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Sektör iftarda buluştu

Türkiye Otobüsçüler Federas-
yonu (TOFED), 28-29 Mayıs ta-
rihlerinde Ankara’da  yapılan 6.
Olağan Genel Kurulu sonrası, 9

Temmuz Perşembe günü TOFED Genel
Merkezinde Merkez Yürütme Kurulu
Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Toplantıda Ge-
nel Başkan Vekilleri ile Genel Başkan Yar-
dımcılarının görev alanları belirlendi.
Buna göre; Genel Başkan Vekilleri Selami
Tırış ulusal firmalarla ilişkiler, Mustafa
Sarı ise mali işler ve ticari yatırımlar ko-
nularında görev alacak. Genel Başkan
Yardımcılarının görev alanları ise şu şe-
kilde olacak; Ali Çıkkan dış ilişkiler, Mus-
tafa Özcan organizasyon, Sabri Karataş
üretici firmalarla ilişkiler, Mustafa Tekeli
kamu otoritesiyle ilişkiler, Serdar Gerila-
kan bölgesel sorunlar, Salim Altunhan-
sektörel sorunlar, Ar-Ge, Ali Bayrakta-
roğlu İTO, TOBB v.b kamusal sivil toplum
örgütleri ile ilişkiler. Genel Başkan Meh-
met Erdoğan’ın çalışmalar hakkında bilgi
verdiği toplantı da görev dağılımının ar-
dından Ekim ayında yapılması planlanan
Ege Bölge Toplantısı’nın zaman ve içeriği
de görüşüldü. Sektörel sorunlarla ilgili
MYK üyelerinin görüş ve önerileri ile de-
vam eden toplantıda Yüksek İstişare Ku-
rulu’nun da Ege Bölge Toplantısı’nda be-
lirlenmesine karar verildi.

TOFED’de görev dağılımı

Tatil döneminde,
seyahat kartlarının

usulsüz 
kullanımı artıyor

İ
ETT, taşımacıların ciddi oranda gelir kaybına
neden olan seyahat kartlarının usulsüz
kullanımını azaltmak ve caydırmak ama-
cıyla birçok düzenleme yapmasına ve de-

netimin yaygınlaşmasına rağmen, kısmi azalma
olsa da hala ciddi sorunlardan birisi olarak de-
vam etmektedir. İETT’nin usulsüz kart kulla-
nımını önlemek için testine devam ettiği yeni
uygulama ile artık usulsüz kullanıldığı tespit
edilen kartı şoför tespit ettiğinde araç bilgisayarı
üzerinden merkeze ihbar edecek ve kart sa-
hibine uyarı gitmesi sağlanmış olacak. Usulsüz
kullanım genel olarak “indirim ve ücretsiz se-
yahat imkanı sağlanan bir kişinin kartını baş-
kasına kullandırması” şeklinde gerçekleş-
mektedir. Şu anki uygulama da başkasına ait
kartı kullanan kişi araca bindiğinde şoför şüphe
üzerine kimlik ve resim kontrolü yaptığında
durum ortaya çıkmakta ve karta el koymak
suretiyle en yakın İETT birimine teslim et-
mektedir. Ancak bu uygulama çok yoğun bir
şekilde şoför ile kullanıcı arasında tartışmalara,
bazen de kavgalara neden olmaktadır. 

ÖZULAŞ A.Ş.’ne bağlı C-035 kod. Nolu aracın
Şoförü Baki Balta, bu konuda en çok gayret
gösterenlerden birisi olarak dikkati çekmek-
tedir. Görüşüne başvurduğumuz Baki BALTA
“her seferde yaklaşık 20 usulsüz kart kullanımı
tespit ettiğini belirterek, bu durumun kendilerini
hem kazanç, hem de manevi olarak sıkıntıya
soktuğunu, yoğun stres altında çalışmalarına
neden olduğunu” söyledi. Denetimden sorumlu
ÖZULAŞ Yönetim Kurulu Üyesi İsmail KOÇİN
ise usulsüz kullanıldığı tespit edilen kartları
İETT yetkililerine teslim ettiklerini, bu şekilde
davranan kişilerin hak gaspı yaptıklarını ve
ÖHO taşımacılarının ekmeği ile oynadıklarını,
ayrıca hizmetin niteliğini de düşürdüklerini
ifade etmiştir. KOÇİN ayrıca, usulsüz kart kul-
lanımının sektörü ekonomik olarak tehdit
eder hale geldiğini ve araç içinde bu nedenle
diğer yolculara rahatsızlık ve mağduriyet
verme boyutlarına varan tartışma ve kavga-
ların yaşandığını da belirtmiştir. 

AYM’den emsal
karar ” Plakaya 
kesilen cezaya 

itiraz hakkı “

Anayasa Mahkemesi trafik ce-
zaları için çok önemli bir ka-
rar aldı. Resmi Gazete’de ya-
yınlanan karara göre plakaya

kesilen cezalar iptal edilebilecek.
Hatay’da bir vatandaş plakasına kesilen

ve adresine gönderilen bin 407 TL’lik trafik
cezasına itiraz etti. Cezanın kesildiği gün
ve saatte aracını kendisinin kullanmadığı-
nı, bu sebeple de plakasına kesilen cezayı
kabul etmediğini belirtti. Anayasa Mahke-
mesi’ne kadar uzanan davada, araç sahibi
haklı bulundu, hak ihlali tespit edildi. Em-
sal oluşturabilecek kararı değerlendiren
Avukat Cevat Kazma, araç sahiplerinin so-
rumlu tutulduğu trafik cezalarına itiraz
hakkı doğduğunu belirtti.

“Karara göre, suçu işleyen kişi araç sa-
hibi değilse ve cezanın kesildiği zaman
diliminde olay yerinde bulunmadığını is-
patlarsa cezayı ödemekle yükümlü tu-
tulamayacak.” diyen Avukat Cevat Kaz-
ma, cezanın, suçu işleyen kişiye ait oldu-
ğunu ve devredilemeyeceğini vurguladı.
Ayrıca, Anayasanın 38. Maddesinin suç
ve cezaların kanuniliği ilkesi gereğince,
hiç kimse, işlemediği bir suçtan, ihmali
ve kusuru bulunmadığı bir fiilden dolayı
ceza alamayacağının altını çizdi.

KARAR TAKSİLERİ DE ETKİLİYOR

Çıkan karar, taksi şoförlerini ve plaka
sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Ticari
taksilerin neredeyse tamamının plaka sa-
hibi tarafından kullanılmadığını belirten
Cevat Kazma, “Plakaya kesilen cezalarda
aracın şoför tarafından kullanıldığı belge-
lenirse, plaka sahibi cezadan sorumlu tu-
tulamaz. Ceza, o zaman diliminde çalışan
şoföre rücu eder” dedi.

TOFED, 6. Olağan Genel Kurulu sonrası ilk
MYK Toplantısını düzenledi. Toplantı da
Genel Başkan Vekilleri ile Genel Başkan
Yardımcılarının görev alanları belirlendi.

Ramazan Bayramı
ve ardından de-
vam edecek se-
zon öncesi firma-

ların son hazırlıkları TOFED
ve Avrasya Terminal İşlet-
meleri A.Ş.’nin organize etti-
ği toplantıda değerlendirildi.
TOFED Genel Başkanı Meh-
met Erdoğan, sektörün yol-
cu memnuniyetini esas ala-
rak yine en iyi hizmeti vere-
ceğini söyledi. Yaklaşan Ra-
mazan Bayramı ve ardından
hızlı bir şekilde devreye gi-
recek olan sezon öncesi,
TOFED ve Avrasya Terminal
İşletmeleri’nin organizasyo-

nuyla durum değerlendirme
toplantısı düzenlendi. 3
Temmuz Cuma günü Büyük
İstanbul Otogarı Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilen
toplantıya; TOFED Genel
Başkanı Mehmet Erdoğan,
Genel Başkan Yardımcısı Ali
Çıkkan, Genel Sekreter
Mevlüt İlgin, Avrasya Termi-
nal İşletmeleri A.Ş. Genel
Müdür Yardımcısı Burak Gü-
neş, İstanbul Otogarı Güven-
lik Müdürü İlhan Yolaydın,
İstanbul Otogarı Polis Mer-
kezi Amiri Bedrettin Yağcı,
TOFED yöneticileri ve fir-
maların temsilcileri katıldı.

