et-
mesi bizi çok mutlu etti. Türki-
ye’nin  en çok satılan otobüs
markası Otokar olarak bugün
70 adet Sultan Maxi City oto-
büsü teslim etmenin mutlulu-

ğunu yaşıyoruz. Sayın Başka-
nımın ve TETAŞ yetkililerinin
bizlere göstermiş olduğu güven
için çok teşekkür ederiz”

YÜZDE YÜZ TÜRK
Otokar’ın 1963 yılından bu

yana Türkiye’de hizmet veren
en eski otobüs fabrikası oldu-
ğuna vurgu yapan Akgül, şir-
ketin tüm otobüslerin tasarım
ve üretimini yüzde 100 yerli
sermaye ile yaptığını belirtti.

“Burada kullanılacak otobüs-
lerin hepsi Türk mühendiskeri
tarafından tasarlanmış  ve üre-
tilmiştir” diyen Akgül, otobüs-
lerin en son teknoloji ve Avrupa
standartlarına göre yapıldığını
ve Tekirdağlıların bundan sonra
Avrupa standartlarında ki araç-
larla seyehat edeceklerini ifade
etti.

Tekirdağlıların rahat, konforlu
ve özelliklede emniyetli araçlara
bineceklerini belirten Akgül,
“Şirketimiz 6 metreden 12 met-
reya kadr değişik araçlar üret-
mektedir ve şirketimiz Türki-
ye’nin son 4 yıldır pazar lideridir,
en çok satılan otobüsleri üret-
mektedir.  Aynı zamanda bu
otobüsleri yurtdışına özelliklede
Avrupa’ya da ihraç ederek ül-
kemize döviz kazandırmakta-
dır” şeklinde konuştu.

6 AY İÇERİSİNDE 
MİNİBÜSLERDE 
YENİLENECEK

Törende konuşan bir diğer
isim Tekirdağ Valisi Ali Yerlikaya
ise Özel Halk Otobüsleri için
1963’ten beri Türkiye’de yerli
üretim yapan Otokar’ı seçen İl-
yas Küçükmidil’i tebrik ettiğini
belirtti.

Yeni alınan otobüslerle mini-
büsçülerin kalite anlamında ya-
rışamayacağını ifade eden Vali
minibüslerinde yenilenmesi ge-
rektiğini belirterek, Tekirdağ
Şoförler ve Otomobilciler Odası
Başkanı Şenol Turan’dan 6 ay
içerisinde araçları yenileme sözü
aldı.

Otokar, TETAŞ Taşımacı-
lık’a 70 adet Sultan City

teslimatı yaptı. Teslimat
töreni 02 Mart 2013, Cu-

martesi günü Tekirdağ’da
Vali, Belediye Başkanı,
TETAŞ Taşımacılık ve

Otokar yetkililerinin katı-
lımıyla gerçekleştirildi.

Tekirdağ’ın ay 
çiçekleri yola çıktı

OTOKAR’DAN TETAŞ’A 70 ADET SULTAN CİTY 

İZMİR’İN 300 OTOBÜSÜNÜN
İLK 70’İ YOLA ÇIKTI

İlk yolcusu
Başkan oldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi, satın aldığı 300 yeni solo otobüsten
70’ni teslim aldı. Törenle hizmete giren otobüslerin ilk seferine
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı.
Başkan Kocaoğlu, “Kim ne derse desin, kim hangi laftan ne
üretirse üretsin, Büyükşehir Belediyesi çalışmaya ve 4 milyon
İzmirli’ye hizmete devam edecektir” şeklinde konuştu.

Kamil Koç filosundaki Safir sayısı 63’e ulaştı
1Mart Cuma günü Temsa’nın Al-

tunizade merkezinde gerçekle-
şen törene Kamil Koç Yönetim

Kurulu Başkanı Osman Çağalıkoç,
Yönetim Kurulu üyesi Ceyda Ataç,
Genel Müdür Kemal Erdoğan, Temsa
Genel Müdürü Dinçer Çelik ve Yurtiçi
Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü
Murat Anıl katıldı.
Törende konuşan Temsa Genel Mü-
dürü Dinçer Çelik, 87 yıldır karayolu
yolcu taşımacılığı sektöründe hizmet
veren Kamil Koç ile iyi bir işbirliği
içerisinde olmaktan duydukları
memnuniyeti dile getirerek, “1926

yılında karayolu yolcu taşımacılığı
sektörünü kuran ve sektörün öncü
firması haline gelmiş Kamil Koç ile
işbirliği yapmaktan gurur duyuyoruz.
100 yıl hedefini 3 kıtada marka olmak
olarak belirlemiş bir firmaya hizmet
vermek bizim için ayrı bir mutluluk.
Kamil Koç’un bu hedefe doğru atacağı
ilk adım sanırım Almanya’da ger-
çekleşecek. Umarım Almanya pa-
zarına girme çalışmalarınız başarıya

ulaşır ve bizde Temsa markalı araç-
larımızla ve tabi Kamil Koç ismi ile
Alman vatandaşlarına Türk mü-
hendislerinin, işçilerinin ulaştığı yük-
sek kalite standardını sunma fırsatı
yakalrız. Kamil Koç bugün filosuna
16 Safir daha ekliyor ve yapılan bu
teslimatla Kamil Koç filosundaki Safir
63’e ulaşıyor. Bu güzel iş birliğinin
şirketin büyüyen hedefleri doğrul-
tusunda artarak devam edeceğine

inanıyorum. Yeni araçların Kamil
Koç’a hayırlı, uğurlu olmasını diliyo-
rum” diye konuştu.
Hedefler büyüyor, yatırımlar artıyor
Törende yaptığı konuşmada 2012 yı-
lında 12 milyon 500 bin yolcu taşıma
hedefinin üzerine çıktıklarını, 2013
yılında ise bu hedefi 15 milyon yolcu
olarak belirlediklerini ifade eden Ka-
mil Koç Otobüsleri A.Ş Yönetim Ku-

2013 yılında 15 milyon yolcu hedefi belirleyen Kamil Koç, otobüs
yatırımlarını sürdürüyor. Filosunda 47 adet Safir bulunan Kamil
Koç’a Temsa, 16 Safir VİP teslimatı daha gerçekleştirdi.
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Personel, öğrenci ve VIP taşımacılığın vazgeçilmez araçla-
rında olan Vito, Viano, Sprinter,Citan modelleri ve otobüs
segmentiyle müşterilerinin tercihi olan Mercedes Benz ger-
çekleştirdiği kampanyalarla müşterilerine destek oluyor.

Mercedes-Benz Mart
Kampanyasıyla 
‘herkese bir Mercedes’

|   MART 2013    |      
|      www.tasimacilar.com    |      

SEKTÖRDEN

TASIMACILAR

İstanbul’un deniz ulaşımına yatırımlarını sürdüren İDO,
Anadolu yakasının da hızla gelişmesi ile artan talepler doğ-
rultusunda İDOBÜS hattına Kadıköy’ü de ekliyor.  1 Ni-
san’dan itibaren Kabataş-Bursa hattında; Pazartesi ve Per-
şembe günleri arasında karşılıklı 16, Cuma ve Pazar günleri
arasında karşılıklı 18 sefer olarak gerçekleştirilecek İDOBÜS
seferleri, her gün karşılıklı 6 sefer olarak Kadıköy’e de uğra-
maya başlıyor. Bursa kalkışlı seferler her gün 09:30, 13:30

ve 19:00 saatlerinde Kadıköy’e, Kabataş kalkışlı seferler ise;
Salı ve Perşembe günleri arasında 09:20, 12:35 ve 19:35
saatlerinde, Cuma ve Pazartesi günleri arasında ise 07:20,
09:20, 12:35 ve 19:35 saatlerinde Kadıköy uğramalı olarak
gerçekleştirilecek. Kabataş’tan 20 dk. sonra Kadıköy’e uğra-
yarak gerçekleştirilecek Kabataş – Kadıköy/ BURSA seferle-
ri Kabataş’tan Bursa’ya 2 saat, Kadıköy’den Bursa’ya 1 saat
40 dakika sürecek.

