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Sistem alarm veriyor!
İnsan sağlığını ve yaşamını koruyup kollamak evrensel gelişimin temel gayesi. Bu anlayışa aykırı her şey
felakete davetiye çıkarır. Doğa ile bütünleşik gelişmiş bir toplu taşıma sisteminin ıslahı artık zorunluluktur!..

Teknolojinin öne çıktığı, yeni nesil akıllı uygu-
lamalarla donatılmış araçların hizmette oldu-
ğu dönemde kazalar artıyorsa, bir sistem so-
runu yaşanıyor demektir. Her türlü donanımla
alınan önlemlere rağmen yaşanan kazalar bir
işletme ve sistem sorununun var olduğunun
göstergesidir. Bugüne kadar uygulanan yön-
temler ve onca önlemlere rağmen hala can ve
mal kayıpları istenen düzeye çekilemiyor, iş-
letmecilik bu bağlamda teknolojik donanımla
iş görev tanımı bir şekilde çözüm üretmiyor-
sa sistemin alarm verdiğini göstermektedir.

Memleketi yönetenlerin metal yorgunluklarını
makul mazeret sayanlar, neden 7/24 saat gö-
rev yapan sürücülerin bu çalışmaya dayan-
ma gücüyle alakalı reaksiyon verdiğini düşün-
mezler? Neden işletmeciliği hala gelişimlere
uygun düzenlenmesi gereken bir uygulama
saymazlar? Yeni nesil ticari araca trilyonları
yatıranlar, aynı aracı kullanacak şoförü neden
eğitmezler? Neden, yorgunluğun sınırını ilmi
verilere uygun çalışma ve iş görev tanımlama-
sını uygulamaya sokmayı temel mesele say-
maz... hatta, neden yeniden düzenlemezler? 

Evet, memlekette, ferdi özgürlük ve haklarla
mesele ortaya konmuş diyelim. Dahası, sınır-
ları teknoloji ile belli bilinir sonuçları ortada ve
“ister yap, ister yapma” seçeneği ile işi yapıp
yapmama imkânı en doğrusu diyelim. O za-
man neden acaba devlet, önce insan şiarıyla
kural koyucu bir düzen işletmeciliği ile toplu
taşımanın esaslarını sürdürülebilirliğini ortaya
çıkan verile- re göre yapılandırmaz! En azın-
dan belirlediği “olmazsa olmaz” kurallarını de-
netlemez? Sadece, prosedüre uygunluğu dos-
ya içi kâğıt üzerinde belirlenen kontrollerle
neden yetinilir anlamak mümkün değil!..  

Mesela, neden onca ileri teknoloji imkânı var-
ken, sürücü güvenliğinin ana noktada söyle-
min ötesi denetlenmesi gereken konu oldu-
ğunu dikkate almaz? Neden ülke geneli bir
ulusal ulaşım ana planı düzenlenmez? Böyle-
likle, burada ulaşım haritaları, tanımlar ve uy-
gulama planları ile optimizasyon gerekliliği,
gerekli veriler kullanıp blok çerçeve de düzen-
lenme esasları işin olmazsa olmaz şartları
kabul görmez? Böylelikle de saha gerçeği ile
projelerin uyumu, sahada işleyi- şin matema-
tiğine dayalı işletme esaslarını belirleyen kai-
deleri ortaya konmuş olmaz mı beyler?

Neden devleti yönetenler, ülke ulaşımının o
ülke gelişmişliğinin ana ölçüsü olduğu şek-
linde konuya bakmaz ve o şekilde hareket
geçmezler? Yaşanan kazalara “Çarpışma” de-
mekle işin içinden çıkılamaz. Önlem, bütünsel
bir anlayışla üretimden işletime sistemin eski-
yen her noktasını yenileyip, ıslah ederek olur.
Bunun için olmazsa olmaz standartlar ortaya
koyup o şekilde bütünsellikle sistemi yenile-
mek gerekir. Bugün yeni nesil üretim ilişkileri
ve dünya yapılanmasına göre ulaşım işletme-
ciliğimiz bu nedenle yapısal revizesi gerekir.

‘‘
Şehirlerarası ve
kentiçi ulaşımda
işletmecilik
kurumsal ve
sistemli bir
hizmet içinde
yapılmadan
serbest rekabet
adı altında
sürdürülürse
sadece sorunlu
bir taşımacılık
ortaya çıkar

‘‘
Gelişen teknoloji
optimizasyon
imkanı ile
yapılanma
kriterlerini
sürdürülebilir
hale getirecekse
ki, getirmesi
mümkün.
O zaman raylı
sistem ve lastik
tekerlekli hizmet
doğru verilebilir

‘‘
İşletmeciliğin
yeniden
kurumsallaşması
için yerel
yönetimler ve
merkezi
hükümete çok iş
düşmektedir.
Öncelikle, ulusal
bir ana ulaşım
planı yapılıp,
ardından da
kanunlaşmalıdır 

‘‘
İki ucu açık
kayıplarda
bilinmeyenleri
ferdi bir
anlayışla
sürdürmek
hiç bir şekilde
mümkün
değildir. Yeni
nesil ulaşım için
sürdürülebilirlik,
yasal düzenleme
gerekmektedir

ASİS CT İnegöl’e
akıllı çözüm sundu
Türkiye geneline ve dünyanın 12 ülkesine ulaşan ASİS CT, İnegöl İnulaş’a ait 116 şehir
içi toplu taşıma aracı için ücret toplama sistemin kurulumunu tamamladı...         3’DE

Azerbaycan’a CNG’li
Otokar KENT otobüs
Otokar, Azerbaycan’ın Bakü şehri toplu taşımacılığında kullanılmak üzere 48 adet KENT Solo,
2 adet KENT Körükül toplamda 50 adet doğalgazlı şehir içi otobüs siparişi aldı...             5’DE

İSPARK’ın
kapasitesi

117 Bin oldu
İSPARK, İstanbul genelinde katlı ve
yol üstü otoparklarıyla Anadolu Ya-
kası’nda 37 bin 200, Avrupa Yakası-
’nda ise 79 bin 800 araç kapasite-
siyle hizmet veriyor...                2’DE

Dmed Diyaliz
Sprinter aldı

Dmed Diyaliz Hizmetleri, 24 adetlik Mercedes-Benz
Sprinter Minibüs alımı ile filosundaki Mercedes-
Benz marka araç sayısını 40’a çıkardı...          4’DE

Anadolu Isuzu’ya BIGSEE
AWARDS 2021 ödülü

3’DE

Rus hükümeti elektrikli
araç desteği sunacak!

Elektrikli araç
üretimini artırmayı
hedefleyen Rusya,
ülkede üretilen
elektrikli araçlar
için yüzde 25
oranında teşvik
uygulayacağını
açıkladı. Ancak,
Rusya’da üretilirse! 7’DE

Toyota teknoloji
değişikliği yapıyor
Toyota herkesi şaşırtan büyük bir süpriz yaparak, hidrojen
destekli otomobillerini piyasa sürmeye başladı...        8’DE

VW’nin ID’leri zor
zamanlar geçiriyor!

8’DE
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YEREL seçimlerinin üzerinden iki yıl geç-
ti. Depremler ve seller dışında bu iki yılın

ağırlıklı gündemi pandemi oldu. Pandemi-
nin geçirdiği evreler sonucunda, birçok sek-
törde olduğu gibi kentiçi toplu taşımada da
sorunlar yaşandı, yaşanmaya devem ediyor. 

Buna karşın yerel yönetimlerin itici ve
aktif gücü belediyeler kentiçi toplu taşıma
ile ilgili uygulamalarda taşımacı esnafın ya-
nında olmaya çaba harcamaktadır. Bunların
başarılı olan, başarısız olan aşamalarının ol-
duğu gözleniyor. Örneğin, İBB taksi işletme-
ciliğine yönelik uygulama değişikliğini mer-
kezi yönetim temsilcilerinin UKOME yapı-
sındaki engellemeleri nedeniyle aşamıyor. 

Büyükşehir yasalarının ve uygulamaları-
nın gelişmesi öncesinde iki ayrı kurul yapısı
ile bu tür anlaşmazlıklara daha kolay çözüm-
ler bulunabiliyordu. O nedenle ne merkezi
yönetim ne de tek başına yerel yönetim bas-
kısı altında kalmayacak, sivil toplum temsil-
cilerini de kapsayacak daha çağdaş bir dü-
zenlemeye ihtiyaç bulunuyor. 

İstanbul’da son UKOME toplantısında il-
ginç sahneler vardı. Özel halk otobüslerini
temsil eden şirket başkanlarına söz verile-
rek görüşlerinin üyelere aktarılması sağlan-
dı. Esnaf Odası imza koymasa da UKOME-
‘de yer alıyor. Bir de esnafın genel temsilcisi
anlamında TŞOF adına katılan resmi bir üye
bulunuyor. Her ne hikmetse bu resmi üyeler
her dönemde sadece taksicileri, minibüsçü-
leri var sayarak hareket edi- yor. O nedenle-
dir ki ilk günden beri özel halk otobüslerinin
ülke genelinde kendi yapılanmalarını oluş-
turmaları öngörülmüş ve desteklenmiştir. 

İstanbul UKOME toplantılarının diğer
büyükşehirlere de örnek oluşturması, ben-
zer tabloların yaşanması arzu edilir.

Bunların kamuoyu ile paylaşılması olum-
lu örneklerin yaygınlaşması açısından önem-
li görülmelidir. Sanıyorum bu tablo İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğ-
lu’nun yeni belediyecilik anlayışı ve katılım-
cılık yaklaşımının somut bir göstergesidir.

SEKTÖR zor ama bir o kadar da olumlu yenilen-
melere dayalı gelişmelerin de önünün açıldığı

değişimli kırılma döneminden geçiyor. Bu nok-
tada bizlerin uzun zamandan beri ortaya koyabil-
diği birlik ve beraberlikle, müdahil olamadığımız
gelişmeler karşısındaki birlikte hareket etmemiz,
yerinde bir tercih oldu. Aynı zamanda oldukça
güçlenmemizi de beraberinde getirdi. En azın-
dan daha serinkanlı ve gelişmeleri çok yönlü de-
ğerlendirme alışkanlığı ile ciddi bir paradigma
değişimine yol açan bir ivme kazandık.

İstanbul Özel Halk Otobüsü İşletmecileri ola-
rak bu yeni kulvarın ilk etkisi ertelenmiş seçim-
lerde ortak akılla fikri takibin gerekliliği konu-
sunda ortaklarımız olan esnafımızın ve yönetici ar-
kadaşlarımızın birlikten yana bütünsel algıyla
ortak hareketlilikten yana tavırlarında bu algı de-
ğişimi ortaya çıktı.

Değerli dostlarım; kırılma değişim ve yeni ya-
pılanmalarda yaşanan zorluklar yanında pandemi
işin çekilmez noktaya varışıyla bizi daha fazla sı-
kıntıya soktu. Sıkıntılar aynı zamanda toparlanma-
yı getiren birleşmeleri hayata geçiren güzellikler
de sunarak ilk kez kongrelerimizde sektörel geliş
melere karşı duruşlar yeni yaklaşımlar öne çıka-
rak yarı yolda bırakmadan yol alma gerekliliği gi-
bi temel doğrular sıradan uygulanır esaslar oldu. 

Giderek daha profesyonel bir yapı ve çok
daha paylaşımcı birlikte yol alış döngüsüyle sek-
tör olarak kentiçi toplu taşımacılıkta özel kesim
uygulamacısı olarak Özel Halk Otobüsü İşletme-
ciliği merkezde olacak.

Benim bundan kuşkum yok.
Sadece arada gecikmiş anlayışlarda değişim

lerin yaşanması sırasında kalıntı ferdi kesintiler
olsa da gidişat birlikte bütünleşmiş bir yapılan-
mayla paylaşım odaklı. O nedenle de yasal düzen-
lemeler dahil, gelişmeler bizim haklılığımızı or-
taya koyucu tarzdadır.

Hükümet erkanı da yol alışlarda ağırlığına
rağmen meseleye bütünsel bakma zorunluluğun-
dan bizden yana olacaktır. Dünya ileri teknoloji ile
ortak akılla kendini kurgularken, ülkemizin hedefi
buna aykırı olabilir mi?

Hiçbir hükümet ayağına kurşun sıkmaz!..
Mesele bizim bize düşeni birlikte yaparken

ortak aklı kullanmaya devam etme kararlılığında
olmamızda. Hep birlikte değişip öğreniyor. Öğre-
nirken ortak aklın gerekleriyle donanıyoruz. Ya-
kın geleceğimiz kamu özel iş birliğine geçişle ek-
senine oturacaktır. Herkese iyi haftalar...

İSPARK’lar 2021’de
117 Bin’e çıkarıldı

İSPARK, İstanbul genelinde açık, katlı ve yol üstü otoparklarıyla Anadolu Yakası’nda
37 bin 200, Avrupa Yakası’nda ise 79 bin 800 araç kapasitesiyle hizmet veriyor...
İSTANBUL-Büyükşehir Belediyesi
iştiraklerinden İSPARK A.Ş., mo-
dern şehirciliğin gerektirdiği çözüm-
leri ve teknolojik sistemleri kullana-
rak İstanbul’a güçlü ve toplu taşıma-
ya entegre bir otopark altyapısı ka-
zandırmak için proje ve yatırımlarını
sürdürüyor. İSPARK, şehrin çok sa-
yıdaki farklı noktası ile özellikle oto-
parka yoğun ihtiyaç duyulan ilçeler-
de trafik yoğunluğunu azaltıp sürü-
cülerin hayatını kolaylaştırmak için;
açık, katlı ve yol üstü otoparkları hiz
mete açmayı sürdürüyor. İSPARK,
2021 yılında yeni otoparkları hizme-
te alarak büyük bir atılım yaptı. 2019
yılında 97 bin olan araç kapasitesini
2021 yılında 117 bine çıkartırken, ay-
nı zamanda dijital sistemlerde de dö-
nüşüme imza attı.

