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TAYSAD’da güçbirliği
11’de

Medair büyüyor
3’de** **

** **
“Şehir efsaneleriyle 
mafya bile oldum” 10’da

ZF: Tek 6 ileri otomatik
şanzıman üreticisi 6’da
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ADEM BABA BALIK LOKANTASI
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O tobüsçüler ara-
sında yaşlı kurt
olarak bilinen

Isuzu ailesinin dedesi
Hüseyin Çelik, otomo-
tiv sektöründe geçirdi-
ği 55 yıllık serüveni Ta-
şımacılar ekibine anlat-
tı. Çelik, “Yaşlı kurt ol-
mak kolay değil, dizel
motora ömrümü ver-
dim.” Sayfa 12Sayfa 12

Turizm taşımacı-
lığı sektöründe

hizmet veren Sena
Turizm, bölgeyi zi-
yarete gelen turist-
lerden devlet erkânı-
na, futbolculardan
firma seminerlerine,
tüm grupların şehir
içi ulaşımını sağlı-
yor. Sayfa 12Sayfa 12

Anadolu Isu-
zu’nun güven-

lik, ekonomi, kalite,
çevre ve güvenlik
kriterlerine göre
yaptığı değerlendir-
me sonucu ‘5 Yıldız-
lı Servis’ unvanını
alan ilk bayi  Yıl-
mazlar Plaza oldu.
Sayfa 6Sayfa 6

BMC’nin Diyar-
bakır Yetkili Ba-

yii Aksel Otomotiv,
1993 yılından beri
müşterilerine hizmet
veriyor. Abdullah
Akyıl, sahibi olduğu
Aksel Otomotiv’i
ekibimize anlattı.
Sayfa 8Sayfa 8

‘Dizel motora
ömrümü verdim 

Temsa: 7 yılda
yeni 15 model

‘Bizim için
öncelik kalite’

Isuzu servislerine
5 y›ld›z da¤›t›yor

Aksel Otomotiv
BMC ile büyüyor

Y eni Yönetim Kurulu’nu belirlemek
için 16. Genel Kurul Toplantısı’nda bir
araya gelen Özulaş Üyeleri, yeni yö-

netimini seçti. Seçim, iki yönetim kurulu liste-
sinin katılımıyla gerçekleşti.

Son Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Ova-
cık’ın ekibi ile, geçmiş dönemlerde uzun yıllar
Özulaş Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış İs-
mail Yüksel’in ekibinin katıldığı seçimin galibi
Göksel Ovacık ve ekibi oldu. Üyelerin sahip ol-
dukları hisselere göre ol kullandığı seçime 331
üye katıldı. 98 bin 934 hisse toplayan İsmail
Yüksel’in ekibi, 153 bin 799 hisse toplayan
Göksel Ovacık’ın ekibi karşısında tutunamadı. 

Özulaş’ta 2. yılına başlayan yeni yönetimde
yer alan isimler şu şekilde; Göksel Ovacık,
Nevzat İnce, Osman Aydanoğlu, Selahattin Şa-

hin, Mehmet Arı, M. Cüneyt Zenderlioğlu ve
Fuat Çatal. Denetim Kurulu ise; Ramazan Şen,
Ayhan Şimşek ve Ali Çınar’dan oluştu.

ÖZULAfi’ta zafer Ovac›k’›n

Birçok ‘engel’i aşarak
günlük yaşama katıla-
bilen engellilerin kar-
şısındaki en büyük so-

run ulaşım. Şehir içi ve şe-
hirlerarası ulaşımda birçok
sıkıntıyla karşı karşıya ka-
lan yaklaşık 9 milyon en-
gelli, şehir içi ulaşımda ye-
ni üretilen otobüslerin kul-
lanılması ile bir nebze de
olsa rahat nefes alıyor.

Görüştüğümüz engelli
dernekleri de sorunun çö-
zümünün ise yapılan bütün
düzenlemelerin engellile-

rin de hesaba katılarak oluşturul-
masından geçtiğini vurguladı.
Engellilerin özellikle şehirlera-
rası yolculuğa çıkamadığına dik-
kat çeken engelli örgütleri, soru-
nun çıkarılan yasaların tam uygu-
lanması ve takibi ile mümkün
olacağını ifade ettiler. 2’de

En büyük ‘engel’
ulafl›m

M illi Eğitim Bakanlı-
ğı’nın bürokratları,
uyuşturucu ticareti-

nin okullardaki mevcut duru-
mun detaylarını, TBMM
Uyuşturucuyla Mücadele Ko-
misyonu’na sundu. MEB Özel
Rehberlik Genel Müdürü Ruhi
Kılıç tarafından sunulan bilgi-
de yer alan detaylar, komis-
yonda soğuk duş etkisi yarattı.

Öncelikle okulların rehber
öğretmen sıkıntısı yaşadığına
değinen Ruhi Kılıç, mevcut
42 bin okul için görevlendiri-
len rehber öğretmen sayısının
13 bin olduğuna dikkat çekti.

Okullara yakın meskenli
kahvehanelerde dahi uyuştu-
rucu ticareti yağıldığı belirten
Kılıç, “Sivil polis ve esnafın
ortak çalışması sonucunda, ta-
cirlerin büyük bir kısmı engel-

leniyor. Ancak zehir tacirleri
esnafları ‘Sizin çocuklarınızı
da alıştırırız!’ şeklinde tehdit
ediyorlar. Çalışmalarımız ağır-
lıklı olarak servis şoförlerine
yönelik gerçekleşiyor” dedi.

44 44

Okul servisleri
‘beyaz toz bulutu’

Çarşıbaşı Taşıyıcılar
Kooperatifi, Trab-

zon’un Çarşıbaşı ilçe-
sinde yapılan teslimat
töreniyle 22 adet yeni
Sultan 125S model kü-
çük otobüs teslim aldı.
Horon ekibinin izleyi-
cilere keyifli dakikalar

yaşattığı törende, daha
önce 50 aracı bulunan
kooperatifin alacağı 25
adet aracın ilk etapta
22 adedini teslim aldı.
Kalan üç aracın tesli-
matı, önümüzdeki gün-
lerde yapılacak.

Sayfa 3Sayfa 3İstanbul ve Adana’da
5 bin metrekarelik

alanda toplam 240 ki-
şilik ekibin görev aldı-
ğı Temse Ar-Ge’de,
son 7 sene içerisinde
15 yeni model üretildi.

Otobüs firmalarının
karlarını maksimum

güce çıkartmaları için
yetiştirme ve iyileştir-
me çalışmaları başla-
tan Temsa, firmaların
memnuniyetini arttıra-
rak müşterilerine daha
iyi hizmet vermeyi
amaçlıyor.

Son olarak Bus-
world 2008 Turkey
Fuarı’na katılan Tem-
sa; 2+1 oturma düzeni-
ne sahip 30+1+1 kol-
tuk kapasiteli Safir
VIP’yi firmaların be-
ğenisine sundu.

Sayfa 9Sayfa 9

Seyahat firmalar›
çaresizlik içinde

Fuar denince
Mercedes-Benz

U çak-otobüs reka-
beti, yazıhaneler-
de geçmiyor. Ço-

ğu seyahat firması, kirası-
nı çıkartabilmek için uçuş
firmalarının biletlerini sa-
tıyor.

İşletme maliyetlerinin
ve mazot fiyatlarının yük-
selmesi, tüm bunlar yet-
mezmiş gibi bir de uçak
firmalarının fiyatlarını

aşağıya çekmesi otobüs
firmalarını iyice çıkmaza
soktu. Sayfa 9Sayfa 9Ü lkemizde ikinci-

si düzenlenen
Busworld Fua-

rı’nda Mercedes-Benz,
yoğun nüfuslu kentlerde
şehiriçi toplu taşımaya
yönelik olarak geliştir-
diği yeni körüklü Co-
necto’yu sergiledi. 18
metre uzunluğ sahip
olan ye körüklü Conec-
to, büyükşehir belediye-

lerin gözdesi olmaya
aday konumda.

Sayfa 6Sayfa 6

Otokar, Trabzon’daMEB bürokratlar›n›n Mec-
lis Uyuflturucuyla Müca-
dele Komisyonu’na sun-
du¤u rapor, dinleyenle-
rin kan›n› dondurdu

İstanbul Toplu Taşıma Bir-
liği Derneği’nin (İSTAB)
Olağan Genel Kurulu

toplantısında yeni yönetim
kurulu seçimlerine tek liste
olarak giren Levent Birant,
dernek üyelerinin de deste-
ğiyle 3. kez başkan seçildi.

Genel Kurul neticesinde
yeniden başkan seçilen Bi-
rant, “Ekip olarak zorlu işlerin
üstesinden geliyoruz. Son iki
dönemde olduğu gibi, yeni
dönemde de servis taşımacı-
lığının yaşadığı sorunlara çö-
zümler getirmeye çalışaca-
ğız. İSTAB olarak TOBB,
UND ve TOFED ile işbirliği

içerisinde “Ulaştırma Arma
Konferansı” adlı bir proje
ürettik. İTO’nun da fon deste-
ği sağlayacağı bu konferans
ile sorunların çözümü için
önerilerimizi sunacağız” de-
di.

İSTAB yönetiminde artık
yeni yüzler görmek istedileri-
ni dile getiren Levent Birant,
“Yönetimde artık değişikliğe
gitmemiz gerek. Ancak de-
vamlılık sağlamakta son de-
rece önemlidir. Devlet ve be-
lediyeler nezrinde kurduğu-
muz ikili ilişkilerin sürmesi,
sorunlarn çözümü için büyük
önem teşkil ediyor” şeklinde
konuştu.

Hüseyin ÇEL‹K

Ali
BABACANO⁄LU

Abdullah AKYIL

İSTAB’da 3. Birant dönemi
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Taşımacılık
sektörü ne
durumda?

Sektörde yaşanan her türlü olumsuzlu-
ğa rağmen Türkiye, Doğu ile Batı ara-

sındaki jeopolitik durumunu muhafaza edi-
yor.

Global küreselleşme ve iletişim sistem-
lerinin adeta dev gibi büyüdüğü günümüz-
de insanların ulaşım ihtiyaçları çok daha
hızlı, daha güvenilir, daha konfora dayalı
ve daha ekonomik ulaşım modeline doğru
yön almaktadır. Dünya genelindeki ulaşım
hızı son istatistiklere göre 250–300 km/s
lüks sayılmamaktadır. Türkiye ekonomi-
sinde taşımacılık ve ulaştırma sektörü gü-
nümüzde hayati ve çok önemli noktalara
gelmiştir. Türkiye coğrafi konum itibariyle
Doğu ve Batı arasındaki jeopolitik durum
ve pozisyonu taşımacılık ve ulaştırma kav-
ramlarında bölgenin ekonomik gelişimi için
dönüm noktası olmuştur. Ülkemiz bu açı-
dan ticari taşımaya tabi malların hem tran-
sit geçiş hem de başlama ve bitiş noktası
olarak en önemli oyuncularından birisidir.
Önemli mali sıkıntılar ve son zamanlarda-
ki dış gelişmeler son zamanlardaki dış ge-
lişmeler, AB’ye giriş, Orta Asya ve Kafkas-
lar ile yapılan ticaret, bu sektörü daha
önemli bir konuma getirmiştir.

Türkiye’nin AB’ ye giriş kriterlerinden bi-
risi de taşımacılıktır. Bu nedenler fiziksel
entegrasyondan alt yapıya, araçlara, çev-
re standartlarına, lojistik ağların geliştiril-
mesine, sınır geçişlerine ve ticari politika-
ları kapsamaktadır.

Türkiye alanında üretim esaslı bir sek-
törden, belirtilen pazarın ihtiyaçlarını kar-
şılayan bir sektöre değişim reformlarını
süratle yapamamasından dolayı, orta ge-
lirli gelişmekte olan ülkeler kategorisinde
bulunmaktadır. Özel taşımacılık sektörü
çok hızlı bir ivme kazanmasına rağmen
küçük, toparlanamamış ve tam anlamıyla
kurumsallaşamamış bir konumdadır. Taşı-
macılık ve ulaştırmada alt yapı hizmetleri-
nin ticarileştirilmesi, özellik kazandırılma-
sı, kârlı ve verimli bir hale getirilmesi ve
şeffaflaştırılması gerekmektedir.

Son 50–60 yılda Türkiye’de taşımacılık
ve ulaştırma hizmetlerindeki talep artmak-
ta olup 1950’li yıllardan itibaren yüzde 8
artış göstermektedir. Karayolu taşımacılı-
ğındaki talep yılda yüzde 7, demiryolu ta-
şımacılığında yüzde 2, denizyolu taşıma-
cılığında yüzde 5, havayolu taşımacılığın-
da ise bu oran yüzde 16 oranında artmak-
tadır. Pek çok gelişmekte olan ülkelerde
olduğu gibi Türkiye’de de karayolu taşıma-
cılığı gerek yük gerek insan taşımacılığın-
da oldukça önem kazanmaktadır. Demir
yollarına olan talebin alt yapısı tamamlan-
madığı sürece bu artışın beklenmesi söz
konusu değildir. 1950’li yıllarda taşımacılık
alanında karayolu taşımacılığı yüzde 40,
demiryolu taşımacılığı yüzde 60 paya sa-
hip bir konumda bulunurken 2000’li yıllara
gelindiğinde bu sektörlerin oranları da art-
mış bulunmaktadır.

Türkiye’de karayolu taşımacılığına
önem vermeye devam etmekte olup AB
üyeliğine bağlı olan ülkelerde toplam kam-
yon sayısı 225 bin iken Türkiye’de bu sayı
395 bindir. Görülüyor ki son kırk yılda
kamyon sayısı yaklaşık 30 kat artmış du-
rumdadır. Yolcu taşımacılığının yüzde 45’i
Ankara-İstanbul-İzmir hattı arasındadır.
Kazaların da yüzde 60’ı bu hatlar arasında
oluşmaktadır. Türkiye’de kaza oranları AB
ülkelerinden 3–6 kat fazla cereyan etmek-
tedir. Her yıl yaklaşık olarak 3–8 bin kişi
trafik kazalarında ölmekte ve maddi zarar
milli gelirin yüzde 2’lerine kadar çıktığı tah-
min edilmektedir. Son birkaç yılda kilomet-
reye düşen araç sayısının artması ile trafik
kazalarının sayısındaki artış gözlenmekte-
dir. Ülkemizde ulaştırma sektöründe kara-
yolu taşımacılığının yüzde 60’ına yakının
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)
tarafından elinde bulundurmaktadır. AB’ye
uyum çerçevesinde sektörün derlenip to-
parlanması amacıyla Ulaştırma Bakanlığı
tarafından hazırlanan 4925 sayılı “Karayo-
lu Taşıma Kanunu” nakliyecileri harekete
geçirmiş bulunmaktadır.

Sayıları 350 bini bulan kamyoncu ve 40
bine yakın TIR Şoförü bu kanun ile getiril-
miş olan yüksek belge bedelleri, teminat-
lar ve yükümlülükler altında kalarak mev-
cut işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı kar-
şıyadır. Açıkçası durum vahametini koru-
makta, meslektaşlarımız ve çalışanlar iş-
sizlikle karşı karşıya kalacaktır. Böyle bir
durum karşısında Türkiye TIR çöplüğüne
dönecek, bedeli milyarlarca doları bulan
servet yok olup gidecektir. Taşıma maliyet-
leri kısa sürede yüzde 50 artarak etkileri
ihracat üzerinde görülecektir. Yaklaşık bin
950 dolar olan bir TIR maliyeti 3 bin dolar-
lara çıkacaktır. İthalat maliyetlerinde ise
artma olmayacak bu da dış ticaret açığının
büyümesine neden olacaktır.

GÖZLEM

M.Sabri 
DANABAŞ

M.Sabri DANABAŞ

EE ngelliler günlük hayatın bir-
çok alanında olduğu gibi şehir
içi ve şehirlerarası yolculuk-

larda birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalı-
yor. Özellikle yeni üretilen otobüslerin
engelliler de hesaba katılarak geliştiril-
mesi nedeniyle rahat bir nefes alan en-
gelliler, eski otobüslerle yapılan şehri
içi ve şehirlerarası ulaşımda büyük so-
runlar yaşıyor. Şehirlerarası yolculuğa
çıkmaya cesaret edemediklerini söyle-
yen engelliler, yolların, kaldırımların ve
otobüs duraklarının da standardının ol-
madığını belirtiyor. Türkiye’de yaklaşık
9 milyon engellinin yaşadığı düşünül-
düğünde ise sorunun vahameti ortaya
çıkıyor.

En büyük engel ulaşımEn büyük engel ulaşım
Konuya ilişkin görüşünü aldığımız

Bedensel Engellilerle Dayanışma Der-
neği Genel Başkanı Kemal Demirel,
engellilerin normal hayata karışabilme-
lerinin önündeki en büyük sıkıntılardan
birinin ulaşımda yaşandığını ifade etti.
İstanbul’da belediyenin aldığı kararlara
rağmen özel halk otobüslerinde şoför
ve muavinlerle bir çok sıkıntı yaşadıkla-
rını söyleyen Demirel, “Şoförler alınan
kararları uygulamakta direniyorlar. Bu
konuda şoförlerin eğitilmesi gerekiyor.
Gün içerisinde yaşadıkları sıkıntılar do-
layısıyla onlar da bunalıyor. Engellilerle
uğraşmak istemiyorlar” dedi. Engelli-
lerin otobüslere biniş ve inişlerinin za-
man aldığını ve bazı şoförlerin bunu so-
run edebildiğini vurgulayan Demirel,
“Engelli durakta tek başına bekliyorsa
almıyor, görmezden geliyor. Otobüsle-

rin dışında taksiler ve dolmuşlar da en-
gellileri araçlarına almıyor” dedi. Yol-
lar, kaldırımlar, otobüs duraklarının da
engellilerin kullanımına uygun olmadı-
ğına dikkat çeken Demirel, şehirlerara-
sı ulaşımın da büyük bir sıkıntı olduğu-
nu belirtti. Engellilerin şehirlerarasında
hareket kabiliyetinin neredeyse sıfır ol-
duğuna dikkat çeken Demirel, “Hiçbir
engelli şehirlerarası ulaşımı göze alamı-
yor. Çünkü hiçbir şehirlerarası otomo-
biller engellilerin seyahatine uygun de-
ğil. Büyük sıkıntı yaşıyoruz” diye ko-
nuştu. Demirel, Başbakanlık, İçişleri
Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’nın
sorunlar için harekete geçmesini, her-
kesin yasa ve yönetmeliklere uymasının
sağlamasını istedi.

YYeni otobüslereni otobüsler uygunuygun
Engellilerin özellikle özel

halk otobüslerinde ücretsiz in-
dirim kartlarından yararlan-
makta sıkıntı yaşadığını belirten
Fiziksel Engelliler Vakfı Danış-
manı Avukat Cemal Donat ise
şoförler ve muavinlerin engel-
lerini sorguladığını ve engelleri-
nin bu konuda ciddi şikayetleri
olduğunu söyledi. İETT’nin
son zaman aldığı basamaksız
otobüslerin tekerlekli sandalye
ve koltuk değneği kullanan en-
gellilere büyük rahatlık sağladı-
ğına dikkat çeken Donat, “Bu
otobüslerin orta kapıları tam açılıyor,
17-18 santimetre sağa yatıyor, basama-
ğı yok ve açılıp kapanan rampaları var.
Fakat eski otobüsler ve özel halk oto-

büsleri kesinlikle uygun
değil” dedi. Otobüslerin
yanı sıra durak ve kaldı-
rımların da engelliler dü-
şünülerek yapılmadığı
için çok büyük zorluklar
yaşattığına dikkat çeken
Donat, şehirlerarası ula-
şımda ise daha büyük so-
runlar yaşadıklarını be-
lirtti. “Engelliler otobüse
bindikten sonra koltuğu
en arkada bile olsa
emekleyerek veya yar-
dımcı olan birinin kuca-
ğında, sırtında gitmek zo-
runda. Otobüslerin fizik-
sel koşulları kesinlikle
uygun değil” diyen Do-
nat, bu sorunların çözü-

mü için çıkarılan 5378 sayılı kanunun
uygulamasında da sorunlar olduğunu
söyledi. Yasanın 7 yıl içinde bütün top-
lu taşıma araçlarının, her guruptan en-

gellinin erişimine uygun hale
getirilmesi gerektiğini söylediği-
ne dikkat çakan Donat, “Böyle
bir yasa var. Ama bunu takip
eden kurum ve yapılmaması so-
nucunda uygulanacak işlem ko-
nusunda herhangi bir düzenleme
yok. Kaldırımlar, duraklar yapılı-
yor, metro hatları inşa ediliyor
ama birçoğunda engellilere yö-
nelik çalışma yok” diye konuş-
tu.