İDOBÜS 1
NİSAN’DAN 
İTİBAREN
KADIKÖY’E DE 
UĞRAYACAK 5

T OFED Başkanı Mehmet Er-
doğan, Başkan Vekili Se-
lami Tırış, Başkan Yardım-
c ı l a r ı M u s t a f a

Özcan ve Mustafa Tekeli, Genel Se-
kreter Mevlüt İlgin, Yönetim Kurulu
ÜyesiAdnan Değirmenci ve Ankara
Otobüsçüler Derneği Başkan Yar-
dımcısı Ufuk Bababalım’dan oluşan
heyeti; CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardım-
cısı Erdoğan Toprak, Bursa Millet-
vekiliSena Kaleli ve Sakarya Mil-
letvekili Engin Özkoç ile karşıladı. 

TOFED heyeti; IPRU çalışmaları,
ÖTV iadesi, KDV indirimi, sigorta
poliçeleri gibi sektörü yakından il-
gilendiren konuları içeren dosyayı
Kılıçdaroğlu’na sundu ve sektörde
yaşanan sorunların çözümü için ta-
lepte bulundu. 

Sektörün mevcut durumu hak-
kında Kılıçdaroğlu’na bir sunum ya-
pan TOFED Başkanı Mehmet Erdo-
ğan, 10 yıl önce 600 dolayında olan
firma sayısının bugün 330’a indiğini
dile getirdi.

Otobüs sayısının ise 7 bin 500 ci-
varında olduğunu ifade eden Erdo-
ğan, sektörde yoğunluğun sadece
yaz sezonu ile bayram, özel gün ve
bazı hafta sonlarında yaşandığının
altını çizdi ve yılın geri kalan 8 ayında
otobüsçünün işsiz kaldığını belirtti.
Mehmet Erdoğan, CHP’nin sektörde
yaşanan sorunların çözümü nok-
tasında kendilerine destek olmasını
talep etti. 

“DÜNYA’NIN EN İYİ OTO-
BÜSLERİNİ BİZ ÜRETİYO-

RUZ” 
TOFED Başkanı Mehmet Erdoğan,

Kılıçdaroğlu’na kuruluş çalışmaları
devam eden IPRU hakkında da açık-
lamalarda bulundu. Uluslararası Ta-
şımacılar Birliği’ne üye ülke sivil
toplum kuruluşları sayısının 15’e
ulaştığını, yakında üye sayısını 20’e
çıkaracaklarını açıklayan Erdoğan,
“Sektörümüzde çok ciddi bir haksız
rekabet var. Ancak dünyanın en iyi
otobüslerini Türkiye olarak biz üre-
tiyoruz. Dünyada en iyi karayolu ile
yolcu taşımacılığını biz yapıyoruz.
Biz de IPRU’yu kurmak için çalış-
malarımızı yoğun bir şekilde sür-
dürüyoruz. Avrupalıların Amerika-
lıların üye olacağı ilk örgütü biz ku-
ruyoruz” dedi. 

MANEVİ TAZMİNAT İBARE-
Sİ HAZİNE İLE GÖRÜŞÜLE-

CEK
TOFED Başkanı Erdoğan, “Sigorta

poliçelerine manevi tazminatları da
kapsar ibaresi konulduğunda, bu
konuda yaşanan sorun çözülüyor”
demesi üzerine. CHP Genel Başka-
nı Kemal Kılıçdaroğlu da arkadaş-
larına, “Bu sorunu Hazine ile bir gö-
rüşelim” talimatı verdi. 

“BİZE ELBİSE DİKERKEN
ÖLÇÜMÜZÜ 
ALMIYORSUNUZ”

Erdoğan, Karayolu Taşıma Kanu-
nu’nda terminallerin yapımı ve iş-
letilmesinde özel sektörün önünü
açan hükümler bulunmasına rağ-
men, yeni çıkarılan Yerel Yönetimler
Kanunu’nda ise terminallerin yapı-
mının, işletilmesin belediyelere bir
imtiyaz olarak bırakıldığını söyledi.
“Siz otogarı kime yapıyorsunuz?

Bize. Ama elbise dikerken ölçümüzü
almıyorsunuz” diyen Erdoğan, ter-
minallerin yer seçiminden proje-
lendirilmesine, yatırımdan işletil-
mesine kadar tüm konularda ilgili
belediye, Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı, Ulaştırma Bakanlığı, TOBB ve
sektör temsilcilerinden oluşan ko-
misyonun karar vermesi gerektiğini
bildirdi. 

YAP-İŞLET-DEVRET 
MODELİ OLABİLİR 

Kılıçdaroğlu da, terminallerin yö-
netimini orayı çalıştıran işadamlarına
bırakmak gerektiğini belirterek, “Ör-
neğin 49 yıllığına oranın işletmesini
özel sektöre devredersiniz. Bakımı,
temizliği, badanası, işletilmesi özel
sektör tarafından çok daha başarılı
gerçekleştirilir. Orada faaliyet gös-
teren, orada çalışan, oradan ekmek

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı
Mehmet Erdoğan, ana muhalefet partisi CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti.

pirelli.com.tr

H afif ticari araçlar pazarının par-
layan yıldızı Mercedes-Benz,
okul, servis ve turizm sektör-

lerinde kullanılan tüm Vito, Viano mo-
delleri ile Sprinter minibüs ile Mart ayı
kampanyasında 2013 model araçlar
için Mercedes-Benz Kasko kullanıldığı
takdirde sunulan yüzde 0,49 faiz ora-
nıyla, kurumsal Mercedes-Benz müş-
terileri ayda 707 TL’den, bireysel Mer-
cedes-Benz müşterileri aylık 719 TL’den
başlayan aylık ödemelerle Sprinter,
Vito ve Viano sahibi olabilirler.

2012 model araç alımlarında Merce-
des-Benz Kasko kullanıldığı takdirde
sıfır faiz fırsatı veya Sprinter araçlarda
6 bin TL’ye, Vito 8+1 110 CDI modelinde
9 bin TL’ye varan fiyat avantajları su-
nuluyor. 

Ayrıca 2. el hafif ticari araçlar için
Mercedes-Benz Finansal Hizmetlerin
Mart ayında 483 TL’den başlayan aylık
ödemeler ve yüzde 0,59 sabit faiz avan-
tajıyla sunduğu kampanya ile 2. el hafif
ticari araçlar, yeni veya başka bir 2. el
hafif ticari araçla değiştirilebilir.

YENİ CİTAN’DA 
KAMPANYADAN 
NASİBİNİ ALDI

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in
Yeni Citan’a özel hazırladığı Mart kam-
panyası ile Mercedes-Benz müşterileri
günlük 9 TL’den başlayan ödeme ko-
şullarıyla şehrin yeni kahramanı Citan’a
sahip olabilirler. Kampanya çerçeve-
sinde yüzde 0,83 faiz oranı ve 48 aya

varan vadelerle ödeme olanakları su-
nuluyor. Sürüş dinamiği, çeviklik ve
performansı ile sınıfının en iddialı aracı
olan Citan, konforlu yürüyen aksamıyla
güvenli ve hassas bir sürüş kullanımı
sağlayarak sağlam yapısı ve benzersiz
tasarımı ile kullananları büyülüyor. Di-
namik ön ve arka bölümü, ferah iç me-
kanı ve etkileyici radyatör panjuru, yeni
Citan'a güçlü bir görünüm katıyor.

TRAVEGO VE TOURİSMO’DA
ÖZEL KAMPANYA

Mercedes-Benz Finansal Hizmetlerin
Mercedes-Benz Travego 17 SHD, Tra-
vego 15 SHD, Tourismo 15 RHD ve Tou-
rismo 16 RHD model otobüsleri için
Mart ayında geçerli finansman kam-
panyası dahilinde otobüs müşterilerine,
Mercedes-Benz Kasko’dan “Yıldızım
Kasko” paketi dahil ödeme planını da-
hilinde, 40 ay boyunca TL’de yüzde
0,73 faiz oranı ile 7 bin 281 TL’den baş-
layan, Euro’da ise yüzde 0,45 faiz oranı
ile 2 bin 750 Euro’dan başlayan aylık
ödeme olanakları ile Mercedes-Benz
otobüslere sahip olma imkanı sunu-
luyor. Bu kampanyada kasko tercih
etmeyen müşteriler, Euro’da yüzde
0,49 faiz oranı ile 200 bin Euro’ya varan
kredi tutarları için 40 aylık vade süre-
since 2 bin 772 Euro’dan başlayan aylık
ödemelerle ve TL’de yüzde 0,77 faiz
oranı ile 450 bin TL’ye varan kredi tu-
tarları için 7 bin 340 TL’den başlayan
aylık ödeme seçenekleri ile Mercedes-
Benz otobüslere sahip olabilirler.