İstanbul’a farklı ulaşım araçla-
rında hayatlarını kolaylaştıracak çok
sayıda dijital ve mobil uygulamalar,
yaşam kalitelerini yükseltecek tekno
lojik yenilikler hızla hayata geçmeye
devam ediyor. Dijital çözümleriyle
vatandaşların beğeni ve güvenini ka-
zanmayı sürdüren İSPARK, açık,
katlı ve yol üstü otoparklarında kredi
kartı, istanbulkart ve temassız öde-
me imkanı sağladığı müşterilerine
yeni bir seçenek sundu. İSPARK oto
parklarını kullanan araç sahipleri,
otopark ödemelerini İSPARK Mobil
Uygulaması üzerinden hızlı ve gü-
venli şekilde yapabiliyorlar. Mobil
uygulamasını akıllı telefonlarına in-
diren sürücüler, araç plakası ve kart
bilgilerini sisteme kaydederek temas
sız ve nakit zorunluluğu olmadan
tek tuşla ödeyebiliyorlar.

İstanbul’un 36 ilçesinde otopark

sıkıntısının yaşandığı merkezi yer-
lerde, hizmete açtığı açık katlı ve yol
üstü otoparklarla büyük çözüm su-
nan İSPARK, üzeri park ve spor
alanlarından oluşan modern zemin
altı katlı otoparkların yanı sıra toplu
ulaşım noktalarına yakın yerlerde de
açık ve yol üstü otoparkları sürücü-

lerin kullanımına açtı. Her gün yak-
laşık 117 bin araç kapasitesine sahip
otoparklar, trafik yoğunluğunun
azalmasına da katkı sağlıyor.

Dijital yeniliklerle, otopark giriş
ve çıkışlarını hızlandırarak sürücü-
lere büyük kolaylık sağlayan İS-
PARK, sürücü ve araç güvenliğini
takip edecek sistemleri de hayata ge-
çirmeyi başardı. Kent genelinde kat

lı, açık ve yol üstü otoparklarda kre
di kartı, İstanbulkart, mobil ve temas
sız ödeme seçeneklerini sunarak,
nakit ödeme zorunluluğunu ortadan
kaldırarak zaman kaybının da önüne
geçti. Özellikle pandemi döneminde
binlerce sürücü otopark ücretlerini
temassız olarak ödedi.

İSPARK, toplu taşıma noktala-
rına yakın yerlerde İBB tarafından
yapılan zemin altı katlı otoparklarla
birlikte açık otopark alanları da hiz-
mete açarak “Park Et Devam Et”
projesini yaygınlaştırıyor. İSPARK,
toplu taşıma istasyonlarına yakın
alanlarda uygulamaya devam ettiği
P+R projesi ile her gün binlerce ara-
cın trafikten çekilmesini sağlarken;

yaklaşık 150 kilometrelik araç kon-
voyunun otoparklarda duraklama-
sını sağlıyor. Vatandaşlar, büyük
çoğunluğu yürüme mesafesinde bu-
lunan otoparklara araçlarını bıraka-
rak metro, metrobüs, Marmaray, de-
niz taşıtları, tramvay, otobüs ve uçak
gibi ulaşım araçlarıyla trafik yoğun-

luğu ve stresine girmeden yollarına
devam ediyorlar. İSPARK sürücü-
leri bu otoparklara yönlendire- rek
gidecekleri mesafeye kısa zamanda
ulaşmalarını teşvik ediyor.

İSPARK, İstanbul genelinde 44
noktada 14 bin 391 araç kapasitesine
sahip “Park Et Devam Et” otopark
ları ile İstanbullular’a yoğun bir hiz-
meyi sürdürüyor.

Yerlilik oranı artacak
TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Otomotiv
Konseyi Sektör Toplantısı’nda TOGG’un geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu...
BTSO’dan (Bursa Ticaret ve Sanayi
Odası) yapılan açıklamaya göre, çev-
rim içi düzenlenen Otomotiv Kon-
seyi Sektör Toplantısı’na katılan Hi-
sarcıklıoğlu, otomotiv sektörünün ih-
racatın lideri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın TOBB Genel kurulunda
çağrıda bulunmasının ardından yerli
otomobil yolculuğuna çıktıklarını
anımsatan Hisarcıklıoğlu; “Türki-
ye’de ilk defa herkesin kendi be-
cerisini ortaya koyacağı, alanında
başarılı olmuş 5 büyük şirketle bu
yola çıktık. Şirketlerimiz, Cum-
hurbaşkanımızın vizyonuna inan-
dı. Babayiğitlerimizle birlikte bir
yolculuğa çıktık. Eleştirenler oldu,
çok az da olsa. ‘Yapamazsınız, kop-
ya yapıyorsunuz’ diyenler oldu.
Biz işimize baktık” dedi.

TOGG’un tüm haklarının Tür-
kiye’ye ait olduğunu aktaran Hisar-
cıklıoğlu; “Gemlik’teki inşaat çalış-
maları tüm hızıyla devam ediyor.
Türkiye’nin Otomobili, 2022 yılı
sonunda banttan inecek, 2023’te
satışa sunulacak” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, her alanda, her
bir parça için ilk olarak “Yerli üre-
tici var mı?” diye baktıklarını belir-
terek; “Yerlileştirme ve ikinci nesil
araç tasarımı süreçlerimiz devam
ediyor. Bursa sanayicisine büyük
iş düşüyor, büyük bir fırsat var. Bu
fırsatı ıskalamamak lazım. Yeni
bir iş alanı var. Bu, aslında tekno-
lojik bir dönüşüm süreci, otomotiv
sektöründe elektrikli ve otonom
sürüş teknolojileri. Hiçbir şey es-
kisi gibi olmayacak. TOGG ola-
rak, yola tam gaz devam edeceğiz.
Yeni otomotiv liginde, Türk mille-
tinin hayalini hep birlikte gerçek-
leştireceğiz. Otomotiv sektörü dö-

nüşürken biz de dönüşümü ger-
çekleştireceğiz. Bir otomobilden
fazlasını yapacağız. Bunu yapmak
için sıradan bir fabrikadan çok da-
ha fazlasına ihtiyacımız var. Bu se-
beple Bursa’ya bir fabrikadan faz
lasını, sadece bir üretim üssü değil,
teknoloji üssü inşa ediyoruz” dedi.

TOGG Üst Yöneticisi Gürcan
Karakaş da dünyada ürün çeşitliliği-
nin artması ve şarj alt yapısının yay-
gınlaşmasıyla elektrikli otomobil sa-
tışlarının hacminin ve payını artıra-
cağına dikkati çekti. Türkiye’nin ar-
tan pazar potansiyelini ve talebi kar-
şılayacak yapıya sahip olduğunu ak-
taran Karakaş; “Türkiye’nin otomo-
tiv merkezlerine baktığımızda, o
üçgenin içindeyiz. Doğru yerde işe
başladığımıza inanıyoruz. Türkiye

otomotiv pazarı, yüksek büyüme
potansiyeli barındırıyor. Fikri ve
sınai mülkiyeti yüzde 100 Türki-
ye’ye ait küresel bir marka ortaya
çıkarmayı ve Türk mobilite ekosis
teminin çekirdeğini oluşturmayı
hedefliyoruz. Üretim başlangıcın
da, yerlilik oranı için kendimize
yüzde 51 oranını söz verdik, 3 yıl
da yüzde 68’e çıkmayı hedefledik.
Belli başlı dönüşümlerde, tedarik-
çilerimizle ortak çalışıyoruz. Bur-
sa bölgesinde TOGG için 30’un
üzerinde iş ortağı var” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Burkay da küresel rekabette
Türkiye’yi dünya ligine taşıyacak
yerli otomobil projesinin ekonomi-
deki köklü dönüşümün de başlangı-
cını oluşturacağını kaydetti. 

Türkiye’nin otomobili ile dün-
yanın rekabetçi bir Türk markasıyla
tanışacağını ifade eden Burkay; “İle-
ri teknoloji odaklı projeler, insan
kaynağına ilişkin yatırımlar ve lo-
jistik imkanlar, Bursa’yı yerli oto-
mobilin üretim merkezi olmaya
aday 26 şehrin önüne taşıdı. Bur-
sa, gelişmiş imalat altyapısını ve
yan sanayisini ileri teknolojiye evi-
rerek, gücünü Türkiye’nin milli
otomobil üretiminde de en iyi şe-
kilde hissettirecektir” dedi.

Toplantıya, Uludağ Otomotiv
Endüstrisi İhracatçıları Birliği Baş-
kanı Baran Çelik, Bursa Uludağ
Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof.
Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Tek-
nik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü
Prof. Dr. Arif Karademir, TOBB Yö-
netim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret
Borsası Başkanı Özer Matlı, BTSO
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri,
ilçe oda borsa başkanları ile iş dün-
yası temsilcileri de katıldı.
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M.ŞEVKET
ERTURAN
GÖZLEM

Yanlış anlaşılmasın ama...
DOĞA bütünselliği ile kuşattığı ya-

şamların topyekün hareketlili-
ğine yanıt verici reaksiyonlar bugü-
ne dek dikkate alınmadı. Tersine; in-
sanoğlu, her şeyin sadece kendisi
için yaratıldığına inanarak doğa ile
konsensüs kurmadan, onu koruyarak
bütünselliğin bir parçası olduğunu
öne çıkarmadan yaptıklarıyla dünya-
daki yaşanabilirliği zora soktu. Yıllar-
dan beri, çevreyi doğayı da koruyan
anlayışla üretim uygulamaları hayat
bulmadı. Sadece bireysel kazanım
ağırlıklı kolaylaştırmaları marifet sa-
yıcı “en az masraf çok kazanç” ile bu-
güne gelindi.

Sadece prosedürde kalan çalış-
ma, iş görev tanımları, güvenlik esas-
ları, sağlık uygulamaları ile benzeri
her türlü önlemler sadece kağıt üzeri
doğru projeler oldu.

Mesele “dosyada var” anlayışına
indirgenen denetimlerine artık doğa
dur deme yolu- na girmiş görünüyor.
Evrensel gelişmede mevcut doğal
yapının tahribi giderek hız kazandı.

Bilinen sonuçları ile de bütünsel-
liğin yok edişe karşı evrensel tole-
ransı kendine özgü önlemiyle orta-
dan kalkıyor.

Bugün olanlar işin ilk etabı uygu-
lamalı uyarısıdır. Bugüne kadar ev-
rende var olan ve kurallarıyla işleyen

gidişat, insan tarafından doğru algı-
lanmasına rağmen doğru uygulan-
maması yüzünden, artan do- ğa;
doğal felaketlerle bu tahribata topye-
kün karşı çıkmaya başladı.

Küresel ısınma ve etkileri ile orta-
ya çıkan olaylar.

İnsan yaşamında daha hızlandı-
rıcı ama bütünselliğe tamamen ay-
kırı parselasyonlar.

İleri teknolojinin doğaya hükme-
derken insan-canlı yaşamını gözet-
mede yapay düzenlemeli kendi hü-
kümranlık ilan etme çabaları.

Giderek makul insan-çevre-doğa
uyumuna ket vuran düşünce kayma-
ları, kaydırılmış insana hükmeden
düzenleme, çıkarlara kayan tercih-
ler ile bütüne dokunup doğal yapının
işleyişine bu aykırılıklar sonunda bü-
tünselliğiyle topyekûn çöküşle karşı-
lık veriyor.

Özellikle ulaşımda gelişen oto-
motiv endüstrisi yeni nesil araçlar
üretirken, sırf çok kazanmayla insanı-
sürücüsünü- ihmal ediyor.

İddia ediyorum; sürücülere etki
eden beyne rücu ediciliği deney aşa-
masındaki uygulamalar, dünyanın bü-
tüncül yaşam kurgusunu bozmakta-
dır. Bugün trafik kazaları dahil, doğal
afetler bu gidişatın ilk toplu doğa ve
çevre reaksiyonlarıdır.

Crafter Okul.
Konforlu, güvenli ve mutlu
yolculuklara yeni bir adım.

Ticari Araç

www.vw.com.tr

Fotoğraftaki aracın görüntüsü satışa sunulan modellerimizden farklılık gösterebilir.

DANIŞMA HATTI: (0216) 266 54 98

Doğuş Otomotiv’in Volkswagen için tercihi

Crafter Okul’un içine bindiğiniz anda sunduğu konforu hissedecek,
yenilenen iç tasarımı ve donanımıyla her yolun keyfini çıkaracaksınız.
Tasarruflu ve verimli TDI motoruyla cebinizi de düşünen Crafter Okul’la
öğrenciler mutlu, yolculuklar güvenli. Onunla tanışmanız için
sizi de Volkswagen Yetkili Satıcılarına bekliyoruz.