Sektör sezona hazır

TOFED’in iftarı 
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED), 46. gelenek-

sek iftar yemeği Bayrampaşa Titanic Business Otel’de dü-
zenledi. 6. kez sektör temsilcilerini bir araya getiren iftar ye-
meğine ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile
getiren TOFED Genel Başkanı Mehmet Erdoğan, “Biz ülke-
mize inanıyor ve güveniyoruz. Bütün yatırımlarımızı da buna
göre planlıyoruz. Hükumetimizden beklentimiz tüm taşıma
modları arasında adil davranmasıdır” dedi. SAYFA 6’DA

İSTaB’ın iftarı 
İSTAB’ın geleneksel iftar yemeklerinin 11’incisi Anadolu

Isuzu sponsorluğunda İTO Cemile Sultan Korusu’nda düzen-
lendi. Gecenin ilk konuşmasını ev sahibi İSTAB Başkanı Ali
Bayraktaroğlu yaptı. İSTAB’ın kurulduğu günden bu yana,
yani 23 yıldır, sektörün sorunlarının tespit ettiğini, sorunları
gerekli mercilere taşıyarak çözüm yolları aradığını kaydetti.
Ali Bayraktaroğlu, İSTAB’ın son 10 yıldır sektörünü en başarı-
lı sivil toplum kuruluşu olduğunu da vurguladı. SAYFA 7’DE

Özulaş İftarı 
Bu yıl 23’üncüsü düzenlenen yaklaşık 1.300 kişinin katıldığı

Özulaş AŞ. İftar programı Birlik ve beraberlik görüntüleri eşliğin-
de Ramazan’a yakışır bir ortamda gerçekleşti. Davetlileri selam-
layan Özulaş AŞ. Yönetim kurulu Başkanı Göksel Ovacık, sek-
törde birlik beraberliğin önemine değinerek, geleneksel Özulaş
İftarında Esnaf ve sektörle buluşmaktan büyük memnuniyet
duyduğunu belirtti. Başkan Ovacık, iftar programına iştirak eden
esnafa katılımlarından dolayı teşekkür etti. SAYFA 8’DE

İftar programları 
Birlik ve beraberlik 

görüntüleri eşliğinde 
Ramazan’a yakışır 

bir ortamda 
gerçekleşti.
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Sabancı holding TEMSA
Grubu ue FSM Demirbaş
Otomotiv sponsorlu-
ğunda gerçekleşen iftar

programına Toplu ulaşım sektör
temsilcileri, üyeler ile davetliler
yoğun ilgi gösterdi

iftar programına, Temsa Pazar-
lama ve Satış Direktörü Murat
Anıl, Temsa Satış Yöneticisi Bay-
bars Dağ,İller Bankası yönetim
kurulu Başkanı Fuat Gedik, Oto-
büs AŞ. Koordinatörü Bilal Reşit,
Otobüş AŞ. İsletme Müdürü Mev-
lüt Albayrak, İETT Metrobüs daire
başkanı Köksal Altunkaynak,
İETT daire Başkanı Hasan İçen,
Bölge müdürleri,  BMC ve TEMSA
bayisi FSM Demirbaş otomotiv
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Demirbaş, Demirbaş otomotiv sa-
tış sorumlusu Hasan Özçelik,Gü-
leryüz Cobra Yönetim Kurulu
üyesi Savaş Keskin, ZF Genel mü-
dürü Ali Oruç, Özulaş AŞ. Başkanı
Göksel Ovacık,  Öztaş AŞ. Başkanı
Cemal Soydaş,  Yeni İstanbul AŞ.
Başkanı Yalçın Beşir, Genel koor-
dinatör Murat Yeşilyurt Mavi Mar-
mara AŞ. Başkanı Ramazan Gür-

ler, Güleryüz Cobra servisi Naci
Kayın ve ekibi,  İSTEEND başkanı
Davut Ukan,yetkili servis temsil-
cileri ve Erguvan otobüs işletme-
cileri ve Özel halk otobüsü esnafı
katıldı.

BAŞKAN ZAKİR UZUN; 
SORUNLARA ÇÖZÜM 
ÜRETECEĞİZ

İSTOD Başkanı Zakir Uzun,
yaptığı selamlama konuşmasın-
da şunları söyledi;

ISTOD derneğimiz 2011 yılında
Büyükşehir Belediyesi iştiraki
olan Otobüs A.Ş’ nin yaptığı ilk
ihaleden 62 adet otobüs alan ar-
kadaşlarımızın özverili gayretle-
ri ile sivil toplum kurulusu ola-
rak kurulmuştur.

İstanbul halkına kaliteli hiz-
met sunmak üzere, Erguvan
otobüs projesine destek veren
Büyükşehir Belediye başkanı-
mız Sayın Mimar Kadir Topbaş
ile Otobüs AŞ. Genel müdürü

A.Yasir Şahin ve tüm ekibine,
ayrıca çalışma arkadaşlarıma
teşekkürlerimi sunuyorum. Ay-
rıca davetimize icabet eden Oto-
büs AŞ ve İETT temsilcilerine,
Özel Halk otobüsleri şirket Baş-
kanları ve yöneticilerine teşek-
kür ediyorum. Özel halk otobüs-
leri şirket temsilcileri ile bir ara-
ya gelerek yapacağımız toplan-
tılarda, hep birlikte İstanbul hal-
kına daha iyi hizmet etmenin
planları ile işletmecilerin ortak
sorunlarına çözüm üretmenin
planlarını yapıyoruz.

Üyelerimizle Hızla büyüyoruz
bu büyüme sizlerle beraber olu-
yor hep birlikte İstanbul halkına
kaliteli hizmet sunmak için, el-
birliği ile güç birliği yaparak bu
derneği hedefine daha da yakın-
laştırma gayretindeyiz.

Şimdiye kadar derneğimize
desteklerini esirgemeyen ku-
rum kuruluş ve kişilere teşek-

kürlerimizi sunuyorum.
Ayrıca bu yıl düzenlediğimiz

geleneksel ISTOD iftarının spon-
soru olan çok değerli TEMSA
Grubuna ve FSM Demirbaş oto-
motiv yönetim kurulu başkanı
Mustafa Demirbaş’a ve tüm ça-
lışanlarına teşekkür eder, dave-
timize katılımınızdan dolayı
üyelerimize ve davetlilere te-
şekkür ederim,

TEMSA grubu adına Temsa
Pazarlama ve Satış Direktörü
Murat Anıl yaptığı konuşmada
tüm davetlilere katılımlarından
dolayı teşekkür ederek, esnafın
her zaman yanında olduklarını,
ISTOD Başkanı Zakir Uzun ve
yönetim kurulunu organizas-
yondan dolayı tebrik etti ve ba-
şarılar diledi.

İBB başkanı Kadır Topbaş,
program yoğunluğundan dolayı
katılamadığını belırterek başarı
dileklerini sundu.
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Olgun Çelik’ten 
çalışanlarına iftar
Olgun Çelik her yıl

tüm çalışanlarının
katılımıyla düzen-
lediği iftar yeme-

ğini Manisa Saruhan
Otel’de6 Temmuz Pazartesi
günü düzenledi. İftar yeme-
ğine Olgun Çelik yönetici
kadrosu ve çalışanlarının
yanı sıra yönetim kurulu
başkanı Sn. Mustafa Say, yö-
netim kurulu üyeleri ve  Türk
Metal Sendikası Manisa şu-
besi başkanı Ercan Dereli

katıldı.  Yönetim kurulu baş-
kanı Sn. Mustafa Erhan Say
yemek öncesi yaptığı ko-
nuşmasında Olgun Çelik in
başarılarından bahsetti, çalı-
şanlarına sağladıkları katkı
için  teşekkür etti. Otomotiv
sektörünün öncü kuruluşla-
rından olan Olgun Çelik aile-
sinin gelişmesinde ve büyü-
mesinde büyük katkı sağla-
yan ,uzun yıllar hizmet ver-
miş çalışanları için kıdem
ödül töreni düzenlendi. 