TOFED, muhalefete
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Peugeot otomotiv’in yeni Satış ve
Filo Direktörü R. Merih Tüzün 

Peugeot otomotiv’in yeni
Satış ve Filo Direktörü belli
oldu

Nisan ayı itibariyle Peugeot
Otomotiv Pazarlama A.Ş. Filo
ve 2. El Satış Direktörlüğü gör-
evine R. Merih Tüzün getiri-
lecek. Peugeot Otomotiv Pa-
zarlama A.Ş. Satış Direktörü
Bekir Hassan’ın Türkiye’deki
görev süresi 2013 yılının 2. ya-
rısında son bulmasının ardın-
dan R. Merih Tüzün Satış ve
Filo Direktörlüğü görevini üst-
lenecektir. 1961 Yenişehir-Bur-
sa doğumlu R. Merih Tüzün,
Galatasaray Lisesi ve ODTÜ
İşletme bölümünü bitirdi. 1994
yılında Renault MAİS’te satış
koordinatörü olarak göreve
başlayan Tüzün, özel satışlar
filo ve ticari araçlar sorumlu-
luğunun ardından 2002 yılına
kadar Renault MAİS çatısı al-
tında Risk Yöneticisi olarak
görevini sürdürdü. Aralık 2002
tarihinden itibaren Dacia Oto-
mobilleri Satış, Satış Sonrası
ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin
Genel Müdürlük görevini yü-
rüten R. Merih Tüzün,  Eylül
2006 tarihi itibarıyla Renault
Mais Satış ve Şebeke Müdür-
lüğü görevine getirildi. Şubat
2012 – Ekim 2012 tarihleri ara-
sında ise Renault Pars / İran
Ticari Direktörü olarak görev

yaptı. 52
y a ş ı n d a
olan R.
Merih Tü-
zün, evli ve
1 çocuk
babasıdır.
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P laka tahdidinin servisçi-
nin sosyal güvencesi ola-
cağını ifade eden Öztürk,
kotlu sigortası ya da kır-

tasiye masrafı gibi isimlerle altında
esnafın sömürüldüğünü belirtti.

İSAROD sektörde kaliteyi düşü-
rüleceği söylenilen plaka tahdinin,
tersine sektör içinde kaliteli taşımayı
hiçbir şekilde etkilemeyeceğini, ka-
liteli taşımacılığın sağlanabilmesi
için ise mesleki yeterliliğe sahip şo-
förlerin yetiştirilmesi gerektiğinde
İSTAB ile hemfikir.

“Plaka tahdidini biz istemiyoruz
diyebilecek delikanlının da karşı-
sındayız” diyen İstanbul Umumi
Servis İşletmecileri Esnaf Odası
(İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk
“esnafa ticaret odasına kaydolun
biz sizin hakkınızı daha iyi savu-
nacağız “diyenlerin şimdi ise plaka
tahdidinin rant olduğunu ifade et-
tiklerini söyledi.

Plaka tahdidinin esnafın işine ya-
radığını, şirketin işine ise sekte vura-
cağını ifade eden Öztürk, plaka tahdidi
ile servisçi esnafının artık arkasında
devletin gücünü hissedeceğini söy-
leyerek “Dolayısıyla şirket artık esnafı
istediği gibi sömüremeyecek” dedi.

“BİREYSEL SERVİSÇİ 
ŞİRKETLERCE 
SÖMÜRÜLÜYOR”

Bireysel servisçinin sektör içindeki
bazı firmalar tarafından sömürüldü-
ğünü iddia eden Hamza Öztürk, koltuk
sigortası, muhasebe parası, kırtasiye
masrafı, eğitim parası adı altında es-
naftan ayda belli bir ücretin kesildiğini
söyleyerek şöyle bir örnek verdi: “Per-
sonel taşımacılığı yapan servisçilerde
Koltuk sigortası diye bir sigorta var.
Her ay da bu koltuk sigortası için 50
lira gibi bir para kesiliyor. Bu koltuk
sigortalarından esnafın elinde bir ör-
neği yok. Ama koltuk sigortası yaptım
diye esnaftan yılda 600 lira para ke-
siliyor. Bu komik bir rakam değil ve
koltuk sigortalarının adı var ama ken-
disi yok.”

“BİREYSEL TAŞIMACILIK 
BİTTİ DİYENLER YANILIYOR”

“Bireysel taşımacık bitiyor” diyenlere
de serzenişte bulunan Öztürk, “Bizim
odamızda bu sayı her yıl katlanarak
artıyor. 2010 yılında 456 üye, 2011 yı-
lında bin üye, 2012 yılında 2 bin 56
üyemiz var. Bu nasıl azalmadır. Esnafın
anasını ağlattılar. Hep yeniler gelmeye
başladı” şeklinde konuştu.

SERVİSÇİ BELGELİ 
KÖLE OLUYOR

Bireysel taşımacılığın bitmediğine
değinen Öztürk, şirketlerin araç sahibini
firmaya yaptıkları tek taraflı sözleş-
melerle kendilerine bağımlı kıldığını
bunun içinde paralarını vermediğini
belirterek “ Araç sahibi parasını ala-
madığı için zaten firmaya bağlanıyor.
Sözleşme süresi bittiğinde de içeride

kalan parasını almak için firmaya olan
bağımlılığı devam ediyor. Böylece firma
sahibi de parasını vermeyeceğini söy-
leyerek yeni bir sözleşme ile servisçiyi
tekrardan kendine bağımlı kılıyor. Hem
de kafasıyla bağlanıyor. Kunta-kinte
gibi belgeli bir köle oluyorsun. Ne ara-
banın senedini ödeyebiliyorsun. Ne bu
işten bir para kazanıp evini geçindire-
biliyorsun” şeklinde açıklama yaptı.

SERVİSÇİYE ZORUNLU 
ALIŞVERİŞ

Kıyafet zorunluluğuna da değinen
İSAROD Başkanı Hamza Öztürk, fir-
maların bireysel servisçiye çok yük-
lendiğini söyledi. 

Servisçinin emeğinin karşılığını ala-
madığını özellikle vurgulayan Öztürk,
zorunlu gider kalemlerinin de servis-
çiye yüklenmesiyle oluşan sıkıntıları
şu cümlelerle dile getirdi: “Siz servisçiye
50 lira yevmiye vereceksiniz 160 lira
vermiş gibi sıfır araba isteyeceksiniz.
4 nokta emniyet kemeri diyeceksiniz.
Kravatı benden al, akaryakıtı şuradan
al, şu firmanın personelini götürecek-
sen mavi çizgili kravat, beyaz gömlek,
başka firma için bordo kravat, bordo
gömlek. Resmen palyaço olduk. Ara-
banın ön koltuğunda bir sürü kravat

var. Kıyafet zorunluluğu diye bir şey
yok. Bunlar faturasız kazanç.  Servisçi
zaten aldığı para ile evini geçindire-
miyor.”

“YANLIŞ UYGULAMALARLA
ARAÇLARA CEZA 
KESİLİYOR”

Konuşmasında Korsan taşımacılığa
da değinen Öztürk, Belgesi olmadan
taşımacılık yapanlar ile belgesi olup
da ticari araçla taşımacılık yapanların
ayrılması gerektiğini söyledi. Emniyetin
yanlış uygulama ile araçlarına ceza
kestiklerini iddia eden Öztürk, “Em-
niyet görevlileri yanlış uygulama ya-
pıyor. Taşıyana ve mal sahibine ceza
kesiyor peki taşıtan nerede? Taşınan
nerde? Aynı kanun içinde bunlarda
var. Siz servis sahibisiniz akşam çoluk
çocuğunuzla yeğenlerinizle maça git-
tiniz. Halı sahadan çocukları aldınız
ceza kesiyorlar niye halı sahaya korsan
servis yaptın diye ama çocuk benim”
ifadelerine yer verdi.