• 16+1 ve 19+1 koltuk seçenekleri • Üst düzey konfora sahip sürücü kabini
• Lüks segment iç tasarım ve yolcu koltukları • 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği
• 2,0 litre 140 PS 320 Nm ve 177 PS 410 Nm motor seçenekleri • Artırılmış sürücü destek ve güvenlik sistemleri
• Okul taşıtı etiketi, dur lambası, dış analog kameralar, 9” ekran, 3 adet kayıt alabilen iç IP Kamera, yolcu koltuk 
sensörleri, koltuk uyarı sistemi, yolcu koltuklarında otomatik yükseklik ayarlı 3 noktadan gergili emniyet kemeri 
ekipmanlarından oluşan okul kiti

ASİS CT İnegöl’e
akıllı çözüm sundu
Türkiye geneline ve dünyanın 12 ülkesine ulaşan ASİS CT, İnegöl İnulaş’a ait 116
şehir içi toplu taşıma aracı için ücret toplama sistemin kurulumunu tamamladı...
BURSA-Yurt içi-yurt dışına akıllı
şehir çözümleri geliştiren Asis CT,
Türkiye’de faaliyetlerini genişleti-
yor 116 adet şehir içi toplu taşıma
aracının ücret toplama sistemleri
yenilenmesine ilişkin açılış Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur AKTAŞ, İnulaş Yönetim Ku-
rulu Başkanı İbrahim Bayram, Bu
rulaş Genel Müdürü Kürşat Çapar,
İnegöl Belediye Başkanı Alper Ta
ban ve Asis Elektronik Bursa Böl
ge Müdürü Ercan Ulusoydan’ın
katılımıyla gerçekleşti.

Bursakart’a sahip İnegöllü tüm
vatandaşlar aynı kart ile Bursa içe-
risinde ve çevre ilçeler Gemlik, Ke-
malpaşa, Karacabey, Kumla gibi
toplu taşıma araçlarını kullanılabi-
lecektir. Yaygın bayilik ağı ile kart-
lara kolayca yükleme yapılabili-
yor. Asis CT kurduğu akıllı ücret

toplama sistemi ile birlikte İnegöl-
lü’ler cep telefonu uygulamasın-
dan bulundukları noktaya en yakın
durak nerede, otobüs kaç dakika
sonra durağa gelecek, bulunduğu
duraktan geçen otobüs hatları gibi
bilgileri görebilecek. Aynı zaman-

da yeni sistemle birlikte vatandaş-
lar cep telefonu ile ödeme yapabi-
lecek. Akıllı ücret toplama ile bir-
likte NFC ve QR kod ile de ödeme
yapılabilecek.

İnegöl Otobüs Terminali’ni zi-
yaret eden Büyükşehir Belediye

Başkanı Alinur Aktaş, beraberin-
deki Bursa Milletvekili Vildan Yıl-
maz Gürel, İnegöl Belediye Başka
nı Alper Taban, AK Parti İnegöl
İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile
birlikte esnaf ve vatandaşlarla soh-
bet etti. Daha sonra Bursakart’ın

geçerli olduğu otobüslere geçen
Başkan Alinur Aktaş, beraberinde-
kilerle kart okutarak uygulamanın
hayırlı olmasını diledi.

Başkan Aktaş, “Büyükşehir
ile beraber bunları tek çatı altın-
da toplandık. Anlayış ve destek-
leri için İNULAŞ yöneticilerine
teşekkür ediyorum. Bu geçişle
birlikte İnegöl’deki vatandaşla-
rımız Bursakart’la birlikte met-
rodan, Bursa’daki ve diğer ilçe-
lerdeki otobüslerden yararlana-
cak. Böylelikle Bursa Bursakart
‘a entegre oldu. Bursakart kul-
lanımına geçiş le İnegöl’deki va-
tandaşlarımız Bursakart mobil
ve Bursakart web uygulamala-
rını kullanabilecekler. Önümüz-
deki günlerde İnegöl’de Bursa-
kart seyahat kartları ofisi açılı-
şını yapacağız” diye konuştu.

Grand Toro ve Interliner’a
BIG SEE Awards ödülü

Anadolu Isuzu’nun yenilikçi tasarım anlayışının temsilcileri olan modelleri Grand
Toro ve Interliner bir uluslararası organizasyonda daha takdir gördü...
INTERLINER 13 CNG ve Grand Toro,
Avrupa’da yaratıcılığı ve iş potansiyelini
sistematik olarak keşfetmek ve teşvik et-
mek amacıyla her yıl düzenlenen uluslar-
arası tasarım yarışması BIG SEE Awards
2021’den ödülle döndü. Markaların 6 ka-
tegoride ödüllendirildiği yarışmada Grand
Toro ve Interliner, Product Design (Ürün
Tasarımı) kategorisinde “Mobility” (Mo-
bilite) başlığı altında ödüle layık görüldü. 

Grand Toro ve Interliner geçtiğimiz
yıl, daha yollara çıkmadan İtalya merkezli

tasarım yarışması A’ Design Award tara-
fından ödüle layık görülmüştü. Anadolu
Isuzu’nun Ar-Ge tasarımcıları ve mühend-
isleri tarafından tasarlanan Grand Toro,
Silver A’ Design Award’ün sahibi olurken,
Interliner yarışmada, Gold A’ Design
Award almıştı. CNG motorlu çevreci In-
terliner bu yıl ayrıca uluslararası ticari araç
sektörünün en prestijli ödüllerinden Sus-
tainable Bus Award (Sürdürülebilir Oto-
büs Ödülü) organizasyonunda “Bus Of
The Year” kategorisinde finale kaldı. 

Anadolu Isuzu’dan
Matador Yoldaş’a NPR
Anadolu Isuzu, filosundaki araçların büyük çoğunluğu Isuzu olan, Mata-
dor Yoldaş firmasına 15 adet NPR kamyon teslimatı gerçekleştirdi...
ANADOLU ISUZU, Hatay’da ulusal
birçok markanın bayiliğini yürüten
Matador Yoldaş firmasına, 14 adet
NPR 10 LONG ve 1 adet NPR LONG
olmak üzere toplam 15 adet Isuzu
kamyon teslimatını gerçekleştirdi. Ma-
tador Yoldaş, dayanıklı şasi yapısı,
ekonomik işletme maliyeti ve model
çeşitliliği ile birçok sektöre hitap eden
N serisi kamyonlarını içecek dağıtı-
mında kullanacak. Hatay’da gerçekle-
şen teslimat törenine, Matador Yoldaş
Yönetim Kurulu Başkanı Gassan Yol-
daş, Yönetim Kurulu Üyesi Ulaş Yol-
daş, Anadolu Isuzu Satış Direktörü
Yusuf Teoman, Anadolu Isuzu Satış
Müdürü Atakan Gürler, Öztopraklar
Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı
Vedi Öztoprak, Öztopraklar Satış Mü-
dürü Kemal Sürmeli ve Matador Yol-
daş çalışanları katıldı.

Anadolu Isuzu Satış Direktörü
Yusuf Teoman müşterilerinin tüm ihti-
yaçlarını hızlı ve ekonomik şekilde
karşıladıklarını belirterek, satış sonrası
hizmet ile desteklerinin sürekli olarak
devam ettiğini söyledi. Hatay Isuzu
Yetkili Satış Bayisi Öztopraklar Oto-
motiv Yönetim Kurulu Başkanı Vedi
Öztoprak ise uzun yıllardır müşterisi

olan Matador Yoldaş’ın yeni araçla-
rında yine kendilerini tercih ettiği için
mutlu olduklarını belirtti. Öztopraklar
Otomotiv’den aldıkları son araçlarla
150 adete ulaşan Isuzu araç parkıyla
büyümeye devam edeceklerini dile ge-
tiren Matador Yoldaş Yönetim Kurulu
Başkanı Gassan Yoldaş, “Isuzu daya-
nıklılığının yanında, ekonomik iş-
letme maliyetleri ve satış sonrası hiz-
meti ile her zaman ilk tercihimiz ol-
maya devam edecek” dedi. 
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Daimler Truck ve CATL
küresel ortaklık yapacak
Daimler Truck AG ve CATL ortaklığında elektrikli kamyonlara özel, ileri teknoloji ürünü yeni
nesil bataryayı birlikte geliştirmeyi amaçlan ikili karbon nötr ve çevreci ortaklık yapacaklar.
CO2 nötr, elektrikli karayolu yük taşımacılığı viz-
yonu ile hareket eden Daimler Truck AG ve alanın-
da dünya lideri lityum-iyon batarya üreticisi ve ge-
liştiricisi Contemporary Amperex Technology Co.
Limited (CATL), mevcut ortaklıklarını geliştiriyor.
CATL, 2024 yılında seri üretime geçmesi planlanan
ve tamamen elektrikli Mercedes-Benz eActros
LongHaul için lityum-iyon batarya tedarik edecek.

eActros LongHaul’un bataryaları, uzun hizmet
ömrü ve hızlı şarj özelliği ile yüksek enerji yoğunlu-
ğu gibi niteliklere sahip olacak. Bataryalar böylece,
elektrikli uzun yol kamyonlarının gereksinimlerini
karşılayacak. Şirketler ayrıca, kamyonlara özel uy-
gulamalar için daha da gelişmiş yeni nesil batarya-
ları birlikte geliştirmeyi planlıyor. Tedarik anlaşması
2030 yılı sonrasında da devam edecek.

Daimler Truck AG-CATL, 2019 yılında elek-
trikli seri üretim kamyonlara yönelik lityum-iyon
batarya hücre modülleri için küresel bir tedarik an-
laşması imzalamıştı. Söz konusu araçlar arasında
Mercedes-Benz eActros, Freightliner eCascadia ve
Freightliner eM2 yer alıyor. Eylül 2020’de planlı
uzun mesafeli rotalarda taşımacılık yapacak eActros
LongHaul, 500 km. menzile sahip olacak.

Daimler Truck AG
İcra Kurulu Başkanı ve
Daimler AG İcra Kurulu
Üyesi Martin Daum;
“Paris Anlaşması hede
fine sıkı sıkıya bağlıyız
ve geleceğin CO2 nötr
kamyon taşımacılığı
üzerinde çalışıyoruz.
CATL ile olan ortaklı-
ğımızı genişleterek elek
trikliye geçiş strateji-
mizi önemli ölçüde hızlandıracak ve sektörü kar-
bon nötr hale getirmede öncü bir rol oynaya-
cağız” diye konuştu.

CATL Kurucusu,
Başkanı ve CEO’su Dr.
Robin Zeng; “Elektrikli
araçlara yönelik yeni-
likçi batarya teknoloji-
lerimizi Daimler Truck
’ın ağır sınıf kamyon
alanındaki bilgi biriki-
miyle bir araya getiri-
yoruz. Küresel ortaklı
ğımız sayesinde Daim-
ler Truck AG’nin e-mo
bilite alanındaki konumunu daha da güçlendi-
receğine inanıyor, en kısa sürede CO2 nötr bir ge-
lecek hedefine ilerlemek istiyoruz” dedi.

CATL Sodyum-iyon
bataryasını tanıttı

Çin’in Fujian Eyaleti, Ningde Şehri’ndeki binasında pil üreticisi Contemporary Amperex Tech-
nology Ltd. (CATL) yeni nesil bataryasını tanıttı. CATL, yeni nesil ürünlere de hazırlanıyor...
ELEKTRİKLİ araçların özellikle, ko-
balt olmak üzere temel pil bileşenlerine
olan talep arttı. Bu durum, üreticileri üç
ana teknolojiye nikel-kobalt-alüminyum
(NCA), nikel-kobalt-manganez (NCM)
ve lityum demir fosfat (LFP) pillere al-
ternatif aramaya teşvik etti. Buna, şimdi
de bir dördüncüsü eklendi.

Yaklaşık 200 Milyar Dolar’lık piya
sa değeriyle Çinli CATL, 2023 yılında
yeni teknoloji için bir tedarik zinciri kur-
mayı planladığını söylemesi yanında,
Sodyum-iyon pili piyasaya süren ilk bü-
yük otomotiv pil üreticisi oldu. CATL,
lityum, kobalt ve nikel içermeyen Sod-
yum-iyon pilinin maliyetini açıklamadı.

CATL Ar-Ge Merkezi Başkan Yar-
dımcısı Huang Qisen, yaptığı açıklama-
da, Sodyum-iyon pillerinin enerji yoğun
luğunun hala LFP pillerinkinden düşük

olduğunu belirtirken, ancak, soğuk hava
ve hızlı şarj senaryolarında iyi perfor-
mans gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Japonya Panasonic Corp ve Güney
Koreli LG Chem ile rekabet eden CATL
Başkanı Zeng Yuqun, 5 Bin’den fazla
araştırmacıya sahip olduklarını açıkladı.
Ayrıca, sürüş menzilini genişletmek için
pil hücrelerini doğrudan bir elektrikli
aracın çerçevesine entegre eden başka
teknoloji geliştirdiklerini ve yakın za-
manda yeni bir ürün sunacaklarını be-
lirtti. CATL ayrıca, Sodyum-iyon ve
Lityum-iyon pillerini entegre eden bir
pil paketini de tanıttı. CATL’nin tedarik
ettiği otomobil üreticileri arasında Tesla
Inc., Volkswagen AG ve Geely bulun-
makta. CATL’ın bu kadar güçlü olması-
nın ardında bu küresel üreticiler ile
birlikte hareket etmesi yatıyor.