İSTOD'un iftarı yapıldı
İstanbul Toplu Ulaşım Otobüsçüler Derneğinin (İSTOD)

düzenlediği geleneksel iftar programı Kurtköy
Via/port Crowne plaza tesislerinde gerçekleştirildi

altur 100 Temsa Prestij aldı 

20 Safir alacak
p

ersonel, okul ve turizm taşımacılı-
ğının en önde gelen şirketlerinden
Altur Turizm filosuna 100 Temsa
prestij aldı. Araçların teslimi 7

Temmuz Salı günü Altur Turizm’in Yenibos-
na’daki Garajı’nda düzenlenen törenle ger-
çekleştirildi. Törene Altur Turizm Yönetim
kurulu başkanı Abdurrahim Albayrak, Yö-
netim kurulu üyesi Hikmet Albayrak, Tem-
sa Satış direktörü Murat Anıl ve Yurtiçi Sa-
tış Müdürü baybars dağ katıldı. 

kASıM AYındA 
20 SAFİR TöREnİ YApılAcAk 

Törende konuşan Altur Turizm Yönetim
kurulu başkanı Abdurrahim Albayrak, ko-
nuşmasına 100 prestij yatırımının yanı sıra
çok sıcak gelişen otobüs yatırımı bilgisini
vererek başladı. Albayrak, “bugün 100
prestij filomuza katılıyor. kasım ayında bu
sefer büyük otobüs töreni yapacağız. 20
araçlık Safir aracın anlaşmasını da bugün
yaptık. Filomuzu Safir ile daha da süsleye-
ceğiz. Filomuzda 8 bin 500 dolayında özmal
aracımız bulunuyor. Temsa sayısı böylece
filomuzda artacak. Temsa ile Murat Anıl sa-
yesinde iyi bir anlaşma yaptık. Gerçekten
bu alımlar pazarlamanın en iyi bir noktasın-
da gerçekleşti. Tebrik ediyorum” dedi. 

AlıRkEn kAzAnMAk İSTİYoRuz 

Temsa ile yeni otobüs yatırımında pazar-
lık sürecinin de çok çetin geçtiğini belirten
Albayrak, “kolay olmadı pazarlık süreci.
orada binlerce insan çalışıyor. bizde sek-
törde üç kuruş indirimle alabilirsek, ona
göre rekabet şansımızı çoğaltıyoruz. bunlar
önemli faktörler. Yoksa rekabet edemiyor-
sunuz. düşünün 8 bin 500 özmal aracım ol-
masına rağmen, 5 tane aracı olanla aynı re-
kabet içinde oluyorsunuz. buda bizim için
zor oluyor. biz de araç alırken kazanmak

Filosunda 8 bin 500 öz-
mal araç bulunan ve
günde 170 bin civarında
kişi taşıyan Altur Turizm,
100 Temsa Prestij aldı.  

istiyoruz. Sağolsun Sayın Murat Anıl bunu da
sağladı. Temsa’nın bütün çalışanlarına teşekkür
ediyorum” diye konuştu. 

SAkıp SAbAncı’dAn oTobüS AlıMı 

İlk otobüs yatırımını Sakıp Sabancı ile konu-
şarak yaptığını belirten Abdurrahim Albayrak, o
güne ait anısını da basın mensupları ile paylaştı:
İlk otobüsümü rahmetli Sayın Sakıp Sabancı ile
konuşmamızla almış oldum. Sayın Sabancı ile
Mavi Marmara Et lokantası’nda zamanın baş-
bakanı Mesut Yılmaz’ın verdiği bir iftarda bir
masada oturuyorduk. Yattığı yerler cennet ol-
sun, nur içinde yatsın. Ağam dedi, ‘Sen niye
bizden hiç otobüs almıyorsun’ dedi. bende ‘alı-

rız ağam’ dedim, ertesi sabah 9’da otobüs kapı-
da. Ama pazarlamanın taktiği bu. bir tane kitap,
Abdurrahimcim gözlerinden öpüyorum, Sakıp
Sabancı diye. İstersen pazarlık et bakalım. Fa-
tura kesildi geldi. Rahmetli keşke sağ olsaydı.
kendisinden çok şey öğrendim. birçok maçı
beraber seyrettik. beni çok severdi. Hayrandım
ona.  onun yolundan devam ediyorum. onu
kendime örnek aldığım için çok mutluyum. Halk
adamıydı, mekanı cennet olsun. 

Törende konuşan Temsa Satış direktörü Mu-
rat Anıl, Türkiye’nin en büyük araç filosuna sa-
hip Altur’a teslimat yapmaktan duydukları
memnuniyeti dile getirerek, “100 prestij teslimi-

nin yanı sıra bu sıcak günde Sayın Albayrak ile
sıcak bir yatırım anlaşması daha yaptık. Sayın
Abdurrahim Albayrak, bugün 20 adetlik Safir si-
parişi ile onurlandırdı. Safir teslimini hep bera-
ber kutlamayı arzu ediyoruz. bu büyük filonun
içinde yer almak büyük bir sorumluluk. bizde
buna layık olmaya çalışıyoruz. bu dönem sıra
bizde. Ama bu bir yarış. Herkes üretiyor, herke-
sin malı güzel. ben Şahsım ve şirketim adına
Abdurrahim bey ve Hikmet beye bu dönem bize
bu şansı verdikleri için çok teşekkür ediyorum.
Siparişlerin devamını da bekliyoruz. 8 bin araç-
lık filo içerisinde çok daha fazla Temsa ürünü
yer alacak” dedi.  
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Dünyanın en
güçlü ve köklü
markalarından
MAN, Türki-

ye’de sektördeki denge-
leri değiştiren yeniliklere
imza atmaya devam edi-
yor. Kasım ayında orijinal
yedek parçada yüzde
38’e varan indirim kararı
alarak iş ortaklarının iş-
letme maliyetlerini daha
da aşağı çeken MAN hız
kesmedi. 

MAN, ikinci elde iş or-
taklarına yüksek kazanç
sağlamak hedefiyle yeni
bir uygulama başlattı.
MAN, temiz, bakımlı 2. el
kamyon ve çekicileri 6
aydan 24 aya varan ga-
ranti seçenekleriyle sat-
maya başladı. Kontrol
edilmiş, onaylanmış, gü-
venilir araçları TopUsed
satış noktalarında sek-
törün beğenisine sundu. 

MAN Kamyon ve Oto-
büs Tiicaret A.Ş. Satış ve
Pazarlama Direktörü
Eren Gündüz, “MAN da-
yanıklılığı, sağlamlığı,
konforu, düşük işletme
maliyetleri, yakıt tasar-
rufu ile Türkiye’nin göz-
desi olmuş durumda. Biz
her gün iş ortaklarımıza
daha çok kazandırmak
için yoğun bir çalışma
yürütüyoruz” dedi. Oriji-
nal yedek parçada yüzde
38’e varan indirim uygu-
lamasının çok olumlu
karşılandığını hatırlatan
Gündüz, “Şimdi de iş or-
taklarımızın daha çok
kâr etmesini sağlayacak
bir uygulamaya başladık.
İkinci elde MAN tarafın-
dan kontrol edilmiş,
onaylanmış, güvenilir
ikinci el kamyon ve çeki-
cileri 24 aya varan ga-
rantimizle satışa sunu-
yoruz. Biz araçlarımıza
güveniyoruz. Sektördeki
tüm firmalar gönül ra-
hatlığıyla bu muhteşem
uygulamadan faydalana-
bilir” diye konuştu. 

MAN’ın “Doktordan
değil TopUsed’dan”, “Ba-
yandan değil TopU-
sed’dan” mesajlı kam-
panya ilanları da çok
dikkat çekti. MAN garan-
tili kamyon ve çekicilerle
ilgili TopUsed Satış Nok-
talarından (Ankara 0312
556 13 34, İstanbul İkitelli
0212 675 04 04, İstanbul
Tuzla 0216 394 44 25,
Konya 0332 346 00 46)
ayrıntılı bilgi alınabilir. 

İkinci el kamyon ve 
çekiciler, 24 ayavaran

MAN garantisiyle

İkinci el kamyon ve 
çekiciler, 24 ayavaran

MAN garantisiyle
Dayanıklılığı, düşük işletme maliyetleri ve yakıt tasarrufu ile Türki-
ye’nin gözdesi olan MAN, ikinci elde iddialı bir uygulama başlattı. MAN,
temiz ve bakımlı 2. el kamyon ve çekicileri 24 aya varan garanti seçe-
nekleriyle TopUsed satış noktalarında sektörün beğenisine sundu.
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BİR DEV TESLİMAT DAHA…

2015 yılında Temsa,
karayolu yolcu taşı-

macılığı sektörü-
nün önde gelen fir-
malarına dev tesli-

matlar gerçekleşti-
riyor. Şehirlerarası

yolcu taşımacılığı
alanında 78 yıldır

hizmet veren Ulu-
soy, filosuna 34 Sa-

fir VIP aldı.

FSM Demirbaş otomotiv 
tarafından yenilenen 
otobüsler Büyükşehir 

Belediye Başkanı Ahmet 
Edip Uğur tarafından 

kooperatif yetkililerine 
teslim edilerek 

sefere başlatıldı. 