Aynı sorunlarla kendilerinin de mü-
cadele ettiğini belirten Öztürk, İSAROD
olarak servisçinin her zaman yanında
olduklarını haklarını sonuna kadar
savunacaklarının altını da çizdi.
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Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) yayınladığı,
2013 Ocak-Şubat dönemi otomotiv pazarı raporuna
göre satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
18,3 artış gösterdi. ODD’nin paylaştığı verilere göre
2013 yılı Ocak-Şubat dönemi otomobil ve hafif ticari
araç toplam pazarı 83 bin 830 adet olarak gerçekleşti.
Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 70 bin 869 adet olan
pazar, bu yıl yüzde 18,29 oranında bir artış gösterdi.Oto-

mobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 16,90 arttı
2013 yılı Şubat ayına baktığımızda ise otomobil ve
hafif ticari araç pazarı 48 bin 307 adet olarak gerçekleşti.
2012 yılının Şubat ayında 41 bin 324 adet olan Pazar
bu yılki artışla yüzde 16,90 oranında yükseldi. Hafif
ticari araç pazarı, bu yılın ilk 2 ayında 21 bin 181 adet
olarak gerçekleşirken, Bu rakam geçen yılın aynı dö-
neminde 20 bin 603 adette idi.

Plaka tahdidinin esnafın işine yaradığını ancak şirketlerin
işine ise sekte vuracağını belirten İSAROD Başkanı Hamza
Öztürk tahdid uygulanmaya başlanası ile şirketlerin esna-
fı kullanamayacağını belirtti. 

Uluslararası, Bölgesel ve Yol Dışı
kullanım koşullarında hizmet
veren kullanıcıların ihtiyaçlarına
en uygun ürün yelpazesine sahip
Pirelli’nin kaplama teknolojisi
olan Novateck ile lastikler orijinal
desenleri ile kaplanarak ömrünü
2 kat artırıyor.
Her türlü kullanım şartı için ge-
liştirilmiş geniş ürün yelpazesine
sahip Novateck, sırt kaplama
ürünleri sayesinde orjinal de-
senleri ile kaplama şansı bulan
lastiklere uygulanıyor. Üstün

teknoloji ve yüksek kalitedeki
karkasın değerini artıran Lastik
Ömür Döngüsü Yönetim Sistemi,
aynı zamanda kilometre mali-
yetinin düşmesini ve çevreye
verilen zararın azalmasını sağ-
lıyor. Ayrıca Prelli Novateck Ser-
tifikalı Kaplamacı Ağı ile tüm
yetkili kaplamacılarda lastik ve
kaplama kalitesinin aynı olmasını
sağlamak amacıyla, kaplama
aşamaları kontrol edilerek, kalite
ölçütlerinin yüksek olması sağ-
lanıyor.

Filolarda maksimum 
TASARRUF 

B ursa’nın ipekyolu’nun baş-
langıç noktası olmasından
esinlenilerek İpekböceğini

andıracak şekilde tamamen Türk
mühendisleri tarafından tasarla-
nan yerli tramvayı önümüzdeki
Haziran ayından itibaren Bursa
raylarında görmeye başlayacağız.

YÜZDE YÜZ TÜRK 
TASARIMI

Yerli tramvay’ın tasarımını ya-
pan Proje Direktörü M. Taha Aydın
yüzde yüz yerli tasarım olan ve
lisansıda Türkiye’ye ait olan İpek-
böceği’nin, bazı komponentlerin
yurtdışından gelmesi nedeniyle
yüzde yüz yerli üretimi olmadığını
ifade etti.

Tramvayın Oturan 58 toplam-
da ise 282 yolcu kapasiteli ol-
duğunu belirten Taha Aydın
İpekböceği ile ilgili şu bilgileri
verdi; “18 metre S şeklindeki
virajdan dönebilecek kapasite-
de. 4 boğumlu, 5 modüllü bir
araç. Tam doluyken yüzde 8,5
tırmanabilen. 3/2 doluyken araç
yüzde 9 tırmanabilen çok ka-
biliyetli, çok kapasiteli dünyanın
en iyi araçlarından bir tanesi
diyebiliriz.”

İPEKBÖCEĞİ İLKLERİ 
TEMSİL EDİYOR

İpekböceği’nin Bursa raylarında
çalışmaya başlamasının ardından
başka illerde de ihaleye gireceklerini
belirten Aydın, TİP onayı alan tram-
vay’ın her şeyiyle ilkleri temsil et-

tiğini ve Bursa’nın ilk referansları
olacağını belirtti. Türkiye içinde
İpekböceği’ne çok yoğun bir talep
olduğunu ifade eden Aydın, Avrupa
standartlarında üretilen tramvay’ın
ilk birkaç yıl Türkiye’de çalışacağını
ve ardında küresel pazara sunu-
lacağını belirtti. Arabistan ve Kuzey
Afrika gibi ülkelerden yoğun talep
olduğunu belirten Aydın ilk hedefin
Türkiye pazarında başarılı olmak
olduğunu belirtti.

ŞEHRİN SEMBOLÜ 
İPEKBÖCEĞİ

Neden İpekböceği sorusunu yö-
nelttiğimiz Aydın şu şekilde bir
açıklama yaptı; “Caddelerde boy
gösterecek tramvay’ın şehrin
sembolü olması gerektiğini dü-
şündük. Ayrıca estetikte olmalıydı.
Birde tramvaylar genellikle çalış-
tıkları şehirlerin karakterini yan-
sıtırlarmış. Dolayısıyla biz Bursa’yı
nasıl sembolize edebiliriz diye dü-
şündük. İpek yolu başlangıcı der-
ken, ipek böceği aklımıza geldi.
Ve tramvay’ı ipekböceğine ben-
zettik.”

İpekböceği için “Devrim oto-
mobil ne ise İpekböceği de devrim
tramvay diyebileceğimiz bir araç-
tır” ifadesinde bulunan Aydın, yük-
sek tabanlı metro çalışmalarına
da başladıklarını belirtti. Tasarım
ve analiz evresinin tamamlandı-
ğını belirten Aydın, şuanda kalıpları
yapılan metronun bir ay sonra
imalatına başlanacağını ve İpek-
böceği gibi ilk olarak Bursa’da
kullanılacağını ifade etti.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI
ARTIK ELEKTRİKLİ OLMALI

Dünyada artık petrol üretme şan-
sının kalmadığını ancak elektrik
üretme şansının her zaman oldu-
ğunu ifade eden Aydın, toplu taşı-
macılıkta kullanılan araçların artık
elektrikli araçlara dönüştürülmesi
gerektiğinin altını çizdi.

Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi ve Durmazlar Makine

işbirliğiyle üretimi ger-
çekleştirilen ilk yerli

tramvay, İpekböceği 7-9
Mart tarihleri arasında İs-

tanbul Expo Center’da dü-
zenlenen Eurasia Rail 2013

Fuarı’nda sergilendi.

İpekböceği yakında
BURSA RAYLARINDA

İSAROD BAŞKANI HAMZA ÖZTÜRK:

Plaka tahdidi istemiyoruz 
DİYENİN KARŞISINDAYIZ

Mercedes-Benz, sponsorluğunu
üstlendiği dünya çapındaki moda
organizasyonlarının arasına İstan-
bul’u da ekledi. 

Mercedes-Benz Türk Direktörler
Kurulu Başkanı Wolf-Dieter Kurz,
Mercedes-Benz Fashion Week’in
dünya çapında moda organizas-
yonları düşünüldüğünde ilk akla
gelen etkinlik olduğunu belirtti.
“İstanbul’da da yapılacak olan moda
haftasına isim sponsoru olduğu-
muz için gururluyuz. İnanıyoruz ki,

Mercedes-Benz Fashion Week Is-
tanbul, şehrin halihazırda sahip ol-
duğu moda dinamiklerine, Türk
moda tasarımcıları ve markalarına
dünya çapında ivme kazandıracak.
Mercedes-Benz araçlarının sofis-
tike tasarım ve stili düşünülünce,
Mercedes-Benz ve modanın bir-
biriyle kusursuz bir biçimde uy-
duklarını görüyoruz. Mercedes-
Benz Fashion Week Istanbul ile üs-
tün tasarım ve stil beklentisi olan
yeni müşteri kitlesi ile buluşacak,
böylelikle markamız ve modanın

dünyası arasında daha kuvvetli bir
bağ kurmuş olacağız” sözleriyle
düşüncelerini dile getirdi.