Dmed Diyaliz hastasına
Mercedes-Benz Sprinter
Dmed Diyaliz Hizmetleri, gerçekleştirdiği 24 adetlik Mercedes-Benz Sprinter Mi-
nibüs alımı ile filosundaki Mercedes-Benz marka araç sayısını 40’a çıkardı...
İSTANBUL, Ankara, İzmir, Bursa,
İzmit, Antalya, Samsun, Kayseri,
Balıkesir, Zonguldak, Bartın, Kırk-
lareli ve Kırşehir illerinde, diyaliz
hasta taşımacılığı alanında faaliyet
gösteren Dmed Diyaliz Hizmetleri,
Mercedes-Benz yıldızlı araçları filo-
suna ekledi. Mercedes-Benz Bayii
Koluman Tarsus ve Koluman İstan-
bul’un satışını gerçekleştirdiği araç-
ların teslimat töreni, Koluman İstan-
bul (Samandıra)’da gerçekleştirildi.
Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ti-
cari Araçlar Satış Müdürü Serdar
Yaprak, Koluman Ticari Araçlar Sa-
tış ve Pazarlama Direktörü Ali Tür-
kay Saltık, Koluman Tarsus Hafif
Ticari Araçlar Satış Müdürü Altuğ
Şakaklı ve Koluman İstanbul Hafif
Ticari Araçlar Satış Müdürü Ezgi
Yıldız, araçları Dmed Diyaliz Hiz-
metleri Yönetim Kurulu Başkan Yar.

Emrah Gürbüz’e teslim ettiler.
Mercedes Benz Otomotiv Hafif

Ticari Araçlar Satış Müdürü Serdar
Yaprak: “2020 yılında segmentinin
en çok tercih edilen aracı olan
Sprinter, 2021 yılında da yolcu ta-
şımacılığında konfor ve güvenlik
arayanların tercihi olmayı sürdü-
rüyor. Tüm müşterilerimize, kişi
ye özel olarak sunduğumuz finans
man koşulları ve üstün satış son-
rası hizmetlerimizle sürdürülebi-
lir bir iş ortağı oluyoruz. Filosunu
Mercedes-Benz Sprinter ile gen-
çleştiren Dmed Diyaliz Hizmetle-
ri’nin yeni araçlarının şirketlerine
hayırlı olmasını diliyor, tüm Ko-
luman Tarsus ve Koluman İstan-
bul çalışanlarına teşekkürlerimi
sunuyorum” dedi.

Dmed Diyaliz Hizmetleri Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı

Emrah Gürbüz: “Şirketimiz, başta
büyükşehirler olmak üzere ülke-
mizin çeşitli illerinde diyaliz hasta
taşımacılığı alanında faaliyetini
sürdürüyor. Takas desteği haricin
de Mercedes-Benz Finansal Hiz-
metler’in sunduğu avantajlı kredi
sayesinde tek seferde 24 adet aracı
bünyemize katmaktan dolayı mut
luluk duyuyoruz. Yeni Mercedes-
Benz Sprinter araçlar ile müşteri-
lerimize en iyi, kaliteli ve konforlu
hizmeti sunmaya devam edeceğiz.
Başta Mercedes-Benz yetkilileri
olmak üzere Koluman Tarsus ve
Koluman İstanbul yöneticileri ve
bu alımı gerçekleştirmemizde kre
di imkânları sağlayan Mercedes-
Benz Finansal Hizmetler’e teşek-
kürlerimi sunuyor hem şirketimi-
ze hem Mercedes-Benz Ailesi’ne
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mercedes-Benz StartUP
kazananları belli oldu

Bu yıl 4. kez organize edilen Mercedes-Benz StartUP yarış-
ması, hayatı kolaylaştıran çözümlere katkıda bulunuyor...
TÜRKİYE’nin 43 ilinden 633
startup’ın başvurduğu yarışmada
eleme süreci tamamlandı. Top-
lamda 150 bin TL. değerindeki
büyük ödülü paylaşacak olan
“Ulaşım Çözümleri”, “Sosyal
Fayda” ve “Jüri Özel Ödülü”
kategorilerinin kazananları dü-
zenlenen ödül töreninde açıklan
dı. “Ulaşım Çözümleri” kate-
gorisinde Syntonym, “Sosyal
Fayda” kategorisinde PONS ve
“Jüri Özel Ödülü” kategori-
sinde IWROBOTX bu yıl ilk üçe
girerek büyük ödülün sahibi olan
girişimciler oldu.

Mercedes-Benz Türk İcra
Kurulu Başkanı Süer Sülün;
“Mercedes-Benz StartUP pro-
jemiz ile girişim ekosistemine
verdiğimiz önemi göstermeye
devam ediyoruz. Proje kapsa-
mında yarışma ile yenilikçi,
sürdürülebilir ve yaratıcı fikir-

leri, topluma ve çevreye fayda
sağlayan, hayatı kolaylaştıran
çözümlere katkıda bulunan
StartUp’ı destekliyoruz. Yarış-
mamızdan ödül alan StartUp-
’ın gelişimi, topluma ve çevre-
ye sağladıkları faydalar, bize
doğru bir iş yaptığımızı göste-
riyor. Kanunda gerçekleşen de
ğişimin, girişim ekosistemine
önemli bir katkı sağlayacağını
düşünüyorum. Girişim ekosis-
temine, hayatları için önemli
olan sermaye aktarımı olacak.
AR-GE ve teknolojide ilerleme
kaydedilmesi, yenilikçi ürün ve
süreçlerin ticarileştirilmesinin
yanı sıra katma değerli ve yük-
sek teknolojili ürünlerin ihra-
catımız içindeki payının artma
sında da yine bu kanunun et-
kisi olacaktır. Tüm şirketlere
çözümler sunacağını düşünü-
yorum” diye konuştu.

YZ meslekleri
azaltacak

SON yılların belki de en büyük ica
dı olan yapay zekanın geleceğimi
zi şekillendireceği kesin. Henüz
çok ileri gidemeseler de yapay ze-
kalar hayatımızın pek çok alanında
biz fark etmeden faaliyet gösteri-
yor. Gelecekteki günlük hayatımız
da daha çok hissedeceğimiz yapay
zekanın yok edeceği meslekler be-
lirlenmeye başladı.

ÖZEL ARAÇ SAHİPLİĞİ
Araçlarında oto-pilot özelliği

ni öne çıkaran Tesla, yakın zaman
da kiralık yapay zeka şoförünü du-
yurdu. Ayda 199 Dolar ücreti olan
abonelik, size hiç gerek kalmadan
aracın yapay zeka ile sürülmesini
sağlıyor. Tesla araçlarda halihazır
da bulunan oto-pilot yalnızca co-
pilot işlevi görüyor, yani bir yan-
dan sizin de gözünüz yolda olmalı
ve direksiyonu devralmaya hazır
olmalısınız. Yeni sunulan abonelik
ise bunu gerektirmiyor.

TAKSİCİLİK
Aslında taksicilik de bir ba-

kıma şoförlüktür. Fakat teknoloji
devlerinin son yıllarda kısa mesa-
feli ulaşım kiralama hizmetlerine
bakacak olursak taksiciliğe ayrı bir
önem verildiğini görüyoruz. Özel-
likle Uber uygulaması ile daha sis-
temsel hale gelen taksicilik, ilerle
yen yıllarda Tesla’daki gibi oto-
pilot özelliğiyle harmanlanabilir.

MAVİ YAKALI İŞÇİLİK
İnsanların oluşturduğu iş gü-

cü, elektroniklere oranla fazla kay-
nak tüketiyor. Muhtemelen yapay
zekanın ve mekanik sistemlerin ev
rimi bir noktaya ulaşınca ağır işler
onlara kalacaktır. Zira zanaat ge-
rektiren işlerin öğrenilmesi ya da
inşaat ustalığı gibi yönlendirme
gerektiren işlerin tecrübe edilmesi

yapay zekanın birkaç saniyesini
alır. İnternette var olan milyarlarca
web sayfasındaki bilgi onlar için
sindirilmesi saniyeler sürecek tec-
rübeler olduğu için özellikle zanaat
gerektiren ağır işler yapay zekanın
eline geçebilir. Geriye kalan taşı-
macılık ya da inşaat işçiliği gibi
ağır işler de robotlar tarafından az
kaynak kullanılarak yapılabilir.

GARSONLUK
Zincir restoranlar garson işe

alarak bir masraf yapmak istemese
de müşteriye daha yakın olmak is-
teyen restoranlarda garsonluk işli-
yor. Yapay zekanın trafikteki araçl
arı ve yayaları tanıyıp ona göre ak-
siyon alabildiğini düşünürsek gar-
sonluk onlara göre çok hafif bir iş.
Yapay zekaya sahip robotların ser-
vis yapması zor görünmüyor.

KASİYERLİK
Kasiyerlere fiziksel market-

lerde bile artık ihtiyaç duyulmadı-
ğının örneklerini görmüşsünüzdür.
Bazı yenilikçi marketlerde kasa bir
bilgisayardan oluşuyor ve alınan
ürünler bilgisayara tanıtılıp öde-
mesi de oraya yapılıyor. Bu sistem
ülkemizdeki bazı marketlerde de
mevcut. Burada sektörün en büyük
kuşkusu müşterilerin aldığı ürün-
lerin neler olduğunu doğru söyle-
meyebileceği. Yapay zeka işin içi-
ne girdiğinde ürünleri kamera yar-
dımıyla tanımlayabilir.

HOSTESLİK
Yerden binlerce metre yüksek

teki uçuşlarda size yardımcı olan
birilerinin olması güzel. Fakat hos-
teslik, yapay zekanın yok edeme-
yeceği bir meslek değil. Yakın bir
gelecekte, yapay zekalı robotlar ile
birlikte hosteslik ve hostların yeri
değişecek gibi görülüyor.

Yapay zeka çalışmaları gelecekte insan yaşamını her açıdan et-
kileyecek. Bunun en önemli başlığını “Meslekler” oluşturmuştur...

MBT “Sıfır Gibi Motor”
portföyünü genişletti

Mercedes-Benz Türk, 2017’de kamyon ve otobüs müşterileri için
başlatmış olduğu “Sıfır Gibi Motor” hizmet kapsamını genişletti...
MBT, “Sıfır Gibi Motor” programını
2017 yılında başlatmıştı. Üstün perfor-
mans, kaliteli ürünler ve uygun fiyatlı
servis hizmetleri ile dikkat çeken bu
programdan 2019 yılında Euro 6 nor-
muna sahip kamyon, çekici ve şehir-
lerarası otobüsler yararlanabiliyordu.
2020 yılında Euro 6 normlu motorlara
sahip şehir içi otobüsler ve şehir içi
kamyonlar için de “Sıfır Gibi Motor”
uygulamasına başlandı. MBT güven-
cesi ile yapılan işlemde bir motor, 5 iş
günü içerisinde tamamen yenileniyor.  

Mercedes-Benz Türk Kamyon ve
Otobüs Müşteri Hizmetleri Direktörü
Tolga Bilgisu, “Mercedes-Benz Türk
olarak 2017 yılında devreye aldığı-
mız ‘Sıfır Gibi Motor’ hizmetimizi
ilk aşamada Euro 5 motorlara sahip
olan Mercedes-Benz kamyon ve oto-
büs müşterilerimize sunuyorduk.

Müşterilerimizin ihtiyaç ve istekle-
rine yönelik hizmetlerimizi ve tesis-
lerimizi sürekli yeniliyoruz. Bu
doğrultuda 2019 yılı itibarıyla yeni-
lediği miz hizmetlerimizle kamyon
ve otobüslerimizdeki Euro 6 motor-
larda da bu uygulamamızı sunmaya
başlamıştık. Müşterilerimizden al-
dığımız olumlu geri bildirimler doğ-
rul tusunda cazip koşullarda verdi-
ğimiz bu hizmetimizi daha da geniş-
leterek 2020 yılında Euro 6 motor-
lara sahip şehir içi otobüsler ve şehir
içi kamyonlar için de devreye aldık.
Bu konuda özel eğitim almış ekibiyle
Almanya’dan sonra dünyadaki ilk
motor yenileme merkezi olma özel-
liği taşıyan Teknik Uzmanlık Mer-
kezi ile sunduğumuz bu hizmetimizi
önümüzdeki yıllarda daha da geliş-
tirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Özellikle araçları daha uzun süre kullan-
mayı planlayan Euro 6 kamyon ve otobüs
müşterileri için sunulan avantajlı “Sıfır Gi-
bi Motor” ile araçlar, ilk günkü perfor-
mans ve düşük yakıt tüketimi sunuyor... 
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İstanbul’u izliyorum
AYDIN

İSTANBUL uygulaması, oldukça ilgimi
çeken uygulama. Kilometre Bazlı Sa-

bit gelir uygulaması bir ürününün ya-
nında saha gerçeğine uygun işletilişi de
ilgimi çekiyor. Eminim diğer illerde de
izleniyordur. Elbette yenilerin zorunlu it-
tifakı mı yoksa bir algı birliği ile değişim
ve gelişimin farklı yorumuyla ortak üre-
tilen sorun çözme yaklaşımı mı?

Bunu bilmiyorum ama uygulama ge-
lişimi ile bunu da göreceğiz.

İlk intiba yerinde ve esnafa soluk al-
dırıcı uygulamacı. Ancak, işin içinde İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi-
nin farklı siyasete mensuplukları var. 

Ne yazık ki meseleye bunun etkisi
çok. Burada da ilgi çeken, Özel Halk
Otobüsü İşletmecilerimiz’in metanet ve
sabırları ve sadece farklı görüşleri aynı
yerde buluşturarak taşımayı ayrımsız
yapıyoruz demeleri.