Ciddi devlet politikası gerCiddi devlet politikası gerekieki--
yoryor

Türkiye nüfusunun yüzde 12.29’unu
engelli bireylerin oluşturduğuna dikkat

çeken Türkiye Sakatlar Derneği Genel
Başkanı Şükrü Boyraz da ulaşım so-
runlarından dolayı engellilerin hayatın
birçok alanından mahrum kaldığını be-
lirtti. Yolların, yaya kaldırımların, üst ve
alt geçitlerin de engellilere uygun ol-
madığını ifade eden Boyraz, “Bugün ül-
kemizde şehirlerarası taşımacılık hiz-
meti veren hiçbir otobüs, vapur ve tre-
nin engellinin inip binmesine, ihtiyaç-
larını gidermesine uygun olduğu söyle-
nemez” dedi. Boyraz, bu sorunların çö-
zümünün ise ciddi bir devlet politikası-
nın oluşturulması, yerel ve genel yöne-
timlerin sivil toplum kuruluşları ile or-
tak çalışma yapmalarından geçtiğini
ifade etti. 

Önlerindeki tekÖnlerindeki tek
‘engel ’ulafl›m‘engel ’ulafl›m
Birçok ‘engel’i aşarak günlük yaşama katılabilen engellilerin karşısındaki en büyük sorun ulaşım.
Yeni üretilen otobüslerin kullanılması ile engelli vatandaşlarımız az da olsa rahat bir nefes alıyor.

Halk otobüsçüsü dert küpü

İzmir’e yeni Mercedes üssü
K onset Turizmin yolcuları ve çalışanlarının

çocuklarının Konset Turizme ve yolcu-
luklara bakışlarını anlattıkları sergi de 150

resim sergiyi gezenlerin beğenisine sunuldu. Kon-
set Turizm çalışanları performans ve memnuniyet-
lerini arttırmaya yönelik çalışmaların yanı sıra, ço-
cukları da unutmayarak bir resim sergisi düzenledi.
Çocuklar, otobüslerinin tamamı Temsa araçların-
dan oluşan Konset Turizmle yolculuk etmenin ra-
hatlığı ve konforunu kendi bakış açılarıyla resmetti-
ler.‘Çocuk Gözüyle Konset’ resimleri Konya’da

Kule Alışveriş Merkezi’nde sergilendi. Konset Yö-
netim Kurulu Başkanı Faruk Dinekli, ‘Türkiye
Otobüsçüleri Geliştirme ve İyileştirme’ (TOGİ)
projesiyle ortak gerçekleştirilen sergiyle amaçları-
nın yolcuları ve çalışanlarıyla var olan ilişkilerini
güçlendirmek olduğunu belirtti. Yolcu ve çalışanla-
rının çocuklarını bu projeyle sanata teşvik etmele-
rinde büyük gurur duyduklarını da konuşmasına
ekledi. ‘Çocuk Gözüyle Konset’ projesi, Bilkent
Üniversitesi Pazarlama Kulübü tarafından ‘En İyi
Müşteri Odaklı Proje’ ödülüne layık görüldü.

Konset’ten sanata destek

ehir içi trafiğin yoğunluğu ne-
deniyle yoğun bir stresle yaşa-
yan özel halk otobüsü şoförleri-
ni her geçen gün yükselen yakıt
fiyatları ve düşük taşıma ücret-
leri canından bezdirmiş durum-

da. Taşımacılar ekibi olarak nabzını tuttuğu-
muz özel halk otobüsü şoförleri ile araçla-
rının teknik özelliklerinden yakıt fiyatlarına,
taşıma ücretlerinden trafik çilesine kadar
bütün yaşamlarını konuştuk. 

Çoğumuzun sandığının aksine zar zor ge-
çinen Özel Halk Otobüsçüleri, düşük ücret-
lendirme ve neredeyse haftada bir zamla-
nan motorin fiyatları yüzünden büyük sıkın-
tılar yaşıyor..  Yüksek servis ve yedek par-
ça fiyatları ile kazançlarının hatırı sayılır bir
kısmını işlerini sürdürebilmek için harca-
yan otobüsçüler, duraklarda yaşadıkları
zorluklardan da oldukça şikayetçi.

YYakıt pahalı, taşıma ucuzakıt pahalı, taşıma ucuz
Otobüsçüler, yakıt fiyatlarında gün geç-

tikçe yaşanan artışı taşıma ücretlerine yan-
sıtamamaktan şikayetçi. Cevizlibağ durak-
larında bulunan özel halk otobüsçülerinin
yaşadığı diğer zorluklar  da şöyle;

-Belediye otobüsleri 1 YTL gibi düşük
bir ücret karşılığında motorin alabilirken,
ÖHO işletmecileri ve şoförleri pompa fiya-
tı üzerinden akaryakıtlarını alıyorlar. Yolcu
taşıma fiyatlarındaki artışın, yakıt fiyatların-

dakine yetişemediğini, İETT havuzundan
Akbil kullanımı karşılığında alınan ücretle-
rin düşük olduğunu belirten otobüsçüler, ay
sonunu getiremediklerini söylüyor.  

-Geçtiğimiz aylarda Cevizlibağ’da bulu-
nan durağın KİPTAŞ’a konut alanı olarak
tahsis edilmesinin ardından E-5 kenarında
duraksız bir şekilde konuşlanmaları, oto-
büsçülere sıkıntı yaşatan bir diğer etken.

Araçlarda durum ne?Araçlarda durum ne?
Araçlarının teknik özelliklerinden bahse-

den ÖHO şoförlerinden, kullandıkları tüm
markaların olumlu ve olumsuz noktaları ko-
nusunda ise hiç beklemediğimiz cevaplar
aldık. Şoförler Bursa üretimi araçlardan
memnun. Halk otobüsü şoförlerinin araçla-
rı değerlendirirken kullandıkları kriterleri
ise şöyle; 

- Yoğun ve açık trafikte düşük yakıt tüke-
timi

- Arıza ve periyodik bakım esnasında dü-
şük servis ve yedek parça ücreti

- Servis ağının geniş olması ve ihtiyaçla-
ra yeterli cevap verebilmesi

- Yürür aksam, motor ve karoser daya-
nıklılığı

- Araçların, iç hacim genişliği ve yolcu
konforu gibi ihtiyaçlara verdiği cevap 

Şoförlerin gözünden, her kritere göre ay-
rı bir liste oluşuyor. 

YYakıt sarfiyatı:akıt sarfiyatı:
Şehir içi sıkışık trafikte yaşanan dur-kalk

ve açık trafikte kurallar çerçevesinde kulla-
nım şekline göre otobüsçülerin yakıt sarfi-
yatı konusunda en beğendiği model olarak
yüzde 100 yerli üretim BMC, rakiplerine
oranla öne çıkıyor.

Servis fiyatları:Servis fiyatları:
Bu sıralamada düşük servis ve yedek

parça fiyatları ile Bursa’da üretilen araçlar
öne çıkıyor. Güleryüz ve Tezeller markala-
rına ait araçlarda MAN motoru ve yürür ak-
samı kullanıldığından servis bulma konu-
sunda çok fazla sıkıntı yaşamadıklarını dile
getiren otobüsçüler, bu iki marka için sana-
yi tamircilerine de gittiklerini belirtiyor.
Halk Otobüsçülerinin önemli bir çoğunlu-

ğu yüksek servis fiyatlarından yakınıyor.
“Tanınmış markaların servis fiyatları çok
yüksek. Yedek parça ve işçilik konusunda
kimi zaman 2 bin YTL’ye varan periyodik
bakım ücretleri veriyoruz. Bu yüksek ra-
kamlar da bizi zora sokuyor” diyen şoför-
ler, Bursa üretimi araçlarda ise böyle bir so-
runla karşılaşmadıklarını dile getiriyor. 

MotorMotor ve Karve Karoseroser dayanıklılığı:dayanıklılığı:
Dayanıklılık kriterinde ise tüm şoförlerin

ortak kararı, Alman otobüs devi firmalar ol-
du. Uzun yıllara dayanan tecrübelerini
araçlarına aktaran MAN ve Mercedes fir-
maları, üretim bandından indikleri ilk an-
dan, elden çıkartıldığı ana kadarki zaman
zarfında kullanıcılarını dayanıklılıkları ile
memnun ediyorlar.

Günlük yaşamda sık sık kullandığımız Özel Halk Otobüslerinden
çoğu zaman şikayet ederiz. Peki, onların yaşadığı sıkıntıları hiç
merak ettik mi? İşte birinci ağızdan dertli halk otobüsü şoförleri.

ŞŞ

H as Otomotiv, 2006
yılı sonunda hizmete
giren Bayraklı

Showroom'dan sonra, Kasım
2007'de servis bölümüyle
hizmete giren Işıkkent'teki 15
bin metrekarelik dev alana
yayılan yeni tesisini 31 Ma-
yıs’ta açıyor. Mercedes-Benz
otomobil, hafif ticari araç,

kamyon ve otobüs müşterile-
rinin yanı sıra Chrysler, Dod-
ge ve Jeep müşterilerine ser-
vis hizmeti de sunan Has
Otomotiv, 7 gün 24 saat acil

servis imkanı sağlayacak.
İzmir'de Mercedes müşte-

rilerine sertifikalı uzman satış
ve servis personeli ile profes-
yonel hizmet verecek.
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Otokar Trabzon yollar›nda
T rabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde taşıma-

cılık işlerinden sorumlu Çarşıbaşı Ta-
şıyıcılar Kooperatifi, araçlarını yenile-

me kararı aldı. Alacakları yeni araçlar için
Otokar firmasını seçen kooperatif, ilk etapta
22 adet Sultan 125S model küçük otobüs aldı.
Araçların teslimatı, Çarşıbaşı durağında yapı-
lan bir törenle gerçekleşti.

Törene, Otokar İç Pazar Ticari Araçlar Sa-
tış Birim Yöneticisi Murat Tokatlı, Çarşıbaşı
Belediye Başkanı Mehmet Turan, Çarşıbaşı
Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Demokrat
Parti İl Başkanı Ahmet Uğur Zihni, Çarşıbaşı
S.S. 1 No’lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi
Başkanı Ahmet Kaynar ve çevre ilçelerin be-
lediye başkanları katıldı.

16 yıllık meslek hayatında birçok filo tes-
limatına katıldığını fakat bu kadar güzel bir
organizasyon görmediği söyleyerek konuş-
masına başlayan Murat Tokatlı, “Araçlarımı-
zı yolcuların isteklerini göz önünde bulundu-
rarak tasarlıyoruz. Özellikle güvenlik konu-
su bizim için ön planda gelir. Çarşıbaşı halkı
olarak otobüslere güvenle binip, güvenle se-
yahat edebilir” açıklamasını yaptı.

Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mehmet Turan
ise konuşmasında, “Bu araç geçiş sürecinde
bazı aksaklıklar yaşanacaktır. Fakat bu aksak-
lıkların üstesinden karşılıklı iyi niyet ve anlayış-
la gelebiliriz” dedi. Yaklaşan anneler günü se-
bebiyle 11 Mayıs’ta otobüslerin yüzde 50 indi-
rimle çalışacağını da halka duyuran Başkan Tu-
ran konuşmasını, otobüslerin hizmete sunulma-
sında emeği geçen, Otokar çalışanlarına ve yet-
kililerine teşekkür ederek bitirdi.

Tören sonunda Otokar İç Pazar Ticari
Araçlar Satış Birim Yöneticisi Murat Tokat-
lı, Kooperatif Başkanı Ahmet Kaynar, Çarşı-
başı Belediye Başkanı ve Kaymakamına bi-

rer plaket verdi.
Daha önce 50 aracı bulanan kooperatifte,

araç sahipleri aralarında yaptıkları anlaşma
ile 25 araç alımı yapacaklar. İlk etapta 22
adet aracı teslim alan kooperatif, kalan araç-
ları da önümüzdeki günlerde filosuna kat-
mayı planlıyor.

HorHoron gösterisi töron gösterisi törene rene renk kattı.enk kattı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başla-

yan tören, Trabzonlu yedi gencin sergilemiş
oldukları horon gösterisi ile devam etti. İzle-
yenlere keyifli anlar yaşatan gençlerin gös-
terisi, törene renk kattı.

Çarşıbaşı Taşıyıcılar Kooperatifi, Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde yapılan bir teslimat töreniyle 22
adet yeni Sultan 125S model küçük otobüsü teslim aldı. Törende horon ekibi, seyircileri coşturdu.

Teslimat töreni esnas›nda sergilenen horon gösterisi, izleyenlerin ilgisini çekti.

İlk Cityliner Sena Tur’un

T ürkiye tanıtımı Nisan ayı
içerisinde gerçekleştirilen
Neoplan Cityliner’ın Tür-

kiye’deki ilk tes-
limatı Antalya’da
düzenlenen tören
ile Sena Tur’a
yapıldı.

MAN Kam-
yon ve Otobüs
Akdeniz Bölge
Satış Temsilcisi
Halit Kutlay’ın
gerçekleştirdiği
teslimat töreninde aracı, Sena Tur
yetkilisi ve Antalya Turizm Taşı-
macıları Derneği Başkanı olan

Sabri Ünver teslim aldı.
Neoplan Cityliner’ın teslimat

töreninde konuşan Sabri Ünver,
firma olarak sü-
rekli ilerlemeyi
hedeflediklerini
ve bu amaç doğ-
rultusunda müş-
terilerine VIP
hizmet sundukla-
rını; filolarına ye-
ni dahil ettikleri
Neoplan Cityli-
ner sayesinde

hizmet kalitelerinin çıtasını daha
yukarı taşıyacaklarını belirtti. 

Türkiye tanıtımı Nisan 2008’de gerçekleşen
Neoplan Cityliner’ın ilk teslimatı, Antalya’da
düzenlenen  törenle Sena Tur’a yapıldı.

Mesnevi’nin kare aslar›
T emsa’nın amiral gemisi Sa-

fir, turizm taşımacılarının
tercihi olmaya devam edi-

yor. Ankara’da hizmet veren Mesne-
vi Turizm’de bu kervana katıldı.
Temsa’nın Adana Showroom’unda
gerçekleşen teslimat töreni ile araç
filosuna 4 adet Safir ekleyen Mesne-

vi Turizm, yerli ve yabancı turistlere
lüks konfor yaşatacak. Teslimat töre-
ninde konuşan Mesnevi Turizm’in
sahibi Ünal Öztürk, “1981 yılından
beri İstanbul ve Ankara’dan yurt içi-
ne ve yurt dışına turizm taşımacılığı
yapıyoruz. Müşterilerimiz, tur prog-
ramları boyunca en fazla vakti araç-

larda geçiriyor. Dolayısıyla misafir-
lerimizin rahatı, firma olarak birinci
önceliğimiz. Temsa’nın Safir mode-
li, ekonomi ve konfor bakımından
beklentilerimizi fazlası ile karşılıyor.
Mesnevi Turizm olarak bundan son-
ra gerçekleştireceğimiz filo alımla-
rında Safir’i tercih edeceğiz.” dedi.

Medair büyüyor
H elikopter ile ulaşım sektörüne hiz-

metleriyle yön veren Medair, bu
alanda gerçekleştirdiği yeni bir ya-

tırımla, filosuna bir helikopter daha ekledi.
Medair’in yeni helikopterinin tanıtımı, Esas
Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı-
sı Emine Sabancı Kamışlı ile Medair Satış
ve Pazarlama Direktörü Etem Emre Yıl-
dız’ın katılımları ile 30 Nisan 2008 günü
gerçekleşti.

Medair’in filosuna kattığı 3. helikopter
ile ilgili olarak Esas Holding Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Ka-
mışlı şunları dile getirdi: “Son bir aylık ma-
ratonumuza bakarsanız Esas Holding ola-
rak bu heyecanımızı görebilirsiniz. Yaptığı-
mız yeni yatırımları sizlerle paylaşmaya de-
vam ediyoruz. Türkiye’de ihtiyaç hissetti-
ğimiz veya başkalarının ihtiyaç hissettikleri
alanlara yatırım yapmaya çalışıyoruz. Bu
doğrultuda havacılık sektörüne 3.helikopte-
rimizi katıyor olmanın gururunu yaşıyoruz.
2006 yılında kurulan Medair, kurulduğu yıl-
dan bu yana 10 milyon Euro civarında yatı-
rım yaptı. Türkiye’de şu anda toplam 32
adet helikopter kayıtlı bulunmakta. Medair
olarak yüzde 23 olan Pazar payımızı, filo-
muza kattığımız 3. helikopterimizle artırma-
yı ve sektör liderliğimizi sürdürmeyi hedef-
liyoruz”

“Bell Long Ranger” model üçüncü heli-
kopteri ile Türkiye’de helikopter ile ulaşım
sektörüne yeni hizmetler kazandıracak Me-

dair, bu helikopteriyle misafirlerini daha
ekonomik fiyatlarla uçuracak. VIP hizmeti
çerçevesinde hava taksi ile kişiye özel hiz-
met veren Medair, Türkiye’de helikopter
kullanımının yaygınlaşması için çalışmaları-
nı sürdürecek.

Medair’in düzenlediği gezi ve turlar için
Bell 206 L–4 modelindeki yeni helikopte-
rin sahip olduğu geniş cam ve görüş açısı
daha da ideal bir seçenek oluşturacak. Me-
dair, ileriki günlerde tüm helikopter filosu-
nu Bell Long Ranger modelinde tek tipte
oluşturmayı da planlıyor. Güvenlik ve kon-
forun ön planda olduğu helikopterleri ile
VIP ve turizm alanında hizmet veren Meda-
ir, filosuna kattığı üçüncü helikopteriyle
hizmetlerini ve yatırımlarını artırmaya de-
vam edecek.

Pamukkale
Sultan’ı tercih etti
P a m u k k a l e

Otobüs İşlet-
meleri, Antal-

ya şubesinde şehir içi
yolcu transferinde
kullanmak için Oto-
kar Sultan 125S’i ter-
cih etti.

Otokar, firmaların
şehir içi yolcu trans-
ferinde sıklıkla tercih
edilen modeli olan
Sultan 125S’i son
olarak Pamukkale
Seyahat’e teslim etti.

Pamukkale Otobüs
İşletmelerinin Antal-

ya şubesinde hizmet
verecek olan 6 adet
Sultan 125S, düzen-
lenen teslimat töreni
ile firma yetkililerine
verildi.

Pamukkale Antal-
ya şubesinde gerçek-
leştirilen teslimat tö-
renine, Antalya Pa-
mukkale Müdürü
Serhat İlter, Otokar
Bölge Satış sorumlu-
su Baybars Dağ ve
Otokar Yetkili Bayisi
Yavuz Selim Yılmaz
katıldı.

Temsa Brey
teslimatlar›
kesilmiyor

O tobüs Kulü-
bü Turizm
Şirketi, ken-

dileri için Brey Oto
tarafından özel ola-
rak tasarlanan, 3
araçlık Safir marka
otobüs filosunu tes-
lim aldı.

Temsa’nın Büyük
İstanbul Otogarı’nda
bulanan Brey Oto ba-
yisinde gerçekleştiri-
len teslimat törenine,
Brey Oto Yönetim
Kurulu Başkanı
Mustafa Şahin, Brey
Oto Satış Müdürü
Savaş Sarıkaya, Brey
Oto Otobüs - Midi-
büs Satış Uzmanı İl-
ter Elmas’ın yanı sıra
Otobüs Kulübü Tu-
rizm Şirketi Firma
sahipleri Okan Çalık
ve Serdar Şahiner ka-
tıldı.

Brey Oto tarafın-
dan kendileri için
özel olarak tasarlan-
mış 36 kişilik 3 adet
safir marka otobüsü

teslim alan Otobüs
Kulubü Turizm Şir-
keti yetkilileri,  araç-
ların Gemini Turizm
Acentesinde çalıştırı-
lacağını dile getirdi.

Brey Oto ile ilk
teslimatını gerçekleş-
tiren firmanın, tesli-
mat öncesi sadece bir
adet Mercedes Tre-
vego markalı aracı
bulunuyordu. Ger-
çekleşen teslimat
sonrası araç sayısını
4’e çıkaran Otobüs
Kulübü, teslimatların
2009 yılının Ocak
ayında devam edece-
ğini belirtti.

Neoplan dolu dizgin

D idim Metro
ve Star Bat-
man filolarını

yeni aldıkları Neop-
lan marka otobüslerle
genişletti.

MAN’ın Türkiye
fabrikasında düzenle-
nen teslimat törenin-
de, Didim Metro Tu-
rizm firma ortakların-
dan Fikret Turan ve
Atay Sönmez’e yeni
aldıkları 2 adet Tour-
liner ve 2 adet Starli-
ner, MAN Kamyon
ve Otobüs Ticaret
A.Ş. Araç Satış So-
rumlusu Salih Çabas

tarafından teslim
edildi.

Gerçekleşen diğer
teslimatta ise, filosu-
nun tamamı MAN ve
Neoplan araçlardan
oluşan Star Batman
Firması, 2 adet yeni
Starliner’ı teslim aldı.
Teslimat sırasında
açıklama yapan Star
Batman Firma yetki-
lileri, “MAN’ın araç-
larından çok memnu-
nuz, bundan sonraki
tercihlerimizi de yine
MAN’dan yana kul-
lanacağız”  şeklinde
konuştu.

T rakyalı personel taşımacılığı fir-
ması Kalender Turizm, 7 adet
Metropol S aracı filosuna kattı.

100 araçlık filosunda 33 Temsa aracı
bulunan Kalender Turizm, 43 yolcu ka-
pasiteli Metropol S araçlarla müşterileri-
ne otobüs konforu yaşatacak.