TEMSA’DAN ULUSOY’A 34 SAFİR VIP

otobüs teslim töreninden sonra
asya termal otelde, balıkesir
özel Halk otobüsleri esnafına
ve sektör temsilcilerine, FSM

Demirbaş otomotiv tarafından iftar ye-
meği verildi.

balıkesir Kampüs Hattı otobüs Koope-
ratifi önünde düzenlenen törene büyük-
şehir belediye başkanı ahmet edip Uğur,
Karesi belediye başkanı Yücel Yılmaz, bü-
yükşehir belediyesi Genel Sekreter Yar-
dımcıları nazım ergelen ve taylan engin,
şoförler odası başkanı olan balıkesir es-
naf ve Sanatkarları odası başkanı  Fehmi
erdem, Kampüs Hattı otobüsleri Koopera-
tif başkanı ömer şavkat, Demirbaş oto-
motiv yönetim kurulu başkanı Mustafa
Demirbaş, Karsan bölge müdürü oktay
Güven ,sektör temsilcileri ile ve kooperatif
üyesi şoförler katıldı.

Kampüs Hattı otobüs Kooperatifi baş-
kan yardımcısı cüneyt emre, otobüslerin
alınmasında emeği geçen en başta bü-
yükşehir belediye başkanı ahmet edip
Uğur'a, oda başkanı Fehmi erdem ile
FSM Demirbaş otomotiv'in sahibi Mus-
tafa Demirbaş'a teşekkür etti. balıkesir
şoförler odasının katkısıyla alınan yeni
otobüsler alçak tabanlı engelli uyumlu,
euro5 motor, klimalı, içerisinde güvenlik
için 24 saat kayıt yapan 6 kamerası, lcd
ekranı bulunan modern teknoloji ile do-
natılı Karsan otobüsler balıkesir halkına
hizmet verecek.

büyükşehir belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı (ulaşımdan sorumlu) taylan
engin, zorlu bir sürecin ardından başarılı
bir döneme girildiğini bildirdi. Süreç içeri-
sinde yaşanan zorlukların büyükşehir
belediye başkanı ahmet edip Uğur'un
desteğiyle aşıldığını vurgulayan taylan
engin, “Kampüs Hattının 62 minibüsü-
nün balıkesir büyükşehir belediyesi'nin
elektronik ücret toplama sistemine dahil
olması oldukça uzun bir süreçti. belli zor-
luklar yaşadık ancak büyükşehir beledi-

ye başkanımızın desteği, toplu ulaşım
ana planının hazırlanmış ve bunu des-
tekler durumda olması süreci bu noktaya
getirmemizde bizlere en büyük katkıyı
sundu. bunun diğer kooperatiflere örnek
olmasını diliyorum. elektronik ücret top-
lam sistemi çatısı altında, balıkesir toplu
taşıma a.ş. çatısı altında balıkesir toplu
ulaşımının engellilere uyumlu, klimalı
araçlarla, günümüzün teknolojisini kul-
lanan çağdaş bir şehire yakışır şekilde
devam etmesi hepimize gurur veriyor.
bu sürece katılan desteğini esirgemeyen
tüm taraflara teşekkür ediyorum. başta
büyükşehir belediye başkanım olmak
üzere katkı sunan herkese sonsuz te-
şekkürler. bu çalışmaların devamının
geleceğini, balıkesir'in daha etkin bir
toplu taşıma sistemiyle devam edeceğini
herkese bildirmek isterim” dedi.

başKan UğUr: “balIKeSir 
DeğişiYor, GelişiYor”

büyükşehir belediye başkanı ahmet
edip Uğur, kampüs hattında araçlarla ilgili
süreçun mutlu sonla tamamlandığını,
bundan dolayı yaşanan mutluluğa ortak
olduklarını ifade etti. Gelinen noktada
herkesin katkısının olduğunu kaydeden
başkan Uğur, “Kampüs hattında mutlu
sona eriştik, allah'a şükür. bu uzun bir
süreç oldu. şoförler odamız, esnaf odaları
başkanımız, Kampüs hattının kooperatifi,
herkesin çorbada tuzu var. ortak akıl ile
balıkesir'i bu modern araçlara kavuştur-
duk. Herkesin burada payı var, emeği var.
Kampüs hattı ilk yaptığımız örnek oldu.
ayvalık'ta da aynı şekilde bütün toplu ta-
şıma araçları yenileniyor. balıkesir'de top-
lu taşıma yapan bütün araçlar vatandaş-
ların çok rahatlıkla kullandığı araçlar ol-
sun istiyoruz. elektronik bilet meselesi,
her nimetin bir külfeti var, yeni bir siste-
me geçildi. Sağlıklı çalışsın ve esnaf kar-
deşlerimiz daha fazla kazansın, vatandaş-
larımız da konforlu rahat bir ulaşım yap-

sın. balıkesir değişiyor, gelişiyor. Halkımız
için, balıkesirimiz için hayırlı uğurlu ol-
sun” diye konuştu.

tÜrKiYe'De ilK DeFa balIKeSir'De

başkan Uğur kooperatif başkanı ömer
şavkat'aplaket verdikten sonra, ”allah
kazadan beladan korusun, çalışanlara
sağlık, sıhhat afiyet, bol kazançlar. Ya al-
lah bismillah” diyerek kurdeleyi kesti. tö-
renin ardından başkan Uğur ve berabe-
rindekiler yeni otobüsle şehir turuna ka-
tıldılar.

Yeni araçların tedarikçisi FSM Demirbaş
otomotiv'in sahibi Mustafa Demirbaş, en-
gelli uyumlu araçların yasa gereği zorunlu
olduğunu ve bunun türkiye'de ilk defa
balıkesir'de hayata geçirildiğini açıkladı.
Demirbaş, “Kanun 7-7- 2015 tarihinde
sona erdi; şehir içindeki toplu taşıma araç-
ları engelliye uygun olması gerekiyor. şu
anda şehir merkezinde engelliye uyumlu
hale getiren tek il balıkesir oldu. balıke-
sir'de şu anda 126 adet otobüs engelli
uyumlu ve bunu şehir merkezinde tama-
men yerine getiren tek il balıkesir. bu 126
aracın 23 tanesi temsa otobüs, 103 tanesi
Karsan otobüs, bakıser il genelinde 1 yıl
içerisinde 400 dolayında tüm otobüsler
yenilenmiş olacak” dedi.

şoFörler oDaSI: “eDiP başKan 
şoFör DoStU, eSnaF DoStU”

balıkesir şoförler ve otomobilciler es-
naf odası başkanı Fehmi erdem de bü-
yükşehir belediye başkanı ahmet edip
Uğur'a tüm şoför esnafı adına teşekkür
etti. esnaf ve sanatkârlar odaları birliği
başkanı olan Fehmi erdem, “büyükşehir
belediye başkanımız esnaf dostu, şoför
dostu. Kendisine sonsuz şükranlarımızı
sunuyorum. bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da sorunlarımızı ortak akıl
ile çözüme kavuşturacağımızdan hiç şüp-
hemiz yok. Kendisine şükranlarımızı su-
nuyorum” şeklinde konuştu.

Ulusoy Seyahat’in Yenibos-
na’daki merkezinde ger-
çekleşen törene 
Ulusoy Holding Yönetim

Kurulu Üyesi Saffet Ulusoy, imran
okumuş, Koordinatör temel Uzlu,
temsa Satış Direktörü Murat 
anıl, Mali işler Direktörü Ural inal 
ve Yurtiçi Satış Müdürü baybars 
Dağ katıldı.