Ortak çözümden yana olmaları.
Bu vasıflarıyla gerçek anlamda ara-

bulucu bile olabilirler...
Abartma olmasın ama, sırf bu nokta

bile İstanbul’da karşılık da görmüş. 
Bana kalırsa eğer İstanbul Büyükşe-

hir Belediyesi Özel Halk Otobüsü İşlet-
mecileri’nin paydaşlığıyla yol almayı
önemser, destekle tekeri döndürtürse,
bambaşka açılım örneği bile olabilir. 

İETT ve Özel Halk Otobüsü tecrübe-
si; biri bir buçuk asırlık, diğeri bir asırlık
vizyonuyla bu noktada ortak akılla yol al-
ması kazanımları fazla yeni çıkış yolu
bile sunabilir.

Yapacakları çok basit ve yavaş
yavaş bir şeyler oluyor gibi de görülü-
yor. Umarım, bir sonuç çıkar Türkiye’ye
örnek olur. Dediğim gibi umutla, İstan-
bul’u izliyorum.

OKAN
YALÇIN

5KENT VE YAŞAMKENT VE YAŞAM
16 AĞUSTOS 2021

Azerbaycan’a CNG’li
Otokar KENT otobüs
Otokar, Azerbaycan’ın Bakü şehri toplu taşımacılığında kullanılmak üzere 48 adet KENT
Solo, 2 adet KENT Körükül toplamda 50 adet doğalgazlı şehir içi otobüs siparişi aldı...

OTOKAR, kendi tasarımı ve üretimi otobüs-
lerle ihracat pazarlarında büyümeye devam
ediyor. Başta Avrupa olmak üzere 50’den
fazla ülkede otobüsleri kullanılan Otokar, son
olarak Azerbaycan’ın önde gelen toplu taşıma
şirketi Xaliq Faiqoglu’ndan 50 adetlik CNG-
’li KENT şehir içi otobüsü siparişi aldı. Bakü
toplu taşımacılık ihtiyaçları doğrultusunda
üretilecek 48 adet 12 metre CNG’li KENT ve
2 adet 18.75 metre CNG’li KENT Körüklü
siparişlerine bu yıl başlanıp, 2022 yılının ilk
çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Toplu taşımacılık sektöründeki 60 yıla
yaklaşan deneyimi, mühendislik kabiliyeti ve
araçlarıyla Avrupa başkentlerinin ilk tercihi
olan Otokar’ın şehir içi otobüslerini Azerbay-
can’a da ihraç edeceklerinden büyük bir mut-
luluk duyduğunu belirten Genel Müdür
Serdar Görgüç; “Türkiye’nin yanı sıra
Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Ro-
manya başta olmak üzere pek çok Avrupa
ülkesinde şehir içi toplu taşımacılıkta ilk
tercih olan araçlarımızın kısa süre sonra
Azerbaycan’da da hizmet verecek olma-
sından mutluyuz. Bu sipariş aynı zamanda
CNG’li araç konusunda tek
kalemde aldığımız en büyük
ihracat siparişi olma özelliğini
taşıyor. Türkiye’de tasarla-
nan ve üretilen otobüslerimi-
zin dünyanın önde gelen şehir
lerinde kullanılmasından bü
yük gurur duyuyoruz” dedi.

48 adet KENT Solo, 2 adet
KENT Körüklü CNG araçların
Bakü toplu taşımacılık ihtiyaç-
ları doğrultusunda üretileceğini
kaydeden Görgüç; “Azerbay-

can’da 20 yıla yakın süredir hizmet veren
ülkenin en büyük şehir içi otobüs opera-
törü Xaliq Faiqoglu’nun talepleri doğrul-
tusunda üreteceğimiz KENT otobüsler,
geniş iç hacmi ve özellikleriyle Bakü’nün
hizmetinde eşsiz konfor sunacak” dedi. 

Son yıllarda iklim değişikliği ve hava kir-
liliği sebebi ile belediyeler ile otobüs işletme-
cilerinin çevreci araçlara yöneldiğini kayde-
den Görgüç şöyle konuştu, “Elektrikli oto-
büs başta olmak üzere alternatif yakıtlı
araçlar önemli bir birikime sahibiz. Verim
li, çevreci ve yenilikçi ürünlerle gelecek ne-
sillerin yaşam standartlarını yükseltmek
için son 10 yılda 1.3 Milyar TL.’lik Ar-Ge
harcaması gerçekleştirdik. Ar-Ge çalışma-
larımızdan aldığımız güçle Türkiye’nin ilk
elektrikli, ilk hibrit, CNG’li ve ilk güvenli
otobüsünü geliştirdik. Her gün 35 binden
fazla otobüsümüz milyonlarca yolcuya
konforlu, güvenli seyahat imkânı sunuyor.
Teslimatlarına bu yıl başlayıp, 2022’nin ilk
çeyreğinde tamamlayacağımız 50 otobü-
sümüz hem iklim değişikliği hem de hava
kirliliğiyle mücadelenin destekçisi olacak.”

KENT otobüsleri, modern
iç ve dış görüntüsü, çevreci
motoru, üstün yol tutuşuyla da
dikkat çekiyor. Koltuk başına
düşük işletme maliyeti sunacak
olan Bakü’nün KENT otobüs-
leri güçlü kliması ile her mev-
sim ferah yolculuk vadediyor.
ABS, ASR, disk frenler ve ka-
pılarda sıkışmayı önleyici sis-
tem ile maksimum güvenlik
sunan araç; toplu ulaşımda üst
düzey konfor vadediyor.

Büyümesini sürdürüyor
Yılın ilk 6 ayında cirosunu geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 64 artıran Otokar,
ihracatını yüzde 37 büyüttü ve net kârı 396.5 Milyon TL. olduğunu açıkladı...
OTOKAR, yılın ilk 6 aylık sonuçla-
rını paylaştı. Fikri mülkiyet hakları
kendine ait ürünleriyle 5 kıtada 60’tan
fazla ülkede faaliyet gösteren Otokar,
ticari ve savunma sanayiindeki araç
teslimatlarıyla 2021’in ilk yarısında ci-
rosunu geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 64 artırdı. Yılın ilk yarısını 1.9
Milyar TL.’lik ciro ile kapatan şirket,
ihracatını geçen yılın aynı dönemine
kıyasla yüzde 37 büyüttü. Otokar’ın ilk
6 aydaki ihracatı 152 Milyon Dolar ve
net kârı 396.5 Milyon TL. olarak ger-
çekleştiği açıklandı. 

Dünya markası olma hedefi ile kü-
resel çapta önemli başarılara imza atan
Otokar’ın pandemi koşullarına rağmen

güvenli üretim uygulamalarıyla faali-
yetlerini sağlıklı bir şekilde yürütüp
sürdürülebilir büyümesine devam etti-
ğini kaydeden Genel Müdür Serdar
Görgüç; “İçinde bulunduğumuz bu
zor dönemde çalışanlarımızın kıy-
metli emekleriyle yılın ilk altı ayında
iyi bir performans elde ettik. Mü-
hendislik kabiliyetimiz, yetkin insan
kaynağımız, geniş ürün gamımız,
müşteri ihtiyaçlarına uygun geliştir-
diğimiz çözümler, güçlü satış ağı ve
satış sonrası hizmetlerimiz ile Tür-
kiye’de ve dünyanın 60’ı aşkın ülke-
sinde takdir topluyor, satışlarımızı
artırıyoruz. Geride bıraktığımız 6
ayda İzmir Büyükşehir Belediyesi

ESHOT Genel Müdürlüğü’nden al-
dığımız 364 adetlik otobüs siparişi-
mizi tamamladık, yurt dışından aldı-
ğımız askeri araç siparişlerimizin tes
limatları devam etti. Şehir içi toplu
ulaşımda, turizm sektöründe, lojis-
tik alanında teslimatlarımızı sür-
dürdük. Askeri araçlarımız dost ve
müttefik ülkelerde takdir toplamaya
devam etti. Türkiye’nin yanı sıra ih-
racat pazarlarında da tercih edilen
aracımız COBRA II’nin mayına kar-
şı korumalı aracı COBRA II MRAP
’ı geliştirip ürün ailemize ekledik.
Türkiye’nin otonom otobüsünün
testlerini tamamladık. Kendi tekno-
lojimizi kullanıyoruz” dedi.

Pandemide hurda
araçlar değerlendi
2021 yılının ilk altı ayında, yalnızca 1.542 adet aracın hurdaya ayrıldığı açıklandı.
Bu istatistikler, Türkiye’nin hurda araba kullandığını gözler önüne seriyor...
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, 2012 yılında “Öm-
rünü Tamamlamış Araç Bertaraf Takip Sistemi”ni
(ÖTA) hayata geçirmiş, bu sistem kapsamında da öm-
rünü tamamlamış olan M1 ve N1 sınıfındaki araçların
kayıtlı bir şekilde ekonomiye kazandırmaya başlamıştı.
Bu sistem, 2021 yılında da kullanılmaya devam ediyor
ancak, geçtiğimiz yıl ile 2021’in ilk yarısına dair veriler,
Türkiye’de hurdaya ayrılan araç sayısının taban yaptığını
gözler önüne seriyor.

2018 yılında 150 bin 611 adet araç, devlet gözeti-
minde hurdaya çıkarılarak ekonomiye kazandırılmış, bu
sayı, 2019 yılında ise 295 bin 704’e kadar yükselmişti.
Yani; devletin hurda teşviki ve araç satın alınabilirliğinin
yüksek olması, ömrünü tamamlamış ya da tamamlamak
üzere olan araçların trafikten çekilmesini sağlıyordu.

Ancak, 2020 ve 2021 yıllarında bu durum değişti. 
Geçtiğimiz yıl, hurdaya ayrılıp ekonomiye kazandı-

rılan araç sayısı 3 Bin 128’e kadar geriledi. Yani; vatan-
daş, ömrünü tamamlamış ya da tamamlamak üzere olan
aracını hurdaya çıkarmadı. Zira, bu süreçte hurda teşviki
kaldırıldı ve araç fiyatlarında fahiş artışlar yaşandı. Pan-
demi etkisi ve ülkemiz ekonomisinin zora girmesi, va-
tandaşı “hurda” araba kullanmaya itti.

Hurdaya ayrılan araç sayısı, 2021 yılında da hiç iyi
durumda değil. Haziran ayının sonuna kadar olan verilere
göre bu yılın ilk yarısında, yalnızca 1.542 adet araç için
hurda kaydı yapıldı. Yıl sonuna geldiğimizde, muhteme-
len 2020 yılı sonundaki verilere yakın rakamlarla karşı-
laşacağız. Bu da Türkiye trafiğinde, hurda araçların
giderek çoğalacağının açık bir göstergesi.

Nöbetçi noterlik
2. eli hızlandırdı!
MASFED Genel Başkanı Erkoç, “Nöbetçi noterlik uygulaması” sayesinde vatan-
daşların hafta sonu ikinci el araç alıp satmalarının ticarete faydalı olacağını belirtti.
MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç,
Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen uy-
gulamanın 31 Temmuz itibarıyla yeniden
başladığını ifade etti. Uygulamaya ara ve-
rilen dönemde ikinci el araç ticareti yapan
tacirlerden ve noterlerden çok ciddi talep
geldiğine işaret etti. Erkoç; “Tacirler, hafta
sonu gelen müşterilerin alacakları araca
karar verdikten sonra devir işlemlerini
gerçekleştirmek için yetkili tek kurum
olan noterlerin açılmasını beklemek zo-

runda kaldıklarını söylüyorlardı. Bu
durum, bir taraftan ikinci el araç ticare-
tini azaltırken, diğer taraftan çalışan va-
tandaşlarımızın işlerini aksatıyordu.
Uygulamanın tekrar başlamasıyla hafta
başını beklemek gerekmeyecek” dedi.

Erkoç, “Nöbetçi noter uygulaması sa-
yesinde vatandaşların işlem yapmak için
hafta içini beklemesine gerek kalmıyor.
Uygulamanın tekrar başlamasıyla ikinci
el araç ticareti hız kazandı” diye konuştu.
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KIRŞEHİR-Kırşehir  Belediye
Başkanı Selahattin Ekicioğlu,
kentiçi trafik akışını hızlandır-
mak amacı ile “Akıllı Kavşak”
uygulaması başlatıldığını bildir-
di. Ekicioğlu, yazılı açıklama-
sında, Kırşehir Ulaşım Master
Planı kapsamında caddeleri
birleştiren noktalarda “Akıllı Kav
şak” uygulamasına geçildiğini

belirterek, bu sayede trafik akı-
şının daha hızlı olacağını be-
lirtti. Akıllı kavşak düzenlemele
ri, sinyalizasyon akıllı park sis-
temleri, akıllı durak ve son ola-
rak da akıllı telefon uygulama-
ları ile Ulaşım Master Planı’nın
hayata geçirilmeye devam et-
tiğini vurgulayan Ekicioğlu, Kır-
şehir için çalıştıklanı belirtti.

Amasya’da
otobüslere
klima
zorunluğu

Kamu Denetçiliği Kurumu, Amasya
Belediyesi’ne yapılan ancak, karşılan-
mayan talebe dair dosya incelemesin-
de, otobüslerde klima olmasına yöne-
lik ihale sözleşmelerine hüküm konul-
ması gerektiği yönünde karar verdi.
Karara göre; Amasya il sınırları içinde
toplu taşıma hizmeti veren tüm otobüs
ler yakın bir zamanda klimalı olmak
zorunda yoksa, ceza uygulanacak.