Mercedes-Benz Fashion Week
İstanbul Sonbahar 2013 Koleksi-
yonları Antrepo 3, Tophane’de su-
nulacak. 12-16 Mart tarihleri ara-
sında beş güne yayılacak etkinlikte
gerçekleştirilecek defile ve su-
numlar  medya, perakende ve moda
profesyonelleri başta olmak üzere
binlerce kişiyi bir araya getirecek. 

Mercedes-
Benz Fashion
Week 
İstanbul 
başlıyor

PLAKA TAHDİDİ SERVİSÇİNİN SOSYAL GÜVENCESİ
Bireysel servisçilerin herhangi bir sosyal gü-
venceleri olmadığının altını çizen Öztürk, hak-
sızlıklarla karşılaşan servisçinin hak arayışı
içinde olduğunu, gerekirse belediyenin de araca
satılmaz kaydı koymasını fakat servisçinin her
şekilde emeğinin karşılığını alması gerektiğinin
altını çizdi. Amaçlarının çok para kazanmaktan
ziyade haklarını almak olduğunu söyleyen Öztürk,
“Biz şirketlerle işe başlarken bir pazarlık yapı-
yoruz. Eğer şirket 100 lira diyorsa 100 lirayı gü-

nünde ödeyecek. 50 lira diyorsa 50 lirayı gününde
ödeyecek. Tam 5 aydır çalıştığının karşılığını
alamayan esnaf arkadaşlarımız var” diyerek
hem sektördeki bireysel servisçinin de sıkıntısını
dile getirdi hem de neden plaka tahdidi istedik-
lerini açıkladı. Özellikle işi bilen esnafı servisçilik
yapması gerektiğini söyleyen Öztürk “ Bir aracın
km’de kaç para yaktığını bilen kişilerin bu işi
yapmasını istiyoruz. Bizim arabacı ve ya şirket
sahibi diye bir ayrımımız yok” dedi.

“BU İŞ ARTIK 
EMEKLİ  İŞİ DEĞİL”

İstanbul’da ihtiyacın çok üze-
rinde bir araç sirkülâsyonu ol-
duğunu belirten Öztürk, bu du-
rumun trafikte etkin rol oyna-
dığının altını çizdi. Sadece trafiği
değil, sektöre bu kadar çok girişin
de önünü kesmek için bazı sı-
nırlamalar olması gerektiğini
söyleyen Öztürk, “sadece servis
aracını değil trafiği de rahatlat-
mak istiyorsak o zaman bu mes-
leğe girişin önünün kesilmesi
gerekli.  Plaka tahdidi, tahsis, ya
da kademeli saat uygulaması,
ismi ne olursa olsun mesleğe gi-
rişin önü kesilmeli ki trafikte ra-
hatlasın. Sınırlama bir şekilde
olmalı. Bir araç bir işten para ka-
zanamıyor. Dolayısıyla araçların
kademeli saat uygulamasına
geçmesi bir araçtan faydalanma
oranımız artacak. Onun için bu
esnafında lehine olacak biz bunu
destekliyoruz. Bu iş bir emekli
işi değil, gerçek bir iş kolu. Bu işi
yapan işinin kıymetini bilmeli”
şeklinde konuştu.

M. TAHA AYDIN 

Pirelli kaplama teknolojisiyle 
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S atılan birkaç araçla basında görün-
mek istemediklerini ifade eden Oto-
kar Genel Müdürü Basri Akgül Oto-
kar’ın büyük teslimatlarla gündeme

gelmek istediğini belirtti. Tekirdağ Özel Halk
otobüsçülerine yapılan 70 adetlik sultan tes-
limatı ve İETT’ye yapılan toplamda 750 adetlik
teslimatı örnek göstererek bu tarz büyük
işler ile kendilerinden söz ettirmek istedik-
lerini ifade eden Akgül “Biz şuanda Pazar
payının yüzde 60’ına sahibiz. Yani Türkiye’de
satılan her iki otobüsten bir tanesi Otokar”
ifadelerini kullandı.

“2013 YILINDA ÇOK ŞEY 
BEKLİYORUZ”

Engelli yasasına uyum sürecinin halen ta-
mamlanamamış olduğunun da altını çizen
Akgül, 2013 yılında araçların engelli kulla-
nımına uygun hale getirilmesi için yapılacak
otobüs alımları nedeniyle pazarda hareketlilik
olacağının ön görüldüğünü belirterek “Özel-
likle toplu taşıma alanında 2013 yılında çok
şey bekliyoruz” dedi.

Geçtiğimiz yıl 7 Temmuzda biten engelli
yasasına uyum sürecinin uzatıldığını hatır-
latan Akgül konu ile ilgili olarak şöyle konuştu;
“Herkesin araçlarını engelli kullanımına uy-
gun hale getirme zorunluluğu vardı. Ancak
toplu taşımacıların henüz hazır olmadığı yö-
nünde bir takım taleplerle bu süre 1+2 yıl
olarak uzatıldı. Bir yıl herkes için uzatıldı,
fazladan 2 yıl valilik kararı ile uzatıldı. Eğer
Valilik uzatmayı uygun görürse bir senen
daha,  o sürenin sonunda da uzatmayı uygun
görürse bir sene daha yani toplamda 2 yıl
uzatma imkânı var.  Tolerans tanıyor. Ama
bu işin ciddiyetinin farkında olan toplu taşı-
macılar son dakikayı beklemeyip harekete
geçmiş vaziyetteler ve 2013 yılında bu hareket
ciddi şekilde kendini gösteriyor. Bir an evvel
diğerlerinin de harekete geçmeleri lazım.
Ben artık birçok yerde de valiliklerin artık

bu süreyi uzatacaklarını düşünmüyorum.”

ENGELLİ YASASI KANUNİ 
BİR ZORUNLULUKTUR

Engelli yasasının kanuni bir zorunluluk ol-
duğunun altını çizen Akgül, her geçen günün
kullanıcının aleyhine işleyen bir süre oldu-
ğunu belirterek bir an evvel araç alacak ki-
şilerin araç firmaları ile bağlantıya geçerek
taleplerini iletmeleri gerektiğini aksi takdirde
sürenin sonuna gelindiğinde her iki taraf
içinde büyük sıkıntılar yaşanacağını ifade
etti.

Araç üreten firmaların gelen talepler doğ-
rultusunda araç ürettiğini belirten Akgül,
talep doğrultusunda üretim kararı alıklarını
söyledi. Talebin artmasıyla kapasitenin de
artacağını ifade eden Akgül “ Kapasite ar-

tırmak demek, sanayiye yatırım yapmamız
demek,  işçi almamız, eğitmemiz demek yani
bunların hepsi bir süreç. Birde istenen araç-
ların Türkiye’de üretilen parçaları var yurt-
dışından gelen parçaları var. Buda bir süreç.
Bugün verilen sipariş 4 ay sonra banttan
çıkıp müşteriye teslim edilebiliyor. Dolayısıyla
araç alacakların biraz acele etmeleri lazım.
Son dakikaya kalmasınlar. Son dakikaya
kaldıklarında çok sıkıntı yaşanır. Araç bu-
lamayabilirler ya da bizim kapasitemiz istenen
miktara yetmez. Dolayısıyla bu süreçte bizi
de iyi yönlendirirlerse bizde ona göre yatı-
rımlarımızı zamanında yaparız ve bu süreç
boyunca herkese cevap verebiliriz. Ama bize
şimdiden talep gelmeyip son 5 ayda araç
dedikleri zaman yani buna hiçbir fabrika
binlerce arabayı 2-3 ayda üretemez” şeklinde
yaşanacak sıkıntıları dile getirdi.
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Goodyear, Şubat ayı boyunca 5 ilde gerçekleştirdiği aktivite-
ler ile yaklaşık 7,000 araç sahibini lastik diş derinliği, doğru las-
tik seçimi ve güvenli sürüşte dikkat edilmesi gereken hususlar
konusunda bilgilendirdi. Şubat ayı boyunca İstanbul, İzmir, An-
kara, İzmit ve Bursa’da seçili alışveriş merkezi otoparkları ve
benzinliklerde gerçekleşen aktivitelerde Goodyear mobil ekibi
tüketicileri, yol güvenliği konusunda bilgilendirirken yeni ürün-
lerini de tanıttı. Tüketiciler, mobil ekip tarafından dağıtılan ku-

ponlar sayesinde Goodyear ürünlerinde indirim hakkı kazandı.
Ayrıca Goodyear mobil ekip tarafından, benzinliklerde ve se-

çili alışveriş merkezleri otoparklarında tüketicilerin araçlarının
lastik diş derinliği ölçümleri yapıldı. Uzmanlar, tüketicilere yol
güvenliği, doğru lastik kullanımı ve güvenlik konularıyla ilgili
önemli bilgiler verdi. Aktiviteler boyunca 5 ilde yaklaşık 7 bin
kişiyle birebir görüşülerek araç diş derinlikleri ölçüldü ve yol
güvenliği ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.  