SaFir araçlarDan 
tÜM SeKtör MeMnUn 

törende bir konuşma yapan imran
okumuş, 34 Safir vIP yatırımının ül-
keye, sektöre ve şirkete hayırlı olma-
sını dilediklerini belirterek, “Ulusoy ile
Sabancı ailesinin temsa’nın uzun yıl-
lara dayanan bir işbirliği var. 80’li yıl-
larda Karadeniz’de ilk defa sosyal ser-
visi kuran Ulusoydu. Ulusoy o zaman-

lar kendi imkanları ile o servisi tem-
sa’ya açmıştı. ilk otobüsleri o dönemde
Ulusoy almıştı. o günlerden bugünlere
gelinen süreç güzel bir süreç. Safir
araçlar ilk olarak 2012 yılında 2+1’e dö-
nüşmüştü. ilk olarak denemeyi yine
biz yapmıştık. o zaman müşterileri-
mizden aldığımız geri dönüşlerde çok
olumluydu. 34 Safir vIP aracı bugün fi-
lomuza dahil ediyoruz. bundan sonra
Ulusoy ve temsa’nın ortak yatırımları
devam edecek. arkadaşlarımdan aldı-
ğım bilgiler; Safir araçların işletme sü-
recinde çok ekonomik olduğu yönün-
de. ayrıca Safir vIP otobüsler ülkemi-
zin mevcut ekonomik yapısına uygun
bir fiyatlandırma ile piyasaya sürüldü-
ğü için bizim ve tüm sektörün mem-
nun olduğunu söyleyebilirim” dedi. 

bU YatIrIMlar DevaM eDeceK 

Ulusoy’un filosunda öz mal olarak
190 aracın bulunduğunu belirten im-
ran okumuş, “bireysel otobüsçülerle
birlikte bu sayı 419 civarında. varan
turizm’deki otobüs sayısı 50’nin üze-
rinde ama burada hedef 80’e ulaşmak.
temmuz ayı içerisinde bu seviyeye
ulaşacağız. varan turizm’i daha kısa
mesafelerde tamamen 2+1 koltuk dü-
zenindeki otobüslerle vIP taşımacılık

hizmet süreci sağlanacak. önümüzde-
ki süreçte varan filosuna temsa’nın
yeni çıkaracağı Maraton otobüslerden
alacağız. Yeni aldığımız otobüsleri
özellikle  ege, ayvalık, edremit, bod-
rum, Marmaris, Samsun, ankara hat-
larında kullanmayı planlıyoruz. temsa
ile çok iyi bir işbirliğimiz var ve bu ya-
tırımlar devam edecek” diye konuştu. 

SeKtör iYi bir 
Sezon YaşaYacaK, 

tüm sektörün iyi bir sezon yaşaya-
cağına inandığını belirten imran oku-
muş, “Meslektaşlarıma yıkıcı fiyat re-
kabetinden uzak durmalarını öneriyo-
rum. ramazan ayında sağlanan birlik
ve beraberliği sezon sürecinde de ya-
şamasını arzuluyorum. Kazasız, bela-
sız iyi bir sezon geçirilmesini diliyo-
rum. 10 temmuz sektör için milattır.
ramazanın her yıl 10 gün öne çekil-
mesinin önümüzdeki süreçte sektöre
büyük fayda sağlayacağına inanıyo-
rum. şu anda sektördeki yolcu talebi
ve doluluk oranları yüzde 90’lara ulaş-
mış durumda” dedi. 

işbirliğinDen çoK MeMnUnUz 

temsa Satış Direktörü Murat anıl da
yaptığı konuşmada, “Uusoy ailesine ve

çok değerli yöneticilerine temsa ter-
cihlerinden dolayı şahsım ve şirketim
adına teşekkürlerimi sunuyorum oto-
büsçülüğe bakıldığında kalite anla-
mında türkiye’ye çok önemli katkıları
olan Ulusoy ve varan turizm bugün-
den itibaren 2+1 Safir vIP araçları ter-
cih etmesi bize de çok büyük sorum-
luluklar getiriyor. Safir vIP araçları-
mızdan duyulan memnuniyeti Ulusoy
ve varan çatısı altında taçlandırıyoruz.
Umarım başarılı oluruz. Safir vIP araç-
larımızın önümüzdeki süreçte büyük
firmaların filolarında olduğu gibi yüz-
de 50 oranında yer alacağına inanıyo-
ruz.  bu vesileyle imran okumuş ve
tüm Ulusoy ailesine teşekkür ediyo-
rum. allah kazasız belasız, bol kazan-
çlı bir sezon nasip etsin” diye konuştu.  

6 aY SonUnDa 
YÜzDe 29 Pazar PaYI 

ilk 6 ay sonunda Safir’in Pazar payı-
nın yüzde 29 olduğunu belirten Murat
anıl, “tahminimiz seneyi yüzde 30 ci-
varında kapatmak. ama 2016 hepimiz
için sürprizlerle dolu bir yıl olacak.
2016 da birinci önceliğimiz bu payı ko-
rumak. ama bunun yanı sıra da bir iki
takviyeyle bir miktar daha yukarı çık-
mayı hedefliyoruz” dedi.  

FSM DeMirbaş otoMotiv
“balıkesir’de bir ilki başardık’’
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Temsa ve Metro Turizm
ifTarda buluşTu
Metro Turizm ailesinin 350’yi
aşkın üyesi Temsa’nın ev sahip-
liğinde Adana’da düzenlenen if-
tar yemeğinde bir araya geldi. 

İ
lk kez 2010 yılında düzenlenen ve geleneksel
hale gelen iftar yemeğinin 5’incisi 30 haziran
Salı günü Adana Sheraton Otel’de gerçekleşti-
rildi, İftar yemeğine Metro Turizm yönetim

Kurulu Başkanı Mustafa yıldırım, Metro Turizm
Genel Müdürü Mustafa Sarı, Metro Turizm Adana
İşletmecisi halit Büyükbayraktar, Metro Turizm’in
üst düzey yöneticileri ve Türkiye genelinden
acente yetkilileri ile Temsa Satış Direktörü Murat
Anıl, Mali İşler Direktörü Ural İnal katıldı. İftar ye-
meğinde ayrıca Türkiye Otobüsçüler Federasyonu
Genel Başkanı Mehmet Erdoğan da yer aldı. 

TEMSA İLE İşBİrLİğİnDEn MEMnUnUZ
İftar yemeğinde bir konuşma yapan Metro

Turizm yönetim Kurulu Başkanı Mustafa yıldı-
rım, Türkiye’nin yerli otobüs markası Temsa ile
işbirliği yapmaktan duydukları memnuniyeti
dile getirerek, “Metro Turizm her yıl hedeflerini
büyütmeye, yeni yatırımlar yapmaya ve istih-
dam oluşturmaya devam ediyor. Büyüyen he-
deflere ülkemizin yerli markası Temsa’nın da
katkısı büyük. Temsa ile hem otobüs yatırım sü-
recinde hem satış sonrası hizmetlerde çok
olumlu bir işbirliği içerisindeyiz. Bu işbirliğimizin
uzun yıllar devam edeceğine inanıyoruz” dedi. 
METrO TUrİZM’İn 
KOşUSUnDA hEP yAnInDAyIZ

Temsa Satış Direktörü Murat Anıl, yolcu taşı-
macılığı sektörünün en büyük otobüs filosuna
sahip ve en çok yolcu taşıyan firması Metro Tu-
rizm ile 5 yıldır iş ortaklığı yaptıklarını vurgulaya-
rak, “Metro Turizm 20 milyonu aşkın yolcu taşı-
yor ve bu rakamı hep daha yukarıya çekme yarışı
çabası içinde. Biz de onlara işletme sürecinde ve-
rimlilik, ekonomiklik sağlayan araçlarımızla katkı
sağlamaya çalışıyoruz. İş ortağımız olarak gördü-
ğümüz Metro Turizm’in koşusunda hep yanında
olmaya, satış sonrası hizmetlerde de onlara bek-
lentilerin de üzerinde bir hizmet sunmaya gayret
ediyoruz. Metro Turizm işbirliğimizin artarak
uzun yıllar süreceğine inanıyoruz” dedi. 

İtalya’ya 150’nci
Otokar Otobüsü
A vrupa pazarındaki yerini

her geçen gün güçlendi-
ren Otokar, İtalya’nın en
köklü taşımacılık şirketi

STIE’ye gerçekleştirdiği Kent otobü-
sü satışı ile İtalya’da görev yapan
Otokar araçlarının sayısını 150’ye
çıkarmış oldu. Koç Topluluğu şirket-
lerinden ve Türkiye’nin 5 yıldır ara-
lıksız en çok tercih edilen otobüs
markası olan Otokar Avrupa paza-
rındaki başarılarını sürdürüyor.
Otokar, İtalya’da görev yapacak
150’nci otobüsünün satışını geçtiği-
miz günlerde gerçekleştirdi. Zonca-
da Group’a ait olan ve 1922 yılında
kurulan STIE şirketinin filosunda
görev yapacak olan İtalya’nın
150’nci Otokar aracı, Kent otobüsü
oldu. 1000’e yakın araç parkı ile Mi-
lano, Pavia ve Lodi’de gibi şehirlerde
görev yapan STIE firmasının filo-
sunda Doruk ve Sultan araçları da
bulunuyor. Filosundaki Otokar
araçlarının performans, kalite ve
uygun işletme maliyetlerinden duy-
duğu memnuniyetle STIE 12 metre-
lik belediye otobüsü alımında da

Otokar’ı tercih etti. 
İtalya’ya ihraç edilen Kent otobü-

sü, Avrupa’nın en önemli otobüs
yarışmalarından biri olan “Europe-
an Bus&Coach Week”te Jüri Özel
Ödülü’ne ve Türkiye’de "Design Tur-
key Endüstriyel Tasarım
Ödülleri"nde “İyi Tasarım Ödülü”ne
layık görülmüştü.