Siirt’te
caddelere
trafik dubası
dikiliyor

Siirt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Mü-
dürlüğü, Bahçelievler Mahallesi Ab-
dullah Bağış Caddesi’nde esnafın iş
yerlerinin önünde araçların park edil-
memesi ve trafik akışına engel teşkil
etmemesi için yolun orta kısmına du-
balar yerleştiriyor. Yapılan çalışmalar,
esnaf ve vatandaşlar tarafından mem-
nuniyetle karşılanırken, trafikteki sı-
kıntıların yakında biteceği belirtiliyor.

Diyarbakırlı
klimalı
duraklara
kavuşuyor

Toplu ulaşım güzergahlarında bulu-
nan durakların sayısını artırmak için
çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Bü-
yükşehir Belediyesi, duraklarda oto-
büs bekle- yen vatandaşların yaz ve
kış aylarındaki olumsuz hava koşulla-
rından etkilenmemesi için klimalı ve
kapalı duraklar yerleştiriyor. Durak
bulunmayan yerlere de durak yapıl-
ması vatandaşı oldukça memnun etti.

6 KENT VE YAŞAMKENT VE YAŞAM
16 AĞUSTOS 2021

Trafiğe “Akıllı
Kavşak Sistemi”

ZONGULDAK-Zonguldak’ın
Ereğli İlçesi’nde trafiği rahatla-
tacak alternatif yolda çalışma-
lar başladı. Bir çok mahalleyi
birbirine bağlayacak yolla birlik-
te bölgenin alt yapı sorunu da
çözülmesi hedefleniyor. Kdz.
Ereğli Beledie Başkanı Halil
Posbıyık; “Trafik sıkıntısını or-
tadan kaldırmak için bölge böl-

ge çalışmalara başladık. Bu-
rada yan yollarda düşük kot-
larda olduğu için kanalizasyon
sıkıntısı çeken evler var. Bun-
ların hepsinin problemi halledil-
miş olacak. Uzun şehir, Yeni
Belen, Belen, Kepez mahalle-
lerini birbirine bağlıyor. İnşallah
bu çalışmaların hepsini bu
sene yapacağız” dedi.

Zonguldak Ereğli
trafiği rahatlayacak

ANTALYA-Kepez Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğü tarafın-
dan Masa Dağı’nın batısındaki
Göçerler ile doğu yakasındaki
Fevzi Çakmak mahalleleri ara-
sında açılan dört şeritli yol, böl-
gedeki ulaşımı rahatlatan bir
yatırım oldu. Geçtiğimiz günler
de asfaltı dökülerek hizmete açı
lan 1800 metre uzunluğunda,
25 metre genişliğindeki yol, sü-

rücüler tarafından yoğun şekil-
de kullanılıyor. Kepez Belediye
Başkanı Hakan Tütüncü, Ma-
sa Dağı’nda açtıkları çılgın yol-
la ilgili olarak; “Ferhat misali
çalışıyoruz. Ferhat, Şirin’ine ka-
vuşmak için dağları delmişti.
Biz de, hemşehrilerimize olan
sevgimizden ötürü Masa Dağı-
‘nı keserek, nice yollar açtık. Aç
maya devam edeceğiz” dedi.

Kepez Belediyesi
yolları genişletiyor

SİİRT-Siirt Belediyesi korona
virüs salgınıyla mücadele kap-
samında vatandaşların sağlığı-
nı korumak, virüsün vatandaş-
lar arasında yayılım hızını azalt
mak amacıyla toplu taşımayı
kullanmak zorunda olan şoför-

ler maskesi olmayan vatanda-
şa maske ve el dezenfektanı
dağıtmaya başladı. Ulaştırma
Müdürlüğü salgına karşı mü-
cadele eden sağlık kurumu ça-
lışanları desteğini 30 Ağustos’a
kadar devam ettirecekler.

Siirtliler’e toplu
taşımada maske

Buca Metrosu’na da
EBRD desteği verildi
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği Buca Metrosu için
ilk kredi sözleşmesi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzalandı...
İZMİR-Büyükşehir Belediyesi, 1
milyar 70 milyon euroluk bütçe-
siyle kent tarihinin en büyük yatı-
rımı olacak Üçyol-Buca Metrosu
için Avrupa İmar ve Kalkınma Ban
kası (EBRD) ile 125 milyon avro-
luk dış finansman sözleşmesi im-
zaladı. Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası’ndan (EBRD) deniz ula-
şımı, vagon alımı ve Narlıdere Met
ro hattı kapsamında dış finansman
sağlayan İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi, böylelikle bu işbirliğine bir
yenisini daha eklemiş oldu.

Hazine garantisiz, 4 senesi ana
para geri ödemesiz olmak üzere top
lam 12 yıla uzanan vadeye, 6 aylık
Euribor + %3,20 faiz oranına sahip
125 milyon euro tutarındaki dış fi-
nansmanın sözleşmesi İzmir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Tunç
Soyer ile EBRD Altyapı Sektör Di-
rektörü Sue Barrett tarafından eş
zamanlı olarak imzalandı.

İmza törenine İzmir Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Tunç Soyer,
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel

Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir
Büyükşehir Belediyesi Genel Se-
kreter Yardımcısı Barış Karcı, İz
mir Metro A.Ş Genel Müdürü Sön-
mez Alev, İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi Satınalma Dairesi Başkanı
Övünç Özgen,  Başkan Danışmanı
Onur Eryüce, Türkiye, Orta Doğu
ve Afrika, EBRD Türkiye Başkanı
Arvid Tuerkner, EBRD Altyapı Sek
tör Direktörü Sue Barrett, EBRD
Türkiye Başkan Vekili Şule Kılıç,
EBRD Altyapı Sektörü Kıdemli
Müdür İdil Gürsel ve EBRD Alt-
yapı Sektörü Uzman Bankacı Be
güm İrhan video konferansla katıldı.

İzmir Hafif Raylı Sistemi’nin
5. aşamasını oluşturan hat, Üçyol
İstasyonu-Dokuz Eylül Üniversi-
tesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule
arasında hizmet verecek. TBM ma-
kinesi kullanılarak derin tünel tek-
niği (TBM/NATM) ile yapılacak
olan hattın uzunluğu 13.5 km. olup
11 adet istasyon bölgesi belirlendi.

Üçyol ile başlayan hatta sıra-
sıyla Zafertepe, Bozyaka, General

Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Be-
lediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bah-
çesi, Dokuz Eylül Üniversitesi,
Buca Koop ve Çamlıkule istasyon-
ları yer alacak. Buca hattı, F.Altay-
Bornova arasında çalışan 2. aşama
hattı ile Üçyol İstasyonu’nda,
İZBAN hattı ile de Şirinyer İstas-
yonu’nda entegre olacak.

Bu hat üzerindeki tren setleri
sürücüsüz olarak hizmet verecek.
Üçyol-Buca Metro Hattı’nın inşaa-
tına bu yıl sonuna kadar başlanması
planlanıyor. Çalışmaların 4 yıl sür-
mesi öngörülüyor.

İzmir tarihinin en büyük yatı-
rımı olacak Üçyol-Buca Metro hat-
tının şehrin en kalabalık ilçesi Bu-
ca’nın trafik sorununu modern, hız-
lı, çevreci ve güvenli ulaşım sağla-
yarak kökten çözeceğini aktaran
Başkan Soyer, “1 milyar 70 mil-
yon euro bütçeli metronun ya-
pımı için 13 firmanın katılacağı
uluslararası ihale 27 Ağustos 2021
’de gerçekleşecek. İlk kazmayı
yılsonuna kadar vuracağız.”

Denizli’de
şoförlere

ödül verildi
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tara-
fından belediye otobüslerinde dikkat çe-
ken şoförlere teşekkür plaketi verildi...
DENİZLİ-Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. be-
lediye otobüslerinde göstermiş oldukları örnek dav-
ranış, başarılı ve gayretli çalışmaları ile dikkat çe-
ken şoförlere de teşekkür plaketi verildi. Vatandaş-
lardan gelen teşekkür, tebrik ve geri bildirimlerle
ödüllendirilen şoför Osman Dede, yolculara kibar
davranışları, şoför Halil İlkinci, yol üstünde hare-
ketsizce bekleyen kedi yavrusunu yol kenarına bı-
rakması ve şoför Mehmet Bozkurt ise, 29 Ekim
Bulvarı’nda bulduğu kayıp eşyayı sahibine ulaştır-
ması nedeniyle plaketle ödüllendirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ.
Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan; “Şoför arka-
daşlarımız hem Büyükşehir Belediyemizi hem
de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın
Osman Zolan’ı temsil ediyor düşüncesiyle va-
tandaşlarımızın takdir ve teşekkürlerini almaya
devam ediyor. Güler yüzlü ulaşım sloganı ile
personelimizin motivasyonunu arttırmaya ve
Denizlili hemşehrilerimize en kaliteli hizmeti
sunmaya devam edeceğiz” dedi. Ödül alan şoför-
leri tanıtan Gökoğlan, vatandaşların takdirlerini ka-
zanan personellere plaketlerini takdim etti.

Balıkesir ulaşımında
temiz enerji değişimi
Vatandaşlara daha konforlu hizmet verebilmek amacıyla çalışmalarını gerçek-
leştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, araç filosunun gücüne güç kattı...

BALIKESİR-Büyükşehir Belediyesi, şehre dört
koldan hizmet vermeye devam ediyor. Sağlıktan
çevreye, ulaşımdan altyapıya birçok alanda çalış-
malarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, son ola-
rak toplu taşıma araç filosunun gücüne güç kattı.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi
Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek temiz enerjili
(CNG) sıkıştırılmış doğalgazla çalışan 65 otobüs, 2
Ağustos Pazartesi günü saat 11.00’de, Vergi Dairesi
arkasında bulunan Büyükşehir Belediyesi Otobüs
Garajında gerçekleştirilecek lansmanla hizmete alın-
dı. Çevre dostu, doğaya ve insana saygılı, yenilene-
bilir enerji kaynaklarına yönelen Büyükşehir Bele-
diyesi, toplu ulaşımda enerji verimliliği ve emisyon
azaltımı sağlayacak otobüslerde engelli bireylerin
rahatlıkla ulaşım sağlayabilmeleri amacıyla engelli
rampaları da bulunuyor.

Sürdürülebilir şehirler konseptini, Balıkesir’de
uygulayabilmek amacıyla yeşil ekonomiye geçişi
kentsel ulaşımda uygulamaya koyan Büyükşehir
Belediyesi, CNG yakıtlı araçlar için bir de dolum
istasyonu kurdu. 2 Ağustos’tan itibaren Balıkesir so-
kaklarında hizmet vermeye başlayan temiz enerjili
otobüslerle; yıllık 2 Milyon 660 Bin 688,00 gram
daha az karbon monoksit salınımı yapılacak. Çevre
sağlığını ön planda tutan yeni otobüsler sayesinde
hava kirliliğinin önüne geçilecek. Ayrıca, otobüs-
lerde engelli bireylerin rahatlıkla ulaşım sağlayabil-
meleri amacıyla engelli rampaları da bulunuyor.

Gerçekleştirilecek lansmanın hemen ardından
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz otobüs-
lerle şehir turu yaparak, vatandaşlara tanıtacak. 
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CONTINENTAL GERİ DÖNÜŞÜMLÜ PET ŞİŞEDEN LASTİK ÜRETECEK

Döngüsel ekonomi
üretimin bir parçası!
Teknoloji şirketi ve premium lastik üreticisi Continental, 2022 yılından itibaren lastik
üretiminde ham madde olarak geri dönüştürülmüş pet şişe kullanacağını açıkladı...
CONTINENTAL, 2022 yılından
itibaren lastik üretiminde geri dön-
üştürülmüş plastik şişelerden elde
edilen yeniden işlenmiş polyesterin
kullanılmasına imkân tanıyor. Me-
kanik bir işlemle polietilen terefta-
lat (PET) şişelerinden elde edilecek
olan bu yeni sürdürülebilir polyes-
ter iplik, lastik karkasının yapımın-
da kullanılacak. Bu malzeme ileri-
de tamamen geleneksel polyesterin
yerini alabilir. Premium lastik üre-
ticisi Continental, elyaf uzmanı ve
tekstil üreticisi olan iş ortağı ve te-
darikçisi OTIZ ile birlikte, öncesin
de gerekli ara kimyasal adımlar ol-
madan PET şişeleri geri dönüştüren
ve polyester ipliği lastiğin yüksek
mekanik ihtiyaçlarını karşılayacak
hale getiren özel bir teknoloji geliş-
tirdi. İleri dönüşüm denilen bu sü-
reçte PET şişeler, yüksek perfor-
manslı malzemeye dönüştürülüyor.

Yenilikçi geri dönüşüm süreç-
lerinde malzemeyi önceden bileşen
lerine ayırmak zorunda kalmadan
geri dönüştürülmüş PET’ten elyaf
elde edildiğini belirten Continental
Lastikleri Malzeme, Süreç Geliş-
tirme ve Endüstrileşme Müdürü Dr.
Andreas Topp; “Bu yıl Münih’te
düzenlenen IAA MOBILITY
Fuarı’nda geri dönüştürülmüş

PET şişelerden yapılan polyester
iplikli son derece yenilikçi bir
konsept lastiği tanıtacağız. Geri
dönüştürülmüş polyester iplikle
ri kullanarak ürün bazında dön-
güsel ekonomiye geçiş için önem
li bir adım daha atıyoruz. 2022
gibi yakın bir tarihte lastik üre-
timinde geri dönüştürülmüş PET
şişelerden elde edilen malzemeyi
kullanabileceğiz” dedi.