GOODYEAR, YOL
GÜVENLİĞİ 
BİLİNCİNİ 
ARTIRMAYI 
HEDEFLİYOR

Otokar Genel Müdürü Basri Akgül, Otokar’ın otobüs pazarı-
nın yüzde 60’ına sahip olduğunu belirterek, işlerini çok fazla
ön plana çıkmadan yürüttüklerini ifade etti.

Ahmet TÜRKOĞLU

HABER VE ‹STAT‹ST‹K KAZALARI

H
aber ve istatistik kazalar› ile

kabaran otobüs kaza haberleri

sayesinde karalanan sektör ve

aldat›lan yolcular sorunu

Asl›nda bu “Haber ve ‹statistik Ka-

zalar›” ile; May›s’ da Ankara’ da yap›-

lacak 4. Karayolu-Trafik Güvenli€i

Sempozyumuna bir “Poster Bildiri”

de sunarak, kay›tlara geçmesini sa€-

lamam gerekiyor. Yapaca€›m. ‹nflallah

kurul kabul eder.

Daha önce de de€indik, ancak dü-

zelmiyor. Devlet, TOFED ve medya ifl-

birli€iyle düzelebilecektir.

“Habersiz” olmak/kalmak, ayd›nl›k

dünyan›n karanl›€›nda yaflamak gi-

bidir. Bu sebeple, medya ve men-

suplar› tüm dünya ve bizim için de

önemlidir. Hasb-el kader, biz de ‘men-

sup’ olduk. Ancak baz› “Haberleme

fiekilleri” dolay›s›yla da “meczup”

olma efli€ine gidip-geliyoruz. 

Bunlar, “Haber Kazalar›” d›r. Kaza

Haberleri, bizi elbet üzmektedir. Her

2 tür “kaza”lar› da s›f›ra çekmeye ça-

l›flmaktay›z.

‹statistiklerde de “‹statistik Kazalar›”

yap›lmaktad›r. Elbet, istatistikler de,

bize –pusula- gibi yol gösterirler. Ancak,

7 kiflilikten yukar› olan yolcu tafl›tlar›n›

otobüs olarak yasalara, yönetmeliklere

koyarsan›z böyle olur ve –asla gerçek-

leflmeyecek olan AB ucubesi u€runa-

gerçekleri kaybedersiniz.

Onlar da ay›rt etmek için, küçüklere

‘microbus’, ortancalara ‘midibus’ di-

yorlar. Biz ise hepsini aflure ettik.

Böylece minibüslü, midibüslü olaylar

da; –Otobüs Kazalar›- olarak rakam ka-

bart›yor, otobüsçüyü karalat›yor, yolcu-

sunu kaç›rt›yor, otobüsçünün ekme€ini

çald›rt›yor, toplu tafl›may› baltal›yor.

‹flte bu yan›ltma/yan›lma kayna€› ha-

berlerden birkaç›:

1)  Ankara da Yolcu Otobüsü ‹le

Otomobil Kafa Kafaya Çarp›flt›; 7 Yaral›

26.02. 2013  medya73. com

Otobüs dediler, hatl› minibüs ç›kt›!

Keçiören-Ostim hatt›nda çal›flan 06 J

0749 plakal› yolcu minibüsü ile Deme-

tevler istikametine gitmekte olan 06

AU 8210 plakal› otomobil kafa kafa

çarp›flt›.

***

2) “Otobüs Kazas›nda Yaralananlar

Çevre Hastanelere Kald›r›ld›” dediler

‹ETT otobüsü ç›kt›  08.01.2013 sonda-

kika.com  Küçükçekmece'de ‹BB nin

(‹stanbul Büyükflehir Belediyesi) oto-

büsü göl kenar›na uçtu.  

(A.Türko€lu’nun notu: Asl›nda bu olay-

dan, ‹BB bir ders ç›karmal›; o yolun ke-

narlar›n›, 2 yönlü bariyerlemelidir.

Yoksa, oralardan, daha nice tafl›tlar

uçacakt›r ve canlar yanacakt›r.) 

***

3) “Yolcu otobüsü kaza yapt›: 3 ölü

18 yaral›” dediler, “Bahçelievler Bele-

diyesi ne ait otobüs” ç›kt› 

12-11-2012 haber7,   ‹stanbul dan ce-

naze için Ardahan’ ›n Göle ilçesine

gelen Bahçelievler Belediyesi’ ne ait

Yolcu otobüsü, Erzurum Tortum kara-

yolu 40 nc› kilometresinde flarampole

yuvarland›. 

(A.Türko€lu’nun notu: Asl›nda bu olay-

dan, Kara Ulaflt›rma Genel Müdürlü€ü

bir araflt›rma-soruflturma ç›karmal›;olum-

suz sonuçlar halinde, bu belediyeyi

cezaland›r(t)mal›d›r.   

Cevap aranacak sorular:

1-Yetki Belgesi gerekir miydi, var m›

idi?

2-Yeterli say›da sürücüsü var m› idi?

3-Otobüsün bak›m› nas›ld›?

4)Lâstikleri k›fll›k m› idi?

5)Di€er donan›mlar›?

6) Botyn Koruma Korseleri var m›

idi?) 

***

4) “Denizli'de 2 otobüs çarp›flt›: 9 ya-

ral›”  dediler- halk otobüsü ile tekstil

iflçi servisi ç›kt›…

24 May›s 2012 haber7.com

Not: Bu sorunu, bu makaleyi sizlere

ulaflt›rana kadar, yukar›da and›€›m

gibi;bildiri konusu ettim ve Ankara’ya

gönderdim bile… Umar›m kabul gö-

rür…
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Engelli yasasına uyum sürecinde
verilen 7 yıllık süre boyunca hiç
kimsenin konuyu ciddiye almadığını
ve son bir kaç aya gelince de her-
kesin panik olduğunu ifade eden
Akgül, değiştirilmesi gereken çok
fazla araç olduğunu belirterek 2013
yılı ve 2014 yılı Temmuz ayına kadar
otobüs satışlarında durgunluk ya-
şanmayacağını ifade etti.

Ani yoğunluğun fiyatları etkileyip
etkilemeyeceğini sorduğumuz Ak-
gül, bu konunun talep var fiyatlar
artacak şeklinde düşünülmemesi
gerektiğine vurgu yaparak şöyle
açıkladı; “Biz şimdi mevcut üreti-
mimizin üstüne kapasitemizi artır-
mak için bir yatırım yapıyorsak bu
bizim maliyetlerimizin artması de-
mektir. İlave işçi alıyorsak ki alma-

7 yıl boyunca kimse 
YASAYI CİDDİYE ALMADI

Önümüzdeki yıl 9 ve 12 metrelik
araçların ardından Otokar’ın 13 met-
relik araçlar da boy göstereceğini
ifade eden Akgül, söz konusu araç-
ların şuan Avrupa’da kullanıma su-
nulduğunu ancak Türkiye pazarında
önümüzdeki yıl yerini alacağını be-
lirtti.  Bazı ilçelerin nüfus sayımla-
rının artmasıyla Büyükşehir oldu-
ğunu belirten Akgül, “ Böyle olunca
da artık belediyeler uç noktalara

da hizmet götürmek durumundalar.
Her yerde çok fazla ayakta yolcu
taşıyan toplu taşıma araçlarını kul-
lanma şansınız yok. Mesafeler 5-
10 km değil bir anda 60-70 kilo-
metrelere çıkabiliyor. Dolayısıyla
orada koltuğu çok ayakta yolcu ta-
şıma oranı az otobüsler kullanılmak
zorunda. Bu nedenle Otokar Kent’in
13 metrelik otobüsü var.”
Otokar’ın Türkiye’nin ilk Hibrit ara-

Otokar’ın 13 metrelik 
otobüsü 2014’te Türkiye’de

Otokar’ın bir ilke daha imza atarak
Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsünü
yaptığını ve bu otobüsün şuan İETT
bünyesinde kullanıldığını belirten
Akgül, İETT başta olmak üzere ara-
cın şoförü ve yolcularının araçtan
oldukça memnun olduğunu dile ge-
tirdi.