Temsa’nın kısa mesafe taşımacılıkta
yepyeni bir sınıfın öncüsü olan ürünü
Metropol S modelini tercih eden Kalen-
der Turizm, personel taşımacılığında kali-
te ve konfora verdiği önemi ortaya koy-
du. Araçları, Kalender Turizm yetkilisi
Özkan Yıldız, Temsa İstanbul bayisi As-
kale Otomotiv Genel Müdürü Sıtkı Er-
can’dan teslim aldı. 

İstanbul Toplu Taşımacılar Birliği Derne-
ği’nin (İSTAB) kurucu Başkanı da olan Ni-
hat Yıldızoğlu, “Filomuzun büyük bir bölü-
mü Temsa araçlarından oluşuyor. Temsa ile
işbirliğimizden ve aldığımız satış sonrası hiz-
metlerden oldukça memnunuz. Kompakt
boyutları ve düşük kullanım maliyetleri
Metropol S’i tercih etmemizde etkili oldu.
Metropol S, 43 koltuk kapasitesi ise yolcula-
rımıza otobüs konforu yaşatıyor” dedi.

Kalender Turizm 
yine Temsa dedi
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Köşe yazılarının sorumluluğu yazarlarına aittir.

Taşımacılar Gazetesi basın meslek 
ilkelerine uymaya söz vermiştir.

İspark
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak-

lerinden İSPARK tarafından kentin
bütün ana arterleri, caddeleri ve sayılı
sokakları otoparka dönüştürüldü.

Zaten denetim zaafı bulunan kentin
damarları olarak tanımlanan yollarda
yoğun olan trafik akımı da bu sayede bi-
raz daha yavaşladı, durma noktasına
geldi.

Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı,
aynı metrobüs projesinde olduğu gibi
bu işin müthiş bir proje ve başarılı oldu-
ğunu öne sürüyor. Başarının kaynağı
olarak da cadde ve sokakların otopark
mafyası olarak adlandırılan çeşitli kişi-
lerden arındırılmasını, otopark gelirleri-
nin belediyenin resmi kasasına aktarıl-
masını savunuyor. 

Gerçekte ise kentin akmayan trafiğine
özellikle de merkezi bölgelerde bu oto-
park yaklaşımı önemli darbeler vurmak-
tadır. Daha önceden merkezde park ye-
ri bulamam endişesi ile özel aracını kul-
lanmayan kişiler daha rahat hareket et-
mektedir. Ayrıca yol kenarı kuralsız
parklar da kat veya özel otoparklara gö-
re daha ucuzdur.

Birçok ana arterde park olarak ayrılan
yolun sağ şeridine bir sıra park bu anla-
yış nedeniyle yeterli gelmemektedir.
Bazı bölgelerde ikinci sıra, zorlamalarla
üçüncü sırada park edilebildiği her gün
izlenebilir. Daha kısa süreli ikinci, üçün-
cü sıra park gelirleri nereye gitmekte-
dir? Bunun izahı mümkün değildir.

Evet, özel araçların park sorunu İs-
tanbul’da çözülmüştür. Ancak başta
toplu taşıma olmak üzere Ambulans, İt-
faiye hizmetleri ile trafik sorunu önemli
sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır. Ko-
nunun bu tarafı göz ardı edilmektedir.

Anlaşıldığı kadarıyla belediye trafik
sorunu nasılsa çözümlenemeyecektir,
hiç olmazsa ben bu işin rantını alayım
politikası izlemektedir. Çünkü her proje,
her inşaat 2010 yılından sonrasını he-
deflemektedir. Bu nasıl bir belediyecilik
yaklaşımıdır? Bugünü düşünmeyen,
bugün yaşayanların günlük hayatını ko-
laylaştır-mayan, aksine güçleştiren bir
politika uygulanmaktadır.

İspark park sorununu çözerken, İs-
tanbul’da ulaşım ve toplu taşıma sorun-
larının katlanmasına yol açmıştır. Aksi-
ni savunanlar cadde ve sokaklara çıka-
rak gerçeği göreceklerdir.

GÖZLEM

Onur
ORHON
Onur ORHON

TOHOB Genel SekreteriTOHOB Genel Sekreteri

JJ apon otomotiv devi Isuzu’nun Türkiye’de
Anadolu Grubu tarafından yürütülen çalış-
maları, Busworld 2008 Turkey Fuarı ile

meyvelerini topladı. Uzun süredir İspanya’nın İde-
ada pistinde testleri yapılan Citimark, geçtiğimiz yıl
yapılan lansmanının ardından ilk kez görücüye çık-
tı. 9 metre uzunluğa sahip Citimark, çarpıcı tasarımı
ve şehir içi taşımacılığında kullanışlılığı ile büyük
beğeni topladı. Anadolu Isuzu standında gerçekleş-
tirilen kokteyle Anadolu Isuzu Otomotiv Grubu
Başkanı ve Anadolu Isuzu Yönetim Kurulu Başka-
nı Kamil Eser, Anadolu Isuzu Genel Müdürü Ömer
Ablay, Satış Pazarlama Direktörü Fatih Tamay, Pa-
zarlama Müdürü Efe Yazıcı ve Satış Müdürü Cihan
Nalbant ile diğer firma yetkilileri katıldı.

Isuzu markasının mevcut durumu, gelecek plan-
ları ve Busworld Fuarı’nın değerlendirmesini ko-
nuştuğumuz Isuzu Pazarlama Müdürü Efe Yazıcı,
ilk olarak Busworld 2008 Turkey Fuarı hakkında
açıklamalarda bulundu.

Busworld Fuarı’nın Türkiye’ye gelme aşamasın-
da yapılan görüşmeler esnasında ilk olumlu yakla-
şımda bulunan firmalardan birinin Isuzu olduğunu
belirten Efe Yazıcı, Busworld’ün Belçika’da 2 yılda
bir düzenlenen ayağına da beş sefer katıldıklarını di-
le getirdi.

Yazıcı, “Fuara ilk katıldığımızda Turkuaz mode-
limiz yeni çıkmıştı. O günlerde midibüs sınıfında id- dialı olduğumuzu söylemiştik. Avrupa’da midibüs

segmentini yaratan firmalardan biriyiz. Turkuaz ilk
çıktığında 7,2 metrelik midibüsler çok fazla yoktu.
Avrupa’nın dar sokaklarında araçlarımızın sergiledi-
ği performans sayesinde son derece olumlu tepki-
ler alıyoruz.” şeklinde konuştu. Geçtiğimiz yıl Tür-
kiye’de ilk kez düzenlenen Busworld Fuarı’na
oranla 2008’de çok daha fazla katılımcının ve ziya-
retçinin geldiğini, ancak bu sayının daha fazla ola-
bileceğini vurgulayan Efe Yazıcı, Busworld gibi İh-
tisas fuarlarına bilinçli müşteriler geldiğine de dik-
kat çekti. “Türkiye şu anda otobüs üretimi konu-
sunda Avrupa’nın 1 numarası konumunda. Bundan
ötürü Busworld Fuarı’nın daha büyük, Türkiye’yi
en iyi şekilde temsil eden ve yansıtan bir organizas-
yon olması gerektiğini düşünüyoruz.”

Bu yıl düzenlenen fuarın, geçtiğimiz yıla oranla
daha iyi olduğunu belirten Isuzu Pazarlama Müdü-
rü Efe Yazıcı, fuarın ilk düzenlendiği sene insanla-

rın “Bu fuar da nerden çıktı?” tarzında yaklaşımları-
nın olduğunu samimi bir ifadeyle dile getirdi. Bus-
world’ün artık iki yılda bir düzenleneceğini de be-
lirten Yazıcı, “Bence iki yıldan daha uzun periyot-
larda düzenlenirse, Busworld Fuarı çok daha fayda-
lı olur. Belki de üç ya da dört güne bile çıkabilir.
Böylece insanlar daha rahat gelebilirler.” dedi.Yazı-
cı, Anadolu Isuzu’nun fuarda tanıttığı araçlardan da
bahsetti.

“Citimark modelimiz oldukça ilgi çekti. Bir se-
ne önce 76. İzmir Enternasyonal Fuar’ında lansma-
nını yaptığımız araç, İspanya’da bulunan İdiada test
merkezinde yüz binlerce kilometre yol kat ederek
dayanıklılık testini başarıyla geçti. Müşterilerimiz
özellikle Citimark’ın seri üretimden çıkan ilk halini
merak ediyorlardı. Onu da bu fuarda inceleme fır-
satı buldular. Modelimiz 9 metre uzunluğa, 75 kişi-
lik yolcu kapasitesine ve arkadan motoru ile toplu
taşıma sektörüne yeni bir soluk getirdi. Ayrıca, VIP

tarzı Turkuaz ve Urban modelleri de ilgiyle karşı-
landı. Tepkilerden oldukça memnunuz.”

Müşterilerinin Anadolu Isuzu’yu tanıdıklarını be-
lirten Yazıcı, “23 yıllık bir firmayız. 18 tane ülkeye
otobüs ihracatımız var ve Türkiye’de uzun süredir
açık bir arayla lideriz. Dolayısıyla yurtdışı fuarlarına
da katılıp, Türk menşesini Avrupalı müşterilerimize
de tanıtıyoruz. Biz müşterilerimizle birlikte olan bir
firmayız. Onları ziyaret ederiz, fabrikamızda ağırla-
rız, dinleriz, müşterilerimizle bir takımız, onlarla pi-
yasada kol kolayız. Bu yüzden her alanda müşteri-
lerimizin isteğine göre hareket ediyoruz ve bu şekil-
de de tanınıyoruz. Bu tip organizasyonlarda gelen
ziyaretçilerimiz bizi tanıdıkları, araçlarımızı bildikle-
ri için bilinçli geliyorlar, ne gibi değişiklikler oldu-
ğuna bakıyorlar, yeni modellerimize bakıyorlar ve
en önemlisi araçlarımızı isimleriyle telaffuz edebili-
yorlar.” sözleriyle müşterileriyle yaşadıkları bu bağ-
lantıdan son derece gurur duyduklarını dile getirdi.

Citimark’a yo¤un ilgi
Isuzu, Busworld 2008 Turkey Fuarı’nda Citimark ile gövde gösterisi yaptı. Yaklaşık bir yıl önce lansmanı
yapılan Citimark’ın seri üretim bandından çıkan ilk modeli, Isuzu standının en dikkat çeken aracı oldu.

Ci t imark’a halk  o tobüsçü ler i  yo¤un i lg i  gös terdi .

Kampanyalarıy-
la sürücülerin
uzun seyahat-

lerini kolaylaştırmayı
amaçlayan Michelin,
“Hava basıncını doğru
ayarlayın, hayata sıkı
bağlanın” sloganıyla 1-
31 Mayıs tarihleri ara-
sında kampanya dü-
zenliyor. Her yıl ağır
vasıta kullanıcıları-
na yönelik organi-
ze ettiği bahar
kampanyalarına de-
vam eden Michelin, bu
yılki kampanyasında
yetkili bayilerinden 4
adet ağır vasıta lastiği
alan kullanıcılarına hava
basınç lastiği hediye
ediyor. Yol güvenliğine
katkıda bulunmayı ilke
edinen Michelin, dü-
zenlediği kampanyalar-
la olumsuzlukların önü-
ne geçmeyi hedefliyor.

Michelin’in amacı, ye-
terince hava basılmamış
bir lastiğin yol açabile-
ceği yol tutuşunda azal-
ma, ıslak zemin fren
mesafesinde artış, lastik

ömründe azalma ve
yakıt tüketiminde
artış gibi

olumsuz-
l u k l a r ı

engellemek. Michelin,
“Yaza Hazırlık” konsep-
tiyle gerçekleştirilen
kampanyada 4 adet oto-
mobil, kamyonet ve
4x4 lastiği alan kullanı-
cılarına büyük boy plaj
havlusu hediye edi-
yor.Michelin bahar dö-
nemi kampanyaları 15-
30 haziran tarihleri ara-
sında geçerli.

Bir Michelin
klasi¤i

Michelin’den
kusursuz hizmet
Yol Yardım Hiz-

meti’ anlayışını
kökten değişti-

ren Michelin, 2008 yılı
itibariyle kusursuz hiz-
met anlayışını benimse-
yen ‘Michelin Destek’
paketini sunmaya başla-
dı. Michelin Bayilerin-
den, herhangi segmente
ait en az iki adet lastik
alan herkes, Michelin
Destek üyeliğinden fay-
dalanabiliyor. Miche-
lin’in sunduğu destek
sayesinde müşteriler ge-
niş kapsamlı yol yardı-
mı, konaklama, sağlık

desteği ve organizasyon
hizmetleri gibi yolculuk
esnasında gerekli olabi-
lecek tüm detaylar bir
pakette toplanıyor, ayrı-
ca lastik tamiri ve mu-
ayene hizmetleri de üc-
retsiz olarak sunulu-
yor.Yol yardımının hari-
cinde günlük ya da özel
durumlarda ortaya çıkan
ihtiyaçlara da cevap ve-
ren Michelin, ulaşım ve
sosyal aktiviteler için bi-
let rezervasyonu ve otel
rezervasyonu gibi hiz-
metleri de 7 gün 24 saat
sağlıyor.

Hukuk Dan›flman›
Av.  U¤ur AMASYA

D›fl Haber Sorumlusu Ozan Demiröz
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İnsan taşıma vahşeti
ve T.C. Devleti (2)

Önceki yazımızın sebebi, yük taşıtıyla
insan taşıma vahşeti sırasındaki

faciaydı.
Lafı fazla uzatmadan sizlere

habercilerin yazdıklarını sunacağım.
Arşivimdeki pek çok benzer faciaya ait,
benzer acıların sadece birkaçı bunlar.

Bu tür olayların sürekli yaşanması,
devletçe desteklendiği anlamına gelir.
Evet, önlemek, düzenlemek,
cezalandırarak caydırmak yetkisine,
görevine, yaptırımına sahip devlet,
önlemiyorsa; devletini, milletini çok seven
bir insan olarak bunları yazmak bana acı
veriyorsa da, manzara; beni yazmaya
zorluyor.

Buyurun, kupürlere!Buyurun, kupürlere!
(Not: Sayın Ulaştırma Bakanımıza;

denetim ve yol güvenliği sorularımı ve
cevaplarını başka bir yazıya bırakıyorum.)

AYNA

Ahmet 
TÜRKOĞLU

Ahmet TÜRKOĞLU

YTG-DER BAfiKANIYTG-DER BAfiKANI

Fuar denildi¤indeFuar denildi¤inde
MercedesMercedes-Benz-Benz
B usworld 2008 Turkey Fuarı içinde bin

600 metre karelik devasa stantla yer alan
Mercedes-Benz Türk A.Ş. şehir içi toplu

taşıma alanında hizmet verecek olan yeni modeli
körüklü Conecto, Travego 17 SHD, Tourismo 15
RHD ve ülkemizde ‘Metrobüs’ olarak tanınan Ca-
paCity’yi fuar ziyaretçilerinin beğenisine sundu.

Geçtiğimiz yıl şehirlerarası otobüs pazarında ya-
şanan daralmaya rağmen pazar payını yüzde 63,8;
belediye tipi otobüs pazarında ise yüzde 23’e yük-
selten Mercedes-Benz Türk, yurt içinde 705 adet
şehirlerarası ve 335 adet belediye tipi otobüs satışı
gerçekleştirdi. Otobüs üretimini Türkiye’de yapan
firma, başarılı grafiğini Avrupa satışlarında da sür-
dürdü. Özellikle Batı Avrupa ülkeleri başta olmak
üzere dünyanın pek çok ülkesine 2 bin 415 araç ih-
raç eden Mercedes-Benz Türk, sektördeki liderli-
ğini korumakta emin adımlarla ilerliyor.

Yurtiçi ve yurt dışı pazarda yer alan müşterile-
rinin beklentilerine daha iyi cevap verebilmek için
Conecto modelini yenileyen Mercedes-Benz Türk,
Hoşdere fabrikasında ürettiği yeni körüklü Conec-
to’yu fuarda katılımcıların beğenisine sundu.

18 metr18 metrelik Conecto körüklüelik Conecto körüklü
İlk çıkan modeline kıyasla tamamen alçak ta-

banlı olma özelliği taşıyan yeni körüklü Conecto,
özellikle yolcu yoğunlu fazla olan şehir merkezle-
rinde konforu ve düşük işletme maliyetleriyle ön
plana çıkıyor. 18 metre uzunluğa sahip yeni körük-
lü Conecto, 22,82 metrelik dönüş çapı ile dikkat
çekiyor. Oturan yolcu kapasitesi 42, ayakta 109 ve
toplamda 151 kişilik kapasiteye sahip olan yeni
körüklü Conecto, ferah iç hacmi, 2,3 metrelik ta-
van yüksekliği, rahat ve modern koltukları ile şe-
hir içi yolcu taşımacılığında kalite çıtasını bir kade-
me daha yükseltiyor.

Euro-3 normlu 11,97 litre hacimli 2 bin de-
vir/dakikada 356 HP güç üreten yeni körüklü
Connecto’nun arka bölüme dikey konumlandırıl-
mış motoru, bakım esnasında erişim kolaylığı sağ-
lıyor. Gerek yurtiçi gerekse yurt dışında yoğun il-
gi gören Mercedes-Benz Conecto’nun 2008 yılı
başında piyasa sürülmesinin ardından ilk siparişi
yüz adet ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı
Eshot Genel Müdürlüğü’nden geldi. Nisan 2008
sonundan itibaren teslimatına başlanacak olan ye-
ni Mercedes-Benz Conecto’lar İzmirlilerin hiz-
metine girdi. 

CapaCityCapaCity, nam-ı diğer, nam-ı diğer ‘Metr‘Metrobüs’obüs’
İstanbullular tarafından ‘Metrobüs’ olarak bili-

nen Mercedes-Benz CapaCity, alçak tabanlı yapı
sı, yüksek yolcu kapasitesi, konforu ve lük
sü ile büyük şehirlerin vazgeçilmezi olacak. 

Yolcu kapasitesinin yüksek olduğu ana güzer-
gâhlarda kullanılmak üzere geliştirilen ve 2007 yı-
lında satışa sunulan Mercedes-Benz CapaCity, ya-
kıt, sürücü, bakım ve ilk alım masraflarını azaltıyor.
19.54 metrelik uzunluğu ve dördüncü aksı sayesin-
de 13 tonluk faydalı yük, tamamen alçak tabanlı
CapaCity, 193 kişilik yolcu kapasitesiyle alışılage-
len körüklü otobüslerden daha fazla yolcu nakle-
debiliyor. 

Çift kanatlı, geniş dört adet kapı, basamaksız gi-
riş çıkışlar ve ayaktaki yolcu, çocuk arabası ve te-
kerlekli sandalye alanları ile hızlı yolcu iniş binişi
sağlayan CapaCity,  en arkada yer alan direksi-
yondan tahrikli ilave aksı sayesinde 22,85 m’lik
bir dönme çapına sahip. Çift körüklü ve treylerli

araçlara nazaran CapaCity’nin geri manevrası da
daha kolay yapılabiliyor ve geri gidiş manevrası,
geniş bir görüş açısına sahip “Omnicam” kamera
sistemiyle destekleniyor. Mercedes-Benz Capa-
City, dünyada ilk kez IETT tarafından hizmete su-
nuldu. İlk aşamada 50 araç alan IETT, olumlu de-
neyimleri sonucunda 100 adetlik bir sipariş daha
verdi.

YYeni Mereni Mercedes-Benz cedes-Benz TTourismo ourismo 
Yeni Tourismo’yu 2007 yılında tanıtan Merce-

des-Benz Türk, bu aracıyla öncelikli olarak şehir-
lerarası yolcu taşımacılığına ve turizm sektörüne
hitap ediyor. İki farklı uzunlukta üretilen TOU-
RISMO yolcusuna yüksek konfor ve güvenlik su-
nuyor. 2 akslı, 12,14 m uzunluğunda olan TOU-
RISMO 15 RHD, 46 yolcu kapasiteli ve 354 PS
gücünde, MB OM 457 hLA (Sıra 6 silindir) mo-
tora sahip olarak üretilirken, 3 akslı, 13,9 m uzun-
luğunda olan TOURISMO 17 RHD ise 54 yolcu
kapasiteli ve 421 PS gücünde. TOURISMO 15
RHD, MB OM 457 LA (Sıra 6 silindir) motorla
donatılıyor. 

En üst düzeydeki sağlamlık ve dayanıklılık kri-

terlerine de uygun üretilen yeni TOURISMO
Hoşdere Fabrikası’nda katoforez daldırma boya
tesisinde gördüğü işlem sayesinde karoseri, ko-
rozyona karşı en iyi şekilde korunuyor. Avrupa
normuna uygun emniyetli karoseri, bağımsız ön
aks ve tüm tekerleklerde disk frenler, daha daya-
nıklı LED teknolojili pozisyon aydınlatmaları araç
güvenliğini tamamlıyor. 