OTOKAr İçİn hEDEF 
DünyA MArKASI OLMAK

Dünyanın dört bir yanında müşteri
beklentileri doğrultusunda araçlar
sunan Otokar, her ihtiyaca uygun,
geniş ürün gamıyla dikkat çekiyor.
Otokar, şehiriçi, turizm ve kısa me-
safe taşımacılığına yönelik olarak ta-
sarlanan otobüsleri ile dünyanın en
rekabetçi ve yenilikçi pazar oyuncu-
ları arasında yer almaya devam edi-
yor. Otokar bu başarısını dünya mar-
kası olarak ileriye taşımak üzere yo-
luna devam ediyor. Kent otobüsleri-
nin yanısıra Otokar’ın ortaboy oto-
büsü Doruk Vectio ismi ile, Sultan
küçük otobüsü ise navigo ismi ile ih-
racat pazarlarına sunuluyor. 
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Otokar Kahramanmaraş’ın
toplu taşımacıları ile iftarda

MITSUBISHI’den Eskişehir
Belediyesi’ne, 22 adet L200 teslimatı

Temsa Motorlu Araçlar, Eskişehir
Belediyesi’ne Haziran ayında satışını

gerçekleştirdiği; 13 adedi L200 4X4
Instyle AT ve 9 adedi L200 4x2 Invite

MT model olan toplam 22 adet Mitsu-
bishi L200’ü teslim etti. Temsa Motor-
lu Araçlar Eskişehir yetkili satıcısı Ka-
ramanlılar Otomotiv düzenlenen tes-
limat törenine ev sahipliği yaptı. Eski-

şehir Belediyesi çeşitli daire başkan-
lıkları tarafından kullanılacak olan

araçların anahtarları, Temsa Motorlu
Araçlar Bölge Satış Yöneticisi Yalçın

Atasagun’un da katılımı ile belediyeye
yetkililerine verildi. 

Türkiye’de hedefle-
rini büyüten dünya
devi VOITH Turbo
Güç Aktarma Tek-

niği Şirketi, İstanbul Özel
Halk otobüsü şirket yöneti-
cileri ve sektör temsilcilerini
iftarda buluşturdu.

Eminönü Hamdi Restau-
rant’ta yapılan iftar progra-
mına VOITH Turbo Türkiye
Genel Müdürü Mustafa Ka-
sımlı, VOIH Bölge satış müdürü Onur
Yenihan, Özulaş AŞ. Başkanı Göksel
Ovacık,Mavi Marmara Ulaşım AŞ.
Başkanı Ramazan Gürler, İstanbul
Halk Ulaşım AŞ. Başkan vekili Hasan
Durgun, Yeni İstanbul Halk Otobüsleri
AŞ. Başkanı Yalçın Beşir, Öztaş Ula-
şım AŞ. Başkanı Cemal Soydaş ve
şirketlerin yöneticilerinin hazır bu-
lunduğu iftara, IETT Araç Bakım Ona-
rım Daire Başkanı Aydın Karadağ,
TOHOB Genel Sekreteri Onur Orhon
ve FSM Demirbaş yönetim kurulu
Başkanı Mustafa Demirbaş ile Temsa
Yurtiçi Satış Müdürü Baybars Dağ

katıldı.
İftar yemeğinde hoş gel-

din konuşması yapan VO-
ITH Turbo Türkiye Genel
Müdürü Mustafa Kasımlı,
“Geleneksel iftarımızda,
toplu taşımanın fedakâr
emekçilerini ağırlamaktan
büyük gurur ve kıvanç du-
yuyoruz. Birlik, beraberliği-
niz daim olsun, sizler ile di-
yaloğumuzu daha da artıra-

cağız, katılımınızdan dolayı teşekkür
ediyor, hayırlı ramazanlar diliyorum”
dedi.

Şirket Başkanları ve yöneticileri
VOITH Turbo Genel Müdürü Mustafa
Kasımlı’ye teşekkür ederek başarılar
dileklerinde bulundular.,

VOITH DIWA otomatik Şanzımanın
şehir içi toplu taşıma otobüsleri için
en ideal şanzıman olduğu ve Voith
Turbo ’nun ticari araçlar, raylı sistem-
ler, enerji sektörü, denizcilik sektörü
kısacası güç aktarımının olduğu her
alanda özel tasarım ve işlevsel ürün-
leriyle ön plana çıkıyor.

Otokar, Kahramanmaraş’taki
Hünkar Tesisleri’nde özel toplu
taşıma dernek ve işletme sa-
hiplerini buluşturdu. Kahra-

manmaraş Minibüsçüler Odası Başkanı
ve Üyeleri, Özel Halk Otobüsçüleri Odası
Başkanı ve üyeleri ile turizm ve servis
taşımacılığı yapan firmaların buluştuğu
gecede Otokar adına gecenin ev sahipli-
ğini Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri
Akgül üstlendi. Yoğun ilgi gören özel bu-
luşmaya katılan 550 kişi, aynı zamanda
Otokar’ın en yeni ürünlerini yakından in-
celeme fırsatı buldular.

7 metreden 12 metreye kadar geniş bir
ürün yelpazesine sahip olan Otokar, engelli
taşımacılığına uygun, düşük işletme gider-
lerine sahip, dayanıklı ve modern şehirle-
rin ihtiyaçlarına uygun otobüsler tasarlayıp

üretiyor. Tasarım, geliştirme ve üretim ka-
biliyetlerinin hepsini bünyesinde barındı-
ran Otokar bu sayede müşteri ihtiyaç ve
taleplerine en uygun ve hızlı çözümleri
araçlarında uygulayabiliyor. Türkiye’nin en
modern, dünyanın ise sayılı test merkezleri
arasında yer alan Otokar Ar-Ge Merkezi,
2014 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından otomotivde ‘En Başarılı
Ar-Ge Merkezi Ödülü’ne layık bulundu. Ay-
rıca, bu yıl Otokar, Türk Patent Enstitü-
sü’nün (TPE) belirlediği Türkiye Patent
Ligi’nde ilk 5’te yer aldı.

İstanbul’un yanı sıra, Bursa, Samsun, Ga-
ziantep gibi illerde de halk otobüsçülerinin
ve belediyelerin tercihi olan Otokar oto-
büsleri sadece yurtiçinde değil yurtdışında
da birçok kullanıcı tarafından tercih edili-
yor. Fransa, İtalya, Almanya gibi Avru-
pa’nın önde gelen ülkelerinde otobüs satış-
larıyla büyümesini sürdüren Otokar, geniş
ürün yelpazesiyle bulunduğu pazarlarda
fark yaratmaya devam ediyor. Son olarak
Malta’nın toplu taşıma hizmeti için 142 adet
otobüs satışı gerçekleştiren Otokar, geçti-
ğimiz günlerde İtalya’ya da 150nci araç sa-
tışını gerçekleştirdi.

Otokar, 6 Temmuz akşamı
Kahramanmaraş’ta verdi-
ği iftar yemeğinde ilin tüm
toplu taşıma sektörünü
bir araya getirdi.

SEKTÖRDE BİRLİK, BERABERLİK İFTARI

VOITH İFTARI 
Özel Halk otobüsü 

camiasını buluşturdu

Sektörün 46 yıllık geleneği

TOFED iFTarı 
sektörü buluşturdu

Türkiye Otobüsçüler Federasyo-
nu (TOFED), 46. geleneksek if-
tar yemeği 9 Temmuz Perşem-
be akşamı Bayrampaşa Titanic

Business Otel’de düzenledi.
TOFED Genel Başkanı Mehmet Erdo-

ğan ve yönetim kurulu üyelerinin ev sa-
hipliğinde düzenlenen iftara yaklaşık 500
kişi katılırken, Bayrampaşa Belediye Baş-
kanı Atila Aydıner, iş adamı Talip Öztürk,
AVTER Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı ve Metro Turizm Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Yıldırım, Metro Turizm
Genel Müdürü Mustafa Sarı, İBB Başkan
Danışmanı ve Bahçeşehir Üniversitesi
Ulaştırma Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Afyon Kocatepe
Üniversitesi Sultandağı Meslek Yüksek
Okulu Müdürü Otobüs Kaptanlığı Bölüm
Başkanı Yard. Doç. Dr. Kemal Karayor-
muk, UYOF Başkanı İmran Okumuş,
TTDER Başkanı Sümer Yığıcı, iftarın
sponsorları ile üretici ve yan sanayi fir-
malarının üst düzey yöneticileri, sektö-
rün önemli firmalarının sahip ve yöneti-
cileri ile çok sayıda sektör mensubu da
aynı sofrada buluştu.

kez sektör temsilcilerini bir araya geti-
ren iftar yemeğine ev sahipliği yapmak-
tan duyduğu memnuniyeti dile getiren
TOFED Genel Başkanı Mehmet Erdoğan,
Ramazan ayının yaz sezonuna denk gel-
mesi, öğrenci seçme sınavları ve genel
seçimler gibi sebeplerle ancak 10 Tem-
muz gibi başlayan yaz sezonunun tüm

sektöre hayırlı olması ve bol kazanç ge-
tirmesi temennisinde bulundu.