Elektrikli araç teknolojisinin Hibrit
teknolojisinin önüne geçeceği dü-
şüncesinde olduğunu belirten Ak-
gül, Elektrikli araç teknolojisinin
henüz geliştirilen bir teknoloji ol-
duğunu ifade ederek, söz konusu
araçların kullanımına ilk başlayacak
kesimin kamu olduğunu ve ancak

Elektrikli otobüs konusunda
İETT ÖNCÜLÜK ETMELİ

TÜRKiYE’de satılan 
2 otobüsten biri ‘Otokar’

T ürkiye Yeşilay Cemiyeti, İl Milli
Eğitim Müdürlüğü VE İSAROD
işbirliğiyle pasif içiciliğin za-

rarlarına dikkat çekmek ve insan
sağlığını korumak amacı ile “Benim
servisçim sigara içmiyor” projesini
başlattı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, İl Milli
Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Umum
Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası
(İSAROD)birlikteliğinde hazırlanan
“Benim servisçim sigara içmiyor”
projesi ile pasif içiciliğin zararlarına
dikkat çekilmesi ve servis şoförle-
rinin doğru rol-model olması he-
defleniyor. İstanbul’da 13 bin ser-
visçiyi kapsayan “Benim servisçim
sigara içmiyor” projesi önümüzdeki
dönemde diğer illerde de başlaya-
cak.

VALİLİKTEN 
TAM DESTEK SÖZÜ

“Benim servisçim sigara içmiyor
projesini Türkiye Yeşilay Cemiyeti, İl
Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul
Umum Servis Aracı İşletmecileri Es-
naf Odası ile birlikte tam destek ve-
riyoruz” şeklinde konuşan Vali Yar-
dımcısı Ahmet Deniz, 21’inci yüzyılın
en büyük salgınının sigara ve benzeri
bağımlılar olduğunu, her yıl ülkemizde

100 bin, dünyada 5 milyonun üzerinde
insanın sigaradan hayatını kaybet-
tiğini vurguladı.  Deniz “Gençliğimizin
geleceği için sigara ile mücadele et-
meye devam edeceğiz” dedi. 

Programa katılan İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürü Muammer Yıldız Be-
nim servisçim sigara içmiyor iş birliği
projesi ile sigara içen şoförlerin si-
garayı bırakmalarını hedeflediklerini
söyleyerek “Aslında bu proje ile her
türlü eğitim öğretim ortamında si-
gara içilmemesi ve her türlü bağım-
lılığın engellenmesi için yeni ve
önemli bir süreci başlatmış oluyoruz”
dedi.

“ÇOCUKLAR ŞOFÖR 
AMCALARINDAN İYİ 
ÖRNEK ALMALI”

“Yeşilay’ın yeni döneminde çizdi-
ğimiz vizyonun önemli bir ayağını
teşkil eden gençleri bağımlılıklardan
uzak bir hayata teşvik etmektir” di-
yen Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel
Başkanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman
“Gençlik, duygu ve düşünce olarak
saf ve temiz olunan zamanların en
önemli bölümünü teşkil eder. Bu
yüzden gençliğimize her alanda ör-
nek olarak onlara iyi rol- model ol-
mamız gerekiyor” dedi. 

İstanbul Umum Servis Aracı İş-
letmecileri Esnaf Odası Başkanı
Hamza Öztürk ise projenin tanıtı-
mında  “Servisçiler çocukların özel-
likle örnek aldığı kişiler. Bu proje ile
sigara içmeyerek içenleri sigarasız
bir hayata teşvik etmek temel ama-
cımız” şeklinde konuştu. 

KARBONMONOKSİT48
SAAT ARAÇTA KALIYOR

Proje doğrultusunda okul ve şir-
ketlerin personel servislerinde “Be-
nim Servisçim Sigara İçmiyor”çı-
kartmaları yer alacak. Bu çıkart-
malar servis aracı kullanıcısının bu
konuda taahhüdü anlamını taşıya-
cak. Odaya bağlı 13 bin araç şoförüne
bu çıkartmalar oda yetkilileri tara-
fından ulaştırılacak. Yeşilay Cemiyeti,
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Esnaf
Odası yetkilileri ortak tespitler yap-
mak için bilgilendirme ve sigaranın
akciğerlere bir günde verdiği zararı
gösteren karbon monoksit ölçüm
testi denetimlerini gerçekleştirecek.
Bu projeyle tüm servis araçlarında
sigarasız ortam sağlamak ve servis
şoförlerini de sigaradan uzak tutmak
hedefleniyor. Proje önümüzdeki dö-
nemde Türkiye genelinde uygula-
nacak.

‘BENİM SERVİSÇİM SİGARA 
İÇMİYOR’ PROJESİ ????????

‹SAROD ‹fiB‹RL‹⁄‹YLE 

“Yeşilay’ın yeni dö-
neminde çizdiğimiz
vizyonun önemli bir
ayağını teşkil eden
gençleri bağımlılık-
lardan uzak bir hayata
teşvik etmektir” di-
yen Türkiye Yeşilay
Cemiyeti Genel Baş-
kanı Prof. Dr. M. İhsan
Karaman “Gençlik,
duygu ve düşünce
olarak saf ve temiz
olunan zamanların en
önemli bölümünü
teşkil eder. Bu yüzden
gençliğimize her alan-
da örnek olarak on-
lara iyi rol- model ol-
mamız gerekiyor”
dedi. 

İstanbul Umum
Servis Aracı İşletme-
cileri Esnaf Odası Baş-
kanı Hamza Öztürk
ise projenin tanıtımın-
da  “Servisçiler çocuk-
ların özellikle örnek
aldığı kişiler. Bu proje
ile sigara içmeyerek
içenleri sigarasız bir
hayata teşvik etmek
temel amacımız” şek-
linde konuştu. 

‘ÇOCUKLAR 
ŞOFÖR 

AMCALARINDAN
İYİ ÖRNEK 

ALMALI’
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H alk Otobüsçülerinin şu
anki sıkıntılarının en bü-
yüğü kimliksiz olmala-
rından kaynaklanıyor.

Karayolu taşıma yönetmeliğinde
Halk otobüslerinin tanımının olma-
masından dolayı yeterince kendi-
lerini ifade edemediklerini, devletten
gerekli desteği göremediklerini iddia
eden Bursa Özel Halk Otobüsçüleri
Başkanı Ramazan Çalan, Halk oto-
büslerinin de karayolu yönetmeli-
ğinde bir tanımının olması için ge-
rekli girişimlerin yapıldığını söyledi.
Ülke ekonomisine Katma Değer ka-
zandıran bir sektörün tanımsız ol-
masının sıkıntı yaratığını belirten
Çalan “Bizim en büyük sorunumuz
Türkiye’deki halk otobüslerinin ta-
nımının olmaması ile ilgili. Biran
önce bu konunun netleştirilmesini
istiyoruz” dedi.

BÜTÜNLEŞİK BİLET 
SİSTEMİ UYGULAMASINDA
ÖNCÜ İL BURSA

Bütünleşik bilet sistemine de de-
ğinen Ramazan Çalan, Türkiye ge-
nelinde 25 bin halk otobüsçüsünün
olduğunu ve bunun yaklaşık yüzde
60’ının Bütünleşik bilet sistemi kap-
samında çalıştığını belirtti.