Geri dönüşüm sürecinde önce
şişeler ayrılıyor, kapakları çıkarılı-
yor ve son olarak mekanik temiz-
leme yapılıyor. Mekanik parçalama

dan sonra malzemeler eritilerek gra-
nüle ediliyor ve ardından katı hal-
polimerizasyonu ve farklı bir eğir-
me işlemi yapılıyor.

OTIZ Ar-Ge Departmanı Mü-
dürü Dr. Derren Huang; “Değişti-
rilen üretim sürecimiz, monomer-
lerden herhangi bir polimerizas-
yon işlemine gerek kalmadan las-
tik üretiminde kullanmak üzere
PET şişelerden polyester iplik el
de etmemize imkân sağlıyor. Bu
da işimizi kolaylaştırıyor” dedi.

Continental’in yaptığı labora-
tuvar ve lastik testleri, ikincil ham

madde elyafların performansının
şimdiye kadar kullanılan elyaflar
kadar iyi olduğunu gösteriyor. Saf
PET ile aynı kalite ve stabiliteye
sahip bu elyafların kopma mukave-
meti, sertliği ve termal stabilitesi
lastikler için son derece uygun.

Yüksek yükler ve sıcaklıklarda
bile şeklini koruyarak tüm hızlarda
güvenliği sağlayan konvansiyonel
PET’ler, bu özelliklerinden dolayı
otomobil lastiği üretiminde uzun
zamandır kullanılıyor. Geri dönüş-
türülmüş PET kullanımı, lastik üre-
tim sürecinde değerli kaynakları da

koruyor. Günümüzde standart bir
binek lastikte yaklaşık 400 gram
polyester iplik bulunuyor. Bu, bir
araç lastiği setinde gelecekte 60’ın
üzerinde geri dönüştürülmüş PET
şişenin kullanılabileceği anlamına
geliyor. Geri dönüşüm, premium
lastiklerin tasarımı, geliştirilmesi ve
üretiminde giderek önem kazanı-
yor. Continental, 2050 yılına kadar
lastik ürünlerinde yüzde 100 sürdü-
rülebilir şekilde üretilen malzeme-
leri kullanmayı hedefliyor.

Lastik üreticisi, geri dönüştü-
rülen PET’lerin kullanımını sağla-
yarak döngüsel ekonomiye doğru
başarılı bir adım daha atıyor.

Continental’in bu dönüşümü
aktif olarak şekillendir me ve yön-
lendirme taahhüdünün gelecekteki
varlığı ve ticari faaliyetleri açısın-
dan bir avantaj sunduğunu söyle-
yen Continental Lastikleri Sürdürü-
lebilirlik Müdürü Claus Petschick,
“Geleceğin döngüsel ekonomisin
de atıkları birer üretim malze-
mesi olarak görmekteyiz. Hede-
fimiz çok açık; ‘En geç 2050 yı-
lına kadar iş ortaklarımız ve teda
rikçilerle birlikte ürün ve kaynak
döngülerimizi tamamen kapalı
hale getirmek istiyoruz. Bu üre-
tim sektörü rahatlatır” dedi.
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ZF, 2021 yılının ilk yarısını pozitif satış ve
kazanç rakamlarıyla tamamladı. Covid-19
salgınının önemli ölçüde etkilediği 2020’nin
ilk yarısının aksine, şirket yılın ilk altı ayında
19.3 Milyar Euro tutarında satış yaptı. Bu da
geçen yıla oranla yüzde 43’lük satış artışı an-
lamına geliyor. Faiz ve Vergiler Öncesi Dü-
zeltilmiş Kazanç (FAVÖK/EBIT) 1 Milyar
Euro oldu. Bu olumlu gelişim, uluslararası
pazarın genel olarak zor ve değişken olma-
sına rağmen elde edildi. ZF CEO’su Wolf-
Henning Scheider, geçtiğimiz hafta altı aylık
rakamları açıklarken; “2020’nin ikinci yarı-
sında yakaladığımız ivmeyi devam ettir-
dik ve otomotiv endüstrisinin ekonomik
toparlanmasından yararlandık. Aynı za-
manda, organizasyon yapımızı esnek iş bir-
liği açısından sürekli geliştirdik ve emis-
yonları azaltan ve araç güvenliğini artıran
yenilikçi teknolojilerimizle çok sayıda yeni
sipariş aldık” diye konuştu.

Pandemi koşullarında çalışmanın yanı
sıra, yılın ilk yarısında, yarı iletken sıkıntısı
ve tedarik zincirlerindeki kesintiler gibi doğ-
rudan etkileyici faktörler ve hammadde ve
lojistik hizmetlerinde fiyat artışları yaşandı.
Bu nedenle ZF, tedarik zincirlerini kısmen
yeniden düzenleyerek, yerel tedarikçilere gi-
derek daha fazla ağırlık verdi.

Scheider; “Buna ek olarak, Avrupa’da
son derece iddialı yeni CO2 emisyon limit-
leri ile kendini belli eden uzun vadeli eği-
limler hız kazanıyor. Bu, tamamen elek-
trikli olan disklere olan talebi artırsa da
iklimin korunması, istihdam ve insanların
hareketlilik ihtiyaçları arasında bir denge
kurmak çok zor olacak. Elektrik üretimin-
den ve elektrik şebekelerinden şarj altya-
pısına kadar altyapının geliştirilmesi için
net bir plan, geleceğe giden yolun belirlen-
mesi için çok önemlidir” dedi.

CFO Dr. Konstantin Sauer; “2021’in ilk
yarısında hem hedeflerimize ulaştık hem
de sonuçların kalitesini iyileştirdik. Bu
olumlu gelişmeyi sürdürmek için, maliyet
kontrolü bizim için hayati öneme sahip bir
konu olmaya devam ediyor” dedi.

2021 yılı
ilk 6 aylık

hedefi tutturdu
Dünya’yı etkileyen Covid-19 salgınına rağ-
men 2021 yılı ilk 6 aylık döneminde ZF,
geçen yıla göre yüzde 43 artış yaşadı...

Wolf-Henning
Scheider

Konstantin
Sauer

ABD’den sıfır
emisyon kararı
ABD Başkanı Joe Biden, ülkede 2030’a kadar satılacak binek araç ve hafif kamyon-
ların yüzde 50’sinin sıfır emisyonlu olmasını öngören kararnameyi imzaladı...

ABD-Otomobil endüstrisinin geleceğinin elektrik
olduğunu belirten ABD Başkanı Joe Biden, haliha-
zırda Çin’in dünyanın en hızlı büyüyen elektrikli
araç pazarlarından biri olarak yarışa liderlik ettiğini
dile getirdi. Başkan Biden, elektrikli araçların en
önemli parçasının bataryalar olduğunu, batarya üre-
tim kapasitesinin yüzde 80’inin ise Çin’de bulundu-
ğunu ifade etti. Elektrikli araç ve batarya üretiminin
ABD’de de yapılması gerektiğini vurgulayan Baş-
kan Biden, “Liderliği geri almamamız ve tekrar
lider olmamamız için hiçbir neden yok” dedi.
Temiz enerjiyle çalışan araçlara yönelik atılacak
yeni adımları anlatan Başkan Biden, Trump yöneti-
minin araç emisyonları ve verimlilik standartlarını
değiştirme sürecinin başlayacağını söyledi. Başkan
Biden, 2030 yılına kadar ABD’de satılacak tüm
araçların yüzde 50’sinin elektrikli olmasının hedef-
lendiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Biden, “Bu önemli bir şey an-
cak tüm potansiyeli ortaya çıkarmak için çalı-
şanlarımıza ve üretim kapasitemize yatırım yap-
maya devam etmeliyiz” diye konuştu. Konuşma-
sının ardından söz konusu kararnameyi imzalayan
Başkan Biden, elektrikli araçlardan birinin direksi-
yonuna geçerek Beyaz Saray bahçesinde tur attı.

Rus hükümeti elektrikli
araç desteği sunacak!

Elektrikli araç üretimini artırmayı hedefleyen Rusya, ülkede üretilen elektrikli araçlar için yüzde 25
oranında teşvik uygulayacağını açıkladı. Ancak, tek şart Rusya’da üretilmiş olması gerekiyor...
ELEKTRİKLİ araçlar Rusya’da popüler
bir seçenek olmaktan şimdilik fazlasıyla
uzak gözüküyor. Bu konuda Avrupa’nın
çok gerisinde kalan ülkede şu an için elek-
trikli araç üretimi de söz konusu değil.
Ancak, haberler, yönetimin bu durumu de-
ğiştirmek için harekete geçtiğini belirtiyor.

Elektrikli araçlar henüz içten yanmalı
muadillerine kıyasla oldukça pahalı. Dola-
yısıyla talebi artırmak için çeşitli teşvikler
uygulamak gerekiyor. Bu durum Rusya
için de geçerli. Bunun farkında olan yöne-
tim, önümüzdeki yıldan itibaren elektrikli
araçlar için yüzde 25 oranında sübvansi-
yon uygulamaya hazırlanıyor.

Bir başka deyişle, elektrikli araçların
satış fiyatının yüzde 25’iini devlet karşıla-
yacak. Bu da yardımın tercih edilen elek-
trikli fiyatına göre değişeceği anlamına

geliyor fakat bu konuda maksimum yar-
dım tutarı 625 Bin Ruble (8 Bin 750 Dolar)
olarak belirlenmiş. Söz konusu sübvansi-
yonun “Rusya’da üretilmiş olması şar-
tıyla” tüm elektrikli araçlara uygulanacağı
da verilen bilgiler arasında.

Reuters’da yer alan bilgiye göre geç-
tiğimiz yıl Rusya’da kullanılan 45 Milyon
otomobilden sadece 11 bin tanesi elek-
trikli. Yönetim, bu durumu tersine çevir-
meye ve 2030’a kadar yıllık elektrikli araç
üretimini 220 bin adede çıkarmaya kararlı.

Rusya, iklim değişikliğiyle mücade-
leyi amaçlayan Paris Anlaşması’na
2019’da katıldı ve bu kapsamda CO2
emisyonlarını 2030’a kadar 1990’daki se-
viyenin yüzde 70 altına düşürmesi gereki-
yor. Teşvik kararı ülkenin bu hedefini
gerçekleştirmesine yardımcı olabilir.

BM “Kırmızı
Alarm” çaldı
Birleşmiş Milletler’e bağlı bilim insanlarının dönüm nok-
tası niteliğindeki çalışmasında, insanlığın iklim üzerin-
deki zararlı etkisinin “gerçek” olduğu açıklandı...
HÜKÜMETLERARASI İklim
Değişikliği Paneli’nin (IPCC)
değerlendirmesi, “Siyasetçi-
ler için Özet” olarak bilinen 42
sayfalık bir belgede yer aldı.
Bu rapor, 2013’ten bu yana ik-
lim değişikliği biliminin en bü-
yük incelemesi niteliğinde ve
Glasgow’da COP26 olarak bi-
linen önemli iklim zirvesinden
üç aydan kısa bir süre önce
yayımlandı. Önümüzdeki ay-
larda bir dizi raporun yayım-
lanması bekleniyor. BM Genel
Sekreteri António Guterres,
“Bugünün IPCC Çalışma Gru-
bu 1 Raporu insanlık için kır-
mızı bir alarmdır. Şimdi güçle-
rimizi birleştirirsek, iklim fela-
ketini önleyebiliriz. Fakat bu-
günün raporunun açıkça gös-
terdiği gibi, geciktirme zamanı-

mız yok ve mazeretlere yer
yok. COP26’nın başarılı olma-
sını sağlamak için hükümet li-
derlerine ve tüm paydaşlara
güveniyorum” dedi.

IPCC belgesinde vurgulu
bir şekilde “insan etkisinin at-
mosferi, okyanusları ve top-
rağı ısıttığı kesindir” deniyor.

İngiltere Reading Üniver-
sitesi’nden Profesör Ed Haw-
kins ve raporun yazarlarından
birine göre, bilim insanları bu
noktada çok net; “Bu bir ger-
çeğin ifadesidir, bundan daha
fazla emin olamayız; insanla-
rın gezegeni ısıttığı su götür-
mez ve tartışılmaz.”

Raporu yazan bilim insan-
ları, 1970’den bu yana dünya
yüzeyindeki sıcaklıkların son
2000 yılda diğer herhangi bir
50 yıllık periyottan daha hızlı
arttığını söylüyorlar. Bu ısın-
manın, “şimdiden dünyanın
her bölgesinde birçok hava ve
iklim aşırılığını etkilediği” kay-
dediliyor. Bu yeni rapor aynı
zamanda bugüne kadar dene-
yimlediğimiz ısınmanın, yüz-
yıllardan bin yıllara kadar süre-
cek bir zaman dilimlerinde ge-
ri dönüşü olmayacak şekilde
gezegenimizde değişiklikler
yaptığını da açıkça ortaya ko-
yuyor. Okyanuslar ısınmaya

devam edecek ve daha asidik
hale gelecek. Dağ ve kutup bu
zulları on yıllar veya yüzyıllar
boyunca erimeye devam ede-
cek. Profesör Hawkins, “So-
nuçlar, ısınmanın her bir par-
çası için daha da kötüleşmeye
devam edecek” dedi ve ek-
ledi; “Bu sonuçların çoğu için
geri dönüş yok.”