Bayram sürecinde Ulaştırma Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı tarafından D2
belgeli otobüsleri de 15-21 Temmuz tarih-
leri arasında şehirlerarası yollarda kullan-
mak için verilen iznin sektöre yakışır bi-
çimde değerlendirilmesi gerektiğinin altı-
nı çizen Erdoğan; “Sektörümüze yakışır,
donanımı tam araçları seçmeliyiz” dedi.

TAŞIMA MODLARI 
ARASINDA ADALET

Bütün olumsuzluklara rağmen büyü-
yen ve gelişen bir Türkiye olduğunu belir-
ten Erdoğan, “Biz ülkemize inanıyor ve
güveniyoruz. Bütün yatırımlarımızı da
buna göre planlıyoruz. Hükumetimizden
beklentimiz tüm taşıma modları arasında
adil davranmasıdır” ifadelerini kullandı.

MARKA ŞEHİR MARKA İLÇE
İftar yemeğine katılan, Bayrampaşa

Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayram-
paşa’dan çıkarak dünyanın en büyük
spor kulüplerinden biri Barcelona’ya
transfer olan futbolcu Arda Turan’ı hatır-
latarak; “Sizler de Avrupa’nın en büyük
otogarında hizmet veren, bu işi en iyi ya-
pan insanlarsınız. Avrupa’nın en büyük
otogarının, Bayrampaşa sınırları içinde

bulunmasından gurur duyuyorum. Mar-
ka şehrin marka ilçesinde hizmet veren
sizleri yürekten kutluyorum” dedi.

TOFED BÜYÜK BİR MOZAİK
TOFED iftarının Türkiye’nin her yerine

yolcu taşıyan, insanların seyahat etme
özgürlüğünün güvencesi koruyan bü-
yük bir mozaik olduğunu ifade eden Ay-
dıner konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bal-
kan coğrafyası ve Türk dünyası Türki-
ye’nin dimdik ayakta durması, istikrarlı
olması için, ülkenin geleceği açısından
dua ediyor. Türkiye ne kadar büyük
olursa bizlerde o kadar dimdik yürüyo-
ruz diyorlar. Bu ülkeye katma değer sağ-
layan işadamlarımız, sanayicilerimiz ve
otobüs şirketlerimizin sahipleri olarak
sizlere şunu söylemek istiyorum: Bir
olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep
birlikte Türkiye olacağız inşallah. Bunu
hep beraber yapacağımıza inancım
tamdır. Sizlerde bu güç, enerji, heyecan
ve potansiyel var. Sizlerle el ele yeni Tür-
kiye’yi 2023 hedeflerine taşıyacağız.”
TOFED yöneticileri,  46. geleneksel iftar
yemeğine sponsor olarak sektörün aynı
masa etrafında buluşmasına, birlik ve
beraberlik duygusunun perçinlenmesi-
ne sponsorlukları ile katkı sağlayan des-
tekçilerine plaket sundu.

Karayolu yolcu taşımacılığının çatı örgütü TOFED,
düzenlediği geleneksel iftar yemeği ile 46. kez 

sektöre emek verenleri aynı sofrada buluşturdu.
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Hyundai H350 İSAROD'un 
İftARınDA SeRgİlenDİ

Hyundai H350 İSAROD'un
iftarında sergilendiHyun-

dai H350 model minibüs ve
panelvan araçlarını İstan-

bul Umum Servis Aracı İş-
letmecileri Esnaf Odası

(İSAROD) tarafından bu yıl
altıncısı düzenlenen iftar

yemeğinde sergiledi.

K
arsan, Nisan ayında üretimine başladı-
ğı ve Mayıs ayı ortasında T.C. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın
katıldığı sembolik bir törenle pazara

sunduğu Hyundai H350 model minibüs ve pa-
nelvan araçlarını İstanbul Umum Servis Aracı
İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) tarafından
bu yıl altıncısı düzenlenen iftar yemeğinde ser-
giledi. 3 Temmuz 2015, Cuma günü 1453 Top-
kapı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen iftar ye-
meğine 1.400 kişi katıldı. Davetliler iftar önce-
sinde ve sonrasında mekan girişinde sergilenen
Hyundai H350’leri inceleme fırsatı buldu. İSA-
ROD Başkanı Hamza Öztürk ve diğer katılımcı-

lar tarafından ziyaret edilen Karsan standı et-
kinlik boyunca yoğun ilgi gördü. Yemekte Kar-
san adına Pazarlama ve Satış Direktörü Selim
Aydınlıoğlu ve Bölge Satış Müdürü Burak Ko-
zakçı birer konuşma yaptılar. Karsan yetkilileri
yaptıkları konuşmalarda; Karsan’ın ürünleriyle
uzun yıllardır İSAROD ailesinin bir parçası oldu-
ğunu ve rekabetçi fiyatlarla piyasaya sunulan
H350 minibüslerin bu birlikteliği perçinleneceği-
ni ifade etti. İstanbul’un Anadolu ve Avrupa ya-
kalarında yer alan dört satış ve beş servis nok-
tası ile müşterilere sunulacakolan H350 Mini-
büslerin Temmuz ayının ikinci yarısından sonra
showroom’larda yerini alması bekleniyor.

İSTAB’ın iftarı servis 
sektörünü buluşturdu

İ
STAB’ın geleneksel iftar yemeklerinin 11’incisi
Anadolu Isuzusponsorluğunda İTO Cemile Sultan
Korusu’nda düzenlendi. İftar, İstanbul’da ki kara-
yolu yolcu taşımacılarının buluşma noktası haline

geldi. 25 Haziran Perşembe günü düzenlenen iftara
yaklaşık 500 davetli katıldı.

İSTAB Başkanı Ali Bayraktaroğlu ve Yönetim Kurulu
üyelerinin ev sahipliği yaptığı iftara İstanbul Ticaret Oda-
sı (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, Meclis Başkanı Şeki-
pAvdagiç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşımdan
Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Hacımus-
tafaoğlu, TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclis Baş-
kanı ve Metro Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Yıldırım, TOFED Başkanı Mehmet Erdoğan, Metro Tu-
rizm Genel Müdürü Mustafa Sarı, Anadolu Isuzu Satış Di-
rektörü Tunç Karabulut’un yanı sıra çok sayıda sektör
temsilcisi katıldı.

İSTAB 23 YILDIR SEKTÖR İÇİN ÇALIŞIYOR

Gecenin ilk konuşmasını ev sahibi İSTAB Başkanı Ali
Bayraktaroğlu yaptı.   İSTAB’ın kurulduğu günden bu
yana, yani 23 yıldır, sektörün sorunlarının tespit ettiğini,
sorunları gerekli mercilere taşıyarak çözüm yolları ara-
dığını kaydetti.  Derneğin bu sayede sektörün gelişimine
ciddi bir katkı sağladığını belirten Ali Bayraktaroğlu,  İS-

TAB’ın son 10 yıldır sektörünü en başarılı sivil toplum
kuruluşu olduğunu da vurguladı.

İSTAB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bayraktaroğlu, İs-
tanbul Ticaret Odası’nın sektöre verdiği desteğe de dik-
kat çekti. Bayraktaroğlu şöyle konuştu: ”İSTAB şu an
sektörümüzün en hassas konusu olan plakaların sınır-
landırılması çalışmasında tüm üyelerinin haklarını ko-
ruma adına ilgili makamlar ile görüşmelerini sürdürüyor
ve sürdürmeye devam edecektir. Bu aşamada bizden
desteğini esirmeyen İTO ve Sevgili Başkanı İbrahim Çağ-
lar’a sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.”

Bayraktaroğlu konuşmasında İSTAB’a emeği geçen
tüm eski başkanlar ile yönetim kurullarına da teşekkür
etti. İftarın sponsoru Anadolu Isuzu adına konuşan Satış
Direktörü Tunç Karabulut da konuşmasında Anadolu
Isuzu’nun her zaman sektörün yanında olmaya devam
edeceğini kaydetti.