MerMercedes-Benz cedes-Benz TTravegoravego
Sadece Mercedes-Benz Türk tarafından İstan-

bul’da üretilerek tüm dünyaya ihraç edilen Tra-
vego, Mercedes-Benz Türk ve Daimler çalışan-
larından oluşan bir proje grubu tarafından 4 yıllık
yoğun bir çalışmayla geliştirildi. Kendi sınıfında
en geniş bagaj hacmine sahip Travego, yeni kli-
ma ve aydınlatma sistemleri, ergonomik koltuk-
ları, yeni kontrol panelleri, ses ve görüntü siste-
miyle, tüm beklentilerin ötesine geçecek bir se-
yahat konforu sunuyor.  İhracat pazarları içinse
Euro 4 uyumlu, BlueTec teknolojisine sahip 6 ve
8 silindirli iki farklı motor ile (315kW/428hp ve
350kW/476hp) donatılabilen Travego RHD mo-
delleri üretiliyor.  

Türkiye’de ikincisi düzenlenen Busworld Fuarı’nda dev markalar yer aldı. Bu firmalardan biri de Mercedes-Benz
Türk oldu. Dört farklı model ile fuara katılan Mercedes-Benz Türk, fuarın en fazla ziyaret edilen standı oldu.

Yeni körüklü Conecto fuar›n
gözde araçlar›ndan biri oldu

ZF: 6 ileri otomatik
şanzımanın tek üreticisi

2 5 ülkede bulunan, 129 nok-
tada üretim yapan ZF, yıllık
11,7 milyon Euro’luk ciro-

ya sahip bir şanzıman üreticisi.
1915 yılından bu yana faaliyet
gösteren firmanın hava, kara ve
deniz taşıtlarına yönelik ürünler
geliştirdiğini söyleyen ZF Satış
ve Pazarlama Yetkilisi Burçin
Yardımcı, “Otobüsler için şanzı-
man, aks direksiyon mili,
baskı balata, rot ve rotil
kollarının yanı sıra elastik
metal parçalar da üreti-
yoruz” dedi. BMC, Tem-
sa, Mercedes, MAN,
Otokar, Otosan, Güler-
yüz, Tezeller, Türkkar
gibi firmalara ekipman
sağladıklarını dile getiren
Yardımcı, “Ana sanayi ve
son tüketicilere yönelik
hizmet veriyoruz” şek-
linde konuştu.

ZF’nin yıllık cirosu-
nun yüzde 5’lik bölümü-
nü AR-GE çalışmalarına
ayırdığını vurgulayan
Burçin Yardımcı, araştırma ve ge-
liştirme faaliyetlerinin hiçbir za-
man durmadığını, sürekli olarak
bir gelişim içerisinde olduklarını
belirtti. Yardımcı, “Faal olduğu-
muz branşlarda teknolojik olarak
öncü olmaya çalışıyoruz. Çalış-
ma içerisinde olduğumuz en gün-
cel projemiz Hybrid teknolojisi.
Projeyi Hannover’de düzenlene-
cek fuar içerisinde tanıtaca-
ğız.”dedi. Fuarlarda kullanıcılar

tarafından bilinmeyen ürünleri
sergilediklerini söyleyen Burçin
Yardımcı, “Şehirlerarası otobüs-
lerde kullanılan bir şanzıman türü
olan Astronik’i bu fuarda sergili-
yoruz. Çoğu firma tarafından kul-
lanılan bu şanzıman, istediğimiz
seviyede yaygınlığa ulaşmadı. Bu
sebepten ötürü fuar içerisinde
ürünümüzü kullanıcılara ve üreti-

cilere tanıtmak ve yaygınlaşması-
nı sağlamak amacıyla temaslar
içerisine girdik” dedi.

Ünlü, “Türkiye çapında 12
farklı bölgede bayiimiz var. Bayi-
lerin üçü servis hizmeti, dokuz
bayiimiz yedek parça desteği ve-
riyor. Ürünlerimizi kullanan ana
üretici firmaların tüm servisleri
de ürünlerimize teknik servis im-
kânı sağlayarak bir bakıma bizim
tali bayiimiz konumunda oluyor”

şeklinde konuştu.
ZF Eco-mat adlı bilgisayar

destekli şanzımanın detaylarını
aktaran Burçin Yardımcı, ürünün
özellikle şehir içi yolcu taşımacı-
lığı yapan otobüslerde kullanıl-
mak için üretildiğini belirtti. Ün-
lü, “Avrupa’da şehir içi taşımacı-
lıkta kullanılacak otobüslerin alı-
mında otomatik vitesli araçların

tercih oranı yüzde
95 civarındadır.
Ürettiğimiz ZF
Eco-mat, 6 ileri bir
şanzıman. Şehir içi
otobüslerde dur-
kalk çok yaşandı-
ğından mümkün ol-
duğunca vites sayısı
fazla tutulur. Bu da
ciddi oranda yakıt
tasarrufu sağlar.
Otomatik şanzıman
sektöründe 6 ileri
üretim yapan tek
firma olmamız sa-
yesinde ciddi bir
pazar payına sahi-

biz” dedi.
Ünlü Eco-mat’ın detaylarını;

“Topodin dediğimiz bir sisteme
sahip olan Eco-mat’ın beynine
altı farklı program yüklenebili-
yor. Ekonomik, süper ekonomik,
süper program gibi tanımlamalar-
la farklı kullanım şekillerine özel
vites geçişi imkânı sunuyor. Şan-
zımanın içerisinde entegre bir
stok, konvektör ve Retarder bulu-
nuyor” sözleriyle anlattı.

Neredeyse tüm otobüs firmalarının şanzıman sisteminde standart olarak kul-
landığı ZF markası, üretici-son tüketicinin buluştuğu ortak platform olan Bus-
world Fuarı’nda yer alan komponent üretici firmalardan bir oldu.

Koltukta KielA nadolu Isuzu, Türkiye ça-
pındaki yetkili servisleri-
nin hizmet kalitelerini

arttırmaları için başlattığı ‘5 Yıl-
dızlı Servis’ projesinde, başarılı
servislerini seçmeye başladı. Bu
başarıyı ilk elde eden İstanbul
Maltepe Bayisi, Yılmazlar Plaza
oldu.

Yılmazlar Plaza bu başarısını
verdiği kokteyl ile kutladı. Kok-
teyle, Anadolu Isuzu Genel Mü-
dürü Ömer Lütfü Albay, Anadolu
Isuzu Pazarlama ve Satış Direktö-
rü Ahmet Fatih Tamay, Maltepe
Belediye Başkanı Fikri Köse,
Yılmazlar Plaza sahibi Yılmaz
Yılmazlar’ın yanı sıra Yılmaz-
lar Plaza çalışanları ile çok sa-
yıda Isuzu yetkilisi katıldı.

Geçtiğimiz yıl hizmete baş-
layan Yılmazlar Plaza, 2 bin
metrekaresi kapalı, 3 bin met-
rekaresi açık olmak üzere top-
lam 5 bin metrekarelik bir
alan üzerinde çalışmalarını
sürdürüyor. Aynı anda 10 ara-
ca birden bakım yapabiliyor.

Kokteyl sırasında konuşan

Anadolu Isuzu Genel Müdürü
Ömer Lütfü Albay, “Bu başarıyı
elde etmek kolay değil, Yılmazlar
Plaza çalışma kalitesi ve disipli-
niyle bu ünvanı almayı başardı.
Hedefimiz tüm bayilerimizi bu
kaliteye ulaştırmak.” şeklinde ko-
nuştu.

5 yıldızı almak için ekibiyle be-
raber büyük çaba sarf ettiklerini
belirten Yılmazlar Plaza sahibi
Yılmaz Yılmazlar, “Daha kaliteli,
daha iyi hizmet vermek için ge-
rekli yatırımları yaptık.” Açıklama-
sında bulundu.Metin

ÜNLÜ

Burçin

YARDIMCI

Traktör kasasında tehlikeli yolculuk
27.10.2006 Hürriyet (DHA)

Bolu’da yaklaşık yirmi kadın ve çouk,
ehlikeye aldırmadan traktör kasasında
yolculuk yaptı.

Traktör kasasında sıkışarak oturan
kadınlar, sabahın ayazından koruma-
ya çalıştıkları çocuklarına sarıldı.
Kent merkezine doğru giden traktörü
görenler, “Ani fren halinde kasadakiler
savrulur. Her an facia yaşanabiler” dedi.

Kamyonetle insan taşırken,   kazada
can pazarı, 7 yaralı 05.06.2007 Mynet
(Samsun-İHA)

Ordu’nun Akkuş ilçesinden, akrabala-
rının cenazesinden İstanbul’a dönen ai-
leyi taşıyan, kapalı kasa kamyonetin,
Sasun’da bir başka kamyonet ile çarpış-
ması sonucu meydana gelen trafik ka-
zasında, aynı ailede 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa-Mardin yolunda işçi taşıma
faciası 18.08.2007 Haber 7

Şanlıurfa-Mardin karayolunda mey-
dana gelen trafik kazasında ilk belirle-
melere göre 16 kişi hayatını kaybeder-
ken 16 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa’da sürücüsü uyuduğu ileri
sürülen kamyon, tarım işçilerini taşı-
yan kamyonete çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre; 
Tamamı kadınlar ve çocuklardan

oluşan 16 kişi ödü, 16 kişi de yara-
landı.

Kaza, sabah 06.00 sıralarında Şanlı-
urfa-Mardin karayolu üzerinde eydana
geldi.

Sırrın Mahallesi üzerinde bulunan
Şanlurfa-Mardin çevre yolu çıkışında,
sürücüsü henüz belirlenemeyen 73 DH
087 plakalı mercimek yüklü kamyon,
kasasında tarım işçilerini taşıyan Abit
Keskin yönetimindeki 63 VS 067 plaka-
lı kayonet ile çarpıştı.

Çarpışmaın şiddetiyle, her iki araç
yaklaşık 5 metre sürüklenerek, yay kal-
dırımından şarampole uçtu.

T icari araçlara kol-
tuk üretimi konu-
sunda lider firma

Kiel’in yöneticisi Semi Ko-
puz, Kiel’in ticari araç üre-
ticilerine istedikleri konsep-
te istedikleri
koltuğu, çok
uygun fiyatla-
ra ürettiklerini
söyledi. Kiel,
tren ve otobüs
de dahil bütün
ticari araçlara
sürücü koltu-
ğu, yolcu kol-
tuğu ve hostes
koltuklarını
300’e yakın
yerli, 30’a yakın yabancı
yan sanayicisi ile birlikte
Türkiye’de üretiyor. Bu sa-
yede Çinlilerin Türkiye ve
Avrupa piyasasına girmesi-
ni engellediklerini belirten
Kopuz, “Eğer burada kali-
teyi koruyup, fiyatlarımıza

dikkat etmeseydik emin
olun ki, bu pazarda da Çin-
lileri görebilirdik” de-
di.Dünyada bir ilk olan her
koltuğun arkasına televiz-
yon projesinin Türkiye’de

başladığını ve
bütün Avru-
pa’ya yayıla-
cağını vurgula-
yan Semi Ko-
puz, projenin
MAN ile bir-
likte yaptıkları
ortak çalışma
sonucu hayata
geçtiğini söy-
ledi.Yolcunun
koltuğun arka-

sındaki televizyonda istedi-
ği televizyon kanalını seyre-
debileceği gibi yanında taşı-
dığı filmleri de izleme im-
kânına sahip olduğunu be-
lirten Kopuz, projenin in-
ternet kullanımına da imkân
sağladığına dikkat çekti.

Semi
KOPUZ

Isuzu servislerine
5 y›ld›z da¤›t›yor

Anadolu Isuzu’nun, güvenlik, ekonomi, kalite,
çevre ve teknoloji kriterlerine göre yaptığı değer-
lendirme sonucu, ‘5 Yıldızlı Servis’ unvanını
alan ilk bayi İstanbul’dan Yılmazlar Plaza oldu.
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Özel Halk Otobüsleri,
Karayolu Kanunu’na

tanımlanmalı

Şehir içi taşımacılığı denince akla ilk
gelen Özel Halk Otobüsleri. Neredey-

se yaşamımızın vazgeçilmezi durumunda
olmasına rağmen karayolları kanununda
hala tanımlanmaması ülkemiz için büyük
bir eksiklik durumunda. Örnek verecek
olursak; araç ruhsatlarında Özel Halk
Otobüsü, İETT’de Özel Halk Otobüsü,
halkın dilinde Özel Halk Otobüsü… Hatta
son zamanlarda görsel ve yazılı basında
Özel Halk Otobüsü… Ama maalesef ka-
rayollarında yok. Zaman geçirilmeden
Özel Halk Otobüsü tanımı meclise bir so-
ru önergesi verilerek veya başka kanuni
yollarla yapılması gerekmektedir.

Bu tanımlanma yapıldıktan sonra daha
ciddi çalışmalar yapılarak aşağıdaki yo-
rumları yapan halkın ve Özel Halk Otobü-
sü esnafının sorunlarının çözüleceğini
düşünüyorum.

Öncelik Özel Halk Otobüsü işletmecile-
ri şunu bilmelidirler ki; İstanbul halkı da,
halk otobüsçülerden bıkmış ve nereye
kaçacağını nereye sığınacağını bilme-
mektedir. Nasıl mı? 252 tabela numaralı
otobüse binerek yolun açık olduğu bir pa-
zar günü Mecidiyeköy'e kaç dakikada ge-
lirsiniz? Eğer D 033 kod nolu arabaya
binmişseniz, Kartaldan hareketle sadece
Maltepe’yle varmanız 45 dakika sürer.
Buradan Mecidiyeköy'e ulaşmanız ise
tam 2 saattir. Halk Otobüslerinde şoför ve
biletçilerin estirdiği terörün önüne geç-
mek imkansızdır. Bu otobüslerde öğret-
menler, hakimler, savcılar, profesörler, ev
kadınları, öğrenciler kısacası halkın her
kesimi bu terörden payını almaktadır. Bu
terörün kaynağı kravat bile takmayı ken-
disine zulüm sayan, tıraş olmadığı için
her gün planton amirlerinden ceza yiyen
ve bunlara göz yuman araç sahiplerinin
başarısıdır. Kazanılan başarı ile ortaya çı-
kan kara tablo sonucu Özel Halk Otobüs-
leri fiyatları 2004 yılından bu güne ner-
deyse yarı yarıya düşmüştür. Liberal eko-
nominin yerleşmeye başladığı ülkemizde,
Özel Halk Otobüsleri kent içi ulaşımın
özelleştirilmesinin ilk ayağıdır. Fakat ge-
rek uygulama açısından gerekse Özel
Halk Otobüsleri açısından bu ilk ayak tam
bir facia ve hayal kırıklığı olarak hayata
geçmektedir. Yeni yapılanmalar, kurum-
sallaşma, eğitim, yüklü cezalar Halk Oto-
büsü işletmecilerini sahiplerini çalışanla-
rını disipline edememiştir. Şehir ve insan-
lar gelişirken Özel Halk Otobüsçüleri sa-
dece yaşa endeksli para cezasından kur-
tulmak için araçlarını yenilemekten başka
yapısal hiç bir değişiklik gösterememiştir.
Tüm bunların ışığında ortaya çıkan ger-
çek maalesef ki şudur; Halk Otobüsleri
yok olma aşamasına gelmişlerdir. Yine
belirtiyorum ki Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Sayın Dr. Kadir Topbaş'ın dediği gi-
bi halk otobüslerini kaldırmaya gerek yok,
onlar zaten kendi kendilerine yok olacak-
lardır. Sistem kendini temizlemek için,
uyum sağlamayan unsurları yok etme yo-
luna çoktan başlamıştır. Bakın son 3 yıl-
dır ihtiyaç olmasına rağmen hiç bir oto-
büs hattı ihalesi açılmamaktadır. Bunun
yanı sıra haksız, temelsiz ve usulsüz ola-
rak İETT otobüslerinde uygulanmakta
olan "Şoför Akbili" Özel Halk Otobüslerine
zarar vererek yok etmenin bir başka yolu-
dur. Aslında Göksal PURTULOĞLU'nun
feryadı tam bir özelleştirme faciasının se-
sidir. Fakat buraya nasıl gelindiği dikkate
alınmalı ve bundan sonra boşa muhabbet
etmek yerine var olanı kalanı nasıl elimiz-
de tutarızı düşünmeye çok geçte olsa
başlanmalıdır. Ayrıca bu durum sadece
Halk Otobüslerinin sorunu değil İstan-
bul’da ve tüm büyük şehirlerde taşımacı-
lık yapan otobüsçünün, minibüsçünün,
taksicinin ve hatta deniz motorlarının bile
sorunudur. Evet Sayın Göksal PURTU-
LOĞLU, siz, diğer araç sahipleri şirket yö-
neticileri, eğer biz nerde yanlış yaptık di-
ye düşünmez, milyarlık hatlar taşıyan oto-
büslerinizi 16–20 yaşında bilinçsiz kimi
zaman hayasız, biletçilerden, ve resmen
onların elinde oyuncak olan şoförlerden
kurtaramadıktan sonra boşa köşelerde
gazetelerde ahkam kesmeyin. Kimi za-
man pesimist, kimi zaman agresif ve kimi
zamanda haddinden fazla uyanık davra-
narak hiç bir yere varamayacağınızı da
unutmayın. Saygılarımla… 

HALK OTOBÜSLERİNE BAKIŞ

Göksal
PURTULOĞLU
Göksal PURTULOĞLU

FF uarda Otokar standında, tasarımdan
üretimine kadar Otokar imzası taşıyan,
7 metrelik Sultan 125S, Sultan Maxi

ve Sultan City otobüsler, 9 metrelik Doruk
190H, Doruk 190S, Doruk 190LE otobüsler
ve hatlı taşımacılık için yeni M–3000 minibüs
yer aldı.

Busworld 2008 Turkey’de araçların tanıtıl-
ması için Otokar standında düzenlenen basın
toplantısında Otokar Genel Müdürü Serdar
Görgüç bir konuşma yaptı.

“Otokar 45 yıldır bu sektörde gösterdiği
mühendislik ve tasarım gücü imalatıyla bu
günlere, bu kadar farklı ve çeşitte aracı üretir
hale geldi.”

Otokar’ın misyonlarından bir tanesinin ta-
mamen özgün ürünler üretmek olduğuna de-
ğinen Görgüç, “Otokar, sanayi mülkiyet hak-
larına sahip olduğu, kendi tasarımı olan, test
ettiği ürünleri üretiyor. 45 yıldır kullanıcının
beğendiği ve tüm isteklerine cevap veren
ürünler sunuyoruz” dedi.

45 yıl içinde Otokar’ın giderek büyüme
kaydettiğine dikkat çeken Görgüç, “Hem ti-
cari araçlarda, hem yük taşıyan araçlarda hem
de asli araçlarda giderek büyüyoruz. Bugün
Türkiye yollarında milyonlarca kişi Otokar’ın
minibüsleri, taşınan tonlarca yük Otokar’ın
ürettiği treylerlerle taşınıyor. Bütün bunların
yanı sıra Otokar son yıllarda gözünü yurt dı-
şına çevirdi ve yurt dışında da giderek büyü-
yen, hızlı bir tempoyla ilerlemeye başladı. İlk
hedefimiz Avrupa’ydı. Avrupa da özellikle
Fransa, İtalya, Avusturya ve diğer irili ufaklı
ülkelerde Otokar ürünleri artmaya başladı. Bu
hepimize bir kıvanç vermeli ve 45 yılın bir
öyküsü olarak akıllarda kalmalı” açıklamasını
yaptı.

Görgüç, “Sergilediğimiz ürünlerden Sul-
tan, 2002 yılından beri teknik özellikleri, gü-
venilirliği ve sahibine para kazandırmasıyla
tanınan bir ürün oldu. 2007 yılında Türkiye’de
satılan her 4 küçük otobüsten biri Sultan oldu.
Bu önemli bir gösterge. Benzer şekilde 2007
senesinde, devreye aldığımız Doruk aracı, bi-
zim için apayrı bir ürün dalını oluşturuyor.
Doruk, arkadan motorlu bir otobüs olmasının
yanı sıra farklı amaçlar için uyarlanabilir,
farklı kullanım sahaları ve sektörler için deği-
şik yapıda üretilebilir bir ürün olarak tasar-
landı. Burada Doruk’un farklı farklı tiplerini
gösterdik ve benzer organizasyonlarda bunla-
rın yenilerini de göreceksiniz. 190S tipi yerli
ve daha çok servis taşımacılığı için olan tipini
devreye aldık, bu ay üretimine geçiyoruz. Do-
ruk’un Hibrid tipi de ileri ve gelişen teknolo-
jiye bir gösterge olması bakımından önemli
bir araç. Otokar mühendislik çalışmalarını

Doruk üzerinden devam ettirmekte ve alter-
natif yakıt çalışmalarının önemini bilmektedir.
Buna uygun farklı ürünleri önümüzdeki dö-
nemlerde paylaşmaya devam edeceğiz” söz-
leriyle sergiledikleri araçlar hakkında bilgiler
verdi.

Toplantının ardından Otokar Genel Müdür
Yardımcısı Basri Akgül ve İç Pazar Ticari
Araçlar Satış Birim Yöneticisi Murat Tokatlı
ekibimize Busworld’ü değerlendirdiler.