Deniz seviyelerinin yüksel-
mesi konusunda, bilim insan-
ları farklı emisyon seviyeleri
için olası bir aralık modelledi-
ler. Bununla birlikte, bu yüzyı-
lın sonuna kadar yaklaşık 2
metrelik bir artışın göz ardı
edilemez olduğu kaydediliyor,
2150 yılına kadar 5 metrelik bir
artış da öyle. Bu tür sonuçlar,
pek olası olmasa da, 2100 yı-
lına kadar kıyı bölgelerindeki

milyonlarca insanın sel tehditi
altında yaşamasına neden ola
cak. Raporun önemli bir yönü,
beklenen sıcaklık artışı oranı
ve bunun insanlığın güvenliği
için ne anlama geldiği.

İskoçya’da Kasım Ayı’nda
yapılacak COP26 İklim Zirvesi
öncesinde harekete geçme-
leri için siyasetçilere çağrı
yapan  protestocular dünya-
daki hemen hemen her ulus,
2015 yılında Paris İklim Anlaş-
ması’nın hedeflerine uymayı
kabul etti. Bu pakt, küresel sı-
caklık artışını bu yüzyılda 2
°C’nin çok altında tutmayı ve
1.5 °C’nin altında tutma çaba-
larını sürdürmeyi amaçlıyor.

Bu yeni rapor, bilim insan-
larının tüm salınım senaryola-
rını değerlendirmesi ışığında,
karbonda büyük kısıtlamalar
gerçekleşmediği sürece her
iki hedefin de bu yüzyılda tut-
turulamayacağını söylüyor.

Raporu yazan araştırma-
cılar senaryolara göre 2040 yı-
lına kadar 1.5 °C’ye ulaşılaca-
ğına inanıyor. Emisyonlar önü
müzdeki birkaç yıl içinde azal-
tılmazsa, bu daha erken ger-
çekleşecek. Bu 1.5 °C, IPCC
’nin 2018’deki özel raporunda
öngörülmüştü ve bu yeni ça-
lışma şimdi bunu doğruluyor.
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Toyota teknoloji
değişikliği yapıyor
Toyota’nın elektrikli otomobil üretimini geciktirdiği yönündeki haberlerin ardından, herkesi şa-
şırtan büyük bir süpriz yaparak, hidrojen destekli otomobillerini piyasa sürmeye başladı...

Toyota, dünya genelinde fosil yakıt ve elektrik
gücünü aynı anda kullanan hibrid araçlarla
yakaladığı büyük başarının verdiği güçle Ar-
Ge çalışmalarını yürüttüğü hidrojen ve elek-
trik hibrid teknolojisini kullanan otomobilleri
piyasaya sürmeye başladı. Diğer elektrikli oto-
mobil üreticileri batarya teknolojisini geliştirme-
ye odaklanırken, Toyota hidrojenli otomobil-
lerin geleceğin teknolojisi olduğuna inanıyor.
Toyota, ABD Başkanı Joe Biden’ın ülke gene-
linde 500 Bin elektrikli otomobil şarj istasyonu
yapılacağını duyurması üzerine hybridlerin
bu geçişten önceki önemini anlatmak üzere
harekete geçti. Toyota avukatları, ABD’de
hidrojen teknolojilerine yatırım yapmadığını,
yeterince verimli olmayan elektrikli otomobil
teknolojilerine lobicilik faaliyetleri ile geçilme-
ye çalışıldığını savundu. Öte yandan, Çin ve
Avrupa’nın elektrik teknolojisini kullanan oto-
mobillere geçmesi üzerine harekete geçti.

Toyota küresel pazar
liderliğini bırakmadı

Toyota’dan yapılan açıklamada, Ocak-Haziran dönemine ait verileri paylaşıldı. To-
yota Motor, 2021 yılının ilk 6 ayında küresel düzeyde 5.47 Milyon araç sattı...

Toyota Motor, küresel pazar konusunda bir
açıklamaya göre, 2021 yılı ilk yarısında kü-
resel düzeyde satışlarını, bir önceki yılın
aynı dönemine kıyasla yüzde 31.3 artıra-
rak 5 Milyon 467 Bin 218 Milyon’a çıkardı.

Denizaşırı satışları yüzde 36.5 artışla 4 Mil-
yon 300 Bin, Japonya içi satışları yüzde 15
artışla 1 Milyon 170 Bin’e yükselen Toyota
Motor, ABD ve Çin piyasalarında yeni mo-
dellerine yönelik talep etkisine vurgu yaptı.

Xiaomi otonom sürüş hazırlığı
Xiaomi’nin kurucusu ve CEO’su Lei Jun, sürücüsüz otomobil geliştirmek
üzere, teknoloji uzmanlarının işe alınması hakkında Weibo’da bir paylaşım
yaptı. Jun, Xiaomi Otonom Sürüş Departmanı, 500 uzman ve mühendis al-
mayı planlıyor. Şirketin gelecekteki elektrikli araçları için tescilli bir otopilot
teknolojisi geliştirmekten sorumlu olacaklar. Buna ek olarak, Xiaomi diğer
birçok alanda uzman arıyor. Bunlar arasında veri işleme platformları, kontrol
sistemleri, gömülü yazılımlar, yüksek hassasiyetli haritalar, milimetre dalga
işleme algoritmaları, görüntü toplama ve analizi vb. Böylece Xiaomi’nin en
iyi çözümlerle rekabet edebilecek kendi otopilot sistemi resmileşti.

Volkswagen’in elektrikli otomobil modeli ID’ler dünya genelinde satış kanallarına çok hızlı
bir şekilde yayıldı ancak, zaman içinde yapılan araştırmalarda sonuç hiç de öyle değil...

VW’nin yeni elektrikli modeli ID’lerin 2021
yılının ilk yarısındaki satış rakamları 18 Bin
285 adet ile sınırlı kaldı. Volkswagen, Çin-
’de 70 Bin’den fazla elektrikli araç test sü-
rüşüne yardımcı oldu ancak, sadece küçük
bir kısmı satışa dönüştürebildi. Çin’de du-
rum böyle olunca markanın ABD pazarın-
daki elektrikli araç satış rakamları incelendi
ve durum orada da pek iç açıcı değil.

Volkswagen, ABD pazarında yılın ilk yarı-
sında sadece 5 Bin 756 araç satabildi ve
bu satışların%85’i eski içten yanmalı motor
VW kullanıcılarının araçlarını değiştirme-
sinden geliyor. Durum her ne kadar iç açıcı
gözükmese de VW elektrikli otomobillerin
firmanın en karlı kategorisi olduğu, VW’nin
elektrikli araçlarını alan çok büyük kesimin
de Almanlar olduğu açıkladı. 

Volkswagen’nin dünya genelinde elektrikli
otomobil satışının 2021 Haziran Ayı’nın
başlarında 180 Bin 939 adet olduğu bilini-
yor. Rakam her ne kadar yüksek görünse
de bu rakamlar Volkswagen Grubu’nun
Audi e-tron, Porsche Taycan, Çeşitli Skoda
modelleri gibi bütün markalarını kapsıyor
ve bu rakamların yüzde 74.9’luk kısmı Av-
rupa’daki satışlardan geliyor.

Hyundai’ye BorgWagner
elektrikli sürüş modülü

BorgWarner, Hyundai Motor Group’un 2023 yılı ortalarında üretmeyi planladığı A segmentindeki
elektrikli ve otonom aracına entegre sürüş modülü (iDM) ile güç vermek için işbirliği yaptı...

Uzun yıllar birlikte çalışmalar gerçekleş-
tirdiği Hyundai Motor Group ile yeni bir iş
birliğine adım atan BorgWarner, bu kap-
samda şirketin 2023 yılının ortalarında
üretmeyi planladığı A segmentindeki
elektrikli aracı için yüksek performans ve
güç sağlayacak olan entegre sürüş mo-
dülünü (iDM) üretmeye hazırlanıyor.

Sessiz ve sorunsuz şanzıman teknolojisi
sunan BorgWarner, 2020 yılından beri
faaliyetlerini sürdüren Delphi Technologi-
es’in uzmanlığından yararlanarak üreti-
len ilk entegre modülü iDM146 ile küre-
sel otomobil üreticilerinin daha temiz ve
daha verimli araçlar ortaya koymalarına
olanak tanımaya hazırlanıyor. 

Sessiz ve sorunsuz çalışan gelişmiş şan
zıman teknolojisine sahip olan iDM146,
benzersiz performans sunan “Yüksek
Gerilim Örgü Sarım” teknolojisini kulla-
nıyor. 400 V silikon invertör ve kompakt
146 mm dış çapa sahip motorun entegre
edilmesi ise güç-aktarma sisteminin ağır-
lığı ve kapladığı alanı oldukça azaltıyor.

BorgWarner PowerDrive Sistemleri Baş-
kan ve Genel Müdürü Stefan Demmer;
“Hyundai Motor Group ile yaklaşık 20 yıl-
dır son derece keyifli bir ortaklık sürdürü
yor ve ilk elektrikli projemizde birlikteyiz.
İki kuruluşun işbirliğinden faydalanan ilk
iDM ürünü olması konusunda özellikle,
işbirliğinden dolayı heyecanlıyım” dedi.

Renault-Geely anlaştı
Renault ile Geely arasında geçtiğimiz hafta yapılan anlaşmaya göre Çinli şirket kendi kay-
naklarını ve tesislerini kullanarak Çin’de Renault markalı hibrit otomobiller üretecek...

Renault, dünyanın en büyük elektrikli araç pa-
zarlarından biri olan Çin’e dönüş için önemli
bir anlaşmaya imza attı. Söz konusu anlaş-
mada masanın diğer tarafında Geely bulunu-
yor. Geely, kendi kaynaklarını, tedarik zincirini
ve teknolojilerini kullanarak Renault marka
hibrit araçları Çin’deki fabrikalarında üretecek.

Renault ise marka stratejisi, satış kanalları ve
hizmet geliştirme gibi alanlara katkı sağlaya-
cak. Buna karşılık Geely de Güney Kore’de
Renault’nun deneyimlerinden faydalanacak.
İki şirket bu pazarda ortaklık kuracak Geely-
’nin sahibi olduğu markalardan Lynk & Co-
’nun platformlarını temel alan araç üretecek.

GM iki yeni elektrikli
modele hazırlanıyor

General Motors, elektrikli araç üretiminde çe-
şitlilik gösteriyor. Şirket, biri panelvan, diğeri
pickup olmak üzere iki yeni model sunacak...

GM’nin yeni markası BrightDrop ilk aracı
olan EV600’ü bu sonbaharda,  diğer elek-
trikli aracı GMC Hummer EV pickup ile
tam elektrikli crossover’ı Cadillac Lyriq ise
2022 başlarında satışa sunulacak. GM
CEO’su Marry Barra, yaptığı basın toplan-
tısında iki yeni elektrikli aracın geliştirme
aşamasında olduğunu açıkladı.

VW’nin ID’leri zor
zamanlar geçiriyor!

e-Apple Car
sınırları aşıyor!
Apple ilk aracı için Güney Kore merkezli
firmalarla dirsek teması sağlıyor. Hatta,
bu konuda Apple’ın bir grup çalışanını
Güney Kore’ye gönderdiği, burada LG,
ve SK Group gibi isimler ile ilk araç öze-
linde görüşmeler yapılacağı belirtiliyor.
Apple, ilk otomobil modelini kendisi üre-
temeyecek ancak, ilk aracı aynı diğer
ürünleri gibi birçok tedarikçi aracılığıyla
gerçek kılmak istiyor. Apple’ın ilk aracın
pil üretimi için Tayvan merkezli firmalar
ile çalışmak istediği aktarılırken, Fox-
conn ile Advanced Lithium Electroche-
mistry ABD’de fabrika kurarak Apple
Car için pil üretme planı bulunuyor.

Pirelli’den HL
işaretli lastik
Pirelli, elektrikli veya hibrit otomobiller
ve SUV’lar için geliştirdiği ilk yüksek ta-
şıma kapasiteli lastiğini tanıttı. Bataryalı
yeni araçların ağırlığını desteklemek için
üretilen bu lastik, elektrikli otomobiller
gibi daha ağır araçlar için ideal bir seçe-
nek sunuyor. Lastiğin tasarımında düşük
dönme direnci yanı sıra üstün sürüş kon-
foru sağlanmasına da odaklanıldı. Yeni
lastiğin yanağında yetkinliklerinin göster-
gesi olarak yüksek taşıma kapasitesi an-
lamına gelen HL işareti bulunuyor. Stan-
dart bir lastiğe göre %20, aynı ebatlı eks-
tra taşıma kapasiteli XL lastiğe göre %6-
9 daha fazla ağırlığı destekleyebiliyor. 

A350 ilk teslimat
Çin’e yapıldı
Airbus, A350 uçak projesini, Çin’in kuze-
yindeki Tianjin kentinde bulunan Geniş
Gövde Tamamlama ve Teslimat Mer-
kezi’nde başlattı. A350 için ilk kez Avrupa
dışında böylesi bir projeyi hayata geçi-
ren Airbus, hafta içinde bir adet A350
uçağı Airbus Tianjin Geniş Gövde Ta-
mamlama ve Teslimat Merkezi’nde Çin
Doğu Havayolları’na teslim etti. Airbus
Başkan Yardımcısı ve Airbus Çin CEO’su
George Xu, konuyla ilgili yaptığı açıkla-
mada; “Airbus, Çin’i uzun vadeli stratejik
pazar olarak değerlendiriyor. Çin’in eko-
nomisine, havacılık sektörünün potansi-
yel ve canlılığına güveniyoruz” dedi.
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