Bütünleşik bilet sistemi şehir içi
toplu taşıma otobüsleri, metro, hafif
raylı tren, vapur ve banliyö tren hat-
larında ücret toplama sistemini stan-
dart hale getirirken aktarmalı ücret
tarifesi de bütünleşik bilet sisteminin
uygulandığı şehirlerde entegre edi-
lebiliyor. Bütünleşik Bilet uygulaması
ile tek bir kartın şehirdeki tüm toplu
taşıma araçlarında kullanıldığını söy-
leyen Çalan, Bursa olarak bu sistemin
uygulamasında öncü illerden biri ol-
duklarını da vurgulayarak sistemin
teşvik edilmesi gerektiğini konuya
yönelik çalışmalarının da devam et-
tiğini belirtti ve “Gerek kurumsal-
laşma adına, şirketleşme adına, bü-
tünleşme adına esnafın giderini
azaltmaya yönelik çalışmalar içeri-
sine girilmesiyle ilgili şu anda giri-
şimlerimiz var” dedi.

KİLOMETRE BAZLI 
TAŞIMA MODU

Bursa ÖHO Başkanı Ramazan Ça-
lan, Bursa’da uygulamak istedikleri
bir diğer sistemin ise Kilometre üze-
rinden ücretlendirme tarifesi. Bursa
Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Ki-
lometre Bazlı taşıma ile ilgili çalış-
tıklarını da söyledi.

Ücretsiz taşımalarda belediye ile
yaptıkları görüşmelerin olumlu geç-
tiğini vurgulayan Çalan, Bursa’da ol-
duğu gibi diğer illerde de ücretsiz ta-
şımalarda halk otobüsçüsünün de
pay alması gerektiğinin ifade etti.

65 yaş üstü ücretsiz taşımalarda
ise yükün çoğunu Halk otobüsçü-
lerinin aldığını söyleyen Çalan, “65
yaş ile ilgili olarak da diyelim aileden
sorumlu devlet bakanının eğer böyle
bir talebi varsa, bunu bakanlık har-
camasında karşılaması lazım. Direkt

bize yüklenmemeleri lazım” şeklinde
konuştu.

HALK OTOBÜSÇÜSÜ 
TAMAMEN OLMASA DA
KISMEN DESTEKLENMELİ

65 yaş üstü gibi taşımaların üc-
retsi olması durumunda halk oto-
büsçüsünün çok zorlanacağını be-
lirten Ramazan Çalan sözlerini şu
şekilde sürdürdü: “mevcut uygu-
lama ile diyelim ki yoklama me-
murları, denetmenler, Gerek em-
niyet genel müdürlüğü olsun, içişleri
bakanlığı bünyesindeki emniyet
müdürlüğü olsun, ulaştırma ba-
kanlığı bünyesindeki postacılar ol-
sun ücretsiz ama neye göre ücretsiz.
Biz büyükşehir belediyemize bir
talepte bulunduk. Dedik ki taşıdı-
ğımız yolcu oranına göre bize de
pay verin. Biz hepsini aktarın de-

miyoruz. Taşıdığımız yolcu oranına
göre. Ondan sonra bu konu ile ilgili
büyükşehir belediyemizin sağ olsun
desteklerini gördük. Ercümentleriyle
şu anda kısmen de olsa bizlere bir
şeyler geliyor. En azından şuanda
yüzde 5-10 civarında bir rahatlama
var. Ama 65 yaş üstü öğretmenler
vs bu esnafı büyük bir ölçüde et-
kiler.” Kazandıkları paranın yüzde
60’ını akaryakıt’a verdiklerini be-
lirten Çalan, bu oranın devlet desteği
ile düşürülmesi gerektiğini belir-
terek “Biz mali disiplinden taviz ve-
rin demiyoruz. Biz kayıt dışını bitirin
daha da fazla katma değer sağla-
yalım diyoruz. Burada ÖTV istisnası
olabilir, KDV istisnası olabilir, vergi
muafiyeti olabilir. Ama burada kıs-
men desteklensin istiyoruz. Tama-
men kaldırılsın demiyoruz” diyerek
öneride bulundu.
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DURAKLAR
TAMAM 
ADARAY
HAZIRLANIYOR8

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata
geçirilen Şehir içi Raylı Sistem çalışmaları kapsamında
Adapazarı Arifiye arasında inşa edilen istasyonlar
tamamlanırken, tren setleri TÜVASAŞ’ta, seferlerin
başlayacağı güne hazırlanıyor. ADARAY seferlerinin
çok yakında başlayacağı bildirildi. Sakarya Büyükşehir
Belediyesi ulaşımda yeni bir vizyonu hayata geçir-
menin mutluluğunu yaşıyor. Şehir içi Raylı Sistem

çalışmaları kapsamında Adapazarı Arifiye arasında
inşa edilen istasyonlar tamamlandı. Tren setleri
TÜVASAŞ’ta seferlerin başlayacağı güne hazırlanıyor.
Adı Sakaryalılar tarafından belirlenen ADARAY se-
ferleri çok yakında başlıyor. Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Turan, tren setlerinde
Büyükşehir Belediyesi Akıllı Kart Uygulaması’nın
(Kart 54) geçerli olacağını açıkladı.

Halk Otobüsçüsünün taşıdığı yükün ağırlığı altında kaldığını
ifade eden Bursa Özel Halk Otobüsçüleri Başkanı Ramazan
Çalan, sıkıntıların biran önce giderilebilmesi için öncelikle
kimliklerinin olması gerektiğinin altını çizdi.

Eylül –Ekim ayları gibi hizmete
açılması planlanan Marmaray
projesinde kullanılacak vagonlar
yaklaşık olarak 262 yolcuyu ta-
şıyacak kapasitede olması ön-
görülüyor.

Hyundai-EURotem A.Ş Elek-
trik&Elektronik Mühendisi ve
Üretim Müdür Yardımcısı Murat
Öktem, Hyundai ROTEM firma-
sının projede kullanılacak olan
araçları Adapazarı'ndaki fabri-
kada, Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.
(TÜVASAŞ) ile birlikte ürettiğinin
altını çizerek toplamda teslim
edilecek araç sayısının 440 adet
olduğunu ve bu sayının büyük
bir kısmının tamamlandığını be-
lirtti. Marmaray projesinin Ey-
lül-Ekim ayları gibi hizmete açıl-
masının planlandığını ifade eden
Öktem, yaklaşık olarak 262 ki-
şilik olan vagonların engelli va-
tandaşların kullanımına uygun

ve konfor açısından son derece
geliştirilmiş olduğunu belirtti.

İSTANBULLU MEMNUN
KALACAK

“İstanbulluların bu araçtan çok
memnun olacağını tahmin edi-
yoruz” diyen Öktem,  araçların
5'li ya da 10'lu setler halinde temin
edileceğini ifade ederek 5'li set-
lerin, yolcunun yoğun olduğu sa-
atlerde ya da gerektiğinde bir-
birine bağlanarak kullanılacağını
belirtti. Gebze-Halkalı arasındaki
77 kilometrelik hatta sefer ya-
pacak 440 adet demiryolu ara-
cının, 22-23 metre uzunluğunda
olacağı ve özellikle sabah ve ak-
şam saatlerinde daha sık sefer
yapması bekleniyor. Proje ta-
mamlandığında kesintisiz olarak
Gebze'den Halkalı'ya 105 daki-
kada gidilebilecek. İki yönlü ola-
rak Saatte 150 bin yolcu taşın-
ması hedeflenen projede, Metro
hatlarının entegrasyonunun da
sağlanacağı bilgisi verildi.

İstanbul’un iki yakasını
denizaltından birbirine

bağlayacak olan Marma-
ray projesinde kullanıla-

cak Hyundai-EURotem
tren setleri İstanbul Expo

Center’da düzenlenen
Eurasia Rail 2013 Fua-

rı’nda sergilendi.

Marmaray’ın 
Vagonları hazır

ASYA VE AVRUPA’YI BİRBİRİNE  BAĞLAYACAKÜLKE EKONOMiSiNE 
Katma Değer kazandıran 
KiMLiKSiZ SEKTÖR 
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