İç Pazar Araçlar Satış Birim Yöneticisi

Murat Tokatlı, “Busworld kötü bir zamana
denk geldi. Fuarın verimli geçmesini umar-
ken, son anda ekonomide ve devlet nezrinde
yaşanan sorunlar piyasanın kötüye gitmesine
neden oldu. Fuar da bundan oldukça etkilen-
di. Ziyaretçi sayısına baktığım zaman fuarın
bizim için çok fazla amacına ulaşmadığını gö-
rüyorum” sözleriyle Busworld’de bir zaman-
lama hatası yapıldığının altını çizdi.

Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Ak-
gül ise Otokar’ın fuarlarda genel bir ilgi gör-
düğünü belirterek, bunun nedeninin sürekli
artan ürün gamı olduğunu vurguladı.

Türkiye’de her yıl 2–3 fuara katıldıklarını
hatırlatan Akgül, “Fuarlar firmaları her zaman
pozitif etkiler. Önemli olan yeni müşteriler
kazanabilmektir. Türkiye’de ki müşteri zaten
bizi biliyor, Busworld’le yurtdışından gelen
müşterilerde ürünlerimizi tanıma imkanı bul-
dular” dedi. Araçların tüm ziyaretçiler tarafın-
dan oldukça beğenildiğini anlatan Akgül,
“Araçlarımız, firma sahipleri ve yanlarında
getirdikleri şoförler tarafından oldukça beğe-

niliyor. Küçük otobüs kullanıcıları zaten araç-
ları koltuklarından tutun, iç dizaynına, bagaj
hacmine, motorun yerleşiminin örme şase ol-
masına, otobüs konseptinde yapılmış olması-
na, genel görüntüsüne kadar her yönüyle be-
ğeniyorlar. Büyük otobüs kullanıcıları ise da-
ha lüks araçlar ile mukayese ettikleri için, ak-
sesuar bazında bir takım eleştirileri oldu.
Bunlar çok kolay yapılabilecek şeyler ama
yüzde 80 oranında ciddi bir beğeniyle karşı
karşıyayız” şeklinde konuştu.

Otokar, Sultan ve Doruk
modelleriyle göz doldurdu
Türkiye’nin önde gelen otobüs tasarımcısı ve üreticisi Otokar, Busworld 2008 Turkey Fua-
rı’nda Doruk ve Sultan serisinin yeni otobüs ve minibüs modellerini ve yeni M 3000’i sergiledi.

Klima sektörünün Alman devi
Tamamen Alman sermayeli klima üretici-

si Konvekta, düzenli olarak katıldığı Bus-
world Fuar’ında daki mevcut yerini iyi-

den iyiye sağlamlaştırıyor. Son olarak Türki-
ye’de düzenlenen Busworld Fuarı’na katılan fir-
ma adına Satış Müdürü Demir Keten ekibimize
konuştu. Firmanın ürün gamını aktaran Keten,
“Firma olarak otomotive yönelik klima sektö-
ründe uzmanız. Mut-
fak, buzdolabı, koltuk
altlarına gelen konvek-
tör de ürün gamımız
içerisinde yer alıyor.
Ancak bizim öncelikli
sektörümüz, minibüs,
midibüs ve otobüslerin
ısıtma-soğutma sistem-
lerini yapmak” şeklin-
de konuştu. İnsan taşı-
macılığı yapan araçların
haricinde iş makineleri
ve traktörlerin de kabin
klimalarını yapan Kon-
vekta firması, yakın ge-
lecekte Siemens mar-
kasını taşıyan trenlerin
sevkiyatlarını da yapacak. Fuar hakkındaki dü-
şüncelerini sorduğumuz Keten, “Mercedes, So-
laris, Temsa, BMC, Otokar, Isuzu gibi firmalar
burada, ancak MAN gibi bir firma fuarda yer al-
mamış ve olması gereken bir çok firma yok.
Önümüzdeki senelerde düzenlenecek fuara
umarım daha çok üretici ve yan sanayici firma
katılır ve fuar hareketlenir” dedi.

Konvekta İstanbul’un özellikle Balkan ve
Körfez ülkelerine yönelik satışları gerçekleştir-
diğini dile getiren Keten, “Almanya’da bulunan
merkezimiz tüm Batı Avrupa’dan sorumlu. Çin,
Endonezya ve Arjantin’de üretim tesislerimiz
bulunuyor. Yakın gelecekte de Amerika’da bir

üretim tesisi kurulacak” açıklamasını yaptı.
Satış sonrası hizmet ağının genişliği ve yakla-

şık 50 ülkede faaliyet göstermelerinin, Konvek-
ta’yı diğer firmalardan ayırdığına dikkat çeken
Konvekta İstanbul Satış Müdürü Demir Keten,
“Ürünümüzü nereden alırsanız alın, arıza halin-
de dünyanın istediğiniz noktasında servis imka-
nı bulabilirsiniz. Servis aşamasında orijinal

ürünleri kullanmamız
ve bir dünya markası
olmamızın yanı sıra ai-
le şirketi olmamız da
Konvekta’yı diğer
üreticilerden farklı kı-
lan unsurlar arasında
yer alıyor” dedi.

Klimalarda kullanı-
lan gazların yapısal
olarak belli bir süre
sonunda çevreye zarar
vermeye başladığını
vurgulayan Keten,
“Klimaların tamamı R
134 denilen bir soğu-
tucu gaz ile çalışıyor.
Bu gaz belli bir süre-

den sonra, önceden kullanılan R 12 gibi çevreye
zarar vermeye başlıyor. Olumsuz sebeplerden
dolayı piyasadan kalkan R 12 gazı gibi R 134
gazı da kalkacak. Konvekta olarak 7 senelik bir
çalışmamız var. S 02 olarak adlandırılan bir gazı
ürünlerimizde kullanacağız. Bu konuda Yöne-
tim Kurulu Başkanımız Herr Schmitz 2007 yı-
lında bir çevre ödülü aldı” sözleriyle firmanın
çevreye karşı olan duyarlılığını vurguladı.

Teslimat projelerinde belediyelerle ortak ça-
lıştıklarını sözlerine ekleyen Demir Keten, en
son  İzmir Belediyesi’nin bünyesinde hizmet
veren 120 adet körüklü otobüse klima taktıkları-
nı belirtti.

Otokar 45. y›l›n› kutluyor
T icari ve askeri araç üreticisi Otokar,

45'inci yılını kutluyor, 45 yılda Türk
otomotiv sektöründe birçok ilke im-

za atan ve Türk Savunma Sanayisi’nin en
önemli ihracatçısı konumunda bulanan Oto-
kar, 2007değerlendirmesi ve 2008 hedefleri-
ni açıkladığı bir basın toplantısı düzenledi.

Basının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda
Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Oto-
kar’ın 2007 yılındaki çalışmalarından ve
2008 yılı hedeflerin-
den bahsetti. "2008
yılı korkulanın aksine
bizim için altın bir yıl
olacak. 2007 yılında
bağlantılarımızı iyi
kurduk, birçok iş an-
laşması imzaladık.
2008 için gerekli
olan zemini hazırla-
dık.” açıklamasını
yaptı. Otokar’ın 2006
yılındaki 338 milyon
YTL’lik cirosunu,
2007 yılında 428 mil-
yon YTL’ye çıkartarak yüzde 27 oranında bir
büyüme kaydettiğini dile getiren Serdar Gör-
güç, 2007 yılının kendileri için çok başarılı
bir yıl olduğunu, 4 bine yakın araç ürettikle-
rini ve şirketin 2007 yılında 38 milyon YTL
kar elde ettiğini vurguladı.

2008 yılında yapmayı planladıkları 6 mil-
yon dolarlık yatırımla, 500 milyon YTL’lik
ciro ve 100 milyon dolarlık ihracatı hedefle-
diklerini söyleyen Görgüç, “2008 özellikle
askeri araçlarda iddialı bir yıl olacak. Ticari
araç sektöründe ise Türkiye ve Avrupa’nın
yeni regülâsyonlarına uyum için çalışmalar
yapacağız. Ticari araçlarda yeni ihraç pazar-
larına açılmayı ve şu anda bayrağımızın sal-

lanmadığı ülkelerde büyümeyi hedefliyoruz"
dedi.

Sultan marka araçların ihracatının çok iyi
olduğunu, 2007 yılında binden fazla ticari
aracın 30 ülkede kullanıldığını ve dünya oto-
motiv markalarıyla rekabet ettiğini anlatan
Görgüç, “2007 yılında Sultan markası daha
fazla güvenilir, uzun ömürlü ve sahibine pa-
ra kazandıran bir araç olarak tanındı. Bu alan-
daki pazar payımız yüzde 17’den yüzde

27’ye çıktı. Servis ve
turizm taşımacılığın-
da da lider duruma
geldik.” açıklamasın-
da bulundu.

Savunma sanayin-
de de büyümenin de-
vam ettiğini dile geti-
ren Görgüç, bu alan-
da son beş yıldır artan
bir trend olduğunu,
2007 yılında 176 mil-
yon dolarlık ciro elde
ettiklerini kaydetti.    

Doruk modelle iç
pazarda lider olmayı hedeflediklerini dile ge-
tiren Görgüç, Otokar markalı Semi-treyler
araçlarda kuru yük taşımacılığına uygun mo-
deller geliştirileceğini ifade etti. Otoyol’la
imzalanan üretim anlaşmasından da söz eden
Görgüç, “Otokar olarak, Iveco ve Koç Hol-
ding ortak girişimi olan Otoyol için Iveco
Eurobus midibüsleri üreteceğiz, üretimi Ada-
pazarı’ndaki fabrikamızda yapacağız.” şek-
linde konuştu. Toplantı sonrası soruları da ya-
nıtlayan Görgüç, Körfez ülkelerinden biriyle
yapılan bir Cobra ihalesinin olduğunu ve 9,1
milyon dolarlık anlaşma yaptıklarını ifade et-
ti. Fakat anlaşmanın hangi ülke ile yapıldığı
bilgisini vermedi.

Fuarda Doruk ve Sultan serisi tan›t›ld›.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç

Murat
TOKATLI

Basri
AKGÜL

Demir
KETEN
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YY üzde yüz yerli bir üretici olan BMC,
Malezya, İran ve Pakistan gibi ülke-
lerde kurduğu montaj ve üretim tesis-

lerinin yanı sıra Türkiye’de de yatırımlarını
sürdürüyor. Sermayelerinin yurt içindeki yatı-
rımlarda kullanılmasının genel prensipleri ol-
duğunu dile getiren BMC Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Mehmet Demirpençe, yeni te-
sislerini Turgutlu ve İzmit’te kurma planları-
nın olduğunu dile getirdi.

2007 yılında gerçekleştirdikleri 900’e yakın
otobüs satışının yüzde 61’inin ihracat olduğu-
na dikkat çeken Demirpençe, “2008 yılında
geçen seneki 900 adetlik otobüs satışımızı ne-
redeyse ikiye katlayarak bin 500 adeti bulaca-
ğız. Bunun da yine yüzde 60 ile 65’i ihracat
olacak” dedi. Sadece BMC’nin değil, bütün
yerli otobüs üreticilerinin sanayi anlamında
çok büyük işler yaptığını söyleyen Demirpen-
çe, bugün Türkiye’nin Avrupa’da en fazla oto-
büs üreten ülkesi halinde geldiğini kaydetti.

BMC’nin, ihracatını başta Romanya İngil-
tere ve Fransa olmak üzere İtalya, Hırvatistan,
İspanya, Portekiz ve Bulgaristan’a gerçekleş-
tireceğini belirten Demirpençe, 2008 yılında
hedeflerinin 200 milyon dolar ciroyu yakala-
mak olduğunu kaydetti.

Otobüs konusunda BMC olarak son kaydet-
tiklerin gelişmelerden birinin 18 metrelik kö-
rüklü otobüs olduğunu ifade eden Demirpençe,
bu otobüsü alçak tabanlı ve normal yerli tipi
olarak iki ayrı modelde üretmekte olduklarına
dikkat çekti. Bir yılı aşkın süredir test edilen bu

otobüslerin yakında belediye hizmetlerinde de
kendilerini ispatlamaya hazırlandığını söyleyen
Demirpençe, servis taşımacılığı konusunda ise
Megastar 400 ile 17+1 kişilik minibüs pazarına
girdiklerini sözlerine ekledi. Öğrenci, personel
ve turizm taşımacılığında bu aracın yer alacağı-
nı vurgulayan Demirpençe, “Megastar 400’ün
bir büyük modeli S ile aynı sektörlere 27+1 ki-
şilik daha büyük bir çözüm getiriyoruz. Yine 7
buçuk metre sınıfında şehir içi yolcu taşımacılı-
ğı sınıfında da minibüs C ile yer almaktayız” di-
ye konuştu. Bütün bu çalışmaların sadece üre-
tim merkezi ile olmadığını aynı zamanda araş-
tırmaya ve geliştirmeye de son derece önem
verdiklerini kaydeden Demirpençe, “2006
yılında BMC olarak 56 milyon YTL’yi
aşan bir AR-GE harcamasıyla Türkiye’de
tüm firmalar içerisinde her sektörde 3. fir-
ma olduk. Ama otomobilde en fazla AR-
GE’ye yatırım yapan birinci firmayız” de-
di. BMC’nin bununla da yetinmeyip ge-
çen yıl ileri teknolojiler departmanı kurdu-
ğunu, bu departmanın yeni teknolojiler
üzerinde çalışacağını belirten Demirpen-
çe, değişik 33 ayrı proje üzerinde araştır-
ma geliştirme faaliyetleri yaptıklarını dile
getirdi.

Türkiye’de ticari araç konusunda en
uygun satış ve satış sonrası hizmet ağını sunan
markanın BMC olduğunu kaydeden Demirpen-
çe, bu görevi 6 değişik bölge müdürlüğü 63
yetkili satıcı, 170 yetkili servis ve 202 yedek
parça satıcısı ile gerçekleştirdiklerini kaydetti.

1 Ocak milat olacak1 Ocak milat olacak
1 Ocak 2009’dan itibaren üretilen bütün

araçların motorlarında Euro 4 emisyon stan-
dartlarının aranacağın hatırlatan Demirpençe,
“1 Ocak’tan itibaren Türkiye’de üretilen veya

Türkiye’de satışı yapılan araçların maliyetle-
rinde ve fiyatlarında yükselmeler görülecektir.
Bu da Türkiye gibi satın alma gücü Avrupa’ya
göre nispeten daha düşük olan ülkemizde bir
problem teşkil edeceğini bekliyoruz” dedi. Bu

durumun talebi baskı altına alacağını kaydeden
Demirpençe, kamyon veya ticari araç almayı
becerebilen bazı son kullanıcıların imkanları-
nın biraz zorlanacağını kaydetti. Türkiye’de
sektör içinde araçların motor sistemlerinin de
mekanikten elektroniğe geçmesi ile birlikte
servislerin karakterinin de değiştiğini vurgu-
layan Demirpençe, küçük tamircilerin bu ko-
nuda sıkıntı yaşamasıyla birlikte birleşerek bü-
yük servisler haline geleceğini ifade etti. 

Avrupa’Avrupa’n›n n›n en büyüken büyük
otobüs otobüs üreticiüreticisisi TürkiyeTürkiye
BMC, Busworld 2008 bünyesinde
düzenlediği toplantıda marka ve ürün
detaylarını katılımcılarla paylaştı.

Mehmet Demirpeçe; “2008 yılında 200
milyon Dolar ciroy elde etmeli planlıyoruz”

S on 4 yılın en çok otobüs satışını gerçekleştiren
Demirbaş Otomotiv’in sahibi Mustafa Demir-
baş’a plaketi BMC Yönetim Kurulu Başkan

Vekili Mehmet Demirpençe verdi.Mustafa Demirbaş,
“Demirbaş Otomotiv 2004 yılında kuruldu. O günden
beri Türkiye genelinde halk otobüsü ve yolcu otobü-
sü satıyoruz. Son 4 yıldaki başarılı çalışmalarımız ve
bin adetlik otobüs satışımız sonucu bu plaketi aldık.”
açıklamasını yaptı.

Demirbaş Otomotiv’in Türkiye’nin bütün illerine
satış yaptığını vurgulayan Mustafa Demirbaş, “De-
mirbaş Otomotiv, Ankara ve İstanbul olmak üzere iki
adet şubesi var. İstanbul ve Ankara pazarının yanı sı-
ra Türkiye’nin bütün illerine satış yapan bir firma-
yız.” dedi. Yılda ortalama 200–250 adet araç sattıkla-
rını belirten Demirbaş, “BMC halk otobüsünde tek
satıcıyız. Bu durumun getirmiş olduğu sorumlulukla
elimizde sıfır ve ikinci el stoklarımız var. 4 yılda bin
tane sıfır araç satarken 800 adette ikinci el sattık.”
şeklinde konuştu.

Satışlarının takasa yönelik olduğunu anlatan Musta-
fa Demirbaş, “Son 3 yıldır piyasaya yeni sürülen araç-
ların yüzde 95’lik pazar payı Demirbaş Otomotiv’de.
Bu durum 10 adetlik otobüs satışının, 9,5’inin BMC
otobüsü olduğunu gösteriyor. Satışlarımız tamamen ta-
kasa yönelik. Müşterilerimizden eski araçlarını alıyo-

ruz, uzun vadeli kredi ve değişken taksit imkanlarıyla
yeni araçlarını veriyoruz. Ödeme şeklini müşterileri-
miz belirliyor.” Sözleriyle Demirbaş Otomotiv’in
müşterilerine sunduğu olanakları vurguladı.

Mustafa Demirbaş, Demirbaş Otomotiv’in başa-
rısını BMC araçlarının kaliteli olmasına, yedek par-
çaların ucuz olmasına ve üstün satış sonrası hizmet-
lerine bağladı.

En fazla BMC halk otobüsünü
FSM Demirbaş Otomotiv sattı
Demirbaş Otomotiv Busworld 2008
Turkey Fuarı’nda son 4 yılda bin
adet BMC otobüsü sattığı için
BMC’den bir plaket aldı.

Mehmet Demirpençe, Mustafa Demirbafl’a yüksek sat›fl rakamlar› için ötürü baflar› plaket verdi.

Ford Otosan’dan yine rekor
F ord Otosan 2008 yılının ilk üç

ayında yine üretim, ihracat ve
karlılık rekorları kırdı. 2007 yı-

lında Türkiye otomotiv sektöründe 222
bin 395 adetlik ihracat ve 3,4 milyar
dolarlık ihracat geliri ile Türkiye’nin
ihracat şampiyonu olan Ford Otosan,
2008 yılının ilk üç ayında da rekor kırdı. 

Yılın ilk üç ayında hem karlılık hem
de faaliyet sonuçlarında yeni bir re-
korlara imza atan Ford Otosan, iç pa-
zar satışlarında yüzde 15,2’lik pazar
payı ile liderliğini sürdürdü. Üç ayda

üretimini yüzde 33 artırarak 89 bin
102 adetlik rekor seviyeye yükselten
Ford Otosan yurtiçine ise 20 bin 13
adet araç sattı. 72 bin 435 adet ile ge-

çen, aynı döneme göre yüzde 32 daha
fazla araç ihraç eden şirketin toplam
satış hacmi ise yüzde 31 artarak 92
bin448 adede ulaştı.

Ford Otosan’ın İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası’na ilettiği 2008 yı-
lının ilk üç ayına ilişkin mali tabloda
toplam net cironun 2007 yılının ilk
çeyreğine oranla yüzde 28 artarak 2
milyar YTL’yi aştığı açıklandı. 

Şirketin yüksek kapasite kullanımı,
maliyet azaltma ve verimlilik artırma
çalışmaları neticesinde vergi öncesi
kar da yüzde 120 artarak 240 milyon
YTL olarak gerçekleşti. Şirketin net
karı da rekor kırarak 168 milyon YTL’
ye ulaştı.

2 008 Busworld Turkey Fua-
rı’nda karşılaştığımız Abdul-
lah Akyıl, sahibi olduğu

BMC bayii Aksel Otomotiv’i eki-
bimize anlattı. Türkiye’de toplu ta-
şıma için büyük araç yapılanması-
na gidildiğini vurgulayan Akyıl,
“Minibüsleri kaldırmayı düşünü-
yorlar. Bursa, İstanbul gibi diğer
büyük illerde benzer projeler uy-
gulandı. Vatandaşların rahatı için
küçük arabadan büyük arabaya
geçmek şart. Biz Aksel Otomotiv
olarak 5–6 ay önce belediyeye 30
tane araç verdik. Batman ve Ma-
latya’da büyük araca dönmeye
başladı. Satış olarak Malatya’ya da
destek verdik, büyük ihtimalle
Batman’a da vereceğiz. Türki-
ye’de toplu taşıma yavaş yavaş
büyük araca dönecek” açıklamasını
yaptı.

Aksel Otomotiv’in bölge bayisi
konumunda olduğunu söyleyen
Akyıl, “Müşterilerin BMC’ye ba-
kış açıları oldukça iyi. Çünkü
BMC yüzde 100 yerli, insanlar ye-
dek-parça, servis sıkıntısı yaşamı-
yor. Genelde tercih edilmesinin bir

diğer sebebi ise uygun fiyata kali-
teli ürüne sahip olma, bu durumda
alıcıyı oldukça teşvik ediyor” dedi.

Akyıl, “Satışlarımız oldukça iyi.
Büyük araçların yanı sıra Diyarba-
kır’da minibüs pazarının da yüzde
75’i de bizde. Ayrıca Batman paza-
rı da var. Bayi sayısı az olduğu için
Aksel Otomotiv bir nevi boşluğu
dolduruyor” şeklinde konuştu.