PLAKA TAHDİDİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Daha sonra kürsüye gelen İTO Meclis Başkanı Şekip
Avdagiçve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar da
plaka tahdidi konusuna değindi.

Meclis Başkanı Avdagiç, ”İSTAB gerçekten İstanbul Ti-
caret Odası uyumlu ve verimli çalışmalarıyla sektörün
sorunlarını bu platformlara taşıyor ve çözüm arıyor. Ben
eminim ki önümüzdeki dönemlerde de bu çalışmalara
büyük bir başarı ile devam edeceklerdir”  derken, Baş-
kan Çağlar da bu konu hakkında en kısa zamanda bir
sonuç alınmasını umduğunu söyledi.

Çağlar, İSTAB’ın sektör sorunlarının çözümü için elini
taşına altına koymuş bir sivil toplum örgütü olduğuna
dikkat çekti ve  “Biz çocuklarımızı ve iş arkadaşlarımızı
sizlere emanet ediyoruz. Sizlere bu konuda çok güveni-
yoruz. Şu an hepimizin gündemine plakatahdidi konusu
var. Sayın Cumhurbaşkanımız 25 Mayıs’ta sizlerle yaptı-
ğı toplantıda bu konuda taahhütte bulundu. Sayın Bele-
diye Başkanımız da bu konuda çalışmayı yürütüyor. Biz
de İSTAB ve İTO olarak bu çalışmanın içindeyiz. Umuyo-
rum ki en kısa zamanda netice alırız” dedi.

İSTAB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bayraktaroğlu, ge-
cenin sonunda İTO Başkanı Çağlar’a, Meclis Başkanı Av-
dagiç ve Anadolu Isuzu Satış Direktörü Tunç Karabulut’a
günün anısına hediyeler sundu. 

İSTAB’ın iftarı servis sektörünü buluş-
turduİstanbul Taşımacılar Birliği Derne-
ği’nin (İSTAB) Anadolu Isuzu sponsorlu-
ğunda düzenlenen geleneksel iftar ye-
meği geniş bir katılımla gerçekleşti. 25
Haziran Perşembe günü İTO Cemile
Sultan Korusu’nda düzenlenen iftara
yaklaşık 500 kişi katıldı.
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Bu yıl 23’üncüsü düzenle-
nen yaklaşık 1.300 kişinin
katıldığı Özulaş AŞ. İftar
programı Birlik ve bera-

berlik görüntüleri eşliğinde Rama-
zan’a yakışır bir ortamda gerçekleşti.

İftar programının sponsorluğu-
nu Türkiye Ekonomi Bankası
(TEB) ile Anadolu Isuzu yaparken,
iftar programına İETT yöneticileri,
İstanbul Özel Halk otobüsleri şir-
ketleri yöneticileri, esnaf odası
yöneticileri, sektör temsilcileri,
otobüs üretici firma temsilcileri,
bankacılar, sigortacılar ile Özulaş
AŞ. Esnafı katıldı.

Özel Halk otobüsleri camiası ile
birlik ve beraberliği arttırmak, yar-
dımlaşma ve dayanışma duygusunu
en üst düzeye çıkarmak ve ortakla-
rını bir araya getirip kaynaştırmak
amacıyla yaptığı Geleneksel iftar
programı yoğun ilgi gördü.

SEKTÖRDEN BÜYÜK İLGİ
İftar programına Özulaş AŞ.

Başkanı Göksel Ovacık, Anadolu
Isuzu satış direktörü Fatih Ta-
may,AnadoluIsuzu bölge satış so-
rumlusu Murat Küçük, Mavi Mar-
mara Ulaşım AŞ. Başkanı Rama-
zan Gürler, İstanbul Halk Ulaşım
AŞ. Başkanı Mustafa Altuntaş, İS-
TOD Başkanı Zakir Uzun,Yeni İs-
tanbul Halk Otobüsleri AŞ. Başka-
nı Yalçın Beşir, Öztaş Ulaşım AŞ.
Başkan yrd. Gültekin Börekçi ve
şirketlerin yöneticilerinin hazır
bulunduğu iftara, İETT Anadolu
Bölge müdürleri Burak Sevim,Ah-
met Albayrak, Esnaf odası Başka-
nı İsmail Yüksel, TOHOB Genel Se-

kreteri Onur Orhon, FSM Demir-
baş yönetim kurulu Başkanı Mus-
tafa Demirbaş, ZF Genel müdürü
Ali Oruç, ZF Satış sorumlusu Atilla
Hassas Güleryüz Cobra yönetim
kurulu üyesi Savaş Keskin, Cobra
satış müdürü Gökhan Bulut, Akia
satış sorumlusu Akın Bal,TEB
Ümraniye şube müdürü Veli Ülger,
Akbank Ihlamurkuyu şube mü-
dürü Gülay Kılıç, Shell&Turcas Filo
satışları Yöneticisi Hakan Güner
ve Shell Filo Satış Sorumlusu Me-
lek Kılıç  ,Vodafone Hakan Turkay,
VOITH ve  Allison temsilcileri, Oto-
kar bayileri Örnek otomotiv, Ça-
vuşoğlu otomotiv, Güney otomo-
tiv, İlker sigorta , AK parti Atasehir
ilçe teşkilatı, Ataşehir Ensar Vakfı
Başkan yrd. Saim Başkan ve sek-
tör temsileri katıldı.

Yapılan duaların ardından da-
vetlileri selamlayan Özulaş AŞ.
Yönetim kurulu Başkanı Göksel

Ovacık, sektörde birlik beraberli-
ğin önemine değinerek, gelenek-
sel Özulaş İftarında Esnaf ve sek-
törle buluşmaktan büyük mem-
nuniyet duyduğunu belirtti.

İftar programına Sponsor olan
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)
ile Anadolu Isuzu firmasına te-
şekkür eden Başkan Ovacık, iftar
programına iştirak eden esnafa
hayırlı Ramazanlar ve bol ka-
zançlar dileyerek, katılımlarından
dolayı teşekkür etti.

Özulaş AŞ. ailesi ile bir arada ol-
maktan mutluluk duyduğunu be-
lirten İftar programının sponsoru
Anadolu Isuzu satış direktörü Fa-
tih Tamay, geleneksel olarak ya-
pılan iftar programının hayırlı ol-
masını, bundan sonrada destek
olmaya devam edeceklerini belir-
terek, toplu ulaşım camiası ile bir-
likteliğimiz her zaman devam
edecek, dedi.

İstanbul Halk Ulaşım’ın iftar yemeği
O

tokar, İstanbul Halk Ulaşım’ın üyeleri
için organize ettiği iftar yemeğine
sponsorl oldu. Otokar Bakırköy Bota-
nik Park tesislerinde gerçekleşen bu-

luşmada İstanbul’un toplu ulaşımına katkıda bu-
lunan sektör temsilcileri bir araya geldi. İstanbul
toplu taşıma ailesini tek çatı altında toplayan if-
tar yemeğinde Halk Otobüsü şirket yöneticileri,
sektör temsilcileri, halk ulaşımın esnaf ve perso-
neli dâhil tüm sektör yerini aldı. İftar davetine
Otokar adına İç Pazar Ticari Araçlar Satış Müdü-
rü Murat Tokatlı, Otobüs Satış Birim Yöneticisi
Murat Torun, Bölge Satış Yöneticisi Sebahattin
Yılmaz, Pazarlama Birim Yöneticisi Ersin Akdere
ve Otokar İstanbul bayileri katıldı. Buluşmada
Otokar yetkilileri ürün geliştirme sürecinde halk
ulaşım çalışanlarının sağladıkları katkıdan dolayı
teşekkür ederken, toplu ulaşım yönetici ve çalı-
şanları da kolay kullanımı, düşük işletme maliye-
ti ve halkın konforlu seyahatini sağlaması ile
Otokar otobüslerine övgüde bulundular. 

Otokar, Bakır-
köy Botanik

Park’ta gerçek-
leştirilen iftar

yemeğinin
sponsorlarından
biri olarak İstan-
bul toplu taşıma
ailesinin yanın-

da yerini aldı

Özulaş İftarı 
SektÖrü Buluşturdu

Özulaş AŞ.
İftar prog-
ramı Birlik

ve bera-
berlik gö-

rüntüleri
eşliğinde

Ramazan’a
yakışır bir

ortamda
gerçekleşti.

Göksel
Ovacık Fatih

Tamay
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