Son yıllarda otomotiv sektörün-
de yaşanan durgunluğu dile geti-
ren Akyıl, “Son yıllarda ticari araç
otomotive göre daha hareketli.
Çünkü bir işle uğraşıyorsan o ara-
cı almak zorundasın. Ama marka-
lar arasında rekabetin sertleşme-
siyle maliyetlerin yüksek olmasına
rağmen, eskiden elde edilen karla-
rın olmadığını görüyoruz” sözleriy-
le markalar arası rekabetin kar
üzerindeki etkisini belirtti.

Akyıl, 2008 yılının 2007 yılına
oranla daha iyi olduğunu, fakat
dövizin yükselmesinin diğer tüm
sektörleri etkilediği gibi otomotiv
sektörünü de etkilediğini belirtti
ve 2008 yılından oldukça umutlu
olduğunu vurguladı. 

Aksel otomotiv
BMC ile büyüyor

BMC’nin Diyarbakır Yetkili Bayii Aksel Otomotiv
1993 yılından beri müşterilerine hizmet veriyor.

Abdullah
AKYIL

Tufan
ALTU⁄
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Arabacı esnafı
hakkını aramıyor!

YAKLAŞIM

Hikmet
ÖZGÜR

Hikmet ÖZGÜR

Bütün esnaf hakkını arıyor ama
arabacı esnafı kendi hakkını ara-

yamıyor. Bununda neden kaynaklan-
dığını sakıncası varsa da açıklayaca-
ğım. Federasyonumuzun da ve hükü-
metimizin de fazla ilgilenmediği ve
hükümetimizin arabacı esnafını ka-
çıncı sınıf eleman gördüğünü anlamı-
yorum.

Bir işçi ve memur sendikaları cayır
cayır hükümetle pazarlık yapıyor ama
maalesef bizim odalarımız, il de bağ-
lı bulunduğumuz kuruluşlar ve Anka-
ra’da bizi temsil edenler hakkımızı
savunamıyor bizleri sözlerle dahi
temsil edemiyorlar nedenini anlamı-
yorum.

Defalarca biz kendilerinin bizim
hakkımızı savunmalarını istediysek
de bir sonuca varamadık sesimizi du-
yuramadık.

Mazota her gün zam geliyor! Yetki-
liler ne yapmaya çalışıyor? Bizleri An-
kara’da Temsil eden kim varsa kını-
yorum. Üyelerimize bizim bir fayda-
mız olmayacaksa ben en alt kademe-
de bulunan bir oda başkanı olarak is-
tifa etmeliyiz diyorum. Ama Ankara’ya
kadar bizleri temsil eden herkesin is-
tifa etmesi lazım görevlerin layıkıyla
yapılmadığı bu koltukların işgal edil-
memesi lazım. Biz Akyazı Şoförler ve
Otomobilciler Odası olarak ilçemiz de
bulunan tüm yetkililerden izin alıp,
araçlarımızın kontak anahtarını vergi
dairesine teslim etme kararı aldık.

Mademki biz Türkiye’de bu işin ehli
olan şoför ve arabacı esnafı olarak
işimizi yapamıyorsak bizi yönetenler
ve bizi temsil edenler yapsınlar ki gö-
relim bu şartlar altında kaç gün yapa-
bilecekler. 

Sigorta ve bağ-kur affı gündem de
ama maalesef oda olarak bir sene-
den bu yana yetkililerimizi defalarca
ziyaret ettiysek de vergilerin iyileştiril-
mesine, vergi borçlarından dolayı
arabalarımızın yollarda bağlanması-
na bir çözüm getiremediler. 

Hangi esnafın kapısına vergi bor-
cundan dolayı mühür vurabiliyorsu-
nuz !!!

Fakat bilmiyorum kaçıncı sınıf es-
naf olarak gördüğünüz arabacı esna-
fının ekmek teknesi olan araçlarını
yollarda bağlıyorsunuz.1 bumu de-
mokrasi dediğiniz. Esnaf çaresizlik-
ten bankalara borçlanmış vaziyette
ve şu şartlarda bankaları ödeyemiyor
ve ödemediğimiz takdirde sicilimiz
bozuluyor.

Bir gün kalkıp ta bu esnaf tıkanmış
vaziyettedir sicil affını çıkaralım dedi-
niz mi? Geçmişte cıktıysa bile vatan-
daş kara listeden çıkarılmadı. Yetkili-
lere sesleniyorum. Birazda arabacı
esnafının dertlerini dinlesinler de bi-
raz olsun arabacı esnafını bu sıkıntı-
lardan kurtarsınlar!...

HH em distribütörleri hem
de kendi işletmeleri
vasıtasıyla 40 ülkede

faaliyet gösteren Temsa’nın Oto-
büs Midibüs Satış, Pazarlama ve
Satış Sonrası Hizmetler Direktörü
Ayhan Dayoğlu, yaptığı açıkla-
mada, “Temsa 21 yıldır otobüs
üretiyor. Modern tesislerde yurt
içi ve yurt dışında da otobüs üre-
timini her geçen gün arttırıyor.
Temsa olarak, otobüs işletmecile-
rinin işlerini iyi anlıyor, nelerle
savaştıklarını, hangi konularda
kendilerini geliştirmeleri gerekti-
ğini çok iyi biliyoruz” şeklinde
konuştu.

İstanbul ve Adana’da toplam
240 kişilik ekibin görev aldığı
Temsa Ar-Ge de, 5 bin metrekare
kapalı alanda, son teknolojiler ta-
kip edilerek otobüs dizayn edili-
yor. Son 7 sene içerisinde de 15
tane yeni model üretildiği gözü-
küyor.

Otobüsü almadan önce işlet-
mecilerin, otobüse dokunmasına
ve ellerinden geldiğince otobüs-
leri test ettirmeye çalıştıklarını be-
lirten Ayhan Dayoğlu, “Türkiye
çevresinde bulunan her bayiimiz-
de test amacıyla kendi otobüsleri-
miz bulunuyor. Tabi otobüsü sat-
tıktan sonra işimiz bitmiyor. Fi-
nansmanda da Temsa olarak, en
uygun ödeme şarttı ve planını su-
nuyoruz” açıklamasında bulundu.

Üç sene önce başlattığı ayın
kaptan şoförü uygulamasını da
hala sürdüren Temsa, bu süre zar-
fında 26 ‘Ayın Kaptanı’, iki de

‘Yılın Kaptanı’ seçti. Ayrıca 2008
senesinin başında kurduğu ‘Kap-
tanlar Kulübü’ de bin 500 üyeye
buldu. Emniyet kemeri ile ilgili
çalışmalarını da hızla sürdüren
Temsa, bu kapsamda da 200 bin
kişiye ulaştı.

Otobüs firmalarının, kârlarını
maksimum güce çıkartmaları için
yetiştirme ve iyileştirmesi çalış-
maları başlatan Temsa, firmaların
memnuniyetini arttırarak, müşte-
rilerine daha iyi hizmet vermele-
rini amaçlıyor.

İçi kumaş kombinasyonlu Dia-
mond’ın en önemli özelliği, kol-
tukların kulaklarının oynar olma-
sı, bu sayede uyuyan yolcuların,
yanlarındaki yolcuları rahatsız et-
me riski ortadan kalkıyor. Dia-
mond Deluxe’e uygulanan termal
kameralı gece görüş sistemi uy-
gulaması da karanlıkta ve siste
gece görüş mesafesini 5 kat arttı-
rıyor. Ayrıca termal kameralar,
yağmurları önceden sezinleyerek
sürücüyü bilgilendiriyor. 

Gece yolculuklarında, karşıdan
gelen taşıtların ışıklarının verdiği
rahatsızlıkta, gece görüşü saye-

sinde minimuma indiriliyor. Fu-
arda tanıtılan araçlardan bir diğe-
ri de 30+1+1 kişilik Safir marka
otobüs, 2+1 oturma düzenine sa-
hip aracın en önemli özelliği, 180
derece geriye dönebilen rehber
koltuğu. Rehber ne kadar rahat,
konuya ne kadar hakim olursa,
işini o kadar iyi yapar. Diğer ta-
raftan Safir’in içinde wireless
network internet bağlantısı da bu-
lunmakta. Ayrıca uzun mesafeli
yolculuklarda, yolculara bilgisa-

yarlarını şarj etme imkanı da sağ-
lanıyor.

“Halk otobüsü budur!” diyerek
yola çıkılan Prestij City, Süper
Deluxe ile aynı kasaya sahip. 2
metre 9 santimetrelik tavan yük-
sekliği ile mükemmel hava sirkü-
lasyonunun sağlandığı Prestij
City’de, müşterilere sıkılmadan
yolculuk yapma imkanı sunulu-
yor. Diğer taraftan alçak tabanı
sayesinde indi-bindiyi kolaylaştı-
rıyor.

Otomotiv pazarında son durum
Binek ve hafif ticari araçlar pazarında 2008 Nisan ayı istatistikleri açıklandı. Açıklanan verilere göre 2008 yılı Nisan
ayı satış rakamları, 2007 yılının aynı ayı ile kaşılaştırıldığında yüzde 12,6 oranında artışla 168 bin 128 adede ulaştı.

OO DD’den alınan istatis-
tiki bilgilere göre, Ni-
san 2008 binek ve

hafif ticari araç satışları 47
bin 701 olarak belirlendi.
2007 yılının aynı ayına göre
de yüzde 12,6’lık bir artış
saptandı. 2007 yılının ilk dört
aylık döneminde 136 bin 557
olan toplam pazar satışı da,
2008’in ilk dört ayında yüzde
23,1 artış göstererek 168 bin
128 oldu.

2008 yılının Ocak - Nisan
dönemindeki binek otomobil
satışlarına bakıldığında, 2007
yılının aynı dönemindeki sa-
tışlardan yüzde 30,4 arttığı ve
104 bin 244 adede yükseldiği
gözüküyor. Aynı dönemdeki
hafif ticari araç satışlarındaki

artış da yüzde 12,8 ile 63 bin
884 adet oldu.

Binek ve hafif ticari araçlar-
da, Nisan 2008 rakamları şu
şekilde;
4 Nisan 2008 binek

araç satışları, Nisan 2007’ye
göre yüzde 20,3 artarak 30
bin 313
4 Nisan 2008 hafif ticari

araç satışları, Nisan 2007’ye

göre yüzde 1,3 artarak 17 bin
388 olarak gerçekleşti.

Dizel oranı yüzde 51Dizel oranı yüzde 51
2008 yılı Nisan ayı sonu iti-

bariyle satışı gerçekleşen
104 bin 244 binek aracın, 53
bin 436’sını dizel araçlar oluş-
turdu. Geçen yılın aynı döne-
minde yüzde 50 olan dizel
pazar payı da, yüzde 51’yük-
seldi.

Türkiye’nin Türkiye’nin AAvrupa’davrupa’da--
ki durumuki durumu

Mart ayı sonu baz alınarak
yapılan değerlendirmelere
bakıldığında, Türkiye’nin Av-
rupa da, binek otomobil satış-
larında 12’inci, hafif ticari araç
satışlarında ise 6’ıncı olduğu
gözüküyor.

F iat, 2007’deki
hızlı yükselişini
bu yıl da artırarak

sürdürmeye devam edi-
yor. 2007 yılında Hem ti-
cari hem de binek oto-
mobil kategorisinde pa-
zar payını arttıran tek
marka olan Fiat, Mart
ayı toplam satışlarında
tüm rakiplerini geride
bırakarak 8 bin 73 adet-
lik satışla pazar lideri ol-
du.

Pazar payını geçen yı-
lın Mart ayına oranla
yüzde 28 artırarak yüzde
15’e çıkaran Fiat’ın aylık
toplam 8 bin 73 adetlik
satışının yüzde 57’sini
Fiat Ticari Araçlar oluş-
turdu. Mart ayında satı-
lan 4 bin 595 adetlik Fi-
at Ticari Araçlar satışla-
rının içinde, Fiat Doblo 2
bin 828 adetlik satışla li-
derliğini sürdürdü.

Combimix versiyonu ile
ilk kez Bursa Fuarı’nda
tüketiciler ile buluşan
Fiat Fiorino da Mart
ayında 681 adet Cargo,
601 adet Combimix satı-
şı ile dikkat çekti.

Bursa’da üretilip tüm
dünyaya ihraç edilen Fi-
at Linea, Mart 2008’de
Fiat markasının en çok
satan binek modeli oldu.
Mart ayında bin 121 adet
satan Fiat Linea, çıktığı
günden bugüne 10 bin
749 satış adedine ulaş-
mış oldu. Mart ayındaki
satışlara göre Fiat Line-
a’yı bin 87 adetle Albea
Sole ve 666 adetlik satış
rakamı ile de Grande
Punto takip ediyor. Yeni
Fiat Bravo’da Türkiye
yollarına çıktığı Şubat
sonundan bugüne kadar
gördüğü ilgi ile FIAT’ın
başarısını yükseltiyor.

Mart ay›n›n lideri Fiat

Temsa: 7 y›lda 15 model
Çalışmalarını ara vermeden sürdüren Temsa, son 7 yılda piyasaya sunduğu 15 yeni model
sayesinde müşterilerine her ihtiyaca uygun araçlarla kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.

Temsa, 7 y›lda 15 yeni model üreterek adeta göz da¤› verdi.

Seyahat firmalar› çaresizlik içinde

şletme maliyetlerinin ve mazot fi-
yatlarının yükselmesi, tüm bunlar
yetmezmiş gibi bir de uçak firma-
larının fiyatlarını aşağıya çekmesi
otobüs firmalarını iyice çıkmaza

soktu. Pek çok otobüs firması, artık ya-
zıhanesinde uçuş firmalarının biletlerini
satmaya başladılar. Truva Seyahat’in
Beşiktaş şubesi de bu firmalardan bir
tanesi. Zaten kriz içerisinde olan otobüs
seyahat firmaları, dükkân kiralarını çı-
kartabilmek için uçak bileti sattıkları
gerçeğini yüzümüze tokat misali çarptı-
lar.

Truva Seyahat Şube Müdürlüğü’nü
yapan Yüksel Ekinci, seyahat firmaları-
nın içinde bulunduğu durumu gözler
önüne serdi. Uçakların düşük ÖTV uy-
gulamasına tabii olduklarını, ancak oto-

büslerde böyle bir durumun olmadığın-
dan yakınan Ekinci, dükkân kirasını çı-
kartabilmek için uçuş firmalarının bilet-
lerini satmaya başladıklarını dile getirdi.
Ekinci acı gerçeği, “Uçak bileti fiyatları-
nın düşüklüğü, otobüs yolcularının bü-
yük bölümünü havayolu şirketlerine yö-
neltti. Bizde kiramızı ödeyebilmek için
havayolu şirketlerinin yolcu biletlerini
satmaya başladık. Müşterinin mesafe/fi-
yat hesabındaki tercihine göre otobüs
ya da uçak bileti satıyoruz. Bizim en bü-
yük sıkıntımız uygulanan yüksek ÖTV.
Uçaklara ÖTV’ de uygulanan imtiyazlar
biz otobüsçülere uygulanmıyor” sözleri
ile yüzümüze çarptı. Uçuş firmaları ile
rekabet edebilmek için zarar olasılığı
pahasına bilet fiyatlarını düşürdüklerini
dile getiren Ekinci, “Otobüsçülerde fiyat-

larını rekabet edebilmek için düşürüyor-
lar. Mesela İzmir’e otobüs 50, uçak ise
55 YTL’ye gidiyor. İnsanlarda doğal ola-
rak 1 saatte gittiği için o mesafede uça-
ğı tercih ediyor. Fiyat farkı yok” şeklinde
konuştu. Yaklaşık 1 aydan bu yana
uçak bileti sattıklarını belirten Yüksel

Ekinci, müşterilerin halen daha alışkan-
lıktan öncelikli olarak otobüs biletini ter-
cih ettiklerini, aynı istikamete uçak sefe-
ri olduğunu ve biletin de yazıhanede sa-
tıldığını öğrendiklerinde ise hangisi da-
ha uyguna geliyorsa o vasıtayı tercih et-
tiğini dile getirdi.

Uçak-otobüs rekabeti, yazıhanelerde geçmiyor. Çoğu seyahat fir-
ması, kirasını çıkartabilmek için uçuş firmalarının biletlerini satıyor.

İİ
Otobüs firmalar›, yaz›hane kiralar›n› karfl›layamamaktan yak›n›yorlar.

Akyaz› fioförler ve Otomobilciler Odas› Baflkan›Akyaz› fioförler ve Otomobilciler Odas› Baflkan›
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İstanbul’da araç
kullanmanın bedeli

olmalı mı? (1)

Bugün tüm dünyanın kabul ettiği gerçek trafikte
araç kullanımını özendirdiğiniz ve şehre girişle-

ri teşvik ettiğiniz sürece şehirler yaşanmaz hale ge-
lecek ve hiçbir çözüm kalıcı olmayacaktır. 

Sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi için, ulaştırma
sorunlarını tanımlama ve bu sorunlara çözüm geliş-
tirme konularında bir paradigma değişikliğine ihtiyaç
olduğu görünmektedir. 

İstanbul bazı bölgeler itibariyle yaşayan bir tarih-
tir. İstanbul’a gelen yıllık 6,5 milyon turistin İstanbul’a
gelmesinin en büyük sebeplerinden birisi tarihi gü-
zelliklerini görmek ve çok doğaldır ki alışveriş yap-
maktır.

Gerek trafiğin çok karmaşık olmasından dolayı
aşırı miktardaki dur–kalklar, gerekse ulaşılacak yere
varış süreleri ve araçların neden olduğu çevre kirlili-
ği turizmi ve gelirlerini baltalamaktadır. Adeta ülkenin
bu kadar gelirini temin eden bacasız fabrikaya otori-
te boşluğundan dolayı sabotaj yapılmaktadır.

İstanbul’da belirli bölgelere paralı giriş için uygula-
maya aday bölge Aksaray-Eminönü-Sultanahmet
üçgenindeki Tarihi Yarımadadır. Daha sonra Taksim,
Beşiktaş ve Şişli’nin bir kısmını içine alacak şekilde
bölge genişletilebilinir.

Bununla ilgili Kenti 73 bölgeye ayırmayı planlayan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, paralı geçiş noktala-
rını belirlemeye başladı. Yenikapı, Mecidiyeköy, Ka-
dıköy, İbrahimağa, Şişli Ayazağa, Üsküdar Altuniza-
de, Ümraniye Tepeüstü, Üsküdar Meydan ve Üskü-
dar Bulgurlu’da yapımı süren transfer merkezleri pa-
ralı geçiş ve transfer için kullanılacak. Sürücüler is-
terlerse bu merkezlerdeki otoparklara araçlarını
park edip, Eminönü, Taksim, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy
gibi merkezi bölgelere metro ve otobüs gibi toplu
ulaşım araçlarıyla gidebilecek. Araçlarıyla devam et-
mek isteyenler ise belirlenecek ücreti ödeyecek. Bu
transfer merkezlerinde ayrıca Alışveriş merkezleri,
restoranlar da yer alacak.

Buna göre;
YENİKAPI: 900 bin metrekarelik bir alana yayıla-

cak olan Yenikapı Transfer Merkezi, diğerlerinin en
büyük ve merkezi konumunda olacak.6 bin araçlık
otopark bulunacak.

MECİDİYEKÖY: 60 bin metrekarelik transfer
merkezinde 812 araçlık park ride (park et, yolculuğa
devam et) 15 araç kapasiteli otobüs – minibüs peron
yeri, 50 araç kapasiteli taksi durağı, 35 araç kapasi-
teli toplu taşıma araçları depo alanı bulunacak.

KADIKÖY: İbrahimağa’da yapılacak transfer mer-
kezi 1500 araç kapasiteli otopark alanı 20 araç ka-
pasiteli otobüs-minibüs peron yerine sahip olacak.

AYAZAĞA: 30 bin 660 metrekarelik alanda, 5 bin
araç kapasiteli park ride alanı, 150 araç kapasiteli
toplu taşıma araçları depo alanı, 25 araç kapasiteli
otobüs minibüs peron yeri,50 araç kapasiteli taksi
durağı bulunacak.

ALTUNİZADE: 33 bin metrekare inşaat alanında,
750 araçlık park ride, 30 araç kapasiteli otobüs pe-
ron yeri, 50 araç kapasiteli taksi durağı yer alacak.

ÜMRANİYE TEPEÜSTÜ: 54 bin 119 metrekare-
lik alanda, 2 bin 700 araç kapasiteli otopark alanı, 80
araç kapasiteli otobüs peron yeri bulunacak.

ÜSKÜDAR MEYDANI: 65 bin metrekarelik alan-
da, 2 bin araçlık otopark bulunacak.

ÜSKÜDAR BULGURLU: 38 bin 520 metrekarelik
alanda, 900 araç kapasiteli park ride alanında yer
verilecek.

İstanbul’da bugün için bin kişiye 180 dolayında
olan otomobil sahipliğinin Batı Avrupa kentlerinde ol-
duğu gibi 450 – 500 otomobile yaklaşması duru-
munda, trafik sorununun ne hale geleceğini kestir-
mek herhalde zor olmayacaktır. Bu bakımdan, İstan-
bul ve benzer büyük kentlerimizde gelişmeler dikka-
te alındığında, fazla uzun olmayacak bir zaman için-
de bu veya buna benzer kısıtlama ve yeni uygula-
malara geçilmesi kaçınılmaz görünmektedir.

Başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerde böy-
le bir uygulamaya geçilebilmesi, yani kentin merkez
bölgelerine girecek otomobil sahiplerinden ücret
alınması için her şeyden önce yaygın bir hizmet ka-
litesi ve iyi bir toplu taşıma hizmetine sahip olunma-
sı zaruridir. Aksi taktirde araç satın alma sırasında
ödediği vergi ve her yıl ödediği taşıt vergisi ile çok az
sayıda ülkede rastlanabilecek vergilerle fiyatı yük-
seltilmiş yakıt kullanmak suretiyle bütçeye önemli
katkısı olan otomobil sahibinden ayrıca para almak
haksızlık olur. Yeterli bir ulaşım altyapısının oluştu-
rulması ve kaliteli bir hizmet arzından sonra, otomo-
bil sahibi yinede paralı bölgelere gidişlerde aracını
kullanmak isterse kendisinden yaşanan sıkışıklığa
olan katkısı, ayrıca çevrede yarattığı kirlenme sebe-
bi ile ücret istenmesi daha anlamlı olacaktır.

Motosikletler, lisanslı taksiler, engelli sürücüler,
otobüsler ve ilk yardım araçlarının dışında kalan
araçlardan sınırları belirlenmiş merkez bölgeye giriş-
lerde, günlük, haftalık ve yıllık olarak belirlenmiş sa-
bit ücretler alınmalı, bölge içinde sürekli ikamet
edenlere yüzde 50 ‘ye varan indirimler sağlanmalı-
dır.

Bu uygulama; şehir merkezlerine ve tarihi yarı-
mada ya girişler araçlara takılacak OGS benzeri
kontör yüklenen chiplerle ücretli olmalıdır. Şehir
merkezine girmek isteyen her araç SMS ile ödeme
yapabilmeli ve geçiş hakkı alabilmelidir.

Buradan elde edilecek gelir Trafik bilgisini halka
yaymak amacıyla bir vakıf kanalıyla kullanılmalıdır.
Bugüne kadar halka Trafik bilgisi hakkında Kamu ta-
rafından hiçbir bilgi organizasyonu yapılmadı. Genel
de bütçede yok ya da bu fona aktaracak paramız
yok yakınmalarını dinlemekteyiz. Kaynak çözümü
üretilmiştir. Yeter ki samimiyetle ve akademisyenler-
le bir program dahilinde çözüme gidilsin…

(Yazının devamı önümüzdeki sayıda)

SEKTÖREEĞİLİM
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H akkında 2004 yılında isnat edilen
‘Çıkar amaçlı suç örgütü oluştur-
mak, çeşitli eylemlerde bulun-

mak ve çete lideri olmak’ iddialarıyla tu-
tuklanarak iki yıl hapis yatan Mustafa Al-
tunhan, “Şehir efsaneleriyle mafya ol-
dum” dedi.

Kırkpınar eski Ağası ve Edirne’nin en
büyük otobüs firmasının sahibi olan Mus-
tafa Altunhan, dört yıldan bu yana devam
eden dava sürecinin ‘Beraat’ kararı ile so-
nuçlanmasının ardından F tipi cezaevle-
rinde geçen iki yılın hakkını Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesinde arayacağını söy-
ledi.

Beraat kararının ardından gazetemize
özel açıklamalarda bulunan Altunhan,
mafyanın, çetenin ne olduğunu bilmez-
ken bir anda mafyacılık oyunun içinde
kendisini bulduğunu anlattı. 

Mafya lideri olduğunu ilk olarak 2004
yılı Kırkpınar güreşleri sonrasında jandar-
ma tarafından çağırıldığında anlayan Al-
tunhan, kendisine yöneltilen suçlamalar
karşısında “Acaba bütün bu anlatılanları
ben mi yapmışım” dediğini ifade etti.

““Mafya babasıymışım haberimMafya babasıymışım haberim
yokyok””

“Dediler ki; ‘Sen adam öldürmüşsün,
adam yaralamışsın, çete kurmuşsun.’ Be-
nim hiçbir şeyden haberim yok. Haberim
olsa zaten bende ona göre konuşurdum.
Suçlamaları üzerime attıkları anda
üzüntüden kalp krizi geçirdim, inme indi.
Benim böyle bir suçum yok.  Hikâyelerle be-
ni içeri aldılar, çete lideri yaptılar. 24 ayı tek
başıma F tipi cezaevlerinde geçirdim.”

““Hakkımı Hakkımı AAvrupa vrupa İİnsan nsan HHaklarıakları
MMahkemesiahkemesi’’nde arayacağımnde arayacağım””

“F Tipi cezaevlerinde ameliyatlı bir şekil-
de iki yılım geçti Hakkımı sonuna kadar ara-
yacağım, Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
si’ne kadar gideceğim. Devletime kesinlikle
karşı gelmem, kanunlara saygılı bir insanım-
dır. Ama bana haksızlıkta yapılırsa bu kim
olursa olsun hesabını ını sorarım. Konuşurken
kolay geliyor ama iki yıl F tipinde geçirmek

dile kolay. Benim ağrıma giden hiçbir suçum
yokken orada çete lideri olarak yatmak. Ver-
gimi ödeyen bir iş adamıyım. Edirne’yi se-
ver, Edirne için her şeyi yaparım. Böyle bir
suçlamanın bana verdiği maddi hasarı bir ta-
rafa bırakıyorum, manevi açıdan ne kadar
mağdur olduğumun tarifi mümkün değil.
İçerde geçirdiğim günleri anlatırken tüylerim
diken diken oluyor.”

“M“Mahkeme sürahkeme süreessininccee iki yıl iki yıl boşboşunauna
cezaevinde cezaevinde yattımyattım””

“İki yıl boşa yattım. İlk duruşmaya altı ay
sonra çıktım. Duruşmaya çıktım ondan sonra
ki duruşma dört ay sonra oldu. O arada sav-
cı değişti dediler. Altı ay sonra bir daha mah-

kemeye çıktık. Bu kez yine heyet değişti.
Sonrasında aynı heyetin önüne iki üç kere
çıktık ve adalet tecelli etti, geç tecelli etti
ama ben benden gittikten sonra. Gözaltın-
dayken kalp krizi geçirdim. Ben yarım bir
adam oldum. Bunun hesabını kim verecek.”

““Alaaddin Çakıcı’yla koğuş arkaAlaaddin Çakıcı’yla koğuş arka--
daşıydıkdaşıydık””

“O güne kadar ‘Baba’ diye tabir edilen
kimseyi tanımıyordum. Ben cezaevinde ilk
olarak Faik Meral ile tanıştım, aynı odada
kaldım. Ondan sonra Özel Harekâtçı Ayhan
Çarkın geldi. Onunla da üç ay aynı odada
kaldım. Daha sonra Alaaddin Çakıcı yurt dı-
şında yakalandı ve benim kaldığım F tipine

geldi. Onunla da beraber aynı ko-
ğuşta kaldım. Bu adamları bu güne
kadar tanımaz etmezdim. Ama F ti-
pinde onlarla kaderdaş olduk. Kim
olursa olsun, boş odada eş, dost ve
ahbap olmak zorundasın.”

““Devlet devamlı 18 yaşınDevlet devamlı 18 yaşın--
dadırdadır””

“Kimse kimseden korkmasın. Bir
insan eğer haklı olursa en güçlü
odur. Mafyayı, çeteyi insanlar ve
basın yaratıyor. En güçlü devlettir,
daha güçlüsünü hiç görmedim.
Devlet devamlı 18 yaşındadır. Eğer
devlet isterse Türkiye’de ne mafya
olur, ne kabadayı, ne da başkabir
şey.”

““En çok ailemi özledimEn çok ailemi özledim””
“İnsan cezaevinde en çok ailesini

özlüyor. Allah insana cezaevinde
çok yardım ediyor. Ben iki yılın na-
sıl geçtiğini anlamadım. Düzenli
olarak spor yaptım, 30 kilo zayıf-
ladım. Çıkınca çökmüşsün falan de-
diler ama aslında  sağlığıma kavuş-
tum. Benim yaşadıklarım böyle
ama ateşin halazını kazan bilir der-
ler ya iki yıl dile kolay. Bunu da ya-
şayan bilir.” 

““Haksız yerHaksız yeree,, birbir sigara içipsigara içip
de yatsam eyvallahde yatsam eyvallah””

“Haksız yere bir sigara içip de yatsam ey-
vallah.  Ama haksız yere iki yıl yattım. Sade-
ce benim maddi kaybım 10 milyon YTL. Ki-
mi zaman Edirne’ye küstüm, ama gelip geçi-
ci oldu; sevgisi ağır bastı. Edirneli, birbirini
tutmuyor gibi gözükse de eşi dostu uçuru-
mun kenarına geldiği zaman yakasından tu-
tup yukarı çekmeyi bilir.

““Beraat edeceğimi biliyordumBeraat edeceğimi biliyordum””
“Suçsuz olduğumu, beraat edeceğimi bili-

yordum. Avukatlar benim kadar emin değil-
di. Bu mahkemeler adalet dağıtıyorsa bende
dışarı çıkacağımı biliyordum ve sonuçta
geç de olsa adalet tecelli etti.”

Taksiciler Cilvegözü’nü kapattı

T aksiciler, sabahın erken sa-
atlerinde Kaymakamlık
Binası ve Belediye Binası

önündeki Cumhuriyet Alanı’nda
toplanmaya başladı. Bir bölümü
araçları ile gelen taksiciler ellerinde
pankartlarla Cumhuriyet Alanı’nı
doldurdu. Davul ve zurnanın kulla-
nıldığı eylemde sürücüler ellerinde-
ki pankartlarla Atatürk Anıtı önüne
yürüdüler. Yurt dışına ticari taksici
olarak gidip geldiklerini, getirdikle-
ri her türlü eşyaların ellerinden alı-
narak çöpe atıldığını söyleyen Meh-
met Nergiz, “Gümrükte insanca
muamele görmüyoruz. Reyhanlı’lı
olduğumuz için cezalandırıyorlar.

Biz,  Suriye‘ye gidip gelen ve ba-
zen evimiz, bazen de geçimimizi
sağlamak amacıyla eşya getiren
taksici esnaflarıyız. Eskiden 5 kilo
şeker, 2 kilo çay ve çeşitli eşyalar
getirebilirken, bir süredir getirdiği-
miz tüm eşyalarımıza el konuyor.
Depomuzda bulunan benzin için
bile ceza yiyoruz” dedi.

Yeni model araçları ile taksicilik
yaptıklarını söyleyen Mehmet Ner-
gis, sıkıntı içinde oldukları, geçine-
mediklerini, çocuklarının eğitim

masraflarını bile karşılayamaz hale
geldiklerini belirtti. “Sayın Başba-
kanım, gümrüğü bize açtın, yetkili-
ler senden sonra ekmeğimizi kesti.
10 litre benzin, 5 kg şeker için mah-
kemede sürünüyoruz. Bizler aş iş
istiyoruz. Çocuklarımıza harçlık ve-
remiyoruz.  Kaçakçılık yapanı yaka-
la,  1 kg çayıma karışma. Gümrük
Müdürü istifa, Benim karnım aç,
senin karnın tok, işsizim.” şeklinde
sloganlarda bulunan taksicililere
yanıt, Belediye Başkanı Hüseyin

Şanverdi’den geldi.
Şanverdi yaptığı açıklamada,

“Eylem yapmanız doğru değil, ta-
leplerinizi yasalar çerçevesinde is-
temeniz lazım. Kaymakam Cema-
lettin Yılmaz ile görüşeceğim. Da-
ha sonra da yeni valimiz geldiğinde
sorunlarınızı aktarıp yardımcı olma-
ya çalışacağım.” şeklinde konuştu.

Taksiciler yaptıkları eylem sonra-
sı Cilvegözü Gümrük Kapısı’na gi-
derek araçları ile yol kapatarak giriş
ve çıkışları engellediler.

Mazotta KDV indirimi istiyoruz
Adana Minibüsçüler Odası

Başkanı Nihat Sözütek,
son günlerde peş peşe ge-

len akaryakıt zamlarının, yük ve
yolcu taşımacılığında hizmet ve-
ren esnafı perişan ettiğini söyledi.
Sözütek, yaptığı açıklamada, akar-
yakıta gelen her zammın, araçlar-
da kullanılan her türlü malzemeye
de doğrudan yansıdığına işaret
ederek, zamlardan dolayı araçla-
rın depolarını dolduramaz hale
geldiklerini belirtti.

Ülke genelinde ve Adana’da en
fazla dolaylı vergi ve güzergah

bedeli ödeyen kesimin taşımacı
esnafı olduğunu, vergilerini tam
olarak ödemelerine rağmen hiçbir
şekilde destek ya da teşvik ala-
madıklarını belirten Sözütek, “Biz

de taşımacı esnafı olarak hükü-
metten indirimli mazot talep edi-
yoruz. Balıkçılara, çiftçilere, sera-
mik fabrikalarına, uçaklara, gemi-
lere, ihraç mal taşıyan TIR’lara
verilen indirimden yararlanmak
istiyoruz. Bu indirimi ‘Zengine
değil, fakire verin’ ki, yoksul da
yararlansın. Sayın Başbakan, lüt-
fen mazot sorununa el atsın. Artık
iki günde bir gelen mazot zamları
esnafımızın canını yakmaya başla-
dı.” açıklamasında bulundu.

Art arda gelen zamları vatanda-
şa yansıtamadıklarını, ancak akar-

yakıt giderlerinin artmasından do-
layı da mağdur olduklarını dile ge-
tiren Sözütek, “Ayakta yolcu taşı-
maya son verilmeli. Özel halk
otobüsü ve belediye otobüslerin-
de insanlar nefes nefese yolculuk
yapıyor, minibüslerde bir tane
fazla yolcu olduğunda hemen ce-
za yazılıyor. Anayasa’nın 10.
maddesi olan eşitlik ilkesi uygu-
lanmalı. Ayrıca Büyükşehir Bele-
diyesi, sosyal belediyecilik adına
fakirlerin yoğun olduğu semtlerde
ücretsiz taşımacılık yapmalı” şek-
linde konuştu.

UU luslar arası
p i y a s a d a
petrol varil

fiyatları düşerken,
ülkemizde benzin ve
mazota gelen zamla-
ra her gün bir yenisi
ekleniyor.

Birileri buna dur
demedikçe, bu zam-
lar gelmeye devam
edecek.

Daha geçtiğimiz
günlerde gelen pet-
rol zammının şokunu
üstünden atamayan
tüketici, şimdi de
motorine gelen 10
Ykr ve benzine ge-
len 5 Ykr zamla kar-
şı karşıya kaldı. Ya-
rından itibaren uygu-

lamaya konacak
olan zamlardan son-
ra yeni oluşan ben-
zin ve mazot fiyatla-
rı şu şekilde;
BenzinBenzin
İstanbul – 3,44
YTL’den 3,49 YTL,
Ankara – 3,43
YTL’den 3,48 YTL,
İzmir – 3,43
YTL’den 3,48
YTL’ye çıkarken,
MotorinMotorin
İstanbul – 3,01
YTL’den 3,11 YTL,
Ankara – 3,03
YTL’den 3,13 YTL,
İzmir – 3,00
YTL’den 3,10
YTL’ye çıktı.

KK a r a y o l l a r ı
M o t o r l u
Araçlar Zo-

runlu Mali Sorumlu-
luk (Trafik) Sigortası
dahilinde kaza du-
rumda yolculara öde-
necek olan tutarlar
yükseldi. Yeni dü-
zenleme 1 Temmuz
2008 itibariyle yürür-
lüğe girecek.100 bin
YTL olan kişi başı
tedavi, sakatlanma
ve ölüm teminatları 1
Temmuz 2008 itiba-
riyle 125 bin
YTL’ye; 1 Ocak
2009’dan itibaren de

150 bin YTL’ye yük-
seltildi.

26 ve üzeri koltuk
kapasiteli otobüsler
için kaza başı temi-
nat ilk etapta 3 mil-
yon 250 bin, daha
sonra da 3 milyon
900 bin YTL olacak.

Maddi teminat fi-
yatları da araç başına
ilk olarak 12 bin 500
YTL ve kaza başına
25 bin YTL, Ocak
2009 itibariyle de
araç başına 15 bin
YTL ve kaza başına
30 bin YTL olarak
uygulanacak.

Bu kadar› da
fazla ama

Mali Sorumluluk 
Sigortası zamlandı

“fiehir efsaneleriyle
mafya bile oldum”

‘Çete lideri olmak, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak’ gibi suçlardan hapis yatan Volkan Turizm’in
sahibi Mustafa Altunhan, cezaevinde geçirdiği iki yıllık süreyi tüm detaylarıyla ekibimize anlattı.

Altunhan; “‹ki y›l boyunca boflu bofluna hapiste yatt›m. Maddi ve manevi zarar›m çok.”

Cilvegözü S›n›r Kap›s› ,  
sar ›  ö fken in  son duru¤›  o ldu

Reyhanlı’da, yurt dışı-
na taksicilik yapan sü-
rücüler, kötü muamele
gördüklerini iddia ede-
rek Cilvegözü Sınır
Kapısı'nı kapattı.

Nihat
SÖZÜTEK
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Otobüslerde yeni
taban ücretleri
U laştırma Bakan-

lığı, son dönem-
lerde yaşanan

akaryakıt zamlarının da
etkisi ile şehirlerarası
yolcu taşımacılığı taban
fiyatlarını yeniden dü-
zenledi.

Düzenlemeye göre
kısa mesafe olarak ka-
bul edilen 101-115 ki-
lometre mesafenin en
düşük fiyatı 9,61 YTL
olarak belirlendi.

UBAK’ın internet si-
tesinde yayımlanan du-
yuruya göre; 14 Şubat
2008 tarihli ve 26787

sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Karayolu
ile Şehirlerarası Yolcu
Taşımacılığı Alanında
Uygulanacak Taban
Ücret Tarifesi”’ne iliş-
kin tebliğ, yakın za-
manda yaşanan moto-
rin zammına oranlana-
rak yeniden düzenlen-
di. 

101 kilometreden
başlangıcı kabul edilen
şehirlerarası yolcu taşı-
macılığı taban ücret uy-
gulamasının yeni tarife-
si aşağıdaki şekildedir.

YURT‹Ç‹ YOLCU TAfiIMACILI⁄INDA 
UYGULANACAK OLAN YEN‹ TABAN 

ÜCRET TAR‹FES‹

MESAFE (KM) TAR‹FE (YTL) 
101-115 9,61 TL

116-140 10,20 TL

141-165 11,08 TL

166-190 11,94 TL

191-225 13,70 TL

226-275 15,74 TL

276-335 18,94 TL

336-410 22,14 TL

411-485 24,76 TL

486-560 28,26 TL

561-640 30,59 TL

641-720 32,92 TL

721-780 35,55 TL

MESAFE (KM) TAR‹FE(YTL)

781-850 37,88 TL

851-950 39,63 TL

951-1050 41,96 TL

1051-1150 44,00 TL

1151-1250 46,33 TL

1251-1350 48,66 TL

1351-1450 50,99 TL

1451-1550 53,04 TL

1551-1675 56,53 TL

1676-1800 58,86 TL

1801-1950 62,06 TL

1951 ve üstü 65,56 TL

TAYSAD’da güçbirli¤i

T aşıt Araçları Yan Sanayicileri Derne-
ği’nin (TAYSAD) düzenlediği ‘Çelik
piyasaları’panelinde bir araya gelen de-

mir çelik, otomotiv ana ve yan sanayicileri oto-
motiv sektörün geleceği için demir çelik sektö-
rünü masaya yatırdı. Demir çelik sektöründeki fi-
yat artışlarıyla birlikte kalite ve mamul tedarikin-
de yaşanan sorunların tartışıldığı panelde demir
çelik sektöründe uluslararası firmaların konsoli-
dasyona gitmesi nedeniyle fiyatlarda bir düşü-
şün beklenmemesi gerektiği üzerinde duruldu.
TAYSAD da buna karşılık ortak satın alma yapa-
rak gücünü birleştirmeyi planladığını açıkladı. 

Panelde konuşan Asil Çelik İcra Kurulu Üye-
si Necdet Utkanlar, fiyatlarla kendilerinin iste-
dikleri gibi oynamadıklarını, global gelişmelerin
bunda etken olduğunun altını çizdi. Bu gelişme-
lerden dolayı Türkiye'de en çok sıkıntıyı otomo-
tiv sektörünün çektiğine dikkat çeken Utkanlar,
“Türkiye'de yassı mamul üretimi için yatırımlar
yapılıyor, ama sorun bunların plansız yapılmasın-
da" dedi. Konsolidasyonlar nedeniyle sektörün
eline önemli bir güç geçtiğini ve manipülasyon-
lar yapılarak fiyatların arttığını kaydeden Utkan-
lar, fiyatların yüksekliğinin her zaman önlerine

getirildiğini, oysa bunun böyle olmadığının ihra-
cat yapmalarıyla da ortaya çıktığını söyledi. 

TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Alper Kan-
ca ise demir çelik fiyatlarının müthiş devinim
içinde olduğunu, fiyatların bir anda patlayabile-
ceğini ve bunun karşısında kendilerinin her şey-
lerinin silinip gidebileceğini söyledi. Demir çe-
likte artan maliyetleri kendi fiyatlarına taşıyama-
dıklarının altını çizen Kanca, Çin ve Hindistan
nedeniyle de mamul tedarikinde sıkıntılar yaşa-
dıklarını belirtti.

Sıkıntılar nedeniyle fiyatları aşağıya çekebil-

mek için TAYSAD olarak ortak satın alma yapıl-
ması yönünde planlar yapmaya başladıklarını
açıklayan TAYSAD Genel Sekreter Yardımcısı
Cüneyt Kalkan da birlikte güçbirliği oluşturma-
larının önemine değindi.  Kalkan, üyelerinin ken-
dilerine taleplerini bildirmelerini isteyerek bir an
önce ortak satın almada harekete geçmeleri ge-
rektiğini vurguladı. 

Erdemir Pazarlama ve Satış eski Genel Mü-
dür Yardımcısı Mesut Özdöl ise “Bunun için sizi
destekleyen hammaddecilerin karşısına birlikte
gitmeniz, ortak hareket etmeniz lazım" dedi.

TAYSAD’›n düzenledi¤i ‘Çelik piyasalar›’ panelinde bir araya gelen demir çelik, otomotiv ana ve
yan sanayicileri otomotiv sektörün gelece¤i için demir çelik sektörünü derinlemesine tart›flt›.

Mesut ÖZDÖL (sa¤da) ve Murat ERYILMAZ
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Otobüsçülüğün
İmparatoru artık yok
Uzun süredir karaciğer kanseri olan ve ileri

derecede sarılık teşhisiyle hastaneye kal-
dırılan Gazanfer Bilge, yaşamını yitirdi. Türki-
ye'ye ilk olimpiyat madalyasını getiren Bil-
ge’nin cenazesi, 23 Nisan Çarşamba günü
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami-
i'nde kılınan öğle namazının ardından Kocae-
li'nin Karamürsel İlçesi'ne bağlı Dereköy Bel-
desi'ne götürüldü ve yapılan törenin ardında
toprağa verildi.

Allah Rahmet etsin ne mutlu ona ki adını
unutulmazlar arasına yazdırabilmiş. Olimpiyat-
larda ilk altın madalyayı ülkemize kazandırma-
sı, Avrupa ve Dünya şampiyonalarındaki ba-
şarıları, hayırseverliği, eğitime yaptığı destek
ve bağışlar her insanın ve zenginin harcı mı,
büyük ruhlu insan, toprağın bol, cennet mekâ-
nın olsun. Ne güzel hoş bir seda bıraktı. İnsan
olmanın gayesi bu değil mi?

Gazanfer Bilge'nin biz otobüs camiası için
çok büyük önemi vardır. Yeni nesil Gazanfer
Bilge’nin otobüsçülüğünü bilmeyebilir. Kendi
ifadesi ile yolcu taşımacılığına başlama öykü-
sü şöyle;

“Aktif güreş hayatımı bıraktıktan sonra tica-
rete 12 bin liraya aldığım iki adet minibüsle
başladım. Uzun bir süre Karamürsel-Yalova
arasında 25 kuruş karşılığında yolcu taşıdım.
Birikimlerimi yine minibüslere yatırarak işleri
büyüttüm. Daha sonra otobüsçülüğe  başlaya-
rak İzmit-İstanbul arası ilk seferleri başlattım.
1968 yılına geldiğimizde Türkiye'nin her yerine
yolcu taşıyabilecek kapasiteye ulaştık. En son
hatırladığım rakam 400 otobüs. Bugün hala bir
firmanın kullandığı Varan ismini ben koydum.
O zamanlar benim bir garajım vardı. Belediye
bizi tek bir garajda toplamaya karar verdi. Bize
büyük paralar karşılığında park ve peronlar
verdiler. Ancak otobüslerimizden her garaj çı-
kışında para kesmeye başlayınca tepem attı.
Otobüsçülüğü bırakıp benzin istasyonları aç-
tım. Bir gün istasyonuma yarısı mazot, yarısı
su dolu bir tanker gönderilince sinirlenip istas-
yonları da satarak Suadiye

“Çınardibi Oteli’ni aldım"“Çınardibi Oteli’ni aldım"
Gazanfer Bilge'nin anlattığı bu sürecin

1960’tan sonrasını gayet iyi hatırlıyorum. Oto-
büslerin Sirkeci garının yanından kalktığı, Ha-
rem ve Topkapı otogarının yapılmadığı dö-
nem. Otobüslerin Asya yakasına Sirkeci’den
arabalı vapur ile geçildiği ve Sirkeci’den Kal-
kan otobüslerin mutlaka Kadıköy'e uğradığı
zamanlar.

Haydarpaşa ile Kadıköy arasında rıhtım
caddesi bu günkü kadar geniş olmadığından
otobüs yazıhaneleri, Kadıköy meydanında es-
ki hal ve itfaiye binasının şimdiki Haldun Taner
Kültür merkezinin denize bakan yönündeki ya-
zıhanelerden kaldırılırdı. Gazanfer Bilge'nin,
Atan Kardeşlerin, daha sonraları Gülhan ve
Varan Turizm'in şimdiki Kadıköy kaymakamlı-
ğının arkasında Mühürdar'a doğru sıra ile oto-
büs terminalleri sıralanmıştı. Gazanfer Bil-
ge'nin Sapmazların Köşküne bitişik ayrı termi-
nali vardı. Otobüs İşletmeleri bilhassa deniz
geçişlerindeki beklememe avantajlarını kulla-
narak buradan Anadolu'ya direk otobüs sefer-
leri düzenlerlerdi.

Kadıköy bilhassa sabah ve akşam saatlerin-
de büyük bir yoğunluk yaşanırdı, kısa mesafe-
lerde, İzmit, Gölcük, Bursa, Adapazarı, Düzce
Bolu ve Ankara seferlerinin Kadıköy’den kal-
kanları yolcu tercih ederdi. Gazanfer Bilge bu
avantajı iyi görerek ve değerlendirerek Kadı-
köy'den önce İzmit, Gölcük, Karamürsel, daha
sonra Adapazarı ve Ankara seferlerini başlata-
rak büyüdü ve Türkiye'nin o günlerde en bü-
yük otobüs filosuna ve işletmesine sahip oldu.
İlk kurumsal kimlik, üniforma-logo uygulamala-
rı yaptı.

Her 15 dakikada bir Ankara İstanbul seferle-
rini başlattı. İlk saat başı ekspres servisi talep
olması halinde anında ek seferi başlattı. Ada-
na, İskenderun, Mersin'e kadar seferlerini
uzattı, Karadeniz'de Zonguldak ve Samsun'a
seferler düzenledi ama Samsun'dan öteye
geçmedi. Ege'de başarılı olamadı, İç Anado-
lu'da ve Trakya'da yoktu. Macerayı sevmedi
istikrarlı büyüdü hayal peşinde koşmadı, en
önemlisi durmasını bildi.

Yolcu menfaatine rekabeti de ilk o başlattı
ve bu rekabet sektördeki acımasız rekabeti de
getirdi. Kadıköy'de çığırtkan ve ayakçılar ara-
sında başlayan vapurdan çıkan yolcuyu kap-
ma mücadelesi maalesef silahların çekilmesi-
ne sebep oldu. İki pehlivanın arası açıldı, Ga-
zanfer Bilge vuruldu, uzun yıllar bu husumet
devam etti, Kadıköy'e otobüslerin girişinin gün-
düz saatlerinde yasaklanması, Harem ve Top-
kapı otogarlarının açılması ve Gazanfer Bil-
ge’nin otobüsçülükten yazıhaneciliğe geçerek
sessizce çekilmesi ile sonraları unutuldu gitti.

Otobüsçülüğün altın çağında herkesin para
kazandığı bireysel otobüsçünün piyasaya ha-
kim olduğu dönemde, Gazanfer Bilge ismi
şöhreti ve iş bilirliği ile o günün şartlarında bü-
yük bir işletme oluşturmuş ve Otobüsçüye pa-
ra kazandırmış ve kendisi de kazanmıştır. Bu
gün benim neslimden bu işi yapanların birço-
ğu İstanbul'da Gazanfer Bilge'nin yanında ça-
lışmış otobüs çalıştırmış ve ekmeğini yemiştir.
Hakkımız varsa helal olsun, nur içinde yat ha-
yatın hepimize örnek olsun.

FARKLI BAKIŞ
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S ena Turizm adına Operasyon Müdürü
Ali Babacanoğlu ile yaptığımız gö-
rüşmede, firmanın yaklaşık 14 sene-

dir Antalya’da faaliyet gösterdiği bilgisini
ediniyoruz. Özellikle Antalya’yı ziyarete
gelen Rus turistlerin yüzde 80’lik bölümü-
nün şehir içi ulaşımlarını sağladıklarını dile
getiren Ali Babacanoğlu, “Yerli, yabancı
kongre ve seminer grupları, futbol takımları
gibi kalabalık toplulukların taşıma işlemini
gerçekleştiriyoruz” dedi.

Şirket adına hizmet veren 35 otobüsün de
firma adına kayıtlı olduğuna değinen Baba-
canoğlu, 45 kişilik kaptan şoförlerinin ol-
duğunu vurguladı. “Düşük yoğunluklu
gruplar için 45 adetlik minibüs, midibüs ti-
pi araçlarımız da var. Ayrıca binek sınıfı VIP
hizmeti de veriyoruz.”

Son olarak Antalya Altın Portakal Film
Festivali’ne gelen konukların ulaşımını sağ-
ladıklarını belirten Ali Babacanoğlu, “350
araç ile festivalin şehir içi ulaşımını gerçek-
leştirdik. VIP, otobüs, midibüs, minibüs tipi
tüm araçlarımızı bu organizasyona tahsis et-
tik” şeklinde konuştu.

Kaliteden ödün vermemek adına sürekli
olarak araç modellerini yenileme politikası
izlediklerini dile getiren Sena Turizm Ope-
rasyon Müdürü Ali Babacanoğlu, “Otobüs-
lerimizde genellikle MAN ve Mercedes’i
tercih ediyoruz. Neoplan, Travego, Touris-
mo, O 403 modelleri filomuzda yer alıyor.
Minibüs ve midibüs sınıfında Prestij ve
Turkuaz’ı tercih ediyoruz. VIP için ise Vito,
Viano, BMW X5 ve S 320 gibi araçları kul-
lanıyoruz. Her yıl bir önceki yılın model ara-
cını alarak sürekli yenilik içerisindeyiz. Bu
sayede de turizm taşımacılığı alanında en iyi
hizmeti veriyoruz” dedi.

Araç tercihinde özellikle bir marka üze-
rinde durmadıklarını belirten Ali Babaca-

noğlu, “Bizim için önemli olan aracın sahip
olduğu lüks özellikleri. Marka çok da sorun
değil. Sahip olduğumuz araç filosunda
MAN, Mercedes, Mitsubishi ve Volkswa-
gen gibi markalar var” açıklamasını yaptı.

Turizm taşımacılığının sürekli göz önünde
olduğuna değinen Ali Babacanoğlu, son
model araçlarla taşıma yaparken filo içeri-
sinde sadece bir adet bile 2003 model araç
olsa, firma için dezavantajların ortaya çıka-
bileceğini vurguladı.

Sahip oldukları araç filosunu uydu des-
tekli takip sistemiyle sürekli olarak kontrol
ettiklerini dile getiren Babacanoğlu, “Araç-
larımızda bulunan gelişmiş GPS sistemleri
sayesinde aracın mevcut konumunu, seyret-
tiği hızı ve hatta yaptığı sollamanın hatalı ya
da nizami olup olmadığını dahi kontrol edi-
yoruz. Bu sayede eski usul telefonla bilgi
alma olgusu ortadan kalkıyor. Yöneticiler
ve şoförlerimiz açısından bu son derece

olumlu bir durum” sözleriyle Sena Tu-
rizm’in kalite ve hizmet anlayışında göster-
dikleri hassasiyetin ince detaylarına değin-
di. Personel eğitimi konusunda da hassas
olduklarını belirten Babacanoğlu, yakın za-
manda hizmete giren yeni hizmet binaların-
da eğitmenler ve Profesörler tarafından tu-
rizm, valiz alma ve yolcu taşımanın ne şe-
kilde yapılacağına dair eğitimler verdikleri-
ni dile getirdi. Babacanoğlu, “Personelimi-
ze ilk etapta iki saatlik bir eğitim veriyoruz.
Sonrasında 5-6 saat süreli periyodik eğitim-
ler veriyoruz. Vermiş olduğumuz eğitimler
tüm bir sezon boyunca devam ediyor” dedi.

Kalite standartları doğrultusunda peron-
larında toplam 26 adet kamera olduğunu
söyleyen Ali Babacanoğlu, “Şoförlerimiz
tamirhaneye dahi gitseler üzerlerinde göm-
lek ve kravatları olması gerekiyor. Bu bizim
şirket politikamız ve şoförler sözleşmeyi
imzalarken tüm bu şartları kabul etmiş olu-

yorlar. Aksi söz konusunda olduğunda işten
çıkartılmaya kadar giden prosedürlerimiz
var. Bizde Sena Turizm olarak bu kalite
standartlarını yakalamak ve sürekli kontro-
lünü sağlamak adına peronlarımıza kamera
sistemi yerleştirdik. Sürekli olarak araçların
perona yanaşma şekillerini, araç başında
davranış şekillerini ya da yolcu ile olan dia-
loglarını takip ediyoruz. Çünkü göze ilk çar-
pan kişi aracın kaptanıdır” şeklinde konuş-
tu.Sena Turizm’in yolcu ya da müşteri ayrı-
mı yapmadan sürekli kaliteli hizmet sunma-
nın son derece önemli olduğunun altını çi-
zen Ali Babacanoğlu, “Bizim için müşteri-
nin sosyal konumu önemli değil. Cumhur-
başkanına da, profesör de aynı hizmeti veri-
yoruz, boyacı, tamirci yani emekçi kesime
de aynı hizmeti veriyoruz. Bu bizim şirket
politikamız, bizim için herkes birinci sınıf
insandır. Herkesin karşısında ceketimizi
ilikleriz” dedi.

elik Dizel’in başarısının ardındaki güç
Hüseyin Çelik’in dinleyenleri etkisi al-
tında bırakan inanılmaz bir hikâyesi var.
55 yıldır otomotiv sektöründe hizmet

veren Çelik, “Şartlar bizi İstanbul’a gelmeye mec-
bur etti. Geldikten sonra 1953 yılının Kasım ayın-
da Dolapdere Yakup Soyugenç Firması’nda Sta-
yer kamyon üzerine bu işe başladım. 6 yıl gibi kı-
sa bir sürede Kadıköy Hasanpaşa’da dizel motor-
lar üzerine servisi olan kendi işyerimi açtım. 1976
yılına kadar o servisle devam ettim ve 1976 yılının
Eylül ayında Bostancı’da ki yerimi Chysler yetki-
li servisi olarak açtım.” sözleriyle sektöre girişinin
tam bir tarih olduğunu anlattı.

Hüseyin Çelik, 1984 yılında Isuzu’ylaHüseyin Çelik, 1984 yılında Isuzu’yla
tanışmış ve tanışmış ve Türkiye’de tutulacağına dahaTürkiye’de tutulacağına daha
o zamandan kararo zamandan karar vermiş.vermiş.

“1984 yılında Isuzu geldiği zaman dizelci oldu-
ğum için beni de çağırdılar. Isuzu aracının üzerin-
de yaptığım teknik ölçümler sonucunda Isuzu
araçlarının Türkiye’de tutulacağına bir usta ve sa-
natkâr olarak karar verdim. Hatta bunu Anadolu
Isuzu firmasındaki yetkililerle de paylaştım. Ara-
cın üzerinde yaptığım teknik ölçüm sonuçlarını, di-
ğer yetkili servisi olduğum başka bir marka aracı-
nın ölçümleriyle karşılaştırdım. Çıkan sonuca göre
Isuzu markasının Türkiye Otomotiv sektöründe,
kendi sekmentinde iyi bir yer edineceğini inan-
dım. İlk önce yedek parça ve servis olarak Isuzu
ile anlaştım. 1990 yılında da araç satış bayiliğini
aldım.” 

BBayiliayilikk alması alması hoşhoş birbir anıya dayanıyoranıya dayanıyor..

“Türkiye genelinde Isuzu servisleri içinde 1 nu-
mara olduğum için bende Japonya’ya yapılacak
olan gezide yer aldım. Japonya’da Isuzu fabrikası-
nı gezdik. Ayrıca Tokyo’daki bir Isuzu 3S bayisini
ziyaret ettik. İnceledim, baktım servis çok ufak,
yedek parça kısmı oldukça ufak. Dönüşte uçakta o
zamanın Isuzu Genel Müdür olan Vural Ergün’le
yaptığımız sohbet sırasında, eğer 3S buysa benim
servisimin çoktan 3S’e geçmiş olduğunu belirt-
tim. Ve döner dönmez bende araç satış bayisini
alarak, zaten alt yapısı hazır olan 2S li bayiliğimi
3S bayiliğine geçirmiş oldum. 1990’dan bu yana
da devam ediyorum. Uzun suredir 4S bayisi ola-
rak yolumuza devam ediyoruz.

Çelik Dizel’in bu başarısı Çelik’e görÇelik Dizel’in bu başarısı Çelik’e göree
tecrübeye ve müşteri memnuniyetine bağtecrübeye ve müşteri memnuniyetine bağ--
lı.lı.

“Başarımızı benim 50 yıllık tecrübeme ve müş-
teri memnuniyetimize bağlıyorum. İşe başladığım
günden beri tek hedefim müşteri memnuniyeti ol-
du. Türkiye’de müşteri memnuniyeti kelimesi
geçmezken, ben müşteriye değer verip, müşteriyi

memnun etmek için çalıştım. Kazanç’ı hep son
planda tuttum. Çünkü müşteri olmazsa biz olma-
yız. Bir kişiyi darıltırsak 3 kişi götürür, memnun
edersek 3 kişi getirir. Benim ustalarıma tavsiyem
sakın parayı düşünmeyin, evvela müşteriyi mem-
nun edin para kolay gelir.”

Hüseyin Çelik’e, Çelik Dizel’in sektörHüseyin Çelik’e, Çelik Dizel’in sektör--
deki yerini soruyoruz.deki yerini soruyoruz.

“Çelik Dizel satış sonrası hizmette bir numara.
Biz bu başarıyı daha öncede söylediğim gibi müş-
teri memnuniyetine verdiğimiz değer sayesinde
elde ediyoruz. Son 10 yıldır da 36 bayiinin içinde
ilk onun içindeyiz. 2007 senesinde atılım yaptık,
otobüs departmanı açtık. Başına Demirel Turna-

göl’ü getirdik. 2007 sonu itibari ile Marmara
bölgesi otobüs satışlarında birinci olduk.2008 yı-
lında yaptığımız yenilik Isuzu D-Max araçlar için
pit-stop teknik alan tesisini kurarak, Turkiyede
ilk beş yıldızlı 3 servis arasına girdik. Ve şuanda
D-Max araçlarına pit-stop hizmeti vermekte-
yiz.’’

Çelik, yaşadığı tecrübelerÇelik, yaşadığı tecrübelere dayanarake dayanarak
sektörün geleceğinin parlak olduğunusektörün geleceğinin parlak olduğunu
düşünüyordüşünüyor..

“Biz otomotiv sektöründe 2008 yıllında 50.yı-
lımızı doldurduk. Bunun gururunu ve mutluluğunu
yaşıyoruz. Çocuklarımın bu 50 yılı daha da ileri
götüreceğine inanıyorum. Ayrıca günümüzde sa-
nayimizin hızla geliştiğini ve yeni teknolojiyi kul-
lanan pırıl pırıl gençlerin yetiştiğini görmek beni
çok gururlandırıyor. Günümüzün gençleri çok
şanslı, istikballeri parlak. Yolları açık olsun.”

‘Yaşlı Kurt’ Hüseyin Çelik
Otobüsçüler arasında yaşlı kurt olarak bilinen Isuzu ailesinin dedesi Hüseyin Çelik, otomotiv sektöründe geçirdiği 55 yıllık
serüveni Taşımacılar ekibine anlattı. Çelik, “Yaşlı kurt olmak kolay değil, dizel motora ömrümü verdim” şeklinde konuştu.

Babacano¤lu; “Araçlarda öncelikli olarak arad›¤›m›z lüks ve konfor. Marka bizim için ikinci planda” fleklinde konufltu.

Çelik Dizel’in kurucusu
Hüseyin Çelik

12 Mayıs 2008

Ç

Turizm taşımacılığı sek-
töründe hizmet veren
Sena Turizm, Antalya’yı
ziyarete gelen turistler-
den devlet erkânına,
futbolculardan firma se-
minerlerine, tüm grupla-
rın şehiriçi ulaşımını
sağlıyor.

Sena Turizm’de
öncelik kalite
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